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frika, dünya genelinde çatışma alan-
ları içerisinde yaşanan olay sayısı ve 
yoğunluğu açısından siyasal şidde-

tin en fazla görüldüğü bölgelerden biri ola-
rak dikkat çekmektedir. Etnik gerilimlerden 
iç savaşlara, terör olaylarından adam kaçırma 
vakalarına kadar bölge, kolonyal geçmişin de 
kalıcı etkileri neticesinde sıklıkla kendisini tek-
rarlayan bir şiddet sarmalını tecrübe etmek-
tedir. Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED) verilerine göre 2020 yılında 
siyasal şiddetin arttığı tek kıta olan Afrika’da, 
bir önceki yıla göre neredeyse %25’lik bir artış-
la 17 bin 200 farklı şiddet olayı kaydedilmiştir.1 
Kuzey Afrika hâlen Arap Baharı sürecinin san-
cılarını yaşamaya devam ederken Sahraaltı 
Afrika’da terör örgütleri her geçen gün daha 
fazla alan kazanmaktadır. Nitekim Institute for 

1 Clionadh Raleigh and Roudabeh Kishi, “Africa: The Only Continent Where Political Violence Increased in 2020,”                                                 
The Mail & Guardian, 1 Şubat 2021.

2 Catherine Philp, “Africa Becomes New Focus for ISIS Terrorism,” The Times, 5 Kasım 2020.

Economics and Peace (IEP) tarafından yıllık 
olarak yayımlanan Küresel Terörizm Endek-
si’ne göre, 2019-2020 aralığında terörizmin en 
hızlı artış gösterdiği 10 ülkeden 7’si Sahraaltı 
Afrika’da bulunmaktadır.2 Aynı endeksin ve-
rileri, dünyadaki en etkin terör örgütlerinden 
birisi olarak IŞİD’in, Ortadoğu’da kaybettiği et-
kiyi Güney Asya’da ve daha çok Sahraaltı Afri-
ka’da kazanmaya çalıştığına işaret etmektedir. 
Bu çerçevede Afrika kıtasının bir bütün olarak 
farklı biçimlerde şiddet olayları ve çatışma 
dinamikleriyle birlikte önümüzdeki on yıllar-
da küresel güvenlik gündeminin en önemli 
odak noktalarından birisi olacağını öngörmek 
mümkündür.

Öte yandan Afrika kıtasındaki çatışmaların 
önemli bir kısmının stratejik açıdan önem-
li bölgelerde yaşandığı veya bu bölgelerde 

3www.orsam.org.tr
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derinleşme eğilimi gösterdiği 
görülmekteyken3 2011 yılında 
kuzey bölgesinde doğal gaz 
kaynağı keşfedilen, Fransız To-
tal’in 20 milyar dolar sıvılaştırıl-
mış doğal gaz yatırımı yaptığı ve 
bu hâliyle Afrika’daki en büyük 2. 
gaz rezervine sahip ülke oldu-
ğu değerlendirilen Mozambik, 
bu durumu örnekler niteliktedir. 
Mozambik’in kuzeyindeki Cabo 

3 Gökhan Kavak, “Terör ve Dış Müdahale Tartışmalarının Gölgesinde Mozambik’teki İnsani 
Kriz,” Star, 8 Şubat 2021.

4 Kavak, “Terör ve Dış Müdahale Tartışmalarının Gölgesinde Mozambik’teki İnsani Kriz.”

Delgado eyaletinde 2011 yılında 
keşfedilen ve ülkenin Afrika’nın 
en zengin ülkeleri arasına gir-
mesini sağlayan doğal gaz re-
zervi birçok uluslararası firmanın 
gözünü bu bölgeye çevirmesine 
neden olmuştur. Bölgeye To-
tal, ENI, Exxon Mobil gibi büyük 
şirketler, terör ve küresel salgın 
nedenleriyle yavaşlamış olsa da 
yatırım yapmaktadır.4 Örneğin, 
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dünyanın en fakir ülkelerinden 
birisi olan Mozambik için ülkenin 
kuzeyindeki Fransız Total yatı-
rımı, 20 milyar dolarlık bütçesi5 
ile Afrika’nın en büyük özel yatı-
rımı hüviyetinde bulunmakta ve 
gelecek adına bir umut kaynağı 
olarak görülmektedir.6 Ülkede-
ki en önemli dış yatırım olarak 
öne çıkmış, ancak terörist hare-
ketlilik nedeniyle dondurulmuş 
bu yatırım aynı zamanda Afrika 
genelinde Fransa’nın genel stra-
tejisine de uyumlu bir çizgi ser-
gilemektedir. 

1975 yılında Portekiz’den bağım-
sızlığını kazanan, 1976-92 yılla-
rı arasında bir iç savaş yaşayan 
Mozambik, iç savaştan sonra 25 
yıl süren bir çatışmasızlık döne-
mi geçirmiş, ancak 2017 yılında 
ortaya çıkan ve etkinliğini birkaç 
yıl içerisinde oldukça artıran7 En-
sar es-Sünne örgütünün terör 
faaliyetleri nedeniyle uluslara-
rası alanda sıkça anılmaya baş-
lanmıştır. Önceleri dinî bir grup 
olarak varlığını sürdüren ancak 
2015’in son aylarında, Kenya’dan 
kaçarak Mozambik’e gelen ve 
buradaki radikal Selefi gençlerle 
birleşerek karma bir yapıda yeni-
den örgütlenen hareket, ülkenin 
kuzeyinde silahlanmaya baş-
lamıştır.8 Terör örgütü, kayıtlara 
geçen ilk eylemini Ekim 2017’de 

5 “About the Mozambique Liquefied Natural Gas Project”, Total Web Sayfası.

6 “Total Suspends $20BN LNG Project in Mozambique Indefinitely”, El Cezire, 26 Nisan 2021.

7 Patrick Tucker, “Mozambique Is Emerging as the Next Islamic Extremist Hotspot,” Defense 
One, 6 Temmuz 2020.

8 “Mozambique: Can Cabo Delgado’s Islamist Insurgency Be Stopped?,” The Africa Report, 
29 Temmuz 2020.

30 kişilik bir grup olarak ülkenin 

kuzey bölgesinde bulunan Cabo 

Delgado eyaletinin Mocimboa Da 

Praia bölgesinde gerçekleştire-

rek 2’si polis olmak üzere 17 kişiyi 

öldürmüş ve bu tarihten itibaren 

Cabo Delgado, dünyadaki çatış-

ma bölgeleri arasındaki yerini al-

mıştır. Örgüt bu süreçte sahada 

alan hâkimiyetini de belirli bir sü-

re elinde bulundurmuş, ülkedeki 

sosyo-ekonomik sorunlardan da 

fayda elde etmek suretiyle iş ve 

para vaatleriyle birlikte örgütün 

insan havuzunu ciddi anlam-

da genişletmiştir. Örgütün idari 

kadrosunda, Mozambik’in ya-

nında Somali ve Tanzanya orijinli 

figürler de bulunmaktadır. Öyle 

ki Mozambik hükûmetinin ör-

güte üyelikten yargıladığı 400’e 

yakın kişinin 50’den fazlası Tan-

zanya, Kenya, Uganda, Somali 

gibi ülkelerden gelmiştir. Örgüt, 

sivil unsurlara saldırılar düzen-

lemeyi bir yöntem olarak sıkça 

kullanırken bu süreçte binlerce 

evi, iş yerini, okulu, ibadetha-

neyi, hükûmet binasını yakmış, 

binlerce sivili öldürmüş ve terör 

eylemleri neticesinde ülkenin 

bazı bölgelerini dönem dönem 

kontrol altına almayı başarmış-

tır. Ensar es-Sünne’nin bugüne 

kadar 2 bin 500’den fazla kişinin 

Ensar es-
Sünne’nin 
bugüne kadar 
2 bin 500’den 
fazla kişinin 
ölümünden,  
700 binden 
fazla kişinin 
evlerini terk 
etmek zorunda 
kalmasından  
ve yaklaşık 
1 milyon 
kişinin şiddetli 
açlık sorunu 
yaşamasından  
sorumlu 
olduğu tahmin 
edilmektedir. 
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ölümünden,9 700 binden fazla kişinin evlerini 
terk etmek zorunda kalmasından10 ve yaklaşık 
1 milyon kişinin şiddetli açlık sorunu yaşama-
sından11 sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 
Mozambik’te büyümeye devam eden sorun, 
insani kriz, uluslararası terör ve doğal kaynak-
lar açısından önemini her geçen gün artırmak-

9 “Mozambique Gas Project: Total Halts Work After Palma Attacks,” BBC News, 26 Nisan 2021.

10 “Friends Face Dangers Alone After Fleeing Cabo Delgado Attacks,” United Nations High Commissioner for Refugees,                              
19 Mayıs 2021.

11 Michelle Gavin, “Crisis in Mozambique Is Grabbing the World’s Attention,” Council on Foreign Relations, 14 Mayıs 2021.

ta ve uluslararası aktörlerin bölgeye müdaha-
lesine de zemin teşkil etmektedir. Ülkedeki 
güvenlik tehdidi hem örgütün dış bağlantıları 
hem de zorunlu göç nedeniyle bölgesel ve 
küresel yansımalar oluşturmakta ve bu nis-
petle de hızla uluslararası boyutu derinleşen 
bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

9 “Mozambique Gas Project: Total Halts Work After Palma Attacks,” BBC News, 26 Nisan 2021.

10 “Friends Face Dangers Alone After Fleeing Cabo Delgado Attacks,” United Nations High Commissioner for Refugees,                              
19 Mayıs 2021.

11 Michelle Gavin, “Crisis in Mozambique Is Grabbing the World’s Attention,” Council on Foreign Relations, 14 Mayıs 2021.
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Yaklaşık 30 milyonluk bir nüfusa sahip güney-
doğu Afrika ülkesi Mozambik’te eski kolonyal 
güç Portekiz’in etkileri görülmeye devam et-
mektedir. Bölgede Vasco da Gama’nın 1498’de 
Mozambik kıyılarına çıkmasının ardından 1505 
yılında resmen başlayan ticaretle somut bir 
şekilde görülen Portekiz varlığı, zamanla farklı 
bölgelerin Portekiz tarafından kontrol edilme-
ye başlanmasıyla 19. yüzyılın sonlarına doğru 
tamamen sömürge ilişkisine dönüşmüş, 1975 
yılında Mozambik’in bağımsızlığının ardından 
tekrar ekonomik seviyeye geçmiş ve varlığını 
korumuştur.12 Bu hâliyle Portekiz’in bugün de 
Mozambik’te mevcut askerî varlığı ve ülkeyle 
savunma anlaşmaları, bu kolonyal geçmişin 
yeni ve  zamanın ruhuna göre kabul edile-
bilir formlara bürünmek suretiyle devamını 
amaçlar bir görüntü arz etmektedir. Resmî 
dili Portekizce olan ülkede, nüfusun %56’sı 

12 Eugénia Rodrigues, “History of Mozambique,” Oxford Research Encyclopedias African History, 23 Mayıs 2019.

13 Nicolas Cook, “Mozambique: Politics, Economy, and U.S. Relations,” Congressional Research Service (USA), 12 Şubat 2021.

14 “Islamic State in Mozambique? Control Map & Timeline of the Insurgency,” Political Geography Now, 5 Şubat 2021.

15 “Mozambique: Can Cabo Delgado’s Islamist insurgency be stopped?” The Africa Report.

Hristiyanken %19’u Müslüman ve geri kalan 
%25’lik dilim ise bölgesel inançlara sahip veya 
dinî tercihi bilinmeyen kişilerden oluşmakta-
dır.13 Ülkenin kuzeyinde bulunan Müslüman 
nüfusun, “sosyalist, seküler ve güney odaklı 
Mozambik devleti” şeklinde algıladığı devlet 
içerisinde beklediği değeri görememekten 
şikayetçi olduğu görülmektedir.14 Marjinalleş-
tirilmiş, sosyal ve ekonomik olarak sisteme 
yeterince entegre edilmemiş  olduğu ve eşit 
eğitim ve iş imkânlarından faydalanamadığı 
algısı, bu nüfus içerisinde ülkeye aidiyetle ilgili 
sorunlar doğurmakta, radikal yapılar için fırsat 
sunan bir ortam hazırlamaktadır. Bölgenin ye-
rel konuşma dilindeki adı “Cabo Esquecido” 
yani “Unutulmuş Burun”15 olan ve geniş ölçüde 
Müslüman nüfusa sahip Cabo Delgado eyale-
ti, yüksek fakirlik ve işsizlik oranlarıyla ülkenin 
en fakir bölgesi olarak dikkat çekmektedir. 

MOZAMBIK’TE TERÖR 
VE INSANI KRIZ Mozambik’te bir kömür satıcısı gündelik ihtiyacını karşılamak 

üzere pazar yolunda.



8

Mozambik’te Terör: Ensar es-Sünne ve Uluslararası Aktörler286

www.orsam.org.tr

Haziran 2021
ANALİZ

Cabo Delgado nüfusunun %60’ının okur-yazar 
olmadığı, bölgedeki çocukların %35’inin okula 
hiç gitmedikleri, sadece %0,3’ünün üniversi-
teye gidebildiği, sonuç olarak bölgede genç 
işsizliğin %88 seviyelerinde olduğu tahmin 
edilmektedir.16 Özellikle genç işsizliği ve eği-
time erişim imkânlarının düşüklüğüyle illegal 
yapılar ve alt bir sınıflandırma olarak terör ör-
gütlerinin ilişkisi düşünüldüğünde bu oranlar 
hayli dikkat çekicidir. 

Bununla birlikte bölgedeki sorunlara yeterin-
ce eğilmeyen hükûmetin; uluslararası firmala-
rın, yerel halkın gıda üretimi için gerekli olan 
toprak kullanımının engellenmesi anlamına 
gelen yatırımlar yapmalarına izin vermesi, 
bölge halkında adaletsizlik hissini son 5 yıllık 
dönemde artıran önemli bir neden olarak öne 
çıkmaktadır.17 Bölge halkı, kaynak zengini böl-

16 Eric Morier-Genoud, “The Jihadi Insurgency in Mozambique: Origins, Nature and Beginning,” Journal of Eastern African Studies 
14/3 (2020).

17 Kavak, “Terör ve Dış Müdahale Tartışmalarının Gölgesinde Mozambik’teki İnsani Kriz.”

18 “Mozambique: Can Cabo Delgado’s Islamist insurgency be stopped?” The Africa Report.

geden dışarı itilmeye çalışılması nedeniyle su, 

tarım arazisi, yaban hayvanı avı, yerel ilaç ve 

bir gelir unsuru olarak yakut gibi temel geçi-

mini idame ettirdiği kaynaklardan gittikçe ar-

tan ölçüde yoksun kalmaya başlamıştır.18 

Ülkedeki terör faaliyetleri, bu etkileşimlere 

dayalı olarak Ensar es-Sünne isimli örgüt ta-

rafından başlatılmıştır. Mozambik içerisindeki 

Müslümanların sorunlarına odaklanma iddi-

asıyla militan Selefi tekfirci bir yaklaşım etra-

fında örgütlenen yapı, bu açıdan uluslararası 

nitelikten ziyade ulusal bir nitelik taşımakta-

dır. Terörizm neticesinde ortaya çıkan insani 

kriz ise her geçen gün daha kötüye gitmekte, 

yaklaşık 1 milyon kişi şimdiden bu sorundan 

önemli ölçüde etkilenmiş durumda bulun-

maktadır.

16 Eric Morier-Genoud, “The Jihadi Insurgency in Mozambique: Origins, Nature and Beginning,” Journal of Eastern African Studies 
14/3 (2020).

17 Kavak, “Terör ve Dış Müdahale Tartışmalarının Gölgesinde Mozambik’teki İnsani Kriz.”

18 “Mozambique: Can Cabo Delgado’s Islamist insurgency be stopped?” The Africa Report.
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Uzun adı “Ehli Sünnet ve el-Cemaat” olan, kı-
saca Ensar es-Sünne olarak anılan örgüt, 2015 
yılında daha önce Somali’de eğitim almış ve 
Tanzanya’daki Selefi gruplarla bağlantısı olan 
bir grup gencin silahlanmasıyla kurulmuştur.19 
Grup esasen 2012 yılında öldürülen ve Kenya 
merkezli el-Hicre hareketinin lideri olan, daha-
sı Somali’deki eş-Şebab’a destek verdiği ge-
rekçesiyle BM ve ABD’nin yaptırım listelerinde 
yer aldığı bilinen Aboud Rogo Mohammed’in 
takipçileriyle birleşerek ortaya çıkmıştır. Rogo 
Mohammed, 2012 yılında Kenya’da düzenle-
nen bir saldırıyla öldürülmüş ve takipçileri bu 
suikasttan Kenya otoritelerini sorumlu tutmuş-
tur. Bu olayın ardından başlayan isyan, Kenya 
hükûmeti tarafından bastırılmış ve isyancıların 
bazıları Somali’ye, bazıları Tanzanya’ya dağı-
lırken diğer bir grup ise Mozambik’e kaçmıştır 
ki bu kaçan kişilerin Mozambik’teki yapılanma 

19 Bulama Bukarti ve Sandun Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation,” Tony Blair Institute 
for Global Change, Haziran 2020.

20 “How Mozambique’s Smuggling Barons Nurtured Jihadists,” BBC News, 2 Haziran 2018.

21 Emily Estelle ve Jessica T. Darden, “Combating the Islamic State’s Spread in Africa: Assessment and Recommendations for 
Mozambique,” Critical Threats - American Enterprise Institute, Şubat 2021.

22 Bukarti ve Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation”.

için oldukça önemli bir itici güç oluşturduğu 

değerlendirilmektedir.20 Bu noktada, Tanzan-

ya ile Mozambik arasında sınır geçişlerinin 

sıradan olduğunu, kimi zamanlar iş aramak 

üzere sınır geçişlerinin yaşandığını21 ve bölge 

halkı açısından sınırların fazlaca bir anlam ta-

şımadığını söylemek mümkün görünmektedir 

ki bu durum da bölgedeki devlet olma vasıf-

larına dair sorunlar ve sınır kontrolleri nokta-

sındaki soru işaretlerini derinleştirmektedir. 

Mozambik’e kaçan grup burada yereldeki 

militan Selefi görüşlere yakın gençlerle bir 

araya gelerek yeniden örgütlenmiş ve Ensar 

es-Sünne adını almıştır. Örgüt, kurulmasının 

ardından Mozambik devletini tanımadığını ve 

devlete ait tüm kurumları reddettiğini belirte-

rek ülkenin kuzeyinde kontrolü ele geçirmek 

üzere terör faaliyetleri başlatmıştır.22

ENSAR ES-SÜNNE: 
KÖKEN VE BUGÜN Bir çadır kentte kendisine yemek verilmesini bekleyen 

Mozambikli kız çocuğu, 29 Mart 2019.
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Yerelde eş-Şebab olarak bilinen örgüt, isim 
benzerliği nedeniyle daha yaygın şekilde bi-
linen Somali eş-Şebabı ile karıştırılabilmekte-
dir ancak iki örgüt birbirinden bağımsız olarak 
farklı dinamiklerle varlık göstermekte ve özel-
likle “küresellik veya yerellik” eğilimleri açısın-
dan ayrışmaktadırlar. Mozambik’te eş-Şebab 
olarak bilinen yapı daha ziyade katılımcıların 
yaş profili itibarıyla gençlerden oluşmaları 
neticesinde de bu isimlendirmeyle anılır hâ-
le gelmiştir. Somali eş-Şebabı’nın el-Kaide 
bağlantıları nedeniyle küresel bir perspektifi-
nin olduğu, bunun aksine her ne kadar Nisan 
2018’de IŞİD’e bağlılığını23 bildirmiş olsa da 
daha çok bağımsız hareket eden Mozambik 
eş-Şebabı’nın daha yerel bir gündem takip 
ettiğini söylemek yerinde olacaktır. Bununla 
birlikte Ensar es-Sünne, genel olarak Mozam-
biklilerden oluşmasına karşın yabancı terörist 
savaşçıları (YTS) da bünyesinde barındırmak-
tadır. IŞİD’in 2019’da “Orta Afrika Vilayeti”ni 
kurduğu yönündeki açıklama bu sözde olu-
şum içerisinde Mozambik’teki yapılanmanın 
rolünün de daha görünür hâle gelmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Örgüt sadece 2020 
yılında gerçekleştirdiği toplam 400 saldırıda 
1300’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine 
neden olmuştur.

IŞİD, Telegram vasıtasıyla Amaq yayın orga-
nında Mozambik’teki bazı saldırıları üstlen-
miş24 ve Ensar es-Sünne kendisini 2018’deki 
IŞİD’e bağlılık açıklamasıyla ortaya koymuş ol-
sa da bu bağlantının niteliği konusundaki bil-
giler sınırlı düzeydedir.25 Yine de gerek IŞİD’in 

23 “State Department Terrorist Designations of ISIS Affiliates and Leaders in the Democratic Republic of the Congo and 
Mozambique,” United States Department of State, 10 Mart 2021.

24 Tonderayi Mukeredzi, “Mozambique’s Violent Insurgency Requires a Regional Military Response,” Foreign Policy,                                                    
1 Temmuz 2020.

25 Emilia Columbo, Judd Devermont ve Jacob Kurtzer, “Mozambique: The Problem with Foreign Terrorist Organization (FTO) 
Designations,” CSIS, 12 Mart 2021.

26 “State Department Terrorist Designations of ISIS Affiliates and Leaders in the Democratic Republic of the Congo and 
Mozambique”.

bazı saldırıları üstlenmesinden gerekse IŞİD 

işaretleri olarak kabul edilen infaz eylemleri 

yanı sıra örgüt tarafından düzenlenen saldırı-

larda yer yer görülen IŞİD sembolleri, örgütün 

IŞİD bağlantısının güçlü olduğu yönündeki 

kanaatleri güçlendirmektedir. Bununla birlikte 

ilişkinin düşünüldüğü kadar organik olmadığı 

ancak bir tarafa uluslararası görünürlük di-

ğer tarafa ise Afrika’ya erişiminin derinleştiği 

görüntüsü gibi önemli avantajları nedeniyle 

konjonktürel ve yüzeysel kaldığı değerlen-

dirmesi yapılmaktadır ki saldırıların üstlenil-

mesinin saldırı vakitleriyle önemli farklar arz 

etmesinden kullanılan üslup ve dile kadar bu 

analizi destekleyen ampirik veriler bulmak 

mümkündür. Yerel dinamiklerle hareketlenen 

ve örgütlenen yapının terör eylemlerinin artı-

şıyla birlikte IŞİD tarafından kendi görünürlü-

ğü ve Afrika açılımına da katkı sunabileceği 

değerlendirmesiyle örgüt tarafından bağlılar 

şebekesi içine dâhil edildiği görülmektedir. 10 

Mart’ta ABD’nin örgütü IŞİD’in Mozambik kolu 

olarak tanımasının26 ardından medya organ-

larında örgütün IŞİD bağlantısı vurgulanacak 

şekilde isimlendirilmesinde bir artış görül-

mektedir. ABD’nin terörist örgütler listesine 

almasının öncesinde ise isim vermek yerine 

daha çok “isyancılar (insurgents)” şeklinde 

bahsedilen örgüt, 10 Mart itibarıyla artık daha 

çok “IŞİD Mozambik (ISIS Mozambique)” ola-

rak anılmaktadır. Bununla birlikte hâlen bu ba-

ğın nitelik boyutunun açık kaynaklarca ortaya 

konamadığını, bu konudaki bilginin sınırlılığını, 

Ensar es-Sünne’nin kendi kararlarını daha çok 
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kendisinin aldığını ve uyguladı-

ğını ifade eden kaynaklar mev-

cuttur.27

Örgütün IŞİD’in bir kolu olarak 

tanınmasının soruna dair somut 

adımların atılmasının önünü aç-

ması açısından önemli bir yeri 

vardır. Zira, bölgesel bir soruna 

dışarıdan müdahale etmek-

le küresel bir sorun olan IŞİD’le 

mücadele etmek üzere müda-

halede bulunmak arasında bariz 

bir fark vardır. Kısacası, örgütün 

adının IŞİD Mozambik olarak ko-

nulması, bölgedeki uluslararası 

aktörler açısından bir meşruiyet 

zemini oluşturma işlevi de gö-

rürken IŞİD’in böylelikle daha 

geniş bir küresel ağının olduğu 

izlenimini vermesi mümkün ol-

maktadır.  Bu çerçevede ABD 

Mozambik’te terörle mücade-

lenin küresel terörle mücadele 

kapsamında değerlendirilmesi 

vurgusunu yaparken Portekiz, 

ülkeye askerî uzmanlar gönder-

mekte, Mozambik açıklarında 

devriye faaliyetleri başlatan Gü-

ney Afrika Cumhuriyeti, karada 

da güçlerinin bulunmasını iste-

mektedir. Afrika’da terörün hare-

ketlendiği her coğrafyada oldu-

ğu üzere eski ve yeni emperyal 

güçlerle nüfuz alanını genişlet-

me noktasında fırsat penceresi 

gören bölgesel ve küresel aktör-

lerin mücadelesi Mozambik’te 

de örneklenmektedir. 

27 Emilia Columbo, Judd Devermont ve Jacob Kurtzer, “Mozambique: The Problem with 
Foreign Terrorist Organization (FTO) Designations”.

28 Chrispin Mwakideu, “Mozambique’s Extremist Violence Poses Threat for Neighbors,” DW, 
29 Mart 2021.

Öte yandan Ensar es-Sünne’nin 
4 bin 500 civarında militanının 
olduğu ve 2 bin kadarının silah 
taşıdığı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca rolleri tam olarak orta-
ya konamasa da Somali, Kenya, 
Uganda ve Tanzanya’dan örgüte 
katılımın olduğu bilinmektedir.28 
Örgütün eleman temini nokta-
sında önemli bir husus olarak 
bölgedeki Sufi geleneğe karşı 
Selefi söylemi öne çıkarması ve 
yereldeki dinî liderleri, hükûme-
tin Müslüman nüfusun sorunla-
rına çözüm bulmak yerine Müs-
lümanları daha da görmezden 
gelmesine karşı sessiz kalmakla 
eleştirmesi ön plana çıkmaktadır. 
Ülke nüfusunun beşte birinden 
biraz daha azını teşkil eden Müs-
lümanlar tarihsel olarak Mozam-
bik’te dışlanmışlık hissi içerisinde 
bulunmakta ve sosyo-ekonomik 
sıkıntıları sahaya dönem dönem 
yansımaktadır ki bunda bölge-
nin ve ülkenin kolonyal geçmişi-
nin de önemli bir rol oynadığını 
unutmamak gerekmektedir. Bu 
bilgilerin gösterdiği üzere yerel 
sorunları söylemine yansıta-
rak şiddet içerikli bir hikâye in-
şa eden örgüt ciddi bir eleman 
sayısına erişmiştir. Operasyonel 
gücünü şiddet eylemleri ve sa-
ha kontrolünü artırma çabası ile 
geliştiren örgüt, her ay için dü-
zenlediği saldırı oranını gittikçe 
artırmaktadır. Tony Blair Institu-
te for Global Change tarafından 

Bugün itibarıyla 
Ensar es-Sünne, 
Mozambik’te 
her ne kadar 
IŞİD’e bağlılık 
açıklamış 
olsa da yerel 
dinamiklerle 
var olan ve daha 
çok bağımsız 
hareket eden, 
en azından bu 
kabiliyete sahip 
olan, 2 bini 
silahlı olmak 
üzere 4 bin 
500 civarında 
militanı 
bulunan, 2 
bin 500’den 
fazla insanın 
ölümüne neden 
olan bir örgüt 
görünümü 
sergilemektedir.
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yürütülen Global Extremism Monitor (GEM) 

programı verilerine göre örgüt 2020 yılında 

her ay en az 20 saldırı gerçekleştirmiştir.29 Si-

lahlı kapasitesinin yanında örgütün ekonomik 

kaynaklarının ise daha çok bölgesel kaçakçılık 

işlerinden ve topladığı bağışlardan oluştuğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda örgüt, genel 

olarak kereste, kauçuk, fildişi, odun kömürü, 

yakut satışlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dı-

şı ağlarından gelen finansal akıştan gelir elde 

etmektedir.30 Bu ağlar üzerinden gelir elde 

edebilen Ensar es-Sünne, operasyonel gücü-

nü artırmanın yanı sıra eleman temini için de 

ekonomik kaynakları kullanmaktadır. Yerelde 

işsiz olan gençler ve aileleri için devletle olan 

bağın zayıflamasından kaynaklanan sorunlara 

ek olarak ekonomik gerekçeler de örgüte ka-

tılım için bir itici güce dönüştürülmektedir.31

Bugün itibarıyla Ensar es-Sünne, Mozambik’te 

her ne kadar IŞİD’e bağlılık açıklamış olsa da 

yerel dinamiklerle var olan ve daha çok ba-

ğımsız hareket eden, en azından bu kabiliyete 

sahip olan, 2 bini silahlı olmak üzere 4 bin 500 

civarında militanı bulunan, bugüne kadar 2 bin 

500’den fazla insanın ölümüne, 700 binden 

29 Audu Bulama Bukarti ve Sandun Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation,” Tony Blair 
Institute for Global Change, 19 Temmuz 2020.

30 Bukarti ve Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation.”

31 Audu Bulama Bukarti ve Sandun Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation.”

fazla insanın yerinden olmasına ve yaklaşık 1 

milyon kişinin temel ihtiyaçlarını gideremedi-

ği bir insani krizin yanı sıra bölgede ekonomik 

ve güvenlik sorunlarına neden olan bir örgüt 

görünümü sergilemektedir. Bu noktada krizin 

büyümesinde Mozambik’teki devlet mekaniz-

masının yetersiz oluşu da ayrıca önem taşı-

makta, Cabo Delgado eyaletinde evlerini terk 

etmek zorunda kalan kişiler için hâlen bir tah-

liye ve yerleştirme mekanizması oluşturula-

maması bu açıdan dikkat çekmektedir. Devlet 

mekanizmasının yetersizliği bir yandan sivilleri 

güvenliksiz ve savunmasız bırakırken, diğer 

yandan terör örgütünün psikolojik açıdan sivil-

lere baskı yapmasının da önünü açmakta, son 

olarak ülkeye yabancı müdahalesi için zemin 

oluşturmaktadır. Gerek ekonomik imkânsız-

lıklar ve kamu hizmetlerinin teminine yönelik 

uzmanlık eksikliği gerekse etnik ve dinî fay 

hatları üzerinden marjinalleşme süreçleri ülke 

içerisinde gelir ve imkân eşitsizliği oluşturur-

ken bundan en önemli ölçüde mağdur olan 

Müslüman nüfus ise coğrafyaya yabancı bir 

dinî yorum tarafından terör eylemleri içine çe-

kilmektedir. 

29 Audu Bulama Bukarti ve Sandun Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation,” Tony Blair 
Institute for Global Change, 19 Temmuz 2020.

30 Bukarti ve Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation.”

31 Audu Bulama Bukarti ve Sandun Munasinghe, “The Mozambique Conflict and Deteriorating Security Situation.”
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Toplam nüfusu 30 milyon olan Mozambik’te 

terör nedeniyle meydana gelen zorunlu göç, 

insani güvenlik boyutu, sosyal ve ekonomik 

yansımaları itibarıyla zaten güçlü olmayan 

devlet mekanizmasını derinden sarsacak ni-

teliktedir. 2017 yılından itibaren evlerini terk 

etmek zorunda kalan kişi sayısının 700 bin 

dolaylarında olduğu düşünülürse, neredeyse 

1 milyonluk bir nüfusun kısa süre içerisinde 

hareket etmesinin başta sağlık ve güvenlik 

olmak üzere eğitim, ekonomi ve sosyoloji gi-

bi alanların yönetimini ne kadar zorlaştıracağı 

ve insani krizlere sebebiyet vereceği tahmin 

edilebilir.32 Öte yandan göç, sadece ülke içeri-

sinde değil, aynı zamanda komşu ülkelere yö-

nelik de olabildiği için bu durum, bölgesel ve 

küresel etkileri olan, hızla büyüyen ve etkileri 

henüz görülmeye dahi başlanmamış olan bir 

güvenlik krizi olarak öne çıkmaktadır. Komşu 

ülkeler ve küresel aktörler bölgedeki sorunla 

bir yandan insani kriz bağlamında ilgilenirken 

32 Armando Domingos, “Mozambique Terror Leaves Kids Parent-Less”, All Africa, 20 Mayıs 2021.

33 Gavin, “Crisis in Mozambique is Grabbing the World’s Attention.”

diğer yandan krizin ülke sınırlarını aşan güven-
lik boyutlarıyla da ilgilenmektedir.

Bu doğrultuda meseleye dâhil olan başlıca 
aktörlerden bazıları Güney Afrika Kalkınma 
Topluluğu (Southern African Development 
Community, SADC), Rusya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Portekiz, ABD, AB ve BM olarak 
sıralanabilir. Soruna ilk dönemde angaje olan 
ilk aktörler sorunun kendi ülkelerine de sıçra-
ması endişesi taşıyan Mozambik’in komşuları 
olmuştur. Bölge ülkelerinin etkisiyle bölge-
sel sorunlara karşı güvenlik ve barış sağlayı-
cı olmak üzere kurulmuş olan SADC devreye 
sokulmaya çalışılmış ve teröre karşı ortak bir 
çözüm üretilmeye çalışılmış, ancak bu ça-
balardan net bir sonuç alınamamıştır. Bugün 
hâlen SADC mekanizması işletilmeye çalışıl-
maktadır.33 Bununla birlikte SADC gibi dev-
letlerarası mekanizmaların dünya genelinde 
dahi özellikle de doğrudan güvenlik konula-
rında işletilmesi ve özellikle caydırıcı ve ön-

MOZAMBIK DIŞI 
AKTÖRLERIN   
SORUNA YAKLAŞIMI Sömürgeci Portekiz'in devlet başkanını gösteren, 

Mozambik'te basılmış bir pul.
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leyici unsurlarının sahada hareket etmesine 
dair zorluklar göz önünde bulundurulduğun-
da bunun özellikle de Afrika gibi etnik, dinî 
ve mezhepsel pek çok fay hattına sahip, zayıf 
devlet mekanizmaları ve derin kolonyal geç-
mişin hasarına muhatap bir coğrafyada etkin 
hâle getirmenin ne denli zor olduğu da açıktır. 
Ayrıca spesifik olarak bölgedeki diğer bir ak-
tör olan kuzey sınır komşusu Tanzanya, terörle 
mücadele kapsamında Mozambik ile iş birli-
ği üzerinde anlaşmış, Mozambik’teki terörün 
Tanzanya sınırına iyice yaklaşması ve yer yer 
yaşanılan sınır ihlalleri neticesinde geçtiğimiz 
kasım ayında iki ülke arasında terörle müca-
dele anlaşması imzalanmıştır.34 Bu anlaşmanın 
somut olarak sahada nasıl bir etkisinin olacağı 
ve geleceğe dönük ne denli bir potansiyel ta-
şıdığı ise bir soru işaretidir. 

Güvenlik kuvvetleri hem askerî hem de eko-
nomik kapasite açısından yetersiz olan Mo-
zambik hükûmetinin askerî çözüm üretme ça-
baları neticesinde soruna dâhil olan Rusya ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti ise özel askerî şir-
ketleriyle bölgede varlık göstermektedir. Bu 
konuda Mozambik hükûmetinin 2019 yılında 
200 kadar askerî danışman getirilmesi mak-
sadıyla Rus özel askerî şirketi Wagner Grubu35 
ile anlaşmasının ardından Şirket, Cabo Delga-
do’da etkinlik göstermeye başlamıştır. Rusya, 
Afrika’daki genel politikasına uyumlu biçimde 
doğrudan resmî askerî varlığını sahaya yan-
sıtmak yerine özel askerî şirketiyle Mozambik 
hükûmetine yardım etmektedir.36 Bu doğrultu-
da bölgede bulunan Wagner’in Mozambik’te 
160 ila 300 aralığında silahlı personelinin, in-

34 “Mozambique, Tanzania Sign Accord to Fight Insurgency,” Barrons, 24 Kasım 2020.

35 “The Military-First Approach in Northern Mozambique Is Bound to Fail,” Council on Foreign Relations, 23 Kasım 2020.

36 Tucker, “Mozambique Is Emerging As The Next Islamic Extremist Hotspot.”

37 Mustapha Dalaa ve Halime Afra Aksoy, “Russia’s Wagner Group Reportedly Deployed in Africa,” 5 Mart 2021.

38 Pjotr Sauer, “In Push for Africa, Russia’s Wagner Mercenaries Are ‘Out of Their Depth’ in Mozambique,” 19 Kasım 2019.

39 “Mozambique Conflict: What’s Behind the Unrest?,” BBC News, 29 Mart 2021.

40 Joseph Cotterill, “Mozambique looks to private sector in war against Islamists,” 15 Mart 2021.

sansız hava araçlarının ve yüksek teknolojiye 
sahip askerî bilgi analiz araçlarının olduğu bi-
linmektedir.37 Wagner adına bölgede bulunan 
askerlerin bazılarının farklı zamanlarda Ensar 
es-Sünne tarafından pusuya düşürüldüğü ve 
infaz edildiği raporlanan hususlar arasında-
dır.38 Bu personel kayıplarıyla birlikte bölge, ik-
limi dolayısıyla Wagner tarafından Afrika’daki 
angajmanı çerçevesinde en çok güçlükle kar-
şılaşılan coğrafyalardan biri olarak değerlen-
dirilmektedir. Öte yandan, güvenlik güçlerinin 
kapasitesi itibarıyla terörle yeterli derecede 
mücadele edemeyen Mozambik hükûmeti, ilk 
olarak anlaştığı Rus Wagner Grubu’nun böl-
gede istenilen sonucu alamamasının ardın-
dan Güney Afrika orijinli Dyck Advisory Group 
(DAG) ile de soruna silahlı çözüm üretme ça-
basına devam etmiştir.39 DAG ise pek çok özel 
askerî şirkete dair açılan davalar ve yöneltilen 
suçlamalara benzer biçimde bölgede aşırı 
güç kullandığı ve savaş suçu olarak görülen 
kalabalığa rastgele ateş açma ve hastaneye 
saldırma gibi insan hakları açısından problemli 
yöntemler kullandığı gerekçesiyle Uluslarara-
sı Af Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda 
suçlanmıştır.40 Gerek yereldeki hukuki sınırla-
rın dışındaki kimi faaliyetlere olan eğilimleri 
gerek ekonomik olarak güçsüz ancak doğal 
kaynak zengini ülkelerde egemenlik noktasın-
da soru işaretleri oluşturan doğal kaynak öde-
meli anlaşmaları gerekse yerelde illegal yapı-
larla olan ilişkileri itibarıyla sıklıkla uluslararası 
toplum tarafından soru işaretleriyle karşılanan 
özel askerî şirketlerin sahadaki artan varlığı da 
yereldeki terör ve zorunlu göç gibi koşullarla 
birlikte derinleşmektedir. 
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Konuyla Fransız Total şirketinin bölgedeki ya-
tırımları çerçevesinde yakından ilgilenen Fran-
sa ve aynı projeye destek olan İngiltere’nin 
yanı sıra Almanya da konuyla Avrupa Birliği 
üzerinden ilgilenmektedir. Taraflar (AB-Mo-
zambik) daha önce Mozambik hükûmetinin 
talebi üzerine terörle mücadele bağlamında 
iş birliği hususunda anlaşmaya varmıştır, bu 
çerçevede AB’nin eğitim amaçlı olmak üze-
re bölgeye asker gönderimi masada duran 
seçenek olarak belirmektedir.41 AB’nin Afrika 
Boynuzu’ndaki gücü EUNOVOFOR’un icra 
alanının genişletilerek Mozambik’i de kapsar 
hâle getirilmesi de konuya dair AB içerisinde 
tartışılmaktadır. AB’nin Afrika’daki silahlı varlı-
ğının Fransa tarafından ülkenin Afrika’da ko-
lonyal geçmişini devam ettirmenin bir aracı 
olarak kullanıldığına yönelik eleştiriler özel-
likle Alman ve İngiliz makamlarınca bir süredir 
dile getirilmektedir ki böylesi bir angajmanın 
bu tartışmaları daha da hareketlendireceğini, 
özellikle de Brexit sonrası iklimde öngörmek 
oldukça mümkündür. Sorunla Avrupa’dan ilgi-
lenen ve Mozambik’le sömürge ilişkileri bulu-
nan Portekiz ise ülkede eğitim amaçlı olmak 
üzere özel kuvvetlere bağlı 120 askerî uzman 
bulundurmakta, yeni uzmanlar göndermek 
konusundaki isteğini sıklıkla dile getirmekte-
dir. 10 Mart’ta imzalanan son anlaşmayla iki 
ülke arasında 2026 yılına kadar sürecek istih-
barat paylaşımı ve drone kullanımı gibi yar-
dımlar da sürece eklemlenmiştir.42 Portekiz’in 
Mozambik’teki varlığı, 1975’te her ne kadar 
kendisinden bağımsızlığını kazansa da Afri-
ka’daki eski kolonyal pek çok gücün benzerini 
sürdürdüğü bir post-kolonyal çaba olarak da 
değerlendirilmektedir ki 1988’den itibaren iki 

41 Gavin, “Crisis in Mozambique is Grabbing the World’s Attention.”

42 “Mozambique: Portugal to Send More Soldiers to Mozambique to Fight Terrorism,” All Africa, 12 Mayıs 2021.

43 “US Blacklists Deadly Militias in DR Congo, Mozambique Linked to IS Group,” France 24, 12 Mart 2021.

44 “Mozambique Conflict: What’s Behind the Unrest?.” BBC News.

45 “US Green Berets Are Training the Mozambique Army to Take on a Growing Insurgency Linked to ISIS,” Business Insider,                 
17 Mayıs 2021.

ülkenin sıklıkla askeri iş birlikleri içinde bulun-
muş olması da bu kanıyı güçlendirmektedir. 

Uluslararası terörle küresel olarak mücadele 
bağlamında ABD, 10 Mart 2021’de Mozam-
bik’teki terör örgütünü, IŞİD’in Mozambik kolu 
olarak tanımlayarak yabancı terörist örgütler 
listesine almış,43 ardından 15 Mart’ta ABD’nin 
Mozambik Büyükelçiliği tarafından yapılan 
açıklamayla ABD özel kuvvetlerinin Mozambik 
ordusunu şiddete varan aşırıcılık ve terörizme 
karşı destekleyeceğini ilan etmiştir.44 ABD, bu 
doğrultuda Mozambik’e bir dizi askerini eği-
tim amacıyla sınırlı olmak üzere göndermiştir. 
Ensar es-Sünne’nin gerçekleştirdiği ve dünya 
genelinde ses getiren Palma Saldırıları’nın ar-
dından ABD, Mozambik’teki varlığını artırarak 
yeşil berelilerden oluşan bir grubu daha böl-
geye nakletmiştir.45 150 kişilik bir güçle Pal-
ma’yı kısa süreliğine kontrol eden ve burada 
yabancı şirket çalışanları dâhil olmak üzere si-
villere saldırılar gerçekleştiren terör örgütü bu 
süreçte uluslararası görünürlüğünü de yeni 
bir aşamaya taşımıştır. Palma’nın Mozambik’in 
LNG kapasitesi için hayati önem teşkil ettiği 
ve Fransız Total firmasının burayı ana merkez 
alarak enerji operasyonunu yürüttüğü de bu 
noktada hatırlanmalıdır. Palma, özellikle do-
ğal gaz kaynaklı hareketlilik neticesinde hızla 
zenginleşen, yeni otel ve bankaların açıldığı 
ve binin üzerinde yabancının yaşadığı bir böl-
ge hâline son on yılda gelmiştir. Örgütün Pal-
ma’ya odaklanışının bu arka planla okunması 
gerekmektedir. Palma’ya saldırmak örgüte 
hem görünürlük hem de uluslararası profil 
kazandırmakta, Mozambik yönetimini önemli 
ekonomik kaynaklardan yoksun bırakma ve 
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uluslararası firmalar nezdinde güvenilirliği-
ni sarsma potansiyeli barındırmaktadır. Bu-
nunla birlikte Afrika genelinde ve Mozambik 
özelinde enerji denkleminde rekabetin örgüt 
yoluyla sahaya dökülmesi de mümkündür 
ki böylesi dönemsel iş birlikleri sahada terör 
örgütlerine finans ve askerî ekipman anlamın-
da önemli kazançlar getirmektedir. Örgütün 
Palma’da etkin olduğu dönemde Total tesis-
lerine ciddi ölçüde zarar vermemesine karşın 
Mozambik ordusunun şehri geri alırken tesis-
leri yağmalamış olması ve tesislerin gördüğü 
zarar uydu görüntüleriyle tespit edilmiş, bu 
durum Mozambik yönetimiyle Fransa arasın-
da gerilime neden olmuştur. Süreçle birlikte 
Nisan 2021’de ise Total firması ülkede özellik-
le -ülkenin bilinen enerji kaynakları itibarıyla 
hem doğal gaz hem petrolün yarısını barın-
dırdığı değerlendirilen- Cabo Delgado’da yo-
ğunlaşan ve toplamda 60 milyar dolara yakla-
şan tüm yatırımını dondurma kararı almıştır ki 
bu durum, Afrika’daki terör ve doğal kaynaklar 
ilişkisinde bu iki dinamiğin ne denli bağlantılı 
hareket ettiğine verilebilecek en net örnekler-
den biri olarak karşımızdadır. 

Birleşmiş Milletler ise konuyla daha çok insa-
ni kriz bağlamında ilgilenerek birkaç ay önce 
başlatılan, krizin kurbanlarına yardım etmeye 
yönelik bir program doğrultusunda bölgede-
ki sorunlara çözüm üretmeye çalışmaktadır.46 
BM’nin bölgeye barışı tesis ve temin için kuv-
vet göndermesine ve soruna daha doğrudan 
angaje olmasına yönelik çağrılarsa henüz 
karşılık bulmuş değildir. Böylesi bir senaryo-
da BM’de etkin ve bölgede hâlihazırda derin-
leşmekte olan bir rekabet içerisindeki ulusla-
rarası aktörlerin de uzlaşı sürecinin önem arz 
edeceğini değerlendirmek mümkündür. Bu 
uzlaşının gecikmesi veya sağlanamaması ise 

46 “UN Appeals for $254m to Help Mozambique Conflict Victims,” Al Jazeera, 18 Aralık 2020.

47 Ali Murat Alhas, “Turkey Strongly Condemns Terror Attacks in Mozambique”, Anadolu Agency, 1 Nisan 2021.

48 “Mozambique: Why IS Is so Hard to Defeat in Mozambique,” BBC News, 1 Nisan 2021.

aktörlerin kendi çözümlerini masaya getirme-
lerine ve dolayısıyla rekabetin derinleşmesine 
neden olabilecek, aynı zamanda Mozambik’te 
hem terörle mücadele hem de insani güven-
lik sorunlarına yönelik hamlelerin denetim 
mekanizmasından yoksun olarak ilerlemesine 
neden olabilecektir. 

Türkiye ise meseleye doğrudan dâhil olma-
makla birlikte terör karşısında Mozambik 
hükûmetinin yanında olduğunu belirtmiş-
tir. Bu çerçevede 24 Mart’tan itibaren Ensar 
es-Sünne tarafından gerçekleştirilen saldırı-
ları, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca 
yazılı olarak yapılan açıklamada net bir şekil-
de kınanmış, Türkiye’nin Mozambik halkının ve 
hükûmetinin yanında olduğu, bölgenin en kısa 
sürede barış ve huzura kavuşmasının umuldu-
ğu ifade edilmiştir. Açıklamada Mozambik’in 
terörle mücadelesine gereken desteğin ve-
rilebileceği belirtilmekle birlikte bu desteğin 
mahiyeti detaylandırılmamıştır. Bu durumda, 
verilecek desteğin talebe göre şekillendiril-
mek üzere dile getirildiğini değerlendirmek 
mümkündür.47

Uluslararası ilginin daha çok askerî açıdan 
terörle mücadele bağlamında meseleye 
yaklaştığı noktada en önemli sorun örgütün 
meskûn mahaldeki çatışma becerisi olarak 
öne çıkmaktadır.48 Zira yerleşim yerlerinde 
bulunan isyancılara ağır silahlarla müdahale 
etme imkânı kalmamakta, hafif ve birebir ça-
tışmaya girilmesi gerekmektedir. Bu durumsa 
yeterli eğitim ve donanımda Mozambik aske-
rini gerektirdiği için sorunun çözümünü gecik-
tiren bir etmen olarak belirmektedir. Böylesi 
bir kapasite inşasının Irak örneğinde görüldü-
ğü üzere ciddi zaman ve maliyet gerektirdiği 
ve başarısının da soru işaretli olduğu değer-
lendirildiğinde terörle mücadelenin aynı za-



Göktuğ Sönmez  I  M. Enes Arslan

17www.orsam.org.tr

manda ülkede terörün önemli tetikleyicileri 
konumundaki ekonomik ve sosyal marjinal-
leştirme, genç işsizliği, etnik ve dinî ayrımcılık, 

aidiyet yoksunluğu, aşırı güç kullanımı gibi so-
runlara da yönelen daha kapsayıcı, bütüncül 
ve kalıcı bir çaba gerektirdiği görülmektedir.





Göktuğ Sönmez  I  M. Enes Arslan

19www.orsam.org.tr

Küresel Terörizm Endeksi’ne göre 2019-2020 
aralığında terörizmin en hızlı artış gösterdiği 
10 ülkeden 7’sinin Sahraaltı Afrika’da olduğu 
görülmektedir. 2020 yılını terör örgütü Ensar 
es-Sünne’nin etkili eylemleriyle geçiren Mo-
zambik, ACLED 2020 verilerine göre dünyada 
siyasal şiddetin arttığı tek kıta Afrika’da şiddeti 
en yüksek seviyede yaşayan ülkelerden biri-
si olarak bu verileri doğrular niteliktedir. Kıta 
genelinde yükseliş trendi gösteren terörizm, 
Mozambik için de en önemli güvenlik sorunu 
hâline gelmiş, Mozambik hükûmetinin sorun 
karşısında çözüm üretememesi neticesinde 
bölgesel ve küresel aktörler soruna dâhil ol-
muştur.

2017 yılından itibaren Mozambik’in Porte-
kiz’den bağımsızlık kazanma sürecindeki itici 
gücü olarak değerlendirilen Cabo Delgado 
Bölgesi ve bölgedeki enerji kaynakları, ülke-
nin kuzeyinde yer alan enerji zengini ancak 
sosyo-ekonomik olarak önemli zorluklar içeri-
sinde bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Öte 
yandan, 2 bin 500’den fazla kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olan terörist faaliyetler 

nedeniyle zengin yeraltı kaynakları olan böl-
gede sıvılaştırılmış doğal gazın kullanımına 
yönelik yatırımlar beklendiği gibi yönetileme-
mekte, bu durum Afrika’nın en zayıf ekonomi-
lerinden birisi olan Mozambik ekonomisinin 
kırılganlığını artırırken sivil halkın ise terör ör-
gütüne karşı direnme gücünü zayıflatmakta-
dır. Ayrıca terörün bir etkisi olarak ortaya çıkan 
ve neredeyse 1 milyonluk zorunlu göçe neden 
olan insani kriz, sorunun ilgilenilmesi gereken 
yerel, bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir 
boyutunu oluşturmaktadır.

Öte yandan Ensar es-Sünne’nin 2018’de bağ-
lılığını açıkladığı ve Ortadoğu’da toprak hâ-
kimiyetini yitirmesinin ardından eski gücünü 
tekrar kazanamayan IŞİD’in Sahraaltı Afrika’da 
etkisini artırmaya çalışması, Mozambik’teki 
çatışmayı önemli ölçüde derinleştirme potan-
siyeli taşımaktadır. Hâlihazırda uluslararası ak-
törlerin de dâhil olduğu bir sorun olarak Mo-
zambik’teki terör, bir yandan bölgesel güven-
sizlik oluştururken diğer yandan büyük göç 
dalgaları nedeniyle insani krizlere sebebiyet 
vermektedir. Mozambik hükûmetinin, evlerini 

SONUÇ Mozambik’te sömürge döneminin izlerini taşıyan mimari 
eserler.
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terk etmek zorunda kalan insan-
lara hem tahliye açısından hem 
de temel ihtiyaçlar açısından 
yeterli desteği sağlayamadığı 
bir ortamda sorunun çözümüne 
yönelik öngörülebilir gelecekte 
umut verici gelişmeler bekle-
mek mümkün görünmemekte-
dir. Devlet tarafından terörle mü-
cadelenin gerek sorunu ciddiye 
alarak erken zamanda askerî 
tedbirlerin gerekse ekonomik ve 
sosyal şartların iyileştirilmesi için 
adım atılması yönünde etkin bir 
strateji geliştirilememiştir. Hâlen 
telafi edilememiş bu yetersizlik-
se terör örgütü için bir yandan 
propaganda aracına dönüşür-
ken diğer yandan somut kaza-
nımlar için örgüte motivasyon 
sağlamaktadır.

Uluslararası terörle mücadele 
bir yana, küresel güç mücade-
lesi bağlamında da Mozambik, 
uluslararası aktörler için önem-
li bir yer işgal etmektedir. Zira 
2011 yılında keşfedilen doğal 
gaz kaynakları dış aktörlerin ulu-
sal çıkar dizaynlarının bir parça-
sı hâline gelmiştir. Soruna dâhil 
olan tüm aktörler kendi çıkar-
ları çerçevesinde Mozambik’i 
yönlendirmeye ve nihayetinde 
sorun çözüldüğünde kurulacak 
yeni sistemde söz sahibi olma-
ya çalışmaktadır. Bu durum ise 
gelecekte, zaten oldukça kırıl-
gan olan Mozambik devletini 
elindeki büyük enerji kaynağını 
ulusal çıkarları çerçevesinde de-
ğerlendirmekten alıkoyacaktır. 
Mozambik’in uluslararası büyük 
güçler açısından terör ve enerji-

nin yanı sıra uluslararası su geçiş 
yolu olması da ülkenin önemini 
artırmaktadır. Mozambik Kanalı 
uluslararası ticaret için bir geçiş 
rotası hükmündedir. Bu açıdan 
bölgedeki güvensizlik ortamının 
büyümesi ve korsanlar için olası 
bir elverişli bölgeye dönüşmesi 
uluslararası ticareti olumsuz et-
kileyecektir.

Mozambik’teki terör faaliyetleri 
bir yandan Afrika’da yükseliş tren-
dinde olan küresel militan Selefi 
görüşlerin uzantısı olma özelliği 
taşırken diğer yandan bölge hal-
kının başta ekonomi olmak üzere 
eğitim, sağlık, barınma ile eşitlik, 
adalet temelli maddi ve manevi 
sorunlarının illegal araçlar kulla-
nılmak suretiyle bir dışa vurumu 
olarak okunabilir. Bunun yanında 
küresel güç mücadelesi içerisin-
de olan güçler için ülkenin kuze-
yindeki doğal kaynaklar ile dün-
ya ticareti için önemli bir geçiş 
noktası hüviyetindeki Mozambik 
Kanalı’nın varlığı bölgeye olan il-
giyi açıklar niteliktedir. Bu açıdan 
Mozambik’in karşı karşıya olduğu 
çatışma, enerji güvenliği ve eko-
nomik güvenlik konularının içeri-
sine dâhil olmakta, bu durum ise 
bölgedeki mücadelenin derinli-
ğini artırmaktadır. 

Genel bir bakışla, sorun, her şey-
den önce zorunlu göçler nede-
niyle insani kriz, IŞİD’le bağlantısı 
nedeniyle uluslararası terörizm, 
doğal gaz kaynakları nedeniyle 
enerji güvenliği ve uluslararası 
ticaret açısından güzergâh ve 
arz güvenliği boyutlarıyla gide-
rek büyümeye, dahası büyük 

Sorunun 
kaynaklarının 

kimlik ve ekonomi 
başta olmak üzere 
yerel boyutlarıyla 
terörle küresel ve 

etkin mücadele 
bağlamında askerî 

boyutlarının ihmal 
edildiği böylesi 
bir ortamda ise 
yakın zamanda 
olası bir çözüm 

için umutlanmak 
mümkün 

görünmemektedir.
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güçlerin de soruna müdahil olmasına zemin 
hazırlamaya devam etmektedir. Bölgeye dış 
müdahalenin artması ise Mozambik hükûme-
tinin bir yandan terör ve terörizmle mücadele 
bağlamında askerî kapasitesini artırma po-
tansiyeli barındırırken diğer yandan hükûmeti 
aynı güçlere karşı bağımlı hâle getirmekte-
dir. Uluslararası güçler, genel olarak Ensar 
es-Sünne’yi bir terör örgütü olarak tanımla-

manın yanı sıra Mozambik hükûmetine askerî 
mühimmat ve görevi eğitimle sınırlandırılmış 
az sayıdaki askerle destek olmayı tercih et-
mektedir. Sorunun kaynaklarının kimlik ve 
ekonomi başta olmak üzere yerel boyutlarıyla 
terörle küresel ve etkin mücadele bağlamın-
da askerî boyutlarının ihmal edildiği böylesi 
bir ortamda ise yakın zamanda olası bir çözüm 
için umutlanmak mümkün görünmemektedir.
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