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BÖLGESEL GÜVENLİK KRİZLERİ AŞILABİLİR Mİ? 

Devletlerin ideal rolü hakkında farklı teorisyenlerin kavramlarının doğruluğu günümüzde tartışılmaya 
devam etmektedir. Devletin yalnız güvenlik sağlama ile sınırlı kalması veya tüm alanlarda ana etken 
olmasını savunan görüşlerin arasındaki gerçeklik, vatandaşların güvenliğinin devletler tarafından güvence 
altında bulundurulduğudur. Yalnızca vatandaşlar değil, başka ülkelerden gelen ziyaretçiler de bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 
 
Dünya pek çok sorun ile aynı anda yüzleşirken, farklı zaman periyotları dâhilinde değişmeyen en önemli 
sorunlardan biri güvenlik kaygısıdır. Bu kaygı, çeşitli amaçlar uğruna şiddeti meşru gören örgütlerden 
geldiğinde kitlesel can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu kitlesel saldırı hareketleri coğrafyadan, dinlerden 
veya milliyetlerden ayrı olarak ele alınmalı ve failler ile faillerin kendilerine sığınak yaptığı kavramlar 
birbirinden ayrılmalıdır. Bu bağlamda, bir dinin terör ile anılmasına neden olacak hareketlerin meşruluk 
kazandırmaya çalıştığı şiddet eğiliminin, bazı dış etkenler tarafından güçlendirilmesi uzak bir ihtimal 
sayılmamalıdır. Komplo teorisi boyutuna kaçmadan, bölgesel dinamiklerin doğru şekilde incelenmesi, bazı 
hareketlerin bağımsız olmadığını gösterebilir. 
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Afrika’nın sair ülkelerinin sınırları içerisinde cereyan eden çeşitli saldırılar da aynı kapsamda ele alınmalıdır. 
Uganda’nın sınırlarında etkili olan “Tanrı’nın Direniş Ordusu” (Lord’sResistanceArmy) önemli bir süre boyunca 
çeşitli şiddet eylemlerinin içerisinde bulunmuş, ilginçtir ki bu eylemler “Hristiyan Terörü” olarak 
adlandırılmamıştır. Yine çeşitli ülkelerin sınırları arasında sıkışmış kalmış kabilelerin veya daha büyük 
ölçekte millet olarak tanımlanacak toplulukların şiddete yönelik meyilleri de topluluk adlarının terörle bir 
araya getirilmesi ile açıklanmamıştır. 
 
Yukarıdaki örneklerin tam aksine Afrika’daki örgütlerin faaliyetleri İslam kelimesi ile birlikte anılmakta ve 
pejoratif bir algı çalışması yapılmaktadır. 2020’de GCPEA tarafından yayımlanan “EducationUnder Attack” 
raporu, bu algı çalışmasının enteresan bir başka noktasını da ele almaktadır.2 İslam nüfusunun yoğun 
olduğu ülkelerde yapılan saldırılarda okul ve üniversite gibi eğitim kurumlarına yapılan saldırılardan en 
fazla etkilenen ülkeler Yemen, Sudan, Afganistan gibi ülkelerdir. Onları hemen takip eden Müslüman 
çoğunluklu Nijerya ve Somali gibi ülkeler de büyük yaralar almıştır. Bu ülkelerde eğitim kurumlarına yapılan 
saldırılar, aynı olumsuz imaj çalışmasının aşamaları olarak değerlendirilmelidir. Kamerun ve Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti de bölgede bu saldırılardan payını en ağır şekilde alan diğer ülkeler olarak kayıtlara 
geçmişlerdir. 
 
Diğer yandan, Nijer, Mali, Kamerun, Burkina Faso, Nijerya gibi ülkelerde etkili olan terör, günlük ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorlanan halkın hayatını daha da zorlaştırmaktadır.  
 

2 https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf 
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Bölgenin en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Nijerya, bu yıl bağımsızlığın altmışıncı yıldönümünü saldırıların 
gölgesi altında kutlamıştır. Uzun süredir devam eden aralıklı saldırılar 2020 yılında da kesintisiz şekilde 
devam etmiştir. BokoHaram’ın kuruluş ve gelişme aşamalarını detaylı şekilde anlatan yüzlerce makale 
bulunduğundan, bu yazıda örgütün bu alanlarına değinilmemektedir. Ancak siyasi bir hedef olarak, ilk 
göreve geldiği seçimde en büyük vaadi BokoHaram’ı bitirmek olan Başkan Buhari’nin bu vaadini 
gerçekleştirememiş olduğu çoğunlukla makalelerde değinilmeyen husustur. 2015’ten 2016’ya kadar 
Maiduguri’ye yapılan operasyonların sonuç verdiği ve saldırılan önemli bir süre boyunca durdurulduğu 
gerçektir. Silahlar susup diyalog ve fidye dönemi başladığında ise başlangıç noktasına geri dönülmüştür. 
2016-2017 yılındaki örgüt saldırılarının bilançosunu ortaya koyan Af Örgütü, bu aralıkta yaklaşık on beş 
milyon kişinin örgüt saldırılarından etkilendiğini ve iki milyon kişinin ise ülke içerisinde göç etmek zorunda 
kaldığını aktarmaktadır. Örgütün güçlü finansal yapısı ve eleman devşirmekteki başarısı ile bugünkü 
eylemlerini gerçekleştirdiği düşünülmektedir. En son, çiftçilerin katledilmesiyle tekrar gündeme gelen 
saldırılar ise aslına bakılırsa yeni değil. Batı tarzı eğitime karşıtlığı ile bilinen bir örgütün, medrese 
eğitimlerinin yaygın olarak yapıldığı Maiduguri’ye yaptığı saldırıların ve bölge halkının geçim kaynağı olan 
tarımla uğraşan çiftçilere yaptığı katliamın hangi motivasyonla yapıldığını çözebilmek kolay değil. Bununla 
birlikte Nijerya hükümetinin de kendine pay çıkarması gerektiği net şekilde ortadadır. Bölgeden teröre 
katılımı azaltacak, bölge halkının haklı taleplerine cevap verecek bir yönetim, örgütle savaşını üst 
kademeye taşıyabilir.  
 
Somali, başarısız devlet tanımının literatürdeki karşılığı olmasından sonra ciddi bir toparlanma sürecine 
girmiş ancak yine de henüz tam bir güvenlik ortamına kavuşamamıştır. İç siyasetteki sorunlar da diğer 
oluşumlara alan sağlamakta ve devlet refleksini yavaşlatmaktadır. 
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Mali’de de yaşanan terör saldırılarını sınır geçişlerini oldukça zorlaştırmıştır. Burkina Faso sınırları içerisinde 
güvenlik sebebiyle korumalarla yapmak zorunda kaldığımız yolculuklarımız, güvenlik probleminin ülke 
sınırları ile değil, bölgesel bir kuşatma ile ilgili olduğunu göstermiştir. 
 
Şu bir gerçek ki, bu tür örgütler ne kadar engellemeye çalışılsa da silaha ve paraya ulaşmakta zorluk 
çekmemektedir. Birbirlerine karşı avantaj sağlama yarışına giren kimi ülkeler, diğerine zarar veren ve stabil 
hale gelmesinin önünde engel oluşturan kimi örgütleri doğrudan desteklemese bile onlara dolaylı olarak 
güvenli koridorlar açabilmektedirler. Başkasına dokunan yılanın kontrollü şekilde beslenmesine müsaade 
eden veya görmezden gelen ülkeler sonuçta hep aynı yerden vurulmaktadır. Genelde saldırıya maruz kalan 
ülke, bu kez başka ülkenin sınırları içerisinde kalan bir örgüte göz yummakta ve bölge tümüyle ateşe 
verilmektedir. Bu genelleme, sadece Afrika için değil, pek çok farklı coğrafya için geçerlidir. Bu görmezden 
gelmelerin ise çoğunlukla dış destekli olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bölgesel rekabeti birlik haline 
çevirebilen ülkelerin teröre karşı toptan bir karşı koyuş göstermesi başarıya giden ilk yol olacaktır. Silah ve 
paraya ulaşabilen örgütlerin, insan ihtiyacını karşılamasının önünün kesilmesi, bu örgütlere vurulacak en 
önemli darbe olacaktır. İnsan tedarik zincirinin yalnızca yabancı savaşçılarla sürdürülmesi mümkün değildir. 
İyi yönetim, yönetişim, kalkınma ve yolsuzluğun önlenmesi, benzeri örgütlerin manevra alanın daraltacaktır. 
 
Bu tip güvenlik operasyonlarına büyük bütçeler ayrılmaktadır. Bu bütçelerin denetiminin sağlanması ve 
harcamaların kontrol edilmesi de başarıya giden etkenlerden biri olabilir. İddialar değerlendirildiğinde bu 
hamle küçük gibi gözüken ancak oldukça büyük bir sorun olmaktadır. Savaşın, çatışmaların devam 
etmesinin kime faydasının olduğu daha sıkı denetlendiğinde, hem bu büyük bütçeler bölgesel kalkınmaya 
harcanabilir hem de bölge halkının yalnızlık ve çaresizlik hissinin önüne geçilebilir. Özellikle sözü edilen bu 
savaş fonlarının bazılarının yolsuzlukla ilişkilendirilmesi3 örgütler için hayati derecede önemli olan savaşın 
süresinin uzatılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kaos, herkes için olumsuz bir durum değildir. Kargaşa 
ve terör, neokolonyal elitlerin gücü elde tutmasına ve yatırımın devam etmesine olanak sağlayabilmektedir 
(Chomsky&Herman, 2014). Bu bağlamda şiddetin, illegal bir ekonomik zincir oluşturduğu ve bu zincirin 
halkalarının zincirin kopmaması yönünde irade ortaya koyabileceği öngörülmelidir. Tüm bu etkenlerin 
ışığında terörün tamamen bitirilmesi için sağlam bir irade ve katılımcı bir fikir birliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu mücadelenin bir bağımsızlık savaşı olarak görülmesi, dış etken destekli yapılara karşı 
verilen mücadele baz alındığında doğrudur. 
 
Öte yandan küreselleşme ve sınırların kalkması yalnızca bireysel özgürlüğün değil aynı zamanda topluma 
yönelik erişilebilirliğin de artmasına sebep olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin dünya çapında kolayca 
büyüyebilmesi teknolojinin bir faydasıdır. Elbette bu durumun yalnızca iyi amaçlarla sınırlı kalması 
düşünülemez. Terör örgütleri de aynı enstrümanlar vesilesiyle kendilerine geniş ağlar kurabilmekte ve 
devletleri tehdit eder hale gelebilmektedir. Sert güç olarak bildiğimiz askeri seçenekler, bu gibi durumlarda 
işlevsiz kalmaktadır. 
 

3 https://theconversation.com/why-terrorism-continues-in-nigeria-and-how-to-turn-the-tide-143479 
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Suriye ve Irak’ta kurduğu sisteme Avrupa’dan, Japonya’dan, Amerika’dan militan bulabilen örgütler böyle 
yapıların örneğidir. Mesafelerin kalkması ve teknolojik ilerleme kitle imha silahlarını erişilebilir ve ucuz hale 
getirmeseydi durum farklı olabilirdi. Friedman ve Nye bundan “teknolojinin demokratikleşmesi” terimiyle 
bahseder (Harvey, 2004: 166). Tekonolojinin örgütler tarafından etkili kullanılması, devletlerin mücadele 
etmesi gereken yeni bir alan açmaktadır. Böylece sahadaki silahlı mücadelenin yanına dijital mücadele de 
eklenmektedir. Genellikle eleman devşirme amacıyla kullanılanılan teknolojik gelişmeler bu vesileyle dijital 
silahlara da dönebilmektedir. İnternet, eskiden sadece hükümetlerin ve çok uluslu şirketlerin kurabildiği 
ağı, bugün tek başına kurabilmektedir. 
 
Tüm etkenler göz önüne alındığında bölgesel terörün önüne geçilmesine yönelik adımlar şu şekilde 
sıralanabilir: 
 
1. Bölgesel Kalkınma : Kırsal alanlarda yaşayan insanlar şehirdekilere göre daha az yaşam kalitesiyle karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Örgütlerin hedef aldığı köylerde insanların gelişiminin, kalkınmasının ve 
günlük ihtiyaçlarını karşılayacak iş kolları oluşturulmasının terör alanının daraltması beklenmektedir. 
Bölgesel kalkınma güvenlik ile sağlandığında hem kırsal bölgedeki insanların geçim sıkıntısı giderilecek, 
kendi ayakları üzerinde durabilen topluluklar teröre karşı daha güçlü durabilecektir. Bu adım aynı 
zamanda örgütlerin küçük ücretlerle eleman devşirmesinin de önüne geçecektir. 
 

2. Yolsuzluğun Önlenmesi : Örgütlerle mücadeleye ayrılan bütçelerin doğrudan şeffaf bir şekilde amaca 
uygun harcanması terörle mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.  

 

3. Hükümetler Arası İşbirliği : Farklı bölgelerde benzer sorunlarla boğuşan ülkelerin ortak mücadelesi 
saldırıların hızlıca durdurulmasını sağlayabilir. Ekonomik, sosyal ve başka kaygıların bir tarafa bırakıldığı, 
şartsız bir şekilde işbirliğine dayanan bölgesel paktlar, hem dış etkenlerin sürece müdahalesinin önüne 
geçecek hem de aynı sorunların ortak paydada çözümünü sağlayacaktır. Bu adımda ülkelerin 
yönetimlerini kendi çıkarları yerine bölge çıkarlarını öncelemesi gerekmektedir. Bu düzlemde kurulmuş 
işbirliği örgütleri bulunsa bile çoğunlukla öz çıkar kaygıları sebebiyle efektif olmamaktadır. 
 

4. Terör Ekonomisinin Durdurulması : Dünyanın neresinde olursa olsun, terör varsa, bağlantılı bir ekonomik 
düzenden de bahsedilebilir. Bu ekonomi, bir döngü halini almakta ve şiddete alan açmaktadır. Bu 
düzenin çarkları arasındaki bağlantının kırılması, paraya ve silaha kolay ulaşan grupların işini bir nebze 
zorlaştıracaktır. 

 

5. Ülke İçi Siyasi Kaygıların Ertelenmesi : Siyasi iktidarların en büyük hedefi sonraki seçimler için yerlerini 
korumaktır. Koltuk kaybetme kaygısı kimi zaman en büyük sorun olan güvenliğin ötelenmesini, bunun 
yerini iç siyasi çekişmelerin almasını sağlamaktadır. Böyle bir ortamda güvenlik tehdidi haline gelen 
örgütlere odaklanmak zorlaşmakta ve bu örgütler istedikleri manevra zeminini bulabilmektedir. İç siyasi 
kaygıların güvenlik sağlanana dek ötelenmesi hayati önem taşımaktadır. 
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6. Yabancı Güçler Yerine Ortak Operasyonlar : Bugüne dek hep tercih edilen ancak hiçbir zaman başarılı 
olmayan yollardan biri de bölge dışındaki ülkelerden istenen askeri yardımlardır. Mali'de, Burkina 
Faso’da veya Nijer’de bulunan Fransız birliklerinin bugüne kadar güvenliği sağlamada yeterli olduğu 
söylenebilir mi? Cevap elbette hayırdır. Bu güçlerin bundan sonra da güvenliği sağlaması mümkün 
değildir. Aksine saldırılara hedef olan ülkelerde bulunmaları, terör örgütlerine saldırılarını meşrulaştırma 
zemini sağlamaktadır. Ülkelerindeki yabancı güçleri bahane ederek harekete geçen örgütlere karşı 
yeterli argüman bu sebeple kullanılamamaktadır. Bu noktada tercih edilmesi gereken şey, sınırları 
içerisinde saldırıya maruz kalan ülkelerin herhangi bir dış destek olmadan düzenleyeceği ortak 
operasyonlardır. Aksi taktirde, batılıların yönettiği güvenlik operasyonlarının etkili olmayacağı açık 
şekilde ortadadır. 

 

7. Yumuşak Gücün Etkin Kullanımı : Her sorunun silah ve askeri yöntemlerle çözülebildiği çağın geride 
kaldığı açıktır. Bu sebepten, özellikle devletlerin bugüne kadar uzak kaldığı vatandaşlarına yönelik 
yumuşak güç uygulamalarını kullanması, onlara aidiyet kazandırma yönünde atılacak güçlü adımlardan 
biri olacaktır. Afrika devletlerinin atacağı bu adım, aidiyet sorunun aşılması ile birlikte güvenlik krizine 
karşı ortak ve gönüllü bir mücadele içine girecek halk kitleleri oluşturabilir. Özellikle yerel yönetimlerin 
bu alandaki çabası, mücadelenin başarı oranı ile doğru orantılı seyredecektir. 
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