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GİRİŞ 

Terörizm, modern tarihi 1789 Fransız İhtilali ile başlayan bir kavram olmakla birlikte son yüzyılda 

özellikle de Soğuk Savaş sonrası dönemin tek süpergücü Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef alan 

ve 11 Eylül 2001’de gerçekleşen “ İkiz Kule saldırıları” ile son on yılda en çok tartışılan, konuşulan 

ve kendisine binaen stratejiler üretilen kavramlar arasında yer almıştır. Terörizm kavramı birçok alt 

sınıflandırmasıyla görülmekle birlikte, artık kapsamındaki faaliyetlerin içeriğinin de yerel olmaktan 

çıkıp küreselleştiğini ifade edebiliriz.  

 

Küresel süper gücün stratejik yayılmasına dayanak ve meşruiyet sağlayan terörist faaliyetler, büyük 

güçlerin yeni mücadele alanlarından biri olan Afrika kıtası çapında belirli bir geçmişe sahip olmakla 

birlikte -buna Batılıların “apartheid” vd. uygulamaları da dahildir- son yıllarda önemli bir artış 

göstermiştir. Bu terör örgütlerinin başında El Şebab, Boko Haram, Tuareg, Selefi Mücadele Grubu, 

El İttihad el İslami gelmektedir.  

 

Bu çalışmanın konusu; Somali’de terörist faaliyetlerde bulunan El Şebab ve Nijerya’da son yıllarda 

artan terörist saldırıların faili Boko Haram terör örgütlerinin yapısal bakımdan karşılaştırılması 

olacaktır. 

 

I. EŞ ŞEBAB TERÖR ÖRGÜTÜ 

I.I. Eş Şebab Terör Örgütünün Tarihsel Kökeni 

Eş Şebab terör örgütünün ortaya çıkışındaki saikleri anlayabilmek için, öncelikle örgütün doğduğu 

yer olan Somali Cumhuriyeti’nin geçmişini ele almamız gerekmektedir.  

 

Somali Cumhuriyeti Afrika’nın doğusunda, Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine 

açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede 

konumlanmış durumdadır. Tam manasıyla kurulu bir devlet ve hükümet otoritesi bulunmayan 

ülke, karadan Kenya, Cibuti ve Etiyopya ile, denizden ise Yemen ve Suudi Arabistan ile komşu olup, 

Yemen Körfezi ve Babül Mendeb Boğazı’na kıyısı bulunması hasebiyle de yüksek jeopolitik öneme 

sahip bir ülkedir. 

 



 
 

 

2 
 

1916 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan Somali, daha sonra 

İngilizler ve İtalyanlar tarafından yönetildiyse de, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu 

düzenin egemen olmasının ve üçüncü bir yolu savunduğunu söyleyebileceğimiz Bağlantısızlar 

Hareketi’nin uluslararası siyasetteetkin bir hale gelmesinin bir sonucu olan sömürge karşıtı 

politikaların etkisiyle 1960’da bağımsızlığını kazanmıştır. 

 

Somali tarihinin son yüzyılında, dönüm noktası olarak sayılabilecek iki temel olgu vardır. Bunlardan 

ilki, 1969’da Muhammed Siad Barre’nin darbeyle Somali’de iktidara gelerek otoriter bir idare 

anlayışı benimsemesidir. İkincisi ise Barre rejiminin 1991 yılında yıkılması ve ülkedeki kabilecilik 

anlayışının bir neticesi olarak merkezî yönetimin bu tarihten itibaren kurulamaması ve ülkenin 

Somaliland ve Puntland olarak ikiye bölünmesidir. 

 

Muhammed Siad Barre iktidara gelerek başlayan otokratik bir yönetim kurmuş ve sosyalizm 

anlayışını benimsemiştir. Stalin dönemini anımsatan uygulamaları benimseyen Barre, idaresi 

karşısında bir tehlike olarak gördüğü, sosyal veya siyasal bütün yönleriyle İslamı savunanlara karşı 

adeta savaş açmıştır. Bu dönemde, katı laik reformist bir anlayış çerçevesinde reformlar yapmaya 

çabalamış ve bu çabaların bir ürünü olarak seküler bir medeni kanun oluşturmuştur. İslamcılarla 

Barre hükümeti arasındaki tam kopuş, yeni medeni kanunun İslamcılar tarafından reddedilmesine 

bir cevap olarak Barre’nin kimi zaman idama varan sert müdahalesiyle yaşanmıştır.  Sufî İslam 

anlayışının geniş bir alan bulduğu ve neredeyse halkın tamamı tarafından kabul edildiği Somali’de, 

Barre hükümetine karşı, 1983’te Vahhabi bir hareket olan İslam Birliği Örgütü (El İttihad El İslami) 

kurulmuştur.   

 

İslam Birliği Örgütü, siyasal İslamcı düşüncenin etkisiyle, Somali’de bir İslam devleti kurmayı 

kendisine amaç edinmiştir. Siyasal İslam’ı ülkenin kötüye gidişini engellemek, ülke için bir çıkış yolu 

sağlamak için bir araç olarak gören Örgüt, bu çerçevede kurmayı hedeflediği devletin sınırlarını 

Somali’den Kuzeydoğu Kenya, Etiyopya’nın Ogedan Bölgesi ve Cibuti’ye kadar uzatmayı 

planlamıştır. Rejim değişikliğini savunan Örgüt, çoğunlukla Orta Doğu’da öğrenim görmüş, iyi 

eğitimli kişilerden müteşşekkil olmakla birlikte bunun bir neticesi olarak da Orta Doğu’daki Selefi-

Vahhabi hareketlerden de maddi ve manevi destek almıştır.1 1991’de savaş lordlarından 

Muhammed Farah Aidid’in Siad Barre rejimini devirip Barre’yi sürgüne yollaması üzerine örgüt, 

ülkedeki bazı bölgeleri eline geçirmeye çalışmış ve bunda da kısmen başarılı olmuştur. 2004’te, 

Etiyopya’da İslam Birliği Örgütü’nün gerçekleştirdiği bombalama eylemi karşısında Etiyopya, 

                                                           
1
Daveed Gartenstein-Ross, “The Strategic Challenge of Somalia's Al-Shabaab Dimensions of Jihad”, Middle East 

Quarterly, Fall 2009, (Erişim) http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-

qeawsKMCFYxi2godo0-W3w (27.11.2012) 

http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-qeawsKMCFYxi2godo0-W3w
http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-qeawsKMCFYxi2godo0-W3w
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Örgütün uzun süre elinde tuttuğu Luuq Bölgesi’ni ABD kuvvetleriyle birlikte işgal ederek Örgütün 

varlığına son vermiştir.2  

 

1991’de gerçekleştirilen darbe sonrasında Somali’de bir daha merkeziyetçi bir devlet kurulamamış 

ve böylece ülke parçalanma yoluna girmiştir. Bu dönemde merkezin yok olması, şehirlerde ve 

köylerde İslam Birliği Örgütü’nün ve kabilelerin etkisinin artması neticesini doğurmuştur. Ülkedeki 

yapılanmalar kendilerine rahatlıkla faaliyet gösterebilecekleri alanlar bulmuş ve ülke dış 

müdahalelere açık bir konuma gelmiştir. Yaşanan İç Savaş nedeniyle azımsanmayacak sayıda 

Somali vatandaşı ülkeyi terketmek zorunda kalmışlardır. Çoğunlukla komşu ülkelere göç eden 

Somalililer, günümüzde yaşanan olaylarda da küçümsenmeyecek bir etkisi olan Somali diasporasını 

oluşturmuşlardır. 

 

SSCB’nin 26 Aralık 1991’de resmen dağılması ve Soğuk Savaş’ın ABD lehine sonuçlanarak tek-

kutuplu bir uluslararası sistemin oluşması, Afrika’nın jeopolitik değerinde göreceli olarak bir kayba 

neden olmuştur. Bundan Somali de nasibini alsa da, ülkenin Orta Doğu’daki enerji kaynakların 

yakın olması ABD’nin ülkeye olan ilgisinin azalmamasını sağlamıştır.  

 

2000’li yıllarda, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD hegemonyasının sarsıntı geçirmesi, 

ABD’yi yeni arayışlara itmiş ve bunun neticesinde Çin, Hindistan, Rusya gibi potansiyel rakiplerin 

etkinlik kazanmaya çalıştığı Afrika kıtası tek kutuplu sistemin devamlılığını sağlamak için büyük bir 

öneme kavuşmuştur.  

 

2004 yılında İslam Birliği Örgütü’nün ABD ve Etiyopya kuvvetlerince yok edilmesi üzerine, ülkede 

bir arayış içerisinde olan ve İslami olarak nitelendirilen gruplar, 2006 yılında yeni bir oluşum 

içerisine girmişler ve İslam Mahkemeleri Birliği Örgütü’nü (El İttihadil Mehakim El İslamiye) 

kurmuşlardır.  

 

2006 yılında Belutuin Bölgesi’ni ele geçirip, Belutuin Valisi’ni Etiyopya’ya kaçmaya zorlayarak 

adından söz ettiren örgüt, Doğu Afrika’ya egemen olan bir İslam Devleti kurmayı hedeflemiştir.3 

Örgüt, kısa zamanda Somali’nin stratejik önemi haiz bölgelerini ele geçirmeyi başarmıştır. Örgütün 

bu denli başarılı olmasında birden fazla ideolojiyi bünyesinde barındırması önemli bir rol 

oynamıştır. İslamcılığın yanı sıra Somali milliyetçisi düşüncelere de sahip olan Örgüt, savaş 

                                                           
2
Daveed Gartenstein-Ross, “The Strategic Challenge of Somalia's Al-Shabaab Dimensions of Jihad”, Middle East 

Quarterly, Fall 2009, (Erişim)  http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-

qeawsKMCFYxi2godo0-W3w (27.11.2012) 
3
Daveed Gartenstein-Ross, “The Strategic Challenge of Somalia's Al-Shabaab Dimensions of Jihad”, Middle East 

Quarterly, Fall 2009, (Erişim) http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-

qeawsKMCFYxi2godo0-W3w (27.11.2012) 

http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-qeawsKMCFYxi2godo0-W3w
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lordlarına karşı verdiği mücadele nedeniyle de geniş bir alanda taraftar toplayabilmiştir. İslam 

Mahkemeleri Birliği Örgütü, içeriden destek aldığı kadar, uluslararası bağlantıları sayesinde de 

yurtdışından gönüllülerin de desteğini almıştır. Ele geçirdiği bölgede şeriat yönetimini uygulayan ve 

esas olarak siyasi hedefler taşıyan örgütün askeri kanadını ise Mücahit Gençlik Örgütü (Hareket Eş 

Şebab El Mücahidîn) teşkil etmiştir. 2006 yılı sonlarında Baidoa’yı ele geçirmek isteyen İslam 

Mahkemeleri Birliği Örgütü, Etiyopya’nın sert müdahalesiyle karşılaşmış ve ABD destekli Etiyopya 

ordusunun karadan ve havadan yaptığı müdahaleler karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır. 2012 

yılının eylül ayına dek Somali Federal Geçiş Hükümeti’nin Devlet Başkanı olan Şeyh Şerif Ahmed’in 

liderliğini yaptığı İslam Mahkemeleri Birliği Örgütü’nün, bu hezimet karşısında dağılmaya yüz 

tutması ve bu durumun da Somali’deki iç karışıklıkları tırmandırması üzerine Hareket-iş Şebab-il 

Mücahidîn (Mücahit Gençler Hareketi), kısa adıyla Eş Şebab bağımsız yeni bir direniş örgütü olarak 

faaliyetlerine başlamıştır.4 

 

I.II. Eş Şebab Terör Örgütünün Yapısı 

2006 yılında İslam Mahkemeleri Birliği Örgütü’nün askeri kanadı olarak Somali tarihindeki yerini 

alan Eş Şebab’ın neşet ettiği ortamı anlamakta fayda vardır. Nitekim Eş Şebab’ın yapısal özellikleri, 

Somali’nin sosyal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yapısını yansıtmaktadır. 

 

Geçmişinde güçlü bir devlet teşkilatı olmayan Somali’de, 1991 ve sonrasında yaşanan İç Savaş, 

Birleşmiş Milletler’in ve komşu ülkelerin, ülkeye müdahale etmesine sebebiyet vermiştir. Birleşmiş 

Milletler, UNOSOM I, UNITAF, UNOSOM II gibi askeri oluşumlarla ve UNHCR gibi insani oluşumlarla 

Somali’deki yerini alırken, komşu ülkeler Etiyopya, Kenya, Cibuti, Eritre de zaman zaman 

Somali’deki olaylara müdahil olmuştur. Afrika Birliği’nin Somali’deki askeri oluşumu AMISOM ise 

beş bin kişiyle başladığı faaliyetine günümüzde on iki bin kişiyle devam etmektedir. Ülkenin 

yönetiminde ise 2006 yılından itibaren İslam Mahkemeleri Birliği’nin eski lideri Şeyh Şerif Ahmed’in 

devlet başkanlığında Federal Geçiş Hükümeti söz sahibi olmaya çalışsa da, Hükümetin bunda 

muvaffakiyet sağlayamadığı açık bir gerçektir. Hükümet, ülke sınırlarını dahi kontrol etmekte 

zorlanmaktadır. 

 

Ülkenin kabile toplumu olması ve kabile-klan bağlarının hâlâ çok güçlü olması, hükümetin ülkeyi 

yönetmesini zorlaştırmakla birlikte Eş Şebab gibi terör örgütlerinin üye toplamasına ve propaganda 

yapmasına olanak sağlamaktadır. Halkın %85’i Somali etnik grubuna mensuptur5 ve halkın 

çoğunluğunu, İslam dinini, Sufi anlayış çerçevesinde kabul etmiş kişiler oluşturmaktadır.  

                                                           
4
Daveed Gartenstein-Ross, “The Strategic Challenge of Somalia's Al-Shabaab Dimensions of Jihad”, Middle East 

Quarterly, Fall 2009, (Erişim) http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-

qeawsKMCFYxi2godo0-W3w (27.11.2012) 
5
 http://www.mfa.gov.tr/somali-kunyesi.tr.mfa(10.12.2012) 

http://www.meforum.org/2486/somalia-al-shabaab-strategic-challenge?gclid=CLT-qeawsKMCFYxi2godo0-W3w
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Şehirleşme oranının oldukça düşük olduğu Somali’de halk kırsal kesimlerde yaşamakta ve geçimini 

tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ticaretten kazanç sağlayanların oranı da oldukça düşüktür.  

Yaşanan İç Savaş ve bir türlü ülke içinde istikrarın sağlanamaması halkı başka ülkelere göç etmek 

zorunda bırakmıştır. Somalililerin göç ettiği ülkelerin başında Kenya, Birleşik Krallık ve Amerika 

Birleşik Devletleri gelmektedir.6 “Somali diasporası” kavramı, bu ülkelerde faaliyet gösteren 

Somalililer nedeniyle yaygın olarak kabul edilen bir kavram olmuştur. 

 

Eş Şebab, kuruluşundan itibaren tüm uluslararası terör örgütleriyle bağlantı hâlinde olmuştur. 

Örgüt, Sufi anlayışa sahip Somali’de Vahhabi bir örgüt olarak kurulmuştur ve sahip olduğu “cihat” 

ideolojisi, Orta Doğu’dan ve diğer bölgelerden birçok savaşçının Örgüte katılımını sağlamıştır. 

Bunun dışında Örgüt, insan gücü ihtiyacını kabilelerden ve diasporadaki Somalililerden 

karşılamaktadır. Kabilelerden şantaj, baskı yoluyla insan gücü sağlanmakla birlikte, bazı kabilelerle 

ortak yapılan kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi saikler de Örgüte katılımda devamlılığı 

sağlamaktadır. 

 

Örgüt, başlangıç aşamasında Etiyopya işgaline, savaş lordlarına ve istikrarsızlığa karşı bir direniş 

hareketi olarak ortaya çıktığı için finansal kaynak bulmakta zorlanmamıştır. Diasporadaki 

Somalililerden, özellikle Nairobi’nin Eastleigh Bölgesinde, kuyumculuk, tekstil ve elektronik 

malların ticaretiyle uğraşan Somalililerden büyük bir finansal destek almıştır. Bu bölgeyle Eş Şebab 

arasındaki ilişkilerde mutualist bir anlayış hakim olmuştur. Zira Eş Şebab, Somali’ye gelen malları 

gerek elinde tuttuğu Kismayo Limanı sebebiyle gerekse de Somali-Kenya sınırının geçirgen ve 

istikrarsız olmasının verdiği avantajla gümrüksüz bir şekilde Nairobi’ye ulaştırırken, Eastleigh’daki 

Somalili tüccarlar da bu malları gerek yerel herek uluslararası pazarda satarak büyük kârlar elde 

etmiştir. 7 

 

Eş Şebab’ın diğer bir gelir kaynağı da zekatlardır. İslam dinine göre güç yetirenlerin  her yıl vermek 

zorunda oldukları zekat, Eş Şebab tarafından örgütsel amaçlar için toplanmaktadır. Örgüt sadece 

Somali’de değil Kenya’da da zekat toplayabilmektedir. Güçlü bir istihbarat ve finans ağına sahip 

olan Eş Şebab, zekatları genellikle baskı ve tehdit yoluyla toplamaktadır.  

 

Eritre Devleti’nin finansal desteği siyasal amaçlar taşımakla birlikte Örgüt için önemli sayılabilecek 

niteliktedir. Eritre’nin Eş Şebab’a verdiği desteğin altında, Etiyopya’dan tehdit algılaması 

                                                           
6
Valter Vilkko, “Al-Shabaab: From External Support to Internal Extraction”, Uppsala Universitat, 8 

Mart2011,(Erişim)http://ancien.operationspaix.net/IMG/pdf/UU_AlShabab_FromExternalSupporttoInternalExtraction_

31-03-2011_.pdf (27.11.2012) 
7
Valter Vilkko, “Al-Shabaab: From External Support to Internal Extraction”, Uppsala Universitat, 8 

Mart2011,(Erişim)http://ancien.operationspaix.net/IMG/pdf/UU_AlShabab_FromExternalSupporttoInternalExtraction_

31-03-2011_.pdf (27.11.2012) 
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yatmaktadır. Örgüte verdiği destekle Eritre, Etiyopya’nın Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu’ndaki 

etkinliğini azaltmayı planlamaktadır.8 

 

Bunlarla birlikte Kenya Devleti ile Eş Şebab arasında hassas bir dengenin mevcudiyetinden 

bahsetmekte fayda vardır. Eş Şebab, Kenya’daki camilerde vaaz ve sadaka yoluyla hem finansal 

gelir hem de insan gücü sağlamaktadır.9  Kenya Devleti’nin, Eş Şebab’ın Eastleigh’deki ve 

Kenya’daki camilerdeki faaliyetlerine göz yummasının altında Örgütten duyduğu korku 

yatmaktadır. Mombasa gibi turizm geliri getiren şehirlere sahip olan Kenya, Örgütün en ufak bir 

eylemi sonucunda turizm gelirlerinin azalmasından, ekonomisinin bozulmasından ve siyasî 

istikrarsızlık ortamına girmekten endişe etmektedir. Bunların yanında Eş Şebab, Kenya’da adeta bir 

uluslararası şirket gibi yatırımlarda bulunarak adeta Kenya ile kendisi arasında bir karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi kurmuştur. 

 

Eş Şebab’ın, kurulduğu günden bu yana, küresel anlamda “cihat” anlayışını benimsediğini 

belirtmesi, dünyanın farklı bölgelerinden kendisine insan gücü sağlamasının yanı sıra bu bölgelerde 

etkinlik sağlamaya çalışan uluslararası terör örgütlerinden de finansal destek almasını sağlamıştır.  

Tüm bu finansal desteklere sahip olan Eş Şebab, 2009 yılında, Somali’deki Etiyopya işgalinin sona 

ermesiyle kurucu asabiyalarından birisini kaybetmiştir. Etiyopya işgalinin sonlanmasından ve 

uluslararası platformlarda ortaya konan barış çabalarından memnuniyet duyan diasporadaki 

Somalililer ve siyasî olarak nispeten rahatlayan Somali vatandaşları, örgüte finansal destek 

vermekte eskisi kadar cömert davranmamaktadırlar.  Örgüt, yurtiçindeki Somalililerden ancak 

kabile ve klan bağlarını kullanmak suretiyle zorlama yoluyla veya bazı kabilelerle ortaklaşa yaptığı 

yasal ve yasadışı ticaretin devamlılığının sağlanması amacıyla bunların gönüllü yardımlarıyla 

kendisine kaynak sağlayabilmektedir. Örgüte yapılan sınırötesi yardımlar neredeyse bitmişken, 

ülke içindeki aşırılıkçıların, örgüte ilk günden beri bağlı olanların destekleri ise hâlâ devam 

etmektedir.10  

 

Örgütün finansal kaynakları ile insan kaynakları arasında güçlü bir bağlantı vardır. Zira Örgüte 

finansal destek verenler aynı zamanda Örgüte savaşçı da sağlamaktadır. Örgütün üyeleri genellikle 

savaşabilecek güce sahip tüm Somalililer olarak nitelendirilebilir. Ancak Örgüt çoğunlukla gelecek 

                                                           
8
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Mart2011,(Erişim)http://ancien.operationspaix.net/IMG/pdf/UU_AlShabab_FromExternalSupporttoInternalExtraction_
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kaygısı olmayan, işsiz ve eğitimsiz gençlerden oluşmaktadır. Uzun süre istikrarsızlıklar içinde 

çırpınmış ve başarısız devlet (failed state) ilan edilmiş olan Somali’nin eğitim politikası iflas etmiş 

olduğundan, ülkenin şu andaki orta yaş ve altındaki yaş grupları eğitimsizdir ve ülke vatandaşlarının 

okuma yazma oranı oldukça düşüktür. İşsizlik oranı %20’leri bulan, kişi başına düşen gelirin oldukça 

düşük olduğu, açlığın ve kıtlığın halkı çaresiz bıraktığı Somali’de, terör örgütleri sığınılacak bir kapı 

olma özelliği taşımaktadır. Eş Şebab da, elindeki ekonomik imkânlarla bu noktada bir cazibe 

merkezi olabilmektedir. Örgüt üyelerinin diğer bir özelliği de geçmişte yabancı işgalinden, cihat 

propagandasından ve Somali milliyetçiliğinden etkilenmiş kişiler olmalarıdır. Tarihsel ve toplumsal 

hafıza, kişileri “Somali için mücadele etme” kavramı altında toplayabilmektedir. Örgüt üyeleri, 

kamplarda askerî ve ideolojik eğitim almaktadırlar.11 

 

Ülke içerisinde tek bir kabileye dayanmayan ve birçok kabile tarafından sempatiyle karşılanan Eş 

Şebab, ülkenin siyasi olarak kurtulması için ülke çapında bir İslamî yönetim anlayışı 

benimsenmesinin temel şart olduğunu savunmaktadır. Örgütün temel hedeflerinden birisi de İslam 

Halifeliğinin yeniden canlandırılmasıdır. İslam Birliği ve İslam Mahkemeleri Birliği Örgütlerinin 

zaman içerisindeki dönüşümünden ortaya çıkan Eş Şebab Örgütü, baştan beri ideolojik olarak bağlı 

bulunduğu El Kaide Terör Örgütü ile 10 Şubat 2012’de resmen birleşmiştir. Ülkesinde selefi olan 

diğer terör örgütlerinden, küresel çapta amaçlar taşımasıyla ayrılan Eş Şebab, bu birleşmeyle 

uluslararası terörist faaliyetlerde bulunabilme imkânlarını artırmıştır. 

 

Eş Şebab, neredeyse tek bir etnik grubun bulunduğu (Somali %85) bir ülkede ve ülkede kabul gören 

yaygın Sufî İslam anlayışının aksine Vahhabi anlayışını benimsemesi bakımından ülkedeki birçok 

terör örgütünden ayrılmaktadır. Terör örgütleri genellikle çok etnili, çok mezhepli ya da çok dinli 

ülkelerde faaliyet gösterebilirken, Eş Şebab az etnili, tek dinli bir ülke olan Somali’de etkin 

konumda bulunarak ayrıcalıklı bir terör örgütü olma başarısını elde etmiştir.  

 

Örgüt, idarî anlamda çok başlı bir yapı göstermektedir. Örgüt üzerinde etkili olan tek bir liderden 

bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Bilakis ülke üzerinde kendi yönettiği bölgeler ve şehirler 

bulunan Eş Şebab Terör Örgütü’nde her bölgeyi ayrı kişiler yönetmektedir. Bu, Örgütün adem-i 

merkeziyetçi yapısını göstermekteyse de, Örgüt, halka karşı oldukça otoriter bir idare tarzı 

seyretmektedir. Örgütün otoriter yüzü, para ve militan temininde kendisini sıklıkla göstermektedir.  

Örgütü birçok terör örgütünden ayıran bir diğer yönü ise ülke içerisinde ayrı bir devlet gibi hareket 

etmesidir. Eş Şebab, ülkenin güneyini ve orta kesimlerini kontrol altında tutmaktadır. 
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Harita-1: Somali Yönetimler Haritası 

Örgüt, kendi yönettiği alanlarda, kendi anlayışı 

doğrultusunda bir “şeriat” yönetimi uygulamakta ve 

bu çerçevede kendi kanunlarını uygulamakta ve 

vergi almaktadır. Şeriatın yanı sıra Somali’nin 

geleneğinden tevarüs edilen “örfî-ananevî” kurallar 

da Örgüt tarafından kabul edilmiş ve uygulanma 

alanı bulmuştur. Eş Şebab, “bütün arzın Allah’a ait 

olduğuna, bu nedenle de ancak onun kanunlarını 

uygulayanların onun arzını yönetebileceğine”12 

inanmaktadır.  

 

 

Eş Şebab, bazı bölgeleri elinde bulundurmanın verdiği avantajla kolay propaganda 

yapabilmektedir. Somali toplumunun kabilelere dayalı yapısı da propaganda yapmayı 

kolaylaştırmaktadır. Bunların yanı sıra küreselleşen dünyada teknolojinin de küreselleşmesinden Eş 

Şebab da azamî derecede istifade etmektedir. Örgütün @HSMPress adlı bir Twitter hesabı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte El-Ketaeb (Tugaylar) adında bir medya örgütüne de sahip olan Eş 

Şebab Örgütü, basın sözcüsü Şeyh Muhtar Ebu Zübeyr üzerinden açıklamalarda bulunmaktadır. 

İletişimi bu denli etkin kullanması, Örgütün kurduğu iletişim ağıyla para toplamasını ve ticarî 

teşebbüslerde bulunmasını da kolaylaştırmaktadır.  İletişim ağlarının güçlü olması, Örgüt üyelerinin 

temel özelliklerinden birinin de gizliliğe önem vermek olması ile birleşince Eş Şebab, finansal ve 

siyasi varlığını devam ettirmekte zorlanmamaktadır. 

 

Eş Şebab, kendisine hedef olarak, ilk dönemlerde yabancı işgal güçlerini seçtiyse de, işgalci güçlerin 

Somali’den çekilmesi ve 2004’te kurulan Federal Geçiş Hükümeti’nin son dönemlerde etkisini 

artırması üzerine devlet yöneticilerini, bürokratları, parlamento üyelerini kendisine hedef 

seçmiştir. Birleşmiş Milletler’in, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün ve diğer yardım kuruluşlarının 

bölgede yürüttüğü insanî yardım faaliyetleri de Örgüt’ün tehdit algılamasına sebep olduğu için, bu 

kuruluşlar da zaman zaman Eş Şebab’ın saldırılarına maruz kalmaktadırlar. Eş Şebab, bu sayede 

ülkeye yapılan uluslararası yardımların ülkeye girişini engelleyerek halkı kendisine muhtaç hâle 

getirmeyi amaçlamaktadır. Ülkede olmayan barışı koruma amacıyla konuşlanmış bulunan AMISOM 

unsurları da Eş Şebab’ın hedefi haline gelmekte ve AMISOM askerleri ile Eş Şebab militanları 

arasında sıklıkla çatışmalar yaşanmaktadır. El Şebab militanları ile Somali Federal Geçiş 
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Hükümeti’ne bağlı askerler ve polisler arasında, şehirler ve bölgeler üzerinde hakimiyet sağlamaya 

yönelik çatışmalar da sık sık görülmektedir. Eş Şebab’ın hedeflerinden birisini de Sufî bir örgüt olan 

“Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat” oluşturmaktadır.13 El Şebab hareketini ve Örgütün Vahhabi İslam 

anlayışını aşırılıkçı bulanlar ve Örgütü toplumsal ve siyasal barışın önünde engel olanlar, “Ehl-i 

Sünnet ve’l Cemaat” çatısı altında birleşmişlerdir. 

 

Küresel çapta hedefleri ve amaçları olan ve küresel ve bölgesel barışa karşı bir tehdit oluşturduğu 

öne sürülen Eş Şebab Terör Örgütü, son dönemde büyük bir çıkmazın içine doğru sürüklenmeye 

başlamıştır. Zaten parçalanmış bir lider kadrosuna ve yönetim anlayışına sahip olan Örgüt, son 

zamanlarda önemli liderlerinin Örgütten ayrılmasıyla zor zamanlar geçirmektedir. Bununla birlikte 

Örgütün halk nezdinde azalan itibarı, halkın meşru temsilcisi olmayı başaramamış olması Örgütün 

geleceğinin soru işaretleriyle dolu olmasına neden olmuştur. Son zamanlarda Federal Geçiş 

Hükümeti’nin etkinliğini artırması, Somali’ye artan uluslararası ilgi, AMISOM’un ve Federal Geçiş 

Hükümeti’ne bağlı kolluk kuvvetlerinin güç kazanması, Örgütü daha büyük bir çıkmaza itmiştir. Son 

olarak 28 Eylül 2012’de, Örgüte finansal açıdan büyük fırsatlar tanıyan, aylık 300 bin ila 3 milyon 

dolar arasında değişen miktarlarda gelir sağlayan Kismayo Limanı’nın, Örgütün kendi vatandaşlarını 

kaçırdığı iddia eden Kenya Devleti’nin, AMISOM ve Hükümet güçleriyle düzenlediği ortak saldırılar 

sonucunda Kenya askerlerinin eline geçmesiyle örgüte büyük bir darbe vurulmuştur.14 Örgüt 

sadece Kismayo Limanı’nda değil aynı zamanda egemen olduğu Kismayo şehrinde ve havalisinde 

de kontrolü kaybetmiştir. Örgüt, kaybettiği yerleri geri ele geçirmeye çalışsa da hâlihazırda mutlak 

bir zafer sağlamayı başaramamıştır.15  

 

Tüm terör örgütleri gibi Eş Şebab’ın da bölgedeki yabancı varlığının meşruiyet kaynağı olmasından 

ötürü sonunun geleceğinin söylemek oldukça zordur. El Kaide ile birleşmesi de, Örgütün kritik 

zamanlarda stratejik müdahalelerde bulunacağını ve bu türden dış müdahalelere kapı 

aralayacağını  göstermektedir. Somali’nin jeopolitik önemi de dikkate alındığında, bu bölgede güçlü 

bir devletin mevcudiyetinin bölgesel ve küresel güçleri rahatsız etme ihtimali oldukça yüksektir. Bu 

nedenle de Hareket-i Eş Şebab El Mücahidîn Terör Örgütü’nün taşeron olarak terör faaliyetlerinde 

bulunmak üzere Somali siyasî hayatında etkili olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 
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II. BOKO HARAM TERÖR ÖRGÜTÜ 

II.I. Boko Haram Terör Örgütünün Tarihsel Kökleri 

Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram Terör Örgütü’nü ele alacağımız bu bölümde öncelikle 

Örgütün nasıl bir tarihsel sürecin sonucu olduğunu ele almamızda fayda vardır.  

 

Nijerya’da siyasal İslamcılığın kökenleri 19.yy’a kadar uzanır. Bu dönemde Nijerya ve çevresinde 

Sokoto Halifeliği adında teokratik bir devlet bulunmaktaydı.16 1804-1903 yılları arasında bölgede 

hüküm süren Halifelik, Fulani kökenli olmasıyla da Nijerya ve Afrika tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Sembolik olarak devam etmekte olan Sokoto Halifeliği, Boko Haram Terör Örgütü’nün 

doğduğu topraklarda hüküm sürmüş ve Kuzeyli Nijeryalı Müslümanların belleğinde önemli bir yere 

sahip olmuştur. 

 

Uzun süren İngiliz sömürge yönetiminden sonra Nijerya 1 Ekim 1960’da bağımsızlığını kazanmıştır. 

Bu tarihten sonra Nijerya’da sıklıkla iç karışıklar yaşanmış ve bu dönemde ülke içinde etnik ve dini 

gruplar arasındaki çizgiler de giderek kalınlaşmaya başlamıştır.  

 

Nijerya’da bugünkü örgütsel yapıya yakın bir örgütlenme olan “Cemaatül İzala Bid’a ve İkametüs 

Sünne”, Sufilik karşıtı bir Vahhabi örgüt olarak 1978’de ortaya çıkmıştır.17 Nijerya’daki İslami 

hareketlerin referans noktası Maitatsine hareketi ise 1980’lerde ortaya çıkmış olup, Nijerya’nın 

siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1980’lerde ortaya çıkan bu hareketin, yeryüzündeki bütün 

siyasal İslamcı hareketler gibi 1979 yılında gerçekleşen İran Devrimi’nin etkisini taşımıştır.18 

“Maitatsine” küfür eden adam anlamındadır. Nitekim hareketin lideri Muhammed Merva, 

hükümet karşıtı açıklamalarıyla çevresine çok sayıda Müslüman Nijeryalıyı toplamayı başarmıştır. 

Hareketin dini açıdan sapkın yönü, Muhammed Merva’nın, Hz. Muhammed’in peygamberliğini 

reddederek kendisini peygamber ilan etmiş olmasıdır. 

 

Boko Haram, hareketinin ortaya çıkması ise 2000’li yıllarda olmuştur. 2002 yılında, ülkenin 

kuzeydoğusunda yer alan Maiduguri şehrindeki Muhammed N’dimi Camii’nde bir grup genç, 

İslam’ın bataklıkta olduğunu ve bu bataklıktan çıkmanın ancak İslam için mücadele etmekten 
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geçmekle sağlanabileceğini ilan etmiştir.19 Bunun için bu gençler Nijerya’nın özellikle Müslüman 

yoğunluklu kuzey şehirlerine ve Nijer sınırına “hicret” ederek, İslamî temellere dayanan bir devlet 

kurma faaliyetine girişmişlerdir. Bu dönemde bu genç grubun liderliğini Muhammed Ali yapmıştır. 

Muhammed Ali, devlet karşıtı söylemleri kullanarak, Nijerya Müslümanlarını, İslam devleti çatısı 

altında toplamak için mücadele etmiştir. Muhammed Ali ve arkadaşları 2003 yılının son aylarında 

“balıkçılık” hakları nedeniyle Kanama köyünde Hausalar ile Fulaniler arasında ortaya çıkan bir 

sorunu fırsat bilip ayaklanma çıkarmaya çalıştıysa da, bu ayaklanma girişimi Nijerya polisi 

tarafından sert bir şekilde bastırılmış, Ndimi Camii yıkılmış ve olaylar sırasında Muhammed Ali ve 

kendisine bağlı yetmiş kişi öldürülmüştür.20 

 

Örgüt mensupları için akibet her ne kadar feci olsa da, bu olay gerçek manada örgütlenmek isteyen 

ve hayatta kalan cemaat mensupları için bir fırsat hâline dönüşmüştür. Zira ayaklanma girişimi, 

Örgütün Nijerya ve dünya gündemine girmesine sebebiyet vermiş, bu sayede Örgüt de 

propagandasını yaparak daha fazla mensup kazanmıştır. Ayaklanmadan sonra ülkenin farklı 

bölgelerine dağılan ve zamanla üzerlerindeki devlet baskısı kalkan militanlar, sayılarının da 

artmasıyla Muhammed Yusuf önderliğinde, Maiduguri’de, İbn Teymiyye adında bir cami inşa 

ettirerek tekrar faaliyetlere başlamıştır.21 -Camiye İbn Teymiyye adının verilmesi de ilginçtir, zira 

İslam dünyası tarafından ilmî yönüne hayranlık duyulan İbn Teymiyye, selefî görüşleri ve 

zamanında yaşanan olaylara karşı sert düşünceleriyle ve yaklaşımıyla dikkat çeken bir İslam 

düşünürüdür.- Daha sonra topluma düşüncelerini kabul ettirmek isteyen Örgüt mensupları Nijer, 

Bauchi ve Yobe şehirlerine giderek yandaş kazanmaya çalışmışlardır. 2006 yılında, federal bir 

cumhuriyet olan Nijerya’ya bağlı Federal Hausa Devleti’nin merkezinde Örgüt, Boko Haram adını 

almıştır.22  

 

II.II. Boko Haram Terör Örgütünün Yapısı 

2006 yılında kurulmuş olmasına rağmen ilk ciddî eylemini 2009 yılında, bir Örgüt mensubunun 

cenazesinden sonra, kendilerini durdurmak isteyen trafik polisini yakarak yapan Boko Haram Terör 

Örgütü, bu eylemle birlikte aktivasyona geçmiştir ve Örgütün eylemleri günümüzde de devam 

etmektedir.  
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“Boko Haram” ismi Hausa dilinde “batı” anlamına gelen “Boko” ve Türkçe’de de “yasak”  manasına 

gelen “haram” sözcüklerinden oluşturulmuştur bir isimdir.23 Örgütün adı, Örgütün amaçlarının 

anlaşılmasının önünde bir engel olarak görüldüğü için eleştirilse de, aslında Örgütün zihinsel 

altyapısını anlamamıza büyük bir katkı sağlamaktadır. Boko Haram, Batı’ya dair her şeyin 

yasaklanması anlamına geldiğinden, Örgütün ortaya çıkış nedeni ile Nijerya’nın tarihi sömürge 

geçmişi, toplumsal, ekonomik, siyasal ve dinsel yapısı arasında bağlantı kurmamızı sağlamaktadır.  

 

Harita-2: Nijerya Haritası 

Öncelikle Boko Haram, Batı karşıtı bir siyasî tutumun temsilcisidir. 

Zira Nijerya, Birleşik Krallık’ın uzun yıllar sömürgesi olmuş ve ülkenin 

kurumları sömürgeci gücün istekleri ve yönlendirmesi 

doğrultusunda kurulmuştur. Boko Haram, ülkenin içinde bulunduğu 

fesat hâlinin, İslam’ın ve Müslüman toplumun aşağılanmış olmasının 

altında yatan sebep olarak Batı’yı ve Batı’nın değerlerini 

göstermektedir. Bu nedenle toplumun ve devletin kurtuluşunun, ancak Batı tipi eğitim sisteminin 

kaldırılarak yerine şeriat hükümlerine dayalı bir İslamî eğitim anlayışının uygulanmasıyla ve İslamî 

devlet düzeninin tesis edilmesiyle sağlanabileceğini savunmaktadır. Boko Haram, modernleşmenin 

ve Batılılaşmanın İslam’ı dejenere ettiği düşüncesi üzerine bina edilmiş, ümmet ve Dar’ül İslam, 

Dar’ül Harp gibi kavramlara büyük bir önem atfetmiştir.24 Örgütün siyasî amaçlarından birisi de 

ülkeyi kuzey ve güney olarak ikiye ayırıp Müslüman kuzeyde kendi anlayışları çerçevesinde bir 

İslam devleti kurmaktır.25 Muhammed Yusuf, kendi döneminde diğer mezheplerden ayrı olarak 

Yusufiyye isimli bir mezhep kurmuş ve takipçilerini bu yönde eğitmiştir.26 Bu Müslümanlar arasında 

da bir bölünmenin yaşanmasına neden olmuştur. 

 

Boko Haram, Nijeryalı Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki ihtilafların siyasî arenaya da 

yansımasından da etkilenmiş ve faydalanmıştır. Örgütün ilk ortaya çıktığı dönemde Müslüman bir 

lider olan Ömer Musa Yar’Adua’nın cumhurbaşkanı olması da Örgütün yayılmasını 
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engelleyememiştir. Burada esas sorun, ülkenin Kuzey, Müslüman bölgesinin marjinalleştirilmiş 

olması ve federal bir yapıya sahip olan devlet tarafından iyi yönetilememesidir.27 Bu noktada Boko 

Haram, kendisine düşman olarak kötü devlet yöneticilerini ve ekonomik menfaatlerine toplumun 

menfaatlerinden daha fazla önem veren büyük burjuvaziyi seçmiştir. Hıristiyanların Batılılar 

tarafından korunup kollandığı düşüncesi, 2011 yılında yaşanan olaylar ve Cumhurbaşkanı Jonathan 

Goodluck’ın isteği üzerine ABD ve Birleşik Krallık’ın Hıristiyanların lehine olacak şekilde Nijerya’ya 

müdahale etmesi Müslümanların kendilerini sahipsiz ve terkedilmiş hissetmesine neden olmuştur. 

Bu durum da kuşkusuz Boko Haram’ın sayısal olarak büyümesine neden olmaktadır.  Ülkedeki 

Hıristiyanların ABD ve diğer Batılılardan yardım alması üzerine Boko Haram özelinde Müslümanlar, 

Arap dünyasından başta ekonomik destek olmak üzere yardım almaya çalışmaktadır. 

 

Din temelli bir örgüt olarak ortaya çıkan Boko Haram’ın kendisine yayılma alanı bulmasındaki en 

önemli sebeplerden birisi de Kuzeyli Müslümanların ekonomik olarak güneyde yaşayan 

Hıristiyanlardan daha geri durumda bulunmasıdır. Müslümanların geçim kaygısı neredeyse aynı 

nüfusa sahip olan Hıristiyanlarla karşılaştırıldığında çok daha fazladır ve adil paylaşımdan ve eşit 

sosyal haklardan bahsetmek neredeyse mümkün değildir. Yolsuzluk olayları ise ülke çapında had 

safhada görülmektedir.  

 

Boko Haram, kurulduğu günden itibaren karizmatik bir lider ve kült şahıs tarafından yönetilmiştir. 

Polis sorgusu sırasında öldürülen Muhammed Yusuf ile başlayan karizmatik liderlik, İbrahim İbn 

Salih ve son olarak da Ebubekir Şekeyu tarafından devam ettirilmiştir. Örgütün adeta bir devlet gibi 

yürütme organı, polisi ve kabinesi bulunmaktadır. Ayrıca sahip olduğu çiftlikler sayesinde de 

ekonomik faaliyetlerde bulunarak halka gıda ve para yardımında bulunabilmektedir. 

 

Örgüt mensupları genellikle yaşları 18 ila 40 arasında değişen Müslüman bireylerdir. Örgütün 

erken dönemlerinde yerel üniversitelerden ve teknik okullardan katılımlar olmakla birlikte28 örgüt 

mensuplarının çoğunluğunu okulunu bırakmış kişiler ve işsizler oluşturmaktadır.29 Örgütün para ve 

gıda yardımında bulunuyor olmasından dolayı üniversite mezunu olup da iş bulamayan ve 

dilencilikle geçinen gençler ve Çad sınırındaki mülteciler için bir cazibe merkezi olduğu çarpıcı bir 
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gerçektir.30 Bu sayede bu şahıslar, hem bir anlamda lejyonerlik yapmakta hem de toplumsal 

veyahut cemiyet içinde bir statü kazanmaktadırlar. Bunların yanında, Kuzeyli Nijeryalı zengin 

çocuklarının da Örgütte etkin rol aldıklarını söylemek mümkündür. Bu durum zaman zaman Boko 

Haram’ın Müslüman zenginler tarafından, kendi ekonomik ve siyasi güçlerini artırmak için 

kullanıldığı yorumlarına neden olmaktadır. 

 

Son dönemde Boko Haram üyeleri toplumdan mezhepsel olarak ayrışmış olmaları ve ekonomik 

araçlara dini amaçlardan daha fazla önem vermeleri nedeniyle toplum tarafından “yan boko” yani 

Batının çocukları olarak nitelendirilmişlerdir.31 Bu terimin, Nijerya’nın sömürge olduğu dönemde, 

İngilizlerle işbirliği yapanlar için söylenmiş olması da ilgi çeken bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır. 

Örgütün uluslararası bir terör örgütü olan El Kaide ile bağlantılı olduğundan şüphe edilmekte, 

Örgüt üyelerinin Irak, Afganistan, Lübnan ve Pakistan’da eğitim gördükleri iddia edilmektedir. 

Örgüt üyesi bazı çocukların da El Kaide kamplarında eğitime gönderildikleri de iddialar arasındadır. 

Son dönemde Örgüte, devlet ricalinden de katılanlar olmuştur. Bu kişilerin katılımında, siyasetin 

her türlü menfi yönlerinden kurtulup cennete gitme arzusunun yattığı söylenmektedir. 

 

Ülkede demokrasi kültürünün oturmamış olması, Örgütün güç kazanmasına sebep olmaktadır. 

Polisin eğitimsiz olması, bütün olaylara sert müdahale etmesi devlet terörünün yaygınlaşmasını, bu 

durum da terör örgütlerinin yandaş bulmasını kolaylaştırmaktadır. 

 

Örgütün hedefinde genel olarak politikacılar, devlet adamları, askerler, polisler ve Örgütü aşırılıkçı 

ve sapkın bulan din adamları yer almaktadır. Örgüt, özellikle son dönemde sık sık sivillere ve 

sivillerin yoğunlukla bulunduğu mekânlara, okullara yönelik saldırılar gerçekleştirmektedir. 

Örgütün kiliselere, özellikle Hıristiyanlara ait dinî günlerde düzenlediği saldırılar büyük tepki 

görmektedir. Hem Hıristiyanları hem kendisinden farklı düşünen Müslümanları zaman zaman 

katleden Örgütün küresel amaçlara sahip olmaması, kendisini yabancılara karşı müdahalesiz 

kılmaktadır. Boko Haram, yabancı güçlere karşı bugüne kadar sadece bir saldırı gerçekleştirmiştir. 

2011 yılında Birleşmiş Milletler’e ait bölgeye saldıran Örgütün bu eylemi, istisnaî bir eylem 

sayılmaktadır. Hatta bu eylem, kimilerince, başka birçok saldırıda olduğu gibi, dışarıdan bir gücün 
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Boko Haram’ı kendisine perde yapması ya da iç siyasî çekişmelerin bu yolla örtülmesi olarak 

nitelendirilmiştir.32  

 

Örgütün eylem yaparken kullandığı yöntemlerin başında, bombalama (ki görünen kapasitesinin çok 

üstünde bir teknolojiyle silah ve bomba üretebilmektedir), intihar saldırısı, silahlı çatışma, rehin 

alma, banka soyma ve adam kaçırma gelmektedir. Buna rağmen Örgüt, kendisine isnat edilen 

birçok saldıryı üstlenmemiştir. Bununla birlikte güçlü bir hücre yapılanmasına sahip olduğu iddia 

edilen Boko Haram’ın devlet içine sızdığı da dile getirilmekle birlikte bu iddialar henüz ispat 

edilememiştir.33 Örgüt, eylemlerinde teknolojinin getirdiği olanaklardan faydalanmaktadır. 

Youtube adlı video paylaşım sitesini etkin olarak kullanan ve 

http://yusufislamicbrothers.blogspot.com/ adında bir web adresi bulunan Boko Haram, 

propaganda faaliyetlerini ve resmî açıklamalarını bu siteler üzerinden yapmaktadır.34 

 

15 Kasım 2012’de Nijerya ordusunun düzenlediği saldırı sonucu Boko Haram lideri İbrahim bin 

Salih öldürülmüş ve yerine Ebubekir Şekeyu geçmiştir. Boko Haram’a ve diğer terör örgütlerine 

karşı mücadele eden dünyanın onuncu büyük petrol rezervine sahip olan Nijerya’nın, uzun vadede 

güçlü kalabilmesi için devlet yapısında değişikliğe gitmesi, sağlıklı bir adalet, eğitim ve ekonomi 

sistemi oluşturması, iç güvenliğini sağlam temellere dayandırması elzemdir. Aksi durumda ülkenin 

dış müdahalelere açık duruma gelmesi, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından faydalanamaması, 

bölünmesi ve istikrarsızlaşması kaçınılmazdır. Boko Haram, Müslümanların eğitimsiz ve cahil, 

halkın tamamının da fakir olduğu bir ortamda varlığını sürdürmeye devam edecektir. 

 

 

III. SONUÇ 

Bu detaylı incelemelerin sonunda, sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Boko Haram ile Eş Şebab 

terör örgütleri yapısal bakımdan hem farklılık hem de benzerlikler göstermektedir. Her iki örgütün 

mensuplarının yaş ortalamaları, örgütlerin mücadele ve eylem yöntemleri, beslendiği kökler, halkın 

bu örgütlere bakışı, halkların eğitim durumu, bulundukları ülkelerin etnik durumları, geçmişleri  

benzerlikler göstermekteyken, örgütlerin mücadele ufukları, eylem sahaları, düşman algıları, 

mücadele ettikleri ve hedef aldıkları kişiler ve kurumlar, faaliyet gösterdikleri ülkelerin ekonomik, 

toplumsal ve dinî yapıları farklılık arz etmektedir. 
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