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NİJERYA’NIN GÜVENLİK MÜCADELESİ 
 
Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya yalnızca nüfusuyla değil, başka pek çok özelliği ile de kıtanın kalbi 
sayılabilir. Terörle mücadelesini uzun bir zamandır sürdüren ve bölge ülkeleri ile entegre bir şekilde önemli 
yol kat eden Nijerya, tüm bu mücadeleye rağmen henüz sorunu bitirebilmiş değildir. 
 
Çad Gölü Havzası, 2011 ve 2014 yılları arasında Boko Haram grubu için çok güçlü bir zemin haline geldi. 
Örgütün saldırıları otuz binden fazla insanın ölümüne ve dört buçuk milyondan fazla insanın evlerini terk 
etmesine neden olurken tüm bu insanların gıda, tıbbi bakım ve çok daha fazlasından yoksun kalmasının da 
sebebiydi. Mohamed Yusuf tarafından kurulan ve Maiduguri’de adını duyuran grup zaman içerisinde 
Nijerya’nın kuzeydoğusunda etkisini artırdı ve eylemleri ile adını duyurmaya başladı. Borno’da kendilerine 
İslami bir devlet kurma amacıyla yola çıkan grubun takipçileri yalnızca Nijerya ile sınırlı kalmadı. Çad, 
Kamerun ve Nijer’de de etkili olan grup, okullara, güvenlik güçlerine, kiliselere ve hatta camilere saldırılar 
düzenledi. 
 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Boko Haram grubunun zirvede olduğu 2014-2015’e doğru, kayıp sayıları önemli ölçüde azaldı. Kamerun, 
Benin, Çad, Nijer ve Nijerya ordularının ortak operasyonları örgüte önemli kayıplar yaşattı. Tüm bunlara 
rağmen, kaçabilen kişilerden bazıları hala bazı kasabaları kontrol altına almaya devam etti. Özellikle 
medyada da sıkça yer bulan kaçırma eylemleri fazlalaştı. Kaçırılanların çoğu kadın ve çocuklardı. Şubat 
2018’de yüzden fazla çocuk bu grup tarafından kaçırıldı ancak birkaç ay sonra Nijerya özel kuvvetlerinin 
yardımıyla kurtarıldılar. Kaçırmalar günümüze kadar devam eden saldırı metotlarından biridir. Ayrıca çok 
sayıda bombalama ve silahlı saldırı da örgütün eylemlerinde yerini almıştır. 
 
Sorun Nijerya’yı aşan bir yapıda olduğundan, bölge ülkeleri de Nijerya’daki gidişata kayıtsız kalamamaktadır. 
Öyle ki 2015 yılında Çad ve Nijer kuvvetleri hem sınırlarını korumak hem de Nijerya’yı desteklemek için sınır 
ötesi operasyonlar düzenlemişlerdir. Dış politikada bölge ülkeleri ile dayanışma içinde olan Nijerya’da Boko 
Haram, aynı zamanda iç politikayı da etkileyen bir konumdadır. Devlet yetkililerine pek çok suikast 
girişiminde bulunan, Nijerya askeri ile savaşan, sivillere karşı eylemlerde bulunan örgüt büyük bir güvenlik 
zafiyeti oluşturmaktadır. Mevcut başkan Buhari’nin seçim kampanyası sırasında Boko Haram’ı bitirme sözü 
vererek iktidara gelmesi ve ikinci dönemde de aynı vaatlerden vazgeçmemesi, örgütün iç siyasette bir figür 
haline geldiğini göstermektedir. 
 
Tarihsel Arka Plan 
Boko Haram 2009 yılının Temmuz ayında, bir grubun polis şiddetine maruz kaldığı iddiasının ve resmi bir 
soruşturma yapılmamasının ardından ülke çapında gündeme gelecek bir boyut kazandı. Çıkan olayları 
polisin kontrol edememesinden sonra devreye giren ordu birlikleri yedi yüzden fazla Boko Haram üyesini 
öldürdü ve aynı zamanda toplandıkları camiyi yok etti. Lider Muhammed Yusuf ve pek çok arkadaşı 
yakalanarak polise teslim edildi. Grubun üyelerinden birinin cenaze merasiminde güvenlik güçleri ile karşı 
karşıya gelmeleri ve grubun üyelerinden bazılarının öldürülmesi üzerine Yusuf, artık intikam alınması 
gerektiğine karar verdi. Bu olaydan sonra bir süre süren sakin ortam yakında yerini kaosa bırakacaktı. 
Nitekim aynı yıl içerisinde Borno Eyaleti’nin başkenti Maiduguri’de ilk saldırı gerçekleşti ve sonucunda 
yaklaşık yedi yüz elli kişi hayatını kaybetti. Nijerya güvenlik güçleri bu saldırı esnasında Muhammed Yusuf’u 
tekrar yakaladı ve polis nezaretinde sorguladı. Yusuf sorgu sonrasında öldürüldü. Liderin öldürülmesi 
grubun sonu olarak değerlendiriyordu ancak böyle olmadı. Aksine örgüt, Yusuf’tan sonra yeni lider olan 
Abubakar Shekau döneminde gücünü daha geniş bir alana yayacak ve artıracaktı. 
 
Shekau’nun ortaya çıkışı eski liderin öldürülmesinden bir süre sonra bir video kaydı ile oldu. AK 47 silahı, 
kamuflaj giysileri ve kurşun geçirmez yeleği ile video kaydında örgütün diri olduğunu haykırıyordu. 
Liderliğini açıkladı ve ülkenin tamamında eylem olabileceğinin sinyalini verdi. Videodan sonra örgütün 
eylemlerinin başlaması Nijerya’yı tedirgin ederken, 2014 yılındaki bir eylem tüm dünyanın da gündemini 
ülkeye çevirecekti. 14-15 Nisan’da iki yüz yetmiş altı kız öğrenci okullarından kaçırıldı. Chibok’taki bu 
eylemden sonra benzer bir saldırı Buni Yadi’de oldu ve elli dokuz öğrenci öldürüldü. Örgütün ana 
motivasyonu olan, batılı tarzda eğitimin haram olması doktrini yalnızca eğitime yönelik eylemlerle 
kalmayacaktı. Aslına bakılırsa Boko Haram’ın eğitimle başlayan bu sürecinin kendilerine bağımsız bir İslami 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

devlet kurma hedefinde olduğu video açıklamalarında da net olarak anlaşılmaktaydı. Pek çok farklı 
saldırının ardından, dünyada gündem olan eylemlerden biri de 2020 yılının sonlarına doğru yüzden fazla 
çiftçinin öldürülmesi oldu. Her saldırıda Nijerya güvenlik güçlerinin çaresizliği biraz daha artıyordu.  
 
Nijerya’nın tek başına mücadelesinin yeterli olamayacağı anlaşıldığında beri, Kamerun, Nijer ve Çad gibi Çad 
Gölü Havzası Birliği ülkeleri örgüte ortak operasyonlar düzenlemeyi sürdürüyor.  
 
Bu ortak görev gücünün yardımıyla Boko Haram, kontrolleri altındaki bazı kasabaları terk etmek zorunda 
kaldı ancak tamamen ortadan kaldırılamadı. Örgütün tamamen yenilmesi için, etkilenen tüm ülkelerin 
askeri taktiklerini geliştirmeleri gerekiyor. Bununla beraber hükümetlerin ordularına ihtiyaç duydukları tüm 
gerekli teçhizatı sağlayabilmesi için yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve şeffaflığın sağlanması da öncelikli 
gereklilikler. Ancak bu şartların sağlanması düzenli uluslararası yardımı getirebilir. Maddi desteğin oldukça 
önemli olduğu bu mücadelede, yapılan yardımların şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanılması 
uluslararası yardımın bölgeye devam etmesi anlamına gelecektir. Bu yardım kesinlikle kıta dışı varlıkların 
sahada konuşlanması şeklinde değil, bölge ülkelerinin, Afrika Birliği’nin ve bölgesel savunma 
mekanizmalarının devreye sokulması ile olmalıdır. 
 

 

 
Boko Haram, genellikle erzak amacıyla korumasız kasabalara saldırmaya devam ediyor. Bu saldırıları 
yalnızca ürün tedariki olarak okumak doğru olmaz. Örgüt bu saldırılarla iki önemli mesaj veriyor. Bunlardan 
ilki bölge halkı üzerinde korkunun yerleştirilmesi ve onları korumaya kimsenin gelmeyeceğinin 
gösterilmesi. Güvenlik güçlerinin kendilerini koruyamayacağı kanısına varan bölgelerin örgüte daha kolay 
biat edeceği tahmin ediliyor. İkinci mesaj da doğrudan Nijerya devleti ve ordusuna verilen, kendileri ile 
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mücadelenin maddi ve manevi bedellerinin olacağıdır. Buna bağlı olarak Boko Haram’a karşı savaşın yerel 
desteğin alınmaması durumunda imkânsız hale geleceği gerçeği, Nijerya’nın önündeki en büyük 
engellerden biridir. 
 
Mücadelenin zorluğu ve uluslararası mekanizmaların yavaş kalması sonucunda Boko Haram, Çad’ın başkenti 
N’djamena’da ve Kuzey Kamerun’daki Fotokol, Maroua ile Kerawa’dabombalı saldırılar düzenleyecek güce 
ulaştı. Genellikle patlatılan kamyonlarla yapılan bu saldırılarda can kayıpları yaşandı. Bunların sonucunda 
bölgesel bir istikrarsızlaşma süreci devam ediyor. Örgüte karşı atılan bazı adımların da onu psikolojik olarak 
güçlendirdiği gerçeğini atlamamak gerekiyor. Saldırıların başlarında verilen zayıf tepkiler, halkın baskısı 
sonucunda orantısız bazı adımları beraberinde getirdiğinde bu tip yapıların güç kazandığı başka 
örneklerden de görülebilecek bir durumdur. Kamerun’daki saldırılardan sonra iddialara göre bazı camilerin 
kapatılması ve Çad’da Kanuri etnik grubuna yönelik atılan baskı adımları Boko Haram’a karşı sempatiyi 
artıran hamleler olarak değerlendirilebilir. 
 
Görüldüğü kadarıyla, örgütle mücadele şimdilik sadece askeri düzeyde yapılmaya devam edilmektedir. 
Askeri mücadelenin tek başına çözüm olmadığı ve örgütün etkili olduğu veya halk desteği kazandığı 
bölgelerde kalıcı kalkınma projelerinin yapılması gerekliliği anlaşıldığında, mücadelenin çok boyutlu kısmı 
üzerine de konuşulabilir. 
 
Boko Haram’ın Nijerya Güvenliğine Etkileri 
Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde terörün neden olduğu insani, sosyal ve ekonomik etkiler sürüyor. Güvenlik 
endişesi taşıyan halk, bir yandan güvenlik güçlerinin zaman zaman mücadelede geri kalması, diğer yandan 
ekonominin kötüye gitmesiyle baş etmek zorunda kalmakta. Hatırı sayılır ölçüde fazla askeri harcamanın, 
bugüne dek bölgeye güvenliği getirmediği de ortada. 
 
Boko Haram eylemleri nedeniyle Nijerya’nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve zorluklar, yalnızca 
Nijerya ile sınırlı değil. Aynı zamanda sınır komşuları da dâhil olmak üzere daha geniş bir boyuta ulaştı. Bu 
tip güvenlik krizlerinin genellikle şiddet boyutu daha ön plandadır ancak atlanmaması gereken en önemli 
husus ekonomik boyutudur. 1999 yılından itibaren incelendiğinde 2014’e dek gayrı safi milli hasılası artan 
Nijerya’da işsizliğin de artıyor olması halkın gelir düzeyi arasındaki uçuruma dair fikir vermektedir. Buradan 
yola çıkarak büyük şehirlerdeki insanların ve zenginlerin gelir seviyesi artarken, Boko Haram’ın da çıkmış 
olduğu kırsal kesimde bu durum tam tersi yönde ilerlemektedir. Pasta büyümekte fakat fakirlerin payı 
gitgide azalmaktadır. Ekonomik verilerin bu tip bir adaletsizliğe dikkat çektiği ortamda bu düzeni 
değiştireceğini iddia eden, ideolojisinin ne olduğu çok da önemli olmayan ama kendine katılanlara 
mevcuttan daha iyi bir yaşam vaat eden herhangi bir oluşum üye devşirebilir. İsmi ne olursa olsun, 
geçinemeyecek durumda olan halkın bir kesimi bu düzeni değiştirecek bir yapının içine kayabilir. Görüldüğü 
kadarıyla örgüt de bu şekilde güçlenmektedir. Dolayısıyla onu yalnızca terör örgütü olarak işaretleyip 
sadece askeri metotlarla mücadele etmek bu sorunu ortadan kaldırmaz. Askeri metotlar ancak bölgesel 
kalkınma hamleleri ile desteklenirse topyekûn bir başarı kazanılabilir. 
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Gözden kaçan nokta, hangi ülke olursa olsun, bağımsızlık sonrası belli noktaları tutan elitlerin bu tip 
güvenlik krizlerinde payı olduğu gerçeğidir. Kitlelerin çıkarlarını umursamayan veya küçümseyen yönetici 
seçkinler, o güne dek beyaz adamın münhasır koruma alanı olan ayrıcalıklı konumlara adım atma 
hayallerini gerçekleştirmeyi başardılar. Böylece halkı sömürme hırsı ve arzusu, Afrika egemen sınıfının 
zihniyetine ve ruhuna yerleştirildi. Farklı ülkelerdeki siyasi ve sosyal krizlerin sebeplerinden en önemlisi 
ancak en az konuşulanı budur. Adaletsiz gelir dağılımı, ülkeyi bir arada tutan harcın zarar görmesi anlamına 
gelir. 
 
Nijerya ordusu Afrika’nın en güçlü ordularından biri. Boko Haram ile mücadelede pek çok dönemde başarılar 
da elde etti. Başkan Buhari’nin seçim vaadi olarak örgütü bitireceğini belirtmesi de bu güce güvenmesinin 
bir çıktısıydı. Ancak gelinen noktada Buhari örgütü bitiremedi, en iyi ekipmanlara sahip olan güçlü ordu yer 
yer etkisiz kaldı. Başarı için askeri yeterliliğin tek başına yetmeyeceği görüldü. Bu mücadelenin başarıya 
ulaşması ilk olarak yolsuzluğu bitirmekten geçecektir. Rüşvet ve yolsuzluk, şiddetin her türlü haline geçit 
verebilir. Elinde silah olan bir örgüt, bu silahları elbette bir yerden alacaktır. Bugüne kadar bu silahların 
nereden alındığı veya bulunduğuna dair elle tutulur bir sonuç yok. İkinci olarak hükümet, savaşını halkın 
desteğini alacak şekilde genişletmeli. Saldırılar karşısında devlet tarafından korunabileceğinden emin 
olamayan bir halkın toptan bir mücadele içerisinde olması beklenemez. Güvenlik meselesinin halledilmesi 
de tek başına yeterli olamaz. Bugün Boko Haram’ın etkisinin büyük ölçüde kırılması ile oluşan güvenli 
ortamın devamı yalnızca bölgesel kalkınmanın doğru hamlelerle uygulanmasına bağlıdır. Sağlık sisteminin 
yeterli olması, bölge halkının gelir elde ettiği işlerin desteklenmesi (tarım, hayvancılık, ticaret), eğitim 
hakkına devlet tarafından sahip çıkılması güvenli ortamın devamı için gerekliliklerdir. Tüm bunların yanında 
en önemli hususlardan biri de medrese sisteminin işlediği Afrika ülkelerindeki medreselerde doğru eğitim 
metotlarından yararlanılması gerekliliğidir. İslami eğitimin doğru yorumlarının aktarılması ve bu eğitimin 
aynı zamanda pozitif ilimlerle desteklenmesi, küçük yaştan itibaren bu eğitim kurumlarının kapısından 
giren çocuklara daha geniş bir bakış açısı kazandırabilir ve bu açı, yeni terör örgütlerinin eleman 
devşirmesinin önüne etkili bir set çekebilir. 
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