
ABDURRAHIM SIRADAĞ

MAYIS 2015  SAYI: 125ANALİZ 

SAHRA ALTI AFRIKASI’NDA
TERÖRIST GRUPLARIN YÜKSELIŞI 

BOKO HARAM VE EŞ-ŞEBAB





MAYIS 2015  SAYI: 125

SAHRA ALTI AFRIKASI’NDA
TERÖRIST GRUPLARIN YÜKSELIŞI 

BOKO HARAM VE EŞ-ŞEBAB

ANALİZ 

ABDURRAHIM SIRADAĞ

INGILIZCEDEN ÇEVIREN: HANDAN ÖZ



COPYRIGHT © 2015
Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı’na aittir. SETA’nın izni olmaksızın yayının 
tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik (fotokopi, 
kayıt ve bilgi depolama, vd.) yollarla basımı, yayını, çoğaltılması 
veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek suretiyle alıntı 
yapılabilir.

Uygulama: Songül Eryiğit
Baskı: Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş., İstanbul

SETA | SIYASET, EKONOMI VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI
Nenehatun Caddesi No: 66 GOP Çankaya 06700 Ankara TÜRKİYE
Tel:+90 312.551 21 00 | Faks :+90 312.551 21 90
www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi

SETA | Washington D.C. Office
1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 1106 
Washington, D.C., 20036 USA
Tel: 202-223-9885 | Faks: 202-223-6099
www.setadc.org | info@setadc.org | @setadc

SETA | Kahire
21 Fahmi Street Bab al Luq Abdeen Flat No 19 Cairo MISIR
Tel: 00202 279 56866 | 00202 279 56985 | @setakahire

SETA | Istanbul
Defterdar Mh. Savaklar Cd. Ayvansaray Kavşağı No: 41-43
Eyüp İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 395 11 00 | Faks: +90 212 395 11 11



5s e t a v . o r g

SAHRA ALTI AFRIKASI’NDA TERÖRIST GRUPLARIN YÜKSELIŞI: BOKO HARAM VE EŞ-ŞEBAB

IÇINDEKILER

ÖZET  7

GIRIŞ  8

BOKO HARAM: IDEOLOJIK VE TARIHI TEMELLER  8

BOKO HARAM’IN YAPISI VE STRATEJISI  11

EŞ-ŞEBAB: IDEOLOJIK VE TARIHI TEMELLER  16

EŞ-ŞEBAB’IN ORTAYA ÇIKIŞINA SEBEP OLAN DINAMIKLER  18

EŞ-ŞEBAB ÖRGÜTÜNÜN YAPISI VE STRATEJISI  20

SONUÇ  24



6

ANALİZ 

s e t a v . o r g

YAZAR HAKKINDA

Abdurrahim SIRADAĞ
Abdurrahim Sıradağ 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisansını 2009 yılında Güney Afrika’da bulunan Johannesburg Üni-
versitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlayan Sıradağ, doktora derecesini 2012 yılında 
Hollanda Leiden Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı. Yazar hâlen Bosna-Hersek’te 
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent ola-
rak görevine devam etmektedir. Yazarın makaleleri Insight on Africa, Insight Turkey, Africa 
Insight, Afro Eurasian Studies ve Academic Inquires gibi bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. 
Sıradağ Afrika’da çatışma ve uluslararası güvenlik alanında uzmanlaşmaktadır.



7s e t a v . o r g

SAHRA ALTI AFRIKASI’NDA TERÖRIST GRUPLARIN YÜKSELIŞI: BOKO HARAM VE EŞ-ŞEBAB

2001’de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra Afrika’da yeni bir siyaset ve gü-
venlik düzeni ortaya çıktı. Bu dönemden sonra Afrika’da birçok ülke ile Afrika Bir-
liği (AU) ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gibi önemli 
bölgesel örgütler güvenlik merkezli dış politikalar geliştirmeye başladı. Ancak Af-
rika ülkelerinin ve bölgesel örgütlerin geliştirdiği güvenlik odaklı politikalar kıtaya 
sürdürülebilir bir barış, güvenlik ve istikrar getiremedi. Bu politikalar Afrika ül-
kelerinde siyaset, ekonomi ve sosyal istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı ve 
yeni radikal hareketlerin ve terör gruplarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Örneğin; 
Nijerya’da Boko Haram ve Somali’de Eş-Şebab terör örgütleri 2000’li yılların ba-
şından itibaren Afrika’daki en tehlikeli ve radikal terör grupları olarak ortaya çıktı. 
Bu analizde, Boko Haram ve Eş-Şebab terör örgütlerini ortaya çıkaran dinamikler, 
her iki örgütün ideolojik kökenleri ve bu grupların düzenlediği terör saldırılarının 
arkasındaki ana sebepler incelenmektedir. 

ÖZET

Bu analizde, 
Boko Haram ve 
Eş-Şebab terör 
örgütlerini ortaya 
çıkaran dinamikler, 
her iki örgütün 
ideolojik kökenleri 
ve bu grupların 
düzenlediği terör 
saldırılarının 
arkasındaki 
ana sebepler 
incelenmektedir.
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olduğu söylenebilir. Ne var ki bu ülkelerdeki te-
rörün ortaya çıkmasına uluslararası aktörlerin dış 
politika önceliklerinin neden olduğunun göz ardı 
edilmemesi gerekir.

Boko Haram ve Eş-Şebab terör örgütlerini 
doğru bir şekilde analiz etmek için “terörizm” 
kavramının üzerinde durulması gerekmektedir. 
Terörizm “terör” kelimesinden türetilmiş olup; 
korku, korkutma, şiddet ile saldırganlık ihtiva 
etmektedir. Bu tanım ayrıca adam kaçırma, su-
ikast, tecavüz, uçak kaçırma, intihar saldırıları, 
silahlı saldırılar ve kundaklama gibi farklı terör 
yöntemlerini de kapsamaktadır. Terörizmin baş-
lıca hedefleri: Dikkat çekmek, yerli nüfusu kor-
kutmak ve şiddet kullanımıyla kamuoyunu etki 
altına almaktır. Hükümetler, köktendinciler, aşırı 
sağcı ve solcular, yeraltı örgütleri terör failleri ola-
bilirler. Bu araştırma, hem Boko Haram’ın hem 
de Eş-Şebab’ın suikast, adam kaçırma ve intihar 
saldırıları da dâhil farklı terör yöntemleri uygu-
ladıklarına işaret etmektedir. Terör saldırılarının 
arkasında siyasi, sosyal, ekonomik ve dini se-
bepler bulunabilmektedir.1 Bu çalışma adı geçen 
terör örgütlerinin sadece dini gerekçelerle değil 
aynı zamanda siyasi, sosyal ve ekonomik güdü-
lerle hareket ettiklerini vurgulamaktadır.

BOKO HARAM: 
IDEOLOJIK VE TARIHI 
TEMELLER
Boko Haram 2009 yılından itibaren Nijerya 
hükümetinin güvenliğini tehdit eden en önemli 
terör örgütü olarak tanımlanmaktadır. Boko Ha-
ram ile hükümet güçleri arasındaki çatışmanın 
başlangıcından itibaren 4 binden fazla insan ha-
yatını kaybetmiştir ve 2 milyon kişi de güvenlik 
gerekçesi ile ülkenin kuzeyinden farklı bölgelere 
göç etmek zorunda kalmıştır. Boko Haram, Bor-

1. A.I. Ajayi, “Boko Haram and Terrorism in Nigeria: Exploratory 
and Explanatory Notes”, Global Advanced Research Journal of His-
tory, Vol. 1, No. 5, (2012), s. 103. 

GIRIŞ
Afrika’da 11 Eylül saldırılarından sonra terörizmin 
özellikle stratejik bölgelerde yükselişe geçtiğini 
söyleyebiliriz. Nijerya ve Somali, Sahra Altı Afrika 
bölgesinin bu anlamda en önemli ülkeleri arasın-
da yer almaktadır. Özellikle Nijerya petrol üreti-
mi nedeniyle stratejik öneme sahipken, Somali 
Arap Yarımadası ve Kızıl Deniz’e açılan bir geçit 
özelliği taşımaktadır. Bu iki ülke Afrika kıtasında 
önemli bir yere sahip olmasına rağmen, ekonomik 
gelişmişlik açısından dünyanın en fakir ülkeleri 
arasında yer almaktadır. Ülkelerin iç dinamikleri-
nin siyasi ve ekonomik istikrarın oluşmasında çok 
önemli bir rol oynadığı dikkate alındığında bu iki 
ülke kıta ölçekli güvenlik ve istikrar açısından çok 
daha önemli hale gelmektedir. Söz konusu ülke-
ler, sömürü güçlerden bağımsızlıklarını kazanma-
larının ardından siyasi ve ekonomik istikrarlarını 
sağlayamamış, sağlayamadıkları gibi de uluslara-
rası ana aktörlerin sürekli bir biçimde mücadele 
merkezi haline dönüşmüştür. Özellikle Nijerya’da-
ki Boko Haram ve Somali’deki Eş-Şebab terör ör-
gütleri kıta ölçekli istikrarı ve güvenliği olumsuz 
etkileyen söz konusu unsurlar arasında ilk sıralar-
da yer alırlar. İlk bakışta bu durumun arkasında 
yatan kıta ölçekli siyasi ve ekonomik krizlerin, 
istikrarsızlığın ve güvensizliğin temel dinamikleri 
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no eyaletinin başkenti Maiduguri’de 2002 yılında 
Muhammed Yusuf tarafından kurulmuştur. Or-
taokulu terk eden Muhammed Yusuf eğitimini 
tamamlamak üzere Çad ve Nijer’e gitmiş ve 2001 
yılında Nijerya’ya dönerek Maiduguri’de Yusufi-
ye adıyla kendi mezhep grubunu oluşturmuştur. 
Bu gruba kısa sürede Nijerya’nın kuzeyinden, 
Çad’dan ve Nijer’den birçok kişi katılmıştır. Suri-
yeli alim Ahmed İbni Teymiye’nin (1268-1328) 
düşünceleri ve eserlerinden ilham alan Muham-
med Yusuf, “cihat” kavramını radikal bir temelde 
tanımlayıp savaşarak mücadele etmeyi İslam’ın 
beş şartından daha fazla önemsemiştir.2

Boko Haram’ın daha çok selefi akımdan 
etkilendiği ifade edilebilir. Selefiler İslam dinine 
çok radikal ve katı bir yorum getirmekte, Müs-
lüman dünyasını birleştirmek suretiyle bir İslam 
devleti kurmak ve böylece şeriat yasasını hayata 
geçirmek amacıyla hareket etmektedir. Coğrafi 
anlamda selefi hareketin dünyanın her yanında   
–özellikle de Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da– 
taraftarları bulunmaktadır. Aynı zamanda, sele-
filer (demokrasi ilkeleri de dâhil) komünist ve 
kapitalist sistemlerin her ikisini de reddetmekte, 
şeriat yasalarının halkı ve devleti yönetecek tek 
yasal sistem olduğuna inanmaktadır. Selefi ha-
reketler yönetimleri ve faaliyetleri bakımından 
dinamik ve oynak bir yapıya sahiptir; bu durum 
takip edilmelerini ve gözlemlenmelerini zorlaş-
tırmaktadır. Özellikle gençleri bünyesine katan 
selefi hareketler dünya genelinde yeni üyeler 
edinmelerini sağlayacak şekilde teknolojiyi aktif 
olarak kullanmaktadır. Selefiler ayrıca modern ve 
laik eğitim sistemini de reddederek İslam dinine 
en sıkı şekilde bağlı ve dini en doğru anlayan ye-
gane grup olduklarına inanırlar.3

Boko Haram adı yerel Hausa dilinden gel-
mektedir; “Batılı eğitim günahtır!” anlamını 

2. Kyari Mohammed, “The Message and Methods of Boko Ha-
ram”, Boko Haram: Islamism, Politics, Security and the State in Ni-
geria içinde  March-Antoine Perouse de montclos(ed.), (African 
Studies Centre, Leiden: 2014), s. 14-6.

3. Bkz. http://www.gatestoneinstitute.org/4342/germany-salafism 
(erişim tarihi: 21 Aralık 2014).

taşır–ki bu ifade Boko Haram ideolojisinin ve 
felsefesinin temel taşıdır. Ayrıca “Boko” kelime 
anlamı olarak “Batılı” iken, “Haram” Batılı eğiti-
min yasaklanmasını ifade eder.

Boko Haram çoğunlukla Nijerya’nın orta, 
kuzeydoğu ve kuzey merkez eyaletlerinde faaldir. 
Muhammed Yusuf, 2002 yılında Nijerya’nın ku-
zeydoğusunda Maiduguri kentinde bir cami ve 
bir okuldan oluşan eğitim kompleksi kurmuş-
tur. 2002-2009 döneminde hayli aktif olan söz 
konusu kompleks Kamerun, Çad ve Nijer gibi 
komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde işsiz ve yok-
sul gençler için ücretsiz eğitim hizmeti sunmuş; 
keza yoksul öğrencilere yönelik geniş kapsamlı 
bir dizi sosyal programla Nijerya’nın kuzeyinde 
yoksul sayısını ve işsizliği azaltmayı hedeflemiştir. 
Özellikle yoksulluk, işsizlik, yaygın yolsuzluk ve 
az gelişmişlik durumları birçok yoksulu Yusuf ’un 
eğitim kompleksine kayıt olmaya sevk etmiştir.4

Boko Haram’a göre, Batılı değerler İslami 
değerlere ters düşmektedir. Ayrıca, emniyet ve 
hükümet binaları gibi modern devlet kurum-
ları Nijerya’daki Müslüman topluma zarar ver-
mektedir. Dolayısıyla Boko Haram emniyet ve 
hükümet binalarını özellike hedef alıp saldır-
maktadır. Daha da önemlisi, Boko Haram te-
rör örgütü Nijerya’nın kuzeyinde işsiz ve yoksul 
gençler için sığınak haline gelmiştir. İdeolojik 
anlamda, Boko Haram üyeleri “modern devlet 
binalarına saldırıları sırasında ölürlerse cennete 
gidebileceklerine” inanmaktadırlar. Yozlaşmış 
siyasi kurumların ortadan kalkması, yaşam stan-
dartlarının yükselmesi için toplumda şeriatın 
sağlamlaştırılması5 gerektiğini düşünmektedir-
ler.6 Boko Haram sadece Batılı eğitimi değil aynı 

4. Andrew Walker, “What is Book Haram”, Special Report, United 
States Institute of Peace, (2012), s. 3-4.

5. Nijerya’nın kuzeyinde 1999’dan beri 9 eyalet şeriatla yönetil-
mektedir. Bu eyaletler: Zamfara, Kano, Sokoto, Katsina, Bauchi, 
Borno, Jigawa, Kebbi ve Yobe’dir. Şeriat Yasası keza çoğunluğu 
Müslümanlardan oluşan Kaduna, Niger ve Gombe eyaletlerinde de 
uygulanmaktadır.

6. N. D. danjibo, “Islamic Fundamentalism and Sectarian Violen-
ce: The ‘Maitatsine’ and ‘Boko Haram’ Crises in Northern Nigeria”, 
Institute of African Studies, University of Ibadan, s. 7.
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HARITA 1. BOKO HARAM’IN ÜLKE IÇINDEKI KONUMLANIŞI VE ETKIN OLDUĞU ALANLAR 

Kaynak : http://www.usfglobalinitiative.org/newsletter/category/security-review/
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zamanda Batı kültürünü, sekülerizmi, demokra-
siyi ve Batılılaşmayı da reddetmektedir.

Boko Haram’ın kökeni 1980’deki Maitat-
sine isyanına dayanmaktadır. Maitatsine adıyla 
bilinen ve hayatını 1980’de kaybeden Muham-
med Merva, Nijerya’da İslam’ı aykırı bir biçimde 
yorumlayıp tartışmalara yol açan bir vaizdi. Ör-
neğin Merva, Hz. Muhammed’in sünnet ve ha-
dislerini, hatta Hz. Muhammed’i reddediyordu. 
Merva 1945 yılında Kamerun’un kuzeyindeki 
Merva’dan Nijerya’nın Kano kentine göç etti; ül-
kenin kuzeyinde kışkırtıcı ve istismar edici vaaz-
larıyla ünlü bir vaiz oldu. Müntesiplerinin radyo, 
otomobil, saat ve bisiklet gibi teknoloji ürünlerini 
kullanmalarını yasakladı7 ve 1979’da peygamber-
liğini ilan etti. Çok sayıda yoksul ve işsiz gencin 
dikkatini çeken Merva 1970’lerin başlarında Ni-
jerya’nın kuzeyinde Yan Tatsine olarak tanındı. 
1980 yılı Aralık ayında Maitatsine hareketi İslami 
toplumların siyasallaştıkları ve yozlaştıkları iddia-
sıyla Kano’daki Müslümanlar da dâhil olmak üze-
re toplumun dini önderlerine çeşitli saldırılarda 
bulundu. Hareket aynı zamanda Kano eyaletinin 
meşruiyetini reddederek kuzeydeki eyaletlerde 
barış ve güvenlik için tehdit oluşturdu.8

1980 yılındaki Maitatsine isyanında 5 bin 
kişi ile birlikte Yan Tatsine lideri de çatışmalarda 
öldürüldü. 1980 isyanı, önderlerini kaybetmiş 
olmalarına rağmen Maitatsine hareketini yok et-
medi. Tam tersine, bu isyanın ardından hareket 
büyüyerek Nijerya’nın kuzeyinde başka şehirlere 
de yayıldı. Maitatsine liderinin öldürülmesinin 
ardından Musa Makaniki lider oldu; ancak 2006 
yılında Nijerya emniyeti tarafından tutuklandı. 
Ülkede şiddet 1980 yılında Maitatsine liderinin 
ölümünden bu yana devam etmektedir. Ekim 
1982’de Maidaguri ve Kadua’daki çatışmada 3 
binden fazla, 1984 başında Yola kentinde mey-
dana gelen çatışmada ise bin kişi öldürüldü.9

7. Niels, Kastfelt, “Rumours of Maitatsine: A Note on Political 
Culture in North Nigeria”, African Affairs, Vol. 88, No. 350, (Jan., 
1989), s. 83-4.

8. A.g.e.

9. A.g.e.

Merva’nın İslam dini kadar ülkenin ekono-
mik ve siyasi sorunlarını suistimal ettiği açıktır. 
Bu istismar sayesinde Merva birçok yoksul ve 
işsiz gencin gruba katılımını sağladı. 1980’lerde 
Nijerya’nın siyasi, ekonomik ve sosyal sahnesini 
ciddi manada etkileyen Maitatsine hareketi bu-
gün de önemli bir rol oynamaktadır. Maitatsine 
isyanları sırasında Nijerya ordusu ve emniyet 
mensupları da dahil olmak üzere aralarında ha-
reket üyelerinin de bulunduğu 10 bin civarında 
kişi hayatını kaybetti. Hükümet Maitatsine ayak-
lanmalarını takiben Nijerya’nın kuzeyinde dini 
faaliyetleri kontrol altına aldı. Kuzeydeki başkal-
dırılar yalnızca Müslümanların değil Nijerya’nın 
kuzeyinin bir bütün olarak radikalleşmesine ve 
yalnızlaşmasına sebep oldu.10 Boko Haram’ın 
Maitatsine grubunun bir uzantısı olarak ortaya 
çıktığını ve felsefe, hedefler, örgüt planlaması an-
lamında Maitatsine grubuyla benzerlik gösterdi-
ğini söylemek mümkündür.

BOKO HARAM’IN 
YAPISI VE STRATEJISI
2009 yılından önce Boko Haram örgütsel ve si-
yasi bir yapıya sahip değildi. 2012’den sonra grup 
daha düzenli hale gelerek kendi hücre yapısını 
oluşturdu. Yaklaşık 26 hücreden oluşan Boko 
Haram’da her hücrenin bir bölgesel lideri bu-
lunmaktadır. Boko Haram’ın en üst karar organı 
Şura Konseyi ise otuz üyeden oluşmaktadır. Gru-

10. A.g.e.

Selefilikten etkilenen Boko Haram, sadece 
Batılı eğitimi değil aynı zamanda Batı 
kültürünü, sekülerizmi, demokrasiyi ve 
Batılılaşmayı da reddetmektedir.
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ba tek bir lider başkanlık eder ve bu lider grup 
adına konuşmak istediğinde Şura Konseyi’nin 
onayını almak durumundadır.11 Boko Haram sal-
dırı stratejisini ülkedeki değişen siyasi dinamikle-
re göre değiştirmektedir. 2009 öncesinde yalnızca 
hafif silahlarla saldırı düzenleyen Boko Haram, 
örgüt lideri Muhammed Yusuf ’un 2009’da öldü-
rülmesinden sonra daha farklı bir saldırı stratejisi 
geliştirmiş ve el yapımı bombalar (EYB) kullan-
maya, intihar saldırıları düzenlemeye ve özellik-
le Nijerya polis güçlerini, hükümet binalarını, 
Hristiyanları, önemli Müslüman liderleri, okul-
ları, camileri ve kiliseleri hedef almaya başlamış-

11. A.g.e., s. 67-9.

tır.12 Boko Haram ayrıca yabancıları, öğrencileri 
ve öğretmenleri rehin almaya başlamış, okulları 
ve telekomünikasyon baz istasyonlarını yakma 
eylemlerine girişmiştir. Grup, özellikle hüküme-
tin güvenlik güçlerinin İslami eğitim veren okul-
ları taciz ettikleri gerekçesiyle Batılı eğitim sunan 
okullara saldırdıklarını iddia etmektedir. Boko 
Haram’ın gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ma-
iduguri’de birçok okul Şubat 2013’ten bu yana 
kapalıdır.13 Boko Haram ayrıca medya kuruluş-
larına da saldırılar düzenlemektedir. Örneğin, 26 

12. A.g.e., s. 68-9.

13. Kyari Mohammed, “The Message and Methods of Boko Ha-
ram,” Boko Haram: Islamism, Politics, Security and the State in Ni-
geria içinde March-Antoine Perouse de montclos (ed.), (African 
Studies Centre, Leiden: 2014), s. 28.

TABLO 1. BOKO HARAM’IN ÖRGÜTSEL YÖNETIM YAPISI

Kaynak: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/216-curbing-violence-in-nigeria-ii-the-boko-ha-
ram-insurgency.pdf http://www.thetelescopenews.com/africa/3652-nigeria-examining-boko-haram.html
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Nisan 2012’de grup This Day gazetesinin Kaduna 
ve Abuja kentlerindeki bürolarına saldırmış ve bu 
saldırıya gerekçe olarak Hz. Muhammed’in gaze-
te tarafından aşağılanması gösterilmiştir.14

Hükümet güçleri ile Boko Haram arasında 
devam eden şiddetli mücadele 2009’dan itibaren 
artarak devam etmektedir. Temmuz 2009’da grup 
üyelerinin motosiklet kullanırken kask giymeleri-
ne ilişkin bir yasanın uygulanmasını reddetmesi 
üzerine hükümet ile Boko Haram arasında yoğun 
bir çatışma başgösterdi. Kask yasasına göre, hem 
sürücülerin hem de yolcuların kendi emniyetleri 
açısından kask giymeleri zorunluydu. Ekonomik 
sebepler gerekçesiyle Boko Haram üyeleri bu 
yasanın uygulanmasını reddettiler. Birçok işsiz 
genç, kaskların oldukça pahalı olduğu eleştirisi-
ni getirdi.15 Çatışmanın ikinci nedeni de, ülke-
nin kuzeyindeki Boko Haram üyelerinin Nijerya 
Federal Hükümeti’ni meşru bir iktidar olarak 

14. Bkz. http://www.bbc.com/news/world-africa-17926097 (eri-
şim tarihi: 19 Temmuz 2014).

15. Bkz. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7813418.stm (erişim 
tarihi: 11 Aralık 2014).

görmemeleri ve Nijerya hükümetinin ülkede ya-
şayan Müslümanların çıkarlarını korumadığına 
inandıkları için kask kullanmayı reddetmeleriy-
di. Federal hükümetin yürürlüğe koyduğu yasa-
ya karşı çıkmaları, grubun Nijerya hükümetinin 
meşruiyetini sorguladığına dair önemli işaretler-
den birisi olarak yorumlanmıştı. 

Bu gelişmelerin ardından Nijerya güvenlik 
güçleri 17 Boko Haram üyesini öldürmüş, Boko 
Haram lideri Muhammed Yusuf ’u da tutukladık-
tan sonra onun ölmesine neden olmuştur. Örgüt, 
liderlerinin öldürülmesiyle terör saldırılarını ülke 
genelinde daha da artırmış ve okullar, hapishane-
ler, polis karakolları, kamu binaları, kiliseler ve 
camilere yoğun saldırılarda bulunmuştur. 2009 
yılında ülke genelinde yaşanan çatışmada takri-
ben bin kişi hayatını kaybetmiş ve 700 kişi ya-
ralanmıştır. Boko Haram, güvenlik gerekçesiyle 
karargâhının yerini değiştirerek Nijer sınırına 
yakın Yobe eyaletindeki Kahamma’ya taşımıştır.16

16. “Curbing Violence in Nigeria: Boko Haram Insurgency”, Nige-
rian Tribune, 25 Nisan 2014.

GRAFIK 1. BOKO HARAM’IN SALDIRILARI SONUCU YILLARA GÖRE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI

Kaynak : http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=boko+haram&sa.x=34&sa.y=21&sa=Search



14

ANALİZ 

s e t a v . o r g

Boko Haram Nijerya devleti tarafından ül-
kenin en güçlü ve en tehlikeli terörist yapılanma-
sı olarak kabul edilmektedir. Örgüt, Mart 2015’e 
kadar yalnızca ülke içinde saldırılar düzenleyerek 
Nijerya’nın kuzeydoğusunda terör faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Mart 2015’ten sonra ise Boko Ha-
ram, DEAŞ terör örgütüne bağlılığını ilan ederek 
çevre ülkelere de –Çad ve Nijer– saldırı düzen-
lemeye başlamıştır. Boko Haram’a daha çok ül-
kenin kuzeydoğusundaki bölgeden genç ve işsiz 
bireyler katılmaktadır. 

Merkezi olmayan yapısı nedeniyle örgüt, 
ülke içinde ölümle sonuçlanan saldırıları kolayca 

düzenleyebilmekte ve gerilla taktikleri kullanarak 
etkin bir şekilde ülke genelinde harekât kabili-
yetini ve nüfuz alanını artırabilmektedir. Nijer-
ya hükümeti 2013 yılında Adamawa, Borno ve 
Yobe gibi ülkenin doğu eyaletlerinde olağanüstü 
hal ilan ettiği sırada Boko Haram daha da radi-
kalleşerek sivillere ve devlet binalarına saldırıları-
nı artırmıştır. Nijerya’nın kuzeyinde güvenlik se-
viyesinin yükseltilmesi Boko Haram’ı daha fazla 
tahrik ederek örgütün ölümcül saldırılar düzen-
lemesine sebep olmuştur.

Nijerya silahlı kuvvetleri ülkenin kuzeyinde 
terörle mücadelede sebep oldukları insan hakları 

Kaynak : http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=boko+haram&sa.x=34&sa.y=21&sa=Search

GRAFIK 2. BOKO HARAM SALDIRILARININ HEDEF TIPLERI 2009-2013
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ihlalleri nedeniyle ciddi şekilde eleştiriye uğra-
maktadır. Sıkı güvenlik politikaları, insan hakları 
ihlalleri ve sosyal ve ekonomik altyapının çök-
müş olması bir yandan kuzeyde Boko Haram’ın 
terör faaliyetlerini güçlendirmekte ve grubun 
varlığına meşruiyet kazandırmakta; diğer yandan 
da Nijerya hükümetinin halk nezdindeki meşrui-
yetine zarar vermektedir. Daha önemlisi, Nijerya 
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (BUSK) 14 
Şubat 2015’te yapılması gereken cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini Boko Haram terör grubunun 
sebep olduğu güvenlik problemleri nedeniyle 
ertelemiştir. 28 Mart 2015’te yapılan seçimleri17 
Müslüman lider Muhammedu Buhari kazanmış-
tır. Boko Haram’ın gelecekte şiddet içeren terör 
eylemleriyle Nijerya politikaları üzerinde politik 
gücünü artırmaya devam edeceği söylenebilir. 
Hükümetin sosyal, ekonomik ve siyasi meydan 
okumalara karşı etkili bir politika geliştirmesi ül-
kede terör faaliyetlerinin sona ermesi için büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Boko Haram’ın terörist faaliyetleri için ne-
reden mali kaynak temin ettiği belli olmamakla 
birlikte bu tür aktivitelere karaborsa üzerinden 
kaynak sağladığı iddia edilmektedir. Çeşitli radi-
kal terör örgütleriyle stratejik ortaklığı bulunan 
Boko Haram, aralarında El-Kaide’nin ve Eş-Şe-
bab’ın da18 bulunduğu örgütlerden lojistik ve 
finans desteği almaktadır. Bu örgütlere DEAŞ 
terör örgütü de dahil edilebilir. Örgütün DEAŞ 
ile ortaklık ilan etmesinin, ülkedeki ve bölgedeki 
stratejik gücünü daha fazla artıracağı öngörülebi-
lir. Aynı zamanda, okul yaşındaki kızların Nijer-
ya ve komşu ülkelerdeki köle pazarlarında satıl-
ması da Boko Haram’ın başvurduğu mali kaynak 
oluşturma stratejilerinden biridir.19

Boko Haram ayrıca finansman kapasitesi-
ni artırmak için uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, 

17. Bkz. http://www.reuters.com/article/2015/02/08/us-nigeria-
election-idUSKBN0LB0TL20150208 (11 Şubat 2015).

18. “Where Boko Haram Gets its Money From”, 247 Nigeria News 
Update, 10 Haziran 2014.

19. International Crisis Group, “Curbing Violence in Nigeria (II): 
The Boko Haram Insurgency”, Africa Report no. 216, 2014, s. 23.

adam kaçırma ve silah kaçakçılığı gibi yasadışı 
yöntemlere de başvurmaktadır. Örneğin, Nisan 
2013’te örgüt tarafından kaçırılan Fransız bir aile 
3 milyon dolar karşılığında serbest bırakılmıştır. 
Bu terörist örgütün Nijerya’nın kuzeydoğusun-
da hatırı sayılır miktarda destekçisi bulunması-
nın yanında Nijer’in güneyinde ve Kamerun’un 
kuzeyinde kampları mevcuttur. Boko Haram’ın 
adı geçen ülkelerdeki müntesipleri ve taraftarları 
gruba para ve istihbarat desteği sağlamaktadır.20 
Keza Boko Haram finans kaynaklarını çoğaltmak 
için ülke çapında banka soygunlarına karışmıştır 
ve özellikle kurulduğu yerde, Nijerya’nın kuzey-
doğusunda vergi toplamaktadır.21 Boko Haram 
uyguladığı yöntemleri ve taktikleri daha fazla para 
kaynağı sağlamak için değiştirmektedir. Örneğin, 
grup El-Kaide, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi dış ortak-
larla yeni stratejik ilişkiler inşa etmeye başlamıştır.

Boko Haram ile Nijerya hükümeti arasın-
da yaşanan şiddetin tırmanışa geçmesinin bir-
kaç nedeni vardır: Birincisi, Boko Haram Aralık 
2008’de Monguna’da kendi camisini inşa etme 
talebinde bulunmuş ancak devlet yetkililerince 
engellenmiştir. Talebin reddini takiben cami in-
şasıyla ilgili olarak iki taraf arasında anlaşmazlık 
başgösterince örgütün aralarında Ebubekir Şe-
kau’nun da bulunduğu bazı müntesipleri tutuk-
lanmıştır. İkincisi, güvenlik güçleri krizi doğru 
yönetememiş ve terörist grubun faaliyetlerini 
durdurmak için sert müdahalelerde bulunmuş-
tur.22 Güvenlik kuvvetlerinin sert ve baskıcı po-
litikaları Boko Haram ile hükümet arasındaki 
gerginliği artırmıştır. 

Temmuz 2009 çatışması sırasında yarala-
nan Boko Haram üyelerinin tedavi için getiril-
dikleri hastanelerce kabul edilmemeleri, Nijerya 
hükümeti ile örgüt arasındaki gerilimi daha da 

20. Judit Barna, Insecurity in Context: The Rise of Boko Haram in 
Nigeria, (European Parliament, Brussels: 2014), s. 10-11.

21. A.g.e.

22. Kyari Mohammed, “The Message and Methods of Boko Ha-
ram,” Boko Haram: Islamism, Politics, Security and the State in Ni-
geria içinde March-Antoine Perouse de montclos (ed.), (African 
Studies Centre, Leiden: 2014), s. 24-6.
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artırmış; örgüt, devletin kendilerine karşı uygula-
dığı haksız politikalara karşı savaş başlattıklarını 
açıklamıştır. Boko Haram üyeleri ile sivil halkı 
birbirinden ayırmakta başarısız olan güvenlik 
güçleri Temmuz 2009 çatışmasında birçok ma-
sum ve silahsız insanın hayatını kaybetmesine 
neden olmuştur. 19 Nisan 2013’te 185 silahsız 
sivil hayatını kaybederken yaklaşık 2 bin ev as-
kerler tarafından yakılmıştır. Bölge halkı, Boko 
Haram ve güvenlik güçlerini masumların ölümü, 
yağmalama, yasa dışı ve keyfi tutuklamalar, kun-
dakçılık ve tecavüz gibi olaylardan sorumlu tut-
maktadır. Bu suçlar, toplumun güvenlik güçleri-
ne ve Nijerya hükümetine karşı cephe almasına 
sebep olmuştur. Aynı şekilde 9 Temmuz 2011’de 
de güvenlik güçleri 40’tan fazla insanın ölümüne 
yol açmış ve bunların ancak 8’inin Boko Haram 
üyesi olduğu daha sonradan anlaşılmıştır.23

Boko Haram’a göre, kuzey Nijerya’da siyasi 
kurumlar rüşvete bulaşmış politikacılar tarafından 
kontrol edilmekte ve dolayısıyla hükümet kuzey-
deki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri göz ardı 
etmektedir. Güvenlik güçlerinin sivillere uygula-
dığı sert politikalar ülkenin her yanında yoksulları 
ve işsiz gençliği ötekileştirmektedir. Boko Haram, 
iktidardaki elitlerin sömürge döneminde İngilte-
re’nin ırkçı politikalarının sonucu olarak ortaya 
çıktığına, elitlerin ruhen ve ahlaken yozlaştığına 
ve iktidardaki bu yozlaşmış grubun Müslüman 
toplumu değil ancak kendi çıkarlarını düşündük-
lerine inanmaktadır. Ülkedeki sosyo-ekonomik ve 

23. A.g.e.

siyasi zorluklar Boko Haram’ın operasyonel ka-
pasitesini arttırırken Nijerya hükümetinin Boko 
Haram’la mücadele kapasitesini sınırlamaktadır. 
Boko Haram’ın saldırılarının ardındaki sebepler 
kısaca yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik ve ekonomik 
sorunlar olarak açıklanabilir.

EŞ-ŞEBAB: IDEOLOJIK VE 
TARIHI TEMELLER
1991 yılında Siad Barre rejiminin düşmesinden 
bu yana Somali yoksulluk, kötü yönetim, kurak-
lık ve iç savaş gibi birçok zorlukla karşı karşıya 
kalmıştır. Siyasal sistemin başarısızlığı ülkede Eş-
Şebab gibi yeni radikal terörist örgütlerin doğu-
şuna ve kabileler arası çatışmaların ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. 2004 yılında kuruluşundan 
itibaren Eş-Şebab ülkede sürdürülebilir barışa ve 
güvenliğe karşı en büyük tehdit haline gelmiştir. 
Eş-Şebab örgütü yalnızca Somali için bir güven-
lik sorunu değil aynı zamanda bölge ve uluslara-
rası toplum için de bir tehdit oluşturmaktadır. 

Eş-Şebab örgütünün kurulduğu yıllarda 
adı Arapça “Harekât Eş-Şebab el-Mücahidin 
(HSM)” olup “Mücahidin Gençlik Hareketi” 
anlamına gelmektedir ve kısaca Eş-Şebab (Genç-
lik) olarak bilinir. Örgüt, 2004 yılında İslami 
Mahkemeler Birliği’nin (İMB) askeri kanadı ola-
rak kurulmuştur. Eş-Şebab’ın ruhani lideri ola-
rak, Siyad Barre rejimi döneminde albay olan ve 
1970’lerde Etiyopya’ya karşı savaşan Hasan Aveys 
kabul edilmektedir. Eş-Şebab’ın başlıca amacı 
Geçici Federal Hükümeti (GFH) devirmek, ül-
kenin tamamının kontrolünü ele geçirmek, Ken-
ya ve Etiyopya’da Somalilerin yaşadığı bölgelerle 
birleşmek ve bir İslam devleti kurmaktır.24

Eş-Şebab’ın tarihi, Siyad Berre rejimini 
(1969-1991) devirmek ve bir İslam devleti kur-
mak üzere kurulan El-İttihad el-İslamiye’nin 
(EİEİ) kuruluşuna kadar uzanmaktadır. 1984 

24. David, Shinn, “Al Sbahaab’s Foreign Threat to Somalia”, Foreign 
Policy Research Institute, (2011), s. 203-4.

Bölge halkı, Boko Haram ve güvenlik 
güçlerini masumların ölümü, yağmalama, 

yasa dışı ve keyfi tutuklamalar, kundakçılık ve 
tecavüz gibi olaylardan sorumlu tutmaktadır.
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yılında EİEİ Somali’de iki önemli grubun bir-
leşmeleriyle ortaya çıkmıştır; bu gruplar İslami 
Gençlik Birliği (Vahdet Eş-Şebab) ile İslam Ca-
miası’dır (El-Cemaa El-İslamiye). Her iki grup 
da yolsuzluk, yoksulluk, Siyad Barre rejiminin 
devrilmesi ve ülkedeki Batı etkisinin ortadan 
kaldırılması amacıyla kurulmuştur. Siyad Barre 
askeri rejiminin Somali toplumunun radikalle-
şip marjinalleşmesinde önemli bir rolü olmuştur. 
Somalililer özellikle Batılı güçler ile Siyad Barre 
rejimi arasındaki ilişkilerin güçlenmesine karşıy-
dı. Siyad Barre rejiminin 1991 yılında sona erdi-
rilmesinin ardından, EİEİ kendisinin Somali’nin 
resmi siyasi partisi olduğunu duyurmuş ve ülke 
genelinde çalışmalarına başlamış; okullar, şirket-
ler, yetimhaneler ve iş yerleri açarak parti üyeleri-
ne iş temin etmiştir.25

EİEİ faaliyetlerini İMB bünyesinde yeniden 
güçlendirmeye başladı.26 Ülkedeki şeriat mahke-
melerinin birleşmesiyle ortaya çıkan İMB, 2007 
yılında ılımlılar ve aşırılar olmak üzere iki gruba 
ayrıldı. Ilımlılar, 2009’da Şeyh Şerif Ahmed lider-
liğindeki GFH’ye katıldı. Aşırılar ise Eş-Şebab ve 
Hasan Dahir Aveys liderliğindeki İslam Partisi 
(Hizb-ül İslam) olmak üzere ikiye ayrıldı. 2006 
yılı itibarıyla İMB güney ve orta Somali’de siyasi 
ve askeri nüfuzunu artırarak başkent Mogadi-
şu’nun tamamını kontrol altına aldı. Eş-Şebab’ın 
iki önemli hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
Eş-Şebab’ın İMB bünyesinde kendi askeri kimli-
ğini oluşturmasıdır. İkincisi ise dini mahkemeler 
üzerinde siyasi ve dini güç elde etmektir.27

İMB 2006’da Mogadişu ile Somali’nin orta 
ve güney kesimlerinin büyük bir kısmını kon-
trolü altına aldı. Aralık 2006’da Etiyopya aske-
ri birlikleri ABD’nin desteğiyle Somali’ye girip 
İMB’yi yenilgiye uğratarak Mogadişu’nun kon-
tolünü ele geçirdi. İMB ile Etiyopya ve GFH 

25. Abdirrahman “Aynte” Ali, “The Anatomy of al-Shabaab”, ya-
yınlanmamış makale, s. 11-15. 

26. A.g.e.

27. Homeland Security Policy Institute, “Somalia’s Al-Shabaab: 
Down But Not Out”, HSPI Issue Brief 22, (2013), s. 3-4.

(2006-2009) arasında Somali’deki savaş iki bu-
çuk yıl sürdü. Ocak 2009’da Etiyopya birlikleri 
Somali’den çekildi. Etiyopya’nın Somali’ye askeri 
müdahalesinin sonucunda Eş-Şebab’ın Somali’de 
milliyetçi hareketlerin ortaya çıkmasına önderlik 
ederek ülkedeki siyasi ve askeri gücünü önemli 
ölçüde artırdığını söyleyebiliriz. Eş-Şebab Eti-
yopya’nın Somali müdahalesine karşı mücadele 
veren tek örgüt oldu28 ve Somali halkı arasında 
ün ve güç kazandı. 

Etiyopya’nın işgalinden sonra ülkede devam 
eden yoksulluk, güvenlik sorunları ve siyasi be-
lirsizlik ülkedeki sosyal ve psikolojik yapıyı de-
ğiştirdi. Birçok Somalili Eş-Şebab’ı kendilerini 
Etiyopyalıların istilasından koruyan tek meşru 
güç olarak gördü. Dahası, Somali diasporası da 
Etiyopya ve GFH’yi suçladı ve Etiyopya işgaline 
karşı Eş-Şebab’a etkili bir biçimde destek verme-
ye başladı.29 Etiyopya’nın Somali’deki siyasi ve 
askeri varlığı Eş-Şebab’ın bir siyasi ve askeri güç 
olarak ortaya çıkmasına ve de halkın gözünde 
meşru bir güç haline gelmesine sebep oldu.

Eş-Şebab İslam dinini radikal ve katı bir 
perspektiften yorumlamaktadır.30 Örgüt, Soma-
li toplumunu kendi ideolojik yapısına uygun 
olarak dönüştürmeyi hedeflemektedir. Eş-Şebab 
ayrıca, tıpkı Boko Haram gibi cihat kavramına 
da radikal bir anlam yükleyerek askeri mücadele 
ile amaca ulaşılacağını vurgulamaktadır. Örgü-
tün en önemli amaçlarından biri de, Somali’de 
İslam’ın yayılmasında dikkate değer rol oynayan 
Sufi tarikatlara karşı savaşmak ve selefizm doktri-
nine göre İslam’ı yeniden yorumlamaktır.31

28. Rob Wise, “Al Shabaab”, Center for Strategic and International 
Studies, (2011), s. 5.

29. Rogue, P.C., Somalia: Understanding Al-Shabaab. Situation Re-
port. Pretoria: Institute for Security Studies, (2009), s. 1-2.

30. A.g.e., s. 7.

31. Abdi O. Shuriye, “Al-Shabaab’s Leadership Hierarchy and its 
Ideology”, Academic Research International, Vol. 2, No. 1, (2012), 
s. 280.
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EŞ-ŞEBAB’IN ORTAYA 
ÇIKIŞINA SEBEP OLAN 
DINAMIKLER
Somali’de Eş-Şebab’ın kurulmasının arkasında 
birtakım iç ve dış dinamikler bulunmaktadır. 
Somali’deki sosyo-ekonomik sorunlar birinci ne-
dendir. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer 
alan Somali’de yoksulluk ve yolsuzluk ciddi dü-
zeye ulaşmıştır. Uzun süren iç savaş, ekonomik ve 
siyasi kurumların Somali halkına temel hizmet-
leri sunmalarını engellemiştir. 1991 yılından bu 
yana, yüzbinlerce Somalili şiddet ve açlık nede-
niyle hayatını kaybederken yaklaşık 1 milyon kişi 
de aynı sebeplerle yurt dışına kaçmıştır. Ülkenin 
altyapısı zayıf durumdadır. İşsizlik oranı yüzde 
74 iken, ortalama ömür 50 yıl civarındadır. Nü-
fusun yüzde 82’si yoksul olup gençler arasında 
işsizlik oranı yüzde 67’dir.32 Somali’deki bu sos-
yo-ekonomik dinamikler Eş-Şebab gibi radikal 
terör örgütlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

İkinci neden, siyaset kurumların başarısızlığı-
dır. Ciddi siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlık-
la karşı karşıya bulunan Somali’de 1991’den beri 
merkezi hükümet bulunmamaktadır. 1991 yılın-
da Siyar Barre rejiminin devrilmesinden bu yana 
Somali anarşiye ve uzun süreli çatışmalara teslim 
olmuştur. Somali’nin kuzeyi 1991 yılının Mayıs 
ayında Somaliland Cumhuriyeti adıyla ülkenin 
geri kalan kısmından bağımsızlığını ilan etmiştir. 
Bununla birlikte Somaliland dünyada hiçbir hü-
kümet tarafından tanınmamıştır. 1998 yılında ise 
Somali’nin kuzeydoğu kesimi Puntland Devleti 
olarak özerkliğini ilan etmiştir. Somali’de işlevini 
kaybeden siyasi kurumlar yeni bir siyasi ve sosyal 
düzen kurmaları yönünde teşvik edilmektedir.

Eş-Şebab’a katılımların arkasındaki üçün-
cü önemli dinamik ise dini faktördür. Eş-Şebab 
üyelerine göre, insanların dinleri ve inançları 
tehdit altındadır; bu nedenle örgüt üyelerinin 
Somali halkının dini değerlerini korumak ve 

32. United Nations Development Programme, “Fact Sheet: Somalia 
Human Development Report 2012”, (2012), s. 1-2.

savunmak için savaşmaları gerekmektedır. Bu 
gerekçe Eş-Şebab terör örgütünün aktif ve dina-
mik olarak faaliyetlerini sürdürmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Dördüncü sebep ise, Somali’deki mevcut sö-
mürgecilik mirasıdır. Bu miras ülkedeki siyasi ve 
ekonomik gelişmeleri etkilemeye devam etmek-
tedir. İtalya ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu 
sömürgeci güçler Somali’yi bölmüşler ve kendi 
yapay sınırlarını çizerek birkaç farklı etnik grubu 
aynı hükümet altında toplamışlardır. Özellikle bu 
bölgede devletler arasındaki sınır anlaşmazlıkları 
sömürgeci güçlerden miras kalmıştır. Somali ba-
ğımsızlığını kazandığından beri Etiyopya, Kenya 
ve Cibuti’de Somalililerin yaşadığı bölgeleri ilhak 
etmek üzere irredantizm politikası altında saldır-
gan bir dış siyaset izlemektedir.

Beşinci unsur, Somali’ye yapılan dış mü-
dahaledir. Uluslararası camia, Eş-Şebab’ın Eylül 
2013’te 67 kişiyi öldürdüğü ve yüzlercesini ya-
raladığı Nayrobi’deki Westgate Alışveriş Merkezi 
saldırısı ve de en son Garissa şehrinde 147 öğ-
renciyi öldürmesi ile birlikte örgütün terörist fa-
aliyetlerine dikkat çekmektedir. Eş-Şebab, Ken-
ya’nın Ekim 2011’de Somali’nin güneyine askeri 
müdahalede bulunması ve 4 bin Kenyalı askeri 
Somali’deki Afrika Birliği Misyonu (AMISOM)33 
çerçevesinde konuşlandırması gerçeğinden hare-
ketle özellikle Kenya’daki sivilleri hedef aldığını 
açıklamıştır. Bu saldırı sonrasında Eş-Şebab daha 
çok bilinir hale gelmiş, doğu Afrika’da ve dünya-
da daha fazla tanınmıştır.

Kenya’nın Eş-Şebab’a saldırma amacının, 
ülkenin ekonomik çıkarlarını korumak ve sınır-
da emniyeti tesis etmek olduğunu vurgulamak 
önemlidir. Kenya’nın Kasım 2009’da Somali’yi 
işgal etmesi bölgede stratejik güç dengesini de-
ğiştirmiştir. Bazı siyasi liderler işgali desteklerken 
bazıları da buna katılmamıştır. Örneğin, GFH 
Başkanı Şeyh Şerif Ahmed’e göre bu işgal So-
mali’nin egemenlğine karşı bir saldırıydı. Aksi-

33. Tristan, McConnell, “5 Reasons Al Shabaab Militants Attacked 
Kenya”, Globalpost, 26 Eylül 2013.
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ne, Somali Başbakanı Abdülveli Muhammed Ali 
Kenya operasyonunu desteklemiştir. Eş-Şebab 
Kenya’nın ulusal ve bölgesel çıkarlarına karşı çok 
tehlikeli bir terör örgütü haline gelmiştir. Grup 
ayrıca bu müdahale sonrasında büyüyerek önem-
li bir örgüte dönüşmüştür. Kenya, bölgedeki 
stratejik müdahale alanını genişletmeyi ve Soma-
li’deki siyasi krize müdahil olarak stratejik hedef-
lerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Benzer şekilde, Kenya da Somali’ye karşı 
giriştiği tek taraflı askeri müdahalesi için ulus-
lararası toplumun desteğini istemiştir. Kenya 
özellikle Türkiye’nin ve İslam ülkelerinin bu ope-
rasyonu meşrulaştırmak üzere desteğini istemiş 
ancak Türkiye Somali’deki tek taraflı askeri ope-
rasyona müdahil olmak istememiş ve Kenya’nın 
isteğini reddetmiştir.34

Eş-Şebab Somali dışında ilk saldırısını Tem-
muz 2010’da Uganda’da düzenlemiş ve 70’ten 
fazla sivili öldürmüştür. Uganda’nın Temmuz 

34. Fuad Ferhavi, “Kenya’nın Somali’deki Savaşı: Strateji ve Gü-
venlik Üzerine Bir Okuma”, (Arapçadan Çeviren: Nazly W. Omer), 
USAK, (2012).

2013’ten bu yana Somali’ye ilk asker gönderen 
ve AMISOM’da en fazla asker bulunduran ülke 
olduğunu kaydetmek gerekir. Eş-Şebab, İslam 
ülkelerine karşı izledikleri saldırgan ve ayrımcı 
politikaları nedeniyle İsrail ve ABD’yi de hedef 
aldığını açıklamıştır. Örgüt Kasım 2009’da İs-
rail’le mücadele etmek için El-Kuds Tugayı’nın 
kurulduğunu bildirmiştir.35

GFH ve uluslararası toplum Eş-Şebab ile 
mücadele için birtakım stratejiler uygulamakta-
dır. Bunlardan ilki, Eş-Şebab terör saldırılarına 
karşı GFH’yi savunmak üzere Somali’de konuş-
landırılan Afrika Birliği Misyonu’dur. İkincisi, 
Eş-Şebab’a karşı savaşmak üzere Somali’ye farklı 
ülkeler tarafından askeri birliklerin gönderilmesi-
dir. Keza Amerika hali hazırda Doğu Afrika’da El 
Kaide bağlantılı terör örgütlerine karşı savaşmak-
tadır. Kenya da Somali’de güvenlik güçleri bu-
lundurmaktadır. Bölgesel ve uluslararası aktörle-
rin terörle mücadele politikalarındaki en önemli 
sorun, politikaların ülkelerin siyasi ve ekonomik 

35. Bkz. http://archive.adl.org/terrorism/symbols/al_shabaab.html 
(20 Eylül 2014).

HARITA 2. EŞ-ŞEBAB’IN SOMALI’DE ETKIN OLDUĞU BÖLGELER

Kaynak : http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689
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çıkarlarına göre inşa edilmesidir. Eş-Şebab’ı or-
tadan kaldırmak için Somali’de terörün temel 
sebeplerinin iyi analiz edilerek daha kapsamlı 
stratejiler geliştirilmelidir. 

Ayrıca, ülkedeki güvenlik güçleriyle ilgili 
ciddi problemler mevcuttur. Örneğin GFH’nin 
düzenli bir askeri gücü bulunmamaktadır. Bu-
nun yanında GFH’nin askeri gücü çok karışık 
ve farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Amerika ve 
Avrupa Birliği (AB) Somali’deki güvenlik kuvvet-
lerinin ana finansörü olup Etiyopya, Kenya, Ci-
buti ve Uganda güvenlik güçlerinin eğitilmesini 
sağlamaktadırlar. Güvenlikten sorumlu güçlerin 
maaşlarının kimler tarafından ödeneceği sorusu 
GFH güvenlik kuvvetlerinin profesyonelliğiyle 
ilgili en büyük problemdir. Haziran 2010’da ma-
aşlarının ödenmemesi nedeniyle güvenlik güçleri 
GFH’ye karşı ayaklanmıştır. GFH’nin güven-
lik kuvvetleri dış güçlerin finans desteğine aşırı 
bağımlıdır ve mali destek olmadığı takdirde bu 
güçler son derece kırılgandır. Uluslararası toplu-
mun rolü, Somali’nin güvenlik sorunuyla ilgilen-
se de ihtilaflıdır.36

Batı’nın Eş-Şebab’la ilgili asıl endişesi gru-
bun birçok üyesini Batılı ülkelerden ve ABD’den 
devşirmesidir. Bu ülkelerden gruba katılanlar 
Batılı devletler için güvenlik sorununa sebebiyet 
vermektedir. Ayrıca Eş-Şebab’ın askeri kapasitesi 
ve gücü, Amerika için ve doğu Afrika ülkelerine 
güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Grubun dün-
ya genelinde farklı milletlerden terörist gruplarla 

36. A.g.e., s. 9-10.

stratejik bağlantıları mevcuttur. Amerika, Eş-Şe-
bab üyelerinin Afganistan ve Irak’taki El-Kaide 
kamplarında eğitildiğine inanmaktadır. Örgüt 
ayrıca Somali’deki Türk sivil toplum kuruluş-
larına ve Türk Büyükelçiliği’ne saldırılarda bu-
lunmaktadır. Türkiye GFH’ye önemli siyasi ve 
ekonomik destek vermekte ve Somali halkına 
insani yardım sağlanmasında oldukça etkin bir 
rol oynamaktadır. Temmuz 2013’te Eş-Şebab 
Somali’deki Türk Büyükelçiliği’ne düzenlediği 
saldırıda iki kişiyi katletmiştir. Türkiye ve GFH 
arasında artan stratejik ilişkiler Eş-Şebab’ı rahat-
sız etmektedir; zira 2005’ten beri Türkiye Somali 
ile yapıcı ilişkiler geliştirmekte ve ülkenin eko-
nomik, sosyal ve siyasi istikrarının gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır.37 Dahası, Türkiye son on 
yılda etkili dış politikasıyla Somali ve doğu Afri-
ka bölgesinde güç dengesini değiştirmiştir. 

Eş-Şebab terör örgütünün Somali’deki yapı-
sal sorunlar çözülünceye kadar ekonomik ve siya-
si istikrarı bozmak için saldırılarına devam etmesi 
muhtemeldir. Yoksulluk, çatışma, savaş, az geliş-
mişlik ve yolsuzluk gibi ülkedeki yapısal sorunlar 
Eş-Şebab’ın güçlenmesine sebep olmaktadır.

EŞ-ŞEBAB ÖRGÜTÜNÜN 
YAPISI VE STRATEJISI
Boko Haram ile Eş-Şebab arasında hedef, stra-
teji ve yapı bakımından pek çok benzerlik bu-
lunmaktadır. 10 üyeden oluşan Şura Konseyi 
Eş-Şebab’ın en yüksek karar mercisidir. Örgüt 
lideri Şura Konseyi tarafından atanır. Ayrıca 
Somali’deki farklı stratejik öneme sahip olan 
yerlerin kontrolünden sorumlu bölge liderleri 
mevcuttur. Ancak Eş-Şebab’ın liderlik politikası 
da merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Örne-
ğin, bölge liderleri örgütün siyasi ve ekonomik 
çıkarları adına bağımsız eylemlerde bulunabilir-
ler. Ayrıca, örgütün Şura Konseyi altında çalışan 

37. Mehmet Özkan, Turkey’s Involvement in Somalia: Assessment of a 
State-Building in Progress, (Ankara, SETA: 2014) s. 30-1.

Nijerya’da Eş-Şebab ile Boko Haram arasında 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Eş-Şebab ve 

El-Kaide, Boko Haram’ın Nijerya’daki terör 
eylemlerine mali destek sağlamaktadır.
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siyaset, medya, askeri, hukuk, din ve ahlak gibi 
farklı konulara eğilen alt grupları mevcuttur. Eş-
Şebab terör örgütünün esnek ve disiplinsiz bir 
örgüt yapısının olduğunu söylemek gerekir–ki 
bu nedenle uluslararası toplum ve GFH tarafın-
dan yok edilmesi güçleşmektedir. Eş-Şebab’ın en 
önemli birimi askeri kanattır.38 Örgüt düşmanla-
rına saldırmak için bir strateji olarak çoğunlukla 
gerilla savaşı taktiklerini uygular. Grubun kul-
landığı yöntemlerden en çok bilinenleri intihar 
saldırıları, suikastler ve hafif silahlı saldırılardır.39

Eş-Şebab Şubat 2010’da Üsame Bin Ladin’in 
liderliğindeki El-Kaide ile birleştiğini açıklamış-
tır.40 El-Kaide, Eş-Şebab eylemlerine mali kaynak 
sağlamaya başlamış ve iki grup arasında stratejik 
ortaklık kurulmasının ardından ortak eylemler 
düzenlemeye başlamışlardır. El-Kaide ile resmen 
birleşmesiyle Eş-Şebab güçlü bir bölgesel strateji 
geliştirerek doğu Afrika’da daha etkili terör faa-
liyetleri gerçekleştirmeye başlamıştır. Özellikle 

38. Abdi, O. Shuriye, “Al-Shabaab’s Leadership Hierarchy and its 
Ideology”, Academic Research International, Vol. 2, No. 1, (2012), 
s. 275-6.

39. A.g.e.

40. A.g.e.

kurulduğu ilk yıllarda milliyetçi bir ideolojiyi 
benimseyen Eş-Şebab’ın El-Kaide ile stratejik 
ve kârlı işbirliği 2010 yılının başlarına rastla-
maktadır.41 Wise’a göre,42 Eş-Şebab ve El-Kaide 
arasındaki ortaklık El-Kaide’nin orta Afrika’daki 
nüfuzunu artırırken Eş-Şebab’ın da bu ortaklıkla 
meşruiyeti ve mali yapısı güçlenmiştir. 

Eş-Şebab 2009 yılından bu yana El-Kaide 
ile ilişkisini güçlendirmeye devam etmektedir. 
Bu ilişki özellikle Eş-Şebab’ın Somali ve orta Af-
rika’daki saldırı stratejisini değiştirmiştir. Mayıs 
2008’de El-Kaide üyeleri Eş-Şebab yönetimine 
katılmaya başlamışlardır. Eylül 2013’teki West-
gate Alışveriş Merkezi, Kasım 2014’te Kenya’daki 
otobüs ve 2 Nisan 2015’te Somali sınırına yakın 
Garissa şehrindeki üniversite saldırıları Eş-Şe-
bab tarafından düzenlenmiş olup bu saldırılarda 
yüzlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Bu saldırılar 
özellikle örgütün yeni stratejisini göstermektedir. 

Ayrıca, Nijerya’da Eş-Şebab ile Boko Haram 
arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Eş-Şebab 

41. Homeland Security Policy Institute, “Somalia’s Al-Shabaab: 
Down But Not Out”, HSPI Issue Brief 22, (2013), s. 12.

42. Rob Wise, “Al Shabaab”, Center for Strategic and International 
Studies, (2011), s. 6.

TABLO 2. EŞ-ŞEBAB’IN ÖRGÜTSEL ŞEMASI

Kaynak : http://hornaffairs.com/en/2012/05/07/research-al-shabaabs-leadership-hierarchy-and-its-ideology/
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ve El-Kaide, Boko Haram’ın Nijerya’daki terör 
eylemlerine mali destek sağlamaktadır.43

Ülke dışında da saldırılar düzenlemesi-
ne rağmen Eş-Şebab’ın en önemli saldırı alanı 
Somali’dir. Örgütün Somali’deki saldırılarının 
başlıca amacı ülkedeki siyasi muhaliflerin önü-
nü kesmektir; bu çerçevede Puntland yönetimi, 
Somaliland ve GFH de dâhil rakip partilerdeki 
önde gelen isimlere suikastler düzenlenmektedir. 
Örneğin, örgüt Kasım 2009’da Somaliland’de 
Albay Osman Yusuf Nur’u ve Mart 2010’da Hiz-
bü’l-İslam komutanı Bare Ali Bare’yi öldürmüş-
tür. Daha sonra Hizbü’l-İslam Eş-Şebab’a katıl-
mıştır. Grup ayrıca GFH’nin içişleri bakanına 
suikast düzenlemiştir.44 4 Ekim 2011’de örgüt 
tarafından yapılan saldırıda Mogadişu’da Eğitim 
Bakanlığı önünde Türkiye’nin sağladığı burs için 
kayıt sırasında bekleyen öğrencilerden 70’i öl-
müş, 150’si yaralanmıştır.

Eş-Şebab doğu Afrika’daki en etkili terör ör-
gütlerinden biridir. Örgüt, medya ve teknolojiyi 
aktif bir şekilde kullanarak ABD, Batı ve Orta-
doğu ülkelerinden destekçi toplamaktadır. Ör-
güt Radyo Endülüs’ün kontrolünü elinde bulun-
durmakta ve Somali genelinde kendisine verilen 
desteği artırmak amacıyla radyoyu propaganda 
aracı olarak kullanmaktadır. Radyo Endülüs Mo-
gadişu, Kismayo, Beydoa ve Galgadud gibi dört 
önemli şehirden yayın yapmaktadır. İlaveten, Eş-
Şebab devlet radyolarında çalışanları da tehdit 
etmektedir. Mayıs 2010’da GFH’nin destekledi-
ği Radyo Mogadişu’da görevli bir kişi Eş-Şebab 
tarafından katledilmiştir. Okuma yazma oranı 
çok düşük olan45 Somali gibi bir ülkede yerli halk 
arasında radyo istasyonları aracılığıyla propagan-
da yapmak Eş-Şebab’ın destek kazanmasını sağ-
layan en etkili yöntem olmuştur. Aynı zamanda, 

43. Daniel E. Agbiboa, “Terrorism without Borders: Somalia’s Al-
Shabaab and the Global Jihad Network”, Journal of Terrorism Rese-
arch, Vol. 5, No. 1, (2014), s. 29-30

44. Thinksecurityafrica, Terrorism in Africa, (London, Thinksecu-
rityafrica:2011), s. 2-3.

45. A.g.e., s. 5.

Eş-Şebab’ın önde gelen isimleri yeni üyeler dev-
şirmek için camilerde vaazlar vermektedir. Örgüt 
üyelerinin çoğunu ülkedeki işsiz gençler oluştur-
maktadır. Eş-Şebab’ın taraftar toplamak için So-
mali’deki ekonomik sıkıntıları fırsat bildiğini not 
etmek yerinde olur.

Eş-Şebab terör saldırılarını farklı taktikler ve 
teknikler kullanarak gerçekleştirmektedir. Mayın 
döşemek, suikastler, uzaktan kumandalı bomba-
lar, intihar saldırıları bu yöntemler arasında yer 
alır. Örgüt ayrıca saldırılar için stratejik zaman-
ları seçmektedir. Örneğin, Uganda’da Temmuz 
2010’da Dünya Kupası’nı seyreden yetmiş sivil 
öldürülmüştür; keza saldırılar sırasında Kampa-
la’da uluslararası bir toplantı da yapılmaktaydı. 
Terör saldırıları grubun uluslararası kötü namı-
nı artırmış ve Uganda’nın Afrika Birliği’nin So-
mali’de güçlendirilmesine ilişkin vaatlerini boşa 
çıkarmıştır. Eş-Şebab tarafından 2009 ile 2011 
yılları arasında intihar saldırılarında 5 bakan 
öldürülmüştür.46 Örgüt Somali’de düzenlediği 
terör eylemlerine üç önemli nedeni gerekçe gös-
termektedir. Birincisi, Eş-Şebab GFH’yi Batı’nın 
kuklası olarak görmektedir. İkincisi, GFH İslami 
kimliğini kaybetmiştir. Üçüncüsü, GFH Soma-
li’de halkın ihtiyaçlarını karşılamakta sürekli ba-
şarızlığa uğramaktadır.47

Eş-Şebab üç ayrı yöntemle kendine mali 
kaynak oluşturmaktadır. Örgüt, kontrolü altın-
da bulundurduğu bölgelerde vergi toplamakta ve 
yurt dışında yaşayan diasporadan finans desteği 
almaktadır. Ayrıca, korsanlık örgütün Soma-
li’deki finansal yapısını güçlendirecek faaliyetleri 
arasındadır. En önemlisi, Kismayo limanı güney 
Somali’nin en önemli iki ticaret limanından biri-
dir. GFH özellikle Somali’de Mogadişu limanını 
kontrol ederken, Eş-Şebab Somali’de ve doğu Af-
rika’nın tamamında ekonomik ve stratejik açıdan 
önemli olan Kismayo limanında hâkimiyetini 
sürdürmektedir. Örgütün en büyük gelir kayna-

46. A.g.e., s. 7-8.

47. A.g.e., s. 1.
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ğını bu liman oluşturmaktadır ve sadece bu li-
mandan elde ettiği gelir aylık kabaca 2-3 milyon 
dolar civarındadır.48

Doğu Afrika’da çok faal olan örgüt yalnızca 
Somali’de değil aynı zamanda Kenya, Etiyopya, 
Uganda ve Cibuti gibi diğer ülkelerde de saldırı-
lar düzenlemektedir. Bilhassa 2013-2014 döne-
minde örgütün ölümle sonuçlanan saldırılarında 
artış görülmüştür. Eş-Şebab kamu binalarını, 
sivilleri, GFH’yi, Afrika Birliği’nin Somali’de ko-
nuşlanmış misyonuna asker gönderen ülkeleri ve 
komşu ülkelerdeki sivilleri hedef almaktadır. Ör-
güt uluslararası ilk terör saldırı sını Uganda’nın 
başkenti Kampala’da  2012 yılında  yapmıştır. 
Uluslararası ikinci saldırı için ise Nayrobi’deki 
Westgate Alışveriş Merkezi’ni hedef alarak 67 
sivili katletmiştir. Örgüt, 2 Nisan 2015’te Ken-
ya’nın Somali sınırına yakın Garissa bölgesindeki 
bir üniversiteye saldırarak 147 öğrenciyi öldür-
müştür. Son saldırılar Eş-Şebab’ın bölgedeki 

48. Valter Vilkko, “Al-Shabaab: From External Support to Internal 
Extraction”, (Uppsala, Uppsala University: 2011), s. 17-22.

nüfuz alanını terör saldırılarıyla genişletmeyi he-
deflediğini ortaya koymaktadır. Dahası, örgütün 
doğu Afrika’da ölümcül terör eylemlerinde bu-
lunmak için stratejik kapasiteye sahip olduğunu 
da göstermektedir. 

Eş-Şebab’a katılanların farklı amaçları vardır. 
Bunlar arasında Etiyopyalılara karşı mücadele et-
mek, mali yardım almak ve daha fazla siyasi güce 
sahip olmak sayılabilir. Grup aynı zamanda ül-
kedeki Batı etkisini yok etmeyi hedeflemektedir. 
Daha da önemlisi, Eş-Şebab Somali halkından 
aldığı desteği artırmak için yeni stratejiler geliştir-
mektedir. Örneğin örgüt, 2008 yılında Kismayo 
ve Merka ile 2009’da Baydoa’da olduğu gibi hâ-
kimiyet kurduğu bölgelerde sosyal, ekonomik ve 
eğitim altyapısını kurmak için çalışmıştır. Siyasi 
kurumların bulunmaması ve güvenlik güçlerinin 
kapasitesinin düşük olması örgütün toplum için-
deki rolünü güçlendirmektedir.49

49. P.C Rogue, Somalia: Understanding Al-Shabaab, Situation Re-
port, Pretoria: Institute for Security Studies, (2009). s. 3.

GRAFIK 3. EŞ-ŞEBAB SALDIRILARI SONUCU YILLARA GÖRE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI

Kaynak : http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?search=al+shabaab&sa.x=0&sa.y=0&sa=Search
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SONUÇ
Bu araştırmada Boko Haram ve Eş-Şebab terör 
örgütlerinin ortaya çıkışının arkasındaki başlıca 
saikler incelendi. İç bölünmeler, kabile çatışmala-
rı ve siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar Somali’de 
Eş-Şebab’ın doğmasına yol açmıştır. İlaveten, dış 
aktörlerin Somali’nin içişlerine müdahalesi ve 
Batılı güçlerin Somali’ye yönelik yeni sömürgeci 
politikaları bölgede Eş-Şebab’ın büyümesindeki 
önemli sebepler arasında yer almaktadır. Analiz, 
Boko Haram’ın Nijerya’daki terörist eylemlerine 
imkan sağlayan en önemli unsurların iç dinamik-
ler olduğunu ortaya koymaktadır. Nijerya’da ve 
Somali’de radikal terör örgütlerinin yok edilmesi 
için yoksulluk ve yolsuzluğun ortadan kaldırıl-
ması, yeni iş imkanları ve ekonomik gelişme çö-
züm olabilir. Terör örgütleri ekonomik, sosyal ve 
siyasi sorunları istismar ederek toplum nezdinde 
meşruiyetlerini korumaya devam etmektedir. 
Nijerya’da ve Somali’de devletin kontrolünü ele 
geçirmek ve bu iki devletin stratejik kaynakların-
dan faydalanmak için farklı güç odakları ve ka-
bileler arasında iktidar mücadelesi sürmektedir.

Ayrıca, Boko Haram ve Eş-Şebab din istis-
marı ve bu istismar üzerinden toplumda bir meş-
ruiyet kazanma hedefini taşımaktadır. Afrika’da 
terörün sebeplerini ortadan kaldırmak için askeri 
yöntemler başarılı olamamıştır. Tersine, askeri 

yöntemler terörist grupları daha fazla marjinal-
leştirmekte ve toplumun onlara daha fazla destek 
vermesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla terörün 
kaynağının yok edilebilmesi için çözümün sert 
politikalarda değil yumuşak politikalarda aran-
ması gerekmektedir. İlaveten, terörizmi ortadan 
kaldıracak stratejilerin ithal olmamaları önemli-
dir; bu stratejiler yerel sivil toplum kuruluşları, 
dini liderler, üniversiteler, siyasetçiler vs. dâhil 
olacak şekilde toplumun bizzat kendisi tarafın-
dan oluşturulmalıdır.

Son olarak, siyasi ve ekonomik istikrarın ko-
runması ve güçlendirilmesi gerek Nijerya’da ge-
rekse Somali’de terörün ortadan kaldırılması için 
büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelerde sürekli 
olarak devam eden siyasi ve ekonomik krizler 
farklı grupların marjinalleşmesine sebep olmak-
tadır. Siyasi istikrarın gerçekleşmesi ülkedeki 
ekonomik kalkınma için elzemdir. Nijerya ve 
Somali’deki terör faaliyetleri daha çok toplumda 
dışlanmış bireylerin oluşturduğu bir kolektif ör-
güt olarak ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerin bir siyasi 
dönüşüm içerisine girmeleri siyasi ve ekonomik 
istikrar için zorunluluktur. Bu ülkelerdeki siyasi 
elitler ülkelerin siyasi ve ekonomik güçlerini sa-
dece belli bir grubun çıkarı ve geleceği için değil, 
toplumdaki herkesin eşit bir şekilde kullanabil-
mesi için mücadele etmelidir.









ANKARA   •   ISTANBUL   •   WASHINGTON D.C.   •   KAHIRE   

www.setav.org

2001’de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra Afrika’da yeni bir siyaset 
ve güvenlik düzeni ortaya çıktı. Bu dönemden sonra Afrika’da birçok ülke ile 
Afrika Birliği (AU) ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gibi 

önemli bölgesel örgütler güvenlik merkezli dış politikalar geliştirmeye başladı. An-
cak Afrika ülkelerinin ve bölgesel örgütlerin geliştirdiği güvenlik odaklı politikalar 
kıtaya sürdürülebilir bir barış, güvenlik ve istikrar getiremedi. Bu politikalar Afrika 
ülkelerinde siyaset, ekonomi ve sosyal istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı 
ve yeni radikal hareketlerin ve terörist grupların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ör-
neğin; Nijerya’da Boko Haram ve Somali’de Eş-Şebab terör örgütleri 2000’li yılların 
başından itibaren Afrika’daki en tehlikeli ve radikal terör grupları olarak ortaya çıktı. 
Bu analizde, Boko Haram ve Eş-Şebab terör örgütlerini ortaya çıkaran dinamikler, 
her iki örgütün ideolojik kökenleri ve bu grupların düzenlediği terör saldırılarının 
arkasındaki ana sebepler incelenmektedir.


