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Yemen Yönetimi Husilerle Anlaştı 

Yemen’deki krizin sonlandırılması için Husilerle Yemen yönetimi arasında mutabakat 
imzalandı. Anlaşmaya göre Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’nin hiçbir siyasi partiye üye 
olmayan birine başbakanlık görevini vermesi, petrol ürünlerine getirilen zammı düşürmesi, 
cumhurbaşkanına ayrılıkçı hareket içerisinden bir yardımcı müsteşar atanması öngörülüyor. 
Ancak silahlı mücadele sonucunda Husilerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeleri kabul 
edilmemiştir. Son günlerde Yemen’de Husiler ve yemen yönetimi arasındaki çatışmalar 
yoğunluk kazanmış hatta Husilerin Savunma Bakanlığı ve Merkez Bankası’nı ele geçirdikleri 
görülmüştür. 

Yemen’in Başkenti Düşmedi 

Husilerle Yemen askeri kuvvetleri arasında süregelen çatışmalar konusunda Yemen 
Cumhurbaşkanı Hadi yaptığı açıklamada başkent Sana’nın düşmediğini ve isyancı güçlerle 
yaşanan çatışmaların sorumlusunun iç ve dış güçlerin bir komplosunu olduğunu belirtti. 
Nitekim 21 Eylül’de imzaladıkları anlaşmaya matuf olarak Husilerin silahlı mücadeleyi 
bırakacakları kaydedilmişti. 

Ebola Salgını 

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada Liberya, Gine ve Sierra Leone’deki Ebola 
salgınında ölenlerin sayısının 2 bin 803’e yükseldiğini bildirilirken, 5 bin 843 yeni Ebola 
vakası tespit edildiği belirtildi. Bununla birlikte salgından etkilenen sağlık çalışanlarının 
sayısının ürkütücü düzeylerde olmaya devam ettiği ve 22 Eylül’e kadar 348 sağlık çalışanının 
hastalığa yakalandığı, 186’sının hayatını kaybettiği aktarıldı. 

 
Boko Haram Lideri Öldürüldü İddiası 

Kamerunlu bir askeri yetkili, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “Ebu Bekir Şekau, 
öldürülmedi” dedi. Nitekim günler öncesinde Facebook’ta Şekau’ya benzeyen bir kişinin 
cesedinin fotoğrafını yayınlamış ve Boko Haram Örgütü liderinin öldürüldüğü iddia 
edilmişti. Ancak fotoğrafın sahte olduğu söylenildi. Buna benzer olarak Nijerya Savunma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askerlerin, ülkenin kuzeydoğusunda örgüte karşı hava ve 
karadan düzenlediği operasyonlarda, Boko Haram’ın “ölen” lideri Ebubekir Şekau gibi 
davranan veya poz veren Muhammed Beşir adlı kişinin öldürüldüğü belirtildi.  

 
 



Somali’de Kaçırılan Gazeteci Serbest Bırakıldı 
 
Somali korsanları ile ilgili kitap yazmak için Galkayo kentine giden ABD ve Alman vatandaşı 
Michael Scott Moore, 2012 yılı ocak ayında korsanlar tarafından havaalanı yakınında 
kaçırılmıştı. Somalili yetkililerden edinilen bilgiye göre, Michael Scott Moore, fidyecilerin 
talep ettiği bedelin ödenmesi üzerine bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Moore için 2 
milyon dolar fidye ödendiğini iddia ediliyor. Moore için ne kadar fidye ödendiği ve ödemenin 
hangi ülke tarafından yapıldığına dair henüz açıklama yapılmadı. Moore’u kaçıranlar, 
gazetecinin sağ olduğunu belgelemek için belirli aralıklarla fotoğraflarını yayınlamışlardı. 
 
Gana’nın Mali Problemi Ekonomik Gelişmeyi Tehdit Ediyor 
 
GSMH’nın gelişimini demokrasiyle bütünleştirerek sürdürmesi bağlamında Gana, Batı Afrika 
için bir model niteliğindedir. Ancak Gana’da yaşanan ekonomik kriz hükümeti IMF’yle 
finansal yardım programı kapsamında görüşmede bulunmaya itti. Özellikle Gana’da iç piyasa 
hareketli değil, insanlar ekonomik kriz sebebiyle alışveriş yapmak istemiyorlar. Nitekim 
ülkeler mali krizler yaşayabilir, fakat bu krizlerde orta sınıfın durumu ve gelişmeyi 
sürdürmesi oldukça önemlidir. Sonuç itibariyle Gana hükümeti, uygun koşullarda IMF’yle 
mutabakat yapmak istemekte ve ülkenin geçtiği darboğazdan kurtulması için bunu bir çıkar 
yol olarak görmektedir.  
 
Nijerya’da Boko Haram Üyeleri Teslim Oldu 
 
Nijerya’da Boko Haram Örgütü’ne mensup 268 kişi ordu birliklerine teslim oldu. Daha önce 
hiçbir Boko Haram üyesi teslim olmamıştı, bu nedenle ordu son gelişmeyi Boko Haram’a 
karşı savaşta bir “dönüm noktası” olarak tanımladı. Bu minvalde Nijerya hükümetinin Boko 
Haram üyelerine yönelik ikna çabası çalışmaları yapması sürecin nihayete ermesi için oldukça 
elzemdir. 
 
Libya’da Silahlı Saldırılar 
 
Libya Bingazi’de düzenlenen silahlı saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. 
Saldırılarda; aracıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucunda 
hayatını kaybeden 32 yaşındaki bomba imha uzmanı Salih El-Mismari ve düzenlenen ayrı 
ayrı silahlı saldırı sonucunda Adil El-Fercani, Nasır Es-Saiti ve Osman Bu Şukayr yaşamlarını 
yitirdiler. 
 



Son dönemde Bingazi’de Emekli General Halife Hafter yanlıları ile Bingazi Devrimciler Şura 
Meclisi güçleri arasında devam eden çatışmalardan kaynaklanan güvenlik zaafı 
nedeniyle silahlı saldırılarda ve suikastlerde büyük artış olduğu gözlenmektedir. Nitekim 
Emekli General Halife Hafter, 16 Mayıs'ta hükümet yanlısı ve devrimci bazı grupları terörist 
ilan edip, bunlara karşı “onur savaşı” başlattığını duyurmuştu. Özellikle ülkenin 
doğusunda Hafter’e bağlı güçlerle “Bingazi Devrimciler Şurası” adı altında toplanan devrimci 
silahlı gruplar arasında çatışmalar zaman zaman devam etmektedir. 
 
 
Kaynakça: Dünya Bülteni, AA, CNBC, Reuters, Al Jezeera, New York Times, The 
Economist, Euronews, BBC, CNN, Bloomberg. 


