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Afganistan, Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Orta Asya 

arasında kesişme noktasında yer almaktadır. 1747’den 

itibaren Afganistan olarak bilinirken, bugün “Afganistan İslam 

Cumhuriyeti”, çağdaş dönemlere dek Aryana, Orta çağda 

Horasan şeklinde isimlendirilmiştir. Afganistan’ın, coğrafi 

konumu açısından, kilit ülke durumunda olduğunu söylemek 

mümkündür. Coğrafi, kültürel, tarihi ve stratejik olarak Güney 

Asya ve Orta Asya’nın arasında bir parçası olduğu görülen 

Afganistan’ın, dini ve siyasi coğrafya açısından Orta Doğu 

ve Güney Asya’ya yakındır (Dursun, 1999: 49). Aynı zamanda 

kültürel yoğunluğun harmanlandığı ve iç içe geçen bir 

coğrafyası vardır. Afganistan topraklarında yoğun olarak 

Peştunlar, Türkler, Hazaralar, Tacikler, Özbekler yaşarken, 

on beşten fazla etnik gruba da ev sahipliği yapmaktadır. 

Afganistan Türklerini oluşturan unsurların en başında, 

Özbekler, Aymaklar, Türkmenler, Kırgızlar, Karakalpaklar, 

Kazaklar ve Kızılbaşlar gelmektedir (Oğuz, 2001: 37-52). 

Afganistan, Suriye iç savaşına kadar dünyanın en çok mülteci 

üreten ülkesi olmuştur. Ülke tarihinde ve mültecilerin 

yaşamlarından hiç eksilmeyen biri olguya dönüşmüş 

(Yıldırım, 2018: 128) ve ‘mültecilik kültürü’ 40 yılı aşkın bir 

süredir devam eden düzensiz göçleri neticesinde Afganistan 

ile bütünleşmiştir (Açıkgöz, 2019: 53). 1979 yılında Sovyet 

işgalinden bu yana kesilmeyen işgaller, dış müdahale ve iç 

çatışmalarda gündeme gelmesinin yanında süper güçlerin 

“Herkesin zulüm karşısında 
başka ülkelere iltica 
talebinde bulunma ve iltica
olanaklarından yararlanma 
hakkı vardır.” (BM, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Madde 14)

çatışma alanı olmuştur. Bu nedenle sosyal, siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlık ile terörün (Obayd ve Karataş, 2021: 75) yuvasına 

dönüşmüştür.

1979-1989 yıllarının arasında istikrarlı Afganistan oluşturulma 

çabaları esnasında ortaya atılan adımlar, bazı toplumlar 

tarafından istenmemiş ve Afganistan geleneklerine aykırı 

görülmüştür. 1989 yılında Sovyetlerin Afganistan’dan 

çıkmasıyla otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu durumdan 

yararlanmak isteyen farklı grupların arasında silahlı çatışmalar, 

yine bir göç dalgasını gündeme getirmiştir.  Sovyet işgali 

(1979-1989) dönemi içinde Türklerin yoğun bir şekilde yaşadığı 

Kuzey Afganistan’ın hem Sovyetler Birliği hem de işgale karşı 

koyan direnişçiler için stratejik önemi giderek artmıştır. Sovyet 
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sınırına yakınlığı ve bu bölgenin Afganistan’a 

karadan giriş mihveri olarak kullanılmasının 

yanında Sovyet ordusunun Afganistan harekâtı 

için lojistik ve personel yığınağını ülkeye yakın 

bölgelerde kurması Kuzey Afganistan’ın hassas 

bölge olmasının nedeni olmuştur. Sovyetler için bu 

bölgenin stratejik önemi olduğu kabul edilmekle 

beraber askeri bakımdan sıklet merkezi olan Kâbil 

ve civarına yakın konumdadır (Erman, 2018: 44). 10 

yıla yakın süren savaşta büyük kayıplar verilmiştir. 

Sovyet askerlerinin 1988-1989 yılı içerisinde 

Afganistan’dan çekilmek durumunda kaldıkları 

görülmektedir. Sovyetlerin çekilmesinin ardından 

ülkede mücahit gruplar birleşmiş ve bir hükümet 

kurmuşlardır. Ancak bir süre sonra iktidar için iç 

çekişmeler başlamıştır (ULFET, 2016: 58).

1994 yılında İslam Öğrencileri anlamını taşıyan 

Taliban, Molla Muhammet Ömer önderliğinde siyasi 

sahneye çıkmıştır. ABD ile Pakistan’ın desteklediği 

Taliban, çok kısa süre içinde üstünlük sağlamış, 

Kandahar’ı ele geçirmiştir. Taliban ataklarının 1995 

yılında Batı Herat ve 1996 yılında Kabil’i almasıyla 

devam ettiği görülmektedir. 1996 yılında şeriat 

kanunlarıyla Kabil’de kurumsallaştığını söylemek 

mümkündür. 1997’de Fariyab eyaleti ve Mezar-ı 

Şerif kenti Taliban yönetimine geçmiştir. 24 

Mayıs 1997 tarihinde Pakistan tarafından tanınan 

Taliban, Afganistan’ın resmi yönetimine gelmiştir. 

Ancak 1997 yılının haziran ayı içinde Kuzey İttifakı 

güçlerinin, Parvan bölgesini geri almayı başardıkları 

görülmektedir (Çınarlı, 2010). Bu durum Taliban ile 

Kuzey ittifakı arasındaki çatışmaları arttırmıştır. 

Bu süreçten itibaren de yine yeni bir göç dalgası 

başlamıştır (Noor, 2006: 60-61).

11 Eylül 2001 saldırılarının dünya tarihinde bir 

dönüm noktası olduğu görülmektedir. Dönemin 

ABD Başkanı George W. Bush saldırıların Amerika 

topraklarının dışından geldiğini ve yapılan 

incelemeler sonrasında saldırı failinin El-Kaide 

Örgütü olduğunu ifade etmiştir. Saldırılardan sonra 

radikal İslamcı gruplar ile mücadele eden ABD ilk 

başta El Kaide Örgütü’ne savaş açmıştır. Ardından 

Taliban hükümetine müdahalelerde bulunmuştur 

(Cankara, 2015: 271). ABD ve müttefikleri 2001-2014 

yıllarının arasında sürdürdüğü çatışmalarda her 

iki tarafın da can kayıpları vermesinin yanında 

100 bine yakın Afgan sivilinin, Amerikan ve Taliban 

kuvvetleri tarafından öldürüldüğü görülmektedir 

(Sivrioğlu ve Türkoğlu, 2017: 306). Bütün bunların 

sonucunda Afganistan, kaosun ve bitmeyen 

çatışmaların yaşandığı bir bölgeye dönüşmüştür.
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ABD askerlerinin, 20 yıldır savaş içinde olduğu Taliban ile 

anlaştığı görülmektedir. İlk aşamalarda belirtilen koşulların 

yerine getirilmeden Afganistan’dan çekildiklerini söylemek 

mümkündür. Bu çekilmeyi fırsat bilen Taliban’ın da kısa süre 

içinde vilayet merkezlerini ele geçirdiği görülmektedir. Taliban, 

15 Ağustos 2021 tarihinde fazla direnişle karşılaşmadan Kabil’e 

girmiştir. Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin başka yetkililerle 

ülkeyi terk ettiği dünya gündemine yansımıştır. Böylece 

Taliban tam kontrolü yeniden ele almıştır. Taliban tarafından 

ele geçirilen yerlerde hükümete bağlı okullar, hastaneler 

ve mahkemeler kapatılmıştır. Bugünlerde bütün dünyada 

ABD işgalinin ve çekilmesinin konuşulduğu görülmektedir. 

Afganistan’ın yıllardır birçok ülkenin işgaline maruz kaldığını 

ancak hiçbiri gücün merkezi bir yönetim oluşturamadığı 

ve başarılı olamadığı görülmektedir. Öyle ki, Afganistan’ı 

ifade etmek için kullanılan önemli bir ifade bulunmaktadır 

“İmparatorluklar mezarlığı” (Göksedef, 2021).

Bu bağlamda, uluslararası antlaşmalara bağlı olarak, ırkı, 

dini ve siyasi görüşü fark etmeksizin ülkesinde zulüm ve 

baskı gören her insan, farklı bir ülkeye göç etme ve göç ettiği 

ülkedeki göçmen haklarından yararlanma hakkına sahiptir. 

Taliban ile Amerika arasında imzalanan antlaşma gereği 

NATO’nun son askerlerini de Afganistan'dan çekmesiyle 

birlikte 20 yıl süren Afganistan askeri müdahalesi son bulmuş; 

Taliban, ABD ve müttefiklerinin çekilmesini zafer olarak 

kutlamıştır. Bu durumda Taliban rejiminden çekinen Afgan 

vatandaşların, yoğun şekilde ülkeyi terk etmeye çalıştığına 

dair gündem tartışma konusu olmuştur. Son 40 yılı aşkındır 

devam eden Afgan göçü için yasal yollarla da gelenler olmakla 

birlikte Türkiye'ye gelen Afganlar, yasadışı yollarla sınırı geçip 

ülkeye giriş yapmaktadır1.  Geçişler için önce İran'a, oradan 

da Türkiye'ye uzanan rotalar takip edilmektedir. Aralarında 

İran'da bir süre yaşamış olup Türkiye'ye geçmeye karar 

vermiş olanlar da vardır. Özellikle Türkiye medyasında çıkan 

tamamı Afgan genç erkeklerden müteşekkil grupların yasadışı 

olarak ülkemize girişlerine göz yumulduğuna yönelik ortaya 

atılan mesnetsiz iddialar, toplumda mültecilere yönelik 

karalayıcı haberlerin artması ve olaylarla ilgili tatmin edici 

raporların yayınlanmaması, Uluslararası Göç Araştırmaları 

ve Uygulamaları Derneği ve Tarlabaşı Dayanışma Platformu 

ortaklığında bizleri harekete geçirmiştir. Türkiye sınırında 

en fazla geçişler, İran'la yaklaşık 300 kilometrelik sınırı olan 

1  1982 yılında 3 grup halinde, Pakistan üzerinden etnik olarak Türk kökenli 
Afganların geldiğini görebilmekteyiz. Burada yer alan sayılara göre, 
toplamda 1006 aile, 4163 kişi Türkiye’ye ilk defa giriş yapmıştır. Bu süreçten 
itibaren de eğitim dışında gelen çoğu kişiler düzensiz göç bağlamında 
Türkiye’ye giriş yapmaktadırlar.
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Van'dan gerçekleşmektedir. Bizler de EpicMigrations ve 

Tarlabaşı Dayanışma Ekibi olarak bir grup gönüllü ile sınırda 

yaşananları ve göçmenlerin söz konusu haklarının ne derece 

ifa edildiğini daha yakından gözlemlemek için Van ve Bitlis 

sınır hattını, düzensiz göçmenlerin tüm yol güzergahlarını 

izleyerek, sınır hattı boyunda tam zamanlı bir inceleme 

gerçekleştirdik.

SAHA İZLENİMLERİMİZ

Türkiye’ye Afgan göçü, yalnız 2021 yılının temmuz ve ağustos 

aylarında mevcut olan bir durum olmayıp yıllardır süregelen 

bir süreçtir. Ancak yakın zamanda Taliban’ın bölgedeki 

etkinliğini artırması, Afganistan’da ülke içinde veya ülke 

dışına göç dalgasının hareketlenmesine neden olmuştur. 

Afganlar, Türkiye’yi zaman zaman hedef ülke konumunda, 

zaman zaman da Avrupa’ya geçmek üzere transit ülke olarak 

değerlendirmiştir. 

Türkiye’ye girişlerini çoğunlukla Van ilimiz üzerinden 

gerçekleştirmekte, yollarına Balaban yahut Ünseli, 

Erciş üzerinden Tatvan’a ve daha sonra batıya doğru 

şekillendirmektedirler. 

Van’ın Erciş, Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Özalp, Saray sınır 

ilçelerinde ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirdiğimiz 

gözlemlere istinaden parkların kuytu köşelerinde ve kenar 

mahalle kaldırımlarında karşılaştığımız göçmenler arasında 

erkekler dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bebekler 

de mevcuttur. Tek erkek olanlara ailelerini sorduğumuzda 

ise yolun meşakkatli ve engellerle dolu olmasından ötürü 

yalnızca kendilerinin gelebildiklerini, kazandıkları paraları 

ailelerine göndereceklerini ve süreç içerisinde ailelerinde 

kendilerine katılacaklarını veya belli bir müddet çalıştıktan 

sonra kazandıkları paralarla Afganistan’a geri döneceklerini 

belirtmişlerdir. Ekseriyeti iltica sebebi olarak yıllardır yaşanan 

savaşın neticesinde istihdam oranının çokça düşük olmasının 

ve geçim kaygısının endişesini geride bırakma çabası 

olduğunu, ikinci bir sebebin de yakalanarak Afganistan’a 

iade edilmeleri durumunda Taliban rejiminden doğrudan 

veya dolaylı yönden zarar görme ihtimali endişesi olduğu 

belirtilmiştir.

Yaptığımız görüşmeler neticesinde Türkiye’ye giriş yapan 

yasa dışı göçmenlerin tamamına yakınının 15 ila 25 yaşları 

arasında olduğunu ve bu rakamların yarısına yakınının da 

kadınlardan oluştuğunu söyleyebilmekteyiz. Daha önceki 

yapılan çalışmalara baktığımızda yaklaşık 40 yıldır süren 

savaş neticesinde, Afganistan’dan gelen yasadışı göçmenlerin 

Van ve Çevresinde Yasadışı Göçmen Saha Gözlem Raporu006 <<<<



2020 yılına kadar tamamının erkek olduğunu, sonrasında 

dünya çapında yayılan pandemi nedeniyle geçişlerin 

azaldığını ancak pandemi sürecinin rahatlaması ve ülke içi 

karışıklıkların artması nedeniyle sürece kadın ve çocuklar da 

dahil olduğunu görmekteyiz. 

İran girişinde rüşvet ile işlerini halledebildiklerini ancak 

Türkiye’de hiçbir şekilde izinsiz geçişe göz yumulmadığını 

bizlerle paylaşan göçmenler, geceleri zifiri karanlıkta 

kaçakçıların yönlendirmeleriyle ilerlediklerini ifade 

etmişlerdir. Türkiye’ye giriş yapıldığında ise yakalanmamak 

için her gün yer değiştirdiklerini, izbe evler ve inşaatlarda 

kalarak geceleri ilerlediklerini anlatmışlardır. 

Göçmen karşıtlığının medyada provokasyona dönüşmesiyle 

birlikte halkın göçmenlere karşı takındığı tavır neticesinde 

polis baskılarının artmış olması, göçmenlerin sınırdan 

geçişlerini ve ilerleyişlerini oldukça zorlaştırmıştır. Baskıların 

artması, göçmenleri ve göçmen kaçakçılarını farklı yollar 

aramaya sevk etmiştir. Göçmenler, sınırdan geçişlerini belli 

bölgelerden ve polis kontrolünün az olduğu belli saatlerde 

gerçekleştirmektedirler. Göçmen kaçakçıları bölgedeki asker 

sayısını tespit, asayiş düzeyini kontrol ve gözlem için genç 

erkeklerden ve çocuklardan oluşan atlı ekipler oluşturmuş, 

istihbarat ağını kurmuş oldukları bu sistemle sağlamaya 

çalışmaktadırlar. 

Sınırdan geçen göçmenlerden aktarılan bilgilere göre İran 

kolluk kuvvetlerinin göç yolundaki göçmenlere işkence, gasp 

ve cinsel tacize varan eziyetler yaşattığı ifade edilmiştir. 

Göçmenlerin vücutlarındaki yara izleri de polis şiddetinin 

boyutunu gösterir niteliktedir.

Ayrıca göçmen yoğunluğunun arttığı sınır bölgesinde herhangi 

bir sivil toplum kuruluşunun varlığından söz etmek mümkün 

değildir. Göçmenlerin temel insani ihtiyaçları, bölge halkı 

ile diğer bölgelerden gelen bireylerin ve küçük çaplı yerel 

kuruluşların yardımları ile karşılanmaktadır.

Afgan göçmenler, daha önce anlaştıkları kaçakçılar veya 

Türkiye’de isimlerine “toplayıcılar” dedikleri kişilerin 

ayarladıkları araçlar ile sınırdan Van’ın çeşitli bölgelerine 

bırakılmaktadırlar. Göçmenler, geceleri dinlenmek için 

genelde otogarları, parkları ve köprü altları gibi ıssız bölgeleri 

tercih etmektedirler. Barınma ihtiyaçlarını bu şekilde 

kaldırımlarda, yol kenarlarında ve yerel halkın evini, dükkanını 

açtığı ölçüde sağlayabilen göçmenler, yemek ihtiyaçlarını 

ekseriyetle bölge halkının destekleriyle karşılamaktadırlar. 

Göç yolunu zorlaştıran unsurlardan barınma ve gıda 

ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya çalışan göçmenler, sınır 

bölgelerinde birkaç gün dinlendikten sonra batıya doğru 

ilerleyişlerini sürdürmektedirler. Bu grupların yanı sıra 

anlaştıklarını zannettikleri kaçakçılar tarafında yarı yolda 

bırakılan göçmen grupların yapılan görüşmeler ışığında epey 

fazla olduğu tespit edilenler arasındadır. Parası, iletişime 

geçecek kimsesi olmayan göçmenler anlaştıkları kaçakçıların 

onlarla iletişime geçmesini umut etmekte veya yerel halktan/

STK’lardan yardım talep etmektedir. Bu gruplar arasında 

hamile kadınların, küçük çocuklu ailelerin olduğu görülmüştür. 

Yapılan röportajlar neticesinde göç yolunda enfeksiyon 

kapmış küçük çocuklara, iltica sebebinin köylerine yapılan 

bombalı saldırı olan ailelere,  mayına basması sebebiyle 

ayağında kalıcı hasar oluşan çocuklara rastlanmıştır. 

Türkiye’ye Afgan göçü, 
yalnız 2021 yılının 
temmuz ve ağustos 
aylarında mevcut olan bir 
durum olmayıp yıllardır 
süregelen bir süreçtir. 
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GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ
 

Gökkuşağı Derneği başkanı Kemal ÇELEN’in gözlem ve 

değerlendirmeleri ışığında Afganların uzun yıllardır Van'ı 

transit geçiş olarak kullanarak Ankara ve İstanbul'a gitmek 

istediklerini; gidemeyenlerin ise Van'da 30-40 TL yevmiye 

karşılığında tarlalarda amelelik başta olmak üzere farklı iş 

kollarında çalıştırıldığı bilgisi ekibimizle paylaşılmıştır. Göç 

hareketliliğinin uzun yıllardır olduğunun ancak son bir aydır 

-2021 Temmuz-Ağustos- bariz artışın Taliban’ın etkisi ile 

olabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca ziyaret esnasında sosyal 

medyada yayınlanan bilinçsiz görsel ve haberlerin hızla göç 

kaynağı ülkelere ulaştığı, bu haberler nedeni ile Türkiye'nin 

göç istikametinde daha çok tercih edilebilecek bir ülke algısı 

oluşturulduğundan bahsedilmiştir.

VAN BAROSU

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu avukatlarından Sayın. 

Av. Jindar Uçar Bey Afgan göçünde göçmen profilinde sosyal 

medya ve basında yer verilen bilgilerin aksine çokça bir 

değişiklik olmadığı, göçmen yaş aralığının 17-30 yaş bandında 

değiştiği, Türkiye'nin Afgan uyruklu sığınmacılar tarafından 

göç ülkesi olarak tercih sıralamasında ilk sıralamada yer 

almadığı, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan sığınmacıların 

okumuş ve entelektüel kesiminin İran'da seçildiği, İran'ın bu 

konuda tabiri caiz ise bir süzgeç görevi gördüğü, Türkiye'ye 

gelen ve Avrupa'ya geçme hayalini gerçekleştirememiş 

kişilerin Türkiye'de çobanlık, inşaat işçiliği ya da günlük 

yevmiyeli işlerde kayıt dışı çalıştırıldığı bilgileri tarafımızla 

paylaşılmıştır. Van Barosu Başkanı Sn. Av. Zülküf UÇAR ise 

Afgan sığınmacıların suç oranının diğer sığınmacı gruplarına 

nazaran daha az olduğunu, sosyal medyada her ne kadar 

Afgan gruplar hedef gösterilse de Van'da işlenen suçlar baz 

alındığında İran uyruklu yabancıların suç oranlarının yüksek 

olduğu bilgisini ekibimizle paylaşılmıştır.

TATVAN ÖZGÜRDER
 

Tatvan Özgürder üyesi ve Tatvan Öğretmenevi Müdürü Sayın 

Fırat Kıranşal, mültecilerin en çok ihtiyaç duydukları şeylerin 

tuvalet, iletişim, gıda ve barınma olduğu, tuvalet ihtiyaçlarını 

camii ve otogarlarda giderdiklerini bu sebeple otogarların 

kalabalıklara ev sahipliği yaptığını, kaçakçıların vatandaş 

tarafından da bilindiğini, kimi köylerde ahırların para 

KURUM ZİYARETLERİMİZ 

TÜRK KIZILAYI

Türk Kızılay Van Şubesi Başkanı Sayın Uğur Demiroğlu’nun 

ifade ve saha gözlemleri ışığında Kızılay olarak ihbar ve talep 

halinde mülteciler ile irtibat kurulduğu, harici olarak re'sen 

hareket edilmediği fakat vatandaş yahut bizatihi mülteciler 

tarafından gelen çağrı ve talepler doğrultusunda ihtiyaç 

sahibi mültecilere yardım ulaştırıldığı kayda geçirilmiştir. Van 

halkının Suriyeli sığınmacılara kıyasla Afgan sığınmacılara 

olan sempatisinin daha yüksek olduğu ve Afganistan uyruklu 

sığınmacıların halk nezdinde hakkı olmayana el uzatmayan 

insanlar olarak tanımlandığı vurgulanmıştır. Halihazırda 

Van'da yasal olarak ikamet eden Afgan ailelerin de var olduğu 

ve Kızılay Van Şubesinin yaklaşık 15 Afgan aileye maddi destek 

sağladığı söylenmiştir. 

Türkiye’ye Afgan göçü, 
yalnız 2021 yılının 
temmuz ve ağustos 
aylarında mevcut olan bir 
durum olmayıp yıllardır 
süregelen bir süreçtir. 

Van ve Çevresinde Yasadışı Göçmen Saha Gözlem Raporu008 <<<<



karşılığında kaçakçıların getirdiği sığınmacılara açıldığı ve bu 

ortamlarda aç ve susuz onlarca sığınmacının zor şartlarda 

yaşama tutunmaya çalıştığını belirtmişlerdir. Dernek olarak 

son 5 yılda 100.000 Afgan sığınmacı ile karşılaştıklarını ve 

muhatap olduklarını, gelenlerin yaş aralığının 15-25 iken, 

gelenlerin %5’ini kadın ve çocukların oluşturduğunu, Afgan 

parasının değersizliği karşısında Afganların göç ederken 

Avrupa’yı hayal ettiklerini, İran'ın sığınmacı konusunda 

doyum noktasına geldiğini ve bu sebeple sınır politikasını 

değiştirdiğini, son iki haftadır devlet eliyle daha fazla 

müdahalenin söz konusu olduğunu, Bitlis ve Siirt illerinde 

yaşayan kanaat önderlerinin ve cemaatlerinin olaya dair fikir 

ve çalışma yürütmediklerini, Tatvan'da aktif olan diğer STK'lar 

ile geçici çözümler oluşturulsa da bu çözümlerin ihtiyacı 

karşılamadığını, gelen sığınmacıların Van ve Bitlis’i geçici 

süre için kullandıklarını bu sebeple bir kez muhatap olunan 

bir sığınmacı ile bir daha karşılaşmanın imkansız olduğu 

bilgilerini bizimle paylaşmışlardır.

SONUÇ

Göç sorunu, yenidünya düzeninde ve daha öncesinde ikincil 

siyaset konularından biridir. Söz konusu sistem bağlamında 

güvenlik çerçevesinde değerlendirilen birincil siyaset 

sorunsalına dönüştüğü görülmektedir. 1979-2019 yıllarının 

arasında Afganistan’da bulunan SSCB, ABD işgalleri ile 

süregelen iç savaş dönemlerinde İran’ın maruz kaldığı Afgan 

göç akınlarıyla Arap Baharı’nın ardından 2011 yılından bugüne 

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye yönelen göç dalgaları 

kapsamında Türkiye ve İran tarafından sergilenen güvenlik ve 

göç politikalarının öne çıktığı görülmektedir.

Sınır güvenliği sorunu, son dönemlerde içeride tedricen 

artan ve siyaseten abartıldığı görülen mülteci/sığınmacı 

karşıtı cereyanlarla bugün yeniden gündeme gelmiştir. Yakın 

zamanlarda ABD’nin Afganistan’dan çekileceğinin ilanı ve 

Türkiye’nin de eş zamanlı bir şekilde Kabil havalimanında 

görev almayı istemesi, Afganistan’ı siyaset ve kamuoyunun 

ilgi odağına dönüştürmüştür. Kamuoyu ve siyasette 

Afganistan’ın geleceği ile Türkiye’nin muhtemel rollerinin 

tartışıldığı görülürken; internette ve sosyal medyada kaynağı 

belirsiz video kayıtlarının dolaşıma sokulduğu görülmektedir. 

Afgan göçmenlerin büyük kitleler halinde kolayca Türkiye 

sınırlarından girdikleri iddia edilmiştir. Ancak, yoğun medya 

akışının olduğu dönemde sınır hattı boyunca bu denlikte bir 

akış görülmemiştir. 

Medyada çıkan sınır güvenliği ile ilgili haberlerin yalan olduğu, 

sınırda son derece ciddi bir denetimin sağlanmasının yanında, 

Van ve çevre illerin şehir içlerinde de çalışmaların sürdüğü, 

yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerinde 

ağırlandığı anlaşılmıştır. Ancak tüm çalışmalara rağmen 
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Göç sorunu, yenidünya 
düzeninde ve daha 
öncesinde ikincil siyaset 
konularından biridir.
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kaçakçıların önüne tam olarak geçilemediği, bu yüzden 

Afganların mağduriyetlerinin devam ettiği, yöre insanının 

çoğunlukla yaptıkları yardımlarla göçmenlere destek olmaya 

çalıştıkları görülmüştür. Aynı zamanda, bunu yayınlayan ana 

akım medya kanallarının hiçbiri ile de karşılaşılmamıştır. 

Bölgede kaçak göç hareketlerinin 40 yılı aşkın süredir devam 

ettiği, son dönemde Afganistan’daki olayların etkisinin henüz 

net olarak hissedilmediği ve göç edenler arasında kadın 

ve çocukların da olduğu belirtilmiştir. Afganların yolculuk 

kararını almalarındaki sebebin savaştan kaçmak ve ailelerini 

doyurabilmek olması, Türkiye’de iç karışıklık amacıyla göçe 

göz yumulduğu savını da geçersiz kılmaktadır. Ayrıca, halk 

tarafından düzensiz göç süreci ile geçen Afganistanlılara 

karşı kin ve nefret beslenmediği aksine destek olduğu tespit 

edilmiştir.

Gayemiz; insanlık onuru adına, temel yaşam haklarından 

mahrum edilmiş ve yaşama tutunabilme ümidiyle binlerce 

kilometre yol kat ederek bir umudun peşinden sürüklenen 

göçmenlerin, en azından temel insan haklarının kendilerine 

iade edilmesidir. Raporumuz, bu doğrultuda ilgili hükümetlerce 

tarafı oldukları mezkûr sözleşmelere istinaden, mültecilerin 

gerek sığınma ihtiyaçları gerekse söz konusu yaşam haklarının 

korunması hususu ile ilgili gerekli tüm önlemlerin alınmasına 

ilişkin bir uluslararası çalışma yapılması gerektiğini gözler 

önüne sermektedir. Bu doğrultuda, yaşanılan düzensiz göçün 

sorumluluk ve sorunu sadece Türkiye’nin değil uluslararası 

bir sorun olması hasebiyle tüm devletlerin sorunu ve 

sorumluluğunda olmalıdır. Bu geçişler, Batıya doğru gün 

geçtikçe artarak devam edecektir. Bu minvalde, sorundan 

kaçmak ve yurt içi/yurt dışı kaos çağrısı yapmak yerine, 

sorunun çözümü için tüm yetkilileri ve bu alanda çalışan tüm 

sivil toplum örgütlerini ivedilikle göreve davet ediyoruz! 
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Çözüm için tüm yetkilileri 
ve bu alanda çalışan tüm 
sivil toplum örgütlerini 
ivedilikle göreve davet 
ediyoruz! 
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