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1. GİRİŞ

Afganistan’da 1960’ların sonunda başlayan politik hareketlenme o dönem 
dünyanın pek çok ülkesinde görülen öğrenci olayları ile benzeşmekle birlikte 
1970’lerde İslamcı ve Marksist gruplar arasında çekişmeye dönüşmüştür. Bu 
çekişmenin taraflarına liderlik eden İslami kesimden Burhaneddin Rabbani, 
Ahmet Şah Mesut, Gülbettin Hikmetyar ile Marksist cephedeki Nur Muham-
met Taraki, Babrak Karmal ve Hafızullah Emin Afganistan’ın sonraki yıllarda 
maruz kaldığı çatışma dönemlerinin de önde gelen aktörleri olmuşlardır. 1978 
yılında gerçekleşen Savr hükümet darbesine kadar devam eden süreçte belir-
li düzeyde politik ve toplumsal şiddet Afganistan’ı etkilemiş, 1979 yılı mart 
ayında Marksist Afgan hükümetine karşı ortaya çıkan ayaklanmalar ise günü-
müzde kırk yıla yaklaşan silahlı çatışma sürecinin ilk kıvılcımları olmuştur.

Ülkenin batı bölgesindeki Herat şehrinde 1979 yılı mart ayında patlak ve-
ren ilk ayaklanma diğerlerinin öncülü olmakla birlikte bu dönemde hükümete 
karşı başlayan hareketlenme genel olarak dağınık ve örgütsüz bir görünüm arz 
etmekteydi. Gene de Afgan hükümetinin bastırmakta yetersiz kaldığı ve acil 
olarak talep edilen Sovyet yardımı ile başa çıkılmaya çalışılan ayaklanmalar 
Sovyet askerî müdahalesinin ardından büyüyecek olan direnişi de körüklemiş-
tir. Aynı yıl aralık ayı sonunda kapsamlı bir askerî harekât icra edilmesi ama-
cıyla Afganistan topraklarına ayak basan Sovyet birlikleri dokuz yıldan biraz 
daha fazla bu ülkede varlık göstermişlerdir. Bu dönem Sovyet ordusu ve Afgan 
direnişçileri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı, direnişçilerin ABD, Pakis-
tan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkeden aldıkları psikolojik, 
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politik, mali ve lojistik destek ile muharebe yeteneklerini giderek artırdıkları 
ve o derecede şiddetin yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. 

Sovyetler Birliği’nin ABD ile uzlaşmasının ve 1989 yılı şubat ayında bazı 
danışmanlar ve teknik personel haricinde askerî olarak Afganistan’dan çekil-
mesinin ardından Muhammed Necibullah liderliğindeki Kâbil hükümeti Afgan 
direnişçilerine karşı Sovyet hükümeti tarafından desteklenmeye devam edil-
miştir. 1991 yılı sonunda SSCB’nin dağılmasına bağlı olarak merkezî hükü-
metin kısa sürede bertaraf olmasından sonra o güne kadar Sovyet ve Marksist 
Afgan hükümetlerine karşı savaşmak suretiyle uluslararası arenada oldukça 
popüler hale gelen Afgan mücahitleri hükümet kurma konusunda kapsamlı bir 
anlaşmaya varamamışlar ve iktidara sahip olmak amacıyla bu kez de kendi 
aralarında silahlı çatışmayı sürdürmüşlerdir. Bu çatışma süreci Taliban’ın or-
taya çıkmasıyla dönüşüm geçirmiş, Afgan mücahitlerinin devamı niteliğindeki 
silahlı gruplar Taliban’a karşı mücadeleye girişmişlerdir. Taliban 1996 yılın-
da Kabil’i ele geçirmesiyle bazı direniş partilerinin katılmış oldukları Geçici 
Afgan Hükümeti dağılmış, direnişçi partiler güçlerini belirli ölçüde muhafaza 
etseler de kuzey bölgeleri hariç Afganistan coğrafyasında varlık gösteremez 
olmuşlardır. Reşit Dostum ve Ahmet Şah Mesut liderliğinde kuzeyde Taliban’a 
karşı gösterilen mukavemet ise 1998 yılında etkisini yitirmiş ve Afganistan 
büyük oranda Taliban örgütü hakimiyetine girmiştir. 

Taliban’ın 1996 yılında iktidarı ele geçirmesi ve 2001 yılında Afganis-
tan’a yönelik olarak başlayan ABD harekâtı arasındaki dönemde Taliban üs-
tünlüğü nedeniyle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların görece azalması Af-
ganistan’daki şiddeti azaltmamıştır. Bu kez, 21. asra birkaç yıl kala özellikle 
kadınlar ve çocuklar dinsel gerekçeler ileri süren çağdışı bir örgütün benzeri 
görülmemiş baskı ve şiddetine hedef olmuşlardır. Birleşmiş Milletler tarafın-
dan Taliban’a karşı bazı yaptırım kararları alınmış1 olmakla birlikte, bu örgüt 
paravan kuruluşlar vasıtasıyla Afganistan dışında faaliyet göstermeyi sürdür-
müştür. ABD’deki 11 Eylül saldırılarının ardından bu örgüte karşı başlatılan 
terörle küresel mücadele konseptinin merkez mekânı ise yine Afganistan top-
rakları olmuştur. Taliban ve onun himayesinde Afganistan’da barınan El Kai-
de’ye karşı 2001 yılında başlayan ABD harekâtı uzun süreli bir silahlı çatışma 
döneminin başlangıcı olmuştur. Süreç içerisinde 2004 yılında yeni (Geçici) 
Afgan hükümeti kurulmuş olmakla birlikte barışı koruma ve barışın inşası ba-
kımından Batı askerî mevcudiyeti NATO çerçevesinde Kararlı Destek Misyo-
nu adıyla Afganistan’da varlık göstermeye devam etmektedir. 

1  Bkz.UN Security Council Resolution 1333, 19.12.2000, s. 1, 3, 4
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2. AFGANİSTAN’DA SAVAŞ, ÇATIŞMA VE ÇOCUKLAR

Afganistan’da kırk yıla yaklaşan uzun çatışma döneminde sırasıyla yaşa-
nan Sovyet askeri müdahalesi (1979-1989), iç savaş ve terörizm (1989-2001), 
ABD-NATO müdahalesi ve terörizm ile mücadele (2001-2014 ve sonrası) dö-
nemlerinin fiziksel ve psikolojik olarak en çok zarar görenleri şüphesiz kadın-
lar ve çocuklardır. Bahse konu zararların sayılar ve istatistiklerle ifade edilmesi 
yaşananların gerçek boyutları ve vahametine dair sadece bir fikir vermektedir. 
Ancak savaş ve silahlı çatışmalarda zarar görenler sadece hayatını kaybeden-
ler veya bedensel yaralarla sınırlı kalmamaktadır. Uluslararası İnsancıl Hukuk 
mevzuatı ve uluslararası kuruluşların girişimleri de Afganistan’da yıllardır de-
vam eden insani krizi sona erdirmede yetersiz kalmıştır. 

Savaş ve çatışmaların siviller ve savaş dışı kalmış olanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini sınırlamayı amaçlayan Uluslararası İnsancıl Hukuk 1856 
yılından itibaren -Paris Deniz Hukuku Sözleşmesi ile- yazılı hale gelmeye baş-
lamış ve bu konuda bir dönüm noktası sayılan 1907 La Haye Sözleşmelerinin 
ardından hukuki kodlama süreci -ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda- gü-
nümüze dek devam etmiştir. Bu mevzuat içerisinde başta 1989 BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi olmak üzere özel olarak savaşta (ve silahlı çatışmalarda) 
çocukların durumlarına uygulanabilecek insancıl hukuk ve uluslararası hukuk 
düzenlemelerinin bazıları; 1949 BM Savaş Esirlerine Muamele ile ilgili 3. Ce-
nevre Sözleşmesi, 1977 BM 4. Cenevre Sözleşmesine Ek 1 ve 2. Protokoller, 
1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü, BM Güvenlik Konseyi Ka-
rarları ile 2000 yılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı 
çatışmalara Dahil Olmalarına dair İhtiyari Protokol’dür.2 Ancak, Uluslararası 
Hukuk mevzuatı kapsamında pek çok sözleşme, antlaşma ve diğer düzenleme-
lerin varlığına rağmen antlaşma ve/veya sözleşmelere taraf olmayan ülkelerin 
olması, mevzuattaki hukuki boşluklar ile yaptırımların yetersizliği uluslararası 
hukukun çocuklara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde yetersiz kalmasına 
yol açmaktadır. Afganistan’daki savaş/çatışma süreci için de bu kabulün geçer-
li olduğu görülmektedir.

Afganistan’ın nüfusu 2017 yılı tahminlerine göre 34 milyonu aşmıştır. 
Genç bir nüfusa sahip olan Afganistan’da 54 yaş altındakiler toplam nüfusun 
%93,5’ini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile Afganistan’da çatışma sürecinin 

2 ICRC, “Children in War”, 2004, s. 1-11; https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf, 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf
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başladığı 1979 yılında çocuk olanlar ile (18 yaş ve altı) ile bu süreçte doğup 
büyüyenler ülkenin neredeyse tamamını oluşturmaktadırlar.3 Dolayısıyla sa-
vaş ve çatışma döneminde hayatını kaybedenlerin yanı sıra bugün Afganistan 
vatandaşlarının hemen hepsi ülkelerinin içinde bulunduğu kargaşa ve şiddet 
ortamını tecrübe etmiş insanlardır. Öte yandan, Afganistan’da otuz yedi yıllık 
çatışma sürecinde kaç çocuğun hayatını kaybettiği tam olarak tespit edilmiş 
değildir. Nüfus, yaş baremleri vb. demografik veriler ile kayda geçmiş olaylar-
dan yola çıkılarak ancak tahminler yapılabilmektedir.

Savaş ve çatışma sürecinin sivil halk üzerindeki etkileri doğrudan olabil-
diği gibi savaşın şiddeti nedeniyle ortaya çıkan tahribattan kaynaklanan dolaylı 
etkiler de söz konusudur. Bu etkilerin başta geleni ölümlerdir.4 Savaş ve ça-
tışmaların sivil kurbanlar arasındaki en hassas grubu ise çocuklar ve genç in-
sanlardır. Fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet, mültecilik ve ülke içi yer değiş-
tirmeler, silahlı gruplara katılıma zorlanmak bu insanlarda ortaya çıkan trav-
manın başlıca nedenleridir. Afganistan’daki genç ve ergenlik çağındaki çok 
sayıda birey çatışma, yer değiştirme, fakirlik ile güvenliğin sağlanamamasının 
neden olduğu travmalara maruz durumdadırlar.5 Savaş-çatışma süreci çocuk 
işçiliğinin artmasını da dolaylı olarak etkilemiştir.6 Bu çerçevede savaş ve ça-
tışma sürecinin birey ve toplumlar üzerinde doğrudan etkilerini ölüm, yaralan-
ma-sakat kalma, mültecilik, ülke içinde zorunlu göç, çocuk savaşçı olarak kul-
lanılma; dolaylı etkileri ise psikolojik bozukluklar, intihar eğiliminin artması, 
çocukların cinsel istismarı, küçük yaşta evlendirme, tedavi, beslenme ve temiz 
su sorunları ile çocuk işçiliğinin artması olarak sınıflandırmak mümkündür.   

Uzun süren çatışma dönemine bağlı olarak günümüzde Afganistan’da hiç 
kayıp vermemiş aile neredeyse yoktur.7 Sovyet işgalinden hemen önce başla-

3 The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
af.html, Erişim Tarihi: 18.10.2017

4 Neta C. Crawford, “War-related Death, Injury, and Displacement in  Afghanistan and Pakistan 
2001-2014”, Watson Institute for International Studies, May 22, 2015, s. 1 http://watson.
brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related%20Casualties%20
Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf, Erişim Tarihi: 25.09.2017

5 Steffi Jochim, “Afghanistan State of Youth Report 2014”, UNFPA, Afghanistan, 2014, s. 43; https://
countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/afghanistan/2014/reports/unfpasoayreportv333e.pdf. 
Erişim Tarihi: 30.11.2017

6 “Child Labor in Afghanistan“, s. 7, https://www.dol.gov/ilab/ICLRE/Downloads/Research/
Report/Afghanistan_Research_Report.pdf, Erişim Tarihi: 30.11.2017

7 Ghulam Dastagir Sayed, “Mental Health in Afghanistan; Burden, Challanges and the Way 
Forward”, HNP Discussion Paper, August 2011, s. 4; https://openknowledge.worldbank.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related%20Casualties%20Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related%20Casualties%20Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf
http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related%20Casualties%20Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf
https://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/afghanistan/2014/reports/unfpasoayreportv333e.pdf
https://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/afghanistan/2014/reports/unfpasoayreportv333e.pdf
https://www.dol.gov/ilab/ICLRE/Downloads/Research/Report/Afghanistan_Research_Report.pdf
https://www.dol.gov/ilab/ICLRE/Downloads/Research/Report/Afghanistan_Research_Report.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13589/658840WP00PUBL0736B0MHinAfghanistan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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yan silahlı çatışma ortamında hayatını kaybedenler hakkında 1,5 milyon ile 
2 milyonu aşan rakamlar arasında değişen tespitler yapılmıştır.8 Sakat kalan-
ların sayısı ise 1,5 milyon civarındadır ve bunların en az beşte biri çocuktur.9 
2001-2015 yılları arasında süren silahlı çatışma ortamında ise yaklaşık 26.270 
sivil ölmüş, 30 bine yakın sivil ise yaralanmıştır. 2005 yılına kadar görece 
düşük seyreden sivil kayıplarının 2006 yıldan itibaren artış göstermesi dikkat 
çekmektedir.10 Afganistan’da yaklaşık kırk yıldır devam eden savaş ve silahlı 
çatışma ortamında çocuk kurbanların sayısına dair net bir tespitin yapılması 
imkânsız olmakla birlikte ülke nüfusunun en az yüzde ellisini çocukların oluş-
turduğu dikkate alındığında yüz binlerce çocuğun yaşamını kaybettiğini, bir o 
kadarının da yaralandığı ve sakat kaldığını söylemek mümkündür. 

Savaş ve çatışmaların doğrudan sonuçları arasında ülke içinde zorunlu 
yer değiştirme ya da mülteci olarak bir başka ülkeye sığınmak da bulunmakta-
dır. Afganistan’da da benzer bir süreç yaşanmıştır. Sovyet askerî müdahalesi-
nin başladığı 1979 yılı genel olarak Pakistan ve İran’a geçişler ile ülke içindeki 
göçlerin başladığı yıl olarak kabul edilir. Aslında göç hareketi Afganistan’da 
hükümet karşıtı ayaklanmaların ortaya çıktığı 1979 bahar aylarında başlamış-
tır. Noorzoy’a göre Sovyet işgali ardından başlayan silahlı çatışma döneminde 
7,5 milyon Afganistan vatandaşı mülteci durumuna düşmüştür.11 Ülke içinde 
yer değiştirenler konusunda ise 2 milyon ile 2,2 milyon arasında tespitler ya-
pılmıştır.12 Halen başta Pakistan ve İran olmak üzere dünyanın yetmiş ülkesin-
de toplam 2,6 milyon Afgan mülteci yaşamaya devam etmektedir. Ülke içinde 
yer değiştirmiş kişilerin sayısı ise 1,2 milyondur.13 

org/bitstream/handle/10986/13589/658840WP00PUBL0736B0MHinAfghanistan.
pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim Tarihi: 30.11.2017

8 Imtiyaz Gul Khan, “Afghanistan: Human Cost of Armed Conflict since the Soviet Invasion”, 
Perceptions, Winter 2012, Vol.XVII, No. 4, 209-224, s. 212, 213

9 M. Siddieq Noorzoy, “Afghanistan’s Children: The Tragic Victims of 30 Years of War”, 
Afghanistan: 1979-2009: In the Grip of Conflict, Viewpoints Special Edition, The Middle 
East Institute, Washington, 2009, s. 156

10 Neta C. Crawford, “War-related Death …”, s. 1, 2, 4 ve https://unama.unmissions.org/
civilian-casualties-remain-near-record-high-levels-afghanistan, Erişim Tarihi: 30.11.2017

11 M. Siddieq Noorzay, a.g.m., 2009, s. 159
12 Hafizullah Emadi, State, Revolution and Superpowers in Afghanistan, Praeger Publishers, 

New York, 1990, s. 127 ve Imtiyaz Gul Khan, “Afghanistan: Human Cost…”, s. 215
13 UNHCR Global Appeal 2017 Update, s. 56, 57; http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/

ga2017/pdf/11_Asia_Summary.pdf, Erişim Tarihi: 25.09.2017

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13589/658840WP00PUBL0736B0MHinAfghanistan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13589/658840WP00PUBL0736B0MHinAfghanistan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://unama.unmissions.org/civilian-casualties-remain-near-record-high-levels-afghanistan
https://unama.unmissions.org/civilian-casualties-remain-near-record-high-levels-afghanistan
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2017/pdf/11_Asia_Summary.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2017/pdf/11_Asia_Summary.pdf
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Göç ve mülteciliğin en belirgin sonucu daha elverişsiz yaşam koşullarına 
maruz kalmaktır. Barınma, beslenme, sağlık ve eğitimde karşılaşılan zorlukla-
rın yanı sıra yaşamın devam ettirildiği ülkede öteki olma gerçekliği çocukların 
gelişimini ve yetiştirilmesini olumsuz etkilemektedir. Ülke içinde yer değişti-
ren aileler açısından bakıldığında, savaşın tahrip ettiği altyapı nedeniyle özel-
likle barınma imkanlarının kötüleşmesi, sağlıklı gıda ve temiz suya erişimin 
kısıtlanması ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması gibi sorunlar özellikle 
yeni doğan çocukların hayatta kalma şansını azaltmaktadır. Pakistan İnsan 
Hakları Komisyonu’nun bir raporunda ülke içinde göç eden kimi ailelerin di-
ğer çocuklarına bakabilmek için bazı çocuklarını satmak durumunda kaldıkları 
tespitine yer verilmiştir.14 

Savaş ve çatışmalar ile bu süreçlerin neden olduğu şiddet ve kargaşa or-
tamı çocukları pek çok bakımdan hedef haline getirmektedir. BM Teşkilatının 
2016 yılı tespitlerine göre Afganistan’da kadınlar ile kız ve erkek çocuklarını 
hedef alan çatışma bağlantılı cinsel saldırı olayları devam etmektedir. Bu tes-
pitlerde olayların faillerinin Taliban gibi terör örgütlerinin yanı sıra Afganistan 
güvenlik güçlerine mensup bazı kişilerin olduğu belirtilmiştir. Ancak bahse 
konu olaylardan bir kısmının kurbanlardan kaynaklanmayan nedenlerden do-
layı rapor edilmediği anlaşılmaktadır.15 Öte yandan, zaruri yer değiştirmeler 
geleneksel yaşamda değişikliklere neden olmakta, güvenlik kaygılarına bağlı 
olarak çocuk evliliklerini artırmaktadır. Afganistan’da kültürel mülahazalar 
nedeniyle göz ardı edilse de 18 yaş altı evlilikler genel olarak insan hakkı ih-
lali olarak kabul edilmekte ve bu tür evliliklerin çoğunlukla yıkıcı sonuçları 
olmaktadır.16  

Silahlı çatışma süreçlerinin çözüme kavuşturulamayan hassas meselele-
rinden biri de çatışma taraflarının çocukları çeşitli maksatlarla kendi saflarında 
kullanmalarıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Mayıs 2000 tarihinde 
kabul edilen ve 12 Şubat 2002 yılında yürürlüğe giren “Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki 

14 Human Rights Comission of Pakistan (HRCP), “Afgan Refugees in Pakistan”, Lahore, April 
2009, s. 28

15 S/2017/249, UN Report of the Secretary-General on Conflict Related Sexual Violence, 
2016, 15 april 2017, s. 10,  http://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-
conflict/pdf/1494280398.pdf, Erişim Tarihi: 17.10.17

16  Save the Children, “The Refugee Children’s Progress Report”, 2017, s. 16;  http://www.
savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/REFUGEE_
CHILDRENS_PROGRESS_REPORT_09012017.PDF, Erişim Tarihi: 20.10.2017

http://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/pdf/1494280398.pdf
http://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/pdf/1494280398.pdf
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/REFUGEE_CHILDRENS_PROGRESS_REPORT_09012017.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/REFUGEE_CHILDRENS_PROGRESS_REPORT_09012017.PDF
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İhtiyari Protokol” devletlerin silahlı kuvvetleri ve diğer silahlı gruplara 18 yaş 
altı bireyleri silah altına almayı yasaklamıştır.17 Bununla birlikte dünyada de-
vam eden silahlı çatışmalarda ortalama 14-18 yaş aralığında yaklaşık 300.000 
çocuk çatışma grupları içerisinde aktif olarak çocuk savaşçı olarak kullanıl-
maktadırlar. Çocuklar bu gruplar içerisinde yaş durumlarına göre temizlik, 
aşçılık gibi hizmetlerde ve çocuk savaşçı olarak kullanılmaktadırlar. Haber 
alma faaliyetlerinde de kullanılan çocuklar, gruplar içerisinde yaygın olarak 
cinsel saldırılara da uğramaktadırlar.18 Günümüzde Afganistan’da başta Tali-
ban olmak üzere günümüzde El Kaide, IŞİD ve diğer gruplarla birlikte yirmi 
terör örgütü faaliyet göstermektedir.19 Ülkedeki savaş ve çatışma ortamında 
çocuklar çeşitli silahlı gruplara katılıma zorlanmışlardır. UNICEF’in 2004 yı-
lında yapmış olduğu tespitte Afganistan’daki çocuk asker sayısı yaklaşık 8000 
olarak tahmin edilmiştir.20 Çocuklar Taliban ve diğer terör örgütleri tarafından 
kaçırılarak savaşçı veya intihar eylemcisi olmaya zorlanmakta ve bunun için 
eğitilmektedirler. 2014 yılında Taliban tarafından 69, IŞİD tarafından iki, diğer 
silahlı gruplar tarafından 12 çocuğun kaçırıldığı BM kayıtlarına geçmiştir.21 
2017 yılında Taliban tarafından intihar eylemlerinde kullanılmak üzere kaçırı-
lan 25 çocuk güvenlik güçleri tarafından kurtarılmıştır.22  

Savaş ve silahlı çatışmaların yukarıda sayılan doğrudan etkilerinin yanı 
sıra birey ve toplumlar eş zamanlı yaşanan ya da daha uzun vadeye yayılan 
karmaşık dolaylı etkilere de maruz kalmaktadırlar. Bu süreçte tecrübe edilen 
şiddet ve travmalar bireylerde ve toplumsal hafızada görünmez yaralar aç-
maktadır. Uzayan savaş ve çatışmalarda bu durum ağırlaşırken toplumların en 
hassas kesimi olan çocuklar üzerinde ortaya çıkan tahribat başa çıkma ve reha-
bilitasyon imkanlarının yetersizliği ile daha da vahim hale gelmektedir. 2013 

17 http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0465.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2017
18 Swapna Kona, “Child Soldiers in Afghanistan”, IPCS Special Report, No.44, New Delhi, 

June 2007, s. 1
19 Abdul Wali Arian, “20 Terrorist Groups Fighting Against Afghan Government”, http://www.

tolonews.com/afghanistan/20-terrorist-groups-fighting-against-afghan-government, Erişim 
Tarihi: 19.10.2017

20 Michael Odeh ve Colin Sullivan, “Recent Developments in International Rehabilitation of 
Child Soldiers”, s. 4; http://yapi.org/wp-content/uploads/2014/01/report-child-soldier-rehab.
pdf, Erişim Tarihi: 18.10.2017

21 UN General Assembly, “Children and armed conflict”, 70th Session, 20 april 2016, s. 7/40
22 Euronews, “Afghan children ‘abducted for training as suicide bombers’, http://www.

euronews.com/2017/07/11/afghan-children-abducted-for-training-as-suicide-bombers, 
Erişim Tarihi: 18.10.2017

http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0465.pdf
http://www.tolonews.com/afghanistan/20-terrorist-groups-fighting-against-afghan-government
http://www.tolonews.com/afghanistan/20-terrorist-groups-fighting-against-afghan-government
http://yapi.org/wp-content/uploads/2014/01/report-child-soldier-rehab.pdf
http://yapi.org/wp-content/uploads/2014/01/report-child-soldier-rehab.pdf
http://www.euronews.com/2017/07/11/afghan-children-abducted-for-training-as-suicide-bombers
http://www.euronews.com/2017/07/11/afghan-children-abducted-for-training-as-suicide-bombers


38 YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ VE ÇOK TARAFLI BEDELİ

yılında Afganistan’da yapılan görüşmeye dayalı bir kamuoyu araştırmasında 
psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden gençlerin oranı %65,7 olarak 
tespit edilmiştir. Kuzeydeki kentlerde bu oranın yükseldiği, örneğin Bedeh-
şan’da %77,8’e çıktığı görülmektedir.23 Nüfusun %75’ini oluşturduğu düşünü-
len kesim travma sonrası stres bozukluğuna maruz durumdadır. Bu insanların 
en az üçte birinde ağır stres durumu ile anksiyete ve diğer psikolojik bozukluk-
lar tespit edilmiştir.24 Öte yandan 2006 yılında 11-16 yaş arası 1011 Afganistan 
vatandaşı çocuk arasında yapılan bir araştırmada psikiyatrik rahatsızlık oranı 
bu yaş grubu için tahmin edilenin iki katı olarak belirlenmiştir.25

Savaş-çatışma bağlantılı sorun alanlarından biri de uyuşturucu madde 
kullanımındaki artıştır. Afganistan’da önemli bir toplumsal sorun halini almış 
olan uyuşturucu madde bağımlılığının bu ülkeye özgü nedenleri vardır. Savaş 
ve çatışma süreci nedeniyle merkezî hükümetin ülkenin tamamında kontrol 
sağlayamaması afyon üretiminin tarihsel nitelikte bir artış göstermesine yol 
açmıştır. Afyon ve uyuşturucu üretimi ülkedeki silahlı grupların önemli mali 
kaynaklarından biri olmuş, Taliban hakimiyeti döneminde de üretimde artış 
eğilimi devam etmiştir.26 Günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığı Afganis-
tan için ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir.27 Yasa dışı uyuşturucu madde-
lere ulaşımın kolay olmasının yanı sıra  savaş ve çatışma ortamının ağır şartla-
rına maruz kalan insanların psikolojik, ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle 
uyuşturucu madde kullanımına yönelmesi ülkedeki bağımlı sayısını artırmıştır. 
2005 yılında BM tarafından yapılan tespitte çocuk bağımlıların sayısı yaklaşık 
60 bin olarak tahmin edilmiştir.28 2009 tespitlerine göre ise Afganistan’da 15-
64 yaş nüfusunun yaklaşık %10’unun uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu 
belirlenmiştir.29

23 Samuel Hall Consulting, “Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment Of 
the Afghan Youth”, Research commissioned by DMoYA, UNDP, UNFPA, UNICEF; Kabul, 
2013, s. 46

24 Lynne O’Donnell ve Karim Sharifi, “Trauma in Afghanistan”, http://www.vnews.com/After-
years-of-war-Afghans-wary-to-talk-of-mental-health-4208296, Erişim Tarihi: 18.10.2017

25 Steffi Jochim, “Afghanistan State  …”, s. 43
26 UNODC, “The Opium Economy in Afghanistan, An International Problem”, United Nations 

Publications, New York, 2003, s. 9, 89
27 Steffi Jochim, “Afghanistan State …”, s.44; 
28 UNODC, Drug Use Survey 2005, https://www.unodc.org/pdf/

afg/2005AfghanistanDrugUseSurvey.pdf, Erişim Tarihi: 19.10.2017
29 UNODC, “Impacts of Drug use on Users and their families in Afghanistan”, April 2014, 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Impacts_Study_2014_web.
pdf, Erişim Tarihi: 30.11.2017
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Bu konuda, Afganistan Ulusal Uyuşturucu Kullanımı 2015 yılı Araştır-
ması da çarpıcı sonuçlar sunmaktadır. Ülkenin yirmi dört vilayeti ve yaklaşık 
11 bin kişiye yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullanmış oldukları 
belirlenenlerin sayısı daha yüksek olarak verilmekte, kullanıcıların sayısının 
ise küresel ortalamanın iki katı olduğuna işaret edilmektedir. Rapor 14 yaş 
altında vücutlarında uyuşturucu madde tespit edilen çocukların oranını ise 
%9 olarak tahmin etmektedir. Bu rakamın kırsal kesimlerde %11 olması ise 
rastlantı değildir.30 Madde bağımlılığının artmasında tedavi merkezlerinin az 
olması da bir etken olarak dikkat çekmektedir.31 

Uzun süreli çatışma dönemi yaşayan ve şiddet ortamının halen devam 
ettiği Afganistan’da son yıllarda intihar eğilimlerini de arttığı gözlenmektedir. 
Çeşitli travmalar ve intihar arasında bir korelasyon olduğu, bu çerçevede, trav-
maya maruz kalmanın bireylerde intihar riskini artırdığı kabul edilmektedir.32  
Çatışma ortamının zorlukları, mültecilik, zorla yapılan evlilikler, cinsel saldı-
rılar, aile içi şiddet, aşırı fakirliğin neden olduğu depresyon ve diğer zihinsel 
rahatsızlıklar gibi etkenlerden dolayı her yıl Afganistan’da 15-40 yaşlarında 
ortalama 2300 kadın ve kız çocuğu yaşamını intiharla sonlandırmaktadır.33 Bu 
değer yüz binde 6,7’ye tekabül etmektedir. Sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen 
intihar vakaları bu rakamın dışındadır. Özellikle kadınların intihar eğilimleri 
onların çocuklarını da olumsuz etkilemektedir.

Çocuklar savaş ve çatışma süreçlerinin dolaylı sonuçlarına da maruzdur-
lar. Özellikle tıbbi tedavi hizmetlerinin kısıtlanması, temiz içme suyuna erişim 
ve gıda maddelerinin yetersizliği çocukların olağan gelişimlerini olumsuz etki-
lemektedir.  Afganistan Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tıbbi tedavi bakımından 
dünyanın en kötü durumdaki ülkelerinden biridir. Tüberküloz ve sıtma hasta-
lıklar arasında öne çıkmaktadır. Özellikle uyuşturucu kullanımına bağlı olarak 
HIV/AIDS toplumsal bir sağlık tehdidi haline gelmeye başlamıştır. Kolera, 
kızamık, menenjit, boğmaca, Kırım-Kongo kanamalı ateşi sık görülen hasta-

30 SGI Global, National Drug Use Survey 2015, s. 5, 13, https://photos.state.gov/libraries/
afghanistan/941877/Reports/Afghanistan%20Drug%20Use%20survey.pdf, Erişim Tarihi: 
20.10.2017

31 Steffi Jochim, “Afghanistan State …”, s. 46; 
32 William Hudenko, Beeta Homaifar, Hal Wortzel, The Relationship Between PTSD and 

Suicide, https://www.ptsd.va.gov/professional/co-occurring/ptsd-suicide.asp, Erişim Tarihi: 
17.10.2017

33 http://www.rawa.org/temp/runews/2010/07/31/2300-women-and-girls-commit-suicide-in-
afghanistan-each-year.html, Erişim Tarihi: 30.11.2017
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lıklardandır.34 2014 itibarıyla Afganistan’da 10 bin kişiye düşen doktor sayısı 
ise üçtür.35 Tıbbi tedavi hizmetlerinin kötü durumu uzun yıllardır devam eden 
çatışma ortamı ve günümüzde bu alana yeteri kadar kaynak ayrılmamasından 
kaynaklanmaktadır.36 

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü tespitlerine göre Afganistan’da kronik 
yetersiz beslenme görülmektedir.37 Çocukların yetersiz beslenmesi Afganis-
tan’ın bir diğer önemli sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu durum çocuk ölüm-
lerinin ve hastalıklarının başlıca nedenidir. Zira demir, iyot, çinko ve A vita-
mini eksikliği ölüm ve hastalıklara karşı hassasiyeti artırmaktadır. Ayrıca 2006 
yılı tespitlerine göre beş yaş altı çocukların %81’i D vitamini, %26,1’i demir 
eksikliğine maruzdur. Özellikle kuzey vilayetleri ile Farah, Nuristan, Oruzgan 
ve bazı güney doğu vilayetlerinde yetersiz beslenme sayıca daha fazla çocuğu 
etkilemektedir.38 Afganistan Sağlık Bakanının 2016 yılındaki bir beyanatına 
göre nüfusun %41’e yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıyadır.39 Benzer 
şekilde 2015 verilerine göre Afganistan halkının %45’inin temiz içme suyu-
na ulaşımı yoktur. Bu durum dünya ortalamasından (%7) oldukça yüksektir. 
Halkın %68’i ise temiz kullanma suyu bulamamaktadır. Dünya genelinde bu 
oran %32’dir.40 Çocuk ölümlerinin %6,2’si su ile bulaşan hastalıklardan kay-
naklanmaktadır.41

Savaş ve çatışma sürecinin husule getirdiği dolaylı etkilerden belki de 
en önemlisi çocukların eğitimi sorunudur.  Savaş ve çatışma nedeniyle ülkede 
eğitim altyapısının tahrip olmasının yanı sıra öğretmenlerin görevlerini yapa-
maması, hayatlarını kaybetmeleri ya da ülkeyi terk etmelerine bağlı olarak eği-
tim kadrosu ve geleneğinde kırılmalar yaşanmıştır. Bununla birlikte 1990’la-

34 WHO, “Afghanistan Main public health issues and concerns, Health status”,  https://data.
worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT, http://www.who.int/hac/donorinfo/afg/en/index1.
html, Erişim Tarihi: 20.10.2017

35 Afghanistan, “Physicians Density”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/af.html, Erişim Tarihi: 20.10.2017 

36 WHO, “Afghanistan Main …”
37 WHO, “Afghanistan Main …”
38 Steffi Jochim, “Afghanistan State …, s. 49
39 “42pc of Afghans lack access to clean drinking water”, https://www.pajhwok.com/

en/2016/11/22/42pc-afghans-lack-access-clean-drinking-water, Erişim Tarihi: 20.10.2017
40 UNICEF-WHO joint monitoring report 2015, Progress on  Sanitation and  Drinking Water, s. 

56, 57 ve http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/JMP-2015-keyfacts-en-
rev.pdf, Erişim Tarihi: 201.10.2017

41 “42pc of Afghans lack access ….”
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rın başından itibaren görülen ve Taliban’ın iktidarı döneminde zirveye ulaşan 
uygulama nedeniyle kız çocuklarının eğitim kurumlarından uzaklaştırılması 
o dönemin çocuklarının eğitim çağlarının heba olmasına yol açmıştır. Halen 
ülkenin bazı yerlerinde hakimiyetini sürdüren Taliban ve diğer kökten dinci ör-
gütlerin hâkim kılmaya çalıştıkları radikal anlayış varlığını korumakta, bu ise 
farklı rehabilitasyon projelerine rağmen kız çocuklarının eğitimlerini olumsuz 
etkilemektedir.

Afganistan’da okuma yazma oranı 2015 yılında %38,2 olarak kayda geç-
miştir. Kadınların okuma yazma oranı ise %24,2 gibi oldukça düşük bir dü-
zeyde seyretmektedir.42 Güvenlik sorunları nedeniyle çocukların eğitimlerinin 
sürdürülmesi zorlaşmıştır. Okul çağındaki çocukların çoğu güvenlik ve okulla-
rın faal olmaması nedeniyle eğitimlerini sürdürememektedirler. Bu çerçevede 
OXFAM’ın 2006 yılı tespitlerine göre en az 3,5 milyon çocuk eğitimden uzak 
kalmıştır.43 Eğitim mülteci olarak Pakistan’da bulunan Afganlar için de büyük 
bir sorundur. Pakistan’da yaşayan okul çağındaki Afgan çocuklarının %80’i 
okul eğitiminden uzaktır.44 

Afganistan’da eğitim faaliyetlerinin sekteye uğratılması amacıyla hükü-
met karşıtı silahlı grupların korkutma ve sindirme faaliyetleri devam etmekte-
dir. Özellikle öğretmenlere ve eğitim kurumlarına yapılan saldırılarda önceki 
yıllara göre ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Bu saldırılarda hayatını kaybe-
den çocuklar da olmuş, tehdidin devam etmesine bağlı olarak 213 okul kapatıl-
mıştır.45 Afganistan’da halen ilkokul çağındaki yaklaşık 3,5 milyon çocuk okul 
eğitimi alamamaktadır. Bunların %75’i kız çocuklarıdır. Kötüye giden asayiş 
durumu nedeniyle 1000 okul kapalı durumdadır.46 Eğitim kurumlarının askerî 
maksatlı olarak kullanılması da eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. 
2013 ve 2014 yılları ile kıyaslandığında bu uygulamada ciddi bir artış olduğu 
görülmektedir.47 Afganistan’da eğitimde niceliğin yanı sıra kalite sorunları da 

42 “Afghanistan, Education expenditures and Literacy”, https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/af.html, Erişim Tarihi: 20.10.2017

43 Human Rights Comission of Pakistan (HRCP), “Afgan Refugees….”, s. 33
44 Charlotte Jenner, “Breaking The Cycle: Education and the Future for Afghan Refugees”, 

September 2015, s. 4
45  UN, “Education and health care at Risk”, s. 6-8, https://unama.unmissions.org/sites/default/

files/education_and_healthcare_at_risk.pdf, Erişim Tarihi: 18.10.2017
46 UNICEF Annual Report 2016, s.1; https://www.unicef.org/about/annualreport/files/

Afghanistan_2016_COAR.pdf, Erişim Tarihi: 18.10.2017
47 UN, “Education and …”, s. 19, 7
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yaşanmaktadır. Öte yandan ülkedeki her çocuk aynı eğitim araçlarına sahip 
olmamakla eğitim faaliyetlerinde eşitsizlik ve standardizasyon sorunu ortaya 
çıkmış durumdadır.48

Afganistan mevcut şartlarda başta güvenlik olmak üzere pek çok soru-
nunu çözebilecek yeterliğe ulaşmış değildir. Bu çerçevede fiziki ve psikolojik 
rehabilitasyon imkanları da kısıtlıdır. Başta Birleşmiş Milletler teşkilatı olmak 
üzere pek çok uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşu bu bağlamda sağ-
lık, eğitim, koruma maksatlarıyla Afganistan’da rehabilitasyon projeleri yü-
rütmektedirler. Afganistan’da bu tür bağımlılık aslında birçok alan için söz 
konusudur. Afganistan Ekonomi Bakanlığının 2015 yılı verilerine göre kayıtlı 
olarak ülkede 1900 STK bulunmakla birlikte bunların  200 ila 300’ü aktif fa-
aliyet göstermektedirler.49 Günümüzde Afgan Yardım ve Kalkınması için Ko-
ordinasyon Kuruluşu (ACBAR) koordinesinde 150 ulusal ve uluslararası STK 
ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.50 Bu kuruluşlardan 17’si münhasıran ço-
cuklarla ilgili hizmet vermektedir.51 Afganistan’daki sivil toplum kuruluşları 
eğitim, rehabilitasyon, tarım, kalkınma, sosyal destek programları, mayın te-
mizleme gibi projeler gerçekleştirmektedirler. 52 

BM teşkilatı tarafından silahlı kuvvetler ve silahlı gruplar (terör örgütleri) 
içerisindeki çocuk savaşçılara; silahsızlandırma, terhis ve topluma yeniden ka-
zandırma programlarında özel bir yer verilmiştir. BM tarafından yürütülen ba-
rış görevlerinin odağında çocuklar bulunmaktadır.53 Başta Birleşmiş Milletler 
Afganistan Destek Misyonu (UNAMA) olmak üzere bağlı kuruluşlar Afganis-
tan’daki faaliyetlerini BM politikaları doğrultusunda sürdürmektedir. UNICEF 
2002 yılında 200 okulun yeniden açılmasında destek olmuş, 2004 yılında 2000 
eski çocuk savaşçı için yeniden topluma kazandırma programı başlatmış, tıbbi 
ve psikolojik tedavi desteği de programa dahil edilmiştir.54 Benzer çalışmalar 

48 Delawar Nazir Zoy, “Fair Access of Children to Education in Afghanistan”, AIHRC, March/
April 2009, s. 11, www.aihrc.org.af, Erişim Tarihi: 18.10.2017

49 https://www.pajhwok.com/en/2015/06/11/inactive-ngos-being-closed-says-minister, Erişim 
Tarihi: 11.11.2017

50 http://www.acbar.org/, Erişim Tarihi: 31.10.2017
51 “Non-Governmental and international humanitarian organizations operating in Afghanistan”, 

https://afghanistan-analyst.org/ngos/, Erişim Tarihi: 18.10.2010
52 ACBAR Member List, http://www.acbar.org/page/8.jsp?title=ACBAR-Member-List, Erişim 

Tarihi: 10.11.2017
53 http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/dpkodfs_child_protection_policy.pdf, 

Erişim Tarihi: 20.10.2017
54 Michael Odeh ve Colin Sullivan, “Recent Developments …”, s. 4
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günümüzde de devam etmektedir. Türkiye’nin de ikili ilişkiler çerçevesinde 
TİKA ve diğer kuruluşlar vasıtasıyla Afganistan’da başta eğitim ve sağlık ol-
mak üzere çok sayıda proje gerçekleştirdiği görülmektedir. 

3. SONUÇ

Afganistan’da çocukluk, diğer pek çok ülkenin aksine belki de yaşamın 
en zor dönemidir. Diğer bireylere nazaran özel olarak ihtimam gösterilmesi 
ve korunması gereken çocuklar, savaş ve çatışmalarla altyapısı ve toplumsal 
duygu durumu tahrip edilmiş Afganistan’da pek çok tehlike ile karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Çocuklar bir yandan süregiden çatışma ortamının fiziksel 
ve zihinsel şiddetinden doğrudan etkilenirken aynı zamanda tahribatın ortaya 
çıkardığı elverişsiz yaşam, eğitim ve sağlık şartlarına maruz kalmaktadırlar. 
Uluslararası hukuk düzenlemeleri çerçevesinde yaşam hakkının korunması 
ilkesine rağmen Afganistan’daki silahlı çatışma sürecinde pek çok çocuk sa-
vaşın doğrudan şiddeti nedeniyle anne ve/veya babalarını ya da hayatlarını 
kaybetmişler, yaralanmış ve sakat kalmışlardır. Bu çocuk kurbanların sayısı 
yüzbinler ile ifade edilmektedir. Trajik olarak çocuklar hala arazide kalan ma-
yın ve patlayıcılar ya da günümüzde başta hava harekatları olmak üzere çatış-
ma ortamının çeşitli şekillerde tezahür eden şiddeti nedeniyle ölmekte veya 
yaralanmaktadırlar.

Öte yandan, Afganistan’da yaşayan çocuklar ile mülteci olarak başta Pa-
kistan olmak üzere Afganistan dışında hayatlarını sürdüren akranlarının önem-
li bir kısmı yetersiz beslenmekte, kısıtlı imkanlarda eğitimlerini sürdürmekte 
ya da okul eğitimi alamamaktadırlar. Tıbbi tedavi ve rehabilitasyon imkanla-
rının çok yetersiz durumda olması çocukların hastalıklarla ve zihinsel rahat-
sızlıklarla baş etmelerini zorlaştırmaktadır. Zira akut hastalıklar dışında pek 
çok çocuk bedensel rahatsızlıklar, zihinsel hastalıklar ve madde bağımlılığına 
bağlı olarak ihtiyaç duydukları düzenli tedavi imkânını bulamamaktadırlar. 
Özellikle uyuşturucu madde bağımlılığı rakamları korkutucu seviyelere gel-
miş durumdadır ve artış eğilimi devam etmektedir. Savaş ve çatışma travma-
sı yaşamaya devam eden bir toplumun bedensel ve psikolojik hasar görmüş 
çocukları hayatlarını idamede zorluklar yaşarken ülkelerinin kayıp nesillerini 
oluşturmaktadırlar. 

Felaket ve savaş çatışma kurbanlarına, ihtiyaç içerisindeki birey ve top-
lumlara yardım etmek ve destek olmak insani sorumluluklar arasında yer al-
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maktadır. Öte yandan kayıp nesillerin rehabilitasyonu güvenlik mülahazala-
rı bakımından da önem arz etmektedir. Zira bu nesiller radikal grupların, bir 
ülkede ya da bölgede örtülü faaliyet gösteren istihbarat örgütlerinin, yoğun 
ve kronik şiddeti asıl yöntem olarak kullanan terör örgütlerinin hedefi du-
rumundadırlar. Toplumun bu hassas kesimlerinin bir kısmı, söylem ve/veya 
parasal destek ile ülke, bölge ya da dünyanın herhangi bir yerinde yasa dışı 
faaliyetlerde kullanılmak üzere kolaylıkla ikna ve doktrine edilebilmektedirler.  
Afganistan örneğinde olduğu gibi bu durum sınır aşan bir güvenlik sorununa 
dönüşmüştür. Böylesi bir durum ise küresel anlamda bir güvenlik tehdidi an-
lamına gelmektedir.  
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