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ÖZET
• Gerek İran’daki Afgan göçmenler gerekse de ülkelerindeki güvensiz ortamdan kaçarak İran üze-

rinden Türkiye’ye gelen Afganların bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmenin 
yollarını ararken diğer bir kısmı da Türkiye’de yaşam kurmaya çalışmaktadır.

• İran üzerinden gelen göç dalgasının arkasındaki temel etkenler Afganistan’da hâkim kronik is-
tikrarsızlık ve İran’ın giderek kötüleşen ekonomik durumudur. 

• Afgan göçmenleri ucuz iş gücü ve İran-Irak Savaşı ile Suriye iç savaşında olduğu gibi milis güç 
olarak kullanmak İran’ın Afgan göçmenlere yönelik uyguladığı politikalar arasındadır.

• İran makamlarının son yıllarda Afganistan ve Pakistan uyruklu yasa dışı göçmenlerin Türki-
ye’ye izinsiz girişine göz yumduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

• Yeni dönemde İran’a olası ağır yaptırımlar sonucunda göç hareketi yalnızca Afganistan’dan 
İran’ı transit ülke olarak kullanan Afgan sığınmacılarla sınırlı kalmayacak İran’daki Afgan sı-
ğınmacıları da batıya doğru itecektir. 

      Anahtar Kelimeler: İran, Afganistan, Türkiye, Göçmen, Düzensiz Göç.

SUMMARY
• Although some of the Afghan refugees living in Iran and of those who flee Afghanistan out of security rea-

sons pass the Turkish borders to reach the European countries some others settle in Turkey permanently. 
• The chronic insatiability in Afghanistan and the deteriorating economic conditions in Iran are the two 

main reasons behind the flow of Afghan refugees to Turkey over Iran.
• The employment of the Afghan refugees living in Iran as cheap labor and as militias in the battlefields, as 

is happened in the Iran-Iraq War and the ongoing Syrian domestic war, is among Iran’s refugee policies 
towards the Afghans.      

• Apparently, the Iranian authorities overlook the illegal crossing of the Afghans and the Pakistanis over the 
Turkish borders as is attested by the noticeable increase in such activities in the last four years.

• The likely heavy sanctions awaiting Iran in the future will not only cause new flows of Afghan refugees 
who use Iran as a transit road but will also push the Afghan refugees who live in Iran to move to the west.

• Keyworlds: Iran, Afghanistan, Turkey, Immigrant, Illegal Immigration.

     چكیده
• مهاجران افغان كه از مسیر ایران وارد تركیه می شوند، یا آن دسته از مهاجرانی هستند كه در ایران اقامت داشته 	

اند ویا افغانهای ساكن در كشورشان بوده اند كه به دلیل شرایط نا امن این كشور اقدام به مهاجرت نموده اند. 
درحالی كه بخشی از این مهاجران در جستجوی راههایی برای گذر به كشورهای اروپایی می باشند بخش دیگری 

از آنها در تالش برای اقامت و زندگی در تركیه هستند.
• دو عامل مهم در پس موج مهاجرتهای شهروندان افغان از مسیر ایران به تركیه وجود دارد. یكی از این عوامل 	

بی ثباتی دراز مدت در افغانستان است. عامل دیگر اما اوضاع نابسامان اقتصادی ایران است كه رفته رفته رو 
به وخامت است.

• سیاست ایران در قبال مهاجران افغان به گونه ای بوده است که از آنها هم به عنوان نیروی كار ارزان و هم به 	
عنوان نیروهای مزدور در  جنگ ایران و عراق و همچنین در جنگهای داخلی سوریه استفاده کرده است. 

• غیرقانونی 	 بر روی عبور  را  ایران چشم خود  مقامات جمهوریاسالمی  اخیر  سالهای  در  که  نظر می رسد  به 
مهاجران افغان و پاكستانی از مرزهای این كشور به تركیه، بسته اند.

• عالوه بر موج مهاجرت کنونی افغانها و شهروندان پاکستانی از طریق مرز ایران به ترکیه/ تحریم های احتمالی 	
ایاالت متحده علیه ایران در آینده نیز ممکن است موج مهاجرتهای جدید افغان های ساکن ایران را به دنبال داشته 

باشد.
      كلید واژه ها: ایران، افغانستان، تركیه، مهاجر، مهاجرت غیرقانونی
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Giriş
Son günlerde ulusal ve uluslararası basında, 

Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan göçmenlere iliş-
kin haber ve görüntülerin arttığı görülmektedir. 
Özellikle doğu komşumuz olan İran üzerinden 
ülkemize Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 
olanların dışında aralarında Afrika kökenlilerin 
de bulunduğu göçmenlerin giriş yaptığına iliş-
kin haberlerin sayısı artmıştır. Dağları, çölleri 
ve şehirleri aşarak sınırları yasa dışı yollarla 
geçen bu kişiler, Türkiye’de prosedür gereği en 
yakın valilikteki İl Göç Müdürlüğüne sığınma 
talebi müracaatında bulunmak yerine izinsiz 
olarak yollarına devam etmeye çalışmaktadır-
lar. Göçmenler açısından önemli riskler barın-
dıran bu girişimler karşısında, resmî makamlar 
söz konusu kişilerin otobüs, uçak ve diğer ula-
şım araçlarını kullanmasını engellemekte ve bu 
alandaki ihlallere müsamaha göstermemektedir. 
Bu tedbirlere rağmen devam eden kaçak göç 
dalgası vahim sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin 
30 Mart 2008’de Iğdır’da 50’den fazla düzen-
siz göçmen taşıyan bir minibüsün kaza yapması 
sonucu, minibüste bulunanlardan 17’si hayatını 
kaybederken 36’sı da yaralanmıştır.1 Bazı göç-
menlerinse yollarına şehirlerarası otoyol kenar-
larında gruplar hâlinde ve yaya olarak devam 
etmeye çalıştıkları görülmüştür.

İran üzerinden gelen bu göç dalgasının ar-
kasındaki iki temel etken Afganistan’da hâkim 
kronik istikrarsızlık ve İran’ın giderek kötüle-
şen ekonomik durumudur. Mevcut durum, ulus-
lararası bazı tedbirlerin devreye sokulmaması 
durumunda önümüzdeki günlerde İran üzerin-
den Türkiye’ye yönelen kitlesel göçlerin arta-
rak devam edeceğini göstermektedir. Bu nok-
tada iki soru öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, 
göçlerin zamanlamasına ilişkindir. Diğer soru, 
Türkiye’ye gelen Afgan göçmenlerin, İran’daki 
Afgan göçmenler mi yoksa İran üzerinden doğ-
rudan Afganistan’dan gelen göçmenler mi ol-
duklarıdır. Eldeki çalışma, bu iki soruya cevap 
vermek amacıyla söz konusu olguyu daha geniş 
bir açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İlk 
olarak resmî istatistiklere dayanarak Türkiye’ye 

1.https://goo.gl/Y2zx6p [Erişim Tarihi: 10.04.2018]

son senelerde yönelen göçler ortaya koyulacak-
tır. Bunun ardından son dönemlerdeki göçlerin 
İran üzerinden gelmesinden hareketle çalışmada 
Afganların İran’a göçü ve bu ülkedeki konum-
ları analiz edilecektir. Bunu ardından İran’daki 
göç mevzuatı ele alınacak ve Afganları üçüncü 
bir ülkeye göç etmeye sevk eden nedenler irde-
lenecektir. Çalışmada son olarak mevcut ve ola-
sı göç dalgaları konusunda politika önerilerine 
yer verilecektir.

1. İran Üzerinden Türkiye’ye 
Düzensiz Göç

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün verilerine göre 2014 yılından 
itibaren Türkiye’ye yönelen düzensiz göçmen 
sayısında önemli bir artış olmuştur. Tablo-1’in 
de gösterdiği üzere ülkeye 2014 yılında 58.647 
düzensiz göçmen giriş yaparken bu rakam 2017 
yılında,’ 175.752’ye yükselmiş ve 2018’in he-
nüz ilk çeyreği bitmişken 50.000’e yaklaşmış-
tır.2

Bu rakamların yalnızca kayıt altına alınan 
veya herhangi bir yasal statü elde etmek için 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (GİGM) ilgi-
li birimlerine başvuruda bulunan yasa dışı göç-
menleri yansıttığını belirtmek gerekmektedir. 

Tablo-2 Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan söz 
konusu göçmenlerin uyruklarına göre dağılımı-
nı göstermektedir.3

Bu veriler, yasa dışı göçün ülkeye büyük 
oranda İran üzerinden geldiğini teyit etmekte-
dir. Verilerin ortaya koyduğu diğer bir husus da 
Afganistan ve Pakistanlı göçmenlerin sayısın-
2 https://goo.gl/6nFyhA [Erişim Tarihi: 10.04.2018] 
3 https://goo.gl/FvpFDC [Erişim Tarihi: 10.04.2018]

Grafik-1: Yıllara Göre Kayıt Altına Alınan 
Yasa Dışı Göçmen Sayısı 
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daki kayda değer artıştır. Gerek İran’daki Afgan 
göçmenler gerekse de ülkelerindeki güvensiz 
ortamdan kaçarak İran üzerinden Türkiye’ye 
gelen Afganların bir kısmı Türkiye üzerinden 
Avrupa ülkelerine gitmenin yollarını ararken 
diğer bir kısmı da Türkiye’de yaşam kurmaya 
çalışmaktadır. Bir sonraki bölümde de görülece-
ği üzere İran’daki Pakistanlı göçmenlerin sayısı 
Afganlara nispetle oldukça azdır. Dolayısıyla 
Pakistanlı göçmenlerin/sığınmacıların daha çok 
ülkelerinden yola çıkıp İran’ı aşarak Türkiye’ye 
giriş yaptıkları tahmin edilmektedir.

2. İran’daki Afgan Göçmenlerin 
Durumu

2.1 Afganların İran’a Göçünün Tarihçesi

Sovyetler Birliği’nin 1979 yılında Afganis-
tan’ı işgal etmesiyle İran’a yönelen Afgan göçü, 
Sovyetlerin 1989’da çekilmesinin ardından bu 
kez iç savaşın ortaya çıkardığı güvensizlik ne-
deniyle günümüze kadar devam etmiştir. Sov-
yetler Birliği’nin işgali sona erdiğinde İran’daki 
Afgan sığınmacı sayısı 3 milyonu aşmıştır. İşgal 
sonrası kitlesel geri dönüşler meydana gelmişse 
de kısa bir süre sonra Afganistan’da patlak ve-
ren iç savaş (1990-1995) yeni göç dalgalarına 
neden olmuştur. Taliban’ın 1994 yılında ortaya 
çıkarak 1996 yılında ülkenin neredeyse tama-
mını kontrolü altına alması da göçü tetiklemiş-
tir. 2001 ABD işgalinin ardından Afganistan’da 
ortaya çıkan yeni durumdan duyulan umut ve 
BMMYK, İran ve Afganistan arasında varılan 

anlaşma 907.000’e yakın Afgan sığınmacının 
ülkelerine dönüş yapmasını beraberinde getir-
miştir. Ancak ülkede süregiden güvensiz ortam 
birçok Afgan’ı tekrar göçe zorlamıştır. 

Bu nedenle yasal ve yasa dışı olmak üzere 
İran’da neredeyse her zaman iki buçuk milyon 
civarında Afgan göçmen var olagelmiştir. Do-
layısıyla inişli çıkışlı bir seyir izleyen İran’daki 
Afgan göçmenlerin serüvenleri kırkıncı yılını 
doldurmak üzeredir. Bu süre zarfında İran’ın 
Afgan göçmenlerden çeşitli iş kollarında ve 
farklı amaçlar için yararlandığı görülmüştür. 
Diğer bir ifadeyle Afgan göçmenler, İran toplu-
munun artık ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş 
ve kolayca gözden çıkarılamayacak bir konum 
elde etmişlerdir. Bunun farkında olan İran’ın da 
Afgan göçmenlerin tamamını ülkelerine geri 
gönderme veya İran’dan çıkışlarına izin verme 
konusunda gönülsüz olduğu yapılan açıklama-
lardan anlaşılmaktadır.

2.2 İran’daki Afgan Göçmenlerin 
      Demografik Yapısı ve Yerleşim Yerleri

İran’da Afgan göçmenlerin yanı sıra Irak, 
Pakistan ve çok sınırlı sayıda da olsa Türki-
ye’den sığınmacı bulunmaktadır. Tablo-3 İran 
İstatistik Kurumunun 2016 yılı haneye daya-
lı nüfus sayımı verilerine göre İran’da ikamet 
eden sığınmacı sayısını ve uyruklarını göster-
mektedir. Bu verilere göre ülkede 1.583.979 
kayıtlı Afgan göçmen bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra İran’da 800.000-1.000.000 arası yasa 
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dışı Afgan göçmenin de yaşadığı tahmin edil-
mektedir. Ülkede ayrıca çok daha az sayıda da 
olsa Pakistanlı ve Iraklı sığınmacı yaşamakta-
dır. Tablo-4 ise İran’daki göçmenlerin cinsiyet 
dağılımını ortaya koymaktadır. Bu veriler, ülke-
deki Afgan göçmenlerin erkek-kadın dağılımın 
neredeyse eşit olduğunu göstermektedir. 

Diğer bir konu da Afgan göçmenlerin şehir-
lere göre dağılımıdır. Tablo-5 İran’daki Afgan 
göçmenlerin büyük çoğunluğunun şehirlerde 
ikamet etmekte olduklarına işaret etmektedir. 
Bu göçmenler daha çok metropollerin kenar 
mahallelerinde yaşamakta ve genellikle zor iş-
lerde çalışarak hayatlarını güçlükle idame et-
tirmektedirler. Tablodaki verilere göre göçmen 
Afganların üçte ikisinden fazlası Tahran, Ho-
rasan-ı Rezevi, İsfahan, Kirman ve Fars eyaleti 
gibi ülkenin en büyük beş eyaletinde yaşamak-

tadırlar. Bunlar arasında Tahran özellikle öne 
çıkmaktadır. Kent-kırsal dağılımına gelince 
Tablo-6, göçmenlerin çoğunun kentlerde yaşa-
dığını göstermektedir.

Yaşadıkları yerlerde ucuz iş gücü olarak gö-
rülen Afganlar, çoğu işverenin sosyal güvence 
yükümlülüğünü üstlenmek istememesi nede-
niyle sigortasız olarak istihdam edilmektedirler. 
İran’daki Afgan göçmenler sadece ağır işlerde 
çalıştırılmakla kalmamakta kimi zaman da geç-
mişte İran-Irak ve günümüzde Suriye savaşında 
olduğu gibi çeşitli vaatlerle milis olarak savaş 
alanlarına gönderilmektedirler.  İran’da doğ-
muş, büyümüş, eğitim almış veya iş hayatına 
atılmış ve hiç Afganistan’ı görmemiş Afgan 
göçmen sayısı 700.000’in üzerindedir. İran 
bütün bu süre boyunca Afgan göçmenlere da-
imî oturum veya vatandaşlık vermekten geri 

Grafik-1: Yıllara Göre Kayıt Altına Alınan 
Yasa Dışı Göçmen Sayısı 
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Grafik-2: Türkiye’ye Yasa Dışı Giriş Yapan Göçmenlerin Uyrukları 
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Grafik-3: İran’da İkamet Eden Sığınmacı Sayısı 
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Grafik-4: İran’daki Afgan Mültecilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 
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Grafik-5: İran’daki Afgan Sığınmacıların Yoğun Yaşadıkları Şehirler 

 

 
Kaynak: www.amar.org.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

845264 

738712 

Erkek

 Kadın

 
% 47 % 53 

Erkek

Kadın

515567 
219442 

183124 
125411 

109247 
96367 

84321 
51743  
35409  

TAHRAN
HORASAN-I REZEVI

ISFAHAN
KIRMAN

FARS
KUM

ELBORZ
YEZD

SIMNAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iramcenter.org


info@iramcenter.org 7

durmuş ve Afgan erkeklerin İranlı kızlarla ev-
lenmelerinin önüne yasal engeller koyarak bu 
yöndeki taleplerin önüne geçmeyi amaçlamıştır. 
Bu durum neticesinde ülkede resmî olmayan ve 
yalnızca dinî nikahla yapılmış binlerce evlilik-
ten on binlerce çocuk dünyaya gelmiştir. Bu ço-
cukların vatandaşlık ve oturum izinleri konusu 
hâlâ bir çözüme kavuşturulmamıştır.

2.3. İran’ın Göçmenlerle İlgili Yasal Mevzuatı

İran parlamentosu 15 Haziran 1976 tarihin-
de mültecilerin hukuki durumuna dair 1951 
Cenevre Sözleşmesi’ni ve 1967 New York Pro-
tokolü’nü onaylayarak yürürlüğe koymuştur. 

İran, protokolü onaylarken 17, 23, 24, ve 26. 
maddeleri tavsiye niteliğinde kabul edeceğini 
belirtmiştir. İran Bakanlar Kurulu bundan önce 
de 16 Aralık 1963’te mülteciler yönetmeliğini 
onaylayarak yürürlüğe koymuş ve söz konusu 
yönetmelik günümüze kadar yürürlükte kalmış-
tır. İlerleyen dönemlerde birtakım eklemelerle 
göçmenlere ilişkin işlerin yönetilmesi kolaylaş-
tırılmaya çalışılmıştır.

İran Parlamentosunun 5 Nisan 2000 yılında 
onayladığı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Ka-
nunu’nun 180. maddesi gereğince mültecile-
rin durumunu koordineli bir şekilde yürütmek 
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Grafik-6: İran’daki Afgan Göçmenlerin Kır-Kent Dağılımı
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amacıyla İçişleri Bakanlığı başkanlığında ya-
bancı uyrukluların durumuna yönelik siyaset 
geliştirme çerçevesinde Yabancı Uyrukluların 
Durumunu Koordinasyon Konseyi kurulmuştur. 

7 Mart 2001’de üçüncü Beş Yıllık Kalkın-
ma Kanunu’nun 180. maddesinin hayata geçi-
rilmesi amacıyla Uygulama Yönetmeliği onay-
lanmıştır. Yönetmelik kapsamında söz konusu 
işleri icra etmek için biri daimî diğerleri geçişi 
olmak kaydıyla komitelerin kurulması öngörül-
müştür. Bu yönetmeliğin 6. maddesi gereği İran 
Bakanlar Kurulu tarafından 16 Aralık 1963’te 
mülteciler yönetmeliğinde yer alan yetki ve 
sorumluluklar Daimî Komiteye devredilmiştir. 
1963’te düzenlenen yönetmelik, göçmenlerin 
durumunu tanımlamakta ve İran’da sığınma ta-
lebi ve süreçlerini açıklamaktadır. 

Yönetmeliğe göre:

Mülteci: Irkı, dini, milliyeti, belli bir sos-
yal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir 
korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan 
ve bu korku nedeniyle geri dönemeyen veya 
dönmek istemeyen kimsedir.

Avare: İç savaş veya ülkesinin başka bir ülke 
ile savaş hâlinde olması nedeniyle yasal prose-
dürü yerine getirmeden ülkesini terk eden veya 
etmeye zorlanan ancak 1951 Cenevre Konvan-
siyonu ve 1967 Ek Protokolü çerçevesinde karşı 
karşıya olduğu tehlike ve korkuyu ispatlayama-
yan kimsedir. 

Muhacir: İran İslam Cumhuriyeti’nden otu-
rum izni talep eden ve bu talebi yetkili makam-
larca kabul edilen kimsedir. 

İran’ın yasal mevzuatına göre Afgan göç-
menlerin mutlak çoğunluğu avare kategorisine 
girmekte ve geçici bir statü ile İran’da bulun-
maktadırlar.

2.4. Göçmen Bürosu

İran’da göçmenlerin iş ve işlemlerinden so-
rumlu kurum, kısa adı BAFIA olan (Bureau for 

Aliens and Foreign Immigrants Affairs) İçişleri 
Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Uyruklular ve 
Göçmenler Bürosudur. BAFIA iş yoğunluğu-
nu hafifletebilmek için göçmenlerin “amayiş” 
ve çalışma kartı işlemleriyle ilgilenmek üzere 
Kefalet Merkezlerini yetkili kılmıştır. Kart sü-
relerini uzatmak isteyen veya ilk kez kart sahibi 
olmak isteyenler www.samandehi.nobat.ir sitesi 
üzerinden randevu alarak başvurularını yapmak 
durumundadırlar.

İran, göçmen kayıtlarını ve işlemlerini dü-
zenlediği bazı belgelerle sağlamaya çalışmakta-
dır. Başlangıçta Yeşil Belge olarak adlandırılan 
bir belgeyle göçmenlerin kayıtlarını tutan ve 
hareketlerini kontrol altına alan uygulamanın 
yerine ilerleyen dönemlerde “kart-ı amayiş” 
(düzenleme kartı) ile ikame edilmiştir. 

Geçici oturum anlamı taşıyan ve kimlik kar-
tının yerine kullanılan “kart-ı amayiş” her yıl 
uzatılmaktadır. Kartın uzatılması esnasında bir-
takım ücretler tahsil edilmektedir. Söz konusu 
işlemler, örneğin üç kişilik bir aile için yaklaşık 
8.000.000 riyaldir. Ayrıca göçmenler ikamet et-
tikleri şehre bağlı olarak kamu hizmetlerinden 
yararlanma payı adı altında en düşük 1.200.000 
ve en yüksek 1.500.000 riyal olmak üzere kişi 
başı harç ödemektedirler. Kartın uzatılması es-
nasından Havadis Sigortası (Kaza Sigortası) 
için de belirli bir ücret alınmaktadır.  

2.5. Afgan Göçmenlerin Eğitim Durumu

Kart-ı amayiş’e sahip olanlar veya pasaport 
sahibi göçmenler eğitim hizmetlerinden İran 
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vatandaşlarıyla aynı şartlarda yararlanabilmek-
tedirler. Hâlihazırda İran okullarında 420.000 
Afgan öğrenci ilk ve orta öğrenim düzeyinde 
öğrenim görmektedir. 

Afganistan Göçmenler ve Geri Dönenler Ba-
kanlığının Tahran Ofisi verilerine göre 11.000 
Afgan öğrenci İran üniversitelerinde 12.000 
öğrenci ise medrese olarak bilinen dinî eğitim 
merkezlerinde öğrenim görmektedir. Bakan-
lık verilerine göre bugüne kadar İran üniver-
sitelerinden mezun olan Afgan öğrenci sayısı 
15.000’i geçmiştir.4

2.6. İran’daki Afgan Göçmenlerin Sorunları
Birleşmiş Milletlerin İran özelinde hazırla-

dığı raporda, Afgan göçmenlerin sorunlarıyla 
ilgili olarak aşağıdaki maddeler ön plana çık-
maktadır:

1. 
2.  

3.  

4. 
 

5. 

 

Yukarıda da değinildiği üzere İran’da sayısı 
on binlerle ifade edilen gayriresmî evlilik vardır 
ve bu evliliklerden on binlerce çocuk dünyaya 
gelmiş bulunmaktadır. İran yasalarınca yabancı 
bir erkeğin İranlı bir kadınla evlenebilmesi için 
İran İçişleri Bakanlığının onayı gerekmektedir. 
İran, söz konusu yasal engelle özellikle Afgan 
ve Iraklı sığınmacıların İran’da daimî olarak 
kalabilmek amacıyla bu tür evlilikler yapma-
larının önüne geçmeye çalışmıştır. Ancak buna 
rağmen dinî kurallara uygun olarak söz konusu 

4 https://goo.gl/88zYm4  [Erişim Tarihi: 12.04.2018]

evlilikler gerçekleşmiş ve binlerce çocuk dün-
yaya gelmiştir.

2.7 İran’ın Afgan Göçmenlere 
Yönelik Politikaları

İran’a Afgan göçleri, İran İslam Devrimi’nin 
başlangıcına denk geldiği için  söz konusu göçler 
dönemin atmosferine uygun olarak “Ensar-Mu-
hacir” söylemleri öne çıkarılarak değerlendiril-
miştir. İslam kardeşliği vurgusu üzerinden sür-
dürülen bu yaklaşım, İran-Irak Savaşı’nın sona 
ermesi ve Afganistan’daki Sovyet işgalinin son 
bulmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. İran’ın 
yeniden imarı ve inşasında insan gücü olarak da 
kullanılan Afganlar, zamanla artık birer “muha-
cir” olarak değil, ülkenin ekonomisi için ciddi 
bir yük ve sorun olarak görülmeye başlamıştır. 
Zaman içerisinde Afgan göçmenler toplumdan 
dışlanmaya, aşağılanmaya ve ayrımcılığa ma-
ruz kalmışlardır.

Gelinen nokta itibariyle İran, Afgan göç-
menlerin ülkelerine geri dönmelerinden yana-
dır. Ancak Afganların sınır dışı edilmeleri veya 
yasal yollardan iadelerinin sağlanması konu-
sunda farklı sesler yükselmektedir. Özellikle 
çalıştıkları ağır işlerde Afganların yerine İran-
lıların ikame edilmesinde sorun yaşanacağını 
düşünen yetkililer, bu tarz işlerde çalışan göç-
menlerin ülkede kalmaya devam etmesinden 
yanadırlar. Örneğin Tuğgeneral İsmail Ahmedi 
Mukaddem, İran Emniyet Genel Müdürü ol-
duğu dönemde, Taliban sonrasında Afganların 
ülkeden ihraç edilmesiyle birlikte iş kollarında 
iş gücü açığının yaşandığını ve İranlı gençlerin 
söz konusu işleri yapmaya istekli olmadığını 
belirterek bütün Afganların ihracının rasyonel 
olmayacağını söylemiştir.5

İranlılar ve Afganlar arasındaki kültürel ve 
dinî yakınlığa rağmen Afganların geride kalan 
kırk yıla yakın süreçte toplumsal entegrasyon-
ları sağlanamamıştır. Belki de bu entegrasyon 
bir gün onları ülkelerine iade etmek için bilinçli 
olarak yapılmak istenmemiştir. Kaldı ki ABD 
işgalinden sonra İran’ın, kayıt dışı Afgan göç-
menleri ülkelerine geri gönderme çabaları kar-
5 https://goo.gl/oA7VUf [Erişim Tarihi: 14.04.2018]
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şısında gerekli alt yapıya sahip olmadıklarını 
ifade eden Afgan yetkililer tepki göstermiş ve 
konu zaman zaman iki ülke arasında gerilime 
neden olmuştur. 

Ayrıca ülkelerine geri gönderilen Afganla-
rın onlarca yıl sonra döndükleri Afganistan’da 
uyum sorunu yaşadıkları ve bu yüzden İran’a 
yasal veya kaçak yollardan tekrar girmeye ça-
lıştıkları görülmüştür. İran İçişleri Bakanı Ab-
durrıza Rahmani Fazli, 2016 yılında 730.000 
Afgan’ı ülkelerine geri gönderdiklerini ancak 
bu kişilerin çoğunun legal ya da illegal yollarla 
İran’a tekrar döndüğünü belirtmiştir.6

İran’ın Afgan göçmenler konusundaki poli-
tikaları bağlamında kuşkusuz en çok tartışılan 
konu, bu insanların kendilerine ve ailelerine 
daimî oturum yahut vatandaşlık verileceği va-
adiyle milis gücü olarak savaş alanlarına sü-
rülmeleridir. Bu politikanın yasal alt yapısını 
hazırlamak için İran parlamentosu bir kanun 
çıkarmıştır.7 Söz konusu kanuna göre İran adına 
savaşlara katılıp hayatını kaybedenlerin ailele-
rine vatandaşlık verilecek ve ölenlerin naaşları 
da İran’daki şehit mezarlıklarına defnedilecek-
tir. Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei de ka-
nunun uygulanmasında gecikme yaşanmaması 
konusunda yetkilileri uyarmıştır.8 Böylelikle 
Suriye’de İran adına savaşan ve tamamı Af-
ganlardan oluşan Fatimîyûn Tugayı üyelerinin 
motivasyonu sağlanmıştır. İran’ın Afgan mül-
teciler konusundaki bu tür yaklaşımları komşu 
ülkelerde bazı güvenlik kaygılarına yol açmak-
tadır. Zira bu durum, uzun yıllar İran’da ikamet 
ettikten sonra başka ülkelere geçmeye çalışan 
Afganların gerçekten çetin hayat şartlarından 
mı kaçtıkları yoksa başka amaçların bir parçası 
mı oldukları sorusunu gündeme getirmektedir. 
Suriye savaşında sık sık gündeme gelen Af-
gan mültecilerin İran adına savaşmasının yeni 
bir olgu olmadığını hatırlamak gerekmektedir. 
İran-Irak Savaşı’nda Saddam’a karşı savaşan 
gönüllü Afgan askerler bulunmaktaydı. Abu-
zer Tugayı olarak bilinen ve Afgan savaşçılar-
dan oluşan askerî birlik, savaş dönemi boyunca 
6 https://goo.gl/Vi4n8v [Erişim Tarihi: 15.04.2018]
7 https://goo.gl/TQJudq [Erişim Tarihi: 15.4.2018]
8 https://goo.gl/vGzEto [Erişim Tarihi: 15.04.2018]

2000’in üzerinde kayıp vermiştir.9 Yukarıda da 
belirtildiği üzere ilk başlarda İslam kardeşliği 
üzerinden yapılan vurgu sayesinde Sovyet işga-
li sırasında can korkusuyla ülkesinden kaçan ve 
ülkesi için canını vermekten imtina eden bazı 
Afgan göçmenlerin, kendilerine kucak açan 
İran’ı savunmak için gönüllü olarak cepheye 
gittikleri görülmüştür.

3. Türkiye’nin Alabileceği Tedbirler
Ortadoğu’da yükselen istikrarsızlık ve çatış-

malar, sınır güvenliği konusunda yeni yöntem-
lere başvurulmasını zorunlu kılmış ve Türkiye, 
Suriye’nin ardından İran’la olan sınırına da 
güvenlik duvarı inşa etmeyi gerekli görmüştür. 
Suriye sınırındakinden farklı olarak İran sınırı-
na inşa edilecek duvarın temel hedefi uyuşturu-
cu ve insan kaçakçılığını engellemeyi amaçla-
maktadır. 

İran ve Türkiye arasındaki sınır uzunluğu 
560 kilometredir ve Türkiye’nin İran sınırına 
inşa etmekte olduğu güvenlik duvarı 144 kilo-
metreden oluşmaktadır. Gerek terör gruplarının 
gerekse uyuşturucu ve insan kaçakçılarının ge-
çiş güzergâhına dönüşen Iğdır-Ağrı arasına inşa 
edilmekte olan duvar bu anlamda önemli bir iş-
lev görecektir. Son dönemlerde artan düzensiz 
göçmen girişlerinin bu güzergâhtan yapıldığı 
dikkate alınırsa duvarın önemi daha iyi anlaşı-
lacaktır. 

İran’ın duvar inşasına tepkisi iki yönlü ol-
muştur. Söz konusu duvar, Türkiye’den İran’a 
aynı güzergâhtan yapılan mal kaçakçılığının 
önüne geçecek olmasından dolayı İranlı yetki-
liler tarafından olumlu karşılanırken10 Cumhur-
başkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Teşkilatı 
Başkanı İsa Kelanteri ise duvarın çevreye zarar 
verdiğini ileri sürerek itirazlarını İran Dışişleri 
Bakanlığı üzerinden Türk yetkililere iletecekle-
rini belirtmiştir.11

Türkiye’nin güvenlik duvarı dışında alabi-
leceği tedbirlerin başında Afganistan ve İran’la 
geri kabul anlaşması imzalaması gelmektedir. 

9 https://goo.gl/Ki1uxK [Erişim Tarihi: 15.04.2018]
10 https://goo.gl/JRvKhu [Erişim Tarihi: 15.04.2018]
11 https://goo.gl/fnKDfj [Erişim Tarihi: 15.04.2018]
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Böylelikle hem Afganistan’dan gelip İran’ı 
transit geçen Afgan göçmenlerin hem de hâli-
hazırda İran’da yaşayan ancak Türkiye’ye gel-
meye veya Türkiye’yi transit geçerek Avrupa 
ülkelerine geçmek isteyen Afgan göçmenlerin 
büyük oranda önü alınmış olacaktır. Söz konusu 
anlaşmalar, büyük oranda kitlesel göçlerin önü-
ne geçmekte etkili olacaktır. Zira İran’da ikamet 
eden ve ülkelerine dönmek istemeyen Afgan 
göçmenlerin Türkiye’de yakalanarak ülkelerine 
iade edilme risklerinin yaratacağı etki caydırıcı 
bir unsur olacaktır.

Sonuç
Son 4 yılda sayısı gittikçe artış gösteren 

Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göç-
menlerin Türkiye’ye izinsiz girişine İran ma-
kamlarının göz yumduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Zira İran’ın güneydoğusuna denk 
gelen Pakistan-İran sınırı ile İran’ın kuzeybatı-
sına denk gelen Türkiye-İran sınırı arasındaki 
mesafe, bu ülke içerisindeki en uzun geçiş hat-
tıdır. Özellikle uyuşturucunun transit güzergâhı 
olarak da bilinen bu yol, İran makamlarınca sıkı 
bir şekilde kontrol edilmesine rağmen söz konu-
su yoğun göçlerin meydana gelmesi Tahran’ın 
bu geçişlere sessiz kaldığı izlenimi güçlendir-
mektedir. 

Normal koşullarda dahi güçlükle geçinen 
Afgan sığınmacılar, nükleer dosya gerekçesiyle 

İran’a uygulanan ambargolar döneminde kötü-
leşen ekonomik koşullardan en çok etkilenen 
sosyal sınıflardan olmuştur. Bu yüzden daha iyi 
bir yaşam elde edebilmek için 200.000 Afgan 
sığınmacının üçüncü ülkelere gitmek üzere ül-
keden ayrıldıkları rapor edilmiştir. 2012 yılın-
da Türkiye’deki Afgan sığınmacı sayısı 7000 
civarında iken bu rakam kısa bir süre içerisin-
de 20.000’e ulaşmıştır12 ve son dönemlerdeki 
artışla Türkiye’deki Afgan sığınmacı sayısı 
BMMYK rakamlarına göre 30 Kasım 2017 iti-
bariyle 157.000’e ulaşmıştır.13 2018 Nisan ayı 
itibariyle yaklaşık 30.000 Afgan’ın Türkiye’ye 
giriş yaptığı göz önünde bulundurulduğunda 
hâlihazırda Türkiye’de yaklaşık 180.000 Afgan 
sığınmacının bulunduğu tahmini yapılabilir.

Yeni dönemde İran’a olası ağır yaptırım-
lar sonucunda göç hareketi yalnızca Afganis-
tan’dan İran’ı transit ülke olarak kullanan Afgan 
sığınmacılarla sınırlı kalmayacak ve İran’daki 
Afgan sığınmacıları da batıya doğru itecektir. 
Dolayısıyla İran’ın takip ettiği dış politikanın 
sonuçlarına sadece kendisi değil başta Türkiye 
olmak üzere Avrupa ülkeleri de katlanmak zo-
runda kalacaktır. Bu konunun önümüzdeki dö-
nemde Türkiye ve İran arasında önemli bir gün-
dem maddesine dönüşmesi kaçınılmazdır.

12 https://goo.gl/K8EpT1 [Erişim Tarihi: 15.04.2018]
13 https://goo.gl/boc3yd [Erişim Tarihi: 18.04.2018]
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"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir"

Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle 
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve 
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel 
derinliğe sahip,  Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz 
komşu ülke İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın 
ana hede� kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını 
sağlamaktır. İran ile ilgili konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için 
çeşitli eğitim ve araştırma imkânları sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform 
olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış politikaları,  ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı 
alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı 
sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve 
ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya sahiptir. 
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