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Nijerya’da Boko Haram Saldırıları 
 

Nijerya’da bir pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi. 50’ye yakın kişinin ölümüne yol açan 

saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yerel güvenlik makamları, terör örgütü Boko Haram’ın bir 

eylemi olduğu sanılan olayla ilgili soruşturma başlattı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri 

şehir merkezinde meydana gelen terör eylemi, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu. 

Maiduguri’de 5 köyde yapılan saldırılarda 37 kişi öldü. Nijerya’da yaklaşık iki hafta önce 

düzenlenen bombalı saldırılarda da en az 30 kişi ölmüştü. Boko Haram’la mücadelede 

Maiduguri askeri harekatın merkezi niteliğinde. Boko Haram’la mücadele konusunda Buhari 

komşu ülkelerle olan diyaloğu sürdürüyor. Boko Haram İslami bir devlet amacına matuf olarak 

6 yıl içerisinde binlerce insanın ölümüne ve 1.5 milyon insanın yer değişimine neden oldu.  

Buhari Eylül’e Kadar Bakanları Atamayabilir 

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari önceki hükümetin karşı karşıya kaldığı 

yolsuzlukları olaylarını çözmek için bekleyecek. Bu durumda yeni kabinenin kurulması Eylül’ü 

bulabilir. Buhari’den yapılan açıklamada; “Biz pislikleri temizledikten sonra bakanlarımız 

göreve gelecek” denildi. Nijerya Ulusal Ekonomik Konseyi, 2012-15 yılları arasındaki petrol 

gelirlerinin inceleyecek ve yapılan yolsuzlukları ortaya çıkaracak. Ayrıca parlamentoda geçen 

hafta alınan kararda petrol satışları konusundaki anlaşmaların incelenmesi ve satılan petrolle 

çıkarılan petrol arasındaki farkın çıkarılması talep edildi. Bazı görüşlere göre bu ertelemenin 

sebebi Muhammed Buhari ve APC parti lideri Bola Tinubu arasındaki görüş ayrılıkları ve güç 

mücadelesidir. 

 

ABD’nin El-Kaide Operasyonu 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steve Warren, ABD askeri personelinin Libya’da 

El-Kaide ile bağlantılı bir teröriste yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Operasyonunun hedefinde yer alan ismin El-Kaide’ye bağlı Murabitun Örgütü’nün harekat 

lideri Muhtar Belmuhtar olduğu bildirildi. Warren, Muhtar Belmuhtar’ın, 2013’te Ceyazir’deki 

doğalgaz tesisine düzenlenen ve aralarında 3 Amerikalı’nın da bulunduğu 10 farklı ülkeden 38 

kişinin ölümüne neden olan saldırıyı yönettiğini belirterek, teröristin Amerikalılara yönelik 

tehdidinin sürdüğünü kaydetti. 
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Sudan Devlet Başkanı Beşir’e Güney Afrika’dan Çıkış Yasağı 

Güney Afrika Pretoria Yüksek Mahkemesi, 25. Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere bu 

ülkede bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hakkında geçici olarak ülke dışına çıkış 

yasağı getirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 

mahkemenin daha önce Beşir hakkında verdiği iki tutuklama kararı hatırlatıldı ve bu kapsamda 

Güney Afrika’dan tutuklama emirlerinin yerine getirilmesi için çaba göstermesi istendi. 

 

Uluslararası Af Örgütü Afrika Araştırma ve Avukatlık Direktörü Netsanet Belay, "Beşir adalet 

kaçağıdır. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın yönetimi tutuklamazsa, hiçbir şey 

yapmazsa çatışmada yüzbinlerce insanın ölümüyle suçlanan bir liderin suç ortağı olur" dedi. 

UCM’ye üye olan Güney Afrika’nın imzaladığı anlaşmaya göre Beşir’i tutuklama hakkı 

bulunuyor. Güney Afrika makamlarıysa konuya dair açıklama yapmadı. UCM'den 

yapılan açıklamada, mahkemenin daha önce Beşir hakkında verdiği iki tutuklama kararı 

bulunduğu hatırlatılmış, Güney Afrika’dan tutuklama emirlerinin yerine getirilmesi için çaba 

göstermesi istenmişti.  

 

Sudan Dışişleri Bakanı Kemal İsmail, Güney Afrika’da bir mahkemenin Devlet Başkanı Ömer 

el-Beşir hakkında verdiği "ülke dışına çıkma" yasağıyla ilgili olarak, "Devlet Başkanı Ömer el-

Beşir için herhangi bir risk söz konusu değil" dedi. İsmail, ülke dışına çıkış yasağı kararı 

veren mahkemenin yerel bir mahkeme olduğunu vurgulayarak, "Güney Afrika’da, yerel 

mahkemeye dilekçe sunmuş küçük bir grup var. Güney Afrika’nın resmi tutumu Afrika Birliği 

kararları doğrultusunda olduğu için bu mahkemenin kararının hiçbir değeri yok" şeklinde 

konuştu.  

 

Nisan ayında yapılan seçimde yeniden Sudan Devlet Başkanı seçilen Beşir, merkezi 

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan UCM tarafından savaş ve insanlığa karşı suçlar işlemekle 

suçlanıyor. Mahkeme, Darfur’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda 

sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Beşir hakkında 2009 ve 2010’da iki tutuklama kararı 

çıkartmıştı.  
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Somali’de Türk Büyükelçiliği önünde patlama 

Somali’de Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir konvoya Türk büyükelçiliği önünde saldırı 

düzenlendi. Somali güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada olayın bir intihar saldırısı 

olduğu ve en az 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını belirtiliyor. 

25. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen 25. Afrika Birliği 

Zirvesi’nin kapanış töreni gerçekleştirildi. Sandton Sergi Sarayı’nda düzenlenen törene ev 

sahibi olarak Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Liberya Devlet Başkanı Ellen 

Johnson Sirleaf, Afrika Birliği Komisyon Başkanı Nkosazana Dlaimini Zuma ve Zimbabve 

Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Robert Mugabe katıldı. 

Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) hakkında yakalama kararı çıkartılan Sudan Devlet 

Başkanı Ömer El Beşir’in durumuyla ilgili açıklamada bulunan Dlaimini Zuma, "Sudan bundan 

önce Afrika Birliği Zirvesi’ne katıldığı gibi buna da katılmıştır ve katılmaya devam edecektir. 

Afrika Birliği’nin UCM ile bir ilişkisi yoktur. Afrika Birliği bir devlet partisi değildir" dedi. Ev 

sahipliği yapan ülkenin Afrika Birliği’yle imzaladığı anlaşmaya sadık kalması gerektiğini 

anlatan Dlaimini Zuma, "Zirvenin yapıldığı mekan Afrika Birliği’nin mekanıdır. Coğrafi olarak 

ülkenin sınırları içerisinde bulunsa da Güney Afrika’nın değildir" diye konuştu. 

Zirvenin çok şey vadettiğini belirten Mugabe, 10 yıllık planlamanın yapıldığını ve bunu icra 

edeceklerini dile getirdi. Mugabe, gerçek bir Pan-Afrikan ruhuyla hareket ederek kadını 

toplumsal ekonomik kalkınmanın merkezine almak suretiyle hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. 

Ekonomik kalkınmanın önemine de vurgu yapan Mugabe, Afrika’da serbest ticaret bölgesi 

kurma çalışmalarının devam ettiğini, bununla Afrika ticaretini ve kalkınmasını güçlendirmeyi 

hedeflediklerini kaydetti. 

 

Güney Afrika’da ‘Sisi gözaltına alınsın’ çağrısı 

Güney Afrika’daki bazı hukuk dernekleri ve medya kuruluşları, Mısır Cumhurbaşkanı 

Abdulfettah es-Sisi’nin 25. Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmak için Johannesburg’a geldiğinde 

gözaltına alınmasını istedi. Güney Afrika Müslüman Hukukçular Derneği üyesi Yousha 

Tayoub, AA’ya dernek olarak ülkedeki ilgili birimlere Sisi’nin Johannesburg’a ulaşır ulaşmaz 

gözaltına alınması yönünde teklif sunduklarını söyledi. Sisi’nin savaş suçu ve insanlığa karşı 

suç işlediğine yönelik deliller olduğunu savunan Tayoub, "Sisi’nin Güney Afrika ziyareti, 
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adalete sevk edilmesi ve yargılanması için bir fırsat" dedi. Bu açıklamaya paralel olarak, Güney 

Afrika Medya Birliği Sözcüsü İbrahim Favda da Sisi’nin ülkeye gelir gelmez gözaltına 

alınmasını istediklerini belirtti. Mısır’da işlediği suçlar nedeniyle Sisi hakkında yasal işlem 

başlatılması gerektiğini dile getiren Favda, Sisi’nin 2013’ten bu yana halkına karşı 

gerçekleştirdiği baskıcı ve keyfi uygulamalarının uluslararası kurumlarca da kınandığını 

aktardı. 

 

Kaynak: AA, Dünya Bülteni, AA, CNBC, Reuters, Al Jezeera, New York Times, The Economist, 

BBC,  Euronews, CNN, Bloomberg. 
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AFRİKA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Tarihçe 

Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika ile ilgili konularda kamuoyunun ve dış politika 

çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 04.04.2011 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 

Merkezin Amacı 

Afrika kıtasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin bu kıta ülkeleriyle ikili ve çok 

taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik 

bilimsel araştırmalar yoluyla özellikle araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, bu kıtada faaliyet 

gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır. 

Merkezin Çalışmaları 

Afrika – Türkiye ilişkilerinin, tarihten gelen bağlarla birlikte gelişmesine katkıda bulunmayı sürekli kılabilmek 

için önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedef aldığı faaliyetler arasında öncelikli olarak Afrika konusunda bir 

uzmanlık kütüphanesi oluşturmak, alanla ilgili bir akademik bir dergi çıkarmak, ulusal ve uluslararası 

sempozyumlara ev sahipliği yapmak, Afrika haber bültenleri yayınlamak, ulusal ve uluslararası Afrika 

Merkezleriyle karşılıklı işbirlikleri geliştirmek, Afrika Büyükelçilikleriyle birlikte ortak kültürel etkinliklerde 

bulunmak, Afrika günleri düzenleyerek Afrika etkinlikleri oluşturmak ve Türkiye’de Afrika üzerine çalışan 

uzmanlar yetiştirmektir. Bulunduğu coğrafi konum Kırklareli’nden hareketle Trakya Bölgesi’nde ve Türkiye’de 

uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar 

yapmayı, yurt içi be yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar kapsamında bilgi 

birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamayı gaye edinen bir çalışma programı yürütmektir. 

 

E-Posta: afrika@kirklareli.edu.tr 

Web: http://acm.kirklareli.edu.tr 

@klu_afrika 

 

 


