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Afgan�stan gerçeğ� b�nlerce k�lometre uzakta olsa da b�lg�s� kuyunun d�b�nde değ�l, el�m�z�n altında.
Aklımızı burjuva �deoloj�ler�ne tesl�m etmed�kçe ulaşmamız zor olmayacaktır. Sonuçta f�k�rler yalnızca
konuları hakkında b�lg� verm�yor, farkında olarak ya da olmayarak, d�le get�r�ld�kler� koşullarla �lg�l�
�puçları da taşıyor. Afgan�stan hakkında b�lg� ed�nd�kçe f�k�rler arası yaklaşım farklarını, hang�
konumdan �fade ed�ld�kler�n�, k�me karşı ve k�mden yana olduklarını görmem�z kolaylaşıyor. Bu yazıda
Afgan�stan’a, orayı konu ed�nenler�n gerçekler� �ç�nden bakmaya çalışıyoruz.  Şu örnekle başlamak
uygun görünüyor:

La�kç�l�k tara�arları b�r süred�r Afgan�stan Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hacı Muhammed
İdr�s’le, medrese dışında öğren�m görmed�ğ� ve ekonom� eğ�t�m� almadığı �ç�n “ekonom�y� bu mu
yönetecek” d�ye dalga geç�yor. İş�n tuhaf yanı, acınacak haller�ne bakmayan reform�st solcular da buna
katılıyor. Böylece dünyayı nasıl gördükler� ve anladıklarının somut örneğ�n� ver�yorlar.

Afganistan Merkez Bankası Başkanı Hacı Muhammed
İdris

Küba devr�m� sonrası bel�nde s�lahıyla merkez bankasını yöneten ve mal�ye bakanlığı yapan Che
Guevara da, gerç� tıp doktoruydu ama sonuç olarak ekonom� eğ�t�m� almamıştı. Ş�md� “aynı şey değ�l,
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o Marks�stt�” d�ye �t�raz ed�leb�l�r. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Marks emek-değer teor�s�n�
ortaya koyup değer�n kaynağını açıklayana kadar ekonom� pol�t�k b�r b�l�m dalı değ�l, �deoloj�den
�barett�. Çünkü bütün tezler� karşılığı ödenmem�ş emeğ� g�zleyerek, sömürüyü olağanlaştırmaya
h�zmet ed�yordu. N�tek�m bugün okullarda okutulan ekonom� dersler� her ne kadar matemat�k ve
�stat�st�k b�lg�ler�yle ş�ş�r�lse de hâlâ b�r �deoloj�d�r. Bu derslerde b�rer asalak olan bankacı, bürokrat,
borsacı, fabr�katör, büyük toprak sah�b�, spekülatör ve burjuva aydınlarının sömürüden nasıl pay
alacağı öğret�l�r. Mezunları maazallah b�r ülke ekonom�s�n�n başına geçse yoksulları soymak ve
burjuvaz�ye h�zmetten ötes�n� düşünmez. (Ters�n� yapmaya kalkışanın kader� Varufak�s’�nk�nden daha
�y� olmaz. ) N�tek�m balyaladığı paraları döke saça kaçan Afgan�stan esk� devlet başkanı Eşref Gan� de
Dünya Bankası uzmanı ve öncek� hükümette mal�ye bakanlığı yapmış b�r�yd�.[2] Türk�ye’de yıllardır
uygulanan ekonom� pol�t�kalarını planlayan Turgut Özal ve Kemal Derv�ş de benzer b�ç�mde Dünya
Bankası’ndan gelme, ekonom� uzmanı, �y� eğ�t�ml� k�ş�lerd�. Pek�, la�kç�ler ve peşler�nden g�den
reform�st solcular bunları b�lmeden m� konuşuyor?

Elbette b�l�yorlar ama “d�ndar” burjuvaz�n�n karşısına “la�k” burjuvaz�n�n sözcüler� olarak
çıktıklarından olayları “d�n-b�l�m” �k�lem� �ç�nde ele almak �şler�ne gel�yor. Bu yüzden yalnızca
ekonom�y� değ�l, toplumun tamamını görünüş, eğ�t�m ve davranışları batılılar g�b� olanlar yönets�n
�st�yorlar. Burjuvaz�n�n ayrıcalıklı konumundan yana tavır alıp yönet�c�l�ğ� “yüksek b�l�m” gerekt�ren zor
b�r meslek g�b� göster�yorlar. Reform�st solcular �se aşamalı devr�m anlayışı çerçeves�nde
Aydınlanmacılığı Marks�zm’�n ve l�beral�zm� sosyal�zm�n b�r alt basamağı g�b� gördükler�nden, la�kç�ler�
�zl�yorlar. Afgan�stan’la �lg�l� değerlend�rmelerde d�le get�r�len bu tür f�k�rler�n �deoloj�k g�rd�s�n�
oluşturan bazı düşünce kalıpları üzer�nde kısaca duralım.

D�n

Tal�ban’ın �kt�dara gel�ş� Afgan�stan tar�h� çerçeves�nde değ�l, Türk�ye’dek� la�kç�-d�nc� kutuplaşması
çerçeves�nde ve s�yas� gerçeğ�n devr�mc� dönüşümünden uzak b�r b�ç�mde ele alınıyor. Bu eleşt�r�lmes�
gereken b�r �deoloj�k bakış açısıdır.

D�n, tanrı �nancına dayalı düşünce ve davranışlardan oluşur. İnanç, geçerl�l�ğ� tartışılamayan b�r
düşünce b�ç�m�d�r. Yalnızca d�ne a�t değ�ld�r, varlığı kanıtlanamadığı halde sonsuzluğa, geleceğ�n daha
�y� (ya da kötü) olacağına, olanaklar tükense b�le b�r �ş� yapmaya devam etmen�n sonuç vereceğ� g�b�
şeylere de �nanırız. Bu yüzden d�n�n gerçeğ�n� �nancın özell�kler�nde değ�l, taşıyıcılarının toplumsal
varoluş koşullarında aramamız gerek�r. Çünkü d�nsel söylemler değ�şmese b�le yorumu sarayda ya da
kulübede yaşayana göre değ�ş�r. Toplumsal yaşamın somut çel�şk�ler� d�n� sürekl� aşındırıp kend�ne
uymaya zorlar. Dolayısıyla d�n yalnızca �nanç vaaz etmekle yet�nemez, herkes� kend�ne h�zmet eder
halde tutmak �ç�n, günlük yaşamda yapılması gerekenler� açıklayan b�r dünya görüşü �şlev� de yer�ne
get�r�r. Bu amaçla zorunlu, serbest ve yasak davranışların yanı sıra ödül ve cezaları �çeren uzun b�r
l�stey� sürekl� hatırlatır. Bunlara uyulmasını sağlamak �ç�n, kend� h�yerarş�s� ve �şbölümü olan b�r d�n
görevl�ler� ordusu �st�hdam eder. Dua karın doyurmayacağına göre, ordunun somut gereks�n�mler�n�n
karşılanması da d�n çerçeves�nde çözülmes� gereken b�r sorundur. D�n, bu doğrultuda, görevl�ler� hem
kend� �ç�nde ve hem de toplumla �l�şk�ler� çerçeves�nde; b�r�nc�s� gereks�n�mler�n karşılanacağı ve
�k�nc�s� �badet�n düzenl� olarak süreceğ� b�ç�mde b�r araya get�ren, b�r �deoloj� rolü oynar. Böylece
h�yerarş�n�n tepes�ndek�yle d�b�ndek� ortak amaçlar doğrultusunda, bell� sınırlar �ç�nde ve aynı k�ml�k
altında b�r araya gelerek, toplumsal roller üstleneb�lecek öznelere dönüşürler. Tar�kat, cemaat,
mezhep g�b� topluluklar bunların �fadeler�d�rler. Söylemler�n�n d�n üzer�ne olması h�çb�r şey�
değ�şt�rmez, varoluş b�ç�mler� herhang� b�r topluluktan farksızdır. Ekonom�k b�r dayanak ve s�yas� amaç
arasında hareket eden, �deoloj�ler�n b�ç�mlend�rd�ğ� b�r topluluktan �barett�rler.

İdeoloj�ler b�r gerçekl�k �ç�nde, özneler tarafından aktarılarak yen� özneler oluşturulması yoluyla
yayılıyor. Burada unutulmaması gereken �deoloj�ler�n yalnızca düşünceler üzer�nden
aktarılmadığı, davranışlar ve somut örnekler�n de �şley�ş�n b�r parçası olduğudur. Zaten �deoloj�
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b�rleşt�r�c� rolünü, b�reyler�n bu örnekler� karşılıklı olarak b�rb�rler�nde görmeler� ya da göreb�lecekler�
yerlerde topluca bulunmaları sırasında oynuyor. Çünkü �deoloj�ler b�l�nc�m�z� b�l�m g�b� b�lg� vererek
değ�l, davranışlarımızı yönlend�rerek etk�l�yor. Örneğ�n bel�rs�zl�kler dünyasında b�r cemaate katılmak,
gevşek toplumsal yapı karşısında b�rey�n güç ve güvence h�ssetmes�n� sağlıyor. Karşılığında cemaat de
bunu h�ssett�rmek �ç�n herkes�n göreb�leceğ� bazı davranışlarda bulunuyor.

İnanç �deoloj�k b�r düşünce b�ç�m�d�r ama k�tleler� b�r araya get�ren d�nsel �deoloj�ler �nançtan �baret
değ�ld�r, b�rçok maddî öğe ve bunlara �l�şk�n söylemlerden oluşur. Bu yüzden çoğu Aydınlanmacının
sandığının ters�ne d�ne bağlılık  “cehalet, cennet hayal�” g�b� soyut nedenlerle değ�l, yaşanılan
zorlukları azaltmak m�sal� somut çıkarlarla �l�nt�l�d�r. D�n de d�ğer �deoloj�ler g�b� üret�m �l�şk�ler�
temel�nde, sınıf mücadeles� koşullarında, �deoloj�k aygıt rolü oynayan mezhep, medrese, tar�kat
�badethane g�b� kurumlar aracılığıyla ve �nananların ben�msemes�yle yayılıyor. İdeoloj�k aygıtın
tartışma ve yorumlara yer vermes�, �nancın ben�msenmes�n� kolaylaştırıyor. Afgan�stan’da olan da
budur.

La�kç�l�k

La�kç�ler Tal�ban’ın kılık kıyafet�ne, kadınlara davranışına ve söylemler�ne bakarak “ger�c�” olduğunu
saptıyor. Bu, gerçeğ� yansıtır g�b� görünen aldatıcı b�r f�k�rd�r. Çünkü konuyu Afgan�stan tar�h� ve toplum
gerçeğ� yer�ne ‘d�n�n özünün �nanç olduğu, �nancın tartışılmazlığı yüzünden değ�şmed�ğ� ve Tal�ban’ın
yüzyıllardır tekrarlanan d�nsel söylemler�n gerekler�n� yer�ne get�rd�ğ�’ g�b� varsayımlara dayanır. Böyle
b�r akıl yürütmen�n �k� nedenden geçers�z olduğunu söyleyeb�l�r�z:

İlk�n d�n� somut varoluş koşullarının değ�l, �nançtan kaynaklı olarak kend� kend�n�n bel�rled�ğ� �ler�
sürülüyor. Bu özcü b�r anlayıştır. İk�nc�s�, bu bakış açısı tar�hselc� b�r yaklaşım olması neden�yle de
yanıltıcıdır. Şöyle açıklayab�l�r�z; toplumda bel�rley�c� olan gerçek yaşamın yen�den üret�m� olduğuna
ve toplumsal olgular bu çerçevede değ�şt�ğ�ne göre, eğer bazı şeyler değ�şm�yorsa bunu da y�ne
yaşanan değ�ş�m�n özel b�r b�ç�m� olarak anlamak gerek�r. Değ�ş�m mutlaktır ve b�r olgunun
sürekl�l�ğ�n� anlamak �ç�n nasıl yen�den üret�ld�ğ�ne bakılmalıdır. Dolayısıyla d�n benzer� k�m� olgular
bazı yanlarıyla esk�den ber� aynı görünseler de bunun açıklaması dünden bugüne doğru gelerek değ�l,
bugün temel alınarak yapılmalıdır.[3] Bugünü anlayan dünü de anlar. D�n� tar�hselc� b�r yaklaşımla ele
almak, somut durumdak� başka olguları anlamayı da zorlaştırır.

D�nsel �deoloj�y� �nanca eş�tlemen�n �lg�nç b�r yanı var: La�kç�ler d�n�n özünün �nanca dayandığı �ç�n
değ�şmeyeceğ�n� söylerken tıpkı selef�ler g�b� akıl yürütüyorlar. Çünkü selef�ler de d�n�n �nanç
olduğunu ve değ�şt�r�lmemes� gerekt�ğ�n� düşündükler� �ç�n başlangıç met�nler�n� dogmat�k b�ç�mde
savunuyorlar. Ancak katılıkları yüzünden yaygın kabul görmüyorlar. Selef�ler ve la�kç�ler�n bu tutumu
aynı paranın farklı yüzler�n� oluşturur g�b�d�r.

İler�c�l�k, ger�c�l�k ve b�r burjuva �deoloj�s� olarak Aydınlanmacılık

Toplumsal b�r olguyu eğer tar�hsel gel�şmeye uygunsa “�ler�c�”, değ�lse “ger�c�” sıfatıyla anıyoruz. Tar�h,
üret�c� güçler-üret�m �l�şk�ler� çel�şk�s� doğrultusunda �lerler. Bazen ger� dönüşlü ve �n�şl� çıkışlı sey�r
�zlese de �lerleme kuraldır. Çünkü �nsanlar da tüm canlılar g�b� hep daha az enerj� harcayarak ve daha
kolay yaşamaya çalışıyor. Bu da üret�c� güçler� düzenl� b�ç�mde gel�şt�rmeler�n�n nesnel temel�n�
oluşturuyor. Tal�ban bu temeldek� faal�yetler�n� emperyal�zm�n ç�zd�ğ� sınırlar �ç�nde sürdürdüğü �ç�n
ger�c�d�r. Ve bu �fade  “Tal�ban’ı CIA, Pak�stan �st�hbaratı kurdu” m�sal� anlaşılmamalıdır; kap�tal�zm�n
organ�k yapısı �ç�nde sermayey� ve Afgan�stan orta sınıflarını tems�l eden güçler arası b�r �l�şk�d�r. Ayrıca
b�r örgütü k�m kurmuş olursa olsun, m�lyonlarca �nsanın hareket hal�nde olduğu b�r olguyu toplumun
�şley�ş yasalarının b�lg�s� �ç�nde ele almalıyız.



Çağımızda ger�c�l�k=emperyal�zmd�r. Tar�hsel �lerleme sürec�nde üret�c� güçler�n gel�ş�m�n�n üret�m
�l�şk�ler�n� değ�şt�rmes� kaçınılmazdır. “Üret�m �l�şk�ler�” olarak yapılan tanım, üret�c� güçler�n dışındak�
b�r durumu �fade etmez; bunlar aynı zamanda üret�c� güçler�n gel�şme b�ç�mler�d�rler.[4] Dolayısıyla
üret�c� güçler, yen� üret�m araçları (mekân, alet, b�lg�, sermaye, hammadde) gel�şt�r�lmes� sonucu
atılım yaptığı zaman, daha az ürün elde etmeye olanak veren esk� üret�m araçlarının kullanımı doğal
olarak azalır. Esk� üret�m aracı sah�pler�n�n bazıları değ�ş�me ayak uydurarak reformcu davranır ve
eller�ndek� araçları yen�lerken, bazıları tutucu davranıp gel�şmeye karşı koyarlar. Tar�hsel gel�şmen�n
yol açtığı bu tür sorunlar, egemen sınıf �ç�nde çalkantılara yol açar. S�yas� �kt�dar, sınıfın genel çıkarları
adına tar�hsel gel�şmeyle b�rl�kte egemenler arası çel�şk�ler� de yönetmekle yükümlüdür. Dünyada
üret�m araçları özel mülk�yet altında, kap�tal�stler arası kıyasıya rekabet yaşanıyor ve yapısal kr�z
neden�yle kâr oranlarının gözet�lmes� gerek�yorken; s�yas� �kt�darlar tar�hsel gel�ş�m� key�fler�ne göre
yönetemezler. Bugün üret�c� güçler�n özgürce gel�şmes� kap�tal�zm�n mezar kazıcılarına yaradığı �ç�n
yalnızca f�nans ol�garş�s�n�n çıkarlarına uygun değ�ş�mlere �z�n ver�l�yor. Kap�tal�st ülkelerde bu
doğrultuda neler yapılması gerekt�ğ� G7, Dünya T�caret Örgütü, Dünya Bankası, IMF vb. küresel
sermayen�n öncü örgütler� tarafından kararlaştırılarak duyuruluyor. Bunları kabul ed�p destekleyen
bütün toplumsal yapılar görünüşler�ne ve söylemler�ne bakılmaksızın, nesnel olarak ger�c�d�rler.

Ama la�kç�ler b�r burjuva �deoloj�s� olan Aydınlanmacılık doğrultusunda ger�c�l�ğ�n hâlâ Fransız
Devr�m�’ndek� g�b� feodal�zmden kaynaklandığını düşündükler�nden d�n� feodal b�r kalıntı olarak görür
ve bu nedenle ger�c� olarak n�telend�r�rler. Aydınlanmacılık kısaca, genel olarak d�ne karşı, genel olarak
b�l�mden yana olmak demekt�r. Gerekçes� �nancın tartışılmazlığı neden�yle d�n�n tutucu ve baskıcı
olması, buna karşılık b�l�msel b�lg�ler�n doğruluğu her zaman tartışılab�ld�ğ� �ç�n yen�l�klere açık,
özgürlükçü olmasıdır.

Ne var k� Aydınlanmacılar şunu unutur: Gerçek hayatta d�n, b�l�m ya da başka herhang� b�r şey “genel
olarak” var olmaz; bu ancak soyutlama düzey�nde mümkündür. Gerçek hayatta soyut d�n ve b�l�mle
değ�l, her zaman bell� k�ş�ler�n taşıdığı d�n, b�l�m vb. düşüncelerle ve bunların üret�ld�ğ� kurumlar,
uygulandığı alanlar, bu sırada yapılan davranış b�ç�mler�yle karşılaşırız. Bu nedenle b�l�mden yana
olmak, gerçekten b�l�m� savunmak anlamına gelmez; bu yalnızca “b�l�msever” b�r �deoloj�y� d�le
get�rmekt�r. Çünkü b�r tane b�l�m değ�l, evren�n farklı hareketler�n�n yasalarını konu ed�nen çeş�tl�
b�l�mler vardır.[5] B�l�msel b�lg�ler ancak teor�k düzeyde, buna uygun ortamlarda, b�l�msel tezler
karşılaştırılarak tartışılır ve savunulur. Herkes�n b�lg�ye eş�t ve özgürce ulaşamadığı ya da bunun �ç�n
�stek göstermed�ğ� ortamlarda b�l�m-d�n tartışması açmak ancak d�n �deoloj�s�n� körükler.

B�l�m elbette zorla yasaklanab�l�r ve buna karşı mücadele ed�lmel�d�r. Ama durdurulamayacağı da
b�l�nmel�d�r. B�l�m, doğanın b�r parçası olarak yaşarken karşılaştığımız sorunlara y�ne doğanın �şley�ş
yasalarını �nceleyerek çözümler üret�r. D�ndarlar da aynı doğanın �ç�nde yaşadıkları sürece, b�l�m�n
çözümler�n� er geç kabul ederler. Sonuç olarak d�n-b�l�m �k�l�ğ�n�n �k� yanında da �deoloj� vardır. Somut
koşullardak� b�r d�nc�-la�kç� çatışması eğer cehalet yüzünden değ�lse, bu �deoloj�ler altında
b�rleşenler�n ekonom�k ve s�yas� çel�şk�ler�n�n sonucudur. Burjuvaz� bu çatışmayı körükleyerek
ez�lenler� bölmey� amaçlar.

Emperyal�zm�n tar�hsel gel�şmey� engellemes�

B�l�nd�ğ� üzere d�n üstyapıya a�t ve emperyal�zm�n üret�c� güçler�n gel�ş�m�ne yol verd�ğ� ölçüde,
tar�hsel bakımdan değ�şmes� kaçınılmaz. Sorun, emperyal�zm�n ne ölçüde yol vereceğ�nde. F�nans
ol�garş�s�, kap�tal�zm�n kr�z d�nam�ğ�n� arttırdığı gerekçes�yle tar�hsel gel�ş�m�n önünü tıkıyor. S�yas�
�kt�darları satın alarak, �şb�rl�ğ�ne zorlayarak, karşı çıkanları yok etmeye çalışarak ve bu amaçla küresel
ölçekte �deoloj�k hegemonya kurarak, toplumların üstyapılarını denet�m altına alıp tar�hsel gel�şmey�
çıkarlarına göre yönlend�rmek �st�yor. Amacına uygun düşen tüm s�yas� güçlerle ortak hareket ed�yor.
İşb�rl�kç�ler�n�n, bölgeler� dışına taşıp küresel dengeler� kend� başlarına etk�lemeler�ne �z�n verm�yor.
Bu yüzden IŞİD ve El Ka�de g�b� küresel amaçlar güdenler� düşman �lan ederken, ülkes�yle sınırlı kalan



Tal�ban g�b�lere �y�mser gözle bakıyor. S�yasal değ�ş�mler�n tar�hsel gel�şmey� yansıtması gerekt�ğ�n�
düşünenler bu durumu anlamakta zorlanıyor ve ger�c� b�r yapının, ABD g�b� modern b�r devletle
�l�şk�s�n� açıklayamıyorlar. Bunun sonucu, emperyal�zm� olduğundan daha güçlü gösteren komplo
teor�ler� üret�yor ve adı geçen d�nc� yapıları ABD’n�n yaratıp dünyayı yönetmek �ç�n kullandığını öne
sürüyorlar.  

Kap�tal�stler karşılığı ödenmem�ş emeğe el koyab�ld�ğ� sürece sömürünün kaynağının ücretl� emek m�,
köylülük mü, köle emeğ� m� olduğu ya da elde ed�len değer�n üret�mden m� yoksa yağma ve haraçtan
mı geld�ğ� öneml� değ�ld�r. Sömürüye olanak tanıyan b�r üstyapı kurumuna toplum rıza göster�yorsa,
n�tel�ğ� ne olursa olsun emperyal�zm tarafından korunur ve desteklen�r. Bu g�b� nedenlerle �ler�c�l�ğ�-
ger�c�l�ğ� saptamak �ç�n üstyapı öğeler�ne değ�l, maddî yaşamın somut koşullarda nasıl yen�den
üret�ld�ğ�ne bakmalıyız. Bu çerçevede k�m� zaman tar�hsel bakımdan ger�c� olanın s�yas� bakımdan
�ler�c� rol oynadığını ya da ters�n� görmem�z mümkün olur. Kaldı k� emperyal�zm kend�s�yle tutarlı
olması beklenecek b�r özne değ�ld�r, tekel ve rekabet�n �ç �çe geçt�ğ� b�r dünya düzen�d�r.[6] B�r
emperyal�st gücün yaptığını d�ğer� bozarak, küresel kap�tal�st h�yerarş�n�n alt basamaklarındak� s�yas�
�kt�darlara ya da emperyal�zm karşıtlarına çeş�tl� fırsatlar sunab�l�r.

Tal�ban’ın dayanağı

Sünn� İslam’ın b�r� Mısır (El Ezher), d�ğer� H�nt Alt Kıtası (Al�garh ve Deoband) olmak üzere �k� öneml�
kaynağı var.  Afgan�stan’da d�n�n gel�ş�m�nde geleneksel olarak H�nt Alt Kıtası, yakın dönemde �se Mısır
etk�s� görülüyor. Afgan�stan özel�nde d�n�n toplumsal varoluş koşullarını son 200 yılda geçen İng�l�z
sömürgec�l�ğ�ne karşı mücadeleler, Ek�m Devr�m�’n�n Orta Asya’dak� etk�s�, Pak�stan-H�nd�stan
ayrışması, Soğuk Savaş, Sovyet �şgal�, ABD-NATO �şgal�, ülkede h�ç eks�lmeyen �kt�dar çatışmalarının
bel�rled�ğ� söyleneb�l�r.

Toplumsal yaşamda Müslümanlığa özel önem ver�lmes�, 1857’de İng�l�z sömürgec�l�ğ�n�n s�mges� olan
“Doğu H�nd�stan Ş�rket�ne” karşı ayaklanmanın yen�lmes�nden sonra başlıyor. Müslüman-H�ndu
�şb�rl�ğ�yle gerçekleşen ayaklanma ez�l�yor ve Müslümanlar bundan bazı dersler çıkartıyorlar. B�r
bölümü sömürgec�lerle uyum �ç�nde yaşayıp uzlaşmacı davranmayı savunurken, bazıları yaraları sarıp
mücadeleye devam etmey� düşünüyor. İk� eğ�l�m�n karışımı olarak, d�n�n ve batının �lm�n�n �y�
öğren�lmes� gerekt�ğ� sonucuna varıyorlar. Çünkü İng�l�zler�n 19. yüzyıldan �t�baren yaygınlaştırdıkları
modern okullar karşısında, 11. yüzyıldan ber� d�n eğ�t�m� veren medreseler ger�lem�şt�r. Ayrıca İng�l�zler
Müslümanlar arasında yaygın olan Farsça ve Urducayı yasaklamış, b�rl�kte ayaklandıkları H�ndularla
yakınlaşmalarını engellem�şlerd�r. Böylece Müslümanlar kolay ez�leb�lecek cah�l b�r k�tleye
dönüşürler. Bu süreçte sömürgec�lerle uyumlu yaşamaktan yana olan Seyy�d Ahmed Han öncülüğünde
Al�garh hareket� başlar. Buna uygun olarak b�l�m ağırlıklı d�n eğ�t�m� ver�len okullar açılır. Ahmed Han
b�l�mde eğ�t�m d�l�n�n İng�l�zce, d�nde Arapça olmasını savunur.[7] Bu çabalarından dolayı da kend�s�ne
Kral�çe tarafından “S�r” unvanı ver�l�r. Ancak İng�l�zlerle b�r arada yaşamaya karşı olanlar hareketten
ayrılır ve d�n eğ�t�m�n�n ağır bastığı kend� medreseler�n� kurarlar. Yen� Delh� yakınlarındak� Deoband
kasabasında 1867’de,  “Dar’ul Ulum’� İslâm�” adlı bu medrese, yaygın olarak kurulduğu yer�n adıyla
anılır. H�nd�stan’ın çeş�tl� yerler�nde şubeler açar ve zamanla bugünkü Pak�stan-Afgan�stan sınırında
yoğunlaşır. Neden�, İng�l�zler�n 1893’te “Durand Hattı”nı Afgan�stan yönet�m�ne kabul ett�rerek Peştun
halkını �k�ye bölmes�ne duyulan tepk�lerd�r. Peştunlar, İng�l�zlere karşı olan Deoband geleneğ�n�
ben�mser ve gençler�n� bu medreselere gönder�rler.

Deoband geleneğ� Hanef� fıkhına bağlıdır.[8] Hanef�l�k, d�ğerler�ne göre daha esnek b�r mezhept�r.
Ancak çatışmaların h�ç eks�lmed�ğ� b�r bölgede savaşçılıklarıyla tanınan Peştunlar �ç�n bu yeterl� olmaz
ve medresede öğrend�kler� d�nsel �deoloj�y� katı gelenekler�yle yoğurarak gereks�n�mler�ne uygun hale
get�r�rler. Müslümanlığın her ne kadar “kavm�yetç�l�ğe” kapalı olduğu söylense de, H�nt Alt Kıtasında
sömürgec�l�ğe karşı mücadelelerde m�ll�yetç�l�k ve d�ndarlık yan yana gel�rler. Bu süreçte
“Müslümanların b�rl�ğ�n�” savunanlarla “Müslüman devlet” kurma f�kr�nden yana olanlar ayrışır ve b�r



tür “Müslüman m�ll�yetç�l�ğ�” doğar. H�ndu-Müslüman yakınlığını bozan bu tutum İng�l�zler�n �ş�ne gel�r
ve Müslüman b�r devlet kurulmasını desteklerler. Ve II. Emperyal�st savaş sonrası Pak�stan kurulur.
Tal�ban’ın bugün m�ll�yetç�l�k ve d�n� sentezleyen Müslümanlık yorumlarıyla Pak�stan resmî �deoloj�s�
arasında bu bakımdan paralell�k vardır. [9] Bu d�n �deoloj�s�ne, Afgan�stan’ın Sovyet �şgal� altında
olduğu yıllarda mücah�tlere para yardımı yapan Suud�ler�n Vahhab� etk�s� eklen�r. [10] Böylece
Deoband geleneğ�nden farklı ekoller çıkar.  Gulbett�n H�kmetyar’ın l�der� olduğu H�zb� İslam�,
Müslüman Kardeşler etk�s�nded�r. Vahhab� etk�s�yle selef�lere yakınlaşan ve IŞİD, El Ka�de g�b�
örgütlerle �l�şk�l� gruplar bunlardan ayrışır. Tal�ban’ın El Ka�de �le yakın, H�kmetyar’la mesafel�
oluşunun bunun g�b� �deoloj�k-s�yas� nedenler� vardır. Ve elbette Deoband’tan çıkan herkes savaşçı
değ�ld�r, ancak Tal�ban’ın kökler� bu medresed�r.

Çeş�tl� kaynaklar, 1990’larda El Ka�de’n�n Tal�ban’a b�at ett�ğ�n� �fade ed�yor. [11] N�tek�m 11 Eylül
saldırısı sonrası Afgan�stan’da �kt�darda olan Tal�ban’ın Usame B�n Lad�n’� ABD’ye tesl�m etmey�ş� de
buna bağlanıyor. Öte yandan Tal�ban, ş�ddet araçlarını IŞİD’le aynı düzeyde kullanab�ld�ğ� söylenen
Hakkanî grubuyla b�rl�kte çalışıyor. L�der� S�racedd�n Hakkan�, geç�c� kab�nen�n İç�şler� Bakanıdır. Yanı
sıra Türkmen, Tac�k, Özbek b�rçok küçük ve yerel grup Tal�ban çatısı altında yer alıyor ve bu durum,
etn�k bölünmelere karşı ş�md�l�k etk�l� b�r panzeh�r oluşturuyor. Tal�ban’ın �kt�darı IŞİD dışında, İran ve
H�zbullah dâh�l olmak üzere dünyadak� hemen tüm İslamcı gruplar tarafından desteklen�yor.

Ekonom�yle �lg�l� bazı düşünce kalıpları

Tekelc� medya Afgan�stan’dan bahsederken “yolsuzluk, yoksulluk, açlık, uyuşturucu” sözcükler�n�
d�l�nden düşürmüyor ve ülkey� büyük b�r ekonom�k yıkımın bekled�ğ�n� vurguluyor. Yıllardır merkez�
devlet düzen�nden yoksun b�r ülkede gerekl� ver�ler�n nasıl toplandığını açıklamadan, yorumlarına
“k�ş� başına m�ll� gel�r, GSYİH,  dış t�caret” vb. �stat�st�k b�lg�ler� ekleyerek �nandırıcılık kazandırmaya
çalışıyor. Anlatımlar genell�kle “zeng�n maden yataklarını �şletecek akıllı b�r yönet�m çıkarsa ülken�n
kader� değ�ş�r” sonucuna bağlanıyor. Elbette Tal�ban’dan böyle b�r bas�ret göstermes� beklenm�yor.

B�r toplumun ekonom�k yapısını barındırdığı zeng�nl�kler ve bunları yönetenler değ�l, üret�m �l�şk�ler�
oluşturur.[12] Marks’ın da bel�rtt�ğ� üzere üret�m �l�şk�ler�, �nsanların varlıklarının toplumsal üret�m�nde
aralarında kurdukları “zorunlu” ve “kend� �radeler�ne bağlı olmayan” �l�şk�lerd�r. Buradak� “zorunlu”
sözcüğünden anlaşılması gereken “yaşamak �ç�n beslenmek zorunda olmak” m�sal� b�yoloj�k b�r
zorunluluk değ�ld�r, toplumsal �l�şk�ler çerçeves�ndek� b�r zorunluluktur. Yan� �nsanlar �şler�n� y�t�r�p aç
kaldılar d�ye hemen hırsızlık yapmaya, paralı asker olmaya ya da ero�n üretmeye başlamazlar;
öncel�kle alışılmış yaşam b�ç�m�n� sürdürmen�n yollarına bakar, olmuyorsa b�le bundan fazla
uzaklaşmadan değ�ş�kl�kler yapmaya çalışırlar. Bu yüzden “kend� �radeler�ne bağlı olmayan” üret�m
�l�şk�ler�ne g�rmeler� �fades� de “b�l�nçs�z” ya da “başkalarının aklına göre” davranmaları g�b� değ�l;
g�rd�kler� üret�m �l�şk�ler�ne uygun davranmayı eğ�t�m yoluyla öğrenmek zorunda oldukları b�ç�m�nde
anlaşılmalıdır. Geç�m�n tarıma dayalı olduğu b�r yerde ansızın sanay� üret�m�ne sıçrayamazsınız. Eldek�
üret�m araçları dururken olmayan üret�m araçlarını kullanmayı öğrenmek boşunadır. Bu çerçevede
�nsanlar üret�c� güçler�n gel�şm�şl�k düzey�ne bağlı olarak yapmak zorunda oldukları �şler� öğren�r ve
b�ld�kler� �şler� yapmaya yönel�rler.

Doğduğumuz andan başlayarak k�ş�sel yaşamımızı sürdüreb�lecek ve aynı zamanda toplumsal
yaşamın yen�den üret�m�ne katkıda bulunacak b�ç�mde eğ�t�l�yoruz. Böylece yapmak zorunda
kalab�leceğ�m�z davranışları ve bunların sınırları �ç�nde bulunab�leceğ�m�z terc�hler� önceden
öğren�yoruz. Bazı temel b�lg�ler değ�şmemek kaydıyla b�l�nc�m�z yen�den üret�lerek var oluyor. Üret�m
�l�şk�ler�n�n toplumsal b�l�nc� bel�rley�ş�, her b�r�m�z�n üret�m �l�şk�ler�ne uygun davranmayı sürekl�
yen�den öğrenmes�yle paralell�k taşıyor. Ama bu, üret�m �l�şk�ler�yle �l�nt�l� b�l�nç b�ç�mler�n�n
kend�l�ğ�nden z�h�nler�m�ze yansıması anlamına gelm�yor. Çünkü üret�m �l�şk�ler� b�ze b�r b�l�nç üret�p
verm�yor, b�z �radem�z dışında bu �l�şk�lere g�rerken zaten d�l, �nanç, gelenek, okul vb. aracılığıyla
gündel�k yaşamda karşılaştığımız olguları tanımamıza yeterl� b�l�nc� çoktan almış alıyoruz. Sürmekte



olan b�r hayatın �ç�ne doğduğumuzdan,  b�rey�n ve toplumun yen�den üret�m� �ç�n gereken b�lg�ler, bu
b�lg�ler�n uygulanışından bağımsız olarak zaten var. Eğer böyle olmasa ve gerekl� b�lg�ler sürekl� olarak
yaşanan somut durumdan çıkartılmak zorunda kalınsaydı; b�reyler �radeler�nden bağımsız olarak
g�rd�kler� üret�m �l�şk�ler� karşısında şaşkınlığa düşer, hayat� b�lg�ler kuşaktan kuşağa aktarılamaz ve el
yordamıyla �lerlemek gerekeceğ� �ç�n toplumlar dağılır g�derd�. Tar�h bu b�ç�mde dağılıp g�den
toplumların yanı sıra, buna d�renerek her koşulda varlığını sürdürmeye çalışanların örnekler�yle dolu.
Üret�m �l�şk�ler� ve bunlar üzer�nde yükselen b�l�nç b�ç�mler�n�n ayrı süreçler olarak �şlemes� bu
çerçevede öneml� ve gerekl�. Böylece �nsanların yapmak zorunda kalacakları �şler konusunda önceden
b�lg� ed�nmeler� mümkün oluyor. Bu �şley�ş düzen� toplumsal yapıya �st�krar kazandırırken, kolayca
değ�şmes�ne karşı da d�renç oluşturuyor. Öyle k� savaş, afet, salgın, devr�m g�b� öneml� kırılma
anlarında b�le toplumsal değ�ş�m kolay gerçekleşm�yor. Marks’ın Önsöz’de geçen cümles�n� bu
doğrultuda yorumlamak gerek�yor: “İçereb�ld�ğ� bütün üret�c� güçler gel�şmeden önce, b�r toplumsal
oluşum asla yok olmaz; yen� ve daha yüksek üret�m �l�şk�ler�, bu �l�şk�ler�n madd� varlık koşulları, esk�
toplumun bağrında ç�çek açmadan, asla gel�p yerler�n� almazlar.”[13]

S�yaset prat�ğ� ve bunu uygulayacak s�yas� güç, bu noktada önem kazanıyor. Afgan�stan’da yaklaşık son
100 yıldır geleneksel toplumsal yapıyı değ�şt�rmek amacıyla yapılan sosyal�st ve kap�tal�st s�yas�
müdahaleler�n, toplumların �şley�ş yasalarını d�kkate almadıklarını söyleyeb�l�r�z.

Afgan�stan b�r köylü toplumudur

Afgan�stan’da sayım yapılmadığı �ç�n nüfus b�lg�ler� yaklaşık olarak ver�l�yor. AB kaynaklı “Afgan�stan
Güvenl�k Durumu Raporunda”, farklı gözlemlerle de desteklenen şu b�lg�ler aktarılmış: “Afgan�stan
Ulusal İstat�st�k ve B�lg� Kurumu’na (NSIA) göre 2020-2021’de nüfusun yaklaşık %71’�n�n (23,4 m�lyon)
kırsal alanlarda, 24,4’ünün (8 m�lyon) �se kentsel alanlarda yaşadığı öngörülmekted�r. Resmî
tahm�nlere göre nüfusun %4,6’sı (1,5 m�lyon) göçebe yaşam tarzına sah�pt�r. NSIA’ya göre, kentsel
alanlar kırsaldan kente göç neden�yle daha yüksek b�r nüfus artışına sahne olmaktadır.”[14]

Savaş en çok çocukları vurdu.

Aynı raporda bel�rt�ld�ğ�ne göre (s.45) nüfusun yüzde 48’� 15 yaş altında ve Afgan�stan, dünyada bu
oranın en yüksek olduğu dört ülkeden b�r�. Kadın ve erkek oranının eş�t olduğu tahm�n ed�l�yor. Kentler
arası karayolu ulaşımı var. Tal�ban önces�nde Kab�l, Herat, Kandahar, Mezar ı Şer�f’ten �ç ve dış hat;
Ferah, Helmend, N�mruz ve Uruzgan’dan �ç hat uçuşları yapılıyordu. Kırsal kes�mde kışın yollar
kapandığı �ç�n ulaşım aksıyor. Nüfus dağılımından da anlaşılacağı üzere toplumun başlıca geç�m
kaynağı tarım ve hayvancılık. Dünyanın bütün köylüler� g�b� Afgan halkının son yıllardak� en büyük
düşmanı da küresel ısınma neden�yle artan kuraklık. Bu, �ç ve dış göçün öneml� b�r neden�.

Köylülük, kapalı ekonom�ye dayalı ve kend�ne yeterl� b�r toplum kes�m�. Kap�tal�zme katkısı düşük
olduğundan, genell�kle tasf�ye ed�lmes� gereken “ger�c�” b�r topluluk olarak görülüyor. Çünkü kend�s�
�ç�n üret�yor ve ancak arta kalan zamanı ya da ürününü pazara sunuyor, dolayısıyla kap�tal�zm�n �ş�ne



yaramıyor. Kend�ne yeterl�l�k, kapalı ekonom� ve aş�ret düzen� b�rb�r�n� besleyerek sürdükçe;
kap�tal�zm�n �st�krar �ç�n gerekl� merkezî devlet düzen�ne ekonom�k destek vereb�lecek b�r �ç pazar
oluşturması olanaksız hale gel�yor. Bu çerçevede Afgan�stan’da bağımsız b�r devlet kurulduğu 1919’dan
bugüne kadar yaşanan temel s�yas� çel�şk�n�n,  aş�ret çatıları altında tasf�yeye karşı d�renen köylülük ve
merkezî otor�te kurma g�r�ş�mler� arasında olduğu söyleneb�l�r.

Nüfusunun yaklaşık yarısı Peştun, yüzde 25 kadarı Tac�k, kalanı Hazara, Özbek, Türkmen g�b� çeş�tl�
Orta Asya halklarından oluşuyor. Yanı sıra b�rçok aş�ret var. Kab�l g�b� büyük kentler kozmopol�t yapıda
olsalar da, kırsal kes�mde etn�k gruplar genell�kle bell� bölgelerde yaşıyor. Sorun, parçaların değ�şen
koşullarda varlıklarını sürdürmeye yeterl� ekonom�k gücü üret�p yerel otor�teler�n� korumasına karşılık,
merkezî yönet�m�n toplumdak� en üst otor�te konumuna b�r türlü er�şememes�d�r. Loya J�rga
aracılığıyla aş�retler�n onayladığı b�r merkezî yönet�m oluşturulsa b�le, kurulan düzen�n Kab�l dışında
otor�tes� tanınmadığı sürece sorun çözülem�yor.  Neden� açık; toprağa bağlı kapalı ekonom�ler ve aş�ret
yapıları b�rb�r�n� besleyerek konumlarını korurken, devlet tek gel�r kaynağı olan verg�ler� varlığını
sürdürmeye yetecek m�ktarda toplayamıyor. Bu yüzden aş�ret düzen�n� zorla yıkıp, üret�m fazlalığını
merkeze aktaracak kanalları açması gerek�yor. Ama bunu deneyen başta Emanullah Han olmak üzere
b�rçok �kt�dar, çeş�tl� nedenlerden başaramadılar.

Afgan�stan’ın bu tar�hsel özell�ğ� aynı zamanda b�rkaç �st�sna dışında neden sürekl� Peştunlar
tarafından yönet�ld�ğ�n� anlama olanağı da ver�yor. Peştunlar ülkedek� en büyük topluluk olduğundan,
b�r devlet geleneğ� olarak sürdürülen merkezî yönet�m külfet�n�n altından kalkmaya yeterl� �nsan ve
para gücünü de ancak onlar bulab�l�yor. Dolayısıyla d�ğer toplulukları yönet�me katkıda bulunmaları
�ç�n sıkıştırmalarına gerek kalmıyor ve devlet� adeta büyükçe b�r aş�ret g�b� yönet�yorlar. Ama b�r
nedenle dışarıda kalan toplulukların merkeze daha çok destek vermes�n� �sted�kler�nde, karşılık olarak
neden �kt�darın yalnızca kend�ler�nde olduğu sorgulanmaya başlanıyor ve d�ğer topluluklar da
�kt�dardan pay �st�yor. Bunun son örneğ� 28 Eylül 2020 cumhurbaşkanlığı seç�m�nde yaşandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, savaş ağası Özbek General Raşit
Dostum, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte. Dostum, lüks
sarayını terk edip Özbekistan’a kaçtı.

Peştun kökenl� Eşref Gan� ve rak�b� Tac�k Abdullah Abdullah arasında seç�mde h�le yapıldığı
gerekçes�yle çıkan anlaşmazlık yüzünden sonuçlar üç ay boyunca açıklanmadı ve sonunda tartışmalı
b�ç�mde Gan�’�n kazandığına karar ver�ld�. Anlaşılacağı üzere geleneksel etn�k rekabet, modern b�r
devlet kurma yolunda öneml� adımlar attığı söylenen Gan� dönem�nde de sürüyordu. Ve Tal�ban’ın
�lerlemes�ne karşı devlet�n resmî güçler�n� harekete geç�remeyen Gan�, merkezî yönet�m� korumak �ç�n
Mezar ı Şer�f’e g�d�p, yerel b�r güç olan savaş ağası Raş�d Dostum’dan yardım �steyerek, ülkede b�r
devlet otor�tes� olmadığını kanıtlıyordu. Raş�d olmayan b�r devlete yardım yer�ne, bu z�yaretten üç gün
sonra lüks sarayını bırakıp Özbek�stan’a kaçtı ve Tal�ban Mezar-ı Şer�f’e g�rd�. Bu da Tal�ban’ın yalnızca
Kab�l’� ele geç�rmeye yeterl� b�r güce er�şmed�ğ� ama ülkede daha önce pek görülmeyen b�r b�ç�mde
yerel otor�teler� de d�ze get�reb�ld�ğ� anlamına gel�yordu.

Emperyal�zm Afgan�stan’ı çürütmüştür



ABD Devlet Başkanı B�den çek�lme gerekçes�n� “amacımız Afgan�stan’da b�r ulus �nşa etmek değ�l” d�ye
açıklarken b�r gerçeğe �şaret ed�yordu. ABD, Afgan�stan’ı yalnızca �şgal altında tuttuğu 20 yıl boyunca
değ�l; soğuk savaş süres�nce tecr�t ederek ve Sovyet �şgal�ne karşı “Yeş�l Kuşak” projes� çerçeves�nde
k�rlett�, çürüttü, varlığını sürdüreb�len b�r toplum olmasına katkıda bulunacak ne varsa yok ett�. Bu
süreçte aş�retler gel�r sağlamak �ç�n geleneksel yollardan uzaklaşarak, s�yas�ler ve bürokratlarla b�rl�kte
ABD’n�n açtığı uyuşturucu, rüşvet, yolsuzluk g�b� her türlü p�sl�ğ�n aktığı yen� yollara yöneld�ler.  

ABD askerleri Bagram Hava Üssü’nü boşaltırken.

İşgal süres�nce ABD’n�n 2 tr�lyon doların üstünde para harcadığı söylen�yor. Gerçek m�ktar bunun �k�
katı ya da yarısı olab�l�r, b�lemey�z. Dünyada herhang� b�r hesaba dolar yatırıldığında ABD’n�n mutlaka
haber� olurken, kend�s�n�n ne kadar dolar dağıttığını denetleyeb�lecek b�r üst kurum yok, bu yüzden
d�led�ğ� g�b� davranab�l�r.   Bu, ABD’n�n yıllarca dünyanın dört b�r yanında rüşvet vermek, darbeler
tezgâhlamak, tet�kç�ler satın almak g�b� b�l�nmes�n� �stemed�ğ� sayısız �ş� f�nanse etmes�n�n olağan
yollarından b�r�d�r. Öte yandan savaş, s�lah sanay�ne kolay kolay doygunluğa er�şmeyen b�r pazar
yaratarak, kap�tal�zm�n kr�z�n� ağırlaştırmayan yatırım olanakları sunduğu �ç�n de gerekl�d�r. 300 b�n
k�ş�l�k Afgan ordusu kurmak �ç�n gereken malzemen�n savaş alanlarında ne kadarının yok olduğunu
k�m b�leb�l�r k�? Üstel�k uyuşturucu t�caret�n�n ana üssü olduğu söylenen b�r ülkede, toplumu
çürütmeye elver�şl� başka olanaklar da vardır ve Jul�an Assange henüz özgürken, 18 Ağustos 2011’dek�
b�r tw�t�yle buna d�kkat çekm�şt�r.[16]  Afgan�stan g�b� ülkelerde amaç savaşı kazanmak değ�l,
sürdürmekt�r. Böylece güvenl�k ş�rketler� aracılığıyla Avrupa ve Amer�ka’dak� kara parayı aklamak
mümkün olur. ABD’l� generaller�n k�mlerle düşüp kalktığına bakmak b�le çarkın nasıl �şled�ğ�n�
görmeye yeterl�d�r. Üm�t Kıvanç üç yazıdan oluşan d�z�s�nde Afgan�stan’ın en k�rl� yüzler�nden olan ve
Tal�ban tarafından b�r su�kastla ortadan kaldırılan Abdül Raz�k’�n portres�n� ç�zerek,  bunun t�p�k b�r
örneğ�n� ver�yor.

Haşhaş Asya’da yüzyıllardır yet�şt�r�len geleneksel tarım ürünüdür. Yalnızca uyuşturucu �ç�n değ�l, yağlı
tohumları �ç�n de yet�şt�r�l�r. Afgan�stan’ı dünya ero�n t�caret�n�n merkez� hal�ne get�ren Afgan köylüsü
değ�l, ABD’d�r. Sovyet �şgal�ne karşı savaşan mücah�tlere kaynak sağlamak �ç�n haşhaş ek�m� ve ero�n
�malatını desteklem�şt�r. Öte yandan dış yardımlar ülken�n başlıca gel�r kaynağını oluşturmuş ama
buradan gelen paralar yolsuzluk çarkları arasında er�y�p g�derek halka ulaşmamıştır. Esk�n�n toprak
ağaları uyuşturucu ve savaş ağalarına dönüşürken,  genç kuşaklar kap�tal�zm�n yarattığı tüket�m
kültürüne uygun olarak kolay para get�ren �şlere yönelm�şlerd�r.  Buna �l�şk�n bazı ekonom�k ver�lere
bakalım:

10 yıl önce “Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler G�r�ş�m�” kapsamında dış borçları s�l�nd�ğ� �ç�n, Afgan�stan’ın
bugün öneml� b�r dış borcu yok. IMF hesaplamalarına göre 2021 yılı dış borç toplamı 1 m�lyar 700
m�lyon dolar.[18] Uzun yıllardır �hracatın �thalatı karşılama oranına bakıldığında daha fazla borcu
olması gerek�yor ama yok. Örneğ�n Türk�ye’n�n “Dış Ekonom�k İşler Kurulu” (DEİK) ver�ler�ne göre
Afgan�stan 2019’da 863 m�lyon dolarlık �hracat, 7 m�lyar 640 m�lyon dolarlık �thalat yapmış.[19] Dış
t�caret açığı yalnızca b�r yıla a�t değ�l, sürekl� görülen b�r durum. Anlaşılacağı üzere Afgan�stan yıllardır
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kayıt dışı paralarla m�lyarlarca dolarlık �thalat yaptığı �ç�n borçlanmıyor. Kaynağın büyük ölçüde
uyuşturucu olduğu söylense de, kayıt dışı b�r �şten söz ed�ld�ğ� �ç�n yorum yapmak zor. Buna karşılık
BM, Dünya Bankası ve büyük devletler�n yıllardır “yardım yapıyoruz” yaygarasına rağmen ülkede hâlâ
elektr�k, ulaşım, haberleşme, okul, hastane g�b� h�zmetler�n çok yeters�z oluşu ve ABD’n�n 2014’ten ber�
hazırladığını söyled�ğ� ordunun Tal�ban karşısında varlık b�le gösteremeden dağılıp g�tmes�;  kayıt dışı
gel�rler�n kaynağının büyük ölçüde yolsuzluk ve rüşvet çarkları arasında er�yen dış yardımlar olduğunu
düşündürtüyor.

20 yıllık işgalden geriye yıkım ve yoksulluk kaldı.

Bu arada ABD’n�n �şgal� sona erd�r�ş�n�n ardından batılı ülkeler bazı çel�şk�ler yaşıyor. Geçt�ğ�m�z
günlerde BM’n�n düzenled�ğ� yardım konferansında büyük devletler�n Afgan�stan’a 1 m�lyar 100 m�lyon
dolar yardım etmes� kararlaştırıldı. Ama h�ç k�mse ABD’n�n Afgan�stan Merkez Bankasına a�t yaklaşık 10
m�lyar dolarlık döv�z rezerv�n� neden dondurduğunu ve ne zaman serbest bırakacağını sormuyor.
Benzer durum, Afgan�stan’ın IMF’den hak ett�ğ� 500 m�lyon dolarlık çekme hakkının dondurulması �ç�n
de geçerl�. Malum, ülke ekonom�s�n�n çökeceğ�nden, döv�z sıkıntısı çek�leceğ�nden bahsed�l�yor.
Dolayısıyla Tal�ban’ın hemen gel�r kaynakları bulması gerek�yor. Ama ters�ne, günlük tüket�len
mallardan alınan verg�ler� yüzde 70 azaltarak öneml� b�r gel�r kaynağından vazgeç�yor.   Ekonom�k
durumu söylend�ğ� kadar kötü olmayab�l�r. Çünkü uzun süred�r, toplam m�ktarı 2 �le 4 m�lyar dolar
arasında değ�şt�ğ� söylenen gümrük verg�ler�n� Tal�ban topluyor. Tekelc� medya Afgan�stan’da kırsal
kes�me yıllardır Tal�ban’ın egemen olduğu haberler�n� duyurmadığından, Kab�l’� ele geç�rmes�n�n
söylend�ğ� g�b� ansızın olduğunu sanıyoruz. Tal�ban verg�ler�n ancak kentlerden toplanab�ld�ğ�
koşullarda verg� �nd�r�m� yaparak, kentl�ler� de kazanmaya çalışıyor. Tutarlı görünen bu tutumlar
karşısında emperyal�zm ş�md�l�k ekonom�k bağımlılık yoluyla baskı kurarak, Tal�ban’ı kolay
yönet�leb�l�r b�r konuma çekmek �ç�n çabalıyor.

Sonuç: Afgan�stan neden öneml�?

Afgan�stan’dak� gel�şmeler �k� nedenden önem taşıyor. 1-Marks�stler�n ülkeyle (ve aynı zamanda
Müslümanlıkla) farklı dönemlerdek� �l�şk�ler� ve 2- Afgan�stan’da �şgal�n sona erd�r�lmes�n�n
kap�tal�zm�n yen� b�r döneme geç�ş�yle �l�nt�ler� bakımından. Bu konuların ayrıca ele alınmaları
gerekt�ğ� �ç�n yalnızca kısa hatırlatmalarda bulunuyoruz.

1- Afgan�stan ve Sovyetler B�rl�ğ�, kuruluşlarının hemen ardından b�rb�rler�n� �lk tanıyan ülkelerd�rler.
Len�n ve Emanullah Han’ın k�ş�sel dostluklarını da �çeren bu süreçte, �k� halkın eş�tl�ğ� temel�nde �l�şk�
kurulduğu söyleneb�l�r. Soğuk Savaş sonrasında �se �l�şk�n�n n�tel�ğ�nde değ�şmeler görülüyor.
SSCB’n�n Marks�zm ve sosyal�zm anlayışındak� farklılaşmanın yanı sıra ABD �le g�rd�ğ� küresel
hegemonya rekabet�n�n bu değ�ş�me yolaçtığı düşünüleb�l�r. İk� ülke arasında ekonom�k ve askerî
�şb�rl�ğ� kuruluyor. SSCB darbeler, �şgal ve �deoloj�k yolla Afgan�stan’ın toplumsal yaşamına müdahale
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ed�yor. Bazı somut �lerlemeler sağlansa da, h�çb�r� kalıcı hale gelm�yor. Toplumun ancak sınırlı b�r
kes�m�n�n rıza gösterd�ğ� ekonom�k yatırımlar tar�hsel �lerlemeye h�zmet etmed�ğ� g�b�, daha sonra
yağmalanarak tüket�l�yor. D�n karşısında �zlenen önce baskıcı, ardından uzlaşmacı pol�t�kalar sonuç
verm�yor. Afgan�stan’da, Orta Asya Sovyet cumhur�yetler� dağıldıktan sonra b�rçok komün�st�n d�ndar
olmasına benzer b�r durum yaşanıyor. Gündel�k hayat ve yapısal sorunların nasıl b�r arada ele
alınacağı, hâlâ Marks�stler�n önünde çözüm bekleyen b�r sorun.

2- ABD Afgan�stan’dan herhang� b�r zamanda değ�l, kap�tal�zm�n küresel ölçekte değ�ş�me g�tmey�
planladığı b�r dönemde çek�l�yor. Geçt�ğ�m�z günlerde G7 toplantısında değ�ş�me �l�şk�n b�r d�z� karar
alınmıştı.[23] Bu durum ancak, Reagan ve Thatcher’ın 1980’de �mzalayarak neo-l�beral dönem�
başlattıkları “Wash�ngton Mutabakatı”yla karşılaştırılab�l�r. Kap�tal�zm küresel ölçekte üç öneml�
sorunla karşı karşıya: 1) Ç�n’le rekabetten üstün çıkmak. 2) “Yeş�l Kap�tal�zm” uygulamalarıyla �kl�m
sorunlarına çözüm üret�rken aynı zamanda küresel ölçekte teknoloj�k değ�ş�me g�tmek. 3) Zeng�n
ülkelere akan göçü, yoksul ülkelerde asgar� geç�m koşulları yaratarak önlemek. Bütün bunlar �ç�n 2035
yılından başlayarak 40 tr�lyon dolar harcanması planlanıyor. Buna uyan ülken�n nasıl yönet�leceğ�
önem taşımıyor. ABD Afgan�stan’ı bu çerçevede “İslam Em�rl�ğ�”ne bırakıyor. Belk� bu uygulamayla,
d�ğer İslamcı s�yasetlere de örnek oluşturmayı planlıyor.

D�n, Aydınlanmacıların sandığının ters�ne yen� dönemde de etk�s�n� koruyacak g�b� görünüyor. Yen�
dönem� esk� ezberlerle karşılamak, sürece hükmedenlere tesl�m olmak demek. Kend� kavramlarımız
ve yen� b�r az�mle, hükmümüzü kend�m�z bel�rlemek üzere…

[1] Yan�s Varufak�s, Yunan�stan’da 2015 seç�mler�n� kazanarak �kt�dara gelen “solcu” Syr�za
hükümet�n�n Mal�ye Bakanı oldu ama ancak 6 ay dayanab�ld� ve halka ver�len sözler tutulmadığı �ç�n
�st�fa ett�.

[2] Rusya’nın Kab�l Büyükelç�l�ğ� kaynaklı bu habere göre Gan�’n�n kaçışı sırasında dört araçla get�r�len
ve  yüklend�ğ� hel�koptere sığmayan paraların b�r bölümü havaalanına saçıldı. Gan�, yanında para
kaçırdığını yalanladı. Sığındığı BAE tarafından Gan�’n�n ülkeye geld�ğ� açıklandı ama yanında para
get�r�p get�rmed�ğ�ne değ�n�lmed�. Afgan�stan’ın Duşanbe Büyükelç�s� Gan�’n�n 169 m�lyon dolar
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olarak b�l�m” değ�l, materyal�st tar�h anlayışı �fade ed�l�r. Buna göre toplumların tar�h� doğa tar�h�n�n
b�r parçası ve devamı olarak ele alındığı �ç�n tar�h, evren�n �şley�ş yasalarının açıklanması anlamına
gel�r. Ve tar�h b�l�m� bu nedenle bütün b�l�mler�n anası sayılır.  La�kç�ler�n savunduğu böyle b�r b�l�m
değ�ld�r. Eğer materyal�st tar�h anlayışını savunuyor olsalardı d�nle tartışmayı �k�nc� planda tutar ve
d�n� yaratan koşulların değ�şt�r�lmes�ne ağırlık ver�rlerd�.
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“AUKUS” �tt�fakı çerçeves�nde, Avustralya’nın Fransa’dan almayı taahhüt ett�ğ� nükleer den�zaltı
anlaşmasını bozmasıdır. Üç ülke eller�ndek�  nükleer den�zaltı b�lg�ler�n� paylaşırken,  Avustralyı
2016’da Fransa’yla �mzaladığı 90 m�lyar dolarlık den�zaltı alımından vazgeç�yor. Fransa bunu “�hanet”
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olarak tanımlıyor. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransadan-avustralyan�n-frans�z-den�zalt�-sat�n-
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