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GENEL 
DEĞERLENDİRME

1980’li yıllardan günümüze iki süper gücün adeta savaş tecrübelerini bütün dünyaya gösterdikleri bir laboratuar 
olan Afganistan artık yorgun bir ülke.  Nüfusunun gerçek sayısı bile bilinmeyen,  savaşta ölen insanlarını sayacak 
bir devlet kurumu olmayan, neredeyse her ailede savaş nedenli engellilerin olduğu bu fakir ülkenin anlatılmayan 
hikâyesini anlatmak amacıyla bu insan hakları raporunu kamuoyunun ilgisine sunmaya karar verdik.  Bütün 
dünyada,  medeni dünya görüşünün ve çağdaş değerlerin temsilcisi olduğu iddiasıyla suni bir meşruiyet oluşturmaya 
çalışan ABD’nin ve kendisine destek veren 44 batılı ülkenin uluslararası kuralları ve değerleri nasıl hiçe saydıkları, 
hukuki bir dayanak olmadan bazı devletlerce tanınmış ve 10 yıllık savaşa rağmen hala halk nezdinde ciddi bir 
meşruiyete sahip bağımsız bir yönetimin modern zamanın en dehşetli silahları kullanılarak nasıl halkının iradesine 
rağmen iktidardan uzaklaştırıldığını bütün dünya seyretti.  ABD başkanı George W Bush’un 11 Eylül saldırıları 
sonrasında bütün dünyaya, kurumlara entelektüellere ve STK’lara hitaben “Ya bizdensiniz ya da onlardan” diyerek 
başlatmayı planladığı İslam dünyasının büyük bir çoğunluğuna göre ve Bush’un da bir konuşmasında ifade ettiği 
gibi Haçlı Savaşı Batı Dünyası’nda ise teröre karşı savaş kampanyası 10 yıllık bir süreç içersinde neredeyse her 
gün yeni insan hakları ihlallerine neden oldu. Teknolojik üstünlüklerini napalm ve düşük yoğunluklu uranyum 
silahları kullanarak gösteren İşgal güçleri medya, lobi faaliyetleri,  politik baskılar, ve yoğun propaganda retoriği ile 
bu insan hakları ihlallerini örtmeye çalışmaktalar. Savaşın nesiller boyu sürecek büyük bir yıkıma uğrattığı Afgan 
halkı ise yaşanan ihlalleri dünyaya duyuracak, toplu katliamları belgeleyecek bağımsız kurumlardan ciddi oranda 
mahrumdur. Dünyanın değişik bölgelerinde kim olursa olsun mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karşı 
vizyonuyla hareket eden MAZLUMDER 10 yıllık savaşın İnsan Hakları Haritası sayılabilecek bu geniş hacimli 
rapor ile kamuoyunda bölgede yaşanan haksızlıklara karşı duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu rapor siyasi 
çevrelerde de işgal ve insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye Afganistan›da 
hukuki dayanağı olmayan işgal sürecine gerek Taliban›a karşı savaşan subayları eğitmek ve Uluslararası destek 
gücüne maddi ve askeri destek sağlamak,  gerekse de Afgan halkının yapılan kamuoyu araştırmalarında da açıkça 
görüldüğü gibi artık ülkelerini terk etmesini istedikleri NATO ve ABD›ye politik destek vermek suretiyle katkıda 
bulunmaktadır. 8 bin masum insanın konteynırlara hapsedilerek çöle gömülmek suretiyle vahşi bir biçimde 
katledilmesinde birincil sorumlu olduğu iddia edilen Raşid Dostum›a destek sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti›nin 
tutumu Türkiye halkının ortak duygularını yansıtmamaktadır.  MAZLUMDER bu insan hakları çalışması ile 
tarihe bir not düşmek,  insan onuruna yakışır bir tavır göstererek yapılan ihlallerin tarafsız bir biçimde literatüre 
ve kayıtlara geçmesini sağlamak ve İnsani değerlerin kurum olarak kendisine yüklediği tarihi sorumluluğu yerine 
getirmeyi amaçlamaktadır.

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı      
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GENEL BİLGİLER

Dil: Resmi dil Peştuca ve Tacikçedir. Nüfusun %35’i Peştuca, %50’si Farsça (Dari), %11’i Özbekçe ve Türkmence, 
%4’ü Belucice ve Pasice) konuşmaktadır.

COĞRAFİ YAPISI

Yüzölçümü 647500 km² olan Afganistan’ın kuzeydoğusunda Çin (76 km), batısında İran (936 km), 
güneydoğusunda Pakistan (2430 km), kuzeyinde Tacikistan (1206 km), Türkmenistan (744 km) ve Özbekistan 
(137 km) bulunmaktadır.

Kuzeydoğusunu Hindukuş dağları kaplar. Bu dağların ülkenin değişik bölgelerine doğru uzanan kolları 
bulunmaktadır. Ayrıca güneyde Süleyman, kuzeyde Bendi Türkistan dağları mevcuttur. Güneybatı bölgeleri geniş 
çöllerle kaplıdır ve buralarda çöl iklimi hâkimdir. Topraklarının % 12›si tarım alanı, % 46›sı otlak, % 3›ü ormanlık, 
kalanı dağlık ve bozkırdır. Ülke genelinde sert bir bozkır iklimi hâkimdir. Başkent Kâbil›de yıllık sıcaklık ortalaması 
12,5 derece, yıllık yağış ortalaması 317 mm3tür. Kandahar’da bu oran 17,9 derece/178 mm3tür. 

NÜFUSU:

28.513.677 (2004 Temmuz ayı tahmini) 
29.121.286 (2010 CIA verisi)

Nüfus artış oranı : %4.92 (2004 tahmini) (EK-1)
Bebek ölüm oranı: 165.96 ölüm/1.000 doğan bebek (2004 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Erkeklerde: 42.27 yıl, kadınlarda: 42.66 yıl 
Ortalama çocuk sayısı: 6.78 çocuk/1 kadın (2004 tahmini)
Nüfusun etnik dağılımı: Peştular %42, Tacikler %27, Hazaralar %9, küçük etnik unsurlar (Aymaklar, Türkmenler, 
Beluciler ve diğerleri) %13, Özbekler %9 
Dinler : Sünni Müslümanlar %80, Şiiler %19, diğerleri %1. En büyük Şii topluluğu Hazara’dır. Farsça konuşan 
Hazaralar’ın Moğol kökenli oldukları sanılmaktadır.

Rakamlarla Afganistan1

TABLO 2
ORTALAMA İNSAN ÖMRÜ 45
DOĞUM SIRASINDA ÖLÜM ORANI Her 1000 anneden 8’i doğum sırasında hayatını kaybediyor.
ÇOCUK ÖLÜM ORANI Her 1000 canlı doğumdan 220’si erken çocukluk döneminde ölüyor.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GIDA EKSİKLİĞİ %54

YETİŞKİNLERDE  OKUR YAZARLIK ORANI %28.7 (Erkek: %43,2; Kadın: %14,1)
TEMİZ SUYA ERİŞİM ORANI %23 (%43 şehir, %18 kırsal alan)
NÜFUS (2006 Tahminleri) 26.600.000
25 YAŞ ALTI NÜFUS  %68
EKONOMİK BÜYÜME %8
EROİN’İN GSMH’DAKİ ORANI  %32 

1 UNICEF Best Estimates 2005; IMF Country Report 2006; UNODC Survey 2006; UNFPA
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TARİH

Eskiden Türkistan’dan gelen Turan asıllı Kuşaniler, Afganistan’ı hâkimiyetleri altına aldılar. Hz. Osman zamanında 
İslam orduları Kabil civarına kadar ulaştı. Miladi 627’de Hz. Muaviye zamanında İslam orduları Herat, Belh ve 
Kabil şehirlerini fethettiler. Basra valisi Abdurrahman bin Samurai idi. Bu tarihte Afgan halkı tamamen İslamiyet’i 
seçerek müslüman oldu. 

Miladi 871’de Yakub bin Leys, Gazne’yi fethetti. Miladi onuncu asırda Gazneli Devleti kuruldu. Gazneli Devleti’nden 
sonra Afganistan’ın kuzeyi Selçuklularda kaldı; diğer kısmında Gurlar Devleti kuruldu. Cengiz Han, Afganistan’ı 
işgal etti. Kurulan Tacik Devleti iki asır yaşadı. Timur Han bu devlete son verdi. Timur’un torunu Zahirüddin 
Muhammed Babür, Fergana’dan Kabil’e yürüdü ve şehri teslim aldı. Afganistan, Hint-Moğol İmparatorluğu ile 
İran arasında paylaşıldı.
 
İran Şahı Nadir Şah 1739’da Afganistan’ı ele geçirmek istedi. Suikastte ölünce, Nadir Şah’ın süvari birlik komutanı 
Ahmed Şah 1747’de yeni bir devlet kurarak Kabil’i başkent yaptı. Ahmed Şah ölünce karışıklıklar baş gösterdi. 
Dost Muhammed karışıklıkları önleyerek 1835’te Afgan Emirliğini ilan etti. İngilizleri hezimete uğratarak 1857’de 
İngilizlerle antlaşma yapıldı.
 
Ruslar 1868’de Semerkant ve Buhara’yı işgal ettiler. 1873 antlaşması ile Amu Derya (Ceyhun) Nehri Afganistan-
Rusya sınırı oldu. Hindistan’da İslam devleti Gürganiye’yi yıkan İngilizler, 19. yüzyılda Afganistan’ı işgal ettiler. 
Ülke, daha sonra Rusların istilasına uğradı. 1907 yılında İngilizler, Ruslarla anlaşarak Afganlılara yarı bağımsızlık 
verdiler. Afganistan, Emir Emanullah yönetiminde 1921 yılında tam bağımsızlığına kavuştu. Meşruti bir emirlik 
olarak idare edilmeye başlandı. 1964 yılında Muhammed Zahir Şah (1933-1973) bir anayasa hazırlatıp yürürlüğe 
koydu. Bu anayasa ile parlamento hükümeti kuruldu; fakat 17 Temmuz 1973 tarihinde Muhammed Zahir Şah’ın 
İtalya’yı ziyareti sırasında General Muhammed Davud, askeri bir darbe ile hükümeti devirdi. 1964 Anayasasının 
yürürlükten kalktığını ilan edip, askeri bir konseyle devleti idare etmeye başladı. Bu tarihten sonra Afganistan’ın 
siyasi tarihinde birçok istikrarsızlıklar meydana geldi.

1978 yılına kadar icraatına devam eden Davud Han, 27 Nisan’da komünistlerin yaptığı bir darbe ile öldürüldü. 
Marksist Nur Muhammed Taraki hapisten çıkarılarak Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’nin başkanlığına 
getirildi. Yeni komünist yöneticiler arasında kısa zamanda görüş ayrılığı ortaya çıktı. Afgan halkı, komünist 
iktidara karşı direnmeye başladı ve kısa zamanda birlik gerçekleşerek gerilla harbi şeklinde mücadele başladı. 
Ülkenin durumu 1979 yılında daha da karıştı. 

Bu yılın Şubat ayında Kabil’de ABD elçisi öldürülünce, Başkan Taraki, Mart ayında başbakanlığı Hafzullah Âmin’e 
bırakmak zorunda kaldı. 16 Eylül’de saray darbesi sonucu başbakan Hafzullah Âmin, Taraki’yi devirerek yönetimi 
ele geçirdi. Halk tarafından desteklenmeyen Âmin, 28 Aralık 1979’da Rusya’ya giderek anlaşma imzaladı. Hemen 
arkasından Rusya, Kabil’e askeri çıkarma yaptı. Rusları ülkeye davet eden Âmin öldürüldü. 

Rusya kendisine bağlı Babrak Karmal’ı başa geçirdi. Rus askerlerinin sayısı birkaç günde 50 bini aştı. Zamanla 
bu sayısı 200 bini geçti. Halk, kitleler halinde Pakistan’a sığındı. Sovyet ordusunun Afganistan’ı işgal etmesi 
bütün dünya ülkeleri tarafından tepki ile karşılandı. Mücahidler, Rus ordusuna karşı uzun yıllar gerilla savaşı 
verdiler. Rus birlikleri, 15 Şubat 1989’da Afganistan’dan ayrıldı. Sovyet birliklerinin çekilmesi üzerine Muhammed 
Necibullah olağanüstü hal ilan etti. Bu sırada mücahitler Pakistan’da geçici bir hükümet kurdular. Sıbğatullah 
Müceddidi devlet başkanlığına getirildi. Fakat bir süre sonra mücahitler bölündü. Bu arada Müceddidi istifa etti, 
yerine Burhaneddin Rabbani getirildi. 1992’de mücahit gruplar arasında iç savaş başladı.
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Mücahitler Arasında Yaşanan İç Savaş

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, arkasındaki desteği tamamen kaybeden Necibullah, mücahitlerin 
karşısında daha fazla dayanamayacağını anlayınca çareyi Kabil’de mücahitlerle görüşmelerde bulunabilecek bir 
yönetim oluşturup kaçmakta buldu. Necibullah’ın kaçmasından sonra mücahitlerin Kabil’e girmeleri ve hâkimiyeti 
ele almaları fazla zaman almadı. Bu gelişmelerin ardından 28 Nisan 1992 tarihinde Sıbğatullah Müceddidi’nin 
başkanlığındaki Geçici Konsey, Afganistan’da yönetimi devraldı. Geçici Konsey’de başbakanlığa Hizbi İslami’nin 
ileri gelenlerinden Abdussabur Ferid getirildi.

Ancak Afganistan’da İslâmi bir yönetimin işbaşına gelmesinden dolayı endişeye kapılan Batı basını derhal devreye 
girerek mücahitler arasında geçmişte ortaya çıkmış olan bazı ihtilafları kullanmaya başladı. Öte yandan Hizbi 
İslâmi’ye bağlı birliklerin Kabil’i sıkıştırdığı bir sırada Cemiyeti İslâmi’nin önde gelen komutanlarından Ahmed 
Şah Mes’ud’un Kabil yönetimiyle anlaşarak bazı şartlarla şehri tek taraflı teslim alması, geçmişteki ihtilafların daha 
da kökleşmesine yol açtı. Çünkü Hizbi İslâmi lideri Hikmetyar, Kabil yönetiminin şartsız olarak teslim olmasını 
istiyordu. Daha sonra Geçici Konsey’in yapısı ve bu konseyden yönetimi devralacak hükümetin nasıl belirleneceği 
konusu üzerinde de ihtilaflar çıktı. Hikmetyar, Kabil yönetiminin önce Cemiyeti İslami, Hizbi İslami ve İttihadi 
İslami gibi Kabil çevresinde faaliyet gösteren mücahit birliklerinin komutanlarından oluşturulacak bir konseye 
devredilmesini ve ardından kısa sürede seçime gidilmesini istiyordu. 

Diğer mücahit grupları ise seçim için şartların elverişli olmadığını ileri sürerek buna yanaşmadılar. Bu ve benzeri 
ihtilaflar mücahit grupları arasında silahlı çatışmalara yol açtı. Geçici Konsey’in başkanı ve kurulan Afganistan 
İslâm Cumhuriyeti’nin geçici cumhurbaşkanı Sıbğatullah Müceddidi, belirlenen sürenin bitiminde, 28 Haziran 
1992’de görevi Cemiyeti İslami’nin lideri Burhaneddin Rabbani’ye devretti. Rabbani’nin cumhurbaşkanlığını 
devralmasından sonra muhalif mücahit grupları arasında da bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ancak bir süre sonra 
çatışmalar yeniden başladı. Hizbi İslami’nin tutumu dolayısıyla cumhurbaşkanı Rabbani de Hizbi İslami’nin ileri 
gelenlerinden olan başbakan Abdussabur Ferid’i görevden aldı. Bu olaylardan sonra çatışmalar daha da şiddetlendi. 

Çeşitli aracılıklar sonunda sağlanan ateşkesler ve geniş çaplı bir anlaşma sonunda Hizbi İslâmi lideri Hikmetyar’ın 
başbakanlığa getirilmesiyle belli dönemlerde silahlı çatışmalar durduysa da kesin bir anlaşma sağlanamadı. 

Taliban’ın Doğuşu

Sovyet Rusya ile uzun süren savaş sonrası oldukça yorgun düşen ve adil bir İslam Devleti talep eden Afgan halkı, 
mücahit grupların iç çatışmaları nedeniyle oldukça büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. Ruslara karşı uzun yıllar 
savaşan birçok direnişçi, Sovyetlerin çekilmesi ile beraber ilmi faaliyetlere başlamış, ancak politik süreci de takip 
etmiştir. 

İç çatışmalar nedeniyle özellikle de Ahmed Şah Mesud, Burhaneddin Rabbani ve Raşid Dostum gibi Tacik ve 
Özbek milliyetçisi liderlerin neden olduğu iç savaş, bütün Afganistan’a Sovyetler Birliği’nin verdiği zarar kadar 
zarar vermiştir. İç savaş sırasında can ve mal güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı Afganistan’da halk yeni 
arayışlara girmiştir. 

Bu süreçte Kandahar bölgesinde bazı Afgan kızların kaçırılmaları olayı üzerine Afgan savaşında mücadele etmiş 
âlimlerden Molla Muhammed Ömer bazı yandaşlarıyla beraber sorumluları yakalamış ve cezalandırmıştır. 
Afganistan ilim çevrelerinde ciddi etkisi ve saygınlığı bulunan Molla Muhammed Ömer’in bu tavrı Afgan 
halkının takdirini kazanmış, fakat olayın neden olduğu düşmanlıklar Molla Ömer’in taraftarlarıyla beraber silahlı 
mücadeleye girişmesine neden olmuştur. 
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Ülkedeki kargaşa ve güvensizlik ortamının ancak güçlü ve adil bir İslam devleti kurularak çözüleceğine inanan 
Molla Ömer ve taraftarları Öğrenciler Hareketi’ni ilan edip kısa sürede bütün Afganistan’da yükselen güç haline 
gelmişlerdir. İç çatışmalardan bunalan Afgan halkı bu yükselen güce destek vermiş ve Taliban, 1996 yılında Rusya, 

Batı ve İran tarafından desteklenen Dostum, Rabbani ve Şah Mesud’un etkin olduğu kuzey bölgesi hariç ülkenin 
bütün bölgelerini ele geçirmiştir. 

Genellikle üniversite ve medrese öğrencilerinden oluşan Taliban hareketi, aslında Afganistan’ın asli unsurlarındandır. 
Taliban’ın kurucu kadrolarından Mevlana Yunus Halis Hareketi ve Sıracuddin Hakkani Hareketi, savaş sırasında 
Ruslara karşı mücadeleleri ile tanınan hareketlerdir. 

Taliban’ın ABD tarafından desteklendiği yönünde çoğu batılı haber kaynaklarına dayanan iddialar gerçeği 
yansıtmamaktadır. Hareketin liderlerinden Molla Ömer, Molla Dadullah, Molla Bradar, Ruslara karşı mücadelede 
Afgan toplumunun gönlünü kazanan ve ülkedeki İslami Hareket içerisinde ciddi saygınlıkları olan liderlerdir. 



AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU |

- 13 -

11 EYLÜL VE İŞGAL

 
1996 yılında ülkenin %95’inde egemen olan Afganistan İslam Emirliği (Taliban) İslam Şeriatına dayalı bir 
yönetim şeklini benimsemiştir. Dış politikası ümmetçi olan bu yönetim, Çeçenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülkedir. Ulusal sınırlara inanmayan Taliban Hareketi, yönetimi ele alır almaz bir beyanname yayınlayarak bütün 
dünyadaki İslami hareketlere ülkenin kapılarını açtığını belirtmiş ve tüm dünyadaki mühendis, doktor ve âlimlere 
İslam Hilafeti’ni tesis edecek bir ön cephe açmak için Afganistan’a gelip ülkeyi inşa etme çağrısında bulunmuştur. 
Taliban hareketinin İslam âlemindeki çeşitli batı yanlısı yönetimlere karşı İslami hareketleri askeri ve ekonomik 
açıdan açıkça desteklemesi Batı ülkelerini rahatsız etmiştir. ABD bu süreçte Taliban’la savaşan Kuzey İttifakı’na 
askeri destek vermiş ve dünya ülkelerine Taliban’ı resmen tanımamaları yönünde baskı uygulamıştır.  1998 yılında 
Suudi Arabistan ve Pakistan’ın resmen tanıdığı egemen bir ülke olan Afganistan İslam Emirliği (AİE)’ne karşı 
ABD uçakları hava saldırıları düzenlemiştir. İktidardaki Taliban yönetimi, ABD’nin bölgeden geçirmek istediği 
petrol boru hattını İslam âleminin çıkarlarına uygun olmadığı gerekçesiyle izin vermediği ve Batı destekli otoriter 
rejimlere muhalefet eden Müslümanları desteklediği için cezalandırılmıştır. Taliban’ın desteklediği grupların 
başında ABD’nin İslam âlemindeki politikalarından rahatsız olan ve Batı’nın İslam dünyasını sömürdüğünü ve 
İsrail’i desteklediğini savunan El Kaide gelmektedir. Küresel cihad anlayışına sahip dünyanın ilk Multi National 
örgütü olan El Kaide bütün İslam dünyasını birleştiren bir evrensel İslam Devleti kurulması amacıyla toplam 
60 ülkeden 40 bine yakın savaşçıyı Afganistan’da eğitmiştir. ABD’nin 1998 Host bombardımanında 250 sivili 
öldürmesine ve ülkeye ambargo uygulamasına misilleme olarak Taliban ve El Kaide, 11 Eylül 2001’de ABD’ye 
saldırı düzenlemiştir.  Taliban ve El Kaide, saldırıdan önce USS Cole savaş gemisinin Afganistan’ı işgal amacıyla 
yola çıktığı istihbaratını da aldığını iddia etmektedir.
 

11 Eylül’de El Kaide Örgütü, 

1- Uzun yıllar boyunca İslam ülkelerinin zenginliklerini sömürdüğünü
2- Petrolünü çaldığını
3-Kutsal olan Mekke ve Medine’ye üsler yapıp mukaddes bölgeleri çiğnediğini
4- Birçok ülkeye savaş açıp yüz binlerce insanı öldürdüğünü
5- Körfez Savaşı’nda Irak’a saldırıp binlerce Müslüman’ı öldürdüğünü
6- Ambargolarla 500 bine yakın çocuğun ölümüne neden olduğunu
7- Her BM oylamasında İsrail’e karşı karar çıkmasını, veto yetkisini kullanarak engellediğini
8- İsrail’e askeri ve ekonomik destek verdiğini
9- Japonya’ya atom bombası atarak binlerce kişiyi acımasızca öldürdüğünü
10-Afganistan’a ambargo uygulayıp birçok insanın ölümüne yol açtığını
11- İslam ülkelerinin otoriter yöneticilerinin bir numaralı destekçisi olduğunu iddia ettiği 

ABD’de bazı ekonomik ve askeri hedeflere saldırmıştır. Bu anlamıyla 11 Eylül saldırıları El Kaide’ye göre 
ABD’nin tüm dünyada işlediği insan hakları ihlallerine bir cevap niteliğindedir. 

Saldırılar insan hakları bağlamında hala tartışılmaktadır. 
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Saldırı sonrasında zaten Taliban’ı devirmek için Kuzey İttifakı güçlerine askeri destek veren ve ülkeyi işgal etmek 
amacıyla hazırlıklarının çoğunu tamamlamış olan ABD, Afganistan’ı işgal etmiştir. Birçok uzman, ABD’nin 
Afganistan’ı 11 Eylül’den çok önce işgal etme hazırlıklarına başladığını belirtmektedir.

2001 yılında Amerika’nın Afganistan’a çok uluslu güçlerle beraber düzenlediği işgal operasyonunun ardından 10 
yıl geçti. 

Afgan halkı geçen bu süre içerisinde tarifi mümkün olmayan ve telafisi yıllar alacak acılar yaşadı. Bir ülke baştan 
başa yıkıldı, onbinlerce insan yaşamını yitirdi. 25 milyon nüfusu olan ülke halkının 800.000’i sakat kaldı. Ülke 
dünyanın en fakir ülkelerinden biri konumundadır. Günde 70 kadın doğum sırasında hayatını kaybetmektedir. 

İşgalin ilk haftalarında sadece Türkiye’nin de bölgede müttefiki olan General Raşid Dostum’a bağlı güçler, onun 
emriyle 4 binden fazla insanı makineli tüfeklerle taramış ve yüzlerce esiri kapısı kilitli konteynırlara hapsedip 
güneşin altında katlederek çöle gömmüştür. 

ABD, 90 ülkenin kullanılmaması yönünde mutabakata vardığı misket bombalarından tam 1100 adet kullandı. Bu 
bombaların patlamasıyla ortaya 295 bin patlamamış, ancak bir çocuğun oyuncak sanarak dokunması sonucunda 
bile patlamaya hazır bomba çıktı. 

ABD hava bombardımanlarında her defasında onlarca sivil yaşamını yitirdi. ABD Afganistan’da hayatını kaybeden 
sivillerin sayısını bile tutmuyor. 

Bu rapor, Amerika’nın 10 yıl boyunca insanlığa karşı işlediği savaş suçlarının çok azını yansıtmaktadır. Günümüzde 
Amerikan işgaliyle işlenen insan hakları ihlallerinin büyük bir kısmı maalesef aydınlatılamamaktadır. Uluslararası 
mahkemelerin adil bir şekilde yargılayamadığı Amerika’yı tarih er ya da geç yargılayacaktır.

Dünyada Engelliler Bakanlığı Olan Tek Ülke Afganistan

Afganistan, 30 yılı aşkın bir süredir devam eden yabancı işgaller ve iç savaşlardan artık yorgun düşmüştür.  Henüz 
nüfusunun ne kadar olduğu yetkililer tarafından bile bilinmeyen bu ülkede sakatlanmış kaç insan bulunduğunu 
sorduğumuz Sakatlar Bakanlığı yetkilisi , bize, “Ülkemizde sakat olmayan insanların sayısını bilmiyoruz ki. Bu 
ülkede milyonlarca sakat var; ama nüfusumuz bile belli değil.” diye cevap veriyor. 

Ülkede savaşlardan ve ABD güçleri tarafından sürekli kullanılan uranyum içerikli bombaların etkilerinden dolayı  
sakat kalan milyonlarca kişi aslında yapayalnız. 

Ne Batı tarafından tanınan Afgan hükümetinin ne de geniş halk kitleleri tarafından büyük bir destek gören 
Taliban’ın sakatlara yönelik geniş kapsamlı bir programı yok. Dünya medyasında artık Afganistan’da bir günde 
onlarca insanın ölmesi, haber değeri bile taşımamaktadır. 
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MAZLUMDER heyetinin ziyaret ettiği Kabil Engelliler Bakanlığı’nda engelli bir Afgan.

Taliban Yanlısı Engellilere 2. Sınıf Muamele

Ülkenin ciddi anlamda etnik gruplara bölünmüş olduğu Afganistan’da, etnik milliyetçiliğin ülkedeki kurumlara 
hâkim olduğu, bölgeye giden saha ekibimiz tarafından açıkça gözlemlenmiştir. 

Ülkenin değişik kurumlarında, o kurumdan sorumlu bakanın etnisitesine göre ciddi anlamda kadrolaşmalar 
olduğu gözlemlenmiştir. 

Engelliler Bakanlığı’nda çalışan memurların çoğunun Tacik kökenli olması dikkat çekicidir.  

Tacik milliyetçisi Şah Ahmed Mesud yanlıları tarafından ciddi anlamda kadrolaşmaların bulunduğu kurumda, 
Taliban yanlısı engellilerin maddi destekten mahrum bırakılmış olduğu, Taliban ve bölgedeki tarafsız kaynaklarca 
belirtilmektedir. Din, dil ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin herkesin sağlık ve temel ihtiyaç alanlarında yardım 
alma hakkı evrenseldir. 
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YAŞAM HAKKINA 
YÖNELİK İHLALLER

Sivil Kayıplarla İlgili Bulgular: Afganistan’da Ceset Sayım Sistemi Yok

Amerika Savunma Bakanlığı, kayıpların hesaplanmasına yönelik herhangi bir programa sahip olmadığı için 
Afganistan’da öldürülen sivillerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. The Guardian gazetesinin 2002 tahminine 
göre 2001–2002 tarihleri arasında 20.000 Afgan savaştan dolayı yaşamını yitirmiştir.2 

UNAMA Human Rights’ın raporlarına göre Afganistan’da 1 Ocak ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında hayatını 
kaybeden sivillerin sayısı 2118’dir. 3 

Bu rakam 2007 yılına göre sivil kayıplarında yüzde 40 (2007 yılında 1523) bir artış yaşandığını göstermektedir. Bu 
sivil kayıpların 1160’ı hükümet karşıtı güçlerin aktiviteleri nedeniyle yaşanmış olup, 828 kayıptan ise hükümet ve 
uluslararası güçler sorumludur.  130 sivilin ölümünden kimin sorumlu olduğu ise bilinmemektedir. 4

2007 yılında uluslararası güçlerin neden olduğu sivil kayıp oranı yüzde 41’dir. 629 kişi uluslararası güçler ve Afgan 
hükümetinin sivil hayatını hiçe sayan uygulamalar ve hava saldırıları sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu sivil kayıpların 
birçoğuna Afgan halkının geleneklerine ciddi anlamda ters düşen ve aile mahremiyetinin çiğnendiği gece baskınları 
ve ağır hava bombardımanları neden olmuştur.  UNAMA raporunda ayrıca İSAF ülkeleri ve Amerika’nın sivillerin 
yoğunlukta olduğu bölgelere askeri tesisler kurması eleştirilmiş ve bunun sivilleri de saldırılara açık hale getirdiği 
belirtilmiştir. Ülkeyi işgal eden güçlerin sivil yerleşim yerlerinde askeri tesisler kurması, sivillerin kalkan olarak 
kullanıldığının göstergesi şeklinde yorumlanmaktadır.5

2008 yılının başından Temmuz ayına kadar geçen sürede sadece hava bombardımanları sonucunda 224 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Özellikle Temmuz ayında “toplu katliam” denilebilecek nitelikte ve büyük oranda sivil 
kayıplara neden olan hava saldırıları yaşanmıştır. Bunların bazısı şu şekildedir: 
Nangahar’a bağlı Deh Bela bölgesinde sadece bir saldırıda 30’u çocuk, 13’ü de kadın olmak üzere 47 sivil 
hayatını kaybetmiştir. 21–22 Ağustos tarihinde ise Shindad bölgesindeki Azizabad kasabasına düzenlenen askeri 
operasyonda 62’si çocuk olmak üzere tam 92 sivil yaşamını yitirmiştir. UNAMA insan hakları kuruluşu, 4 Temmuz 
2008 tarihinde Nuristan bölgesine düzenlenen bir Amerikan hava saldırısında aralarında birkaç sağlık görevlisinin 
de bulunduğu, 2’si kadın, 17 sivilin katledildiğini belgelemiştir.
2 www.afsc.org-www.nationalpriorities.org Report On The cost of War in Afghanistan S 3 S 3
3 United Nations Assistance Mission to Afghanistan, Human Rights Unit 1 A F G H A N I S T A N 
Annual Report on Protection of Civilians  in Armed Conflict, 2008 s. 4
4 United Nations A F G H A N I S T A N Annual Report, 2008 s.4
5 United Nations A F G H A N I S T A N Annual Report 2008 s.5
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Yine 3 Kasım 2008 tarihinde Kandahar’ın Shawali Kot bölgesinde bir düğünü hedef alan hava saldırısında tamamı 
sivil 37 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştır.  Amerikan güçlerinin “Askeri güçleri koruma olayları” adını 
verdikleri ve Amerikan askerlerine fazla yaklaşan araçları hedef alma, dur ihtarına uymayan kişi ve araçları vurma 
gibi olayları içeren bir dizi olayda da toplam 41 sivil yaşamını yitirmiştir. 

UNAMA, hükümet karşıtı güçlerin hükümete destek vermekle suçladıkları doktor, öğretmen, aşiret reisi ve 
hükümet çalışanlarını hedef aldıklarını ve özellikle birçok eski polis memurunu ve askeri öldürdüklerini belirtmiştir. 
Ayrıca eski asker ve polislerin, ideolojik nedenler dışında intikam amaçlı kişisel saldırılarla da hayatını kaybettiği 
belirtilmiştir. Amerikan güçleri 4 Mart 2007 tarihinde bir canlı bomba saldırısı sonunda yaralılara yardım etmek 
için olay yerine gelen sivillere rastgele ateş açmış, olayda 17 sivil yaşamını yitirmiş, 24’ü de yaralanmıştır.6 

Ekim 2005 tarihinde Amerikan güçleri ölü olarak ele geçirilen 2 Taliban savaşçısının cesedini yakmıştır. ACHR’nin 
148. maddesinde belirtildiği üzere uluslararası hukuk ve İslami kurallara göre hayatını kaybeden Müslümanların 
cesetleri gömülmelidir. Ancak Amerikan askerlerinin Afgan halkının ölüsüne de dirisine de gereken saygıyı 
göstermedikleri anlaşılmaktadır.7

Guardian gazetesi, 26 Ekim 2006 tarihli haberinde, NATO saldırısında Helmand’ın Leşker Gah bölgesinde 60 
sivilin katledildiğini dünyaya duyurdu. NATO yetkililerinin başta direnişçi dedikleri kurbanların masum siviller 
olduğu ortaya çıktı. Bu olay da NATO ve Amerikan birliklerinin öldürdükleri sivillere direnişçi adı vererek 
soruşturmalardan kurtulmaya çalıştıklarını gösteren birçok olaydan sadece birisidir. Olayda, Reuters haber 
ajansının bildirdiğine göre 25 ev tamamen tahrip olmuş, bombardımanın 5 saat sürdüğü açıklanmıştır.8

2008 yılında Batı destekli Afgan hükümeti ve uluslararası güçlerin sorumlu olduğu sivil kayıpların sayısı %33’lük bir 
artış göstermiştir. Bu sivil kayıpların büyük bir bölümünden hava saldırılarını düzenleyen işgal güçleri sorumludur. 
Muhalif güçler de sivil yerleşim yerlerine kasıtlı olarak askeri üsler inşa eden işgal güçlerine saldırılarında sivillerin 
zarar görmesine neden olmaktadırlar. 

2008 yılında çok sayıda sivilin ölümüne neden olan bir dizi Amerikan hava saldırısı meydana gelmiştir. Ağustos 
ayında Herat eyaletinin Shindand bölgesindeki bir hava saldırısında 62’si sivil 90 kişinin ölmesinden Amerikan 
ordusu doğrudan sorumludur. Ayrıca Kandahar’ın Şah Veli Kot bölgesinde düzenlenen ağır bombardımanda da 
30’u çocuk, toplam 47 masum sivil yaşamını yitirmiştir.9

2007 Yılındaki Diğer Bazı İnsan Hakları İhlalleri

17 Haziran tarihinde ABD güçlerinin dini bir okulu hedef aldığı saldırıda 7 çocuk yaşamını yitirmiştir. Yine 1 
Haziran tarihinde koalisyon güçlerinin Sangin ve Helmand bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 sivil 
yaşamını yitirmiştir. 21–22 Mayıs’ta Amerikan güçleriyle Afgan ordusu ortaklığında düzenlenen operasyonda 
Penjavi bölgesindeki Azizi köyünde 16 sivil öldürülmüştür. 27–29 Nisan tarihlerinde Amerikan saldırılarında 
Herat’ın Shindad bölgesinde 57 sivil yaşamını yitirmiştir. Afgan Bağımsız İnsan Hakları Kurumu’nun ve 
Uluslararası Kızıl Haç’ın raporlarına göre bölgede siviller kasıtlı olarak hedef alınmış, 173 ev imha edilmiş ve 2000 

6 Public Statement AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll – 
all sides must do more to protect civilians s. 1
7 SAARC Human Rights Report 2006 Edited by: Suhas Chakma, Asian Centre for Human Rights Published by: Asian Centre for Human 
Rights s. 160
8 http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/26/afghanistan.uk
9 ANNUAL REPORT OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 2009 s. 7
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kişi evsiz kalmıştır.10 

İnsan hakları kuruluşları, yukarıda adı geçen olaylarda sorumluların hemen tespit edilerek cezalandırılmasını 
talep etmelerine rağmen ülkedeki uluslararası güçler ve Afgan hükümeti suçluları adalete teslim etmemiştir.11 

2008 Yılına Ait Bazı Olaylar

Washington Times gazetesinin 5 Şubat 2008 tarihinde yayınladığı analizde Afganistan’da sivil kayıpların alarm 
verici bir seviyeye ulaştığı, özellikle 2007 yılında ABD ve NATO güçleri tarafından öldürülen sivillerin sayısının 
yüzde yüz artış gösterdiği belirtilmiştir. Eski bir Pentagon çalışanı olan ve şu anda Human Rights Watch için 
çalışan Marc Garlasco, Afganistan’da sivillerin NATO ve ABD bombardımanlarında büyük bedel ödediklerini 
aktardı.12

Guardian gazetesi, 30 Ocak 2008 tarihli İnsan Hakları Derneği’nin Afgan raporuna dayandırdığı haberinde 
Afganistan’da 2006 yılında 1000 sivilin muhalif gruplar ve işgal güçlerinin saldırılarında hayatını kaybettiğini 
açıkladı. Ayrıca sadece 2006 yılında toplam 4 bin 500 Afgan›ın işgal dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.13

TABLO 2 14

2007–2008 YILLARINDA HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLER

AY 2007 2008
OCAK 50 56
ŞUBAT 45 168
MART 104 122
NİSAN 85 136
MAYIS 147 164
HAZİRAN 253 172
TEMMUZ 218 323
AĞUSTOS 138 341
EYLÜL 155 162
EKİM 80 194
KASIM 160 176
ARALIK 88 104
TOPLAM 1523 2118

Yukarıdaki tablo sadece bir yılda toplam 2 bin 118 kişinin haksız bir şekilde öldürüldüğünü gözler önüne sermektedir. Öldürülen sivil 
sayısı her geçen gün dramatik bir şekilde artmaktadır. Kayıt dışı ölümler de hesaplandığında Afgan halkının bu savaşta on binlerce 

insanını kaybettiği, ölümler ve yaralanmalar arasında bir korelasyon kurulduğunda da 100 bini aşkın insanın yaralandığı görülmektedir. 

10 Public Statement AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll s.  Public Statement AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll s. AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll s.  News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll s. News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll s.   Afghanistan: Mounting civilian death toll s.  
2
11 Public Statement AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll –  Public Statement AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll – AI Index: ASA 11/006/2007 (Public) News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll –  News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll – News Service No: 117 22 June 2007  Afghanistan: Mounting civilian death toll –   Afghanistan: Mounting civilian death toll – 
12 http://www.washingtontimes.com/news/2008/feb/5/afghan-civilian-casualties-rising-analysts-report/
13 Rapor için bkz: http://www.hrw.org/english/docs/2007/01/29/afghan15223.htm
http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/30/afghanistan.afghanistantimeline
14 United Nations A F G H A N I S T A N Annual Report, 2008   s. 22A F G H A N I S T A N Annual Report, 2008   s. 22
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New York Times gazetesinin Richard A. Oppel Jr. ve Taimoor Shah tarafından hazırlanan 04-13-2010 tarihli 
haberinde, Amerikan işgal güçlerinin Kandahar’da bir yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda birçok sivili 
öldürdüğü, Afganistan’ın batı destekli devlet başkanı Hamid Karzai’nin bile olaya isyan ettiği aktarıldı. Hamid 
Karzai söz konusu olayı affedilemez ve meşru gösterilemez bir suç olarak niteledi.15

Afganlar Kendi Çocuklarını mı öldürüyor?

ABD’nin Afganistan’daki en üst düzey komutanı General David Petreus, Afganistan’da Amerikan saldırıları 
nedeniyle hayatını kaybeden sivillerle alakalı yaptığı bir açıklamada Afganların sivil kayıplarını fazla göstermek 
için kendi çocuklarını yaktıklarını iddia etmiştir. ABD’nin sivil saldırılarla alakalı bu denli sorumsuz bir açıklama 
yapması Afgan halkına saygısızlık olarak algılanmıştır.16

ABD Genel Kurmay Başkanı Robert Gates ise Başkent Kabil’de düzenlediği bir basın açıklamasında asker 
azlığından dolayı hava operasyonları düzenlediklerini, burada sivil ölümlerin meydana geldiğini söylemiştir. 
Gates’in bu açıklaması Afgan yetkililerde ciddi rahatsızlığa neden olmuştur. Amerikan askerlerinin ve 
özellikle de Afganistan’da sözleşmeli güvenlik görevlisi olarak çalışan Amerikalı güvenlik şirketi görevlilerinin, 
mahkûmlara insan onuruna aykırı muamelelerde bulundukları ve blackboarding dâhil olmak üzere birçok 
işkencelerde bulundukları, çeşitli görsel dokümanlarla ispatlanmıştır. 

Afganistan’da görev yapan CIA görevlisi Jack Edelman’ın Kandaharlı bir mahkûma insanda boğulma hissi 
oluşturan ve birçok insan hakları kuruluşunca sık sık protesto edilen blackboarding işkencesi yaparken çekilmiş 
video görüntüleri medyaya yansımıştır.17 

El Kaide hackerlarının ile geçirdiği bu videoda CIA ajanı 
Jack Edelman bir Afganlıya blackboarding işkencesi yapıyor.  Kaynak: Pressmedya.com 18

Özbek asıllı savaş ağası Raşid Dostum, Afganistan’da siyasi arenada verdiği çıkar mücadelesinde Türkiye’nin bir 
numaralı müttefiki konumundadır.  Kunduz ve Mezar-ı Şerif katliamından sonra birçok dünya ülkesinin tepkisine 
hedef olan Dostum, Türkiye tarafından ülke topraklarına kabul edilmiş, General Dostum’a verilen devlet desteği 
AKP döneminde de devam etmiştir. 
15 http://www.nytimes.com/2010/04/13/world/asia/13afghan.html?_r=1
16 http://www.pressmedya.com/haber_detay.asp?haberID=3015
17 http://www.pressmedya.com/haber_detay.asp?haberID=3033
18 http://www.pressmedya.com/ms_word.asp?haber=3033
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Dönemin Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül, ülkesinde katliam soruşturması nedeniyle zor bir dönem yaşayan General 
Dostum’a Türkiye’ye giriş yapması için imkân tanımış; binlerce kişinin öldürüldüğü katliamı bizzat organize ettiği 
tüm dünya tarafından bilinen bir savaş suçlusuna devlet protokolüyle karşılama yapılmıştır.19 

Çeşitli ülkelere ait gizli resmi belgeleri yayınlayarak dünya gündemini uzun süre meşgul eden “Wikileaks.org” 
isimli internet sitesi, Afgan savaşının gizli yüzüne yönelik 90 gizli belgeyi açıklamıştır. 

Wikileaks’in yayımladığı ve Amerikan New York Times gazetesi, Alman Der Spiegel dergisi ve İngiliz Guardian 
gazetelerinin de yer verdiği belgelerde, Afganistan’da bildirilmeyen ve kayıtlara geçirilmeyen sivil ölümler olduğu 
belirtilmektedir.20 

ABD ve NATO güçlerinin hava saldırılarında meydana gelen sivil ölümleri gizledikleri ya da öldürülen kişilerin 
silahlı güçler olduğunu iddia ettikleri, bu resmi belgelerde gözler önüne serilmiştir. 

Amerikan ordusuna stratejik danışmanlık yapan birçok kuruluş gibi “Center for Strategic and Budgetary 
Assessments” da Afganistan’da yaşanan sivil kayıplara insani açıdan değil askeri mantıkla yaklaşmaktadır. 
Merkezin 17 Kasım 2009 tarihinde hazırladığı bir rapora göre Afganistan’da meydana gelen ve birçok sivilin 
yaşamını yitirmesine neden olan hava saldırıları Amerikan güçlerine yönelik nefreti daha da artırmaktadır. 

Amerikan makamlarının olayı sadece imaj açısından değerlendirmesi ve katledilen insanlara ve yakınlarına 
yaşatılan acıların hiçe sayılması tarihe bir kara leke olarak yazılmaktadır. 21

MAZLUMDER heyeti anne, baba ve ablaları ABD’nin gece operasyonunda 
öldürülen çocukları ziyaret etti. Çiçekle süslenen mezar, annelerine ait.

19 http://www.worldbulletin.net/index.php?aType=haberArchive&ArticleID=32702
20 http://mirror.wikileaks.info/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010/
21 Andrew F. Krepinevich President Center for Strategic and Budgetary Assessments November 17, 2009 s. 7
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ABD saldırısında Anneleri Bibi Hacer-35, babaları Mola Muhammed-40, ve 
ablaları Sima Gül’ü-18 kaybeden çocuklara dayıları bakıyor. ABD aileye 50 dolar tazminat ödedi.

ABD güçlerinin düzenlediği gece operasyonunda yaşamını yitiren baba Molla Muhammed’in kanlı botları. 
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ABD saldırısından geriye boynu bükük yetimler kaldı.

ABD saldırısı sonucu ailelerini kaybeden yetimlere İHH’nın 
bölgedeki partner kuruluşu Hedef Foundation bakıyor. 
İHH Afganistan sorumlusu Dr Hamidullah Yoldaşev.
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Yaşam Standartları

Su Kaynakları Kurumunun yaptığı hesaplamalara göre Afganistan’da Herat Eyaleti %95 ile en yüksek oranda temiz 
suya ulaşma imkânına sahiptir. Mezar-ı Şerif %14 ile en az temiz suya sahip bölgedir. Kabil şehri temiz suya 
ulaşma imkânının en az olduğu yerlerden biridir. Maalesef Afganistan’da kirli su ve susuzluk problemini çözmeye 
yönelik bir hükümet planı bulunmamaktadır.

Afgan hükümeti, yayınladığı raporun 112–113. bölümlerinde Afganistan’ın su erişim imkânlarını oldukça abartılı 
göstererek uluslararası kamuoyunu yanıltmaktadır. Mesela halkın %16’sının temiz suya erişebildiği Kandahar’da 
hükümet raporu bu oranı %99 olarak göstermektedir. 22

Ülkede kadınların %62’si yeterli teknik imkânlar ve profesyonel sağlık ekiplerinin yardımı olmadan doğum 
yapmaktadır.23 

Afganistan %42’lik fakirlik oranı ile dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Geri kalan %20’lik kesim ise açlık 
oranının biraz üstünde imkânlara sahiptir.24

Eğitim Hakkı

Hükümet karşıtı güçlerin yoğun oldukları bölgelerden Ferah, Bagdis, Helmand ve Kandahar’da birçok okul 
güvenlik sorunu ve tehditler nedeniyle kapanmıştır. Talibanla bağlantılı gruplar, Afgan kültürünü yansıtmadığını 
ve çocuklara Batı kültürünü aşıladığını iddia ederek 2008 yılında Kabil’den Kandahar›a gönderilen 100 bin adet 
kitabı yakmıştır. 

Ülkede okullara yönelik saldırılar ve güvenlik sorunları nedeniyle 23 bin öğrencinin 2008 yılında eğitim 
imkânından faydalanmadığı tespit edilmiştir. Ancak UNAMA raporunda yayınlanan istatistikî dağılım dikkate 
alındığında, okullara yönelik saldırılar sadece Taliban’a ya da diğer muhalif güçlere atfedilmemelidir. 

Oldukça muhafazakâr yapıda olan Afgan halkının tümü, hükümetin Batı kaynaklı ve ülke insanının gelenekleri 
ve inancı ile uyuşmayan hayat tarzını ve eğitim modelini ülkedeki çocuklara dayatmasına tepkilidir. Bu nedenle 
okullara yönelik saldırıların ülkede direnişin hemen hemen hiç güçlü olmadığı batı ve kuzey bölgelerinde de 
sıklıkla meydana geldiğine dikkat edilmelidir.25 

Basın ve İfade Özgürlüğü

Amerika öncülüğündeki uluslararası güçler Afganistan’da demokratik tepkinin en önemli araçlarından biri olan 
protesto ve mitinglere de müdahalede bulunmaktadır. 11 Mayıs 2005 yılında Amerikan askerlerinin Kur’an’a 
hakaret etmesini protesto eden binlerce kişiden oluşan Afgan kalabalığın üzerine Amerikan ve Afgan güçleri 
tarafından rastgele ateş açılmış ve tepkilerini demokratik bir dille ifade eden Afgan halkından 4 kişi öldürülmüş, 
toplam 17 kişi de yaralanmıştır. 300 yıllık tarihi boyunca hemen hemen hiçbir protestoda göstericilere ateş açmayan 
Amerika’nın Afgan halkının kanını ve bölge insanının yaşam hakkını önemsememesi, Amerika’nın evrensel insan 
haklarına ne kadar saygılı olduğunu da göstermektedir.26  
22 Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) SHADOW REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV  Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) SHADOW REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV 
Combined Report on ICESCR  s. 25
23 AIHRC REPORT s. 27 AIHRC REPORT s. 27s. 27
24 ANNUAL REPORT OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 2009 s .5
25 United Nations A F G H A N I S T A N Annual Report, 2008 . S 17-20A F G H A N I S T A N Annual Report, 2008 . S 17-20. S 17-20
26 SAARC Human Rights Report 2006, s. 160
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MAZLUMDER ekibi, başkent Kabil’de Subh 8 gazetesini ziyaret etti.

Amerikan işgali altındaki Afganistan’da maalesef düşünce ve haberleşme özgürlüğü ciddi anlamda kısıtlanmaktadır. 
Afgan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Mayıs 2008’de özgürlüğün sadece kâğıt üzerinde olduğunu söyleyen bir 
radyo televizyon çalışanını işten atmıştır. 

Ayrıca Ulusal Güvenlik Birimi (NDS) Temmuz 2008’de ülkedeki yönetimi eleştiren bir gazeteciyi gözaltına almıştır. 
Daha sonra serbest bırakılan gazeteci, ölüm tehdidi altında olduğu için başka bir ülkeden sığınma talebinde 
bulunmuştur.27 

Kültürel İşgal Tehdidi

Afganistan’da ABD yanlısı ve karşıtı birçok kişi ve kurum, işgal güçlerinin Afgan halkını yozlaştırdığını düşünüyor. 
Başkent Kabil’de MAZLUMDER ekibinin ziyaret ettiği ve işgal karşıtı görüşleriyle tanınan Afganistan eski 
Başbakanı Ahmed Şah Ahmedzai, ABD ve NATO’nun ülkede 30 televizyon ve birçok gazete açtığını ve bu yayın 
organları aracılığıyla ülke halkını ahlaki olarak yozlaştırıp zihinsel olarak teslim almak istediğini belirtmiştir. 

27 ANNUAL REPORT OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 2009  s. 14 ANNUAL REPORT OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 2009  s. 142009  s. 14
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MAZLUMDER heyeti, Afganistan eski devlet başkanı Ahmed Şah Ahmedzai’yi ziyaret etti.

“Amerikalılar Afganistan’ı İslami projenin bölgede başarılı olmasını engellemek için işgal ettiler. Ben Türkiye 
dahil, bütün halkı Müslüman olan ülke yöneticilerine ABD’ye sormalarını istiyorum. Afganistan’da ne arıyorsun?” 
(Ahmed Şah Ahmedzai)

Taliban’ın, devam eden savaşın gerçek anlamda galibi olduğunu ve ABD’nin aldığı ağır ekonomik ve askeri 
kayıpların süper gücün belini kırdığını belirten Ahmedzai, işgal güçlerinin yakında çekileceklerini, ancak Afgan 
halkına yaşattıkları acıların devam edeceğini belirtti. 

Halkın büyük çoğunluğunun Taliban’ı yönetimde istediğini belirten Ahmedzai Taliban’ın ülkenin en önemli 
aktörü ve gerçeği olduğunu, işgalin amacının ise yeraltı kaynakları ya da para değil, Taliban’ın gerçek İslami projeyi 
sunmasının engellenmesi olduğunu iddia etti.

MAZLUMDER heyeti, ülkedeki özel yayın kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerde Subh 8 gazetesi ve Afgan Liberty de 
dâhil hemen bütün yayın kurumlarının Fransa, ABD ve İngiltere gibi batılı ülkeler tarafından desteklendiğini, bu 
kurumların sahiplerinden öğrenmiştir. Subh 8 gazetesi Kanada tarafından finanse edilirken, Afgan kadın dergisi 
de Fransa tarafından desteklenmektedir. 

Taliban, Avrupa’nın 44 ülke ile işgal ettiği Afganistan’ı İslam kültüründen uzaklaştırmak için ahlaksız bir kültür 
operasyonu yürütmekte olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle Afgan Liberty ve Subh 8 dâhil birçok yayın kurumu, 
Batı yanlısı faaliyetlerle suçlanmaktadır. Bu yayın kurumları, büyük duvarlar ve askerler tarafından korunan 
kapılar ardında faaliyet yürütmektedir.
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Kadın dergisi Afganistan Liberty Fransa tarafından destekleniyor. 

Myriam Laaroussi: “Afgan kadınlarının özgürlüğü için Fransa’dan Kabil’e gelmiştir.”

 ‘Burka’nın biraz da geleneksel hal alıp ciddi oranda yaygın olduğu ülkede Afgan televizyonları ve eğitim kurumları 
yoğun bir batılılaştırma operasyonuna maruz kalmaktadır. Eğitim kurumlarında Afgan kızların başlarını açmaları 
teşvik edilmekte ve bu yönde kılık kıyafet yönetmeliği uygulanmaktadır. 



| MAZLUMDER

- 28 -

Batı kültürü Afganistan’ın her bölgesinde giderek yaygınlaşıyor.28

Kadın ve Çocuklara Yönelik İhlaller

Afganistan’da Taliban dönemi, kadınlara yönelik hak ihlallerinden dolayı sürekli eleştirilmiştir. Ancak ülkeye 
demokrasi getirme bahanesiyle Afganistan’ı işgal eden ABD öncülüğündeki işgal devletleri ve ülkede bulunan 
işbirlikçi yönetim, Afganistan’da bu tabloyu değiştirmemişlerdir. Savaşın ardından neredeyse 10 yıl geçmesine 
rağmen Afgan kadını hâlâ ayrımcılık kurbanı olmaya devam etmektedir. Afgan kadınları hâlâ küçük yaşta zorla 
evlendirilmektedir. Ayrıca aile içi şiddete kurban olan Afgan kadını, ülkenin ABD kontrolündeki bölgelerinde bile 
eğitim hakkından mahrum edilmektedir.29 

Her ne kadar Afganistan’da kadın haklarına yönelik bazı olumlu gelişmeler gözlense de Afgan kadını hâlâ 
birçok temel insan hakkından faydalanamamaktadır. Afganistan’da 2009 yılı itibariyle kadınlar toplumsal alanda 
yeterince temsil edilmemekte ve yeterli eğitim, sağlık ve iş imkânlarından faydalanamamaktadırlar. 30 yıldır 
devam eden işgaller ve iç savaşlar neticesinde birçok kadın sakat ve dul kalmış ve birçok Afgan kadını yakınlarını 
savaşa kurban vermiştir. Her gün 70 hamile kadın doğumla alakalı hastalık ve risklerden dolayı gerekli sağlık 
imkânından faydalanamadığı için yaşamını yitirmektedir.30 

Ocak 2009 rakamlarına göre Afganistan’daki iç göçmenlerin sayısı 297 bin olup bu rakamın 161 bini çocuklardan 
oluşmaktadır. Pakistan’daki 1.6 milyon mülteciden 1.18 milyonu çocuktur. İran’daki 1 milyon kayıtlı mültecinin 
de 345 bini çocuktur.31 

28 Foto: Mazlum Der heyeti.
29 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR s. 13
30 SAARC Human Rights Report 2006 s. 163
31 Mülteci sayılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Watchlist Mission Setting the Right Priorities: Protecting Children 
Affected by Armed Conflict in Afghanistan www.watchlist.org s. 9
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Çocuk İşçiler ve Polisler

MAZLUMDER ekibi Kabil’de çalışmak zorunda olan çocuklarla beraber... 

Afganistan’da 2005 yılı itibariyle yaklaşık 1 milyon çocuk çalışmaktadır. Bunlardan 60 bini caddelerde iş 
görmektedir. Çocuk işçilerin birçoğu inşaat sektörü gibi ağır işlerde çalıştırılmaktadır. AIHRC’nin raporuna 
göre ülkede çocuk kaçakçılığı da oldukça yaygındır. Sadece 2005 yılının Mart-Aralık ayları arasında 150 çocuk 
kaçırma vakası yaşanmıştır. Yetkililer Suudi Arabistan, Umman, Pakistan ve Zambiya başta olmak üzere birçok 
ülkede bulunan kaçırılmış 317 Afgan çocuğu Afganistan›a geri getirmiştir. Afganistan’da küçük yaştaki çocuklar 
hapishanelerde tutulmaktadır. Afgan hapishanelerinde 2005 yılı verilerine göre yaşları 7 ile 18 arasında değişen 134 
çocuk mahkûmun yüzde 70’i herhangi bir mahkemeye çıkarılmamıştır. Birçok çocuk mahkûm artık kendilerine 
bakacak bir aileleri olmadığı için hapishanelerde kalmaya devam etmektedir.32 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan Afganistan çocuk raporunda, BM araştırmaları 
sonucunda, Afgan ulusal polis kurumunda küçük yaşta görev yapan birçok çocuğun bulunduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca birçok çocuğun, çatışmaların yoğun olduğu güney bölgelerinde çatışmalara katılmak üzere görevlendirildiği 
tespit edilmiştir. Raporda, 16 ila 18 yaşlar arasında 7 çocuğun güney bölgesindeki bir Afgan kışlasında görev yaptığı 
da belgelenmiştir. Afgan ulusal ordusunda 14 yaşındaki iki çocuğun çalıştırıldığı da raporda vurgulanmıştır.33 
Muhalif silahlı güçlerin de 15-16 yaşındaki çocukları kendi bünyelerinde barındırdıkları ve bu kişilerin çatışmalarda 
da yer aldıkları belirlenmiştir. 

Çocuk Esirler ve Katledilen Çocuklar

BM raporunda, Amerika Birleşik Devletleri’nin de çocuk yaşta birçok esiri hapishanelerde tuttuğu, Afgan asıllı 
ve yaşları 13-17 arasında değişen 8 çocuğun Küba’nın Guantanamo üssünde esir olarak tutulduğu, bu kişilere 
uluslararası Cenevre sözleşmelerinde öngörülen kanuni ve insani haklarının verilmediği belirtilmiştir. ABD, bu 
insani trajediden birinci derecede sorumlu tutulmuştur. Örneğin Aslen Kanada vatandaşı olan Ömer Khadr, daha 
15 yaşındayken esir alınmış ve 2010 yılı itibariyle hâlâ esareti devam etmektedir. 2007 yılında savaş suçu işlemekle 

32 SAARC Human Rights Report 2006 s. 169
33 SAARC Human Rights Report 2006 s. 7
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suçlanan Ömer Khadr, kendisi hakkındaki suçlamaları reddetmiştir.34  

Çocuklar, Afgan ulusal ordusunun ve Amerikan güçlerinin askeri operasyonlarında da hedef olmaktadırlar. 
Afgan ordusunun 6 Nisan 2008 tarihinde Nuristan’ın Doab bölgesine düzenlediği askeri operasyonda 4’ü kadın 
7’si çocuk 18 sivil yaşamını yitirmiş ve 15 kişi de yaralanmıştır. Operasyonda 150 ev Afgan güçleri tarafından halkı 
cezalandırmak amacıyla imha edilmiştir. 

6 Temmuz 2008 tarihinde Amerikan güçlerinin düzenlediği bir hava bombardımanında bir düğün konvoyu hedef 
alınmış, saldırıda 30’u çocuk 47 sivil yaşamını yitirmiştir. 

Gece aramaları ve operasyonlar da çocukların ve sivillerin ölümüne neden olmaktadır. İşgal güçlerinin 3 Şubat 
2008 tarihinde Ferah eyaletinin Bakva bölgesinde “Operation Enduring Freedom” operasyonu kapsamında 
düzenlediği bir gece saldırısında 3’ü 14 yaş altı çocuk olmak üzere 11 sivil hayatını kaybetmiştir. 35

14 yaşındaki bu çocuk Celalabad›ın Agam bölgesinde 3 Aralık 2001 tarihindeki ABD bombardımanında sakat kalmıştır.

Patlamamış Bombalar ve Diğer Savaş Araçlarıyla Alakalı Olaylar

Afganistan’da 1 Temmuz 2007 ile 15 Ağustos 2008 tarihleri arasında 81 çocuk mayınlardan ve diğer savaş 
kalıntılarından ötürü yaşamını yitirmiş, 332 çocuk da yaralanmıştır. Bu olayların %36’sı patlamamış bombalar, 
%22’si anti personel mayınları, %19’u anti tank mayınları nedeniyle gerçekleşmiştir. 

Geri kalan olayların büyük bir çoğunluğuna uluslararası hukukta kullanımı yasak olan, ancak Amerikan ordusu 
tarafından hukuksuz olarak kullanılan misket bombaları neden olmaktadır. 36 

34 United Nations Security Council Distr.: General 10 November 2008  Original: English Report of the Secretary-General 
on children and armed conflict in Afghanistan The report covers the period from 1 July 2007 - 15 August 2008. S 9
35 English Report of the Secretary-General on children and armed confl ict in Afghanistan 1 Temmuz 2007 to 15 Ağustos 2008 s. 10 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Afghanistan 1 Temmuz 2007 to 15 Ağustos 2008 s. 101 Temmuz 2007 to 15 Ağustos 2008 s. 10
36 English Report of the Secretary-General on children and armed confl ict in Afghanistan 1 Temmuz 2007 - 15 Ağustos 2008, s. 11 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Afghanistan 1 Temmuz 2007 - 15 Ağustos 2008, s. 111 Temmuz 2007 - 15 Ağustos 2008, s. 11
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Afganistan Engelliler Bakanlığı Kabil şube başkanı MAZLUMDER gözlem ekibiyle…

Yaklaşık 30 yıldır devam eden savaşlardan en fazla zararı Afgan çocuklar görmüştür. Birçok çocuk çatışmalarda 
hayatını kaybetmiş, binlercesi ailesini kaybetmiş, cinsel istismara ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Afganistan’da 
çocukların ortalama %60’ı bir aile ferdini çatışmalarda kaybetmiştir. 

Yüzde 35’i bir yakınını ve dostunu kaybetmiştir. Ancak çocuklar açısından sevindirici gelişmeler de yaşanmaktadır. 
Afganistan silahsızlandırma ve reentegrasyon programı kapsamında yaklaşık 9 bin çocuk silahtan ve çatışmalardan 
kurtarılmıştır. Afgan ordusunda ve muhalif gruplarda hâlâ çocuk asker ve savaşçılar bulunmaktadır.  

Afganistan, Mayın Tehdidi Altında

Mayınlı araziler Afganistan’da önemli sorunların başında yer alıyor. “Mine Action Coordination Center for 
Afghanistan (MACCA)” isimli kuruma göre Afganistan’da ayda ortalama 60 insan mayınlardan dolayı yaşamını 
yitirmektedir. MACCA isimli bu mayın temizleme kurumunun raporlarına göre sadece 2008 yılında Afganistan’da 
179 kişi mayınlardan dolayı yaşamını yitirmiş ve 574 kişi de yaralanmıştır. 

Afganistan’da toplam 5 bin 560 mayınlı arazi yaklaşık 690 km²lik bir alanı kapsamaktadır. 

Toplam 2 bin 90 yerleşim birimi mayınlı arazilerden etkilenmektedir. Sadece 2008 yılında Afganistan’da 84 bin 
anti personel ve 900 anti tank mayını ve 2,5 milyon kara mayını Afganistan Mayın Temizleme Programı (MAPA) 
kapsamında temizlenmiştir. 
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Yaklaşık 1,4 milyon Afgan, Mayın Risk Eğitimi (MRE) tarafından eğitilmiştir. 
MRE bünyesinde 15 bin öğretmene seminer verilmiştir.37 

Yasaklı Silahların Kullanımı

Afganistan’ı işgal eden ABD, özellikle hat savaşının yaşandığı 2001 yılının sonunda ve 2002’de Taliban’ın direnişini 
kırmak amacıyla uluslararası hukuka göre yasak olan ve sivillere ciddi zararlar veren yasaklı silahlar ve uranyum 
içerikli bombalar kullanmıştır. 

Yine savaşın ilk ayında Afganistan’da binden fazla misket bombası kullanılmıştır. 

Amerikan savunma politikaları alanında uzman olan Amy Belasco tarafından hazırlanan ve Amerikan Dostları 
Kuruluşu tarafından yayınlanan rapora göre ABD, düşmandan çok sivillere zarar veren misket bombalarından 
birçoğunu Afganistan’da kullanmış ve bu bombalardan dolayı binlerce Afgan hayatını kaybetmiştir. 38

37 United Nations A F G H A N I S T A N Annual Report on Protection of Civilians  in Armed Confl ict, 2008,  s. 21A F G H A N I S T A N Annual Report on Protection of Civilians  in Armed Conflict, 2008,  s. 21s. 21
38 www.afsc.org-www.nationalpriorities.org  Report On The cost of War in Afghanistan s. 2
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ABD güçleri tarafından kullanılan beyaz fosfor bombası mağduru 8 yaşındaki Razia… Kapisa bölgesi.39

Misket (Cluster) Bombaları 

Teknik olarak Cluster Munitions olarak bilinen bu bombalar, uçaktan atıldıktan sonra parçalanıp düzenek halinde 
bulunan yüzlerce ayrı bombaya dönüşmektedir. İlk atıldığında patlayan bir bomba, etrafa patlamamış, ancak en 
ufak bir hareketle, hatta kuş ve hayvanların dokunmasıyla patlayan ikinci yüzlerce bombayı saçmaktadır. Son 
yapılan araştırmalara göre bu bombaların kurbanlarının %98’i sivillerdir. Human Rights Watch’un verilerine göre 
ABD 2001–2002 tarihleri arasında Afganistan’da 1.228 misket bombası kullanmış, bu bombalardan ortaya 295 
bin alt-bomba çıkmıştır. 3 Aralık 2008 tarihinde dünyada 90’ı aşkın hükümet Cluster bombalarının kullanımını 
yasaklayan bir anlaşmaya imza atmış, ancak Amerika bu anlaşmaya imza atmamıştır.40

Misket bombaları en fazla ülkedeki çocukları etkilemektedir. Handicap International’ın 2005 raporuna göre bütün 
Afganistan’da 200 bin çocuk, kalıcı olarak sakatlanmıştır. Hükümet bu özürlü çocuklara ayda sadece 6 ila 10 dolar 
arasında destek sağlamaktadır. Bu miktar hastane masraflarına dahi yetmemektedir. 41

39 http://www.hrw.org/en/news/2009/05/08/afghanistan-nato-should-come-clean-white-phosphorus

40 www.afsc.org-www.nationalpriorities.org Report On The cost of War in Afghanistan, s. 3
41 Watchlist Mission Setting the Right Priorities: Protecting Children Affected by Armed Conflict in Afghanistan www.watchlist.org  s. 
20
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Özürlü Bireyler

Handicap International’ın tahminlerine göre Afganistan’da 800 bin kişi ciddi bir sakatlığa sahiptir. 25 milyonluk 
nüfusa sahip Afganistan’da yaklaşık her 30 kişiden birinin sakat olduğu bilinmektedir. Bunlardan %17’si savaşla 
bağlantılı nedenlerden dolayı sakat kalmıştır. Bunların % 6.8’i mayınlardan kaynaklanmıştır. Ortalama her 5 
aileden birinde bir özürlü birey bulunmaktadır.

National Law on the Rights and Privileges of Persons with Disabilities isimli insan hakları kuruluşu, Afgan 
hükümetinin özürlüleri cihadi ve cihadi olmayan şeklinde ayrıma tâbi tuttuğunu ve cihadi özürlülere yardım 
etmediğini açıklamıştır. Özürlü her bireyin siyasi görüşüne ve inancına bakılmaksızın gerekli sağlık imkânlarına 
kavuşması gerekir ve Afgan hükümetinin özürlü bireylere yönelik bu ayrımcılığı şiddetle kınanmalıdır.42

Sağlık Hizmetlerine Ulaşma İmkânı

Afganistan’da sağlık sektörü tam anlamıyla çökmüş bir vaziyettedir. Doğan her 1000 Afgan bebekten 165’i ilk yılda 
hayatını kaybetmektedir. Her 5 çocuktan 1’i, 5 yaşına ulaşmadan ölmektedir. 

Her 1000 çocuktan 257’si çeşitli nedenlerle 5 yaşına ulaşamadan ölmekte ve bunların birçoğu tetanos, malarya gibi 
önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Her yıl 85 bin kişi tifo salgınlarından dolayı yaşamını 
yitirmektedir. Bu, modern dünyanın tümü için büyük bir utançtır. AIHRC’ye göre her 50 bin kişiye 1 doktor 
düşmektedir. 

26 milyon Afganlı için sadece 900 hastane bulunmaktadır. Ülkeye Amerika tarafından hastane inşaatı için 
verilen kredilerin büyük bir bölümü 2004 yılında devlet başkanlığı seçimlerinden hemen önce seçim kampanyası 
sürecinde yol yapımına harcanmıştır. 

Birçok devlet ve yardım kuruluşunun ülkenin sağlık sektörünün gelişmesi için aktardıkları yardımların ise 
yolsuzluklara bulaşmış Afgan hükümeti tarafından harcandığı ve yetkililer tarafından çalındığı ortaya çıkmıştır. 

Afganistan’da ailelerin %44’ü yeterli beslenme imkânına sahip değildir. Ailelerin %35’i günlük kalori ihtiyacını 
karşılayamamakta, %65’i düşük kaliteli besinlerle beslenmektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkedeki 5 yaş altı 
çocukların %45-60’ı beslenme yetersizliğinden mustariptir.43

UNICEF’in tahminlerine göre 2006 yılında her gün 5 yaş altı 900 çocuk yaşamını kaybetmiştir. Her gün 70 kadın 
doğumla alakalı hastalık ve risklerden dolayı yaşamını yitirmiştir. Afganistan bu oranla dünyada Sierra Leone’den 
sonra ikinci sıradadır. 44

Afgan Halkının Süreçle Alakalı Görüşleri

•	 Afganistan’da Amerikan güçlerine yönelik olumlu fikirleri olanların sayısı 2005 yılında %68 iken 2009 
yılında bu oran % 33’e düşmüştür.45

•	 Ankete göre Afgan halkının %77’si Amerika ve NATO güçlerinin hava bombardımanlarının meşru 

42 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR, s. 22 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR, s. 22 22
43 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR, s. 24 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR, s. 24 24
44 Ayrıntılı bilgi için bkz. www.unicef.org/childalert/afghanistan Ekim 2007
45 Cordesman: ABC News, ABC/BBC/ARD Poll of Afghanistan – December 30–2008-January 12, 2009 İlgili belgeye bu 
linkten ulaşabilirsiniz: http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1083a1Afghanistan2009.pdf:
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gösterilemez, kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Amerikan ve NATO yetkilileri Taliban’ın sivillerin arasına 
gizlendiğini iddia ediyor. Oysa anket bunun tam tersini gösteriyor. Ankete göre Afgan halkının sadece %28’i 
Taliban’ın sivillerin arasına gizlendiğine inanıyor.46

•	 Afgan halkının %36’sı ülkedeki şiddetten ve güvensizlikten Amerika ve NATO’yu 1. derecede suçlu 
buluyor. Bu orana, hükümeti sorumlu bulanlar da eklenince, halkın çoğunun işgal güçlerini ve destekçilerini 
sorumlu tuttuğu anlaşılabilir. Halkın sadece %27’si Taliban’ı şiddetten sorumlu tutmaktadır.47

•	 Ülkede Amerikan işgalinin devam etmesini isteyenlerin oranı sadece %12’dir. Bu oran, Amerikan işgalinin 
Afgan halkı nezdinde hiçbir meşruiyetinin olmadığının en açık göstergesidir. 

•	 Yine Afgan halkının %55’i günlük elektriğe ulaşamıyor. Halkın %59’u eğitim almamış, %48’i okuma 
yazma bilmiyor. 48

Son yapılan anketlere ve ülkede işgale karşı giderek güç kazanan direnişe bakılırsa, Afgan halkının Amerikan 
işgalini kendi faydasına görmediği kolayca anlaşılır. ABD, ülkede bulunma meşruiyetini kaybetmiştir. Zaten işgalin 
Amerikan ekonomisine ve yüz binlerce Amerikan askeri ve yakınlarına tattırdığı acılar da oldukça fazladır. Birçok 
ekonomist, ABD’nin 2009 yılında yaşadığı ve tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizde işgallere harcadığı 
masrafların ve direniş güçlerinin ABD ve NATO’ya verdirdiği zararların ciddi etkisi olduğu görüşündedir. 

Amerika, 2001 yılından bu yana Irak ve Afganistan’daki işgallerine 2 trilyon dolara yakın masraf yapmıştır. Sadece 
Irak’ta 4 bin 500 Amerikan askeri yaşamını yitirmiştir. Bu rakamlar Amerikan resmi rakamlarını yansıtmaktadır. 
Gerçek rakamlar ise bunların çok daha üstündedir. Harcanan 1,7 trilyon dolar sadece Amerika’nın Irak ve 
Afganistan’daki harcamaları olup, Amerika’nın Yemen, Somali, Filipinler, Lübnan, Cezayir gibi El Kaide’nin 
güçlü olduğu bölgelerdeki operasyonlarına yaptığı harcamaları kapsamamaktadır. Ayrıca Amerika’nın güvenlik 
harcamaları ve savaşın ABD ekonomisine dolaylı etkileri de bu hesaplamanın dışındadır. ABD müttefiki İngiltere, 
Kanada ve NATO ülkeleri de bu savaşta devasa paralar harcamışlardır. Ancak savaşa harcanan bunca paranın 
çok azı yeniden yapılandırma, eğitim ve altyapı çalışmalarına kullanılmıştır. Bu devasa ekonomik harcamalarla 
Afganistan baştan sona imar edilebilir, yepyeni bir devlet kurulabilirdi. 

ABD bu harcamaları yapmasaydı 2009 yılındaki küresel kriz belki de hiç olmayacaktı. Amerika şu an birçok 
ekonomistin de itiraf ettiği üzere ciddi bir ekonomik krizdedir ve bu krizden kurtulması belki de yıllar alacaktır. 
Bu savaş ne Amerikan halkının ne de Afgan halkının yararınadır. Amerika, Afgan halkını kendi özgür tercihini 
yapmak üzere serbest bırakmalı ve Afganistan halkına işgal ile verdiği zararı tazmin etmelidir.49

Blackwater Güvenlik Şirketi

Adını “Xe Servisler”i olarak değiştiren Blackwater, 2002 yılında Kabil’deki bir istihbarat üssünü koruma amacıyla 
CIA ile 120 milyon dolar tutarında anlaşma imzaladığı günden bu yana Afganistan’da faaliyet göstermektedir.. Erik 
Prince tarafından 1996’da kurulan Blackwater’ın yükselişi 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere düzenlenen saldırıdan sonra 
hızlandı.  O zamana kadar North Carolina´da daha çok güvenlik görevlileri için eğitim programları gerçekleştiren 
Blackwater, devletten büyük işler almaya başladı. Blackwater´a ABD yönetimi tarafından verilen senelik iş hacmi  
2005’te 350 milyon dolara ulaştı. 

46 http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1083a1Afghanistan2009.pdf:

47 http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1083a1Afghanistan2009.pdf:
48 http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1083a1Afghanistan2009.pdf:
49 The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11  Amy Belasco Specialist in U.S. 
Defense Policy and BudgetSeptember 28, 2009, s. 3
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Adını ilk defa Irak’ta masum sivilleri öldürüp suçu El Kaide’nin üzerine atmasıyla50 duyuran Blackwater hakkında 
yayınlanan birçok diplomatik kriptolu belge, örgütün Pakistan ve Irak’ta camilere ve pazar yerlerine saldırılar 
düzenleyerek sorumluluğu Taliban ve El Kaide üzerine yıktığını ve mezhep savaşı çıkarmaya çalıştığını göstermiştir. 

Geçmişte defalarca sivillere yönelik saldırıların haram olduğunu ve bu tür saldırıların bizzat CIA ve Blackwater 
tarafından yapıldığını duyuran bu muhataplar medya tarafından dikkate alınmamıştır.51  Benzer bir şekilde 
Pakistan’da bazı sivil hedeflere saldırı hazırlığı içinde olan Raymond Davis isimli bir CIA ajanı, ISI tarafından 
yakalanmıştır.52  Maske, bomba, GPS, sahte pasaport, takma saç ve sakal ve bir yığın cephane ile beraber suçüstü 
yakalanan Davis, Pakistan halkının kitlesel gösterilerine rağmen ABD’ye teslim edilmiştir.53

CIA Ajani Raymon Davis Pakistan ve Afganistan’da camilere ve 
sivillere saldırı yapıp El Kaide ve Taliban’a karşı imaj kampanyası yürütürken suç üstü yakalanmıştır.54-55

Bush döneminde Irak’ta pek çok vahşi cinayete imza atmış olmasına rağmen ABD merkezli bu paramiliter 
“güvenlik” şirketi, Obama’nın başkanlığı döneminde de Washington ile ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. 

Washington yönetimi, Blackwater şirketi ile insansız Predator uçaklarını kullanarak suikast gerçekleştirmeleri, 
doğu ve güney Afganistan ile Pakistan’ın sınır bölgelerindeki köyleri terörize edecek saldırılar düzenlemeleri için 
anlaşma imzalamıştır. 

Irak´ta Blackwater gibi şirketlerin faaliyetleri azalırken, Afganistan´da ABD’nin Af-Pak stratejisi nedeniyle artıyor. 
Blackwater, Afganistan´da faaliyetlerine devam ediyor. 

50 http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-war-logs-military-leaks
51 http://www.pressmedya.com/index.php?aType=haber&ArticleID=3019
52 http://abcnews.go.com/Blotter/raymond-davis-cia-contractor-charged-parking-lot-fight/story?id=14663216
53 http://new-pakistan.com/2011/02/23/even-if-raymond-davis-is-an-intelligence-officer-will-he-still-have-diplomatic-immunity/
54 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/8295780/Raymond-Davis-incident-What-sort-of-diplomat-carries-a-
loaded-gun.html
55 http://www.pressmedya.com/index.php?aType=haber&ArticleID=2935&q=Raymond+Davis 
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MÜLTECİLER

Mülteci sayısı: CIA raporuna göre yaklaşık 3 milyon Afgan, mülteci durumundadır (2010). İşgaller, her ülkenin 
maddî ve manevî yıkımı için yeterli sebepleri oluşturmaktadır. İşgaller insanî kayıpların yaşanmasının yanında, 
dolaylı olarak zorunlu göçlerin yaşanmasına da neden olmaktadır. Yıllarca işgal altında kalan Afgan halkı, siyasî ve 
askerî kargaşaların neden olduğu insan hakları ihlalleri ile gündeme gelmektedir. Müdahale sonrasında ise iktidar 
ve toprak kavgaları, huzursuzluğun ana nedenleri arasına girmiştir. 

Afganistan’da hayatını devam ettiren milyonlarca kişi, 2001 işgali ile ülkelerini terk etmek zorunda kalırken;  bu 
karışık ve huzursuz ortamda elverişli yaşam koşullarını bulamayan milyonlarca Afgan halkı, Pakistan ve İran’a göç 
etmek zorunda kalmıştır. Nitekim Pakistan yönetiminin 2005-2006 yılları arasında yaptığı bir çalışma, Şubat 2007 
tarihi itibariyle 2.15 milyon Afgan mültecinin Pakistan’da bulunduğunu56 ve 920 bin kişinin de İran’da kaldığını 
ortaya koydu. Diğer taraftan Özbekistan’da 8 bin 800, Türkmenistan’da 1.500, Tacikistan’da 15 bin 400 Afgan 
mülteci bulunuyor.57  

2005 yılında İran’da 1.25 milyon mülteci bulunmakta idi. Bu mültecilerin 1,1 milyonu ile en kalabalık kısmını 
Afgan mülteciler oluşturmaktaydı.58 İran’da bulunan Afgan mültecilerin varlığını, Afganistan’ın Sovyetler Birliği 
tarafından işgaline kadar götürmek mümkün. İran’da herhangi bir yasal prosedüre tâbi olmayan Afgan mülteciler 
burada genellikle tarım ve inşaat alanlarında çalışmaktadırlar ve hiçbir yasal güvenceye de sahip değillerdir. 
Diğer taraftan İran’ın ekonomik ambargolar yüzünden kötü giden ekonomisinin etkilediği İran halkının bir 
kısmı da Afgan mültecilerin varlığından rahatsızlık duymaktadır. İran’daki Afgan mülteci sorunu, narkotik suçlar 
bakımından da kendini göstermektedir. Nitekim İran’ın doğusunda ikamet eden Afgan mültecilerin bazılarının 
buradaki uyuşturucu işine karışmış olması, Afgan imajının doğal olarak olumsuz yönde artmasına neden 
olmaktadır.

Diğer taraftan, İran ile Afganistan arasındaki Herat’ın Eslamegale sınır kapısı, bir drama sahne olmaktadır. Çünkü 
Batılı devletler gibi İran da ülkesindeki Afgan mültecileri zaman zaman sınırdışı etmektedir. 2007 yılından beri 
süren gizli tehcire tâbi tutulan Afganların arasında mülteci statüsü kazanmış olanlar da bulunuyor. 59

İran’da zaten yasal prosedürün dışında, gayri insani koşullarda yaşayan bu Afganların önemli bir kısmı Afganistan’a 
gönderilmek yerine Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor. Gerekçeleri ise Türkiye’deki BM Mülteci Örgütü’nün 
kendilerini ABD, Avrupa ülkeleri ve Avustralya gibi üçüncü ülkelere göndermesi.60

56 Government of Pakistan - National Database & Registration Authority (NADRA), NADRA Has Registered 2.15 Million 
Afghan Refugees, February
57 http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/refugee.map.html  
58 http://repository01.lib.tufts.edu:8080/fedora/get/tufts:UA015.012.DO.00088/bdef:TuftsPDF/getPDF
59 http://yenisafak.com.tr/Yorum/?t=08.08.2010&i=272435
60 http://www.sde.org.tr/tr/haberler/741/afgan-multeciler-ulkelerine-donmekte-tedirgin.aspx,  http://www.hrw.org/wr2k2/
refugees.html
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Geçtiğimiz 30 yılda Afganistan’dan göç eden insan sayısı 3,7 milyonu aşmıştır. Bunların 1,5 milyonu İran, 2,5 
milyonu ise Pakistan’a sığınmıştır. AIHRC’ın ekonomik ve sosyal haklara yönelik yayınladığı rapora göre Ocak 
2009 itibariyle Afganistan’daki iç göçmenlerin sayısı 297 bin olup, bu rakamın 161 bini çocuklardan oluşmaktadır. 
Pakistan’daki 1,6 milyon mülteciden 1.18 milyonu çocuktur. İran’daki 1 milyon kayıtlı mültecinin de 345 bini 
çocuktur.61 Bu göçmenlerin büyük bir bölümü sağlık imkânları ve altyapısı yeterli olmayan kamplarda açlık ve 
hastalıklarla boğuşmaktadır.62 

Kabil’de 800 ailenin yaşadığı Ascihana Mülteci Kampının en lüks yapısı olan 
15 metrekarelik cami. MAZLUMDER heyeti kampta incelemeler yaptı.

2003-2009 yılları arasında Afgan nüfusunun %20’sine tekabül eden yaklaşık 5 milyon mülteci geri dönmüştür.63  
Diğer taraftan UNHCR, 2009 yılından bu yana yaklaşık 54 bin kişinin İran ve Pakistan’dan Afganistan’a döndüğünü 
açıkladı. Fakat tüm bu rakamlara karşın Afgan mültecilerin ekserisi ülkelerine dönmekte isteksiz. 

Nitekim 2006’dan bu yana Afganistan’da yaşanan karışıklıkların ve huzursuzlukların artması, geri dönüşün 
yavaşlamasına neden olmuştur.64 Bunda hiç kuşkusuz Afganistan topraklarında devam eden işgal ve karışıklıkların 
büyük bir payı var. 

Bununla birlikte yaşanan sosyal sıkıntılar, güvensizlik, BM’nin yeteri kadar etkinliğini gösterememesi, 
Afganistan’daki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve son olarak da İran ve Pakistan gibi ülkelerde yaşayan 
mültecilerin yeni hayatlarına alışmış olmaları, mültecilerin dönüş kararlarında önemli etkiye sahiptir.65

61 Watchlist Mission Setting the Right Priorities: Protecting Children Affected by Armed Conflict in Afghanistan www.
watchlist.org S 9
62 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR  s. 21
63  http://www.unhcr.org/pages/49e486eb6.html
64  http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/10/091019_ram_af_pak_refugee
65  http://www.unhcr.org/pages/49e486eb6.html



AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU |

- 39 -

Afgan mültecilerin geri dönmesi için Afganistan hükümeti ve BM Mülteciler Komisyonu (UNHCR) tarafından 
2010-2011 bütçesinde, önceki yıllara göre su ve elektrik gibi insanî ihtiyaçlar için ehemmiyetli olan gereksinimlere 
daha fazla bütçe ayrıldı. 66

Afganistan’ın Pakistan başta olmak üzere komşuları ile arasında yaşadığı gerilimin artması, buralarda yaşayan 
Afgan mültecilerin durumunu da olumsuz etkilemektedir. Nitekim, UNHCR Afganistan temsilcisi Salvatore 
Lombarde, Kabil yönetiminin içeride ve dışarıda yaşadığı siyasî ve ekonomik sorunların, mültecilerin durumunu 
doğrudan etkilediğini dile getirmiştir.67 
66 http://english.aljazeera.net/focus/2008/08/2008812135027967466.html
67 http://english.aljazeera.net/focus/2008/08/2008812135027967466.html
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Afgan mültecilerin olduğu diğer ülkeler gibi Pakistan’da yaşayan Afgan mültecilerin de geri dönüşlerinde birçok 
sorun mevcuttur. Al Jazeera muhabirinin sorularını yanıtlayan Lombardo, 30 yıldır sürgün olmuş insanların 
kurulu düzenlerini bırakıp geri dönmelerinin sosyo-ekonomik boyutta ciddi sorunları beraberinde getirdiğini 
dile getirmektedir.68   Norveç Mülteci Komisyonu yetkililerinden Ingrid Macdonald, Pakistan’da 25 yıldır yaşayan 
ve hatta burada doğan mültecilerin bulunduğunun altını çizmiş ve 25 yılını Pakistan’da geçirmiş bu insanların 
burayı bırakıp Afganistan’da var olan olumsuz durumla mücadele etmesinin mantıklı bir düşünce olmadığını 
eklemiştir. 69

MAZLUMDER heyetinin ziyaret ettiği kampta bir ailenin yaşadığı oda. 

68 http://english.aljazeera.net/focus/2008/08/2008812135027967466.html
69 http://english.aljazeera.net/focus/2008/08/2008812135027967466.html 
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“Biz sizden et istemiyoruz. Meyve de istemiyoruz. 
Bize bir mescid inşa edin; odun, yağ ve un verin. 

Ama bunları hükümet eliyle gönderirseniz hiçbiri bize ulaşmaz.” 

Genellikle Taliban yanlılarının bulunduğu mülteci kampının sorumlusunun bu sözü, ülkede rüşvet ve 
adaletsizliğin oldukça yaygınlaştığını gösteriyor. Afganistan’a geri dönüş, sadece güvenlik ve ekonomik anlamda 
düşünülmemelidir. Nitekim; Pakistan’da doğan ve Afganistan’a dönecek mültecilerin “yasal kimlik” edinme hakları 
da geri dönüşlerde ayrı bir hukukî sorunu doğurmaktadır. Bununla birlikte komşu ülkelerde yaşayan ve hayat 
tarzları, aldıkları eğitim, giydikleri kıyafetleri değişen Afgan mültecilerin Afgan toplumuna sosyal anlamda uyum 
sağlama durumu da varlığını korumaktadır. Ayrıca uluslararası baskılar sonucu Pakistan yönetiminin bazı mülteci 
kamplarında Afgan direnişçilerin bulunduğunu iddia etmesi ve bu kampları operasyonlarda hedef göstermesi ayrı 
bir güvenlik sorununu oluşturmaktadır. Pakistan’da bulunan Afganlıların yaklaşık %90’ı güvenliğin sağlanamadığı 
Afgan topraklarında ne mal ne de toprak istiyor. 70

Geçtiğimiz 30 yılda Afganistan’dan göç eden insan sayısı 3,7 milyonu aşmıştır. Bunların 1,5 milyonu İran; 2,5 
milyonu ise Pakistan’a sığınmıştır. Pakistan’daki 1,6 milyon mülteciden 1.18 milyonu çocuktur. İran’daki 1 milyon 
kayıtlı mültecinin de 345 bini çocuktur.71 Bu göçmenlerin büyük bir bölümü, sağlık imkânları ve altyapısı yeterli 
olmayan kamplarda, açlık ve hastalıklarla boğuşmaktadır.72 Mülteci olan Afganların haricinde ülke içinde de yer 
değiştirmiş Afganlar bulunmaktadır. AIHRC’ın ekonomik ve sosyal haklara yönelik yayınladığı rapora göre Ocak 
2009 itibariyle Afganistan’daki iç göçmenlerin sayısı 297 bin olup, bu rakamın 161 bini çocuklardan oluşmaktadır.

70 http://english.aljazeera.net/focus/2008/08/2008812135027967466.html
71 Watchlist Mission Setting the Right Priorities: Protecting Children Affected by Armed Conflict in Afghanistan www.
watchlist.org S 9
72 AIHRC REPORT On Government of Afghanistan’s II-IV Combined Report on ICESCR, s. 21
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HAPİSHANELER,  
HAKSIZ TUTUKLAMALAR 

VE KEYFİ GÖZALTILAR

Afganistan’da hapishane koşulları oldukça kötüdür. Her şeyden önce hapishaneler, kapasitelerinin çok üzerinde 
tutuklu ve mahkûm barındırmaktadır. Yetersiz battaniye, aşırı kirlilik, salgın hastalıklar, aşırı kalabalık ve soğuk 
nedeniyle Balkh hapishanesinde birçok mahkûm akli dengesini kaybetmiştir. 

Afgan İstihbarat Teşkilatı, ülkede iki adet gizli hapishaneyi illegal olarak yönetmektedir. Teşkilat 2001–2003 yılları 
arasında 36 adet gizli hapishaneyi kapattığını iddia etse de hâlâ birçok gizli hapishanede birçok mahkûmun illegal 
olarak tutulduğu düşünülmektedir.  
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Bilinen Bilinmeyenler

Amerika’nın 2001 yılında başlattığı “Terörle Mücadele Operasyonu” kapsamında iki ülke işgal edildi. 

Somali, Yemen, Filipinler, Pakistan gibi birçok ülke de düşük yoğunluklu bir savaşın içine çekildi. Bütün dünyada 
güvenlik önlemleri hayatı çekilmez hale getirdi ve on binlerce insanın tutuklandığı operasyonlar tam bir cadı 
avına döndü. Bütün dünyada İslamofobi büyük bir artış yaşadı ve Müslümanlar inançlarından dolayı birçok 
ülkede ayrımcılığa uğradı. Amerika’nın elindeki “Terör Şüphelisi” sayısı maalesef bilinmemektedir.  Yüzlerce terör 
şüphelisi çeşitli uçak gemilerinde, Ortadoğu’nun diktatörlükle yönetilen ülkelerinde ve daha başka birçok gizli 
Amerikan hapishanesinde insanlık dışı muamelelere maruz kalmaktadır. 
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GUANTANAMO 
ASKERİ HAPİSHANESİ

ABD’nin, Guantanamo adasında bulunan askeri donanma üssünü terörle mücadele savaşlarında tutuklanan El 
Kaide ve Taliban mensuplarını tuttuğu bir hapishane üssüne dönüştürmesi, uzun yıllardır dünya kamuoyunda 
ciddi tepkilere neden olmaktadır. Guantanamo üssünde bulunan mahkûmların insan hakları alanında işkence 
ve mazlumiyetin sembolü haline gelen turuncu kıyafetleri, çeşitli dünya ülkelerinde adil yargılanma hakları 
ellerinden alınan bu mahkûmlar lehine yapılan protesto gösterilerinde bir sembol olarak kullanılmaktadır. ABD, 
Guantanamo üssünde bulunan tutsaklara “Düşman Savaşçı” ismini vermiştir. Bu isimlendirme, bu kişilerin savaş 
esiri olarak yargılanma haklarına engel olmaktadır. 

Guantanamo Askeri Donanma Üssü, 1903 yılında ABD-Küba arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, ABD 
tarafından kullanılmaktadır. Burada, başta Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerde ele geçirilen, El Kaide ve 
Taliban ile ilgisi olduğundan şüphelenilen kişiler tutulmaktadır. Üs, üç bölüme ayrılır: Kamp Delta (buna Kamp 
Echo da dâhildir), Kamp İguana ve artık kapatılmış olan Kamp X-Ray. Tesis zaman zaman Guantanamo, Gitmo 
veya Kamp X-Ray olarak anılmaktadır. El Kaide ve Taliban mahkûmlarının Guantanamo’da hapsedildiği ilk 
günlerde kampta 775 mahkûmun olduğu, ABD resmi makamlarınca açıklanmıştır.

Guantanamo mahkûmlarının maskeler ve turuncu elbiselerle 
çekilmiş görüntüleri dünya kamuoyunda infiale neden olmuştur.

Amerika’nın Afganistan’da savaş esirlerini tuttuğu en büyük hapishane, Bagram hapishanesidir. Bu askeri üste en az 
650 mahkûmun olduğu bilinmektedir. Amerika’nın Ebu Garib ve Guantanamo askeri üssünde tutuklulara yaptığı 
insanlık dışı işkenceler buz dağının sadece görünen yüzünü yansıtmaktadır. Paralı güvenlik şirketlerinin bile Irak 
ve Afganistan’da gizli hapishaneleri olduğu maalesef çok geç ortaya çıkarılmıştır. Amerika’nın kamuoyu tarafından 



| MAZLUMDER

- 46 -

bilinen hapishanelerinde bile yüzlerce tutuklu işkence nedeniyle hayatını kaybetmişken gizli hapishanelerdeki 
tutukluların durumu tahmin edilebilir. Terörle mücadele kampanyası kapsamında 100’den fazla ülkeden toplatılan 
on binlerce mahkûmdan çok azı mahkemeye çıkarılmış ve uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı haklardan 
yararlanmıştır.
Daha çocuk yaşta olan ve yıllarca Guantanamo askeri üssünde esir tutulan Muhammed İsmail Han bu kirli savaşın 
zavallı kurbanlarından sadece biridir.73

Savaş sırasında tek suçu yanlış zamanda yanlış ülkede olmak olan Pakistan asıllı Amerikan vatandaşı Seyfullah 
Paracha, savaş sırasında Amerikan askerlerine satılmış ve o da Guantanamo askeri üssüne aktarılmıştır.74

“Gelecekte yanlışlıkla tutuklanan ve bilinmeyen hapishanelere sevk edilen kimseler olabilir. Bu tehlikeler ABD için her 
ne kadar gerçekçi görülmese de bu tür durumların yaşandığı ülkelerden ders alınmalıdır”. (Ahrens v. Clark, 335 U.S. 
188 / 1948 / Rutledge, J. Dissenting)

Ülke dışındaki insan hakları ihlallerini konu alan raporun yukarıdaki ifadelerinde Amerika Birleşik Devletleri, 
bireyleri gizli cezaevlerinde tutmayı açık bir şekilde eleştirmektedir. Maalesef 21. yüzyılda ABD bu insanlık dışı 
uygulamayı en fazla gerçekleştiren ülkedir.75

“Bütün söylemek istediğim şu: İki dönem var: Biri 11 Eylül öncesi, biri de 11 Eylül sonrası. 11 Eylül sonrasında 
eldivenler çıkarıldı.” (Eski CIA Counterterrorism başkanı Cofer Black Testimony to the Joint House and Select 
Intelligence Committee, September 26, 2002)

MAZLUMDER, Amerika Birleşik Devletleri’nin insan haklarına saygı duymayan bu tutumlarının dünyanın 
değişik bölgelerinde halklarına baskı uygulayan diktatörlük rejimlerini cesaretlendirdiğini, bu uygulamaları 
meşru hale getirdiğini belirtmektedir. Aşağıda Amerika’nın uluslararası hukuku tanımayan bu uygulamalarını 
örnek alan baskıcı yönetimlerin bazı uygulamalarına örnekler verilmiştir.

•	 Mısır’ı 30 yıldır yöneten başkan Hüsnü Mübarek ülkedeki muhalefete 11 Eylül sonrası ciddi baskı 
uygulamıştır.

•	 Liberya eski devlet başkanı, moda olduğu üzere kendisini eleştiren bir gazeteciyi “düşman savaşçı” olarak 
nitelemiş ve gazeteci hapsedilip işkencelere maruz kalmıştır.

•	 Zimbabwe Başkanı Mugabe, Başkan Bush’un “Terörizmle Savaş” terimlerini kullanarak yerli ve yabancı 
gazetecileri baskı altına almıştır.

•	 Eritre hükümeti, gözaltına aldığı 11 politik muhalifin haklarını tanımamış ve ABD politikalarını bu 
uygulamasına gerekçe olarak göstermiştir.

•	 Çin, barışçıl bir aktivisti terörizmle yargılamış ve delil yetersizliğine rağmen mahkûm etmiştir.76

Amerikan mahkemelerine Bagram askeri üssünde esir tutulan mahkûmlarla alakalı yapılan bir bilgilendirmede, 
Bagram askeri üssünde 2009 yılında 600 mahkûmun bulunduğu belirtilmiştir. 77

73 www.HumanRightsFirst.org. S. 12
74 This report was written by Deborah Pearlstein and edited by Michael Posner. Others who contributed to the report are Michael 
McClintock, Elisa Massimino, Avi Cover, Ken Hurwitz, Priti Patel, Aziz Rana, Benjamin Hensler and Stephen Townley. Available online at 
www.HumanRightsFirst.org.. S 13
75 This report was written by Deborah Pearlstein and edited by Michael Posner. Others who contributed to the report are Michael 
McClintock, Elisa Massimino, Avi Cover, Ken Hurwitz, Priti Patel, Aziz Rana, Benjamin Hensler and Stephen Townley. Available online at 
www.HumanRightsFirst.org. S 23
76  Michael McClintock, Elisa Massimino, Avi Cover, Ken Hurwitz, Priti Patel, Aziz Rana, Benjamin Hensler and Stephen Townley. www.
HumanRightsFirst.org  S. 33
77 Al Maqaleh, et al., v. Gates, et al. Brief for Respondents-Appellants, In the United States Court of Appeals for the 
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Amnesty International’ın Bagram mahkûmları ile alakalı yayınladığı raporda Bagram mahkûmlarının kanuni 
haklarından mahrum edildiği ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun yargılanma ve alıkonulma 
koşullarına sahip olmadıkları belirtilmiştir. 78 Raporda, Amnesty International, Amerikan hükümetinin 
uluslararası anlaşmalara bağlı yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirmekte ve Bagram mahkûmlarına 
kanuni haklarının verilmesi çağrısını yapmaktadır.79

14 Eylül 2001 tarihinde ABD senatosunda kabul edilen ‘Authorization for Use of Military Force (AUMF)’ kanununa 
göre ABD senatosu, devlet başkanına geniş yetkiler tanımıştır. Kanun maddesinin tam metni şu şekildedir:

“ABD başkanının, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen ya da düzenleyenlere yardım eden bütün milletler, 
organizasyonlar, terör örgütleri ve bireylere karşı her türlü önlemi alma ve güç kullanma yetkisi vardır. Bu yetkilerin 
kullanım amacı, Amerika’nın bir daha terörist saldırılara maruz kalmasını engellemektir.”

ABD senatosunun ABD başkanına tanıdığı bu geniş imkân, özelikle de George W. Bush döneminde oldukça 
fazla istismar edilmiş ve ABD, Guantanamo ve diğer kanuni olmayan hapishaneleri bu maddeye dayandırarak 
gerekçelendirmiştir. Kendi toprakları içinde insan hakları ihlalleri gerçekleştirilen Küba’nın bu ihlallere müdahale 
yetkisi bulunmamaktadır. Ancak ABD’nin, Afganistan’ın Bagram üssündeki varlığı on yılı geçmemekte ve bu 
varlığı Afganistan’ın bağımsızlığına gölge düşürmektedir. Afgan hükümeti, Bagram askeri üssünde yaşanan 
ihlallere müdahale etmemesi sebebiyle hem halkına karşı sorumludur ve hem de bağımsızlık onurunu tehdit eden 
bu ABD varlığına göz yumması, Afgan hükümetinin meşruiyetine dair soru işaretlerini gündeme getirmektedir. 

Amerikan Hükümeti, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Kurumu’nun Bagram Askeri Üssü’nde incelemeler yapma 
talebine kendi ülkesinde olumsuz cevap vermiştir. ABD’nin bu tavrı Afganistan’ın devlet onuruna ve bağımsızlığına 
yapılan bir saygısızlık olarak değişik birçok kesim tarafından ciddi anlamda eleştirilmiştir.80

Bagram Askeri Üssü’nde onlarca farklı ülkeden yüzlerce mahkûm bulunmaktadır. Aralarında Afgan vatandaşlarının 
da bulunduğu mahkûmlara uluslararası literatürde kullanılmamış olan  “düşman savaşçılar” statüsü veren 
Amerikan yönetimi, bu kişilerin savaş suçları kanunlarına göre yargılanmalarını ve Cenevre sözleşmelerine 
göre muamele görmelerini engellemektedir. Afganistan’ın içinde Afgan vatandaşlarının ABD denetiminde esir 
tutulması, Amerika’nın Afgan halkına ve kendi desteklediği Hamid Karzai yönetimine gösterdiği saygıyı tartışmaya 
açmaktadır.

Afganistan’da iktidara gelen Taliban’ın ulusal sınırları aşan bir İslam devleti kurma fikrine sahip olması, ABD ve 
Batı dünyasının bölgedeki çıkarlarını tehdit etmekteydi. ABD, Taliban’a karşı uzun süre ambargolar ve izolasyon 
politikası izlerken, zaman zaman Taliban’ın yayılımını engellemek amacıyla muhaliflere silah desteği ve maddi 
destek vermeyi de sürdürdü. Amerika, 2000 yılında Afganistan’da Host şehrinde Taliban’a ait bazı hedeflere askeri 
operasyonlar gerçekleştirdi. İslam dinini devlet yönetiminde birinci unsur haline getiren Taliban’a karşı yürüttüğü 
kampanya çerçevesinde ABD, “Sonsuz Özgürlük Operasyonu” adı verilen operasyon ile Kasım 2001 tarihinde 
Afganistan’a saldırdı.

District of Columbia Circuit, 14 September 2009.
78 USA: Government opposes habeas corpus review for any Bagram detainees; reveals ‘enhanced’ administrative review 
procedures  16 September 2009 AI Index: AMR 51/100/2009 / amnesty international 
79 http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/021/2009/en; Ayrıca bkz. USA: Urgent need for transparency on 
Bagram detentions, 6 March 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/031/2009/en USA:
Administration opts for secrecy on Bagram detainee details, 12
80 An Examination of Detention and Trials of Bagram Detainees in April 2009 Human Rights First November 2009 
Washington D.C. Office
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Taliban, Batı tipi laik ve demokratik bir yönetime karşı İslami bir yönetim talep etmektedir.

Haksız Gözaltı ve Keyfi Tutuklama

“3 binden fazla ‘şüpheli terörist’ dünyanın birçok ülkesinde tutuklandı. Diğer birçoğu da değişik bir kader yaşadı. 
Bu kişiler artık bize ve müttefiklerimize saldırılar düzenleyemeyecekler.”(Başkan George W. Bush, State of the 
Union Address, Şubat 2003)81

“Büyük miktarda terör şüphelisi geçen yıl saldırılar düzenleyemedi; çünkü bu kişiler hapisteler. Bunların 3 binden 
fazlası El Kaide üyesi ve toplam 100 ülkeden toplandılar.” (Counterterorism Koordinatörü Cofer Black, Remarks on 
the Release of the Annual Patterns of Global Terrorism, 2002 Report, April 30, 2003) 82

 “Operation Enduring Freedom” adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan esirler, hiçbir hukuki gerekçe 
gösterilmeden Bagram Askeri Üssü’ne aktarılmışlardır.  Ailelerinin ve diğer uluslararası insan hakları kuruluşlarının 
yoğun çabaları ve ancak yıllar süren mücadeleleri neticesinde mahkûmlar aileleri ile görüştürülmüşlerdir. Oysa 
uluslararası hukuka göre, her mahkûmun yakınları ile iletişim kurması ve kendini savunabileceği bir mahkemede 
yargılanması, temel bir haktır. 83

ABD; Afganistan, Guantanamo ve Irak’ta bulunan gizli ve açık hapishanelerdeki uygulamalarıyla, sivil yaşamına 
saygı duymamasıyla, yasaklı silahları kullanmasıyla, ülkeleri uluslararası hukuka bağlı olmadan işgal etmesiyle ve 
buna benzer birçok uygulaması nedeniyle uluslararası kamuoyunda ahlaki meşruiyetini kaybetmektedir.84

Taliban’ın İnsan Haklarına Yönelik Tavrı

Taliban hareketi, ABD merkezli bazı insan hakları kurumlarının, kendilerini sivillere yönelik saldırılar 
düzenlemekle eleştirmelerini birçok defa reddetmiştir. 15 Ağustas 2010 tarihinde Taliban, işgal güçlerine insan 
hakları ihlallerini araştırmak için bağımsız bir komisyon kurma teklifinde blunmuştur.
81 www.HumanRightsFirst.org s. 7
82  www.HumanRightsFirst.org. S 11
83 ANNUAL REPORT OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 2009 s. 8 ANNUAL REPORT OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 2009 s. 82009 s. 8
84 www.HumanRightsFirst.org  S. 32
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Taliban›ın, Afganistan›daki sivil ölümlerle ilgili soruşturma konusunda uluslararası güçlere işbirliği yapma 
teklifinde bulunduğu, bu teklifin, Afganistan›daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) tarafından 
reddedildiği bildirilmiştir.85

Taliban bir bildiri yayınlayarak, İslam ülkelerinden, BM insan hakları kuruluşlarından ve NATO güçlerinden 
temsilcilerin oluşturacağı bir komisyon kurulması önerisinde bulunmuştur. Bildiride, bu komisyonun ülke 
çapında sivil kayıplarla ilgili soruşturma yürütmekle görevlendirileceği ve bu komisyonun, Taliban kontrolündeki 
bölgelere de girmesi gerektiği belirtilmiştir. Taliban’ın bu önerisi, NATO’ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek 
Gücü (ISAF) tarafından derhal reddedilmiştir. NATO ve ABD’nin, Taliban’ın bu teklifine olumsuz yanıt vermesi, 
sivil ölümlerden birinci derecede ABD ve NATO’nun sorumlu olduğu şüphelerini güçlendirmektedir.

Gözaltında İşkence ve Yargısız İnfazlar

Afganistan, maalesef insan yaşamının hiçe sayıldığı ve insan hakları ihlallerinin sıradan bir hale geldiği ülkelerden 
biridir. Amerikan işgalinden sonra medya kuruluşlarının ve insan hakları çalışanlarının gerek koalisyon güçleri 
gerekse de muhalif güçler tarafından saldırılara uğraması, ülkedeki bu insan hakları ihlallerinin aydınlatılmasını 
ciddi oranda etkilemiştir. Bütün dünyada birçok insan hakları ihlallerine yol açan ve Irak’ta Ebu Garib cezaevi gibi 
tarihe utanç olarak kaydedilecek barbarca uygulamalarıyla bütün dünyadan tepkiler alan Amerika, Afganistan’da 
da birçok insan hakları ihlalinde başrolü oynamaktadır. 

Hindistan merkezli çalışmalar yapan SAARC İnsan hakları örgütünün 2006 dünya raporunda Amerikan güçlerinin 
mahkûmlara işkence ve kötü muamelelerde bulunduğu, insan hayatına saygı duymadığı ve birçok sivil ölümünden 
doğrudan sorumlu olduğu belirtilmiş ve uluslararası kamuoyuna bu insan hakları ihlallerine daha gür bir sesle 
tepki göstermesi çağrısında bulunulmuştur. SAARC raporunda, sadece 2005 yılında toplam 1600 sivilin hayatını 
kaybettiği ve bunun 2004 yılına oranla %100’lük bir artış anlamına geldiği belirtilmiştir. Raporda Afganistan 
İnsan Hakları Derneği’nin Amerikan güçlerine atfedilen ve mahkûmlara işkence ile ilgili toplam 114 şikâyet aldığı 
ve olayları yerinde incelemek isteyen Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Derneği’ne Amerikan makamlarının 
izin vermediği belirtilmiş ve Amerika’nın Afganistan topraklarında Afgan İnsan Hakları Derneği’ne gözlem 
izni vermemesi şiddetle kınanmıştır. 5 Şubat 2005 yılında ülkeyi ziyaret eden BM İnsan Hakları Uzmanı Cherif 
Bassiouni, ziyareti sonunda yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin, kendilerini istedikleri kişiyi hapsetme, 
öldürme ve işkence etme hakkına sahip gördüklerini açıklamıştır. 86

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin 23 Şubat 2006 tarihinde ortaya çıkardığı belgelerde Afganistan’da tutuklanıp 
Guantanamo Askeri Üssü’ne götürülen tutuklulara üst düzey yetkililerin haberi ve izni olduğu halde işkence 
yapıldığı, tutukluların düzenli olarak kötü muameleye tâbi tutulduğu ispatlanmıştır.

Guardian gazetesi 23 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı haberinde Afganistan’da tutuklanan mahkûmlara düzenli 
olarak işkence yapıldığını duyurdu. Gazete, Afganistan’da tutuklu bulunan eski bir polis memuru olan Sayid Babi 
Sıddıki’nin şu ifadelerine yer verdi:

“Üniformamı çıkardılar. Onlara hükümet memuru olduğumu gösteren kartımı verince işkenceye başladılar. Bana 
keçi, koyun, köpek sesleri çıkararak hangi hayvanla cinsel ilişkide bulundun diye soruyorlar ve dalga geçiyorlardı.”

Bir diğer mahkûm olan Nur Ağa, sorgulama sırasında kendisine litrelerce suyu zorla içirdiklerini söyledi. Önce 
Afganistan’da daha sonra da Guantanamo’da iki yıl tutuklu kalan Vezir Muhammed, serbest bırakıldığı zaman 

85 http://www.timeturk.com/tr/2010/08/16/isaf-taliban-in-teklifini-reddetti.html
86 SAARC Human Rights Report 2006 
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kendisine çatışma sırasında yakalandığına dair bir belge imzalatıldığını açıkladı. Vezir Muhammed, aslında 
kendisinin çatışmada yakalanmadığını, ancak serbest kalmak için bu belgeyi imzalamak zorunda kaldığını 
söyledi.87

New York Times gazetesi, 5 Şubat 2008 tarihinde Guantanamo üssünde kanser hastalığından öldüğü söylenen 
Abdurrezzak Hikmeti’nin acıklı hikâyesini kapağına taşıdı. Taliban döneminde bazı muhalifleri hapisten kaçırması 
üzerine Taliban ile arası açılan Hikmeti, 2003 tarihinde Amerikan yönetimince tutuklanarak Guantanamo’ya 
gönderilmiş. Bu süreç içerisinde hiç yargılanmayan Hikmeti, 30 Aralık 2007 tarihinde kanser hastalığından dolayı 
yaşamını yitirmiş. Gazete, Hikmeti’nin her ne kadar kanserden öldüğü söylense de işkenceden ve gerekli sağlık 
imkânlarından faydalandırılmadığından dolayı ölmüş olabileceğine değiniyor.88

Guardian gazetesi, 16 Mayıs 2004 tarihinde yayınladığı haberde Amerikalı gardiyanların Guantanamo’daki 
esirlere işkence yaptıkları ve bu işkence görüntülerini kataloglayıp biriktirdikleri iddiasını yayınladı. The Observer 
tarafından yapılan bir incelemede ortaya çıkan belgeler, Guantanamo gardiyanlarının tutukluları acımasızca 
dövdüğü görüntüleri içeriyor. Guantanamo’dan serbest bırakılan 5 İngiliz esirden biri olan Tarık Dergoul, yaşadığı 
travma nedeniyle serbest bırakıldığından bu yana hiç konuşamamıştı. Dergoul, yaptığı ilk konuşmasında işkence 
iddialarını doğruladı. 89

Amerikan Sivil Haklar Birliği’nin (American Civil Liberties Union) uzun süren mücadele sonucunda elde ettiği 
belgeler, Amerikan güçlerinin Afganistan’da da Ebu Garib tarzı hapishaneler kurduğunu ve mahkûmlara düzenli 
olarak işkence yapıldığını ortaya çıkarmıştır. Birlik, mahkûmların cinsel tacizlere, tecavüzlere uğradığını ve 
şiddetli işkenceye maruz kaldığını gösteren, özellikle Bagram, Kandahar, Kabil gibi şehirlerde bulunan Amerikan 
hapishanelerinden çeşitli fotoğrafları kamuoyuna sundu. New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights 
Watch ise Amerika’nın Afganistan’da karanlık hapishane denilen birçok gizli illegal hapishaneye sahip olduğunu 
ortaya çıkardı. HRW’nin bildirdiğine göre bazı mahkûmlar, tutuklandıkları 2002 yılından 2005 yılına kadar hiç 
yargılanmadan, gözden uzak olarak bu gizli hapishanelerde tutuldu ve kötü muameleye maruz kaldı.

UNAMA, Ocak 2009 tarihinde hazırladığı bir raporda Afganistan›da haksız gözaltıların inanılmaz boyutlara 
ulaştığını, birçok Afgan›ın hukuki bir gerekçe olmadan tutuklandığını ve kendilerine yönelik birçok ahlakdışı 
muamele yapıldığını ortaya çıkarmıştır. Raporda Afganların birçok kanuni haklarından faydalanamadıkları 
ve tutuklu oldukları sürece işkenceye maruz kaldıkları belirtilmektedir. Ayrıca tutukluların aileleri de bu 
işkence sürecine dâhil edilmektedir. Afgan ve yabancı güçlerin, tutukladıkları kişileri aileleri ile tehdit ettikleri 
belirtilmiştir.90

New York merkezli çalışmalar yapan Human Rights First isimli insan hakları örgütü, 2006 yılında yayınladığı 
insan hakları raporunda Ağustos 2002 tarihinden Şubat 2006’ya kadar sadece Amerikan birliklerinin elinde 
bulunan 100 mahkûmun hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Bu rakam Amerikan makamlarının kamuoyunu 
bilgilendirdiği sayıyı ifade etmektedir. Ancak dünyanın birçok yerinde “teröre karşı küresel savaş” adı verilen 
Amerikan operasyonlarında ele geçirilen birçok mahkûmun akıbeti bilinmemektedir. Yukarıda bahsedilen 
ve Amerikan makamlarının gözetiminde hayatını kaybeden mahkûmların sadece 12’sinin ölümü için yapılan 
soruşturmada sorumlulara ceza verilmiş, geri kalan ölüm olaylarıyla alakalı sorumlular hakkında herhangi bir 
işlem yapılmamıştır. 91

87 http://www.guardian.co.uk/world/2004/jun/23/usa.afghanistan3
88 http://www.nytimes.com/2008/02/05/world/asia/05gitmo.html
89 http://www.guardian.co.uk/world/2004/may/16/terrorism.guantanamo1
90 Arbitrary Detention in Afghanistan A Call for Action UNAMA, Human Rights Kabul  January 2009, s. 8
91 Command. s Responsibility Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan Written by Hina Shamsi and 
Edited by Deborah Pearlstein February 2006
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Amnesty International da Afganistan’da hem Afgan hükümeti hem de uluslararası güçlere ait hapishanelerde 
birçok işkence ve kötü muamele olayı tespit etmiştir.92 Amnesty International, özellikle ISAF’ın elinde tuttuğu 
esirleri insan hakları sicili hiç de temiz olmayan Afgan Ulusal Güvenlik Birimi’ne teslim etmesini kınamıştır.93

Nisan 2007’de Kanadalı Birliklerin Afgan Güçlerine Sevk Ettiği Tutuklulara İşkence

Kanadalı gazete Globe and Mail, Kanadalı askerler tarafından tutuklanıp Afgan yetkililere teslim edildikten sonra,  
aralarında NDS’nin de bulunduğu Afgan güvenlik güçleri tarafından Afgan tutuklulara karşı yapılan işkence ve 
kötü muamele suçlamalarını yayınladı. Geçen 15 aydır tutsak edilen tutuklulardan bazıları işkenceleri şöyle tarif 
etti:

 “…genellikle, yaklaşık bir kol uzunluğundaki bir demet elektrik kablosuyla kırbaçladılar.” 

Bazı tutuklular, acıdan bayıldıklarını söyledi. Sorgucuların, ağızlarına elbise tıkarak, elle çalıştırılan jeneratörle 
kaslarına doğru seyreden elektriğin sebep olduğu spazmları anlattılar. Başka bir tutuklu, polisin onu ayaklarından 
astığını ve 8 gün dövdüğünü anlattı. Bir başka tutuklu ise sorgucular tarafından başına plastik torba geçirildiğini ve 
nefesini keserek kendisini korkuttuklarını bildirdi. Sorgucuların ayrıca soğuğu bir silah gibi kullanıp, mahkûmları 
dondurucu kış gecelerinde yarı çıplak dışarıda beklettikleri anlatıldı.       

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC), Globe and Mail gazetesinde yayınlanan makaleyi 
doğrulamıştır. Raporda birkaç olay ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

25 yaşındaki çiftçi Gul Muhammed, Kandahar şehrinin batısında, tarlada çalışırken Kanadalılar tarafından 
tutuklandığını söyledi. Kanadalı birliklerin, onu Afgan askerlere teslim ettiğini ve ordu, polis ve istihbarattan 
olan Afgan sorgucuların elinde, işkenceli 6 ayın başladığını anlattı. Söylediğine göre sorgucular onu tüfeğin arka 
kısmıyla dövdüler, uykusuz bıraktılar, elektrik verdiler, kablolarla kırbaçladılar.  

25 yaşındaki şoför Sherin ise; Kanadalı ve Afgan birlikler tarafından, Kandahar şehrinin kuzeyindeki bir kontrol 
noktasında nasıl tutuklandığını anlattı. Kısık sesli, ufak tefek bir adam olan Sherin, kendisini Kanadalı olarak 
tanıtan birisi tarafından NDS yetkililerine bir kamyonetin arkasında götürülerek teslim edilmeden önce, sorgu 
esnasında yaşadıklarını aktardı. Sherin, NDS nezaretinde 1,5 ay kalmış. Burada sorgucular onun yüzünü 
yumruklamış, sakallarını çekmiş ve bir demet elektrik kablosuyla her seferde 60 defa kırbaçlamışlar.94

İşkenceye Uğramak Üzere Afgan İstihbaratına Sevk Edilen Tutuklular: 

Uluslararası Güvenlik Destek Güçlerinin (ISAF) Suç Ortaklığı 

23 yaşındaki terzi Abdul Wali, Kanadalılar tarafından tutuklandığını ve Afgan askerlere teslim edilene kadar 
Kanadalıların kendisine iyi davrandığını, fakat Afgan askerlerden dayak yediğini söyledi. Wali, dayak olayının, 
Kanadalıların karakolu ziyaret ettikleri zamanlar dışında, sürekli yaşandığını belirtti. En kötü işkencelerin ise 
polisten ve NDS’den geldiğini anlattı.

İlk olarak Kanadalı güçler tarafından gözaltına alınan 15 Afgan’ın röportajlarının analizi yapıldığında, 10’unun 
doğrudan ya da ANA veya ANP tarafından NDS’ye sevk edildiği görülmektedir. NDS karakolunda kalan 10 

92 Public Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007] s. 1
93 Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007� s. 7 Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007� s. 7 s. 7
94 Graeme Smith, “Personal Account: A Story of Torture”, Globe and Mail, 24 April 2007.
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tutukludan 6’sı işkence ve diğer kötü muamelelere maruz kaldığını belirtti. Kanadalı yetkililerin kendileri de, en 
az 6 tane ilk elden işkence raporu aldıklarını bildirdiler.95 Kanada hükümeti, 40’tan fazla kişinin sevk edildiğini 
belirtti. Ancak, AI’nin belirttiğine göre sevk edilenlerin sayısı 200 gibi yüksek bir rakam ve bu sayı acil olarak sevk 
edilenleri (askeri operasyonlar sırasında) kapsamamaktadır.

Kandahar şehrinde, 2005 yılının ortalarında, NDS baskınından sonra tutuklanan A.B. isimli bir kişi, Amnesty 
International’a Aralık 2005’te şu açıklamaları yapmıştır:

“NDS’nin Kandahar’daki kampına götürüldük. Dayak yediğim oda küçük kapılı, küçük pencereli beton bir odaydı. 
2 büyük masa vardı; tavanda da bir askı veya kanca… Duvarlar kanlı idi. Metal bir kablo ile sırtımdan ve böbrek 
tarafımdan 50–60 kere kırbaçlandıktan sonra bayıldım. Kendime geldiğimde hâlâ dayak yiyordum. Daha sonra 
tavandaki kanca yardımıyla beni asıp dövdüler. 1 saat kadar asılı durdum, yine bayıldım. Yere indirip üstüme su 
döküp tekrar asıyorlardı; bunu defalarca tekrarladılar.  Yaklaşık 12 veya 13 adam beni dövüyordu ilk gece. Asla 
sorgulama olmadı ve NDS karakolunda ne bir sorgucu ne de bir yargıç vardı. Dayaktan sonraki 10 gün 10 gece 
kımıldayamadım. 10 gece sonra elbiselerimi değiştirip banyo yapabildim. 20–25 gün sonra bana doktor getirdiler. 
Doktor bana ne olduğunu bilmediğim bazı ilaçlar verdi. O günden sonra tedavi görmedim, 2 ay orada tutsak edildim.’

A.B.’nin ailesi, devletten herhangi bir yardım veya tazminat almamış. Şu an aile bireylerinin yardımlarıyla 
yaşıyorlar. A.B.’nin ailesi şu ana kadar herhangi bir yasal şikâyette bulunmamış, çünkü onlar şikâyetlerin “hiçbir 
yere gitmediğine” inanıyor. Amnesty International raporuna göre Belçika ve diğer ISAF ülkeleri de ellerinde 
tuttukları tutukluları işkence edecekleri yüksek ihtimal olan Afgan güçlerine teslim etmişlerdir. 

UNHCR tarafından 2001 yılında Elihu Lauterpacht ve Daniel Bethlehem öncülüğünde hazırlanan insan hakları 
kararnamesinde şunlar ifade edilmiştir.

“Hiçbir mahkûm kötü muameleye tâbi tutulacağı ya da can güvenliğinin tehlikede olduğu başka bir ülke, hapishane 
ya da kuruluşa teslim edilemez. Bu konu hiçbir esneklik, istisna ya da limit olmadan uygulanmalıdır.”96

2009 yılı sonunda Amerikalı bir sivil toplum kuruluşunun elinde bulunan Amerikalı askerlerin esirlere işkence 
yaptığını belgeleyen resimlerin basında yer almaması için Obama yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi’ne gitmesi 
ise Başkan Obama’nın suçluları korumak bir tarafa, işkencenin neresinde durduğunu da göstermektedir. 

Afganistan’da esirlere iyi muamele edilmemesiyle ilgili tek sorumlu elbette sadece ABD değildir. Koalisyon 
gücü diğer ülkeler ve Afgan hükümeti de insan hakları örgütlerince suçlanmaktadır. 2009 Aralık ayında 
şüpheli Abdül Basir’in gözaltında ölümüyle ilgili İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu şahsın Afgan 
istihbarat birimlerince gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğünü söylemiştir. Şahsın cesedi üzerinde, yapılan 
işkencelerin izlerinin bulunduğu, konuyla ilgili şahsın ailesine ise Abdül Basir’in intihar ederek öldüğüne 
dair, Basir’in hapisteki babası ve kardeşlerini serbest bırakma karşılığında kâğıt imzalatıldığını duyurmuştur. 
 
Kanada’nın Afganistan büyükelçiliğinde çalışan bir yetkiliye göre ise Kanada askerleri suçlu olup olmadığına 
bakmaksızın birçok şüpheliye işkence yapmış ve konuyla ilgili resmi şikâyetler yetkililerce hasıraltı edilmiştir. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Kanada askerlerinin yaptıklarını Kanada vatandaşlarının bilmeye hakkı olduğunu, 
iddiaların araştırılması yerine konuyu gündeme getiren yetkilinin suçlanması nedeniyle Kanada hükümetini 
eleştirmiştir. 

95 Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007�s. 28-29 Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007�s. 28-29 13 November 2007�s. 28-2913 November 2007�s. 28-29s. 28-29
96 Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007�s. 16 Amnesty International Afghanistan Detainees transferred to torture: ISAF complicity? 13 November 2007�s. 16 16
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İnsan Hakları Örgütleri

Afganistan’da devam eden savaş, insan hakları örgütlerinin ülkede yeterince bağımsız çalışmasına izin 
vermemektedir. Ülkede gerçek anlamda bağımsız çalışan kurumlar var olmakla beraber işgal güçleri adına politik 
raporlar yayınlayan ve Taliban aleyhine bilimsel olmayan istatistik ve veriler kullanarak işgal lehine çalışma yapan 
kurumlar da mevcuttur. 

Ülkenin en büyük insan hakları kurumu olan Afghanistan Independent Human Rights Commission (Afganistan 
Bağımsız İnsan Hakları Kurumu) 500 çalışanı ile genelde Kabil ve çevresinde insan hakları çalışması yürütmektedir. 
Taliban tarafından Batılı güçler adına sahte raporlar hazırlamakla suçlanan kurumun başkanı, Ahmed Ziya 
Langari MAZLUMDER heyetine, çalışanlarının maaşının Batılı ülkeler ve Kabil yönetimi tarafından verildiğini 
bildirmiştir. 

Büyük güvenlik önlemleriyle korunan Bağımsız İnsan Hakları Kurumuna ancak 3 aramadan geçilerek girilebiliyor. 
Askerler tarafından sıkı güvenlik tedbirleriyle korunan kurumun yüksek duvarları askeri bir üs gibi kum 
torbalarıyla güçlendirilmiş. 

Sivillerin yaşamını yitirdiği saldırıların çoğunu Taliban’ın gerçekleştirdiği yönünde sahte raporlar hazırlamakla 
suçlanan Bağımsız İnsan Hakları Kurumu, Taliban tarafından tehdit edilmektedir.

Bağımsız İnsan Hakları Kurumu, işgal lehine raporlar hazırlamakla suçlanıyor. 
Kurum, askerler tarafından korunuyor.
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Bağımsız İnsan Hakları Kurumunun içeriden bir görüntüsü.

Bagram 

Amerika’nın Afganistan’a müdahalesinin ardından başkent Kabil’in yakınlarında kurduğu Bagram üssünde 
yaşananlar, Guantanamo’ya benzerlikleriyle dikkat çekmektedir. Burada terör örgütüne mensup oldukları 
gerekçesiyle “yasa dışı düşman savaşçı” olarak nitelenen yaklaşık 700 tutuklu bulunmaktadır.
 
Amerikan Medeni Halklar Birliği tarafından yayımlanan belgelerde, tutukluların beyzbol sopalarıyla 
dövüldüklerine, enselerine silah dayanarak ve başlarına çuval geçirilmiş bir şekilde fotoğraflarının çekildiğine, 
tüm bunların münferit değil yaygın ve sistematik olarak yapıldığına dikkat çekiliyor.

ABD Tutsakları
 
BBC’nin, Bagram Üssü’nde 2 ay süreyle kalan 27 tutukluyla ayrı ayrı ortamlarda görüşerek yaptığı mülakatlarda 
sadece iki kişinin işkence görmediği, geriye kalan 25 kişinin ise ‘aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda bırakılma’, 
‘dayanılmayacak gürültüye maruz kalma’ ve ‘kadın askerlerin yanında çırılçıplak soyulma’ gibi işkence ve 
aşağılanmalara tâbi tutulduğu belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Bagram Üssü’nde Amerikalı askerlerin işkencesine 
maruz kalan 16 ve 17 yaşlarında iki Afgan genç, haftalarca beton üstünde yatırılarak çıplak fotoğraflarının 
çekildiğini söylemişlerdir. Gençler bir Amerikan askerinin pornografik fotoğraflar ile annelerinin fotoğraflarını 
yan yana koyup ikisine aynı anda bakmaya zorlandıklarını söylemiştir. Bütün bu vahim iddialara karşın insan 
hakları kuruluşlarının üsse girişine izin verilmemektedir. Bu yönüyle Bagram, ‘Kara Hücre’ olarak anılmaktadır.

IHRC’nin 2005 raporuna göre Bagram Üssü’nde 2005 itibariyle 500 mahkûmun, Kandahar’da ise 70 mahkûmun 
Amerikan askerlerinin yönetimindeki hapishanelerde tutulduğu ifade edilmiştir. 

IHRC, birçoğu 2 ya da 3 yıl gibi uzun bir süreden beri kampta tutulan mahkûmların yargılanmadığını ve bu 
sürede hiç mahkemeye çıkarılmadıklarını açıklamıştır. Ayrıca Bagram askeri üssündeki hapishaneleri IHRC 
dâhil hiçbir insan hakları kuruluşunun ziyaret etmesine izin verilmemektedir. Amerikan makamları sadece 



AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU |

- 55 -

Kızıl Haç’ın sınırlı bazı yerleri ziyaret etmesine izin vermiştir.  2005 yılı itibariyle Afganistan’da toplam 6 bin 
mahkûmun hükümet yönetimindeki hapishanelerde tutulduğu belirlenmiştir. Bunlardan 219’u kadındır. 16 Ocak 
2005 tarihinde Amerikan güçleri 81 mahkûmu Bagram üssünden tahliye etmiş ve bu mahkûmlardan birçoğu 
ciddi işkenceye maruz kaldıklarını açıklamışlardır. Serbest bırakılan mahkûmlardan 19 yaşındaki Şah Âlim ve 35 
yaşındaki Abdulmennan, Bagram hapishanesinde düzenli olarak işkence gördüklerini, kendilerine tazyikli su ve 
dayakla işkence edildiğini, uykusuz bırakıldıklarını belirttiler. 97

Amerikan merkezli “Önce İnsan Hakları” (HRF) isimli örgütün yaptığı objektif çalışmalar sonucunda aşağıda 
belirtilen bulgulara ulaşılmıştır:

•	 Amerikan ordusundaki komutanlar, yetkileri altında bulunan gözetim merkezlerinde hayatını kaybeden 
mahkûmlarla alakalı düzenli rapor tutmamışlardır. Birçok olayda mahkûm, hayatını kaybettikten günler hatta 
haftalar sonra, olayla alakalı aydınlatıcı delillerin yok olmasının ardından yetkililer olaydan haberdar edilmişlerdir. 

•	 Gözaltında ölüm ve işkence iddialarıyla alakalı görevlendirilen soruşturma komisyonları, olayın 
aydınlatılması ve suçluların adalete teslim edilmesinde kilit öneme sahip şahitlerle görüştürülmemiş ya da bu 
görevlerini ihmal etmişlerdir. 

•	 Sorumlular olaylarla alakalı raporları eksik ve güvenilir olmayan bilgilere dayanarak hazırlamışlar ve bu 
bilgi eksikliği/kirliliği de olayın aydınlatılmasını engellemiştir.

•	 Olaylarla alakalı raporların gereksiz ve kısıtlayıcı ölçülere göre sınıflandırılması, CIA ve Özel Kuvvetlere 
bağlı subaylara soruşturmalardan kurtulmaları için çeşitli imkânlar oluşturmuştur. 

•	 Gözaltında işkence ve gözaltındaki ölümlere yönelik verilen cezalar, çok geç ve yetersizdir. 

•	 Gözaltında ölümlere yönelik açıklanan rakamlar gerçek rakamların yarısını bile yansıtmamaktadır. Asıl 
rakamlar ve kritik bilgiler ihmal edilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Örgüt, yayınladığı raporda ayrıca gözaltında işkence sonucu hayatını kaybeden birkaç kişinin yaşadığı trajik olaya 
da yer vermiştir. 98

Habibullah

Habibullah, 3 Aralık 2002 tarihinde Bagram askeri üssünde Amerikan askerleri tarafından işkence ve kötü 
muameleye maruz kalarak hayatını kaybetmiştir. New York Times gazetesinin haberine göre Habibullah, bir 
savaş ağası tarafından yakalanmış ve kasım ayında Amerikan makamlarına muhtemelen para karşılığında teslim 
edilmiştir. 

Habibullah tek başına bir hücreye kapatılmıştır. Habibullah burada sorgu sırasında işkenceye uğramıştır. Uzun 
bir süre bu şekilde duvara zincirlenmiş halde bulunan Habibullah, 3 Aralık 2002 tarihinde hücresinde ölü olarak 
bulunmuştur. 

97 SAARC Human Rights Report 2006 s. 166
98 Command. s Responsibility Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan Written by Hina Shamsi and 
Edited by Deborah Pearlstein February 2006 s. 12
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Dilaver

Dilaver, Bagram askeri üssünde bir haftada hayatını kaybeden ikinci mahkûmdur. New York Times gazetesi, 
tutukluluk halinde hayatını kaybeden yüzlerce kişiden sadece ikisini kapağına taşıyarak olayı gündeme 
getirmiştir. Taksi şoförü olan Dilaver, evine giderken Amerikan ordusuna hizmet eden bir komutan tarafından 
aracı durdurulmuş ve roket saldırısı suçlamasıyla Bagram askeri üssüne gönderilmiştir. 

Gazetenin aktardığına göre Dilaver, Amerikan askerleri kendisini sorgularken işkenceye maruz kalmış ve bir 
defasında asker ona vurduğunda “Allah!” diye bağırmıştır. Asker bu sözü komik bulmuş ve Dilaver’e aynı sesi 
duymak için bir saat boyunca vurmuştur. 

Çevirmeni, Human Rights First isimli insan hakları kurumuna şunları aktarmıştır: “Dördüncü defa sorgulamaya 
gittiğimde Dilaver’in artık bitkin düştüğünü ve ellerini havaya kaldıramadığını, başına dahi koyamadığını gördüm. 
Bir asker, Dilaver’in elini başına kadar kaldırdı. Ayakta duramıyor, diz üstü oturamıyordu. Prangalar sinirlerini 
zedelemişti. Biri yardım etmezse yere yığılıp kalıyordu.”

Sher Muhammed Han 

Dilaver
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Cemal Nasır 18 yaşındaydı. 99

Raporda aynı muameleye maruz kalan Muhammed Sayari, 18 yaşındaki Cemal Nasır ve daha 24 yaşında olan Sher 
Muhammed Han’a ait de ayrıntılı bilgilere yer veriliyor. Nasır, Afgan ordusunda çalışmasına rağmen Taliban’la 
bağları olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, kuruluşun raporuna göre karda yürütülmüş, çıplak olarak karda 
süründürülmüş ve elektro şok işkencesine maruz kalmıştır. 

Tutuklular, ABD`nin Kabil`in kuzeyindeki Bagram hava üssünde bulunan gizli cezaevindeki hücrelerde tecrit 
edilerek doğal ışıktan mahrum bırakıldıklarını, hareketlerinin kısıtlandığını, düzgün yiyecek ve yatacak yer 
verilmediğini, dini görevlerini yerine getirmelerine ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi`nin kendilerini ziyaret 
etmesine izin verilmediğini belirtmişlerdir.100

99 Command.s Responsibility  Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan s. 13
100 http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=132582
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Afgan Hapishanelerindeki Taliban Üyeleri

Afganistan’da uluslararası güçler tarafından eğitilen Afgan ulusal güvenlik görevlilerinin de birçok hak ihlallerine 
karıştıkları gözlemlenmektedir. Afgan askerlerin herhangi bir bombalı saldırı sonrası etrafa rastgele ateş açtıkları ve 
çeşitli çatışmalarda meslektaşlarını kaybetmeleri üzerine sivillerden intikam alma yoluna gittikleri belirlenmiştir. 8 
Temmuz 2011 tarihinde kamuoyuna yansıyan görüntülerde Afgan askerlerinin, Taliban üyesi ya da sivil oldukları 
belirlenemeyen 3 kişiyi öldürdükten sonra cesetlerini parçaladıkları tespit edilmiştir. 101 

Bu kişiler hikâyesi anlatılmış işkence mağdurlarıdır. Ancak hikâyesi unutulmuş, hiç bilinmeyen birçok mahkûm 
aynı akıbeti yaşamıştır ve bazıları yaşamaya devam etmektedir. Afganistan modern dönemlerde savaşlara ve insan 
hakları ihlallerine en fazla kurban veren ülkedir. 30 yıldır ardı arkası kesilmeyen çatışmalar, yönetim boşluğunun 
neden olduğu kargaşa içerisinde yerel savaş ağalarının hukuk kurallarına uymayan uygulamalarından doğan 
haksız ölümler ve son olarak uluslararası güçlerin ağır bombardımanları neticesinde yaşamını yitiren on binlerce 
insan…

101 http://www.pressmedya.com/haber_detay.asp?haberID=3521
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EROİN

Afganistan devlet başkanı Hamid Karzai’nin aile bireylerinin ülkedeki eroin ticaretinden ciddi anlamda kâr 
ettiği yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır. Hamid Karzai’nin bazı akrabalarının narkotik suçlardan dolayı 
tutuklandıkları, ancak ülkedeki siyasi nüfuzları sayesinde ceza almadan serbest bırakıldıkları kamuoyu tarafından 
bilinmektedir. Karzai ailesinin eroin ticaretinden kâr sağladıklarına dair her ne kadar açık deliller olmasa da 
birçok yetkili ve saygın medya kuruluşu, özellikle de Hamid Karzai’nin kardeşi Ahmed Veli Karzai’nin eroin 
kaçakçılığında ciddi rolünün olduğunu dile getirmişlerdir.102 Ahmed Veli Karzai, Taliban tarafından 12 Haziran 
2011 tarihinde öldürülmüştür.

 

 
New York Times gazetesinin ortaya attığı iddialara göre Afganistan’da işgal sonrası eroin trafiğinin ve ticaretinin 
artışında CIA’nın büyük rolü olduğu belirtilmiştir.103 CIA’nın ülkede lokal bazda etkili olan kişilerle çeşitli alanlarda 
ortak hareket ettiğine değinilen haberde, özellikle 

Afgan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kardeşi Ahmed Veli Karzai’nin CIA ile beraber eroin ticareti yaptığı 
iddialarına yer verilmiştir.104 

Afganistan’da Taliban sonrası dönemde üretim miktarı büyük oranda artan uyuşturucunun, özellikle de Afgan 
halkına zarar verdiği, ülke tarihinde ilk defa bu oranda gencin eroin bağımlısı olduğu dile getirilmektedir. 
102 http://afp.google.com/article/ALeqM5gQXeIjjy90aFOYj42q5YnZS-fWAw
103 http://www.darkpolitricks.com/2009/10/cia-links-to-opium-trade/ http://www.geopoliticalmonitor.com/afghan-heroin-the-cia
104 http://www.nytimes.com/2009/10/28/world/asia/28intel.html
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Özellikle de Kabil’de uyuşturucu bağımlısı genç sayısının hızla arttığı, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarca 
dile getirilmektedir. 2004 yılı tahminlerine göre Afganistan’da uyuşturucu bağımlısı kişi sayısı 500 bindir.105 
Taliban iktidarının yıkılmasından sonra ülkede ve çevre ülkelerde eroin kullanıcılarının dramatik bir biçimde 
arttığı gözlemlenmektedir.106

MAZLUMDER heyeti, toplu halde eroin çeken bağımlıların bulunduğu Kabil deresini ziyaret etti. 

BM aracı, bağımlıların bulunduğu köprünün üstünde. BM, olaya karşı hiçbir önlem almıyor.

105 Dr. M. Zafar, Drug Demand Reduction Officer, CND, October 29, 2004 
106 UNDCP: Community Drug Profile # 4: An assessment of the drug use in rural Afghanistan- the Great Azro Initiative target districts. 
UNDCP Afghanistan Office, PanGraphics (Pvt) Ltd. Islamabad; 2001.
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Afganistan’da Taliban öncesi ve sonrası döneme ait eroin üretim miktarı. 

Afganistan’da Taliban döneminde ve sonrasında eroin üretiminin yıllara göre miktarı yukarıda belirtilmiştir. 
Amerikan güçlerinin ülkeyi işgal etmesinden kısa bir süre sonra eroin üretiminin dramatik bir boyutta artması, 
uluslararası güçlerin bu konuda yeterli önlemler almadıkları iddiasını gündeme getirmektedir. Afganistan on 
yıllar boyu dünya eroin üretiminin büyük bir çoğunluğunu karşılayan ülke olmuştur. Afgan tarihinde eroini ilk 
defa yasaklayan yönetim, Taliban yönetimidir. Taliban’ın, uluslararası kamuoyunun ülkeye ciddi bir ambargo 
uyguladığı ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bile eroin ticaretini serbest bırakmaması, o dönemde 
birçok uluslararası kurum tarafından takdirle karşılanmıştır. Taliban, 2000 yılında eroini yasaklamış ve hareketin 
lideri Molla Muhammed Ömer, yayınladığı bir fetvada eroin üretiminin ve ticaretinin İslam’a ve insanlığa karşı 
bir suç olduğunu ve artık yasak olduğunu belirtmiş, fetvanın yayınlanmasından bir sene sonra eroin üretimi %3’e 
düşmüştür. Eroin ticareti Afganistan’ın işgalinden sonra 20 kat artmıştır. 107

Tablo 3
Afganistan’daki Eroin Üretiminin Tarihsel Seyri 

Yıl                           Hektar olarak Üretim                            Üretim(Ton)
1994                                 71,470                                    3,400
1995                                 53,759                                    2,300
1996                                 56,824                                    2,200
1997                                 58,416                                    2,800
1998                                 63,674                                    2,700
1999                                 90,983                                    4,600
2000                                 82,172                                    3,300
2001                                   7,606                                       185
2002                                 74 000                                    3400
2003                                 80 000                                    3600

Yukarıda da görüldüğü gibi Taliban’ın 2001 yılında uyguladığı üretim yasağı neticesinde eroin üretimi %97 oranında düşmüştür.108

107 http://www.pressmedya.com/haber_detay2.asp?haberID=3126
108 Rakamlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Afghanistan, Opium Poppy Survey, 2001, UNOCD, Opium Poppy Survey, 2002 http://www.unodc.org/pdf/afg/afg_opium_
survey_2002.pdf
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İşgal ve Eroin Üretiminin Artışı

Afganistan uzun yıllardan beri dünya eroin üretiminin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. 1999 yılında dünyada 
eroin üretiminin yüzde 75’ini Afganistan karşılamıştır. Eroin, Afganistan’dan savaş ağaları ve sınır kaçakçıları 
aracılığıyla birkaç ayrı güzergâhtan bütün dünyaya dağıtılmaktadır. Afganistan-İran, Türkiye-Avrupa güzergâhı, 
bilinen başlıca güergâhlardır. Eroin bağımlılığı günümüzde hemen tüm ülkelerin ortak sorunudur.109 

Eroin üretiminin seyrine bakıldığında üretim miktarının işgal ile birlikte doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. 
Uluslararası kuruluşlar, ABD ve Batı destekli Karzai hükümetini eroin üretiminin önüne geçmemek ve üretimi 
desteklemekle suçlamaktadır. Hamid Karzai’nin kardeşi Ahmet Veli Karzai’nin eroin ticareti yaptığına dair bizzat 
Beyaz Saray tarafından hazırlanmış birçok rapor mevcuttur.110 

Rusya da Amerika’yı eroin kaçakçılığına dâhil olmak ve bundan kâr elde etmekle suçlamış ve Afganistan’da üretilen 
eroinden dolayı Rusya’nın ve bütün dünyanın ağır bir bedel ödediğini açıklamıştır. Afganistan’da üretilen her 5 kg. 
eroinin 1 kg’ı Rusya’da tüketilmektedir.111

2000 yılına gelindiğinde ise ülkedeki Taliban yönetimi, eroin üretimini İslam’a ve insanlığın yararına aykırı 
bulduğunu açıklamış ve yasaklamıştır. Bu yasağı kararlı bir biçimde uygulayan Taliban, ülkede bir önceki sene 
47 bin metrik ton olan eroin üretimini 74 metrik tona indirerek tüm dünyada uluslararası kamuoyunun takdirini 
almıştır. Yasağın ardından eroin fiyatları dünyada 10 kat artmıştır.112  

Ancak eroin üretimi Amerika öncülüğündeki uluslararası güçlerin ülkeyi işgal etmesiyle bir anda tarihinin en 
yüksek seviyesine yükselmiştir.113 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Taliban’ın 2001 yılında uyuşturucu üretimini yasaklaması, uyuşturucu 
üretimini 10 kat düşürmüştür. Taliban’ın iktidardan uzaklaştırılmasından kısa bir süre sonra eroin ekilen alan 10 
kat artmış, 2008 yılında ise bu oran tam 20 kat artmıştır. ABD işgalindeki Afganistan, bütün tarihi boyunca en 
fazla eroin üretimini şu an yapmaktadır. 

109 Heroin Trafficking in Russia’s Troubled East. 2003, Europe, Asia, Africa Strategic Intelligence Unit, DEA- October 2003

110 http://www.nytimes.com/2008/10/05/world/asia/05afghan.html
111 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghan_Opium_Trade_2009_web.pdf
112 Frontiers and Wars: the Opium Economy in Afghanistan, JONATHAN GOODHAND, ©Blackwell Publishing Ltd., 
Henry Bernstein and Terence J. Byres 2005. Jonathan Goodhand, Department of Development Studies, SOAS, University 
of London, Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG. e-mail: jg27@soas.ac.uk 
113 A.g.e.
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İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR 
VE SAVAŞ SUÇLARI

İlk bakışta eski dönemlere ait bir toplu mezar gibi görünen bu yer, aslında 
2001 yılında General Raşit Dostum’un emriyle çölde kurşuna dizilen Taliban üyelerine aittir. 
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Cenk Kalesi (Qala-i Jangi)  Katliamı (25 Kasım-1 Aralık 2001)

2001 yılında Taliban ve aralarında onlarca değişik ülkeden yüzlerce yabancı El Kaide üyesinin bulunduğu toplam 
8 bin kişi, Kunduz kentinde meydana gelen çatışmalarda Afgan General Raşit Dostum, Burhaneddin Rabbani, 
Hizbul Vahdet ve Şah Ahmed Mesud’un öldürülmeden önce liderliğini yaptığı hareketin ortak adı olan “Kuzey 
İttifakı”na teslim oldu. Kuzey İttifakı güçleri, teslim olan bu kişilere, çatışmaları bırakıp silahlarını teslim etmeleri 
durumunda serbest bırakılacaklarına dair Kızıl Haç kanalıyla garanti vermiştir. Esir edilen bu kişilerden yaklaşık 
1500’ü Mezar-ı Şerif ’teki Cenk Kalesine transfer edilmiş, burada gerçekleşen katliamda yüzlerce mahkûm 
öldürülmüştür. Cenk Kalesi, ABD uçakları tarafından bombalanmış ve katliamın yaşandığı anlar bölgede bulunan 
kameramanlar tarafından dakika dakika kayda alınmıştır. Katliam esnasında CIA ajanlarının da Kuzey İttifakı 
güçlerine askeri danışmanlık desteği verdikleri, hatta yer yer çatışmalara bizzat iştirak ettikleri, görüntülerde 
yer almaktadır. Katliamın yaşandığı süreçte Johnny Micheal Spann isimli CIA ajanının kalede yaralı olarak ele 
geçirilen John Walker Lindh isimli Amerikalı El Kaide üyesini sorguladığı görülmektedir.

Cenevre sözleşmeleri gereği, ailelerine haber verilmesi ve adil bir biçimde yargılanması gereken bu kişiler, her 
bir konteynıra 200’den fazla kişi olmak üzere doldurularak Şibergan Cezaevine götürülmüşlerdir. Yol boyunca 
konteynırlara kilitli olan mahkûmlara su ve yemek verilmemiş, konteynır konvoylarının değişik bölgelerde 
konaklaması nedeniyle yolculuk 3 gün sürmüştür. Bu yolculuk esnasında yüzlerce Taliban ve El Kaide üyesi 
yaşamını yitirmiştir. Konteynırlarla cezaevine sevk edilen kişi sayısı 7 bin 500 olarak tespit edilmiştir. Görgü 
tanıkları 200-300 kişi olarak konteynırlara kilitlenen mahkûmların kısa bir süre sonra açlık, susuzluk ve 
havasızlıktan dolayı ağlamaya başladıklarını, Dostum’a bağlı güçlerin, mahkûmların hava alması için delik açma 
bahanesiyle konteynırlara ateş ettiklerini, bu sırada içeride birçok mahkûmun öldüğünü belirtmişlerdir.114 Bir 
görgü tanığı, hapishaneye gelindiğinde mahkûmların yarısının yaşamını yitirmiş olduğunu belirtmiştir.115 

Olay sırasında konteynırlardan yere kan sızdığı, ortaya çıkan manzaranın dayanılmaz olduğu, bazı görgü tanıkları 
tarafından ifade edilmiştir. Olayı bizzat yaşayan kişilerin Kızıl Haç’a verdikleri ve kayıtları hâlâ mevcut olan 
ifadelerde; konteynırdaki kişilerin çoğunun daha yoldayken havasızlıktan hayatlarını kaybettiği açıklanmaktadır. 
116

ABD, bölgede yaşanan katliama Amerikan güçlerinin de dahil olduğu suçlamalarını reddetmiştir. Amerikan 
Devlet sözcüsü Larry Schwartz, katliam hakkında ABD’ye yöneltilen suçlamaların gerçeklere ve delillere ters 
düştüğünü açıklamıştır. Ancak olay hakkında Pentagon ya da ABD ordusunun hiçbir soruşturma yürütmemiş 
olması, ABD’nin açıklamasının kamuoyunu aldattığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Mezar-ı Şerif katliamını anlatan gerçek görüntülerden oluşan belgesellerde, katliam sırasında birçok Amerikan ve 
İngiliz ajanın da bölgede olduğu ve katliamdan haberdar oldukları görülüyor. Jamie Doran,117 ‘‘Mezar’da Katliam’’ 
isimli hatıralarında başından geçen şu olayı anlatıyor:

‘‘Dostum’un tek kollu komutanlarından Mamur Hassan ile beraber Kokcha nehrinin kıyısında devam eden 
çatışmaları görüntülüyordum. O sırada el Cezire kanalı, Raşit Dostum’un öldürüldüğünü iddia etti. Kuzey İttifakı 

114 Mackay, Neil (2002-06-16). “Did the US massacre Taliban?”. Sunday Herald. Archived from the original on 2002-12-05. Retrieved 
2009-07-30.
115 Finnegan, Lisa (2006). No Questions Asked: News Coverage Since 9/11. Greenwood Publishing Group. s. 116–118. ISBN 978-0-
275-99335-1. 
116  http://www.youtube.com/watch?v=iXx5td6_IqM
117 Jamie Doran, uluslararası ödüller almış bir film yapımcısıdır. Daha önce BBC’de de çalışan Doran’ın Türkiye’nin 
bölgedeki müttefiki General Raşit Dostum’un Mezar-ı Şerif ’te 3 binden fazla Taliban üyesini kurşuna dizerek öldürmesini 
konu alan filmi Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda izletildi.
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militanları arasında ciddi bir moral bozukluğu yaşanıyordu. Yanımda bulunan Hasan benden uydu telefonunu 
istedi. Raşit Dostum’u arayacaktı. Ben de ona görüşmeyi kaydetme şartıyla telefonumu vereceğimi söyledim. Kabul 
etti ve Dostum’u aradı. Aralarında hâlâ elimde kayıtlı bulunan görüşmede şunlar konuşuldu:
-Raşid, nasılsın? El Cezire senin öldürüldüğünü iddia ediyor.
-Dur bir dakika, kendimi yoklayayım, ölmüş müyüm? Yok, yaşıyorum, sen onlara bakma.
-Mezar-ı Şerif ’te çatışmalar nasıl gidiyor?
-İyi, ancak cephane sıkıntımız var. Mühimmat satan herkesten satın alıyorum. Yanımda 20’den fazla Amerikalı subay 
var. Çok profesyoneller.’’

 İşte bu konuşmalar Mezar-ı Şerif katliamı sırasında Raşit Dostum’a Amerikalıların da eşlik ettiğini gösteren ilk 
belgeydi.118 O dönemde sıcak çatışmaların yaşandığı Mezar-ı Şerif ’te çekilen görüntülerde Afgan tarihinin en 
büyük katliamlarından biri olan Cenk Kalesi katliamında ABD ve İngiliz askerlerin de bulunduğu görülmektedir.119

Jamie Doran’ın kameraya aldığı görüntülerde yaklaşık 470 Taliban ve bazı El Kaide şüphelilerinin bulunduğu 
bir grubun Cenk Kalesine hapsedildiği görülüyor. İçerideki savaşçılar, birkaç gardiyanın silahını ele geçiriyor ve 
çatışma çıkıyor. Daha sonra kaledeki cephaneliklerden birini ele geçiren Taliban esirleriyle Kuzey İttifakı güçleri ve 
bölgede bulunan Amerikan ajanları arasında çatışma çıkıyor. Çatışmada Amerikalı CIA ajanı Johnny ‘Mike’ Spann 
ve 30’dan fazla Dostum’un adamı öldürülüyor. İşte o andan itibaren 4 bine yakın Taliban esirinin öldürüldüğü 
Daşti Leili çölü katliamı ve Mezar-ı Şerif katliamı başlıyor. Olay bir intikam alma yarışına dönüyor.120  Afganistan’da 
Cenk Kalesi katliamının baş sorumlusu olan Raşit Dostum, Sovyet işgali sırasında Sovyet yanlısı duruşuyla ülkede 
tarihi bir nefrete sahiptir. Sovyet işgali döneminde 20 bin işgal yanlısı gücü olan 1954 doğumlu Raşit Dostum, ülke 
tarihinde kanlı çatışmalara neden olan birkaç iç savaşta baş aktör olmuştur. Dostum’un Mezar-ı Şerif ’te organize 
ettiği katliam, Afgan toplumunun değişik katmanlarında tepkiyle karşılanmış ve Afgan halkının kaldıramayacağı 
bir haksızlık örneği olarak tarihe geçmiştir.121   

118 Massacre at Mazar: Jamie Doran s. 3
119 http://www.youtube.com/watch?v=rm0gBx1NAko&feature=related
120 Massacre at Mazar: Jamie Doran s. 4
121 http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/rashid-dostum-the-treacherous-general-618688.html
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Raşit Dostum, Türkiye’nin müttefikidir. 4 bin Taliban üyesinin konteynırlarda 
Nazi usulü yöntemle öldürülmesinin baş sorumlusudur.

Afganistan’daki Daşti Leili çölü üzerinden, ABD ve Kuzey İttifakı askerlerince Kunduz’dan Sheberghan 
hapishanesine nakledilmekte olan 7 bin 500 (sayı, kaynaklara göre değişmektedir) civarında Taliban mahkûmu, 
konteynırlar içerisinde ölüme terk edilmiştir. Daşt-i Leili katliamı, ABD’nin Afganistan işgali sırasında, Aralık 
2001’de meydana geldi. Nakledilen mahkûmlar, General Raşit Dostum’a bağlı birliklerin gözetimi altındaydı ve 
içlerinden bazıları da Mezar-ı Şerif ’teki Cenk Kalesi (Qala-i Jangi) savaşından sağ kurtulanlardı. 2009’da Dostum 
suçlamaları reddetti. 

Tüm kaynaklara göre, mahkûmların pek çoğu konteynırlar içerisinde boğularak öldü ve bazı görgü tanıkları, 
hayatta kalanların da kurşuna dizildiğini iddia etmekteler. Ölenler, komutan Kamal’in gözetimi altında, toplu 
mezarlara gömüldüler. Gömme işlemine katılanlar, komutan Taher Charkhi de dahil, ölümlerle ilgili hiçbir 
pişmanlık ifade etmiyorlar ve şöyle diyorlardı: “Binlerin ölmesi gerekiyordu, yüzlerin değil.” 
İddialar, 2002 yılından beri Physicians for Human Rights (PHR- İnsan Hakları için Hekimler) tarafından 
araştırılmaktadır. PHR, 2002 yılında BM korumasındaki bölgede iki adli araştırma gerçekleştirdi. 2008’de PHR, 
BM ile birlikte çalışarak, mezarların, olayın üzerini örtmek amacıyla tahrip edildiğini belgeledi.122

General Dostum’un sadece katliam gerçekleştiren bir savaş suçlusu olarak değil, aynı zamanda olayın araştırılmasını 
engelleme ve delillerin çürütülmesinde de ciddi oranda sorumlu tutulduğu, PHR başkan yardımcısı Susannah 
Skin tarafından ifade ediliyor. 

“PHR’nin bir adli tıp uzmanı, 2008 yılında BM’nin denetimi altında bölgede çalışmalar yaptı ve Daşti Leili bölgesinde 
çok geniş alanların kazıldığını ve buralara cesetlerin gömüldüğünü ortaya çıkardı. 

PHR’nin talebi doğrultusunda Bilimin Gelişimi için Amerikan Birliği (AAAS), 2006 yılına kadar bölgeden alınan 
uydu görüntülerini paylaştı. McClatchy gazetesi, 11 Aralık 2008 tarihinde görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak 
General Dostum’un ve onun komutanlarının cesetleri toplattığını ve onları nehirlere attırdığını öne sürdü. 

Amerikan belgelerine göre bu tanıklar, haberden sonra işkence gördü, öldürüldü ya da ortadan kayboldu.

Donaghue; “Afganistan, bölgenin uygun bir şekilde korunması için uluslararası birliğe destek verip ona katılmalı ve 
fiziksel kanıtlarla birlikte görgü tanıklarını da koruma altına almalıdır.” Bunlar Obama’nın olayı aydınlatmak ve 

122 http://en.wikipedia.org/wiki/Dasht-i-Leili_massacre
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savaş suçlularını cezalandırmak için gerekli tüm bilgileri ve delilleri toplayabilmesi için yapılması gerekenlerdir.”123

Onlarca mahkûmun konteynırlar içerisinde boğulduğuyla ilgili ilk iddialar, Aralık 2001’de New York Times 
gazetesinde bir makalede çıktı. 2002’de Jamie Doran tarafından yapılmış ‘‘Afgan Katliamı: Ölüm Konvoyu’’ 
isimli belgeselde yüzlerce, hatta binlerce mahkûmun, konteynırlarda nakledildiği sırada veya kurşuna dizilerek 
öldüğünü iddia eden görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi. Ayrıca belgeseldeki tanıklar, yaralı ve bilinci yerinde 
olmayanların ABD askerleri gözetiminde çölde infaz edildiğini iddia ettiler. 

Amerikan askerlerinin yer almasıyla ilgili iddialar, National Geographic ve CNN için bölgede muhabirlik 
yapan Young Pelton tarafından reddedildi. Pelton ayrıca, konteynırlarda ölen mahkûmların sayısının, Doran’ın 
belgeselinde iddia edilenden çok daha az olduğunu söyledi. Avrupalı ve Alman parlamenterler tarafından da 
izlenilen Doran’ın belgeseli, Avrupa’da ve insan hakları savunucuları arasında yaygın bir endişeye neden oldu.124

CIA özel ajanı Dave, katliam esnasında Cenk Kalesi’nde… Kaynak: CNN House Of War.

Ahmed Rashid, 2001 yılında yazdığı  “The Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia” isimli 
kitabın 56. sayfasında Mezar-ı Şerif katliamını şöyle anlatmaktadır:

“İlk defa Raşit Dostum ile görüşmek üzere Kale-i Cengi’ye gittiğimde, Sovyet yapımı bu bölgede, yerlerde et parçaları 
gördüm. Dostum’un Aksakal ismi verilen komutanlarından birine ‘Burada hayvan mı kestiniz?’ diye sorduğumda 
bana şöyle dedi: ‘Hayır, General Dostum’un emriyle burada bir Taliban üyesini Rus yapımı eski bir tanka bağladılar. 
Dostum’un ve bütün birliğin gözü önünde yerlerde sürüklediler. Adamın etleri söküldü…” Katliamın boyutları o 
sırada bölgede bulunan gazeteciler tarafından bu şekilde tarihe geçmiştir.125

123 http://afghanistan.phrblog.org/
124 http://en.citizendium.org/wiki/Abdul_Rashid_Dostum  http://afghanistan.phrblog.org/
125 http://www.youtube.com/watch?v=TWPDZhgISdw
http://www.youtube.com/watch?v=HhY12wCg8LI
http://www.youtube.com/watch?v=kxrCmXYnCMI&feature=related
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Milliyetçi Tacik lider Ahmed Şah Mesud’a bağlı bir 
Kuzey İttifakı askeri bir Taliban askerinin cesedini eziyor. 

Jamie Doran tarafından kaleme alınan ve görüntülenen Massacre at Mazar isimli belgeselde etrafa dağılmış 
yüzlerce kişiye ait ceset açıkça görülüyor. Kunduz ve Mezar-ı Şerif ’te teslim olan Taliban savaşçıları ile İttifak 
arasında arabuluculuk yapan Amir Jhan, esirleri kendisinin tek tek saydığını ve esir alınan 8 binden fazla Taliban 
üyesinden geriye sadece 3 bin 105’inin sağ kalabildiğini söylüyor ve ekliyor: “Geri kalanlar nerede? Bu sorunun 
cevabı 4 binden fazla cesedin gömülü olduğu Daşti Leili Çölü’nde gizlidir.”
                      
ÖLÜM KONVOYU: Afgan Katliamıyla İlgili Bir Film

Amerika’nın savaş suçu işlediğini açıkça ortaya koyan bu filmin yönetmeni, bir röportajda filmin Pentagon, devlet 
kurumları ve Amerikan medyası tarafından halka ulaşmasının engellendiğini iddia ediyor. Filmde röportaj yapılan 
birçok Afgan görgü tanığı, sonradan öldürülmüş.126

Time Dergisi’nin, Cenk Kalesi’nde yaşanan çatışmalar sırasında, katliam esnasında bölgede bulunan Time muhabiri 
Alex Perry ile yaptığı telefon görüşmesi, katliamın boyutlarını, Kale’de bulunanların tamamının öldürülmesinin 
bir ABD politikası olduğunu ve ABD’nin bizzat bu katliamı yönettiğini ispatlamaktadır:

Öldürülenler dün kuşatılan bin kişi arasındandı, değil mi?

Evet, 800 kişiler. Hepsi burada. Bütün bunların bir plan dâhilinde cereyan ettiğine dair kimi spekülasyonlar mevcut. 
Plana göre teslim olup ardından kaleyi içten ele geçirmeye çalışacaklardı. Tabii bu, Kuzey Birliği’nin spekülasyonudur.
Şu an bütün kaleyi ele geçirmiş durumdalar mı, yoksa savaş kalenin içinde mi cereyan ediyor?
Kalenin içinde devam ediyor, kalenin tamamını hiçbir zaman ele geçiremediler.

Kale ne kadar büyük?
… yarım kilometre kare. Oldukça büyük. Oooooooh büyük bir patlama. 
126 http://www.paxmundi.info/2009/07/13/obama-pledge-to-investigate-dasht-e-leili-massacre/
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Bu sesler tam otomatik ya da yarı otomatik silahlardan mı geliyor, yoksa orada ağır silahlar da kullanılıyor 
mu?
Hayır, içeride Kuzey Birliği’nin kullandığı iki adet tank var. Amerikalılar şu ana kadar 9 hava saldırısı düzenledi. 
İzlemesi inanılmaz. İçeriye füzelerin girdiğini görebiliyorsunuz.

Yani füzelerin düştükleri yerden yaklaşık 200 metre uzaktasınız.
Özel Birlikler ile beraberken yaklaşık 50 metre yakınlaştığımı düşünüyorum.

Şu an yaklaşık 200 metre uzaktasın ya da savaş nerede cereyan ediyor?
Muharebe alanından. Kalenin dışındayız, şehir duvarlarının hemen dışında.

Yani bu isyan ve çatışma bütünüyle kalenin sınırları içerisinde meydana gelmekte ve Kunduz’u ele geçirmekle 
bir ilgisinin olmadığı, Kuzey İttifakı ve Dostum tarafından biliniyor, değil mi?
Bu konuda yapacak hiçbir şey yok. Bence Taliban savaşçıları şayet ele geçerlerse öldürüleceklerinden eminler. 
Dostum’un zalim bir şöhreti var. Daha önce tutsakları tankla ezdirdiği biliniyor.

Bu savaşta mı yoksa 90’ların sonuna doğru mu?
Sanırım 96-97 yılında bunu yaptı. Teslim aldığı insanlara güvende olacaklarına dair garanti vermesine rağmen, ona 
güvenmiyorlardı. Eğer baskı devam ederse bence içlerinden bir kısmı savaşacaktır. İçeride Arap, Çeçen ve El Kaide 
savaşçılarının olduğuna inanılıyor.

Bunların çoğunluğu Afgan mı?
Evet. Bence öyle. Dürüst olmak gerekirse bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Tutsaklar bir şey söylemediler. Hepsi 
Afgan olduğunu söylemişti, böylece Suudi ya da Pakistanlı olanlara yapılan biraz daha kötü muameleden de 
kurtulmuş oldular.

Şimdi plan, içeri girip hepsini dışarı çıkartmak mı?
Evet. Amerikan misyonu iki aşamalı. Bu, onların kökünü kazımak ve ellerindeki  Amerikan askerini kurtarmaya 
çalışmak. Duyabildiğim kadarıyla hâlâ hayattaydılar ben oradayken.

Bu ne kadar zaman önceydi?
Yarım saat önce. Hava saldırısı organize ediyorlardı ve kaçmasına yardım etmek için koruma ateşi.

Arada bir ateş sesleri duyuyorum. Bitmek üzere mi yoksa hâlâ devam ediyor mu?
Hayır, hayır. Hâlâ devam ediyor. İlk başta olduğu gibi şiddetli değil. Başlarda birçok AK-47 ve Amerikan Özel 
Birliklerinin silahı olan M-4 sesi duyduk. Yani muhtemelen eşit bir göğüs göğse çarpışma vardı, fakat şu an böyle 
değil. Hâlâ ateş sesleri ve patlamalar oluyor. -Bir tane daha oldu-. Birçok izli mermi atışları oluyor.

Nerede yanlışlık yapıldı?
Söylemekten nefret ediyorum ama gazetecilerin Taliban ile görüştürülmesiydi yanlış olan bence. İngiliz gazeteci 
Taliban tarafından kuşatılmıştı. Onlarla konuşurken 3-4 metre yanımda duran Kuzey Birliği’nin askerleri oldukça 
gerginlerdi. Bana Taliban’ın beni öldürmeye çalışacaklarını söyledi.

Yani orada hiç Kuzey Birliği koruması yok muydu?
Sadece birkaç tane vardı. Silahları vardı ama Taliban onları rahatlıkla etkisiz hale getirdi. Bu sırada birçoğunun 
kaçtığını ve silahlarını düşürdüklerini gördük. Ayrıca içeride iki tane Reuters muhabirinin de olduğunu belirtmeliyim.
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Başka kimse var mı?
Belki birkaç KB koruması. Hemen hemen kesin. Asıl kötü olan, Taliban, kalenin içinde cephaneliğe yakın bir yerde 
yer tutmuştu.

Çok mu yakınlardı?
Tam olarak nerede olduklarını bilmiyorum. Sanırım bodrum katındaydılar. Sonra ani bir şekilde bodrumdan çıkıp, 
cephane dolu 6-7 cipin bulunduğu kalenin güneybatısına hücum ettiler. Amerikalılar da o cipleri vurmaya çalışıyordu. 
Böylece çok büyük bir patlama ile beraber birçoğu ölecekti.

KB silahlarını kapalı ve kilitli bir kutuda saklamıyor mu?
Hayır, silah onlar için günlük ihtiyaçlarından sadece biri. Duvara dayarlar, yerde onunla uzanırlar. Her zaman 
omuzlarında tutarlar ya da sandalyelerinin arkasına koyarlar. Sabah uyandığında üstünü giyer ve silahlarını takarlar.
Şunu duymaya devam ediyoruz buralarda: Eğer Taliban kuşatılırsa KB onları kendi safında görmekten memnun 
olacaktır. 

Sence bu düşünce değişecek mi?
Açıkçası bu grubun kurtulmak için hiçbir şansı yok. Kökleri kazınacak. Eğer Amerikalılar yapmaz ise KB onları 
idam edecektir. Bugün bir kısmının öldüğünü gördük. Hapishaneden kaçmaya çalışıyorlardı, herkesin gözü önünde 
öldürüldüler. Sorduğun şey “büyük planı” baltalayacaktır, fakat kimi görüşlere göre bu, Afganistan’a barışın gelmesi 
için tek seçenektir.

Eğer baskı devam ederse?..
Evet. Ama şunu belirtmen lazım, barış için pek de hayırlı bir başlangıç olduğu söylenemez.

Şimdi neler oluyor?
Kaleden, patlamalardan ve yangınlardan kaynaklı çok şiddetli dumanlar yükseliyor. Kalenin kendisi çamurdan 
yapılmış. Duvarlar 20 metre yükseklikte olmasına rağmen kurşun deliklerinden dolayı pul pul dökülüyor. Umarım 
bunu yapmaktan vazgeçerler.

Birisi hemen senin yanında mı ateş ediyor?
O yerel bir çiftçi. Hiçbir sebep olmamasına rağmen arada bir kaleye ateş ediyor.
Kalenin içinde bir yerleşim yeri mi var?
Kalenin dışında küçük bir yerleşim yeri var. Siviller tahliye edildiler. Biz de bir çeşit hendeğin içinde KB askerleri ile 
oturuyoruz.

Bunu duymamız iyi oldu.127

New York Times gazetesi Deşti Leyli’de Taliban mahkûmlarının bu şekilde yargılanmadan infaz edilmesini katliam 
ifadesiyle tanımlamıştır.128 Tom Lantos insan hakları komisyonu başkan yardımcısı McGovern’ın, Hoolbroke’a 
yazdığı mektuptan:

“Obama yönetiminden, katliam ve sonrası için hesap sorulmaya dönük işaretlerin olması cesaret vericidir. Başkan 
Obama’nın, 13 Temmuz’da CNN’de yayımlanan bir röportajında, ulusal güvenlik birimine suçlamalarla ilgili tüm 
gerçekleri toplama talimatı verdiği öğrenildi. Bu olay hakkında gerçekleri toplama sadece kanıt, delil ve fiziksel 
tespitler değil; aynı zamanda gerçeklerin korunmasıdır.”

127 http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,185652,00.html
128 http://www.nytimes.com/2009/07/14/opinion/14tue2.html?_r=1
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Başkan Obama, katliama ilişkin tanıkların ve toplu mezarın korunması için gereken adımların atılması yönünde 
talimat verdi. Daha önce yaşanan olaylar, toplu mezarın ve tanıkların korunması gerektiğini gösteriyor. BM 
bünyesindeki İnsan Hakları için Fizik araştırma grubu (PHR) 2008 yılında birçok yerde kazılan toprağın 
taşınarak Daşti Leili bölgesinde iddia edilen alanın kapatılması için kullanıldığını ortaya çıkardı. PHR için 
American Association’ın uydu görüntüleri, Ağustos 2006’da bu olayın meydana geldiğini kanıtlamaktadır. Tüm 
bunlara ek olarak PHR’nin ele geçirdiği Amerikan Hükümetine ait delil belgelerinde 2006’daki bu olay için şunlar 
belirtilmektedir: “İşkence gördüler, öldürüldüler ve kısaca yok edildiler”.

Delillerin karartılması ihtimali ve belirtilen kanıtlarla oynanmasıyla karşı karşıya olduğumuz için, Karzai 
hükümetiyle işbirliği yaparak, toplu mezar alanının ve fiziksel kanıtların korunması için çalışmanızı istiyorum. 
Bu, Başkan Obama’nın katliama ilişkin verdiği talimatı yerine getirmek için atılacak ilk adım olacaktır”. 129

“Sağlık çalışanları, çarşamba günü katliam bölgesinde çalışmalarını sürdürürken hâlâ yaşayan direnişçilerin 
gizlendikleri yerden ateş ediliyor. Bu nedenle bazı insan hakları örgütleri 3 gün süren ve 400 ya da daha fazla 
Taliban savaşçısının bulunduğu kaledeki çatışmalar ve ABD bombardımanları hakkında şüphe duyuyorlar. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’ndan Mary Robinson, Perşembe günü, Uluslararası Af Örgütü’nün, 
bu kan banyosuyla alakalı uluslararası acil soruşturma çağrısına destek verdi. Aynı anda Uluslararası Kızıl Haç 
Örgütü de ‘savaş kuralları acaba tam olarak gözetildi mi’ konusunu araştırıyor.

Taliban savaşçısı tutsakların iddia ettiği toplu katliam raporlarına göre ve birkaç batılı gazetecinin, “Taliban savaşçısı 
esirleri elleri arkadan bağlı gördükleri” bilgisine göre, insan haklarının alarm zilleri, katliamların boyutundan 
ötürü çaldı. İttifak güçleri lideri General Raşit Dostum, bu raporların aksine adamlarının esirleri bağlamadığı 
konusunda ısrar ediyor. 

Ancak hem İngiliz hem de Amerikan yetkililer, kaledeki esirlerin ölümüne savaşmak üzere seçilmiş kişiler 
olduğunu ve düşmanlarına kendilerini imha etmekten başka seçenek bırakmadıklarını iddia ediyor. 

Perşembe günü İttifak Birlikleri sözcüsü şöyle tekrarladı: “Onlara kötü davranma niyetinde değildik. Onlar kendi 
inatçılıkları yüzünden öldürüldüler.” Ayrıca bir İngiliz yetkilisi de o şartlar altında hassas davranmaya imkân 
olmadığını bildirdi. 

Savaşın Kuralları

Yine de insan hakları yetkilileri, savaşın kuralları olduğu konusunda ısrarcılar ve bu kuralların çiğnenip 
çiğnenmediğini keşfetmek istiyorlar. Cenevre Konvansiyonu’na göre “Savaş tutuklularına karşı kullanılan silahlar 
ve önlemler, özellikle kaçan veya kaçmaya çalışanlara karşı, sert olabilir ama daha öncesinde, duruma uygun olarak 
uyarılar yapılmalıdır.” şeklinde belirtilmiştir.  Anlatılanlara göre tutukluların çoğu, tutuklayanları öldürmeye 
çalışıyordu. 

İnsan hakları, Cenk Kalesi’ndeki olayları soruşturmayı savunmaktadır. Ancak ya kaledeki mahkûmlar ölümüne 
savaşmak için seçilmişlerdiyse?.. İnsan hakları grupları bu olayların incelenmesini talep ediyor ve Cenevre 
sözleşmesinin 1977 nolu protokolüne dikkat çekiyorlar.  “Tehdit etme gücü olmayan bir düşmana karşı sert 
önlemlerle tedbir alınamaz”. Bu iddianın kendisi araştırılmaya değer. Bir Kızıl Haç yetkilisinin İngiliz gazeteye 
verdiği demece göre; “Tutukluların kaç tanesi silahlı idi ve kaç tanesi gerçek savaşçı idi? Eğer 700 tutuklu ağır 

129 Milletvekili McGovern’ın Büyükelçi Holbrooke’a yazdığı mektubun tamamına ulaşmak için: http://tlhrc.house.gov/
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silahlı ise o zaman, kalenin meşru bir savaş hedefi olduğu tartışılabilir. Fakat bu soruların cevabını kimse 
bilmemektedir.”130

Obama, olayın araştırılmadığını, olayı yeni öğrendiğini söyledi. CNN’de konuşan Obama, ulusal güvenlik birliğinden 
olayla ilgili bilgileri toplamalarını istediğini ve konu hakkında detaylı araştırmalardan sonra, daha fazla ilgilenip 
ilgilenmeyeceklerine karar vereceğini duyurdu: “Savaşta bile bütün milletlerin sahip oldukları bazı sorumluluklar 
vardır. Eğer, oradaki yönetimimiz savaş kurallarını ihlal ettiyse, bunu bizim bilmemiz gerekmektedir.” dedi.131

Physicians for Human Rights tarafından yapılan araştırmada, dönemin ABD devlet başkanı George Bush’un 
Deşti Leili katliamını gösteren delillerin üstünü örttüğü iddia edilmektedir.132 Örgütün hazırladığı “War Crimes 
and the White House The Bush Administration’s Cover-Up of the Dasht-e-Leili Massacre’’ isimli belgeselde 
katliama tanıklık eden ya da çeşitli medya organlarına yaşananlarla alakalı bilgi veren birçok tanığın esrarengiz 
bir şekilde öldürüldüğü belirtiliyor.133 

Sam Ziya Zarifi, Uluslararası Af Örgütü Asya Programı yöneticisi, daha önce bir insan hakları gözetleyicisiyken 
Daşti Leili’de Taliban rejiminin yıkılmasından hemen sonra bir toplu mezar buldu. Zarifi, “Bu hadise Afganistan’da 
soruşturulmayı hak eden birçok olaydan sadece birisi” dedi. Zarifi RFE/RL’ye şu demeci verdi: “Kişisel 
deneyimlerime göre hem Birleşik Devletler, hem Birleşmiş Milletler bu soruşturmaları engelledi. İnsan Hakları 
Fizikçileri (bağımsız, devlete bağlı olmayan Birleşik Devletlerden bir örgüt) bir soruşturma ve araştırma yapmaya 
çalıştı. İlk olarak Birleşik Devletler ve ayrıca Birleşmiş Milletler sorumlusu Lakhdar Brahimi onları bu çalışmadan 
vazgeçirmeye çalıştılar. Çünkü General Dostum önemli bir politik aktördü.134

Toplu mezarı keşfeden grup –İnsan Hakları Fizikçileri- ayrıca bölgenin nasıl tahrip edildiğini de belgelediler. 
Fakat grubun temsilcisi Susannah Sirkin,  RFE/RL’ye hâlâ orada bulunabilecek deliller olduğunu söyledi.

Sirkin: “İnsan Hakları Fizikçileri, bir sene önce belgelediğine göre, o bölgede büyük bir çukur var ve bu çukur 
da bahsedilen mezarlıktır. 2006’da burada büyük bir çukur olduğunu belgeleyen uydu görüntüleri var; ama bazı 
deliller açıkça imha edilmiş.”

“Karzai’nin, ISAF’ın desteğiyle acil yapması gereken şey, o bölgenin güvenliğini sağlamak ve daha fazla tahribat 
yapılmasını önlemektir. Biz orada çok fazla delil olduğuna inanıyoruz ve tahribat emrini kimin verdiğini de 
öğrenmek istiyoruz.”135 

26 Kasım Pazartesi: 400’e yakın Taliban’ın sabah itibari ile öldüğüne inanılıyor. İttifak güçleri ve tanklar saldırıya 
devam ediyor. Birleşik Devletler uçakları destek veriyor. Fakat Taliban güçlü bir şekilde karşılık veriyor. İngiliz ve 
Amerikan güçleri savaşın en sık yaşandığı yerlerde. 

27 Kasım Salı: Taliban ateşi, İttifak güçlerinden ve havadan gelen darbelerden sonra durdu. Bir grup savaşçının 
Cenk Kalesi’nin iç kısımlarında saklandığı haberlerine rağmen, isyan sona erdi.  28 Kasım Çarşamba: General 
Dostum, cesetleri inceliyor ve bazı cesetlerin 20 km. ötedeki toplu mezarlara götürüldüğü iddiasını reddediyor.136  

130 http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,186403,00.html
131 http://www.unhcr.org/refworld/topic,45865eec2,4654665d2,4a82b6f5c,0.html 
132 http://www.mcclatchydc.com/2008/12/11/57649/as-possible-afghan-war-crimes.html
133 War Crimes and the White House   War Crimes and the White House   The Bush Administration’s Cover-Up of the Dasht-e-Leili Massacre Physicians for Human Rights     
134 http://www.unhcr.org/refworld/topic,45865eec2,4654665d2,4a82b6f5c,0.html
135 http://www.unhcr.org/refworld/topic,45865eec2,4654665d2,4a82b6f5c,0.html
136 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/1363952/Three-days-of-barbarism.html
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Afganistan’da Taliban üyelerinin cesetlerinin doldurulduğu konteynırların uydudan çekilmiş görüntüleri.137 

137 Uydu görüntüleri AAAS raporundan alınmıştır, High-Resolution Satellite Imagery and Possible Mass Graves in Sheberghan, 
Afghanistan, June 26, 2009 (PDF)



AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU |

- 77 -

Son zamanlarda batılı bazı gazeteciler şu soruyu ısrarla soruyor: “Neden Afganistan’daki sivil ve askeri kayıpları 
hesaplayan bir ulusal veri deposu oluşturulmadı. Irak’ta bu tür ulusal bir kurum, hastanelerden ve ilgili yerlerden 
bu konudaki dataları toplar ve sayardı ve bunları kamuoyuna açıklardı. Ancak Afganistan’da insan yaşamı o kadar 
ucuz ki böyle bir kurumun oluşmasına ya izin verilmemiş ya da gerek görülmemiştir. Maalesef gerçek sivil kaybını 
açıklayacak hiçbir merci yoktur”.138

 

138 http://www.spacewar.com/reports/The_Afghan_Body_Count_999.html, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jul/04/
afghanistan-body-count-civilian-deaths
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YASAKLI 
SİLAHLARIN 
KULLANIMI

Uluslararası hukuk, savaşlarda masum insanların yaralanmasına ve acı çekmesine yol açma ve çevreyi ve eşyaları 
tahrip etme hakkını sınırlandırmıştır. Geleneksel olarak, savaş bittikten sonra dahi zarar vermeye devam eden 
veya savaşın tamamen dışındaki devletlerin halkına ve mallarına zarar veren bazı silahların veya savaş araçlarının 
kullanımı sınırlandırılmıştır. Bu temel kural 1949 Cenevre Konvansiyonlarına ek I No.lu Protokol’de, “Hiçbir 
silahlı çatışmada, çatışmanın taraflarının savaş araçlarını veya yöntemlerini seçme hakkı sınırsız değildir.” şeklinde 
belirtilmiştir. I No.lu Protokol’le kodifiye edilen bir başka önemli kural da sivil hedeflerle askeri hedeflerin ve sivil 
halk ile savaşçıların mutlak şekilde ayırt edilmesi ve sivillerin hiçbir zaman askeri saldırının konusu olmaması 
prensibidir.139

Kara Mayınları

Kara mayınları, Amerika Birleşik Devletleri’nin Afgan halkının hayatını hiçe sayarak ve uluslararası anlaşmaları 
göz ardı ederek kullandığı ölümcül silahlardan birisidir. Herhangi bir savaşın bitmesiyle birlikte eve dönerken kara 
mayınları, gömüldükleri yerde yeni kurbanlar bekliyor olacaklar. 

Kara mayınları, savaş zamanı veya savaştan sonra herhangi bir zamanda birilerinin onu tetiklemesiyle kendi 
kendine devreye girer ve savaşçı-masum ayrımı gözetmeksizin insanlara zarar verir. Birinci Cenevre Protokolü, 
85. maddesinde “ sivillerin yaralanmalarına ya da hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu” gerekçesiyle kara 
mayınlarının kullanımını savaş suçu saymış ve Konvansiyonel Silahların Belirlenmesi Toplantısı’nın ikinci 
protokolünde de “mayın, bubi tuzağı ya da gereksiz yaralanmalara ve kayıplara sebep olacak tüm malzemelerin 
kullanılması” yasaklanmıştır.

BM üyesi 152 ülkenin ve Konvansiyonel Silahları Belirleme Konseyi üyesi 93 ülkenin kara mayınlarını yasaklayan 
“Ottowa Sözleşmesi”ni imzalamalarına rağmen Amerikan hükümeti bu sözleşmeyi tüm kamuoyunun ve 
uluslararası insan hakları kuruluşlarının tepkilerine rağmen imzalamamıştır.140 

Afganistan’ın, mayın patlaması sonucu en fazla can kaybı veren ülke konumunda olduğu ifade ediliyor. Afganistan’da 
kara mayınlarına basarak yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlercesi de sakat kalmıştır. Şu anda her ay ortalama 
40 Afgan vatandaşı mayından dolayı hayatını kaybediyor. Landmine and Cluster Munition Monitor’ün verilerine 
göre 2009 yılında 859 sivil Afgan halkı, kara mayınları ve patlamayan bombacıklar yüzünden yaşamını yitirmiştir.141

139 KİTLE İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İTLE İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem TLE İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem MHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem LAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem LİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem 
SARIBEYOĞLU,   İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi. 
140 http://www.groundsforimpeachment.com/gb/0107weapons.htm
141 http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme
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Fosfor Bombası

Beyaz fosfor, fosfor elementinin bir allotropudur. Duman kamuflajı ve hedef tayininde ve aynı zamanda da bir 
yangın silahı olarak askeri alanda yaygın kullanım alanı bulmuştur. Fosfor dumanının teneffüs edilmesi, ciğerlerde 
ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada, 
insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine 
kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Yanma reaksiyonu bir kez 
başladığında durdurulamamaktadır. 

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı Afganistan’ın Batı Ferah bölgesinde 2009 Mayıs ayının ilk günlerinde Amerikan 
uçaklarınca yapılan bombardımanda kullanılan beyaz fosfor yüzünden yüzlerce sivil zarar görmüştür. Afganistan 
Devlet Başkanı Hamit Karzai de Amerika’yı operasyonlar boyunca beyaz fosfor kullanmakla suçladı.142

Nangahar şehrinin Korang köyünde ABD B-52 bombardıman uçakları 
9 yaşındaki Muhammed Han’ı yaraladı. Yaraları 3 yıl boyunca  iyileşmedi.

Bölgede görev yapan doktorlar, ölenlerin çoğunun vücudunun tamamen yandığını ve bunu yapabilecek maddenin 
de beyaz fosfor olduğunu dile getiriyorlar. Uluslararası insan hakları kuruluşları da bunun bir savaş suçu olduğunu 
belirtiyorlar.

Amerikan güçlerinin düzenlediği hava saldırısında eşini ve iki çocuğunu kaybeden ve bir kızı da ağır yaralı olan Aziz 
Rahman’ın Reuters’le yaptığı röportajda anlattıkları ise olayın vahametini gözler önüne seriyor. Bombardımandan 
sonra evdeki herkesin yanıklar içerisinde kendisinden yardım istediğini ve eşinin “çocuklar yanıyor” çığlığını hâlâ 
unutamayan Aziz, Bagram Amerikan hava üssündeki hastanede kızı Raziye’nin başında büyük bir umutla bekliyor. 
Hava üssünde görevli Amerikan doktorlar vücudunun yüzde kırkı yanan Raziye’nin boynunda ve yüzünde beyaz 
fosfor izlerine rastladılar. 

142 http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1180171/Afghan-president-demands-end-air-raids-Taliban-amid-
claims-130-civilian-deaths.html
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Bu olay üzerine açıklama yapan ABD’li yetkililer beyaz fosfor bombasını Taliban’ın kullandığını, kendilerinin 
böyle bir maddeyi kullanmadığını belirtiyorlar. Ancak hem Afgan yetkililer hem Taliban yetkilileri hem de 
konunun uzmanları tarafından bunun doğru olmadığı bilinmektedir. Gerekçe olarak da beyaz fosfora sahip tek 
kurumun Amerikan ve NATO kuvvetleri olduğu ve böyle bir bombanın ancak uçaklar tarafından fırlatılabileceği 
öne sürülüyor.143

ABD kaynaklarının vurguladıkları diğer bir husus da beyaz fosfor kullanımının uluslararası askeri anlaşmalara 
aykırı olmadığıdır. Gerçekten de bu madde herhangi bir anlaşma çerçevesinde özel olarak yasaklanmamıştır. 
Beyaz fosforlu silahların kimyasal silah sayılıp sayılamayacağı ve bu nedenle Nisan 1997 tarihli Kimyasal Silahlar 
Konvansiyonu (CWC) çerçevesinde yasaklanmış kabul edilip edilmemesi üzerinde bir tartışma sürmektedir. 
Beyaz fosforun aydınlatma amaçlı kullanımına yasak getirilmemiş, ancak bu maddenin toksik özelliklerinin silah 
olarak kullanılmasının yasak olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, yangın bombaları (beyaz fosfor, napalm, termit, alev silahı vd.) 1980 Konvansiyonel Silahlar 
Konvansiyonu kapsamına girmektedir. Bu konvansiyon, yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava 
saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır. ABD bu konvansiyona 
taraf olmakla birlikte, yangın silahlarını içeren III. protokolü imzalamamıştır.144

143 http://uk.news.yahoo.com/22/20090508/twl-uk-afghanistan-phosphorus-exclusive-bd5ae06.html
144 http://www.en.wikipedia.org
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NATO bombardımanı sonucu yanan Afgan çocuk. Fotoğraf: Maso Notarianni Leşger Gah.

Vakum Bombası

 “Yüksek etkili termobarik silah (HITs)” olarak da bilinen vakum bombalarının sivillere zarar verecek şekilde 
kullanımı 1980 yılında yasaklanmıştır. Vakum bombaları aynı ebatlardaki diğer konvansiyonel silahlardan daha 
etkilidir ve nükleer silahlardan sonra en etkili ikinci silahtır. 

Vakum bombaları ilk olarak Rusya tarafından 1980’lerde Afganistan’da, 1990’da Çeçenistan’da ve İsrail tarafından 
da 2006 yılında Beyrut’ta kullanılmıştır. 3 Mart 2002’de Afganistan’ın Gardez bölgesinde El Kaide ve Taliban 
askerlerine karşı tek seferde yaklaşık olarak bir ton civarında vakum bombası kullanılmıştır.145 

2008 yılında da bu bomba İngiliz kuvvetlerince Afganistan’daki Taliban kuvvetlerine karşı kullanılmıştır.

Vakum bombalarında genelde iki ayrı patlama gerçekleşir. Bomba ateşlendikten sonra gerçekleşen ilk patlamada 
bomba içerisinde taşınan yakıt, belirlenen yükseklik ve mevkide bulutumsu bir şekilde dağılır. Hemen ardından 
gelen ikinci patlamayla birlikte alüminyum tozları ile yanan yakıt, çevresindeki tüm oksijeni emerek basıncın 
aşırı yükselmesine ve basınç dalgasının oluşmasına neden olur. Deniz seviyesindeki atmosferik basıncın yaklaşık 
olarak 1 kg/cm2 olduğu temel alınırsa, patlama sonucu oluşan 30 kg/cm2lik basıncın ve 2500-3000 °C sıcaklığın ne 
kadar zarar verici olduğu anlaşılabilir.146

Yakıt bulutunun alüminyum tozlar ile ateşlenmesiyle birlikte kurbanlar genelde yüksek basınç organlarını 
parçalamadan önce havasızlıktan boğularak can veriyorlar. Bunun yanında kullanılan bazı zehirli gazlar da yüksek 
sıcaklığın ve basıncın ulaşamadığı yerlerde yaşayanlara kalıcı zararlar vermektedir. Yüksek basınç dalgasına maruz 
kalanlarınsa iç organları tamamen parçalanıyor, kemikleri kırılıyor ve gözleri yuvalarından çıkıyor.

145 http://www. globalsecurity.org
146 http://www.thesundaytimes.co.uk
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Nareng bölgesinde NATO bombardımanında ölen siviller… 
Öldürülen 14 Afgan’ın çoğunun burnunun kanıyor olması, yasaklı silahların kullanımı şüphelerini artırmaktadır.

Misket Bombası 

Bomba içinde bomba olarak da tanımlanan misket bombalarının her birinin içinde 202 bombacık vardır. 
Patladığında her bombacıktan 2 bin şarapnel parçası çıkabiliyor ve 73 m. yarıçapındaki bir alana etki ediyor. 
Bombacıklar patlamadan kaldığında kara mayınları haline geliyorlar. Bu bombaların 10’da biri hiç patlamayabiliyor 
ve aylar, hatta yıllarca fark edilmeden düştükleri yerlerde üzerlerine basılmayı bekliyor ve siviller için büyük tehlike 
oluşturabiliyor.
 
Misket bombaları, sivil halka zarar verdiği için Cenevre Konvansiyonu Birinci Protokolü, Konvansiyonel 
Silahların Belirlenmesi Toplantısı Birinci Protokolü, Hauge Konvansiyonu gibi birçok uluslararası anlaşmayla 
yasaklanmıştı. Son olarak da 2008 yılında Oslo’da “sivillere kabul edilemez zararlar veren misket bombalarının 
kullanımını, üretimini, naklini ve stoklanmasını yasaklayan ve hayatta kalanlara uygun kaynaklar sağlanmasını ve 
kirli alanların temizlenmesini şart koşan yeni bir bağlayıcı hukuk aracının oluşturulması” kararına varıldı.

Kullanımın yasaklanmasına rağmen Amerika’nın Afganistan’ı işgalinin ilk günlerinden beri yoğun bir şekilde 
misket bombaları kullanılmaktadır. 2001 Ekim-2002 Mart ayları arasındaki altı aylık zaman süresince yaklaşık 
252 bin 500 bombacık taşıyan 1250 misket bombası kullanılmıştır.147 BLU-97/B gibi bombacıklar yere düştükten 
sonra fark edilsin ve kayıpları azaltsın diye farklı renklere boyanıyor. Ancak özellikle çocuklar farklı renklerdeki 
bu bombaları oyuncak sanıp temasa geçiyorlar ve can veriyorlar. Dünya genelinde misket bombaları yüzünden 
%27’si çocuk, yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 

147 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR AFGHANISTAN AT TOKYO, 2004 
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Afganistan’da sakatlanmaların birçoğuna kullanılan misket bombaları neden oluyor.

Kimyasal Silahlar 

Kimyasal Silahlar, düşmana zarar vermek için geliştirilen sıvı, gaz veya katı materyallerdir. Bu tanım, yaşam süreci 
içerisindeki kimyasal etkisi doğrultusunda ölüme, iş görme yetisinin geçici kaybına veya insanlar ve hayvanlar 
üzerinde kalıcı zarara yol açan her tür kimyasalı içermektedir. Birleşmiş Milletler’e göre kimyasal savaş maddeleri, 
ister gaz, ister sıvı, ister katı durumda olsun, kimyasal maddelerden oluşan ve kullanıldığında insanlar, hayvanlar 
ve bitkiler üzerinde doğrudan zehirleyici etkisi olan silahlardır.

13 Ocak 1993›te Paris›te imzalanan ve 29 Nisan 1997›de yürürlüğe giren kimyasal silahların geliştirilmesinin, 
üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleşmenin (Kimyasal 
Silahlar Sözleşmesi) ikinci maddesinin birinci fıkrasındaki tanıma göre ise kimyasal silahlar; 

“(a) bu sözleşmeyle yasaklanmayan amaçlarla kullanıldıkları ve cins ve miktarlarının bu amaçlarla tutarlı olduğu 
durumlar hariç olmak üzere, zehirli kimyasal maddeler ve bunların hammaddeleri, (b) (a) fıkrasında belirlenen 
zehirli kimyasal maddelerin, bu fıkrada tanımlanan savaş gereçleri ve aygıtlarının kullanımı sonucunda ortaya 
çıkacak olan zehirleyici nitelikleri yoluyla ölüme veya bir başka hasara yol açmak amacıyla özel olarak tasarımı 
yapılmış savaş gereçleri ve cihazları,

(c) (b) fıkrasında sözü edilen savaş gereçleri ve aygıtlarının kullanımıyla doğrudan doğruya ilişkili bir biçimde 
kullanılmak üzere özel olarak tasarımı yapılmış olan herhangi bir cihazdır.”148

Hafifletilmiş uranyumlu kimyasal silahlar (DU) Cenevre Konvansiyonu Birinci Protokolü’nün ilgili maddelerinde 
(35.2, 35.3, 48 ve 55.1) “Herhangi bir silahlı çatışmada, çatışma taraflarının savaş yöntemleri ve savaş araçlarını 
seçme hakkı sınırsız değildir.”, “Haddinden fazla yaralanmaya veya gereksiz acı çekilmesine yol açan niteliğe 
sahip silahların, mermilerin, malzemenin ve savaş yöntemlerinin kullanılması yasaktır.” ve “ Doğal çevreye, geniş 
alana yayılan, uzun vadeli ve ciddi hasar vermesi amaçlanan ya da vereceği tahmin edilen savaş yöntemlerini 
148 KİTLE İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İTLE İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem TLE İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İMHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem MHA SİLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İLAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem LAHLARININ KULLANIMININ YASAKLANMASINA İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem İLİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem LİSKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER, Meltem 
SARIBEYOGLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi. 
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ve araçlarını kullanmak yasaktır.” denilerek yasaklanmıştır.149 Yapılan uluslararası anlaşmalara ve düzenlemelere 
rağmen birçok kimyasal silah ABD tarafından Irak’ta ve Afganistan’da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ortaya 
çıkarılan yüzlerce delile rağmen ABD hâlâ kimyasal silah kullandığı gerçeğini inkar etmektedir. 2004 yılında 
Tokyo’da düzenlenen Afganistan için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde sunulan kanıtlara göre Celalabat, Kabil, 
Tora Bora, Paktia, Host, Nangarhar ve Mezarı Şerif ’e 2001 yılında 600-1000 ton civarında hafifletilmiş uranyumlu 
bombalar (DU) atılmıştır. Tora Bora’daki bombardımanda ise Amerikan Hava Kuvvetlerince her biri 5.20 m. olan 
5 kilotonluk dört adet DU içerikli “Daisy Cutter” bombası bırakılmıştır. 

Taliban tarafından kamuoyuna sunulan ve Afganistan’da 
ABD ve Batı güçlerinin uranyum kullandığını gösteren resimlerden birkaçı.

149 http://www.groundsforimpeachment.com/gb/0107weapons.htm
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Ryukyus Üniversitesi, Okinawa profesörlerinden Katsuma Yagasaki, Afganistan’daki DU kirliliğinin 
Hiroşima’dakinden 8 bin 170 ton daha fazla olduğunu ve bunun da ilerleyen zamanlarda DNA düzensizliklerine 
neden olacağını, yaptığı çalışmalarla ortaya çıkarmıştır. Profesör Katsuma, 2003 yılında Dünya Uranyum 
Konferansı’nda atomik etki olarak 800 ton DU bombanın 83 bin Nagasaki bombasına eşit olduğunu ve DU bomba 
ve mermi çekirdeklerinin 4,5 milyon yıl boyunca çevresine zarar verdiğini açıklamıştır.150

Kanada Uranyum Medikal Araştırmalar Merkezi (UMRC), ABD’nin Mayıs 2002’de Nangahar’da nükleer silahlar 
kullandığı yönündeki iddiaları araştırmak üzere bölgeye bir ekip göndermiş ve bu ekip ülkenin farklı şehirlerinden 
birçok kişiden kan ve idrar örnekleri alarak vücutlarındaki radyasyon seviyelerini ölçmüştür. 

Kontrol sonuçlarına göre, Amerikan halkında bulunmasına izin verilen oran bir litrede 12 nanogram radyasyon 
iken Celalabat, Kabil, Tora Bora ve Mezar-ı Şerif bölgelerinden rastgele alınan örneklerde bu oran litrede 315,5 
nanogram olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Kabil’de yaşayan 12 yaşında bir çocuktan alınan örnekte yapılan 
ölçümlerde litrede 2 bin 31 nanogram radyasyon bulunmuştur. Sivil Afgan halkında uranyum izotop değerlerini 
ölçmek için yapılan çalışmalar da göstermektedir ki bölgede kullanılan silahlar “hafifletilmiş uranyumlu” değil 
“uranyumlu” silahlardır.151

Bölgede görev yapan diğer bir sağlık ekibinin söylediklerine göre, Tora Bora ve Bagram hattında yapılan 
150 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR AFGHANISTAN AT TOKYO, 2004 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR AFGHANISTAN AT TOKYO, 2004
151  http://willthomasonline.net/willthomasonline/Nuking_Tora_Bora.html
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bombardıman sonucu birçok uçaksavar, silah ve tüfek erimiş ve birçok Taliban askerinin de ağızlarından 
ve kulaklarından kan geldiği tespit edilmiştir. Köylerine dönen askerlerin de kısa bir süre sonra kan kusmaya 
başlayarak can verdiği belirlenmiştir.

Host bölgesinde düzenlenen bombardımanın ardından yerel sağlık ekipleri Hiroşima ve Nagasaki kurbanlarıyla 
benzer özellikler gösteren, ölümle sonuçlanan doku bozuklukları rapor etmişlerdir.

Tora Bora yakınlarındaki Pachir Wa Agam bölgesindeki kadınların davranışlarında önemli değişiklikler 
gözlenmiştir. Kadınlar çok önemsiz şeylere dahi sinirlenmekte ve bu sinir bir müddet sonra krize dönüşerek 
kadınların hayatına mal olmaktadır. Ayrıca Kunduz, Mezar-ı Şerif, Bagram, Paktia ve Nangarhar bölgelerinde 
kolsuz, bacaksız, gözsüz veya gözlerinden ve ağızlarından dışarı çıkan urlarla doğan birçok çocuk tespit edilmiştir.

Bölgedeki UMRC ekibine konuşan Esadullah isimli bir baba, yeni doğan oğlunu korkunç bir tümörle görünce 
kendi kendisine “Amerikalıların bizim ülkemizden nefret ettiğini anlamak neden bu kadar zor?” diye soruyor.152 

ABD’nin Kunduz’a düzenlediği saldırıdan etkilenenlerden birisi de Zar Ghoon. Aralık 2002’de UMRC ile yapılan 
bir röportajda şunları söylüyor: “Eşim hamileydi ve biz sevinçle ikinci bebeğimizi bekliyorduk. Çocuğumuz 
doğduğunda neredeyse insana hiç benzemiyordu. Eşim çocuğu görünce şoka girdi ve beş saat içerisinde can 
verdi.”153

Bölgede kullanılan çoğu silah da (Daisy Cutter, Vakum Bombası, DU Bombalar…) sismik dalgalar oluşturarak sivil 
halkın yaşadığı yerleşim yerlerine zarar veriyor. Tora Bora’daki bombardıman sonucu oluşan deprem nedeniyle 150 
kişi ölmüş ve 500 ev de yıkılmıştır. Bombalanan yerlerdeki binlerce kişi evleri yıkıldığı için mağdur durumdadır. 
Bununla birlikte BBC de yeni nesil mağara yıkıcı ve sismik şok oluşturan savaş başlıklarının denendiğini rapor 
etmiştir.

Kimyasal silahlar insanlara zarar verdiği kadar doğaya da aşırı derecede zarar veriyor. DU bombalarının 
özelliklerinden birisi de yaydıkları radyoaktif maddelerin bombalanan yerlerle bağlantıları olan bölgelere hava, 
su ve besin kaynaklarıyla yayılmasıdır. Radyoaktif maddeler yaklaşık olarak 1600 metre yarıçaplı bir alana 
hava akımlarıyla yayılabiliyor. Bu demek oluyor ki Afganistan’da ve Irak’ta kullanılan DU bombalar nedeniyle 
İran, Pakistan, Türkiye, Rusya, Hindistan, Gürcistan, Azerbaycan ve birçok Arap ülkesi risk altında bulunuyor. 
Himalayalardan kaynaklanan ve hem bölge hem de dünya halkları için önemli bir yere sahip onlarca nehir kaynağı 
bulunuyor. Bu kaynaklar bölge halkının beslenme, ulaşım ve ticaret gibi ihtiyaçlarını karşılarken dünya pirinç 
ihtiyacının 2/3’ü de bu nehirlerin sularıyla yetişiyor. Bu nehirlerle herhangi bir şekilde ilişkiye geçen herkes 
ilerleyen dönemlerde zarar görecektir.

Bölgenin diğer bir özelliği de önemli hava akımlarına kaynaklık etmesidir. Buradan kaynaklanan akımlar tüm 
dünyayı dolaşabilmektedir. Yani bölgede kullanılan her kimyasal silah veya bomba, bölge halkını ve doğasını 
etkileyeceği gibi, tüm dünyaya da zarar verebilir. Örnek olarak Afganistan’daki kimyasal bir serpinti, bir hafta 
içerisinde İngiltere’ye ulaşacak, iki hafta içerisinde de tüm dünyaya yayılacaktır.154

Sonuç olarak, Afganistan’da kullanılan kimyasal ve kimyasal olmayan her silah, Afgan halkına zarar verdiği kadar 
bizlere de zarar vermektedir. Afganistan’daki katliamlara, sivil kayıplara, doğa felaketine, sağlık sorunlarına ve 
psikolojik sorunlara neden olan yasadışı silahları kullananlara karşı gerekli hukuki ve toplumsal yaptırımları 
zaman kaybetmeden uygulamaya koymalıyız. 
152 European Parliament Verbatim Report of Proceedings Apr 9/02
153 http://willthomasonline.net/willthomasonline/Nuking_Tora_Bora.html
154 http://pakalert.wordpress.com/



| MAZLUMDER

- 88 -

ABD Ordusunun Yeni Silahı: ADS

ABD’nin Ohio eyaletinde, Wright Patterson Hava Üssü’ndeki araştırma laboratuarlarında görev yapan bir yetkili, 
Aktif Reddetme Sistemi’nin mikrodalgalar göndererek derinin üst kısmını yaktığını ve neden olduğu dayanılmaz 
acıyla kurbanını hareket etmeye zorladığını belirtti. 

ADS, insanların üzerine görünmeyen bir ışın demeti yolluyor. Bu ışın, insanların derilerinde çok büyük bir 
yanmaya neden oluyor ve kaçmalarını sağlıyor. 

Silahın bugüne kadar savaş alanlarında kullanılmadığı bilinirken, AOL News’e bir mektup gönderen Ölümcül 
Olmayan Silahlar Ortak Yönetimi (JNLWD) temsilcisi Kelley Hughes, “ADS’nin Afganistan’da konuşlandırılması 
için başlatılan sürecin devam ettiğini” belirtti. 

Hava Kuvvetleri, yıllar süren çalışmaların ardından, sistemin güvenliğinin kanıtlandığını, 2007 yılında yapılan 
denemelerde bir kobayın ciddi şekilde yandığını belirtti. Hava Kuvvetleri yetkilileri aynı yılın sonlarına doğru 
yaşanan kaza hakkında bir rapor yayımladı. Raporda kazanın yetersiz operatör eğitimi ve güvenlik önlemlerinden 
kaynaklandığı savunuldu. Raporun yayımlanmasından sonra ise, yetkililer Blok 1 sistemindeki teknik aksaklıkların 
ve eğitim noksanlarının giderildiğini belirtti. 

New Mexico’daki Los Alamos Ulusal Laboratuarları’nın ölümcül olmayan silahlar programının eski başkanı John 
Alexander, AOL News’e silahın Afganistan’da konuşlanıp konuşlanmayacağı hakkında bir bilgisi olmadığını, 
ancak konuşlanması halinde üs koruması gibi nokta savunma kapsamında yararlı olabileceğini belirtti. ADS’nin 
kullanılması taraftarı olan Alexander, silahın teknik değil politik nedenlerden savaş alanına sürülmediğini ifade 
etti.155 
 

155 http://www.aolnews.com/tech/article/us-may-unleash-microwave-weapon-in-afghanistan/19520919



AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU |

- 89 -

Yasaklı Silahların Kullanımı

Afganistan’ı işgal eden ABD, özellikle hat savaşının yaşandığı 2001 yılının sonunda ve 2002’de Taliban’ın 
direnişini kırmak amacıyla uluslararası hukuka göre yasak olan ve sivillere ciddi zararlar veren yasaklı silahlar 
ve uranyum içerikli bombalar kullanmıştır. ABD özellikle savaşın ilk ayında Afganistan’da binden fazla misket 
bombası kullanmıştır. Amerikan savunma politikaları alanında uzman olan Amy Belasco tarafından hazırlanan 
ve Amerikan Dostları Kuruluşu tarafından yayınlanan rapora göre ABD düşmandan çok sivillere zarar veren 
misket bombalarından birçoğunu Afganistan’da kullanmış ve bu bombalardan dolayı binlerce Afgan hayatını 
kaybetmiştir. 156

Misket (Cluster) Bombaları nedir?

Teknik olarak Cluster Munitions olarak bilinen bu bombalar uçaktan atıldıktan sonra parçalanıp, düzenek halinde 
bulunan yüzlerce ayrı bombaya dönüşmektedir. İlk atıldığında patlayan bir bomba, etrafa patlamamış, ancak en 
ufak bir hareketle, hatta kuş ve hayvanların dokunmasıyla patlayan ikinci yüzlerce bombayı saçmaktadır. Son 
yapılan araştırmalara göre bu bombaların kurbanlarının %98’i sivillerdir. Human Rights Watch’un verilerine göre 
ABD, 2001–2002 tarihleri arasında Afganistan’da 1.228 misket bombası kullanmış, bu bombalardan ortaya 295 
bin alt-bomba çıkmıştır. 3 Aralık 2008 tarihinde dünyada 90’ı aşkın hükümet, Cluster bombalarının kullanımını 
yasaklayan bir anlaşmaya imza atmış; ancak Amerika bu anlaşmaya imza atmamıştır.157 Misket bombaları en fazla 
ülkedeki çocukları etkilemektedir.

156 www.afsc.org-www.nationalpriorities.org Report On The cost of War in Afghanistan, s. 2
157 www.afsc.org-www.nationalpriorities.org Report On The cost of War in Afghanistan, s. 3
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI 

11 Eylül sonrası dönem, savaş konseptinde bazı değişikliklere neden olmuştur. Saldırıları ABD tarihini ve ABD’nin 
İslam ülkelerindeki politikalarını iyi bir değerlendirmeye tâbi tutmadan inceleyip yorumlamak oldukça aldatıcı 
çıkarımlara neden olacaktır. 11 Eylül saldırıları, İslam ülkelerindeki demokratik olmayan yönetimleri destekleyen 
ve saldırılar öncesinde değişik İslam ülkelerinde işgaller de dahil bir dizi askeri saldırılara öncülük eden ABD’ye 
tepkinin askeri bir saldırı ile karşılık bulmasıdır. Parçacı bir tarih anlayışı ile 11 Eylül saldırılarını, öncesini ve 
sonra yaşananları göz ardı ederek okumak, oldukça eksik ve aldatıcı bir okuma biçimidir. 

Savaş konseptinde yaşanan değişikliğin ardından ABD, son 10 yılda savaş alanlarında yeni bir teknoloji olan insansız 
uçakları kullanıma sokmuştur. İnsansız hava araçları (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) savaşın seyri açısından 
oldukça belirleyici olsa da isabet kabiliyeti oldukça düşük olan bu uçakların birçok sivilin yaşamını yitirmesine 
neden olması, tüm dünyada tepkileri artırmaktadır. ABD, Afganistan ve Pakistan’da insansız savaş uçaklarını 
oldukça sık kullanmaktadır. Pakistan hava sınırlarını ve egemenlik haklarını ihlal eden bu askeri faaliyetlere bir 
yandan kamuoyu nezdinde tepki vermekte, öte yandan da Belucistan bölgesinde bulunan Şemsi Askeri Hava 
Üssü’nü ABD’nin bu saldırılarda kullanmasına izin vermektedir. ABD Pakistan’ın otonom Aşiretler bölgesi (FATA) 
olan Veziristan’da hemen hemen her gün insansız uçak saldırıları düzenlemektedir. Düşük yoğunluklu uranyum 
silahlarının da kullanıldığı hava saldırılarında şimdiye kadar yüzlerce sivil yaşamını yitirmiş, bölgede kanser ve 
radyasyon kaynaklı diğer hastalıklar dramatik bir biçimde artmıştır. 

Pakistan halkı, ABD insansız uçak saldırılarını protesto ediyor.158

158 www. washingtontimes.com sitesinden alınmıştır. washingtontimes.com sitesinden alınmıştır.
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ABD’nin insansız uçak saldırılarını Afganistan’da, Taliban bölgelerinde de sıkça tekrarladığı bilinmektedir. Pakistan, 
ABD’nin insansız uçak katliamına üstü kapalı destek vermekte, ancak kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarda 
ABD bu saldırılardan dolayı kınanmaktadır. Birçok strateji uzmanı, Pakistan’ın halk nezdinde kukla ve işbirlikçi 
ülke imajını silmek için aslında el altından desteklediği saldırıları kınadığını iddia etmektedir.

ABD ve Pakistan ordu yetkilileri Şemsi Hava Üssü’nde bir insansız uçağı inceliyorlar.

ABD insansız uçak saldırıları Pakistan’da kitlesel protesto gösterilerine neden oluyor.
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İnsansız Uçaklar Hakkında Bazı Teknik Bilgiler

İnsansız hava araçları (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) ilk olarak gözetleme görevi gerçekleştirmek için 
tasarlandı. Daha sonra ise geliştirilerek, gövdesine eklenen füzelerle bir ölüm makinesine dönüştürüldü. Bu 
araçların en önemli özelliği, istenilen yerden kontrol edilebilir olmaları ve içinde insan olmadığı için çok uzun 
saatler görev yapabilmeleri. İnsansız hava araçlarının bazı modellerinde elektromanyetik, biyolojik ve kimyasal 
sensorlar mevcut. Havanın biyolojik veya kimyasal durumunu analiz edebiliyor. Bu sayede biyolojik ve kimyasal 
silahların havadaki etkisini raporlayabiliyor. Bunlara ek olarak kızılötesi ve kızılötesine yakın kameralar, ayrıca 
radar sistemleri mevcuttur.

Raporlara göre 2006 yılından bu yana insansız hava araçlarından yapılan saldırılarla Pakistan’da 1700 ile 2 bin 650 
arasında kişi öldü. Bunlardan yaklaşık 20 kişi el-Kaide, Taliban ve diğer grupların lider kadrosunu oluşturuyor.  
Bookings Enstitüsü analistlerinden Daniel Byman’a göre, ABD insansız uçak saldırılarında, öldürülen her bir 
savaşçıya karşılık toplam 10 sivil yaşamını yitiriyor.159

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN YAPILAN SALDIRI İSTATİSTİĞİ160

Yıl S a l d ı r ı 
Sayısı

Ö l ü 
Sayısı

2004 1 5
2005 2 7
2006 2 23
2007 4 77
2008 33 314
2009 53 725
2010 118 993
2011 70 536
T o p l a m 
Tahmini 180 2369

PREDATORLERİN HEDEFLERİ VURMADA BAŞARILI OLMALARINI SAĞLAYAN DIŞ ETKENLER:

1-) Çip Kullanımı: Bu yöntemde, yerli halktan çok düşük fiyatlarla satın alınan casuslar kullanılarak işgal 
güçlerine karşı mücadele edenlerin evleri ya da kaldıkları yerler tespit edilir. Daha sonra evde kimlerin kaldığı, 
genel itibariyle kaç kişi oldukları gözetlenir ve uygun bir zamanda çip, casus tarafından vurulması istenen evi 
belirleyecek bir yere bırakılır. 

Çipi hedefe bırakan casus, uydu telefonuyla çipi aldığı askeri kampı arayarak çipi bıraktığını ve evde kimlerin ve 
kaç kişinin olduğunu bildirir. Daha sonra zaten havada olan predator, sinyal aldığı yere doğru yönelir. Vuracağı 
uygun zamana kadar hedef yerini izler ve evdeki yoğunluk artıncaya ya da yoğunluk bir yere toplanıncaya (namaz, 
yemek vb.) yahut eve üst düzey bir yetkili gelinceye kadar bekler ve daha sonra hedefi vurur.

159 http://www.csmonitor.com/USA/Military/2009/1211/Drone-aircraft-in-a-stepped-up-war-in-Afghanistan-and-Pakistan
160 http://counterterrorism.newamerica.net/drones. 
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Kullanılan Çipin Yapısı: Elektronik bir aygıt olan bu cisim, ortalama olarak 1’e 2 cm. ebatlarındadır. Dokuz voltluk 
bir adet pille çalışır, bu pil takılmadan çalışmaz. Pil takıldıktan sonra çıplak gözle bakıldığında hiçbir şey görülmez. 
Fakat gece görüşü gibi bir aletle bakıldığında çok kuvvetli bir ışığın yanıp söndüğü görülür. Çipin bir türünde ışık 
yanıp sönerken bir türünde de ışık, dolunay gibi sabit kalır.

2-) Hedef Noktayı Fosforla İşaretleme: Bu yöntem de çip yönteminde olduğu gibi casuslar tarafından yürütülür. 
Bu yöntem genelde araçlara uygulanır. Belirlenen araç fosforla işaretlenir, fakat bu işaret gözle görülmez. Gece 
görüşü gibi bir aletle bakıldığında alev alev parladığı görülür.

NOT: “Predatorlerin hedefleri vurmada başarılı olmalarını sağlayan dış etkenler” bölümündeki bilgiler, insani 
yardım faaliyetleri veya gazeteci olarak bölgeye girebilen şahısların yerel halktan aldığı bilgiler kapsamında 
hazırlanmıştır. Kaynaklar, isimlerinin kullanılmaması karşılığında bu bilgileri paylaşmışlardır.
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Genel Değerlendirme ve Sonuç

Afganistan bütün dünyaya Yeni Dünya Düzeni sloganıyla çerçevelendirdikleri dünya görüşü ve yaşam 
standartlarını dayatmak isteyen Batılı devletlerin bu projelerini uygulama amacıyla yürüttükleri savaşın temel 
karargâhıdır. Demokrasi, İnsan Hakları, liberalizm gibi batı tandanslı kavramların kendi öz medeniyetine sahip 
ve öz kavramlarını kullanarak bir yaşam biçimi oluşturmaya çalışan İslam dünyasına ve Afgan halkına fiili bir 
işgal kampanyası ile dayatılması bölge halkının iradesine karşı işlenen bir suçtur. İşgalin ekonomik, askeri ve 
sosyal olarak yıprattığı, savunduğu ahlaki değerleri 10 yılda işlenen katliam ve hak ihlalleriyle buharlaştırdığı 
Amerika, NATO ve Batı koalisyonu işgalin hem Afgan halkı hem de dünya için doğru ve faydalı bir seçenek 
olmadığını görmek durumundadır.  Afganistan ve Irak gibi İslam ülkelerinin işgaline harcanan para ve enerjinin 
ekonomik kriz yaşayan ABD ve Avrupa’nın içinde bulunduğu zor şartlar ve küresel krizin temel nedenlerinden 
olduğu artık tüm dünya ve birçok ekonomi otoritesi tarafından kabul edilmektedir. İşgalin on binlerce ölüm ve 
yaralanmaya, zaten oldukça fakir olan ülke halkında telafisi uzun yıllar sürecek maddi ve manevi kayıplara yol 
açtığı açıkça görülmektedir. Binlerce askerini cephede kaybeden, Amerikan halkının cebinden çıkan trilyonlarca 
doları bu savaşta harcayan Amerikan liderleri yürüttükleri hukuki dayanaktan yoksun bu işgal projesinin kendi 
ülkelerine de büyük zararlar verdiğini, İslam dünyasındaki imajlarını oldukça kötü etkilediğini, savunduklarını 
iddia ettikleri değerlerin altını oyduğunu ve tüm dünyada politik ve askeri güçlerine büyük darbe vurduğunu artık 
açıkça kabul etmekteler. 02. 12. 2012 yılında kamuoyuna sızan gizli NATO belgeleri NATO’nun savaşı kaybettiğini 
açıkça göstermiştir.  MAZLUMDER devam eden anlamsız savaşın taraflarına şu önerilerde bulunmaktadır:

1- Taraflar Evrensel İnsan Hakları ilkelerine bağlı kalmak ve insan hakları örgütlerinin çalışmalarına uygun 
ortam hazırlamalıdır.

2- İslam ülkelerinden ve Batı ülkelerinden temsilcilerin bulunduğu bağımsız bir insan hakları ekibi Taliban 
kontrolündeki bölgelerde olmak üzere Afganistan’da bağımsız bir inceleme yapmalıdır. 

3- Devam eden savaşta Taliban savaşın bir tarafı olarak kabul edilmeli ve savaşın Afgan halkının yararına 
çözülmesi için geçerli seçenekler masaya yatırılmalıdır.

4- Ülke halkının karşı yönde iradesine rağmen bölgede bulunan bütün işgal güçleri derhal ve koşulsuz olarak 
ülkeyi terk etmelidir. 

5- İşgal güçleri Afganistan’ı uğrattıkları yıkımı tazmin etmelidir.

6- Türkiye bölgede kalıcı barışın tesisi için tarafsızlığını ilan etmeli ve İSAF’a verdiği askeri ve ekonomik desteği 
derhal çekmelidir.
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EKLER

EK-1 MAZLUMDER BASIN AÇIKLAMALARI

MAZLUMDER: “NATO Sistematik Biçimde Afgan Sivilleri Öldürüyor” 

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, geçtiğimiz günlerde “wikileaks” adlı internet sitesinde 
yayınlanan NATO’nun Afganistan’da işlediği savaş suçlarına dair belgelerle ilgili aşağıdaki açıklamayı 
yapmıştır.

NATO Sistematik Biçimde Afgan Sivilleri Öldürüyor! 

9 yıl  önce başlayan haksız işgalin kurbanı olan Afganistan’da Amerika’nın ve ortaklarının işledikleri suçlara 
her geçen gün yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde “wikileaks” adlı internet sitesinde yayınlanan belgelerde 
de açıkça görüldüğü gibi bugüne kadar Taliban’a ve El Kaide’ye karşı yürütüldüğü söylenen savaşın gerçek ve 
sistematik hedefleri siviller olmuştur.

Belgelerde sivillerin hedef alındığı  144 olaydan bahsediliyor. Bu olaylarda 195 kişinin öldüğü,  174 kişinin de 
yaralandığı  belirtiliyor. Ancak bunlar sadece raporlanabilen vakalara ait rakamlardır. Buna gündelik olaylarda 
yaşananlar da eklenince sivil ölümlerin ABD’nin iddia ettiği gibi yanlışlıktan ileri gelmediği, katliamların çoğunun 
bilinçli ve sistematik bir biçimde gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor.  

ABD ve NATO’ya bağlı  işgal ordusu, Afganistan’da bugüne kadar sayısız suç işlemiştir. Söz konusu suçlar insan 
hakları örgütlerince defalarca dile getirilmesine rağmen ulusal ve uluslararası mekanizmalar iddiaları dikkate 
almamış ve yaşananları göz ardı etmiştir. Halihazırda tartışma konusu olan şey ise söz konusu belgelerdeki savaş 
suçları ya da insanlık suçları değil, belgelerin nasıl servis edildiği ve işlendiğidir.  

9 yıldır ülkede işlenen savaş suçları uluslararası kurumların dikkatini çekmediği gibi, ülkede asker bulunduran 
diğer ülkeler de bu suça ortak olmaktadır. Türkiye’nin böylesi bir işgal organizasyonunun içinde halkı Müslüman 
olan tek ülke olarak hala bulunuyor olması,  söz konusu suçlara önemli bir meşruiyet sağlamaktadır. Türkiye, 
Afganistan’daki misyonunu her ne kadar muharip olarak tanımlamasa da, ISAF komutasını devralarak, 
Afganistan’da ABD öncülüğündeki NATO işgal gücünün bir parçası olmuştur. 

NATO, Afganistan’da bugüne kadar birçok savaş  suçu işlemiştir. 2008 yılında Herat bölgesinde yapılan hava 
saldırısında ve 2009 Mayıs ayında Ganj Abad bölgesine bağlı bir köyde sivillerin hedef alındığı bombardımanlarda 
aralarında çok sayıda bebek ve yaşlının da olduğu iki yüzden fazla insan katledilmiştir. En son 2009 Eylül ayında 
gerçekleşen Kunduz şehrine yönelik hava saldırısında ise NATO uçakları petrol tankerinin yakınında bulunan 142 
kişiyi hedef almış ve sivillerin çoğunun yanarak ölümüne sebep olmuştur. 

Her gün bombalanan evlere ve öldürülen sivillere dair haberler ajanslara düşmektedir. Buna ek olarak Bagram gibi 
üslerde haksız olarak tutulan binlerce Afgan vatandaşı, çeşitli işkencelere maruz kalmaktadır. Haksız tutuklamalar, 
keyfi gözaltılar ve yargısız infazlar gündelik hayatın bir parçası olmuştur. Yaşanan bu şiddet sarmalının birinci 
dereceden mağdurları sivillerdir. NATO ve Amerikan güçlerinin ülkede işledikleri suçlara dair sayısız doküman ve 
belge halihazırda mevcuttur. Sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanmasına yetecek deliller zaten elde 
mevcut olmasına rağmen 9 yıldır suçlulara yönelik herhangi bir şey yapılmamıştır. Bu yönüyle elde edilen yeni 
dokümanlar bu gerçeği değiştirmeyecektir.  
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ABD ve koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği bu savaş suçları, Afganistan’ı sivillerin sistematik bir biçimde 
öldürüldüğü av sahasına dönüştürmüştür. İşlenen bu suçların sorumlularına dair hukuki bir karşılığın olmasını 
bekliyoruz; aksi durumun, meşruluğu gitgide tartışılır hale gelen uluslararası hukukun çifte standardını gözler 
önüne sereceğine inanıyoruz.  

Bölgede insanlık suçu işlendiğini açıkça ortaya koyan bu belgelerin ortaya çıkmasından sonra Türkiye askerinin 
işgal misyonunda halen yer alıyor olması kabul edilemezdir. 
MAZLUMDER TSK’nın bu kirli savaştan çekilmesi ve işlenen insanlık suçlarına ortak olmaması çağrısını da 
bir kez daha yineleyerek; başta T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, T.C. resmi makamlarının ve Türkiye 
kamuoyunun Gazze saldırıları esnasında göstermiş oldukları haklı tepkiyi Afganistan için de ortaya koymalarını 
ve TSK’nin Afganistan’da üstlendiği görevin acilen sona erdirilerek işgal misyonundan çekilmesi gerektiğini 
hatırlatmaktadır.  

Ahmet Faruk Ünsal
MAZLUMDER Genel Başkanı                                                                                                                                                          
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EK-2 BAGRAM ÜSSÜ İNCELEMESİ İÇİN AMERİKALI YETKİLİLERE YAPILAN TALEP

Sayın Yetkili

Afganistan Bagram Üssü’nde tutuklu bulunan 10.10.1978 doğumlu Necmettin YILDIZ isimli Türk Vatandaşının 
ailesinin Derneğimize yaptığı başvuruda ilgili kişinin hayatından endişe edildiği ve kendisinden haber alınamadığı 
bildirilmiştir. İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği MAZLUMDER, son aylarda söz konusu Üs’te 
yaşandığı söylenen işkence olaylarıyla ilgili kamuoyunun endişelerini paylaşmaktadır. MAZLUMDER, Afganistan 
Bagram Üssü’nde bulunan cezaevinde yaşandığı iddia edilen işkence olaylarına ilişkin gözlem raporu hazırlamak 
üzere cezaevinde inceleme yapmayı talep ediyor.

Bagram Üssü’nde bulunan cezaevinde yaşanan işkence olayları ve tutukluların gayrı insani şartlarda tutulduğuna 
dair iddialara ilişkin, hazırlamakta olduğumuz Afganistan İnsan Hakları Raporu için 27 Eylül-10 Ekim tarihleri 
arasında Bagram’da bulunan tutuklu merkezini ziyaret ederek söz konusu yere dair gözlemlerimizi kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz. 

İlgili tarihler arasında sizin belirleyeceğiniz günler içerisinde derneğimiz yetkililerinden Ahmet Zeki Olaş ve 
Av. Cihat Gökdemir bu ziyareti gerçekleştirecektir. Yardımcı olacağınızı umduğumuz bu talebimizle ilgili sizden 
cevap bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Ahmet Faruk Ünsal 
MAZLUMDER Genel Başkanı
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Dear Sir/Madam,

I am writing to requests to make an observation in the prison which exists in Bagram.

In the application of the family of Necmettin Yildiz, a Turkish citizen who was born on October 10,1978 and has 
been a prisoner in Bagram jail of Afghanistan, it is stated that nothing heard of him and they are in fear of his 
life. MAZLUMDER, the Association of Human Rights and Solidarity for Oppressed People, shares the public’s 
concerns about the torture cases which are said to be experienced in Bagram Base. MAZLUMDER requests to 
make an observation in the prison which exists in Bagram base in order to prepare an observation report in 
relation to the claimed tortures which have been experienced in prison of Afghanistan Bagram Base.

We desire to share our assessments to the public about the place after visiting the prison in Bagram between 
September 27 and October 10 for the Afghanistan Human Rights Report we have prepared which is related to the 
tortures which are practiced in the jail of Bagram base and the prisoners’ being kept under inhuman conditions.

Ahmet Zeki Olaş and Atty. Cihat Gokdemir officials of our association will perform the visit in the days you will 
determine between the dates stated. We are looking forward to hearing from you relevant to our demand which 
we hope you will lend your assistance.

Yours faithfully,

Ahmet Faruk Ünsal,
Chairman
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EK-3 AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ LİNKLER: 

AFGANİSTAN’DA KOALİSYON GÜÇLERİ TARAFINDAN İŞLENEN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ 
GÖSTEREN VİDEO KAYITLARI VE BOMBARDIMAN SONRASI GÖRÜNTÜ LİNKLERİ

http://www.rawa.org/temp/runews/rawanews.php?id=1060
http://www.youtube.com/watch?v=L3wCAnpo2ms
http://www.youtube.com/watch?v=TWPDZhgISdw
http://www.youtube.com/watch?v=HhY12wCg8LI
http://www.youtube.com/watch?v=kxrCmXYnCMI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Oj_ZoonVtJk&playnext=1&videos=6Xs0qvBmpLs&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=HhY12wCg8LI
http://www.youtube.com/watch?v=n-LRmxb6iNE&playnext=1&videos=FTIgRlIQkEE&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=txdTgMuPGcM&playnext=1&videos=8CHdYz50O_k&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=n-LRmxb6iNE&playnext=1&videos=FTIgRlIQkEE&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=Of9lAL_4nbU&videos=8CHdYz50O_k&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=vCCYJwLw3ik
http://www.youtube.com/watch?v=mmMi-0xNEfs&p=72396757541E71FE&playnext=1&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=zHO0OVvJ7r0
http://www.youtube.com/watch?v=Nb_wOFQa7eI
http://www.youtube.com/watch?v=TV10I3dnFTs
http://www.youtube.com/watch?v=ThT3u4TWuY8
http://www.youtube.com/watch?v=rtgbN1M6gPE
http://www.youtube.com/watch?v=QUQ5QFpmzwE
http://www.youtube.com/watch?v=gjRQoH6RHPg
http://www.youtube.com/watch?v=gjRQoH6RHPg
http://www.youtube.com/watch?v=LQ8pmyNjZk8
http://www.youtube.com/watch?v=kMTfn9OtLTA
http://www.youtube.com/watch?v=L3wCAnpo2ms
http://www.youtube.com/watch?v=TWPDZhgISdw
http://www.youtube.com/watch?v=HhY12wCg8LI
http://www.youtube.com/watch?v=kxrCmXYnCMI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Oj_ZoonVtJk&playnext=1&videos=6Xs0qvBmpLs&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=HhY12wCg8LI
http://www.youtube.com/watch?v=n-LRmxb6iNE&playnext=1&videos=FTIgRlIQkEE&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=txdTgMuPGcM&playnext=1&videos=8CHdYz50O_k&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=n-LRmxb6iNE&playnext=1&videos=FTIgRlIQkEE&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=Of9lAL_4nbU&videos=8CHdYz50O_k&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=vCCYJwLw3ik
http://www.youtube.com/watch?v=mmMi-0xNEfs&p=72396757541E71FE&playnext=1&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=zHO0OVvJ7r0
http://www.youtube.com/watch?v=Nb_wOFQa7eI
http://www.youtube.com/watch?v=TV10I3dnFTs
http://www.youtube.com/watch?v=ThT3u4TWuY8
http://www.youtube.com/watch?v=rtgbN1M6gPE
http://www.youtube.com/watch?v=QUQ5QFpmzwE
http://www.youtube.com/watch?v=gjRQoH6RHPg
http://www.youtube.com/watch?v=gjRQoH6RHPg
http://www.youtube.com/watch?v=LQ8pmyNjZk8
http://www.youtube.com/watch?v=kMTfn9OtLTA
Çalışmanın Hacmi Yetmediği İçin Raporda Kullanılmayan ABD ve NATO’nun Sorumlu Olduğu Bombardıman 
Ve Çatışmalar.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20613
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/22/AR2010022200842.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/SGE61L0E3.htm
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http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=afghan-president-says-nato-airstrike-killed-civilians-2010-09-03
http://en.wikinews.org/wiki/Afghan_government_claims_U.S._air_strike_killed_dozens_of_civilians
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7710566.stm
http://www.msnbc.msn.com/id/30579367/
http://www.nytimes.com/2008/11/06/world/asia/06afghan.html
http://www.mcclatchydc.com/2010/02/22/87352/us-concedes-air-strike-killed.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704057604575080640203691352.html
http://in.reuters.com/article/idINIndia-38078620090218
http://www.usatoday.com/news/world/2010-02-22-afghanistan-monday_N.htm
http://www.wsws.org/articles/2010/feb2010/afgh-f23.shtml
http://www.geo.tv/8-5-2010/69512.htm
http://www.japantoday.com/category/world/view/nato-air-strike-kills-33-civilians-in-afghanistan
http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/22/afghanistan.usa
http://www.rawa.org/temp/runews/2010/08/05/28-afghan-civilians-killed-in-us-airstrike.html
http://www.rawa.org/rawa/2009/05/07/lets-rise-against-the-war-crimes-of-us-and-its-fundamentalist-lackeys.html 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/26/nato-afghanistan-rocket-attack
http://www.washingtontimes.com/news/2008/feb/5/afghan-civilian-casualties-rising-analysts-report/
http://www.guardian.co.uk/world/2007/jan/30/afghanistan.afghanistantimeline
http://www.nytimes.com/2010/04/13/world/asia/13afghan.html
http://www.aclu.org/human-rights/new-documents-provide-further-evidence-senior-officials-approved-abuse-prisoners-guanta
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=91
http://www.nytimes.com/2008/02/05/world/asia/05gitmo.html
http://www.guardian.co.uk/world/2004/may/16/terrorism.guantanamo1
http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/26/afghanistan.uk
http://www.guardian.co.uk/world/2004/jun/23/usa.afghanistan3
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2007238,00.html
 
http://www.ufppc.org/us-a-world-news-mainmenu-35/9869-news-aug-7-taliban-denial-about-aisha-nearly-blacked-out-of-western-
media.html
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MAZLUMDER Afganistan İnsan Hakları İhlalleri Fotoğrafları

RESİM-1

Uzman Çavuş Calvin Gibbs, bıçakla kestiği Taliban savaşçısının parmağını 
hatıra olarak kullanmak istediğini itiraf etmiştir. Gibs, bunu öldürdüğü ilk 
Afganlı olduğu için bir kutlama amacıyla yaptığını mahkemeye itiraf etti. 

(Fotoğraf: Rolling Stone)161 

 

161 http://www.rawa.org/temp/runews/rawagallery.php?mghash=dc96d38caecd6694eb17fc894bb73212&mggal=12#ixzz1el4TB0Yj
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ABD askerinin, öldürdükleri Taliban çocuklarıyla hatıra fotoğrafı

RESİM-2

ABD askeri Holmes, öldürdüğü Taliban yanlısı çocuğun (Mudin) 
parmağını kurutup hatıra olarak saklamak istediğini itiraf etmiştir. 

(Foto: Rolling Stone)162 
 

162 http://www.rollingstone.com/politics/photos/the-kill-team-photos-20110327)
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RESİM-3

Öldürülen Taliban savaşçılarının cesetlerine eziyet ediliyor.

RESİM-4

Bu bebeğin sahibi nerede? Sindand Foto: BBC
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RESİM-5

RESİM-6

ABD güçleri tarafından kullanılan beyaz fosfor bombası mağduru 8 yaşındaki Razia. (Kapisa bölgesi) 163

163 http://www.hrw.org/en/news/2009/05/08/afghanistan-nato-should-come-clean-white-phosphorus
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RESİM-7

Isaf bombardımanında yaralanan bir Afgan çocuk… (Celalabad)

RESİM-8

Nareng bölgesinde NATO bombardımanında ölen siviller…
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RESİM-9

Nareng bölgesinde NATO bombardımanında ölen siviller… 
Öldürülen Afganların çoğunun burnunun kanıyor olması, yasaklı silahların kullanımı şüphelerini artırmaktadır.

RESİM-10

Ne kaldı elimizde?
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RESİM-11

6 yaşındaki sakat çocuk Kadir, Kabil’in Karte Sarki bölgesinde dileniyor.

RESİM-12

Host bölgesinde ABD bombardımanında öldürülen birçok çocuktan sadece biri…
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RESİM-13

Nangahar şehrinin Korang köyünde ABD B52 bombardıman uçakları 
9 yaşındaki Muhammed Han’ı yaraladı. Yaraları hâlâ iyileşmedi.

RESİM-14

NATO kurbanları…
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RESİM-15

NATO bombardımanı sonucu yanan Afgan çocuk… 
(Fotoğraf: Maso Notarianni, Leşger Gah)

RESİM-16

Kunar’da 20 Şubat 2011’de NATO hava saldırısında 64 Sivil öldü. (64/1  Reuters)
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RESİM-17

Ferah kentinde ABD bombardımanında 120 sivil öldü… 
(Foto: The Times)

RESİM-18

NATO’nun Bala Baluk kentine yaptığı hava saldırısında yaralanan Afgan kadın…



| MAZLUMDER

- 112 -

RESİM-19

RESİM-20
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RESİM-21

RESİM-22

Bu gömleğin sahibini gördünüz mü? Nato bombardımanı sonrası…
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RESİM-23

RESİM-24
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RESİM-25

ABD bombardımanında öldürülen anne ve çocukları…

RESİM-26
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RESİM-27

Taliban tarafından kamuoyuna sunulan ve Afganistan’da 
ABD ve Batı güçlerinin uranyum kullandığını gösterdiği iddia edilen bir resim…

RESİM-28



AFGANİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU |

- 117 -

RESİM-29

RESİM-30
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RESİM-31

RESİM-32
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RESİM-33

RESİM-34

Hava saldırısında ölen Afgan çocuklar…
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RESİM-35

Bir savaş, bir çocuk, onarılamaz bir yara ve yok olmuş bir gelecek…

RESİM-36

* * *






