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Amaç:
Bu rapor, dünyada yürürlüğe konan STT programları
hakkında genel bilgiyi müteakip, Afganistan
hükûmeti ile Taliban arasında cereyan eden STT
uygulamasına ilişkin bilgi sunmak maksadıyla
hazırlanmıştır.
Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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Silahsızlan(dır)ma, Terhis Etme, Topluma Kazandırma (STT) Programları ve Afganistan
Bağlamında Bir İnceleme
Yönetici Özeti

Uzun süreli silahlı çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan ülkelerde isyancı/terörist örgütlerin
silahsızlan(dırıl)ması, mensuplarının terhis edilmesi/dağıtılması ve topluma kazandırılması (STT) barış
sürecinin önemli ve öncelikli bir faaliyeti olarak kabul edilmektedir.
STT, genellikle barış anlaşmasının temel unsurlarından biri olarak belirlenmekte, özellikle
başarısız/çökmüş devletlerde çoğunlukla Güvenlik Sektörü Reformu (GSR) (Security Security Sector
Reform) ile ilişkilendirilmektedir. Başarısız devletler olarak tanımlanmayan birçok ülkede terör
örgütleri ve isyancı hareketlerin silahlı unsurlarının silahsızlandırılması ve dağıtılması GSR ilişkisi
kurulmaksızın icra edilmektedir.
Dünyadaki çeşitli örnekler incelendiğinde üç farklı STT modeli görülmektedir. Modeller ilgili
ülkenin koşullarına, çatışmanın ve barış sürecinin dinamiklerine, uluslararası aktörlerin amaçlarına göre
şekillenmektedir.
Dışarıdan Müdahaleci STT: STT’nin en yaygın modelidir. Özellikle uzun süreli iç savaşın
yaşandığı ve devletin tamamen çöktüğü ülkelerde; BM, NATO ve AB başta olmak üzere uluslararası
toplumun çatışmaya müdahale ederek durduğu ve dışarıdan barış inşa etmeye çalıştığı durumlarda
uygulanmaktadır.
Müzakere Gereği STT: Dış müdahalenin hiç olmadığı veya çok az olduğu, taraflar arası barış
anlaşmasıyla yapılan STT’dir. Kuzey İrlanda sorununda 1998’da Good Friday Barış Anlaşması ile
uzlaşılan STT’nin IRA ve diğer silahlı grupların silah bırakması ve örgüt yapılarını dağıtması bir örnektir.
Devlet Kontrolünde Koşulsuz STT: Devlet ile silahlı ayrılıkçı/isyancı-terörist grupların
mücadelesini devletin kazandığı ve silahlı grupların koşulsuz teslim olması ile sonuçlanan süreç sonrası
yapılan STT’dir. Sri Lanka’da 2009’da Tamil LTTE örgütünün askeri olarak mağlup olması sonrası
hükümetin başlattığı STT bu modele tipik bir örnektir.
STT’nin zamanlaması konusunda uygulamada ve literatürde farklı örnekler bulunmaktadır. Her üç
model dikkate alındığında STT’nin barış görüşmeleri öncesinde, esnasında ve sonrasında başlatıldığı
örneklerden bahsetmek mümkündür. Zamanlamanın belirlenmesinde; devletin kararlılığı, siyasi ve
toplumsal gücü, bölgesel/uluslararası desteği, güvenlik güçlerinin kapasite ve etkinliği ile isyancı/terörist
örgütlerin amaç ve talepleri, dış ve iç desteği ile askeri güçlerinin etkileşimi belirleyici olmaktadır.
Dünyadaki STT uygulamaları önemli dersler içermektedir. Bu kapsamda, bölgeselleşmiş
çatışmalarda STT’nin arzulanan sonuçları vermediği ortaya çıkmaktadır. Sınır dışında üsleri ve uzantıları
bulunan örgütler içeride teslim ettiği silahları, teşvik programlarının maddi getirilerini de kullanarak kısa
sürede sınır dışından fazlasıyla temin etmektedir. Eleman temini için de aynı durum söz konusu
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olmaktadır. Bu nedenle sınır aşan ve bölgeselleşmiş çatışmalarda STT’ye bütüncül bir bakış açısı
gerekmektedir.
STT kapsamında örgüt militanlarına sunulan teşvik ve ödüller, gelişmiş ve köklü toplumlarda
genellikle tepkiyle karşılanmakta, radikalleşmeye katkı yapmakta, şiddet sarmalının devamına hizmet
etmektedir.
Diğer taraftan, silahsızlan(dır)ma programları genellikle hayal kırıklığı yaratmaktadır. Çok az sayıda
silah toplanmakta, eski ve bozuk silahlar teslim edilmektedir.
STT programa katılmaya hak kazananlar için ayrıntılı ölçütler ve uygun inceleme usulleri tesis
edilemediğinde, yerel güçlü kişiler için maddi teşvik ve yardımlardan rant sağlamak yaygın bir usul
olmaktadır. Örgüt liderleri sahte isimlerle programa personel sokarak kazanç sağlamaktadır. Bir şekilde
STT ekonomisi çalışmaktadır.
Dışarıdan Müdahaleci STT’nin çatışma dönüşümüne ve barışın tesisine toplam etkisinin analizi
iyimser sonuçlar vermemektedir. 2014 Yılı Başarısız Devletler Endeksinin en kötü durumdaki on ülkesi;
Güney Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Çad, Afganistan,
Yemen, Haiti ve Pakistan’dır. Söz konusu ülkelerin sekisinde geçmiş yıllarda STT uygulanmıştır. Bu
ülkelerde, başlangıçtaki iyimser sonuçlar kısa sürede kaybolmuş ve ülkeler çatışma ve şiddet tuzağından
kurtulamamıştır. Silahlar azalması bir yana ciddi oranda artış olmuş ve silahlı örgütler güç kazanmıştır.
Ek-1’de sunulan Afganistan özelinde STT’nin incelenmesi, dikkate alınması gereken çok sayıda ders
içermektedir.
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1.

Giriş
Silahlı çatışma içinde yaşayan ve çözüm/barış süreçleri başlatılan çok sayıda ülkede gündemin

önemli bir maddesini STT teşkil etmektedir. Soğuk Savaş sonrası 1990’lı yıllardan başlayarak
günümüze kadar 30 civarında STT planlanmış ve icra edilmiştir. Genellikle barışı destekleme harekâtı
kapsamında icra edilen STT programlarının bir bölümü halen devam etmektedir.
STT hakkında oluşmuş önemli bir uluslararası literatür bulunmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarda
çok sayıda el kitabı, rehber, rapor, kitap ve makale yayımlanmıştır.

Bu kapsamda BM Kalkınma

Programının (UNDP) Uygulama Notu , Stockholm STT Girişimi (Stockholm Initiative on DDR 2006)2, BM
1

Entegre STT Standartları (UN’s Integrated DDR Standards-IDDRS) (2006)3 başlıca başvuru dokümanları
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise az sayıdaki yayında sivil asker ilişkilerinin düzenlenmesi veya
güvenlik sektörü reformu kapsamında dar kapsamlı çalışmalar yer almaktadır. Hatta Türkçe olarak
STT’nin tanımını bile bulmak zordur.
Bu raporda, bir süredir Türkiye kamuoyunda tartışılmakta olan PKK’nın silahsızlan(dırıl)ması
konusuna, kavramsal açıklık getirilerek ve dünyadaki uygulamalardan alınan dersler özetlenerek
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Raporun hazırlanmasında STT üzerine oluşmuş uluslararası literatürden ve örnek uygulama
analizlerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda temel olarak Birleşmiş Milletler(BM) STT Kaynak Merkezi
(UN DDR Resource Centre4) yayınları esas alınmıştır.
Rapora Afganistan bağlamında örnek olay incelemesi Ek-1 olarak iliştirilmiştir.
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2.

STT Kavramı ve Tanımlar
Silahlı

çatışmaların

sonlandırılması

ve

barışın

sağlanmasında

Silahsızlan(dır)ma, Terhis Etme ve Topluma Kazandırma (STT)

önemli

bir

faaliyet

alanı

(Disarmament, Demobilisation

Reintegration-DDR) olarak tanımlanmaktadır. STT gerçekte; silah teslimi, silahlı örgütlerin militanlarının
özel olarak hazırlanmış bölgelerde/tesislerde toplanması ve terhis, topluma yeniden giriş ve uzun dönemli
topluma kazandırma olarak beş aşamalı bir programdır.5
STT, genellikle barış anlaşmalarının temel unsurlarından biri olarak belirlenmekte, özellikle
başarısız/çökmüş devletlerde çoğunlukla Güvenlik Sektörü Reformu (GSR) (Security Security Sector
Reform) ile ilişkilendirilmektedir. Başarısız devletler olarak tanımlanmayan birçok ülkede terör
örgütleri ve isyancı hareketlerin silahlı unsurlarının silahsızlandırılması ve dağıtılması GSR ilişkisi
kurulmaksızın icra edilmektedir. STT’nin, uluslararası kuruluşlar çalışmalarında ve akademik
kaynaklarda çeşitli tanımları yapılmaktadır. Yaygın kabul gören Birleşmiş Milletlerin tanımları şu
şekildedir.6
Silahsızlan(dır)ma (Disarmament); devlet dışı silahlı grupların ve aynı zamanda sıklıkla sivil halkın
elindeki her türlü silah, mühimmat ve patlayıcıların toplanması, kayıt altına alınması ve imha edilmesidir.
Silahsızlan(dır)ma aynı zamanda uygun bir silah yönetim programının da geliştirilmesini kapsamaktadır.
STT’nin ilk aşamasını oluşturan bu kavram, iki farklı anlamda kullanılmaktadır.
Birincisinde; silahsızlanma, ilgili devlet dışı aktörün (İsyancı grup, terör örgütü, milis grubu)
gönüllü olarak silah bırakmasını ifade ederken, silahsızlandırma kapsamında zorlamayı da
barındırmaktadır.
Terim aynı zamanda devletlerin tüm silahları ve bazı cins silahları tamamen veya kısmen,
karşılıklı veya tek taraflı olarak azaltmaları veya yok etmeleri anlamında da kullanılabilmektedir.
Silahsızlanma ayrıca kalıcı barış için tüm toplumun silahlardan arınması anlamına da gelmektedir.
Terhis Etme (Demobilisation), silahlı grupların militanlarının resmen ve kontrollü olarak
dağıtılmasıdır. İngilizce Disbandement sözcüğünün de kullanıldığı olmaktadır. İki aşamalı olarak
uygulanır.
Birinci aşama, militanların/milislerin geçici merkezlerde veya özel olarak hazırlanmış toplanma
bölgelerinde muharebe dışı tutulması (enterne eidlmesi) dır.
İkinci aşamada ise terhis edilenlere destek paketleri uygulanır. Bu safha aynı zamanda Topluma
Yeniden Giriş (Reinsertion) olarak adlandırılır.
Topluma Yeniden Giriş (Reinsertion); uzun dönemli topluma kazandırma programı öncesinde
terhis etme safhasında sağlanan yardımlardır. Amaç geçiş döneminde eski militan/milislerin ve
ailelerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yardımlar; yiyecek, barınma, sağlık hizmeti, kısa
dönemli öğretim-eğitim ve geçici işi kapsayabilir. Topluma Kazandırma (Reintegration) uzun dönemli ve
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sürekli bir sosyal ekonomik kalkınma süreci iken Reinsertion bir yıla kadar kısa ve geçiş dönemi amaçlı acil
yardımlardır.
Topluma Kazandırma (Reintegration); çatışmalarda silahlı militan ve milis olarak katılanların sivil
vatandaş statüsüne geçmeleri, devamlı iş ve gelir imkânı kazanmalarını kapsayan bir süreçtir. Topluma
Kazandırma temel olarak açık uçlu sosyal ve ekonomik bir süreçtir, esas olarak yerel seviyedeki topluluklar
içerisinde oluşur. Bu süreç bir ülkenin genel kalkınmasının bir parçasıdır, ulusal bir sorumluluktur ancak
sıklıkla uzun dönemli dış yardımı da gerektirir.
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3.

STT Modelleri
Dünyadaki çeşitli örnekler incelendiğinde üç farklı STT modeli görülmektedir. Modeller ilgili ülkenin

koşullarına, karar vericilerin amaçlarına, çatışmanın ve barış sürecinin dinamiklerine, uluslararası
aktörlerin yaklaşımlarına göre şekillenmektedir.
3.1.

Dışarıdan Müdahaleci STT
STT’nin en yaygın modelidir. Özellikle uzun süreli iç savaşın yaşandığı ve devletin tamamen

çöktüğü ülkelerde; BM, NATO ve AB başta olmak üzere uluslararası toplumun çatışmaya müdahale
ederek durduğu ve dışarıdan barış inşa ettiği durumlarda uygulanmaktadır. Uluslararası aktörler çoğu
zaman STT’yi geniş kapsamlı barış ve devlet inşasının bir unsuru olarak belirlenen GSR’nin parçası olarak
tasarlamaktadırlar. STT aynı zamanda geçiş süreci bağlamında görülmekte, uzlaşma ve geçiş süreci adaleti
ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan STT, cinsiyet ayrımcılığını ve çocukların istismarını engelleme
amaçlarını kapsamaktadır.
Bu modelde STT’nin bütçesi uluslararası bağışçıların katkılarıyla oluşturulmakta, planlama ve
programlamada uluslararası toplum rol almaktadır. STT programı yerel isim verilerek ve iç yasal
düzenlemeler yapılarak görüntüde millileştirilmekte, ancak denetim uluslararası toplumda kalmaktadır.
BM Kalkınma Programı, Afrika Birliği ve NATO başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlar
planlama, icra ve denetim süreçlerinde başat aktörlerdir.
Bu modelde uluslararası toplum sıklıkla çatışan tüm tarafların silahlı gruplarını (ülkenin resmi
ordusu ve polisinin tamamı veya bir kısmı dâhil), STT’ye tabi tutulacak gruplar olarak tespit etmektedir. Bu
model genellikle yeni teşkil edilecek güvenlik kurumlarında etnik, dilsel ve mezhepsel oranlara göre temsil
ve güç paylaşımını amaçlamaktadır. Böyle bir yaklaşım sonucu, liyakat esasından ziyade etnik-mezhepsel
fay hatlarında teşkil edilen güvenlik yapıları etkinlik sağlayamamakta, kısa sürede tekrar ve daha şiddetli
olarak başlayan çatışmaların nedenlerinden biri olmaktadır. Yeterli bir araştırmadan geçmeden resmi
güvenlik birimlerine dâhil edilen eski milisler/militanlar içeride intihar eylemleri ve gruplar arası çatışma
gibi ciddi sorunların kaynağını teşkil edebilmektedir.
Dışarıdan Müdahalece STT içinde farklı tipler mevcuttur. 2008 yılında 15 ülkedeki STT’yi inceleyen
bir çalışmada çeşitli tipolojiler ortaya çıkmıştır. Yedi ülkede sadece Terhis Etme, beş ülkede STT’nin tamamı
uygulanmış, iki ülkede sadece Topluma Kazandırma icra edilmiştir. Ülkelerin tamamında muhalif devlet
dışı silahlı gruplar hedef alınmıştır. Sekiz ülkede devletin silahlı kuvvetlerinin asker sayısı da azaltılmıştır.
Dört ülkede ise silahlı kuvvetlerinin tamamen terhis edilerek dağıtılması hedeflenmiştir. STT, bazı
ülkelerde barış anlaşması ve ateşkes sonrası yeniden kalkınma ve yapılanma sürecinde uygulanırken, bir
kısmında çatışmalar devam ederken, bazılarında ise barış görüşmeleri yapılırken başlatılmıştır (Tablo 1.).
Analiz konusu ülkelerde STT sürecinde çocuklara ve kadınlara yer verilenler de olmuştur.
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Tablo 1. Dış arıdan Müdahaleci STT tipolojileri7
STT Tipi
Afganistan

Çatışma ortamında eski Afgan silahlı birliklerine (kuzey İttifakı’nın
unsurları) SST. (Tek taraflı STT)

Angola

Çatışma sonrası Güvenlik Sektörü Reformu kapsamında silahlı karşıt
grupların terhis edilmesi. (İki taraflı terhis)

Burundi

Çatışma sonrasında silahlı kuvvetleri yeniden teşkil için çok taraflı STT.

Çad

Bölgesel güvenlik bağlamında çocuk askerlerden oluşan silahlı kuvvetlerin
ve milislerin terhis edilmesi. (İki taraflı terhis)

Kolombiya

Çatışma ortamında milislerin terhis edilmesi. (Tek taraflı terhis)

Fildişi Sahilleri

Çatışma sonrasında güvenlik sektörü reformu kapsamında silahlı
kuvvetlerin ve muhalif silahlı grubun terhis edilmesi. (İki taraflı terhis)

Orta
Afrika
Cumhuriyeti

Çatışma sonrasında güvenlik sektörü reformu kapsamında muhalif silahlı
grupların terhis edilmesi. (İki taraflı terhis)

Demokratik Kongo
Cumhuriyeti

Çatışma sonrasında güvenlik sektörü reformu kapsamında milislerin terhis
edilmesi (iki taraflı terhis).

Eritre

Çatışma sonrası ortamda kitlesel olarak silahlı kuvvetleri de kapsayacak
şekilde güvenlik sektörü reformu kapsamında STT.

Endonezya

Aceh hareketinin silahsızlandırılması ve bir kısmının bölgesel güvenlik
kuvvetlerine dahil edilmesi.

Liberya

Çok sayıda silahlı grubu kapsayan STT.(Çok taraflı)

Nepal

PLA’nın silahsızlandırılması, terhis edilmesi, orduya ve sivil yaşamam
entegrasyonu. (Tek taraflı STT)

Ruanda

Güvenlik sektörü reformu kapsamında silahlı muhalif grupların terhis
edilmesi.

Sudan

Silahlı muhalif gruplara STT. Silahlı kuvvetlere güvenlik sektörü reformu.

Uganda

Silahlı gruplara STT. (Çok taraflı)

Açıklama

3.2.

Tek Taraflı

İki Taraflı

Çok Taraflı

Müzakere Gereği STT
Dış müdahalenin hiç olmadığı veya çok az olduğu, taraflar arası barış anlaşmasıyla yapılan

STT’dir. Kuzey İrlanda sorununda 1998’da Good Friday Barış Anlaşması ile uzlaşılan STT’nin IRA ve diğer
silahlı grupların silah bırakması ve örgüt yapılarını dağıtması bir örnektir. Bu tür bir model tarafların iyi
niyetine ve karşılıklı güvene bağlıdır. İsyancı/terör örgütleri barış anlaşmasında amaçladıkları ödünleri
aldıklarında, STT’yi uygulamayarak bunları kaybetmeyi göze alamamaktadır. Barış anlaşmasında
yönetimin devri ve bölgeden İngiliz güvenlik kuvvetlerinin çekilmesi IRA tarafından kaybedilmesi göze
alınamayacak ödünler olarak görülmüştür. Bu modelde de özellikle silahsızlandırma yıllarca
aksayabilmektedir. Kuzey İrlanda’da 1998’deki Barış Anlaşmasından yedi yıl sonra 2005 yılında
tamamlanabilmiştir.
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3.3.

Devlet Kontrolünde Koşulsuz STT
Devlet ile silahlı ayrılıkçı/isyancı-terörist grupların mücadelesini devletin kazandığı ve silahlı

grupların koşulsuz teslim olması ile sonuçlanan süreç sonrası yapılan STT’dir. Sri Lanka’da 2009’da Tamil
LTTE örgütü 2009’da tamamen mağlup olmuş, 11,664 LTTE militanı (600 civarında çocuk) Sri Lanka
ordusuna teslim olmuştur.8 Ancak örgütün 1,000 civarında üst ve orta düzey militanının Hindistan’a
kaçmasına göz yumulmuştur. Sri Lanka hükümeti teslim olan militanları STT’ye tabi tutmak için bir plan
hazırlamıştır. Militanlar; yöneticiler, aktif olarak çatışmaya girmeyenler ve zorla örgüte sokulanlar olarak
üç gruba ayrılmıştır. Ülkede 24 adet rehabilitasyon merkezi kurulmuştur. Yönetici düzeyindeki militanların
bir kısmı Sri Lanka İstihbarat Örgütlerine entegre edilmiş ve LTTE ile mücadelede kullanılması
amaçlanmıştır. 2011’de 8,000 örgüt militanı serbest bırakılarak topluma entegre edilmiştir. Bir kısım
militanın rehabilitasyonu devam etmektedir. Sri Lanka, LTTE’nin silahlarının gölgesinden kurtulmayı
müteakip demokratik ve ekonomik reformları başlatmış, dört yıl içinde Başarısız Devletler Endeksinde 10
basamak ilerleyerek tehlike bölgesinin dışına çıkmaya çalışmaktadır. Dünyanın en hızlı gelişen
ekonomilerinden biridir. LTTE’nin yakın ve orta dönemde çatışmaları tekrar başlatabilmesine ihtimal
verilmemektedir.9
ETA ise 2011 yılından itibaren silahları bırakmayı hapiste bulunan üyelerinin serbest
bırakılmasına, Bask bölgesindeki İspanyol polislerinin geri çekilmesine bağlamıştır. Ancak bu koşullar
İspanya hükümeti tarafından şu ana kadar kabul edilmemiştir. İspanya hükümetinin bu tutumunda,
İspanyol kamuoyunun ETA koşullarını kabule karşı çıkması etkili olmaktadır. ETA, 2014 yılında
silahlarını koşulsuz olarak teslim edeceğini açıklamıştır.10 ETA’nın silahlarını barış görüşmelerine
katılan Hollandalı uzmanlara veya Bask bölge polisine teslim etmek istediği dile getirilmektedir. Bu
arada ETA’nın çok sayıda silahı konteynırlarda Fransa sınırındaki ormanlık bölgede sakladığı da
bilinmektedir.11
Yukarıdaki modellerden Dış Müdahaleci STT, sömürge geçmişi olan, güçlü bir devlet yapısının ve
yönetim geleneğinin bulunmadığı ülkelerde uygulanırken, diğer modellerde demokratik/kısmi demokratik
ve güçlü devlet yapısı belirgindir.
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4.

STT’de Kritik Unsurlar

4.1.

STT’nin Zamanlaması
STT’nin zamanlaması konusunda uygulamada ve literatürde farklı örnekler bulunmaktadır. Özellikle

Dışarıdan Müdahaleci STT’de, barış anlaşmasının imzalanması sonrası ve genellikle uluslararası bir barış
gücünün varlığı dikkat çekmektedir. Ancak bu modelde de silahsızlanmanın barış görüşmeleri için ön
koşul kabul edildiği durumlar mevcuttur. Her üç model dikkate alındığında STT’nin barış görüşmeleri
öncesi, esnası ve sonrasında başlatıldığı örneklerden bahsetmek mümkündür.
Zamanlamanın belirlenmesinde;
 Devletin karalılığı
 Siyasi ve toplumsal mutabakat
 Uluslararsı destek
 Askerî güç durumu (doruk noktasıdan denge veya devletin lehine/aleyhine üstünlük)
 İsyancı örgütün amaç ve talepleri, dış ve iç desteği
4.2.

STT’nin Finansmanı
STT uygulanan ülkelerde programa dâhil olacak eski milislere ve örgüt militanlarına teşvik ve

toplumsal hayata bütünleşmelerine yardım için önemli avantajlar sağlanmaktadır. Bu harcamaları
karşılamak için genellikle bağışçı ülkeler ve ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından ortaklaşa bir bütçe
oluşturulmaktadır. Bu bütçe ülkeden ülkeye değişmektedir. Bütçe Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 13 milyon
Dolar iken Sudan’da 600 milyon Dolara ulaşabilmektedir.12 2007 yılında yapılan bir çalışmada STT
programlarının mali boyutu 1.6 milyar Dolar olarak belirtilmektedir.13 2007’den günümüze sekiz yıl
içerisindeki ilavelerle 3 milyar Doları aştığı kıymetlendirilmektedir.
Bütçeyi tahsis edenler STT sürecinde etkili olmakta, STT’nin planlaması, programlaması, icrası ve
uygulamasında söz sahibi olmaktadır. Bu maksatla STT programının adı ve yasal çerçevesi yerli olmakla
beraber tasarımı ve denetimi dışarıdan yönlendirilmektedir.
4.3.

STT Teşvikleri
STT’nin eski militan ve milislere teşvik ve ödüllerini bireysel ve kolektif paketler olmak üzere iki

genel grupta toplamak mümkündür.
Kolektif paketler genel olarak özerklik, yönetimde yerelleşme, güvenlik birimlerinin yerelleşmesi
gibi barış anlaşmasında formüle edilen, bir ölçüde örgüt amaçlarına cevap veren unsurları kapsamaktadır.
Örgütlerin üst düzey kadroları bu tür kolektif paketlerden en fazla faydalanalar olmaktadır. Siyasete
girme, yönetim kademelerinde üst düzey görevleri paylaşma, örgütlerin üst düzey yöneticilerini ve onlarla
birlikte hareket eden siyasi seçkinleri teşvik etmektedir. Bireysel paketler ise örgüt militan ve milislerine af
ve ceza indirimi, kısa süreli yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması, öğretim ve mesleki eğitim, hibe
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ve kredi verilmesi, işe yerleştirme, siyasete girmelerine izin verilmesi gibi geniş bir yelpazede fayda
sağlamaktadır.
STT uygulanan ülkelerde eski militan ve milislerin yaşamlarını devam ettirmek için tercih ettikleri
teşvik paketlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Ancak öğretim ve eğitim desteğini müteakip genellikle STT
uygulanan ülkelerde eski militan ve milislerin yaşamlarını devam ettirmek için tercih ettikleri teşvik
paketlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Ancak öğretim ve eğitim desteğini müteakip genellikle
uluslararası toplumun yardımlarıyla teşkil edilen fonlardan kredi ve hibe alarak tarım ve ticarete atılma
öncelik almaktadır. Bazı ülkelerde militan ve milisler belli oranlarda güvenlik yapılarına entegre edilmiştir.
Ancak bu uygulamanın başarılı olamadığı kanısı yaygındır. Bazı ülkelerde ise bölgesel özerklik sonrası
federal devlet güvenlik hizmetini tamamen militan ve milislerden oluşan yapılara devretmiştir.
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5.

STT Uygulamalarından Alınan Dersler
Dışarıdan müdahaleci STT modelinde uluslararası toplum sıklıkla çatışan tüm tarafların silahlı

gruplarını (ülkenin resmi ordusu ve polisinin tamamı veya bir kısmı dâhil), STT’ye tabi tutulacak gruplar
olarak tespit etmektedir. Bu model genellikle yeni teşkil edilecek güvenlik kurumlarında etnik, dilsel ve
mezhepsel oranlara göre temsil ve güç paylaşımını amaçlamaktadır. Böyle bir yaklaşım sonucu, liyakat
esasından ziyade etnik-mezhepsel fay hatlarında teşkil edilen güvenlik yapıları etkinlik sağlayamamakta,
kısa sürede daha şiddetli olarak başlayan çatışmaların nedenlerinden biri olmaktadır. Yeterli bir
araştırmadan geçirilmeden resmi güvenlik birimlerine dâhil edilen eski milisler/militanlar içeride intihar
eylemleri ve gruplar arası çatışma gibi ciddi sorunların kaynağını teşkil edebilmektedir.
Bölgeselleşmiş çatışmalarda STT arzulanan sonuçları vermemektedir. Sınır dışında üsleri ve
uzantıları bulunan örgütler içeride teslim ettiği silahları, teşvik programlarının maddi getirilerini de
kullanarak kısa sürede sınır dışından fazlasıyla temin etmektedir. Eleman temini için de aynı durum söz
konusu olmaktadır. Ülke içinde hasta, yaşlı ve pasif elemanları terhis programlarına sokan örgütler yurt
dışı ve yurt içinden eleman devşirerek güçlerini muhafaza etmektedir. Bu nedenle sınır aşan ve
bölgeselleşmiş çatışmalarda STT’ye bütüncül bir bakış açısı gerekmektedir.
Silahsızlanma programları genellikle hayal kırıklığı yaratmaktadır. Örgütlerin kendi inisiyatiflerine
bırakılan silahsızlanmanın standart bir usulü yoktur. “Silahların gömülmesi”, “yurt dışına çıkarılması”
veya “örgüt tarafından imhası” pratik değeri muğlak ve yanıltıcı söylemlerdir. Silahlı örgütlerin geleneksel
silah muhafaza şekli olan “sığınaklara saklamanın”, “gömme” den farksız olduğunun vurgulanması
gerekmektedir.
Afganistan’da STT programında toplanan silah sayısı 100,000 civarındadır. Oysa Afganistan’da
Sovyet işgaline karşı ABD ve müttefikleri tarafından mücahitlere verilen hafif silah miktarı birkaç milyonla
ifade edilmektedir. Dolayısıyla silahsızlan(dır)ma açısından başarı çoğunlukla semboliktir.
Silahsızlandırma sürecinde genellikle eski ve bozuk silahların teslim edilmesi yaygın bir
uygulamadır. Hatta teşvik ve yardım almak için kaçakçılardan ucuz fiyatlarla silah alınıp STT makamlarına
eslim edildiği ve maddi yardımdan istifade edildiği durumlar az değildir.
Denetim mekanizmasının kurulamadığı ve kamu düzenin olmadığı ülkelerde teslim edilen silahların
aynı gece tekrar örgütlerin eline geçtiği, bazı silahların defalarca teslim edilerek maddi yardım alındığı
tespit edilmiştir.
Programa katılmaya hak kazananlar için ayrıntılı ölçütler ve uygun inceleme usulleri tesis
edilemediğinde, yerel güçlü kişiler için maddi teşvik ve yardımlardan rant sağlamak yaygın bir usul
olmaktadır. Örgüt liderleri sahte isimlerle programa personel sokarak kazanç sağlamakta, programdan
faydalanan her elemanın maddi teşvikinden pay almaktadır. Bu haliyle silahsızlandırma süreçleri birçok
ülkede ayrı bir mikro ekonomi oluşturmuştur.
STT kapsamında örgüt militanlarına sunulan teşvik ve ödüller, gelişmiş ve köklü toplumlarda
genellikle tepkiyle karşılanmakta, radikalleşmeye katkı yapmakta, şiddet sarmalının devamına hizmet
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etmektedir. Toplumsal grupların tamamını kapsamayan barış süreçlerinde kamu diplomasisi ve halkı ikna
başarılı olamamakta, kitleler fay hatlarında kutuplaşmakta, bir arada yaşama zorlaşmaktadır. Ülkelerin
sosyo kültürel ve psikolojik gerçekleriyle örtüşmeyen STT’ler birçok ülkede etnik-mezhepsel bölünmenin
önünü açmaktadır.
Örgütler varlığını devam ettirdikçe STT’nin başarısı örgüt yöneticilerinin iradelerine bağlı
kalmaktadır. Örgütler arası ve örgüt içi mücadeleler ile yeni güç paylaşımından kazançlı çıkmak isteyenler
bozucu rolü üstlenmekte ve STT’yi başarısızlığa mahkûm etmektedirler. Ek-1’de Afganistan bağlamındaki
örnek durum incelenmesi tipik örnekler içermektedir.
Diğer taraftan Dışarıdan Müdahaleci STT’nin çatışma dönüşümüne ve barışın tesisine toplam
etkisinin analizi iyimser sonuçlar vermemektedir. 2014 Yılı Başarısız Devletler Endeksinin en kötü
durumdaki on ülkesi; Güney Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Sudan, Çad, Afganistan, Yemen, Haiti ve Pakistan’dır.14 Bu on ülke son beş yıldır benzer konumdan
kurtulamamıştır. Söz konusu ülkelerin sekisinde geçmiş yıllarda STT uygulanmıştır. İlgili uluslararası
kuruluşların raporlarında ve STT literatüründe başarı hikâyesi olarak yer bulan bu ülkelerde, başlangıçtaki
iyimser sonuçlar kısa sürede kaybolmuş ve ülkeler çatışma ve şiddet tuzağından kurtulamamıştır.
Silahların azalması bir yana ciddi oranda artış olmuş ve silahlı örgütler güç kazanmıştır. STT bağlamında
eski militan ve milislere verilen teşvikler silahlı örgütlere kaynak olarak gitmiş, ülkeler savaş ağaları ve
yerel beyler arasında adeta paylaşılmıştır.
Ek-1: Afganistan Bağlamında Silahsızlandırma, Terhis Etme, Topluma Kazandırma (STT) Programlarının
İncelenmesi
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Ek-1: Afganistan Bağlamında Silahsızlandırma, Terhis Etme, Topluma Kazandırma (STT)
Programlarının İncelenmesi

1.

Afganistan’da STT
Afganistan’da Taliban’ın devrilmesi sonrası Bonn Anlaşması ile silahlı grupların dağıtılması ve

silahsızlandırma dört sütunlu bir faaliyet olarak ortaya çıkmış ve icra edilmiştir. Bunlar;
-Hükümetle bağlantılı milislerin silahsızlandırılması,
-Silahlı yasa dışı grupların dağıtılması programı (Disbandment of Illegal Armed Groups-DIAG),
-Ağır silahların toplanması,
-Anti personel mayın ve mühimmatın toplanması ve imhasıdır.
Afganistan’da bir taraftan silahsızlandırma ve askerlerin terhis edilmesi faaliyeti yürütülürken
diğer taraftan Afgan ordu ve polisi teşkil edilmeye çalışılmıştır. Eş zamanlı yapılan bu faaliyetler
silahsızlanma ve yasa dışı grupların dağıtılması çabalarının başarısını olumsuz etkilemiştir. Bonn
Anlaşmasında silahsızlandırma ve yasadışı grupların dağıtılmasına yönelik kararlı bir tutum
alınmamıştır. Bunda ABD’nin Kuzey İttikafı liderleri ve savaş ağaları ile birlikte çalışmasının etkisi
büyük olmuştur. Kuzey İttifakı’nın yeni kurulan hükümetin otoritesini kabulleneceği ve tüm silahlı
unsurlarını onun emrine vereceği düşünülmüştür. Diğer taraftan ABD, savaş ağalarını karşısına alarak
risk almak istememiştir.
2002’de Afgan hükümeti tarafından, bir milyon silah toplanması hedeflenen bir plan hazırlamış
ve dört komisyon kurularak silahsızlanma faaliyetlerine başlanmış, ancak kısa sürede başarısız
olunmuştur. Cenevre ve Tokyo konferanslarında, uluslararası toplumun desteği ve Japonya’nın lider
ülke olarak mali katkılarıyla yeni bir plan, “Afgan Yeni Başlangıçlar Programı” ismiyle hazırlanmıştır.
BM Kalkınma Programı UNDP, programı uygulamakla görevlendirilmiş ve Afgan savunma bakanlığı
ile birlikte çalışmıştır.
Program, 100.000 milisin silahsızlandırılmasına ve sivil hayata kazandırılmasına odaklanmıştır.
Terhis edilen milislere iş bulunması ve bazı durumlarda para yardımı yapılması planlanmıştır. Ancak,
bu program da planlandığı şekilde icra edilememiştir. Tacik lider Mareşal Fehim’in savunma bakanı
olması ve kendi adamlarını komitelerde görevlendirmesi, taraflı yaklaşımlara, istismar ve
yolsuzluklara neden olmuştur. Daha fazla maddi yardım almak için sahte listeler hazırlanmıştır.
Uygulama etnik gruplar ve savaş ağaları arasında çekişme ve yer yer çatışmalara neden olmuştur.
Program tamamlandığında 63 bin civarında silah toplanmış ve yaklaşık sayıda milis terhis edilmiştir
(Tablo 1.).

EK-1

Merkez Strateji Enstitüsü
Rapor-009 | STT Programları ve Afganistan | 11.03.2015

Tablo 1. Silahsızlandırma takvimi15
Safha

Başlangıç

Tamamlanma

Toplam
silahsızlandırılan

Toplam terhis
edilen

Pilot

1 Ekim 2003

31 Mayıs 2004

6.271

7.550

Safha 1

1 Haziran 2004

30 Ağustos 2004

8.551

7.257

Safha 2

1 Eylül 2004

30 Ekim 2004

7.169

3.733

Safha 3

1 Kasım 2004

31 Mart 2005

22.140

20.375

Safha 4

1 Nisan 2005

31 Temmuz 2005

18.949

23.461

63.380

62.376

Toplam

Program Afganistan koşullarında başarı olarak görülmüş, ancak savaş ağalarının gücünü
ortadan kaldırmadığı kabul edilmiştir. Gerçekte silahsızlandırılan Afganlar bir süre sonra savaş ağaları
tarafından tekrar işe alınarak milisleştirilmiştir. Bu program sadece eski Afgan ordusunu kapsamıştır.
Bunun dışında kalan başta savaş ağalarının yerel milisleri olmak üzere çeşitli silahlı gruplar güvenlik
ve istikrarı tehdit etmeye devam etmiş, devletin meşruiyet ve otoritesinin önünde engel olmuş,
uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetleri terk etmemiştir.
Afgan hükümeti 2004’te bu tür grupları yasa dışı olarak ilan etmiştir. 2005’te, sayıları 1.870,
silahları ise 336.000 olarak ifade edilen yasa dışı silahlı grupların üç aşamalı bir programla dağıtılması
hedeflenmiştir. Gönüllü safha, görüşme safhası ve zor kullanma safhasını içeren program, 2010 yılı
dâhil devam etmiştir. 759 grup dağıtılmış ve yaklaşık 54.000 silah toplanmış, hedeflenen sayılara
ulaşılamamıştır. Her iki programda amaçlanan topluma kazandırma, eski milislere kalıcı iş
verilemediğinden az düzeyde gerçekleşmiş, milislerin çoğu eski işlerine (milislik) geri dönmüştür. 16
Afganistan’da her iki programda toplanan silahların sayısı 120.000 civarındadır. Sovyet işgaline karşı
direniş, iç savaş ve Taliban ile mücadele döneminde ülkeye sayıları milyonlarla ifade edilen silahın
girdiği dikkate alındığında çok az sayıda silahın toplandığı görülmektedir.
STT kapsamında Taliban ve diğer isyancı gruplara da ulaşılmaya, ikna ve teşvikle
silahsızlandırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamdaki girişimler Aralık 2001’de Afganistan Devlet Başkanı
Hamit Karzai’nin Taliban ve Hikmetyar Grubu’nun ılımlı üyelerine yönelik af sözüyle başlamış, Afgan
Ulusal Güvenlik Konseyi vasıtasıyla gayri resmi girişimlerle devam etmiştir.
2005 yılında, Güçlendirme Yoluyla Barış (Peace Through Stentgth-PTS) programı başlatılmıştır.
ABD, İngiltere ve Hollanda’nın mali katkılarıyla yürütülen program ile 2011 yılı itibariyle 8.700
civarında Taliban üyesinin topluma kazandırıldığı iddia edilmesine rağmen, sayıların abartılı
olduğuna inanılmaktadır17. PTS’nin bölge ofislerinin bir kısmının Peştun olmayan savaş ağalarının
kontrolünde olması ve Pakistan’ın aksi yönde çabaları nedeniyle hedeflenen sonuçlar elde
edilememiştir.
Taliban ile uzlaşma kapsamında diğer bir program, Afganistan Barış ve Yeniden Bütünleşme
Programı (Afghanistan Peace And Reintegration Program-APRP), 2010 Londra Konferansı’ndan sonra
başlatılmıştır. Obama’nın yeni Afganistan-Pakistan (Afpak) stratejisinin temel bir unsuru olarak
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ABD’nin teşvik ve zorlamasıyla başlatılan APRP, Taliban üyeleri ile uzlaşı sağlanmasını, güney ve
doğu bölgelerinde hükümetin otoritesinin tesisini amaçlamıştır. ISAF ve Afgan hükümetinin programa
yaklaşımı farklı olmuştur. ISAF ve dolayısıyla ABD, APRP’yi ayaklanmalara karşı koyma stratejisinin
bir parçası ve Taliban’ı zayıflatarak görüşme masasına oturmaya zorlamanın bir aracı olarak görürken,
Afgan hükümeti Taliban ve Hikmetyar Grubu’nun liderleri ile siyasi uzlaşı çabalarının düşük seviyeli
tamamlayıcı bir girişimi olarak değerlendirmiştir. Program vasıtasıyla silah bırakanların Afgan Halk
Koruma Gücü ve Afgan Yerel Polisi gibi ABD askeri girişimlerine dâhil edilmeleri yeni silahlı milis
grupları yaratılması eleştirilerine neden olmuştur. APRP’yi desteklemek maksadıyla 2010-2015 dönemi
için 784 milyon dolarlık bir fon oluşturulmuştur.18 Program, Haziran 2010’da Kabil’de düzenlenen
Ulusal Barış Konseyi toplantısında başlatılmıştır. Eski başbakanlardan Tacik Lider Burhanettin
Rabbani başkanlığında 70 üyeli Yüksek Barış Konseyi teşkil edilmiş, il konseyleri kurulmuştur.
Rabbani’ye karşı 20 Eylül 2011 tarihinde düzenlenen suikasta kadar birçok görüşme yapılmıştır.
Ancak, Yüksek Barış Konseyi ve il konseylerinin Peştun olamayan eski mücahit ve bir kısım savaş
ağalarından teşkil edilmesi, Pakistan’ın olumsuz yaklaşımları Programın etkinliğini azaltmıştır. Ocak
2012 itibariyle APRP’ye çoğunluğu Peştun olmayan 3028 kişi kayıt yaptırmıştır.19 APRP devam
ederken, ABD başta olmak üzere uluslararası toplumun, Taliban ve diğer gruplarla siyasi uzlaşma
çabaları birçok farklı kanaldan yürütmeye çalışmıştır.
2.

STT Programlarına Direnç Gösterilmesi
Afganistan'da STT programının yavaş yürümesinin en önemli sebeplerinden birisi savaş

ağalarının direnç göstermesi olmuştur. Savaş ağaları silahlı unsurlarını kaybettiklerinde yerel
beyliklerini kontrol edemeyeceklerinin, meşruiyet ve otoritelerinin sarsılacağının farkında olarak
sürece bilinçli bir şekilde karşı çıkmışlardır.
Savaş ağalarının direnç göstermelerinin dışında Afgan toplumunun yıllardır kendi güvenliğini
silahla sağlama ihtiyacı da STT sürecinin istenen sonuçları yaratmamasında etkili olmuştur. Ülkede
yeterli güvenlik ortamının sağlanmaması hem sıradan vatandaşı, hem de savaş ağalarını diğer
gruplara karşı hassas duruma düşürebileceği endişesiyle direnişe sevk etmiştir. Ayrıca STT’nin
Taciklerin kontrolündeki savunma bakanlığınca yönetilmesi diğer etnik grupları güvensizliğe itmiştir.
Özellikle Peştunlar ve Özbekler bu güvensizliği daha fazla duymuşlardır.
Bazı savaş ağalarının silahsızlandırmayı ısrarla reddetmelerinden dolayı, Afganistan Devlet
Başkanı Karzai; Temmuz 2004'te, devam eden DDR sürecine uymayı reddeden her savaş ağasının, hain
ve asi olarak kabul edileceğini ilan eden bir kararname yayımlamıştır.20 12 Temmuz 2004 tarihinde
Başkan Karzai, New York Times'a verdiği bir beyanatta savaş ağalığı problemine atıfta bulunarak,
savaş ağalarını silahsızlandırmak için yeni bir eylem gerektiğini, şu ana kadar ikna yolu ile yapmaya
çalıştıklarını, ancak artık zorlama yöntemlerine başvurulacağını ifade etmiştir.21 Bununla birlikte
Karzai'nin, savaş ağalarına karşı daha sert tavır alma gayretleri, ISAF ve Afganistan ordusunun
yetersiz

kuvvet

yapısı

nedeniyle

desteklenememiş

ve

sonuçsuz

kalmıştır.

İç

güvenliğin

geliştirilmesinin hayati bir unsuru olarak STT’nin istenen başarıya ulaşmaması kötü güvenlik
koşullarının devamına yol açarak devlet inşasına zarar vermeye devam etmiştir.
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STT

programının

başarısızlığındaki

faktörlerden

birisi,

Afgan

savunma

bakanlığının

yetersizliğidir. Bakanlık gerçekte programa karşı bir tavır almıştır. Bakanlık, STT’nin önemli bir
girişimi olan Afgan Yeni Başlangıçlar Programını resmen açıkladıktan sonra başarısını engellemek için
örtülü adımlar atmış; 2004 yılı başında birçok ilçedeki savaş ağalarına yeni milisler temin etmeleri için
talimat vermiştir. Bu programın açık şekilde ihlal edilmesi olarak görülmüştür. Bakanlığın bu
yaklaşımından, bakan olarak Tacik lider Fehim sorumlu tutulmuştur.22
Fehim’in kendi bölgesel milislerini STT’nin dışında bırakarak Afgan ordusuna dâhil etmesi de
önemli bir sorun olarak görülmüştür. Diğer gruplar bunu örnek göstererek STT’ye uymamıştır. Ayrıca
Afgan ordusunun tarafsızlığına gölge düşmüştür.
Bazı savaş ağaları kendi sivil taraftarlarını, en eski silahları vererek STT programlarına dâhil
etmişlerdir. Böyle davranarak buradan gelir sağladıkları gibi, gerçek milislerini ve yeni silahlarını
saklamayı başarmışlardır.
STT programına tabi olacak askerlerin listeleri, verilecek teşvikleri almak isteyen savaş ağaları
tarafından abartılarak hazırlanmış, başlangıçta 100.000 olarak tespit edilen sayı daha sonra 50.000’e
düşürülmüştür.
Afganistan’ın Tacik çoğunluğun bulunduğu merkezi bölgelerinde STT’ye dâhil edilenlerin
%80’inin gerçekten programa dâhil olması gerekenler değil, köylerde veya şehirlerde yaşayan sıradan
vatandaşlar olduğu ifade edilmektedir.23
STT programına katılarak terhis edilen ve mali destek verilerek iş kurması amaçlanan milislerin
bir kısmının savaş ağaları tarafından tekrar milisleştirildiği ve daha modern silahlara sahip oldukları
iddia edilmektedir.
Programa dâhil olan bir kısım personel ise eski askeri liderleri etrafında örgütlenerek özel
güvenlik şirketleri kurmuş ve eski işlerine farklı bir görünüm altında devam etmiştir.
3.

Yasa Dışı Silahlı Grupların Dağıtılmasına (DIAG) Direnç Gösterilmesi
Yasa dışı silahlı grupların dağıtılması programının da çok yavaş ilerlemesi ve başarısızlığında

birçok faktörün yanında savaş ağalarının bozucu tutumu etkili olmuştur.
Programın ilk aşamasında Afgan ordu ve polisi ile bakanlıklarda görevli 137 üst rütbeli asker ve
42 üst düzey sivil görevliye silahlı gruplarla bağlantıları nedeniyle ikaz yazıları gönderilmiş ve
gruplarını dağıtıp silahlarını teslim etmeleri istenmiştir. 42 asker, 16 sivil görevli kısmen itaat ederek
silahların bir kısmını teslim etmiştir24. Geri kalanı talimata uymamıştır.
Programa katılanlar STT sürecinde olduğu gibi eski ve çalışmayan silahları teslim etmiştir. Savaş
ağalarının silah depolarında on binlerce silah, güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam
etmiştir.
Yasa dışı silahlı grupların dağıtılması programı küçük ölçekli grupların ortadan kalkmasında
nispeten başarılı olmasına rağmen hükümet ile işbirliği yapan, hatta içinde yer alan güçlü savaş
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ağalarının gruplarına fazla dokunamamıştır. Bu gruplar günümüzde de faaliyetine devam
etmektedir.25
4.

STT’ye Zarar Veren Diğer Uygulamalar
Afganistan’da bir taraftan yasa dışı silahlı gruplarının dağıtılması için çalışılırken diğer taraftan

ABD’nin; güvenliği sağlamak için etraflıca tartışılmadan NATO ve Afgan hükümetinin ortak projesi
olarak gösterilen çeşitli girişimleri, savaş ağalarını güçlendirmiş ve yeni silahlı grupların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda 2006’dan itibaren isyancılara karşı güvenliği sağlamak için
değişik isimler altında yarı resmi yerel savunma birimleri teşkil edilmektedir.
Bunların ilki Afgan Ulusal Yardımcı Polisi’dir. ISAF’ın desteğiyle Afgan içişleri bakanlığı
bünyesinde kurulmuştur. Kritik tesislerin ve küçük yerleşim birimlerinin korunması gibi görevlerde
kullanılmıştır. Savaş ağaları kendi milislerini bu teşkilata yerleştirmiştir. Yardımcı polisler, etkin olarak
görev yapamadıkları gibi sıklıkla suça karışmış ve güvenlik durumunun bozulmasına neden olmuştur.
Teşkilat, 2008’de dağıtılmış, bir kısmı Afgan ulusal polsine dâhil edilmiştir. Diğerlerinin akıbeti
bilinmemektedir. Bunların silah ve teçhizatlarıyla birlikte eski milis gruplarına geri döndüğü tahmin
edilmektedir.26
Afgan Yardımcı Polis Teşkilatı, çeşitli silahlı grupları bünyesine alarak pasifleştirmeyi de
amaçlamıştır. Ancak milislerin askeri liderleri ve savaş ağaları da teşkilata sızmış ve eski bağlılıklar
devam etmiştir. Bu uygulama yasa dışı silahlı grupların dağıtılması programı ile sağlanan sınırlı
başarıyı da ortadan kaldırmıştır. Savaş ağaları dağıtılan gruplarını Afgan Yardımcı Polisi
görüntüsünde tekrar canlandırmışlardır.27 Afgan içişleri bakanlığındaki üst düzey bir yetkilinin İnsan
Hakları İzleme Örgütüne söyledikleri ilginçtir.
“Afgan yardımcı polis programı savaş ağaları için yapılmıştır. Bunlara üniforma, silah, teçhizat ve maaş
veriliyor. Ancak bunlar daha fazla güçle, eskiden işledikleri suçlara ve yasa dışı faaliyetlere devam etmektedir.” 28
Bazı bölgelerde Taliban eylemlerinin artmasında savaş ağalarının kontrolündeki Afgan yardımcı
polislerinin Peştunlara karşı yaptıkları baskıların etkili olduğu görülmüştür.
Afgan yardımcı polisi dağıtıldıktan sonra 2008 yılında ABD, Afgan Halk Koruma Gücü olarak
adlandırılan yeni bir girişim başlatmıştır. Yeni girişimle Taliban saldırıları nedeniyle güvenliğin
sağlanamadığı bölgelerde ilçe ve köy meclislerinin kontrol edebileceği köy koruculuğu benzeri yapılar
oluşturulması amaçlanmıştır. 2009’da Vardak ilinde dört ilçede pilot uygulama yapılmıştır. ABD
tarafından Bagram’da cezaevinde tutulan eski Taliban komutanlarından Gülam Muhammet Hotak’a,
bu kuvvetlerin sorumluluğu verilmiştir. Kuvvetin içine Taliban’ın eski teröristleri ve Hotak’ın kendi
milisleri yerleştirilmiştir. Bu girişim toplumdan gelen tepkiler üzerine pilot ilçelerin dışına
taşınmamıştır. Afgan Halk Koruma Gücü’nün çeşitli şiddet olaylarına karıştığı ve yasa dışı silahlı
grupların tekrar canlanmasına yol açtığı görülmüştür.
ABD’nin 2011’de uygulamaya başladığı son girişim Afgan Yerel Polisi’dir. ABD özel kuvvetleri
tarafından yürütülen projede hemen her ilçedeki polis müdürüne bağlı olarak yarı resmi yerel polis
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unsurları teşkili amaçlanmıştır. Başlangıç aşamasında itibaren etnik olarak belirli gruplar ve savaş
ağaları kontrolüne girmeye ve suça bulaşarak güvenliği kötüleştirmeye başlamıştır.
Yasa dışı silahlı grupların dağıtılması programlarının başarısızlığına Afgan hükümetinin bazı
uygulamaları da katkıda bulunmuştur.
Kuzey Afganistan’da Kunduz, Baglan ve Takar gibi yerleşim birimlerinde 2009’dan itibaren
Taliban’ın etkinliğini artırmasıyla birlikte Afganistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve valiler, mücahit
tarzı milisleri yeniden canlandırmaya başlamışlardır. Yeniden kurulan milis birliklerinin genellikle
Tacik etnik kökenli ve Cemiyet-i İslam partisiyle ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Afgan Milli
İstihbarat Teşkilatı, Taciklerin kontrolünde olup, devlet başkanı birinci yardımcısı Fehim’in
hâkimiyetinde olan Şura-yı Nezar grubu ile yakın ilişki içerisindedir. Dolayısıyla yeniden kurulan
milisler Fehim’in adamlarıdır. Tacik milislerin yeniden kurulması aynı bölgelerdeki Özbek’leri
harekete geçirmiş ve Özbekler de kendi milislerini kurmuştur.
Afgan yerel polisi kurulması ve milislerin tekrar güç kazanmasıyla Afganistan’ın kuzeyindeki
illerin çoğunluğunda güvenlik durumu 2009’dan itibaren ciddi şekilde bozulmuştur.
Afganistan’da ABD’nin yönlendirmesiyle son yıllarda ortaya çıkan diğer bir yarı resmi
yapılanma özel güvenlik şirketleri olmuştur. Kayıt altına alınmış şirketlerin personel mevcutları Mayıs
2010 itibariyle 26.000’e ulaşmıştır. Kayıtsız olanlarla birlikte 70.000 civarında olduğu ifade
edilmektedir. Bu personelin %90’ı ABD tarafından kullanılmaktadır.29 Savaş ağaları, mevcut ve
geçmişten gelen ilişkilerini kullanarak özel güvenlik şirketlerinin çoğunu ele geçirmişler, kendi
milislerini yerleştirmişler, depolarındaki silahlarını kullanmaya başlamışlardır.
Bu şirketlerin çoğu insan hakları ihlalleri başta olmak üzere çeşitli şiddet olaylarını bizzat
yapmakla suçlanmaktadır. Özel güvenlik şirketlerinin bazıları, yüzlerce silahlı milisle stratejik
önemdeki tesislerin güvenliğini sağlamaktadır. Örneğin Uruzgan’daki Peştun savaş ağası Matullah
Han, bölgesindeki ana yolun ve yol üzerinden geçen ABD ve NATO ikmal konvoylarının emniyetini
sağlamakta ve milyonlarca dolar almaktadır. Halkın ve resmi yetkililerin rahatsızlıklarına rağmen
Mutullah Han’ın etkisizleştirilmesi mümkün görünmemektedir. ABD, 2011 yılında milyonlarca dolar
vererek merkezi hükümetin meşruiyeti ve otorite pahasına bir savaş ağasını desteklemiştir.30
ABD’nin Afganistan’daki özel güvenlik firmalarını kullanması ile ilgili araştırma yaparak bir rapor
hazırlayan ABD Temsilciler Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesi’nin tespitleri şunlardır;
-ABD lojistik konvoylarının emniyeti temel olarak savaş ağaları tarafından sağlanmaktadır.
-Bu durum Afgan savaş ağalarına gelir sağladığı gibi meşruiyetlerinin devamına katkı yapmakta
ve özel orduları için gerekçe oluşturmaktadır.
-Savaş ağalarına verilen bu destek güçlü bir Afgan devleti çabalarına engel olmaktadır.
-Özel güvenlik firmaları akaryakıt kaçakçılığına iştirak etmektedir.
-Özel güvenlik sağlayan savaş ağaları Taliban unsurlarıyla işbirliği yaparak emniyetli geçiş için
rüşvet ödemektedir. Bu ise Taliban’ı güçlendirmektedir. 31
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