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Kim Bu göç Dalgasının 
sorumlusu?

Suriye savaşı başladıktan sonra milyonlarca 
Suriyeli IŞİD tehdidinden kaçtı; Afganistan’da 
Taliban tehlikesinden kaçıyorlar. IŞİD, Taliban 
gibi terör örgütleri yaşadığımız çağda bulun-
dukları ülkelerde büyük bir karanlığı temsil edi-
yor, insanların hayatlarını karartıyorlar. Baskı ve 
şiddet sürekli tırmanıyor; çatışmaların, katliam-
ların sonu gelmiyor. Milyonlarca emekçi yerin-
den yurdundan oluyor.

milyonlar göç eDiyor
Bu senaryo sadece Suriye’de, Afganistan’da 

gerçekleşmiyor. Birçok ülkede gelecek göreme-
yen milyonlar, hayatta kalmak ya da insanca bir 
yaşam kaygısı ile göç ediyorlar.

İnsanların neden göç ettiğini anlamamız ge-
rekiyor. Anlamalıyız ki bu büyük trajediyi dur-
durmak için mücadele edelim.

İnsanlar doğup büyüdükleri topraklardan 

kendi istekleri ile ayrılmıyorlar, mecbur bırakılı-
yorlar. Göç edebilmek için can güvenliğinin ol-
madığı yolculuklara çıkıyor, yollarda hayatlarını 
kaybediyorlar. Gittikleri yerlerde tamamen ken-
di kaderleri ile baş başa ayrımcılığa şiddete ma-
ruz kalıyorlar. Kölelik koşullarında çalıştırılıyor; 
işsizlikle terbiye edilmeye çalışılan sınıf kardeş-
lerinin düşmanlığını kazanıyorlar. Yaşanan göç 
dalgaları milliyetçi, ırkçı tepkileri körüklüyor.

PeKi Bu yaşananların 
sorumlusu Kim?

Sorumlu ülkelerin egemenlik haklarını hiçe 
sayan, daha fazla sömürü için gericilikle işbirliği 
yapan, savaşlar çıkaran, iç karışıklıklara neden 
olan ABD ve Batılı emperyalist ülkelerdir.

Sorumlu, Suriye’de, Afganistan’da NATO’nun 
komiserliğini yapan, ABD’nin şemsiyesi altında 
askeri müdahalelere dahil olan AKP iktidarıdır.

Türkiye Komünist Partisi mültecilerin ülkeler arası pazarlık 
konusu olmasını şiddetle kınar. Türkiye özelinde, AB ile 
ilişkiler başlığında bir şantaj unsuru, Ortadoğu’ndaki yayılmacı 
politikalar için bir koz, Yeni Osmanlıcılık bahsinde ağırlık 
kazanmayı sağlayacak bir veri değil, en temel hakları ellerinden 
vahşice alınmış emekçiler olarak görür. TKP 13. Kongre Kararı



Sorumlu, mültecileri daha fazla kâr için karın 
tokluğuna çalıştıran, kuralsız, güvencesiz çalış-
mayı yaygınlaştıran patronlardır.

emPeryalist savaşlar ve 
işgaller DurDurulmalıDır

Göç dalgasının sorumlusu mülteciler ola-
maz. Göç dalgasını durdurmak için mültecilere 
karşı mücadele etmek çözüm değildir; mülteci 
karşıtlığı emekçileri birbirine düşman ederek 
sorunu daha da karmaşıklaştırır.

İnsanlar ülkelerini savaş alanına çeviren 
emperyalist ülkelerin daha fazla tahakküm ve 
sömürü hırsı yüzünden göç ediyor. Zorunlu göç 
dalgasını doğuran emperyalist savaşlar ve iş-
galler durdurulmalıdır.

Afganistan’da 1978 yılında sosyalist 
Demokratik Halk Partisi’nin iktidara gel-
mesinden kısa bir süre sonra Amerika 
Birleşik Devletleri bu iktidarı devirmek 
üzere ülkeyi yıllarca sürecek çatışmala-
ra sürükleyecek politikalarını yürürlüğe 
koydu. Sovyetler Birliği’nin destekledi-
ği Afganistan Demokratik Cumhuriyeti 
NATO’nun desteğiyle CIA’nın yönlendirdiği ve silah-
landırdığı cihatçı çeteler karşısında Sovyet güçlerinin 
ülkeden çekilmesinden 3 yıl sonra yenilgiye uğradı. 
1992 yılı itibariyle emperyalistlerin desteği ile güçlen-
miş cihatçı güçler büyük katliamlar gerçekleştirerek 
Afganistan İslam Devleti’ni kurdular. Ülkede iktidara 
oynayan cihatçı gruplar arasında sonu belirsiz bir iç 
savaş böylece başladı. Bu cihatçı gruplar arasında 
Taliban 1996 yılı itibariyle fazlasıyla sivrilmiş, ülkenin 
büyük bölümünü kontrol altına almıştı. Kurduğu şeri-
atçı yönetime Afganistan İslam Emirliği adını verdi.

 AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “inan-
cıyla alakalı ters bir yanımız yok” dediği Taliban ül-
kede terör estirdi. Kız çocuklarının okula gitmesini, 
kadınların çalışmasını engelledi; onları burka içine 
sokarak tek başlarına sokağa çıkmalarını bile yasak-
ladı. Bütünüyle şeriat hükümlerine tabi kılınan ülkede 
politik ya da mezhepsel ayrımları olan herkese karşı 
katliamı temel yöntem olarak benimsemiş bir yöne-
tim hüküm sürmeye başladı.

ABD 2001 yılında İkiz Kulelere yapılan saldırıların 
ardından NATO güçlerinin desteğiyle Afganistan’ı 

işgal etti. Bu işgalin gerçek nedenleri, Afganistan’ın 
ABD’nin bölgedeki nüfuzu bakımından kritik coğrafi 
konumu ve Taliban’ın ülkeden ABD’ye akan eroin 
gelirine çomak sokmaya kalkmasıydı.

20 yıl süren emperyalist işgal ülkeyi büyük bir 
karanlığa sürükledi. Afgan halkının üzerine yıllarca 
bomba yağdı; milyonlarca insan katledildi, işkence 
gördü, yerinden yurdundan edildi. ABD’nin ölüm 
makineleri için harcadığı milyonlarca dolara, bölgeye 
gönderilen on binlerce Amerikan askerine, ABD’nin 
peşinden seferber olan Türkiye’nin de içinde olduğu 
NATO ordularına, Kabil’de ABD kontrolünde kurulan 
kukla hükümete rağmen ABD Afganistan’da başarılı 
olamadı. Başkan Trump’ın Taliban’la anlaşarak ülke-
den çekilme kararı verdiği sırada Taliban ülkenin en 
az yarısını kontrol ediyordu.

ABD ile sürdürdüğü pazarlıkların bir parçası ola-
rak AKP hükümeti Kabil Havaalanı’nın güvenliğini 
sağlama misyonuna soyundu. AKP’nin yönetti-
ği Türkiye Afganistan’da yeni bir güç değil. NATO 
üyesi olarak ABD’ye taşeronluk hizmetleri vermiş, 
savaş suçlarına ortak olmuştu. AKP şimdi, ABD ve 

Hatırlatma: afganistan’Da 
neler olmuştu?



afgan mülteciler Boğaz toKluğuna gıDa 
teKelleri için çalışıyor

‘suriye’Den gelenler ayrı, ama ya afganlar…’

Niğde-Ankara yolunda tırdan inerek tepenin ar-
dında kaybolan Afganların videosu çok konuşuldu. 
Türkiye’de göçmenler çeşitli meslek gruplarıyla eş-
leştirilirken Afganların Türkiye’nin kırsal bölgelerinde 
çobanlık yapmaları öne çıkıyor. Sınıra yakın bölgelerin 
dışında İzmir’de, Çanakkale’de, Edirne’de de ‘Afgan 
çoban’ talebi oluşmuş durumda. Burada yanıtlanması 
gereken soru, Afganistan’dan gelen göçmenlerin ne-
den çobanlığa yöneldiği değil, Türkiye’de göçmenlere 
verilmek istenen çobanlık işinin ne olduğudur. Kırşe-
hir’de Boyun Eğme’nin görüştüğü bir çiftçi, bölgedeki 
irili ufaklı tüm besi çiftliklerinde Afgan göçmenlerin 
çalıştırıldığını söylüyor. Buralarda genelde büyük baş 
besi hayvancılığı yapılıyor. Afganları istihdam edenler, 
genelde 50 başın üzerinde hayvanı olan işletmeler. 
Görüştüğümüz çiftçi, çalıştığı çiftliğe kapatılan ve iki 
yıldır hiç dışarı çıkmamış olan bir Afgan’la karşılaştı-
ğını anlatıyor. Yaptıkları iş itibariyle ‘çoban’ olarak ad-
landırılsalar da yanlarında çalıştıkları patronun tarlada 

harman kaldırma gibi işleri de onlara yaptırılıyor. Tüm 
vasıfsız işlerde çalışan Afganların kendi ülkelerinde 
benzer işlerden geldikleri de zannedilmesin. IŞİD’den 
kaçarak Türkiye’ye gelen ve burada kapıcılık yapan bir 
Afgan, ülkesinde polis memuru olduğunu, şimdi evle-
re temizliğe giden eşinin kimya öğretmeni olduğunu 
anlatıyor. Günlük işlerde çalışanlar Türkiye vatandaş-
larına verilenin yarısı kadar yevmiye alıyorlar. Boyun 
Eğme’nin görüştüğü çiftçi, “Bunları öğrendikçe neden 
Afgan çoban tercih edildiğini anlamış oldum” diyor. 
Öte yandan Afgan çobanların istihdam edildiği besi 
hayvancılığı, geçimlik üretim yapan geleneksel aile 
çiftliklerinden ziyade büyük marketleri besleyen zin-
cirin bir parçası. Afganları çalıştıran büyük kesimha-
neler, metropollerde Çağdaş Market gibi büyük çaplı 
perakende firmalarına çalışıyorlar. Sonuç olarak Niğ-
de-Ankara yoluna dökülen Afganları tepenin ardında 
bekleyenlerin, Türkiye’nin ucuz emek arayışındaki 
gıda tekelleri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Afganistan’dan son yıllarda artan göç, ondan önce 
yoğun olarak Suriye’den gelen göçmenlerle karşılaştır-
malara sebep oldu. Suriyeliler ailecek gelirken, Afgan-
lar yalnız genç erkeklerini gönderiyorlardı… Suriyeliler 
mülteci iken Afganlar mülteci bile değildi… Oysa iki ta-
raftan da gelen göçün kaynağında savaş, emperyalist 
müdahaleler, gerici çetelerin terörü ve hepsinin yarattığı 
hayati kaygılar var. Suriye’de IŞİD’in kadınlara ve kız 
çocuklarına dönük saldırganlığı nasıl insanları ailecek 
göçe sürüklediyse Afganistan’da Taliban’ın ele geçirdiği 
bölgelerde önce genç erkekleri kendi saflarına katma-
ya zorlaması buradan göçün şeklini belirliyor. Dünyada 
savaş halleri dışında da göç genelde ailelerin genç erkek 
çocuğunun önce göç yolunu izlediği ve ardından ailesini 
peşinden getirdiği bir örüntüye sahiptir.

Türkiye’de devletin Türkiye’ye benzer koşullarda 
sığınan farklı göçmenleri kabulünde ise uluslararası 
hukuka düştüğü şerhlerden kaynaklanan bir karmaşa 
var. 1951 BM Mülteci Sözleşmesi’nin imzacıları arasın-
da Türkiye Avrupa dışından ‘mülteci’ kabul etmeme 
şerhine sahip. Bu yüzden ülkemize sığınanlara göçün 
yaşandığı politik koşullara göre statüler veriyor. Suri-
ye’den gelenler için bir “geçici koruma” statüsü verilir-
ken Afganistan gibi uluslararası hukuk açısından geri 
gönderilmesi kabul edilmeyecek koşullardan gelenler 
için üçüncü ülkelere gönderilme şartıyla “şartlı mül-
teci” statüsü veriyor. Neticede Türkiye’nin koyduğu 
şartlılık, geçicilik ibarelerinden bağımsız olarak em-
peryalist savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınanların 
tümü mülteci denmelidir.

müttefiklerini memnun etmek, bölgedeki etkisini 
arttırmak ve uyuşturucu pastasından “hak ettiği” 
payı almak için ülkeyi yeni bir maceraya sokuyor. 
ABD’nin geride bıraktığı paralı askerler, Taliban, 
IŞİD güçleri, uyuşturucu tekelleri derken bölgenin 
yeni kanlı çatışmalar içine sürüklenmesi ihtimali 
çok yüksek. Bu arada Türkiye’nin Taliban’dan kaçan 

insanların oluşturduğu son göç dalgasının önemli 
bir durağı haline gelmesi konuyu bir iç soruna da 
dönüştürdü. AKP’nin başka ülkelere bir müdaha-
le aracı olarak ülkedeki mültecileri kullanması yeni 
değil. Türkiye’ye gelen Afgan nüfusun Afganistan’a 
müdahalede nasıl bir pazarlık konusuna dönüşeceği 
ise belirsizliğini koruyor.
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Arkadaş, 
yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. ‘İş yeri ruhsatı 

vermiyorum’ diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta 
belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık 
ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız.”

günün sözKarası

Küba Devrimi’nin en önemli dönemeçler-
den birisi olan Moncada Kışlası Baskını’nın 66. 
yıldönümünde, Ankara Nâzım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis 
Alberto Amorós Núñez ve TKP Genel Sekreteri 
Kemal Okuyan’ın katılımıyla “26 Temmuz’dan 
Bugüne Yaşasın Devrimci Küba” başlıklı bir et-
kinlik düzenlendi. Venezuela’nın Ankara Büyü-
kelçisi Jose Bracho Reyes’in yanı sıra çok sayıda 
Küba dostunun katıldığı etkinlikte ilk sözü alan 
Küba Büyükelçisi Núñez Küba halkına destekleri 
için Türkiye’deki Küba dostlarına teşekkür etti. 
“26 Temmuz 1953 eylemleri, mağlubiyetin ve 
olumsuz koşulların zafere dönüştürülebileceğini 
göstermiştir. Kübalıların zaferi, onurlu ve inançlı 
insanların neleri başarabileceğinin örneğidir.” di-
yen Núñez, ABD müdahalesi için fırsat kollayan 
devrim düşmanlarının heveslerini kursaklarında 
bırakacaklarını ifade etti. Büyükelçinin ardından 
söz alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 

Kübalı devrimcilerin şimdiye kadar çok daha zor 
dönemeçleri başarıyla geçtiğini ifade ederek em-
peryalizme ve onun işbirlikçilerine karşı Kübalı 
devrimcilerin devrimi korumaya devam edeceği-
ni vurguladı. Okuyan konuşmasını “Onların NA-
TO’su varsa, ABD’si varsa Küba’nın da dünyanın 
her yanında dostları var, Küba’ya dokunurlarsa, 
bize, tüm dünyadaki ilerici insanlara dokunduk-
larını bilecekler, karşılarında bizleri bulacaklar.” 
sözleriyle noktaladı. 

TKP Bolu İl Örgütü, Bolu Belediye Başkanı 
Tanju Özcan’ın dün basına yansıyan yabancı düş-
manlığına bir açıklamayla tepki gösterdi. Tanju 
Özcan’ın daha önce de benzer açıklamalar yaptı-
ğına işaret eden TKP Bolu, Kılıçdaroğlu’nun son 
video mesajları üzerinden körüklenen yabancı 
düşmanlığına dikkat çekerek “AKP iktidarının dış 
politika hezeyanlarına bir şey söyleyemeyen dü-
zen muhalefeti, savaştan kaçıp ülkemize sığınan 
mülteciler hakkında çok rahat kışkırtıcı sözler söy-

leyebilmektedir.” dedi. Afganistan ve  Suriye’nin 
kan gölüne çevrilmesinden NATO ve onun ülke-
mizdeki temsilcilerinin sorumlu olduğunu belirten 
Bolu Örgütü, tüm Bolu halkını bu şoven dilin ya-
ratacağı kötülüğe karşı boyun eğmemeye çağırdı. 
Belediye Başkanı Özcan’ın derhal tüm halktan 
özür dilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, be-
lediye meclis üyelerine de “Böylesi bir karara imza 
atmasınlar! Aksi durumda tarih önünde bu kara 
leke yakalarına yapışacaktır.” çağrısı yapıldı. 

KüBa Dostları anKara’Da Buluştu

‘yaBancı Düşmanlığına geçit vermeyeceğiz’
BOLU

’den haberler...


