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Fransa’dan Afrika’ya Yeni Askeri Üs 

Fransız ordusunun, Afrika’da El Kaide ile daha iyi mücadele edebilmek için Nijer’in 

kuzeyinde Libya’nın güney bölgesine yakın bir yerde bir askeri üs kurmak üzere olduğu 

bildirildi. Yeni askeri üsse, ilk etapta 200 Fransız askeri ve hava desteği yerleştirilecek. 

Fransa’nın Afrika’da Mali, Çad, Nijer, Burkina Faso’da 3 bin askeri bulunuyor. Fransa’nın 

daha çok askeri lojistik araç ve gereç ile mühimmat bulundurduğu Gabon ve Senegal’de ise 

bin askeri görev yapmaktadır. 

 

Mali’de Barış Gücü Askerlerine Saldırı 

Mali’de düzenlenen saldırı sonucu BM Barış Gücü’ne bağlı 9 Nijeryalı asker hayatını 

kaybetti. Mali’deki askeri yetkililer, saldırının ülkenin güneydoğusunda bulunan Menaka 

bölgesine 80 kilometre uzaklıkta, kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar tarafından 

düzenlendiğini açıkladı. 

Mali’deki olaylar, muhalif grupların kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerinin 

kontrolünü ele geçirmesi ve ardından Bamako’daki geçici hükümetin Fransa’dan yardım talep 

etmesiyle başlamıştı. Mali’ye askeri müdahalede bulunan Fransız ordusu, kuzeydeki 

kentlerin kontrolünü ele geçirmişti. 

 

Kenya Devlet başkanı Lahey’de 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta için ön duruşma 

yapıldı. Duruşmaya katılmak için eşi Margaret ve 100 kişilik heyetle Hollanda’nın Lahey 

kentine gelen Kenyatta’nın, ön duruşmada hakkındaki suçlamalarla ilgili yeterli delil 

olmadığını savunarak davanın düşürülmesini talep etmesi bekleniyor.   

Kenyatta, duruşma öncesinde devlet başkanlığından geçici olarak ayrılacağını açıklamıştı. 

Duruşmaya devlet başkanı olarak değil, vatandaş olarak katılacağını kaydeden Kenyatta, 

kendisine yöneltilen suçlamaların devlet başkanı seçilmeden önceki olaylara ilişkin olduğuna 

işaret ederek, “40 milyondan fazla Kenyalının demokratik iradesi hiçbir şekilde yargıya konu 

olmamalı. Bu nedenle duruşmaya devlet başkanı olarak katılmama kararı aldım. Batı 

ülkeleri, Afrika'yı sömürmeye devam ediyor” demişti.  

Kenyatta, 2007-2008 yıllarında yaşanan ve binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, 

300 bin kişinin ise evlerini terk etmesine neden olan şiddet olaylarına ön ayak olmakla 



suçlanıyor. Kenyatta hakkındaki soruşturma, şiddet olaylarını araştırmak üzere hükümet 

tarafından kurulan Waki Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun topladığı belgeleri, 

kanıtları ve şüpheli listesini 16 Temmuz 2009’da UCM savcısına göndermesinin ardından 

açılmıştı.  

Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları iddialarını soruşturmak için 2002’de kurulan 

UCM’ye, diğer Afrika ülkeleri de tepki gösteriyor. UCM’yi iç işlerine müdahale etmekle 

suçlayan Afrika ülkeleri, mahkemenin sadece kendi kıtalarındaki sorunlarla meşgul olmasını 

şüpheyle karşılıyor. Afrika kıtasından 34 devlet UCM’nin kurulmasını öngören Roma 

Statüsü’ne taraftır. Kenyatta, UCM’de sanık sandalyesinde oturan ilk devlet başkanı olacak.  

 

Etiyopya ve Mısır, Nil konusunda anlaşıyor 

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, Mısır ile Nil sularından yararlanılması konusunda 

anlaşmaların yapılacağını belirtti. Parlamentonun açılış oturumunda konuşan Teshome, 

Etiyopya - Mısır ilişkilerinde son dönemde büyük aşama kaydedildiğini ifade ederek, “İki 

ülke, Nil sularından yararlanılması konusunda anlaşmalar yapacak. Etiyopya ile Nil havzası 

ülkeleri arasındaki ilişkiler büyük gelişme gösterdi” dedi. 

Ülkesinin kalkınma alanında “ciddi başarı” elde ettiğini vurgulayan Teshome, “Yüzde 40’ı 

tamamlanan Hedasi Barajı, Etiyopya’daki en büyük kalkınma projeleri arasında yer alıyor” 

diye konuştu. Etiyopya’nın, Nil Nehri üzerine inşa etmeye devam ettiği Hedasi Barajı Projesi 

sebebiyle nehrin kollarından biri olan Mavi Nil’in yatağını değiştirmeye başlaması, Mısır 

ile Etiyopya arasında gerginliğe neden olmuş, proje hakkında karşılıklı yapılan açıklamalar 

sebebiyle iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı. 

 

Seleka’dan Orta Afrika Liderine İstifa Çağrısı 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Seleka grubunun, 

Devlet Başkanı Catherine Samba Panza’yı istifaya çağırdığı bildirildi. Seleka Genelkurmay 

Başkanı Joseph Zundeiko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Panza’ya istifa 

çağrısında bulunduklarını belirtti. “Panza’nın OAC halkı arasında barışı sağlamada yetersiz 

kaldığını ve istifa etmesi gerektiğini” söyleyen Zundeiko, “Panza, Bangui ve Buda’da olduğu 

gibi Müslümanları zindanlara atmayı ve onların hiçbir hakka sahip olmamasını istiyor” diye 

konuştu. 

 

 

 



Afrika Ülkeleri Güçlerini Birleştiriyor 

Afrika’daki beş ülke, yaptığı kanlı eylemlerle ortaya çıkan Boko Haram örgütüne karşı 

güçlerini birleştiriyor. Nijer, Nijerya, Çad, Benin ve Kamerun, Nijerya’nın Başkenti 

Niamey’de yapılan toplantının ardından Boko Haram örgütüyle mücadele etmek için ortak 

güç oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. 

Söz konusu ülkelerin liderleri mayıs ayında Boko Haram ile mücadele için oluşturulan geniş 

kapsamlı strateji çerçevesinde Nijerya’ya 700 askerden oluşan ortak güç konuşlandırılmasına 

karar vermişti. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, ilgili ülkelerin liderleri, 

Boko Haram örgütünce Nijerya ve komşu ülkelerdeki sivillere ve güvenlik güçlerine karşı 

düzenlenen “sonu gelmez kanlı terör eylemlerinden duydukları üzüntüyü” dile getirdi. 

 

Somali'de Bombalı Saldırı: 20 Ölü 

Somali’nin Başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden yolda bir otelin 

otoparkında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Olayda ölen 20 kişinin yanı sıra çok sayıda yaralının olduğunu ifade edilirken, saldırının 

sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.  

 

Üç Ülke Batı Afrika’dan Gelenleri Kabul Etmeyecek 

Jamaika, Guyana ve Trinidad & Tobago, Ebola virüsünün etkili olduğu Batı Afrika 

ülkelerinden gelenleri, ülkelerine almayacaklarını açıkladı. Jamaika’dan gelen açıklamada, 

Gine, Liberya ve Sierra Leone’dan gelecek kişilerin ülke topraklarına girişlerini 

yasakladıklarını bildirdi. Guyana ve Trinidad & Tobago da Gine, Liberya, 

Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone’dan gelenlerin ülkeye girişine izin 

vermeyecek. Kolombiya da daha önce benzer bir uygulama başlatmıştı. 

 

Nijerya’dan Kışkırtıcı Karar: Okulda Başörtüsü Yasak 

Nijerya’da Lagos Yüksek Mahkemesi, yerel yönetimin devlet okullarında başörtüsünün 

yasaklamasını onadı. Lagos Yüksek Mahkemesi Hakimi Modupe Onyeabor, yerel yönetimin, 

devlet okullarında başörtüsünü yasaklayarak doğru hareket ettiğini açıkladı. Karar, 

kentte Müslümanların tepkisine neden oldu. 

Onyeabor, devlet okullarında ve okul arazisi dışında üniforma üzerine başörtüsü takılması 

yasağının, anayasanın, din, ifade ve ibadet özgürlüğünü garanti altına alan maddelerine ters 

düşmediğini söyledi.  Onyeabor, anayasaya göre Nijerya’nın “laik bir ülke” olduğunu ifade 



ederek, hükümetin, tüm zamanlarda tarafsızlığı sürdürme yükümlülüğünün bulunduğunu 

vurguladı. Öte yandan, Lagos’daki Müslümanlar, 2015 eyalet seçimlerinden önce “başörtüsü 

yoksa, oy da yok” kampanyası başlatmıştı. Yüksek mahkemenin kararı Müslümanlar arasında 

öfkeye neden oldu.  
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