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Nijerya'da Müslüman adayın seçim zaferi 

Nijerya’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde muhalefetteki Yenilikçi Parti’nin adayı 

Muhammedu Buhari zaferini ilan etti. Buhari’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle Nijerya’da ilk 

defa bir muhalif lider, seçimlerle ülke liderliğini elde etmiş oldu. Eski bir asker olan 

Muhammedu Buhari, ülkedeki Hausa Fulani etnik grubuna mensup. Buhari, rakibi mevcut 

Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan’dan 2,2 milyon daha fazla oy aldı. 

 

Tunus’ta müze saldırısı 

Tunus, meclis binası ve bir müzenin bulunduğu yerleşkeye düzenlenen saldırıyla sarsıldı. 

Yerleşkeye giren üç silahlı saldırgan ellerindeki kalaşnikof silahlarla rastgele ateş açıp el 

bombası kullandılar. 23 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıda güvenlik güçlerinin 

uperasyon tamamlandığında 2 terörist ve 1 polis yaşamını yitirdi. Tunus Başbakanı Habip 

Essid birlik çağrısı yaparak şöyle dedi: “Ülkemizin istikrarını hedef alan bu terörist saldırıya 

karşı bütün siyasi parti ve sivil toplumu mücadelemiz etrafında birleşmeye davet ediyorum. 

Ülkeyi savunmak hükümet olarak bizim görevimiz ve buna hazırlıklıyız.” Cumhurbaşkanı 

Baci Kaid Sibsi ise açıklamasında terörle mücadeleyi asla elden bırakmayacaklarını 

belirterek, ordunun ve polisini desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. 

Terör eyleminin yapıldığı müze Osmanlı döneminde saray olarak kullanılıyordu. Daha sonra 

müzeye çevrilen bina Türk turistlerin de uğrak yerleri arasında bulunuyor. Saldırı sonrasında 

Tunus Emniyet güçleri, Kayravan kentinde "Selefi akıma mensup olduğundan şüphelenilen" 

yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. 

Eş-şebab lideri öldürüldü 

Afrika’da faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütünün liderlerinden Adnan Garar’ın 

öldürüldüğü açıklandı. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı insansız hava 

araçlarının Somali’nin güneyindeki Dinsoor’a düzenlediği bir operasyonda Garar’ın 

öldürüldüğünü bildirdi. Örgütün istihbarat ve güvenlik kanadında çalışan Garar’ın büyük çaplı 

operasyonların kilit önemdeki karar mercilerinden biri olduğu belirtildi. Garar’ın 2013 yılında 

67 kişinin öldüğü Kenya’nın başkenti Nairobi’deki alışveriş merkezi saldırısında da parmağı 

olduğu kaydedildi. 

http://tr.euronews.com/tag/tunus/
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Afrika ile ticaret hacmi 5 yılda yüzde 40 arttı 

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde başlatılan Afrika açılımı kapsamında gerçekleştirilen 

karşılıklı ziyaretlerle oluşan olumlu hava, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik 

ilişkileri de geliştirdi. Türkiye'nin 2002 yılında 12 olan Afrika'daki temsilcilik sayısı, 39'a 

yükseldi. Ticaret müşavirliği ve ataşelik bulunan ülke sayısı da 23 oldu. Son 12 yılda Türk 

Hava Yolları, Afrika'daki iniş noktası sayısını 4'ten 42'ye çıkartırken, tüm bu gelişmeler 

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin önemli oranda 

artmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen bilgilere 

göre, Afrika ülkeleriyle dış ticaret hacmi 2009-2014 yılları arasında yüzde 40 artarak 14 

milyar dolardan 19,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde Türkiye'nin ihracatı yüzde 35 artışla 

13,8 milyar dolar seviyelerine ulaşırken, Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yüzde 32, 

diğer Afrika ülkelerine ihracat yüzde 43 artış gösterdi. Ürün grupları açısından 

değerlendirildiğinde, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihraç ettiği ürünlerin başında demir-çelik 

gelmektedir. 

 

5 bin STK Tunus'ta toplandı 

Tunus'ta bu sene ikincisi düzenlenen 13. Dünya Sosyal Forumu, 4 gün içinde 70 bin misafire 

ev sahipliği yaptı. Dünyanın 121 ülkesinden küreselleşme karşıtı aktivistlerin katıldığı 

forumda, 5 bine yakın sivil toplum kuruluşu çeşitli etkinlikler düzenleyerek fikir alışverişi 

yapma imkânı buldu. Forumda, katılımcıların Tunus kültürünü yerinde görmeleri için birçok 

kültürel etkinlik düzenlendi. Tunus oyunları ve danslarının sergilendiği forumda, geleneksel 

el sanatları ürünleri de kurulan stantlarda yerini aldı. 

 

Boko Haram'a karşı Boko Helal 

Kamerun'da bazı medreselerde gençlerin Boko Haram örgütüne katılmasına engel olmak için 

eğitimin önemine dikkati çekmek üzere "Boko Helal" (Eğitim Helal) kampanyası başlatıldı. 

Ülkenin ekonomi başkenti Duala'da kentteki camilerin koordinatörü İmam Şeyh Sarbu, diğer 

imamlara ders vererek "eğitimin helal" olduğunu bilincini yerleştirmek istiyor. İmam Sarbu, 

Hz. Muhammed'in "İlim Çin’de de olsa alınız" hadisine atıfta bulunarak "Boko Haram Batılı 

eğitime karşı. Hz. Muhammed eğitim konusunda ayrım yapmıyor, bu nedenle biz eğitimden 

yanayız" dedi. İmam, çocukların Boko Haram'a katılmasını önlemek için imamların birlikte 

http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
http://www.aa.com.tr/tr/s/tr/mod/tag/afrika
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yaşamanın değerlerini, barışın ve eğitimin önemini öğrettiğini vurguladı. 

 

Bağdadi, Boko Haram'ın biatını kabul etti 

IŞİD lideri Bağdadi'nin sözcüsü Muhammed el-Adnani, yayınladığı sesli mesajda Boko 

Haram'ın biatını kabul ettiklerini açıkladı. IŞİD, Boko Haram'ın geçen hafta yaptığı biatını 

kabul ettiklerini açıklayan bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında açıklamayı terör örgütünün 

lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin sözcüsü Muhammed el-Adnani yaptı. Adnani, “Halife, Boko 

Haramlı kardeşlerimizin bağlılık sözünü kabul etti. Batı Afrika’daki Müslümanları ve cihatçı 

kardeşlerimizi kutlarız. Bu sözle birlikte Irak ve Suriye’de IŞİD’e katılamamış olan 

Müslümanların İslam diyarına gelip savaşması için de yeni bir kapı açılmış oldu” dedi. 

Adnani, Müslümanları Batı Afrika'daki örgüte katılmaya davet etti ve Irak ordusunun Tikrit'te 

ilerlediği haberlerini de yalanladı. Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü Boko 

Haram'ın 7 Mart'ta IŞİD'e biat ettiğini açıklaması, Nijeryalı uzmanlar tarafından örgüte üye 

kazandırmaya yönelik bir hamle olarak yorumlandı. 

 

Nijerya'da bombalı ve silahlı saldırılar 

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de düzenlenen bombalı 

saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Boko Haram örgütünün Nijerya'da 2009-2014 

yıllarında düzenlediği saldırılarda 5 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 

 

Binlerce Nijeryalı Kamerun'a sığındı 

Boko Haram'dan kaçan binlerce Nijeryalı Kamerun'a sığındı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda 

dün Çad ve Nijerya askerlerinden oluşan koalisyon güçleri ile Boko Haram grupları arasında 

meydana gelen şiddetli çatışmalardan dolayı binlerce Nijerya vatandaşının sınırı geçerek 

Kamerun'a geçtikleri bildirildi. Çad hükümeti, Boko Haram'a karşı savaşa katılması için 

Kamerun ve Nijerya'ya geçtiğimiz Ocak ayında asker göndermişti. Dün meydana gelen 

şiddetli çatışmalarda üç Çad askeri hayatını kaybetti. Dünkü çatışmalar, Boko Haram'ın 

internet üzerinden IŞİD'e biat ettiğini açıklamasından bir gün sonra meydana geldi. 

Kaynak: Kuzey Haber Ajansı, 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 

 


