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GIRIŞ
ŞİD ve El-Kaide’nin doğrudan ve dolaylı görünürlüğünün ve özellikle de
2014-2015 sonrasında bizatihi ağırlığının arttığı en önemli coğrafyalardan biri
Sahraaltı Afrika hâline gelmiştir. Bölge, son
yıllarda küresel odağın öncelikli alanları olması nedeniyle öne çıkan Ortadoğu’ya ve Kuzey
Afrika’ya göre hem akademi hem de siyasetçiler ve karar alıcılar tarafından nispeten daha
az irdelenmektedir. Buna karşın bölge, hem
dünyanın Afrika’ya ve özellikle Sahraaltı’na artan ekonomik ve dış politik ilgisi hem büyük
güçlerin özellikle son iki on yılda derinleşen
rekabeti hem de Türkiye özelinde Afrika’ya
yönelik izlenen aktif siyaset açısından büyük
önem arz etmektedir ve bu önemin artacağı
değerlendirilmektedir. Bölge aynı zamanda
2020-2030 arası %5 ortalama büyüme beklentisi ve geçtiğimiz on yıldaki büyüme hızlarında
dünyanın önde gelen ülkelerini barındırması itibarıyla de küresel önemini artırmaktadır.
Elbette bu sayısal verilerde hâlihazırda ge-

I

nel olarak bölgedeki ekonomilerin ölçeğinin
küçüklüğü ve uluslararası oyuncuların son
yıllarda bölgede artan ekonomik angajmanı rol oynamıştır. Bununla birlikte uluslararası
aktörler bölgede angajmanını artırırken ve de
bölge, geleceğe dönük önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırırken bölgeye IŞİD ve
El-Kaide’nin artan ilgisi dikkat çekici sonuçlar
doğurmakta ve ileriki yıllarda da bu durumu
sürdürecek bir görünüm sergilemektedir. Bu
çerçevede bu çalışmada bölgeye ve terörizm
bağlamındaki mevcut duruma genel bir bakışı
takiben El-Kaide ve IŞİD biatlısı iki aktif örgüt
olan eş-Şebab ve Boko Haram’a değinilecek,
akabinde ise bölgedeki genel durum ve bu
örgütlerin artan aktivitesi neticesinde ileriye
dönük ne gibi beklentilerin ortaya çıkabileceği
ve Türkiye’nin olası rolü ve politikaları üzerinde
durulacaktır.
Institute for Economics and Peace tarafından Maryland Üniversitesinin önderliğindeki
www.orsam.org.tr
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Her ne kadar
2012-2015
aralığı, IŞİD
hareketliliğinin
odağı küresel
terörizm
bağlamında
Ortadoğu’ya
kaymışsa da
bu durum 2015
sonrası IŞİD
çekilmeleriyle
hızla esas
çizgisine
dönmüş; Afrika
küresel terörizm
bağlamında
her yıl bir
öncekinden
daha fazla ağırlık
kazanmış ve
bu hâliyle diğer
iki olası odak
olan Orta Asya
ve Güneydoğu
Asya’yı da
geride bırakan
bir coğrafyaya
dönüşmüştür.

START Mükemmeliyet Merkezi
verileri kullanılarak hazırlanan
ve alanında en önemli referans
veri setlerinden olan Global Terrorism Index (GTI) verilerine göre
Sahraaltı, 2019’da IŞİD bağlantılı ölümlerde dünya toplamının %40’ına tekabül eder hâle
gelmiştir. Küresel bazda terörist
hareketliliğin en fazla arttığı 10
ülkeden 7’si bu bölgede yer almaktadır. 2018-2019 arasında
terörizm kaynaklı ölümler %15,5
azalırken bölgede terörizm kaynaklı ölümler %67 oranında artış
göstermiştir. Afrika kıtası, genel
itibarıyla Ruanda’dan Sudan’a,
Orta Afrika’dan Gine ve Liberya’ya kadar yaşanan çatışmalar,
soykırımlar ve zorunlu göçler ile
birlikte hareketlenen demografi hem bu yer değiştiren kitlenin yeni coğrafyalarda yaşadığı
imkânsızlıklar, entegrasyon sorunları ve sosyolojik ve psikolojik problemler hem de kitlelerin
sistemle gerilimini tırmandıran
sistemsel sorunlarla birleşince
bölge hızla büyüme potansiyeli
taşıyan, yüksek insani hareketliliğe ve güvenlik sorunlarına sahip ve böylelikle de dünyanın ilgi
odağı coğrafyalarından biri hâline gelmiştir. Bununla bağlantılı
olarak, hareketlilik içerisindeki
demografi önümüzdeki yıllarda
hem sert hem de insani güvenlik
bağlamında önemli riskler doğurabilecektir. Dolayısıyla kıta, kendisinin ötesinde uluslararası göç
ve bununla bağlantılı küresel
krizlerin de Ortadoğu’dan sonraki ana üreticisi hâline gelme
potansiyelini barındırmaktadır.

Şubat 2021
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Kıtada terörizm varlığı konusunda ise Rapoport’un öncül dalgaları bağlamında, örneğin Cezayir’deki anti-kolonyal hareketlilik
göz ardı edilse bile 4. dalga olan
dinî motifli dalgada en yakın tarih
odaklı okuma dahi en az el-Kaide’nin Sudan’da kökleşmesine
kadar süreci götürmek zorundadır.
Küresel terörizmin adının
konması ve mücadelenin başlatılmasında Afganistan’ın oynadığı kilit rolün yanında unutulan
Afrika, esasen yapının kimliğini
bulduğu, eylem kabiliyetini bir
üst seviyeye çıkardığı coğrafyadır. El-Kaide, Sovyetlerin Afganistan müdahalesinden sonra
zaman içerisinde formuna kavuşup görünürlük kazandıysa
da yapının uluslararası düzeyde
ve sansasyonel saldırı yapabilme kapasitesini kazanmasında
Afrika kilit bir rol oynamıştır. Bölgenin, 1998’de Kenya ve Tanzanya’da ABD Elçiliklerinin bombalanmasıyla El-Kaide’nin ABD’ye
yönelik yaklaşımının ilk girişimlerinin ortaya konduğu coğrafya
olduğu da bu çerçevede hatırlanmalıdır. Bugün Libya’daki krizi
anlamak için ise bölgede IŞİD ve
El-Kaide uzantısı yapıların yalnız
Libya değil Kuzey Afrika’yı hem
istikrarsızlaştırmada hem de bu
yapıların bölgeden çektiği insan
kaynağıyla beşeri sermayeye
verdiği zararı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Her
ne kadar 2012-2015 aralığı, IŞİD
hareketliliğinin odağı küresel terörizm bağlamında Ortadoğu’ya

Göktuğ Sönmez

kaymışsa da bu durum 2015 sonrası IŞİD çekilmeleriyle hızla esas çizgisine dönmüş; Afrika küresel terörizm bağlamında her yıl bir
öncekinden daha fazla ağırlık kazanmış ve bu
hâliyle diğer iki olası odak olan Orta Asya ve
Güneydoğu Asya’yı da geride bırakan bir coğrafyaya dönüşmüştür.

SAHRAALTI’NDA İKI ANA
AKTÖR BOKO HARAM VE
EŞ-ŞEBAB: TARIHSEL GEÇMIŞLERI,
MEVCUT DURUMLARI, KÜRESEL
BAĞLANTILARI VE YENI
AKTÖRLERLE İLIŞKILERI
Özellikle Kuzey Afrika ve Sahraaltı’ndan
IŞİD ve El-Kaide gibi yapılara doğrudan katılımların ötesinde eş-Şebab ve Boko Haram,
Afrika coğrafyasında üzerine çalışmaların en
fazla yoğunlaştığı iki örgüt olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle 2013 sonrasında Doğu
Afrika ve Somali özelinde hareketliliği artan
eş-Şebab örgütünün El-Kaide ile; Nijerya orijinli Boko Haram’ın ise IŞİD’le daha yakın ilişkileri olduğu bilinmekle birlikte, yapıların insan kaynağı ve hatta eylem bazlı ve finansal
kapasitelerinde de geçişkenlik potansiyelinin
yüksek olduğunu değerlendirmeye katmak
gerekmektedir ki son yıllarda bölgede bölünme ve ayrışmalarla ortaya çıkan diğer aktörler
ve bu mevcut aktörlerle ilişkileri de bu potansiyelin realiteye yansımalarını göstermektedir.

EŞ-ŞEBAB
Örgütün doğuşuna dair çalışmalar içerisinde en anlamlı ve tarihsel olarak en geriye
giden yaklaşımlardan birisi 1960’lardaki İslami
Uyanış Hareketi’ni öne çıkarmaktadır. 1960’ta
İtalyan ve İngiliz kontrolündeki bölgelerin bir

araya gelişiyle bağımsız bir aktör olarak tarih
sahnesine çıkan Somali’de özellikle 1973-74
krizi sonrası petrolle zenginleşen Suudi Arabistan’dan gelen fonların Vehhabi-Selefi damarı güçlendirdiği ve 1979 İran Devrimi sonrası
ülkede özellikle Şii yayılmacı tutumun bölgede Şeyh Zakzaki eliyle uygulanması1 neticesinde Selefi reaksiyoner yaklaşımın yükselişe
geçtiği söylenebilir. 1970’lerde ortaya çıkan
Vahdet eş-Şebab el-İslamiyye ve el-Cemaa
el-İslamiye’nin birleşmesiyle ortaya çıkan
el-İttihad el-İslami, Vehhabi-Selefi söylemin
Somali’deki hâkim ana akım kadim İslami yaklaşımın aleyhine derinleşmesine ve yayılmasına neden olmuştur ve eş-Şebab’ın doğuşu
açısından en önemli aktörlerden biridir. Bu
çerçevede de eş-Şebab, temelde İslami Uyanış Hareketi’nden ayrılan agresif Selefi kanadı
temsil eden ve 1990’ların sonuna doğru dağıtılan el-İttihad el-İslami’nin devamı olarak ele
alınmalıdır. Bununla birlikte zinciri tamamlar
biçimde örgütün köklerinde 1990’larla birlikte
ülkeye akan Suudi sermayesinin de etkisiyle
ortaya çıkan İslami Mahkemeler Birliği (İMB)
yapısı ve bunun 2004-2006 arasında paramiliter birimlerini inşa etme süreci de gösterilmektedir ki bu paramiliter yapı zaman içerisinde hem Etiyopya’ya direnecek hem de bu
süreçte eş-Şebab’a dönüşecek arka planı da
oluşturmuştur.2
1969-91 arasında Somali’de sosyalist ve
SSCB güdümünde bir aktör olarak karşımıza
çıkan darbeci Siad Barre’ın Soğuk Savaş’ın
sonuyla birlikte devrilmesini takiben bu kez
ABD’nin ülkede etkinliğini artırma çabası Somali halkından tepki çekmiştir. Baba Bush yönetiminin bölgeye BM yardımlarını korumak
gerekçesiyle gönderdiği ABD askerleri büyük

1

Jacob Zenn, Atta Barkindo & Nicholas A. Heras (2013), The Ideological Evolution of Boko Haram in Nigeria, The RUSI Journal,
158:4, s.46-53, sf. 47.

2

David Shinn (2011), “Al Shabaab’s Foreign Threat to Somalia”, Orbis, s. 203-215, sf. 204-206; Lise Waldek & Shankara Jayasekara
(2011), “Boko Haram: the Evolution of Islamist Extremism in Nigeria”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism,
6:2, s. 168-178, sf. 171.

www.orsam.org.tr
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Nijerya güvenlik güçleri askerî harekât sırasında.

tepki çekmiş, süreçte iki ABD Black Hawk helikopterinin düşürülmesi oldukça sansasyonel
bir etki yapmıştır.3 Bu süreç sonrasında küresel militan Selefi hareketin bir yandan 1992’de
Sudan’a gelen Usame bin Ladin’in Somali’ye
gönderdiği “askerî danışmanlar” -ve özellikle
de burada kendisiyle birlikte bulunan ve Somali’ye birden fazla ziyaret gerçekleştirerek
ilişkilerin tesisinde hayati rol oynayan Ebu
Hafs el-Masri- bir yandan ise buradaki ABD
karşıtı havanın açtığı alan el-Kaide gölgesinin
bölge üzerine daha fazla düşmesini beraberinde getirmiştir.4 Bununla birlikte bu bağlantıyı tamamlayan önemli bir detay ise 1998’de
Nairobi ve Darüsselam’da ABD Elçilik binalarına el-Kaide bombalamalarını gerçekleştiren
kişilerin o dönem el-İttihad el-İslami olarak
anılan yapı tarafından Somali’de kalmasının
sağlanmasıydı ki bu bağlamda İMB’ye ait kimi
noktalar ABD tarafından 2004’te bombalanmıştır.

Bununla birlikte örgütün bugünkü hâline
dönüşmesini sağlayan ana kırılmanın ABD
desteği ve teşvikiyle Etiyopya’nın Somali’yi işgal girişiminin gerçekleştiği 2006 yılı olduğunu söylemek mümkündür. Örgüt, bu dönemde Somali’nin savunması için ön plana çıkmış,
bu sayede tabanını özellikle genç nüfustan
olmak suretiyle ciddi ölçüde genişletmiştir. O
dönem İslami Mahkemeler Birliğinin silahlı kanadı olarak hareket eden örgüt, 2006’da Doğu
ve Güney Somali’de Mogadişu’yu kapsayan
kazanımlarından sonra 2007’de Etiyopya tarafından Mogadişu’dan çıkarılmıştır. Buna rağmen hem savaş tecrübesi hem de bu süreçte
genişleyen taban, örgütü bugün bildiğimiz
hâline getirmekte hayati rol oynamıştır. Örgüt
kontrol alanını yeniden genişletince, bu kez
African Union Mission in Somalia (Afrika Birliği Somali Misyonu-AMISOM) tarafından düzenlenen operasyonla 2011’de Mogadişu’dan
bir kez daha çıkarılmıştır.5 Bu süreç sonrasın-

3

Jeffret, Gettleman. (2009), “The Most Dangerous Place in the World”. Foreign Policy, Feb 16, 2009.

4

Dirk Baehr (2011), “The Somali Shabaab Militias and Their Jihadist Networks in the West”, KAS International Reports 8, sf. 26-28.

5

Paul Joosse, Sandra M. Bucerius and Sara K. Thompson (2015), “Narratives And Counternarratives: Somali-Canadians on Recruitment as Foreign Fighters To Al-Shabaab”, British Journal of Criminology, 55, 811–832, p. 818.

8
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da İMB’nin ayrışmasıyla daha ılımlı kanat Şerif
Şeyh Ahmed önderliğinde yeni Somali siyasi
denklemine dâhil olurken eş-Şebab şiddeti
araçsallaştırmaya devam etti ki örgütün bildiğimiz hâlini ortaya çıkaran zincirin son halkası
olarak bu ayrışma kabul edilebilir. El-Kaide ve
IŞİD benzeri biçimde propaganda ve online
görünürlüğe önem veren yapının en önemli
mecralarından olan kataaib.net’in 2009 başında kapatılması sonrasında aynı yıl sonunda örgüt medya kanadı olan el-Ketaib’i kurduğunu
ilan etmiştir. 6
2008’de örgüt, ABD tarafından terör örgütü
olarak listelenmiştir. Örgütün terör eylemleriyle adını duyurması bağlamında 2008-2010 yılları önem arz etmektedir. 2008’de eş zamanlı
bir saldırıda BM binası, Etiyopya Konsolosluğu
ve Hargesa’daki Başkanlık Sarayı hedef alınmış ve 20’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
2009’da Somali’de Benadir Üniversitesi mezuniyet töreninde gerçekleştirilen saldırının sansasyonel boyutunu anlamak adına saldırıda 3
bakanın hayatını kaybettiğini not düşmek yeterli olacaktır.7 2010’da bu kez Somali dışında
Kenya’da Westgate Alışveriş Merkezi saldırısıyla örgüt sınır aşan yapısını ve Somali dışında
eylem yapabilme kapasitesini de sergilemiştir.
Örgüt ve El-Kaide arasında karşılıklı övgüler 2008-2010 aralığında başlamakla birlikte
(2009’da “Hizmetindeyiz Usame” başlıklı video
buna en iyi örneklerdendir) örgütün biatı ve
kabulü için 2012’yi beklemek gerekecektir.8
Eş-Şebab’ın küresel terörle mücadele radarına girişi için de Şubat 2012’de eş-Şebab’ın Kaide’ye bağlılığını bildirdiği video yayını önemli

bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu hamleden
sonra örgüt ABD tarafından “özel olarak tasnif
edilen terör örgütleri”nden biri olarak ele alınmış ve lider kadro önemlerine göre ödüllerle
FBI tarafından yayımlanır hâle gelmiştir. Lider
kadro açısından bakıldığında, örgütün “onursal başkanı” olarak nitelenebilecek Şeyh Hasan Dahir Aveys’in 2006’da görevi devrettiği
Aden Hashi Ayro 2008’de ABD tarafından öldürülünce örgütün kırılma sürecinin önemli figürlerinden Şeyh Ebu Zübeyr kod adlı Ahmed
Abdi Godane liderlik pozisyonuna geçmiştir. Hem Ayro hem de Godane Afganistan’da
farklı dönemlerde eğitim almış ve savaşmış,9
burada Taliban ve El-Kaide ile yakınlaşma sürecinin temelleri atılmış ve/ya iltisak derinleşmiştir. Örgüt, Boko Haram’a dair bölümde
değinilecek önemli bir hatayı yapmamış, lider
kadrosunu ülkedeki kabile ve klanların çeşitliliğini yansıtacak biçimde dizayn etmiş, böylelikle her gruptan destek bulabilme veya en
azından düşmanlık görmeme ihtimalini güçlendirmiştir.
Bölgedeki deniz korsanlığı uluslararası askerî varlıkla önemli ölçüde azaltılmış olsa dahi,
bunun hem bu yapıların mevcut ekonomik
kaynaklarına yaptığı katkıyı hem de bölgesel
ticaretin risk maliyetini hâlen artırma potansiyelini ve dolayısıyla bölgeye istikrar getirebilecek fon akışının önüne set çektiğini göz
ardı etmemek gerekmektedir. Öyle ki örgütün
hem korsanlarla belirli yüzdeler üzerinden anlaşmaları bulunduğu hem de ülkedeki kabile
bağlarını da kullanarak diğer ülkelerden aynı
kabilelere mensup korsanlar yoluyla silah ve
mühimmat getirttiği iddia edilmektedir.10 Bu-

6

Baehr, sf.. 23-26.

7

Abdi O. Shuriye (2012), “Al-Shabaab’s Leadership Hierarchy and Its Ideology”, Academic Research International, 2:1, s. 274-285, sf. 279.

8

Shinn, sf. 207-208.

9

A.g.e., s. 207.

10

UNSC (2013), United Nations Security Council Committee Report pursuant to resolutions 751 and 1907 concerning Somalia
and Eritrea, 12 Temmuz 2013; and “The Saga of MV Iceberg: One Ship, Three Different Stories”, Somalia Report, 26 Temmuz
2012, http://www.somaliareport.com/index.php/post/3471
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2015’te eski
bir eş-Şebab
Komutanı
Abdülkadir
Mümin
tarafından
örgütlenen
Somali’deki IŞİD
kolunun yıllar
içerisindeki
yükselişi, eşŞebab üyelerini
kendilerine
katılmaya
davet etmeleri,
bunlara
cevaben hem
komutan hem
sıradan savaşçı
düzeyinde
katılımlar
sağlamaları
ve buradan da
dışarıdan da
insan devşirerek
daha geniş bir
insan kaynağına
yaslanmaları ve
hâlen devam
eden eş-Şebab
ile çatışmaları
bölgeye de
bir ekstra
güvenlik krizi
eklemektedir.
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nunla birlikte 2008-2012 arası örgütün kontrolünde olan Kismayo
Limanı ve 2011’de örgüt tarafından kaybedilen Bakara Pazarı da
örgüte önemli gelir kaynakları
sunmuştur. 2011-2012 arasında
örgüt Mogadişu’dan tekrar çıkarıldığı gibi 2012’de Kismayo Limanı’ndaki varlığı da Kenya ve Somali güçlerinin ortak harekatıyla
sonlandırılmıştır.11 2013 sonrasında örgütün sınır aşan odağı daha
fark edilir hâle gelmiş, özellikle
2013’te AMISOM’a asker gönderen ülkelerin hedef gösterilmesiyle birlikte 2013-2015 arasında
Kenya’daki saldırılar 350’den fazla kişinin ölümüne neden olmuş,
aynı aralıkta Cibuti’de bir intihar
saldırısı gerçekleştirilmiştir. Addis Ababa’da ise bir futbol maçına ve alışveriş merkezine ayrı
zamanlarda düzenlenen intihar
saldırıları engellenmiştir. Bu tarih
öncesi örgütün en sansasyonel
sınır aşan operasyonu 2011 Temmuz’unda Uganda’da 70 kişinin
hayatını kaybettiği saldırıydı.12
2014’te örgüt lideri Godan’ın
drone saldırısında ABD tarafından öldürülmesinin de örgüte
hayati bir darbe vurmadığı veya
örgütün bu saldırı sonrası toparlanmayı belli ölçüde başardığı
görülmektedir. Örgüt bu kez Ahmet Diriye liderliğinde hareketliliğini sürdürmüştür. Bu çerçevede literatürde lider suikastı ile
örgüt devamlılığı arasındaki bağı
sorgulayan böylesi bir hamlenin

hangi zamanlamada yapıldığı,
örgütün “yedek lider kadrosu”nun ne durumda oluğu, yapının
halk içerisinde ne denli destek
gördüğü ve olası çökme durumunda hangi aktörlerin mevcut
militan havuzundan yararlanabileceği gibi ana soruları merkeze
alan tartışmaları da hatırlamak
isabet olacaktır. Bağlantılı olarak, bu darbenin Sahraaltı’nda
Şebab’ın afallamasından doğan
fırsat penceresiyle IŞİD’e daha
fazla alan açtığını da söylemek
mümkündür ki 2018’de yüzlerle
ifade edilen IŞİD’in Somali kolunun/Somali IŞİD’inin hem etki
alanının ciddi anlamda büyümesi hem de mevcudun binlerle
ifade edilir hâle gelmesi bunu
göstermektedir. 2015’te eski bir
eş-Şebab Komutanı Abdülkadir
Mümin tarafından örgütlenen
Somali’deki IŞİD kolunun yıllar
içerisindeki yükselişi, eş-Şebab
üyelerini kendilerine katılmaya
davet etmeleri, bunlara cevaben
hem komutan hem sıradan savaşçı düzeyinde katılımlar sağlamaları ve buradan da dışarıdan
da insan devşirerek daha geniş
bir insan kaynağına yaslanmaları
ve hâlen devam eden eş-Şebab
ile çatışmaları bölgeye de bir
ekstra güvenlik krizi eklemektedir. 2018’de Somali IŞİD’inin üstlendiği 66 saldırı, ülkede eş-Şebab’ın 2016 ve 17’de üstlendiği
toplam saldırı sayısından daha
fazladır. Özellikle 2018 sonlarından itibaren gruplar arasında

11

Geoffrey Kambere (2012) “Financing Al Shabaab: The Vital Port of Kismayo”. Combatting Terrorism Exchange (CTX), 2 (3).

12

Matt Bryden, “The Reinvention of Al-Shabab: Strategy of Choice or Necessity?”, CSIS, Şubat 2014.
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www.orsam.org.tr

Göktuğ Sönmez

Mogadişu’da Temmuz 2018’de gerçekleşen saldırıdan bir görüntü.

derinleşen çatışmalar iki aktör tarafından da
daha fazla tahrik edilmekte ve görünür kılınmaktadır.
Eş-Şebab’ın 2019 aralık ayında Mogadişu’da gerçekleştirdiği ve 80’den fazla kişinin
hayatını kaybettiği saldırı13 ile 2020 Ocak ayında Kenya’da gerçekleştirdiği ve 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği Manda Askerî Üssü
saldırısı örgütün artan hareketliliğinin de en
önemli iki örneği olarak değerlendirilmektedir.14 Örgüt faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu Somali’de gerçekleşirken kalan kısmın
önemli bölümü Kenya’da odaklanmaktadır.
Her ne kadar bu tablo yayılma potansiyeli barındırsa da örgütün coğrafi odak noktalarının
kayda değer bir değişim göstermesi öngörülebilir gelecekte mümkün görünmemektedir
zira bütün farklılıklarına rağmen bu iki ülke hâlihazırda örgüt açısından IŞİD için Irak ve Suriye’nin oynadığı rolü oynamaktadır. Bununla

birlikte bölgenin ekonomik, sosyal ve siyasal
olarak oldukça kırılgan yapısı böylesi bir yayılmanın kolaylaştırıcısı olarak önemli bir rol oynayabilecektir.
Örgütün uluslararası erişiminde Batı boyutu ise giderek artan biçimde endişe uyandırmaktadır. Phoenix, Minnesota, Seattle,
Columbus ve San Diego gibi Somali diasporasının bulunduğu yerlerden ABD vatandaşlarını
Somali’deki “mücadele” için örgüte katmayı
başaran ve dönem dönem Doğu Afrika’daki ABD askerî varlığını hedefe alma yönünde
söylemiyle öne çıkan örgüt, bölgesel güvenliğin ötesinde bir etki yapma potansiyeline
sahip görünmektedir.15 Somali nüfusunun %20
’ye yakınının ülke dışında olması, ABD, İngiltere, İsveç, Kanada, Almanya ve Danimarka’da
bulunan diasporadan eş-Şebab’a katılımlar
olması, hatta 2009 Benadir saldırısını gerçekleştiren saldırganın Danimarka’da yetişmiş bir

13

“Al-Shabab claims deadly attack in Somalia’s Mogadishu”, Al Jazeera, 31 Aralık 2019.

14

“Al-Shabaab’s attacks come amid backdrop of West’s waning interest”, The Conversation, 15 Ocak 2020.

15

Baehr, sf. 29.
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Somalili olması da bu anlamda
önemlidir. Yine aynı yıl Afrika Birliği Barış Gücü Karargâhına saldıran iki intihar bombacısından
birinin Seattle’dan gelen ABD
vatandaşı bir Somalili olması da
bu riskin altını çizmiştir.16 Örgüt
bu potansiyeli bildiği için örgüte
Somalili olmamasına karşın katılan Ebu Mansur el-Amriki kod
adlı Ömer Hammami gibi figürler
üzerinden ve gerektiğinde hem
dil kabiliyeti hem sanatı kullanarak Batılı ülkelerden ya eleman
kazanma ya da burada yaşayan
Somalilileri yaşadıkları ülkelerde saldırılara teşvik etme yoluna
gitmiştir.17

BOKO HARAM
Nijerya orijinli Boko Haram
daha ziyade Nijer, Nijerya, Kamerun ve Çad coğrafyasında
faaliyet göstermekte, IŞİD ile
bağları bilinmekte ve bu hâliyle
Sahel bölgesinde özellikle Fransız varlığının da önemli meşruiyet
kaynaklarından biri olarak öne
çıkmaktadır. Erken dönemlerde Nijerya Talibanı, Kara Taliban
veya Yusufiye olarak da adlandırılan yapının 2002’den beri kullandığı adı Davet, Cihad ve Tebliğ
İçin Ehli Sünnet Cemaati olmakla birlikte18 zaman içerisinde -ve

örgüt mensuplarının kanaatince
pejoratif olarak- Boko Haram
ismiyle anılır hâle gelmiştir.19 Bu
isimlendirme, Nijerya’daki önde
gelen kabilelerden Havsa dilinde eğitim ya da kitap anlamına
gelen Boko kelimesi ile Haram
kelimesinin birleşimiyle temelde
Batı tarzı eğitimin haram olduğu
vurgusunu içeren bir anlama işaret etmektedir. Bununla birlikte
örgütü 2002’de kuran Muhammed Yusuf dâhil olmak üzere lider kadro zaman zaman hem bu
ismi reddetmiş hem de düşmanlıklarının Batı kaynaklı bilgiye
değil Batı’nın kültürüne olduğunu ifade etmiştir. Yobe ve Borno, yapının Nijerya’da en güçlü
olduğu yerler olarak ön plana
çıkmaktadır ki Borno, yapının
ana merkez üssü olarak değerlendirilir. Bununla birlikte diğer
bir ana güç kaynağı olan Yobe,
aynı zamanda Muhammed Yusuf’un doğum yeri olması itibarıyla de önem arz etmektedir.
Örgütün 2003 yılında gerçekleştirdiği polise yönelik ilk saldırıları da yine Yobe’de olmuştur.20
Muhammed Yusuf tarafından
Borno’da teşekkülünü takiben
henüz 2004’te örgüt merkezinin
de buraya taşındığı değerlendirilmektedir.21 Kano ve Bauchi ise

16

Shinn, sf. 211.

17

Baehr, sf. 31-32.

18

Hussein Solomon (2012), “Counter-Terrorism in Nigeria”, The RUSI Journal, 157:4, s. 6-11, sf. 6.

19

Hakeem Onapajo & Ufo Okeke Uzodike (2012), “Boko Haram terrorism in Nigeria”, African Security Review, 21:3, s. 24-39, s. 26-27.

20

Abeeb Olufemi Salaam (2012), “Boko Haram: Beyond Religious Fanaticism”, Journal of Policing, Intelligence and Counter
Terrorism, 7:2, s. 147-162, sf. 149.

21

Oarhe Osumah (2013), “Boko Haram insurgency in Northern Nigeria and the Vicious Cycle of Internal Insecurity”, Small Wars
& Insurgencies, 24:3, s. 536-560,
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örgütün beslendiği diğer önemli merkezlerdir.
Aynı zamanda ülkenin kimi yerlerinde örgüte
yerel yöneticilerin gerek eylemsizlik gerekse
rakiplerini sindirmek için ödeme yaptığı iddialarının somutlaştığı iki eyalet de yine Kano ve
Bauchi’dir.22
Ülkenin kuzeyinin kişi başı gelir sıralamasında en altta yer alan şehirleri kapsaması örgütün ana güç merkezinin bu bölgede
olmasıyla bağlantılı değerlendirilmektedir.
Ülke genelinde en fakir 10 şehrin 8’i kuzeyde yer almakta ve kimi yerlerde fakirlik sınırı
altındaki Nijeryalıların oranı %95’lere ulaşmaktadır.23 Örneğin örgütün ana üslerinden
Yobe, ülkedeki en yüksek işsizlik verilerinden
birine sahip olup işsizlik %30 ila 35’lerde seyretmektedir.24 Bu durumun özellikle İbrahim
Babangida yönetiminde 1986-1993 arasındaki
dönemde IMF programının uygulanmasının
tarıma verdiği zararla da bağlantısı olduğu
öne sürülmektedir.25 Kısmen bu dönemden
başlayarak eş-Şebab vakasındakine benzer
biçimde ülke tarihi, 1918 Egba Ayaklanması’ndan bugüne değin ayaklanmalar, darbeler, iç
savaş, kabileler arası gerilimler gibi pek çok
olayla örülüdür.26 Örneğin sadece 1967-70
yılları arasındaki iç savaşta 1 milyondan fazla
insan hayatını kaybetmiştir. 1980-2007 yılları
arasında 2 darbe ve 1darbe girişimi yaşanmıştır. 1990’larda ülkede Suudi Arabistan kaynaklı
Selefi-Vehhabi çizginin fonlanmasıyla güçlenmesinin örgütün ortaya çıkışında bu ekonomik
arka plana ilaveten düşünsel zemini sağladığı
düşünülmektedir. Boko Haram’ın yükselişin-

de, eş-Şebab’ın ortaya çıkışını da tetiklediğine
değinilen Ibrahim el-Zakzaki önderliğindeki
Şii Nijerya İslam Hareketi’nin ve bu yapıya İran
tarafından sağlanan desteğin önemi büyüktür.
Bu hareketin 1990’lardan önce bir üyesi olan
Muhammed Yusuf, yapının Şii ağırlıklı olması
nedeniyle buradan ayrılarak Cemaat-i Tecdid-i İslam içerisinde önde gelen isimlerden
olmuş, bu süreçte Boko Haram’ın özdeşleştiği
Borno’nun “CTİ Emiri” olarak görev yapmıştır.
El-Zakzaki Hareketi ile Sünniler arası gerilimin
1990’ların ikinci yarısında yükselmesi ve düşük
yoğunluklu çatışmaların başlaması da örgütün beslendiği ana kaynaklardan olmuştur.
2000’lerin başından itibaren artan biçimde
hareketlilik gösteren örgüt “Nijerya Talibanı”
ya da “Kara Taliban” olarak da adlandırılmış27
ve Taliban’a ve harekât tarzına öykünmesini
kendisi de gizlememiştir. 2004 sonunda polis
konvoyuna gerçekleştirilen saldırı sonrası 15
Nijerya polisinin hayatını kaybetmesi ve Borno’da polis karakoluna yapılan saldırıda 8 polisin hayatını kaybetmesini takiben polisin operasyonları ve sertleşen tutumuyla örgüt Nijer
ve Çad’a yayılmak zorunda kalmış, bu kaçanlar arasından Muhammed Yusuf’un örgütü
Boko Haram’ı ortaya somut biçimde çıkarması da bu süreçte olmuştur. Örgüt tarihindeki
en önemli kırılma Nijerya güvenlik güçlerinin
Temmuz 2009’da Maiduguri’yi bombalaması
sonrası 2009’da örgüte karşı yoğun operasyonu ve bunun neticesinde 800 Boko Haram
mensubunun öldürülmesidir.28 Bu operasyon
ve takip eden tutukluluk süreçlerinde, 2006-

22

Samuel Oyewole (2013), “Boko Haram and the Challenges of Nigeria’s War on Terror”, Defense & Security Analysis, 29:3, 253262, sf. 256.

23

Onapajo & Uzodike, sf. 32

24

Osumah, sf. 543.

25

Abiodun Alao (2013), “Islamic Radicalisation and Violent Extremism in Nigeria”, Conflict, Security & Development, 13:2, s. 127147, sf.130; Onapajo & Uzodike, sf. 34

26

Osumah, sf. 536.

27

Solomon, sf. 7.

28

Jacob Zenn and Elizabeth Pearson, “Women, Gender and the evolving tactics of Boko Haram”, Journal of Terrorism Research
5:1, Şubat 2014, s. 46-57, sf. 46.
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Somali polisleri Türkiye’deki eğitimleri sırasında.

2008 arasında terörizm suçlamalarıyla yargılanmış ancak hapse mahkûm edilmemiş
olan29 örgüt lideri Muhammed Yusuf, örgütün
finansal kaynağı olarak değerlendirilen Buji
Foi30 ve Muhammed Yusuf’un örgütle bağlantısı olup olmadığına dair farklı görüşler bulunan kayınpederi El Hacı Baa Fugu Mohammed31 de hayatını kaybetmiştir. Özellikle bu üç
ismin güvenlik güçlerinin elindeyken ve hukuksuz biçimde öldürülmesi hareketin sonraki
lider Ebubekir Şekau elinde çok daha agresif
bir çizgiye geçişini tetikleyen -ve destekçileri
açısından meşrulaştıran- en önemli nedenlerden olmuştur. Özellikle Muhammed Yusuf’un
öldürülmesine dair videoların internete servis
edilmesi infiali daha da büyük hâle getirmiştir.
2010 yılında gerçekleştirilen Jos ve Maidugu-

ri saldırılarıyla başlayarak “intikam”, örgütün
söyleminde bu arka planla bağlantılı olarak
oldukça önemli bir yer tutmuştur.32 2010’da
Bauchi Hapishanesi’ne saldırılarak 700 kadar
mahkûmun serbest bırakılması33 ise IŞİD örneğinde de gördüğümüz hapishane baskınlarını hatırlatan ve aynı zamanda da örgütün
kapasitesine dair alarm zillerini çaldıran bir diğer saldırıydı. Örgüt dönem dönem kendisine
muhalif din adamlarını da öldürerek kendisine
karşı duran Müslümanlarla ilgili tutumunu ortaya koymuş,34 bu itibarla yine eş-Şebab örneğine benzer biçimde ülkede hâkim ana akım
ve tarihsel derinliğe sahip İslami çizgiyle arasına mesafeyi net biçimde koymuştur.
Muhammed Yusuf sonrası Şekau’yla birlikte örgütün kapasitesinin de arttığı, bunun hem

29

Lise Waldek & Shankara Jayasekara (2011), “Boko Haram: the evolution of Islamist extremism in Nigeria”, Journal of Policing,
Intelligence and Counter Terrorism, 6:2, 168-178, sf. 170

30

Solomon, sf. 6 ve Waldek & Jayasekara, sf. 173.

31

Hakeem Onapajo & Ufo Okeke Uzodike (2012) Boko Haram terrorism in Nigeria, African Security Review, 21:3, 24-39,, sf. 30.

32

Zenn, Barkindo & Heras (2013) sf. 46

33

Bukola Adeyemi Oyeniyi (2014) “One Voice, Multiple Tongues: Dialoguing with Boko Haram”, Democracy and Security, 10:1, s.
73-97, sf. 83.

34

A.g.e. sf. 83.
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El-Kaide veya ilintili yapılardan gelen fonlar
hem de yine temelde aynı kaynaklardan beslenen uzmanlıktaki artışla bağlantılı olduğu
düşünülmektedir35 ki 2011 sonrası saldırıların
etki alanı, hedefleri ve yöntemleri de bu kapasite artışını göstermektedir. Bu kapasite artışına dair tartışmaları 2013’te Kamerun’da bir
Fransız ailenin kaçırılması olayı da pekiştirmiştir. Zira bu saldırıyla hem Boko Haram sınır ötesine hamle yapmış hem de bu eylemde kendisinden ayrılan bir grup olan Ensaru ile iş birliği
yapmış olması ihtimali kuvvetli görülmüştür36
ki bu da örgütün El-Kaide’nin ötesinde hem
coğrafyasında El-Kaide’nin Mağrip koluyla
hem de yerel diğer benzer diskurlu aktörlerle
iş birliği yaptığı savını güçlendirmektedir.
2011’de Abuja’daki BM binasına gerçekleştirilen araçlı intihar saldırısı37 örgütün o tarihe
kadarki en sansasyonel saldırılarından biri
olarak dikkatleri örgüte yöneltmiştir. Örgütün
özellikle 2012 sonrası başvurduğu ana taktiklerden olan adam kaçırma ve bu bağlamda
özellikle kadınların kaçırılması ise büyük tepki
toplamıştır. Bununla birlikte örgütün bu tepkilere cevabı ise Şekau tarafından defaatle dillendirilmiş, bunun örgüt mensuplarının ailelerinin ve çocuklarının Nijerya devleti tarafından
kaçırılmasına misilleme olduğu ifade edilmiştir.38 Dolayısıyla esasen örgütün militan Selefi
çizgideki terörizmini meşrulaştırdığı en önemli
zeminlerden birinin Nijerya’da hukuki sınırların
dışına çıkılarak icra edilen terörle mücadele operasyonları olduğu da hem bu örnekte
hem de Muhammed Yusuf’un infazında görülmektedir ki bu manzara 2013 ortasından sonra
35

Borno, Yobe ve Adamawa’de olağanüstü hâl
ilanıyla birlikte kurulan ortak görev gücünün39
hukuk ihlalleriyle ön plana çıkmasıyla birlikte
de ele alındığında Boko Haram ve örgütle mücadele biçimi, genel itibarıyla terörle mücadele ve hukuk arasındaki ilişkinin güçlü kurulmasının önemine ayrıca işaret etmektedir.
2015 Mart’ında IŞİD’e bağlılığını ilan eden
örgüt bu tarih itibarıyla küresel koalisyonun
da radarına çok daha ciddi biçimde girmiştir.
Örgüt 2009’da ilk lideri Muhammed Yusuf’un
öldürülmesi sonrası Ebubekir Şekau liderliğinde çok daha agresif bir tutum benimsemiş,
kışlalar, karakollar ve BM temsilcilik binaları
hedefler olarak seçilmiş, IŞİD’e biat açıklaması
sonrası ise örgütün görünürlüğü bir kademe
daha yükselmiştir. Örgütün en önemli zafiyetlerinden biri ise eş-Şebab’ın oldukça stratejik
biçimde işlettiği kabileler arası güç dengesine
dairdir. Havsa-Fulani, Yoruba, İgbo, İcav, Kanuri gibi ana kabilelerin olduğu demografide örgüte yöneltilen en önemli suçlamalardan biri
ve örgüt içi huzursuzluk kaynağı örgütün lider
kadrosunun lider ile aynı kabileden olması olmuştur. Özellikle Borno’da hâkim ve bölgede
Çad, Kamerun, Nijer gibi ülkelerde kolları olan
ve Şekau’nun mensup olduğu Kanuri kabilesinin ağır basması ve intihar bombacılarının
Kanuri olmayanlardan seçilmesi örgütün ana
güç merkezi olan Kuzey Nijerya’daki Havsa ve
Fulani kabilelerinde rahatsızlık uyandırmıştır.
Bu durum örgütün iç uyumunda sorun potansiyeli olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Ensaru örgütünün Boko Haram’dan ayrılanlarca
kurulmasının önemli sebeplerinden de biri ol-

Nathaniel Manni (2012),, “Boko Haram: A Threat to African and Global Security“, Global Security Studies, 3: 4, sf. 44-54 ve Samuel
Oyewole (2013), “Boko Haram and the Challenges of Nigeria’s War on Terror”, Defense & Security Analysis, 29:3, 253-262, s. 257.

36

“Nigeria’s emergency: countering Boko Haram, Strategic Comments”, (2013), 19:5, s. 6-7.

37

Jacob Zenn and Elizabeth Pearson, “Women, Gender and the evolving tactics of Boko Haram”, Journal of Terrorism Research
5:1, Şubat 2014, s. 46-57, sf. 47; Lise Waldek & Shankara Jayasekara (2011) Boko Haram: the evolution of Islamist extremism in
Nigeria, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 6:2, 168-178
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muştur; diğer sebeplerin Mağrib El-Kaidesi’nden gelen fonların paylaşımı, Boko Haram’ın
sivil kayıplar konusundaki kayıtsız tutumu ve
eylem sahası olarak Nijerya’yı öncelemiş olması olduğu değerlendirilmektedir. 40
Örgüte karşı 2015-2016 yıllarında IŞİD’e
biat açıklaması arkasından operasyonlar hareketlenmiş; Benin, Kamerun, Çad, Nijer ve
Nijerya’nın askerî hamlelerine 2016-2017 yıllarında Obama yönetimi Kamerun’a 300 asker
göndererek Nijer’deki mevcut varlığını güçlendirmek yoluyla destek vermiştir. Örgütün
2020 Aralık ayında IŞİD tarafından üstlenilen
Burkina Faso’da 7 asker ve 35 sivilin hayatını
kaybettiği askerî üs saldırısında ve 11 Hristiyan’ın Nijerya’da infaz edilmesi eylemlerinde önemli rolü olduğu değerlendirilmiştir.
Aralık 2020’de Nijerya’da 400 çocuğun kaçırılmasının örgüt tarafından gerçekliği tartışmalı da olsa üstlenilmesi, eylemlerin IŞİD’in
“Batı Afrika vilayeti”ni öne çıkarması bahsedilen genel çerçevede Afrika’nın ve özellikle
Sahraaltı’nın IŞİD ve Kaide ile bunlara bağlı
yapılar için yeni odak coğrafyalar içerisinde ilk sıralarda yer alığının altını çizmektedir.
Her ne kadar bu yapılar Avrupa ya da ABD’de
saldırı düzenleme kapasitesine bugün adına
sahip gözükmese de bu ülkelerden bu zemin
üzerinden yetişen kitlelerin bu coğrafyalarda
saldırılar düzenleyebilir hâle gelişine en basit
örneklerden biri de eş-Şebab’a dair yukarıda
verilen örneklerin yanında sayılabilecek Nijerya asıllı “iç çamaşırı bombacısı” Ömer Faruk Abdulmuttalip örneğidir. Bunun ötesinde
IŞİD’in ana güç odağı olan coğrafyalardan
uzakta, özellikle de Avrupa’daki saldırılarında ne denli az kişiden oluşan hücreler ve ne
denli az kaynakla oldukça sansasyonel saldırılar gerçekleştirilebildiği düşünülürse erişim
imkânı olan diasporalardan birkaç kişilik hücrelerin dahi eğer bu aktörler Afrika’daki varlık40

Zenn, Barkindo & Heras, sf. 51
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larını arttırmaya devam ederse sansasyonel
eylemler yapabilmesinin mümkün olduğunu
da unutmamak gerekir.

KÜRESEL DINAMIKLER,
ULUSLARARASI AKTÖRLERIN
ANGAJMANI, TERÖRLE
MÜCADELEDE İŞ BIRLIĞI VE
GELECEK SENARYOLARI
Afrika Birliğinin terörle mücadelede kısıtlı imkânları, bölgenin iç dinamiklerinin hem
güvenlik bağlamında hem ekonomik, sosyal
ve siyasal açıdan oldukça kırılgan ve/ya zayıf
yapısı ve bölgeye yapılacak dış yardımların örgütler tarafından kullanımının önüne geçilmesindeki zorluklar, bölgeye dair çizilebilecek
iyimser tabloların da kısa ve orta vade adına
önüne geçmektedir. Bölgede artan IŞİD hareketliliği ve Boko Haram’ın IŞİD’e biatının yanında eş-Şebab’ın varlığı ise el-Kaide’nin Magrib
el-Kaidesi ile birlikte sınır ötesi varlığının en
önemli kollarından biri olarak görülmektedir.
Bu noktada küresel ölçekte el-Kaide ve IŞİD’e
bağlı yapıların birlikte bulunduğu her coğrafyada mevcut geçişkenlik potansiyeli yeniden
hatırlanmalıdır. Dolayısıyla bu yapılar, hâlihazırda küresel erişimleri olan kimi örgütlerin
tabileri olduğu kadar gelecek dönemler için
hem nitelik hem nicelik anlamında artış gösteren bir ortak insan havuzu da oluşturmaktadır. İşte bu havuz gerek bugün adı geçen
örgütler gerek bu örgütlerin yarın daha güçlü
hâle gelmiş olabilecek biçimleri ve gerekse
yeni ortaya çıkacak yerel ve/ya bölgesel örgütler için önemli bir kaynak sunacaktır. Afrika
Birliği Barış Gücü’nün şu ana kadarki varlığı ve
bireysel olarak ülkelerin mücadelelerinin de
örgütleri Afrika’dan söküp atma konusunda
yetersiz kalmış olması ve tekil olarak pek çok
ülkenin bahsi geçen kapasite eksikliği böylesi aktörler için hem verimli bir arazi sunmakta
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AMISOM güvenlik gücü mensubu.

hem de mevcut dinamiklerden faydalanmak
adına farklı motivasyonlarla yola çıkabilecek
illegal yapılanmaları teşvik etmekte ve zaman
içerisinde beslemektedir.
Özellikle Irak ve Suriye’deki kayıplar sonrası, bölgenin bilhassa IŞİD açısından ağırlığın kaydığı ana merkeze dönüşme sürecinde olması; uluslararası oyuncuların da hem
bölgeye giriş hem de bölgede varlıklarını
artırmak için kullandıkları önemli argümanlardan biri hâline gelmektedir. Özellikle Libya
krizinde ve Suriye’nin kuzeyinde daha görünür hâle gelen, de Gaulle çizgisinden Fransa’nın NATO’nun askerî kanadından ayrılma
sürecine, AB içi gerilimlerden Avrupa ordusu
tartışmalarına ve bu kapsamda gerçekleştirilen askerî hamlelere kadar varlığını gösteren
Fransa-ABD ve Fransa-AB gerilimi bölgedeki
denklemin önemli bir boyutudur. Fransa, etkisini hem Burkina Faso, Çad, Nijer, Moritanya
ve Mali’den oluşan G-5 gibi bölgesel hamleler üzerinde başat dış güç pozisyonunu alarak
hem AB’nin askerî unsurlarını kendi Afrika varlığını derinleştirmek için kullanma yoluyla artırmaya çalışırken ABD, böylesi bir potansiyeli
barındıran ve hızla Çin’in en önemli yayılma
alanlarından birine dönüşmüş olan Afrika’da
artık Fransa gibi dolaylı ve öngörülebilirliği daha düşük, müttefikliğinden dönemsel
olarak tereddüde düşüren bir aktörün vekilliğinden ziyade doğrudan 2007’de teşekkül

edilen Afrika Komutanlığı AFRICOM’un (Afrika
bu tarihe kadar Avrupa Komutanlığı altında
ele alınıyordu) ağırlığını artırmayı ve bölgede
Fransa’yı aşan veya en azından orta vadede
dengeleyebilecek bir varlığa ulaşmayı hedefler görüntüdedir. Bununla birlikte Trump döneminde ABD ile NATO müttefikleri arasında
hasar gören ilişkilerin, Biden döneminde büyük olasılıkla tamiri yoluna gidileceğinden, bu
değişimin hem genel itibarıyla hem de bölge
özelinde Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin
gözden geçirilmesi sonucunu vermesi mümkündür. Bunun ötesinde Biden döneminde
Rusya karşıtı tutumun çok daha belirgin olacağı değerlendirilmekle birlikte, bölgeye girmeye çalışan yeni aktörlerden olan Rusya’ya
karşı da NATO bağlamındaki ortak duruşun
aktörleri bahsi geçen rekabeti daha örtülü biçimde sürdürmeye iteceği öngörülebilir. Rusya’nın ise kuzeyde Libya’daki varlığına benzer
biçimde askerî şirketleri ve ekipman transferiyle Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görünürlüğü
artırdığı gözlemlenmektedir.
2018’de AFRICOM Komutanı Waldhauser’in Afrika’da ABD’ye en büyük tehdidi Kaide
ve IŞİD bağlantılı gruplardan geldiği açıklaması, 2017 sonlarında ABD’nin Somali’de 500
askerinin bulunması ve Trump’ın seçimini takip eden yıl sonuna değin ülkede 30’dan fazla
drone saldırısı gerçekleştirilmiş olması da bölgenin ABD tarafından ne denli öncelendiğinin
ve bu çerçevede Somali’nin eş-Şebab’ın çıkış
noktası ve ana faaliyet alanı olması dolayısıyla
da ayrı bir öneme sahip olduğunun göstergesidir. Hâlihazırda ABD’nin 6 ila 7 bin mevcutlu
askerî varlığı, bölgede terörle mücadele operasyonlarına aktif desteği ve Agadiz-Nijer’de
kurduğu, 800’den fazla ABD askerine de ev
sahipliği yapan 110 milyon dolarlık drone tesisi
de bu kapsamda dikkate alınmalıdır ki önümüzdeki yılın en önemli ABD dış politika gündemlerinden birinin ülkenin Afrika’daki varlığını artırması olabileceği değerlendirilmektedir.
www.orsam.org.tr
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ABD’nin AMISOM’a (Somali Afrika Misyonu) artan ilgisi ve yapıyı
ABD kaynaklarına yaslanır hâle
getirme hamlesinin Trump döneminde Fransa’nın G-5 hamlesiyle alakalı bir karşı hamle
olarak da görülebilir. AMISOM
ile ABD arasındaki ilişki, Trump
döneminde bölgesel çekilme
ve risk maliyetini yerel aktörlere
bırakma yaklaşımının bir uzantısı olsa da Biden döneminde
doğrudan varlığın artması güçlü
bir olasılıktır. Böyle bir durumda
AMISOM güçlerinin çekilmesiyle de bölgede ABD rolü güçlenebilecektir. Dolayısıyla esasen
Trump döneminde tartışmalı biçimde masaya gelen bölgeden
çekilme kararlarının da Biden ve
temsil ettiği liberal müdahaleci
yaklaşımla geriye alınması olasılığı da güçlüdür. Bu hamle için,
uluslararası terörizm argümanı
eskisinden çok daha fazla bölge
için kullanılmaya başlanacaktır.
Çin, ticaretle girdiği kıtada
kendi mütekabiliyet ve uyum
söylemiyle örtüşür biçimde şimdilik sert gücü sahadan mümkün mertebe uzakta tutarken;
şirketlerinden yatırıma, hızla
artan sosyal bağlardan Konfüçyus Enstitülerine kadar bölgenin
ana küresel gücü olma amacıyla
önemli yatırımlar yapmaktadır.
Her ne kadar hegemonluğu tanımlayan bileşenlerin önemli bölümünden uzak ve pek çoğuna
erişimi kendisini dizayn etme biçimi dolayısıyla mümkün görünmese de birincil “Challenger” ya
da meydan okuyucu olarak de-

ğerlendirilen Çin’in ve takip eden
güçlerin hegemona verebileceği
her zarar sistemde sarsıntıya sebep olma potansiyeli taşımaktadır ve bu güçlerin hegemona
dönüşüp dönüşemeyeceği bir
başka tartışma konusu olsa dahi
böylesi bir amaçla atacakları her
adım, sistemsel sarsıntıları sebebiyle farklı ölçeklerdeki pek
çok gücü ilgilendirecektir. Çin’in
bölgeye güvenlik bağlamında
ve/ya terörle mücadele söylemi
üzerinden gelmemesi, ülke için
bir yandan daha keskin ve sert
hamlelerle yayılmanın önünde
bir engel oluşturur gibi gözükürken öte yandan hem yerelde
daha kabul edilebilir hem de diğer aktörlerle daha az rekabetçi
bir profille daha kalıcı ve derin bir
etki yapma potansiyeli de barındırmaktadır. Çin’in sert gücü
bölgede hissedilir hâle geldiğinde hâlihazırda ağırlığını verdiği
yumuşak gücü, aktörlerin bahsi
geçen bu konumlanması sürdüğü takdirde rakiplerine göre
önemli avantajlar sunabilecektir. Sahada yumuşak güç bulundurmanın ve kurumsallaşmış
asimetrik ilişkinin ne denli oyun
değiştirici olduğunu Fransa’nın
Afrika genelinde sürdürmeyi
amaçladığı kurumsallaşmış ve
kısmen içselleştirilmiş emperyalist dizaynından ve bunun tüm
bu çerçevedeki dinamikleri etkileyen sonuçlarından da görmek
mümkündür.
Öte yandan, terörizm tehdidinin büyümesiyle birlikte Fransız
önderliğinde bölgede bulunan
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15.000 kişilik BM askerî misyonuna İngiltere’nin Mali’ye gönderdiği 300 taze kuvvetle
desteğini artırması da hem kıtadaki uluslararası dengeler hem de aktörlerin tehdide verdiği önemin arttığının bir diğer göstergesi olarak
ele alınabilir. Aynı zamanda bu hamle Brexit
sonrası AB-İngiltere ilişkilerinde özellikle İngiltere-Fransa bağlamında sinyalleri alınmaya
başlanan gerilimin derinleşebileceği bir diğer
alan olarak Afrika’nın ve özellikle Sahel bölgesinin öne çıkmasının muhtemel olduğunu
da göstermektedir. İngiltere’nin Brexit sonrası
kendi bireysel-küresel ağırlığının altını çizecek
hamleleri artıracağı bir dönemde Afrika’nın
bu amaca hizmet edecek en önemli coğrafyalardan biri olması hem bu atmosferde kaçınılmaz hem de böylesi bir stratejide öncelikle
eski sömürge coğrafyalara yönelme ihtimalinin ağırlığı ve bunun nispeten düşük sosyal ve
ekonomik maliyeti, Afrika’ya yönelişte İngiltere için önemli bir tercih sebebi olacaktır.
Türkiye ve İsrail, bölgenin iddialı yeni gelen bölgesel güçleri olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye, bölgede savunma sanayi satışları ve
küresel askerî ve diplomatik projeksiyonunu
öncelerken; İsrail ise Arap coğrafyasına yönelik politikalarını daha etkin izleyebilmek adına
da stratejik coğrafi önemi haiz bu coğrafyada
önemli bir güç unsuru hâline gelme, coğrafyayı kaynak ve tarımsal ihtiyaçları açısından
tartma ve aynı zamanda ekonomisi hızla büyüyen bu coğrafyada kendisine yeni ve geniş
bir pazar açma gayretindedir. Bu ülkeler içerisinde, bölgeyle tarihsel ve sosyolojik bağlarının gücüyle öne çıkan Türkiye’nin hem yardım
hem destek politikaları hem de siyasi figürlerinin bölgede gördüğü ilgi ülkenin istisnai rolünün altını çizmekte, kimi zaman Libya örneğinde olduğu gibi Sahra ötesinde de gücünün
küresel ve nükleer aktörlerle kolayca rekabet
edebilir hâle taşınmasına imkan sağlamakta,
gücü üzerinde oldukça hayati bir çarpan etkisi
yapmaktadır.
İşte bu nedenle özellikle bölgedeki ve özel
olarak Somali’deki Türk askerî varlığını da hedef alan eş-Şebab saldırıları tesadüfi görül-

Türkiye’de askerî eğitim gören Somali güvenlik güçleri
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memektedir. Eş-Şebab’ın 20082011 arası Somali’nin merkezini
ve güneyini önemli ölçüde kontrol etmesini takip eden 20112016 arası kısmi sessizleşme ve
meskûn mahallerden mecburi
çekilme döneminde dahi Westmall saldırısı gibi önemli ve nitelik açısından üst düzey bir saldırıya imza atmış olması ve IŞİD’in
2016 sonrası küresel ağırlık merkezleri bağlamında Sahraaltı’nın
öne çıkmış olması hem el-Kaide
hem IŞİD hareketliliğinin yeni
bir imkân sağlayıcı arayışında bölgeyi ve özelde Somali’yi
önemli kılmaktadır. Türkiye için
de coğrafyada ayrı bir önemi
haiz Somali’de, 2013’ten bu yana
Türklerin de hayatını kaybetmesine neden olan önemli saldırılar
gerçekleşmiştir. Bu saldırılarda
Kızılay Yardım Konvoyu (2013),
Büyükelçilik ek binası (2013) ve
Maarif Vakfı aracı (2019) doğrudan hedef alınmakla birlikte
örgütün farklı saldırılarında da
hayatını kaybedenler arasında
Türk vatandaşları da sıklıkla yer
almakta, örgüt doğrudan Türk
müteahhitleri hedef aldığını da
göstermektedir. Türkiye’nin, ülkeye 2011’de önemli güvenlik
riskleri varken ve uluslararası aktörler ülkeye ziyaret gerçekleştiremezken dönemin Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle ülkeyi II. Dünya Savaşı’ndan
beri ziyaret eden ikinci Afrika dışı
ülke olması ve o tarihten bu yana
Türkiye’nin ülkeye yardımlarının 1
milyar doları aşması, Türkiye açısından Somali’nin öneminin altını
çizmekte ve Türk varlığına karşı

yapılan saldırılara dair düşünülmesi gereken bir noktayı teşkil
etmektedir. Türkiye’nin ülkedeki
üssü TURKSOM’da Somali polisi özel harekâtçılarının eğitimi
ve aynı birimin Foça Jandarma
Komando Okulunda da eğitim
alması bu anlamda gözden kaçmamalıdır. Türkiye’nin bölgeye
yatırımlar, altyapıda iyileştirmelere sunduğu katkı, güvenlik
güçlerinin eğitimi ve halklar arasındaki yakınlaşmanın her biri,
ülkede eş-Şebab başta olmak
üzere güç dalgalanmalarından
faydalanmak isteyen kriminal
yapıların öfkesini çekmektedir
ve bunu açıktan dile getiren yapıların operasyonlarda da sıkça
iş birliğine gittiği tahmin edilmektedir. Türkiye, aynı zamanda bölgede deniz haydutluğu
ve terörle mücadele bağlamında Deniz Kuvvetleri unsurlarının
bulunmasına yönelik tezkereyi
de Ocak 2020 itibarıyla yeniden
uzatmıştır. AMISOM’un ülkeden
2020 sonunda çekilme takvimi
ve sorumluluğun 20 bin civarı
mevcuda sahip Somali ordusuna
bırakılması da özellikle 2021 ile
birlikte bölgede çerçevesi çizilen
hareketliliği artırmasının güçlü
bir ihtimal olduğunu göstermekte ve Türkiye’nin hem Somali polisine hem de Somali ordusunun
neredeyse üçte birine verdiği
eğitimin de bu çerçevede öneminin altını çizmektedir. Bölgeye
yabancı ve Türkiye’yi çevreleyerek bölgedeki İsrail hareketlerini
kolaylaştırmak amacıyla hamle
yapan BAE ve Suudi Arabistan
gibi aktörler ve Libya krizinde
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bunlarla birlikte Türkiye’ye karşı cephe alan
Fransa ile rekabetin sertleştiği dönemlerde
Türkiye’nin bölgedeki en önemli ağırlık merkezi olarak görülebilecek Somali’deki saldırılar ilgi çekici bir zamanlama sergilemiştir.
IŞİD ve El-Kaide biatlılarının bir arada bulunduğu her coğrafyaya dair daha önce de
kimi çalışmalarda yazarın dikkat çekmeye çalıştığı en önemli meselelerden biri insan havuzu geçişkenliğidir. Bu geçişkenlik, mevcuttaki
toplam savaşçı sayısının iki örgüt arasında bölündüğü bir manzara göstermemekte, sahaya
yeni giren aktör bir cazibe merkezi oluşturarak
hem bu havuzdan hem dışından insan çekmekte, cevabi aktivizm karşı aktörün dışarıdan
yeni isimleri havuzuna katmasına neden olmakta, tırmanan çatışma iklimi bir kez daha bu
aktörlere sürdürülebilir biçimde yeni katılımcı
teşvik etme imkânı sunmaktadır. Böylelikle
mevcudun bölünmesi değil, tam aksine IŞİD
ve El-Kaide’nin fikrî yaklaşımlarına yakın havuzun büyümesi böylesi coğrafyaların normu
hâline dönüşmüştür. Bu noktada bu havuzu
belki de daha genişleterek birleştirebilecek bir
aktörün ortaya çıkışı riskine de dikkat çekmek
gerekmektedir. Bu durum, iki yapıdan birinin
galip gelmesi ve mensuplarının ayakta kalan
tek aktör çatısında savaşmayı daha rasyonel
bulması veya bir diğer güçlü aktörün daha ortaya çıkarak iki yapının biatlılarını yutmasıyla
ortaya çıkabilir. Bu senaryoların pek çoğunun
farklı coğrafyalarda kısmen ve/ya tamamen
yaşanmış olması da bu savı desteklemektedir.
Dolayısıyla esasen aynı coğrafyada iki aktörün
de bulunması insan havuzunu bölen, iki aktörü birbiriyle çatışmaları neticesinde yıpratan
bir durum ortaya çıkarmamakta, tam aksine
tehdide çarpan etkisi katmaktadır.
Bölgede yukarıda tartışılan IŞİD ve el-Kaide bağlantılı grupların varlığı ve etkilerinin
artma eğilimini bu genel uluslararası çerçeveden bağımsız okumamak gerekmektedir.
Önümüzdeki yıllarda örgütlerin bizatihi neden

oldukları güvenlik tehditlerinin ötesinde bu
uluslararası rekabetin de hem vekilleri hem
hızlandırıcıları hem de konjonktürel olarak
durdurucuları veya iş birliğine iticileri hâline
gelebileceğini unutmamak gerekir. Irak ve Suriye özelinde benzer yapıların yeni aktörlere
alan açması, eskilerinin gücünü sahada test
etmesi ve kimi dönemlerde kırması, bölgede dinamikleri köklü biçimde kimi alanlarda
değiştirmiş olması hatırlandığında Afrika’nın
geleceğinin hem bölgesel hem küresel düzlemdeki şekillenişinde bu aktörlerin rolünün
büyük olacağını, varlıklarının ise kimi aktörler
tarafından kullanılabileceğini öngörmek gerçekçi olacaktır.
Türkiye açısından bölge, kültürel ve tarihî
bağları olan ve 2000’lerin başından bu yana
hem savunma sanayinin büyüme rotalarından
birini teşkil eden hem de askerî varlığı bulunan bir yapı arz etmektedir. Özellikle Körfez
krizi sonrası kendisine karşı oluşturulan ittifaka
karşı coğrafi olarak önemli bir konumda bulunan bölgede kendi varlığını ve menfaatlerini
savunmak maksatlı daha derin angajman gerekli hâle gelmiştir. Krizin yumuşaması ve bu
bloklaşmanın kırılması durumunda dahi ilişkilerin tam olarak onarımı mümkün olsa bile
bu noktaya gelinene kadar bölgenin de ana
gerilim noktalarından biri olarak kalması olasıdır. Bunun ötesinde Türkiye’nin tecrübesi ve
hâlihazırdaki varlığı ile bölgedeki terörle mücadeleyi küresel ve ivedi biçimde öncül olarak
şekillendirmesi hem bölge istikrarı ve Türkiye’nin varlığı hem de terör üzerinden bölgede
kendi dizaynlarını gerçekleştirmeyi deneyebilecek aktörlerin bu hamlelerini boşa çıkarmak
açısından Türkiye’nin dış politika vizyonundaki
genişlemenin kalıcı hâle gelmesi açısından
hayati öneme sahiptir. Uluslararası konjonktürde ise özellikle ABD’nin ve Fransa’nın Afrika
politikalarından rahatsızlığını dönem dönem
dile getiren Almanya ve İtalya gibi aktörlerin
bölgede uluslararası angajmanın artışını tewww.orsam.org.tr
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tikleyecek terörist hareketliliğe karşı gerek
kendi aralarında gerekse Türkiye ile nasıl bir
ilişki zemini kuracağının takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle Somali merkezli varlığıyla
Türkiye’nin hem bölgede terörle mücadele
hem de Fransa’yla gevşeme emareleri göstermesine karşın hâlen devam etmekte olan
gerilimi, bölgedeki diğer bir aktör olan İsrail’le
ilişkilerde görülen yumuşama emareleri ve
AB üyesi aktörlerin Avrupa’nın askerî aygıtının
Fransa tarafından kendi denizaşırı çıkarları için
istismar ediliyor olduğuna dair yükselen sesleri ışığında bu aktörler arası yeni dinamiklerin
ortaya çıkması hayli olasıdır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar bir yandan küresel gündemde
Afrika’nın ve özelde Sahraaltı’nın ağırlığının
arttığı bir dönemi işaret etmekle birlikte, bu
genel resimde Türkiye’nin de ana aktörlerden
biri olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin grand stratejisinde
ağırlığı hızla artan Afrika’da bu öneme uygun
bir kazanım elde edebilmesi ise bir yandan
yumuşak ve sert güç unsurlarının akılcı ve optimum bileşiminin sağlanmasına, diğer yandan ise bahsi geçen oldukça girift uluslararası rekabet ve iş birliği imkânlarının dikkatle
ve zamanında analiz edilmesine bağlıdır. Bu
kapsamda Türkiye’nin bölgedeki diplomatik
varlığındaki büyük sıçramayı, yumuşak gücün
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kurumsal unsurları takip etmeye devam ederken; özellikle kuzeyde Libya ve Sahraaltı’nda
Somali, Türkiye açısından iki ana merkez olmakla birlikte kıtanın tümü tarihsel bağların da
etkin ancak rasyonel kullanımıyla yeni ağırlık
merkezleri savunma sanayi ihracatının derinleşmesi ve kamu diplomasisi, insani yardımlar
ve de bölgeye istikrar ve güvenlik getirecek
gerek terörle mücadele gerekse yerel ve bölgesel güvenlik inisiyatiflerine verilecek desteklerle perçinlenebilecektir. Bu noktada ise
bölgede terör örgütlerinin artan hareketliliğinin bölgeye vereceği kısa, orta ve uzun vadeli
zararların önlenmesi ve uluslararası rekabetin
bölgedeki güvenlik dinamiklerini daha fazla
sarsmasının önüne geçilmesi için sahanın yakından takibi gerekmektedir. Bölgenin lojistik kabiliyetinin sahaya yansıtılması açısından
yakın çevreden farkı göz önünde tutulurken;
yakın çevrede muhatap olunan aktörlere karşı
hem farklı bir sahada yeni denklemler kurma
imkânı hem de Doğu Akdeniz gibi Türkiye
için hayati öneme sahip bir coğrafyayla bölgenin doğrudan ve dolaylı ilgisi unutulmadan
mevcut ve olası güç unsurları ile kapasitenin
optimum bir dengesi üzerinden orta ve uzun
vadeli planlamaların yapılması ve/ya bu yeni
dönemde hızla gözden geçirilmesi gerekebilecektir.
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