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III

YAZAR HAKKINDA
30 Kasım 1987 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Germen 
köyünde mevsimlik bir işçi ailenin üçüncü büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. 
2007 yılında Viranşehir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Trabzon-
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 
İlişkiler Bölümünü kazandı. 2011 yılının yaz ayında Work and Travel programı 
ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. 2012 yılında mezun olan Daban,  
Aralık 2013 tarihinde Konya-Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset Anabilim Dalına 
ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Selçuk Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını Dekolonizasyon Süreci ve 
Sonrası Afrika başlıklı tez konusuyla Şubat 2016 tarihinde tamamladı. Mart 
2016 tarihinde Doktora eğitimine başlayan Daban, Doktora Eğitimini Afrika’da 
Kimlik Temelli Çatışmaların Analizi: Nijerya’da Boko Haram Örneği başlıklı 
tez konusuyla 23 Şubat 2022 tarihinde savunarak tamamladı. 2016-2022 
yıllarında, “Afrika Kültürünü Tanıtma ve Araştırma Topluluğu’nun (AKTAT)” 
akademik danışmanlığını da yürütmüştür. Daban’ın çalışma alanı Afrika kıtası 
üzerine olup bu alanda uzmanlaşmaktadır. 2017’den bu yana, Etiyopya, Somali, 
Kenya, Tanzanya, Libya, Gana, Nijerya, Uganda ve Zimbabve üzerine yazılmış 
makaleleri mevcuttur. Bunlara ek olarak Türkiye Dış Politikası, Diplomasi, 
Siber Güvenlik ve Kitap bölümlerinde yazılmış çeşitli makaleleri mevcut olup 
doktora öncesi toplamda yayımlanmış 25 bilimsel çalışması bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların listesi Yazarın Akademik Çalışmaları başlığı ile kitabın son 
sayfalarında yer almaktadır.

2018-2020 tarihlerinde Ankara-Merkezli Afrika Vakfı’nda Afrika dersleri 
vermiştir. 2019-2020 tarihlerinde Kayseri-Merkezli Medeniyet Sosyal ve Beşeri 



IV    NİJERYA’DA BOKO HARAM ÇATIŞMASI

Bilimler Araştırmalar Merkezi’nde (MESBAM) de Afrika dersleri vermiş olup 
bu merkezin Afrika Araştırmaları Koordinatörlük görevini de yürütmüştür.

Hâlihazırda Daban, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler bölümünde, Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilen Daban, Fransızca öğrenmektedir.



Annemin “Çiçek” olarak hitap ettiği kızım “Afra Bilge”ye ithaf ediyorum.
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TEŞEKKÜR
Nijerya’da Boko Haram Çatışması: Taraflar, Talepler ve Çözüm Önerileri 
başlıklı bu kitap çalışması, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN 
danışmanlığında tamamlanan Afrika’da Kimlik Temelli Çatışmaların Analizi: 
Nijerya’da Boko Haram Örneği başlıklı üç bölümden oluşan doktora 
tez çalışmasının ikinci ve üçüncü bölümlerinden oluşmaktadır. Nitekim 
üçüncü bölüm de iki bölüme ayrılmış olup toplamda üç bölümle yayınevine 
gönderilmiştir. Kavramsal ve kuramsal açıdan kimlik ve çatışma analizinden 
oluşan birinci bölüme yer verilmemiştir. Neden olarak da konuya doğrudan giriş 
yapmak ve kitap okuyucularını sıkmadan Nijerya’daki Boko Haram Çatışmasını 
bir an önce aktarmak olmuştur. Dolayısıyla “sade bir dil” kullanılmasına da 
özen gösterilmiştir; çünkü yazılanların sadece “akademik camia’ya” hitap 
edilmesinden ziyade her kesim tarafından okunup anlaşılması için çaba sarf 
edilmiştir. Kısacası “yazmak bir sanattır; bu sanat ya sanat için ya da toplum için 
hazırlanır. Bu çalışma “toplum” için hazırlanmıştır. Bu nedenle çalışma boyunca 
her bir kelimenin en sade ve en anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir.

Büyük zorluklarla hazırlanan bu çalışma; bana sadece akademik çalışmalar 
anlamında değil, hayatın olağan akışına dair de birçok şey öğretti. Esas 
itibariyle zorluklar hem olgunlaşmamı hem de gelişmemi sağladı. Nitekim bu 
zorlu süreçte yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen, hak ve hukuk ilkelerini 
gözeten hocalarım oldu. İşbu tezin kabulünde ve savunmasında hak ve hukuk 
ilkelerini gözeten hocalarıma ne kadar teşekkür ve dua etsem azdır, sonsuz 
müteşekkirim.

Çocuklarını okutmak adına her türlü fedakârlığı gösteren, giymeyip giydiren, 
içmeyip içirten, hayatımıza ışık tutan merhum babam Süleyman DABAN’ı 
özlemle, saygıyla ve rahmetle anıyor, sonsuz şükranlarımı gönderiyorum. 
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Evimizin direği, huzur kaynağımız, baş tacımız annem Rahime’nin ellerinden 
öpüyor, sonsuz şükür ve teşekkürlerimi sunuyorum. Abilerime ve kardeşlerime de 
hassaten teşekkür ediyor, her birine sağlıklı ömürler diliyorum. Bu zorlu süreçte 
benim kadar, şüphesiz eşim ve kızım da etkilendi. Varlıklarına şükrettiğim ve 
iyi ki var dediğim eşim Zeynep’e ve evimizin çiçeği kızım Afra Bilge’ye de ne 
kadar teşekkür ve dua etsem azdır. Sonsuz şükranlarımla...
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ÖN SÖZ
Dünyamızın en önemli toprak parçalarından biri olan Afrika kıtası, aynı zamanda 
insanlık tarihi açısından da önem teşkil etmektedir. Bu yönüyle kıta, insanlığın ilk 
yerleşkelerinden biri olarak da kabul edilir. Tarihsel süreçte Türkiye’nin Afrika 
kıtası ile ilişkileri incelendiğinde, ilişkilerin 800’lü yıllara kadar götürülebileceği 
aşikârdır. Buradan hareketle ikili ilişkilerin yeni olmadığı, her geçen yıllar daha 
da geliştiği gözlemlenmektedir. Nitekim son yıllarda sadece Türkiye-Afrika 
ilişkileri üzerine değil, doğrudan Afrika’daki sorunlar üzerine de odaklanan 
akademik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de Cihan Daban’ın 
Afrika’da Kimlik Temelli Çatışmaların Analizi: Nijerya’da Boko Haram Örneği 
başlıklı doktora tezinden türettiği Nijerya’da Boko Haram Çatışması: Taraflar, 
Talepler ve Çözüm Önerileri başlığıyla yayımlanmış bu çalışmasıdır. Türkçe 
literatüre önemli bir katkı sağlamıştır; çünkü Boko Haram üzerine ele alınmış 
ilk doktora tezidir. Eserin sadece Nijerya’daki sorunları iyi anlamamızı değil, 
aynı zamanda Afrika’daki başlıca sorunları da iyi anlamamıza yardımcı olacağı 
kuşkusuzdur. Emeklerinden dolayı Cihan Daban’ı içtenlikle kutluyor, akademik 
hayatında başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ
Antalya AKEV (E) Rektörü

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
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İnsanlık tarihinin en dikkat çekici yanı insanlar arasında yaşanan karmaşık 
ilişkilerdir. Bu ilişkilerin en üzüntü verici olanı ise insanlar arasında çeşitli 
sebeplerle ortaya çıkan çatışmalardır. Çatışmaların tarihi, semavi kitapların da 
işaret ettiği gibi ilk insanlara kadar gitmektedir. İnsanın yaşam sürdüğü hemen 
her coğrafyada çatışma söz konusu olmaktadır. Kimi bölgelerde yoğun, kimi 
bölgelerde ise düşük yoğunluklu olarak yaşanmaktadır. İdeolojik, etnik, dilsel, 
dinsel ve mezhepsel ayrılıklar üzerinden ifade edilen kimliksel ayrılıklar bu 
çatışmaların en tehlikelisine yol açmaktadır. 

Acı bir gerçektir ki işgal ve sömürüye uğramış bölgelerde çatışmalar daha 
yoğun olarak yaşanmakta ve kanlı sonuçlar doğurmaktadır. Zira sömürgeci 
anlayış, kimlik üzerinden yarattığı karmaşayı daha rahat manipüle etmeye ve 
kendisine yönelebilecek direnişi bu yolla engellemeye çalışmıştır. Sömürgeciliğin 
en dramatik olanına maruz kalan Afrika kıtasında post kolonyal dönemle birlikte 
şiddetlenen kimlik temelli çatışmaların en kanlı olanları yaşanmaktadır. Zira 
sömürge dönemiyle birlikte özellikle demoğrafik ve dini yapıda oluşturulan 
tahribat bu çatışmaların derinlikli yaşanmasına yol açmaktadır. Dini ayrıcalık, 
dışlama, ötekileştirme, siyasi alandan uzak tutma vb. sebeplerle tırmanan dini ve 
etnik kökenli çatışmalar, Afrika’nın yüksek yoğunluklu çatışmaları arasında yer 
almaktadır. Doğu Afrika bölgesinde; Somali, Kenya, Uganda ve Etiyopya’da, 
Batı Afrika’da; Nijerya, Mali, Moritanya ve Nijer’de, Orta Afrika bölgesinde; 
Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun’da, 
Kuzey Afrika’da geniş Mağrib bölgesinde, Afrika’nın güney bölgesinde; Güney 
Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler farklı dini ve etnik kimliklere dayalı yoğun 
çatışmaların yaşandığı ülkelerdir.

Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde çatışmaların belli bir inanışla 
veya dini düşünceyle sınırlandırılamayacağı görülecektir. Semavi ve beşeri 
hemen her düşünce mensuplarının bu çatışmaların failleri arasında yer aldığı 
bilinmektedir. Ne var ki enformatik hegemonyayı elinde tutan sömürgeci 
ve ötekileştirici anlayış, Ortadoğu ve Afrika kıtasındaki çatışmaları sadece 
İslam dini üzerinden tanımlamaya ve negatif bir algı oluşturmaya çaba sarf 
etmektedir. Özellikle el-Kaide, DAİŞ, Boko Haram ve eş-Şebab gibi terör 
örgütleri üzerinden yaratılan bu algı ile barış ve esenlik dini olan İslam dini 
terörle özdeşleştirilmeye çalışılmaktadır. Oysa özellikle Afrika kıtası pek çok 
sebepten neşet eden farklı türden çatışmalara sahne olmaktadır ki bu çatışmalar 
arasında Hıristiyan inanışına dayandığını iddia eden Anti Balaka ve Tanrının 
Direniş Ordusu gibi kanlı terör örgütleri de yer almaktadır. 
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Gerçekleştirdiği eylemlerle hızla dünya gündemine giren Nijerya’daki 
Boko Haram örgütü, bu anlamda istismara en açık örgütlerden biri olmuştur. 
Modern eğitime karşı çıkması, kız çocuklarını kaçırarak satışa çıkarması, 
sivillere karşı eylemlerde bulunması gibi modern dünyanın sert tepkisini çeken 
faaliyetleri üzerinden mensubu bulunduğunu iddia ettiği İslam dinine büyük 
darbe vuran Boko Haram’ın çözümlemesi bu bağlamda son derece önem 
kazanan hususlardan biri olmuştur.

Boko Haram’ın ortaya çıkış sebepleri hakkında pek çok sebep ileri 
sürülmektedir. Kimi onu siyasi sebeplere, kimi ekonomik gerekçelere kimisi ise 
salt dini nedenlere dayandırmaktadır. Oysa Boko Haram gibi karmaşık örgütleri 
tek bir sebep üzerinden açıklamaya çalışmak büyük bir yanılgı olur. Bu gibi 
örgütlerin ortaya çıkışını hazırlayan birbiryle bağlantılı tarihi, coğrafi, sosyal 
ve kültürel pek çok neden bulunmaktadır. Toplumda yaşanan ötekileştirme, 
dışlama, siyaset ve yönetim faaliyetinden alıkoyma vb. nedenler, bu çatışmacı 
anlayışı besleyen diğer faktörler olarak zikredilebilir. Dolayısıyla bu türden 
kompleks örgütlerin sağlıklı bir şekilde anlaşılması, ortaya konulacak çok taraflı 
bir çözümleme ile ancak mümkün olur.

Dr. Cihan Daban bu çalışmasında Afrika özelinde Nijerya’da Kimlik 
Temelli Çatışmaların Analizini ele almış, Boko Haram örgütünü bu anlayışla 
incelemiş ve bütüncül bir yaklaşımla olayı çözümlemeye çalışmıştır. Çalışmada 
“Kuruluşunda herhangi bir sorun teşkil etmeyen Boko Haram’ın sonradan nasıl 
bir sorun haline geldiği, Afrika’da önemli bir güç kabul edilen Nijerya’nın, 
Boko Haram’a karşı neden zayıf bir politika yürüttüğü, Nijjerya’da kuzey-
güney sorununun nasıl oluştuğu, ham madde zengini olmasına rağmen 
Nijerya halklarının neden yoksullukla mücadele etmek zorunda bırakıldığı, 
Boko Haram faaliyetlerinin artış göstermesinde rol alan ana faktörler, Kimlik 
olgusunun çatışmalardaki rolü, özellikle kuzey bölgesinde yaşayan halklardan 
Boko Haram’a yoğun katılımlar olmasının sebepleri, bu örgütün İslam kimliğini 
kullanmasına rağmen neden insanları öldürmekte ve onlara zarar vermekte 
olduğu, Nijerya’ya komşu devletlerin Boko Haram’a karşı izlediği politika, 
Boko Haram’ın faaliyetleri sonlandırılabilir mi, Nijerya Hükûmeti Boko 
Haram’a karşı nasıl bir mücadele ortaya koyuyor, gibi sorulara cevap bulmaya 
çalışmıştır.

Yoğun bir çaba sonunda ortaya çıkan bu çalışmanın, başta mensubu 
bulunduğunu iddia ettiği İslam düşüncesine büyük zarar veren, sömürgeciliğin 
tarumar ettiği Nijerya halklarına post kolonyal dönemde de huzur bırakmayan 
bu terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıkarılması hususunda önemli bir 
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çalışma olduğunu, alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu değerlendiriyorum. 
Özverili bir çalışmayla bu kıymetli incelemeyi ortaya koyan araştırmacı Cihan 
Daban’a başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Enver ARPA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Bölge Çalışmaları Enstitüsü Müdürü
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Dr. Cihan Daban’ın doktora tezi olarak kaleme aldığı Afrika’da Kimlik Temelli 
Çatışmaların Analizi: Nijerya’da Boko Haram Örneği’nden türettiği Nijerya’da 
Boko Haram Çatışması: Taraflar, Talepler ve Çözüm önerileri başlıklı bu 
çalışma, Nijerya’nın en temel problemlerinden birini ele alması bakımından 
kıymetlidir. Afrika’nın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi konumundaki 
Nijerya, bölgesel güç statüsünü zaafa uğratan birçok problemle yüzleşmektedir. 
Bunların başında Boko Haram problemi gelmektedir. Batı tarzı eğitime 
karşı olmayı kendisine temel amaç edinen Boko Haram, şiddet eylemleri ile 
dünya gündemine oturan bir örgüttür. Özellikle Nijerya’nın az gelişmiş kuzey 
eyaletlerinde etkinlik gösteren örgüt, bu bölgedeki sosyoekonomik durumdan 
faydalanarak taraftar kazanmaktadır. Nijerya Federal Hükümeti, Boko Haram 
ile mücadelede genel olarak askerî yöntemleri tercih etmiş ve zaman zaman 
orantısız güç kullanarak örgütün taraftar kazanmasına dolaylı biçimde zemin 
hazırlamıştır. Bu bakımdan bölge halkı sadece örgütün eylemlerinden değil, 
askerî harekâtlardan da olumsuz etkilenebilmektedir.

Ülkede Boko Haram örgütünün ortaya çıkışına neden olan sosyal problemler 
çözülmeyi beklerken yeni bir radikalleşme sürecinin taşları döşenmektedir. 
Nijerya Federal Hükümeti, Boko Haram’ın radikalleşmesine giden süreçte 
izlediği sert politikaların bir benzerini Şii Nijerya İslamî Hareketi’ne (NİH) karşı 
uygulamaktadır. Bu süreçte sadece Nijerya Federal Hükümeti’nin değil, kıta 
dışı aktörlerin yaklaşımları da önem arz etmektedir. Kıta dışı aktörlerin başında 
Suudi Arabistan ve İran gelmektedir. Mezhepsel kimliklerini araçsallaştıran 
bu iki devletin Orta Doğu’daki bölgesel güç mücadelesi, Afrika’da da ciddi 
biçimde hissedilmektedir. Mezhep temelli çatışma örüntüsünde, artan Çin 
nüfuzuna karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın da müdahil olduğu 
bir küresel rekabetin ve Nijerya ile kıtasal rekabet halinde olan Güney Afrika 
Cumhuriyeti gibi aktörlerin etkileri de tartışılmalıdır. Nijerya Hükûmeti, 
Boko Haram ve NİH problemlerini çözüme kavuşturması halinde, bahsedilen 
müdahalelere açık hale gelmekten kurtulup daha istikrarlı bir bölgesel güce 
dönüşebilir. Bu açıdan çalışma Nijerya Hükûmeti ile Boko Haram arasında 
yaşanan çatışmaların çözümünde talep ve öneriler doğrultusunda önemli bir 
adım olarak değerlendirilebilir. Emeklerinden dolayı Cihan Daban’ı kutluyor, 
akademik çalışmalarında başarılar diliyorum.

Doç. Dr. Mürsel BAYRAM
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Bölge Çalışmaları Enstitüsü 
Afrika Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
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Selçuk Üniversitesi değerli dost Dr. Cihan Daban’ın Afrika’da Kimlik Temelli 
Çatışmaların Analizi: Nijerya’da Boko Haram Örneği konulu Doktora 
Tezinden türettiği Nijerya’da Boko Haram Çatışması: Taraflar, Talepler ve 
Çözüm Önerileri başlığıyla kitaplaştırdığı bu çalışma, günümüz Afrika’sında 
karşılaşılan sorun ve çatışmaların gerçek nedenleri hakkında aydınlatıcı bilgiler 
vermektedir.

Daban’ın da belirttiği gibi, Afrika kıtasında çeşitli ülkelerde kimlik 
oluşturulması alanında mevcut güçlükler, sömürgeciliğin ülkeler arasındaki 
sınırları keyfi olarak çizmesinden kaynaklanmıştır. Yapay biçimde oluşturulan 
sınırlar sebebiyle etnik gruplar, kabileler bu şekilde sömürgeci ülkelerin 
ekonomik, siyasi ve stratejik çıkarları doğrultusunda parçalanmıştır.  Kuşkusuz 
bu durum yalnızca Afrika ülkelerinin “milli devlet” oluşturma süreçlerini 
gerçekleştirmelerinde aşılması güç bir engele yol açmakla kalmamış, ayrıca 
ülkeler arasında ciddi sorunlara ve çatışmalara, ülkelerin içerisinde de önemli 
ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara sebep olmuştur.

Daban, bu durumu Nijerya örneğinde Boko Haram çatışması kapsamında 
gayet dikkatli ve ayrıntılı biçimde incelemiş, sorunun çeşitli açılardan sebeplerini 
ve boyutlarını doğruluk ve isabetle açıklamıştır.

Bu değerli eseri dolayısıyla Cihan Daban’ı yürekten kutluyorum. Türkiye’de 
Afrika konusunda yapılan araştırma, inceleme ve çalışmalarda son yıllarda 
gerçekten de göze çarpan bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun anlamlı ve 
memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların Türkiye’nin Afrika’yı 
daha iyi anlamasına ve sonuçta Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha da gelişmesine 
büyük katkıları olacağı kuşkusuzdur.

Daban’ın bu eserinin de bu alandaki literatürde değerli bir yer alacağına 
inanıyorum. 

Numan HAZAR
Büyükelçi (E)
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GİRİŞ
Çatışma, ilk insandan günümüze kadar gelen bir olgudur. Bu nedenle ilk 
çatışmanın Hz. Âdem’in oğulları Kabil ile Habil arasında çıktığı 
belirtilmektedir.1 Tevrat’a göre “Kabil (Kayin) Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın ilk 
oğlu, Habil ise ikinci oğludur. Habil çoban, Kabil ise çiftçidir. Bir gün Kabil 
toprağın ürünlerinden bazılarını, Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan 
bazılarını -özellikle de yağlarını- Rabb’e takdim etti. Rabb, Habil’i ve takdim 
ettiği yağları kabul etti fakat Kabil’i reddetti. Bunun üzerine Kabil çok 
öfkelendi ve kardeşi Habil’e karşı kin beslemeye başladı. Bir gün birlikte 
tarlaya gittiler. Kabil orada kardeşine saldırıp onu öldürdü.”2

Tevrat’ın yanı sıra bu konu Kur’an-ı Kerim’de de geçmektedir. Maide 
Suresi’nin 27 ila 40 ayetleri arasında Hz. Âdem’in oğullarına değinilmektedir. 
27. ayette bu konu şöyle geçmektedir:

“Onlara, Âdem’in iki oğlunun başından geçenleri hakkıyla oku. Hani ikisi
de birer kurban takdim ettiler de birinden kabul edildi, diğerinden ise kabul 
edilmedi. Biri, ‘Seni mutlaka öldüreceğim.’ dedi. Diğeri ise ‘Hayır, Allah 
ancak kendisinden korkanlardan kabul eder.’ dedi.” Konu, 28. ayette şöyle 
geçmektedir:  “Yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan bile ben 
seni öldürmek için sana el uzatmayacağım; çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan 
Allah’tan korkarım.” 29. ayette geçen ifadeler şöyledir: “Ben isterim ki sen, 
benim günahımı da kendi günahını da yüklenip, gidip o ateşe layık olanlardan 
olasın. Zalimlerin cezası işte budur.”  30. ayet de şöyledir: “Bunun üzerine 

1 Mustafa Gümüş, Çatışma: İlk İnsandan Günümüze, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 
2012, s. xv.
2 Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma: Tevrat, Zebur, İncil, İstanbul: Yeni Yaşam 
Yayınları, 2011, s. 4-5.
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nefsi, kendisine kardeşini öldürmeyi basit gösterdi; tuttu onu öldürdü. Artık, 
kaybedenlerden olmuştu.”3

Yeryüzündeki ilk çatışma iki kardeş arasında öfke ve kinle başladı. Daha 
sonra çeşitli nedenlerle dünyanın birçok bölgesine yayıldı. Birey temelli olmanın 
yanı sıra yerel, ulusal, bölgesel, kıtasal, uluslararası ve küresel çatışmalara 
dönüştü. Bu nedenle dünya tarihinin çatışmalarla dolu olduğu ve bu çatışmaların 
farklı boyutların yansımalarını taşıdığı söylenebilir. Başka bir söylemle tarih 
öncesinden 21. yüzyıla değin yaşanmış çatışmaların boyutları arasında tarihi, 
coğrafi, sosyal,  kültürel, siyasi ve ekonomik sebepler yer aldı.4

Uluslararası ilişkiler disiplininde önemli bir yer tutan çatışma olgusu, 
gerek nitelik gerekse de nicelik olarak etkisini devam ettirmektedir. Bu anlamda 
eylemlerin, hedeflerin, fikirlerin veya ihtiyaçların uyumsuzluğu çatışmaya 
sebep olabilmektedir. Bir etkileşim sürecinin tartışmalar, anlaşmazlıklar ile 
doğrudan ya da gizli çatışma ile dolaylı olarak davranışlarla gösterilen bir 
süreç de çatışmalara yol açabilmektedir. İki ya da daha fazla kişi veya grubun 
karşılıklı olarak birbiriyle uyuşmayan hedefler peşinde koşmaları da çatışmanın 
sebeplerini oluşturabilmektedir. Bu doğrultuda çatışmalar, bir savaşta olduğu 
gibi şiddetli veya olumsuz bir yasal süreçte de şiddetsiz bir şekilde meydana 
gelebilmektedir. Bunun yanı sıra çarpışma (combat) da çatışmaya sebeptir. 
Taraflardan en az birinin örgütlü bir güç olarak şiddetli ve planlı bir çarpışmayı 
hedeflemesi de çatışmanın nedenlerinden birini oluşturmaktadır.5

Çatışmaya yol açan nedenler birbirleriyle bağlantılıdır. Bundan dolayı 
çatışma tek bir neden üzerinden açıklanamaz. Tarihi nedenlerden coğrafi 
nedenlere, sosyal ve kültürel nedenlerden siyasi ve ekonomik nedenlere kadar 
birçok alan çatışmanın içeriğine girebilmektedir. Ötekileştirme, asimilasyon ve 
sosyal dışlanma gibi politik uygulamalar tarihi nedenlerden kaynaklı çatışmaları 
meydana getirmiştir. Coğrafi nedenler kategorisine yer altı (elmas, altın, petrol 
vb.) ve yer üstü (göller, nehirler, ormanlar, tarımsal alanlar vb.)  kaynakları 
girmektedir. Bu kaynaklar üzerinde hâkimiyet kurmak adına ilk çağlardan 
bu yana dünya coğrafyası sürekli bir çatışma halinde olmuştur. Eğitim, nüfus 
yapısı, sağlık, eşitlik gibi unsurlar üzerinden yaşanan uyuşmazlıklar sosyal 

3 Elmalılı Hamdi Yazır’ın tercümesiyle, Kur’an-ı Kerim ve Kelime Meali, Maide Suresi, 
27.-30. ayetler, İstanbul: Merve Yayınları, 2011, s. 113.
4 Ejder Okumuş, Din ve Toplumsal Çatışma, İstanbul: İnsan Yayınları, 2017, s. 133-
134.
5 Füsun Özerdem, Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar: İçsel, Kişilerarası, 
Toplumsal ve Küresel Çatışma ve Barış Terminolojisi, İstanbul: Kriter Yayınları, 2019, 
s. 26-27.
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nedenlerden kaynaklı çatışmalara yol açmıştır. Bu gibi unsurlar üzerinden de 
çatışmalar yaşanmaktadır. İdeoloji, etnik, dil, din, mezhep ve ırksal olarak bilinen 
kimlik gibi olgularda meydana gelen ihtilaflar kültürel nedenlerden kaynaklı 
çatışmalara sebebiyet vermiştir. Bu olgulardan kaynaklı çatışmalar, diğer 
çatışmalara göre en şiddetli çatışmalardan olmuştur. Siyasi yapı, güç dağılımı, 
sivil-asker ilişkisi gibi alanlarda yaşanan anlaşmazlıklar da siyasi nedenlerden 
kaynaklı çatışmaları ortaya çıkarmıştır. Bu tür çatışmalarda iktidarlara yönelik 
ansızın bir darbe girişimi veya halk tabanında bir ayaklanma meydana gelmesi 
muhtemel görülmektedir. Ham madde kaynakları, ticaret, gelir dağılımı, üretim 
ve yatırım olanakları üzerinden yaşanan olaylar ise ekonomik nedenlerden 
kaynaklı çatışmalara yol açmıştır. Ekonomik temelli çatışmalar da kültürel 
kaynaklı çatışmalar gibi şiddetli olabilmektedir. Bunlardan dolayı çatışma 
denilen olgu çok boyutlu olmakla birlikte sürekli hareket eden ve değişen bir 
süreç olarak etkisini gösterebilmiştir.6

Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan T-KIT: Youth Transforming Conflict 
başlıklı çalışmada çatışma olgusu, birçok alanda sınıflandırılmıştır. Siyasi, 
ekonomik, ideolojik, kültürel, toplumlar arası, bireyler arası, uluslararası, 
şiddet içermeyen, ham madde kaynaklı, etnik ve sosyal ihtiyaçlı çatışmalar 
olarak gruplandırılmıştır. Dünyada yaşanan çatışmaların büyük bir kısmının bu 
gruplandırmalardan kaynaklı olduğu vurgulanmaktadır.7

Çatışma trendleri üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. En kapsamlı 
çalışmanın 1991’den bu yana Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları 
Enstitüsü (Heidelberg Institute for International Conflict Research/HIIK) 
tarafından yayınlanan Conflict Barometer raporu olduğu söylenebilir. Çatışma 
trendlerini daha anlaşılır ve tutarlı bir şekilde ortaya koyabilmek için HIIK 
raporlarının önemli bir payı vardır. Özellikle HIIK tarafından çatışma 
olgusunun sınıflandırılarak raporlanıyor olması çatışmayı daha anlaşılır bir hale 
getirmektedir. Bu doğrultuda HIIK, çatışmayı; düşük, orta ve yüksek yoğunluklu 
olarak sınıflandırmaktadır. Şiddet içermeyen ve şiddet içeren çatışmalar olarak 
da iki temel kategoriye ayırmaktadır. Şiddet içermeyen çatışmaları görünmez ya 
da gizli çatışma olarak sınıflandırırken, şiddet içeren çatışmaları da şiddetli kriz, 
sınırlı savaş ve savaş olarak sınıflandırmıştır.8

6 Hüseyin Bağcı, “Önsöz Yerine: Çatışma Analizi”, (ed.) Nezir Akyeşilmen, Barışı 
Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi, Ankara: ODTÜ Yayınları, 2013, s. 8.
7 Council of Europe, T-KIT: Youth Transforming Conflict, (ed.) Yael Ohana and Nadine 
Lyamouri-Bajja, Council of Europe Publishing, 2012, p. 57.
8 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2020, 
Germany: HIIK Press, March 2021, p. 9.
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Çatışmanın sınıflandırılmasının yanı sıra HIIK raporu, çatışmayı yoğunluk 
derecesine göre de gruplandırmaktadır. HIIK’in 2020 raporuna göre çatışma 
yoğunluğuna beş aşama dâhil olmaktadır. İlk iki aşama, düşük yoğunluklu 
şiddet içermeyen çatışmalar grubuna giren birinci ve ikinci aşamadan oluşan 
anlaşmazlık ve şiddet içermeyen krizlerdir. Son üç aşama ise orta ve yüksek 
yoğunluklu şiddetli çatışmalar grubuna giren üçüncü, dördüncü ve beşinci 
aşamadan oluşan şiddetli kriz, sınırlı savaş ve savaşlardır.9

Genel itibariyle çatışma dünyanın her bölgesinde söz konusudur. Bazı 
bölgelerde düşük yoğunluklu şiddet içermeyen çatışmalar meydana gelirken, 
bazılarında orta ve yüksek yoğunluklu şiddet içeren çatışmalar meydana 
gelmektedir. Özellikle sömürgecilikten etkilenmiş bölgelerde yaşanan 
çatışmalar yüksek yoğunluklu şiddet içeren çatışmalar grubuna girmektedir. 
Bu çatışmaların görülmesinde birçok neden sayılabilir. Tarihi, coğrafi, sosyal, 
kültürel, siyasi ve ekonomik nedenler bu bağlamda zikredilebilir. Bu çatışma 
nedenlerinden kültürel çatışma olgusu, diğer çatışma nedenlerinden daha etkili 
olmuştur. Sömürgecilikten kaynaklı yapay sınırların çizilmiş olması, aynı 
kültürden, dilden, dinden, etnik kökenden ve ırktan halkların bölünmesine 
sebebiyet vermiştir. Daha açık bir ifadeyle bir kimlik çatışmasına yol açmıştır. 
Kimlik olgusu da çatışma gibi hem Uluslararası İlişkiler disiplininde önemli 
bir yer tutmaktadır hem de çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle tek bir 
tanımla sınırlandırılamamaktadır. Nitekim genel kanıya göre kimlik; insanların 
kendilerini tanımlamak için ifade ettikleri başlıca özellikleridir. İnsanların 
ya da halkların bu özellikleri onların hangi dile, dine, mezhebe, ırka ve etnik 
kökene sahip olduklarını gösterir. Bu özelliklere yönelik yapılan herhangi bir 
saldırı, ötekileştirme veya sosyal dışlanma gibi eylem ve söylemler çatışmalara 
sebebiyet verebilmektedir. Esasen kimlik, bir toplumun kültürel varoluşunu 
yansıtır. Kimlik çatışmaları; bir kişi veya toplumun, kendi öz değerlerinin 
tehdit altında olduğunu veya meşruiyetlerinin reddedildiğini hissettiği andan 
itibaren ortaya çıkan çatışmalardır. Bu nedenle kimlik temelli çatışmalar yüksek 
yoğunluklu şiddet içeren grupta yer almaktadır. Kimlik temelli çatışmaların 
yoğunluklu olarak yaşandığı bölgelerden biri Afrika kıtasıdır.10

9 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2020, 
Germany: HIIK Press, March 2021, p. 9.
10 Hayati Aktaş, “Jeopolitik Üzerine: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz”, (ed. Hayati 
Aktaş/Tarık Oğuzlu ve Cihan Daban) Küresel Dünyada Jeopolitik Sorunlar: İşgal, İlhak 
ve Çatışmalar, Ankara: Nobel Yayınları, 2020, s. 1-13.
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II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgeleşmiş Afrika’da başlayan
bağımsızlık hareketleri şiddetli çatışmalarla yaklaşık yirmi yıl sürdü. Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı bu sömürge düzenine son vermek amacıyla harekete geçti. 
BM Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1960 tarihinde kabul ettiği 1514 sayılı 
“Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildirge” 
başlığını taşıyan Karar Tasarısı ile birçok halk bağımsızlığa kavuşmaya 
başladı.11 Bağımsız olan devletler 25 Mayıs 1963 tarihinde Etiyopya’nın 
başkenti Addis Ababa’da kurulan Afrika Birliği Örgütü’ne katıldı. O dönemde 
bağımsız olan 32 Afrika devleti Örgüte üye oldu. Örgütün öncelikli ilkeleri 
arasında sömürgeciliğe son vermek, bağımsızlığını kazanan ülkeleri tanımak, 
sınırları korumak, yerli ve milli değerlere sahip çıkmak gibi ilkeler yer aldı. Bu 
ilkeler arasında bulunan “sınırları korumak” ile ilgili ilke üzerinde tartışmalar 
ve sorunlar yaşandı. Afrika Birliği Şartı’nın IV. ilkesi kapsamında bulunan 
“bağımsızlığını kazanan ülkelerin sınırlarına saygı gösterilecek ve önceden 
çizilmiş sınırlar kabul edilecektir” ifadesi, Örgüt içinde tartışmalara yol açtı.12 
Afrika Birliği Örgütü’nün kabul ettiği bu ilke, uti possidetis olarak bilinen ‘neye 
sahipsen ona sahip çık’ anlayışını da beraberinde getirdi.13

Bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkelerinin liderleri, sömürgeci devletler 
tarafından çizilen suni sınırları kabul etmekle bir kimlik çatışmasının önünü 
açtılar. Daha açık bir ifadeyle, “aynı topraklar üzerinde birlikte yaşaması 
gereken halkların bölünmesine, ayrı yaşaması gereken halkların da bir arada 
yaşamalarının zorlanmasına” neden oldular. Bu nedenle topraklarını sömürgeden 
kurtarmak için bağımsızlık hareketine girişen Afrika halkları, 1963’ten sonra 
kendi aralarında bir kimlik çatışmasıyla karşı karşıya kaldılar. Bugün gelinen 
noktada 54 ülkeli Afrika kıtasında yaşanan çatışmaların büyük bir kısmını kimlik 
temelli çatışmalar oluşturmaktadır. Özellikle bağımsızlık yıllarından kaynaklı 
sorunlar 21. yüzyılda kimlik denilen olguyu tarihi nedenlerin tetiklemesiyle, 
coğrafi nedenlerin etkilemesiyle, sosyal nedenlerin eşitsizliğiyle, siyasi 
nedenlerin istikrarsızlığıyla ve ekonomik eşitsizliklerin beslemesiyle, kimlik 

11 United Nations, “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries 
and Peoples: General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960”, 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx Erişim 
Tarihi: 18.02.2020.
12 ___, “Border Disputes Among African States”, Organization of African Unity, 
https://au.int/sites/default/files/decisions/9514-1964_ahg_res_1-24_i_e.pdf Erişim 
Tarihi: 04.02.2020, p. 16-17.
13  Farhad Mirzayev, “General Principles of International Law: Principle of Uti Possidetis 
Juris”, Moscow Journal of International Law, No. 3, 2017, p. 33-34.
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sorununu daha da derinleştirmiştir. Bu nedenlerden dolayı kimlik olgusu şiddet 
içeren bir çatışmaya dönüşmüştür.14

Afrika kıtası dünyada etnik grup çeşitliliği en fazla olan kıtalardan biridir. 
Yapay sınırların kabulü ile sadece bir ülkede farklı kültürel özelliklerden yüzlerce 
etnik grup bir arada yaşamak zorunda kalmıştır. Uti possidetisten kaynaklı da 
kıtada her yıl yüzlerce çatışma yaşanmaktadır. Son on yılda Afrika’da yaşanan 
şiddetli çatışmaların sayısı yaklaşık bin beş yüze ulaşmıştır.15 Her bölgede ve 
her ülkede ayrı ayrı çatışmalar yaşansa da çatışmaları meydana getiren ana 
faktörler arasında etnik anlaşmazlık, yönetimde kayırmacılık, siyasi diktatörlük, 
sosyokültürel etkenler ve ekonomik eşitsizlikler yer almaktadır. Bu sebeplerden 
dolayı kimlik çatışmaları derinleşmekte ve halk ile ülkelerin iktidarları arasında 
anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.16

Bağımsızlığın ilk yıllarında kimlik çatışmasının yaşandığı ilk yerlerden 
biri Nijerya oldu. Doğu Nijerya Valisi olarak görev yapmakta olan Albay 
Chukwuemeka Odumegvu Ojukwu, 30 Mayıs 1967’de Biafra’nın bağımsızlığını 
ilan etti. Bunun üzerine harekete geçen dönemin Devlet Başkanı Yakubu Gowon 
yönetimindeki hükûmet yetkilileri bölgeye asker sevk ederek müdahalede 
bulunmuştur. Bu bağlamda 1967 yılında Biafra Savaşı olarak bilinen olay; dil, 
din, mezhep, etnik ve ırksal açıdan aynı kimliğe sahip bir halkın bağımsız olmak 
istemelerinden kaynaklandı. Başka bir ifadeyle Nijerya’nın güneydoğusunda 
yaşayan ve çoğunluğunu İgbo etnik kökenli halkın oluşturduğu bölgede çıkan bu 
şiddetli çatışma 1970 yılına kadar sürdü. Çatışma, Hükûmet güçleri tarafından 
bastırılmış olsa da sorun tamamen çözülmedi.17

Bu çatışmanın yanı sıra iki yüz elliden fazla etnik kökeni barındıran 
Nijerya’da, siyasi kaynaklı çatışmalar da yaşandı. Toplumsal etnik farklılıkların 
yanı sıra Yahudi, Hristiyan ve Müslüman halklarla birlikte yerel inançlara 
sahip çok sayıda halk da yaşamaktadır. Aynı etnik kökenden olup farklı dinlere 
mensup halkların da bulunduğu Nijerya’da toplumsal yapı, uti possidetisten 

14 Diana Fuss, “Özdeşleşme Politikası ve Frantz Fanon: İçteki Sömürgeler”, (çev. Özlem 
İlyas/editör Fırat Mollaer), Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık, Ankara: 
Doğu Batı Yayınları, 2014, s. 348-355.
15 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2009-
2021, Germany: HIIK Press, November 30, 2009-2021.
16  Sezai Özçelik, “Afrika ve Çatışma Çözümleri: Afrika Kendinden Ne İstiyor? Afrika 
İç Savaşları”, (ed.) İsmail Ermağan ve diğerleri, Dünya Siyasetinde Afrika 6, Ankara: 
Nobel Yayınları, 2020, s. 266-267.
17 Mürsel Bayram, “Enerjeopolitik Müdahaleler ve Afrika’daki İç Savaşlar: Nijerya, 
Angola ve Sudan Örnekleri”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 
1, 2017, s. 220-221.
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kaynaklı heterojen bir görünüme de sahiptir. Bugünkü Nijerya sınırları 1914 
yılında İngiliz sömürgeciler tarafından çizildi. Sınırlar çizilmeden önce 
aynı kimliğe sahip toplumlar bulunduğu bölgelerde egemen birer güç olarak 
hâkimiyet sürmekteydiler. Ancak 1914 yılından itibaren Fülani, Hausa, Yoruba, 
İgbo, İjaw, Kanuri, İbibio ve Tiv gibi büyük etnik topluluklar ile onlarca küçük 
etnik gruplar sömürgeci İngilizlerin hâkimiyetine girdiler.18

Nijerya 1960 yılında bağımsız olmasına rağmen Nijerya’nın sınırlarında 
herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. Bu durum şiddetli çatışmalara yol 
açtı; çünkü iktidara gelenler kimlik temelli politikalar yürüttü. Çok çeşitli 
kimliklere sahip olunmasından dolayı da bu politik uygulamalar şiddete neden 
oldu. Özellikle siyasi nedenlerden kaynaklı şiddetli çatışmalar ortaya çıktı. 
Bu çatışmalar askeri darbe girişimleriyle etkisini gösterdi. Sivil yönetime 
geçişin sağlandığı 1999 yılına kadar yüzlerce askeri darbe girişiminden sekizi 
başarılı oldu. Asker kökenli Müslümanların veya Hristiyanların iktidara geldiği 
Nijerya’da kimlik temelli politik uygulamaların yürütülmüş olması kalıcı 
sorunlara sebebiyet verdi; çünkü bu karmaşık ortamda gruplaşmalar da arttı. 
Bunun temel sebebi ise aynı kimlikten olmayan çok sayıda halkın bir arada 
yaşıyor olmasının etkisi oldu. Nijerya’nın dört bir tarafında artan gruplaşmalar 
kimliklerini korumak adına harekete geçtiler.19

Dini açıdan Müslümanların çoğunlukta olduğu bölge kuzey iken, 
Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölge ise güneydir. Etnik açıdan Hausa, 
Fülani ve Kanuri halklarının çoğunluğu kuzeyde yaşarken, Yoruba halkının 
büyük bir çoğunluğu güneybatıda, İjaw halkı güneyde, İgbo ve İbibio halkları 
da güneydoğuda yaşamaktadırlar. Nijerya’nın orta doğu bölgesinin bir kısmında 
Tiv halkı yaşarken, orta bölgelerde diğer etnik gruplar yaşamaktadır. Bunun 
yanı sıra aynı etnik gruplar arasında din farklılıkları da görülebilmektedir. İgbo 
etnik kökenli olup da hem Hristiyan hem Yahudi hem de yerel inançlara mensup 
insanlar vardır. Nitekim aynı dine mensup olup da farklı etnik kökenlere, akımlara, 
tarikatlara ve mezheplere bağlı insanlar da yaşamaktadır. Kuzey bölgelerinde 
yaşayan Müslümanlar arasında bu ayırımlar belirgin olarak görülmektedir. 
Bu bağlamda Şii, Selefi ve Sufi gibi gruplandırmalar söz konusudur. Şiiler; 
çoğunluklu olarak el-İhve el-İslamiye (İslami Kardeşlik) Cemaatine üye  

18 Central Intelligence Agency, “Nigeria: People and Society”, The World Factbook, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people-and-society Erişim 
Tarihi: 17.07.2021.
19 Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 128-131.
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olurken, Sufiler; Ticani ve Kadirilik tarikatlarına üye olmuştur. Selefiler ise İzale 
Hareketi olarak bilinen Bidatları İzale ve Sünneti İkame cemaatine katılmıştır. 
Bunların yanı sıra Müslümanların İşbirliği, El-Ahmediyye ve Kur’ancılar gibi 
cemaatler de söz konusu olmuştur. El-İhve el-İslamiye Cemaati 1980’lerde 
İbrahim Yakup Zakzaki liderliğinde ortaya çıktı. Ancak 1995 yılında Yakup 
Zakzaki’nin Şia mezhebine tabi olduğunu ilan ettikten sonra cemaat içinde bazı 
ayrılıklar yaşandı. Cemaatten ayrılanlardan biri de Muhammed Yusuf oldu. 
Yusuf, bu cemaatten ayrılarak Selefi akımın İzale Hareketi’ne katıldı. Çok 
geçmeden bu Hareketin liderlerinden biri olan Şeyh Cafer Mahmut Âdem ile 
de anlaşmazlıklar yaşadı. Bunun üzerine buradan da ayrılan Yusuf, 2002 yılında 
Borno Eyaletinin başşehri Maiduguri’de kendi liderliğinde Boko Haram’ı kurdu. 
Boko Haram kelime olarak “Batılı Eğitim Haramdır” manasına gelmektedir. Bu 
nedenle Yusuf, sömürgeci güçlerin yerleştirdiği Batı değerlerini reddeden, yerli 
ve milli değerleri savunan bir yaklaşım sergiledi. Bu yaklaşım üzerinden hareket 
eden Yusuf, bölgede çok geçmeden etkili bir lider oldu.20

1999 yılında askeri yönetimden sivil yönetime geçiş sağlanmış olmasıyla 
birlikte bu gruplanmalar dışında çok sayıda etnik milisler, intikam grupları, suç 
çeteleri ve silahlı gruplar da ortaya çıkmıştır. Çok sayıda grupların ortaya çıkmış 
olması sadece sivil yönetime geçişle sağlanmamıştır. Ülkenin coğrafi anlamda 
büyük, nüfus açısından çok kalabalık ve farklı kimlikten halkların var olmasının 
da etkisi vardır. Nitekim Nijerya, yüz ölçümü bakımından Afrika’nın en büyük 
on dördüncü ülkesidir. Nüfus açısından ise yıllardan beri Afrika’da ilk sırada 
yer almaktadır. Temmuz 2021 tahminlerine göre Nijerya’nın nüfusu 219 milyon 
463 bin 862 kişiden oluşmaktadır. Nijerya’da nüfusun yaklaşık yüzde elli üçü 
Müslümanlardan, yüzde kırk beşi Hristiyanlardan ve geriye kalanı Yahudi 
ile diğer yerel inançlara mensup topluluklardan oluşmaktadır. Dahası iki yüz 
elliden fazla etnik topluluğu da barındırmaktadır.21

Bu veriler ışığında Nijerya’daki kimlik dokusunun ne ölçüde karmaşık 
bir yapıda olduğu gözlemlenebilmektedir. Bundan dolayı hükûmetlerin işleyiş 
süreçlerinde de aksamalar, yetersizlikler ve eksiklikler olabilmektedir. Ancak 
kimlik temelli politik uygulamaların yürütülmüş ve yürütülüyor olması siyasi  
 
20 Andrea Brigaglia, “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada 
Islamic Trust: Reflections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria”, 
Annual Review of Islam in Africa, Issue No: 11, 2012, p. 36-43.
21 Central Intelligence Agency, “Nigeria: People and Society”, The World Factbook, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people-and-society Erişim 
Tarihi: 17.07.2021.
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istikrarsızlığın, ekonomik eşitsizliğin ve toplumsal güvensizliğin yanı sıra şiddet 
içeren çatışmaların ortaya çıkmasına da sebebiyet verebilmiştir. Bu nedenlerden 
hareketle Nijerya Hükûmetlerinin çatışmalarda başarısız politikalar yürüttüğü 
gözlemlenebilmiştir. Özellikle 2011-2015 yıllarında Hristiyan dinine mensup 
İjaw etnik kökenden olan Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde Boko 
Haram ile Hükûmet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar kalıcı bir sorun 
oldu. Bu sorun 2014’te küresel alanda ses getirdi. 2015’te Devlet Başkanlığı 
görevine seçilen Muhammed Buhari döneminde de bu sorun devam etti. Bugün 
gelinen noktada sorunun halen devam ediyor olması Nijerya’da önemli kalıcı 
bir sorun olmuş durumdadır. Bu soruna hem Afrika Birliği Barış Güçleri hem 
de küresel bağlamda bazı devletler de müdahale etmektedir. Bunların yanı sıra 
eski sömürgeci güçler de Hükûmet ile Boko Haram arasında yaşanan soruna 
müdahale olmaktadır.22

Bu bilgiler doğrultusunda “ilk kuruluşunda herhangi bir sorun teşkil 
etmeyen Boko Haram nasıl sorun haline geldi? Afrika’da önemli bir güç kabul 
edilen Nijerya, Boko Haram’a karşı neden zayıf bir politika yürütmektedir? 
Temel sorunlardan biri olan kuzey-güney sorunu nasıl oluşmuştur? Öte yandan 
ham madde zengini olmasına rağmen halkları neden yoksullukla anılmaktadır? 
Boko Haram faaliyetlerinin giderek artış göstermesinde ana faktörler nelerdir? 
Kimlik olgusu, çatışmalarda önemli bir etken midir? Özellikle kuzeyde yaşayan 
halklardan Boko Haram’a katılımlar olmasının sebepleri nelerdir? İslam 
kimliğini kullanmasına rağmen neden insanları öldürmekte ve insanlara zarar 
vermektedir? Nijerya’ya komşu devletler (Çad, Kamerun, Nijer ve Benin) Boko 
Haram’a karşı nasıl bir politika izlemektedir? Her şeyden önce Boko Haram’ın 
faaliyetlerine son verilebilir mi? Nijerya Hükûmeti, Boko Haram’a karşı gerçek 
bir mücadele veriyor mu?”  gibi sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır.

22 K.Ph. Apuuli, “The African Union and Peacekeeping in Africa: Challenges and 
Opportunities”, Vestnik RUDN International Relations, Vol. 20, No. 4, 2020, p. 671-673.
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BİRİNCİ BÖLÜM

NİJERYA’DA KİMLİK TEMELLİ 
ÇATIŞMALARIN DİNAMİKLERİ

1.1. Afrika’daki Çatışmaların Trendi

İlk Çağ’dan bu yana çeşitli yöntemlerle etkisini gösteren sömürgecilik 
olgusu, dünya coğrafyasının en kapsamlı kriz, şiddet ve çatışma alanlarını 
oluşturmuştur. Orta Çağ Avrupa’sında Portekiz devleti tarafından başlatılan 

bu olgu, kısa sürede diğer Avrupa devletleri (İspanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, 
Almanya, İtalya ve Belçika) tarafından da sahada uygulama alanı bulmuştur. Bu 
bağlamda 15. yüzyıl Afrika’sında etkisini gösteren sömürgecilik, bugüne kadar 
kriz, şiddet ve çatışma politikalarıyla devam etmiştir. Bu politik uygulamalar ise 
dil, din, etnik ve kabile gibi hassas alanlarda etkisini gösteregelmiştir.23

19. yüzyılın sonlarına kadar Afrika kıtasını gelişigüzel sömüren
Avrupa devletleri, 1884–85 Berlin Afrika Konferansı ile daha sistematik bir 
sömürü politikası izlemişlerdir. Berlin Afrika Konferansı’nda alınan önemli 
kararlardan biri, sömürgecilerin birbirlerinin bölgesine müdahale etmeme 
kararı olmuştur. Başka bir ifadeyle Avrupa devletleri birbirlerine karşı şiddet 
içerikli çatışmalardan uzak duracağı gibi bulundukları bölgelerde genişleme 
politikası izleyebileceklerdi; fakat konferansta alınan kararlar, 1914 yılında I. 
Dünya Savaşı’nın başlaması ve Almanya’nın yenilmesiyle etkisini kaybetmiştir. 
Böylece Almanya’nın sömürge bölgeleri olan Kamerun, Togo, Namibya, 
Tanzanya, Ruanda ve Burundi gibi bölgeler diğer sömürgeci devletler tarafından 
kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu durum Afrika’da yeni şiddet ve çatışma 
alanlarına sebebiyet vermiştir. Özellikle İngiltere ve Fransa arasında yaşanan 
rekabet Afrika’nın neredeyse bütün bölgelerinde etkisini göstermiştir. Orta, 
Batı ve Kuzeybatı Afrika’da Fransa’nın daha çok etkili olduğu görülürken 
Güney, Doğu ve Kuzeydoğu Afrika’da İngiltere’nin daha çok etkili olduğu 
gözlemlenmiştir.24

23 Stephen Ocheni and Basil C. Nwankwo, “Analysis of Colonialism and Its Impact in 
Africa”, Cross-Cultural Communication, Vol. 8, No. 3, 2012, p. 51-53.
24 Joshua Dwayne Settles, “The Impact of Colonialism on African Economic 
Development”, University of Tennessee Honors Thesis Projects, 1996, p. 5-8.
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İki ülke arasında yaşanan rekabet küresel güçleri de harekete geçirmiştir. 
Bu bağlamda ABD ve SSCB de Afrika’da nüfuz oluşturmak istemişlerdir. 
Bu durum kıtadaki dengeleri değiştirdiği gibi yeni çatışma alanlarının da 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim ABD’nin sürece dâhil olmasıyla 
dekolonizasyon sürecinin de hızlandığı görülmüştür. Bu doğrultuda ABD 
Başkanı Franklin D. Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston S. Churchill 
arasında imzalanan Atlantik Beyannamesi önem arz etmektedir. II. Dünya 
Savaşı devam ederken 14 Ağustos 1941 tarihinde imzalanan Beyanname, savaş 
sonrasına ilişkin uluslararası barış ve güvenlik ile ilgili görüşleri içermiş ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasına giden yolu açmıştır. Beyannamede 
ele alınan en önemli konulardan bir diğeri ise sömürge düzenine son vermek 
ve self determinasyon sürecini başlatmak olmuştur. Bu adım dekolonizasyon 
sürecinin fitilini ateşlemiştir.25

Churchill, The Second World War: War Comes to America adlı eserinde 
Roosevelt ile birlikte savaş sonrası dünya düzenine ilişkin bu süreci gözler önüne 
sermektedir. Buna göre ABD ve İngiltere toprak elde etmeyi öngörmezken 
egemen haklarından ve öz-yönetim hakkından zorla yoksun bırakılmış ulusların 
bu hakları kendilerine iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda sömürge 
uluslarının bağımsızlık mücadelelerinin önü açılırken kuvvete başvurmama 
ilkesi teminat altına alınmaya çalışılmıştı.26

ABD ve İngiltere sömürgelerin bağımsızlıklarını elde etmesinin önünü 
açarken diğer sömürgeci devletlerin bu sürece karşı direnmesi ve sömürgelerinden 
feragat etmek istememeleri sonucu şiddetli çatışmalar başlamıştır. Özellikle 
Fransa’nın sömürgelerini terk etmek istememesi büyük sorunlara yol açmıştır. 
Bu durum Afrika uluslarının sömürgeci devletlere karşı direniş göstermelerine 
ve bağımsızlık için mücadele etmelerine sebebiyet verdi.27

Kwame Nkrumah Emperyalizmin Son Aşaması: Yeni Sömürgecilik adlı 
eserinde İkinci Dünya Savaşı’nda ve özellikle 1945 yılından sonra bütün Afrika 
uluslarında anti-emperyalist bir mücadeleden söz etmektedir. Bu mücadele 
ise Afrika’da milli bilincin (şuurun) uyanmasına ve Afrika’nın her bölgesinde 
siyasi partilerin, sendikaların ve başka gruplaşmaların kurulmasına yol açmıştır. 
Nkrumah, Afrika’nın birçok ülkesinde -başlangıçta- siyasi partilerin temelini 
25 Yui Hatcho, “The Atlantic Charter of 1941: A Political Tool of Non-belligerent 
America”, The Japanese Journal of American Studies, No. 14, 2003, p. 123-125.
26 Winston S. Churchill, The Second World War: War Comes to America, (6. Baskı), 
London: Cassell Publisher, 1969, p. 57-61.
27 Ogba Adejoh Sylvester and Okpanachi Idoko Anthony, “Decolonization in Africa and 
Pan-Africanism”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 23, 2014, p. 18-21.
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sınıf gerçeğinin değil, milli birlik ve beraberlik ruhunun teşkil ettiğini ifade 
etmiştir. Dahası 1960 yılına kadar Afrika’nın milli kurtuluş hareketlerinde etkili 
olan bazı siyasi parti oluşumlarını da şöyle örneklendirmiştir: Doğu Afrika 
bölgesinde Tanganika Milli Afrika Birliği,  Genç Somalililer Birliği, Hutsu 
Halk Kurtuluş Partisi ve Kenya Afrika Milli Birliği’nden bahsetmektedir. Batı 
Afrika bölgesinde Gana’da Halk Konvansiyonu Partisi, Gine’de Gine Demokrat 
Partisi, Nijer’de Nijer İlerici Partisi, Nijerya’da partilerin iki bloktan ortaya 
çıktığını ve bunların Milli Nijerya Birliği ile Büyük İlerici Birlik bloklarından 
oluştuğunun altını çizmektedir. Orta Afrika bölgesinde Gabon Demokratik 
Cephesi ve İlerici Çad Partisi’ni örnek vermiştir. Kuzeyde Sudan’da Umma 
Partisi, Tunus’ta Sosyalist Destur Partisi, Fas’ta İstiklal Partisi’ni, Güneyde ise 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Milli Afrika Kongresi, Milliyetçi Parti, Güney 
Afrika Komünist Partisi ile Pan-Afrika Kongresi’ni örnek göstermiştir.28

Bu oluşumlar bağımsızlık hareketlerini hızlandırmış ve ulusları 
cesaretlendirmiştir. 1951 yılında Libya’nın bağımsızlığını kazanmasıyla 
büyük bir moral kazanan Afrika ulusları, bağımsızlık hareketlerini daha da 
genişletmişlerdir. Böylece 1956 yılında Sudan, Tunus ve Fas, 1957’de Gana, 
1958’de Gine bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 1960 yılında ise 17 Afrika 
devleti bağımsızlığına kavuşmuştur.

1960 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde ve özellikle Afrika kıtasında 
çok sayıda ulus, sömürgeci güçlerin yönetimi altındaydı. Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı bu sömürge düzenine son vermek amacıyla harekete geçti. Bu hareket 
pratikte çoktan başlamış olan dekolonizasyon sürecinin resmiyet kazanmasını 
sağladı. Böylece dekolonizasyon süreci, BM Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1960 
tarihinde kabul ettiği 1514 sayılı “Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık 
Verilmesine İlişkin Bildirge” başlığını taşıyan Karar Tasarısı ile hayata geçmiş 
oldu.29

Bu Karar Tasarısı ile BM, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin 
belirleme (self determinasyon) hakkının çerçevesini şekillendirmektedir. Bu 
bağlamda ulusların yabancı devletlere bağlı kılınması, onların egemenliğine 
ve istismarına bırakılması, temel insan haklarının reddi anlamına geldiği gibi 
BM Teşkilatı’nın kurucu yasasına da aykırı olduğu vurgulanmıştır. Bu anlamda 
28 Kwame Nkrumah, Emperyalizmin Son Aşaması: Yeni Sömürgecilik, (çev. A. Sarıca), 
İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1966, s. 75-98.
29 United Nations, “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries 
and Peoples: General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960”, https://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx Erişim Tarihi: 
18.02.2020.
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BM Antlaşması’nın Birinci Bölümü’nün birinci maddesinin ikinci ilkesinde yer 
alan “Uluslararasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini kendilerinin 
belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve 
dünya barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak” ifadesiyle self 
determinasyon hakkı güvence altına alınmıştır.30

Self determinasyon ile ilgili BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği bir diğer 
önemli karar da 14 Aralık 1962 tarihli “Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli 
Egemenlik” başlıklı 1803 sayılı Karar Tasarısıdır.31 Bu Karar Tasarısı, doğal 
kaynaklar ve zenginlikler üzerindeki egemenlik hakkının ulusların kendi 
kaderlerini belirleme hakkının önemli bir öğesi olduğuna vurgu yapmaktadır. 
1514 ve 1803 sayılı Karar Tasarıları, uluslararası alanda Afrika uluslarının 
bağımsızlık mücadelelerinin en önemli meşruiyet kaynağıdır. Bu mücadele 
karşısında geri adım atmaya başlayan sömürgeci devletler, dekolonizasyon 
süreci çerçevesinde sömürgelerine bağımsızlık vermeye başlamışlardır. 
Ayrıca sömürge düzeninin rızaya dayalı olmadan sadece kuvvet kullanımı ile 
sürdürülemeyeceğini de kavramışlardır.32

Bağımsızlıklarını kazanan ülkeler toprak bütünlüklerini, egemenliklerini 
ve sınırlarını sömürgeci devletlere karşı korumak amacıyla 25 Mayıs 1963 
tarihinde Afrika Birliği Örgütü’nü kurdular. Hiçbir zaman sömürge olmayan 
Etiyopya, örgütün merkezi olarak belirlendi. Aynı yılın sonuna doğru Örgüte 
üye olan ülke sayısı 32’yi buldu. Kuruluşunu takiben Örgütün öncelikli ilkeleri 
arasında sömürgeciliğe son vermek, bağımsızlığını kazanan ülkeleri tanımak, 
sınırları korumak, yerli ve milli değerlere sahip çıkmak vardır.33 Afrika 
Birliği Şartı’nın Afrika Devletleri Arasında Sınır Anlaşmazlıkları başlığının 
alt kategorisinde bulunan “bağımsızlığını kazanan ülkelerin sınırlarına saygı  
 

30 ___,“BM Antlaşması ve Uluslararası Adalet Divanı Statüsü”, s. 5, 
https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-
Antlasmasi.pdf Erişim Tarihi: 19.02.2020.
31 United Nations, “General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, 
“Permanent sovereignty over natural resources”, 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/resources.pdf Erişim Tarihi: 
19.02.2020.
32 Numan Hazar, Sovyet Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış Politikası: Kuzey Afrika 
Örneği, Ankara: Dış Politika Enstitüsü Yayınları, 2018, s. 187-190.
33 ___, “African Union Handbook 2019”, Sixth Edition, Addis Ababa: African Union 
Comission, 2019, p. 14-15, https://au.int/sites/default/files/pages/31829-file-au_
handbook_2019_english.pdf Erişim Tarihi: 21.02.2020.
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gösterilecek ve önceden çizilmiş suni sınırlar kabul edilecektir”34 ifadesi bazı 
kalıcı anlaşmazlıkların temel kaynağı oldu. Bu minvalde bağımsızlığını kazanan 
Afrika ülkelerinin sömürgeci devletler tarafından çizilen suni sınırları kabul 
etmeleri yeni çatışma alanlarına zemin hazırladı; çünkü bu sınırlar aynı topraklar 
üzerinde birlikte yaşaması gereken ulusların bölünmesine, ayrı yaşaması 
gereken ulusların da bir arada yaşamaya zorlanmasına neden oldu. Bu durum 
bağımsızlıkla birlikte Afrika’da en önemli sorunlardan biri haline gelmiş olup 
şiddetli krizlerin yaşanmasına ve kimlik temelli çatışmaların ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermiştir.35

Afrika Birliği Örgütü’nün kabul ettiği ve uti possidetis olarak bilinen 
‘neye sahipsen ona sahip çık’ anlayışı, bağımsızlık sürecinden bugüne süreklilik 
kazanmış olan şiddetli çatışmaların en önemli kaynağıdır.36 Çünkü bağımsızlığını 
kazanan devletler, sömürgecilerin “böl ve yönet” stratejisi ile çizdiği suni 
sınırlara tabi oldular ve sahip oldukları sınırları korumaya çalıştılar. Bu durum 
ise çok etnikli ve dinli Afrika devletlerinde ulus ve kimlik problemlerini 
ortaya çıkardı. Dekolonizasyon sürecinde birçok etnik kimliği bir arada tutan 
bağımsızlık halatı, bağımsızlığın hemen sonrasında yeni kurulan ulus devletlerin 
başarısız politikaları sonucunda çözülmeye başladı. Bir başka deyişle Afrika’da 
bağımsızlık mücadelesini veren ve ulus-devletin kurulmasını sağlayan “ulus” 
aynı zamanda istikrarsızlığın da en önemli kaynağıydı; çünkü aynı topraklarda 
yaşaması gereken ortak kimliğe sahip halkların farklı devletlerin sınırlarında, 
ayrı topraklarda yaşaması gereken farklı kimliğe sahip halkaların da aynı 
devletlerin sınırlarında zorla yaşatılmaya çalışılması, kimlik temelli çatışmalara 
yol açmıştır. Afrika’daki çatışmalarda kimliğin din, etnik ve kabile gibi birçok 
boyutta etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda kimlik çatışmaları Afrika’nın 
neredeyse bütün ülkelerinde görülmüştür/görülmektedir; fakat bütün ülkeleri 
burada zikretmek oldukça güçtür. HIIK’in Conflict Barometer raporlarına 
yansıyan Sahra-Altı Afrika’daki son on iki yılın çatışmalarını iki grafik şeklinde 
kısaca ele almak elzem olacaktır.37 Bu doğrultuda HIIK tarafından kaleme alınan 

34 ___, “Border Disputes Among African States, AHG/Res.16(I)”, 
http://www.peaceau.org/uploads/ahg-res-16-i-en.pdf Erişim Tarihi: 21.02.2020.
35  Türkkaya Ataöv, Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara: Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgier Fakültesi Yayınları, 1977, s. 562-569.
36 Farhad Mirzayev, “General Principles of International Law: Principle of Uti Possidetis 
Juris”, Moscow Journal of International Law, No. 3, 2017, p. 33-34.
37 Kehinde Olayode, “Beyond Intractability: Ethnic Identity and Political Conflicts in 
Africa”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 6, June 
2016, p. 246-247.



6    NİJERYA’DA BOKO HARAM ÇATIŞMASI

ve 2009-2014 yıllarını kapsayan Conflict Barometer raporunun Sahra-Altı 
Afrika’daki çatışmaların kabataslak şekli aşağıdaki grafik 1’de olduğu gibidir.

Grafik 1: 2009-2014 Yıllarına Ait Sahra-Altı Afrika’daki Çatışmalar38

Kaynak: Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict 
Barometer 2009-2014, Germany: HIIK Press. (Grafik; yazar tarafından 
çizilmiştir).

Grafik 1 incelendiğinde 2009’dan 2014 yılına gelen süreçte Sahra-Altı Afrika’daki 
çatışmalarda artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu çatışmaları besleyen çok 
sayıda faktör vardır. Ekonomik faktör başta olmak üzere siyasi, etnik, dini, 
coğrafi ve inanç gibi duygusal faktörler sayılabilir. Bu nedenle grafikte yer alan 
çatışmalar kavramı, tüm bu faktörleri içermektedir. Bu minvalde şiddet içermeyen 
çatışmalardan şiddet içeren çatışmalara, kriz oluşturan olaylardan şiddetli krizlere 
ve şiddetli krizlerden de savaşlara kadar bütün unsurlar çatışma olarak algılanabilir. 
Bu çatışmalar 2014 yılına kadarki süreçle sınırlı değildir. 2015 yılından bugünlere 
kadar da etkisini sürdürmüştür/sürdürmektedir. Bu açıdan 2015-2020 yıllarını 
kapsayan çatışmaların seyri de grafik 2’de belirtildiği şekliyledir.

38 Grafik 1 başlığındaki “çatışmalar” kavramı; şiddet içeren, içermeyen, kriz, şiddetli 
kriz ve savaşların hepsini kapsamaktadır.
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Grafik 2: 2015-2020 Yıllarına Ait Sahra-Altı Afrika’daki Çatışmalar39

Kaynak: Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict 
Barometer 2015-2020, Germany: HIIK Press. (Grafik; yazar tarafından 
çizilmiştir).

Grafik 2 incelendiğinde 2015-2020 yıllarını kapsayan süreçte Sahra-Altı 
Afrika’daki çatışmalarda azalma yaşandığı görülmektedir. En çok çatışmaların 
yaşandığı yıl 2015 olarak kaydedilmiştir. 2017 yılında bir çatışma ile artış 
gözlemlenmiş olsa da bu yıldan sonra düşüşler yaşanmıştır; ancak bölgesel 
düzeyde gerçekleşen iki veya daha fazla devlet arasında meydana gelen ve 
topyekûn seviyeye ulaşmayan savaş türü olarak bilinen sınırlı savaşların olması, 
Sahra-Altı Afrika’daki çatışmaların şiddetli olduğunu da göstermiştir. 2009-
2020 yıllarını kapsayan süreç ele alındığında 47 ülkeli Sahra-Altı Afrika’da 
toplamda 1097 çatışma yaşanmış olup bu çatışmaların etkileri ve türleri halen 
devam etmektedir. Buradan hareketle çatışmaların devam etmesinde bazı önemli 
faktörlerin olduğundan da bahsedilebilir. Başka bir ifadeyle çatışmaları besleyen 
temel faktörler mevcuttur. Bu faktörler arasında coğrafyanın ham madde 

39 Grafik 2 başlığındaki “çatışmalar” kavramı; şiddet içeren, içermeyen, kriz, şiddetli 
kriz ve savaşların hepsini kapsamaktadır.
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kaynaklarınca zengin olması başta olmak üzere tarihi, siyasi, sosyokültürel 
ve sınır uyuşmazlıkları gibi önemli unsurlar sayılabilir. Tüm bunlar Sahra-
Altı Afrika’nın en büyük devletlerinden biri olan Nijerya’da da etkisini 
gösteregelmiştir. Bu minvalden hareketle Nijerya’daki çatışmaları besleyen 
faktörler üzerinde durulması, çatışma analizi açısından önem taşımaktadır.

1.2. Nijerya’da Kimlik Temelli Çatışmaları Besleyen Faktörler

Nijerya coğrafyası tarih boyunca çatışmalarla gündeme gelmiştir. Çatışmaları 
besleyen faktörler aynı olsa da çatışmaya sebep olan aktörler sürekli değişmiştir. 
Nijerya başta olmak üzere Afrika coğrafyasının neredeyse tamamı sömürgecilik 
politikalarıyla dünya gündemine oturmuştur. Bu durum çatışmaların 
sömürgecilikle başladığını göstermiyor; çünkü sömürgecilikten önce de hem 
Nijerya’da hem de Afrika’da çatışmaları besleyen faktörler ve bu faktörler 
üzerinde egemenlik kurmak isteyen aktörler vardı. Sömürge dönemi öncesi 
aktörlerin çabalarına bakıldığında daha çok etnik veya din gibi hassas olgular 
üzerinden toprak kazanma ve sınırlarını büyütme stratejileri göze çarpmaktadır. 
Sömürge döneminde ise sömürgeci Avrupa güçleri tarafından hem toprak 
kazanma ve sınırlarını büyütme hem de sosyokültürel değerlerini yerleştirme ve 
ham madde kaynaklarına ulaşma çabaları söz konusu olmuştur. Dekolonizasyon 
süreciyle başlayan bağımsızlık ve sonrası süreçte de halkların kimlik mücadelesi 
ile egemenlik üstünlüklerinden kaynaklı çatışmalar etkisini göstermiştir. Kimlik 
temeline dayalı bu çatışmalar Afrika’nın genelinde olduğu gibi Nijerya’da da 
çok sert bir kışa yol açmıştır.40

Bu kapsamda sömürge öncesi dönemde ve sömürge döneminde yaşanan 
çatışmaların etkisinin devam etmekte olduğu söylenebilir. Dahası istenmeyen 
bazı terör oluşumlarına sebebiyet verdiğinden de bahsedilebilir. Buna bağlı 
olarak Nijerya’daki çatışmaların tarihsel besleyici faktörleri arasında coğrafi 
egemenlik, siyasi üstünlük, ticari zenginlik, dini ve etnik hâkimiyet gibi pek çok 
faktör sayılabilir.

1.2.1. Tarihi Nedenler

Birçok çatışmanın tarihsel arka planında ötekileştirme, asimilasyon ve sosyal 
dışlanma gibi politik uygulamalar yer almaktadır. Bu politik uygulamalar 
zamanla etnik ve dini çatışmalara, eko-politik adaletsizliklere, demopolitik 

40 Olusola Olasupa vd., “Nationalism and Nationalist Agitation in Africa: the Nigerian 
Trajectory”, Rev Black Polit Econ, Vol. 44, 4 November 2017, p. 262-264.
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anlaşmazlıklara, sosyopolitik uyuşmazlıklara ve kratopolitik çatışmalara 
dönüşmektedir. En çok görüldüğü yerlerin başında ise üçüncü dünya devletleri 
gelmektedir. Özellikle sömürgeleşmiş ve sonrasında bağımsızlığını kazanmış 
devletlerde bu tür uygulamaların kalıcı sorunlara yol açtığı görülmüştür. Genelde 
Afrika kıtasındaki özelde de Nijerya’daki çatışmaların tarihsel nedenlerinin arka 
planında bu politik uygulamaların varlığından bahsedilebilir.41

Ötekileştirme politikaları kapsamında yaşanan çatışmaların yoğunluk 
derecesi, genellikle 4. veya 5. dereceden şiddetli çatışmalar ile savaşlarla 
sonuçlanmaktadır. Ötekileştirmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan aşağılama, 
değersizleştirme, toplumları bölme ve dışlama gibi varsayımlar çatışmaların 
alevlenmesindeki ana temalardır. Gelenek ve göreneklerine bağlı toplumlarda 
ötekileştirme reçetesinin uygulanmış olması faturanın şiddetli çatışma ve 
savaşlara sebebiyet vermesine neden olmuştur. Sömürgeciler tarafından Afrika 
halklarından özellikle siyahilere yönelik uygulanan aşağılanma, değersizleştirme 
ve toplumdan dışlayarak bölme gibi politikalar, 21. yüzyıl Afrika’sında olduğu 
gibi Nijerya’daki çatışmaların da tarihsel nedenlerini beslemektedir. Bu uygulama 
sadece sömürgecilerce yapılmamıştır, aynı zamanda yerli halklar tarafından da 
birbirlerine karşı uygulanan bir politika haline gelmiştir. Ötekileştirme denilen 
olgunun sadece aşağılama, değersizleştirme, bölme ve dışlama fonksiyonlarıyla 
etkisini göstermediği; etnik, din, ekonomi, siyasi ve coğrafi gibi fonksiyonlarla 
da etkisini gösterdiği tarihi nedenlerden anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 21. 
yüzyıl Nijerya’sındaki etnik ve dini çatışmalar irdelendiğinde ötekileştirme 
olgusunun Hausa, Fülani, Yoruba, İgbo, İjaw ve diğer etnik gruplar olmak üzere 
Müslüman, Hristiyan ve geleneksel dini inançlara bağlı toplumlar arasındaki 
çatışmaların tarihsel nedenlerden kaynaklı olduğu görülecektir.42

Ötekileştirilen halklar zamanla asimilasyon politikasıyla eritilmeye 
çalıştırılmışlardır. Bu politika, sömürge döneminde sömürgeciler tarafından 
ağırlıklı olarak misyonerler aracılığıyla yapılırken bağımsızlık sonrası 
dönemde sömürü zihniyetine sahip yerel hükûmetlerce de uygulanmıştır. 
Asimilasyon politikası, bir toplumun sahip olduğu yerli ve milli değerlerinin 
sert veya yumuşak güç kapsamında zamanla yok edilmeye çalıştırılmasıdır. 
Sömürge dönemi Nijerya’sında bu politik uygulama, başlangıçta misyonerler 
aracılığıyla yapılmaya başlanmış, sonrasında ise kuvvet kullanma yoluyla 
41  Frances Stewart, “Social exclusion and conflict: analysis and policy implications”, p. 
4-8, http://www.gsdrc.org/docs/open/con34.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2021).
42  Haldun Çancı and Opeyemi Adedoyin Odukoya, “Ethnic and Religious Crises in 
Nigeria: A Specific Analysis upon Identities (1999-2013)”, African Journal on Conflict 
Resolution, Vol. 16, No. 1, 2016, p. 90-95. 
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ele geçirilen bölgede uygulanmaya konulmuştur. Kısacası asimilasyon 
politikasıyla bir toplumun sosyokültürel anatomisinde parçalanmaya gidilmiştir. 
Afrika edebiyatının en büyük isimlerinden İgbo kökenli Chinua Achebe’nin 
Parçalanma adlı romanına göre sömürge döneminde Nijerya toplumu, 
misyonerler aracılığıyla asimilasyon politikasına maruz kalmışlardır. Din başta 
olmak üzere dil, eğitim, sosyal güvenlik ve toplumsal kutuplaşma gibi yerli 
değerler bu dönemde asimile edilmeye başlanmıştır.43

Ötekileştirme ile birlikte asimile politikalarının yürütüldüğü bölgelerde 
zamanla sosyal dışlanmanın da etkisini gösterdiği söylenebilir. Sosyal dışlanma, 
en kötü politikalardan biridir. Toplumsal dışlanma olarak da ifade edilir. Terim 
ilk kez Fransa’da kullanılmış ve Avrupa’da etkili olmuş olsa da daha çok 
aynı topraklarda yaşayan ancak farklı kimliklerden oluşan halklar arasındaki 
çatışmalarda etkisini göstermiştir. Bu doğrultuda Afrika halklarının bağımsızlık 
sürecinde yaşanan uti possidetis sorunundan kaynaklı çatışmaların büyük bir 
kısmı toplumsal dışlanma olgusuyla ilgilidir. Dahası askeri darbelerin çoğu da 
toplumsal dışlanma kaynaklıdır. Askeri darbelerin sıklıkla yaşandığı kıtaların 
başında Afrika gelmektedir. Afrika’da ise Nijerya, en çok askeri darbelere maruz 
kalan devletlerden biri olmuştur. Kuzey-Güney sorununun yaşandığı Nijerya’da 
ilk askeri darbe 1966 yılında gerçekleşmiştir. Bu darbe ile farklı etnik ve dinden 
olan asker kökenli darbecilerin iktidara geldikten sonra soydaşlarına yönelik 
bütünleştirici, anti-soydaşlarına yönelik kutuplaştırıcı politikalar yürütmeleri 
sonucu şiddetli çatışmalar ortaya çıkmıştır.44

Toplumsal dışlanmada öne çıkan konular arasında eğitim başta olmak 
üzere sağlık, iktisat, psikolojik unsurlar, sosyolojik eğilimler ve siyaset gibi 
alanlar yer almaktadır. Buradan hareketle bazı devletlerin sınırları içinde çok 
sayıda farklı dinden ve etnik kökenden halkların yaşadığı, bu halkların zikredilen 
alanlarda bir çatışma içerisinde olduğu söylenebilir; çünkü toplum içinde 
farklı bir grubun üyelerinin toplumsal bütünleşmenin zorunlu kıldığı barınma, 
siyasi oluşumlara katılma, eğitim hakkına sahip olma, sağlık alanlarından 
faydalanma ve eşit yargılanma hakkı gibi çeşitli haklardan sistematik olarak 
mahrum bırakılmalarından kaynaklı çatışmalar olabilmektedir. Yaşanan tüm 
bu çatışmalar tarihi nedenlere bağlansa da tarihi nedenlerin iltisaklı olduğu 

43 Chinua Achebe, Parçalanma, (çev. Nazan Arıbaş Erbil), İstanbul: İthaki Yayınları, 
2019.
44 Staffan Wiking, “Military Coups in Sub- aharan Africa: How to justify illegal 
assumptions of power”, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1983, p. 
14-15.
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bir coğrafi alan söz konusudur. Bu bağlamda dünya coğrafyasının önemli bir 
dinamik olduğu yadsınamaz.45

1.2.2. Coğrafi Nedenler

Yaklaşık 40 -140 kuzey paralelleri ile 20-150 doğu meridyenleri arasında yer alan 
Nijerya, sahip olduğu coğrafi koordinatlardan dolayı Afrika kıtasının en büyük 
on dördüncü ülkesini oluşturmaktadır. Batı Afrika bölgesinde Nijer, Mali ve 
Moritanya’dan sonra gelen dördüncü büyük ülkedir. 923.768 km2lik bir alana 
sahiptir. Bunun 13.000 km2si sulardan oluşmakta iken geriye kalan 910.768 
km2si ise kara parçasından oluşmaktadır. Komşu ülkelerle olan toplam kara 
sınırı 4.477 km’dir.  Benin 809 km, Kamerun 1.975 km, Çad 85 km ve Nijer 
ile de 1.608 km kara sınırına sahiptir. Sahil şeridi ise 853 km uzunluğunda olup 
bu şerit Atlantik Okyanusu’nda ve okyanusun bir kolu olan Gine Körfezi’ni de 
kapsamaktadır.46

Coğrafya, yeryüzünü çeşitli boyutlarıyla inceleyen bir bilim dalıdır. 
Bu boyutlar arasında fiziksel, siyasal, biyolojik, ekonomik ve toplumsal gibi 
faktörler yer almaktadır. Yeryüzünde bir kıtayı, bölgeyi ve ülkeyi gösteren 
sınırlar haritası da coğrafyayı ifade etmektedir. Coğrafya tek bir tanımla 
ifade edilemeyecek kadar geniş ve çetrefilli bir alandır; ancak bazı çalışmalar 
neticesinde coğrafyanın beş temel unsurla açıklanabileceği varsayılmıştır. Bu 
unsurlar konum, yer (mekân), hareket, bölge ile beşeri ve fiziki ortam ilişkisidir. 
Konum, yeryüzünde tanımlanabilen bir varlığı veya durumu ifade etmektedir. 
Matematik konum ile özel konum bu kategoride yer almaktadır. Yer, dünya 
coğrafyasının farklı fiziki ve beşeri özelliklerini ortaya koyarak o bölgelerin 
coğrafi faktörleri hakkında bilgi vermektedir. Hareket unsuru kapsamına, 
yerkürede bulunan canlı-cansız tüm varlıkların hareket halinde olabileceğini 
ileri sürülmektedir. İnsanların hareketliliği başta olmak üzere akarsular, barajlar, 
nehirler, göller, ovalar, platolar, depremler, volkanik olaylar gibi pek çok etken 
sayılabilir. Coğrafyanın en önemli unsurlarından olan bölge, iki kısımda ele 
alınmaktadır. İlki iktisadi, ham madde kaynakları, endüstri, tarım ve sanayiyi 
kapsayan beşeri ve kültürel kısım iken diğeri de iklim, doğal bitki örtüsü ve 
toprak gibi etkenleri kapsayan fiziki kısımlardır. Coğrafi unsurların beşincisi, 

45 Glenn C. Loury, “Social Exclusion and Ethnic Groups: The Challenge to Economics”, 
Annual World Bank Conference on Development Economics 1999, Boston University, 
2000, p. 235-237.
46 Central Intelligence Agency, The World Factbook, “Nigeria: Geography”, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/ Erişim Tarihi: 01.04.2021.
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beşeri ve fiziki ortam ilişkisidir. Bu kısımda fiziki çevre ile insan faaliyetleri 
arasındaki ilişkiler incelenmektedir.47

Bu bilgiler ışığında özetle coğrafi unsurlar kategorisi yer altı ve yer üstü 
kaynakları olarak iki aşamada irdelenebilir. Yer altı kaynaklarına elmas, altın, 
petrol, doğal gaz, uranyum, fosfat, demir cevheri, titanyum ve bakır gibi ham 
madde kaynakları örnek verilebilir. Yer üstü kaynakları ise akarsular, göller, 
ırmaklar, ormanlar, çöller, bitki örtüsü, yer şekilleri, doğal oluşumlar, denizler, 
nehirler, tarımsal ürünler ve toprak gibi ana aşamalardır. Tüm bu sayılanlar 
dünya coğrafyasını oluşturan temel dinamiklerdir. Bu dinamikler üzerinde 
hâkimiyet kurmak adına ilk insandan bu yana dünya coğrafyasında ne kriz ve 
şiddetler ne de çatışma ve savaşlar eksik olmamıştır.

Fransız coğrafyacı Yves Lacoste, Coğrafya: Her Şeyden Önce Savaş 
Yapmaya Yarar adlı eserinde dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı sebeplerden 
kaynaklı çatışma ve savaşların ortaya çıktığından bahsetmektedir. Milyarlarca 
insanın hayatı için vazgeçilmez olan coğrafi koşulları ortadan kaldırmak için 
coğrafi ortamın hem ‘fiziki’ hem de ‘beşeri’ boyutlarında yıkım ve değiştirme 
metotlarının hayata geçirildiğini ileri sürmüştür. Fiziki ve beşeri boyutlara ek 
olarak iktisadiyi, bölgeyi ve coğrafi konumu da işleyen Lacoste, bunlarla iltisaklı 
olarak siyasi ve askeri faaliyetleri de çatışmanın ve savaşın oluşma nedenlerine 
bağlamaktadır.48

Coğrafi Keşifler dönemiyle askeri faaliyetler tavan yapmıştır. Siyasi 
açıdan sömürgecilik faaliyetlerinin yayılmasını da sağlamıştır. 14. yüzyılın 
sonu ile 15. yüzyılın başlarından itibaren dünyanın farklı coğrafyalarına 
yayılan sömürgecilik politikaları, özellikle Afrika kıtasını yurt edinmiştir. 
Portekizlilerin girişimleriyle başlayan sömürgecilik faaliyetleri, dünyanın dört 
bir tarafında etkili olurken altın rezervleri bakımından Batı Afrika’nın zengin 
oluşu, sömürgeci Avrupa devletlerinin dikkatini çekmiştir.49 Bugünkü Batı 
Afrika bölgesinin büyük bir kısmını içine alan ve o dönem Mali olarak bilinen 
bu coğrafyanın imparatoru Mansa Kankan Musa idi. Musa, altın dağıtan bir 
imparator olarak dillere destan olduğu gibi o dönem sahip olduğu servetiyle 
bugün bile dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak kayıtlara geçmiştir. 
O dönem için gözlemlenen bu zenginlik, zamanla yerini şiddet ve çatışmalara 
47 Akinlawon Ladipo Mabogunje, “Africa Continent”, https://www.britannica.com/
place/Africa (Erişim Tarihi: 13.01.2021).
48 Yves Lacoste, Coğrafya: Her Şeyden Önce Savaş Yapmaya Yarar, (çev. Selim Sezer), 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014, s. 49-58.
49 David Arnold, Coğrafi Keşifler Tarihi, (çev. Osman Bahadır), İstanbul: Alan Yayıncılık, 
1995, s. 23-29.
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bırakarak bugün gelinen noktada fakirlikle anılmasına yol açan etkenlerden biri 
olmuştur.50

Sömürgecilik döneminden bu yana yer altı ve yer üstü kaynaklarının 
egemenliği için şiddetli çatışmalar ve beklenmedik savaşlar yaşanmıştır. Özellikle 
yer altı kaynaklarına sahip olmak için çok sayıda savaş yapılmıştır. Elektrik 
enerjisinin üretiminde kullanılan uranyum, sanayide ve elektrik santralleri başta 
olmak üzere araçlarda kullanılan petrol, endüstrilerde ve kuyumcularda kullanılan 
elmas ile altın gibi yer altı kaynakları üzerine pek çok savaşlar yapılagelmiştir. 
Uranyum sadece elektrik enerji üretiminde kullanılmamıştır. Aynı zamanda 
nükleer silahların ve atom bombasının yapımında da kullanılmıştır. Bu yönüyle 
önemli bir elementtir.51

Bu kaynaklar kadar doğal gaz da önemini koruyabilmiştir. Konutları ısıtma 
sisteminden sıcak su elde etme imkânına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. 
Özellikle sert karasal iklimlerin hâkimiyetinde olan coğrafyalarda kullanımına 
ihtiyaç duyulan önemli bir yer altı kaynağı olmuştur. Dahası, tekstil sektörü 
başta olmak üzere demir-çelik fabrikalarında, kimya sanayisinde, cam ve kiremit 
imalatlarında kullanılmaktadır.52

Tarımsal alanda gübre sektörünün önemli ham madde kaynağı olan fosfat 
da toprak ve üretim açısından büyük bir paya sahiptir. Bu nedenlerden dolayı 
zikredilen bu yer altı kaynaklarına sahip coğrafyalarda çatışma ve savaşlar eksik 
olmamıştır. Özellikle Afrika coğrafyasında bu elementlerin neredeyse hepsinin 
bulunuyor olması, bu coğrafyadan şiddet ve çatışmaların eksik olmamasına 
neden olduğu gibi maden savaşlarına giden yolun kapısını da açmıştır.53

Yer üstü kaynakları da yer altı kaynakları kadar önem taşımaktadır. Hatta 
en önemli kaynaklardan olduğu ileri sürülebilir. Yer üstü kaynaklarından toprak, 
canlılar için bir yaşam kaynağıdır. Üzerinde ormanlar, çeşitli bitki örtüleri, dağlar, 
ovalar, platolar, ırmaklar, akarsular, nehirler, çöller ve tarımsal ürünler yer alır. 
Her şeyden önce canlılar yaşar ve tüm zorunlu ihtiyaçlarını topraktan karşılar. 
Bu nedenle toprak en önemli kaynaklardan biridir. Kâğıt, kalem, masa, sandalye 
50 ___, “Mansa Musa (Musa I of Mali) was the king of the ancient empire of Mali in 
West Africa”, 
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/mansa-musa-musa-i-mali/ (Erişim 
Tarihi: 15.01.2021).
51 Amir D. Aczel, Uranyum Savaşları: Nükleer Çağı Başlatan Bilimsel Rekabet, (çev. 
Barış Gönülşen), İstanbul: Alfa Bilim Yayınları, 2012, s. 233-242.
52 Çağdaş Acar, Sevtaç Bülbül ve diğerleri, Petrol ve Doğal Gaz, Ankara: ODTÜ 
Yayıncılık, 2011, s. 36-38.
53 Doğan Aydal, Maden Savaşları: Dünyanın Kara Talihi (3. baskı), İstanbul: Timaş 
Yayınları, 2009, s. 103-114.
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ve ev gibi pek çok eşyanın ham madde kaynağı olan ormanlar, bu zikredilenler 
bağlamında keresteciliğin önemini ön plana çıkartmıştır. Afrika coğrafyasının 
üçte ikisi verimli topraklarla ve ormanlarla kaplıdır. Balta girmemiş ormanlar 
yer almaktadır. Ulusal savunma ve güvenlik bakımından stratejik olarak 
da kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Sömürgeci devletlerden Fransa, Afrika 
coğrafyasında üstünlük kurmaya başladığında balta girmemiş ormanlarda askeri 
üsler kurarak kıtayı işgal etmeye çalışmıştır. Aynı şekilde terör grupları da saldırı 
eylemlerinden sonra yakalanmamak ve izlerini kaybetmek amacıyla ormanları 
barınma ve saklanma yerleri olarak kullandıkları bilinmektedir. Bu bilgiler 
ışığında ormanların hem avantaj hem de dezavantaj sağladığı söylenebilir. 
Avantaj olarak canlı yaşamın kolaylaşmasında ormanlardan faydalanıyor 
olması, dezavantaj olarak da terör gruplarının ormanları bir kurtuluş olarak 
görmesidir.54

Tarih boyunca yerleşim alanlarının en fazla olduğu bölgelerin başında 
akarsuların, göllerin, ırmakların ve nehirlerin kıyı bölgeleri gelmiştir. Bu 
yerlerin tercih edilmesindeki ana sebepler arasında sulak yerler ile verimli tarım 
alanlarına sahip olmaları gelmektedir. Verimli tarım alanlarına sahip bölgelerde 
çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra bitki örtüsü bakımından da bu bölgeler çeşitli 
zenginlikler göstermiştir. Bu durum ekonomik gelir kaynağı açısından önemli 
bir pay oluşturmuştur/oluşturmaktadır. Öte yandan tarım ve hayvancılık gibi yer 
üstü sektörlerin gelişmesine de katkı sunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu 
bölgelerde şiddetli krizlerle birlikte çatışma ve savaşlar da yaşanmıştır. Özellikle 
dünya coğrafyasında sömürge öncesi dönemde ve sömürge döneminde yaşanan 
çatışma ve savaşların büyük bir kısmı bu bölgelerin ele geçirilmesi üzerineydi. 
Kısacası yer altı ve yer üstü kaynaklarınca zengin olan coğrafyalarda çatışma ve 
savaşlar, hem yerli halklar hem de yerli ve yabancı (sömürgeci) halklar arasında 
yaşanagelmiştir. Tarihi ve coğrafi nedenlerden kaynaklı çatışmalara sosyal 
faktörlerden kaynaklı eşitsizlikler de eklenmiş ve çatışmaların birer parçası 
olduğu gözlemlenmiştir.55

54 The Food and Agriculture Organization of the United Nations and Earthscan, The 
State Of The World’s Land And Water Resources For Food And Agriculture, Abingdon: 
Routledge Press, 2011, p. 21-50.
55 Marcel Rutten and Moses Mwangi, “How natural is natural? Seeking conceptual 
clarity over natural resources and conflicts”, (eds.) Maarten Bavinck, Lorenzo Pellegrini 
and Erik Mostert, Conflicts over Natural Resources in the Global South:Conceptual 
Approaches, University of Amsterdam: CRC Press, 2014, p. 58-63.
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1.2.3. Sosyal Nedenler

Devletler, yurttaşlarına insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi oluşturmak, 
toplumsal düzeni ve eşitliği sağlamak adına bazı yükümlülüklere sahiptir. 
Bunlar ailenin korunması başta olmak üzere gençliğin korunması, sağlık hakkı, 
eğitim-öğretim hakkı, çalışma hakkı, demografi (nüfus bilimi), yasaların eşitliği 
ve sosyal güvenlik gibi temel yükümlülüklerdir.56

Devletleri var eden toplumlardır. Toplumlar ise ailelerden oluşmaktadır. 
Bu yönüyle aile, devletler için olmazsa olmaz varlıklardan biridir. Ailenin 
korunması, devletlerin temel görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu 
konu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na da yansımıştır. 10 Aralık 1948 tarihinde 
BM Genel Kurulu’nda deklare edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) 
ile ailenin korunmasına da yer verilmiştir. İHEB’in 16. maddesinin 3. fıkrasında 
“aile; toplumun doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunma 
hakkına sahiptir” ilkesiyle yer almıştır.57 Bu durum ailenin korunmasına yönelik 
çabanın gösterilmesi gerektiğini yansıtmaktadır.

Ailenin tam anlamıyla korunmaması birçok sorunları beraberinde 
getirmektedir. Bu sorun öncelikli olarak toplumsal düzensizliğe yol açmaktadır. 
Toplumsal düzensizlikler ise bir ülkenin geleceğine dair belirsizlikleri ve 
yönetim-toplum arasındaki ikili ilişkilerin sarsılmasına sebebiyet vermektedir. 
Bu süreç zamanla yerini kaosa, krize, şiddete ve çatışma gibi olumsuz ögelere 
bırakabilmektedir; çünkü ailenin yozlaşması veya çözülmesi gibi durumlar aile 
fertlerinden gençleri de etkilemektedir. Bir ülkenin veya toplumun dinamik 
unsurlarından olan gençlerin korunamaması, onların hükûmetlerce istenmeyen 
bazı gruplarda yer almalarına neden olabilmektedir. Bu grupların başında ise 
terör örgütleri gelmektedir. Terör örgütlerine katılan gençlerin ve bu örgütlere 
destek veren ailelerin genel durumlarına bakıldığında devletlerin yurttaşlarına 
karşı yükümlü olduğu sorumlulukların hükûmetlerce tarihi, coğrafi ve kültürel 
nedenlerden dolayı mahrum bırakılmalarından kaynaklandığı söylenebilir.58

Herkese eşit koşullarda hizmet verilmesi gereken sektörlerden biri de 
sağlık alanıdır; çünkü sağlık, insan yaşamının en önemli aşamalarından biridir. 

56 International Labour Organization, “Universal social protection for human dignity, 
social justice and sustainable development”, International Labour Conference, Genova: 
International Labour Office, 108th Session, 2019, p. 49.
57 United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”, https://www.un.org/en/
universal-declaration-human-rights/ Erişim Tarihi: 22.01.2021.
58 United Nations Office On Drugs And Crime, Handbook on Children Recruited and 
Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System, 
Vienna: United Nations Press, 2017, p. 10-15.
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Bu nedenle devleti temsilen hükûmetler, bu hizmeti eşitlik ilkesi kapsamında 
sağlamalıdır. Bu anlamda yapılması gereken faaliyetlerin başında insan 
nüfusunun yoğun olduğu bölgeler olmak üzere merkezden çevreye doğru 
hastaneler ve sağlık ocakları gibi sektörlerin inşa edilmesine önem vermeli ve 
herkesin eşit koşullarda sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamalıdır. Aksi 
takdirde krizlere yol açabileceği durumlar meydana gelebilmektedir. Özellikle 
gelişmekte olan veya sömürgeciliğe maruz kalmış devletlerde bu sorunun 
yaşandığı ileri sürülebilir.59

Gelişmiş veya gelişmekte olan devletlerde hükûmetler, genel olarak 
kendilerine oy veren bölgelere yönelik daha çok hizmetler/yatırımlar yaparken 
çok dilli, çok dinli, çok etnik yapılı sömürgeleştirilmiş devletlerde de hükûmetler, 
ağırlıklı olarak kendi etnik kökenlerinden ve dini inançlarından olan halklara 
bu hizmeti götürmeye çalışmaktadır. Bu politik uygulama, şiddetli krizlere ve 
çatışmalara yol açmıştır. Nijerya’da yaşanan şiddetli krizlerin nedenlerinden biri 
bu politikanın uygulanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle 
hükûmetlerce uygulanan bölgeler arası yatırım eşitsizliğinin hem halklar hem de 
halklarla hükûmetler arasında kriz, şiddet ve çatışmalara yol açtığı görülmüştür. 
Bu durum eğitim-öğretim mecrasında da etkisini göstermiştir.60

Eğitim, çok boyutlu ve hassas bir mevzudur. Dilde eğitim, dinde 
eğitim, bilimde eğitim ve sayılabilecek daha birçok alanda eğitim mevcuttur. 
Daha açık bir ifadeyle bireyin doğduğu andan itibaren ölümüne kadar geçen 
süreçteki yaşamsal tutum ve davranışları eğitim olarak adlandırılmaktadır. 
Eğitimin okullardaki bölümünü kapsayan sürece ise öğretim denilmektedir. Bu 
bağlamda eğitim ve öğretim kavramlarının birlikte kullanıldığı bir süreçten de 
bahsedilebilir.

Eğitim-öğretim süreci bir müfredat programıdır. Okula başlayan bir 
bireye hangi konuların nasıl, ne zaman, nerede, ne usulde, ne kadar süreçte, 
hangi materyallerle ve kim tarafından öğretileceğine dair programlandırılmış 
bir süreçtir. Bu süreç hükûmetler tarafından oluşturulmaktadır. Hükûmetler 
bu süreci hangi dilde, hangi dinde, hangi ideolojik düşüncede ve hangi 
kimlikle programlandırılacağına karar verebilmektedir. Eğitim-öğretim süreci 

59 World Health Organization, OECD and International Bank for Reconstruction and 
Development/The World Bank, Delivering quality health services: a global imperative 
for universal health coverage, 2018, p. 16-22. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.
pdf?ua=1 Erişim Tarihi: 23.01.2021.
60 The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Dimensions 
of Racism, New York and Geneva: United Nations Press, 2005, p. 3-6.
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üzerine programlandırılmış bu müfredatlar, amaç itibariyle öğretme-öğrenme 
etkinliklerinin tasarlanması ve ölçme-değerlendirmelere yol göstermesi 
açısından gerekli görülmektedir. Bu minvalden hareketle eğitim-öğretim 
müfredatının ulusal karar vericiler tarafından hem ulusal ve bölgesel hem de 
uluslararası ve küresel kapsamda uygunluğunun olması da önem taşımaktadır. 
Başka bir deyişle eğitim-öğretim süreci dar ve genel aşama olarak iki gruba 
ayrılabilir. İlk aşamada o ülkenin milli eğitimin amaçları ile ikinci kategoride 
olan genel aşamada da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olarak 
bilinen UNESCO’nun belirlediği eğitimin küresel amaçları ifade edilebilir.61

Genel kapsamda eğitim-öğretim kurumları dil, din, ırk, cinsiyet ve etnik 
yapı gözetilmeksizin herkese açıktır; fakat bu durum, sömürge sürecinden 
geçmiş devletlerde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle dekolonizasyon 
süreciyle birlikte bağımsızlıklarına kavuşan ancak yapay sınırlarla milli ve yerli 
değerleri bölünen Afrika halklarında bu durum şiddetli çatışmalara yol açmıştır. 
İki yüz elliyi aşkın etnik yapının bulunduğu, çok dinli ve farklı kültürlü halkların 
yaşadığı Nijerya’da eğitim-öğretim konusunda yaşanan anlaşmazlıkların yerini 
zamanla şiddetli çatışmalar ve yeni oluşumlu terör grupları almıştır. Sömürge 
bölgelerinde özellikle Batı temelli eğitim-öğretim programlarının yerleşmiş 
olması, yerli ve milli değerlerin asimile edilmesine ve hükûmetlerle bazı 
halklar arasında ihtilaflar yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu ihtilaflarda 
tarihi ve kültürel unsurlar ağır basmaktadır. Kısacası eğitim-öğretimde yaşanan 
çatışmaların tarih, coğrafi ve kültürel unsurlardan kaynaklı olması can acıtan 
ve kan akıtan politikaların oluşmasına yol açmıştır. Nijerya başta olmak üzere 
neredeyse Afrika’nın bütün devletlerinde bu sorun kalıcılığını korumaktadır. 
Sorunun kalıcı olmasında tarihi, coğrafi ve sosyal nedenler kadar kültürel 
nedenler de etkili olagelmiştir. Hatta kültürel bağlamda etnik, din, dil, mezhep 
ve toplumsal kutuplaşma gibi olgusal anlaşmazlıklar çatışmaların en şiddetli 
yoğunluğuna yol açmıştır.62

1.2.4. Kültürel Nedenler

Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Toplumların kendilerine özgü olan 
ve kuşaktan kuşağa aktardıkları bu değerler, dil başta olmak üzere din, etnik, 

61 Idrisa Fazilah et al., “The role of education in shaping youth’s national identity”, 
Procedia-Social and Behavioral Sciences 59, 2012, p. 443-445.
62 Nancy Annan, “Violent Conflicts and Civil Strife in West Africa: Causes, Challenges 
and Prospects”, Stability: International Journal of Security & Development, Vol. 3 (1), 
No. 3, 2014, p. 5-9.
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mezhep ve gelenek-görenek gibi kültürel unsurlardır. Bir milletin ses kimliği 
olarak bilinen dil, kültürel bağlamda en önemli unsurlardan biridir. Aynı zamanda 
bir milletin hangi etnik kökene mensup olduğunun da bir kimliğidir. Ali Albert 
Mazrui’nin Dünya Siyasetinde Kültürel Etkenler eserine göre yeni uluslararası 
kültürel düzenle ilgili yedi işlev vardır. Beşincisi dil ile ilgilidir. Ona göre dil, 
bir iletişim aracı olarak kültürel etkileşimin en yaygın sistemi olarak işlev 
görmektedir. Bu nedenle kültür dili, her toplum için önemlidir. Dil kültürünü 
koruma üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı gibi asimile ve ötekileştirmesi 
üzerine de pek çok olay yaşanmıştır. Buradan hareketle sömürgeleştirilmiş 
bölgelere örnek vermektedir. Sömürgeleşmiş bölgelerde yerel dillere mi yoksa 
yabancı dillere mi öncelik verilmeli, yerel dilleri koruma adına neler yapılmalı?  
gibi tartışmaların hatta çatışmaların yaşandığına değinmektedir.63

Kültürel değerler içerisinde din de önemli bir yere sahiptir. Zikredilen diğer 
kültürel unsurlara nazaran din olgusu daha baskın olmuştur. Bu bağlamda dinin 
halklar üzerindeki etkisi, ilk insanlardan bu yana her daim devam etmiştir. Bu etki 
gerek şiddetli çatışmalarla gerek de hoşgörülü politikalarla baskın olabilmiştir. 
Sömürgeci devletlerin en temel politikalarından biri olan din, ılımlı politikalar 
kıskacında zamanla şiddetli çatışmaların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. 
Belki de dünya coğrafyasının en şiddetli çatışmalarından birini oluşturmuştur; 
çünkü din bağlantılı politik uygulamalar, sadece halkların dinlerini değiştirme 
ya da halklara dinleri kabul ettirme politikasıyla uygulanmamıştır. Bu politik 
uygulamaların tarihi ve coğrafi nedenleri söz konusudur. Afrika toplumlarında 
sıkça tekrarlanan Kenya lideri Jomo Kenyatta’nın da sıkça vurguladığı 
atasözlerinden biri olan “Misyonerler geldiklerinde ellerinde İncil, bizim 
elimizde topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler, 
gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde İncil, onların ellerinde topraklarımız 
vardı”64 sözü, din olgusunun ne ölçüde hem toplumlar hem de coğrafya üzerinde 
etkili olduğunu göstermektedir.

Ortak bir geçmişe, aynı dile, ırka ve ulusa mensup toplumların oluşturduğu 
değerler etnik olarak adlandırılmaktadır. Bir bireyin etnik karakterini, hangi etnik 
topluluğa ait olduğunu gösteren unsur ise etnisite veya etnik kökendir. Bunlar 
birbirleriyle bağlantılı unsurlardır. Etnik yapılar yeryüzünde en fazla bulunan  
 
63 Ali A. Mazrui, Dünya Siyasetinde Kültürel Etkenler, (çev. Çağla Taşkın), Ankara: 
Hece Yayınları, 2016, s. 24-26.
64 Megan Cole Paustian, “A Real Heaven on Their Own Earth: Religious Missions, 
African Writers, and the Anticolonial Imagination”, Research in African Literatures , 
Vol. 45, No. 2, Summer 2014, p. 1-2.
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kültürel unsurlardandır. Bu sayı daha çok Afrika kıtasında bulunmaktadır. 
Sadece Nijerya, küçük büyük olmak üzere iki yüz elliyi aşkın farklı etnik 
yapıya sahiptir. Tarih boyunca etnik yapıların fazla olduğu yerlerde çatışmalar 
da fazla olmuştur. Etnik kimliğe dayalı çatışmaların çokça yaşandığı bölgelerin 
başında Afrika ve Afrika’dan sonra da Nijerya gelmiştir. Afrika halkları 
bağımsızlıklarını alırken sınırlar sömürgecilerin çizdiği şekliyle kabul edildi. Bu 
durum neticesinde neredeyse Afrika’nın tamamında aynı etnikten olan halkların 
parçalanmalarına, farklı etnikten olan halkların da bir arada yaşamalarına karar 
verildi. Başka bir ifadeyle ‘neye sahipsen, ona sahip çık’ düşüncesiyle hareket 
eden Afrika Birliği Örgütü, aynı etnikten olan halkları göz ardı ettiler. Bu politik 
uygulamayla hem hükûmetler ile azınlık grupları hem de farklı etnikler arasında 
bir kimlik çatışması ortaya çıktı. Afrika’nın genelinde yaşanan çatışmaların 
büyük bir kısmı etnik yapıların ya dışlanmasından ya asimile edilmesinden ya 
da ötekileştirilmesinden kaynaklanmıştır.65

Bu bilgiler doğrultusunda kültürel nedenlerden kaynaklı çatışmaların başlı 
başına bir çatışma nedeni olmadığı tarihi, coğrafi ve sosyal nedenlerle birlikte 
siyasi nedenlerden de kaynaklı olduğu ileri sürülebilir.

1.2.5. Siyasi Nedenler

Siyasi nedenlere konu olan unsurlar arasında devletin siyasal rejimi, demokrasinin 
işlevselliği, anayasanın kapsayıcılık ve dışlayıcılık süreçleri, insan hakları ve 
asker-sivil ilişkileri gibi pek çok konu yer almaktadır. Bu nedenle çatışmaların 
çözümünde veya şiddetlenmesinde rol oynayan en önemli mercilerin başında 
bu zikredilen siyasi yapıların işlevleri dışında kullanılıyor olması gelmektedir.66

Her ülkenin uyguladığı bir yönetim biçimi vardır. Bu yönetimler 
genellikle siyasal rejimler kapsamında üç ana kategoride sınıflandırılmaktadır. 
Bunlar demokrasi, otoriter ve totaliter rejimlerdir. Demokrasi rejiminin de 
üç temel özelliği vardır. İlk olarak halka yapılan vurgudur. İkinci olarak halk 
tarafından yönetimin belirlenmesidir. Üçüncü olarak da halk için kamu yararına 
yönetmeyi gerektiren süreçtir. Bu üç temel özellik üzerinden demokrasi rejimi  
 
65 Hassan Achimugu and et all., “Ethnicity, Ethnic Crisis, and Good governance in 
Nigeria: Implications for Sustainable National Development”, Public Policy and 
Administration Research, Vol. 3, No. 12, 2013, p. 46-48.
66  Valeri Ratchev, “Traditional Requirements of Democratic Control Over the Security 
Sector in the Democratic Society and the New Challenges”, (ed.) Plamen Pantev, Civil 
Military Relations and Democratic Control of the Security Sector,  Washington, D.C., 
U.S.A.: United States Institute of Peace Press, 2005, p. 7-9.
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üç ana kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler Yarı-Başkanlık, Başkanlık 
ve Parlamenter demokrasi sistemleridir. Parlamenter demokrasi sistemi de 
Çoğunlukçu ve Temsili/Çoğulcu olarak iki kategoriyle sınıflandırılmaktadır.67

Demokrasi, devlet politikalarını şekillendirme ve devleti yönetecek 
bireyleri seçtirme açısından önemli bir yönetim biçimidir. Bu yönüyle 
demokrasi, siyasal denetimin doğrudan doğruya veya düzenli aralıklarla halk 
tarafından seçilen temsilcilerce yönetildiği bir sistem olarak ortaya çıkmaktadır. 
Halk tarafından halk için seçilen temsilciler, bu sistemi avantaj veya dezavantaj 
olarak kullanabilmektedir. 

Andrew Heywood’un Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel 
Kavramları adlı eserine göre demokrasinin var olduğu iddia edilen avantajları 
arasında demokrasi ”iktidarın sınırlanmasını ve halkın rızasına tabi olmasını 
güvence altına alarak bireyi yönetimden korumakta ve böylece özgürlüğü 
savunmaktadır. Dahası, toplumdaki bütün insanlara karar yapım süreçlerinde 
bir söz hakkı sahibi olmaları yoluyla bir pay vererek cemaati ve toplumsal 
dayanışmayı güçlendirmektedir. Öte yandan yönetimin ‘çıktı’larını halkın 
‘girdi’leriyle aynı çizgiye getirerek dengeyi sağlama açısından siyasal istikrarı 
garanti altına almaktadır.” Dezavantajlarına yönelik ise “erdem ve bilgi, toplumda 
eşitsiz biçimde dağıldığından demokrasi cahil ve bilgisiz kitlelerin yönetimine 
yol açmaktadır. Bu da birey çıkarları yerine kolektif bütünün çıkarlarını ifade 
ettiğinden aşırı yönetimle ve devlet kontrolüyle sonuçlanmaktadır. Dahası, 
demagogların kitlelerin en temel içgüdülerine hitap ederek iktidara gelmelerine 
olanak tanıdığından diktatörlükle ve baskıyla sonuçlanabilmektedir.”68

Bilindiği gibi demokrasinin alt dalları da mevcuttur. Bunlardan biri Yarı-
Başkanlık sistemidir. Yarı-Başkanlık sistemi, hem başkanlık hem de parlamenter 
sistemin karışımı olarak ortaya çıkmıştır. Bir diğer ifadeyle yürütme yetkisinin 
hem devlet başkanı hem de hükûmet başkanı arasında paylaşılmasıdır; ancak fiili 
olarak yürütmenin başı devlet başkanıdır. Fransa ve Rusya başta olmak üzere 
dünyada 50’den fazla ülkede bu sistem uygulanmaktadır. Bu ülkelerden13’ü 
Afrika ülkesidir. 13 ülke arasında 9’u ise Fransa’nın eski sömürgelerinden 
oluşmaktadır. Demokrasinin bir diğer alt dalı başkanlık sistemidir. Başkanlık 
sistemi, devlet yönetiminin tek bir kişi tarafından yönetilmesidir. Bu yönüyle kişi, 
hem hükûmetin hem de devletin başıdır. Bu sistemde yasama, yürütme ve yargı  

67 Hayri Keser ve Selin Hışım, “Demokrasilerde Sivil Toplumun Rolü”, İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7 Sayı:2 Yıl 2016, s. 201-204.
68  Andrew Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları (3. baskı), 
(çev. Fahri Bakırcı), Ankara: BB101 Yayınları, 2016, s. 75-76.
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ilkeleri arasında katı bir ayrılık sistemi mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri 
başta olmak üzere dünyada 50’ye yakın ülkede bu sistem uygulanmaktadır. Bu 
ülkelerden 15’ini Afrika ülkeleri oluşturmakta olup Nijerya bu kategoride yer 
almaktadır.69

Başkanlık yönetiminin temel gücü, yasama organını yürütme gücünden 
ayırmakla bireysel hakları ve özgürlükleri korumaya yardımcı olacak iç 
gerilimler çıkartmış olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle yürütme organını temsilen 
devlet başkanı yasama organını feshedememektedir. Yasama organı da devlet 
başkanını güvensizlik oyu ile düşürme yetkisine sahip değildir. Bu durum 
başkanın bazı konularda hızlı karar vermesini, doğrudan yetki kullanmasını 
ve istikrarlı bir politika yürütmesini sağlıyormuş gibi yansıtsa da bazen ciddi 
anlamda olumsuz bir ortama sebebiyet verebilmektedir. Yasama organının 
başkana karşı kısıtlı yetkiye sahip olması başkanın görev süresi dolmadan 
görevden alınamayacağını göstermektedir. Bu politik uygulama ile devlet 
başkanları (özellikle sömürgeleştirilmiş bölgeler) kolaylıkla otoriter bir rejime 
geçebilmektedirler.70

Başkanlık sisteminde yürütme yetkisi halk tarafından dört yıllığına 
doğrudan seçilen devlet başkanına verilmektedir. Meclis, üst ve alt olmak 
üzere iki kanattan oluşmaktadır. Meclisin üst kanadını Senato oluştururken alt 
kanadını ise Temsilciler Meclisi oluşturmaktadır. Bu yönüyle yasama görevini 
Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan Ulusal Meclis yerine getirmektedir. 
Senato üye sayısı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. 50 eyalete sahip 
Amerika’da her eyaleti temsilen iki senatör olmak üzere 100 senatör vardır. 
Amerika başkanlık sistemini örnek alan ve otuz altı eyalete sahip Nijerya’da 
ise eyaletlerin her birinden üç ve federal başkent Abuja’dan bir olmak üzere 
toplamda 109 senato üyesi görev yapmaktadır.71

Nijerya, Amerika başkanlık sistemini örnek almış olsa da sistemde bazı 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu duruma senato seçim usulü örnek verilebilir. 
Amerika’da senatörler ikamet ettikleri eyaletlerde seçime girerken Nijerya’da ise 
senatörler eyalet genelinde değil, aday oldukları ve ikamet ettikleri şehirlerden 
seçime girmektedir. Amerika’da eyalet seçim bölgeleri yasama tarafından 

69 Rabia Arabacı Kariman, The Role Of Parliaments In The Semi-Presidential Systems: 
The Case Of The Federal Assembly Of Russia, The Degree Of Master Of Science In 
The Department Of Eurasian Studies, Ankara: Middle East Technical University, 2019, 
p. 18-24.
70 Murat Aygen, “Başkanlık Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği”, Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 2017, s. 171.
71 ___, “Nigeria: Election Law”, The Law Library of Congress, April 2011, p. 1-3.
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belirlenirken Nijerya’da bu durum Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından 
belirlenmektedir. Bunun yanı sıra bakanlık yapacak adayların isimleri de devlet 
başkanı tarafından senato kanadına gönderilmektedir. Senato, bu adayları 
incelemekte ve onayladıkları isimleri devlet başkanına göndermektedir. Devlet 
başkanı da onaylanan isimleri bakan olarak atamaktadır. Başkan tarafından 
senatoya gönderilen isimler çoğunluklu olarak başkana yakın olan isimlerdir. Bu 
bağlamda genelde aynı politik fikirlere sahip siyasetçiler devleti yönetmektedir.72

Demokrasinin son sacayağı parlamenter demokrasi sistemidir. 
Parlamenter demokrasilerde güçler ayrılığı esastır. Yürütme (hükûmet), 
yasama (meclis) ve yargı (mahkemeler) birbirinden bağımsız organlardır. Aynı 
zamanda birbirlerini denetler ve koordine ederler. Kanunlar meclis tarafından 
yapılmakta ve hükûmetlerce uygulanmaktadır. Bu bağlamda sayıca çoğunlukta 
olan bir parti, hem hükûmeti kurmakla hem de mecliste yetkili olmakla avantaj 
konumundadır. Dahası hükûmet, parlamentonun/meclisin güvenine bağlı 
olarak çalışmaktadır. Koalisyonun bozulması ya da çoğunluk partisinden 
istifa gibi durumlarda hükûmet düşürülebilir. Nitekim yeni çoğunluğa göre 
hükûmet tekrar kurulabilmektedir. Öte yandan fesih yoluyla da yeni seçimlere 
gidilebilmektedir.73

Zikredilen bu aşamalar parlamenter demokrasinin avantajlı yanlarını 
yansıtmaktadır; fakat dezavantajları da mevcuttur. Mecliste çok sayıda partinin 
yer alması koalisyonların kurulmasına yol açmaktadır. Koalisyonlar sistemiyle 
sağlıklı kararlar alınamadığı gibi istikrarsızlıkların ve hükûmet krizlerinin 
oluştuğu da söylenebilir. Bu nedenle hem güçsüz hem de verimsiz hükûmetler 
kurulabilmektedir. Bu durumlarda krizler yaşanabildiği gibi şiddetli çatışmalar 
da yaşanabilmektedir. Özellikle farklı etnik yapılara ve dini inançlara mensup 
aynı devlet sınırlarında yaşayan sömürge bölgelerinde bu durum savaşlara 
kadar gidebilmektedir; fakat siyasal rejimlerde kaosun, krizin, şiddetin ve 
çatışmanın en yoğun olduğu bölgelerin başında otoriter ve totaliter sistemlerin 
uygulandığı sömürgeleştirilmiş bölgeler gelmektedir. Çünkü küçük bir siyasetçi 
grubunun tekelinde mutlak itaate dayalı ve bireysel özgürlüklere karşı olan 
bir otoriter sistemde istikrarlı bir politik uygulamadan bahsedilemediği gibi 
barışçıl bir ortamdan da bahsedilememektedir. Yine tüm yetkilerin merkezde  

72 Babayo Sule and et al., “Independent National Electoral Commission and Campaign 
Financing Monitoring in Nigeria: The 2015 General Elections”, Journal of International 
Studies, Vol. 13, December 2017, p. 17-19.
73 Richard Benwell and Oonagh Gay, “The Separation of Powers”, The House of 
Commons Library, 15 August 2011, p. 3-8.
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toplandığı, devlete mutlak itaatin beklendiği, birey yaşamının tüm alanlarında 
devlet kontrolünün bulunduğu totaliter sistemlerde de barışçıl bir ortamdan 
bahsedilemez.74

Bu bilgiler ışığında ister yarı-başkanlık sisteminde olsun ister başkanlık 
veya parlamenter demokrasi sistemlerinde olsun liderler sistemler üzerinde 
egemenlik kurabilmektedirler. Bu minvalden hareketle Jean-Jacques 
Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’nde ifade ettiği gibi, 

...devletin dağılması iki şekilde olur; birincisi, hükûmetin devleti yasalara 
göre yönetmeye başlaması ve devlet gücünü zorla ele geçirmesi ile 
olmaktadır... Bu uygulamayla büyük devletler eriyip gitmekte ve onun içinde 
yalnız hükûmet üyelerinin kurduğu bir başka devlet ortaya çıkmaktadır. 
Bu da halk için efendiden ve bir zorbadan başka bir şey değildir. Öyle ki 
hükûmet, egemenliği zorla ele geçirir geçirmez toplumda bir çözülme ve 
şiddet meydana gelir. Bu da çatışmaya ve dağılmaya neden olur... İkincisi, 
hükûmet üyeleri hep birlikte kullanmak zorunda oldukları devlet gücünü 
ayrı ayrı ellerine geçirdikleri zaman da çatışmalar ve dağılmalar söz 
konusu olmaktadır. Bu da yasaya karşı gelmedir ve şiddetli çatışmalara yol 
açabilmektedir. O zaman ne kadar yönetici varsa, o kadar da hükümdar 
var demektir. Bu durumdan da şiddetli çatışmalarla birlikte savaşlar da 
olabilmektedir... Özetle çatışmaların asıl müsebbibi ne otoriter, totaliter, 
monarşi ve aristokrasi gibi politik uygulamalarda ne de yarı-başkanlık, 
başkanlık ve demokrasi gibi siyasal rejimlerdedir. Asıl sorun liderlerin 
ülkeyi ne şekilde yönetmek istemelerindedir,75 şeklinde ifade etmiştir.

Kısacası çatışmaların temel kaynağı siyasal rejimler değildir. Bu rejimlerin 
başındaki yöneticilerin nasıl bir politik uygulama içerisine girdikleridir. Nosyon 
olarak monarşi, totaliter, otoriter gibi unsurlar kötü bir izlenim uyandırsa da bu 
sistemlerle iktidarda olan liderler barış temelli bir politika izlediklerinde hem 
sistemi hem de halkları olumlu etkiler. Nitekim nosyon olarak olumlu çağrışımlar 
uyandıran demokrasi gibi rejimlerde halkın oylarıyla iktidara gelenlerin ne 
ölçüde kötü bir yönetim sergiledikleri ve sergilemeye devam ettikleri de çok 
sayıda örneklerle bilinmektedir. Bu nedenle sistem veya rejimler başlı başına  

74 Marlies Glasius, “What authoritarianism is … and is not: a practice perspective”, 
International Affairs, Vol. 94, No. 3, 2018, p. 523-529.
75 Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi (22. baskı), (çev. Vedat Günyol), İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018, s. 83-84.
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kötü değildir, onları kötü yapan kişilerdir, denilebilir. Dünyadaki çatışmaların 
büyük bir kısmı da bundan kaynaklanmaktadır. Yani demokratmış gibi görünüp 
demokrasiyi baltalamaya çalışmak en temel sorunlardan biridir; çünkü baltalanan 
demokrasi işlevselliğini de kaybeder. Bundan dolayı demokrasiyle yönetilen 
devletlerde de şiddet ve çatışmalar eksik olmamıştır/olmamaktadır.

Çatışmaları besleyen önemli unsurlardan biri de anayasanın ne ölçüde 
işleniyor olduğuyla ilgilidir. Anayasa, halkaları birbirine bağlayan bir zincir 
gibidir. Bu halkalardan birinin kopması bütünlüğün parçalanmasına ve 
dağılmasına neden olmaktadır; çünkü anayasa devletin biçimini, yasama, yürütme 
ve yargı gibi temel organlarını, bunların görev ve yetkilerini, birbirleriyle olan 
ilişkilerini tanımlayan ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini belirten en temel 
yasadır. Bir ülkenin çeşitli kurumlarının görevlerini, yetkilerini ve işlevlerini 
saptamayı, bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemeyi ve daha da önemlisi 
devlet ile birey arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçlayan bir kurallar/halkalar 
dizisidir. Bu minvalde tanımlanan şekliyle anayasa ırk, cinsiyet, etnik, din ve 
aidiyet gözetilmeksizin herkesi kapsayıcı bir görev üstlenmektedir. Bu görev 
ise yönetenlerce uygulanması gereken bir husustur; çünkü anayasa, yönetimin 
eylemlerine istikrar, öngörülebilirlik ve düzen getirmeyi amaçlamaktadır. Aksi 
durumda kapsayıcılıktan dışlayıcılığa dönüşebilmektedir. Bu dönüşüm ise 
zamanla yerini şiddet ve çatışmalara bırakabilmektedir.76

Çok etnikli ve dinli ülkelerde anayasanın işlevselliğinde sorunlar 
yaşanabilmektedir. Hem milliyetçiliğin gelişimi hem de sömürgecilerin sömürge 
bölgelerinden geri çekilmeleri, ulus-devlet sorununu ortaya çıkartmıştır. Bu 
sorunun temelinde çok etnikli ve dinli ulusların bir arada zoraki yaşamalarını 
öngören politik uygulamalar bulunmaktadır. Bu politik uygulamalardan biri, 
devletin anayasada kabul ettiği ulus-devlet kimliğiyle bağlantılıdır. Bazı 
topluluklar, kendilerine hitap etmeyen kimlikleri ve devletin kabul ettiği 
ulus-devlet kimliğini benimsememektedir. Bu gibi durumlarda krizler ortaya 
çıkabilmekte ve şiddetli çatışmalar yaşanabilmektedir.

Dahası, devletler açısından çatışmaların yönetilmesi ihtiyacını gündeme 
getirmektedir. Sömürgeleşmiş bölgelerde çok etnikli ve dinli toplulukların 
gittikçe artan tanınma taleplerine karşı ulus-devletlerin inşa ettikleri ulus 
kimliğini devam ettirme yönündeki ısrarları savaşlara neden olabilmektedir. 
Bu nedenle çatışmaların yönetilebilmesi için alternatif yönetimlerin önerilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ulus-devletin öngördüğü homojen bir topluma  
 
76 Aharon Barak, “A Judge On Judging: The Role of A Supreme Court In A Democracy”, 
Harvard Law Review, Vol. 116, No. 16, 2002, p. 28-32.
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ulaşma hedefi tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Bu hedef yerini farklılıkları 
tanımaya dayanan çoğulcu toplumun kabulüne bırakmaktadır. Çoğulcu toplum; 
içerisinde farklı dil, din, ideoloji, kültür veya etnik kimliklere sahip toplulukların 
yaşıyor olabileceğinin kabulü üzerine kuruludur. Devletlerin içerisinde farklı 
topluluklar veya ulusların olduğunu kabul etmek, bu toplulukların bir arada 
barış içinde yaşamasını sağlamak için ideal yönetim metodu arayışına yol açar; 
fakat bu ideal yönetimin kurulamıyor veya anayasaya konulmak istenilmiyor 
olması da birçok çatışma nedenlerine sebebiyet verebilmektedir. İnsan hakları 
üzerine yapılan tartışmalar bu nedenlerden birini oluşturmaktadır.77

İnsan hakları; renk, ırk, cinsiyet, dil, din, etnik köken veya ulus 
gözetilmeksizin tüm insanların sahip olduğu ve yararlanabileceği temel 
haklardandır. Burada ‘tüm insanların sahip olduğu’ yazılı kısmı üzerine pek 
tartışma yaşanmasa da uygulamada ‘yararlanabileceği’ konusu üzerine oldukça 
tartışmaların yanı sıra şiddet ve çatışmalar da yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Bu 
haklar sadece heterojen yapılı devletlerde değil, homojen yapılı devletlerde 
de tartışma konusu olmuştur; ancak çok etnikli ve dinli topluluklarda şiddetli 
çatışmalara ve savaşlara sebebiyet vermektedir. Evrensel, asli ve mutlak 
olan bu hakların özellikle yönetimler tarafından ihlal edilmesi, tanınmaması 
ve dışlanması gibi durumlarda çatışmaya yol açmıştır. Beyazların siyahlara 
üstünlüğünün dayatılıyor olması, özellikle askeri darbelerle yönetime gelenlerin 
sadece kendinden olanlara hak tanıyor olması, dil ve din konusunda asimile 
politikalarının zoraki uygulanıyor olması gibi faktörlerden kaynaklı kriz ve 
şiddetler, insan hakları ihlallerine girmektedir ve şiddetli çatışmalara yol 
açmaktadır. Bu gibi politik uygulamalar çoğunlukla askeri veya dikte rejimlerde 
etkisini göstermektedir. Bundan dolayı iktidar ile halklar arasında daima 
bir baskı ve korku söz konusu olabilmektedir. Baskı ve korkular ise asker-
sivil ilişkisini etkilediği gibi siyasi nedenlerden kaynaklı tüm unsurları da 
etkileyebilmektedir.78

Asker ve sivil ilişkilerini etkileyen adımlardan biri güven olgusudur. Bir 
ülkedeki halkların/toplulukların barış ve huzur içerisinde bir arada güvenli 
yaşamalarını sağlayan en önemli kurum kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri 
(asker/ordu, emniyet, özel güvenlik, bekçi, MİT gibi kurumlar) hem içte hem 
de dışta ülkenin asayişini sağlamakla görevlidir. Bunlar arasında kara, hava ve 

77 Pieter M. Judson, “Nationalism In The Era Of The Nation State, 1870-1945”, Oxford 
Handbook Of Modern German History, 2011, p. 499-507.
78 Michael Ignatieff, “Human Rights, Power and The State”, (eds.) Simon Chesterman 
and et al., Making states work: State failure and the crisis of governance, New York: 
United Nations University Press, 2005, p. 68-73.
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deniz olmak üzere üç kısımdan oluşan ordu bir ülkenin bel kemiğidir ve en büyük 
kolluk kuvvetlerindendir. Bu yönüyle ordu, hem güven verici hem de korku 
oluşturucu bir kurum olarak görülebilmektedir. Ülkenin selameti ve asayişi için 
çalışan ordu güven verici iken ülkenin yönetimini ele geçirmek amacıyla harekete 
geçen ordu korku oluşturucudur. Bu korku ise büyük oranda askeri darbelerle 
etkisini gösterebilmektedir. Askeri darbelerin sıklıkla yaşandığı kıtalardan biri 
Afrika’dır. Özellikle Fransa’nın sömürüsünden geçmiş ülkelerde bu darbeler 
sıklıkla yaşanmaktadır; ancak Britanya sömürüsünden geçen ülkelerde de bu 
durum söz konusu olmuştur/olmaktadır. Bunun temel esaslarından biri yapay 
sınırların oluşturulmuş olması ve uti possidetisin ısrarla devam edilmek isteniyor 
olmasından kaynaklanmaktadır; çünkü birbirlerinin dilini, dinini, örf-adetlerini 
ve yaşam tarzlarını bilmeyen toplulukların bir arada yaşamaya zorlanması ile bu 
topluluklar arasında asker olarak üst rütbelere gelenlerin yönetimi ele geçirmeye 
çalışması sonucu oluşan çatışmalar olarak kaydedilebilir.79

1960 yılında bağımsızlığını almış Nijerya’da sekiz darbe başarılı 
olurken yüzlerce darbe başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dahası, her an bir darbe 
yaşanabilecek düşüncesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle asker-
sivil ilişkilerinde daimi bir güvensizlik ve gerginlik yaşanmakta olduğu ifade 
edilebilir. Özetle siyasi nedenler de diğer nedenlerden ayrı düşünülemez. Tarihi 
nedenler başta olmak üzere, coğrafi, sosyal ve kültürel nedenlerden kaynaklı 
çatışmaların siyasi nedenlere sirayet ettiği, tüm bu çatışma nedenleriyle birlikte 
ekonomik nedenlerin de çatışmaları beslediği ve alevlendirdiği ileri sürülebilir.

1.2.6. Ekonomik Nedenler

Coğrafi kaynaklarla (yer altı ve yer üstü kaynaklar) doğrudan bağlantılı olan 
ekonomik unsurlar, siyasi mekanizmalar aracılığıyla ülkenin genel durumuna 
yansıtılır. Daha açık bir ifadeyle bir ülkenin büyümesinde, yurttaşlarının refah 
düzeyinin ölçülmesinde ve gelir-gider kalemlerinin dengelenmesinde etkili olan 
yaşam kaynaklarındandır. Gayrisafi Yurt içi Hâsıla (GSYİH) ve Gayrisafi Milli 
Hasıladan (GSMH) oluşan Milli Gelir ile Kişi Başına Düşen Milli Gelir gibi 
dinamikler bu bağlamda önemli işlevlere sahiptir; çünkü bu dinamikler, hem 
ülkenin hem de yurttaşların ekonomik açıdan nasıl bir kalkınma veya refah 
içerisinde olduğunu göstermektedir. En basit tanımıyla kalkınma nosyonu; 
gelişme, genişleme, düzelme eylemi olarak büyüme veya refah demektir. Bu 
nosyon siyasal çözümlemelerde geleneksel olarak ekonomik ya da maddi 
79 Shafiqur Rahaman and et al., “The Untold History of Neocolonialism in Africa (1960-
2011)”, History Research, Vol. 5, No. 1, 2017, p. 12-13.
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terimlerle anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak ‘az gelişmiş/gelişmekte olan’ 
ülkeler ya da bölgeler ile ‘gelişmiş’ ülkeler veya bölgeler arasındaki temel farkın 
onların yoksulluk, zenginlik ya da refah düzeyi oluşunu ifade etmektedir.80

Az gelişmiş/gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerde siyasi mekanizmaların 
yürüttüğü mali politikalar önemli bir süreç içermektedir. Bu süreç, hükûmet 
tarafından ekonominin kontrol altında tutulmasını öngörmekte, harcamaları 
ve vergi oranlarını da düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda hükûmet ya 
harcamaları artırıp vergileri azaltarak ekonomiyi canlandırır ya da harcamaları 
azaltıp vergileri artırarak ekonomiyi yavaşlatma yoluna gider; fakat vergilerin 
sürekli artırılması yönünde bir mali politika izlendiğinde bu durum, ülke içi 
kriz, şiddet ve çatışmaların yaşanabilme ihtimalini de ortaya çıkarabilmektedir. 
Bu gibi durumlar ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileyebilmektedir.81

Ekonomik büyüme, bir ülkenin üretiminde veya kişi başı gelirinde 
gözlemlenen artışlardır. Üretim, ekonominin toplam ürün ve hizmet çıktıları 
kapsamında GSYİH ile ölçülmektedir. Bu bağlamda ekonomik büyümeyi 
besleyen unsurlar değer kazanmaktadır. Ham madde kaynakları, beşeri sermaye, 
teknolojik ilerleme, finansal gelişme, tarımsal faaliyetler ve fiziksel sermaye 
birikimi gibi faktörler besleyici unsurlar arasında sayılabilir. Ekonomiyi 
besleyen unsurlar, hükûmet kontrolünde ülkenin kalkınmasına ve yurttaşların 
gelir düzeyine yansıtılmaktadır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarınca zengin ülkeler 
veya bölgelerde refah düzeyinin -doğal koşullarda- yüksek olması beklenir. Aksi 
durumda bazı temel sorunlara sebebiyet verebildiği gibi bazı tartışmaları da 
beraberinde getirebilmektedir. Yolsuzluk, rüşvet, ayrımcılık ve gelir eşitsizliği 
gibi tartışmalar bu hususta zikredilebilir.82

Zikredilen hususlar ekonomik eşitsizlikten kaynaklı tartışmalardır. Gelir 
eşitsizliği, servet eşitsizliği veya zenginlik boşluğu gibi durumlarda adaletin 
gözlemlenmemesi şiddetli tartışmalara konu olabilmektedir. Özellikle uti 
possidetisten kaynaklı sorunların olduğu ülkelerde hükûmetlerin bazı kesimlerce 
yönetilmesi ve yöneticilerin kültürel bağlamda kendilerine yakın kesimlere 
yönelik ılımlı politikalar yürütmesi şiddetli tartışmalardan ziyade şiddetli kriz ve 
çatışmalara da yol açabilmektedir. Bu sorun neredeyse tüm Afrika ülkelerinde 
görülebildiği gibi Nijerya’da da görülmektedir; ancak Nijerya’da yaşanan bu 
80 Andrew Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları (3. baskı), 
(çeviren Fahri Bakırcı), Ankara: BB101 Yayınları, 2016, s. 154-155.
81 United Nations, World Economic Situation and Prospects 2019, New York: United 
Nations Press, 2019, p. 9-13.
82 Ahmed İbrahim Nageye, Afrika’da Eğitim, Kalkınma ve İstihdam, Kayseri: 
Medeniyetin Burçları Yayınları, 2018, s. 50-56.
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sorunlar diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha şiddetli olmaktadır. Bunun temel 
sebepleri arasında petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından Nijerya ilk sıralarda 
yer almasına rağmen yoksulluk, gelir eşitsizliği ve servet eşitsizliği konularında 
ilk sıralarda yer almasından kaynaklanmaktadır.83

Yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından Nijerya’nın ekonomisi oldukça 
güçlüdür. Bu kaynaklar mali politikalar çerçevesinde ülke ve yurttaşlar 
yararına kullanıldığı sürece herkese yetecek kadar mevcuttur. Aksi durumda 
ekonomik eşitsizlikten kaynaklı servet eşitsizliği ve gelir adaletsizliği ortaya 
çıkabilmektedir. Öte yandan en yoksul ve zengin insanların bir arada yaşadığını 
görüntüleyen resimler de mevcut olabilmektedir. Forbes dergisinin “Afrika’nın 
En Zenginleri” listesine göre 12,1 milyar dolarlık servetiyle Nijeryalı iş 
insanı Aliko Dangote birinci sırada yer alıyor. Dangote, gıda ve çimento 
sektöründe gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra, petrol ve doğal gaz gibi enerji 
sektörlerinde de yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar kapsamında Dangote, 
üretim kapasitesiyle Nijerya’daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede 
en büyük petrol rafinerisine sahiptir.84

Nijerya gibi çok etnikli ve dinli yapının yanı sıra askeri darbelerin sıklıkla 
yaşandığı, terör örgütlerinin sayısızca saldırılar gerçekleştirdiği, yoksul ve 
yolsuzlukla anıldığı, güvenlik sorununun üst seviyelerde olduğu bir ülkede bu 
zenginliğin var oluşu başlı başına bir tartışma konusu olarak görülebilir. Böyle 
karmaşık ve girift bir ortamda elde edilen bu servetin arka planında içte veya 
dışta destek veren bir güç odağının olup olmaması da tartışmaya açıktır.

Nijerya’daki çatışmaların sebepleri arasında sadece ekonomik nedenlerden 
kaynaklı unsurlar yer almamaktadır. Bu bağlamda tarihi nedenler başta olmak 
üzere coğrafi nedenler, sosyal nedenler, kültürel nedenler ve siyasi nedenler 
birbirleriyle bağlantılı olarak çatışmalara yol açmıştır; fakat ekonomik 
nedenlerden kaynaklı çatışmalar daha etkili olmuş ve sömürge öncesinden bu 
yana özellikle kültürel nedenlerle bağlantılı olarak devam etmiştir/etmektedir. 
Sömürge döneminde ise bir kimlik sorununa dönüştürülen bu nedenler, 
bağımsızlıkla daha çok alevlenmiş ve 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri 
haline gelmiştir.

83 African Development Bank Group, African Development Report 2015: Growth, 
Poverty and Inequality Nexus: Overcoming Barriers to Sustainable Development, 
Abidjan: African Development Bank Press, 2016, p. 18-19.
84 Kerry A. Dolan, “The Forbes Billionaires list: Africa’s Richest People 2021”, 
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2021/01/22/the-forbes-billionaires-list-
africas-richest-people-2021/?sh=5bbd52e648f5 Erişim Tarihi: 04.02.2021.
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1.3.  Nijerya’da Kimlik Temelli Çatışmalar

1914 yılından önce Nijerya adında bir devlet yoktu; ancak bugünkü Nijerya 
coğrafyasında şehir devletleri olarak bilinen pek çok devlet vardı. Daura, 
Kano, Katsina, Zazzau, Gobir ve Garun Gabas gibi şehir devletleri bunlardan 
bazılarıydı. Bu şehir devletleri Hausa devletinin egemenliğindeydi. Kebbi, 
Sokoto, Zamfara, Nijer, Kaduna, Bauchi, Gombe ve Yobe gibi şehir devletleri de 
vardı. Bunlar ise kendi egemenliklerini sürdürüyorlardı. Bu şehir devletlerinin 
hepsi bugünkü Nijerya’nın kuzey bölgesinde bulunuyordu. Çoğunluğunu Hausa 
ve Fülani halklarının oluşturduğu bu coğrafyada en önemli gelir kaynakları 
tarım, hayvancılık ve ticaretti. Bunların yanında geleneksel dini inançlara ve 
kutsal dinlere de önem veriliyordu. Din ve ticaretin bütünleştiği bu coğrafyada 
önemli ölçüde dini faaliyetler de yürütülüyordu. Bu bağlamda medreseler ve 
camiler ön plandaydı ve İslamiyet’in etkisi bölgede diğer kutsal ve yerel dinlere 
göre daha ağır basıyordu.85

İsimleri zikredilen şehir devletlerinin güney bölgesinde durum biraz daha 
farklıydı. Burada geleneksel/yerel dini inançlar daha çok etkiliydi. Liman ve 
ticaret şehri Lagos başta olmak üzere Oyo, Kwara, Edo, Bayelsa, Benue, Ebonyi, 
Abia ve Port Harcourt gibi önemli şehirler vardı. Bu şehirlerde çoğunluğu Yoruba, 
İgbo ve İjawlar oluştursa da farklı kimliklerden oluşan etnik gruplar da yaşıyordu 
ve geleneksel açıdan birbirlerinden farklı yaşam tarzlarına sahiptiler. Buna 
rağmen ticari anlamda birbirleriyle etkileşim halindeydiler. Kuzey halklarına 
göre de hem etnik ve dini hem de ticaret ve geleneksel değerler açısından 
da farklılık gösteriyorlardı. Dahası, sıkı bir etkileşim de söz konusu değildi. 
Başka bir söylemle kuzey halkları tarım ve hayvancılıkla bütünleşirken güney 
halklarının tarım ürünleriyle birlikte daha çok deniz ürünleriyle bütünleştiği bir 
durum söz konusuydu.86

Kuzey-Güney halkları arasındaki bir diğer fark da kimlikler üzerinden 
yaşanan çatışmalardı. Kuzey bölgesinde şehir devletleri arasında yaşanan siyasi 
egemenlik mücadelesi, kısa sürede etnik ve dini kimlikler üzerinden şiddetli 
çatışmalara yol açmıştır. Güney bölgesinde de çatışmalar etkisini göstermiştir; 
ancak kuzey bölgesine kıyasla şiddetli çatışmalara dönüşmemiştir. Güneydeki 
çatışmaların şiddete dönüşmesi sömürgeci Britanya’nın Lagos’a ayak basmasıyla 
başlamış ve kuzeye doğru sıçramıştır. Bu dönem aynı zamanda bugünkü 

85 ___, Crisis Group, “Northern Nigeria: Background to Conflict”, Africa Report, No. 
168, 20 December 2010, p. 2-7.
86 Toyin Falola and Ann Genova, “Historical Dictionary of Nigeria”, Historical 
Dictionaries of Africa, No. 111, UK: Plymouth Press, 2009, p. xxxiv- xxxvi.
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Nijerya’nın sömürge dönemi olarak da kayıtlara geçmiştir; çünkü şehir devletleri 
arasında yaşanan kimlik temelli çatışmaları fırsat bilen İngiltere, Kuzeye karşı 
önce güney halklarını desteklemiş, ardından kuzey-güney üzerinde egemenlik 
kurma yoluna gitmiştir. Böylece kuzey-güney bölgelerinde egemenlik kuran 
İngiltere, 1914 yılında birleştirdiği bu bölgeleri Nijerya’nın bağımsız olduğu 
1960 yılına kadar fiilen yönetebilmiştir. Bu bilgiler kapsamında Nijerya’daki 
çatışmaların tarihsel analizi üç evrede incelenebilir. Bu evreler sömürge öncesi, 
sömürge süreci ve bağımsızlık dönemleri olarak analiz edilebilir.87

1.3.1. Sömürge Öncesi Dönemde Çatışmalar

Sömürgecilik faaliyetlerinden önce Nijerya’da şehir devletleri ve bunların 
yönetiminde sultanlar vardı. Bu dönemde Kuzey Nijerya’da şehir devletleri 
hızlıca yapılanmaktaydı. Katsina, Kano, Zazzau, Adamava, Bauchi, Kebbi, 
Nupe, İlorin, Gombe ve Sokoto gibi şehir devletleri siyasal yapılarını 
oluşturmaktaydılar. Bunlar arasında Sokoto şehir devleti en güçlü siyasal 
yapıya ulaşmıştır; ancak Sokoto Beyliğinden büyük Hausa devleti vardı. Hausa 
devleti altı beylikten (Daura, Kano, Katsina, Zazzau, Gobir ile Garun Gabas) 
oluşuyordu. Dini açıdan İslamiyet ağır basıyordu. Etnik yönden Hausa halkı 
çoğunluktaydı. Sokoto Beyliğinde ise Fülani halkı çoğunlukta olmakla birlikte 
İslamiyet burada daha etkiliydi; çünkü Sokoto lideri Osman b. Fudi (Hevsa 
dilinde Osman dan Fodio, Fülaniler arasında Usmanu Bi-Fudiye) aynı zamanda 
bir imamdı.88

Sokoto Beyliğinin kısa sürede güçlü bir siyasal yapıya kavuşmasında 
Osman b. Fudi’nin imam olmasının önemli bir etkisi vardır. İmam olmasının 
yanı sıra şeyh olarak da anılıyordu. Bu kimlikler sayesinde farklı etnik gruptan 
halkları dini vaazlarla bir arada tutabiliyordu. Kendisi Fülani kökenliydi ve 
bölgede yaşayan diğer halklara da İslamiyet’i anlatmakla geniş bir kitleye hitap 
edebiliyordu. Bu durum onu kısa sürede bölgenin önemli din âlimlerinden biri 
yapmıştı. Nitekim giderek geniş bir kitleye hitap eden Osman b. Fudi, bölgede 
şeriata dayalı bir devlet kurmanın yollarını aramaya başladı. Bu başlangıç 

87 Eyene Okpanachi, “Ethno-religious Identity and Conflict in Northern Nigeria: 
Understanding the Dynamics of Sharia in Kaduna ande Kebbi States”, IFRA-Nigeria 
e-Papers, No. 7, 2010, p. 6-10.
88 Roger Blench, Selbut Longtau, Umar Hassan and Martin Walsh, “The Role of 
Traditional Rulers in Conflict Prevention and Mediation in Nigeria”, Department for 
International Development, November 2006, p. 23-37.
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bölgede kimlikler üzerinden hem etnik hem de dini açıdan çatışmaların 
şiddetlenmesine yol açtı.89

Kadir Özköse’nin, Sufi Davet’ten Devlete: Osman b. Fudi ve Sokoto 
Halifeliği başlıklı çalışmasına göre Osman b. Fudi’nin güçlü bir imam olarak 
bölgede tanınmasındaki en önemli faktörler arasında soyu, ailesi, tahsili ve 
hocaları gelmektedir. Tam ismi, Osman b. Muhammed Fudi b. Salih b. Harun 
b. Muhammedu Gurdo b. Muhammedu Jubbo b. Mamman Sambo b. Masiruna 
b. Eyyub b. Buba b. Ebubekir b. Musa Jakollo şeklindedir. Osman b. Fudi, 
Fülani toplumunun Toronkava aşiretine mensup bir ailedendir. 1450’de dar-ı 
bekaya irtihal eden on birinci göbekten dedesi Musa Jakollo’dan beri ailenin 
etkinliği giderek artmış ve ulema sınıfından sayılan bir aile konumuna gelmiştir. 
Aile olarak 15. yüzyıl ortalarında uygulanan dini baskılardan dolayı Senegal 
topraklarında yer alan Futa Toro’dan bugünkü Nijer Cumhuriyeti’nin Tahoua 
eyaletinin güney bölgesindeki Birnin Konni kasabasına göç etmişler. Kasaba 
bugünkü Nijerya’nın Sokoto eyaleti sınırlarındadır. Fülani toplumunun 
Senegal’den göçleri iki önemli Fülani grubunun teşekkülüne yol açmıştır. Birnin 
Konni’ye göç edenler Toronkava Fülanilerini, Birnin Kebbi’ye göç edenler 
Sullebava Fülanilerini teşekkül etmişlerdir.90

Konni Emiri Muhammed Damka’nın Fülanilere baskı uygulaması ve kırk 
kadar âlimi öldürmesinden dolayı 18. yüzyılın başlarında Toronkava Fülanileri, 
Osman b. Fudi’nin dedesi Muhammed Saad’ın liderliğinde Maratta’ya hicret 
etmişlerdir. Osman b. Fudi 1754 yılında burada doğdu. Doğumundan kısa bir 
süre sonra ise Toronkava Fülanileri Osman b. Fudi’nin babası Muhammed 
el-Fudi öncülüğünde Maratta’dan Sokoto eyaletine bağlı Wurno şehrinin 
kuzeyinde ve ırmağın karşı yakasında yer alan Degel’e taşınmışlardır. Osman b. 
Fudi’nin dedeleri müderris olup ilim ve takvalarıyla bölgede tanınmış kişilerdi. 
Bu bağlamda babası Muhammed Fudi de müderristi ve ilim camiasında takvası 
ile temayüz etmiş bir kişiydi. Bundan dolayı Osman b. Fudi, ilk-öğrenimini 
ve temel eğitimini babasından almıştır. Âlim ve dindar olarak bilinen babası, 
Maliki Mezhebine ve Kadiri Tarikatına mensuptur. Bu nedenle Sufi gelenekten 
gelmektedir ve bölgede Sufi geleneğini yaymaya çalışmışlardır.91

89 Patrick Enoch Nmah and Uchenna Ebony Amanambu, “1804 Usman Dan Fodio’s 
Jihad on Inter-Group Relations in the Contemporary Nigerian State”, International 
Journal of Religion & Human Relations, Vol. 9, No. 1, June, 2017, p. 51-54.
90 Kadir Özköse, Sufi Davet’ten Devlete: Osman b. Fudi ve Sokoto Halifeliği, İstanbul: 
Gelenek Yayınları, 2004, s. 47-48.
91 J.O.Hunwick, “Batı Afrika’da Ortaya Çıkan Tasavvufi Direniş Hareketleri”, (çev. 
Kadir Özköse ve Fikret Mutlu), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Cilt: VII, Sayı: 2, 2003, s. 382-385.
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H. A. S. Johnston, Nijerya’da Etnik ve Dini Çatışma adlı eserinde Sokoto 
Beyliğini, kuruluş aşamasından büyük bir devlet olma aşamasına, bu aşamadan 
da yıkılmasına ve sömürgeci Britanya’nın egemenliğine girmesine kadarki 
süreci ayrıntılı bir şekilde kaleme almıştır. Osman b. Fudi’nin devleti kurma 
sürecini etnik ve dini kimlikleri kullanarak oluşturduğunu ileri sürmektedir. 
Var olan küçük büyük çatışmaların bu kimlikler üzerinden şiddetlenerek ortaya 
çıktığından ve zamanla savaşa dönüştüğünden de bahsetmektedir.92

Johnston, Sokoto Beyliğinin Nijerya’nın kuzeybatısından kuzeydoğusuna 
doğru Katsina, Kano, Bauchi, Adamava ile Kanem-Bornu emirlikleriyle 
çatıştığını yazmaktadır. Osman b. Fudi’nin, Sokoto beyliği sınırlarında Fülani/
etnik kimliğini ön plana çıkartarak, diğer şehir devletlerinde ise din/İslam 
kimliğini ileri sürerek destek kazandığını ifade etmektedir. Etnik ve dini kimlikler 
üzerinden hareket eden Osman b. Fudi’nin çok sayıda müridinin oluştuğundan, 
bu müritler sayesinde Kebbi, Zamfara ve sayılan diğer emirliklerde giderek 
güçlü bir kitleye sahip olduğundan bahsetmektedir. Kısa sürede bu emirlikler 
üzerinde siyasal egemenliğini oluşturan Osman b. Fudi’nin buradan hareketle 
Sudan’ın dört büyük devletlerinden biri olan Kanem-Bornu’yu da ele geçirmek 
için harekete geçtiğini kaleme almıştır.93

Kanem-Bornu olarak adlandırılan bu coğrafyanın büyük bir kısmı, bugünkü 
Nijerya’nın Yobe ve Borno eyaletlerinin bulunduğu bölgeleri de kapsamaktaydı. 
Kanem-Bornu emirliği diğer emirliklerden farklı olarak İslamiyet ile daha iç 
içe yaşamaktaydı. Kanem-Bornu 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Çad Gölü ve 
çevresinde bulunan bugünkü Kamerun’un kuzeyi, Nijer’in doğusu, Libya’nın 
güneyi ve Nijerya’nın kuzeydoğu bölgelerinde egemenliğini tesis etmiştir. 
Batısında Osman b. Fudi’nin liderliğindeki Sokoto devleti ile komşuydu ve bu 
devletle siyasal üstünlük mücadelesi içerisindeydi.94

Bu durum Osman b. Fudi’nin bölgedeki siyasal egemenliğini zorlaştırdığını 
ifade eden Johnston, Kanem-Bornu’da yaşayan âlimlerin Osman b. Fudi’ye 
tepki gösterdiğini, Osman b. Fudi’nin İslamiyet’in ağır bastığı bu bölgeyi 
işgal etmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Dahası -bölge işgal ediliyorsa- 
Osman b. Fudi’nin fikirsel anlamda bir şeriat devletini değil, kendi siyasal 
gücünü/egemenlik nüfuzunu oluşturmak istediğini de âlimlerin ileri sürdüğünü 
yazmaktadır. Tüm bunlara rağmen Osman b. Fudi’nin bölgeyi işgal ettiğini 

92 H. A. S. Johnston, Nijerya’da Etnik ve Dini Çatışma, (çev. Kadir Özköse), Konya: 
Ensar Yayıncılık, 2008, s. 33-366.
93 H. A. S. Johnston, Nijerya’da Etnik ve Dini Çatışma, (çev. Kadir Özköse), Konya: 
Ensar Yayıncılık, 2008, s. 113-120.
94 ___, “Kanem-Bornu”, https://www.britannica.com/place/Kanem-Bornu Erişim Tarihi: 
12.02.2021.
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ve siyasal egemenliğini oluşturarak 1809 yılında Sokoto devletini kurduğunu 
kaleme almıştır.95

Ahmet Kavas “Sokoto” adlı makalesinde Sokoto devletinin kuruluş 
aşamasını şöyle açıklamaktadır: “Osman b. Fudi, cihat hareketini başlatmadan 
önce Sokoto küçük bir kasabaydı. 1804 yılında oğlu Muhammed Bello’ya 
kasabanın yakınlarında askeri bir karargâh inşa etmesini emretti.  Bu esnada 
diğer emirliklere seferler düzenleyen Osman b. Fudi, 1808 yılında Gobir’in 
başkenti Alkalawa’yı ele geçirmiş ve bölgedeki diğer Hausa devletleri üzerinde 
egemenliğini tesis etmiştir. 1812’de Sokoto Sultanlığı veya Nijerya Fülani 
Devleti olarak bölgede siyasal bir yönetim kurmuştur. Kurduğu devleti iki büyük 
eyalete ayırmış, Batı (Gvandu) yönetimini kardeşi Abdullah’a, Doğu (Sokoto) 
yönetimini de oğlu Muhammed Bello’ya bırakmıştır. Kendisi ise yönetimden 
elini eteğini çekmiştir. Çok geçmeden 1817 yılında oğlu Muhammed Bello’nun 
yanında dünya hayatına veda etmiştir.”96

1817 yılında sultanlık unvanı Muhammed Bello’ya geçmiştir. Arshad Munir 
ve Godwin Onuh Odeh “The Establishment of the Nigerian Sokoto Caliphate: 
An inquest into the Background History of the 1804 Jihad in Hausa Land, 210 
years After” adlı çalışmasında Sokoto devletinin sultanlarını listelemiştir. Bu 
durum liste 1’de belirtildiği gibidir.

Liste 1: Sokoto Sultanları97

İsim Başlangıç Bitiş Soy
1 Osman b. Fudi 1804 1817 Muhammed Fudi’nin oğlu
2 Muhammed Bello 1817 1837 Osman b. Fudi’nin oğlu
3 I. Abubakar Atiku 1837 1842 Osman b. Fudi’nin oğlu
4 Aliyu Babba 1842 1859 Muhammed Bello’nun oğlu
5 Ahmadu Atiku 1859 1866 I. Abubakar Atiku’nun oğlu
6 Aliyu Karami 1866 1867 Muhammed Bello’nun oğlu
7 Ahmadu Rufai 1867 1873 Osman b. Fudi’nin oğlu
8 II. Abubakar 1873 1877 Muhammed Bello’nun oğlu
9 Mu’azu Ahmedu 1877 1881 Muhammed Bello’nun oğlu
10 Umaru (Ömer) 1881 1891 Aliyu Babba’nın oğlu
11 Abder Rahman Atiku 1891 1902 II. Abubakar Atiku’nun oğlu
12 I. Muhammadu Attahiru 1902 1903 Ahmadu Atiku’nun oğlu
13 II. Muhammadu Attahiru 1903 1915 Aliyu Babba’nın oğlu

95 H. A. S. Johnston, Nijerya’da Etnik ve Dini Çatışma, (çev. Kadir Özköse), Konya: 
Ensar Yayıncılık, 2008, s. 128-136.
96 Ahmet Kavas, “Sokoto”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 37. Cilt, 2009, 
s. 351.
97 Arshad Munir and Godwin Onuh Odeh, “The Establishment of the Nigerian Sokoto 
Caliphate: An inquest into the Background History of the 1804 Jihad in Hausa Land, 210 
years After”, Al-Qalam, December 2014, p. 67.
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Liste 1’de görüldüğü gibi Sokoto devleti, 1804 yılından 1915 yılına kadar 
egemenliğini koruyabilmiştir. Babadan oğula ya da kardeşten kardeşe geçen 
yönetim şekliyle Nijerya coğrafyasında etkili olan Sokoto devleti, bu dönem 
boyunca hem sınırlarını genişletmekle hem de içten ve dıştan gelen çatışmalarla 
uğraşmıştır. Sömürge öncesi dönemde Nijerya coğrafyasında hâkim güç 
olan Sokoto devleti, sömürgeciliğin etkili olduğu bu coğrafyada İngiltere ile 
mücadele etmiştir.

I. Muhammed et-Tahir, Ekim 1902’de Sokoto devletinin on ikinci sultanı 
olarak yönetimin başına geçti. Yönetimi en kısa süren sultanlardan biri olan 
et-Tahir, Mart 1903’te yönetimi Muhammed Bello’nun torunu, Aliyu Babba’nın 
oğlu II. Muhammedu et-Tahiru’ye (II. Muhammed et-Tahir) devretmiştir. Beş 
aylık süre zarfındaki amacı Sokoto devletinin sınırlarını korumak ve kimlik-
temelli politikaların devam etmesini sağlamak olmuştur; çünkü yönetime 
geçtiğinde bölgede etkili bir isim olarak görev yapan İngiliz Lugard, Sokoto 
devletinin güney bölgesinin neredeyse tamamını ele geçirmişti. Bu nedenle 
uzun soluklu olmayan yönetiminde sınırları korumaya gayret göstermiştir. 
Kendisinden sonra Sokoto devletinin en son sultanı olan on üçüncü sultan II. 
Muhammed et-Tahir geçmiştir.98

On üçüncü Sultan II. Muhammed et-Tahir’in yönetimi 1915 yılına kadar 
sürdü. Yaklaşık on üç yıllık iktidarında en fazla uğraştığı sorun İngilizlerle olan 
şiddetli çatışmalarıydı; çünkü bu dönemde saldırılarını genişleterek arttıran 
İngiliz komutan Lugard, sadece Sokoto devletinin güney bölgelerinde değil 
Sokoto dâhil olmak üzere bütün bölgelerde egemenliğini tesis etmenin yollarını 
arıyordu. Buna karşılık II. Muhammed et-Tahir de sınırlarını korumanın dirayeti 
içerisinde hareket etmeye çalışıyordu. Söz konusu durumlar böyleyken bölgede 
bir siyasi güç rekabeti alevlendi. Sokoto devletine göre daha üstün teknolojik 
silahlara sahip olan İngilizler, saldırılarını durmadan artırmaya başladılar. 
Saldırıların artmasındaki faktörlerden biri de Fransa’nın bölgede egemen güç 
olmaya çalışmasıydı. Eğer Fransa, Sokoto devletini düşürür ve yok ederse 
İngiltere’nin egemen gücü de sarsılacak ve bölgeden çekilmek zorunda kalacaktı. 
Böyle bir durumun meydana gelmemesi için İngiltere’nin geniş çaplı saldırılarla 
hareket etmesi gerekiyordu. Tüm bunları düşünen Lugard, saldırıların artması 
emri verdi ve Sokoto devletini dört bir taraftan sarıp saldırıya geçti.99

98 Richard Gott, “Death of a sultan”, 3 November 2006, https://www.theguardian.com/
commentisfree/2006/nov/03/post571 Erişim Tarihi: 15.10.2020.
99 Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset, Coğrafya, Kültür, (7. baskı), 
(çev. Bahattin Seçilmişoğlu), Ankara: Liberte Yayınları, 2014, s. 640-643.
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Sultan II. Muhammed et-Tahir, egemenliğindeki bütün emirlikleri birer 
birer İngilizlere kaptırdı. İngiltere sömürgeciliği 14 ve 15. yüzyıllarda başlamış 
olsa da İngiltere’nin Nijerya macerası 1851 yılında Yoruba adasının başkenti 
Lagos’a ayak basması, ardından 1861’de de burayı istila etmesiyle başladı. 
Güneyden kuzeye doğru ilerleyen İngiltere, kısa sürede “böl-parçala ve yönet” 
politikasını hayata geçirerek 1880’li yıllara kadar Sokoto devletinin sınırlarına 
komşu olmayı başardı. 1897 yılında “Batı Afrika Sınır Gücü” ile bölgede etkin 
bir güç olmaya çalıştı. 1900 yılında kurduğu “Kuzey Nijerya Mandası” ile 
Sokoto devletinin tamamen zayıflamasına ve ardından bölünüp parçalanmasına 
yol açtı. Bu yıldan itibaren Sokoto devletinde çözülmeler daha da hızlanmış, içte 
ayaklanmalar dışta baskılar artmıştır. İçte yaşanan ayaklanmalar sonucu gücünü 
kaybeden Sokoto, 1915 yılına gelindiğinde tamamen İngiltere’nin egemenliğine 
geçmiş ve devlet yıkılmıştır. Böylece Nijerya topraklarında yüzyıllık bir devlet 
geleneği yok olmuş, yeni bir dönem başlamıştı. Bu dönem Nijerya’nın sömürge 
dönemi olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.100

1.3.2. Sömürge Döneminde Çatışmalar

Güneyden bölgeye egemen olan İngilizler, Sokoto devletini ele geçirerek 
kuzeyde de egemenliklerini tesis ettiler. Bu süreçte I. Dünya Savaşı yaşanıyordu. 
Almanya, Fransa gibi Kamerun’da etkin bir güç olmaya çalışmıştı; ancak I. 
Dünya Savaşı’nda yenilince Afrika’daki sömürgelerinden çekilmek zorunda 
kaldı. Bunun üzerine Almanya idaresindeki Kamerun’un bir parçası da 
İngiltere’ye geçti. İngiltere, güneyde, kuzeyde ve doğu tarafında egemen güç 
olunca bölgeleri birleştirme kararı aldı. Bölgelerin birleştirilmesiyle yeni bir 
devlet doğacaktı. Nihayetinde birleşecek olan ülkeye yeni bir isim de verilmesi 
gerekiyordu. Frederick Lugard’ın gazeteci olan eşi Lady Lugard, birleştirilen 
bölgelere “Nijerya” isminin verilmesini istiyordu. Bu isim uygun görüldü. 
Böylece Frederick Lugard bir ülkeyi, eşi Lady de Nijerya ismini icat etmiş 
oldu. O günden bu güne Nijerya ismi geçerliliğini korumaktadır; fakat bu isimle 
birlikte şiddetli çatışmalar ve savaşlar da etkisini göstermiştir/göstermektedir. 
Çünkü etnik ve dini anlamlarda ortak bir kimliğe sahip olmayan yerli halklar, 
tek çatı altında İngiliz siyasal kültürüyle karşılaştılar. Bu durum bölgede bir 
çatışma ortamına zemin hazırladı. Dahası güney ile kuzey halkları arasındaki 
sosyokültürel farlılıklar da toplumsal çatışmalara neden oldu. Bu gelişmeler 
100 Efiong Isaac Utuk, “Britain’s Colonial Administrations and Developments, 1861-
1960: An Analysis of Britain’s Colonial Administrations and Developments in Nigeria”, 
Dissertations and Theses, 1975, p. 1-8.



36    NİJERYA’DA BOKO HARAM ÇATIŞMASI

Nijerya’da sadece sömürgeci İngiltere’ye karşı değil, kuzey-güney halklarının 
da birbirlerine karşı çatışmaya başlamasına yol açan nedenlerden biri oldu.101

Kuzeyde Hausa ve Fülani halklarının çoğunlukta olduğu bölgelerde 
geçmişten gelen (Hausa şehir devletleri ile Sokoto devleti) merkezi bir yönetim 
sistemi vardı. Bu bölgelerde emirler ya da kabile başkanları halkın hem yöneticisi 
hem de dinsel liderleri durumundaydı. Güneyde ise kuzeye göre ilişkilerin zayıf 
olduğu bir durum söz konusuydu. Burada feodal ilişkiler genellikle zayıftı; ancak 
güneybatıda Oyo, İfe ve İleşa gibi Yoruba sınıfına giren halkların yaşadıkları 
bölgelerde feodal sistemin güçlü yanlarından bahsedilebilirdi. Güneydoğuda 
ise Efik, İbibio ve İgbo halklarının yaşadıkları bölgede insanlar sınıfsız ilkel 
komün ilişkileri içerisindeydi. Kısacası İngilizler tarafından çizilen suni Nijerya 
sınırlarında etnik (Hausa, Fülani, Yoruba, İgbo, İjaw vb.), dini (İslamiyet, 
Hristiyanlık, yerel dini inançlar gibi) ve sosyokültürel (yöresel örf-adetler, yerel 
diller gibi) yaşam tarzları açısından farklı kimliklere sahip halklar, zoraki bir 
şekilde bir arada yaşamak zorunda kaldılar. Bu nedenle ilk başkaldırı eylemleri 
İngiltere’ye karşı gerçekleşmiştir. Hatta siyasal oluşum sürecinde bu halkların 
birlikte hareket ettikleri dönemler de olmuştur.102

Bu gelişmeler doğrultusunda çok geçmeden İngiltere’ye karşı ayaklanmalar 
başladı. Bu ayaklanmalar kuzeyden ziyade güney bölgelerinde gerçekleşiyordu. 
Bu minvalde ilki, 1918 yılında güneybatıda Yoruba kabilesinden bir başkan 
ile Avrupalı birinin öldürülmesiyle ortaya çıkan ayaklanmanın Egba 
başkaldırmasıyla tarihe geçmiş olmasıdır. İkincisi, 1925’te güneydoğuda yerel 
dini inançlar üzerinden meydana gelen ve ayaklanmanın başını kadınların 
çektiği İboland’taki ayaklanmalardır. Üçüncü olay da İngiltere’nin yeni vergiler 
getirmesi ve kadınlardan da büyük oranda vergiler almaya başlamasıyla ortaya 
çıkan ve yine başını kadınların çektiği Aba gösterileridir. Bu ayaklanmalar 
ve gösteriler İngiltere’ye karşı bir kimlik mücadelesine girebilmenin yolunu 
açmıştır. Bu bağlamda yerli halklar, hem partileşme süreciyle hem de yerel 
birlik ve beraberlikle İngiltere’ye karşı bir kimlik mücadelesine girişmişlerdir.103

101 Victor Julius Ngoh, The Political Evolution of Cameroon, 1884-1961, Portland State 
University: Master of Arts in History Dissertations and Theses, 1979, p. 22-27.
102 Abdul Raufu Mustapha, “Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public 
Sector in Nigeria”, Centre for Research on Inequality Human Security and Ethnicity, 
Working Paper No. 18, 2005, p. 4-5.
103 Areeba Kamal, The impact of women’s political activism on the transition from British 
trusteeship to Nigerian self-government between 1914 and 1960, p. 34-44, 
https://ida.mtholyoke.edu/bitstream/handle/10166/3800/June_2016_Honors_Thesis_
Areeba_Kamal_MountHolyokeCollege.pdf?isAllowed=y&sequence=1 Erişim Tarihi: 
15.10.2020.
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İlk siyasal parti oluşumu Nijeryalı bir milliyetçi olan Olayinka Herbert 
Samuel Heelas Badmus Macaulay (Herbert Macaulay) tarafından 1922 yılında 
Nijerya Ulusal Demokratik Parti ismiyle Lagos’ta kuruldu. Macaulay, Nijerya 
bağımsızlığının babası olarak da anılmaktadır. Güneyde oluşturulan siyasi parti 
oluşumunu takiben gençlik eylemleri de kuruldu. Bu bağlamda Nijerya’nın 
siyasal hayatındaki ilk etkiyi bir avuç aydın grubun 1933 yılında kurduğu Lagos 
Gençlik Hareketi yaptı. Bu hareket güney bölgesinin yerel birlik ve beraberliğini 
güçlendiren bir teşkilat oldu; çünkü bu hareketin içinde Yorubalar, İgbolar ve İjaw 
halkları birlikte hareket etmişti. Kısa sürede tüm ülkede etkisini hissettirmeye 
başlayan bu hareketin adı 1936 yılında Nijerya Gençlik Hareketi’ne dönüştü.104

1939 yılında II. Dünya Savaşı başladı. Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan 
Rusya’ya kadar pek çok ülke savaşta yer aldı. Bu esnada sömürgeci Avrupa 
devletleri askeri gücünü artırmak amacıyla Afrika’dan çok sayıda insanı 
ordularında asker olarak kullandı. Bu durum Nijerya’ya da yansıdı. Lagos 
başta olmak üzere Kaduna, Kanu, Borno, Oyo, Enugu, Yobe ve Benue gibi 
eyaletlerden (etnik ve dini kimlikleri fark etmeksizin) yüz binlerce Nijeryalı, 
müttefiklerin safında askere alınarak Doğu Afrika’da, Orta Doğu’da, 
Hindistan’da ve Birmanya gibi yerlerde savaşmak amacıyla sömürgecilerin 
ordularında yer aldı. Dahası o dönemde kakao, palmiye yağı, kauçuk ve pamuk 
gibi ürünlerin zenginliğiyle bilinen Nijerya’da bu ürünlerden sağlanan iktisadi 
gelirlere İngiltere’nin el koymuş olması ve akabinde yüksek vergilerle halkın 
zor durumda bırakılması gibi unsurlar, kuzey bölgesinin de diğer bölgelerle 
birlikte İngiltere’ye karşı cephe almasını hızlandırmıştır. Bunun üzerine çok 
sayıda grev ve protestolar meydana gelmiş ancak İngiltere savaş boyunca bu tür 
eylemlere yasaklar getirdiği için istenilen düzeyde olmamıştır. Nijeryalılar ise 
bu yasak ve baskılara cevap olarak sendikalar kurmuştur. 1942 yılında kurulan 
Nijerya Federe İşçi Sendikaları buna örnektir.105

Çok geçmeden Macaulay başkanlığında ve Nnamdi Azikiwe genel 
sekreterliğinde 1944 yılında Nijerya ve Kamerunlar Ulusal Konseyi kuruldu. 
Kısa sürede büyük bir ses getiren Konsey, İngiltere tarafından büyük bir 
tehdit olarak algılandı. Bunun üzerine İngiltere, tekrar ‘böl-parçala ve yönet’ 
politikalarını işletmeye başladı. Bu bağlamda ülkede birlik ve beraberlik 
104 Aaryaman Sheoran, Trickle Down Nationalism: Interactions Between Liberal 
Nationalism and Colonialism in the Raj and Nigeria, Claremont McKenna College/ 
Senior Thesis, 2019, p. 19-21.
105 Michael Oyelere, “Political Developments, Trade Union and Social Movement 
Unionism: A Case of Nigeria Labour Congress”, Journal of Regent’s Working Papers in 
Business & Management, Working Paper 1404, 2014, p. 10-12.
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olmaması adına ülkeyi üç ayrı bölge olarak bölmeyi planladı. Bu plan 
Nijerya’nın İngiliz Valisi Sir Arthur Richards tarafından ileri sürüldüğünden 
tarihi kayıtlara Richards Anayasası olarak geçti. Richards Nijerya’yı; kuzey, 
doğu ve batı bölgeleri olarak planladığı ‘böl-parçala-yönet’ politikasında 
tamamen başarılı olmasa da kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Bu planın 
istenilen başarıyı yakalamamasında Nijeryalılara danışmadan hazırlanmış 
olmasıydı. Richards’ın yerine Vali olarak atanan John Stuart Macpherson da 
yeni bir anayasa çıkardı. Macpherson Anayasası olarak bilinen bu yeni yasada 
Merkezi hükûmet kanadında Nijeryalılara daha fazla yer verdiği gibi üç ayrı 
bölgedeki Yürütme Kurullarına da geniş yetkiler sağlıyordu; ancak son karar 
mercii İngiliz Vali’nindi. Daha açık bir ifadeyle son yetki İngiltere’deydi. Bu 
durum neticesinde Nijerya’nın üç ayrı bölgesinde örgütlenme hareketlerine hız 
verilmiş ve İngiltere’ye karşı gruplaşma eylemlerine geçilmişti.106

Bilindiği gibi Nijerya’nın doğusunda 1944 yılında İgbo halkı tarafından 
Nijerya ve Kamerunlar Ulusal Konseyi kurulmuştu. Bu konsey faaliyetlerine 
ara vermeden devam etti. Buna ek olarak 1949 yılında kuzeyde Hausa-Fülani 
tarafından kurulan Kuzey Halk Kongresi ortaya çıktı. Kuzey Halk Kongresi’ni 
kuranlar Osman b. Fudi’nin soyundan gelenlerdi; ancak dönemin sultanı III. 
Sıddık Abubakar tarafından değil, Ahmadu Bello önderliğinde kurulmuştur. 
Bunum sebebi Çünkü sultanların seçilmesinde İngiltere’nin rolünün olması 
ve sömürge döneminde seçilen sultanlarla İngiltere’nin iş birliği içerisinde 
olmasıdır. Bu nedenle İngiltere’ye karşı gelemezlerdi. Aksine politikalarını 
destekler nitelikteydiler. Bu nedenle Bello önderliğinde kuzeydeki halklar 
toplanmaya başladılar. Bu iki örgütlenmeyi 1951 yılında batıda Yoruba halkı 
tarafından kurulan Eylem Grubu izledi. Bu örgütlenmeler aslında Richards’ın 
üç ayrı bölge planının kısmen başarılı olduğunun göstergesidir; çünkü üç ayrı 
bölgede üç farklı kimlikten oluşan halkların kendi istekleri doğrultusunda 
oluşturdukları örgütlenmelerdi. Nijerya ve Kamerunlar Ulusal Konseyi’nin 
liderliğini Macaulay ve Azikiwe, Kuzey Halk Kongresi’nin önderliğini Ahmadu 
Bello, Eylem Grubu’nun liderliğini de O. Awolowo yürütüyordu. Tüm bu 
örgütlenmeler Nijerya’nın dekolonizasyon sürecini hızlandırdı. 1960 yılına 
gelindiğinde İngiltere, Nijerya’ya bağımsızlığını vermek zorunda kaldı; fakat 
bağımsız Nijerya’da yine çatışmalar dinmedi. Aksine şiddetli bir şekilde artmaya 

106 L. P. M., “Nigeria under the Macpherson Constitution”, The World Today, Royal 
Institute of International Affairs Published, Vol. 9, No. 1, Jan. 1953, pp. 12-15.



NİJERYA’DA KİMLİK TEMELLİ ÇATIŞMALARIN DİNAMİKLERİ     39

başladı. Özellikle kimlik temelli çatışmaların en fazla hissedildiği ve dinmeden 
devam edildiği bir dönemin başlangıcı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.107

1.3.3. Bağımsızlık Döneminde Çatışmalar

1914-1960 yılları Nijerya’sı İngiltere’nin sömürgesi olarak bilinir. Bu dönem 
zarfında kuzey ve güney halkları self-determinasyonları için İngiltere’ye karşı 
ayaklanmışlardır; ancak bu ayaklanma İngiltere’nin “böl, parçala ve yönet” 
politikasının gölgesinden öteye gidememiştir. Nitekim hem 1941 yılındaki 
dekolonizasyon girişimleri hem de BM Genel Kurulu’nun 1514 sayılı karar 
tasarısı doğrultusunda başlatılan dekolonizasyon sürecinin etkisiyle de 1960 
yılında Nijerya bağımsızlığını almıştır. Böylece İngiltere tarafından sınırları 
belirlenmiş Nijerya devleti, farklı kimliklerden oluşan kuzey-güney halklarının 
egemenliğine geçti. Bu egemenlikle birlikte Nijerya’nın yapay sınırlarının 
değişmesi beklenirken sınırlarla ilgili herhangi bir karar alınmadı. Aksine 25 
Mayıs 1963 tarihinde kurulan Afrika Birliği Örgütü’nde de önceden çizilmiş 
sınırların korunmasına ve sınırlara sahip çıkılmasına karar verildi. Alınan karar 
doğrultusunda sömürge döneminde olduğu şekliyle Nijerya siyasi haritası 
aşağıdaki gibi kabul edilmiştir.108

107 Kelechi Chika Ubaku, Chikezie Anyalewachi Emeh and Chinenye Nkiru Anyikwa, 
“Impact of Nationalist Movement on the Actualization of Nigerian Independence, 1914-
1960”, International Journal of History and Philosophical Research, Vol. 2, No. 1, 
March 2014, p. 60-65.
108 United Nations General Assembly, “1514 Sayılı Karar Tasarısı”, https://www.sfu.
ca/~palys/UN-Resolution%201514.pdf Erişim Tarihi: 06.10.2018.



40    NİJERYA’DA BOKO HARAM ÇATIŞMASI

Harita 1: Nijerya Siyasi Haritası

Kaynak: https://yearofthefly.org/7807/nijerya-haritasi/nijerya-nijerya-haritasi/ 
(Erişim Tarihi: 09.01.2021).

1 Ekim 1960 tarihi, Nijerya’nın bağımsızlık günü ve yılı olsa da aynı zamanda 
kimlik temelli çatışmaların şiddetli bir şekilde artmaya başladığı tarihin de 
günüdür. Bunun temel sebeplerinden birini Eghosa E. Osaghae ve Rotimi T. 
Suberu’nun birlikte kaleme aldığı “A History of Identities, Violence, and 
Stability in Nigeria” başlıklı makale çalışmasında belirtmektedir. Osaghae 
ve Suberu, 1954 yılında İngiltere’nin Nijerya’yı üç ana kimlik üzerinden 
bölmek istemesiyle çatışmaların şiddetlendiğini, bu bölünmeyi tam manasıyla 
gerçekleştirememiş olsa da Nijerya halkına sözde bağımsızlığı vermekle birlikte 
yerli halkın eliyle bölünmeyi başardığını yazmışlardır. Tek devlet gibi görünen 
Nijerya’da farklı etnik ve dinden oluşan halkların birbirleriyle çatışmalarını 
sağlayan İngiltere’nin,1960 yılından bu yana yönetim sahnesinde daha etkili 
olduğunu aktarmaktadırlar.109

Nijerya’nın bağımsız olmasıyla birlikte ilk çatışmalar iktidar kavgalarıyla 
başladı. 1960 yılında Nijerya, Hausa/Fülani ile İgbo siyasi partileri arasında 
109 Eghosa E. Osaghae ve Rotimi T. Suberu, “A History of Identities, Violence, and 
Stability in Nigeria”, Crise Working Paper, No. 6, January 2005, p. 16.
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kurulan bir koalisyonla yönetildi. Yönetim 1965 seçimlerine kadar şiddetli 
tartışmalarla geçti; çünkü güneybatıda yaşayan Yoruba halkı başta olmak üzere 
çok sayıda farklı etnik ve dini kimliklerden oluşan halklara yönetimde yer 
verilmemişti. Bunun üzerine Yoruba halkı kurmuş oldukları Eylem Grubu ile 
harekete geçti. Daha önce Eylem Grubu ile kuzey halkları arasında şiddetli bir 
çekişme yaşanıyordu. Bu doğrultuda Eylem Grubu’na ek olarak Nijerya Ulusal 
Demokrat Partisi grubu da kuruldu. Kuzeyde Hausa ile Fülani halkları arasında 
da çekişmeler kısmen söz konusuydu. Bu minvalde kuzeyde Kuzey Halkları 
Kongresi’nden ayrı Nijerya Ulusal Müslümanlar Birliği kuruldu. Yeni kurulan 
bu iki siyasal oluşum 1964 seçimlerinde birbirlerini desteklediler.110

Bu destek özellikle İgbo halkı tarafından büyük bir tedirginlikle karşılandı. 
Yönetimden dışlanma ve ötekileştirilme tedirginliğiyle self-determinasyonu 
gerçekleştirme eylemine geçtiler. Bundan hareketle İgbo kökenli General 
Johnson Aguiyi-İronsi önderliğinde 1966 yılında bir darbe gerçekleşti. Darbe 
sonucu kuzeyli ilk Başbakan Fülani kökenli Abubakar Tafawa Balewa 15 
Ocak’ta öldürüldü. Aynı gün Fülani kökenli Kuzey Halkları Kongresi lideri 
Ahmadu Bello da öldürüldü.111

Osman b. Fudi’nin soyundan gelen Bello, bölgede önemli bir âlimdi ve çok 
sayıda âlim olacak talebeler yetiştirmişti. Aguiyi-İronsi tarafından öldürülmesi 
ve bölgede dini faaliyetlere yönelik sert kısıtlamaların getirilmesi, kuzey 
halklarının Aguiyi-İronsi yönetimine karşı ayaklanmasına yol açtı. Ayaklanmayı 
acımasız bir şekilde bastırmaya çalışan Aguiyi-İronsi, bölgede can acıtan ve kan 
akıtan politikalarla etkisini gösterdi. Yaklaşık altı ay yönetimde kalan Aguiyi-
İronsi’nin kuzeye yönelik nasıl bir politika izlediğini Necip El-Kiylani Kuzey 
Kahramanları başlıklı romanında şöyle özetlemektedir:

İşlenen cinayet ve gaddarlıklara karşı herkes birinden yardım bekliyor. 
Hapishane insanla dolu... Çoğunlukta subay, asker, din uleması, gazeteci ve 
yazarlar... Şehrin caddelerine ve köy sokaklarına akan Nijeryalı’nın kanı, 
özellikle asilere karşı Fülani ve Hausa halklarına mensup Müslümanlar... 
Bu kanlar, birçok kimsenin gönlünü kin ve intikamla dolduruyor. Hele 
subayların ve mahpus askerlerin... O sırada tutuklananların başındaki  

110 Fred Ekpe F. Ayokhai, “Natural resource, identity politics and violent conflict in 
post-independence Nigeria”, African Journal of History and Culture, Vol.5, No. 2, April 
2013, pp. 37-38.
111 Ngozika A. Obi-Ani and Paul Obi-Ani, “January 15-1966 Coup D’ Etat Reconsidered”, 
Nsukka Journal of the Humanities, Vol. 24, No. 2, 2016, p. 21-24.
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sorumlular çok kötü davranıyorlardı. Hem de hakaret, işkence ve dayakla... 
Bunları yapanlar kalbi katı İgbo kökenli subaylardı. Ve artık bu mahpus ve 
zindan, işkence ve zulüm sahneleri oynayan bir tiyatro salonu gibiydi...112

Bu ilk askeri darbeyle Nijerya’da “askeri darbeler çağı” da başlamış oldu; çünkü 
aynı yıl bir grup askerle kuzeyli Yarbay Yakubu Gowon liderliğinde İronsi’ye 
bir darbe gerçekleştirildi ve İronsi öldürüldü. İronsi yönetimi tarafından 
tutuklananlar serbest bırakıldı. Kuzeye yönelik ılımlı bir politika yürütüldü; 
ancak İgbo halkının ayaklanmasıyla güneydoğuda sorunlar tekrar başladı. 
Güneydoğuda askeri temelli politikalar izlendi. Bu askeri-politik uygulamalar 
Nijerya’da Biafra Savaşı’nın patlak vermesine neden oldu. 1967’de başlayan iç 
savaş, 1970 yılında hükûmet güçlerinin kuvvet kullanmasıyla son buldu; ancak 
şiddetli çatışmalar aralıklarla bugünlere kadar devam etti.113

Tope Shola Akinyetun ve Kola Muheeb Bakare’nin kaleme aldıkları 
“Identity Crises and National Development in Africa: An Exploratory Example 
of Nigeria and Sudan” başlıklı makale çalışmasında Nijerya’daki şiddet içeren 
kimlik çatışmasının birincil itici gücünü azınlık gruplarının büyük bir kısmının 
uzun süreden beri dışlanma ve ötekileştirilme politikasıyla yönetildiklerine 
bağlamaktadırlar. Dahası, farklı etnik kimliklerden oluşan halkların karşılıklı 
güvensizlik ve kayıtsızlıklarından meydana gelen olumsuz atmosferin de etkili 
olduğundan bahsetmektedirler.114

Nijerya’daki şiddetli çatışmalara konu olan en önemli boyutlardan biri 
askeri darbeler iken diğeri de 1940’lı ve 1970’li yıllardan itibaren (Sokoto 
geleneğinden gelen Sufi yönelim dışında) Müslüman ve Hristiyanlar tarafından 
kurulan çok sayıda dini temelli grupların ortaya çıkmasıdır. Nijerya, 1999 
yılına kadar askeri darbelerle sürekli hükûmet değişikliğine uğradı. Bu durum 
ülkedeki yönetici sınıfın meşruiyet sorununu gösterdiği gibi ülkenin tarihi, 
siyasi ve sosyokültürel yapısıyla da yakından ilgilidir. 1 Ekim 1960 tarihinden 
önce, coğrafi olarak ülke sınırlarının genişlemesi ve buna bağlı olarak etnik, 
dini, siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda ortaya çıkan heterojenlik, ülkenin siyasi 
ve ekonomik açıdan şiddetli çatışmalarla sarsılmasına neden olmuştur. 1999 

112 Necip El-Kiylani, Kuzey Kahramanları, (çev. Ali Nar), İstanbul: Elif Yayınları, 2002, 
s. 97-99.
113 Ngozika A. Obi-Ani and Paul Obi-Ani, “January 15 1966 Coup D’ Etat Reconsidered”,
Nsukka Journal of the Humanities, Vol. 24, No. 2, 2016, pp. 18-21.
114 Tope Shola Akinyetun and Kola Muheeb Bakare, “Identity Crises and National
Development in Africa: An Exploratory Example of Nigeria and Sudan”, International
Journal of Political Science and Development, Vol. 8, No. 1, January 2020, pp. 4-5.
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yılında sivil yönetime geçilmiş olsa da iktidar kavga ve çatışmaları hız kesmedi. 
Çatışmaların şiddetlenmesindeki diğer boyut ise farklı dini ve etnik grupların 
hızlıca hizipleşmesidir. Batı Afrika’da Osman b. Fudi’nin on birinci dedesi 
Musa Jakollo’dan, Nijerya’nın kuzeybatısında da Osman b. Fudi’den bu yana 
etkili olan bir Sufi gelenek göze çarpmaktadır. Bu gelenek dışında Müslümanlar 
tarafından kurulan Kamerun asıllı Muhammed Marva önderliğinde Maitatsine 
Hareketi, Selefi akımın İzale Hareketi, Şiilerin el-İhve el-İslamiyye (İslami 
Kardeşlik) Cemaati, Mısır kökenli Müslüman Kardeşlerin bir uzantısı olan 
Müslümanların İşbirliği (Teavunu’l Müslimin) Cemaati, Hindistan kökenli 
el-Ahmediyye Grubu ile Kur’ancılar başlıca oluşumlardır. Hristiyanlar 
tarafından kurulan Nijerya Hristiyan Konseyi, Nijerya Kitab-ı Mukaddes 
Cemiyeti, Nijerya Hristiyanlar Cemiyeti, Hristiyan Genç Erkekler Cemiyeti ile 
Hristiyan Genç Kadınlar Cemiyeti bunlardan bazılarıdır.115

1990’lı yıllardan bu yana Nijerya’da farklı etnik ve dini kesimler tarafından 
ortaya çıkan silahlı milisler de kimlik temelli çatışmaların derinleşmesine neden 
olmuştur. Bu bağlamda Ogoni Halkının Bekası Hareketi, Federe Nijer Deltası 
İjaw Toplulukları Hareketi, Nijer Deltası Halkı için Gönüllüler Gücü Hareketi, 
Nijer Deltası’nın Kurtuluşu Hareketi, Egemen Biafra Devleti için Bilinç Hareketi 
ile çok sayıda irili ufaklı örgütler Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgelerde 
kurulmuşlardır.116

Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde ise özellikle 2000 sonrası 
Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde Boko Haram ile Batı Afrika İslam Devleti 
örgütlerinin varlıklarından bahsedilebilir. Bu örgütler arasında Boko Haram 
en şiddetli terör eylemlerini gerçekleştirmektedir. 21. yüzyıl Nijerya’sındaki 
çatışmaların şiddetlenmesinde ana gruplardan biri olarak Boko Haram gösterildiği 
gibi Nijerya denildiğinde de yine Boko Haram akıllara gelmektedir. Bu nedenle 
Nijerya’daki kimlik temelli çatışmaların iyi analiz edilebilmesinde Boko Haram 
örgütünü ortaya çıkaran ana nedenlerden (tarihi, coğrafi, sosyokültürel, siyasi, 
ekonomik vb.) bahsedilmesi ve bu bağlamda oluşum sürecinden yapılanmasına, 
yapılanmasından saldırı faaliyetlerine kadarki durum analizinin yapılması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

115 Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 20-28.
116 M. A. Habiba, Conflicts in the Niger Delta: Analysis of Causes, Impacts and Resolution 
Strategies, England: Coventry University Press, Degree of Doctor of Philosophy, 2018, 
p. 61-65.
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İKİNCİ BÖLÜM

BOKO HARAM  
ÇATIŞMASININ ANALİZİ

2.1. Boko Haram Sorununu Tanımlama

Batı Afrika devletleri içinde bölgesel bir lider konumunda olan Nijerya, 
barındırdığı nüfus açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Ham 
madde kaynaklarının zenginliği de Nijerya’yı kıtasal ve küresel ölçekte 

önemli bir yere taşımıştır. Özellikle petrol ve doğal gaz rezervlerinin bol 
miktarda bulunması ve bu rezervlerin öneminin günbegün artması da Nijerya’yı, 
dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz rezervlerince zengin ülkeler grubuna 
yerleştirmiştir.117

Nüfusun yarısından fazlasını Müslümanlar oluştururken geri kalan nüfusun 
çoğunu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Din olgusunun yanı sıra çok sayıda 
etnik farklılıklar da göze çarpmaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi Hausa, 
Fülani, İgbo, Yoruba, İjaw gibi topluluklar bu kapsamda zikredilebilmektedir. 
Bu profilin oluşmasında sömürgecilerin çizdiği suni sınırlar etkili olmuştur. 
Bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılında ise uti possidetis denilen politikanın 
benimsenmiş olmasıyla da gerginlikler ve çatışmalar şiddetlenmiştir. Özellikle 
Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yaşanan çatışmaların şiddet içerikli 
olduğundan bahsedilebilir; çünkü yönetimde söz sahibi olmak adına radikal 
söylem ve eylemlerde bulunulmuş, bunun sonucunda ise şiddetli çatışmalar 
meydana gelmiştir.118

Bu minvalden hareketle Nijerya’nın bağımsız olduğu ilk yıllardaki 
çatışmaların siyasi nedenlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Bu siyasi içerikli 
çatışmalar da zamanla din olgusuyla ve etnik kökenle bütünleştirilerek kültürel 
temelli çatışmalara dönüşmüştür. Kültürel nedenlerden kaynaklı çatışmalar ise 
etkisini siyaset sahnesinde ve yönetim kadrolarında hissettirmiştir. Bilindiği gibi 
yönetim kadroları 1999 yılına kadar askeri darbeyle iktidara gelen generaller  

117 ___, “Country Analysis Executive Summary: Nigeria”, June 25, 2020, 
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Nigeria/
NigeriaCAXS_2020.pdf Erişim Tarihi: 5 Mart 2021.
118 Farhad Mirzayev, “General Principles of International Law: Principle of Uti Possidetis 
Juris”, Moscow Journal of International Law, No. 3, 2017, p. 33-34.
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tarafından yönetilmiştir. Bu doğrultuda 1960’tan 1999’a kadar ülke yönetimine 
egemen olan askerlerle siviller arasında da zaman zaman sorunlar ve çatışmalar 
meydana gelmiştir. Sivil savaş ve askeri yönetim dönemi olarak bilinen 
bu dönemde siyasal ve toplumsal travmalar yaşanmıştır. Nitekim ülkedeki 
çatışmaların çözümüne yönelik öneriler oluşturulmaya da başlanmıştır. Bu 
önerilerden biri de temelleri İngiltere sömürgeciliğine dayanan federal sistemin 
eyalet sayısında artışların olmasıdır.119

Biafra Savaşı’na kadar Nijerya dört bölgeden oluşmaktaydı. Savaştan sonra 
ülke 12 eyalete ayrıldı ve 1976 yılına kadar devam etti. Olusegun Obasanjo’nun 
iktidara gelmesiyle 12 eyalet de bölünerek 19 eyalete çıkarıldı. 1979’dan 1983’e 
kadar 19 eyalet sistemiyle ülke yönetildi. 1984 yılında ise ülkedeki eyalet sayısı 
21’e yükseltildi; ancak bu durumlar Nijerya’daki çatışmaları bitiremedi. 1999 
yılında sivil anayasaya geçiş sağlanarak ülkedeki nüfusun etnik ve dinsel olguları 
da göz önünde tutularak ülke altı bölgeye ayrıldı. Bunlar kuzeydoğu, orta kuzey 
ve kuzeybatı ile güneydoğu, güney-güney ve güneybatı olarak belirlendi. Dahası 
toplam 36 eyalet ve 774 yerel yönetim meclisi de oluşturuldu. Bunlara ek olarak 
başkent Abuja şehri de Federal Merkezi Bölge olarak kabul edildi.120

Bu siyasi gelişmeler doğrultusunda çatışmalar yine dinmedi ve bitmedi; 
çünkü çatışmalara sebebiyet veren bir diğer faktör ekonomik temelli politikalardan 
kaynaklanıyordu. Özellikle petrol gelirlerinden kaynaklı çatışmalar bu 
bağlamda büyük bir sorun teşkil ediyordu. Yolsuzluk ve yoksulluk en önemli 
sorunlar olarak görülüyordu. Bu minvalden hareketle ekonomik sorunlar, çıkar 
çatışmalarının ve sosyokültürel yozlaşmanın bir uzantısı olarak tarihi nedenleri 
de olumsuz etkiliyordu. Öte yandan toplumsal ve siyasal sonuçları itibariyle 
ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen bir politikanın da gölgesini oluşturuyordu. 
Tüm bu gelişmeler ışığında yeni yapılanmalar ve hükûmet politikalarına karşı 
koyacak gruplanmalar gibi faaliyetler de günyüzüne çıkmaya başlıyordu. Bu 
yeni yapılanma içerisinde olan ve hükûmet politikalarını protesto edecek olan 
gruplardan birini Boko Haram örgütü oluşturmuştur.121

119 Wolfgang Gieler ve Zafer Akbaş, “Nijerya: Afrika’nın En Kalabalık Ülkesinde Dinsel 
ve Etnik Çatışma”, (ed.) Kemal İnat vd., Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve 
Konuları 2. baskı, Ankara: Nobel Yayınları, 2016, s. 199-201.
120 Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 11-12.
121 Elewechi Okike, “Seeding Corporate Integrity: The Challenges to Accounting and 
Auditing in Nigeria”, Global Corruption Report 2009, Cambridge University Press, 
2009, p. 135-137.
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2.1.1. Boko Haram’ın Tarihi Arka Planı

Boko Haram örgütü, Nijerya’nın Borno eyaletinin başşehri Maiduguri’de 
Muhammed Yusuf önderliğinde 2002 yılında kuruldu. 1970 yılında Yobe 
Eyaleti’nin Jalasko şehrine bağlı Girgir köyünde doğan Muhammed Yusuf, 2009 
yılında öldürüldüğünde dört eşi ve on iki çocuğu vardı. Örgüt, Nijerya başta 
olmak üzere Nijer, Kamerun ve Çad bölgelerinde etkilidir. Müslüman nüfusun 
çoğunlukta olduğu bu bölgelerde Hausa, Kanuri ve Fülani kökenli halklar 
yaşamaktadır. Uluslararası kamuoyunda Boko Haram olarak bilinen örgütün 
adı, “Cemaatu Ehlü’s-Sünne Li’d-Dava ve’l-Cihad ala-Menheci’s-Selef” yani 
“Selef Yöntemi Üzerine Ehl-i Sünnete Davet ve Cihat Cemaati’dir.” Bu minvalde 
örgüt, Selefilik akımını ön plana çıkartmakla birlikte bölgede selefi yönteme 
dayalı bir devlet kurmanın gerekliliğini de ön plana çıkartmaya çalışmaktadır. 
Esas itibariyle Selefilik olgusu zamanla siyasileştirilmiş ve ‘Siyasi Selefiliğin’ 
doğuşuna yol açmıştır.122

Enver Arpa Siyasi Selefilik ve Küresel Cihad başlıklı çalışmasında ‘selef, 
selefilik ve siyasi selefilik’ gibi kavramları şöyle açıklamaktadır: 

Selef, sözlükte ‘geçen, daha önce olan’ manalarına gelmektedir... Yani 
‘eski cemaat’ demektir... İslam’ın ilk ve önder nesli olan sahabe ve tabiine 
‘selef’ denildiği gibi bu kelime, ‘ahkâm konusunda Hz. Peygamber, sahabe 
ve tabiilerin söz ve metotlarına başvuran’ anlamında da kullanılmıştır. 
Selefilik ise ‘sahabe ve tabiin mezhebinde bulunan fakih ve muhaddislerin 
yolu’ olarak tanımlanmıştır... Selefilik gerçekte bir mezhep değil, bir 
anlayış tarzı ve bilgi üretme yöntemi olarak tanımlanmaya uygundur... 
Bu nedenle bu ekole mensup olanlar, ‘Ehlu’s-sünne, Ehlu’l-hadis, Ehlu’l-
eser’ gibi sıfatlarla tanımlanmışlardır... Selefilik, 13. asırda yaşayan İbn 
Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim el-Cevziyye’nin çabalarıyla sistematik bir 
ekole dönüşmüştür... İbn Teymiyye, Selefi metodu şöyle tanımlamaktadır: 
“Selefiyyeye göre dinin bütün inanç ve ibadet meselelerinin nasslara (kesin 
emirlere) dayanması gerekiyor. Çünkü Allah, inanılması gereken hükümleri 
vahiyle bildirdiği gibi onları ispat ve takviye edecek akli istidlallere de 
yine nasslarda işaret etmiştir. Dolayısıyla bunları anlama çabası dışında 
başka deliller aramaya ihtiyaç yoktur...” 18. asırda Arap Yarımadası’nda 
ortaya çıkan ve bu ekolü kendi siyasi amaçları için bir araca dönüştüren 

122 Emrah Kekilli, Hayri Ömer ve İbrahim Bachir Abdoulaye, “Bir Örgütün Anatomisi: 
Boko Haram”, SETA/Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul/Ağustos 
2017, s. 9.
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Muhammed b. Abdulvahhab’a kadar İslam düşüncesi içerisinde daha çok 
bir bilgi üretme metodu olarak kabul gören Selefilik, onunla birlikte siyasi 
yönü ağır basan bir düşünceye dönüşmüştür. Arabistan’ın Necd bölgesinde 
bir devlet kurma hedefiyle yola çıkan Abdulvahhab, hilafet makamı olan 
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı meşruiyet kesbetmek için Selefi anlayışı 
esas alan bir siyasi tavır takınmaya başlamış, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
ve Hanefi anlayışı dalalet içerisinde olmakla suçlamıştır. Selefilik, onun bu 
yaklaşımıyla birlikte diğer Sünni grupları dışlayan bir tutuma yönelmiştir. 
Kısacası İbn Teymiyye’de siyaseti yönlendirme amaçlı bazı çabalar görülse 
de Selefilik, onun şahsında dini bilgi üretme kimliğinden uzaklaşmamıştır. 
Abdulvahhab ise bu anlayışı, kendi siyasi hedefleri için kullanmakta bir 
sakınca görmemiştir.123

Bilindiği gibi Nijerya’nın kuzeybatısında Sokoto’nun egemen olduğu bölgelerde 
Sufi geleneğin etkisi ağır basmaktaydı; ancak kuzeydoğuda bu etkinin zayıf 
olduğu, bölgede etkili olan Selefi anlayıştan anlaşılmaktadır. Aslında sadece 
Selefilik değil, Şii ve diğer akımların oluşumları da göz önüne alındığında 
Sufi geleneğin zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bağımsızlık 
sonrası Nijerya’nın kuzeydoğusundaki temel sorunlardan biri de Selefi ve 
Şii gibi grupların hükûmetle yaşanan çatışmaları olmuştur. Bu doğrultuda 
Kuzeydoğu Nijerya’da 1960-2000 yılları arasında Maitatsine Hareketi, İzale 
Hareketi ve el-İhve el-İslamiyye Cemaati gibi grupların hem kendi aralarındaki 
anlaşmazlıkları hem de hükûmetle olan çatışmaları dikkat çekmektedir. Bu 
anlaşmazlık ve çatışmalar 2002 yılında Boko Haram örgütünün kurulmasına 
olanak tanımıştır. Bundan dolayı Boko Haram örgütünün anatomik yapısının iyi 
analiz edilebilmesi açısından bu grupların devinimleri incelenmelidir.

Maitatsine Hareketi

Bu hareketin lideri Kamerun asıllı Muhammed Marva’dır. Marva, 1940’lı 
yıllarda Kamerun’dan Nijerya’nın Kano Eyaletine göç etmiştir. İslam din âlimi 
olarak bilinen Marva, burada dini dersler vermiştir. Muhammed Yusuf’un 
babası da bu hareketin bir mensubu olmuştur. 1980’li yıllara kadar üye sayısını 
artıran ve etki alanını genişleten Maitatsine Hareketi, bu yıllarda hem ülkenin 
kötü yönetimine hem de sosyoekonomik dengesizliklerin oluşumuna karşı 
tepki göstermiştir. Aynı zamanda bölgede İslam Şeriatına dayalı bir yönetimin 
123 Enver Arpa, Siyasi Selefilik & Küresel Cihad, Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2018, s. 
19-24.
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oluşması için de girişimlere başlamıştır. Bu nedenle Batı temelli teknik ve 
faaliyetleri reddetmiş, İslam Şeriatına dayalı faaliyetlerin uygulanmasını 
benimsemiştir; fakat bu girişimler bölgede beklenmeyen şiddetli çatışmalara yol 
açmıştır. İlk çatışma Aralık 1980’de Kano’da başlamış olup ardından 1982’de 
Maiduguri yakınlarındaki Bulumkutu’ya, 1984’te Adamava’nın Yola şehrine ve 
1985 yılında da Gombe eyaletine sıçramıştır.124

Elizabeth Isichei “The Maitatsine Risings in Nigeria 1980-1985: A Revolt 
of the Disinherited” başlıklı çalışmasında Maitatsine Hareketine yönelik 
ilk çatışmanın 18 Aralık 1980 tarihinde yapıldığını bildirmektedir. Emniyet 
güçlerinin Maitatsine karargâhını basmasıyla çatışmanın patlak verdiğini, 
Marva ve müritlerinin emniyet güçlerine karşılık verdiğini ve çatışmanın şiddetli 
bir şekilde devam etmiş olduğunu aktarmaktadır. Ayaklanmaya ordu ve hava 
kuvvetlerinin dâhil edilmesiyle son bulduğunu, ancak resmi kayıtlara göre 4 bin 
177 kişinin ölmesine neden olduğunu ve bu çatışmada Marva’nın da öldüğünü 
kaydetmektedir.125

Marva’nın ölümünden sonra da çatışmalar devam etmiştir. 26 Ekim 
1982’de Maiduguri’ye 15 km uzaklıkta bir mezra olan Bulumkutu’da Maitatsine 
üyeleriyle emniyet güçleri arasında çatışmalar çıktı. Bu çatışmalarda 3 binden 
fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda tarikat üyesi de Adamava Eyaletinin 
Yola şehrine kaçtı. 27 Şubat 1984’te Yola şehrinde de üçüncü çatışma patlak 
verdi. İstihbarat, tarikat üyelerinin burada tehlike oluşturacakları gerekçesiyle 
onlara yönelik askeri operasyon başlattı. Şiddetli çatışmalarla sarsılan Yola 
şehrinde sadece Maitatsine üyeleri değil, halkın da büyük bir kısmı zarar gördü. 
2 binden fazla tüccar maddi hasara uğradı, 30 bine yakın şehir halkı da evsiz 
kaldı. Çatışma yine hava ve ordunun emniyete verdiği destekle son buldu. 
Hayatta kalan örgüt üyeleri de buradan Gombe eyaletine kaçtı.126

Maitatsine üyeleriyle emniyet güçleri arasındaki şiddetli çatışma 29 
Nisan 1985 tarihinde Gombe eyaletinde de devam etti. Çıkan çatışmada çok 
sayıda Maitatsine üyesiyle birlikte yerel halktan da hayatını kaybedenler oldu. 
Maitatsine üyeleri sadece emniyet güçleriyle değil, aynı zamanda kendilerine 
katılmayan Müslüman halklara karşı da saldırılar gerçekleştirdiler. Bu nedenle 

124 Roman Loimeier, “Boko Haram: The Development of a Militant Religious Movement 
in Nigeria”, Africa Spectrum, Vol. 2, No. 3, 2012, p. 140.
125 Elizabeth Isichei, “The Maitatsine Risings in Nigeria 1980-1985: A Revolt of the 
Disinherited”, Journal of Religion in Africa, Vol. XVII, No. 3, 1987, p. 197. 
126 Elizabeth Isichei, “The Maitatsine Risings in Nigeria 1980-1985: A Revolt of the 
Disinherited”, Journal of Religion in Africa, Vol. XVII, No. 3, 1987, p. 198-199.
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istenilen hedefe ulaşamadıkları gibi bu tarihten sonra da çok zayıf bir yapı 
durumuna düştüler ve dağıldılar.127

Maitatsine Hareketi dağılmaya başladığında Muhammed Yusuf daha 
15 yaşlarındaydı. Bu nedenle bu hareketin eylemlerine katılamamıştır; ancak 
başka bir grup olan ve Şiiler’in kurduğu el-İhve el-İslamiyye (İslami Kardeşlik) 
Cemaatine katılmıştır. 

El-İhve el-İslamiyye (İslami Kardeşlik) Hareketi

Bu cemaatin liderliğini İbrahim Yakup Zakzaki 1980’li yıllardan bu yana 
yürütmektedir. Bu hareketi ‘İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler)’ cemaati 
olarak zikredenler de vardır. Böyle zikredilmesinin nedeni ise Zakzaki’nin 
Müslüman Kardeşler Hareketi’nin eserlerinden etkilenmiş olmasıdır. Nitekim 
aynı zamanda Humeyni Devrimi’nden sonra Şii üzerine yazılan eserlerden 
de etkilenmiştir. Yine Gana Cumhuriyeti’nde bulunan Ehlu’l Beyt Okulu’nda 
eğitim görmüş, oradaki ilmi havzanın yönetimini üstlenen Muhammed Taki 
et-Tabatabai’nin öğrencisi olmuştur. Zakzaki liderliğindeki bu hareket genellikle 
gençler ve öğrenciler arasında aktif olmuştur. Gençler ve öğrenciler arasında 
Muhammed Yusuf da yerini almıştır. Zakzaki 1995 yılında Şia mezhebine 
tabi olduğunu ilan edince cemaatinde bir bölünme yaşanmış, Nijerya’da baş 
gösteren Şii yönelime karşı koyan guruplar ortaya çıkmıştır. Bu gruplardan biri 
“et-Tecdid el-İslami (İslami Yenilenme)” iken aynı dönemde bazıları da Selefi 
akıma yönelmiştir. Bu akıma yönelenler arasında Muhammed Yusuf da vardır. 
Yusuf, farklı bir grup olan ve Selefi akımla anılan İzale Cemaati’ne katılmıştır.128

İzale Hareketi (İzaletu’l Bid’a ve İkametu’s Sunne)

İzale Hareketi, Nijerya’nın Plateau Eyaletinin Jos şehrinde emekli bir asker olan 
Şeyh İsmail İdris liderliğinde 1978 yılında ortaya çıkmıştır. Şeyh İdris, imam 
Abubekir Gumi’nin öğrencilerinden biridir. Bu nedenle hareketin arkasındaki 
ismin Gumi olduğu ifade edilmektedir. Gumi olduğu ifade edilse de hareketin 
yayılmasındaki etkili isim Fülani kökenli Şeyh İdris’tir. Şeyh İdris, 1937’de 
Bauchi Eyaletine bağlı Gwaskwarom şehrinde doğdu. Dedesi döneminde Kano 
Eyaletinden buraya göç etti. Şeyh İdris’in babası İdris Zekeriya bir İslam âlimi, 
bir imam ve vaizdi. Bu nedenle Şeyh İdris ilk eğitimini babasından almıştır. 

127 Elizabeth Isichei, “The Maitatsine Risings in Nigeria 1980-1985: A Revolt of the 
Disinherited”, Journal of Religion in Africa, Vol. XVII, No. 3, 1987, p. 199-200.
128  Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 21-22.
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Arapça eğitimini Kano’da tamamlayan İdris, Bauchi Eyaletine öğretmen olarak 
atanmıştır. Buradaki görevinden sonra Kaduna Eyaletine Jamaʿatu Nasril Islam 
(JNI) hareketinin kontrolünde olan Sultan Bello İlköğretim Okulu’na atanmıştır. 
İdris, sadece okul ile sınırlı kalmadı. İslam hakkında vaaz vermek ve İslam’ı 
öğretmek amacıyla geniş bir kitleye hitap etmenin yollarını aradı. Bu minvalde 
başta Sultan Bello Camisi olmak üzere Ordu kışlalarında farklı camilerde 
(Kawo Camii-Doka Camii gibi) vaaz vermeye başlamıştır. İdris, kışla dışında 
kasabadaki insanlara da vaaz veriyordu; fakat bu faaliyetleri dikkat çekmiş 
ve ceza olarak da Müslümanların sayıca az olduğu Oyo Eyaletinin başşehri 
İbadan’a nakledilmiştir. Burada vaazlarına devam eden İdris, vaazlarında 
Osman b. Fudi’nin kitaplarının önemine de vurgu yapıyordu. İbadan’daki 
faaliyetleri de dikkat çekmişti. Bunun üzerine Nijer Eyaletine bağlı Kontagora 
şehrine tayin edildi. Giderek büyük ilgi görmeye başlayan İdris’in vaazları halk 
tarafından kayıt altına alınıyor ve hızlıca yayılıyordu. Bu dönem Sufi tarikattan 
bir imamla girdiği dini tartışmalar sonunda büyük bir tatsızlık olmuş ve olaya 
hocası Gumi’nin el atmasıyla olay çözülmüştü. Bu olayla birlikte Şeyh İdris’in 
siyasi ve dini bir başarı gösterebileceği de öngörülmüştü. Bu onun için önemli 
bir adımdı. Bir diğer önemli adım ise buradan Plateau Eyaletinin başşehri Jos’a 
nakledilmiş olmasıydı.129

Jos, hem etnik hem de dini bağlamda çok çeşitli bir şehirdi. Ramzi Ben 
Amara The Izala Movement in Nigeria: Genesis, fragmentation and Revival 
başlıklı çalışmasında Şeyh İdris’in Binbaşı Alhassan’ın sorumluluğunda 
bulunan 3. zırhlı Tugay Komutanlığına nakledildiğini ve caminin olmadığı 
yerlerde Şeyh’in vaaz vermemesi konusunda uyarıldığını aktarmaktadır; ancak 
Şeyh İdris’in bu uyarılara uymadığını, hem evinde hem de başka evlerde 
vaaz vermeye devam ettiğini de yazmaktadır. Bu faaliyetlerinden dolayı Jos 
Eyaletinden Borno Eyaletine nakledildiğini aktaran Amara, Şeyh İdris’in kısa 
sürede çok sayıda takipçi kazandığını ve organize bir kurumun temelini attığını 
da aktarmıştır.130

Şeyh İdris, bir takipçi ağı kurmayı başardı. Şeyh İdris’in vaazının pek 
çok takipçiyi cezbetmesi, organize bir kurumun temelini oluşturuyordu. Bu 
süreçte Şeyh İdris’in Nijerya Ordusu’ndan istifa edip etmediği açık değil ama 
1978’de İzale örgütünü kurmak için görevinden ayrıldığı bir gerçektir. Fakat  
 
129 Ramzi Ben Amara, “Shaykh Ismaila Idris (1937-2000), the Founder of the Izala 
movement in Nigeria”, Annual Review of Islam in Africa, Issue No 11, 2012, p. 74-77.
130  Ramzi Ben Amara, The Izala Movement in Nigeria: Genesis, fragmentation and 
Revival, Germany: Göttingen University Press, 2020, p. 93-94.
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Nijerya Güvenlik Servisi tarafından izleniyordu. Bu nedenle birçok kez sürgün 
edilmek ve sorgulanmakla kalmayıp 1978 yılında Kano Eyaletinde hapsedildiği 
de bilinmektedir. Şeyh İdris, hocası Şeyh Gumi’nin aksine açık sözlü, Sufileri ve 
Sufizmi eleştirmeye daha açıktı. Başka bir ifadeyle Şeyh Gumi’nin etkisi Şeyh 
İdris’e Sufi ve Sufizm uygulamalarına karşı vaazlarını sürdürmesi için ilham 
kaynağı olduğu söylenebilir. Bu bilgiler ışığında İzale Hareketinin arkasındaki 
ismin Şeyh Gumi olduğu dillendirilse de hareketin mimarı olarak Şeyh İdris 
gösterilmektedir. Kısacası hareket, Şeyh Gumi’nin manevi desteğiyle başlamış 
ve Şeyh İdris tarafından da kurulmuştur.131

İzale Hareketi’nin çalışmaları 8 Şubat 1978’de Jos Eyaletinde başladı. 
12 Mart 1978’de gayri resmi kuruluşu gerçekleşti. 1 Aralık 1985’te ise Nijerya 
İçişleri Bakanlığı, İzale Hareketinin resmi olarak tescil edilmesine izin veren 
kuruluş belgesini imzaladı; çünkü her kuruluş, İçişleri Bakanlığı’ndan resmi bir 
onay belgesi almakla yükümlüdür. Başka bir ifadeyle İçişleri Bakanlığı’nın onayı 
olmadan herhangi bir örgütün/kuruluşun kurulmasına izin verilmemektedir. Her 
örgüt ayrıca bir gazetede reklamını yapmalıdır. Bakanlık, örgüte karşı herhangi 
bir itiraz veya tepkiler olursa bunlar için biraz süre verir. İzale Hareketi’ne de ilk 
aşamada itirazlar ve tepkiler gelmiştir. Bu nedenle bakanlık biraz süre vermiş ve 
azalan tepkiler neticesinde 1 Aralık 1985 tarihinde resmi izin belgesini vererek 
hareketin kurulmasına olanak tanımıştır. Böylece İzale Hareketi olarak bilinen 
“İzaletu’l Bid’a ve İkametu’s Sunne” (Bidatları İzale ve Sünneti İkame) örgütü 
kurulmuş oldu.132

Bu dönemde siyasetle ilgilenen birçok Müslüman, siyasal enerjilerini 
ifade etmenin alternatif yollarını arıyordu. Bu nedenle dini temelli örgütlere 
katılım göstermeye gayret ediyorlardı. Bunlardan biri de Muhammed Yusuf idi. 
Yusuf, 1995 yılında Şii mezhebine tabi olduğunu ilan eden el-İhve el-İslamiyye 
Cemaati’nin lideri Zakzaki ile yollarını ayırmıştı. Bu örgütten ayrılan Yusuf, 
İzale Hareketi’nin faaliyetlerine katıldı.133

Yusuf bu harekete katılarak hareketin âlimlerinden biri olan Şeyh Cafer 
Mahmut Âdem ile tanıştı. Daha açık bir ifadeyle Şeyh Cafer’in öğrencisi oldu. 
Selefi bir İslam âlimi olan Şeyh Cafer, Hausa kökenli olup Katsina Eyaletinin 
Daura şehrinde 1960 yılında doğmuştur. Şeyh İdris’in en güvendiği üyelerden 
131 Ramzi Ben Amara, The Izala Movement in Nigeria: Genesis, fragmentation and 
Revival, Germany: Göttingen University Press, 2020, p. 95.
132 Ramzi Ben Amara, The Izala Movement in Nigeria: Genesis, fragmentation and 
Revival, Germany: Göttingen University Press, 2020, p. 96.
133 Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 21-22.
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biriydi. Şeyh İdris’in 2000 yılındaki vefatından sonra hareketin önde gelen 
isimlerinden biri oldu. Karizmatik bir lider olan Şeyh Cafer, 1990’ların sonlarına 
doğru Nijerya’nın kuzey eyaletlerinde etkili bir din âlimi olarak ortaya çıktı. 
Bu dönemde bir sivil toplum örgütü olan Al- Muntada Islamic Trust örgütü de 
Nijerya’da aktif faaliyetlerde bulunuyordu.  Andrea Brigaglia tarafından kaleme 
alınan “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada Islamic 
Trust: Reflections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria” 
başlıklı makaleye göre Al-Muntada (Münteda), 1986 yılında Londra’da Suriye 
uyruklu Muhammed Sürur b. Naif Zeynel Abidin ve takipçileri tarafından 
kurulmuştur. Muhammed Sürur’un ismi ilk kez 1970’lerde Suudi Arabistan’da 
önemli din âlimlerinden Salman-el Awde’nin de aralarında bulunduğu İslami 
Uyanış (Sahva) Hareketi’nde dillenmeye başlamıştır; ancak Sahva Hareketi 
ile Suudi Yönetimi arasındaki ihtilaflardan dolayı Muhammed Sürur, 1974 
yılında sınır dışı edilmiş ve Kuveyt’e yerleşmiştir. Buraya gelmeden önce Suudi 
Arabistan’da matematik öğretmeni olarak görev yapmış ve matematik öğretmeni 
olmanın yanı sıra Selefi anlayış üzerine yazılan eserlere de katkıda bulunmuştur. 
Makalede Kuveyt’ten de 1984 yılında ayrılan Muhammed Sürur’un Londra’ya 
yerleşerek Selefi anlayış üzerine daha da çok yoğunlaştığı ve Münteda İslami 
Güven adında bir sivil toplum örgütünü kurduğu belirtilmektedir. Örgütün hem 
Orta Doğu bölgesindeki hem de Afrika kıtasındaki ülkelerde önemli faaliyetlerde 
bulunduğuna ve bu ülkelerden birinin Nijerya olduğuna, Londra yönetiminin 
bu örgütün Nijerya’daki faaliyetlerine sponsorluk yaptığına, örgütün de Şeyh 
Cafer’e destek verdiğine değinilmektedir.134

Brigaglia, çalışmasında Şeyh Cafer’in kuzeydeki etkisinin sadece 
karizmatik olduğundan değil, aynı zamanda Ehli Sünnet hareketinin de önemli 
bir sözcüsü olduğundan kaynaklı olduğunu yazmaktadır. Bu bağlamda hem 
Selefi bir İslam âlimi olması hem de Münteda İslami Güven sivil toplum kuruluşu 
tarafından destekleniyor olması Şeyh Cafer’in konumunu değerli kıldığından 
bahsetmektedir. Dahası Kano Eyaletinde Münteda tarafından inşa edilen camiye 
Şeyh Cafer’in imam olarak atanmasının da önemli bir gelişme olduğuna vurgu 
yapmaktadır; çünkü Münteda’nın bölgeye yönelik sadece cami inşa etmekle 
kalmadığını okullar, hastaneler, enstitüler, kitabevleri, vakıflar ve dernekler gibi 
pek çok faaliyetleri de yürüttüğünü aktarmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında 
Şeyh Cafer’in örgüt tarafından destekleniyor olması, onu, daha çok ön plana 

134 Andrea Brigaglia, “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada 
Islamic Trust: Reflections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria”, 
Annual Review of Islam in Africa, Issue No: 11, 2012, p. 39.
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çıkartmıştır. Bu durum bazı tartışma ve sorunlara da yol açmıştır. Liderlik 
sorunları, örgütün iktisadi durumu ve örgütte bölünmelerin yaşanması gibi temel 
sorunlar sayılabilir. Öte yandan Kano Eyaletinde aktif faaliyetler yürüten Sufi 
akımın Kadirilik ve Ticanilik tarikatlarının önde gelen isimlerinden bazılarının 
Münteda sivil toplum kuruluşunun Maitatsine Hareketine benzediğini, dış 
bağlantılı olmasından dolayı endişelendiklerini içeren bir şikâyet dilekçesi ile 
Kano Valisi’ne başvurmuşlardır. Kısacası bu hareketin eylemlerinden bölge 
halklarından bazılarının rahatsızlık duymaları önemli sorun ve tartışmalardan 
biri olmuştur.135

Bir başka sorun ise Şeyh Cafer ile öğrencisi Muhammed Yusuf arasındaki 
sorundur. Yusuf, vaazlarında batı destekli faaliyetleri kınamış ve daha radikal bir 
Cihatçı-Selefi anlayış yolunu benimsemiştir. Bu anlayıştan dolayı ikili arasında 
fikirsel ayrılıklar ve sözlü çatışmalar ortaya çıkmış ve bu durum hem vaazlarına 
hem de destekçilerine yansımıştır. Yusuf’un hitabet sanatı kısa sürede bölgede 
etki bırakmış ve Londra merkezli Münteda sivil toplum kuruluşuna karşı muhalif 
bir grup oluşturabilmiştir. Ayrıca Şeyh Cafer’in Münteda ile olan ikili ilişkilerini 
de az da olsa zedelemeyi başarmıştır. İkili arasındaki tartışmaların büyümesi 
Yusuf’un İzale Hareketi’nden ayrılmasına ve yeni bir örgütün kurulmasına 
neden olmuştur. Şeyh Cafer, doğduğu eyalet olan Katsina ve civarında bulunan 
bölgelerde daha etkiliyken Yusuf ise doğduğu Yobe Eyaleti başta olmak 
üzere Gombe ve Bornu eyaletlerinde de etkili olmuştur. Kısacası Şeyh Cafer, 
Nijerya’nın orta ve kuzeybatısında, Yusuf da orta ve kuzeydoğu bölgelerinde 
etkili olmuşlardır. 2002 yılına gelindiğinde Yusuf, İzale Hareketi’nden tamamen 
ayrılmış olup Bornu Eyaletinin başşehri Maiduguri’de Boko Haram adında yeni 
bir radikal örgüt kurmuştur.136

2.1.2. Boko Haram’ın Ortaya Çıkış Nedenleri

Portekizlilerin ülkeyi keşfetmesiyle birlikte Nijerya’da sömürgecilik dönemi 
başlamıştır. 1849 yılında Benin kıyılarını ve Biafra’yı sömürgeleştirmeye 
başlayan İngiltere, kısa sürede diğer sömürgeci aktörleri devre dışı bırakmış 
ve bölgede egemen güç olarak kalmayı başarmıştır. Böylece 1861’de Avrupalı  
 
135 Andrea Brigaglia, “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada 
Islamic Trust: Refl ections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria”, 
Annual Review of Islam in Africa, Issue No: 11, 2012, p. 39-40.
136 ___, “An Introduction to Boko Haram’s Ideologues: From Yusuf to Shekau”, Africa 
Research Institute, 2 Feb. 2017, https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/blog/
introduction-boko-harams-ideologues-yusuf-shekau/ Erişim Tarihi:  01.11.2020.
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tüccarlar tarafından kurulan Lagos’u sömürge yönetim merkezi yapmışlardır. 
1885’te Lagos ile bugünkü Kamerun’un Rio del Rey şehirleri arasındaki 
geniş kıyı bölgesini İngiltere yönetimi olarak ilan etmiş, 1914’te de Sokoto 
Sultanlığını da tamamen ortadan kaldırarak Nijerya’yı yeni bir devlet olarak 
kurmuşlardır; fakat hem tarihi ve coğrafi nedenlerden hem de sosyokültürel 
farklılıklardan kaynaklı ana sorunlarla karşılaşmışlardır. Başka bir ifadeyle 
kuzey ve güney bölgeleri yönetim açısından aynı şartlara sahip olmamıştır. 
Bundan dolayı İngiltere, kontrol etmekte zorlandığı kuzeyde idari yetkilerini 
dolaylı yönetim anlayışıyla büyük ölçüde geleneksel yerli yöneticilere 
devrederken çok farklı siyasi ve sosyal şartlara sahip olan güneyde bu 
uygulamayı yapmamış ve yönetimi sıkı bir şekilde kendi elinde (doğrudan 
yönetim) bulundurmuştur.137

Bu gelişmeler çerçevesinde kuzeyin geleneksel muhafazakârlık yapısı 
devam ederken güneyde daha çok İngiltere kültürüyle bütünleşen bir durum söz 
konusu olmuştur. Bu politik uygulama ise o dönemden bağımsızlık dönemine 
uzanan bölgeler arasındaki tarihi, siyasi ve sosyokültürel nedenlerden kaynaklı 
farklılıklara sebebiyet vermiştir. Ülkenin siyasi bağımsızlığına giden yolda bu 
farklılıklardan kaynaklı nedenler kısa sürede çatışmalara dönüşmüştür. Ülke 
bağımsız olduktan sonra da bu sorun şiddetli çatışmalarla etkisini sürdürmüştür. 
Bu çatışmalara çözüm olarak eyalet sayılarında artışlar yapılsa da istenilen barış 
ortamı sağlanamamıştır.

Kurulduğu günden beri etnik ve dini çatışmalar başta olmak üzere 
ekonomik, siyasi ve coğrafi temelli çatışmalara sahne olan Nijerya, bu karmaşık 
ortamdan kurtulamamıştır. Ekonomik kaynakların paylaşım kavgalarının 
yaşandığı, yolsuzlukların var olduğu, sürekli tekrar eden askeri darbelerin ve 
bunun etkilediği siyasal istikrarsızlıkların sıklıkla gündeme geldiği bir ülke 
konumuna gelmiştir. Öte yandan uti possidetisten kaynaklı farklı etnik yapılara 
ve dini inançlara sahip halkların yeterli düzeyde entegre edilememesi ve giderek 
artan çatışma ortamında yeni çıkar gruplarının ortaya çıkmasıyla Nijerya’da 
şiddetli çatışmalar etkisini sürdürmektedir. Bu sebeplerden dolayı Boko Haram 
gibi yeni bir çıkar grubu da ortaya çıkmış ve 21. yüzyıl Nijerya’sında en şiddetli 
çatışmaların baş unsuru olarak kayıtlara geçmiştir.138

137 Paul E. Lovejoy, “Historical Setting”, (ed.) Helen Chapin Metz, Nigeria: a country 
study, (fifth Edition), Washington: Library of Congress Publication, 1992, p. 29-38.
138 Pallavi Roy, “Anti-Corruption in Nigeria: A political settlements analysis”, Anti-
Corruption Evidence/Working Paper 002, July 2017, p. 17-30.
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2.1.2.1. Tarihi Nedenler

Yobe eyaletinde doğan Yusuf, daha çocukken ailesiyle birlikte Borno 
eyaletinin başşehri Maiduguri’ye taşındı. Babası Sufi inancının Ticaniyye 
tarikatına mensuptu. Yusuf ise babasından ayrı olarak Şiilik olmak üzere bir 
dizi İslami geleneklerle de ilgilendi; fakat Yusuf nasıl bir yol izleyeceğini 
netleştiremediğinden karmaşık duygular içerisine girdi. Başka bir ifadeyle 
kafasında net bir çizgi belirleyemedi; ancak en çok Selefi akımın önemli 
vaizlerinden olan Şeyh Cafer’in vaazlarından etkilendi. Bir süre Şeyh Cafer ile 
birlikte çalıştı. Selefi topluluğunun önemli camilerinden olan Ndimi Camii’nde 
gençlik grubunun öncülüğünü yaptı. Buradaki pek çok genç gibi Yusuf’un da 
ekonomik durumu çok iyi değildi. Bu nedenle babasının çiftliğinde çalışmak 
zorunda kalıyordu; fakat bu durum onu merak ettiği ilmi araştırmalardan 
uzaklaştırdığı için içten içe içerlenmeye sevk etmişti. Yine de ilmi araştırmaların 
peşini bırakmadı.139

Şeyh Cafer gibi onun da ismi kısa sürede yayıldı ve tanınmaya başlandı. 
Şeyh Cafer sabır ve metanet içerisinde yükselerek ün ve takipçi kazanırken Yusuf 
birden yükselmek istiyordu. Bu fikir Yusuf’u İzale hareketinde anlaşmazlıklara 
sürükledi. Bunun üzerine Yusuf, kararından vazgeçme gibi geri bir adım atmadı, 
aksine vaazlarda üstü kapalı şikâyetler etmeye başladı. Tartışmalı geçen vaazları, 
kısa sürede bölgede ses getirdi. Şikâyetlerinden biri Batı eğitimine verilen 
önemin gereksizliği üzerineydi. İkincisi ise Nijerya hükûmetinin kuzeye yönelik 
politikalarınaydı. Batı eğitimini aldatıcı ve sömürücü bulan Yusuf, bu eğitime 
karşı birlik ve beraberlik içerisinde olunmasını istiyordu; ancak Yusuf’un 
temeldeki fikri kendi cemaatini oluşturmak istemesiydi. Bunun da Batı eğitimini 
ve Hükûmetin politikalarını eleştirmekle oluşacağına inanıyordu.140

Yusuf’un şikâyetlerinin çoğu, Borno eyaletinde şeriatın uygulanmasının 
yetersiz olduğu yönündeydi. Radikal bir şeriat savunucusu olarak ortaya çıkan 
Yusuf, Şeyh Cafer ve diğer âlimleri zamanla yok sayarak ve katı bir şekilde 
onları eleştirerek bölgedeki dini nüfuzunu oluşturmakla meşgul oldu. Dahası 
Münteda İslami Güven sivil toplum örgütünün Şeyh Cafer’e destek vermesi, 
bölgeye yönelik sağlık ve eğitim alanlarında yardımlar yapması da Yusuf’un 
hedefindeydi. Yusuf, Londra merkezli bu örgütün faaliyetlerini batı temelli 
olarak görüyordu ve insanlara bu örgütten uzaklaşmasını, Şeyh Cafer ve 

139 Andrew Walker, “What Is Boko Haram?”, United States Institute Of Peace, Special 
Report, June 2012, p. 3-6.
140 Medinat A. Malefakis, “Religion and religious fundamentalism in Nigeria: Boko 
Haram’s claims to truth”, WZB Discussion Paper, No. SP VI, 2019, p. 6-9.
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destekçilerini de bu örgütten ayrılmasını sert bir dille söylüyordu. Yusuf’un 
eylem ve söylemleri dinde ikili ayrılıklara ve anlaşmazlıklara sebebiyet verdi. 
Bu durum ise rekabet, haset, çekememezlik ve dışlanma gibi tutumlara neden 
oldu. Bölge halklarından bazıları Şeyh Cafer ve mensubu olduğu hareketi 
desteklerken bazıları da Yusuf’un yolundan gitmeyi tercih etti.141

Yusuf’u destekleyenler batı temelli eğitim politikalarına karşı çıktılar. Bu 
nedenle kendi eğitim yuvalarını inşa etmeye çalıştılar. Yusuf’u destekleyenlerin 
büyük bir kısmı Borno eyaletinde yaşıyorlardı. Bu nedenle 2002 yılına 
gelindiğinde Yusuf, Şeyh Cafer ile yollarını ayırmış ve Maiduguri tren 
istasyonunun yakınında İbn Teymiyye Mescidi camisini inşa etmişti. Cami 
sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir topluluk seferberliği ve karşılıklı 
yardım merkezi olarak kullanılıyordu. Batı temelli eğitime karşı oldukları için 
de hareketin ismine Boko Haram denilmişti. Yusuf, hükûmetin çoğu zaman 
ihmal ettiği hizmetleri sağladı. Caminin kendi dini polisini, kabinesini ve 
çiftliğini oluşturdu. Üyelerinden evlenenlere maddi yardımlar sağladı. Gruba 
katılanların yaş ortalaması büyük oranda genç kesimlerden oluşuyordu ve 
bazıları işsizdi. Bunlar ya mevsimlik tarım işçisi olarak ya da şehir esnaflarının 
yanında çalışıyorlardı. Yusuf’un kurduğu topluluk destek programları sonucunda 
motosiklet satın alıp işsiz gençlere motosiklet taksicisi olarak çalışmaları için 
tahsis etti. Yusuf’un faaliyetlerine katılanların büyük bir kısmı şehrin fakir ve 
alt orta sınıftan insanlardı. Bölgede çoğunluğunu oluşturduklarından dolayı kısa 
sürede Yusuf’un destekçileri ve takipçileri arttı.142

Borno ve Yobe’de yaşayan Kanuri halkı hareketin en büyük bölümünü 
oluşturuyordu. Nitekim kuzeydoğuda Kanuriler dışındaki kesimlerden de 
Müslümanlar vardı. Başka bir ifadeyle Yusuf’a katılanlar arasında farklı etnik 
kökenden halklar yer alıyordu. Bu durum Yusuf için büyük bir avantajdı; çünkü 
ismi bölgede ve bölgeye yakın yerlerde duyulmaya başlamıştı. Hükûmetin ihmal 
ettiği hizmetleri de yerine getirdikçe bölge halkı ona daha da bağlanıyordu. Bu 
bağlamda Yusuf, din kimliği üzerinden sosyoekonomik alanlara da dokunmaya 
ve bu politik uygulama ile siyasi nüfuzunu oluşturmaya çalışıyordu. Nitekim 
hem fakir hem de orta alt sınıftan insanlar günbegün kendisine destek vermeye 
başlıyordu. Bu politik uygulamalar sayesinde büyük bir oy kitlesine yaklaşmıştı. 
141 Victor Omowunmi Aina, Domestic Institutions and the Spread of Boko Haram in 
Nigeria, Masters of Arts in International Relations, North Cyprus: Eastern Mediterranean 
University, 2016, p. 40-42.
142 Kyari Mohammed, “The Message And Methods Of Boko Haram”, (ed.) Marc-
Antoine Pérouse de Montclos, Boko Haram: Islamism, politics, security and the state in 
Nigeria, Zaria: African Studies Centre, 2014, p. 14-16.
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Bu nedenle 2003 yılında Borno Eyalet Valisi seçilen Ali Modu Şerif de Yusuf’un 
faaliyetlerine destek vermeye başlamıştı; çünkü valiler eyaletlerdeki insanların 
oylarıyla seçiliyordu. Bu seçim usulü valilik ile bölgede nüfuz sahibi kişileri 
bir araya getiriyordu. Bu sebeple Ali Modu Şerif 2007 yılındaki seçimler için 
Yusuf’un desteğini almak istiyordu. Nitekim büyük bir destek alarak tekrar vali 
oldu.143

2002 yılında kurulan Boko Haram örgütü, ilk silahlı kampını 2004 yılında 
Nijer sınırına yakın bir bölgede kurdu. Aynı yıl ilk olarak polis güçleriyle 
Kamerun sınırı yakınlarında girdiği çatışmada bazı üyelerini kaybetti. Bu yıldan 
sonra 2009 yılına kadar hükûmet güçleri ile şiddetli kriz veya çatışma içerisine 
girmedi. Bundan dolayı Vali Ali Modu Şerif ile iyi ilişkiler içerisindeydi; fakat 
kuzeyin yoksulluğu, eyaletler arası ekonomik eşitsizlikler, gelir dağılımında 
adaletsizlikler ve güney bölgelerine yönelik yatırımlar gibi unsurlar Yusuf’un 
harekete geçmesini ve din kimliği üzerinden kendine bir şeriat devleti 
kurmasını sağlayabilir düşüncesiyle hükûmet ile arasında 2008’den itibaren 
küçük çaplı krizler yaşanmaya başladı. 2009 yılında başlayan şiddetli kriz, 
kısa sürede çatışmaya dönüştü. Yaşanan çatışmalarda Yusuf hayatını kaybetti. 
Yerine Ebubekir Şekau geçti; ancak çatışmalar 2009’dan bu yana şiddetli bir 
şekilde etkisini devam ettirdi. Bu duruma sebep olarak da Boko Haram örgüt 
üyeleri, hükûmetin bölgeye yönelik toplumsal dışlanma, ötekileştirme ve ülke 
kaynaklarından yoksun bırakma gibi unsurları göstermektedir. Nitekim bölge, 
güneyle kıyaslandığında bu tür unsurların yapılıyor olduğuna bölge halkları da 
inanmakta ve bundan dolayı birçok insan örgüte destek vermektedir. Bu temel 
sebepler incelendiğinde tarihi nedenlerden kaynaklı çatışmaları tetikleyen temel 
unsurlardan birinin coğrafi nedenlerden kaynaklı eşitsizlikler ve çatışmalar 
olduğu da söylenebilir.144

2.1.2.2. Coğrafi Nedenler

Nijerya arazisi çok çeşitli fiziki bir yapıya sahiptir. Önemli ovalar, tepeler, 
dağlar, platolar, göller, nehirler ve ormanlara sahiptir. Bu yönüyle iklimi de 
hem bulunduğu coğrafi konum hem de sahip olduğu yer şekilleri itibariyle çok  
 
143  Marc-Antoine Pérouse de Montclos, “Boko Haram And Politics: From Insurgency To 
Terrorism”, (ed.) Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Boko Haram: Islamism, politics, 
security and the state in Nigeria, Zaria: African Studies Centre, 2014, p. 148-150.
144  Marc-Antoine Pérouse de Montclos, “Boko Haram And Politics: From Insurgency To 
Terrorism”, (ed.) Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Boko Haram: Islamism, politics, 
security and the state in Nigeria, Zaria: African Studies Centre, 2014, p. 150-152.
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çeşitlilik arz etmektedir. Ülkenin güneyinde ekvatoral iklim, orta bölgelerde 
tropikal iklim etkili iken kuzeyde daha çok kuraklık ve karasal iklim etkili 
olmaktadır. En alçak yerini Atlantik Okyanusu’ndaki sınır bölgesi oluştururken 
en yüksek yeri ise Taraba Eyaleti’ne bağlı 2.419 metre ile Chappal Waddi 
(Şapal Vadi) diğer adıyla Gangirval Dağı oluşturmaktadır. Mandara Dağları da 
önemli bir yer kaplamaktadır. Kamerun, Çad ve Nijerya’nın sınırlarında kuzey-
güney doğrultusunda uzanır. Bu isim ormanlık alanlara da verilmiştir. Ülkenin 
en önemli ormanlık alanı Sambisa Ormanı’dır. Orman, Darazo şehri ile Jigava 
Eyalet koridoru boyunca Borno, Yobe, Gombe, Kano ve Bauchi eyaletlerinden 
oluşan 517 km2lik bir yerdir. Öte yandan Kamerun ve Çad sınırları boyunca da 
uzanır.145

Zikredilen bu unsurlar ülke topraklarını önemli kılmaktadır. Ülke 
topraklarını önemli kılan diğer unsur ise şüphesiz ham madde kaynaklarıdır. 
Bu bağlamda doğal gaz, petrol, kalay, demir cevheri, kömür, kireçtaşı, kurşun 
ve çinko madenleri sayılabilir. Dahası ekilebilir verimli tarım alanları da 
ülkenin temel yapı ve işlem birimidir. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 78’i 
tarım arazilerinden oluşur. Bu oran içinde yaklaşık yüzde 40’ı ekilebilir verimli 
tarım alanını kapsamaktadır. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 34’ü mera iken 
yaklaşık yüzde 10’u ise ormanlarla kaplıdır. Nijer ve Benue nehirleri Nijerya’nın 
en önemli iki büyük nehrini oluşturmaktadır. Özellikle Nijer Nehri, sadece 
Nijerya’nın değil Batı Afrika bölgesinin de en büyük nehridir. Uzunluğu 4.000 
km’yi aşan Nijer Nehri; Gine, Mali, Nijer ülkelerinden geçerek Benin-Nijerya 
sınırının bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sınırdan Nijerya topraklarına geçerek 
güneye doğru akmakta ve delta oluşturarak Atlas Okyanusu’nun bir kolu olan 
Gine Körfezi’ne dökülmektedir.146

Nijerya’nın bu sayılan unsurlara sahip olması, coğrafi konum açıdan ne 
ölçüde önemli bir ülke olduğunu göstermektedir. Bu durum tarih boyunca hem 
avantaj hem de dezavantaj olmuştur. Avantaj olarak verimli topraklara ve önemli 
nehirlere sahip olunmasından dolayı çok sayıda şehir devletlerine, krallıklara ve 
imparatorluklara ev sahipliği yaparak önemli bir merkez olmuştur. Dezavantaj 
olarak da 1861 yılında Atlas Okyanusu’nun sahil şeridinden iç kesimlere 
doğru sömürgeci İngiltere’nin yerleşmesine ve yüzyıllarca şiddetli çatışma  
 
145 ___, “Nigeria Solar IPP Support Program”, E&S Management Framework (ESMF), 
22 January 2019, p. 56-69, https://www.africafc.org/wp-content/uploads/2019/03/
Annex_NSISP_ESMF_FINAL_PublicDisclosure-1.pdf Erişim Tarihi: 01.04.2021.
146 Central Intelligence Agency, The World Factbook, “Nigeria: Geography”, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/ Erişim Tarihi: 01.04.2021.
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ve savaşlara sebebiyet vermesine neden olmuştur. Özellikle Nijer ve Benue 
nehirlerinin sömürgeciler tarafından keşfedilmiş olması, akabinde bağımsızlık 
sonrası petrol ve doğal gaz gibi iktisadi değeri yüksek ham madde kaynaklarına 
ulaşılmış olması, Nijerya halklarının kaderini derinden etkilemiştir. Halkların 
hem bölünüp parçalanmasına hem de birbirleriyle çatışıp savaşmalarına neden 
olmuştur. Bu durumu takiben yeni isimler altında farklı amaçlara hizmet eden 
çok sayıda örgütlerin ortaya çıkmasına da sebebiyet vermiştir.147

1960-2000 yılları arasında Nijerya’da ortaya çıkan örgütlerin temel 
amaçları arasında hem bulundukları coğrafyayı korumak hem de dini ve etnik 
açılardan milli değerlerine sahip çıkmak gibi düşünceler yer almıştır. Bundan 
dolayı etnik ve dini açıdan çok sayıda örgütlenme faaliyetleri ortaya çıkmıştır. 
Bunun da temel sebepleri arasında belirsiz bir ortam, siyasi istikrarsızlık, askeri 
darbelerin sıklığı, etnik ve dini çatışmalar gibi pek çok faktör sayılabilmektedir. 
Nitekim 1999 yılında askeri vesayetten sivil sürece geçiş ile Nijerya’da 
normalleşme süreci beklenirken tarihi, sosyokültürel, ekonomik ve siyasi 
nedenlerden kaynaklı yeni örgütlenmelerin ortaya çıkmasıyla bu beklenti 
hüsrana uğramıştır. Bu bağlamda Boko Haram örgütü zikredilebilir. Örgüt, 2002 
yılında kurulduğunda dini temelli bir yapılanma olduğunu iddia etse de örgütün 
kısa zamanda dini temelli faaliyetlerden uzaklaştığı ve din dışı bir terör örgütüne 
dönüştüğü gözden kaçmamıştır.148

Hiçbir dinin tasvip etmeyeceği faaliyetlerde bulunmasına rağmen Boko 
Haram örgütü, Muhammed Yusuf döneminde ve sonrasında da üye sayısını 
artırabilmiştir. Bu doğrultuda Boko Haram örgütünün Nijerya coğrafyasındaki 
faaliyetleri iki dönemden ele alınmaktadır. Muhammed Yusuf dönemi ile 
Ebubekir Şekayu dönemleri olarak zikredilmektedir. Muhammed Yusuf 
döneminde (2002-2009) örgüt ile hükûmet güçleri arasında son yıllarda şiddetli 
çatışmalar yaşanmıştır; çünkü bu dönemde örgüte katılım giderek artmış ve 
hükûmet ile çatışabilecek seviyeye gelebilmiştir. Daha öncede belirtildiği gibi 
Yusuf’un örgüte eleman kazandırmaktaki başarısı, iyi bir hatip olması ile bölge 
halklarından yoksullara maddi yardımlarda bulunmasıydı. Öte yandan bölge 
halklarının yoksul olmasında hükûmeti sorumlu tutuyordu; çünkü verimli  
 
147 Efiong Isaac Utuk, “Britain’s Colonial Administrations and Developments, 1861-
1960: An Analysis of Britain’s Colonial Administrations and Developments in Nigeria”, 
Dissertations and Theses, 1975, p. 1-8.
148 Murtala Muhammad, “Military and Politics in Nigeria”, (ed.) Ahmet Bako and et al., 
Issues on Nigerian Peoples and Culture, Wudil: An Occasional Publication of Kano 
University of Science and Technology, 2014, p. 3-6.
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topraklardan ve ham madde kaynaklarından elde edilen gelirlerin kuzeye  
aktarılmadığını, bu bölgeye karşılık güney bölgelerine aktarıldığını ifade ederek 
bir bölgesel dışlanma ve coğrafi kaynaklardan yoksun bırakılma politikasının 
uygulandığını her fırsatta dile getirmiştir. Bu dönemde hükûmeti yönetenlerin 
büyük çoğunluğunun Hristiyan olması da Yusuf’un ileri sürdüğü düşünceyi 
güçlendirmiş ve örgüte yönelik üye sayısını artırabilmiştir.149

Hem yer şekilleri hem de ham madde kaynakları açısından güney 
bölgesi kuzeye oranla daha gelişmiştir. Özellikle petrol ve doğal gaz gibi 
önemli rezervlerin güneyde bulunması, hükûmetin bu bölgeye yönelik yatırım 
politikalarını da olumlu yönde etkilemiştir; fakat bu politik uygulama da 
örgütün hedefindedir. Çünkü bölgeler arası yatırım eşitsizliğine dayanan bir 
politik uygulamanın yapılıyor olduğunu da örgüt her fırsatta dile getirmiştir. 
Tüm bu söylemler bölge halklarından bazılarını etkilemiş ve örgüte katılım 
sağlamalarına olanak tanımıştır.

Aslında ham madde kaynakları üzerinde sadece Boko Haram örgütü 
hak iddia etmemiştir. Asıl hak iddia edenler güney halkları olmuştur. Dokuz 
eyaleti (Ondo, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Imo, Abia, Akwa-Ibom ve Cross-
Rivers) kapsayan ve petrol kaynakları bakımından devasa zengin rezervlere 
sahip olan Nijer Deltası, bu yönüyle bölgenin en önemli gelir kaynaklarını 
barındırmaktadır.  Nijer Deltası’nda ve çevre eyaletlerde yaşayan ve nüfusları 
yaklaşık on beş milyonu bulan Ijaw, Ogoni, Ilaje, Itsekiri, İbibio ve Urhobo 
gibi güneyli etnik gruplar hükûmetten ham madde kaynakları üzerinde hak iddia 
etmiştir/etmektedir. Bu doğrultuda 1990’lardan beri bölgede aktif olan Ogoni 
Halkını Yaşatma Hareketi (MOSOP) ile Nijer Deltası’nın Kurtuluşu Hareketi 
(MEND) gibi örgütler hükûmetle çatışmaktadır. Çatışmalar zamanla sonuç 
vermiş olsa da örgütün tatmin olmadığı söylenebilir. Hükûmet, özellikle petrol 
gelirleriyle ilgili bir düzenlemeye gitmiş, güney halklarına ve bölgeye yönelik 
olumlu politik uygulamalar yürütmüştür. Bu bağlamda dönemin devlet başkanı 
Yar’adua, devlet bütçesinden bir milyar üç yüz milyon doları bölgede hastane, 
okul ve yol gibi yapım işlerinde kullanırken örgütten ayrılıp hükûmet safına 
geçen militanlara da aylık maaş bağlandığı yönünde söylentiler de duyulmuştur. 
Bu gibi politik uygulamalar doğal olarak Boko Haram gibi sonradan kurulan 
örgütleri de harekete geçirmiştir. Bundan dolayı hükûmet ile örgüt arasında 

149 Omar Mahmoud, “Local, Global, or in Between? Boko Haram’s Messaging, Strategy, 
Membership, and Support Networks”, (ed.) Jacob Zenn, Boko Haram Beyond the 
Headlines: Analyses of Africa’s Enduring Insurgency, Combating Terrorism Center at 
West Point, May 2018, p. 89-93.
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siyaseten alınan hatalı kararlardan kaynaklı coğrafi nedenlere dayalı çatışmalar 
söz konusu olmuştur, olmaya da devam etmektedir.150

Ham madde kaynaklarından elde edilen gelirlerin sosyokültürel ve 
ekonomik nedenlere dayanan eşitsizlik paylaşımı da örgütün bölgede büyümesine 
ve aktif faaliyetlerde bulunmasına fırsat sağlamıştır. Kadim tarihi, kültürü, 
coğrafi konumu, iktisadi değeri yüksek ham madde kaynakları ve kalabalık 
nüfusu ile önemli ve güçlü bir ülke konumuna gelmesi beklenen Nijerya’da 
özellikle coğrafi nedenlerden kaynaklı anlaşmazlıkların ve çatışmaların olması, 
tüm bu sayılan unsurları karmaşık bir yola sürüklemiştir. Buna bağlı olarak 
sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik çatışmalar da yaşanmış ve yaşanmaya 
devam etmektedir.

2.1.2.3. Sosyal Nedenler

Bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde başta aile unsuru olmak üzere eğitim, 
nüfus ve sağlık gibi faktörler önem taşımaktadır. Özellikle aile unsuru en önemli 
yapı taşı birimi olarak görülmektedir; fakat her ülkenin aile kültürü ve yapısı 
aynı olmamaktadır. Bu nedenle kültürel çatışmalar yaşanabilmektedir. Bunun 
da ötesinde aile kavramının yerleşemediği toplumlarda her türlü olumsuzluklar 
ortaya çıkabilmektedir. Bu olumsuzluklar hem yasa dışı çoklu evliliklerin 
gerçekleşmesiyle hem de çok sayıda evlilik dışı çocukların doğmasıyla birçok 
kalıcı sorunlara yol açabilmektedir.  Şiddet, tecavüz, insan kaçırma, kaçakçılık, 
çatışma, anlaşmazlık, yoksulluk, terör örgütlerine katılma gibi pek çok 
istenmeyen faktör sayılabilir.

Toplumsal eğitim denilen süreç ilk olarak ailede başlar; fakat aile kavramının 
bilincinde olmayan toplumlar bu eğitim sürecinde sınıfta kalmaktadırlar. Zikredilen 
faktörler Nijerya toplumunda yaygın olarak görülmektedir. Özellikle yasa dışı 
çoklu evliliklerin yapılıyor olması ile evlilik dışı çocukların doğması, Nijerya’nın 
sosyokültürel yapısından ekonomi-politiğine kadar pek çok alanda olumsuz etki 
oluşturmaktadır. Reşit olmayan kişilerce yapılan evliliklerin yaygın olması da 
ele alınması gereken bir husustur. Nijerya evlilik yasasında tüm bu sayılanlar 
hükümsüz/geçersiz kabul edilmektedir. Bu bağlamda yasanın 33. maddesinden 48.  
 

150 Wolfgang Gieler ve Zafer Akbaş, “Nijerya: Afrika’nın En Kalabalık Ülkesinde Dinsel 
ve Etnik Çatışma”, (ed.) Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, Dünya 
Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konuları, 2. baskı, Ankara: Nobel Yayınları, 2016, 
s. 219-220.



BOKO HARAM ÇATIŞMASININ ANALİZİ     63

maddesine kadarki ilkeler bu yönüyle ele alınmıştır.151 Fakat yasada yazılanların 
sahada uygulanmadığı bir ortam gözlemlenmektedir. Bu durum hem birey ve 
ailenin hem de toplum ve devletin anatomik yapısını zedelemektedir. 2017 
yılında hayatını kaybeden ve Baba Masaba lakabıyla bilinen vaiz Muhammed 
Bello Ebubekir’in yasa dışı 130 evlilik yaptığı ortaya çıktı. 93 yaşında ölen Baba 
Masaba’nın 203 çocuğunun olduğu ve yasaya göre bir erkeğin en fazla dört kadınla 
evlenebilmesi nedeniyle hapis cezası aldığı da bilinmektedir.152

Baba Masaba sadece bir örnek. Nijerya’da bu gibi durumlar oldukça 
yaygındır. Gayri meşru yollarla doğan çocukların çok sayıda olması, ele 
alınması gereken önemli bir sorundur. Bu çocuklardan çoğu annesiz-babasız 
sokaklarda veya yetimhanelerde büyümektedir. Bu nedenle aile denilen unsurla 
tanışmamaktadırlar. Başka bir ifadeyle aile yaşantının bilincinden uzaktırlar. Bu 
durum çok sayıda çocuğun kaçakçılık faaliyetlerine, terör örgütlerine, hırsızlık 
olaylarına ve çete gruplarına katılım göstermekle birlikte eğitimden yoksun 
olmalarına, yetersiz beslenmelerine ve merhamet duygusundan uzak, acımasız 
bir şekilde büyümelerine de yol açmaktadır.

Nijerya hükûmeti, gayri meşru evliliklerin önüne geçememektedir. Bazı 
sivil toplum kuruluşları tarafından yetimhaneler inşa edilmiş, öksüz, yetim ve 
gayri meşru yollardan doğan çocuklarla birlikte sokak çocuklarına kol kanat 
olmaya çalışılmaktadır; fakat yetimhane kültürü de tam manasıyla yerleşmiş 
değildir. Bazı yetimhanelerin kız-erkek karışımına izin vermiş olmasından 
dolayı evlilik dışı faaliyetlerin önüne geçilememektedir. Öte yandan yetimhane 
sayılarının yetersiz olması da önemli bir sorunu teşkil etmektedir; çünkü 
yetimhane dışında kalan çocukların büyük bir kısmı, sokakta büyüyerek 
istenmeyen faaliyetlerde bulunmaktadırlar.153

Bazı çocuklar hükûmet tarafından orduya alınarak üst mevkilere kadar 
yükselebilmektedirler. Hem üst mevkilerde hem de alt kademelerde bulunan  
 
 
151 ___, “Nigeria: Marriage Act/Chapter 218”, https://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb/
KnowledgebaseArticle50782.aspx Erişim Tarihi: 02.04.2021.
152 Priyanka Vartak, “Muslim preacher with 130 wives, 203 kids dies at 93 in Nigeria”, 
January 31, 2017,https://www.freepressjournal.in/cmcm/muslim-preacher-with-130-
wives-203-kids-dies-at-93-in-nigeria Erişim Tarihi: 04.04.2021.
153 Stephen S. Ojo and Sofela Afolasade Olayinka, “Efforts at meeting the needs of 
Orphans and Vulnerable children in Vulnerable households in selected communities of 
Nasarawa Eggon LGA of Nasarawa State (An Assessment of Centre for Women Youth 
and Community Action (NACWYCA-NGOs)”, Journal Of Humanities And Social 
Science, Volume 24, Issue 10, October. 2019, p. 39-42.
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bu çocuklar, ülkenin güvenliğinin yanı sıra terörle de mücadele etmekte ön 
sıralarda yer almaktadırlar. Aynı şekilde Boko Haram örgütüne katılanların 
çoğu da çocuk yaştaki bu insanlardan oluşmaktadır. Merhamet duygusundan 
uzak, acımasız ve vicdansız bir şekilde yetiştirilen bu çocuklar, örgütün saldırı 
eylemlerinde kullanılmaktadırlar. Aile ve eğitim bilincine sahip olmamalarından 
dolayı kolaylıkla katliamlar yapabilmekte, uyuşturucu çetelerine katılabilmekte, 
okullardaki çocukları kaçırabilmekte, bomba yüklü intihar saldırılarını 
gerçekleştirebilmektedirler.154

Örgüt tarafından son yıllarda çocuk kaçırma eylemleri giderek artış 
göstermiştir ve kamuoyuna sıklıkla yansımaktadır. Gazeteci yazar Wolfgang Bauer 
Çalınan Hayatlar: Boko Haram ve Afrika’nın Kalbindeki Terör çalışmasına göre 
coğrafi alan olarak örgütün en çok kullandığı bölgelerin başında Sambisa Ormanı 
gelmektedir. Binlerce çocuk, erkek ve kadın kaçırma eylemlerinde bulunan 
örgüt, bu insanları Sambisa Ormanı’na götürmektedir. Birçok Nijeryalı’ya göre 
ormana adımını atan oradan asla sağ çıkamaz. Üzerinde ta ilk çağlardan kalma bir 
lanet olduğu söylenir. Ormanın o kadar yaşlı olmasına rağmen adının ne anlama 
geldiği de pek bilinmiyor. Nijerya’nın kuzeydoğusundaki devasa ormanlardan 
geriye kalan tek ormandır. Bauer, ormanın yakınlarına kadar ulaşan en önemli 
yolun A13 olduğunu belirtiyor. Yapımı, seksenli yılların başında tamamlanan 
bu yol bölgeye medeniyeti getiren yol olarak bilinmektedir. Yola Eyaletinden 
başlayıp 350 kilometrelik uzunluğuyla Bama yakınlarına kadar uzanmaktadır. 
Çocuk, erkek ve kadın kaçırma eylemlerinde bulunan Boko Haram bu yol 
üzerinden Sambisa Ormanı’na gitmektedir.155

Sambisa Ormanı örgütün konuşlandığı en önemli bölgedir. Bauer, örgüt 
tarafından Sambisa Ormanı’na kaçırılıp sonradan kendilerini kurtaran insanlarla 
röportaj yaparak bölgedeki durumu aydınlatmaya çalışmıştır. Sadiya, Talatu, 
Batula, Rabi ve İsa gibi binlerce isim zikredilebilir. 38 yaşında, beş çocuk 
annesi olan Sadiya pazarcı olarak geçimini sağlarken Boko Haram tarafından 
Sambisa Ormanı’na kaçırılıp dokuz ay esir tutulmuştur. Zorla evlendirilmiş ve 
tecavüzcüsünden çocuk sahibi olmuş kadınlardan biridir. 14 yaşındaki kızı Talatu 
da dokuzuncu sınıftayken annesiyle birlikte kaçırıldı ve o da zorla evlendirildi.  
 
 
154 United Nations, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and 
Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System, Vienna: United Nations Office 
on Drugs and Crime, 2017, p. 45-46.
155 Wolfgang Bauer, Çalınan Hayatlar: Boko Haram ve Afrika’nın Kalbindeki Terör, 
(çev. Sergen Özhan), İstanbul: Kor Kitap Yayınları, 2018, s. 13-14.
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41 yaşındaki Sadiya’nın ablası Batula da hamile iken örgüt tarafından kaçırılarak 
Sambisa Ormanı’na götürülmüştür. Batula’nın 13 yaşındaki kızı Rabi de beşinci 
sınıftayken örgüt tarafından kaçırılmıştır. O da zorla evlendirilip tecavüze 
uğrayanlardandır. 23 yaşındaki küçükbaş hayvan tüccarı İsa da örgüt tarafından 
ormana kaçırılanlardandır. Örgüt, kaçırdıkları erkekleri silahaltına alırken kız ve 
kadınları da zorla evlendirip örgütün nüfusunu artırmaktadır.156

Nijerya’daki temel sorunlardan biri de eğitim sistemiyle ilgilidir. Eğitim, 
genel olarak eyalet yönetimleri, özel okullar, medreseler ve kiliseler etrafında 
toplanmaktadır. Rehabilitasyon merkezleri olarak bilinen eğitim camiaları da 
vardır. Devlet ve özel okullardaki eğitim ücretleri oldukça yüksektir. Bundan 
dolayı hem kuzey hem de güney bölgelerindeki yoksul aileler, çocuklarını 
maddi olarak daha uygun olan rehabilitasyon merkezlerine göndermeye 
çalışmaktadırlar. Buralarda din dersleri de verilmektedir. Bu nedenle öğrenci 
sayıları oldukça fazladır. Kuzeydeki rehabilitasyonlar bölgede İslam dini ağır 
bastığından, güneydeki rehabilitasyonlar da Hristiyan dini ağır bastığından bu 
dinlere dayalı dersler vermektedirler. Yoksul ailelerin yanı sıra sokak çocukları, 
engelli çocuklar, yetim ve öksüz çocuklar da buralarda eğitim görebilmektedir. 
Fakat devlet tarafından yeterince kontrol edilemeyen bu merkezlerde de 
ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.157 Bu sorunların başında bazı çocukların 
zincirlenerek uyuşturuldukları, cinsel istismara ve işkenceye maruz kaldıkları 
gelmektedir. Hükûmet güçleri zaman zaman operasyonlar gerçekleştirse de tam 
anlamıyla başarılı oldukları söylenemez; çünkü sorun çözülebilmiş değildir. 
Dahası, bu merkezlerden de örgüte katılım gösteren çocuklar olmakta vee bazen 
de örgüt saldırılar gerçekleştirerek çocukları kaçırmaktadır.158

Bu saldırılar ışığında örgütün üye yaş sınırı oldukça gençtir. Ülke 
nüfusunun kalabalık ve zikredilen hususların yaygın olması sebepleriyle örgüte 
katılma oranı da doğal olarak artmaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi yoksul 
ailelere, öksüz, yetim, sokakta büyüyen çocuklara maddi yardımlar yapılarak  
 
 
156 Wolfgang Bauer, Çalınan Hayatlar: Boko Haram ve Afrika’nın Kalbindeki Terör, 
(çev. Sergen Özhan), İstanbul: Kor Kitap Yayınları, 2018, s. 15-26.
157 Gökhan Kavak, Adam Abu Bashal, “Nijerya’nın Eğitim Meselesi ve İşkence 
İddiaları”, 
11.11.2019, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/nijerya-nin-egitim-meselesi-ve-iskence-
iddialari/1641544 Erişim Tarihi: 09.04.2021.
158 Aisosa Jennifer Isokpan and Ebenezer Durojaye, “Impact of the Boko Haram 
Insurgency on the Child’s Right to Education in Nigeria”, PER/PELJ, 16 November 
2016, p. 10-13.
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onların örgüte katılmaları sağlanmaktadır. Bu durum eğitimi olumsuz etkilediği 
gibi sağlık sorunlarını da etkilemektedir. Cansu Nar’ın hazırladığı 2020 Orphan 
Report çalışmasına göre Nijerya’da yaklaşık on yedi buçuk milyon kimsesiz 
çocuk hem eğitimden hem de sağlık hizmetlerinden yoksun. Bunlardan iki buçuk 
milyon kimsesiz çocuk HIV olarak bilinen İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüs 
enfeksiyon hastalığını taşımaktadır. Bu hastalık zamanla bağışıklık sistemine 
zarar vermekte ve ölümlere neden olmaktadır.159

Bu durumu iyi analiz eden Boko Haram örgütü çocuklara yardım eli 
uzatmakta ve amaçları doğrultusunda yetiştirip birer militan haline getirmektedir. 
Bu nedenlerden dolayı örgütün var oluşu ve saldırı faaliyetleri devam etmektedir. 
Sosyal nedenlerden kaynaklı bu faktörler örgütü hükûmete karşı güçlü kılmakta 
ve bölgede önemli bir destekle karşılanmaktadır. Sosyal nedenlerin yanı sıra 
kültürel nedenlerden kaynaklı çatışmalar da mevcuttur. Bu çatışmalar diğer tüm 
çatışmalardan daha şiddetli ve kalıcı olduğu söylenebilir.

2.1.2.4. Kültürel Nedenler

Nijerya’daki çatışmaların en şiddetli olanı kültürel nedenlere dayanan etnik ve 
dini çatışmalardır. İki yüz elliden fazla etnik grubun bulunduğu Nijerya’da etnik 
temelli şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır. Öte yandan hem semavi olan hem 
de semavi olmayan dinlerin etkili olduğu bu coğrafyada dini temelli şiddetli 
çatışmalar da meydana gelmektedir. Central Intelligence Agency (CIA)’nin The 
World Factbook çalışmasına göre Nijerya’da %30’u Hausa, %15,5’i Yoruba, 
%15,2’si İgbo, %6’sı Fülani, %2,4’ü Tiv, %2,4’ü Kanuri/Berberi, %1,8’i İbibio, 
%1,8’i İjaw/İzon etnik grupları ile birlikte %24,7 oranla da diğer etnik halklar 
yaşamaktadır. Dini açıdan %53,5’nin Müslüman olduğu Nijerya’nın geriye 
kalan nüfusunun %10,6’sını Roman Katolikler, %35,3’ünü ise diğer Hristiyanlar 
oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra %6’sı da yerel dinlere inanmaktadır.160

Nijerya’da oluşan bu kültürel farklılıkların temeli sömürge döneminde 
atılmıştır. 1960 yılında bağımsız Nijerya’da sömürge öncesi dönemin sınırlarına 
dönülmesi beklenirken alınan karar sonunda sömürgecilerin çizdiği yapay 
sınırların kabul edilmesi öngörüldü. Hem etnik hem de dinsel açıdan siyasi 
ve ekonomik alanlarda üstünlük rekabetine giren gruplar şiddetli çatışmaların 
yaşanmasına neden oldular. Kuzey-güney bölgelerinde etnik ve dinsel açıdan 
birbirlerinden tamamen farklı kültürlere sahip halkların zoraki politik yöntemlerle 
159 Cansu Nar, 2020 Orphan Report, İstanbul: Pelikan Yayınları, May 2020, p. 10-11.
160 Central Intelligence Agency, The World Factbook, “Nigeria: Geography”, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/ Erişim Tarihi: 11.04.2021.
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bir arada yaşamalarının sonucu bağımsızlıktan bugünlere kadar şiddetli 
çatışmaların yaşanmasına sebebiyet verdi. Başka bir ifadeyle İngiltere’nin 
çizdiği yapay sınırları kabul eden Nijerya Hükûmeti, kuzeyin geleneksel elit 
sınıfları ile güneyin eğitimli ve Batıcı orta sınıfları arasında bugüne kadar süren 
bir güç mücadelesine neden olmuştur.161

Siyasi açıdan etkili olan kuzey halkları ile ekonomik bakımdan güçlü 
olan güney halkları arasındaki bu karşıtlık, etnik ve din olguları üzerinden 
çatışmaların yaşanmasına ve bu durumu fırsat gören bazı grupların da terör 
örgütlerini kurmasına yol açmıştır. Etnik olarak ülkenin kuzeyinde Hausa-Fülani 
halkları çoğunlukta iken güneyinde ise Yoruba ile İgbo halkları çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda aynı etnik kökenden olan halklar yaşadığı 
bölgede bağımsız olmak umuduyla hareket etmişlerdir; fakat bu düşünce çok 
sayıda askeri darbelerin yaşanmasına ve çıkılmaz olayların meydana gelmesine 
yol açmıştır. Kısacası çatışmaların derinleşerek kalıcılaşmasına sebebiyet 
vermiştir.

Boko Haram lideri Muhammed Yusuf da ülkedeki karmaşık durumdan 
istifade ederek bir örgüt kurmuştur. Tarihi, coğrafi ve sosyal nedenlerin yanı 
sıra siyasi ve ekonomik nedenler üzerinden bölge halklarının etnik ve dini 
duygularını ön planda tutan Yusuf büyük çaplı bir örgütlenme başlatmıştır. Tüm 
bu nedenler var olsa da Yusuf’un en çok kullandığı yöntem kültürel açıdan din 
olgusu olmuştur. Bu yöntemin kullanılmasındaki ana etken bölgedeki halkların 
din olarak İslamiyet’e mensup olmalarından kaynaklanmıştır. Bu nedenle Yusuf, 
etnik yapılar üzerinden ziyade daha çok din olgusu üzerinden vaazlar vererek 
bölge halkının desteğini kazanmaya çalışmıştır.162

Ortaokulu terk eden Yusuf, bunu telafi etmek amacıyla Nijerya, Çad ve 
Nijer’de Kur’an eğitimi almıştır. Daha öncede belirtildiği gibi 2000’lere kadar 
çeşitli oluşumlar içerisinde bulunup net bir çizgi belirleyememiştir. Bu nedenle 
kendine ait bir örgütlenmenin olması gerektiğinin fikrine varmıştır. Bu fikir 
için uygun bir ortam gereklidir. Kuzeyin dayanılmaz yoksulluktan kaynaklanan 
toplumsal belirsizlik ortamını uygun gören Yusuf, bölgedeki diğer dini 
oluşumları ve liderleri din üzerinden yoksulluk, yolsuzluk ve geri kalmışlık gibi 
konularda eleştirmeye başladı. Yoksul ailelere ve gençlere daha iyi bir yaşam 
161  Toyin Cotties Adetiba, Ethnic Conflict In Nigeria: A Challenge To Inclusive Social 
And Political Development, Thesis of PHD, South Africa: School of Public Management 
and Development. University of Fort Hare, 2013, p. 138-144.
162  Marc-Antoine Pérouse de Montclos, “Boko Haram And Politics: From Insurgency To 
Terrorism”, (ed.) Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Boko Haram: Islamism, politics, 
security and the state in Nigeria, Zaria: African Studies Centre, 2014, p. 137-139.
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için alternatifler sundu. Bu alternatiflerden biri kendi cemaatine katılanlara 
maddi olarak yardım edeceği yönündeydi. Bu yöntem ve sosyal nedenlerle Boko 
Haram için üye toplamak ve geniş çaplı bir etki oluşturmak Yusuf’un öncelikleri 
arasındaydı. Bu sosyokültürel uygulamayla başarılı olduğu söylenebilir.

Abeeb Olufemi Salaam “The Psychological Make-up of Mohammed 
Yusuf” başlıklı çalışmasında Muhammed Yusuf’un bölge liderliği için şiddetli 
bir dinsel radikalizmi benimsediği, psikolojik olarak kişiliğinde eksiklikler 
hissettiği, bu eksikliklerin onu ideolojik hoşgörüsüzlüğe, ahlaki mutlakiyetçiliğe, 
kin gütmeye ve bencilliğe dönüştürdüğünü öne sürmektedir. Özellikle bireylerin 
ya da grupların uygulamalarına, inançlarına veya ilkelerine tahammül etmeyi 
reddeden bir inanç sistemi olarak ideolojik hoşgörüsüzlüğe sahip olduğunu 
aktarmaktadır. Bu durum Yusuf’u hem bağnazlığa hem de herhangi bir kişinin/
toplumun kendi inanç sistemine veya bazı yönlerine muhalefet edip ideolojisine 
katılmayanlara karşı acımasız olduğunu ve düşmanlığını ortaya çıkardığını 
yazmaktadır.163

Bu bilgiler ışığında Yusuf, Hausa dilinde ‘kitap’ anlamına gelen ‘Boko’ 
ile Arapça dilinde ‘günahkâr’ veya ‘kutsal olmayan’ anlamlarına gelen 
‘Haram’ kelimelerinin birleşimiyle Boko Haram örgütünü kurarak ideolojik 
hoşgörüsüzlüğünün temelini atmıştır. Dahası, kelimenin tam anlamıyla ‘kutsal 
olmayan kitap’ veya ‘batı temelli eğitim ve batılı her şey yasaktır/haramdır’ gibi 
ideolojik perspektifler kapsamında hareket eden Yusuf, bölge halklarının da bu 
hareketi benimsemelerini ve örgüte katılmalarını hedeflemiştir. Bu uygulama 
ile güneyde yaşayan Hristiyanlara karşı kuzeyde ideolojik yapısına uygun bir 
devlet kurmayı ve bölgeyi yönetmeyi arzulamıştır. Sadece güneyde yaşayan 
Hristiyanlara yönelik değil, kuzeyde yaşayıp da Müslüman olan ve kendi 
ideolojik fikrine katılmayanlara karşı da saldırılar düzenlemiştir.164

İslam dinine uygun olmayan bu tür eylem ve söylemler diğer cemaatler 
tarafından şiddetle kınanmış olsa da Yusuf, bölgede büyük bir destek almayı 
başarmıştır. Yusuf, hocası Şeyh Cafer’e yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. 
Şeyh Cafer’in dinsel doktrinlerine katılmıyor ve onun savunduğu doktrinler 
üzerinden tartışma konularını açıyordu. Şeyh Cafer de Boko Haram örgütünün 
faaliyetlerini tasvip etmediğini, dinen yanlış eylem ve söylemlerde bulunduğunu 
ifade ediyordu. Şeyh Cafer ile Yusuf arasındaki bu durum bölge halklarında 

163 Abeeb Olufemi Salaam, “The Psychological Make-up of Mohammed Yusuf”, https://
www.e-ir.info/pdf/43953 November 4, 2013, p. 1-2.
164 Mehari Fisseha, The Nexus between Religion and Terrorism: An Investigation into the 
Boko Haram Killing Activities in Nigeria, Master Degree Thesis, Uppsala University, 
May 2016, p. 33-36.
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da bir bölünmeye ve ayrışmaya neden oluyordu. Giderek artan ayrışma ve 
keskin tartışmalar 13 Nisan 2007 tarihinde bir şafak vakti Kano Eyaletinde 
sabah namazını kıldırırken suikastla öldürülen Şeyh Cafer’in hayata veda 
etmesiyle son buldu. Suikast ile ilgili tüm şüpheler Boko Haram lideri Yusuf’u 
ve onun elemanlarını göstermişti. Bu tarihten sonra hem bölge halkına hem de 
hükûmete yönelik sert söylem ve eylemlerde bulunan Boko Haram örgütü, 2009 
yılında polislerle girdiği şiddetli çatışmalarda Muhammed Yusuf’un hayatını 
kaybetmesine ve olayların büyümesine neden olmuştur.165

Boko Haram örgütü en şiddetli çatışmaları Yusuf’un ölümünden sonra 
örgütün liderliğini üstlenen Ebubekir Şekayu döneminde gerçekleştirmiştir. 
Özellikle 2011 yılında devlet başkanlığına gelen güneyli Goodluck Jonathan’la 
çatışmaların şiddetli bir şekilde arttığından bahsedilebilir; çünkü Jonathan 
örgüte ve kuzeye yönelik çok sert politika sergilemiştir. Öte yandan bu politik 
uygulamayla örgütten olup olmadığını araştırmadan bölge halklarına da zarar 
vermiştir. Ülkenin Hristiyan biri tarafından yönetilmiş olması ve kuzeye yönelik 
sert politikalar uygulamış olması, hem örgütün üye sayısını artırmış hem de dini 
bir araç olarak kullanmasına fırsat vermiştir. Alınan bu yanlış siyasi karardan 
dolayı bölgede bir din savaşı varmış algısı oluşturulmuş ve Boko Haram 
örgütünün din üzerinden daha çok eylem ve söylemlerde bulunmasına neden 
olmuştur.166

Daniel Egiegba Agbiboa ve Benjamin Maiangwa’nın birlikte kaleme 
aldıkları “Boko Haram, Religious Violence, and the Crisis of National Identity 
in Nigeria: Towards a Non-killing Approach” çalışmalarında 25 Aralık 
2011 tarihinde başkent Abuja’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan 
Madala Kasabasındaki St. Theresa Katolik Kilisesi’nin yakınlarında Noel 
Ayini sırasında büyük bir patlamanın yaşandığını ve bu patlamayı sonradan 
Boko Haram örgütünün üstlendiğini yazmaktadırlar. Bu patlamada 27 kişinin 
hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını da aktarmaktadırlar. 
Patlamaya paralel olarak etnik açıdan karışık olan ve Hristiyanların çoğunlukta 
yaşadığı Jos ve diğer bazı kasabalarda da kiliselere yönelik bombalı saldırıların 
gerçekleştirildiğini belirtmektedirler. Bu gibi saldırıların giderek arttığını  
 
 
165 Jaafar Jaafar, “Sheikh Jafar’s Assassination File Found in Senator Goje’s House”, 
April 27, 2017, https://dailynigerian.com/sheikh-jafars-assassination-file-found-in-
senator-gojes-house/ Erişim Tarihi: 14.04.2021.
166 United States Department of State, “2014 Country Reports on Human Rights 
Practices: Nigeria,” 25 June 2015, https://www.refworld.org/docid/559bd54b3a.html 
Erişim Tarihi: 14.04.2021.
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ve Boko Haram’ın bir korku iklimi oluşturarak ülkenin kuzeydoğusunda 
egemenliğini ilan etmeye çalıştığını kaleme almışlardır. Bu doğrultuda ülkeyi 
istikrarsızlaştırmak amacıyla ülkede etnik ve dini çatışmalar üzerinden bir kimlik 
sorunu oluşturmaya çalıştığını ve bu nedenle de güvenlik güçleri başta olmak 
üzere hem güney halklarına hem de kuzeyde kendisine katılmayan insanlara 
yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etmektedirler.167

Aslında Boko Haram saldırıları gözlemlendiğinde ne etnik ne de bir 
din çatışması olarak görülmektedir; çünkü ideolojik hoşgörüsüzlük Şekayu 
döneminde de devam etmektedir. Örgüt, Hristiyanlara yönelik saldırılar 
gerçekleştirse de en çok saldırıları Müslümanlara yönelik yapmaktadır. John 
Campbell “Conflict in Nigeria is more Complicated than Christians vs. Muslims” 
çalışmasında bu duruma açıklık getirmektedir. Ona göre Boko Haram tarafından 
Nijerya’da Hristiyanlar kesinlikle öldürülmektedir. Hatta bazıları Hristiyan 
oldukları için öldürülmektedir; fakat Boko Haram’ın Hristiyanlara yönelik 
düşmanlığı kendisine destek vermeyen kuzey Müslümanlarıyla kıyaslandığında 
daha az olmaktadır. Başka bir ifadeyle Boko Haram en çok saldırı ve kaçırma 
eylemlerini kuzey Müslümanlarına yönelik yapmaktadır. Kiliselere yönelik 
saldırılar gerçekleştirilse de cami, medrese, rehabilitasyon merkezleri ve 
okullar da hedef alınmaktadır. Açıkçası Boko Haram hem Hristiyanlara hem de 
Müslümanlara zarar vermektedir.168

2011-2015 yılları arasında iktidardaki Jonathan Hükûmeti ile örgüt arasında 
çok sayıda şiddet içeren çatışmalar yaşanmıştır. 2015’te iktidarı devralan kuzey 
Müslümanlarından Muhammed Buhari döneminde de çatışmalar yaşanmıştır. 
Nitekim 2016 yılında örgütün kendi içinde ikiye bölünmesiyle az da olsa önceki 
dönemlere kıyasla daha az çatışma yaşandığı söylenebilir. Ebubekir Şekayu 
ile birlikte Muhammed Yusuf’un oğlu Abu Musab al-Barnawi (Barnavi) de 
çalışıyordu; ancak Barnavi Boko Haram’ın babasından miras kaldığını, liderliğini 
kendisinin üstlenmesi gerektiğini ısrar edince ikili arasında anlaşmazlıklar çıktı 
ve örgütün bölünmesine yol açtı. Böylece Boko Haram örgütünden ayrılıp Batı 
Afrika İslam Devleti örgütünü kuran Barnavi, ülkede ikinci bir tehlikeli terör 
örgütünü kurmuş oldu. Bu durum Boko Haram örgütünün zayıfladığını gösterse 

167 Daniel Egiegba Agbiboa and Benjamin Maiangwa, “Boko Haram, Religious Violence, 
and the Crisis of National Identity in Nigeria: Towards a Non-killing Approach”, Journal 
of Developing Societies, Vol. 29, No. 4, 2013, p. 379-380.
168 John Campbell “Conflict in Nigeria is more Complicated than Christians vs. 
Muslims”, May 1, 2019, https://www.cfr.org/blog/conflict-nigeria-more-complicated-
christians-vs-muslims Erişim Tarihi: 14.04.2021.
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de aslında iki terör örgütünün sahada aktifleşmesine ve çatışmaların daha geniş 
çaplı yaşanmasına sebebiyet vermiştir.169

Din olgusu gerçekten insanları harekete geçirme ve isyan çıkartma 
hususunda bir araç olarak kullanılabiliyor. N. D. Danjibo’nun kaleme aldığı 
“İslami Fundamentalizm ve Mezhep Şiddeti: Kuzey Nijerya’daki ‘Maitatsine’ 
ve ‘Boko Haram’ Krizleri” çalışmasına göre 2009’da meydana gelen örgüt ile 
polis güçleri arasındaki çatışmaların kısa sürede birçok eyalete sıçramasında 
din olgusunun bir araç olarak kullanılmasının büyük bir etkisinin olduğuna 
değinmektedir. Dönemin Bauchi Eyaletinin Valisi İsa Yagudu’nun Boko Haram 
ile ilgili düşüncelerine yer vermiştir. Yagudu’ya göre Muhammed Yusuf, dini 
kullanarak çok sayıda taraftarının aklına girmeyi başarmıştır ve onları ideolojik 
hoşgörüsüzlüğü için sahada çatışmaya sürükleyebilmiştir. Taraftarları yoksulluk 
içerisinde yaşam mücadelesi verirken Muhammed Yusuf daha 32 yaşında iken 
pahalı cipler ve egzotik arabalar kullanabilmiş, çocuklarını da özel okullara 
gönderip müzik eğitimi ve kaliteli eğitim almalarını sağlayabilmiştir. Bütün 
bunlara rağmen insanlar, Muhammed Yusuf’un dini vaazlarından ve sözde 
ehlisünnet için mücadele ettiğine inanabilmişlerdir.170

Bu gelenek hem Boko Haram örgütünde hem de ondan ayrılıp yeni bir 
örgüt olarak ortaya çıkan Batı Afrika İslam Devleti örgütünde devam etmektedir; 
fakat şuan için Batı Afrika İslam Devleti’nin Boko Haram örgütünden farkı, 
kendi düşüncesinde olmayan Müslüman sivilleri hedef almaktan ziyade 
sadece güvenlik güçlerini ve onlara destek verenleri hedef almaktır. Boko 
Haram örgütü etnik ve din olgularını dikkate almaksızın saldırı eylemlerinde 
ve insan kaçırma faaliyetlerinde bulunmaya devam ediyor. 2014 yılından bu 
yana kız kaçırma eylemleriyle büyük bir gündem oluşturan Boko Haram, 
Nisan 2014’te Maidugiri’ye bağlı Chibok kasabasından 300’e yakın Katolik 
Hristiyan kız öğrencileri kaçırdı. Maiduguri’de Müslümanlar çoğunlukta olup 
Katolik Hristiyan nüfus yaklaşık %2 oranını oluşturmaktadır. Nitekim halk 
arasında önemli bir sorun yok iken örgüt bir din sorunu varmış gibi faaliyetler 
gerçekleştirmektedir. Bazı öğrenciler örgütün elinden kurtulmayı başarsa da 

169 Freedom C. Onuoha, “Split in ISIS-Aligned Boko Haram Group”, Reports of Al 
Jazeera Center for Studies, 27 October 2016, p. 2-7.
170 N. D. Danjibo, “İslami Fundamentalizm ve Mezhep Şiddeti: Kuzey Nijerya’daki 
‘Maitatsine’ ve ‘Boko Haram’ Krizleri”, (çev. Zeynep Alimoğlu Sürmeli), Mezhep 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2017, s. 221-222.
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200’den fazla öğrenci örgütün elinde olup, çoğu zorla evlendirilip tecavüze 
uğramıştır.171

Boko Haram örgütü sadece Hristiyanlara yönelik kaçırma eylemlerini 
gerçekleştirmemektedir. Örgüt, Aralık 2020 tarihinde Başkan Muhammed 
Buhari’nin doğduğu Katsina Eyaletine bağlı Kankara Kasabasında yatılı okuyan 
350’ye yakın erkek öğrenci kaçırdı. Bunlardan bazıları kurtulmuş olsa da çoğu 
silahaltına alınıp örgüt için militan olarak yetiştirilecek.172 Yine Ocak 2021 
tarihinde Zamfara Eyaletinde 300’e yakın kız öğrenciyi kaçırmakla gündem 
olan Boko Haram, kendi düşüncesinde olmayan Müslüman sivilleri hedef 
aldı. Eyalet Valisi Bello Matawalle öğrencilerin serbest bırakıldığıyla ilgili bir 
açıklama yapsa da Başkan Muhammed Buhari’nin öğrencileri kaçıran kişilere 
para ödeyip araç verdiği yönünde iddialar da ortaya atılmıştır.173

Kısacası Boko Haram kültürel anlamda bir din mücadelesi verdiğini ifade 
etse de aslında din dışı bir ideolojik hoşgörüsüzlüğün temeli üzerinde kurulduğu, 
gerçekleştirdiği saldırı ve kaçırma eylemlerinden anlaşılmaktadır; fakat 
hükûmetin hem güvenlik konusunda hem de ekonomik anlamda bölgede güçlü 
olmaması örgütün faal olmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum neticesinde 
hükûmetin siyasi olarak güçlü olmadığından ve siyasi istikrarsızlığından dolayı 
örgütün devam ettiğinden de bahsedilebilir.

2.1.2.5. Siyasi Nedenler

Klasik ve çağdaş yönetim anlayışları, toplumsal değerlerin önemini belirleyen 
sosyopolitik yapıların ve süreçlerin varlığını vurgular. Bu yönetimler hükûmet 
adı verilen kurumlar tarafından yönetilir. Hükûmet, bir toplumdaki gruplar 
arasındaki krizleri ve çatışmaları güç kullanmadan uygulanabilir kararlar 
kapsamında çözüm bulmak ve yönetmekle görevlidir. Her toplum sosyal, 
kültürel, ekonomik ve politik gibi aşamalarla iç içedir. Bu aşamaları denetleyen 
mekanizma ise üç ana organdan oluşmaktadır. Bunlar yasama, yürütme ve yargı 
organlarıdır.

171 Erkan Avci, “Boko Haram Üyelerinden Chibok’daki Kız Öğrencileri Kaçırma 
İtirafları”, 18. 07. 2018, https://tr.euronews.com/2018/07/18/boko-haram-uyelerinden-
chibok-daki-kiz-ogrencileri-kacirma-itirafi- Erişim Tarihi: 15.04.2021.
172 ___, “Nijerya’da Boko Haram’ın Kaçırdığı 350’ye Yakın Çocuk Serbest Bırakıldı”, 
17 Mart 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55357830 Erişim Tarihi: 
15.04.021.
173 ___, “Nijerya’da Kaçırılan Yüzlerce Kız Öğrenci Serbest Bırakıldı”, 2 Mart 2021, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56209130 Erişim Tarihi: 15.04.2021.
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Birçok yerde yasama, yürütme ve yargı olarak bilinen bu üçlü organ, 
sırasıyla politikaları oluşturmaktan, oluşturulan politikaları uygulamaktan ve 
ilgili önerilerin yanı sıra tavsiyelerde bulunmaktan ve anlaşmazlık durumlarında 
uzlaşma için karar vermekten ve verilen kararları yorumlamaktan sorumludur. 
Toplumlar - bu önemli organların nasıl işlediğine göre farklılık gösterse 
de özellikle demokrasilerde - tüm yetkileri tek bir kurumda veya bireyde 
toplamamak adına üç ana organa bölünmüştür. Buna rağmen bu uygulama, 
anayasada yazıldığı gibi sahada uygulanamamaktadır. Bundan dolayı yaşanan 
çatışmaların büyük bir kısmı bu sebeple ortaya çıkmaktadır. Çatışmaların en aza 
indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması için bazı yönetim şekillerinde 
değişiklikler de yaşanmıştır. Parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi veya 
başkanlık sistemi gibi uygulamalar bunlardandır. Nijerya’da ise Federal 
Cumhuriyet’e dayanan ABD modeli Başkanlık Sistemi uygulanmaktadır.174

Ülke, toplam 36 eyalet ve bir federal başkent bölgesinden oluşmaktadır. 
Yürütme yetkisi halk tarafından dört yıllığına doğrudan seçilen Devlet 
Başkanı’na verilmiştir. Yargı yetkisi ise federal mahkemelere aittir. Ulusal 
Meclis, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşmaktadır. Bu bağlamda Yasama 
görevini Ulusal Meclis yerine getirmektedir. Senato bir üst kanat organı olup her 
eyalet 3 senatörden oluşmaktadır. Sadece federal başkent Abuja’ya bir senatör 
fazla verilmiş olup toplamda 109 senato üyesi bulunmaktadır. Temsilciler 
Meclisi ise bir alt kanat organıdır ve 360 üyeye sahiptir. Devlet Başkanı 
tarafından meclisin üst kanadı olan Senato’ya önerilen Bakan adayları, öncelikle 
Senato’da görüşülür ve incelenir. Onaylanan isimler Devlet Başkanı tarafından 
Bakan olarak atanmaktadır.175

Seçim usulü eyaletlerde de görülmektedir. Her eyaletin başında halk 
tarafından doğrudan seçilen ve geniş yetkileri bulunan bir vali bulunmaktadır. 
Dahası her eyaletin kendine özgü hükûmeti ve parlamentosu da mevcuttur. 
Devlet başkanlığı, senato, temsilciler meclisi, eyalet valiliği ve eyalet meclisine 
dair tüm seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. 2015 seçimlerinde olduğu gibi 
Şubat 2019 tarihinde yapılan seçimleri de Tüm İlericilerin Kongresi Başkanı  
 
174 Femi Omotso and Toyin Abe, “Federalism, Politics and Governance in Nigeria”, 
Public Policy and Administration Research, Vol.4, No.7, 2014, p. 67-68.
175  ___, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Nijerya’nın Siyasi Görünümü”, https://
www.mfa.gov.tr/nijerya-siyasi-gorunumu.tr.mfa#:~:text=Nijerya’n%C4%B1n%20
y%C3%B6netim%20%C5%9Fekli%20Federal,se%C3%A7ilen%20Devlet%20
Ba%C5%9Fkan%C4%B1’na%20verilmi%C5%9Ftir.&text=Her%20eyaletin%20
kendi%20h%C3%BCk%C3%BCmeti%20ve%20parlamentosu%20vard%C4%B1r. 
Erişim Tarihi: 20.04.2021.
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Muhammed Buhari kazanarak yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiştir. 
Başkan Buhari’nin gündemini meşgul eden konuların başında ülkenin kuzey 
doğusunda 20 bin insanın ölümüne ve 2 milyonu aşkın insanın evlerini terk 
etmesine sebep olan Boko Haram örgütü gelmektedir.176

Federal Cumhuriyet şekliyle yönetilen Nijerya, federe devlet statüsünde 
36 eyalete bölündüğü gibi bu eyaletlere bağlı yerel birimler de söz konusudur. 
Bu kapsamda her eyalette ortalama 21 olmak üzere toplamda 774 yerel birim 
bulunmaktadır. Eyalet başkanlarının ülke yönetimindeki önemi oldukça 
büyüktür; çünkü devlet başkanı olabilmenin şartlarından biri, eyaletlerin üçte 
ikisinin desteğinin alınmasının gerekmesidir. Tarihi çatışmalarla dolu olan 
Nijerya, bağımsızlık yılında Doğu, Batı ve Kuzey olarak üçe ayrılmıştır. 1963 
yılında Orta Batı bölgesi de bu bölgelere eklenmiştir.177

1967 yılında ilk defa eyalet sistemine geçilmiş ve dönemin Devlet 
Başkanı Yakubu Gowon (1966-75) tarafından ülke 12 eyalete bölünmüştür. 
Suikast ile öldürülen ve 1975-76 yıllarında devlet başkanı olarak görev yapan 
Murtala Muhammed de 7 eyalet daha oluşturarak ülkedeki eyalet sayısını 
19’a çıkartmıştır. 1976 yılında Federal Başkent Bölgesi kurulmuş ve Abuja 
olması yönünde karar alınmıştır. Daha sonra Abuja, 1991 yılında ülkenin 
başkenti olarak kararlaştırılmıştır. 1985-93 yıllarında Devlet Başkanı İbrahim 
Babangida döneminde ise mevcut eyaletlere 11 eyalet daha eklenerek sayı 30’a 
çıkartılmıştır. Son olarak Sani Abacha döneminde (1993-1998) 6 eyalet daha 
oluşturulmuş ve ülke 36 eyaletle yönetilmeye çalışılmıştır. Bu bölünmelerdeki 
amaç ise etnik ve dini çatışmaların yanı sıra askeri darbelerin de önüne geçmek 
olmuştur. Bu bağlamda 1999 yılında askeri yönetimden sivil yönetime geçiş 
sağlanarak barışçıl bir ortam oluşturulmaya çaba gösterilmiştir.178

Nijerya 1999 tarihli anayasasına göre yönetilmektedir. Bu anayasa ülkenin 
yüksek yargı organlarını; Nijerya Yüksek Mahkemesi, Temyiz Mahkemesi, 
Federal Yüksek Mahkeme, Federal Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi, 

176  ___, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Nijerya’nın Siyasi Görünümü”, https://
www.mfa.gov.tr/nijerya-siyasi-gorunumu.tr.mfa#:~:text=Nijerya’n%C4%B1n%20
y%C3%B6netim%20%C5%9Fekli%20Federal,se%C3%A7ilen%20Devlet%20
Ba%C5%9Fkan%C4%B1’na%20verilmi%C5%9Ftir.&text=Her%20eyaletin%20
kendi%20h%C3%BCk%C3%BCmeti%20ve%20parlamentosu%20vard%C4%B1r. 
Erişim Tarihi: 20.04.2021.
177 World Bank, “Nigeria Federal Country”, October 2016, https://www.oecd.org/
regional/regional-policy/profile-Nigeria.pdf Erişim Tarihi: 22.04.2021.
178 Hatice Gülabi, “Batı Afrika’nın Devi Nijerya Federal Cumhuriyeti’nin Jeopolitik 
Analizi”, http://acm.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/acm/dosyalar/dosya_ve_belgeler/ 
88023140.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021, s. 12-13.
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Eyalet Yüksek Mahkemeleri, Federal Başkent Bölgesine bağlı Şeriat Temyiz 
Mahkemesi, Eyalet Şeriat Temyiz Mahkemeleri, Federal Başkent Bölgesi 
Geleneksel Temyiz Mahkemesi, Eyalet Geleneksel Temyiz Mahkemeleri olarak 
sıralamaktadır.179

Zikredilen mahkemeler arasında en tartışmalı yargı sistemi Federal Başkent 
Bölgesine bağlı Şeriat Temyiz Mahkemesi’dir. Mahkeme, özellikle ülkenin 
kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde şeriat hukuku ile ilgili davalara bakmakla 
yükümlüdür. Bu davalar federal başkentte incelenip yorumlandığından dolayı 
tüm ülkenin ortak örf ve adet kurallarını da göz önünde bulundurmasını 
gerektirmiştir. Başka bir ifadeyle şeriat yasasıyla yönetilmeyen bölgelerin 
örf ve adet kuralları da göz önünde bulundurulmaktadır; fakat kuzey-güney 
halklarının farklı kültürel yapılara sahip olmaları ile örf-adet kurallarınca 
farklılık göstermeleri gibi nedenlerden dolayı yargı sisteminde tartışmalar 
yaşanmaktadır. Dahası, kuzeyde uygulanan Şeriat Yasasının Nijerya Anayasasını 
ihlal ettiği yönünde de tartışmalar mevcuttur. Şeriatın uygulanmasına yönelik 
olarak sistemi uygulayan eyaletlerdeki gayrimüslim azınlıkları kapsaması da 
tartışmalara ve yer yer isyana yol açmış durumda.180

Şeriat Yasasının uygulandığı Katsina Eyaletinde yaşayan gayrimüslim 
Amina Lawal Kurami, Mart 2002 tarihinde zina yaptığı ve evlilik dışı çocuk 
dünyaya getirdiği gerekçesiyle mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmıştı 
ve olay tüm Nijerya’da yankılanarak bir isyana sebebiyet vermişti. İki yıl 
boyunca süren tartışma ve isyanlardan sonra mahkeme kararı bozmuş ve Kurami 
özel hayatına dönmüştür. Bu sadece örneklerden biridir. Bu ve bunun gibi çok 
sayıda örnek mevcuttur.181

Nijerya Anayasasının Yedinci Bölümü, I. ve II. Kısım kapsamında yer alan 
230-296. maddeleri incelendiğinde üç hukuk kuralı çerçevesinde ele alındığı 
görülmektedir. Başka bir ifadeyle Nijerya Yargı Sistemi üçe ayrılmaktadır: Örf 
ve Adet Hukuku, Şeriat Hukuku ve temelleri İngiliz Hukukuna dayanan Nijerya 
Hukuku. Borno Eyaleti başta olmak üzere toplamda on iki eyalet (Zamfara, 
179  ___, Constitution of the Federal Rebuplic of Nigeria 1999, “Chapter I: General 
Provisions/Part II-Powers of the Federal Rebuplic of Nigeria”, 6. madde, 5. fıkra, 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ng/ng014en.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021.
180 Heather Bourbeau, Muhammad Sani Umar and Peter Bauman, Shari’ah Criminal 
Law in Northern Nigeria: Implementation of Expanded Shari’ah Penal and Criminal 
Procedure Codes in Kano, Sokoto, and Zamfara States, 2017–2019, United States 
Commission On International Religious Freedom Press, December 2019, p. 7-17. 
181 Jeff Koinange, “Woman Sentenced to Stoning Freed”, Monday, February 23, 2004, 
https://edition.cnn.com/2003/WORLD/africa/09/25/nigeria.stoning/ Erişim Tarihi: 
21.04.2021.
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Kano, Sokoto, Katsina, Bauchi, Borno, Jigawa, Kebbi, Yobe, Kaduna, Nijer 
ve Gombe) Şeriat yasasını uygulamaktadır. Geriye kalan 24 eyaletin hukuk 
sisteminde şeriatın yargıda hiçbir etkisi yoktur. Bu eyaletler ülkenin güney 
bölgesini oluşturmaktadır. Kuzey bölgesinde şeriat yasası da ikiye ayrılmış 
durumdadır. Evlilik, boşanma, miras ve çocuk velayetleri gibi davalarda şeriat 
yasası Borno, Yobe ve Gombe eyaletlerinde geçerlidir. İsimleri zikredilen diğer 
dokuz eyalette ise bu üç eyalette geçerli olan davalara ek olarak ceza hukuku 
da dâhil şeriat tam anlamıyla geçerlidir; fakat şeriata dayanan kurallar sadece 
Müslümanlar için geçerlidir denilse de kuzeyde yaşayan azınlık Hristiyanları 
da kapsamaktadır. Bu nedenden dolayı yaşanan bir çatışma da söz konusu 
olmaktadır. Nijerya yasalarına ek olarak sulh ceza mahkemelerinde ve tüm 
yüksek mahkemelerde İngiliz Hukuku uygulanmaktadır. Her eyaletin bir 
başyargıç tarafından yönetilen bir Yüksek Mahkemesi vardır. Nijerya Yüksek 
Mahkemesi başkanlığındaki Yüksek Mahkeme, en yüksek mahkemedir.182

Anayasaya göre 18 yaşındaki tüm vatandaşlar oy kullanma hakkına sahiptir. 
Bağımsızlık yılında Nijerya’da başlıca iki parti vardı. Bunlar Eylem Grubu ile 
Kuzey Halk Kongresi partileriydi. Nitekim 1999 yılında sivil yönetime geçiş ile 
siyasi parti sayılarında artış yaşanmıştır. Halkların Demokratik Partisi (People’s 
Democratic Party), Demokrasi için İttifak (The Alliance for Democracy), Nijerya 
Halkların Partisi (The All Nigeria People’s Party), Tüm İlericiler Kongresi (The 
All Progressives Congress) ve İşçi Partisi (The Labour Party) gibi birçok parti 
ismi zikredilebilir. Halkların Demokratik Partisi ile Tüm İlericiler Kongresi 
ülkedeki en etkili partilerdir. 2015’ten bu yana iktidarda olan parti General 
Muhammed Buhari başkanlığındaki Tüm İlericiler Kongresi’dir.183

Nijerya’da kolluk kuvvetleri iki birimden oluşmaktadır. Bu birimlere 
Anayasanın Altıncı Bölümünü kapsayan Yürütme başlığı altında Üçüncü 
Kısımda yer verilmiştir. Bu birimler Nijerya Polis Gücü ve Nijerya Ordusu 
(Federasyon Silahlı Kuvvetler) teşkilatlarıdır. Anayasanın 214, 215 ve 
216. maddelerine göre Polis Gücü Ulusal Meclisin verdiği veya vereceği 
kararlara tabidir. Polis Gücü Teşkilatı, bir Emniyet Genel Müfettişi tarafından 
yönetilmektedir. İç güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda terörle 
ve diğer olaylarla mücadele etmekle sorumludur. Ayrıca teşkilat, Federasyon 
182 Nijerya Anayasası, “Chapter VII/The Judicature: Part I and II”, p. 8-10, 
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-
library-files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021.
183 Luqman Saka and Lere Amusan, “The Politics of Opposition Parties Merger and 
the Struggle for Power in Nigeria’s 2015 General Elections”, Journal of Administrative 
Sciences, Vol. 16, No. 31, 2018, p. 198-200.
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Silahlı Kuvvetlerin bir parçasını oluşturmakta olup federasyona bağlıdır. Nijerya 
Polis Teşkilatı Anayasanın 215. maddesine istinaden başkent Abuja ile birlikte 
otuz altı eyalette konuşlandırılmıştır. Kişilerin ve malların korunması, suçların 
önlenmesi ve suçluların kovuşturulması gibi ilkeler teşkilatın görevleri arasında 
yer almaktadır. Dahası, “yönetim ve finans, çalışma ve lojistik, planlama 
araştırma ve istatistik, operasyonlar, soruşturmalar ve eğitim” olmak üzere altı 
ana bölümde yapılandırılmıştır.184

Temeli 1900 tarihli Batı Afrika Kraliyet Sınır Gücüne dayandırılan Nijerya 
Ordusu ülkenin bağımsızlığı sonrası İngiliz modelinden esinlenerek 1960 
yılında kurulmuştur. Bağımsızlıktan bu yana şekillenerek değişen ordu sistemi, 
sadece İngiliz modeline bağlı kalmamış, farklı ülkelerin ordu sisteminden de 
faydalanmıştır. Bu bağlamda özellikle subay sınıfın eğitiminde Pakistan, hava 
kuvvetlerinin şekillenmesinde Almanya önemli rol oynamıştır. Son dönemlerde 
İsrail, ABD ve İngiltere’nin ağırlığı artarken Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti de 
ilişkilerini artırmaya yönelik politikalar üretmişlerdir.185

Anayasanın 217, 218, 219 ve 220. maddeleri Federasyon için Silahlı 
Kuvvetler kısmını oluşturmaktadır. Bu maddelere göre Silahlı Kuvvetler; Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Polis Teşkilatında 
olduğu gibi Ulusal Meclis’in kararlarına tabidir. Görevleri ülkeyi dış tehditlere 
karşı korumak, kara, hava ve denizde yapılabilecek sınır ihlallerine ve tehditlere 
karşı korumak, ülkenin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek, isyanları bastırmak 
ve düzeni sağlamaktır.186

Nijerya’daki güvenliğin sağlanması en zor konulardan biridir. 923.768 
km2lik yüzölçümü üzerinde farklı dillere, dinlere ve örf adet kurallarına sahip 
200 milyonu aşkın insan yaşamaktadır. Hem yüzölçümün büyük hem de nüfusun 
kalabalık olması güvenliği sağlama konusunda kolluk kuvvetlerini zorlamaktadır. 
Yagboyaju ve Akinola’ya göre Nijerya Polis teşkilatı 371 bin polis mensubundan 
oluşmaktadır.187 Polis teşkilatına ek olarak askeri teşkilatı da mevcuttur. Samuel 
Oyewole’nin bildirdiğine göre 2020 yılı itibariyle orduda toplam 143 bin 500  
 
184 Nijerya Anayasası, “Chapter VI/The Executive: Part III”, p. 62, 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ng/ng014en.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021.
185 Fatih Yamaç, “Terörizm ve Yolsuzluk Sarmalında Nijerya ve Boko Haram Terör 
Örgütü”, (ed.) Bilal Sevinç ve İrfan Çiftçi, Terör ve Şiddet Sarmalında Orta Doğu ve 
Afrika, Ankara: Karınca Yayınları, 2015, s. 206.
186 Nijerya Anayasası, “Chapter VI/The Executive: Part III”, p. 62-63, 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ng/ng014en.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2021.
187 Dhikru Adewale Yagboyaju and and Adeoye O. Akinola, “Nigerian State and the 
Crisis of Governance: A Critical Exposition”, SAGE Open, July-September 2019, p. 5.
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asker bulunmaktadır. Kara Kuvvetlerinde 100 bin, Deniz Kuvvetlerinde 25 bin 
ve Hava Kuvvetlerinde de 18.500 bin personel çalışmaktadır. Nijerya’nın toprak 
güvenliğini toplamda 514 bin 500 personel sağlamaktadır.188

Polis Teşkilatının sorumluluk alanı şehirleri kapsarken askeri gücün 
sorumluluk alanı ise kırsal kesimleri kapsamaktadır; ancak çatışmaların şiddetli 
bir şekilde arttığı bazı bölgelerde hem polisler hem de askerler birlikte hareket 
edebilmektedir. Nijerya ordusunun ülke genelinde üç yüze yakın üssü olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu kadar üssün olmasındaki ana neden son yirmi yılda 
(2000’den bu yana) en az 2.600 silahlı çatışma olaylarına sahne olmasındandır. 
Silahlı çatışmaların en fazla yaşandığı eyaletlerin başında Boko Haram 
örgütünün etkili olduğu Borno, Yobe ve Adamawa eyaletleri gelmektedir.189

Çok sayıda askeri üssün bulunmuş olması doğal olarak asker-sivil ilişkilerini 
de olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Daha açık bir ifadeyle 250 ile 330 
dolaylarında askeri üssün bulunduğu Nijerya’da olumsuzluklar her geçen gün 
artmaktadır. Askeri üslere bağlı bazı personellerin yetkisiz eylemleri veya izin 
verilen eylemler sırasında kişisel arzuları nedeniyle bölge halklarına yönelik 
taciz, yıldırma, baskı, gasp, tecavüz, yargısız infaz, yaralama veya öldürme gibi 
olumsuzluk içeren faaliyetleri söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlara en 
çok askeri üslere yakın olan köylerdeki, kasabalardaki veya kırsal kesimlerdeki 
insanlar maruz kalabilmektedir. Bu faaliyetlerin büyük bir kısmının hukuki 
anlamda yargısız kalması ve cezai işlemlerin uygulanamıyor olması da asker-
sivil ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Dahası, bazı personellerin çetelerle 
işbirliğine girdiği ve onlarla birlikte suç faaliyetlerine katıldığı yönünde de 
iddialar söz konusu olmaktadır. Kırsal yerleşkelerde askeri üslerin bu tür 
olumsuzlukları göze çarparken şehirlerde de polis teşkilatlarına mensup bazı 
personellerin bu tür eylemleri göze çarpmaktadır.190

1992 yılında Polis Gücü Teşkilatının bünyesinde oluşturulan Özel 
Hırsızlıkla Mücadele Ekibi (SARS: Special Anti-Robbery Squad) de önemli bir 
sorun teşkil ettiği söylenebilir. Hırsızlık Önleme Ekibi olarak da bilinen SARS, 
188 Samuel Oyewole, “Civil-military Relations: Conflict and Cooperation between 
Military Bases and Host Communities in Nigeria”, African Security, Vol. 13, No. 4, 
2020, p. 358-359.
189 Samuel Oyewole, “Civil-military Relations: Conflict and Cooperation between 
Military Bases and Host Communities in Nigeria”, African Security, Vol. 13, No. 4, 
2020, p. 360-361.
190 Rosemary I. Okolie-Osemene, “A Historical Perspective of Nigeria’s Internal 
Security Since 1999”, (ed.) Oshita O. Oshita and et al., Internal Security Management 
in Nigeria: Perspectives, Challenges and Lessons, Singapore: Palgrave/Macmillan 
Published, 2019, p. 72-77.
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1992 yılında Lagos’ta Albay Rindam’ın bir polis tarafından öldürülmesi olayından 
sonra kurulmuştur. Askerlerden korkan polislerin çoğunun görevini bırakması 
nedeniyle kısa sürede bölgede hırsızlık olayları artmış ve silahlı soyguncular 
tarafından bazı yerler ele geçirilmiştir.191 O dönem yapılan görüşmeler sonunda 
askerler bölgeden çekilmiş ve dönemin Lagos Emniyet Müdürü Simeon Danladi 
Midenda tarafından bu birim kurulmuştur. Ülkede artan cinayetler sebebiyle 
2009 yılında farklı eyaletlerde de görevlendirilen SARS ekibinin 2020 yılına 
kadar giderek insan haklarını ihlal ettikleri, sivillere zarar verdikleri, rüşvetle iş 
yaptıkları, savunmasız insanlara işkence uyguladıkları, taciz ve gasp gibi birçok 
olumsuz faaliyetlerde bulundukları gözlemlenmiştir. Özellikle 2020 yılından 
bu yana SARS ekibine yönelik ülke genelinde büyük bir protesto düzenlenmiş 
ve SARS’a son ver (EndSARS) pankartlarıyla halk sokaklara dökülmüştür. 
Bunun üzerine Başkan Buhari, SARS ekibinin Polis Gücü Teşkilatı içinde 
farklı birimlere dağıtılacağı ve faaliyetlerine son verileceği gibi açıklamaları da 
olmuştur.192

Kuzey-Güney olarak ülke incelendiğinde güney halklarının SARS ile 
mücadelesi, kuzey halklarının askerlerle olumsuz ilişkileri gibi durumlar ülkede 
oldukça karmaşık bir ortam oluşturmuştur. Özellikle kuzey bölgesindeki ortam 
ülkenin ne ölçüde güvensizleştiğini göstermektedir. Borno, Yobe ve Adamawa 
eyaletlerindeki askeri üslerden bazıları, bölge halkına yönelik gelişigüzel 
tutuklama, yargılama olmaksızın gözaltına alma, terörle bağlantısı olup 
olmadığına dair araştırma yapmaksızın birçok masum insana askeri tesislerde 
işkence yapma ve yine terör şüphesiyle bazı evleri ateşe verme gibi orantısız 
eylemlerde bulunmaktadır. Zikredilen üç eyalet Uluslararası Af Örgütü’nün 
raporlarına da yansımıştır. Raporda iki milyona yakın insanın evlerini terk 
ettiği, yüzlerce çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı öldüğü, hem Boko 
Haram hem de bazı askeri personeller tarafından binlerce insanın öldürüldüğü 
bildirilmektedir.193

191 Sanya Osha, “EndSARS: A Brief History of Police Brutality in Nigeria”, 25 
November 2020, https://www.africaportal.org/features/endsars-brief-history-police-
brutality-nigeria/ Erişim Tarihi: 22.04.2021.
192 ___, “Nijerya’da Sivilleri Hedef Alan Polis Ekibine Karşı Gösteriler Sürüyor”, 14 
Ekim 2020, https://www.trthaber.com/haber/dunya/nijeryada-sivilleri-hedef-alan-polis-
ekibine-karsi-gosteriler-suruyor-523249.html Erişim Tarihi: 22.04.2021.
193 Amnesty International, ”Nigeria 2020”, 
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/ Erişim Tarihi: 
22.04.2021.



80    NİJERYA’DA BOKO HARAM ÇATIŞMASI

Bu gelişmeler ışığında hükûmetin kuzey bölgesine yönelik siyasi 
istikrarsızlık politikasının bölgeyi karmaşık bir ortama sürüklemesine yol 
açtığı söylenebilir. Bu bağlamda hükûmetin yoksullukla mücadelede etkisiz 
kalması, orduyu yeterince denetleyememesi, birey ve bölge güvenliğini 
sağlamada zayıf kalması ile yapıcı kararlar alamaması gibi faktörler, bölgede 
terör örgütleri ve çete gruplarının oluşmasına, hükûmet-halk-ordu üçlüsünde 
iletişim kopukluğunun zayıflamasına ve şiddetli çatışmaların devam etmesine 
neden olmuştur. Siyasi açıdan zikredilen bu olumsuz faktörlerden dolayı Boko 
Haram bölgede etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir. Kısacası güvenliğin 
sağlanamadığı yerlerde ne can ve mal güvenliğinden ne sosyokültürel değerlerin 
korunmasından ne de ekonomik faaliyetlerin işlerliğinden bahsedilir. Ham 
madde kaynakları bakımından zengin bir ülkenin yurttaşları yoksulluk içinde 
yaşıyor ve ülke yönetimi zengin bir yaşam sürdürüyorsa siyasi nedenlerden 
kaynaklı ekonomik nedenlere dayalı çatışmalar da eksik olmaz. Boko Haramı 
büyüten ve çatışmalara meyleden politik uygulamalardan biri de bu yanlış siyasi 
kararlardan kaynaklanmaktadır.

2.1.2.6. Ekonomik Nedenler

Nijerya ekonomisi Afrika’daki ülkeler arasında en büyük ekonomilerden 
birini oluşturmaktadır. Petrol üreten ve ihraç eden ülkelerden biri olan Nijerya, 
kuruluşu Eylül 1960’a dayanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’na da 
(OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries) 1971’den beri üyedir. 
Teşkilatın on üç üyesi bulunmakta olup Afrika’dan Nijerya dışında Libya, 
Cezayir, Angola, Gabon, Ekvator Ginesi ve Kongo Cumhuriyeti de teşkilatın 
üyelerindendir.194

Nijerya ekonomisinde ham petrol önemli bir gelir kaynağı olsa da kömür 
madenciliği, metal cevheri, taşocağı sektörü ve doğal gaz gibi kaynaklar da 
önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. 2020 yılında yayımlanan Nijerya 
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) raporuna göre Reel GSYİH Yıllık Büyüme 
oranı 2009-2016 yıllarını kapsayan dönemde yükseliş, 2016-2019 yılları 
arasında az da olsa durgunluk göstermiş, 2020 yılında ise düşüşe geçmiştir. 
2020 yılında düşüşe geçmesindeki ana sebep olarak Kovid-19 (pandemi) salgını 
gösterilmiştir. Nitekim bir önceki yıllardaki durgunluğun sebebinin ise ülkenin 
bulunduğu karmaşık durumdan ve çatışma ortamından kaynaklı olduğu ileri 

194 Organization of the Petroleum Exporting Countries, “Member Countries”, 
https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm Erişim Tarihi: 24.04.2021.
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sürülmektedir. Buna rağmen GSYİH hacmine göre dünya ekonomisinde 30. 
sırada yer almaktadır.195

Nijerya ekonomisi her yıl az da olsa artış göstermektedir. Başka bir ifadeyle 
yıllık büyüme oranı giderek artmaktadır. Buna paralel olarak nüfusta da artış 
yaşanmaktadır. 2025 tahminlerine göre nüfusun yaklaşık 235 milyon olması 
beklenmektedir.196 Yıllık büyüme oranı milli gelire yansıtılsa da eyaletler arasında 
toplam milli gelir içindeki pay büyük bir farklılık göstermektedir. Milli gelirde 
en çok paya sahip olan eyaletler güney eyaletleri iken az payla kuzey eyaletleri 
göze çarpmaktadır. Dünya Bankası’nın 2021 raporuna göre her 10 Nijeryalı’dan 
4’ü yoksulluk içinde yaşamaktadır. 2018/2019 yıllarında Nijeryalıların yüzde 
39,1’ine kişi başı olarak günde 1,90 ABD doları düşmekteydi. Bu oran uluslararası 
yoksulluk sınırının altında olup bu yoksulluk çoğunluklu olarak Nijerya’nın 
kuzey bölgelerinde görülmektedir. Kuzeyde kırsal kesimlerde yaşayanların 
yüzde 84,6’sı ile şehirde yaşayanların yüzde 76,3’ü yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. 2019/2020 dönemlerinde yaşanan yüksek enflasyon, Kovid-19 
salgını ve işsizliğin artması gibi faktörlerle birlikte yoksulluk daha da artmış 
durumdadır. Özellikle gıda yetersizliğinden dolayı sıkıntı çeken yoksul ailelerin 
sayılarının bu dönemde üç katına çıktığı gözlemlenmiştir. Pandemi öncesi bu 
oran yüzde 27,1 iken pandemi sonrası yüzde 74,4’e çıkmıştır. Başka bir ifadeyle 
sosyal devletin öngördüğü ekonomik yardım ilkesinin tam anlamıyla işlevde 
yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir ve hükûmete olan ihtiyaç artmıştır.197

Fakat Kuzey bölgesindeki hükûmet boşluğu Boko Haram tarafından 
doldurulmaya çalışılmıştır. William Robert Avis’in kaleme aldığı War Economy 
in North East Nigeria raporuna göre Boko Haram örgütüne katılım sağlayanların 
yüzde 65,90’ının birincil nedeni ekonomik kaynaklı olarak gösterilmektedir. 
Örgüt 2009’da bir isyancı örgüte dönüşmeden önce tarihsel olarak finansal 
kaynağını üyelik aidatlarından, iş insanlarından, tüccarlardan, yabancı 
bağışlardan, destek verdiği eyalet valilerinden ve politikacılardan sağlamaya 
çalışıyordu. Bu yöntemle işsiz, mülteci ve kimsesizlere barınak sağlama, iş  
 
195 National Bureau of Statistics, “Nigerian Gross Domestic Product Report/Q2”, 
https://www.nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/GDP_Report_Q2_2020.pdf Erişim Tarihi: 
24.04.2021.
196 Aaron O’Neill, “Nigeria: Total Population from 2015 to 2025”, Mar 31, 2021, 
https://www.statista.com/statistics/382264/total-population-of-nigeria/ Erişim Tarihi: 
25.04.2021.
197  Dünya Bankası, “Poverty and Equity Brief: Nigeria”, April 2021, p. 1-2, 
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-
AE8C-750588BF00QA/AM2020/Global_POVEQ_NGA.pdf Erişim Tarihi: 26.04.2021.
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verme ve üyelikleri artırma stratejisi uyguluyordu. Dahası gayrimüslimlerden 
de vergi alıyordu. 2009 sonrası terör eylemleriyle ön plana çıkan Örgüt, finansal 
kaynağını farklı yöntemlerle almaya başlamıştır. Banka soygunu yapmak, nakil 
konvoyları soymak, büyük ölçekli gasp planları yapmak, kiralık suikastlar 
düzenlemek, yerel suç örgütleriyle hareket etmek, yasa dışı silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı yapmak gibi faaliyetlerle finansal kaynağını oluşturmaya başlamıştır. 
Öte yandan petrol hatlarının bulunduğu bölgelere saldırılar gerçekleştirip 
hükûmet ekonomisine zarar vermek ile öğrencileri kaçırıp fidye istemek gibi 
eylemler de Örgütün ekonomik temelli faaliyetlerine dayanmaktadır.198

Nijerya, dünya çapında en büyük 30. ekonomiye sahip ülke olmasına 
rağmen uluslararası yoksulluk sınırı altında yaşayan çok sayıda yurttaşa sahiptir. 
Bu durum Nijerya Hükûmetinin milli gelirde eşitsizlik ilkesini uyguladığının 
kanıtı olarak gösterilebilir; çünkü GSYİH hacmine bakıldığında International 
Monetary Fund (IMF) raporuna göre 1990’lardan bu yana ortalama yıllık büyüme 
oranı her yıl yüzde 2,5 artmıştır. En yüksek enflasyon oranına yaklaşık yüzde 30 
ile 1995-2000 yılları arasında ulaşan Nijerya, 2005 yılı sonrası ortalama yüzde 
18 gibi bir sayıyla yüksek enflasyon oranlarıyla da göze çarpmaktadır.199

Yüksek enflasyon, işsizlik, ekonomik eşitsizlik, siyasi güvensizlik ve 
hükûmet boşluğu gibi durumlardan dolayı özellikle kuzeydoğu halkları Boko 
Haram örgütüne yönelmektedir. Aynı zamanda bu durumlar Boko Haram 
örgütünün bölgedeki varlığını da güçlendirmektedir. Güçlü bir terör örgütünün 
varlığı, doğal olarak hükûmeti rahatsız etmektedir. Bu doğrultuda hükûmet, 
örgüte karşı varlığını hissettirmek ve bölgedeki gücünü göstermek adına bölgede 
asker sayısını artırmış ve askeri harcamalara fazladan ödenek ayırmıştır.

Askeri harcamaların artması ekonomik büyümeyi de etkilemiştir. Orantısız 
derecede büyük bir askeri harcama, genellikle toplumsal gelir eşitliğini 
ve sosyal hizmetleri de olumsuz etkileyebilmektedir. Ekonomik kalkınma 
için istikrarın önemi vurgulansa da orantısız bir askeri harcama ekonomik 
verimliliği engelleyebilmektedir. Son on yılda Nijerya’nın askeri harcamaları 
giderek artmıştır. Daha açık bir ifadeyle Boko Haram örgütünün silahlı terör 
eylemlerinden bu yana hükûmet kanadı askeri harcamalara daha fazla ödenek 
ayırmış ve asker sayısını arttırmıştır. Askeri harcamaların artması ekonomik 
büyümeyi ya durgunlaştırmıştır ya da düşürmüştür.

198 William Robert Avis, “War Economy in North East Nigeria”, K4D Helpdesk Report 
734, Brighton, UK: Institute of Development Studies, 2020, p. 2-4.
199 International Monetary Fund, “Nigeria”, April 2021, https://www.imf.org/en/
Countries/NGA Erişim Tarihi: 26.04.2021.
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Laniran Temitope ve Ajala Olayinka’ya göre Nijerya’da artış gösteren 
askeri harcamaların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği görülmektedir. 
Askeri harcamalardaki kademeli artışın nedenini son zamanlarda ülkenin 
kuzeydoğu bölgesi başta olmak üzere birçok cephede daha da fazla güvenlik 
sorunuyla karşı karşıya kalmasına bağlamaktadırlar. Aslında askeri harcamaların 
artması ekonomik büyümeyi tamamen olumsuz etkilememektedir. Bunun 
olumlu yanları da mevcuttur. Bir ülkenin hem içeride hem de dışarıda güvenlik 
hususunda istikrara kavuşturulmasına yardımcı olduğu ve aynı zamanda askeri 
operasyonlar için ihtiyaç duyulan yol ve iletişim alt yapılarının yapıldığı gibi 
etkenler düşünüldüğünde olumlu yanlarının olduğu kanaatine varılmaktadır. 
Özellikle teknolojik olarak jet motorunun yapılması, radar sisteminin kurulması 
ve nükleer teknolojinin geliştirilmesi gibi faaliyetlerin ekonomik kalkınma ve 
büyümeyi olumlu etkilediğinden bahsedilmektedir.200

Fakat olumlu yanlarından ziyade olumsuz yanlarının fazla olduğu göze 
çarpmaktadır. Tarihi geçmişi askeri darbelerle bilinen Nijerya, 2000’den bu 
yana askerlerin hükûmete yönelik bir darbe girişiminde bulunmaması amacıyla 
yüksek düzeyde askeri harcamalara yer vermeye çalışmıştır. Bazı durumlarda bu 
harcamaların -ülkenin ekonomik durumu ve diğer rekabet halindeki ihtiyaçlar 
dikkate alındığında- orantısız yapıldığı ileri sürülebilir; çünkü Nijerya silah 
ihracatçısı değil, silah ithalatçısıdır. Bu da askeri harcamaların ülkenin ham 
madde kaynakları ve döviz rezervleri üzerinden elde edilen gelirlerle tedarik 
edildiği anlamına gelmektedir. Yani orantısız askeri harcamalardan dolayı 
ekonomik kalkınma ve büyüme olumsuz etkilenebilmekte bu durum ülke 
yurttaşlarının milli gelirine de negatif yönde yansıtılabilmektedir.201

Askeri harcamaların yanı sıra orantısız hükûmet harcamaları da göze 
çarpmaktadır. Nijerya Hükûmetinin ekonomik faaliyetlerdeki rolü muazzam bir 
şekilde artmaktadır. Buna bağlı olarak kamu politika yapıcılarının karşılaştığı 
zorluklar da paralel bir şekilde artmaktadır. Kamu harcamaları bağımsızlıktan 
bu yana inanılmaz derecede artış göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. 
Kamu harcamaları; sermaye harcamaları ile tekrarlanan gereksiz harcamalar 
olarak ikiye ayrılabilir. Sermaye harcamaları genel olarak zorunlu ve olması 
gereken harcamalar iken tekrarlanan gereksiz harcamalar ise israf veya yolsuzluk 
200 Laniran Temitope J. and Ajala Olayinka, “Military Expenditure and Economic 
Growth: Evidence from Nigeria”, American Journal of Economics, Vol. 11, No. 1, 2021, 
p. 10-11.
201 Laniran Temitope J. and Ajala Olayinka, “Military Expenditure and Economic 
Growth: Evidence from Nigeria”, American Journal of Economics, Vol. 11, No. 1, 2021, 
p. 15-16.
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kategorisine girmektedir. Yolsuzluk hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
demokrasilerde, yani her tür siyasi sistemde ve çeşitli biçimlerde belirgindir. 
Buna istinaden yolsuzluk her yerde vardır denilebilir; ancak etkileri bir siyasi 
sistemden bir diğerine farklılık göstermektedir. Yolsuzluğun yıkıcı etkileri; 
ekonomik temelin genellikle zayıf olduğu, siyasi yapıların kırılgan olduğu ve 
kontrol için yetersiz mekanizmaların bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ezici 
bir şekilde belirgindir.202

Yolsuzluk, hem yoksulluğu hem de dışlanmayı artıran tehlikeli bir süreçtir. 
Bu yoksulluk ve dışlanma gibi süreçler kriz, şiddet ve çatışmalara sebebiyet 
vermektedir; çünkü siyasi güce sahip yönetici bireyler zenginlik içinde bir 
hayat sürerken milyonlarca insan sefalet içinde gıda, eğitim, temiz suya 
erişim, barınma gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaktadır. Osariyekemwen 
Igiebor’un kaleme aldığı “Political Corruption in Nigeria: Implications for 
Economic Development in the Fourth Republic” çalışmasına göre Nijerya, 
yerel yolsuzluk sorunundan mustariptir ve ciddi bir sosyoekonomik ve politik 
kalkınma kriziyle karşı karşıyadır. Bundan dolayı Nijerya’nın uluslararası alanda 
en rüşvetçi devletlerinden biri olarak eleştirildiğine değinmektedir. Öte yandan 
herkes yolsuzluktan bahsetmekte ve ülkedeki yüksek işsizliğin, güvensizliğin, 
yüksek enflasyonun ve yoksulluğun sebebi olarak da yolsuzluğu göstermektedir. 
Yolsuzluk ortamından dolayı bazı örgütlerin etnik veya dini kimlikler üzerinden 
vaazlar vererek insanları hükûmete karşı yanlarına çekmeye çalıştıkları da 
gözlemlenmektedir. Bu çerçevede hükûmetin bu zayıf yönünü kullanan Boko 
Haram örgütü, kolayca taraftar toplayabilmektedir.203

Transparency International Yolsuzluk Algılama Endeksi’nin son beş 
yıldaki raporları incelendiğinde 2016’daki rapora göre Nijerya, 176 ülke 
içerisinde 136. sırada yer alarak yolsuzlukta önde gelen ülkeler arasında kabul 
edilmiştir. Başka bir ifadeyle Nijerya, yolsuzlukta 40. sıradadır. Özellikle 
kamu sektörlerinde çok büyük yolsuzlukların yapıldığına dair iddialar ortaya 
atılmıştır. En az yolsuzluk yapan ülkelerde Danimarka birinci sırada yer alırken 
en fazla yolsuzlukla gündem olan ülkelerde Somali 176. sıradadır. Yani Somali 
yolsuzlukta ilk sıradadır. Nijerya’nın 136. sırada yer alması büyük yolsuzlukların 

202 Emmanuel Opuene Davies, “Political Corruption: Bane Ofthe Nigerian Society”, 
Economics And Social Sciences Academic Journal, Vol. 2, No. 9, September 2020, p. 
22-26.
203 God’stime Osariyekemwen Igiebor, “Political Corruption in Nigeria: Implications for 
Economic Development in the Fourth Republic”, Journal of Developing Societies, Vol. 
35, No. 4, 2019, p. 493-495.
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yapılıyor olmasının kanıtı olarak gösterilmektedir.204 Hem özeldeki hem de kamu 
sektörlerindeki yolsuzluklar giderek artış göstermiş ve 2017 verilerine de bu 
durum yansımıştır. Böylece 180 ülke arasında 148. sıraya yükselen Nijerya’da 
yolsuzlukların devam ettiği gözlemlenmiştir.205

2018’deki çalışmaya göre Nijerya, yine yolsuzlukla anılan ülkelerden biri 
olarak kayıtlara geçmiştir. Nijerya, endekste yer alan 180 ülke arasından 144. 
sırada yer almıştır.206 2019’daki Yolsuzluk Algılama Endeksi’ne göre Nijerya’da 
yolsuzluklar daha da artmış ve yine 180 ülke arasından 146. sıraya doğru 
yükselmiştir.207 Son olarak 2020 yılı ise endekse göre Nijerya’da son beş yılda 
yolsuzluğun yapıldığı en yüksek yıl olarak kaydedilmiş ve Nijerya’nın 149. 
sıraya yükseldiği gözlemlenmiştir.208 Tüm bu veriler göz önünde tutulduğunda 
ülkede inanılmaz derecede yolsuzlukların yapıldığı, zenginler ve fakirler 
arasında devasa farkların olduğu, bir kesimin en iyi yaşamı sürdürürken diğer 
kesimin yoklukla yaşam mücadelesi verdiği ileri sürülebilir.

204 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2016”, p. 4-5, 
https://images.transparencycdn.org/images/2016_CPIReport_EN_200406_153719.pdf 
Erişim Tarihi: 26.04.2021.
205 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2017”, p. 4-5, 
https://images.transparencycdn.org/images/2017_CPI_Brochure_EN_200406_140253.
PDF Erişim Tarihi: 26.04.2021.
206 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2018”, p. 2-3, 
https://images.transparencycdn.org/images/CPI_2018_Executive_Summary_EN.pdf 
Erişim Tarihi: 26.04.2021.
207 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2019”, p. 2-3, 
https://images.transparencycdn.org/images/2019_CPI_Report_EN_200331_141425.
pdf Erişim Tarihi: 27.04.2021.
208 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2020”, p. 2-3, 
ht tps: / / images. transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-
WEB-1_2021-02-08-103053.pdf Erişim Tarihi: 27.04.2021.
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Grafik 3: Nijerya’nın Son Beş Yıla Ait Dünya Yolsuzluk Sıralaması

(Grafik 3: Yazar tarafından çizilmiştir.)

Kısacası; 180 ülke arasında Nijerya 2016’da kırkıncı sırada iken, 2017’de otuz 
iki, 2018’de otuz altı, 2019’da otuz dört ve 2020’de de yolsuzluğun en yüksek 
olduğu yıl olarak kayıtlara geçmiş ve otuz birinci sırada yerini almıştır. Netice 
olarak yolsuzluk; kötü yönetime, yönetim dışı güvenlik sorununa, yoksulluğa 
ve siyasi güvensizliğe yol açabilmektedir. Siyasi güvensizliğin olduğu ülkelerde 
çeteler, suç örgütleri, terör örgütleri, kaçakçılık faaliyetleri gibi pek çok olumsuz 
ve zararlı gruplar ortaya çıkabilmektedir. Toplumun iktidarlara olan güvensizliği 
(siyasi güvensizlik), uygulanan ekonomik gelir eşitsizliği, ordu baskısı, bölgeler 
arası yatırım eşitsizliği, alt-üst taban arasındaki refah dengesizliği gibi faktörler 
özellikle örgütlerin bulundukları bölgelerde varlığını güçlendirmektedir. 
Bu kapsamda Boko Haram örgütü zikredilebilir. Örgüt, son on beş yılda 
iktidarların uygulamış olduğu yanlış politikalar üzerinden hem üye transferi 
gerçekleştirmekte hem de giderek bölgedeki varlığını güçlendirmektedir. Siyasi 
güvensizlikten dolayı birçok insan başta Boko Haram örgütü olmak üzere 
farklı örgütlere katılım sağlamaktadır. Bu nedenlerden dolayı Boko Haram ile 
Hükûmet çatışmaları devam etmektedir.
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3.1.  Boko Haram Çatışmasının Mevcut Durum Analizi

Muhammed Yusuf’un öldürülmesinden bu yana Boko Haram 
örgütünün saldırıları Ebubekir Şekayu önderliğinde şiddetli bir 
şekilde devam etti. Nijerya başta olmak üzere Kamerun, Çad ve Nijer 

hükûmetleri de Boko Haram örgütünün şiddetli saldırılarına maruz kalmaktadır. 
Bilindiği gibi Örgüt, seküler ve liberal düşüncelere, özellikle de Batı eğitimine 
ve Batı’nın demokratik sistemlerine karşı çıkmaktadır. Ayrıca zikredilen dört 
ülkenin sınırlarında İslam şeriatına dayalı bir devlet kurmayı hedeflemektedir.

2015 yılında Şekayu, Irak-Şam İslam Devleti Örgütüne (IŞİD) bağlılığını 
ilan etti; fakat 2016 yılında Muhammed Yusuf’un oğlu Ebu Musab el-Barnavi ile 
Şekayu arasında çıkan liderlik krizi, Boko Haram örgütünün ikiye bölünmesine 
neden oldu. 2009 yılında Barnavi’nin babası Muhammed Yusuf öldürüldükten 
sonra Boko Haram’ın liderliğini Şekayu, sözcülüğünü de Barnavi yürüttü. Fakat 
Barnavi, sözcülükten ziyade örgütün liderliğini almak istiyordu. Bu durum 
ikili arasında bir krizin yaşanmasına sebebiyet verdi. Krizin şiddetlenmesiyle 
Barnavi, Şekayu’dan ayrılma kararı aldı. Şekayu’dan ayrılan Barnavi ile 
destekçileri, 2016 yılında Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP: Islamic State West 
Africa Province) adında yeni bir örgüt kurdular. Şekayu liderliğindeki Boko 
Haram kendi düşüncesinde olmayan bölge halklarını da hedef alırken, Barnavi 
liderliğindeki ISWAP grubu bu tür saldırılardan ziyade sadece güvenlik güçleri 
ile bunlara destek verenleri hedef almıştır. Bu yönüyle iki grup arasındaki 
farklılıklar da göze çarpmış oluyordu. Dahası ISWAP’ın etkili olduğu bölgeler 
ise Boko Haram’ın etkili olduğu bölgenin kuzey tarafını kapsamıştır. Başka bir 
ifadeyle Çad Gölü Havzası’nda daha çok aktif faaliyetlerde bulunan ISWAP, 
zaman zaman Boko Haram üyeleriyle de çatışmalara girmeye başlamıştır.209

209 Gökhan Kavak, “Boko Haram Terörünün Kolonyal Kökenleri”, 10.12.2020, https://
www.aa.com.tr/tr/analiz/boko-haram-terorunun-kolonyal-kokenleri/2071954 (Erişim 
Tarihi: 03.03.2022).
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İki grup arasında çıkan çatışmalar bölgedeki dengeyi de etkilemiştir; 
çünkü Boko Haram sadece Hükûmet güçleriyle değil, aynı zamanda kendinden 
kopmuş olan ve bölgede egemenliğini tesis etmeye çalışan ISWAP ile de 
çatışmaya girmiştir. Bu durum Boko Haram açısından önemli bir kırılma 
noktasını da beraberinde getirmiştir; çünkü bölge halklarından kimlerin Boko 
Haram’a veya ISWAP’a destek verdiğinin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Nitekim 
Boko Haram, kendi düşüncesinde olmayan Müslüman sivilleri de hedef almaya 
başlamış olması, bir yandan bölge halklarının ISWAP’a katılmasına da neden 
olmuştur. Buradan hareketle Boko Haram için sadece Hükûmet güçleri değil, 
ISWAP’ın da giderek önemli bir tehdit unsuru olduğu gözlemlenmiştir.210

Conflict Barometer 2020 raporuna göre Barnavi liderliğindeki örgüt de IŞİD 
tarafından resmi olarak kabul edilmiş ve birlikte hareket etme kararı almışlardı; 
fakat Şekayu, IŞİD’e bağlılığını ilan etmiş olsa da Barnavi ve destekçilerini takip 
etmeyeceğini duyurmuştu. Böylece Nijerya’da artık Boko Haram örgütüne ek 
olarak ISWAP da sahada yerini almış oldu. ISWAP; Mali, Nijer, Kamerun, Çad, 
Nijerya, Burkina Faso ve Benin gibi ülkelerde saldırılar gerçekleştirirken Boko 
Haram daha çok Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde, Kamerun’un kuzeybatısında, 
Çad Cumhuriyeti’nin güneybatısında ve Nijer Cumhuriyeti’nin de güneydoğu 
bölgesinde şiddetli saldırılar gerçekleştirmekteydi. Sadece 2020 yılındaki 
çatışmalarda en az 1000 kişi hayatını kaybetmiş, Nijerya’nın kuzeydoğusunda 
da 1 milyon 900 bin kişi yerinden edilmiştir. Bu sayı içinde yaklaşık 1 milyon 
570 bin kişi Borno Eyaleti’nde yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Öte yandan 
Kamerun’da yaklaşık 320 bin, Çad’ın Lac Bölgesi’nde 335 bin ve Nijer’in Diffa 
Bölgesi’nde de 260 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştır.211

Boko Haram örgütü en çok Borno Eyaletinin güneydoğusunda, Sambisa 
Ormanı bölgesinde, Adamawa Eyaletinin kuzey kesimlerinde ve Nijerya ile 
Kamerun sınırlarını oluşturan Mandara Dağları’nda faaliyet göstermektedir. Öte 
yandan Kamerun’a bağlı Uzak Kuzey Bölgesi’nin Mayo-Sava ve Mayo Tsanaga 
şehirlerinde aktif saldırılar gerçekleştiren Boko Haram, Çad Cumhuriyeti’nde 
de Çad Gölü ve çevresinde aktif faaliyetlerde bulunmaktadır. Çad Gölü; Nijerya, 
Kamerun, Çad ve Nijer Cumhuriyeti’nin sınırlarını oluşturduğundan bu dört 
ülke, bazen Afrika Birliği Çokuluslu Ortak Görev Gücü (Multinational Joint 
Task Force: MNJTF)’nden de askeri yardım almakta ve Boko Haram örgütüne  
 
210 Tomas F. Husted, “Boko Haram and the Islamic State West Africa Province”, 
Congressional Research Service, February 24, 2022, p. 1-2.
211 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2020, 
Germany: HIIK Press, March 2021, p. 101-102.
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karşı birlikte hareket etmektedir. Ayrıca Nijerya Hükûmeti son yıllarda ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve Rusya’dan istihbarat, malzeme desteği ve 
askeri eğitimler de almaktadır.212

Son yıllarda Nijerya Hava Kuvvetleri, Sambisa Ormanı’na sık sık hava 
saldırıları gerçekleştirmektedir. Boko Haram örgütüne ait eğitim kamplarını 
ve diğer faaliyet alanlarını tespit etmek amacıyla dronlar kullanmakta ve savaş 
uçaklarıyla ormanı denetlemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda son iki yıldır 
Nijerya Hava Kuvvetleri’nin Kara Kuvvetleri’ne oranla daha fazla saldırılar 
gerçekleştirdiği ve bölgeyi kontrol altında tutmaya çalıştığı görülmüştür. Bundan 
dolayı Kara Kuvvetleri’nin operasyonlarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir; 
ancak hükûmet güçlerine karşı Boko Haram Örgütünün tam anlamıyla geri 
adım atmadığı söylenebilir. Çünkü her fırsatta küçük çaplı vur kaç saldırılar 
düzenlemekte, pusuya düşürdükleri askerleri öldürmekte, örgüte destek 
vermeyen bölge halklarına ani saldırılar gerçekleştirmekte ve çocuk kaçırıp 
hükûmetten fidye isteyip hükûmete gözdağı vermektedir.213

Yine Conflict Barometer’in 2020 raporuna göre Sambisa Ormanı’nda 
sıkışan Örgütün Kamerun’a yönelik saldırılarında artışlar olduğu ve bir yılda 
300’den fazla saldırı gerçekleştirdiği kaydedilmiştir. Şekayu liderliğinde 
yaklaşık 1500 kadar gerilla Mandara Sıradağları boyunca yakın köylere 
baskınlar düzenlemişlerdir. Bu baskınlarla hem yiyecek-giyecek gibi zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlar hem de örgüt için gençler kaçırmışlardır. 
Kaçırdıkları gençlere gerilla eğitimleri veren örgüt, bazılarını intihar bombacısı 
olarak kullanmıştır.214

İntihar bombacılarını özellikle yerinden edilmiş insanlara yönelik kullanan 
örgüt, 1-2 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenledikleri saldırıyla yine ses 
getirebilmiştir. İnsan Hakları İzleme raporuna göre bu tarihlerde Kamerun’a 
bağlı Nguetechewe kasabasında düzenlenen saldırıda 5’i çocuk 6’sı kadın olmak 
üzere en az 17 sivil hayatını kaybetmiş ve bir o kadarı da yaralanmıştır. Dahası 
kasabanın son dört yıldır yerlerinden edilmiş insanların yerleşkesi haline geldiği 
ve 1500’den fazla insanı barındırdığı da aktarılmıştır. Öte yandan örgütün çevre 
bölgelerdeki okullara da sistematik olarak saldırılar düzenlediği ve birçok okulu 

212 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2020, 
Germany: HIIK Press, March 2021, p. 101-102.
213 J. Tochukwu Omenma, Ike E. Onyishi and AlyiousMichaels Okolie, “A decade of 
Boko Haram activities: the attacks, responses and challenges ahead”, Security Journal, 
2020, p. 341-344.
214 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer 2020, 
Germany: HIIK Press, March 2021, p. 102.
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yakıp yıktığı tespit edilmiştir. Bu saldırılar neticesinde Kamerun Hükûmetinin 
kasaba ve çevresinde bulunan 60’tan fazla okulu kapattığı da bildirilmiştir.215

2009 yılından bu yana şiddetli bir şekilde saldırılarını devam ettiren 
Boko Haram 2016 yılında iç anlaşmazlıklardan dolayı ikiye bölünmüş olsa da 
Nijerya’daki varlığının yanı sıra bölge ülkelerdeki varlığını da güçlü bir şekilde 
hissettirmektedir. Kamerun, Çad ve Nijer bölgelerine de saldırılar gerçekleştiren 
Örgüt, buralarda da Nijerya’da olduğu gibi hem insan kaçırmakla hem de askeri 
üslere saldırmakla hükûmetlerin gündeminden düşmemektedir. Kasım 2019’da 
Kamerun’un Darak Adası’ndaki bir askeri üsse saldıran Örgüt, 24 Kamerun 
askerini öldürmüştür. Yine Mart 2020’de Çad Gölü’ndeki bir adada bulunan 
Çad’ın Bohoma kentinde bir Çad askeri üssüne saldırarak 98 Çad askerini 
öldürmüştür. Bunun üzerine Çad Devlet Başkanı İdris Debi’nin talimatlarıyla 
Çad Gölü, Nijer ve Nijerya sınırlarında Bohoma Öfke Operasyonu başlatılmış, bu 
operasyonla 1.000’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiği 52 Çad askerinin de 
öldürüldüğü duyurulmuştur.216 Son olarak Nijerya’da Aralık 2020’de 350’ye ve 
Ocak 2021’de de 300’e yakın öğrenci kaçırma eylemleriyle gündem olan örgüt, 
hem Nijerya’da hem de bölge ülkelerinde etkili olmaya devam etmektedir.217

3.2.  Boko Haram ve Çevre Analizi

Nijerya’daki çatışma süreci incelendiğinde Boko Haram örgütünün etki alanının 
genişlediği yönünde bir sonuca varılmaktadır. Söz konusu örgütün hedefinde 
Nijeryalı makamlar ve yurttaşlar bulunsa da esas itibariyle Nijerya’ya komşu 
ülkeler de bu hedefte yer almaktadır. Bu açıdan komşu ülkelerle genişlemesine 
yönelik riskler yüksek düzeyde olmaktadır. Giderek etki alanını genişleten 
Boko Haram, hem Nijerya’da hem de komşu ülkelerde yoğunluklu olarak 
uygulanmakta olan zayıf ekonomi, uti possidetis kaynaklı kültürel bölünme ve 
bu bölünme temelli tarihsel nedenler üzerinden hareket etmeye çalışmaktadır. 
Bilhassa Nijer ve Çad’ın güney bölgeleri ile Kamerun’un kuzey bölgesi, Boko  
 
215 ___, “Cameroon: Boko Haram Suicide Bombers Strike Displacement Site”, Human 
Rights Watch Report, August 25, 2020, https://www.hrw.org/news/2020/08/25/
cameroon-boko-haram-suicide-bombers-strike-displacement-site Erişim Tarihi: 
28.04.2021.
216 Alaattin Doğru, “Chad: ‘Around 1,000 Boko Haram Terrorists Neutralized”, 
09.04.2020, https://www.aa.com.tr/en/africa/chad-around-1-000-boko-haram-terrorists-
neutralized/1799125 Erişim Tarihi: 28.04.2021.
217 ___, “Nigeria’s Zamfara school abduction: More than 300 Nigerian girls missing”, 
26 February 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-56188727 Erişim Tarihi: 
28.04.2021.
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Haram örgütünün çevresel etkisinin altındadır. Bu durum  -doğal olarak-  
Nijerya’nın hem komşu ülkelerle hem de komşu ülkelerle birlikte Afrika Birliği 
ülkeleriyle sürekli ikili ilişkiler içerisinde olmasını zorunlu kılmıştır.

Nijer Hükûmetinin Boko Haram’a yönelik politikası 2010’dan sonra 
şekillenmeye başlamıştır. Bu yıla kadar güneydoğu sınırında faaliyet 
gösteren Boko Haram üyelerine yönelik herhangi bir şiddet politikasına 
başvurmamıştır. Bunun temel sebeplerinden biri Boko Haram’ın tehdit içeren 
bir faaliyetiyle karşılaşmamış olmasıdır. Fakat 2009 yılında Muhammed 
Yusuf’un öldürülmesinden sonra ve 2010 yılında Nijerya Devlet Başkanı 
Jonathan’ın Nijerya’nın kuzeyine (Nijer’in güney ve güneydoğusunu kapsayan 
bölge) yönelik uygulamaya başladığı sert politikalarla Nijer Hükûmeti kendi 
sınırlarında önlem almaya başlamıştır. Bu durumdan hareketle Nijer Hükûmeti 
ile Boko Haram üyeleri arasında şiddet içeren eylemler de kıvılcım vermiştir. 
Şubat 2012 tarihinde Nijer güçleri Diffa şehrinde bombalı saldırı düzenlemekte 
olan 15 Boko Haram üyesini tespit ederek Niamey yakınlarındaki bir cezaevine 
götürülmüşlerdir. Akabinde Ekim 2012 tarihinde de Nijerya Hükûmeti ile silah 
kaçakçılığını ve sınırdan militan geçişlerini önlemek adına müşterek sınır 
devriyelerinin kurulması üzerine bir anlaşma sağlanmıştır. Bunun üzerine Mayıs 
2013 tarihinde Boko Haram üyeleri tarafından cezaevine yönelik bir saldırı 
gerçekleştirilmiş ve Nijer güçleriyle çatışmalar yaşanmıştır. Bu durumlardan 
hareketle de Nijer Hükûmeti de Boko Haram’a yönelik sert politik uygulamalara 
başvurmuş ve bölge ülkelerinden Çad, Kamerun ve Nijerya ile birlikte hareket 
etmeye başlamıştır.218

Boko Haram saldırılarına maruz kalan Çad Cumhuriyeti de 2011 yılından 
itibaren sınırlarını koruma ve Çad Gölü Havzası’nda güvenliği artırma 
politikasına yönelmiştir. Çad’ın Çad Gölü Havzası Nijerya ile önemli ticaret 
yollarından birini oluşturmaktadır. Özellikle hayvan ticareti başta olmak üzere 
tarımsal ürünlerden pamuk, susam, pirinç, yer fıstığı gibi ürünlerin ticaretini de 
bu yol üzerinden Nijerya ile gerçekleştirmektedir. Fakat bu bölgede tehlikeli 
bir örgüt olarak ortaya çıkan ISWAP ve Boko Haram ile de mücadele etme 
zorunluluğu doğmuştur. Dahası hem Nijerya’da hem de Nijer’de yüksek 
yoğunluklu çatışmalarla gündem olan Boko Haram’a yönelik tedbirlerin alınması 
gerekliliğine de kanaat getirmiştir. Bu açıdan Mayıs 2012’de dönemin Çad 
Cumhurbaşkanı İdriss Deby, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya 
ve Nijer’i içeren Çad Gölü Komisyonu üyelerini, Boko Haram’a ve bölgede 

218 Serdar Özer, Boko Haram Terörü ve Bölge Siyasetine Etkisi, Kocaeli Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018, s.102-104.
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faaliyet gösteren diğer örgütlere karşı bir kuvvetin kurulmasının gerekliliğini 
açıklamıştır. Buradan hareketle Çad, komşu ülkelerle kurduğu MNJTF 
birlikleriyle Boko Haram’a yönelik sert politik uygulamalara başlamıştır.219

Boko Haram’a karşı mücadele eden bir diğer ülke de Kamerun 
Cumhuriyeti’dir. 2011 yılında Kamerun’un Uzak Kuzey bölgesinde Hükûmet 
güçleri ile Boko Haram üyeleri arasında başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar 
2014 yılının başlarından itibaren yüksek yoğunluklu çatışmalara dönüşmüştür. 
Yıllarca süren çatışmalarda Boko Haram üyelerinin konuşlandığı bölge Sambisa 
Ormanı ile Mandara Dağları olmuştur. Bu orman ve dağ coğrafi anlamda Nijerya 
ile Kamerun’un sınırlarını oluşturmaktadır. Kamerun’un Uzak Kuzey bölgesi en 
fakir ve en az gelişmiş bölgelerinden biridir. Hükûmet tarafından yatırımların 
pek yapılmadığı, güvenliğin tam anlamda sağlanamadığı, sosyo-ekonomik 
açıdan gelişme gösterilmediği bir bölge olması yönüyle de Boko Haram’ın 
aktif faaliyette bulunmasına yol açmıştır. Esas itibariyle bölge önemli bir ticaret 
yoluna sahiptir; çünkü Çad ve Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesi üzerinden Nijer’e 
kadar giden yolun kapısı konumundadır. Kısacası Uzak Kuzey bölgesi üç ülke 
(Kamerun, Nijerya, Çad) arasındaki ticaretin merkezini oluşturmaktadır. Önemli 
bir ticaret merkezi olmasına rağmen Hükûmet tarafından bölgeye yönelik 
zayıf politikalar yürütülmektedir. Bu durumdan hareketle bölge halklarından 
bir kesim Boko Haram saldırılarını desteklemekte ve Boko Haram’a katılım 
göstermektedir. 2014 yılından bu yana Boko Haram üyelerinde artış olmakla 
birlikte saldırı eylemlerinde de genişleme söz konusu olmuştur. Kamerun ile 
Nijerya arasında geçmişten gelen bir sorun olan Bakkasi Sorunu’ndan dolayı 
da iki ülke Boko Haram’a karşı birlikte hareket etmekte gecikmiştir. Bu durum 
da Boko Haram’ın bölgede kısa sürede genişlemesine ve saldırı eylemlerini 
artırmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim MNJTF’nin kurulmuş olmasıyla hem 
komşu ülkeler hem de Afrika Birliği’nden gelen destekle Boko Haram’a karşı 
operasyonlar yürütülmeye başlanmıştır.220

3.2.1. Komşular ve Afrika Birliği

İlk saldırılarını Nijerya’da gerçekleştiren Boko Haram, 2009 yılından 
itibaren şiddetli saldırılarla hem Nijerya’da hem de komşu ülkelerde etkisini 

219 J. Tochukwu Omenma, “Untold Story of Boko Haram Insurgency: The Lake Chad 
Oil and Gas Connection”, Politics and Religion, 2019, p. 11-14.
220 Omar S. Mahmood and Ndubuisi Christian Ani, “Responses to Boko Haram in the 
Lake Chad Region: Policies, Cooperation and Livelihoods”, ISS Research Report, July 
2018, p. 14-15.
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sürdürmektedir. Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinin tamamı olmak üzere Nijer 
ve Çad’ın güney bölgeleri ile Kamerun’un kuzey bölgesini kapsayan bir alanda 
Batı değerlerinden arındırılmış bir devlet kurmak öncelikli hedefleri arasındadır. 
Daha açık bir ifadeyle söz konusu bölgelerde İslam hukukuna dayalı bir İslam 
devleti kurmak istemektedir. Buna karşı gelen insanlara yönelik saldırılar 
gerçekleştirmekte, onları tehdit etmekte ve üye sayısını artırmak amacıyla bölge 
çocuklarını kaçırmaktadır. Onlara karşı gelenlerin hangi dinden veya dilden 
olduğunun bir önemi yoktur. Bu nedenle her ne kadar bir İslam devleti kurmak 
öncelikleri arasında olsa da saldırıların büyük bir kısmını onlara katılmayan 
Müslümanlara yönelik yapmaktadır. Örgüt, 2009-2020 yılları arasında bölge 
ülkelerinde on binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden 
edilmesine sebep olmuştur. Fidye için insan kaçırmak, zengin iş insanlarını 
ve hükûmet yetkililerini hedef almak, hükûmet binalarına, okullara, pazarlara, 
askeri tesislere, polis karakollarına, ibadethanelere, eğlence yerlerine ve bazen 
de tüm köylere karşı silah ve intihar saldırıları düzenlemektedir. Öte yandan 
kaçırılan kadınlardan bazılarını cinsel köleliğe zorlamakta, bazılarını da intihar 
bombaları düzenlemekte kullanmaktadır.221

Yağma, haraç, banka soygunları, kiralık suikastlar, kaçakçılık ve fidye gibi 
suç faaliyetleri yoluyla kendi kendini finanse eden örgüt, bölge ülkelerinde aktif 
eylemler gerçekleştirmektedir. 2015 yılından bu yana Nijer’de özellikle de Diffa 
sınır bölgesinde kitlesel şiddet eylemlerinde bulunan Örgüt, binlerce insanın 
ölümüne ve binlerce evin kullanılamaz hale getirilmesine neden olmuştur. Aralık 
2020 tarihinde Diffa bölgesinde belediye ve bölge seçimlerinden saatler önce 
Örgütün saldırılarında onlarca insan hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 70 saldırgan 
Toumour köyünde terör estirmiş, 800 ile 1000 arasında ev, merkez çarşı ve çok 
sayıda araç tahrip edilmiştir. Başka bir ifadeyle köyün yarısından fazlası yok 
olmuş ve bu olay, benzeri görülmemiş bir vahşet olarak nitelendirilmiştir.222

Nijer’de yaşanan olayların benzerleri Çad Cumhuriyeti’nde de yaşanmıştır. 
2009 yılından beri saldırılarını şiddetli bir şekilde arttıran Boko Haram, Çad 
Gölü ve çevresinde de şiddetli saldırılar gerçekleştirmektedir. Bölgesel bir 
boyut kazanan Örgüt, bölgede Çad ordusu ile yıllarca çatışma halindedir. 
Çad ordusuna yönelik en ağır darbeyi Mart 2021 tarihinde Bohoma Ordu  
 
221 Central Intelligence Agency, “Niger”, The World Factbook, https://www.cia.gov/the-
world-factbook/countries/niger/ Erişim Tarihi: 30.06.2021.
222  ___, “Nijer’de Boko Haram Saldırısı: Bir Köyün Yüzde 60’ı Yok Edildi”, 13 Aralık 2020, 
https://tr.euronews.com/2020/12/13/nijer-de-boko-haram-sald-r-s-bir-koyun-yuzde- 
60-yok-edildi-en-az-27-olu Erişim Tarihi: 30.06.2021.
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üssüne saldırı düzenleyerek gerçekleştirdi. Çad ordusu sadece Boko Haram 
ile mücadele etmemektedir. Ülkenin kuzeyindeki Çad’da Değişim ve Uyum 
Cephesi’ne (FACT) bağlı isyancılarla da mücadele etmektedir. Mart-Nisan 2021 
tarihlerinde hem Boko Haram hem de Değişim ve Uyum Cephesi isyancıları 
Çad ordusuna yönelik güney ve kuzeyden olmak üzere saldırılar başlattılar. 
Güneyden saldırılar gerçekleştiren Boko Haram, Çad ordusundan yüze yakın 
asker öldürdü. Çatışmalara katılan Çad Devlet Başkanı İdris Deby Itno, FACT 
grubu üyeleri tarafından ağır yaralanarak 19 Nisan 2021 tarihinde hayatını 
kaybetti.223

Yıllardır süren Boko Haram ile Çad ordusu arasındaki çatışmalar, 
etkisini kaybetmeden devam etmektedir. Nijerya’nın kuzeydoğusu, Nijer ve 
Çad’ın güney bölgeleri ile Kamerun’un kuzey bölgesini etkisi almaya çalışan 
Örgüt, bu etkiyi dini inanç ve etnik yapılar üzerinden bir kimlik politikasına 
dönüştürmektedir. Nijer ve Çad’da olduğu gibi Kamerun’da da şiddetli saldırılar 
gerçekleştirmektedir. Kamerun’un özellikle Uzak Kuzey Bölgesi’nde şiddetli 
saldırılar gerçekleştiren Boko Haram, bölgedeki güvenlik zafiyetini de fırsat 
bilerek halka yönelik baskı ve şiddet eylemlerini artırmaktadır. Örgüt özellikle 
2020’den bu yana bölgede tehdit ve baskı eylemlerini artırmıştır. Rodrigue 
Forku’ya göre ABD Savunma Bakanlığına bağlı bir düşünce kuruluşu olan 
Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Kasım 2020 tarihli raporunda 2020 
yılında Kamerun’da sivillere yönelik Boko Haram saldırılarının sayısı, diğer 
komşu ülkelere yapılan saldırıların toplamından fazladır. Bu doğrultuda başta 
Nijerya olmak üzere Nijer ve Çad’da olduğu gibi Kamerun’da da binlerce insan 
hayatını kaybetmiş ve yerinden edilmiş durumdadır.224

Bölgede varlık gösteren ve giderek saldırılarını arttıran Örgütün durumu 
Afrika Birliği’ne de sirayet etmiştir. Bu minvalden hareketle Afrika Birliği, 
Boko Haram ve diğer terör örgütlerine karşı Çokuluslu Ortak Görev Gücü 
adında ortak bir askeri grup kurmuştur. MNJTF, Çad Gölü Havzası ülkeleri 
(Nijer, Çad, Kamerun, Nijerya ve Benin) tarafından Boko Haram ve diğer terör 
örgütlerine karşı savaşmak için oluşturulan ortak bir askeri birliktir. Bölge 
halkları üzerinde Boko Haram örgütünün tetiklediği şiddet ve güvensizlik, 

223 Ömer Erdem, “Çad’da 31 Yıllık İdris Deby Itno Dönemi, İsyancılarla Girdiği 
Çatışmada Öldürülmesiyle Sona Erdi”, 21 Nisan 2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/
cadda-31-yillik-idris-deby-itno-donemi-isyancilarla-girdigi-catismada-oldurulmesiyle-
sona-erdi/2216171 Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2021.
224 Rodrigue Forku, “Alarm Over Rising Boko Haram Terror in Cameroon”, 6 Nisan 2021, 
https://www.aa.com.tr/en/africa/alarm-over-rising-boko-haram-terror-in-cameroon/ 
2199429 Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2021.
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bölgedeki 17 milyondan fazla insanın hayatını ve geçim kaynaklarını olumsuz 
etkilediğinden 2015 yılında MNJTF, daha da genişlemiş ve Benin’den de 250 
asker olmak üzere toplamda 10 bin askeri birliğe ulaşmıştır. Birliğin karargâhı 
Çad N’Djamena (Encemine)’dedir ve dört bölge halinde yapılandırılmıştır. 
Bu bölgeler, Nijer-Diffa, Çad-Bagasola, Kamerun-Mora ve Nijerya’nın Baga 
bölgeleri olarak kararlaştırılmıştır.225

Artan bölgesel işbirliği yoluyla Çad Gölü Havzası’nın Boko Haram 
örgütünden etkilenen bölgelerinde güvenli ve emniyetli bir ortamın yeniden 
sağlanması hedeflenmektedir. Öte yandan MNJTF, faaliyet alanındaki bölgede 
altyapı, ulaşım, iletişim gibi konularda da çalışmalar yürütmekte, çokuluslu 
ortak operasyonları koordine etmekte ve komuta-yürütme faaliyetlerini de 
sağlamaya çalışmaktadır.

2015’te ilk operasyonlarına başlayan MNJTF, Boko Haram örgütünün 
faaliyet alanlarını daraltabilmiştir. Bu askeri birlik, Avrupa Birliği (AB) 
tarafından da desteklenmektedir. AB, lojistik ve personel taşımacılığının 
yanı sıra tıbbi tahliye teçhizatı, Çad Gölü Havzası’nda istikrar ve ekonomik 
toparlanma gibi alanlarda destek sağlamaktadır. 2015-2018 yılları arasında 
Örgüt, gerilemiş ve egemenliğindeki bölgeleri kısmen kaybetmiş olsa da 
2019’dan bu yana tekrar şiddetli saldırılarla gündeme gelmiştir. Bunun temel 
sebebi ise MNJTF’yi yöneten ülkelerden kaynaklanmaktadır. MNJTF başarılı 
olarak görülse de özellikle son yıllarda Örgüte yönelik saldırı ve operasyon 
yürütmede zayıf düştüğü gözlemlenmektedir.226

Örgüte karşı bir olan ülke liderleri arasında çıkar farklılıkların oluşması, 
dış güçlerin liderlere müdahalesi gibi durumlar MNJTF’nin zayıflamasına 
neden olmuştur. Dahası, dört ülkede de bölge toplumları tarafından MNJTF’ye 
olan güven de sarsılmış durumdadır. MNJTF’nin bölgedeki insanların temel 
ihtiyaçlarını karşılamada zayıf olması, alt yapı ve tıbbi tedavi gibi faaliyetlerde 
geri kalması ve halkın can ve mal güvenliğini korumada yetersiz olması 
güvensizliğine neden olmuştur. Bölgedeki ülkelerin hem bütçe yetersizliği hem 
de siyasi öncelikler nedeniyle bölge halklarıyla ilgilenememesi de güvensizliğin 
boyutları arasında yer almaktadır. Bu olaylar ışığında özellikle 2020’den bu 
yana Boko Haram örgütünün saldırılarına şiddetli bir şekilde devam ettiği, 
komşu ülkelerde de geniş bir yankı oluşturduğu, Afrika Birliği’nin tüm çabasına  
 
225 David Doukhan, “Multinational Joint Task Force (MNJTF) against Boko Haram 
Reflections”, International Institute for Counter-Terrorism, December 2020, p. 1-2.
226 Michael Asiedu, “Boko Haram and The African Union’s Attitude Towards Terrorism”, 
Global Political Trends Center, Policy Brief, No 65, May 2019, p. 2-4.
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rağmen etkisini sürdürmede başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Esas itibariyle 
hem liderler arasındaki çıkar çatışmalarından hem de liderlere baskı yapan 
sömürgeci ve küresel aktörlerin etkisinden dolayı Boko Haram örgütünün bölge 
üzerindeki egemenliğinin tekrar canlandığından bahsedilebilir.227

3.2.2. Eski Sömürgeci Aktörler

Nisan 2014’te Boko Haram örgütü tarafından Nijerya’nın Kamerun sınırındaki 
okullardan birinden 276 kız öğrenci kaçırıldı. Bu olay Örgütün uluslararası bir 
boyut kazandığını ve Nijerya güvenlik gücünün zayıf olduğunu göstermiştir. 
Bunun üzerine Nijerya Hükûmetine yönelik pek çok dünya ülkelerinden 
tepkiler yağmış ve eleştiriler gelmiştir. Birleşmiş Milletler’den Uluslararası Af 
Örgütü’ne, Amerika’dan Çin’e ve İngiltere’den Fransa’ya kadar pek çok ülke 
ses yükseltmiştir. Esas itibariyle Nijer, Çad, Kamerun ve Nijerya’da yüzyıllarca 
sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan ve dolaylı olarak bulunmaya devam eden 
İngiltere’nin ve Fransa’nın tepkisi daha sert olmuştur.

3.2.2.1. Fransa

Tarihsel açıdan Fransa-Nijerya ilişkileri 2000 öncesi ile 2000 sonrası dönemde 
farklılıklar göstermiştir. 2000 öncesi dönemde Fransa’nın Nijerya’ya yönelik 
politikasında Fransa, eski sömürgeleri olan Nijer, Çad ve Kamerun üzerinde 
bir Nijerya hegemonyasını istememekle birlikte bölgedeki nüfuzunu korumak 
adına Nijerya’daki çatışmalara müdahale edebilmiştir. Özellikle Biafra İç 
Savaşı’nda Fransa’nın isyancılara silah sevkiyatı ve diplomatik destek sağladığı 
ortaya çıkmıştı. Akabinde 1975 yılında Nijerya’da Lagos Antlaşması ile Batı 
Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) kuruldu. 15 Batı Afrika 
ülkesinin oluşturduğu bölgesel bir grup olan bu topluluk, esas itibariyle 
Fransa’nın bölgedeki nüfuzunu kırmayı ve Batı Afrika’daki müdahaleciliğini 
sınırlandırmayı amaçlıyordu. Bunun yanı sıra Nijerya’nın sadece bölgesel 
liderliğini değil, aynı zamanda Frankofon komşularının Fransa’ya olan 
bağımlılığını da azaltmayı amaçlamıştır. Nijerya’nın bu politik uygulaması 
Fransa’nın her fırsatta Nijerya’daki çatışmalarda Hükûmet aleyhine çalışmasına 
yol açmıştır.228

227 David Doukhan, “Multinational Joint Task Force (MNJTF) against Boko Haram 
Reflections”, International Institute for Counter-Terrorism, December 2020, p. 4-7.
228 Sunday Omotuyi and Modesola Vic. Omotuyi, “Nigeria and the Great Powers: The 
Impacts of the Boko Haram Terrorism on Nigeria’s Foreign Relations”, journal of 
politics and development, Volume 10, Number 1, Winter 2020, p. 25-26.
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Nitekim 1999 Sivil Yönetime geçiş sağlanmasıyla birlikte Fransa-Nijerya 
ikili ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin 
yapılmasıyla yumuşama dönemine girildiği gözlemlenmiştir. Yeni bir dönem 
başlanmış olsa da Fransa, bölgede güçlü bir Nijerya devleti istememektedir; 
çünkü eski bir İngiliz sömürgesi olan Nijerya’nın eski sömürgeleri olan Nijer, 
Çad ve Kamerun Hükûmetlerini etkileyebilme ve Fransa’nın nüfuzunu kırabilme 
endişesiyle hareket etmektedir. Fakat Boko Haram sorununda kısmen de olsa 
Nijerya ile ikili ilişkilerde farklı bir politika içerisine girebilmiştir. Şubat 2013 
tarihinde Kamerun’un kuzey bölgesinde yedi Fransız turistinin Boko Haram 
üyeleri tarafından kaçırılmış olması, Fransa’nın Nijerya Hükûmetine destek 
vermeye başladığı gözlemlenmiştir.229

2014 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Boko 
Haram örgütünün bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerinde teşkil ettiği tehditleri ele 
almak üzere Nijerya ve komşu ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldikten 
sonra Paris’te bir basın toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya Avrupa Birliği, 
İngiltere ve Batılı diğer ülkelerin temsilcileri de katılmıştır. Hollande, örgütün 
tehlikeli olduğunun ve örgüte karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını 
çizmiştir. Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Jonathan da bu görüşe katıldığını 
ve Boko Haram örgütünün yerel ve bölgesel bir örgütten çıkarak uluslararası 
bir boyut kazandığını belirtmiştir. Ayrıca Örgütün etkili olduğu bölgeye 20 bin 
askerin sevk edildiğinin de altını çizmiştir.230

2015’teki seçimlerde Jonathan kaybetmiş ve yerine Buhari gelmiştir. Yine 
2017 seçimlerinde de Hollande’nin kaybetmesiyle yerine Emmanuel Macron 
gelmiştir. Nijerya-Fransa ilişkileri olduğundan daha yoğun bir diplomasi 
trafiğiyle devam etmiştir. Fransa, Nijerya ve komşu ülkelerle birlikte Boko 
Haram’a yönelik ortak hareket etmeye devam edeceğini belirtmiştir. 2014’ten 
beri Fransa, Nijerya ve komşu ülkelere Boko Haram ile mücadele için destek 
vermektedir; ancak en büyük desteği Nijerya’dan ziyade eski sömürge bölgeleri 
olan Nijer, Çad ve Kamerun’a vermektedir. Bu ülkelere başta insansız hava 
araçları olmak üzere askeri ve maddi destek de sağlamaktadır. Boko Haram 
tarafından kullanılan silahların önemli bir kısmının Fransa yapımı olması da 
ilgi çekmektedir; ancak Afrika ülkelerinin genelinde silah üretimi olmadığından 
229 Sunday Omotuyi and Modesola Vic. Omotuyi, “Nigeria and the Great Powers: The 
Impacts of the Boko Haram Terrorism on Nigeria’s Foreign Relations”, journal of 
politics and development, Volume 10, Number 1, Winter 2020, p. 26-27.
230 Voice of America, “Fransa’dan Boko Haram’la Mücadele Çağrısı”, 17 Mayıs 2014, 
https://www.amerikaninsesi.com/a/fransadan-boko-haramla-m%C3%BCcadele-%C3%
A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/1916750.html Erişim Tarihi: 4 Temmuz 2021.
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genel olarak Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa yapımı silahlar 
bulunmaktadır. Bu silahlar, hem Afrika ülkelerinin orduları hem de kıtada 
bulunan terör örgütleri tarafından da kullanıldığından Boko Haram örgütüne 
hangi sömürgeci veya küresel aktörlerin tam destek verdiği de bilinmemektedir; 
ancak şüpheleri de tamamen ortadan kaldırmamaktadır.231

Fransa, her fırsatta Boko Haram’a karşı bölge ülkelerini desteklediğini 
açıklamaktadır. Öte yandan bu ülkelere askeri ve ekonomik yardımda da 
bulunmaya çalışmaktadır; ancak İngiltere’nin de bölgede aktif faaliyet gösteriyor 
olması, Fransa ile tarihsel bir sömürü geçmişindeki mücadelesini de akıllara 
getirmektedir. Bu bağlamda Fransa; Nijer, Çad ve Kamerun üzerindeki etkisini 
devam ettirmeye çalışırken İngiltere’nin de eski sömürgesi Nijerya üzerindeki 
etkisini de devam ettirmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. İngiltere de 2014’ten bu 
yana Nijerya ve komşu ülkelere Boko Haram konusunda tam destek vermektedir. 
Özellikle Nijerya ile olan ikili ilişkileri diğer komşu ülkelere nazaran daha 
yoğundur. Boko Haram konusunda Nijerya ile güvenlik ve savunma ortaklığına 
dair anlaşmalar yapmıştır. 2015’ten bu yana Nijerya Ordusuna eğitimler veren 
İngiltere, aynı zamanda askeri anlamda da destek vermektedir. Şu ana kadar 40 
binden fazla Nijerya askerine eğitim veren İngiltere, sadece Boko Haram ile 
değil 2016 yılında bu örgütten ayrılıp Batı Afrika İslam Devleti olarak saldırılar 
gerçekleştiren örgüte karşı da Nijerya Hükûmetine destek olmaktadır.

3.2.2.2. İngiltere

İngiltere’nin Nijerya ile ilişkileri yüz elli yıldan fazla bir süreci kapsamaktadır. 
Sömürgecilik politikasından da bilindiği gibi Nijerya adında yeni bir devletin 
kurulmasını İngiltere sağlamıştı. Farklı etnik ve dini yapıların yanı sıra yerel 
inanç ve örf adetlerin tek çatı altında birleştirilmesini de İngiltere öngörmüştü. 
Yaklaşık yüz yıllık bir sömürge geçmişi olan Nijerya’nın bağımsızlığını 1960 
yılında İngiltere verdi. Bağımsızlıktan bu yana da İngiltere ile ikili ilişkiler 
devam etmiştir. Bu nedenle kıta dışı diğer ülkelerden ziyade Nijerya’da en 
önemli etkiyi İngiltere’nin oluşturduğundan bahsedilebilir; çünkü İngiltere’de 
yaklaşık bir milyon Nijeryalı yaşamaktadır. Bu nüfusun çoğunluğunu Yoruba, 
İgbo ve Edo etnik grupları oluştururken Hausa ve Fülanilerin nüfusları oldukça 
azdır. Bu durumdan hareketle İngiltere-Nijerya ikili ilişkilerinde Nijerya’nın 
güney bölgesinin öncelik kazandığı ileri sürülebilir. Fakat 2013 yılında Nijerya 
231 Omar S Mahmood and Ndubuisi Christian Ani, “Responses to Boko Haram in the 
Lake Chad Region: Policies, Cooperation and Livelihoods”, ISS Research Report, July 
2018, p. 12-15.
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asıllı iki İngilizin İngiltere’nin Woolwich şehrinde gerçekleştirdiği saldırılar 
neticesinde, saldırıyla ilgili geniş çaplı bir araştırmanın yapılmasına yol açmıştır. 
Araştırmada net bir sonuç alınamamasına rağmen saldırının Boko Haram üyeleri 
tarafından gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine Boko Haram, 
İngiltere tarafından da terör örgütü listesine alınmış ve Nijerya ile savunma ve 
güvenlik gibi konularda yoğun bir diplomasi trafiğine girilmiştir.232

İngiltere, Nijerya Hükûmeti ile yaptığı güvenlik ve savunma antlaşmaları 
çerçevesinde Nijerya’ya terörizmle mücadele dışında polis teşkilatını 
güçlendirmek, Gine Körfezi’ndeki korsanlığı azaltmak, yolsuzluğu ortadan 
kaldırmak, insan kaçırma ve insan ticareti de dâhil olmak üzere organize suçla 
mücadele etmek gibi konularda da destek vermektedir. 2009’dan bu yana 
saldırılarını arttırmakta olan Boko Haram örgütüne karşı Nijerya ve komşu 
ülkeler olmak üzere Afrika Birliği’nce oluşturulmuş Çokuluslu Ortak Görev 
Gücü bile etkili olamamıştır. Nitekim sömürgeci aktörlerin destekleriyle 
de bu saldırılar önlenebilmiş değildir. Bu durum İngiltere’nin bazı kararlar 
almasını zorunlu kılmıştır. Patrick Wintour’un bildirdiğine göre 2019 yılında 
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Nijerya’yı ziyaretinden sonra yaptığı 
açıklamada İngiltere’nin Nijerya Hükûmetine Boko Haram ile mücadelesinde 
daha çok asker sevkiyatının yapması gerektiğini duyurmuştur; çünkü örgütün 
her geçen gün faaliyetlerini arttırdığını ve bunun bölge halkları için büyük 
bir tehdit oluşturduğunu ifade etmiştir. Öte yandan Nijerya ordusunun zayıf 
oluşuna da değinmiştir. Ordunun düşük maaş alması ile morallerinin düştüğünü, 
Nijerya ordusunun tam anlamıyla mücadele edemediğini ifade etmiştir. Hunt’ın 
açıklamaları, hem Nijerya Hükûmetini eleştiren hem de İngiltere olmadan Boko 
Haram ile mücadele edemeyeceklerini ima eden bir açıklama olmuştur.233

Sömürgeci aktörlerden Fransa ve İngiltere, her ne kadar Nijerya ve komşu 
ülkelere destek verdiklerini açıklasa da veya somut bir şekilde bu desteklerini 
gösterseler de Boko Haram konusunda başarılı bir stratejinin yürütülemediğinin 
altı çizilebilir. Esas itibariyle Boko Haram örgütünün Fransa, İngiltere, Nijer, 
Çad, Kamerun, Benin ve Nijerya gibi ülkelerin ortak hareketi ile bitirilememesi, 
örgütün güçlü olduğunu değil, ortak hareketi yürüten ülkeler arasında sorunların 
olduğunu göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle her bir ülke, üzerine düşen 
232 Raffaello Pantucci, “A Death in Woolwich: The Lone-Actor Terrorist Threat in the 
UK”, The RUSI Journal, Vol. 159, No. 5, 2014, p. 3-7.
233 Patrick Wintour, “UK Could Boost Military Support to Help Nigeria Defeat Boko 
Haram”, 1 May 2019, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2019/
may/01/uk-could-boost-military-support-to-help-nigeria-defeat-boko-haram Erişim 
Tarihi: 4 Temmuz 2021.
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sorumluluğu yapmamaktadır veya tam anlamıyla yapmak istememektedir; 
çünkü bölge üzerinde yüzyıllardan beri rekabet halinde olan iki sömürgeci 
gücün harekâtta yer alması ve bu güçlerin uyduları olarak devam eden bölge 
ülkelerinin çıkar çatışmaları, Boko Haram örgütünün saldırılar düzenlemesine 
fırsat vermektedir. Yine bu bölgeye nüfuz etmeye çalışan küresel aktörlerin 
etkisi de Boko Haram örgütüne farklı bir fırsat boyutu kazandırmaktadır.

3.2.3 Küresel Aktörler

14. yüzyıldan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar Avrupa devletlerinden Portekiz, 
İspanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika gibi sömürgeciler 
Afrika kıtasında doğrudan sömürgecilik faaliyetlerinde bulundular. 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren ise küresel güçlerden ABD, SSCB (Rusya) ve Çin gibi 
büyük devletler de Afrika kıtasına yönelmeye başladılar. Bu devletler doğrudan 
sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmamış olsalar da dolaylı bir şekilde sömürü 
politikasını yürüttüklerinden bahsedilebilir. Özellikle petrol ve doğal gazın 
bulunmasıyla birlikte kıtada, Avrupa dışı yeni güçler belirmeye başlamıştır. 
Petrol ve doğal gaz rezervleri açısından Nijerya, dünya ülkeleri arasında ilk 
10’da yer almaktadır. Bu durum küresel aktörlerin ilgi odağı olmuş ve Nijerya 
ile ikili ilişkilerin kurulmasına yol açmıştır. Böylece sömürgeci aktörlere ek 
olarak küresel aktörler de Nijerya’da yer almaya başlamıştır.234

3.2.3.1. Amerika Birleşik Devletleri

Küresel aktörlerin Nijerya ile ikili ilişkileri petrol ve doğal gaz bağlamında 
sadece ekonomik düzeyde olmamıştır. Siyasi, diplomasi, güvenlik ve 
sosyokültürel gibi alanlarda da ikili ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. Özellikle 
Nijerya’yı dünya kamuoyunda sarsan Boko Haram örgütünün faaliyetleri 
çerçevesinde de ikili ilişkilerde temaslar olmuştur. Bu temaslardan birini ABD 
gerçekleştirmiştir. ABD, diğer küresel aktörlere karşı Afrika’daki tüm askeri 
varlığını Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM) adıyla 
2007 yılında tek merkezden yönetmeye başlamıştır. AFRICOM birimi, George 
W. Bush döneminde kurulmuştur. Birimin aktif çalışması ve sonuç alınmaya 
başlaması ise Joseph Robinette Biden’ın da içinde yer aldığı Barak Obama 
döneminde olmuştur. Bilindiği gibi 2014’te Boko Haram örgütü tarafından 276 
kız öğrencinin kaçırılmasıyla Örgüt, uluslararası bir boyut kazanmıştı. Bu olay 

234 Cihan Daban, Dekolonizasyon Süreci ve Sonrası Afrika, İstanbul: Açılım Kitabevi 
Yayınları, 2017, s. 148-151.
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neticesinde ABD, Nijerya’da asker sayısını artırmaya başladı. Dahası, Çad ve 
Nijer’e de büyük birer insansız hava aracı üssü kurdu. 2015 yılında Boko Haram, 
IŞİD örgütüne biat ettiğini açıkladı. Tam da bu yıl ABD’nin, IŞİD örgütünü 
bahane ederek Suriye’yi işgal ettiği dönemdir. Obama sonrası dönemde de 
Donald J. Trump askeri faaliyetlere önem vermeye devam etmiştir.235

Trump başkan seçildiğinde ilk olarak Sahra-Altı Afrika ülkelerinden 
Nijerya Devlet Başkanı Buhari’yi saraya davet etmiştir. İkili görüşmelerde askeri 
teçhizatlar, savunma ve güvenlik üzerine işbirliği imkânlarına değinmişlerdir. 
Obama döneminde Buhari öncesi Başkan Jonathan yönetimine verilmesi 
kısmen yasaklanan askeri ve savaş uçakları, Trump döneminde Buhari’ye 
verilmeye başlanmıştır. Esas itibariyle Boko Haram örgütünün şiddetli 
saldırılar gerçekleştirmesinde Jonathan ve yönetiminden kaynaklı yanlış politik 
uygulamalardan dolayı kısmi yasaklamalar yapılmıştır. Daha öncede belirtildiği 
gibi Jonathan yönetimi, Boko Haram örgütü üzerinden kuzey halklarına yönelik 
sert politika izlemişti. Bu nedenle örgütten olup olmadığı araştırılmadan 
birçok insan canından ve malından olduğu gibi yerinden ve memleketinden de 
olmuştu; fakat Trump ve Buhari dönemlerinde Boko Haram örgütüne yönelik 
operasyonlar için askeri ve savaş uçakları üzerinde anlaşmalar yapılmıştır.236

Başkan Trump Nijerya’ya Boko Haram konusunda gerekli desteğin 
verileceğini; ancak Nijerya’nın da ticari ilişkiler konusunda ABD ihracatçılarına 
Nijerya pazarlarına daha fazla erişim sağlatması gerektiğini söylemiştir. 
Bu konular üzerinde anlaşma sağlanmış ve ABD Boko Haram meselesinde 
Nijerya’ya, Nijerya da ticari ve ekonomik işbirlikleri konusunda ABD’ye gerekli 
desteği sağlamaya çalışmıştır. Öte yandan Müslüman ve Hristiyanlar dâhil 
olmak üzere tüm inançlardan masum sivilleri de korumak için her türlü destek 
sözü verilmiştir. Boko Haram örgütünün Lagos’ta düzenlenen uluslararası bir 
konferans sırasında iki intihar bombacısı ile gerçekleştirdiği saldırı neticesinde 
3’ü Amerikalı olmak üzere 54 kişiyi öldürmesi ve 165 kişinin de yaralanması 
ABD yönetimini harekete geçirmiştir. Bu olay üzerine ABD’den Boko Haram 
örgütüne karşı kullanılacak ABD yapımı askeri teçhizatlar, saldırı helikopterleri 
ile diğer ağır sofistike araçların satışına izin verilmiştir.237

235 Göktuğ Sönmez ve M. Enes Arslan, “Rising Boko Haram Activity in Nigeria and 
Potential Outcomes”, 15.05.2021, https://www.orsam.org.tr/en/rising-boko-haram-
activity-in-nigeria-and-potential-outcomes/ Erişim Tarihi: 15.07.2021.
236 ___, “U.S. Relations With Nigeria”, 29 April 2021, https://www.state.gov/u-s-
relations-with-nigeria/ Erişim Tarihi: 15.07.2021.
237 ___, “Boko Haram in Nigeria”, Model Diplomacy, https://modeldiplomacy.cfr.org/
preview/55/notes-issue Erişim Tarihi: 16.07.2021.
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Trump’tan yönetimi devralan Joe Biden Yönetimi de Boko Haram 
konusunda Nijerya’nın yanında yer aldığını ifade etmiştir. 40 yıl kongre 
üyeliği, 8 yıl başkan yardımcılığı ve akabinde 2020 seçimlerinde başkanlık 
seçimini kazanarak Başkan olan Joe Biden’in tecrübeli bir siyasetçi olması, 
Obama döneminde AFRICOM Biriminin aktif çalışması konusunda görüşü 
alınan heyet içerisinde yer alması, onun Boko Haram ve Afrika meselelerinden 
uzak olmadığını göstermektedir. Bu minvalden hareketle Joe Biden, önceki 
dönemlerde olduğu gibi bir devlet stratejisi olarak teröre karşı olduklarını ve 
Boko Haram örgütü meselesinde Nijerya Hükûmetinin yanında yer aldıklarını 
ve alacaklarını ifade etmiştir.238

Bu bilgiler ışığında ABD’nin Boko Haram meselesinde Nijerya’nın 
yanında yer aldığı, örgütün faaliyetlerinden dolayı Nijerya ve komşu ülkelerde 
askeri üsler kurduğu, bu kapsamda bölgedeki etkinliğini artırmakta kararlı 
olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan diğer küresel aktörlerden Rusya ve Çin’in 
bölgedeki faaliyetlerine karşılık bölge üzerinde daha çok çaba sarf etmeye gayret 
ettiği de ileri sürülebilmektedir; ancak ABD’nin faaliyetlerine karşı Rusya ve 
Çin’in de boş durmadığı, Nijerya ile ikili ilişkilere önem verdiği görülmektedir. 
Bu bağlamda Rusya’nın da Afrika’daki faaliyetlerinin önem arz ettiği, hatta bu 
faaliyetlerinin SSCB’ye kadar götürülebileceği bir süreç ortaya çıkmaktadır.

3.2.3.2. Rusya Federasyonu

Rusya’nın tarihsel bağlamda Afrika ülkeleriyle ilişkileri çok eskilere 
dayanmaktadır. Özellikle Akdeniz jeopolitiğinden dolayı daha çok Kuzey Afrika 
ülkeleriyle ikili ilişkileri güçlü olan Rusya’nın Nijerya ile ikili ilişkilerinin zayıf 
olduğu ileri sürülebilir; ancak son zamanlarda ikili ilişkilerde oldukça yoğun bir 
diplomasi trafiği görülmektedir. Özellikle Boko Haram ve diğer terör grupları 
meselesinde yakınlaşan iki ülke, 2016’dan bu yana oldukça yoğun bir diplomasi 
trafiği içerisinde olmuşlardır. Nijerya Hükûmetini Rusya’ya yönelten diplomasi 
trafiği, Nijerya’nın Boko Haram örgütüne karşı mücadelesinde İngiltere ve 
ABD’den yeterli düzeyde yardım alamamasındandır. Diğer nedenler ise 
Rusya’nın Somali kıyılarında korsanları acımasızca bastırabilmesi, insan kaçıran 
çetelere karşı güçlü olabilmesi ve bulunduğu bölgede güvenliği sağlayabilmesi 
gibi nedenlerdir. Nitekim Somali kıyılarından daha tehlikeli bir duruma dönüşen 
Gine Körfezi kıyılarının da Rusya tarafından daha güvenli hale gelebileceği  
 
238 Rebecca Rattner ve Bjorn Whitmore, “President Biden’s Africa Policy”, Strategic 
Update, May 2021, p. 7-8.
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düşüncesiyle Nijerya, Rusya ile ikili ilişkileri yoğunlaştırmıştır. Hem Körfez’in 
güvenliği hem de Boko Haram ve ülkede faaliyet gösteren diğer terör örgütleri 
konularında Rusya’dan destek isteyen Nijerya, Rusya ile askeri konularda 
anlaşmalar sağlayabilmiştir. 2016’dan bu yana Rusya’dan askeri teçhizat satın 
almaya başlayan Nijerya, 12 Rus Mi-35M markalı saldırı helikopterleri de 
almaktadır.239

Obama Hükûmetinin Jonathan Hükûmetine yönelik almış olduğu silah 
ambargosu kararı, Jonathan Hükûmeti tarafından tepkiyle karşılanmış ve 
Jonathan’ın Rusya ve Çin gibi küresel güçlerle ikili ilişkileri yoğunlaştırmasına 
neden olmuştur. ABD’nin Jonathan Hükûmetine yönelik politikası iki ülke 
arasında diplomatik krize yol açmıştır; çünkü Jonathan Hükûmeti ABD’nin 
bu eylemini bir ihanet olarak kabul etmiş ve Nijerya’nın Washington ile olan 
güvenlik ortaklığını da sarsmıştır. Nitekim Buhari Hükûmetinin ilk döneminde 
de ABD-Nijerya ikili ilişkilerinde zayıf bir politika gözlemlenmiştir. Bunun 
üzerine Nijerya Hükûmeti, hem Boko Haram’a hem de diğer örgütlere karşı 
silah tedarik etmek adına Rusya ile ikili ilişkilere girişmiş ve Rusya’dan destek 
anlamında hızlı bir yanıt alabilmiştir. Moskova’nın silahların Nijerya’ya verilmesi 
konusundaki hızlı yanıtı Boko Haram’ın saldırılarını gerçekleştirdiği yenilmezlik 
havasını büyük oranda kırmıştır. Dahası Rus silahlarının getirilmesinin yanı sıra 
Nijerya, Rusya’dan aldığı askeri destekle de Boko Haram’a karşı mücadele 
yürütmüştür. Rusya ile ikili ilişkiler geliştirilirken Jonathan döneminden kalma 
sorunların giderilmesi adına Buhari’nin ABD ile ikili ilişkileri geliştirmeye 
çalıştığı da gözlemlenmiştir. İkili ilişkiler, Obama’dan başkanlığı devralan 
Trump ile istenilen düzeyde olmasa da yeniden tesis etmeye çalışmıştır. Kısacası 
Nijerya-ABD ikili ilişkilerinin zayıfladığı dönemde Rusya’nın Nijerya ile ikili 
ilişkilerinin güçlendiği dönem olmuştur.240

Ahmed Elbassoussy’nin “The Growing Russian rol in Sub-Saharan Africa: 
Interests, Opportunities and Limitations” çalışmasına göre Rusya, son yıllarda 
birçok Afrika ülkelerindeki terör sorunu konusunda Afrika ülkelerine ve özellikle 
de Nijerya’nın Boko Haram örgütüyle olan mücadelesine yardım etmede aktif 
bir rol oynamaktadır. Amerika ve diğer Batılı güçlerin Boko Haram konusunda 
Nijerya’ya gerekli yardımı yapmamalarını fırsat olarak değerlendiren Rusya,  
 
239 Andrew McGregor, “Nigeria Seeks Russian Military Aid in Its War on Boko Haram”, 
8 May 2019, Eurasia Daily Monitor, Vol: 16, Issue: 67, 2019.
240 Sunday Omotuyi and Modesola Vic. Omotuyi, “Nigeria and the Great Powers: The 
Impacts of the Boko Haram Terrorism on Nigeria’s Foreign Relations”, journal of 
politics and development, Volume 10, Number 1, Winter 2020, p. 28-29.
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hem Nijerya’da hem de komşu ülkeler nezdinde bölge üzerinde etkili bir güç 
olmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 2017’de iki ülke terörizm ve korsancılıkla 
mücadele konusunda anlaşmalar sağlamıştır. Nijeryalı askeri personellere askeri 
eğitim vermeye ve barışı koruma konularında destek olan Rusya, 2019 yılında 
bu desteği daha da artırarak Nijerya güvenlik güçlerine silah, teçhizat ve eğitim 
sağlamıştır. Bunun üzerine Nisan 2019 tarihinde Moskova’da düzenlenen 8. 
Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda Nijerya Savunma Bakanı Mansour Dan 
Ali ve beraberindeki heyet Rusya’ya teşekkür ve şükranlarını sunmuşlardır. 
Boko Haram meselesinde Rusya; Nijer, Çad ve Kamerun’a da destek olmaktadır. 
Bölgede aktif rol oynayan Rusya ile birlikte diğer bir küresel aktör olan Çin 
Halk Cumhuriyeti de aktif olmaya çalışmaktadır.241

3.2.3.3. Çin Halk Cumhuriyeti

Küresel güçlerden biri olan Çin, hem bulunduğu coğrafyada hem de sınırları 
dışında önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda Çin’in en önemli 
güç kaynağı olarak da ekonomik yapı ileri sürülmektedir. Ekonomik kalkınma 
açısından da enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Enerji ihtiyacını da diğer küresel 
ve eski sömürgeci ülkeler gibi Afrika’da aramaktadır. Bu bağlamda dünyanın 
en önemli enerji rezervlerine sahip Nijerya ile ikili ilişkilerini geliştirmektedir. 
2001 yılından bu yana Nijerya ile ikili ilişkileri günbegün artmakta olan Çin’in, 
son yıllardaki ikili ilişkilerinde Boko Haram’ın etkisi de söz konusu olmuştur. 
Genellikle ekonomik işbirliği çerçevesinde hareket etmeye çalışan Çin, Boko 
Haram meselesinde Nijerya ile güvenlik ve askeri işbirliğini de gündeme 
getirmiştir. Bunun yanı sıra Nijerya’dan önemli miktarda enerji ithal eden Çin, 
karşılığında Nijerya’da demiryolu ve hidroelektrik santralleri inşa etmekte ve 
Nijerya’nın istediği yatırım ve askeri teçhizatları da karşılamaya çalışmaktadır. 
Bunun üzerine Nijerya ordusu Çin’den savaş uçakları ile askeri devriye botları 
almaktadır. Çin’in Nijerya’ya sağladığı destek Boko Haram örgütü tarafından 
tepkiyle karşılanmaktadır. 2018 yılında Borno Eyaletinde Çinli inşaat işçilerinin 
Boko Haram tarafından kaçırılması ve fidye istenilmesi de önemli bir gündem 
olmuştur. Bu olay Çin’in Nijerya Hükûmetine daha çok destek vermesini ve ikili 
ilişkileri yoğunlaştırmasını da sağlamıştır.242

241 Ahmed Elbassoussy, “The Growing Russian rol in Sub-Saharan Africa: Interests, 
Opportunities and Limitations”, Journal of Humanities and Applied Social Sciences, 17 
January 2021, p. 12-13.
242 Steven F. Jackson, “Two Distant Giants China and Nigeria Perceive Each Other”, 
European, Middle Eastern, & African Affairs, Winter 2019, p. 46-48.
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2014 yılında 276 öğrenci kaçırarak uluslararası bir boyut kazanan Boko 
Haram örgütünün bu faaliyeti karşısında Çin, Nijerya Hükûmetine yardım 
teklifinde bulundu. Esas itibariyle Çin, siyasi ve güvenlik konularından 
ziyade genel olarak ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmekle meşguldür; 
ancak birçok ülkeden Nijerya’ya yardım etme talebi gelince Çin de bu talepte 
bulundu ve Nijerya tarafından olumlu karşılandı. Nitekim Nijerya’nın en 
büyük ihracatçısı ve aynı zamanda önemli bir yatırım kaynağı olan Çin, bu 
yönüyle de Nijerya’nın geleneksel sömürge sonrası müttefikleriyle de hızla 
rekabet halindedir.243

Dönemin Devlet Başkanı Jonathan, yardım teklifinde bulunacaklarını 
duyuran devletlere teşekkür etmiştir; fakat Boko Haram örgütünün radikalizme 
dönüşmesinde ana aktörün Jonathan olduğu da bilinmektedir. İzlediği yanlış 
politik uygulamalardan dolayı Nijerya topraklarına sömürgeci ve küresel 
aktörlerin daha sıklıkla gelmesinin yolunu da açan Jonathan, 2015’te iktidardan 
düşmüş ve kalıcı bir sorun olarak Boko Haram ve türevlerini bırakmıştır. 
Esas itibariyle sömürgeci ve küresel aktörlerin Boko Haram örgütüne yönelik 
Nijerya’nın yanında yer almasının altında Nijerya’nın petrol ve doğal gaz 
rezervlerince dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması vardır. Çin’in 
de Nijerya’da istikrar ve güvenliği teşvik etme gibi girişimlerinin altında 
ticari ve iktisadi olarak kalıcı bir stratejik çıkarı yatmaktadır. Bundan dolayı 
Boko Haram konusunda Nijerya’ya destek vermekte hazır olduğunu ifade 
etmektedir.244

Fakat Matthew T. Page’in “The Intersection of China’s Commercial 
Interests and Nigeria’s Conflict Landscape” çalışmasına göre Çinli yetkililer, 
Nijerya’nın Boko Haram ile mücadelesine 2014’te yardım etme isteklerini 
dile getirse de o zamandan bu yana aktif bir şekilde devam eden herhangi bir 
eğitim veya yardım yapmamışlardır. Bu bağlamda Çin’in Nijerya’daki güvenlik 
çıkarları, hem Nijerya’nın zorlu yatırım ortamıyla hem de Pekin’in müdahale 
etmeme politikasının doğal kısıtlamalarını yansıtan ticaret ve yatırım çıkarlarıyla 
yakından bağlantılıdır. Dahası Çin’in Nijerya’daki güvenlik önceliği Nijerya’da 
yaşayan Çinli vatandaşların can ve mal güvenliğidir. Bu nedenlerden ötürü 
Çin, ne Nijerya Hükûmetine tam destek vermekte ne de Boko Haram ile tam 

243 Adeyinka Samson Adeniji and Estelle Esther Imosu Igwe, “Nigeria’s Foreign Trade 
Policy And Economic Relations With China Under President Buhari’s Administration, 
2015-2020”, Zamfara Journal of Politics and Development, Vol. 2, No. 1, 2021, p. 5-8.
244 Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 97-101.
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mücadele etmektedir. Daha açık bir ifadeyle devlet ve örgüt nezdinde denge 
politikası izlemektedir.245

Eylül 2018 tarihinde Pekin’de düzenlenen Afrika-Çin Forumu Zirvesi’nde 
Çin, Nijerya’nın Boko Haram ile mücadelesine askeri destek sağlayacağının 
altını bir kez daha ifade etmiştir. Zirve sonrası Nijerya, Çin’den zırhlı tanklar 
ve topçu araçlarını satın almaya başlamıştır. Askeri yardımların yanı sıra Çin, 
Boko Haram’dan etkilenen kuzeydoğu bölgesindeki insanlara maddi açıdan 
destek verilmesi adına Nijerya Hükûmetine maddi yardımlar da sağlamaya 
çalışmaktadır.246

Bu bilgiler ışığında küresel aktörlerin Nijerya’nın Boko Haram ile 
mücadelesine tam destek vermedikleri ileri sürülebilir; çünkü belli bir bölgede 
yoğunlaşıp saldırı eylemlerinde bulunan Örgütün, Nijerya’ya destek sözü veren 
ABD, Rusya ve Çin tarafından etkisiz kalmadığı görülmekte olup bundan 
dolayı da tam destek vermedikleri anlaşılmaktadır.  Açıkçası Boko Haram 
sorunu Nijerya’nın küresel güçlere yönelik politikasını da şekillendirdiğinden 
bahsedilebilir. Boko Haram konusunda ABD’nin tam destek sözü vermediği, 
Rusya ve Çin’nin daha çok destek verdiği bir politik uygulama söz konusu 
olmuştur. Bu da doğal olarak Nijerya’nın Rusya ve Çin’e daha çok yakınlaşmasını 
ve ikili ilişkileri yoğunlaştırmasını etkilemiştir.

Nijerya ve komşu ülkelerde kalıcı bir sorun haline dönüşen Boko Haram 
örgütünün bölgedeki etkinliği giderek artmış durumda. Nitekim hem sömürgeci 
aktörlerin yüzyıllardan beri bölgede aktif olmaları hem de küresel aktörlerin de 
Boko Haram üzerinden bölgede nüfuz oluşturmaya çalışmaları, bölgede daha 
karmaşık bir tablonun oluşmasına yol açmıştır. Bölge halklarının dini ve etnik 
kimlikleri üzerinden çatışma çıkartan Örgüt ve türevleri ile yabancı devletlerin 
bu yönüyle de Nijerya Hükûmetini ve komşu ülkeleri zor durumda bıraktığı 
ifade edilebilir. Bundan dolayı Boko Haram çatışmasının çözümlenmesinde 
aktörlerin uyguladıkları politikalar önem taşımaktadır.

3.3. Boko Haram Çatışmasında Aktör Analizi

Boko Haram örgütünün dört ülke topraklarında aktif saldırılara devam etmesi, 
bu ülkelerin izlemiş oldukları yanlış politikalardan da kaynaklanmaktadır. 
Nitekim merkez olarak Nijerya’da daha çok aktif saldırılar gerçekleştiren 

245 Matthew T. Page, “The Intersection of China’s Commercial Interests and Nigeria’s 
Conflict Landscape”, Special Report 428, September 2018, p. 7-8.
246 Adigbuo Ebere Richard, “Nigeria–China Relations: The Contemporary Challenges”, 
The Journal of Social Sciences Research, Vol. 5, Issue 4, 2019, p. 925-927.
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Örgütün saldırıları arasında dini ve siyasi gruplar, bölge halkları, polis ve 
askerler, öğrenci kaçırmalarında okullar ile kalabalık pazar ve köy yerlerinde 
ayrım gözetmeksizin sivil yurttaşlar yer almaktadır. Boko Haram konusunda en 
büyük imtihanı Nijerya Hükûmeti yaşamaktadır. Esas itibariyle eski bir asker 
olan Buhari, 2015 seçimlerinde Boko Haram örgütünü bitireceği sözü ile daha 
çok oy almış ve iktidar olmuştu; ancak örgütün bitirilmesi konusunda başarılı 
olmamasına rağmen 2019 seçimlerini de kazanan Buhari, Örgütün saldırıları 
karşısında yine başarılı olamamıştır. Fakat Nijerya’daki ekonomik ve siyasi 
zorlukların yanı sıra Nijerya coğrafyasının geniş olması, güvenlik konusunda 
asker sayısının nüfusa oranla yetersiz kalması ile petrol ve doğal gaz gelirlerinde 
eşit olmayan bir dağılımla yüksek düzeyde yolsuzluklara yol açması gibi 
faktörler Nijerya güvenliği için önemli zorluklar teşkil etmektedir. Bu faktörler 
ise Boko Haram ile Nijerya Hükûmetini karşı karşıya getirmektedir.247

3.3.1. Boko Haram ve Nijerya Hükûmeti

Boko Haram coğrafi anlamda Nijer, Çad, Kamerun ve Nijerya’nın topraklarında 
etkili olsa da bu dört ülke içinde en büyük etkiyi Nijerya’da göstermektedir. 
Bulunduğu bölgede şeriata dayalı bir devlet kurmak ve yönetmek istemektedir. 
Bunu da bölge halklarının kimlikleri üzerinden gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 
Başka bir ifadeyle dini ve etnik kimlikler üzerinden politika yürütmektedir; ancak 
bu politikaya karşı doğal olarak Nijerya Hükûmeti karşı çıkmakta ve örgütün 
eylemlerini engellemeye çalışmaktadır. Bu nedenle örgüt ve hükûmet arasında 
şiddetli çatışmalar yaşanmakta, hem bölgenin toprakları hem de halkları zarar 
görmektedir. Bu durumdan hareketle bölgenin ve halkların zarar görmesinde 
örgütün acımasız ve gelişigüzel saldırı eylemleri sonucu oluşmuş olsa da örgüt 
kadar on yıllardan beri Nijerya Hükûmetinin bölgeye yönelik yanlış politik 
uygulamaları da söz konusudur.248

Bölge halkları ekonomik yetersizlikten, yatırımsızlıktan, eğitim 
ve sağlık alanlarındaki geri kalmışlıktan ziyade devlet eliyle güvenliğin 
sağlanamamasından yakınmaktadır. Bölgedeki güvenlik boşluğunu fırsata 
çeviren örgüt, hem bölgeyi ve halklarını tehdit etmekte hem de hükûmete 
karşı isyan bayrağını çekmektedir. Nitekim yaklaşık bir milyon kilometre 

247 Olarewaju Kola, “More than dozen killed in Northeast Nigeria Boko Haram terror attack”, 
04.05.2021,https://www.aa.com.tr/en/africa/more-than-dozen-killed-in-northeast- 
nigeria-boko-haram-terror-attack/2229568 Erişim Tarihi: 20.07.2021.
248 Alex Thurston, “‘The disease is unbelief’: Boko Haram’s religious and political 
worldview”, Center for Middle East Policy at Brookings, No. 22, January 2016, p. 22-23.
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karelik bir yüz ölçüme ve iki yüz milyondan fazla bir nüfusa sahip Nijerya’nın 
güvenlik güçlerindeki sayı azlığı, maaşların düşüklüğü ve sivillerle olan zayıf 
ilişkileri gibi faktörler de önemli birer sorunu teşkil etmektedir. Bu gelişmeler 
doğrultusunda bölgede Örgüt-Hükûmet arasında çıkar-talep uyuşmazlığı 
ortaya çıkmış durumdadır. Örgütün bölgede faaliyet gösteriyor olması 
Hükûmetin itibarını, hem ulusal ve bölgesel hem de kıtasal ve küresel anlamda 
zedelemektedir. Ayrıca örgütün bölgede egemenlik tesis etmek istemesi 
de hükûmeti oldukça zorlamaktadır. Kısacası örgütün talepleri hükûmetin 
çıkarlarına uymamakla birlikte şiddetli çatışmaların yaşanmasına da yol açmış 
durumdadır.249

3.3.1.1. Çıkarlar

Boko Haram örgütünün çıkarları Nijerya Hükûmetine, Nijerya Hükûmetinin 
politikaları ise Boko Haram örgütünün çıkarlarına uymamaktadır. Uluslararası 
alanda tanınmış egemen bir güç olan Nijerya ile terör eylemleri sonucu 
uluslararası boyut kazanmış bir örgütün çıkarlarının uyuşmamasının doğal 
karşılanması gerekir; ancak hükûmetin uygulamaya çalıştığı bazı politikalar, 
örgütün çıkarlarını güçlendirmekte ve bölgedeki varlığının devamını 
sağlayabilmektedir. Esas itibariyle örgütün Nijerya’daki varlığı, hükûmetin 
çıkarlarını zedelemektedir. Her şeyden önce egemenliğini sarsmakta ve 
güvenliği sağlamakta zayıf olduğunu göstermektedir.250

Güvenlik güçlerinin orantısız eylemleri ve operasyonları bölgeye zarar 
verdiği kadar örgütün bölge halklarıyla güçlü iletişim kurmasına da yol 
açmaktadır. Bu durum yine örgütün bölge üzerindeki çıkarlarını pekiştirmektedir; 
çünkü örgüte olan katılımın ve üye sayısının artmasını sağlamaktadır. 
Hükûmetin komşu ülkelerle birlikte örgüte yönelik operasyonlar düzenlemesi, 
özellikle örgütün yuvası haline dönüşmüş Sambisa Dağ ve Ormanlarına yapılan 
operasyonlarla örgütün çıkarlarını zedelediği de görülmüştür. Çünkü yapılan 
bu tür operasyonlarla örgütün eylemlerinin sınırlandırıldığını ve örgütün geniş 
çapta saldırı eylemlerine yönelemediğini göstermiştir. Esasen zaman zaman 
liderler arasında çıkan ihtilaflardan dolayı örgüte yönelik operasyonların 

249 Fisayo Ajala, “The Nigerian Army’s Communication and Management of Combat-
Related Deaths in the War against Boko Haram”, African Security, 16 December 2021, 
p. 4-6.
250 Adam Abu-bashal, “Boko Haram kills 8 people in Nigeria”, 03.05.2021, 
https://www.aa.com.tr/en/africa/boko-haram-kills-8-people-in-nigeria/2227609 Erişim 
Tarihi: 20.07.2021.
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tam anlamıyla gerçekleşememesinden dolayı örgütün çıkarlarını besleyen 
politikaların oluşabildiği de ileri sürülebilmektedir.251

On yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan örgüt-hükûmet çatışmasında 
en büyük çıkar zedelemesinin hükûmet kanadında gerçekleştiği söylenebilir. 
Bu açıdan hükûmet tarafından bölgeye yönelik yatırımların yavaşlaması, 
halkların can ve mallarının korunmasındaki zayıflığın oluşması, asker-sivil 
ilişkilerindeki tutarsızlıkların ve dengesizliklerin kontrol altına alınamaması, 
gelir dağılımındaki eşitsizliğin ülke geneline yansıması, üst yönetimde 
yolsuzlukların-alt tabanda yoksullukların artmasının önüne geçilememesi 
ile ordu mensuplarına yönelik meslek iyileştirilmesinin yapılamaması gibi 
faktörler yine örgütün çıkarlarına destek olduğu kadar bölgedeki etkinliğini de 
güçlendirebilmiştir.252

Bu gelişmeler ışığında Hükûmet ile Örgüt arasında yaşanan çıkar çatışmaları 
üzerinden talepler ortaya çıkmaktadır. Örgütün, din ve etnik kimlikler üzerinden 
egemenliği altında bağımsız bir devlet kurmak istemesi talebine karşılık 
Hükûmet ve komşu ülkeler buna izin vermemektedir. Hem Nijerya hem de 
komşu ülkeler, örgütün ve örgüte katılanların bir an önce çatışma çıkartmaktan 
vazgeçmelerini ve teslim olmalarını talep etmektedir. Bu talebe karşılık örgütün 
olumsuz cevap vermesi ise bölgede şiddetli çatışmaların devam etmesine neden 
olmuştur.

3.3.1.2. Talepler

Nijerya Hükûmetinin Boko Haram örgütünün etkili olduğu bölgedeki zayıflığı 
ve güvensizliği tabana yansımış durumdadır. Bu durum örgütün de gündeminden 
düşmemektedir. Hem hükûmette hem de orduda yoğun bir yolsuzluk durumundan 
bahsediliyor olması ile Ortak Görev Gücünün başarısızlığı gibi faktörler de 
yerelde etkisini hissettirmiş vaziyettedir. Bu ve buna benzer birçok nedenlerden 
dolayı örgüt, hükûmete karşı geri adım atılamaz taleplerde bulunmaktadır. İlk 
ve öncelikli talepleri arasında bölgede şeriata dayalı bir devletin kurulmasını 
ve yönetimin kendilerinde olmasını istemektedir. Ayrıca Batı değerlerinden 
uzak Doğu değerlerini öne çıkartacak bir politikanın uygulanmasını da talep 
etmektedir. Bunu talep etmesindeki amacı ise bölge halklarının etnik ve dini 

251 Liram-Koblentz-Stenzler, “Boko Haram in 2020”, International Institute for Counter-
Terrorism, August 2020, p. 7-8.
252 Liram-Koblentz-Stenzler, “Boko Haram in 2020”, International Institute for Counter-
Terrorism, August 2020, p. 12-16.
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kimliklerinin şeriat açısından uygun olmasından ve hükûmetin de bölgeyle 
yakından ilgilenmemesindendir.253

Bilindiği gibi saldırı eylemlerine 2009 yılında başlayan Boko Haram, 
Hükûmet tarafından engellenmek istenmiş olsa da o dönem engellenememiştir. 
Bunun üzerine 2011 yılında insan hakları savunucularından Mallam Shehu Sani, 
Hükûmet ile Örgüt arasında bir müzakerenin tesisi için girişimlerde bulunmuştu. 
Aynı yılın Eylül ayında tertiplenen müzakereye Devlet eski Başkanı Olusegun 
Obasanjo ile Örgüt üyeleri Maiduguri’de bir araya gelmişlerdi. Müzakerede 
Örgütün talepleri arasında hapishanede tutuklu Boko Haram üyelerinin koşulsuz 
serbest bırakılması, askerlerin Maiduguri’den çekilmesi ve şeriata dayalı bir 
yönetimin kendilerine tanınması gibi talepler yer aldı. Talepler incelendiğinde 
Boko Haram örgütünün Hükûmeti yok saydığı, bölgedeki gücün kendilerinde 
olduğu ve Hükûmetten bölgeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmaması 
gerektiği izlenimine ulaşılmaktadır. Hükûmet tarafından bu talepler doğal olarak 
reddedilmiştir. Hükûmet ise Boko Haram örgütünün (ki o dönemde terör olarak 
görülmüyordu, 2013 yılında terör listesine dâhil edildi.) saldırıları bir an önce 
durdurmasını, suçluların ceza almasını ve bölgedeki tehditkâr eylemlerinden 
vazgeçmesini istemiştir; fakat müzakere sonunda her iki taraf uzlaşamadığından 
herhangi bir çözüm elde edilememişti. Örgütün terör listesine girdiği 2013 yılına 
kadar ara ara müzakere girişimleri gerçekleştirilmiş olsa da herhangi olumlu 
bir sonuç alınamamıştır. 2014 yılında uluslararası bir boyut kazanan Örgüt, bu 
yıldan itibaren hem şiddetli çatışmalarla hem de terör eylemleriyle gündeme 
gelmiştir.254

Boko Haram örgütünün taleplerini gerçekleştirememesi ve bölge 
halklarından da beklenen desteği alamaması sonucu hem Hükûmet yetki ve 
güçlerine hem de bölge halklarına karşı sert bir strateji izlemiştir. Bilindiği gibi 
2015 yılında Nijerya ve komşu ülkelerden oluşan Ortak Görev Gücü ile etkisiz 
hale getirilmeye çalışılan Örgütün etkisizleşememesi de sonraki yıllarda bölgede 
daha geniş çaplı bir saldırı başlatmalarına sebebiyet vermiştir. Örgüt 2011 yılında 
hangi konular üzerinden talepte bulunduysa 2021 yılında da aynı talepleri dile 
getirmektedir. Kısacası Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesini kapsayacak şekilde 
sınır ülkelerden Nijer, Çad ve Kamerun topraklarında şeriata dayalı bağımsız 
253 Lauren Mellows and Melinda Holmes, “Boko Haram and Banditry: Northeast 
Nigeria’s Deteriorating Security Situation”, International Civil Society Action Network, 
12 March 2021.
254 Yusuf Furkan Şen ve Hasan Çiçek, “Boko Haram Terör Örgütünün Bölgedeki Etkisi 
ve Örgütle Müzakere Olanakları”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, 
Sayı: 15, 2018, s. 2122.
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bir devlet kurmak, Batı değerlerinden uzak/Doğu değerlerini yaşatmak ve dört 
ülkede bulunan tutuklu örgüt üyelerinin tamamen serbest bırakılmasını talep 
etmektedir.255

Ancak ne Nijerya ne de komşu ülkeler tarafından bu talepler 
karşılanmamıştır. Bu ülkeler Boko Haram konusunda zayıf bir politika 
yürütüyor olsalar da uluslararası alanda tanınmış birer egemen devlet olarak 
kabul edilmektedir. Örgütün taleplerinin karşılanması, hem güçsüz birer egemen 
devlet olduklarını kabul edecekleri hem de bölgede faaliyet gösteren diğer terör 
örgütlerini cesaretlendirecekleri bir izlenim bırakacaklardır. Bu nedenle örgütün 
taleplerine karşı mücadele etmeye devam etmektedirler. Bu duruma karşılık 
Boko Haram ise - doğrudan olmasa da- bazı devletlerden ve doğrudan da başka 
terör gruplarından destek alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

3.3.1.3. Diğer Devletlerle İlişkiler

Boko Haram örgütünün destekçilerini üç kategoriyle ele almak mümkündür. 
Bölgedeki halklardan, terör örgütlerinden ve bazı devletlerden destek 
aldığı ileri sürülebilir. Bölge halklarından bazılarının Boko Haram’a destek 
vermesindeki ana sebep -bilindiği gibi- Nijerya Hükûmetinin yanlış politik 
uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Esasen bu uygulamalar dört kalemden 
ele alınabilir: İlki ekonomi politikalarında kuzey-güney ayrımı, ikincisi 
yönetimde başarısızlıklar, üçüncüsü orantısız ve dengesiz aşırılık yanlısı 
operasyonlar ile dördüncüsü olarak da güvenlik hataları sayılabilmektedir. 
Bu yanlış uygulamalardan dolayı halkın Hükûmete olan güveni sarsılmış 
ve halk örgüte daha yakınlaşmış durumdadır. Bu nedenle de örgüte katılım 
sağlanabilmektedir.256

2012’de El-Şebab, 2015 yılında da IŞİD ve El-Kaide örgütlerine 
bağlılığını ilan eden Boko Haram, bu örgütlerle olan ilişkilerinden dolayı 
2015 yılından sonra daha da geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmeye başlamıştır. 
Doğu Afrika Bölgesinde etkili olan El-Şebab örgütü ile bağlantılı olan Boko 
Haram, bu açıdan Batı Afrika’dan Doğu Afrika’ya kadar uzanan bir bölgede 
gerçekleşen saldırı eylemleriyle bağlantılı olabilmektedir. Hem Boko Haram 
hem de El-Şebab örgütlerinin El-Kaide ile bağlantılı olması da örgütlerin ne 

255 Audu Bulama Bukartı, “Violent Extremism in Sub-Saharan Africa: Lessons from 
the Rise of Boko Haram”, Tony Blair Institute for Global Change, July 2021, p. 41-42.
256 Ishaq Khalid, “Nigeria’s Boko Haram militants: Six reasons they have not been 
defeated”, 17 May 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-57117296 Erişim 
Tarihi: 22.07.2021.
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ölçüde tehlikeli olduklarını göstermektedir. Şu da bir gerçektir ki doğrudan 
olmasa da dolaylı olarak her bir terör örgütünü destekleyen bir veya birden 
fazla devlet vardır.

Boko Haram’ı doğrudan destekleyen devletler olmasa da özellikle IŞİD 
ve El-Kaide örgütleri üzerinden destek verenlerin olduğu ileri sürülebilir. 
Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir süreç etkiliydi. Bu süreç 1991 
yılında bitti; ancak etkileri devam etti. Daha açık bir ifadeyle ABD-Rusya 
ve bunlarla müttefik olan devletler, Soğuk Savaş sonrasında da bağlantılarını 
büyük ölçüde devam ettirdiler. 21. yüzyılda da ABD ve Avrupa devletlerinden 
büyük bir kısmının aynı cihette, Rusya, Çin ve Doğu ülkelerinden büyük bir 
kısmının da aynı cihette olduğu bir tablo göze çarpmaktadır. Nitekim Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde yer alan beş daimi ülkelerden de bu tablo 
anlaşılabilmektedir. ABD, Fransa ve İngiltere birçok kararda ortak hareket 
ederken bu ülkelere karşı Rusya ve Çin de birçok kararda ortak hareket etmeye 
çalışmaktadır.257

Esas itibariyle isimleri zikredilen bu devletler Nijerya topraklarında da 
etkilidirler. Daha öncede değinildiği gibi İngiltere ve Fransa birer sömürgeci 
aktörler olarak uzun yıllardan beri ABD, Çin ve Rusya ise küresel aktörler 
olarak 20. yüzyıldan bu yana Nijerya’da etkili olmaktadırlar. Fakat 21. yüzyılı 
20. yüzyıldan ayıran önemli politik uygulamalar olmuştur. Bu uygulamaların 
başında terör gruplarının devasa boyutta çoğalmış olması gelmektedir. Buna 
paralel olarak 20. yüzyıla göre vekâlet savaşları daha da artmış durumdadır. 
Başka bir ifadeyle 20. yüzyılda devletler birbirleriyle genel olarak doğrudan 
savaş halindeyken 21. yüzyılda dolaylı veya uzaktan savaş halinde olmaya 
başlamışlardır.

Tam da bu noktada vekâlet denilen savaşların etkisi daha da geniş bir yankı 
bulmuş ve bu savaş türü ile devletler birbirlerine doğrudan saldırmak yerine 
üçüncü bir tarafın vasıtasıyla saldırmaya başlamışlardır. Üçüncü taraf denilen 
grupların başında ise terör örgütleri gelmektedir. IŞİD, El-Kaide, El-Şebab ve 
Boko Haram gibi pek çok örgüt bu hususta zikredilebilir. Özellikle ham madde 
açısından zengin olan Nijerya, hem sömürgeci hem de küresel aktörlerin ilgi 
odağı haline gelmiş durumdadır. Bu aktörlerin uyuşmayan iktisadi çıkarları, 
bölgede üçüncü tarafların sahada faaliyet göstermesine ve dolaylı olarak 
desteklenmesine yol açmıştır. Bu minvalden hareketle sömürgeci ve küresel  
 

257 CFR Staff, “The UN Security Council”, 12 August 2021, https://www.cfr.org/
backgrounder/un-security-council Erişim Tarihi: 13.08.2021.
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aktörler, Boko Haram’a karşı Nijerya’nın yanında yer aldıklarını ileri sürseler 
de esasen olmadıkları Boko Haram’ın varlığının devam ediyor olmasından 
anlaşılmaktadır.258

Sömürgeci ve küresel aktörlerin Nijerya’ya yönelik Boko Haram 
konusundaki desteklerinin zayıf oluşunda çıkarların uyuşmamasından veya 
Nijerya’nın izlediği politikalardan da kaynaklandığı ifade edilebilir. 1960 yılında 
bağımsızlığını ilan eden Nijerya, Batı yanlısı bir politika izledi. Batı yanlısı olarak 
da birçok sektörde özellikle ABD ile ikili ilişkileri geliştirme yoluna girdi. Bu 
durum Doğu-Batı bloku olarak Doğu Bloku’nu rahatsız ederken Batı Bloku’nda 
da Avrupa (sömürgeci aktörleri) devletlerini rahatsız etmiştir. Sunday Omotuyi 
ile Modesola Vic. Omotuyi’nin “Nigeria and the Great Powers: The Impacts of 
the Boko Haram Terrorism on Nigeria’s Foreign Relations” çalışmasına göre 
Nijerya-ABD ilişkilerinin yakınlaşması, İngiltere’yi rahatsız ettiği yönündedir. 
Özellikle Nijerya’nın İngilizlerin Westminster parlamenter sistemini ABD 
Başkanlık sistemi lehine değiştirmesinden bu yana ikili ilişkilerde zayıflıkların 
olduğunu göstermektedir. Boko Haram öncesi döneme kadar Nijerya’nın en 
büyük silah tedarikçisi konumunda olan ABD, örgütün kuruluşundan sonra 
silah ticaretindeki ikili ilişkileri zayıfladığını vurgulamaktadırlar. Nijerya’ya 
Boko Haram ile mücadelede silah satışını reddeden ABD’nin bu konuyu insan 
hakları ihlallerine dayandırdığını, Nijerya ordusunun insan haklarına yönelik 
saldırılar gerçekleştirdiğini ileri sürmektedir. Buna karşılık Nijerya’nın Rusya 
ile yakınlaştığı, bundan dolayı bölgede ABD-Rusya rekabeti üzerinden bir 
mücadelenin de başladığı ifade edilmektedir. Nijerya-Fransa ilişkilerinde de 
ciddi sorunlar yaşandığı bilinmektedir. 1961 yılında Nijerya’nın Fransa ile 
diplomatik ilişkileri kesmiş olmasından kaynaklanan bir gerilim söz konusu 
olmuştu. Daha sonra büyükelçilik açmasına izin vermiş olsa da bağımsızlık 
yıllarından gelen ve Nijerya’nın bölgede eski Fransız sömürgeleri (Nijer, Çad, 
Kamerun) üzerinde liderliğe soyunmasından kaynaklanan zayıf ikili ilişkilerden 
söz edilebilmektedir. Ekonomik anlamda Çin ile de yakınlaşan Nijerya’nın, 
Batı devletlerinden uzaklaştığı izlenimine yol açmış, hem ABD’den hem de 
Avrupa devletlerinden Boko Haram konusunda tam destek alamadığından 
bahsedilmektedir.259

258 James K. Wither, “Outsourcing warfare: Proxy forces in contemporary armed 
conflicts”, Security Defence, Vol. 31, No. 4, 2020, p. 23-24.
259  Sunday Omotuyi & Modesola Vic. Omotuyi, “Nigeria and the Great Powers: The 
Impacts of the Boko Haram Terrorism on Nigeria’s Foreign Relations”, journal of 
politics and development, Vol: 10, No: 1, 2020, p. 23-29.
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Kısacası Boko Haram’ın bölgedeki varlığı, hem sömürgeci hem de 
küresel aktörlerin çıkar çatışmalarından dolayı devam etmektedir. Hükûmetin 
uyguladığı politikaları ileri sürerek hükûmete destek vermeyen devletlerin esasen 
dolaylı olarak örgüte destek verdiklerini ifade etmek mümkündür. Bölgedeki 
çatışmaların bitirilmemesi veya bitirilmek istenmemesi gibi durumlar, bölgede 
Boko Haram’ın güçlü olmasına ve güçlü bir örgüt olarak bölgede ve kıtada 
önemli bir tehdit oluşturmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerden hareketle Boko 
Haram’ın iç faktörler olarak güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte dış faktörlerden 
fırsatlar ve tehditler gibi unsurlarının incelenmesi, örgütün ne ölçüde etkili 
olduğunu gösterecektir.

3.3.1.4. SWOT Analizi

SWOT kelimesi; İngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), 
Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kavramlarının baş harflerinin bir 
araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bir stratejik analiz tekniği 
olarak görülen SWOT Analizi; bireyler, kurumlar, şirketler, projeler, liderler, 
hükûmetler veya terör örgütleri gibi birçok alanı kapsayan ve bu alanların güçlü, 
zayıf, fırsat ve tehdit edici yönlerini ele alan bir süreçtir. Zikredilen bu dört yön 
ise içsel ve dışsal faktörler olarak iki ana başlıkla incelenmektedir. Güçlü ve 
Zayıf yönler içsel faktörleri oluştururken, Fırsat ve Tehditler dışsal faktörleri 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Nijerya Hükûmeti ile Boko Haram örgütü 
incelenmiş olup bunların SWOT Analizi yapılmıştır.260

Nijerya Hükûmeti SWOT Analizi

Temmuz 2021 tarihi itibariyle 200 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Nijerya, 
aynı zamanda çok etnikli bir toplumsal yapıya da sahiptir. Hem ulus-devlet 
sorununun hem de iktisadi ve sosyokültürel anlaşmazlıkların üst seviyelerde 
olduğu Nijerya’da ilk ayrılıkçı isyanlar - bilindiği gibi- 1967 yılında Biafra İç 
Çatışmasıyla gündem olmuştur. Esas itibariyle iç çatışmaların bağımsızlığın 
kazanıldığı 1960 yılından bu yana hep gündem halinde olduğu gözlemlenmiştir. 
Çok sayıda dini-etnik kimliklere dayalı gruplaşmalara ve terör gruplarına 
tanıklık eden Nijerya, 21. yüzyılda ortaya çıkmış Boko Haram’a da tanıklık etmiş 
durumdadır. Nijerya Hükûmeti tarafından 2013 yılında terör örgütü listesine 
alınan Boko Haram, 2013’ten bu yana Nijerya Hükûmetini hem ulusal ve bölgesel 
hem de kıtasal ve küresel düzeyde olumsuz etkileyebilmiştir. Bu gelişmeler 
260 Emet Gürel and Merba Tat, “SWOT Analysis: A Theoretical Review”, The Journal of 
International Social Research, Vol. 10, Issue: 51, 2017, p. 995.
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üzerine Hükûmet, örgüt konusunda bazı politikalar geliştirmeye çalışmış ve 
sahada uygulamaya başlamıştır. Hükûmetin politikaları incelendiğinde güçlü ve 
zayıf yönlerinin yanı sıra fırsat ve tehdit edici yönlerine de rastlanılmaktadır.261

A)  İç Faktörler

SWOT Analizi kapsamında iç faktörler kategorisine Strengths (Güçlü Yönler) 
ve Weaknesses (Zayıf Yönler) unsurları girmektedir.

A.1)  Strengths (Güçlü Yönler)

Nijerya’nın küresel alanda tanınmış egemen bir ülke olması onun güçlü 
yönlerinden birini oluşturmaktadır. Belirlenmiş sınırları, resmi dili, hükûmeti 
ve yasalara sahip olması da güçlü yönlerini göstermektedir. Öte yandan orduya, 
emniyet teşkilatına, yargıya ve diğer resmi kurumlarla birlikte Nijerya’nın 
devlet kimliğiyle tanınması da güçlü yönlerine eklenebilmektedir.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanan ülkelerin neredeyse 
tamamındaki temel sorun, ulus-devlet bütünleşmesinin gerçekleşmemiş 
olmasıdır. Bu durum Nijerya’da da göze çarpmaktadır. Bu nedenle 1967 yılında 
bir iç çatışma yaşanmış ve hükûmet tarafından bastırılabilmiştir. Farklı etnik ve 
dini kimliklerden oluşmasına rağmen Nijerya’da, sınırsal anlamda herhangi bir 
bölünme veya parçalanma yaşanmamıştır. 1914 yılındaki sınırlar ne ise bugün 
gelinen noktada da bu sınırların korunduğu görülmektedir. Bu da Nijerya’nın 
güçlü yönlerinden birini oluşturmaktadır.262

Nitekim isyan ve kaos ortamı 21. yüzyılda da devam etmektedir. Nijerya 
Hükûmetleri açısından bu yüzyılın önemli gelişmelerinden biri olan içsel 
ve dışsal faktörlerle hareket eden Boko Haram’ın ortaya çıkmış olmasıdır. 
Nijerya’nın kuzeydoğusunun büyük bir kısmını içine alan bölgede bir devlet 
kurulmasını isteyen Boko Haram’a karşı mücadelede zayıf olunsa da sonuç 
itibariyle herhangi bir devletin kurulamamış olması da Nijerya Hükûmetinin 
güçlü yönlerini ortaya çıkartmaktadır. Güçlü yönlerinin yanı sıra zayıf yönleri 
de bulunmaktadır.

261 Yahaya Yakubu, “State and Conflict Management: Evaluating Nigeria’s Response to 
Boko Haram Insurgency”, International Journal of Research and Innovation in Social 
Science, Vol. II, Issue: IX, 2018, p. 66-68.
262 Central Intelligence Agency, The World Factbook, “Nigeria: Geography”, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/ Erişim Tarihi: 25.07.2021.
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A.2)  Weaknesses (Zayıf Yönler)

Nijerya, küresel alanda tanınmış bir güç olsa da ülke genelinde güvenliği 
sağlayamamasından, dini ve etnik kimlikler üzerinden oluşturulan zararlı 
gruplaşmaların veya terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleyememesinden dolayı 
zayıf bir aktör olarak görülmektedir. Boko Haram’ın tamamen bitirilememesi, 
örgütün kaçırdığı insanlar için örgüte fidye verilmesi, iyi ölçüde analiz edilmeyen 
kuzey bölgesinin insanlarına yönelik Boko Haram genellemesinin yapılması 
gibi unsurlar, Hükûmetin zayıf yönlerini yansıtmaktadır.263

Siyasi istikrarsızlığın ve güvenlik açığının oluşu da zayıf yönlerden 
sayılmaktadır. Ayrıca kuzey-güney bölgelerine yönelik iktisadi yatırımlarda 
eşitsizliklerin olması, Boko Haram’a karşı güvenlik güçlerinin yetersiz 
kalması, Hükûmet kanadında yolsuzlukların olması, asker-sivil ilişkilerindeki 
dengesizliklerin meydana gelmesi, bölge halklarından örgüte katılımın artması 
ile örgüt tarafından okullardaki öğrencilerin kaçırılmasına yönelik faaliyetlere 
Hükûmetin engel olamayışı zayıflığın somut örneklerindendir. Kısacası güçlü 
ve zayıf yönler birbirleriyle bağlantılı olmakla birlikte bu yönleri etkileyen bazı 
etkenler mevcuttur. Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik gibi etkenler bu hususta 
zikredilebilir.264

A.3)  Sosyal ve Kültürel Etkenler Bağlamında Nijerya Hükûmetinin Güçlü 
ve Zayıf Yönleri

İki yüz milyonu aşkın nüfusu ile Nijerya, Afrika’daki en kalabalık ülkelerden 
biridir. Öte yandan iki yüz elliden fazla etnik topluluğu barındırıyor olması 
da Nijerya’yı Afrika’da önemli bir yere taşımıştır. Nüfusun bu denli kalabalık 
ve çeşitli etnik topluluklardan oluşuyor olması, Nijerya’ya güçlü bir pozisyon 
kazandırmıştır; çünkü insan gücüne dayalı işlerde nüfusun kalabalık olması bir 
avantajdır. Nitekim nüfusun büyük çoğunluğunun gençlerden oluşuyor olması 
da en büyük avantajlardan biridir. Bu bağlamda tarımda, işletmelerde, maden 
ocaklarında, ormanlarda, yaşlı bakım hizmetlerinde ve fabrikalarda olmak üzere 
birçok alanda bu genç insanların gücünden faydalanılmaktadır. Dolayısıyla bu 
durum Nijerya’ya güçlü bir pozisyon kazandırmış ve avantaj sağlamış olsa 
da, zayıf yönlerine ve dezavantaj olanaklarına da yol açabilmiştir. İşsizlik 

263 Elizabeth Pearson and Jacob Zenn, “Boko Haram, the Islamic State, and the Surge 
in Female Abductions in Southeastern Niger”, ICCT Research Paper, February 2021, 
p. 5-8.
264 Liram-Koblentz-Stenzler, “Boko Haram in 2020”, International Institute for Counter-
Terrorism, August 2020, p. 12-14.
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oranlarının yüksek olması, enflasyonun artış göstermesi, aile planlamasının 
takip edilememesi, çoklu evliliklerin önüne geçilememesi, evlilik dışı çocuk 
doğum oranlarının yüksek olması gibi durumlar, zayıf politik uygulamaların ve 
dezavantaj olanaklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.265

Kültürel açıdan etnikler arası üstünlük mücadelelerin, anlaşmazlıkların 
ve çatışmaların meydana gelmesine de sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla 
Nijerya gibi bir yerde bu durum suç çetelerine, kaçakçılık olaylarına ve terör 
örgütlerine katılımı da sağlamaktadır. Uti possidetisten kaynaklı sorunların 
var oluşu da etnik ve dini inançlar üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmiş, 
yüksek yoğunluklu çatışmalara sebebiyet verebilmiştir. Bu gelişmeler ışığında 
Nijerya’nın hem kalabalık hem de çok çeşitli etnik ve dini toplulukları 
barındırıyor olması, güçlü yönlerinden ziyade zayıf yönlerini daha baskın 
oluşturmuştur. Nitekim sosyal ve kültürel etkenlere dayalı güçlü ve zayıf 
yönlerini tetikleyen ve çatışmalara sebebiyet veren yapıların siyasi ve ekonomik 
olduğunun da altı çizilmelidir.266

A.4) Siyasi ve Ekonomik Yapılar Bağlamında Nijerya Hükûmetinin Güçlü 
ve Zayıf Yönleri

Siyasi açıdan Nijerya, Federal Cumhuriyet şekliyle yönetilmektedir. 
Bağımsızlığın ilk yıllarında İngiltere temelli Westminster sistemiyle yönetilen 
Nijerya, bu sistemi 1979 yılında terk ederek ABD modeli başkanlık sistemine 
geçiş sağlamıştır. Bu yönüyle güçlü bir mekanizmanın kurulacağı düşünülmüştür. 
Dolayısıyla bu geçiş ile ülkedeki çatışmaları sonlandırmayı hedefleyen 
dönemin Nijerya Hükûmeti, ne o dönem ne de o dönemden sonra bugüne kadar 
çatışmaların sonlandırılmasında başarılı olamadığı görülmüştür. Bunun üzerine 
1999 yılında sivil yönetime geçiş sağlanmış olsa da çatışmaların durulmadığı 
gözlemlenmiştir. Ancak bu geçiş sayesinde ordunun hükûmet kanadından 
çekilmesine ve sivillerin de hükûmeti yönetebilmesine olanak sağlamıştır. 
Bu yönüyle sivil yönetimin demokrasi açısından güçlü bir yön olduğu ileri 
sürülebilir; yani bu durum Hükûmetin güçlü yönlerinden birini göstermektedir. 
Fakat liderlerin politik uygulamaları bu güçlü yönün zayıflamasına sebebiyet 

265 ___, “Nigeria: Marriage Act/Chapter 218”, 
https://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb/KnowledgebaseArticle50782.aspx Erişim Tarihi: 
18.12.2021.
266 Central Intelligence Agency, The World Factbook, “Nigeria: Geography”, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/ Erişim Tarihi: 18.12.2021.
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verdiği görülmüştür. Bu nedenle çatışmaların durulmadığı, aksine artışlar 
gösterdiği de gözlemlenmiştir.267

Çatışmaların durulmamasındaki sebepler arasında; siyasi istikrarsızlık, 
asker-sivil ilişkilerindeki olumsuzluklar, siyasi kayırmacılık, güvenlik sorunu, 
ekonomik eşitsizlikler gibi yapılar zikredilebilir. Coğrafi bağlamda büyük, 
nüfus açısından kalabalık, etnik ve dini bakımından çeşitli olan Nijerya, yapay 
sınırların ve uti possidetis anlayışın oluşturduğu sorunlarla bağuşmaktadır. Bu 
nedenle siyasi güç hangi etnik kökenli veya dini inançlı topluluğun egemenliğine 
geçiyorsa, o liderlerin kimlik temelli politikalara başvurmaları kaçınılmaz 
olmaktadır. Bu durum ise siyasi açıdan bir zayıflığa ve bölünmeye neden 
olabilmiştir; çünkü nepotist uygulamalardan siyasi kayırmacılığa, adaletsiz 
yargılamalardan ekonomik eşitsizliğe kadar birçok alanda olumsuzluklar 
oluşturabilmiştir. Dolayısıyla bu durum etnik ve dini çatışmalara da sebebiyet 
verebilmiştir. Anayasal açıdan da bir belirsizlik söz konusudur. Nijerya Yargı 
Sistemi üçe ayrılmıştır. Bilindiği gibi Örf ve Adet Hukuku, Şeriat Hukuku 
ve temelleri İngiliz Hukukuna dayanan Nijerya Hukuku mevcuttur. Başka 
bir ifadeyle 36 eyaletli Nijerya’da kuzeyde yer alan 12 eyalet Şeriat Hukuku 
ile yönetilmektedir. Geriye kalan eyaletlerde Şeriat Hukukunun hiçbir etkisi 
yoktur. Ayrıca kuzeydeki eyaletlerde uygulanan şeriat yasası da ikiye ayrılmış 
durumdadır. Evlilik, boşanma, miras ve çocuk velayetleri gibi konularda şeriat 
yasasının geçerli olduğu üç eyalet (Borno, Yobe ve Gombe) söz konusudur. 
Esas itibariyle anayasada şeriata dayanan kurallar sadece Müslümanlar için 
geçerlidir denilse de kuzeyde yaşayan azınlık Hristiyanları da kapsamaktadır. 
Bundan dolayı bir çatışma söz konusudur. Buna ek olarak ülkenin güvenliği 
açısından kolluk kuvvetlerindeki sayının yetersiz olması da Hükûmetin zayıf 
olduğunu göstermektedir. 923 bin 768 km2lik bir alana ve 220 milyon nüfusa 
sahip Nijerya’da toplamda 514 bin 500 kişiden oluşan bir kolluk kuvveti (ordu-
emniyet) görev yapmaktadır. Bu sayı yaşanan çatışmalar karşısında oldukça 
yetersiz kalmaktadır. Nitekim bu siyasi zayıflığın etkilediği bir diğer alan ise 
ekonomik boyutudur. Ekonomik açıdan da Nijerya’da güçlü ve zayıf ilişkiler 
söz konusu olabilmektedir.268

267 ___, Constitution of the Federal Rebuplic of Nigeria 1999, “Chapter I: General 
Provisions/Part II-Powers of the Federal Rebuplic of Nigeria”, 6. madde, 5. fıkra, 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ng/ng014en.pdf Erişim Tarihi: 20.12.2021.
268 Nijerya Anayasası, “Chapter VII/The Judicature: Part I and II”, p. 8-10, 
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-
library-files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf Erişim Tarihi: 21.12.2021.
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Nijerya’nın sahip olduğu enerji kaynakları Nijerya’yı dünyada önemli bir 
yere taşımıştır. Petrolden doğal gaza, kömür madenlerinden metal cevherlerine 
kadar birçok ekonomik kaynağa sahip olan Nijerya, bu yönüyle güçlü bir 
pozisyon elde etmiştir. Fakat bu pozisyonun zedelenmesine ve zayıflamasına 
yönelik politik uygulamalara rastlanılmaktadır. Dünya çapında en büyük 
otuzuncu ekonomiye sahip olmasına rağmen, yoksulluğun ve yolsuzluğun 
üst seviyelerde yaşanıyor olması, Nijerya’nın ekonomik açıdan zayıflığını 
göstermektedir. Yüksek enflasyon, işsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik gibi 
durumlar yoksulluğu tetiklerken, askeri harcamaların artması, ordu mensuplarına 
ve siyasetçilere fazladan ödenek sağlanması gibi durumlar ise yolsuzluğu 
tetiklemiştir. Daha öncede belirtildiği gibi Transparency International Yolsuzluk 
Algılama Endeksi’nin son beş yıldaki raporlarına göre Nijerya, 180 ülke arasında 
yolsuzlukta önde gelen ülkelerden biri olmuştur. Bu bağlamda yolsuzluğun en 
fazla yapıldığı ülkeler arasında ilk otuz beşte yerini alabilmektedir. Kısacası bu 
gelişmeler doğrultusunda siyasi kaynaklı ekonomik eşitsizliklerin yaşanması 
da hem kimlik temelli hem de kimlik dışı düşük, orta veya yüksek yoğunluklu 
çatışmalara sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu durumlardan hareketle 
dışsal faktörler de bu çatışmaları etkileyebilmekte ve Hükûmetin zayıflığını 
gösterebilmektedir.269

B)  Dış Faktörler

SWOT Analizi kapsamında dış faktörler grubuna ise Opportunities (Fırsatlar) 
ile Threats (Tehditler) unsurları girmektedir.

B.1)  Opportunities (Fırsatlar)

Terör grupları ve bu grupların eylemleri 21. yüzyılda zirve yapmış durumdadır. 
Özellikle 11 Eylül 2001’de başlayan saldırılardan sonra dünyanın birçok 
bölgesinde terör gruplarının eylemleri giderek artış göstermiştir. Nitekim 11 
Eylül saldırıları ile ABD, birçok terör gruplarıyla mücadele etmekte kararlı 
olmuştur. Terör gruplarıyla mücadele eden ülkelere de destek vermiştir. Bu 
açıdan Nijerya’da ortaya çıkan ve kısa sürede hem ulusal ve bölgesel hem 
de kıtasal ve küresel bir etki oluşturan Boko Haram’a karşı da ABD, Nijerya 
Hükûmetinin yanında yer almıştır. 2013 yılında terör listesine alınan Boko  
 
269 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2020”, p. 2-3, 
ht tps: / / images. transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-
WEB-1_2021-02-08-103053.pdf Erişim Tarihi: 22.12.2021.
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Haram, bu yıldan itibaren birçok ülkenin hedefinde olmuş ve terör örgütü 
olarak ilan edilmiştir. Başta ABD olmak üzere İngiltere, Kanada, BM, Türkiye, 
Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya gibi ülkeler Boko Haram’ı terör olarak 
tanımaktadır. Bu durum küresel bağlamda Nijerya Hükûmeti açısından önemli 
bir fırsat oluşturmaktadır; çünkü Boko Haram ile mücadelede birçok ülkenin 
desteğini alabilmektedir.270

Nitekim bölgesel anlamda başta Benin, Nijer, Çad ve Kamerun komşu 
ülkeler olmak üzere Afrika Birliği tarafından da destek alan Nijerya, Boko 
Haram’ın saldırı eylemlerini kısıtlayabilmektedir. Bu yönüyle de Hükûmet, 
bölgesel bir destek alabilmektedir. Ulusal çapta özellikle ülke genelinde olmak 
üzere kuzeydoğu bölge halklarının bir kısmından da destek alan Nijerya 
Hükûmetinin Boko Haram’a yönelik mücadelede birçok destek alabildiği 
gözlemlenmektedir. Hem ulusal ve bölgesel hem de kıtasal ve küresel 
bağlamda destek alan Nijerya, Boko Haram’ın etkili olduğu faaliyet bölgesini 
daraltabilmiştir. Hatta Örgütün egemenliğinde olan bölgenin bir kısmını da 
bu destekler sayesinde geri alabilmiştir. Esasen Nijerya Hükûmeti aldığı bu 
desteklerle Boko Haram’ın faaliyetlerini durdurmaya çalışmış olsa da Boko 
Haram’ı tamamen bitirememiş olmasından dolayı sürekli bir tehditle karşı 
karşıya kaldığının da farkındadır.271

B.2)  Threats (Tehditler)

Nijerya, bağımsızlığını kazandığı dönemde uti possidetisten kaynaklı bir kimlik 
çatışmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu çatışmalar giderek arttı ve bugünlere kadar 
geldi. Özellikle terör örgütlerinin oluşumlarıyla şiddetlenen bu çatışmalar, 
kimlikler üzerinden ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterdi; ancak en 
çok ses getiren bölgenin kuzeydoğu yöresi olduğu gözlerden kaçmamıştır. 
Kimlikler üzerinden şiddetli çatışmalarla gündem haline gelen Boko Haram, 
özellikle Goodluck Jonathan (2011-2015) dönemiyle zirve yapmıştır. Bu 
zirveyle radikalleşen Boko Haram, silahlanmanın yanı sıra insan kaçırma, 
bölgeyi istikrarsızlaştırma, Hükûmeti itibarsızlaştırma, üst düzey yetkililer ile  
 
270 ___, “Country Reports on Terrorism 2019”, https://www.state.gov/wp-content/
uploads/2020/06/Country-Reports-on-Terrorism-2019-2.pdf Erişim Tarihi: 29.07.2021.
271 African Union, “Communique of the 973rd meeting of the African Union Peace 
and Security Council on the Report of the Chairperson of the Commission on the 
Multinational Joint Task Force against the Boko Haram”, January 22, 2021, https://
au.int/en/pressreleases/20210122/peace-and-security-council-973rd-meeting-18-
january-2021-addis-ababa Erişim Tarihi: 29.07.2021.
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ideolojisini desteklemeyen bölge halklarına karşı suikast ve saldırı eylemlerini 
gerçekleştirme faaliyetlerine girişen örgüt, bu yönüyle Hükûmet için de aynı 
zamanda büyük bir tehdit oluşturmuş durumdadır.272

Boko Haram’ı destekleyen dış aktörlerin varlığının da Hükûmet için bir 
tehdit oluşturduğu söylenebilir. Küresel alanda tanınmış egemen bir ülke olan 
Nijerya’nın başka ülkeler tarafından destek verilen Boko Haram’ı durduramıyor 
olması bu konuda Nijerya’nın da zayıf olduğunu göstermektedir. Bu durum 
ise Nijerya’ya karşı örgüt bir tehdit olarak kullanılabilmektedir. Daha açık bir 
ifadeyle Nijerya ile ikili ilişkilerde sorunlar yaşayan ya da siyasi-diplomatik 
ilişkileri zayıf olan ülkeler, Nijerya’ya karşı Boko Haram’ı bir tehdit olarak 
sahaya sürebilmekte ve Boko Haram’a dolaylı destek verebilmektedir. Tüm 
bu girişimler neticesinde Nijerya için Boko Haram’ın önemli bir tehdit olduğu 
iddia edilebileceği gibi sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda fırsat ve 
tehdit süreçlerini de etkileyebilmektedir.273

B.3) Sosyal ve Kültürel Etkenler Bağlamında Nijerya Hükûmetinin 
Fırsatlar ve Tehditler Analizi

Sosyal etkenlerin Nijerya Hükûmeti tarafından denetleniyor olması büyük bir 
fırsattır. Bilindiği gibi çok karmaşık bir toplumsal yapı söz konusudur. Buna 
rağmen ülkedeki kurum ve kuruluşlar Hükûmetin denetimi altındadır. Fiili 
olarak ülkede anlaşmazlıklar ve şiddetli çatışmalar yaşanıyor olsa da kurumlar 
devlet-dışı örgütlerin denetimine geçmemiştir. Sadece saldırı faaliyetleriyle bu 
kurumlar zarar görmektedir. Özellikle okulların hedefte olması önemli bir tehdit 
unsuru olarak kabul edilmektedir; çünkü son on yılda Boko Haram üyeleri 
tarafından okullara yapılan saldırılar ve öğrenci kaçırmaları sıklıkla gündem 
haline gelmektedir. Ancak herhangi bir eğitim camiası Boko Haram’ın aktif 
işlettiği bir yuva olmamıştır. Bu nedenle bir fırsat olarak değerlendirilen bu 
durum, aynı zamanda tehdit olarak da değerlendirilmektedir. Son zamanlarda 
Boko Haram, çoğunluğu Hristiyan olan öğrencilerden oluşan kaçırma 
eylemleriyle gündem olmaktadır. Dolayısıyla bu durum kültürel etkenler 
bağlamında bir tehdit edici eyleme dönüşmüş durumdadır; yani kimlik temelli 
bir saldırı eyleminin gerçekleştiğini göstermektedir. Esas itibariyle sosyal ve 

272  European Asylum Support Office, “Nigeria Security Situation”, Country of Origin 
Information Report, June 2021, p. 59-61.
273  Tomas F. Husted and Lauren Ploch Blanchard, “Nigeria: Current Issues and U.S. 
Policy”, Congressional Research Service , September 18, 2020, p. 4-7.
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kültürel etkenlere yönelik fırsat ve tehditlerin siyasi ve ekonomik yapıların 
etkisiyle bağlantılıdır.274

B.4) Siyasi ve Ekonomik Yapılar Bağlamında Nijerya Hükûmetinin 
Fırsatlar ve Tehditler Analizi

Nijerya Hükûmetinin siyasi açıdan tanınan bir devlet olması önemli bir fırsattır; 
çünkü siyasi bağlamda her alanda etkili olabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle 
Hükûmet siyasi açıdan nüfusa, ordu-emniyet teşkilatlarına, anayasaya, etnik 
ve dini unsurlara yönelik politik uygulamalara, eğitim camiasına, sivil toplum 
kuruluşlarına ve ekonomiye müdahale edebilme yetkisine sahiptir. Tüm bunlar 
Hükûmet açısından birer fırsat olarak öngörülmektedir; çünkü siyasi ilişkilerle 
bağlantılı olan bu unsurlar üzerinden bir devleti yönetmektedir. Yani devletin 
her kurumunda ve toprağında söz sahibidir. Buradan hareketle iktidarda 
olan bir Hükûmet, devletin hem kalkınmasında hem de var olan sorunların 
kalıcılaşmasında etkili olabilmektedir. Başka bir söylemle sorunların çözülüp 
ülkenin kalkınmasında da etkili olabilmekte, olmayan sorunları oluşturup 
ya da var olan bir sorunu bitirmeyip o sorunun devam etmesinde de etkili 
olabilmektedir. Bu nedenle Nijerya’da hangi alanda olursa olsun (tarihi, coğrafi, 
sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik) yaşanan sorunların çözüm yeri Hükûmettir. 
Dolayısıyla siyasi bir egemen güç olarak Hükûmet, önemli bir fırsata sahiptir. 
Fakat Nijerya’nın bağımsızlığından bu yana hiçbir Hükûmetin tam anlamıyla 
başarılı bir politik uygulama gerçekleştirdiği söylenemez; çünkü bağımsızlığın 
ilk yıllarından itibaren anlaşmazlıkların, krizlerin, şiddetli çatışmaların devam 
ettiği görülmektedir. Genel olarak bu çatışmaların arka planında ise ya tarihi 
ve coğrafi nedenlerden kaynaklı sorunlar ya da sosyokültürel, siyasi veya 
ekonomik temelli anlaşmazlıklar yer almaktadır. Buradan hareketle Boko Haram 
çatışmasının temelinde de bunlar yatmaktadır. Kuruluşunun ilk yıllarında tehdit 
olarak görülmeyen Boko Haram, daha sonra ülkedeki siyasi istikrarsızlığın ve 
ekonomik eşitsizliğin üst zirvelere çıkmasıyla birlikte bölgesel bir güç olma 
yolunda ilerlemeye çalıştığı görülmüştür. Kısacası Hükûmetin oluşturduğu 
boşluk ve güvensizlik ortamı Boko Haram’ın zamanla bir tehdit unsuruna 
dönüşmesine sebebiyet vermiştir.275

274 Gökhan Kavak, Adam Abu Bashal, “Nijerya’nın Eğitim Meselesi ve İşkence 
İddiaları”, 11.11.2019, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/nijerya-nin-egitim-meselesi-ve-
iskence-iddialari/1641544 Erişim Tarihi: 23.12.2021.
275 Nijerya Anayasası, “Chapter VI/The Executive: Part III”, p. 62, 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ng/ng014en.pdf Erişim Tarihi: 24.12.2021.
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Siyasi açıdan gerekli önlemler almayan Nijerya Hükûmetleri, Boko 
Haram’ın zamanla büyümesine ve bir tehdit olarak yayılmasına yol açmıştır. 
Özellikle 2007 seçimlerinin bir kırılma noktası olduğu ileri sürülebilir. Seçimlere 
hile karıştığı gerekçesiyle yaşanan anlaşmazlıklar ve sorunlar, iki yılda önemli 
sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Dönemin Başkanı Ömer Musa’nın 
hastalanarak ölmesiyle başlayan siyasi çatışma, çok geçmeden tabana da yansıdı. 
2011 yılında yapılması beklenen seçimlerin yapılmamış olması ve Jonathan’ın 
kendini başkan ilan etmesi ile şiddetli krizler ve çatışmalar çıkmıştı. Özellikle 
Boko Haram ile yaşanan çatışmalarda Jonathan Hükûmeti, çözüm odaklı politik 
uygulamalardan ziyade, Boko Haram’ın etkin olduğu Kuzeydoğu bölgesindeki 
Müslüman halklara yönelik yanlış politik uygulamaları ile hem Boko Haram’ın 
büyüyüp genişlemesine hem de çok sayıda insanın Hükûmete karşı kin ve 
nefretle hareket etmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Boko Haram’ın tarihi, 
coğrafi, sosyal ve kültürel gibi alanlardan kaynaklı bir örgüt olarak büyüyüp 
genişlediği iddia edilse de bu alanları etkileyip terörleşmesine siyasi açıdan en 
büyük etkinin Jonathan Hükûmeti ile başladığını iddia etmek mümkündür.276

Ekonomik bağlamda Hükûmet kanadında yolsuzlukların giderek artması 
da Boko Haram’ı bir tehdit unsuru haline dönüştürmüştür. Transparancy’nin 
raporlarında olduğu gibi 2010 ve sonrasındaki Nijerya Hükûmetlerinin 
yolsuzlukta ilk onlu sıralarda yer alması, halk tabanında yoksulluğun giderek artış 
göstermesi, yüksek enflasyonun ve işsizliğin yaşanıyor olması gibi durumlardan 
dolayı da Boko Haram’ın bir tehdit unsuru haline geldiği görülmüştür. Kısacası 
Hükûmetler siyasi ve ekonomik anlamda denetimlerinde bulundurdukları 
fırsatları iyi değerlendirmediklerinden dolayı bir tehdit ortamının oluşmasına 
sebebiyet vermişlerdir.277

Boko Haram SWOT Analizi

Ulusal ve bölgesel anlamda 2009 yılında ses getiren Boko Haram, küresel çapta 
2014 yılından bu yana ses getiren bir terör örgütü olmuştur. Bu bağlamda Örgüt, 
Nijerya ve komşu ülkelere yönelik zor anlar yaşatmıştır ve yaşatmaktadır. 
Özellikle Nijerya Hükûmetine yönelik gerilla taktiğiyle saldırı eylemleri 
gerçekleştiren örgüt, bölgede ne ölçüde tehlikeli olduğunun göstergesi olmuştur. 
Örgüt, Nijerya ve komşu ülkelerde etkili olsa da en büyük etkiyi Nijerya 

276 Freedom C. Onuoha, “Split in ISIS-Aligned Boko Haram Group”, Reports of Al 
Jazeera Center for Studies, 27 October 2016, p. 2-7.
277 International Monetary Fund, “Nigeria”, April 2021, https://www.imf.org/en/
Countries/NGA Erişim Tarihi: 25.12.2021.
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Hükûmetine karşı gerçekleştirmektedir. Bu açıdan 2009 yılından bu yana 
Örgütün, Nijerya Hükûmetine karşı mücadelede iç ve dış faktörler kapsamında 
SWOT Analiz yöntemiyle incelenmiştir.

A)  İç Faktörler

Bilindiği gibi iç faktörler kapsamına güçlü ve zayıf yönler girmektedir. Bu 
nedenle Boko Haram örgütü nezdinde Nijerya Hükûmetine yönelik saldırılarda 
ve örgütün varlığı kapsamında güçlü ve zayıf yönler ele alınmıştır.

A.1)  Strengths (Güçlü Yönler)

Esas itibariyle Nijerya Hükûmetinin zayıf yönleri, Boko Haram’ın güçlü 
yönlerini oluşturmaktadır. 2009 yılından bu yana toplumsal kimlikler üzerinden 
şiddetli çatışmalarla gündem olan ve olmaya devam eden Boko Haram’ın varlığı, 
Nijerya Hükûmetine karşı güçlü olduğunu göstermektedir. Bölgedeki işsiz 
gençler için örgüt tarafından iş imkânının sağlanması, yoksullara maddi olarak 
yardımlar yapılması ile evleneceklere maddi destek sağlanması gibi faaliyetler 
Boko Haram’ın bölgede güçlü olmasını sağlamıştır. 2002 yılından 2013 yılına 
kadar terör örgütü olarak anılmadığı bu süre zarfında birçok resmi kurum ve 
kuruluşlar başta olmak üzere siyaset arenasında da örgütün destekçileri söz 
konusu olmuştur. Dahası, valilik seçimlerinde vali adaylarına verdiği destekle 
birçok kişinin vali olmasının ve bu valilerin de cemaat olarak bilinen bu örgüte 
maddi destek vermesinin ve örgüt elemanlarına resmi kurumlarda iş vermesinin 
yolunu açmıştır.278

Vali-Örgüt ilişkileri 2009’dan sonra zayıflasa da bu yıla kadar örgüte mensup 
çok sayıda insan devlet kurumlarına yerleşmiş ve örgüt için çalışmışlardır. 
2009 yılındaki şiddetli çatışmalarda Örgütün kurucusu Muhammed Yusuf’un 
öldürülmüş olması, Örgüt-Hükûmet ilişkilerini zayıflatmış ve örgütün hükûmete 
yönelik saldırılar başlatmasına yol açmıştır. 2011-2015 yılları arasında Devlet 
Başkanlığı görevini yürüten Jonathan’ın yanlış politik uygulamaları sonucu ise 
örgüt küresel bir boyut kazanmış ve kuzeydoğu bölgesinde yaşayan halklardan 
da büyük bir destek almaya başlamıştır. Örgütün bölge halklarından destek 
almasında Jobathan’ın kuzey bölgesine yönelik sosyal dışlama, gelir dağılımında 
eşitsizlik ve siyasi istikrarsızlık gibi yanlış politikaları etkili olmuştur.279

278 Liram-Koblentz-Stenzler, “Boko Haram in 2020”, International Institute for Counter-
Terrorism, August 2020, p. 13.
279 Mohammed Aly Sergie and Toni Johnson, “Boko Haram”, Council on Foreign 
Relations, October 7, 2014, p. 1-5.
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Boko Haram, 2002 yılından bu yana Nijerya’nın kuzeydoğusunda etkisini 
devam ettirmektedir. Geçen her yıllar ise etkinliğini genişletmekle birlikte 
bölgeyi kontrol altına da alabilmiştir. Kuzeydoğuda bir ülkenin yapması 
gereken görevleri üstlenebilmiştir. Şeriata dayalı eğitimler vermesi, yoksul 
insanlara yardım etmesi, devlet kurumlarına elemanlar yerleştirmesi ve kendi 
kolluk kuvvetlerini oluşturmuş olması bu hususta zikredilebilmektedir. Örgütün 
lider kadrosundan kolluk kuvvet yapısına, mali işlerden sorumlu birimden 
sosyokültürel alanlara kadar yapılmış bir mekanizma mevcuttur. Daha açık bir 
ifadeyle örgüt bir devlet gibi yapısal birimlere bölünmekte ve bölgede devlet gibi 
hareket etmeye çalışmaktadır. Öte yandan bölge dışından El-Şebab, El-Kaide 
ve IŞİD gibi örgütlerle de irtibat halinde olmayı başarabilmiştir. Ekonomik 
anlamda iş insanlarının maddi yardımları başta olmak üzere bağlantılı olduğu 
örgütlerin destekleri, yerel halklardan gelen bağışlar ve özellikle de tarımla 
uğraşan çiftçilerin destekleri Örgütü daha da güçlendirmiştir. Zikredilen tüm bu 
hususlar örgütün güçlü yönlerini ortaya koymaktadır; ancak güçlü yönleri kadar 
zayıf yönleri de söz konusudur.280

A.2) Weaknesses (Zayıf Yönler)

Hedefleri arasında şeriata dayalı bir ülke kurmak olan Boko Haramın hedeflediği 
bu amaç doğrultusunda hareket etmeyen özellikle kuzeydeki Müslümanlara 
yönelik orantısız güç kullanması, onları tehdit etmesi, öğrencileri kaçırması, 
insanları yerinden etmesi, can ve mal güvenliklerine el koyması gibi birçok 
eylemi Boko Haram’ın zayıf yönlerini yansıtmaktadır. 2013 yılından itibaren 
başta Nijerya Hükûmeti olmak üzere komşu ülkelerle birlikte Afrika Birliği 
ile kıta dışı birçok ülke tarafından terör listesine alınması da zayıf yönlerini 
göstermektedir.281

Kaçırdıkları insanları örgüt elemanlarıyla zorla evlendirmesi, bu insanları 
taciz etmesi ve onlara tecavüz etmesi gibi durumlar bölge halkları tarafından 
endişe ile karşılanmakta ve örgütü destekleme konusunda geri adım atmalarına 
neden olmaktadır. Özellikle din temelli kimlikler üzerinden hareket ettiğini 
ve şeriata dayalı bir devlet kurmak istediklerini ancak dinin emrettiği ayet ve 
hadislerle hareket etmemesi de örgütün en zayıf noktasını oluşturmaktadır. 
24 yaşında üç çocuk annesi olan Mairo yedi ay boyunca örgüt tarafından 

280 Megan Turnbull, “Elite Competition, Social Movements, and Election Violence in 
Nigeria”, International Security, Vol. 45, No: 3, 2021, p. 40-44.
281 African Union, Peace and Security Council 1010th Meeting, Addis Ababa, 19 July 
2021, p. 2-5.
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esir tutularak, 16 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi Jara örgüt tarafından 
kaçırılıp altı ay boyunca esir tutularak zorla evlendirilen ve tecavüzcüsünden 
çocuğu olan mağdurlardandır. Yine 25 yaşındaki pazarcı Agnes de Sambisa 
ormanlarında on iki ay boyunca esir tutulmuş ve zorla evlendirilmiştir. Zorla 
evlendirilenlerden bir diğeri de 38 yaşında beş çocuk annesi Salamatu’dur. O 
da tarla işleriyle uğraşırken örgüt tarafından üç ay boyunca esir tutulmuş ve 
tecavüze uğratılmıştır.282

Bunlar gibi birçok örnekten bahsedilebilir. Tüm bunlar hem ulusal ve 
bölgesel anlamda hem de kıtasal ve küresel bağlamda tepkilere yol açmış 
durumlardandır. Bu nedenle Boko Haram’ın sayılabilecek birçok zayıf yönleri 
söz konusudur. Bir diğer zayıf yönü 2016 yılında Boko Haram’dan ayrılan 
Barnavi’nin - bilindiği gibi - kendi liderliğinde Batı Afrika İslam Devleti 
adında yeni bir örgüt kurmuş olmasıdır. Barnavi’nin Boko Haram’a yönelik 
saldırılar gerçekleştirmesi, Boko Haram’a mensup ve ona destek veren kişilere 
karşı bir saldırı eylemine girişmiş olması Boko Haram’ı az da olsa zayıflatmış 
durumdadır; fakat dış faktörlerin bölgeye müdahale ediyor olması, söz konusu 
bu durumların görmezden gelinmesine ve Boko Haram’ın her şeye rağmen 
faaliyetlerine devam etmesine neden olmuştur.283

B)  Dış Faktörler

Bilindiği gibi dış faktörler kategorisine Opportunities (Fırsatlar) ve Threats 
(Tehditler) girmektedir. Nijerya Hükûmetinde olduğu gibi Boko Haram’ın da 
fırsatlar ve tehditler analizi yapılmıştır.

B.1)  Opportunities (Fırsatlar)

Mayıs 2013’te Başkan Jonathan, Borno, Yobe ve Adamava eyaletlerinde Boko 
Haram’ı bitirmek için olağanüstü hal ilan etmişti ve bölgeye yönelik genelleyici 
sert bir politika izlemişti; fakat bu genelleyici politikadan dolayı Boko Haram 
ile iltisaklı ve irtibatlı olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Öte yandan çok 
sayıda insan da yerinden edildi. Dahası Nijerya Hükûmet kuvvetlerinin sivillere 
yönelik şiddet, taciz ve tecavüz eylemlerine girişmesi de olumsuz etkiler bıraktı. 
Bu faaliyetler sonucunda bölge halklarından büyük bir kesim Boko Haram’ı 
meşrulaştırmaya başladılar. Jonathan’ın aşırı milliyetçi, radikalizm ve baskıcı 

282 Wolfgang Bauer, Çalınan Hayatlar: Boko Haram ve Afrika’nın Kalbindeki Terör, 
(çev. Sergen Özhan), İstanbul: Kor Kitap Yayınları, 2018, s. 160-166.
283 David Doukhan, “Boko Haram Stands at a Crossroads: Is the Era of Shekau Over?”, 
International Institute for Counter-Terrorism, May 2021, p. 2-6.
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politik uygulamalarından dolayı bölge halklarından birçoğu Boko Haram’a 
destek vermek zorunda kalmıştır. Esas itibariyle bu politik uygulamalar, Boko 
Haram’ın genişleyip büyümesi açısından önemli bir fırsat olmuştur.284

2014’te Boko Haram tarafından 276 kız öğrencinin kaçırılmış olması 
örgüte küresel bir boyut kazandırmıştır. Hükûmetin zayıf olduğunun göstergesi 
olarak kaydedilen bu olay, aynı zamanda Hükûmete yönelik sert tepkilerin 
oluşmasına da sebebiyet vermiştir. Bu yıldan itibaren Hükûmet, Boko Haram 
üyeleriyle müzakere etmek amacıyla hazırlıklara girişmiştir. Nitekim bu 
durumdan hareketle tanınmış bir devletin terör örgütü olarak ilan ettiği bir 
örgütle müzakere etmeye çalışması da tepkilere neden olmuştur; fakat bu olay, 
Boko Haram kanadında bir fırsat olarak değerlendirilmiştir ve bölgede şeriata 
dayalı bir devletin kurulabileceğinin sinyalleri alınmıştır.

Dönemin Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Reuben Abati’nin BBC’ye 
yaptığı açıklamada Kamerun ve Çad hükûmetlerinin de Boko Haram ile 
müzakere yapmak ve bölgedeki tehlikeyi ortadan kaldırmak istediklerini 
aktarmıştır. Ayrıca birçok Nijeryalı’nın Hükûmetin Boko Haram ile müzakere 
konusundaki girişimlerine inanmadığını ve orduya yönelik sert eleştirilerin 
olduğunu ifade eden Abati, bu konuda tüm halkların Nijerya ordusunun yanında 
yer almalarını ve orduya moral vermelerini istemiştir. Nitekim 2014’ten bu yana 
aralıklarla müzakere girişimleri olmuş olsa da herhangi bir sonuç alınamadığı 
görülmüştür; çünkü Boko Haram bölge dışına itilmek değil, bölgede kimlikler 
üzerinden bir devlet kurmak istemektedir. Nitekim buna karşı Hükûmet ise devlet 
içinde devlet istemekte değil, Boko Haram’ı bitirmek ve bölgeden temizlemek 
istemektedir. Bu nedenlerden dolayı Boko Haram bitmiş, Hükûmet de mücadele 
etmekten vazgeçmiş değildir. Kısacası bölgede tehdit edici eylemler canlılığını 
korumaktadır.285

B.2)  Threats (Tehditler)

Yaklaşık yirmi yıllık bir örgüt olan Boko Haram ile Hükûmet çatışması son 
on yılda giderek şiddetli bir şekilde artmış durumdadır. Nijerya ve komşu 
ülkeler tarafından Boko Haram mensuplarına ve destekçilerine yönelik yapılan 
operasyonlar Örgütü tehdit etmektedir. Bilindiği gibi Barnavi liderliğinde  
 
284  Patricio Asfura-Heim and Julia McQuaid, “Diagnosing the Boko Haram Conflict: 
Grievances, Motivations, and Institutional Resilience in Northeast Nigeria”, CNA 
Analysis and Solutions, January 2015, p. 48-51.
285 ___, “Nigeria says Boko Haram Negotiations are ‘ongoing’”, 28 October 2014, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-29801187 Erişim Tarihi: 03.08.2021.
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kurulmuş olan ISWAP örgütü de Boko Haram açısından tehdit edici bir durum 
olarak görülmektedir. Boko Haram’ın bölge halklarına yönelik saldırı, baskı, 
yıldırma, taciz ve tecavüz gibi faaliyetleri de halkların Boko Haram’a karşı 
algısının değişmesine ve örgüte destek vermedeki sayının düşmesine neden 
olmuştur. Boko Haram’a karşı Afrika Birliği tarafından oluşturulan Ortak Görev 
Gücü kuvvetlerinin operasyonları da Örgüt açısından tehdit edicidir; çünkü 
bu operasyonlar sayesinde Boko Haram’ın faaliyetleri kısıtlanmıştır ve bölge 
halklarından da istenilen maddi ve insani desteğin tam olarak alınamamasına 
neden olmuştur.286

Kıta dışı birçok ülke tarafından terör örgütü listesine alınmış olması da 
örgüt açısından esasen tehdit edici bir durum oluşturmuştur; çünkü bağımsızlığını 
ilan etme gibi bir stratejisi olsa da birçok devlet tarafından tanınmayacaktır. Öte 
yandan Hükûmet ile olan çatışmasının uzuyor olması da bir tehdit durumunu 
ortaya koymaktadır. Bu minvalden hareketle uzayan bir süreç zarfında hem 
üyelerden hayatını kaybedenlerin sayısı artmakta hem de ekonomik bağlamda 
zayıflamaktadır. Dahası yerinden edilen birçok insan sayısı da günbegün 
artmaktadır. Bölgedeki halkların yaşam koşullarının giderek kötüleşmesi 
ve insan gücü yönünden zayıflamaya başlaması da Boko Haram için ana 
tehditlerden birini oluşturmaktadır. Kısacası hem Boko Haram örgütünde hem 
de Nijerya Hükûmeti nezdinde tehditler genel olarak göze çarpmaktadır. Ancak 
en büyük tehdit bölge halklarına yönelik yapılmaktadır. Netice itibariyle hem 
Nijerya Hükûmetinin hem de Boko Haram örgütünün SWOT Analizi kısaca 
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

286 Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria: Islamist extremist 
groups in North East Nigeria, London, July 2021, p. 48-57.
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SWOT Analizi kapsamında Nijerya Hükûmeti ile Boko Haram faaliyetleri 
değerlendirildiğinde her iki tarafın hem güçlü ve zayıf yönleri hem de fırsat ve 
tehdit edici yanlarının olduğu gözlemlenmektedir; ancak önemli bir fark vardır 
ki Nijerya tanınmış bir ülke iken Boko Haram ise birçok ülke tarafından tanınmış 
bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle SWOT Analizinde her 
koşulda Nijerya Hükûmetinin dezavantajlı olduğunun altı çizilebilir; çünkü 
on yılı aşkın bir süredir terör eylemlerini gerçekleştiren Boko Haram’ın 
bitirilememiş olması, Nijerya’nın savunma ve güvenlik mekanizmalarından 
siyasi ve diplomatik ilişkilerine, ekonomi politiğinden sosyokültürel yapılarına 
kadar sorgulanma ve tartışma konusu haline gelmiştir. Nitekim tüm bunlar 
sorgulanırken Nijerya Hükûmetinin merkez ve yerel yönetimler konusundaki 
işlerliğinin de ne ölçüde işlev gördüğü tartışma konusu olmuştur. Esas itibariyle 
Boko Haram ile mücadelede başarılı olunamamasından kaynaklı bazı yeni 
örgütlenmeler de ortaya çıkmıştır. ISWAP örgütü bu duruma verilebilecek 
örneklerden biridir. Kısacası Nijerya Hükûmetinin Boko Haram konusundaki 
politikalarını hızlıca gözden geçirmesi ve Boko Haram sorununa yönelik samimi 
bir çözüm arayışı içerisine girmesi gerekmektedir.287

3.4.  Boko Haram Sorununa Çözüm Arayışları

Nijerya Hükûmetinin Boko Haram sorununa yönelik çözüm politikalarının 
başında kuzeydoğu bölgesinde güvenlik güçlerinin sayısını artırmak ve örgütü 
tamamen yok etmek gelmektedir; ancak bu politik uygulamayla çatışmalar daha 
da şiddetlenmiştir. Dahası sorunun çözümünde askeri müdahaleleri önceleyen 
Hükûmet, bu konuda örgütü bitirmekten ziyade örgütün üye sayısının artmasına 
neden olmuştur. Bilindiği gibi silahlı kuvvetler üzerinden bölgeye yönelik 
orantısız güç kullanılıyor olması, kimlerin örgütten olup olmadıkları, örgütü 
destekleyip desteklemedikleri araştırılmadan bölgede orantısız operasyonların 
yapılıyor olması, ister istemez bazı insanların örgüte katılmalarına neden 
olmaktadır.288

Ülke genelinde birçok sorunla karşı karşıya kalan Nijerya Hükûmeti, 
özellikle Boko Haram sorununda önemli bir imtihan geçirmektedir. 2014 yılından 
bu yana uluslararası bir etki uyandıran örgüt, her geçen gün gücünü artırırken 

287 Christopher Kinsey & Andreas Krieg, “Assembling a Force to Defeat Boko Haram: 
How Nigeria Integrated the Market into its Counterinsurgency Strategy”, Defense & 
Security Analysis, Vol. 37, No: 2, 2021, p. 236-238.
288 Jibrin Ibrahim and Saleh Bala, “Civilian-Led Governance and Security in Nigeria 
After Boko Haram”, Special Report, No: 438, December 2018, p. 6-9.
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aynı zamanda üye sayısını da artırmaktadır. Son on yıldır durdurulamayan 
ve engellenemeyen örgüte karşı Hükûmet, örgütle müzakere yapılabileceği 
ifadelerine yer verse de çok geçmeden geri adım atmakla gündem olmaktadır; 
çünkü hem tanınmış egemen bir devletin örgüte karşı zayıf olmadığını göstermek 
istemekte hem de diğer örgütlere cesaret vermek istememektedir. Bu minvalden 
hareketle askeri gücünü artırmakla meşgul olan Hükûmet, Samuel Oyewole’nin 
“Civil-Military Relations: Conflict and Cooperation Between Military Bases 
and Host Communities in Nigeria” çalışmasına göre Yobe, Borno, Adamava ve 
Gombe eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 250 ila 330 askeri 
üs inşa etmiştir. Boko Haram’ı ve diğer örgütleri silahlı kuvvetler gücüyle 
bitireceğine inanan Hükûmet, her geçen gün sorunun büyümesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır.289

Ulusal bağlamda askeri üsler kurarak örgütle mücadele eden Hükûmet, 
bölgesel anlamda ise Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü ile birlikte hareket 
etmektedir. Bu güçle hem Nijerya’da hem de Nijer, Çad ve Kamerun’da etkin 
olan Boko Haram sorununu bitirmeye çalışmaktadır; ancak ne ulusal ne de 
bölgesel bağlamda bu sorun bitmiş değildir. Aksine şiddetli çatışmalar giderek 
artmakta ve etki alanını genişletmektedir. Hükûmet, Boko Haram sorununu 
askeri yollarla bitirmenin stratejisini yürütürken bölgeye yönelik ekonomik 
yardımları, sosyokültürel faaliyetleri ve eyaletler arası yatırım olanaklarını 
göz ardı etmektedir. Bu durum yeni olmamakla birlikte, özellikle son on yılda 
oldukça göze çarpmış durumdadır.

2002 yılında kurulan Boko Haram örgütünü dünyadaki birçok devlet 2014 
yılındaki öğrenci kaçırma eylemleriyle öğrendi. Esas itibariyle bu yıl Nijerya 
Hükûmeti ile Boko Haram arasında müzakere sürecinin de gündeme geldiği 
yıl olarak bilinir. Nitekim son 8 yıldır zaman zaman Boko Haram ile müzakere 
yapılabileceği ya da gizlice yapıldığı iddiaları söz konusu olmaktadır. Özellikle 
2014 yılında 276 kız öğrencinin kaçırılmasıyla Hükûmet ile Örgüt arasında bir 
müzakere yapılmalıdır sesleri yükselmişti; ancak Hükûmet, 2013 yılında Boko 
Haram’ı terör örgütü olarak ilan ettiği için müzakere sürecine yanaşmamayı 
tercih etmişti. Aynı yıl ABD de Boko Haram’ı “Yabancı Terör Örgütleri” listesine 
almıştı. Öğrencilerin kurtarılması adına Hükûmet, Örgüt ile gizlice anlaşmaya 
çalışsa da Örgütün talepleri oldukça ağırdı. Örgüt, hem fidye verilmesini hem 
de cezaevindeki üyelerinin serbest bırakılmasını şart koşmuştu; fakat hem ABD 

289 Samuel Oyewole, “Civil-Military Relations: Conflict and Cooperation between 
Military Bases and Host Communities in Nigeria”, African Security, Vol. 13, Issue 4, 
2020, p. 357-358.
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hem de BM gibi kuruluşlar terör örgütü olarak kabul edilmiş gruplara hiçbir 
hükûmetin fidye vermemesi gerektiğinin altını çizmişti. Bu durumlardan dolayı 
Nijerya Hükûmeti Boko Haram ile müzakere sürecini başlatmadan bitirmişti.290

Fakat her ne kadar müzakere süreçleri bitirilmiş olsa da genel olarak her 
yıl veya iki yılda bir öğrenci kaçırma eylemleriyle gündem olan Boko Haram, 
bazı öğrencileri serbest bırakmakta ve gizlice Hükûmet ile anlaşabilmektedir. 
Şubat 2018’de 100’den fazla kız öğrenci, Nisan 2019’da 100’den fazla kız 
öğrenci, Aralık 2020’de 300’den fazla erkek öğrenci ve Şubat 2021’de de 317 
öğrenciyi kaçırmakla gündem olan Boko Haram, kaçırdığı birçok öğrenciyi 
serbest bırakmıştır. Hükûmet ile gizlice anlaşarak birçok öğrenciyi serbest 
bıraktıklarına dair söylentiler de gündemden düşmemektedir. Buna rağmen 2021 
yılının başlarından bu yana Hükûmet ile Boko Haram arasındaki çatışmalar 
giderek şiddetlenmiş durumda.291

Hükûmet, Boko Haram üyelerinin silahsızlanmasını ve teslim olup 
saldırı faaliyetlerine son vermesini isterken Boko Haram yönetimi ise hem 
cezaevlerindeki üyelerinin serbest bırakılmasını hem de Batı merkezli 
eğitimden uzak, kendi ideolojisinde eğitim verilmesini istemektedir. Her iki 
tarafın talepleri uyuşmadığından çatışmalar devam etmektedir. Bu nedenle 
Hükûmet, kesin bir kararla terör örgütleriyle müzakere yapılamayacağını ifade 
etmektedir. Mart 2021’de Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno’nun 
ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadelede hükûmetin ne silahlı çetelerle 
ne de terör örgütleriyle müzakere yapmayacağını, bunlarla bir müzakerenin 
yapılmasının hükûmeti hem ulusal ve bölgesel hem de kıtasal ve küresel alanda 
zayıf ve yetersiz göstereceğini, bundan dolayı bu sorunlara dair çözüm arayışı 
olarak çete ve terör örgütlerini ortadan kaldırmak için gerekli tüm güçleri 
sahaya sürükleyeceklerini tercih ettiklerini ifade etmiştir. Bu açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere ne Hükûmet ne de Boko Haram arasında samimi bir çözüm 
arayışı bulunmamaktadır.292

290 ___, “Nijerya Boko Haram’la anlaşmaktan son anda vazgeçti”, 26 Mayıs 2014, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/05/140526_boko_muzakere Erişim Tarihi: 
9 Ağustos 2021.
291 Mayeni Jones, “Nigeria’s Zamfara school abduction: More than 300 Nigerian girls 
missing”, 26 
February 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-56188727 Erişim Tarihi: 10 
Ağustos 2021.
292  ___, “Nijerya Hükümeti Teröristlerle Müzakere Yapmayacağını Açıkladı”, 12 Mart 
2021, https://www.trthaber.com/haber/dunya/nijerya-hukumeti-teroristlerle-muzakere-
yapmayacagini-acikladi-563805.html Erişim Tarihi: 9 Ağustos 2021.
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Boko Haram sorununa yönelik çözüm arayışlarının bir diğer adımı da 
sivil toplum kuruluşlarınca tartışılmaya başlandığı süreçtir. Nijerya’da Uzlaşma 
Kaynakları, Davranışları Anlama Ekibi, İnsani Diyalog Merkezi, Zürih Federal 
Teknoloji Enstitüsü Güvenlik Araştırmaları Merkezi ile Uluslararası Kriz 
Grubu bir araya gelerek Akıllı Barış Projesi’ni uygulamakla görevlendirilecek 
bir konsorsiyum oluşturmaya çalışmıştır. Nihai amaçları arasında çatışmalara 
dâhil olan farklı gruplar arasında daha güçlü ilişkiler kurarak çatışmalardan 
uzaklaştırmaktır. Boko Haram ile bağlantılı insanları da tespit edip onlarla 
ilgilenmeyi ve onları topluma kazandırmayı hedeflemektedir. Kısacası barış 
içinde bir arada yaşamayı, hem milis grupları için hem de milis üyeleri arasında 
teşvik etmeyi planlamaktadır. Nitekim bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir olması 
için hükûmetlerin destekleri önem arz etmektedir; ancak Nijerya Hükûmetinin 
bu tür faaliyetlere tam destek vermiyor olması, örgütü ordu kanadıyla 
bitirileceğine inanılıyor olması, Boko Haram sorununa yönelik çözüm arayışını 
sekteye uğratmaktadır.293

3.5.  Boko Haram Sorununa Çözüm Önerileri

On yılı aşkın bir süredir Hükûmet ile Boko Haram arasında şiddetli çatışmalar 
yaşanmaktadır. Özellikle Başkan Jonathan’ın yanlış politik uygulamaları, 
örgütün hem büyümesine hem de küresel bir boyuta taşınmasına neden oldu. 
Bu yanlış uygulamalar Başkan Buhari döneminde de devam etti. Bugün gelinen 
noktada örgüt, sadece Nijerya’da değil, kıtada etkili olmuştur. Bunun da 
ötesinde kıta dışında El-Kaide gibi küresel tehdit içeren örgütlerle de bağlantılı 
olabilmiştir. Esas itibariyle örgüt, din ve etnik kimlikler üzerinden faaliyetler 
gerçekleştirmeye çalışsa da dinin emirlerinden tamamen uzak bir uygulama 
yürütmektedir. Kelime anlamı “barış” olan İslam dininde insan öldürmek, 
çevreye zarar vermek ve insan haklarını çiğnemek gibi ilkelerin dine aykırı 
olduğu bilindiği halde Boko Haram tarafından uygulanıyor olması, örgütün 
gerçek mücadelesinin din olmadığı, örgüt için dinin sadece bir araç olduğu iddia 
edilebilir. Netice itibariyle Boko Haram’ı bu sürece götürenin Hükûmetlerin 
yanlış politikalarından kaynaklı uygulamaların olduğu da bilinmektedir. Bu 
bağlamda coğrafi nedenlerden sosyal nedenlere, kültürel nedenlerden siyasi ve 
ekonomik nedenlere kadar pek çok sebep sayılabilir. Bu minvallerden hareketle 

293 Emeka Thaddues Njoku, “The state and the securitization of civil society organzsations 
in Nigeria”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 7 April 2021, p. 10-11.
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Boko Haram sorununa çözüm önerilerinin başında isimleri zikredilen nedenlerin 
Nijerya Hükûmeti tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir.294

Çeşitli coğrafi özelliklere sahip olan Nijerya, Mandara Dağları ve Sambisa 
Ormanları ile göze çarpmaktadır. Bu fiziki coğrafyanın göze çarpmasındaki 
nedenin başında Boko Haram örgütünün yuvası haline gelmiş olmasıdır. 
Maiduguri’ye yaklaşık 60 km uzaklığındaki bu ormana örgüt, kaçırdıkları 
insanları götürmektedir. Ayrıca burada gerilla eğitimleri de alan örgüt, ormanı 
yuvası haline getirmiştir. Neredeyse her yıl Hükûmet tarafından Sambisa 
Ormanı’na ve Mandara Dağları’na operasyonlar düzenlenmektedir. Fakat 
istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Hükûmet dışında ISWAP Örgütü de bu 
bölgeye baskınlar düzenlemektedir. Mayıs 2021’de ISWAP lideri Barnavi 
ve destekçileri tarafından yapılan baskınla Boko Haram’ın lideri Şekayu ile 
örgütün bazı üyeleri öldürülmüştür; ancak Boko Haram varlığını hâlen devam 
ettirmektedir.295

Netice itibariyle Sambisa coğrafyasına operasyonların sıklıkla 
düzenleniyor olması, esasen örgütün bitmediğini göstermektedir. Bu nedenle 
Sambisa coğrafyasının kontrol altına alınması gerekmektedir. Kontrol altına 
alınarak hem güvenlik güçlerinin artırılması hem de bölgenin halka açık hale 
getirilmesi (milli park, piknik alanları vs. gibi) için yatırımlar yapılmalıdır. 
Buna ek olarak ormanlık alanın turizme açık hale getirilmesi için de gerekli 
düzenlemelerin ve yatırımların yapılması gerekmektedir. Dönemin Nijerya 
Genel Kurmay Başkanı General Tukur Buratai’nin 2018’de yaptığı açıklamaya 
göre Nijerya ordusu, Borno Eyaleti yönetimi ile Milli Park Müdürlüğü’nün 
iş birliğiyle Sambisa Ormanı’nın hem milli parka hem de turizm alanına 
dönüştürüleceği ifadelerine yer vermişti; fakat proje henüz hayata geçirilmiş 
değildir. Proje hayata geçirilirse Boko Haram tamamen bitmeyebilir ancak etki 
alanının daralacağı şüphesizdir. Bunun yanı sıra sosyal nedenlere de önemli 
düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir.296

294 Adewale olusola adeboye, “Addressing the Boko Haram-Induced Mental Health 
Burden in Nigeria”, Health and Human Rights Journal, Vol. 23, Number 1, 2021, p. 
71-72.
295 Mark Duerksen, “Nigeria’s Diverse Security Threats”, 30 March 2021, 
https://africacenter.org/spotlight/nigeria-diverse-security-threats/ Erişim Tarihi: 
16.08.2021.
296 Mark Duerksen, “Nigeria’s Diverse Security Threats”, 30 March 2021, 
https://africacenter.org/spotlight/nigeria-diverse-security-threats/ Erişim Tarihi: 
16.08.2021.
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200 milyonu aşkın nüfusuyla Nijerya, Afrika’da en kalabalık ülkelerden 
biridir. Öte yandan çok etnikli ve dinli bir yapıya da sahiptir. Bu nedenle tüm 
halkları ortak bir çatı altında tutmak oldukça güçtür; çünkü farklı kültürlerden 
oluşan bu toplumların yaşam koşulları da oldukça farklılık göstermektedir. 
Bazı toplumlarda aile düzeni söz konusu iken bazılarında ise aile düzeninden 
uzak farklı yaşamlar söz konusu olabilmektedir. Özellikle yasa dışı evlilikler 
konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi yasa 
dışı evlilikler yoluyla çok sayıda çocuk doğumları gerçekleşmektedir. Bunun 
da ötesinde evlilik dışı çocuk doğumları da göze çarpmaktadır. Bu durum çok 
ciddi sorunlara sebebiyet vermiştir. Evlilik dışı çocukların neredeyse hepsi 
toplumsal hayatın gerektirdiği koşullardan uzak büyümektedirler. Toplumsal 
hayatın adabından uzak olanların neredeyse hepsi ya çetelere ya da örgütlere 
katılmaktadır. Hükûmet tarafından kontrollü bir aile planlamasının ve özellikle 
evlilik dışı çocuk doğumlarının denetlenemiyor olması toplumsal hayatın 
sarsılmasına ve önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuş durumdadır.297

Boko Haram’a katılanların çoğunun yaşı oldukça genç olmakla birlikte 
birçoğunun da evlilik dışı bireylerden oluştuğu söylenebilir. Evlilik dışı doğan 
çocuklar genellikle ya yetimhanelerde ya da sokaklarda büyümektedirler; ancak 
bu çocuklar da büyüdüklerinde evlilik dışı yollarla çocuk doğumlarına neden 
olabilmektedirler. Netice itibariyle toplumsal hayatın gerektirdiği koşullardan 
uzak bir yaşamın devam etmesine sebebiyet vermektedirler. Esasen bilinçsiz 
bir yaşam döngüsünü oluşturmaktadırlar. Hükûmetin bu gibi durumlarda etkisiz 
kalmasından, aile planlamasında yetersiz olmasından ve gerekli denetimleri 
yapmamasından dolayı çok sayıda gencin Boko Haram’a katılmasına yol 
açmaktadır.298

Bu konuda Hükûmetin uygulaması gereken politikalardan biri de 
toplumsal hayat ile ilgili sunumlara, konferanslara ve eğitimlere daha çok 
yer vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte aile planlaması projesine de 
tam destek vermelidir; çünkü aile planlamasının ana amaçlarından biri aile 
kurumunun temelini oluşturan çocukların yaşam koşullarına dair ilkelerdir. Yani 
çocuklar için uygun bir ortamın planlanmasıdır. Ayrıca gebelik öncesi, sırası ile 

297 Ryoko Sato and Bilikisu Reni Elewonibi, “Demand for Information on Family 
Planning among Married Women and Men in Northern Nigeria”, Journal of Gynecology 
and Women’s Health, Vol. 20, Issue 4, January 2021, p. 7-8.
298 Rosie o’connor, Theresa s. Betancourt and Ngozi v. Enelamah, “Safeguarding the 
Lives of Children Affected by Boko Haram: Application of the SAFE Model of Child 
Protection to a Rights-Based Situation Analysis”, Health and Human Rights Journal, 
Vol. 23, Number 1, June 2021, p. 28-32.
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sonrasında ebeveynlere bilgi vermeyi de kapsamaktadır. Öte yandan Hükûmetin 
çok evliliğe de kısıtlamalar getirmesi elzem olacaktır; çünkü bilinçsiz bir şekilde 
yapılan evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların ilgisiz ve eğitimsiz 
büyütülmeleri de önemli sorunlara sebebiyet vermiş durumdadır. Bu nedenle 
kontrol edilemeyen nüfus artışından kaynaklı şiddetli çatışmalar da söz konusu 
olabilmektedir. Bu çatışmaların büyük bir kısmı ise kısa sürede etnik veya dini 
çatışmalara dönüşebilmektedir. Bunu da fırsata çeviren Boko Haram örgütü, 
kimlikler üzerinden hem çatışmaların derinleşmesine hem de üye sayısının 
artmasına odaklanmaktadır. Boko Haram’ın bu politik uygulamasına karşın 
Hükûmetin toplumsal düzeni korumayı ve düzenlemeyi ön gören politikaları 
hayata geçirmesi gerekmektedir.

İki yüz elliden fazla etnik grubun ve semavi dinler dışında onlarca 
yerel inancın bulunduğu Nijerya’da kültürel nedenlerden kaynaklı en şiddetli 
çatışma 1967 yılında yaşanmıştır. Bu tarihten beri Nijerya’daki çatışmaların 
durulmadığı hatta farklı boyutlarla devam ettiği görülmektedir. Çatışmaların 
durulmamasındaki dinamiklerin başında ise kimlik temelli olmasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle etnik ve dini kimlikler üzerinden gerçekleşen askeri 
darbeler sonucu yönetimi ele geçirenlerin ülkeyi kendi etnik ve dini kimliğine 
dayalı yönetme politikası, çatışmaların derinlemesine ve kalıcılaşmasına yol 
açmıştır. İki bin öncesi onlarca başarılı ve yüzlerce başarısız olmak üzere 
çok sayıda askeri darbeler gerçekleşmiştir. Zikredilen dönemde etnik ve dini 
kimlikler kapsamında gruplaşmalarının sayısında da artışlar yaşanmıştır; ancak 
iki bin sonrası dönemde çatışmaların seyri biraz daha farklı olmuştur. Bu 
dönemde terör örgütlerinin sayısında artışlar gözlemlendiği gibi çatışmalar da 
ulusal ve bölgesel olmaktan çıkarak kıtasal ve küresel boyutlara taşınmıştır. Bu 
kapsamda Nijerya Hükûmetinin Boko Haram ile imtihanı giderek zorlaşmış ve 
yok edilemeyecek seviyeye gelmiştir.299

Bu gelişmeler ışığında Hükûmet, Boko Haram sorununun çözümünde 
öncelikli olarak Nijerya kimliğini taşıyan bütün yurttaşlara yönelik eşit seviyede 
bir politik uygulama benimsemelidir. Etnik ve dini kimlikler gözetmeksizin 
devlet kurumlarına alınacak personeller sağlanmalıdır. Yerel kültürlere ve 
dini inançlara dayalı faaliyetleri desteklemelidir. Özellikle kimlik temelli 
çatışmalarda kendi ideolojisine yakın gruplara destek vermekten kaçınmalıdır.  
 
299 Olusoji George, Seyi Shadare and Oluwakemi Owoyemi, “Military Interventions 
in the Nigerian Politics: ‘A Timed Bomb’ Waiting to Explode? The Avowal of a New 
Management Elites”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 
Vol. 2 No. 5, August 2012, p. 195-197.
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Halk arasında Boko Haram’a destek vermeyenlere yönelik uygulanan politikayı 
destek verenlere de sağlamalıdır. Bu politik uygulama ile Boko Haram’a 
katılımı azaltmış olacak ve devlete olan bağlılığın artmasını sağlayacaktır. 
Şüphesiz bu tür politik uygulamaların sağlanabilmesi için siyasi mekanizmanın 
tam anlamıyla işleniyor olması gerekmektedir. Bu bağlamda siyasi nedenlerden 
kaynaklı sorunların çözülmesi öncelikli olmalıdır.300

Siyasi nedenlerden kaynaklı sorunların var olması, esasen birçok sorunu 
beraberinde getirmektedir. Bir ülkede coğrafi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara 
yönelik yapılacak veya uygulanacak politikaların hepsi siyasi mekanizmaların 
verdiği veya vereceği kararlara bağlıdır; çünkü iktidar mekanizması partiler 
aracılığıyla yönetilir. Bu sebepledir ki iktidarı kazanan parti, ülkeyi yönetmekle 
ve ülkedeki sorunları çözmekle yükümlüdür; ancak var olan veya başlangıç 
düzeyinde olan sorunlara yönelik sağlıklı çözümler bulunmadığında sorunların 
büyümesinin ve kalıcılaşmasının önüne geçilememektedir. Boko Haram denilen 
örgütün tarihsel süreci bu durumu örneklendirmektedir.

Özellikle 2011’de Jonathan liderliğinde iktidara gelen Halkların Demokratik 
Partisi, Boko Haram’ın büyümesinin ve kalıcı bir soruna dönüşmesinin ana 
sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Boko Haram hususunda kuzey halklarına 
yönelik uyguladığı genelleyici yanlış politikalardan dolayı çok sayıda insanın 
Boko Haram’a destek vermesine sebep olmuştur. Herkese eşit olması gereken 
hukuk sisteminin kuzey halklarına yönelik tam anlamıyla işlenmemiş olması 
da birçok insanın Boko Haram’a katılmasını sağlamıştır. Bunların da ötesinde 
silahlı kuvvetlerin bölgeye yönelik orantısız güç ve operasyonlar düzenlemiş 
olması, birçok insanın hem yerinden edilmesine hem de maddi-manevi zarar 
görmesine ve örgüte katılmasına olanak tanımıştır. Dahası etkisiz ve yetkisiz 
silahlı kuvvetler personellerinin örgütten olmayan veya örgütü desteklemeyen 
insanları da örgüttenmiş gibi göstererek onlara karşı sert müdahalelerde, tecavüz, 
gasp ve taciz gibi eylemlerde bulunmuş olmaları da örgütün güçlenmesine 
sebebiyet vermiştir. Bu gibi durumlar Buhari iktidarında da devam etmiştir.301

Hükûmet, Boko Haram sorununu çözmek için önceliğini siyasi 
mekanizmanın aldığı kararlara yöneltmelidir. Kararların gözden geçirilmesi, 
operasyonların denetlenmesi, örgüt elemanlarının sağlıklı bir şekilde tespit 
edilmesi, terör konusunda bölgeye yönelik genelleyici politikalardan  
 
300 Matthew T. Page, “Fake Civil Society: The Rise of Pro-Government NGOs in 
Nigeria”, Carnegie Endowment for International Peace, July 2021, p. 26-29.
301 Alex Thurston, “‘The disease is unbelief’: Boko Haram’s religious and political 
worldview”, Center for Middle East Policy at Brookings, No. 22, January 2016, p. 20-21.
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vazgeçilmesi, yaşanan çatışmaların taraflarına yönelik eşit hukuk kurallarının 
uygulanması gibi ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. Bunlara ek olarak 
özellikle yolsuzluk veya usulsüzlüğün önüne geçilmesi gerekmektedir. Hukuken 
tespit edilemeyen bu tür eylemlerin Hükûmet tarafından denetlenebilir hale 
getirilmelidir.

Kamu kuruluşlarından merkezi yönetimlere, eyalet bölgelerinden yerel 
yönetimlere kadar sağlıklı bir denetimin yapılması en önemli siyasi ihtiyaçtır. 
Bilindiği gibi Nijerya’nın bağımsızlığından bu yana en önemli sorunların başında 
askeri darbelerin sıklıkla yaşanmış ve her an yaşanabilir olması gelmektedir. 
Mevcut lider Buhari de asker kökenli bir siyasetçidir. Açıkçası Nijerya’yı 
yönetenlerin neredeyse hepsi asker kökenli liderler olmuştur. Bu nedenle 
iktidara gelen her lider, kendine yönelik bir askeri darbe girişimi olmasın diye 
üst düzey ordu mensupları için oldukça fazladan harcamalar yapmaktadır. Bu 
bağlamda ordu kanadında da yolsuzlukların olduğuna dair iddialar söz konusu 
olmaktadır. Bu gelişmelerden hareketle Hükûmet, Boko Haram’ı yanlış politik 
uygulamalarla bitirmekten ziyade önceliğini siyasi mekanizmadaki sorunlara 
ve bu sorunlarla bağlantılı veya paralel olarak diğer sorunların çözümü için 
ayırmalıdır. Özellikle üst düzey ordu mensuplarına ayrılan bütçe alt kademedeki 
askerleri de rahatsız etmektedir; çünkü alt kademedeki askerlere ayrılan bütçenin 
yetersiz olması asker-sivil ilişkilerini de olumsuz etkilemiştir/etkilemektedir. 
Rüşvet, gasp, taciz, tecavüz, güvensizlik gibi durumlar bu olumsuzluklardan 
bazılarıdır. Bunlardan dolayı Hükûmet, siyasi nedenlerden kaynaklı sorunlara 
acilen çözüm üretmelidir; çünkü buradaki sorunlar ekonomiyi de olumsuz 
etkilemektedir. Ülkenin ham madde kaynaklarının tek elden harcanıyor olması, 
belli bir üst düzey yönetimin tekelinde denetleniyor olması, hem ekonomik 
eşitsizliğe hem de buna paralel olarak enflasyonun yükselmesine, işsizliğin, 
yoksulluğun ve yolsuzlukların artmasına da sebebiyet vermektedir.302

Esas itibariyle Nijerya’daki bu sorunların temelinde değeri yüksek ham 
madde kaynaklarının varlığı ve bu kaynakların Hükûmet tarafından yanlış 
kullanılıyor olması gelmektedir. Ham madde kaynaklarınca çok zengin olan 
Nijerya’da her geçen yıl enflasyon oranının yükselerek artış göstermesi de 
oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir. Reuters’tan Chijioke Ohuocha’nın 
haberine göre 2021 yılında yaşanan yıllık enflasyon oranı diğer yıllara göre 
oldukça yüksek seyretmiştir. Buna bağlı olarak işsizlik oranında da artışların 

302 Eva Anderson and Matthew T. Page, “Weaponising Transparency: Defence 
Procurement Reform As A Counterterrorism Strategy In Nigeria”, Transparency 
International Defence & Security, May 2017, p. 13-14.
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yaşanıyor olması, toplumda yoksulluğun artmasına sebebiyet vermiştir.303 
Bunların yanı sıra Transparency International Yolsuzluk Algılama Endeksi’nin 
son beş yıldaki raporları incelendiğinde en yüksek yolsuzluk oranının 2020 
yılında yapıldığı yolsuzlukla gündeme gelen 180 ülke arasında Nijerya’nın 
31. sırada yer alması, ülkedeki sorunların derinleşmesine ve bu sorunların 
Boko Haram tarafından dillendirilerek toplumda kendine üye kazanmasına yol 
açmıştır/açmaktadır.304

Hükûmet, gerçek anlamda Boko Haram sorununu bitirme taraftarı ise 
ülkenin kaynaklarını tek elden veya elit kesimlerle değil, ülke nüfusuna göre eşit 
bir şekilde dağıtmalıdır. Yolsuzluğun önüne geçerek hem yüksek enflasyonu hem 
de işsizliği azaltmalıdır. Ayrıca ülke kaynaklarından elde edilen gelirlerle askeri 
harcamalara fazladan bütçe ayırarak kuzey bölgesine yönelik orantısız güç ve 
operasyonlar düzenlemek yerine bölgeye yönelik alt yapı ve çevre düzenlemesi 
ile iş imkânlarını sağlayacak yatırımlar yapmalıdır. Gereğinden fazla askeri 
harcamaların yanı sıra orantısız Hükûmet harcamalarına da kısıtlamalar 
getirmelidir. Boko Haram’a yönelik operasyonlar düzenlese de önceliğin bölge 
halklarına ve coğrafyasına yönelik refah seviyesini artırıcı politikalarına yer 
vermelidir. Afrika’da orta büyüklükte bir güç olarak kabul edilen Nijerya’nın 
ekonomisi, bu faaliyetleri yapabilir düzeydedir. Nitekim Hükûmet, gelir 
dağılımında eşitliği gözettiği, hukuka uygun yargılamaları yürüttüğü ve bölgeler 
arası yatırım eşitliğini gerçekleştirdiği sürece hem halk tarafından desteklenir 
olacak hem de Boko Haram’a olan katılımın önüne geçmiş olacaktır.

Genel itibariyle Boko Haram sorununa yönelik çözüm politikasında 
Hükûmetin önceliği arasında ülkenin geleceği ve kimlikler gözetilmeksizin 
yurttaşlarının refahı olmalıdır. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemelerin 
başında siyasi güvensizliğin ortadan kaldırılmasından ekonomik istikrarsızlığın 
düzenlenmesine, can ve mal güvenliğinin korunmasından çevre ve iş olanaklarının 
sağlanmasına, bölgeler arası yatırım faaliyetlerinin eşit yapılmasından eğitim 
mecrasının iyileştirilmesine kadar birçok alanda sağlıklı politikalar yürütmelidir. 
Bu politikalar yürütüldüğü sürece ne halk Boko Haram’a katılır ne de Hükûmet  
 

303 Chijioke Ohuocha, “Nijerya’nın Yıllık Enflasyonu Mart ayında 4 Yılın En Yüksek 
Seviyesine Ulaştı”, 15 Nisan 2021, https://www.reuters.com/world/africa/nigerias-
annual-inflation-hit-more-than-4-year-high-march-2021-04-15/ Erişim Tarihi: 
10.08.2021.
304 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2020”, p. 2-3, 
ht tps: / / images. transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-
WEB-1_2021-02-08-103053.pdf Erişim Tarihi: 16.08.2021.
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Boko Haram’ı bitirmek için yurttaşlarına ve devlet gelirlerine zarar verir. 
Kısacası Boko Haram’ı bitirmenin yöntemlerinden biri bu politikaların hayata 
geçmesiyle gerçekleşebileceği önerilmektedir.
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SONUÇ

Yeryüzünde meydana gelen ilk çatışma, semavi dinlere göre Hz. Âdem’in 
oğullarından Kabil’in küçük kardeşi Habil’e karşı beslediği öfke ve 
kinle başlamıştır. Özüne bakılırsa ilk çatışma; kin, nefret ve kıskançlık 

gibi duygular üzerinden ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle başlangıçta gizli 
ve görünmez bir hisle ortaya çıkan çatışmanın zamanla görünür bir şekilde 
Kabil’in Habil’e saldırarak onu öldürmesiyle sonuçlanmıştır. Fakat çatışma 
denilen olgu sadece bu duygular üzerinden devam etmemiştir. Bu duyguların 
yanı sıra insanoğlunun varoluşundan bu yana birçok faktörden kaynaklı 
çatışmaların yaşandığı gözlemlenmiştir. Birçok faktörden dolayı çatışmaların 
yoğunluk düzeyinde ve şiddet derecesinde de farklılıklar göze çarpmıştır. Bu 
farklılıkların etki alanları ise tarihi, coğrafi ve sosyal kaynaklı sebeplerden 
kültürel, siyasi ve ekonomik unsurlara kadar birçok alanda etkili olabilmiştir. 
Bu alanlarda meydana gelen çatışmaların yoğunluk sınıfına göre üç gruba 
ayrıldığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda düşük yoğunluklu şiddet içermeyen 
çatışmalardan orta ve yüksek yoğunluklu şiddet içeren çatışmalara kadar birçok 
anlaşmazlıklar, krizler ve savaşlar meydana gelebilmiştir. Nitekim düşük 
yoğunluklu çatışmalar kategorisinde yer alan ve şiddet içermeyen çatışmalar 
olarak bilinen anlaşmazlıklar ve şiddet içermeyen krizler gibi durumlar, esasen 
orta ve yüksek yoğunluklu çatışmaların temelini oluşturmaktadır. Zamanla 
büyüyen ve yayılan bu çatışma süreci, orta ve yüksek yoğunluklu çatışmalar 
grubunda yer alan ve şiddetli çatışmalar olarak bilinen şiddet içeren krizler, sınırlı 
savaş ve savaşlara yol açabilmiştir. Buradan hareketle çatışmaların yoğunluk 
seviyeleri de ortaya çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle düşük yoğunluklu 
çatışmaların birinci ve ikinci dereceden çatışma yoğunluğuna sebebiyet verdiği 
görülürken, orta ve yüksek yoğunluklu çatışmaların üçüncü, dördüncü ve beşinci 
dereceden çatışma yoğunluklarına yol açtığı görülmüştür.

Esas itibariyle görünmez veya gizli olarak bilinen düşük yoğunluklu 
çatışmaların temelini kin, nefret, önyargılar, tahammülsüzlük, baskı ve sözlü 
tartışmalar gibi durumlar oluşturmaktadır. Zamanla büyüyen bu durumların 
iki taraf arasında görünür ani olaylara yol açabileceği ve en az birinin şiddete 
başvurabileceği yoğun bir eyleme dönüşebilmekte ve orta yoğunluklu çatışmalara 
neden olabilmektedir. Bu çatışmalar engellenmediğinde iki taraf arasında 
yaşanan sorunların silahlı bir mücadeleye dönüşmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu 
aşamada ise dördüncü ve beşinci dereceden yüksek yoğunluklu çatışmalar söz 
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konusu olmaktadır. Yani sınırlı savaşlar veya savaşlar meydana gelebilmektedir. 
Başka bir ifadeyle şiddet içerikli dördüncü dereceden meydana gelen sınırlı 
savaşlarda taraflar birbirini tamamen yok etmezler. Birbirlerini bütünüyle yok 
etmekten veya şartsız teslim almaktan ve olmaktan ziyade bir amaca yönelik 
olarak silahlı bir mücadele yürütürler. Fakat beşinci dereceden meydana gelen 
savaşlarda durum tamamen farklıdır. Burada taraflardan her ikisinin veya birinin 
düzenli ve sistematik olarak silaha başvurma eylemi mevcuttur. Bu aşamada 
düşmanı tamamen yok etmek veya teslim almak vardır. Kısacası bütünüyle bir 
üstünlük söz konusu olup iki tarafın düzenli ve sistematik olarak belli bir süre 
zarfında karşılıklı çatışmasıdır.

Çatışmalar birçok faktörden kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle farklı 
tarafların ve bu taraflar arasındaki çatışmaların ele alınması çok boyutlu bir analiz 
gerektirmektedir. Yani çatışmanın niçin ortaya çıktığının analizi önemlidir. Bu 
analiz ise öncelikli olarak tarafların amaçları, ilişkilerinin türü ve çekişmedeki 
sorunların değerlendirilmesi ve ardından çatışmanın kapsamını içeren bir analiz 
yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda çatışma analizinin ilk aşamalarından 
biri sorunu tanımlama analizidir. Bu yöntemle çatışmayı oluşturan sorunun 
tarihsel geçmişi başta olmak üzere coğrafi, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik 
gibi faktörler ele alınmaktadır. Bu faktörlerden hareketle çatışmanın hangi 
aşamada olduğu, çatışmanın yoğunluk seviyesinin hangi dereceye geldiği ve 
mevcut durumun; düşük, orta veya yüksek mi olduğu tespit edilmeye çalışılır. 
Öte yandan çatışma üzerinden çevre ve aktör analizi de yapılmaktadır, yani 
çatışmaya taraf olan aktörler kimlerdir ve bu aktörlere kimler destek veya tepki 
vermektedir gibi analizler de gerçekleştirilmektedir.

Çatışma, dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde etkisini göstermiş ve 
göstermeye devam eden bir olgu olmuştur. Özellikle sömürgeleşmiş bölgelerde 
yaşanan çatışmaların etkisi oldukça derin yaralar açmış durumdadır. Bu yönüyle 
Afrika kıtasındaki çatışmalardan söz etmek mümkündür. Ancak Afrika’daki 
çatışmaları sömürgecilik politikalarıyla başlatmak doğru değildir; çünkü 
sömürgecilikten önce de çatışmalar söz konusuydu. Fakat sömürgecilikle 
birlikte çatışmaların daha da geniş bir alan bulduğu ve kıta dışı sömürgeci 
güçlerin kıtada yer almaya çalıştığı görülmüştür. Genel kanıya göre Portekiz 
ile başlayan sömürgecilik faaliyetleri Afrika kıtasına 14. yüzyılın sonlarından 
itibaren yayılmıştır. Ardından diğer sömürgeci güçler (İspanya, Hollanda, Fransa, 
İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika) tarafından kıta sömürülmeye başlatılmıştır. 
Kıtanın sömürülmesindeki ana sebepler arasında o dönem kıtada altın, çeşitli 
mücevherler, elmas, halılar, ipekler ve baharat gibi ürün ve madenlerin yer 
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alması bulunmaktadır. Dolayısıyla kıtanın sömürülmesinde coğrafi ve ekonomik 
nedenlerin ön planda olduğu iddia edilebilir.

Afrika’yı gelişigüzel yaklaşık beş yüz yıl boyunca sömüren Avrupa devletleri 
kıtanın zenginliklerine egemen olmak için birbirleriyle de çatışmışlardır. Ancak 
kendi aralarındaki bu çatışmaya son vermek ve Afrika’yı paylaşmak adına 
Almanya’nın Berlin şehrinde Berlin Afrika Konferansı’nı düzenlediler. 15 
Kasım 1884 tarihinde başlayan konferansa 14 ülke katıldı ve konferans 26 Şubat 
1885 tarihine kadar sürdü. Bu konferans ile Afrika’nın paylaşılması fiili işgale 
dönüşmüş ve önceden işgal edilen bölgelerde hangi devlet etkin ise o bölge 
o devletin himayesine geçmiş oluyordu. Dolayısıyla alınan bu karar I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla ve Almanya’nın yenilmesiyle sonuç bulmadı. Başka bir 
ifadeyle sömürgeci güçler kıtada daha fazla pay elde etmek için harekete geçtiler 
ve Almanya’nın da sömürgelerini elde etmek amacıyla birbirleriyle çatıştılar. Bu 
çatışmanın merkezinde ağırlıklı olarak İngiltere ve Fransa yer aldı. Fransa’nın 
sömürgeleri çoğunluklu olarak Batı Afrika bölgesindeydi. İngiltere’nin ise 
ağırlıklı olarak Doğu ve Güney bölgelerindeydi. Ancak İngiltere Batı Afrika’ya 
kadar ilerleyebilmiştir. Bu bağlamda İngiltere’nin ayak bastığı ilk yerlerden biri 
bugünkü Nijerya topraklarının bulunduğu Gine Körfezi olmuştur.

Esas itibariyle İngiltere, 1807 yılında gemilerle Afrika’dan köle 
getirilmesini yasaklamak için adım attı. İngiliz Parlamentosu 1834 yılında bu 
yasaklamayı kabul etti. Yasağı pekiştirmek adına İngiltere Donanması, Gine 
Körfezi’ne bir filo yerleştirdi. Bu uygulama ile köle ticaretinin yerini almak 
üzere bölgede sabun ve palm yağı ticaretini teşvik etmeye çalıştı. Dolayısıyla 
bölgede kendi hâkimiyeti dışında oluşabilecek bir iç ticareti engellemek için 
bölgede egemenlik kurmaya başladı. Bu doğrultuda 1851’de Yoruba Adası’nın 
başkenti Lagos’u işgal etti ve 1861’e kadar Lagos’u ve çevresini ele geçirmeyi 
başardı. Böylece İngiltere’nin bölgedeki egemenliği sağlanmış oldu.

1894’te bölgenin sorumluluğuna İngiliz General Frederick Lugard 
atandı. Lugard’ın bölgeye gelmesiyle birlikte gerçek İngiliz sömürgeciliği 
şekillenmiştir; çünkü Lugard İngilizlerin sömürgecilik politikalarından olan 
dolaylı hükmetme ile böl ve yönet politikalarının hayata geçirilmesinde etkili 
oldu. Bu bağlamda 1900 yılında kimlikleri birbirinden farklı olan Yoruba ve İgbo 
halklarının İngiliz çatısı altında birleşmelerini sağladı. Bu birleşmeden sonra 
da askeri güçle Müslüman halklarının çoğunlukta yaşadığı kuzey bölgelerine 
doğru hareket etti. Çok geçmeden 1903’te kuzeyde bir himaye bölgesini kurmak 
üzere Kano ve Sokoto şehir devletlerini ele geçirdi. Ardından doğu ve batıda 
yer alan şehir devletlerini de ele geçiren General Lugard, 1914 yılında ele 
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geçirmiş olduğu tüm bölgeleri birleştirdi. Lugard’ın eşi gazeteci Lady Lugard 
ise bu birleştirilen bölgelere de Nijerya ismini verdi. Böylece farklı kimliklere 
(Yoruba, İgbo, Fülani, Hausa, İjaw vb. ile Hristiyan, Müslüman ve diğer yerel 
inançlardan topluluklar) sahip halklar bugünkü Nijerya sınırlarına hapsedilmiş 
oldu. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya’nın sömürgeleri de İngiltere 
ve Fransa tarafından ele geçirildi. Bu bağlamda Nijerya’nın doğusunda yer alan 
Alman sömürge bölgesi de Nijerya’ya bağlanarak bugünkü Nijerya sınırları 
çizilmiş oldu.

Yapay sınırların çizilmiş olmasıyla birlikte çatışmalar daha da gün yüzüne 
çıkmaya başladı. Kuzeyde çoğunluğu teşkil eden Fülani ve Hausa etnik kökenli 
Müslüman halkların İngiltere’ye karşı isyan ve çatışmaları söz konusu olurken, 
güney bölgelerinde ise Yoruba, İgbo ve İjaw gibi etnik toplulukların İngiltere’ye 
yönelik isyanları söz konusu oldu. Fakat bu isyanları bastıran İngiltere, 
bölgedeki egemenliğini askeri kuvvet yoluyla doğrudan yönetimle sağlamaya 
çalıştı. Şiddetli çatışmalarla başarılı olamayacağını düşünen bu halklar ise 
şiddet içermeyen bir yöntemle siyasi parti oluşumlarıyla haklarını aramaya 
çalıştılar. Bu bağlamda bağımsızlık için kurulan ilk siyasal oluşum Afrikalı bir 
Hristiyan Bakanın torunu olan Herbert Macaulay tarafından 1922’de kurulan 
Nijerya Ulusal Demokratik Partisi oldu. Macaulay’ın İngilizlere yönelik verdiği 
mücadelesi bir ilki oluşturduğundan şimdiki Nijerya bağımsızlığının babası 
olarak anılmaktadır. Esasen bu parti tüm Nijerya’yı kapsamamıştır. Daha çok 
güney bölgelerinde aktif olmuştur. Ülke çapında aktif bir parti olan siyasal 
oluşum ise 1934’te kurulan Nijerya Gençlik Hareketi’dir. Bu süreçte gizli veya 
görünmez çatışmalardan hareketle anlaşmazlıklar ve şiddet içermeyen krizler 
yaşansa da şiddetli çatışmalara başvurulmadan siyasal oluşumlar varlıklarını 
sürdürebilmeyi başarmıştır. Hatta partilerin birleşerek şiddet içermeyen hak 
arama yoluna koyuldukları da görülmüştür. Partilerin birleşme kararında,  
II. Dünya Savaşı devam ederken 14 Ağustos 1941 tarihinde ABD Başkanı 
Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında sömürge altında olan 
uluslara bağımsızlık verilmesi için Atlantik Beyannamesi’nin imzalanmış 
olmasının da etkisi vardır. Bu bağlamda Macaulay ve Amerika’da eğitim almış 
bir İgbo kökenli olan Nnamdi Azikiwe’nin bir araya gelerek dekolonizasyon 
sürecinin tartışıldığı yıllarda partilerini birleştirdikleri gözlemlenmiştir. Dahası 
1944’te Ulusal Nijerya ve Kamerun Konseyi’ni oluşturmak üzere kırktan fazla 
grubu da bir araya getirmeyi başarmışlardır.

1949’da Hausa ve Fülani halklarının birlikte kurduğu ve önderi Ahmedu 
Bello olan Kuzey Halk Kongresi de kuzeyi temsilen kurulmuştur. Nijerya 
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çapında yaşanan bu hareketlilikten endişe duyan İngiliz Yönetimi ise ülkeyi 
Doğu, Batı ve Kuzey olmak üzere üç bölgeden oluşan bir federal sistemle 
yönetmeye çalıştılar. Ardından 1951’de bir Ulusal Temsilciler Meclisi kurdular. 
Fakat bu meclis, hangi dinden ve etnikten halkların neyi temsil edeceğine 
dair net bir oluşum içermediğinden kısa sürede dağıldı. Bunun üzerine İngiliz 
Yönetimi, 1954 yılında Nijerya’yı kuzeyden bir Müslüman başbakanla kendi 
kendisini yöneten bir federasyon kurdular. Doğu’da İgbo kökenli Azikiwe ve 
Ulusal Nijerya ve Kamerun Konseyi’ni oluştururlarken, Batı’da ise Yoruba 
toplumunu temsil eden Eylem Grubu’nun kurulmasını sağladılar. Dolayısıyla 
bu yöntem Lugard’ın uyguladığı dolaylı hükmetme ile böl ve yönet politikasının 
temeli olmuştur. Daha açık bir ifadeyle kuzeyde yaşayan Fülani ve Hausa 
halklarının kendi içlerinden bir Müslüman lider tarafından yönetilmesine izin 
verilirken, Doğu’da İgbo etnik kimliğinden bir liderin, Batı’da da Yoruba etnik 
kimliğinden bir liderin ülkeyi yönetmelerine izin verilmiştir. Yani ülke bir 
dini ve iki etnik kimlikten oluşan toplumlar tarafından üç bölgeye ayrılarak 
yönetilmeye çalışılmıştır. Bu durum Nijerya’daki partilerin kimlik temeline 
dayalı siyasal süreçte yer almasına sebebiyet vermiştir. Başka bir ifadeyle 
İngilizler bu partilerin kendilerine karşı birleşmesini engellemek için bölgeleri 
ve partileri karşı karşıya getirme planlarını uygulamışlardır; yani böl ve yönet 
politikasının zeminini hazırlamışlardır.305

Bölgelerde giderek artan bağımsızlık talepleri karşısında İngiltere, İngiliz 
Sömürgeler Sekreterinin adına Lyttelton Anayasası diye bilinen ve Nijerya’yı üç 
bölgeye ayıran bir federasyon sistemi istedi. Dolayısıyla Kuzey Halk Kongresi 
kuzeyde, Eylem Grubu ise batıda bölgesel otonomi yanlısı iken, Nijerya 
ve Kamerunlar Ulusal Konseyi de tüm ülkede merkezci bir anayasa yanlısı 
olmuştur. Esas itibariyle tüm partiler sömürge öncesi dönemde olduğu gibi 
bulundukları bölgelerde bağımsız olmak istemişlerdir. Ancak İngiltere buna izin 
vermek yerine tüm partileri bir seçim sürecine hazırlamıştır. Böylece yapılacak 
bir seçimle iktidara gelen ve gelmeyenler arasında yeni bir çatışma yaşanmış 
olacaktı. Bu plan İngiltere’nin düşündüğü gibi olmuştur; çünkü 1959’da 
yapılan seçimleri en büyük parti olan Kuzey Halk Kongresi kazanmıştır. Bu 
parti Hükûmeti kurdu. İgbo kökenli Azikiwe’yi Genel Vali olarak atadı. Eylem 
Grubu’nun lideri Yoruba kökenli Awolowo ise muhalefet olmakla kaldı. 
Böylece siyasal kutuplaşmalar ve yeni çatışmalar da başlamış oldu. Siyasal 

305 Türkkaya Ataöv, Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgier Fakültesi Yayınları, 1977, s. 333-336.
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kutuplaşmaların ve çatışma ortamının oluşmasıyla İngiltere, Nijerya’ya, 1 Ekim 
1960 tarihinde bağımsızlık vererek dolaylı hükmetme sürecine girmeye başladı.

Siyasal kutuplaşmalar sonucu çok sayıda parti ortaya çıktı. Her parti 
iktidarı ele geçirmek ve kendi kimlikleri temelinde politikalar yürütmek 
amacıyla hareket etmeye başladı. Doğal olarak bu durum kimlik (etnik, mezhep, 
din vb.) temelli anlaşmazlıkların ve çatışmaların meydana gelmesine yol açtı. 
Dolayısıyla Afrika Birliği Şartı’nın IV. ilkesine göre “bağımsızlığını kazanan 
ülkelerin sınırlarına saygı gösterilecek ve önceden (sömürgeciler tarafından) 
çizilmiş sınırlar kabul edilecektir” ilkesinin de baskın olarak kabul edilmiş olması 
Nijerya’daki iç çatışmaların şiddetlenmesine ve bir iç savaşa dönüşmesine de 
neden oldu.306 İç çatışmaların etkisi askeri darbelerle kendisini gösterdi. Kuzey 
Halk Kongresi’nin ülkeyi yönetmesine karşı olanlardan General Aguiyi İronsi 
1966 yılında yaptığı askeri darbe ile iktidara el koydu. Ancak aynı yıl bir 
grup asker de General İronsi’ye karşı darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Bu 
askerlerden Yarbay Yakubu iktidara geldi. Fakat hemen ardından 1967 yılında 
patlak veren Biafra sorunu başladı. Nijerya’nın doğusunda yer alan Biafra ve 
çevre eyaletler Nijerya’dan ayrıldıklarını ve Biafra Cumhuriyeti’ni kurduklarını 
ilan ettiler. Bunun üzerine başlayan Hükûmet ile Biafra halkları arasındaki 
çatışmalar kısa sürede bir iç savaşa dönüştü ve üç yıl sürdü. Sonuç itibariyle 
iç savaş çok sert bir şekilde bastırıldı. Ancak bu çatışma Nijerya’da meydana 
gelen ilk büyük kimlik temelli çatışma olmanın yanı sıra yaklaşık üç milyon 
insanın öldüğü beşinci dereceden yüksek yoğunluklu bir çatışma olarak da 
kaydedilmiştir. Esas itibariyle Afrika Birliği Şartı’nın IV. ilkesindeki ‘önceden 
çizilmiş sınırlar kabul edilecektir’ ibaresinin getirdiği ‘neye sahipsen ona sahip 
çık’ anlayışı kapsamında bu tür çatışmaların yaşandığı ve yaşanmaya devam 
edeceği iddia edilebilir.

Nijerya bağımsızlığının ilk yıllarında yaşanan siyasal kutuplaşmaların 
yanı sıra askeri darbe girişimleri ile toplumsal gruplaşmaların arttığı da 
gözlemlenmiştir. 1966 yılında gerçekleşen ilk askeri darbe ile darbe süreci, 1999 
yılına kadar devam edebilmiştir. Onlarca askeri darbe girişimi yaşanmıştır. Bu 
darbelerden sekizi başarılı olmuş ve yaklaşık otuz yıl boyunca Nijerya darbelerle 
yönetilmiştir. Nitekim 1979’da yapılan bir seçimle iktidara gelen Fülani kökenli 
Shehu Shagari (Şeğu Şagari) anayasayı değiştirerek İngiliz modelinden ABD 
modeline geçişi sağlamıştır. Böylece İngiliz modelinde hükûmetin başında bir 

306 ___, “Border Disputes Among African States”, Organization of African Unity, 
https://au.int/sites/default/files/decisions/9514-1964_ahg_res_1-24_i_e.pdf Erişim 
Tarihi: 10.12.2021, p. 16-17.
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başbakanın bulunduğu Westminster modelinden vazgeçilmiş; ABD tarzı bir 
başkanlık sistemine geçiş sağlanmıştır. Bu geçiş ile çatışmaların engellenmesi 
hedeflenmiş olsa da başarılı olunamamıştır. Ardından yapılan 1983 seçimlerini 
de kazanan Shagari, seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle Muhammed Buhari 
tarafından darbe ile yönetimden uzaklaştırılmıştır. 1985 yılında ise Buhari de 
İbrahim Babangida tarafından bir darbeyle iktidardan düşürülmüştür. Babangida, 
1991 yılında (güney bölgesinde bulunan) başkenti Lagos’tan ülkenin orta 
merkezi olarak bilinen Abuja’ya taşıdı. Bu taşınma ile ülkenin dört bir tarafına 
eşit uzaklıkta olmayı, siyasi istikrarı sağlamayı, ekonomiyi canlandırmayı ve 
sosyokültürel bağları güçlendirmeyi hedeflemiştir. Fakat bu durum öncelikle 
Yorubaların sonrasında da İgbo ve güneyde yaşayan diğer etnik toplulukların 
tepkisine neden olmuştur. Tepkilere neden olmuş olsa da Abuja, başkent olarak 
kabul edildi. Ancak ne çatışmalar bitti ne de askeri darbelerin önüne geçildi. 
Dolayısıyla 1999 yılına kadar farklı etnik kökenli ve dini inançlı askerler 
tarafından ülke askeri darbelerle yönetildi. Bu nedenle görünür şiddetli çatışmalar 
sürekli devam etmiştir. Dahası emniyet ve ordu teşkilatlanmalarında etnik ve 
din nüfuzu üzerinden sorunsal dağılımların yaşanması da şiddetli çatışmalara 
neden olmuştur. Daha açık bir ifadeyle askeri darbeler döneminde ülkenin en 
büyük iki etnik kökeni olan Hausa ve Fülani halklarının bu teşkilatlanmalar 
içindeki temsil oranları yaklaşık yüzde iki buçuk iken, Yoruba halkının temsil 
oranı yaklaşık yüzde on yedi, İgbo halkının temsil oranı ise yaklaşık yüzde kırk 
bir olmuştur. Bu dengesiz dağılımlardan dolayı ülkenin dört bir tarafında dini, 
etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı toplumsal gruplaşmaların sayısında da 
artışlar yaşanmıştır.307

Gruplaşmalar, kuzey-güney bölgelerinde etnik ve dini inançlar 
temelinde ortaya çıkmıştır. Karma bir toplum yapısına sahip Nijerya’daki bu 
gruplaşmaların temelinde kendi geleceklerini tayin etme mücadelesi yatmıştır. 
Yolsuzluğun, şiddetli fakirleşmenin ve işsizlik gibi süreçlerin yaşandığı bir 
ortamda gruplaşmalar da hızlıca artmıştır. Kuzeyde Sufiler, Selefiler, Şiiler, 
Müslümanların İşbirliği, El-Ahmediye ve Kur’ancılar gibi gruplaşmalar 
Müslümanlar tarafından ortaya çıkarken güneyde Nijerya Hristiyan Konseyi, 
Nijerya Kitab-ı Mukaddes Cemiyeti, Nijerya Hristiyanlar Cemiyeti, Hristiyan 
Genç Erkekler Cemiyeti ile Hristiyan Genç Kadınlar Cemiyeti de Hristiyanlar 
tarafından ortaya çıkmıştır. Esas itibariyle bu gruplaşmaların ortaya çıkmasındaki 

307 Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Ankara: USAK 
Yayınları, 2015, s. 128-130.
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temel nedenlerden biri siyasi belirsizliğin, askeri darbelerin ve hukuksuz 
yargılanmaların oluşmasıyla da bağlantılıdır.

1970 yılında Yobe Eyaleti’nin Jalasko şehrine bağlı Girgir köyünde doğan 
Muhammed Yusuf da gruplaşmalar içerisinde yer almıştır. Yusuf doğduğunda 
babası tarihsel kuruluşu 1940’lara dayanan Maitatsine Hareketi içerisinde yer 
alıyordu. Hareketin lideri Kamerun asıllı Nijerya’nın Kano Eyaletinde ikamet 
eden Muhammed Marwa’ydı; ancak Yusuf büyüdüğünde bu hareketin içinde yer 
almadı. O, gençler ve öğrenciler arasında aktif olan El-İhve el-İslamiyye (İslami 
Kardeşlik) Cemaati içerisinde yer aldı. Cemaat 1995 yılında Şii Mezhebine tabi 
olduğunu ilan edince cemaat üyeleri arasında bir bölünme ve dağılma yaşandı. 
Cemaatten ayrılarak başka gruplara yönelen üyelerden biri de Yusuf oldu. Yusuf, 
Selefi akımı yaymakla çaba gösteren ve tarihsel kuruluşu 1970’lere dayanan 
İzale Hareketi’ne katıldı.

Yusuf bu harekete katılarak hareketin âlimlerinden biri olan Şeyh Cafer 
Mahmut Âdem ile tanıştı ve Şeyh Cafer’in öğrencisi oldu. Şeyh Cafer, Hausa 
kökenli olup Katsina Eyaletinin Daura şehrinde 1960 yılında doğmuştur. 
Bilindiği gibi İzale Hareketi, 1978 yılında Şeyh İsmail İdris önderliğinde 
kurulmuştur. Şeyh Cafer de, Şeyh İdris’in en güvendiği üyelerinden biriydi. 
Karizmatik bir lider olan Şeyh Cafer, 1990’ların sonlarına doğru Nijerya’nın 
kuzey eyaletlerinde etkili bir din âlimi olarak ortaya çıktı; fakat Yusuf da iyi 
bir hatip idi ve O da kısa sürede bölgede etkili olmaya başladı. Bu durum ise 
ikili arasında bir liderlik rekabetinin başlamasına neden oldu. Yani başlangıçta 
görünmez bir anlaşmazlık olarak hissedilen bu durum daha sonra görünür 
şiddetli bir rekabet ortamına dönüştü.

Bu dönemde bir sivil toplum kuruluşu olan Al- Muntada Islamic Trust da 
Nijerya’da aktif faaliyetlerde bulunuyordu. Münteda, 1986 yılında Londra’da 
Suriye uyruklu Muhammed Sürur b. Naif Zeynel Abidin ve takipçileri tarafından 
kurulmuştur. Muhammed Sürur’un ismi ilk kez 1970’lerde Suudi Arabistan’da 
önemli din âlimlerinden Salman-el Awde’nin de aralarında bulunduğu İslami 
Uyanış (Sahva) Hareketi’nde dillenmeye başlamıştır; ancak Sahva Hareketi 
ile Suudi Yönetimi arasındaki ihtilaflardan dolayı Muhammed Sürur, 1974 
yılında sınır dışı edilmiş ve Kuveyt’e yerleşmiştir. Buraya gelmeden önce 
Suudi Arabistan’da matematik öğretmeni olarak görev yapmış ve matematik 
öğretmeni olmanın yanı sıra Selefi anlayış üzerine yazılan eserlere de katkıda 
bulunmuştur.  Kuveyt’ten de 1984 yılında ayrılan Muhammed Sürur, Londra’ya 
yerleşerek Selefi anlayış üzerine daha da çok yoğunlaşmış ve Münteda Islamic 
Trust adında bir sivil toplum kuruluşu kurmuştur. Münteda, hem Orta Doğu’da 
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hem de Afrika’nın bazı ülkelerinde önemli faaliyetler yürütmüştür. Bu bağlamda 
Nijerya’da da Şeyh Cafer’e destek vererek O’nun faaliyetlerine katkıda 
bulunmaya çalışmıştır.308

Kano Eyaletinde Münteda sivil toplum kuruluşu tarafından inşa edilen 
camiye Şeyh Cafer’in imam olarak atanması da ikili ilişkilerin ne ölçüde güçlü 
olduğunun kanıtı olmuştur. Bunun yanı sıra okullar, hastaneler, enstitüler, 
kitabevleri, vakıflar ve dernekler de inşa eden Münteda, bu yönüyle Nijerya’da 
güçlü olmayı hedeflemiştir. Bu faaliyetler kapsamında Şeyh Cafer’in Münteda 
tarafından destekleniyor olması, onu daha çok ön plana çıkartmıştır. Bu 
durum bazı tartışma ve sorunlara da yol açmıştır. İzale Hareketi içinde liderlik 
sorunları, hareketin iktisadi durumu ve harekette bölünmelerin yaşanması gibi 
temel sorunlar bu hususta sayılabilmektedir. Öte yandan Kano Eyaletinde aktif 
faaliyetler yürüten Sufi akımın Kadirilik ve Ticanilik tarikatlarının önde gelen 
isimlerinden de tepkiler gelmiştir. Bazıları, Münteda sivil toplum kuruluşunun 
Maitatsine Hareketine benzediğini ve dış bağlantılı olmasından dolayı 
endişelendiklerini içeren bir şikâyet dilekçesi ile Kano Valisi’ne başvurmuşlardır. 
Giderek artan tepki bölgede önemli tartışmalardan biri haline gelmiştir.309

Bir başka sorun ise Şeyh Cafer ile öğrencisi Muhammed Yusuf arasındaki 
liderlik sorunudur. Yusuf, vaazlarında batı destekli faaliyetleri ve özellikle 
Münteda’nın eylemlerini kınamış ve buna karşı Cihatçı-Selefi anlayış yolunu 
benimsemiştir. Bu anlayıştan dolayı ikili arasında düşük yoğunluklu şiddet 
içermeyen fikirsel ayrılıklar ve sözlü tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu durum hem 
vaazlara hem de destekçilere yansımıştır. Yusuf’un hitabet sanatı kısa sürede 
bölgede etki bırakmış ve Londra merkezli Münteda sivil toplum kuruluşuna 
karşı muhalif bir grup oluşturabilmiştir. Ayrıca Şeyh Cafer’in Münteda ile 
olan ikili ilişkilerini de az da olsa zedelemeyi başarabilmiştir. İkili arasındaki 
tartışmaların büyümesi Yusuf’un İzale Hareketi’nden ayrılmasına ve yeni bir 
örgütün kurulmasına neden olmuştur. Şeyh Cafer, doğduğu Katsina Eyaletinde 
ve civarındaki bölgelerde daha etkiliyken Yusuf ise doğduğu Yobe Eyaleti başta 
olmak üzere Gombe ve Borno eyaletlerinde etkili olmuştur. Kısacası Şeyh Cafer, 
Nijerya’nın orta ve kuzeybatısında, Yusuf da orta ve kuzeydoğu bölgelerinde 
etkili olmuşlardır. İki bin yılında Şeyh İdris’in vefatı üzerine hareketin liderliğini 
308 Andrea Brigaglia, “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada 
Islamic Trust: Reflections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria”, 
Annual Review of Islam in Africa, Issue No: 11, 2012, p. 39.
309 Andrea Brigaglia, “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada 
Islamic Trust: Refl ections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria”, 
Annual Review of Islam in Africa, Issue No: 11, 2012, p. 39-40.
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Şeyh Cafer yürütmeye başlamıştır; fakat hareketin lideri olmak için çaba gösteren 
ve her fırsatta Şeyh Cafer’i eleştiren Yusuf, çok geçmeden İzale Hareketi’nden 
tamamen ayrılarak Borno Eyaletinin başşehri Maiduguri’de kendi liderliğinde 
Boko Haram adında yeni bir grup kurdu.310

2002 yılında Boko Haram’ı kuran Yusuf, hem ülkedeki karmaşık siyasal 
ortamdan hem de kuzeydoğudaki siyasi boşluktan faydalanarak destekçileriyle 
birlikte yoksul ailelerle güçlü bağlar kurmaya çalıştı. Bölgedeki halkların büyük 
bir kısmı zaten yoksul ailelerden oluşmaktaydı. Bu nedenle Yusuf’un takipçileri 
arasında çoğunluğu yoksul ailelerden gelen ve yaşları 17 ila 30 yaş aralığında 
olan gençlerden oluşuyordu. Kendi liderliğinde kurduğu grubun dayandığı 
temel inancı yaymak ve daha çok destekçi kazanmak adına Maiduguri’de 
İbn Teymiyye Mescidi camisini inşa etti. Cami sadece ibadet yeri olarak 
kullanılmıyordu, aynı zamanda bir topluluk seferberliği ve karşılıklı yardım 
merkezi olarak da kullanılıyordu. Ayrıca Hükûmetin çoğu zaman ihmal ettiği 
hizmetleri de sunmaya çalışıyordu. Dahası hem karmaşık siyasal ortamdan hem 
de güvenliğin zayıf oluşundan dolayı caminin kendi dini polisini, kabinesini ve 
çiftliğini de oluşturmuştu. Kısacası Maiduguri’de küçük de olsa Yusuf, kendi 
liderliğinde merkezi bir yönetim kurabilmişti. Bu yönetimle birlikte üyelerinden 
evlenenlere maddi destekte bulunuyor ve onlara iş imkânı sağlıyordu. İş imkânı 
açısından ya mevsimlik tarım işçisi olarak ya da şehir esnaflarının yanında 
çalışmalarına yardımcı oluyordu. Maddi açıdan zorluklarla boğuşan insanlar 
çocuklarının hem dini eğitimlerini alması hem de yaşamsal faaliyetlerini iyi 
bir şekilde gerçekleştirmesi adına Boko Haram grubuna gönderiyorlardı. Kısa 
sürede diğer komşu ülkelerden de gençler Boko Haram’a katılmaya başladı. 
Böylece başta Nijerya’nın kuzeydoğu eyaletleri olmak üzere Nijer’in ve Çad’ın 
güney bölgeleri ile Kamerun’un kuzeydoğu bölgelerinden de gençler Boko 
Haram’a katılıyordu. Bu katılımlarla Boko Haram, günden güne büyüyor ve 
geniş bir coğrafyaya yayılıyordu.

Boko Haram, kendi üyelerine maddi destek ve iş imkânı sağlarken eyalet 
valilerinden de destek alıyordu. Valiler ise seçimle eyalet yönetimine geldikleri 
için fazla oy almak adına bu desteği ve iş imkânını sağlamaktaydılar. Boko 
Haram’ın üye ve destekçileri 2003’te ve 2007’de olmak üzere iki seçimde 
Borno Eyaletine vali olmak için aday olan Ali Modu Şerif’i desteklemiştir. Her 
iki seçimde de Şerif seçimleri kazanmış ve vali olmuştur. Şerif’in vali olmasıyla 

310 ___, “An Introduction to Boko Haram’s Ideologues: From Yusuf to Shekau”, Africa 
Research Institute, 2 Feb. 2017, https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/blog/
introduction-boko-harams-ideologues-yusuf-shekau/ Erişim Tarihi:  14.08.2021.
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Boko Haram üyelerine hem maddi destek hem de zaman zaman iş imkânları 
sağlanmıştır. Siyasi açıdan destek alan Boko Haram’ın halk arasındaki saygınlığı 
da giderek artmıştır.

Bu esnada Yusuf’un Şeyh Cafer’e yönelik şiddet içermeyen fikirsel 
eleştirileri de giderek sertleşmiştir. Özellikle Şeyh Cafer’in Münteda sivil 
toplum kuruluşu ile olan ikili ilişkileri üzerinden hareket eden Yusuf, bu 
yönüyle Batı değerlerine karşı da sert eleştirilerde bulunmuştur. 2006 yılında 
Şeyh Cafer’in kimliği belirsiz bir uluslararası terörist ağ için eleman temin ettiği 
iddiasıyla soruşturulması ve Münteda camisindeki imam yardımcısını istifaya 
zorlaması da önemli bir gündem konusu olmuştur; çünkü Yusuf’un Şeyh Cafer 
ile ilgili eleştirileri bu yıl daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Öte 
yandan Şeyh Cafer ile yakın arkadaşlarından Muhammed Auwal Albani ve 
Abdulvahap gibi önde gelen isimlerin Yusuf’u vaazlarda açık bir şekilde hedef 
alması da gündemin başka bir boyutu oldu. Her iki taraf nezdinde alevlenen 
sözlü vaazlar, giderek şiddet içerikli boyutlara sebebiyet verdi. Özellikle 12 
Nisan 2007 tarihinde Şeyh Cafer’in Bauchi Eyaletindeki bir camide verdiği 
vaazda, cemaatten birinin Şeyh Cafer’e, devlet okullarına gitmenin ve hükûmet 
için çalışmanın helal olup olmadığını sorduğunda cevaben helal olduğu ve 
bunları engellemeye çalışanların ise doğru yolda olmadığını ifade eden Şeyh 
Cafer, vaazı uzatıp konuyu Yusuf’a getirerek O’nu ve destekçilerini sert bir 
dille eleştirmiştir. 1990’ların sonlarından bu yana Şeyh Cafer ile Yusuf arasında 
yaşanan şiddet içermeyen sözlü konuşmaların yerini bu tarihten sonra şiddet 
içeren eylemlere bırakmıştır. 13 Nisan 2007’de Şeyh Cafer, Kano Eyaletinin 
Dorayi şehrindeki Münteda camiinde sabah namazı kılarken makineli tüfekli 
bir komando tarafından öldürüldü. Bu olay tüm Nijerya’da endişeyle karşılandı. 
Başlangıçta gizemle örtülen bu olay, daha sonra birçok yere yayılarak öldürme 
emrinin Yusuf tarafından verildiğine dair söylentiler oldu. Hatta Şeyh Cafer’in 
cenazesine giden Yusuf, Şeyh Cafer’in yakın arkadaşı Abdulvahap tarafından 
cenaze töreninden kovulduğu da bilinmektedir.311

Bu olay, Boko Haram’ın ilk şiddet içeren eylemi olarak kayıtlara geçti. 
Bu tarihten sonra Boko Haram ile hükûmet yetkilileri arasında da zaman 
zaman tartışmalar ve küçük çatışmalar gerçekleşti. Yusuf, özellikle kuzeydoğu 
bölgesinde 2009 yılına kadar büyük bir destek toplayabilmişti. Ayrıca hem aşırı 
Selefi düşüncenin bölgede yayılmasında aktif rol oynamakla hem de Hükûmetin 

311 Andrea Brigaglia, “Ja‘far Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada 
Islamic Trust: Reflections on the Genesis of the Boko Haram phenomenon in Nigeria”, 
Annual Review of Islam in Africa, Issue No: 11, 2012, p. 41-42.
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bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma projelerini gerçekleştirmedeki 
başarısızlığını dile getirmekle önemli bir nüfuz elde edebilmişti. Bu nüfuzu 
kullanmak isteyen Yusuf, Hükûmetin hem bölgedeki boşluğundan (ki 2007 
seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle tatışmalı bir ortam söz konusuydu, sözde 
seçimleri kazanan Ömer Musa Yar’Adua’nın hasta olması ve tedavi için yurt 
dışına gitmesi de tartışma konusu olmuştu. Yar’Adua’nın hastalığından dolayı 
devleti yönetememesi ve akabinde 5 Mayıs 2010 tarihinde ölmesi de yönetim 
açısından önemli bir tartışma konusu oldu. Esas itibariyle en büyük tartışma ve 
çatışma yapılması beklenen seçimlerin yapılmaması ve Yar’Adua’nın yardımcısı 
olan Jonathan’ın doğrudan kendisini başkan ilan etmesiyle başladı. Tüm bu 
siyasi belirsizlik ortamında Boko Haram da bulunduğu bölgede tartışma ve 
çatışmalara dâhil olmuştur.) hem de ekonomik eşitsizliğinden güvenlik sorununa 
kadar pek çok konuyla ilgili Hükûmete karşı isyan etmeye başlamıştır. Bunun 
üzerine Yusuf önderliğinde 2009 yılında emniyet ve ordu güçleriyle şiddetli 
çatışmalar yaşanmıştır. İlk büyük çatışma olarak bilinen bu çatışmada bine 
yakın kişi hayatını kaybetmiştir. Boko Haram lideri Yusuf da ölenler arasında 
olmuştur; ancak onun nasıl ve nerede öldüğüyle ilgili net bir bilgi olmamakla 
birlikte yeni tartışmalar ve şiddetli çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Çünkü 
emniyet ve ordu kanadında Yusuf’un ölümü ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiştir. 
Emniyet güçleri Yusuf’un çatışma esnasında öldürüldüğünü açıklarken, ordu ise 
Yusuf’u polislere canlı olarak teslim ettiklerini açıklamıştır. Bunların yanı sıra 
eyalet yetkilileri ise Yusuf’un kaçmaya çalışırken öldürüldüğünü açıklamıştır.312

Yusuf’un öldürülmesiyle birlikte şiddet içerikli çatışmalar durmaksızın 
devam etti. Yusuf’tan sonra Ebubekir Şekayu liderliğinde devam eden 
çatışmalar, özellikle 2011 yılında iktidara gelen Başkan Jonathan ile şiddetli bir 
şekilde etkisini gösterdi. Daha açık bir ifadeyle başlangıçta düşük yoğunluklu 
olan bu çatışma orta yoğunluklu bir çatışmaya dönüştü. Ancak Başkan Jonathan 
dönemiyle birlikte bu çatışmanın yüksek yoğunuklu bir çatışmaya dönüştüğü 
gözlemlenmiştir. Başkan Jonathan, bölge halklarını ayırmaksızın onlara yönelik 
orantısız güç kullandı. Bu durum Boko Haram’ı desteklemeyen insanların da 
Boko Haram’a katılımını artırdı. Ayrıca siyasi yolsuzluk, ekonomik ve kalkınma 
eşitsizliği, orantısız askeri güç kullanımı ve Hükûmetin güvenliği sağlamadaki 
zayıflığı gibi birçok konu da insanların Boko Haram’a destek vermesine  
 
 

312 ___, “Nijeryalı Lider Canlı Yakalanmış”, 1 Ağustos 2009, https://www.bbc.com/
turkce/haberler/2009/08/090801_nigeria Erişim Tarihi: 15.08.2021.
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neden oldu. Bu durumlar göz önüne alındığında Boko Haram’a destek günden 
güne artmaya başladı. Güneyli Başkan Jonathan’ın da kuzeye yönelik siyasi 
istikrarsızlığıyla birlikte genelleyici bir politika izlemeye başlaması da Boko 
Haram’ın büyümesine ve gerilla taktiğiyle daha da şiddetli çatışmalarla gündem 
olmasına sebebiyet verdi. Hükûmetin politikalarına karşı direnmeye başlayan 
Boko Haram üyeleri, bölgede kendilerine destek vermeyen halklara da zarar 
vermeye başladı.

Başlangıçta yardımsever ve dayanışma içerisinde büyümeye çalışan 
Boko Haram, özellikle 2011’den sonra şiddet içeren eylemlere başvurdu. Bu 
bağlamda Hükûmet 2013 yılında Boko Haram’ı terör listesine aldığını ilan 
etti. 2014 yılında ise 276 kız öğrenciyi kaçıran Boko Haram, bu yıldan itibaren 
uluslararası bir terör örgütü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan durmaksızın şiddet 
içerikli saldırılarına devam etti. Boko Haram’ın en çok saldırı eylemleri 2014-
2015 yıllarında gerçekleşti. 2016’da Boko Haram içinde liderlik sorunu başladı. 
Yusuf’un oğlu Ebu Musab El-Bernavi, Ebubekir Şekayu’dan liderliği devralmak 
için harekete geçti. Bu nedenle Boko Haram örgütü içinde yaşanan çatışmalar, 
kısa sürede örgütün ikiye bölünmesine yol açtı. Ebu Musab El-Bernavi’nin kendi 
liderliğinde Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) adında yeni bir örgüt kurmasıyla 
Boko Haram ikiye bölündü; ancak Boko Haram’ın saldırıları devam etti. 2016 
yılında iç anlaşmazlıktan dolayı saldırı eylemlerini azaltan Boko Haram, 
2017’den itibaren tekrar artırmaya başladı. 2020 yılına kadar dalgalı bir şekilde 
saldırılarına devam eden Boko Haram, Hükûmet ile şiddetli çatışmalar halinde 
olmuştur. Aynı zamanda ISWAP ile de zaman zaman çatışmalar yaşamıştır. Çok 
geçmeden Ebubekir Şekayu 19 Mayıs 2021 tarihinde Sambisa Ormanı’nda Ebu 
Musab El-Bernavi liderliğindeki ISWAP örgütü tarafından öldürülmüştür. Bu 
tarihten itibaren Boko Haram’ın saldırı eylemlerinde azalma gözlemlenmiştir. 
Boko Haram’ın 2014-2021 yıllarına ait saldırı eylemleri aşağıdaki grafikte 
gösterildiği gibidir:



154    NİJERYA’DA BOKO HARAM ÇATIŞMASI

Kaynak:  https://www.bbc.com/news/world-africa-57117296  Erişim Tarihi: 
20.08.2021.

2009’dan itibaren Hükûmete karşı büyük çoğunluğu düşük yoğunluklu kısmen 
de orta yoğunluklu çatışmalarla gündem haline gelen Boko Haram, grafikte 
de görüldüğü gibi yüksek yoğunluklu çatışma eylemlerini 2014 ve 2015 
yıllarında gerçekleştirmeye başlamıştır. Saldırıların bu yıllarda artmasının ve 
Boko Haram’ın bir teröre dönüşmesinin ana sebeplerinden biri 2011-2015 
yıllarında görev yapmış Başkan Jonathan’ın baskıcı politik uygulamalarından 
kaynaklıdır; çünkü Jonathan Boko Haram’a yönelik değil, kuzey bölgesine 
yönelik sert politik uygulamalarda bulunmuştur. Bundan dolayıdır ki bölge 
halklarından birçoğu Boko Haram’a katılmış ve dönemin Hükûmeti’ne karşı 
isyana girişmişlerdir. Hükûmetin uyguladığı politik uygulamalara karşı ise 
Boko Haram da hem Hükûmet güçlerine hem de bölge halklarından kendisine 
destek vermeyenlere yönelik faaliyetler sergilemiştir. Fakat 2016’dan itibaren 
iktidara gelen Kuzeyli Başkan Buhari’nin de yanlış politik uygulamalarından 
dolayı Boko Haram saldırılarına devam etmiştir/etmektedir. Bu sebeplerdendir 
ki Boko Haram örgütü bitirilmiş değildir. Başlangıçta şiddet içermeyen bir 
cemiyet olarak kurulan Boko Haram, giderek hem üye sayısını artırabilmiş 
hem de siyasi açıdan güçlü ilişkiler kurabilmiştir. Etkin olduğu bölgede giderek 
güçlenen Boko Haram, şeriat usulüne dayalı bir devlet kurmanın gerekliliğine 
vurgu yapmış ve bu vurgu üzerinden bölgede tanınma mücadelesine girişmiştir. 
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Tanınma mücadelesine karşı harekete geçen Hükûmet yetkilileri, örgüt ile şiddetli 
çatışmalar yaşamıştır. Şiddetli çatışmalardan hareketle hem bölge halkları hem 
de ülkenin kuzeydoğu coğrafyası ciddi zararlar görmüştür/görmektedir.

Çıkarımlar;

1) Tarihi nedenlerden kaynaklı düşük ve orta yoğunluklu anlaşmazlıklardan 
ötekileştirme, toplumsal dışlanma, farklı etnik ve dini gruplar arasındaki 
çekişmeler gibi durumlardan dolayı çatışmaların zamanla yüksek 
yoğunluklu bir sürece girdiği gözlemlenmiştir.

2) Coğrafi nedenlerden kaynaklı olarak Hükûmetin özellikle, balta girmemiş 
Sambisa Ormanı ile Mandara Dağlarında yeterli güvenlik koridoru 
oluşturamadığından ve diğer birçok bölgede asayişi denetleyemediğinden 
çatışmaların şiddetlenmesine neden olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
bu durum Boko Haram’ın aktif faaliyetlerde bulunmasını ve kontrolü 
sağlamaya çalışmasını kolaylaştırmaktadır.

3) Sosyal nedenler açısından bakıldığında; toplumsal aile düzenine yönelik 
sağlıklı bir aile planlamasının olmayışı, yasa dışı çoklu evliliklerin 
yapılıyor olması, evlilik dışı çocuk doğum oranlarının yüksek olması gibi 
durumlarda da artışların yaşanıyor olması çatışmaların sebeplerindendir. 
Dolayısıyla bu durum toplumsal aile hayatı başta olmak üzere, kültürel 
yapıları, siyasi istikrarı, eğitim sürecini ve gelir dağılımını olumsuz 
etkileyebilmektedir. Buradan hareketle eğitimden yoksun, aile ortamından 
uzak birçok bireyin başıboş büyümesine, terör ve suç çetelerine katılmasına, 
hırsızlık olaylarına karışmasına neden olabilmektedir.

4)  Çok etnikli ve dinli Nijerya’da kültürel nedenlerden kaynaklı çatışmalar da 
söz konusudur. İki yüz elliden fazla etnik topluluğun, semavi dinler dışında, 
onlarca yerel inanca sahip insanların bulunduğu Nijerya’da, hükûmetler 
tarafından uygulanmış ve uygulanmakta olan siyasi kayırmacılık, gelirde 
adaletsizlik, bölgeler arası yatırımlarda eşitsizlik gibi faktörlerden kaynaklı 
kültürel çatışmalar da meydana gelmiştir/gelmektedir. Bu çatışmalar 
diğer çatışmalara oranla daha şiddetli ve kalıcı olabilmiştir; çünkü yapay 
sınırlardan kaynaklı bir sorun söz konusu iken, hükûmetlerin bu tür yanlı 
politik kararlar alıp uygulaması çatışmaların kimlik temelli bir boyut 
kazanmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.

5) Siyasi açıdan bakıldığında; bağımsızlığının ilk kırk yılında şiddetli siyasal 
kutuplaşmaların yanı sıra askeri darbelerin sıklıkla yaşandığı, toplumsal 
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gruplaşmaların arttığı Nijerya’da, siyasi istikrarın ve toplumsal düzenin 
sağlanamadığı görülmüştür. 

6) iki bin sonrası dönemde de (askeri darbeler yaşanmamış olsa da) etkin 
bir şekilde siyasi kayırmacılığın, yolsuzluğun, yoksulluğun, güvenlik 
sorununun artış gösteriyor olması da çatışmaların nedenlerindendir.

7) Ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak Nijerya, değeri yüksek ham 
madde kaynaklarına sahip olmasına rağmen, bu kaynaklardan elde edilen 
gelirlerin ciddi anlamda halkın ekonomik durumuna yansıtılamıyor 
olması da çatışmalara yol açmıştır. Dahası bu kaynakların neredeyse 
bütünü güneyde bulunmakla birlikte, bu kaynaklardan elde edilen 
gelirlerin büyük bir kısmı Hükûmet kanadında bir kısmının da güney 
bölgelerine yönelik yatırımlar için kullanılıyorken, kuzey bölgelerinin 
bu yatırımlardan yoksun bırakılması da çatışmaların sebeplerinden 
olmuştur.

8) Kolluk kuvvetleri (emniyet-ordu) açısından Hükûmetin güvenliği 
sağlayamaması da çatışmaların nedenlerindendir. Bu bağlamda iki yüz 
milyonu aşkın bir nüfusa ve yaklaşık bir milyon kilometre karelik bir 
alana sahip olan Nijerya’da, güvenliği sağlamakla yükümlü yaklaşık beş 
yüz on beş bin asker ve polisin bulunuyor olması da güvenlik açığını 
ortaya çıkarttığını göstermektedir. Bu sayı güvenliği sağlamada oldukça 
yetersiz kalmakta ve gruplaşmaların artmasına ve radikalleşmesine yol 
açabilmektedir.

 Zikredilen bu maddeler incelendiğinde, esasen Hükûmetin asli görevini 
yerine getirmediğini göstermektedir. Bu durum bir Hükûmet boşluğuna 
yol açmaktadır. Her ne kadar Nijerya resmiyette bir Hükûmet tarafından 
yönetiliyor olsa da Hükûmetin asli görevini yerine getiremiyor olmasından 
dolayı başkent dışındaki eyalet ve bölgelerde Hükûmet boşluğunun 
oluşundan bahsedilebilir; çünkü 21. yüzyıl Nijerya’sında birden fazla 
terör örgütleriyle birlikte suç ve çete gruplarının varlığı bu durumu 
örneklendirmektedir. Özellikle kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren 
Boko Haram’ın günbegün güçlenmesi, saldırı faaliyetlerinde azalma 
olsa da saldırılara devam etmesi, halka yönelik tehdit, taciz ve kaçırma 
eylemlerinde bulunması gibi faktörler, esas itibariyle Hükûmetin asli 
görevini yerine getirmediğinin kanıtıdır. Bundan dolayıdır ki Boko 
Haram ne bitmekte ne de saldırılarına son vermektedir. Boko Haram’ı 
zayıflatmanın veya topluma kazandırmanın çözüm yolu Hükûmetin alması 
gereken politik uygulamalara bağlıdır. Bu bağlamda;
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9) Hükûmetin öncelikli politikası halkın can ve mal güvenliğini sağlamak 
adına gerekli adımları atması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ekonomik 
refah düzeyini de gözden geçirmeli ve tüm bölgelere yönelik eşit yatırım 
olanakları sunmalıdır.

10) Kayıtsız doğum oranlarını belirlemeli, aile planlamasına yönelik halkı 
bilgilendirmek adına, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteler aracılığıyla, 
okullar, medreseler, camiler, sinagoglar ve kiliseler ile diğer eğitim 
kurumlarıyla birlikte seminerler düzenlemelidir.

11) Değeri yüksek ham madde kaynaklarıyla birlikte ülkenin diğer iktisadi 
kalemlerinden elde edilen gelirleri, ülkenin bir bölgesine yönelik değil, 
tüm bölgelere eşit seviyeli yatırım olanaklarını sağlamalıdır.

12) Devlet kurumlarında yolsuzluk, rüşvet ve insan kayırma gibi faaliyetlere 
son vermek adına gerekli adımların atılmasını öncelemelidir.

13) Uti possidetisten kaynaklı farklı etnik ve dinden halkların barış içinde bir 
arada yaşamaları için gerekli adımları atmalıdır. Bu bağlamda her şehirde 
barış komitelerini kurmalı, yerel ve topluluk düzeyindeki gruplardan 
destek almalıdır.

 Bu ilkelerden hareketle Hükûmet yetkililerinin önceliği yurttaşlarının can 
ve mal güvenliği başta olmak üzere ekonomik refahı, siyasi güvenceyi, 
toplumsal birlikteliği ve kalıcı bir barış ortamını sağlamayı hedef 
edinmesi gerekmektedir. Kısacası tarihi nedenlerden, coğrafi unsurlardan, 
sosyokültürel kurum ve yapılardan, siyasi ve ekonomik açılardan hareketle 
yeni düzenlemelere başvurmalı ve hayata geçirmelidir. Hayata geçirilmesi 
gereken bu hedefler doğrultusunda Hükûmet ile yurttaşlar arasında sağlıklı 
ilişkiler kurulabilecek ve Boko Haram ile diğer örgütlere olan yönelimler 
azalabilecektir. Bu vesileyle ibadethanelere, sivillere, kamu kurumlarına 
ve Hükûmet yetkililerine yönelik ölümcül terör saldırılarında da azalma 
yaşanabilecektir; ancak bunlar ve bunlara benzer ilkeler uygulanmadığı 
sürece Boko Haram’ın faaliyetleri daimi olarak devam edecektir. Boko 
Haram, her ne kadar dini bir cemaatten oluştuğunu ve İslam için mücadele 
ettiğini ifade etse de 2009 ve sonrasında gösterdiği faaliyetler, Boko 
Haram’ın terörden farklı olmadığını göstermiştir. Bu bağlamda;

14) Dini bir cemaat olarak Borno Eyaletinin başşehri Maiduguri’de Muhammed 
Yusuf liderliğinde kurulan Boko Haram, ‘Batı eğitimi haramdır’ ilkesini 
benimsedi. Bunun üzerine İslam ve ilkelerini yaymaya başladı. Halk 
tabanında önemli bir destek kazandı ve günbegün üye sayısını arttırdı. 
Üyeleri arasında iş adamları, tüccar, esnaf, çiftçi ve öğrenciler de yer aldı.
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15) Zengin üyeleri aracılığıyla yoksul ailelere maddi destek sağladı. Gençlerin 
evlenmelerine ve iş bulmalarına yardımcı oldu. Bu vesileyle bölgede 
önemli bir nüfuz sahibi oldu. Bu nüfuz ile siyasi bağlantılar kurdu. İlk 
siyasi bağlantıları arasında eyalet valileri yer aldı. Eyalet valiliği seçimle 
olduğundan birçok aday Boko Haram’dan destek almak adına irtibat 
kurmaya başladı. 2003 ve 2007 Borno Eyalet vali seçimlerinde Boko Haram 
üyeleri, Ali Modu Şerif’e destek verdi. Şerif, Boko Haram’ın desteğiyle 
iki dönem Vali oldu ve maddi anlamda da Boko Haram üyelerine destek 
ve iş imkânı sağladı.

16) 2009 yılına kadar bölgede iyi işlere vesile olmaya çalışan Boko Haram 
lideri Yusuf’un, gerek Hükûmet boşluğu gerek güvenlik ve ekonomik 
sorunlardan dolayı gerekse de bölgede bir lider olma aruzusu ile Hükûmet 
güçleriyle anlaşmazlıklar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Başlangıçta düşük 
yoğunluklu bir çatışma olarak bilinse de kısa sürede orta yoğunluklu bir 
çatışma ortamının meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yaşanan çatışmalarda 
Yusuf’un öldürülmüş olması da yeni gruplaşmalara ve çatışmalara 
sebebiyet verdiği görülmüştür.

17) 2007’de yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2010’da yapılan 
başkanlık ataması da çatışmaların sebepleri arasındadır. 2007 yılında 
seçimleri Umaru Musa Yar’Adua (Ömer Musa) kazandı ancak, seçimlere 
hile karıştığı gerekçesiyle tartışmalar yaşanmıştı. 2009 yılında Ömer 
Musa’nın hastalığı sebebiyle yerine geçici olarak Başkan Yardımcısı 
Jonathan getirilmişti. Fakat Musa’nın 5 Mayıs 2010 tarihindeki ölümü 
üzerine Başkan Jonathan 2011 yılında yapılması beklenen seçimlere 
gitmek yerine kendisini doğrudan başkan ilan etti. 2015 yılına kadar 
başkanlık görevini ısrarla sürdürdü. Özellikle de kuzey halklarının 
bu karara tepki göstermiş olması, Jonathan’ın kuzeye yönelik baskıcı 
politikalar yürütmesine neden oldu. Şiddetli krizlere sebep olan bu politik 
uygulamalar, hem Boko Haram’a katılımı artırdı hem de kimliğe dayalı 
yüksek yoğunluklu çatışmaların başlamasına sebebiyet verdi. Öte yandan 
bu karmaşık ortamdan hareketle Jonathan, Boko Haram’ı da bir terör 
örgütü olarak ilan etti.

18) Terör örgütü olarak ilan edilmesinden dolayı birçok insan Boko Haram’dan 
uzaklaştı; fakat uzaklaşanlar, bu sefer Boko Haram’ın saldırılarına maruz 
kaldılar. Hem Hükûmetin orantısız güç kullanmasına hem de Boko 
Haram’ın orantısız tehdit ve saldırılarına maruz kalan insanlar, ya yerinden 
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oldular ya da ölümle can verdiler. Bu durum çatışmayı derinleştirdiği gibi 
karmaşıklaşmasına da sebebiyet vermiştir.

19) Hükûmetin güvenliği sağlayamamasından dolayı sayıları milyonları bulan 
insan yerinden göç etmek zorunda kaldı. Göç edemeyenler ise Boko 
Haram’ın tehdidiyle karşılaşmıştır. Tehdit etmenin yanı sıra Hükûmetin 
uyguladığı yanlış politikalar üzerinden de hareket eden Boko Haram, bu 
açıdan da üyelerini artırabilmiştir.

20) Başka bir ifadeyle Boko Haram, Hükûmetin; kuzeye yönelik ekonomik 
eşitsizlik, siyasi güvensizlik, yolsuzluk, bölgeler arası yatırım eşitsizliği 
gibi politikalarını eleştirerek halktan destek almaya çalışmıştır. Hükûmetin 
orantısız güç kullanımını da ileri sürerek bölge halklarıyla iletişim 
kurabilmiştir. Bunun yanı sıra Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşu 
ülkelerdeki halklardan bazılarının da desteğini almayı başarabilmiştir. 
Boko Haram istediği hedefe ulaşamamış olsa da aktif bir şekilde saldırılar 
gerçekleştirebilmiş ve varlığını koruyabilmiştir. Gelinen noktada bölge 
halklarının hem Boko Haram’dan hem de Hükûmetin yanlış politik 
uygulamalarından dolayı belirsiz bir süreç içerisine girdiği gözlemlenmiştir.

 Sonuç itibariyle Nijerya’daki kimlik temelli çatışmaların başında 
gelen Boko Haram çatışması; siyasi nedenlerden kaynaklı, ekonomik 
eşitsizliklerden besleyici kültürel kimlikleri tetikleyen bir süreç olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla yapay sınırların müsebbibi olarak nasıl ki 
sömürgeci güçler gösteriliyor ise Boko Haram çatışmasının bu denli geniş 
bir yankı bulmasının ve kalıcı bir sorun olmasının müsebbibi olarak da 
Hükûmetlerin (özellikle Joathan Hükûmeti) uygulamakta ısrar ettikleri 
yanlış politik kararların gösterilmesi mümkündür. Bu bağlamda bu tez, 
Nijerya’da güçlü bir Hükûmet kurulmadığı sürece yolsuzluk, ekonomik 
eşitsizlik, siyasi güvensizlik ve toplumsal düzensizlik konularında revize 
olmadığı müddetçe çatışmaların orta ve yüksek yoğunluklu seviyelerde 
devam edeceğini öngörmektedir. Özellikle can ve mal güvenliğiyle birlikte 
ülke asayişinin de sağlanmasının, hem terör örgütlerini zayıflatacağı hem 
de halkla Hükûmet arasında bir köprü oluşturacağını iddia etmektedir. 
Bununla birlikte var olan çatışmaların bitmesine veya olması muhtemel 
olan çatışmaların önlenmesine yönelik barış komitelerinin kurulmasının 
da bu çatışmalara çözüm olacağını ileri sürmektedir.
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