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Afgan�stan, Sur�ye �ç savaşına kadar dünyanın en çok mültec� 

üreten ülkes� olmuştur. Ülke tar�h�nde ve mültec�ler�n 

yaşamlarından h�ç eks�lmeyen b�r� olguya dönüşmüş 

(Yıldırım, 2018: 128) ve ‘mültec�l�k kültürü’ 40 yılı aşkın b�r 

süred�r devam eden düzens�z göçler� net�ces�nde Afgan�stan 

�le bütünleşm�şt�r (Açıkgöz, 2019: 53). 1979 yılında Sovyet 

�şgal�nden bu yana kes�lmeyen �şgaller, dış müdahale ve �ç 

çatışmalarda gündeme gelmes�n�n yanında süper güçler�n 

Afgan�stan, Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Orta Asya 

arasında kes�şme noktasında yer almaktadır. 1747’den 

�t�baren Afgan�stan olarak b�l�n�rken, bugün “Afgan�stan İslam

Cumhur�yet�”, çağdaş dönemlere dek Aryana, Orta çağda 

Horasan şekl�nde �s�mlend�r�lm�şt�r. Afgan�stan’ın, coğraf� 

konumu açısından, k�l�t ülke durumunda olduğunu söylemek

mümkündür. Coğraf�, kültürel, tar�h� ve stratej�k olarak Güney

Asya ve Orta Asya’nın arasında b�r parçası olduğu görülen

Afgan�stan’ın, d�n� ve s�yas� coğrafya açısından Orta Doğu 

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

kültürel yoğunluğun harmanlandığı ve �ç �çe geçen b�r 

coğrafyası vardır. Afgan�stan topraklarında yoğun olarak 

Peştunlar, Türkler, Hazaralar, Tac�kler, Özbekler yaşarken, 

on beşten fazla etn�k gruba da ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. 

Afgan�stan Türkler�n� oluşturan unsurların en başında, 

Özbekler, Aymaklar, Türkmenler, Kırgızlar, Karakalpaklar, 

Kazaklar ve Kızılbaşlar gelmekted�r (Oğuz, 2001: 37-52). 
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çatışma alanı olmuştur. Bu nedenle sosyal, s�yas� ve ekonom�k

�st�krarsızlık �le terörün (Obayd ve Karataş, 2021: 75) yuvasına 

dönüşmüştür.

1979-1989 yıllarının arasında �st�krarlı Afgan�stan oluşturulma

çabaları esnasında ortaya atılan adımlar, bazı toplumlar

tarafından �stenmem�ş ve Afgan�stan gelenekler�ne aykırı

görülmüştür. 1989 yılında Sovyetler�n Afgan�stan’dan çıkmasıyla

otor�te boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu durumdan yararlanmak

�steyen farklı grupların arasında s�lahlı çatışmalar, y�ne b�r göç

dalgasını gündeme get�rm�şt�r. Sovyet �şgal� (1979-1989) dönem�

�ç�nde Türkler�n yoğun b�r şek�lde yaşadığı Kuzey Afgan�stan’ın

hem Sovyetler B�rl�ğ� hem de �şgale karşı koyan d�ren�şç�ler �ç�n

stratej�k önem� g�derek artmıştır. 

“Herkes�n zulüm karşısında
başka ülkelere �lt�ca 
taleb�nde bulunma ve �lt�ca
olanaklarından yararlanma 
hakkı vardır.” (BM, İnsan 
Hakları Evrensel B�ld�rges�, 
Madde 14)



Afgan�stan, 
Sur�ye �ç 
savaşına kadar 
dünyanın en çok 
mültec� üreten 
ülkes� olmuştur. 
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Sovyet sınırına yakınlığı ve bu bölgen�n Afgan�stan’a

karadan g�r�ş m�hver� olarak kullanılmasının yanında

Sovyet ordusunun Afgan�stan harekâtı �ç�n loj�st�k ve

personel yığınağını ülkeye yakın bölgelerde kurması

Kuzey Afgan�stan’ın hassas bölge olmasının neden�

olmuştur. Sovyetler �ç�n bu bölgen�n stratej�k önem�

olduğu kabul ed�lmekle beraber asker� bakımdan

sıklet merkez� olan Kâb�l ve c�varına yakın

konumdadır (Erman, 2018: 44). 10 yıla yakın süren

savaşta büyük kayıplar ver�lm�şt�r. Sovyet

askerler�n�n 1988-1989 yılı �çer�s�nde Afgan�stan’dan

çek�lmek durumunda kaldıkları görülmekted�r.

Sovyetler�n çek�lmes�n�n ardından ülkede mücah�t

gruplar b�rleşm�ş ve b�r hükümet kurmuşlardır. Ancak

b�r süre sonra �kt�dar �ç�n �ç çek�şmeler başlamıştır

(ULFET, 2016: 58).
 

1994 yılında İslam Öğrenc�ler� anlamını taşıyan 
Tal�ban, Molla Muhammet Ömer önderl�ğ�nde s�yas� 

sahneye çıkmıştır. ABD �le Pak�stan’ın destekled�ğ� 
Tal�ban, çok kısa süre �ç�nde üstünlük sağlamış, 

Kandahar’ı ele geç�rm�şt�r. Tal�ban ataklarının 1995 
yılında Batı Herat ve 1996 yılında Kab�l’� almasıyla 

devam ett�ğ� görülmekted�r. 1996 yılında şer�at 
kanunlarıyla Kab�l’de kurumsallaştığını söylemek 

mümkündür. 1997’de Far�yab eyalet� ve Mezar-ı 
Şer�f kent� Tal�ban yönet�m�ne geçm�şt�r. 24 

Mayıs 1997 tar�h�nde Pak�stan tarafından tanınan 

Tal�ban, Afgan�stan’ın resm� yönet�m�ne gelm�şt�r. 

Ancak 1997 yılının haz�ran ayı �ç�nde Kuzey İtt�fakı 

güçler�n�n, Parvan bölges�n� ger� almayı başardıkları

görülmekted�r (Çınarlı, 2010). Bu durum Tal�ban �le

Kuzey �tt�fakı arasındak� çatışmaları arttırmıştır. 

Bu süreçten �t�baren de y�ne yen� b�r göç dalgası 

başlamıştır (Noor, 2006: 60-61).

11 Eylül 2001 saldırılarının dünya tar�h�nde b�r 

dönüm noktası olduğu görülmekted�r. Dönem�n 

ABD Başkanı George W. Bush saldırıların Amer�ka 

topraklarının dışından geld�ğ�n� ve yapılan 

�ncelemeler sonrasında saldırı fa�l�n�n El-Ka�de 

Örgütü olduğunu �fade etm�şt�r. Saldırılardan sonra

rad�kal İslamcı gruplar �le mücadele eden ABD �lk 

başta El Ka�de Örgütü’ne savaş açmıştır. Ardından 

Tal�ban hükümet�ne müdahalelerde bulunmuştur 

(Cankara, 2015: 271). ABD ve müttef�kler� 2001-2014 

yıllarının arasında sürdürdüğü çatışmalarda her 

�k� tarafın da can kayıpları vermes�n�n yanında 

100 b�ne yakın Afgan s�v�l�n�n, Amer�kan ve Tal�ban 

kuvvetler� tarafından öldürüldüğü görülmekted�r 

(S�vr�oğlu ve Türkoğlu, 2017: 306). Bütün bunların 

sonucunda Afgan�stan, kaosun ve b�tmeyen 

çatışmaların yaşandığı b�r bölgeye dönüşmüştür.
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ABD askerler�n�n, 20 yıldır savaş �ç�nde olduğu Tal�ban �le 

anlaştığı görülmekted�r. İlk aşamalarda bel�rt�len koşulların 

yer�ne get�r�lmeden Afgan�stan’dan çek�ld�kler�n� söylemek 

mümkündür. Bu çek�lmey� fırsat b�len Tal�ban’ın da kısa süre

�ç�nde v�layet merkezler�n� ele geç�rd�ğ� görülmekted�r. Tal�ban,

15 Ağustos 2021 tar�h�nde fazla d�ren�şle karşılaşmadan Kab�l’e

g�rm�şt�r. Cumhurbaşkanı Eşref Gan�’n�n başka yetk�l�lerle 

ülkey� terk ett�ğ� dünya gündem�ne yansımıştır. Böylece 

Tal�ban tam kontrolü yen�den ele almıştır. Tal�ban tarafından 

ele geç�r�len yerlerde hükümete bağlı okullar, hastaneler 

ve mahkemeler kapatılmıştır. Bugünlerde bütün dünyada 

ABD �şgal�n�n ve çek�lmes�n�n konuşulduğu görülmekted�r. 

Afgan�stan’ın yıllardır b�rçok ülken�n �şgal�ne maruz kaldığını 

ancak h�çb�r� gücün merkez� b�r yönet�m oluşturamadığı 

ve başarılı olamadığı görülmekted�r. Öyle k�, Afgan�stan’ı 

�fade etmek �ç�n kullanılan öneml� b�r �fade bulunmaktadır 

“İmparatorluklar mezarlığı” (Göksedef, 2021).

Bu bağlamda, uluslararası antlaşmalara bağlı olarak, ırkı, 

d�n� ve s�yas� görüşü fark etmeks�z�n ülkes�nde zulüm ve 

baskı gören her �nsan, farklı b�r ülkeye göç etme ve göç ett�ğ� 

ülkedek� göçmen haklarından yararlanma hakkına sah�pt�r. 

Tal�ban �le Amer�ka arasında �mzalanan antlaşma gereğ� 

NATO’nun son askerler�n� de Afgan�stan'dan çekmes�yle 
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b�rl�kte 20 yıl süren Afgan�stan asker� müdahales� son bulmuş;

Tal�ban, ABD ve müttef�kler�n�n çek�lmes�n� zafer olarak 

kutlamıştır. Bu durumda Tal�ban rej�m�nden çek�nen Afgan 

vatandaşların, yoğun şek�lde ülkey� terk etmeye çalıştığına 

da�r gündem tartışma konusu olmuştur. Son 40 yılı aşkındır 

devam eden Afgan göçü �ç�n yasal yollarla da gelenler olmakla

b�rl�kte Türk�ye'ye gelen Afganlar, yasadışı yollarla sınırı geç�p 

ülkeye g�r�ş yapmaktadır1. Geç�şler �ç�n önce İran'a, oradan 

da Türk�ye'ye uzanan rotalar tak�p ed�lmekted�r. Aralarında 

İran'da b�r süre yaşamış olup Türk�ye'ye geçmeye karar 

verm�ş olanlar da vardır. Özell�kle Türk�ye medyasında çıkan 

tamamı Afgan genç erkeklerden müteşekk�l grupların yasadışı 

olarak ülkem�ze g�r�şler�ne göz yumulduğuna yönel�k ortaya 

atılan mesnets�z �dd�alar, toplumda mültec�lere yönel�k 

karalayıcı haberler�n artması ve olaylarla �lg�l� tatm�n ed�c� 

raporların yayınlanmaması, Uluslararası Göç Araştırmaları 

ve Uygulamaları Derneğ� ve Tarlabaşı Dayanışma Platformu 

ortaklığında b�zler� harekete geç�rm�şt�r. Türk�ye sınırında 

en fazla geç�şler, İran'la yaklaşık 300 k�lometrel�k sınırı olan 

1 1982 yılında 3 grup hal�nde, Pak�stan üzer�nden etn�k olarak Türk kökenl� 
Afganların geld�ğ�n� göreb�lmektey�z. Burada yer alan sayılara göre, 
toplamda 1006 a�le, 4163 k�ş� Türk�ye’ye �lk defa g�r�ş yapmıştır. Bu süreçten
�t�baren de eğ�t�m dışında gelen çoğu k�ş�ler düzens�z göç bağlamında 
Türk�ye’ye g�r�ş yapmaktadırlar.
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Türk�ye’ye Afgan göçü, yalnız 2021 yılının temmuz ve ağustos 

aylarında mevcut olan b�r durum olmayıp yıllardır süregelen 

b�r süreçt�r. Ancak yakın zamanda Tal�ban’ın bölgedek� 

etk�nl�ğ�n� artırması, Afgan�stan’da ülke �ç�nde veya ülke 

dışına göç dalgasının hareketlenmes�ne neden olmuştur. 

Afganlar, Türk�ye’y� zaman zaman hedef ülke konumunda, 

zaman zaman da Avrupa’ya geçmek üzere trans�t ülke olarak 

değerlend�rm�şt�r. 

Türk�ye’ye g�r�şler�n� çoğunlukla Van �l�m�z üzer�nden 

gerçekleşt�rmekte, yollarına Balaban yahut Ünsel�, 

Erc�ş üzer�nden Tatvan’a ve daha sonra batıya doğru 

şek�llend�rmekted�rler. 

Van'dan gerçekleşmekted�r. B�zler de Ep�cM�grat�ons ve 

Tarlabaşı Dayanışma Ek�b� olarak b�r grup gönüllü �le sınırda 

yaşananları ve göçmenler�n söz konusu haklarının ne derece 

�fa ed�ld�ğ�n� daha yakından gözlemlemek �ç�n Van ve B�tl�s 

sınır hattını, düzens�z göçmenler�n tüm yol güzergahlarını 

�zleyerek, sınır hattı boyunda tam zamanlı b�r �nceleme 

gerçekleşt�rd�k.
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Yaptığımız görüşmeler net�ces�nde Türk�ye’ye g�r�ş yapan 

yasa dışı göçmenler�n tamamına yakınının 15 �la 25 yaşları 

arasında olduğunu ve bu rakamların yarısına yakınının da 

kadınlardan oluştuğunu söyleyeb�lmektey�z. Daha öncek� 

yapılan çalışmalara baktığımızda yaklaşık 40 yıldır süren 

savaş net�ces�nde, Afgan�stan’dan gelen yasadışı göçmenler�n 

Van’ın Erc�ş, Murad�ye, Tuşba, Çaldıran, Özalp, Saray sınır 

�lçeler�nde ve B�tl�s’�n Tatvan �lçes�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z 

gözlemlere �st�naden parkların kuytu köşeler�nde ve kenar 

mahalle kaldırımlarında karşılaştığımız göçmenler arasında 

erkekler dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bebekler 

de mevcuttur. Tek erkek olanlara a�leler�n� sorduğumuzda 

�se yolun meşakkatl� ve engellerle dolu olmasından ötürü 

yalnızca kend�ler�n�n geleb�ld�kler�n�, kazandıkları paraları 

a�leler�ne gönderecekler�n� ve süreç �çer�s�nde a�leler�nde 

kend�ler�ne katılacaklarını veya bell� b�r müddet çalıştıktan 

sonra kazandıkları paralarla Afgan�stan’a ger� dönecekler�n� 

bel�rtm�şlerd�r. Ekser�yet� �lt�ca sebeb� olarak yıllardır yaşanan

savaşın net�ces�nde �st�hdam oranının çokça düşük olmasının 

ve geç�m kaygısının end�şes�n� ger�de bırakma çabası 

olduğunu, �k�nc� b�r sebeb�n de yakalanarak Afgan�stan’a 

�ade ed�lmeler� durumunda Tal�ban rej�m�nden doğrudan 

veya dolaylı yönden zarar görme �ht�mal� end�şes� olduğu 

bel�rt�lm�şt�r.

SAHA İZLENİMLERİMİZ
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Sınırdan geçen göçmenlerden aktarılan b�lg�lere göre İran 

kolluk kuvvetler�n�n göç yolundak� göçmenlere �şkence, gasp 

ve c�nsel tac�ze varan ez�yetler yaşattığı �fade ed�lm�şt�r. 

Göçmenler�n vücutlarındak� yara �zler� de pol�s ş�ddet�n�n 

boyutunu göster�r n�tel�kted�r.

İran g�r�ş�nde rüşvet �le �şler�n� halledeb�ld�kler�n� ancak 

Türk�ye’de h�çb�r şek�lde �z�ns�z geç�şe göz yumulmadığını 

b�zlerle paylaşan göçmenler, geceler� z�f�r� karanlıkta 

kaçakçıların yönlend�rmeler�yle �lerled�kler�n� �fade 

etm�şlerd�r. Türk�ye’ye g�r�ş yapıldığında �se yakalanmamak 

�ç�n her gün yer değ�şt�rd�kler�n�, �zbe evler ve �nşaatlarda 

kalarak geceler� �lerled�kler�n� anlatmışlardır. 

2020 yılına kadar tamamının erkek olduğunu, sonrasında 

dünya çapında yayılan pandem� neden�yle geç�şler�n 

azaldığını ancak pandem� sürec�n�n rahatlaması ve ülke �ç� 

karışıklıkların artması neden�yle sürece kadın ve çocuklar da 

dah�l olduğunu görmektey�z. 

Afgan göçmenler, daha önce anlaştıkları kaçakçılar veya 

Türk�ye’de �s�mler�ne “toplayıcılar” ded�kler� k�ş�ler�n 

ayarladıkları araçlar �le sınırdan Van’ın çeş�tl� bölgeler�ne 

bırakılmaktadırlar. Göçmenler, geceler� d�nlenmek �ç�n 

genelde otogarları, parkları ve köprü altları g�b� ıssız bölgeler� 

terc�h etmekted�rler. Barınma �ht�yaçlarını bu şek�lde 

kaldırımlarda, yol kenarlarında ve yerel halkın ev�n�, dükkanını

açtığı ölçüde sağlayab�len göçmenler, yemek �ht�yaçlarını 

Ayrıca göçmen yoğunluğunun arttığı sınır bölges�nde herhang�

b�r s�v�l toplum kuruluşunun varlığından söz etmek mümkün 

değ�ld�r. Göçmenler�n temel �nsan� �ht�yaçları, bölge halkı 

�le d�ğer bölgelerden gelen b�reyler�n ve küçük çaplı yerel 

kuruluşların yardımları �le karşılanmaktadır.

Göçmen karşıtlığının medyada provokasyona dönüşmes�yle 

b�rl�kte halkın göçmenlere karşı takındığı tavır net�ces�nde 

pol�s baskılarının artmış olması, göçmenler�n sınırdan 

geç�şler�n� ve �lerley�şler�n� oldukça zorlaştırmıştır. Baskıların

artması, göçmenler� ve göçmen kaçakçılarını farklı yollar 

aramaya sevk etm�şt�r. Göçmenler, sınırdan geç�şler�n� bell� 

bölgelerden ve pol�s kontrolünün az olduğu bell� saatlerde 

gerçekleşt�rmekted�rler. Göçmen kaçakçıları bölgedek� asker

sayısını tesp�t, asay�ş düzey�n� kontrol ve gözlem �ç�n genç 

erkeklerden ve çocuklardan oluşan atlı ek�pler oluşturmuş, 

�st�hbarat ağını kurmuş oldukları bu s�stemle sağlamaya 

çalışmaktadırlar. 
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ekser�yetle bölge halkının destekler�yle karşılamaktadırlar. 

Göç yolunu zorlaştıran unsurlardan barınma ve gıda 

�ht�yaçlarını bu şek�lde karşılamaya çalışan göçmenler, sınır 

bölgeler�nde b�rkaç gün d�nlend�kten sonra batıya doğru 

�lerley�şler�n� sürdürmekted�rler. Bu grupların yanı sıra 

anlaştıklarını zannett�kler� kaçakçılar tarafında yarı yolda 

bırakılan göçmen grupların yapılan görüşmeler ışığında epey 

fazla olduğu tesp�t ed�lenler arasındadır. Parası, �let�ş�me 

geçecek k�mses� olmayan göçmenler anlaştıkları kaçakçıların 

onlarla �let�ş�me geçmes�n� umut etmekte veya yerel halktan/ 

STK’lardan yardım talep etmekted�r. Bu gruplar arasında 

ham�le kadınların, küçük çocuklu a�leler�n olduğu görülmüştür.

Yapılan röportajlar net�ces�nde göç yolunda enfeks�yon 

kapmış küçük çocuklara, �lt�ca sebeb�n�n köyler�ne yapılan 

bombalı saldırı olan a�lelere, mayına basması sebeb�yle 

ayağında kalıcı hasar oluşan çocuklara rastlanmıştır. 

Türk�ye’ye Afgan göçü, 
yalnız 2021 yılının 
temmuz ve ağustos 
aylarında mevcut olan b�r
durum olmayıp yıllardır 
süregelen b�r süreçt�r. 



008 <<<<

Türk Kızılay Van Şubes� Başkanı Sayın Uğur Dem�roğlu’nun 

�fade ve saha gözlemler� ışığında Kızılay olarak �hbar ve talep 

hal�nde mültec�ler �le �rt�bat kurulduğu, har�c� olarak re'sen 

hareket ed�lmed�ğ� fakat vatandaş yahut b�zat�h� mültec�ler 

tarafından gelen çağrı ve talepler doğrultusunda �ht�yaç 

sah�b� mültec�lere yardım ulaştırıldığı kayda geç�r�lm�şt�r. Van 

halkının Sur�yel� sığınmacılara kıyasla Afgan sığınmacılara 

olan sempat�s�n�n daha yüksek olduğu ve Afgan�stan uyruklu 

sığınmacıların halk nezd�nde hakkı olmayana el uzatmayan 

�nsanlar olarak tanımlandığı vurgulanmıştır. Hal�hazırda 

Van'da yasal olarak �kamet eden Afgan a�leler�n de var olduğu

ve Kızılay Van Şubes�n�n yaklaşık 15 Afgan a�leye madd� destek

sağladığı söylenm�şt�r. 
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Gökkuşağı Derneğ� başkanı Kemal ÇELEN’�n gözlem ve 

değerlend�rmeler� ışığında Afganların uzun yıllardır Van'ı 

trans�t geç�ş olarak kullanarak Ankara ve İstanbul'a g�tmek 

�sted�kler�n�; g�demeyenler�n �se Van'da 30-40 TL yevm�ye 

karşılığında tarlalarda amelel�k başta olmak üzere farklı �ş 

kollarında çalıştırıldığı b�lg�s� ek�b�m�zle paylaşılmıştır. Göç 

hareketl�l�ğ�n�n uzun yıllardır olduğunun ancak son b�r aydır 

-2021 Temmuz-Ağustos- bar�z artışın Tal�ban’ın etk�s� �le 

olab�leceğ� �fade ed�lm�şt�r. Ayrıca z�yaret esnasında sosyal 

medyada yayınlanan b�l�nçs�z görsel ve haberler�n hızla göç 

kaynağı ülkelere ulaştığı, bu haberler neden� �le Türk�ye'n�n 

göç �st�kamet�nde daha çok terc�h ed�leb�lecek b�r ülke algısı 

oluşturulduğundan bahsed�lm�şt�r.

Van Barosu Göç ve İlt�ca Kom�syonu avukatlarından Sayın. 

Av. J�ndar Uçar Bey Afgan göçünde göçmen prof�l�nde sosyal 

medya ve basında yer ver�len b�lg�ler�n aks�ne çokça b�r 

değ�ş�kl�k olmadığı, göçmen yaş aralığının 17-30 yaş bandında 

değ�şt�ğ�, Türk�ye'n�n Afgan uyruklu sığınmacılar tarafından 

göç ülkes� olarak terc�h sıralamasında �lk sıralamada yer 

almadığı, İran üzer�nden Türk�ye'ye g�r�ş yapan sığınmacıların 

okumuş ve entelektüel kes�m�n�n İran'da seç�ld�ğ�, İran'ın bu 

konuda tab�r� ca�z �se b�r süzgeç görev� gördüğü, Türk�ye'ye 

gelen ve Avrupa'ya geçme hayal�n� gerçekleşt�remem�ş 

k�ş�ler�n Türk�ye'de çobanlık, �nşaat �şç�l�ğ� ya da günlük 

yevm�yel� �şlerde kayıt dışı çalıştırıldığı b�lg�ler� tarafımızla 

paylaşılmıştır. Van Barosu Başkanı Sn. Av. Zülküf UÇAR �se 

Afgan sığınmacıların suç oranının d�ğer sığınmacı gruplarına 

nazaran daha az olduğunu, sosyal medyada her ne kadar 

Afgan gruplar hedef göster�lse de Van'da �şlenen suçlar baz 

alındığında İran uyruklu yabancıların suç oranlarının yüksek 

olduğu b�lg�s�n� ek�b�m�zle paylaşılmıştır.

 

Tatvan Eğ�t�m Kültür Derneğ� Üyes� Fırat Kıranşal,

mültec�ler�n en çok �ht�yaç duydukları şeyler�n tuvalet,

�let�ş�m, gıda ve barınma olduğu, tuvalet �ht�yaçlarını cam��

ve otogarlarda g�derd�kler�n� bu sebeple otogarların

kalabalıklara ev sah�pl�ğ� yaptığını, kaçakçıların vatandaş

tarafından da b�l�nd�ğ�n�, k�m� köylerde ahırların para 

Türk�ye’ye Afgan göçü, 
yalnız 2021 yılının 
temmuz ve ağustos 
aylarında mevcut olan b�r
durum olmayıp yıllardır 
süregelen b�r süreçt�r. 

TÜRK KIZILAYI

VAN BAROSU

TATVAN ÖZGÜRDER

GÖKKUŞAĞI DERNEĞİKURUM ZİYARETLERİ 
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karşılığında kaçakçıların get�rd�ğ� sığınmacılara açıldığı ve bu 

ortamlarda aç ve susuz onlarca sığınmacının zor şartlarda 

yaşama tutunmaya çalıştığını bel�rtm�şlerd�r. Dernek olarak 

son 5 yılda 100.000 Afgan sığınmacı �le karşılaştıklarını ve 

muhatap olduklarını, gelenler�n yaş aralığının 15-25 �ken, 

gelenler�n %5’�n� kadın ve çocukların oluşturduğunu, Afgan 

parasının değers�zl�ğ� karşısında Afganların göç ederken 

Avrupa’yı hayal ett�kler�n�, İran'ın sığınmacı konusunda 

doyum noktasına geld�ğ�n� ve bu sebeple sınır pol�t�kasını 

değ�şt�rd�ğ�n�, son �k� haftadır devlet el�yle daha fazla 

müdahalen�n söz konusu olduğunu, B�tl�s ve S��rt �ller�nde 

yaşayan kanaat önderler�n�n ve cemaatler�n�n olaya da�r f�k�r 

ve çalışma yürütmed�kler�n�, Tatvan'da akt�f olan d�ğer STK'lar

�le geç�c� çözümler oluşturulsa da bu çözümler�n �ht�yacı 

karşılamadığını, gelen sığınmacıların Van ve B�tl�s’� geç�c� 

süre �ç�n kullandıklarını bu sebeple b�r kez muhatap olunan 

b�r sığınmacı �le b�r daha karşılaşmanın �mkansız olduğu 

b�lg�ler�n� b�z�mle paylaşmışlardır.

Göç sorunu, yen�dünya düzen�nde ve daha önces�nde �k�nc�l 

s�yaset konularından b�r�d�r. Söz konusu s�stem bağlamında 

güvenl�k çerçeves�nde değerlend�r�len b�r�nc�l s�yaset 

sorunsalına dönüştüğü görülmekted�r. 1979-2019 yıllarının 

arasında Afgan�stan’da bulunan SSCB, ABD �şgaller� �le 
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süregelen �ç savaş dönemler�nde İran’ın maruz kaldığı Afgan 

göç akınlarıyla Arap Baharı’nın ardından 2011 yılından bugüne

Sur�ye’dek� �ç savaş neden�yle Türk�ye’ye yönelen göç dalgaları

kapsamında Türk�ye ve İran tarafından serg�lenen güvenl�k ve

göç pol�t�kalarının öne çıktığı görülmekted�r.

Medyada çıkan sınır güvenl�ğ� �le �lg�l� haberler�n yalan olduğu,

sınırda son derece c�dd� b�r denet�m�n sağlanmasının yanında,

Van ve çevre �ller�n şeh�r �çler�nde de çalışmaların sürdüğü, 

yakalanan göçmenler�n ger� gönderme merkezler�nde 

ağırlandığı anlaşılmıştır. Ancak tüm çalışmalara rağmen 

Sınır güvenl�ğ� sorunu, son dönemlerde �çer�de tedr�cen 

artan ve s�yaseten abartıldığı görülen mültec�/sığınmacı 

karşıtı cereyanlarla bugün yen�den gündeme gelm�şt�r. Yakın 

zamanlarda ABD’n�n Afgan�stan’dan çek�leceğ�n�n �lanı ve 

Türk�ye’n�n de eş zamanlı b�r şek�lde Kab�l haval�manında 

görev almayı �stemes�, Afgan�stan’ı s�yaset ve kamuoyunun 

�lg� odağına dönüştürmüştür. Kamuoyu ve s�yasette 

Afgan�stan’ın geleceğ� �le Türk�ye’n�n muhtemel roller�n�n 

tartışıldığı görülürken; �nternette ve sosyal medyada kaynağı 

bel�rs�z v�deo kayıtlarının dolaşıma sokulduğu görülmekted�r. 

Afgan göçmenler�n büyük k�tleler hal�nde kolayca Türk�ye 

sınırlarından g�rd�kler� �dd�a ed�lm�şt�r. Ancak, yoğun medya 

akışının olduğu dönemde sınır hattı boyunca bu denl�kte b�r 

akış görülmem�şt�r. SONUÇ
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kaçakçıların önüne tam olarak geç�lemed�ğ�, bu yüzden 

Afganların mağdur�yetler�n�n devam ett�ğ�, yöre �nsanının 

çoğunlukla yaptıkları yardımlarla göçmenlere destek olmaya 

çalıştıkları görülmüştür. Aynı zamanda, bunu yayınlayan ana 

akım medya kanallarının h�çb�r� �le de karşılaşılmamıştır. 

Bölgede kaçak göç hareketler�n�n 40 yılı aşkın süred�r devam 

ett�ğ�, son dönemde Afgan�stan’dak� olayların etk�s�n�n henüz 

net olarak h�ssed�lmed�ğ� ve göç edenler arasında kadın 

ve çocukların da olduğu bel�rt�lm�şt�r. Afganların yolculuk 

kararını almalarındak� sebeb�n savaştan kaçmak ve a�leler�n� 

doyurab�lmek olması, Türk�ye’de �ç karışıklık amacıyla göçe 

göz yumulduğu savını da geçers�z kılmaktadır. Ayrıca, halk 

tarafından düzens�z göç sürec� �le geçen Afgan�stanlılara 

karşı k�n ve nefret beslenmed�ğ� aks�ne destek olduğu tesp�t 

ed�lm�şt�r.

Gayem�z; �nsanlık onuru adına, temel yaşam haklarından 

mahrum ed�lm�ş ve yaşama tutunab�lme üm�d�yle b�nlerce 

k�lometre yol kat ederek b�r umudun peş�nden sürüklenen 

göçmenler�n, en azından temel �nsan haklarının kend�ler�ne 

�ade ed�lmes�d�r. Raporumuz, bu doğrultuda �lg�l� hükümetlerce

tarafı oldukları mezkûr sözleşmelere �st�naden, mültec�ler�n 

gerek sığınma �ht�yaçları gerekse söz konusu yaşam haklarının

korunması hususu �le �lg�l� gerekl� tüm önlemler�n alınmasına 

�l�şk�n b�r uluslararası çalışma yapılması gerekt�ğ�n� gözler 

önüne sermekted�r. Bu doğrultuda, yaşanılan düzens�z göçün 

sorumluluk ve sorunu sadece Türk�ye’n�n değ�l uluslararası 

b�r sorun olması haseb�yle tüm devletler�n sorunu ve 

sorumluluğunda olmalıdır. Bu geç�şler, Batıya doğru gün 

geçt�kçe artarak devam edecekt�r. Bu m�nvalde, sorundan 

kaçmak ve yurt �ç�/yurt dışı kaos çağrısı yapmak yer�ne, 

sorunun çözümü �ç�n tüm yetk�l�ler� ve bu alanda çalışan tüm 

s�v�l toplum örgütler�n� �ved�l�kle göreve davet ed�yoruz! 
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