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Kenya’da Başkanlık Seçimleri
Kenya’da seçimi kaybeden başkan adayı Raila Odinga, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü
sonuçlara itiraz ederek Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Associated Press, Odinga’nın bu sabah
itiraz dilekçesini Yüksek Mahkeme’ye sunduğunu ve yasaya göre mahkemenin 14 gün içinde
sonuçların geçerli olup olmadığına karar vereceğini bildirdi... (22.08.2022 Anadolu Ajansı) 15 Ağustos 2022’de
seçim komiseri, Başkan Yardımcısı William Ruto’nun 9 Ağustos 2022’de yapılan seçimi az bir farkla
kazandığını açıkladı... Bu seçim kampanyasında eski devlet başkanı Kenyatta’nın, yardımcısı
William Ruto’ya muhalefet ettiği ve aralarında gerçekleşen uzlaşmanın ardından rakibi muhalefet
lideri Odinga’yı desteklediği görüldü. Bu, Kenyatta’nın rakibi Odinga’yı desteklediğini ve
yardımcısı Ruto’ya karşı çıktığını göstermek ve böylece yardımcısının rakibine karşı zafer elde
etmesini sağlamak için oynadığı bir oyun muydu? Amerika’nın Kenya hamlelerinin sırrı nedir?
Amerika ile İngiltere arasında bir çatışma mı var?
Yukarıdaki soruların cevabına açıklık getirmek için aşağıdaki hususlara bir göz atacağız:
1- Kenya’ya olan ilgimiz, Afrika Boynuzu’nun bir parçası olmasından kaynaklanıyor. Afrika
Boynuzu, stratejik ve ekonomik öneme sahip İslami bir bölgedir. Halkının çoğunluğu Müslümandır
ve bölgede İslam hüküm sürmüştür. Bölge, birbirine bağlı ülkelerden oluşuyor ve çoğu İngiliz
sömürgeciliğinin boyunduruğu altındadır. Kenya, 19. yüzyılın sonunda İngiliz sömürge
yönetiminin güdümü altına girene kadar Müslüman Zanzibar Sultanına bağlıydı. Kenya, 1963’ün
sonunda bağımsızlığını elde etti. Ancak ajanlar aracılığıyla İngiltere’ye olan bağımlılığı devam etti.
Onun için bu bağımsızlık, formalite bir bağımsızlıktı. Formalite bağımsızlığından itibaren 1978
yılına kadar Jomo Kenyatta, 2002 yılına kadar Daniel Arap Moi, 2013 yılına kadar Mwai Kibaki ve
ilk devlet başkanı Jomo Kenyatta’nın oğlu Uhurto Kenyatta gibi İngiliz uydusu ajanlar nöbetleşe
iktidara gelmiştir. Uhurto Kenyatta, 2017 seçimlerinde de kazandı. Bu yöneticiler, kendileri gibi ajan
olmayan ve aynı sömürgeciye sadakat göstermeyen birine izin vermezler...
2- Amerika, başta Odinga olmak üzere muhalefetten ajanlar devşirdi. Odinga’nın kabilesi
ülkenin üçüncü büyük kabilesidir. Bu nedenle ülke, kabile karakterli sömürgeci siyasi bir çatışmaya
tanık oldu. Ülkedeki partiler, aşiret partileridir ve genelde kabile taraftarlarının desteğini
kazanırlar. Kabile aidiyeti, parti üyeleri arasındaki bağdır. Onun için ne zaman seçimler olsa,
bağnaz kabilelerin sonuçları protesto etmesinden dolayı seçimlerde kan akar. Son seçimlerde zafer
ilan eden yeni devlet başkanı William Ruto, eski devlet başkanı Daniel Arap Moi’nin de üyesi
olduğu Kalenjin kabilesindendir. Ruto, eski devlet başkanı Arap Moi’nin öğrencisi olmakla iftihar
ediyor. 1992’den itibaren Moi’nin partisine üye olmuştur.
3- Resmi sonuçlara göre, Ruto’nun az bir farkla seçimleri kazandığı duyuruldu. Kenya Seçim
Komisyonu, William Ruto’nun oyların yüzde 50,49’unu, muhalif aday Odinga’nın yüzde 48,85’ini
aldığını duyurdu. Yüksek Seçim Komisyonu’nda bir bölünmenin olduğu dikkat çekiyor. Seçim
Komisyonu Başkanı Wafula Chebukatti, “Kenyalıların özgür, adil ve güvenilir seçimler yapmaları
için yola çıktıklarını ve kolay bir yolculuk olmadığı” açıklamasını yaptı. Seçim Komisyonu Başkan
Yardımcısı Juliana Cherera ise, “Genel seçimlerin bu son aşamasının şeffaf olmaması nedeniyle
açıklanacak sonuçları kabul edemeyiz.” diye konuştu. (15.08.2022 BBC) Seçim Komisyonu’ndaki 7
isimden 4’nün sonuçları kabul etmemesi seçimlere hile karıştırıldığı şüphelerini artırdı. Sonuçları
protesto etmek üzere gösteriler düzenlendi. Odinga düzenlediği basın toplantısında, “Wafula
Chebukatti’nin açıkladığı rakamların geçersiz olduğuna ve bir mahkeme tarafından iptal edilmesi
gerektiğine inanıyoruz” dedi. Karara itiraz etmek için Yargıtay’a başvurdu. Amerikan Associated
Press, “Odinga’nın, bu sabah (22 Ağustos 2022’de) itiraz dilekçesini Yüksek Mahkeme’ye

sunduğunu ve yasaya göre mahkemenin 14 gün içinde karar vermesi gerektiğini” bildirdi.
Mahkemenin itirazı yerinde bulması durumunda yasaya göre 60 gün içinde seçimlerin yenilenmesi
gerekiyor. Seçimlerin yenilenmesi, muhalefeti susturmak için olasılıklar arasındadır. Çünkü iki
aday arasındaki oy farkı gerçekten çok azdır ve Seçim Komisyonu bölünmüş durumdadır. Kaldı ki
akıbeti belirsiz şiddet eylemleri ve kargaşa yaşanmaması isteniyor. Seçimlerin yenilenmesi
durumunda muhalefet ikinci turda kazanacağını umuyor. Veya yeniden ihdas edildikten sonra
Odinga’ya başbakanlık koltuğunun verilmesiyle taraflar uzlaştırıcı bir formül üzerinde anlaşmaya
varabilirler!
4- Her zaman olduğu gibi muhalefet, özellikle de Kenya’da seçimleri kaybettiğinde, eğer söz
konusu muhalefet Amerikan ajanı, kazanan da İngiliz ajanı ise, seçimlere hile karıştırıldığı
iddiasında bulunur. Amerikan ajanlarının kontrolündeki diğer ülkelerde ise durum bunun tam
tersidir. Çünkü taraflar, bir şekilde kazanmak isterler ve iktidara geldiklerinde nüfuzlarını
kullanırlar. 2007 seçimlerinde adaylar, seçimleri kazandıklarını iddia ettiler. Ardından taraflar
arasında çatışmalar patlak verdi. Kan aktı, yaklaşık 1200 kişi hayatını yitirdi ve yüz binlerce insan
kabile saldırıları nedeniyle yaşadıkları bölgelerden göç etti. Fakat bu durumda muhalefeti
durdurmak ve susturmak için İngiliz sinsiliği bir rol oynadı ve Odinga’ya başbakanlık koltuğunu
vererek tuzak kurdu ve Kibaki de devlet başkanı olarak kaldı ve tüm yetkileri elinde tuttu.
Başbakanın yetkilerini kullanmasına engeller koydu. Ancak 2013 seçimlerinden zaferle çıkan
Kenyatta, iktidarı tekeline almak için başbakanlık makamını iptal etti. 2017 seçimlerinde muhalefet,
seçimlere hile karıştırıldığı iddiasında bulundu ve Yüksek Mahkeme’den seçimlerin yenilenmesini
talep etti. Ekim 2017’de seçimler yenilendi, muhalefet seçimleri boykot etti, Kenyatta ve yardımcısı
William Ruto’nın seçimleri kazandığı duyuruldu. Kenya asıllı olduğu için eski ABD Başkanı Barack
Obama’nın olaya müdahale ettiği biliniyor! Obama, sükûnet çağrısında bulundu ve seçim
sonuçlarının kabul edilmesini istedi. Çünkü seçimler yapıldığında, İngiliz ajanlarının tekrar
kazanacağını biliyordu. Zira devlet, hala İngiliz ajanlarının kontrolündeydi. Bu yüzden
üzerlerindeki etkisinin daha güçlü olması için Kenya yöneticileri üzerinde bir minnettarlığının
olmasını arzuladı. Böylece Amerika’nın Kenya’daki etkisi artacak ve gelecekte ajanlarını iktidara
taşımak için baskı uygulayabilecekti. Ancak İngiltere ve ajanları, Kenya’da tehdit altında olan
nüfuzunu korumak için her seferinde hile yaptı. Ajanı Kenyatta, Amerikan ajanı Odinga’yı
seviyormuş gibi davrandı ve ajanı Ruto’nun kazanmasını sağladı.
5- Bu, Raila Odinga’nın başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladığı, seçimlere girip kaybettiği
beşinci kezdir. Daha önce 1997, 2007, 2013 ve 2017 yıllarında dört kez aday olmuştu. Ancak
Kenya’daki siyaset sahnesini kontrol eden İngiliz ajanları, kazanmasına izin vermedi. Odinga, iki
başkanlık dönemi sona eren ve anayasaya göre üçüncü bir dönem için aday olamayacak olan Uhuru
Kenyatta’nın halefi olmayı ummuştu. Destekçileri arasında aylarca süren kanlı çatışmaların,
Kenyatta’nın seçimlerdeki galibiyetini tanımamasının ve kendisini Kenya devlet başkanı ilan
etmesinin ardından 9 Mart 2018’de Kenyatta ile el sıkıştıktan sonra Odinga, Kenyatta ile anlaştı. Bu
tokalaşma ile aralarındaki farklılıkların sona erdiğini ve Kenyatta’nın devlet başkanlığını tanıdığını
ilan etti. Odinga, “Tokalaşmaya götüren diyaloğu başlatmadaki vatanseverlik duygusundan” ötürü
Kenyatta’yı övdü. Bazıları, Odinga ve Kenyatta’nın anlaşmaya vardıklarını, anlaşma uyarınca
Odinga’nın Kenyatta’nın yerine geçeceğini ya da Odinga’nın İngiliz ajanlığına evirildiğini sandılar!
Ancak Kenyatta ve İngiliz ajanları bu uzlaşmaya kanmadılar, aksine uzlaşmayı lehlerinde
kullandılar. Kenyatta, seçim kampanyası sırasında bir oyun oynadı. Odinga’yı destekler gibi
göründü. “Ruto’nun ülkedeki en yüksek makamı hak etmediğini ve üstlenmemesi gerektiğini “
söyledi. Ruto buna “Kenyatta, Odinga’nın kendi yerine geçmesini istiyor çünkü kukla bir devlet
başkanı arzuluyor” şeklinde cevap verdi. (16.08.2022 BBC)
6- 2012 yılında Ruto ile Kenyatta anlaştıklarında Ruto ve Kenyatta’nın partilerinin birleştiği
biliniyor. Daha sonra Ruto ve Kenyatta’nın iktidardaki Jübile Partisi, 2017 seçimlerine katılmak için
9 Ağustos 2016 tarihinde 11 parti ile birleşerek genişledi. Seçim kampanyasında Kenyatta’yı
desteklemek için 2013 yılında siyasi bir ittifak kurduktan sonra Jübile Parti’sine Kenyatta başkanlık

etti. Her iki dönemde de Ruto, müttefiki ve yardımcısıydı. Ruto, köklü İngiliz ajanı olan eski Devlet
Başkanı Daniel Arap Moi’nin destekçileri arasındaydı. Kenyatta’yı desteklemek için gençler
arasında kulis yapıyordu. Bu yüzden rızasını kazandı ve hükümet pozisyonlarında terfi etmeye
başladı. İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı ve Yüksek Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Uluslararası
Ceza Mahkemesi, Kenyatta ile birlikte Ruto’yu da 2007-2008 döneminde insanlığa karşı suç
işlemekle suçladı. Avrupa’nın kontrolündeki mahkeme, Kenyatta ve Ruto’ya yönelik suçlamaları
düşürdü. Birlikte 2017 seçimlerine katılmak için 2014’te Kenyatta, 2016’da da Ruto beraat etti. Ve
Kenyatta devlet başkanı, Ruto da yardımcısı olarak seçimleri kazandıklarını duyurdular. Bu
nedenle Ruto, köklü İngiliz ajanlarından biridir ve bu kadar kolay kendisinden vazgeçileceğini ve
İngiliz dehasının tertip ettiği bir aldatmaca olması müstesna Amerikan ajanı Odinga’nın kendisine
alternatif olacağını düşünmüyor!
7- Kenyatta, 26-29 Temmuz 2021 tarihlerinde İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti
sırasında Başbakan Johnson ile görüştü. Ziyaretin amacının “Kenya ve İngiltere arasındaki stratejik
ortaklığı güçlendirmek” olduğu duyuruldu ve iki ülke, güvenlik alanında 5 yıllık işbirliği anlaşması
imzaladı. Anlaşmanın “Doğu Afrika’da ortak güvenlik sorunlarıyla mücadele için iki ülke
arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi ve güçlendirmeyi” amaçladığı duyuruldu. (BBC) İngiltere,
Amerika’nın yaptığı gibi, Kenyatta’nın ziyareti sırasında Pandora Belgeleri konusunu, insan hakları
sorunlarını ve yolsuzluk konularını gündeme getirmedi. Gündeme getirmemesinin sebebi,
Kenyatta’nın İngiltere’ye olan sadakati ve bağlılığıdır! Bilindiği üzere iki ülke arasındaki anlaşma
uyarınca İngiltere’nin Kenya’da iki askeri üssü var. Üssün biri, Kenya’nın başkenti Nairobi
yakınlarında yer alıyor. Üssün misyonu, İngiliz nüfuzu lehine Kenya’daki iktidarı istikrara
kavuşturmak ve nüfuzunu korumak için diğer bölgelere bu üsten mobilize olmaktır. Diğer üssü de
Kenya’nın kuzeyinde yer alıyor. Bu üssün misyonu ise, çöl ve yarı çöl bölgelerinde savaşmaya
hazırlanan İngiliz kuvvetlerini eğitmektir. İngiliz kuvvetleri, İngiliz ordusunun ülkesinde
kullandığının dört katına denk bir toprak parçasında gerçek bir savaş durumunu andıran gerçek
mühimmat ve silahlar ile eğitim görüyor. Basında çıkan haberlere göre, Afganistan’da savaşan
İngiliz kuvvetleri Kenya’daki bu üste eğitim görmüşlerdir. Bu nedenle Amerika, bu İngiliz üslerinin
varlığı nedeniyle Kenya’ya ayrı bir önem veriyor ve üslerin tasfiyesi için çalışıyor.
8- Görünen o ki İngiltere, Kenyatta’nın İngiltere ziyareti sırasında Amerikalılara sevgi
gösterisinde bulunmak, Odinga ile uzlaşmayı onaylamak ve gelecekte yapılacak seçimlerde
(parazit) faaliyetlerde bulunmamasını sağlamak için Amerika’ya bir ziyaret gerçekleştirmesini
istedi. Bu yüzden Amerika’yı ziyaret planlaması yapıldı. Böylece Kenyatta, İngiltere ziyaretinden
yaklaşık iki ay sonra ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Biden, Kenya Devlet Başkanı
Uhuru Kenyatta’yı 14 Ekim 2021 tarihinde Beyaz Saray’da ağırladı. Kenyatta, ABD Başkanının
göreve geldikten sonra Beyaz Saray’da ağırladığı ilk Afrikalı liderdir. Beyaz Saray sözcüsü Jen
Psaki, iki liderin güçlü ABD-Kenya ikili ilişkilerin yanı sıra “yerel ve uluslararası para
transferlerinde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik öngören bir yapı üzerinde” görüş
alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Kenya Devlet Başkanı Kenyatta’nın adı, Uluslararası
Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun yürüttüğü “Pandora Belgeleri” soruşturmasında yer
almıştı. Belgelerde, yolsuzlukla mücadele kararlılığına vurgu yapan Kenyatta ve ailesinin altı
üyesinin, gizlice 11 Offshore şirketten oluşan bir ağa sahip oldukları ve bu şirketlerden birinin 30
milyon dolar değerinde hissesinin olduğu yer aldı. Bu bilgilere yanıt olarak Psaki, “Başkan uzun
süredir uluslararası finansal sistemdeki asimetrileri (istismarları) kınamaktadır. Bu, aynı fikirde
olmadığımız insanlarla görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Kenya ile birlikte çalışmanın
çıkarımıza olduğu birkaç konu var. Bu (iki başkan arasındaki toplantının) ana gündemi olacaktır.
Biden ve Kenyatta demokrasinin korunması, insan hakları, bölge barışı, güvenlik, ekonomik
büyüme ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını masaya yatıracaklar.” ifadelerini kullandı.
(14.10.2022 AFP) Amerika, adayı Odinga’ya destek verdiğini açıklaması için Kenyatta üzerinde baskı
kozunu kullanmaya çalıştı. Kenyatta da öyle yaptı ve Odinga’yı destekler gibi göründü, ancak bu
destek gerçek değildi, ikiyüzlülüktü, skandallarını örtbas etmek içindi. Böylece Amerika,
skandallarını gündeme getirmeyecek ve Kenyatta’yı teşhir etmeyecekti. Üçüncü dönem için aday

olması çok zordu, Amerika buna karşı olduğunun sinyalini vermişti... 17 Kasım 2021’de ABD
Dışişleri Bakanı Blinken, Nijerya ve Senegal’i de kapsayan bir haftalık Afrika turu kapsamında
Kenya’yı da ziyaret etti. Nijerya başkentindeyken yaptığı açıklamada, “Hükümetler daha az şeffaf
hale geldiler. Bu Afrika genelinde oluyor. Liderler görev süresinin sınırlarını görmezden geliyorlar,
seçimlere hile karıştırıyor veya seçimleri erteliyorlar. İktidara gelmek, korumak, muhalif isimleri
tutuklamak, medyayı bastırmak ve güvenlik güçlerinin pandemi kısıtlamalarını acımasızca
dayatmasına izin vermek için toplumsal şikâyetleri istismar ediyorlar.” dedi. (21.11.2021 Şarku’l Avsat)
Durum böyle. Kenyatta’nın parti tabanı, oyunun farkında olan ve karşı çıkıyormuş gibi
yapmalarına rağmen Ruto’yu seçen ajanlar arasında varılan parti içi mutabakatı uyarınca Ruto için
kulis yapıyordu.
9- Aralarında Kenya ve Senegal’in de bulunduğu Avrupa etkisi altındaki birçok Afrika ülkesi,
Afrika’da etkisini genişletmeye çalışan Amerika karşısında Çin’le güçlenmeye çalışıyorlar. Fransız
etkisi altındaki Senegal, Çin ile ilişkilerini güçlendiriyor. 29-30 Kasım 2021 tarihleri arasında
Senegal’in başkenti Dakar, Çin-Afrika İşbirliği Forumu’na ev sahipliği yaptı. Senegal Dışişleri
Bakanı Aissata Tall Sall, “Kimseyi dışlamadığımız egemen diplomasimiz var.” dedi. Amerika’nın
Afrika’daki etkisi, İngiliz ve Fransız etkisine kıyasla sınırlıdır. Amerika, çeşitli yollarla etkisini
güçlendirmeye ve Çin’in ekonomik etkisi ile rekabet etmeye çalışıyor. İngiltere ve Fransa,
Afrika’daki ajanlarını sağlamlaştırmak için Çin ekonomisiyle güçlenmeye çalışıyorlar. Son olarak
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 Ocak 2022’de Kenya’yı ziyaret etti ve
Başkan Kenyatta ile görüştü. Kenyatta yaptığı açıklamada, “Çin, Kenya’nın sadece sadık bir dostu
değil, aynı zamanda yakın işbirliğinin bir kalkınma ortağıdır... Kenya, Çin’in güçlü desteği olmadan
bugünkü kalkınma başarılarını gerçekleştiremezdi... Kenya, ortak kalkınmayı sağlamak için Çin ile
karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeyi hazırdır.” dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise,
“Çin, Kenya’nın kendi kendini geliştirme yeteneklerini geliştirmesine ve sanayileşmeyi
hızlandırmasına, uluslararası ve çok taraflı ilişkilerde Kenya ile dayanışma ve koordinasyonu
güçlendirmeye yardımcı olmak için Kenya ile çok yönlü işbirliğini güçlendirmeye isteklidir.” diye
konuştu. Wang Yi ayrıca talep üzerine “Afrika Boynuzu’nda Barışçıl Kalkınma Girişimi”ni de
tanıttı. Kenyatta, “bu girişim Afrika Boynuzu’ndaki ülkelerin acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Kenya bu
girişime tamamen katılıyor ve bu konuda bir rol oynamaya hazırdır.” ifadelerini kullandı. (06.01.2022
Xinhua) Bütün bunlar, Afrika’da Avrupa etkisini baltalamaya ve aynı zamanda Çin’in büyüyen
gücünü sınırlamaya çalışan Amerika’yı rahatsız ediyor.
10- Özetle, İngiliz etkisi Kenya’da hala güçlüdür ve siyasi oyuncuların çoğu, ajanıdırlar. İngiltere,
o ajanlarını gerektiğinde birleştirebilir ve gerektiğinde de ayrıştırabilir. Ajanları ile Amerikan
ajanları arasında anlaşma yapılması kaçınılmazsa ve dizginleri elinde tutmakla birlikte Amerikan
ajanları ile iktidarı paylaşması gerekiyorsa, yapar ve ajanlarına uzlaşma yapmaları talimatını verir,
ajanları da bu konuda bir anlaşma yaparlar. Eğer ajanı Ruto’yu iktidara getirebilir ve muhalefeti
susturabilirse, o zaman ajanına bunu yapması için talimat vermez. Çünkü ajanları, onun
emrindedirler ve tıpkı Amerikan ajanları gibi sadece iktidarın öğrencileridirler. Bu, her ülkedeki
ajanların tabiatıdır. Amerika’ya gelince, sahneyi kolay kolay terk etmeyecek ve Kenya’daki etkisini
güçlendirmek için çalışacaktır. Kenya ve diğer Afrika ülkelerinde akan kan, kaos ve kargaşa
umurunda değil. İster ekonomik, ister siyasi, ister güvenlik ve askeri düzeyde olsun, çeşitli yol ve
yöntemlerle güvenlik yatırımı, ordu ve güvenlik güçlerinin eğitimine yardım etmek adı altında bu
iki sektörde ajan devşirmeye çalışıyor. Sonra Mali’de yaptığı gibi darbeler pişirmek için uğraşıyor
ya da Çad’da olduğu gibi isyanları kışkırtıyor. İsyan, Fransa ajanı Idriss Deby’nin öldürülmesine
yol açmıştı.
Böylece bu ülkeler ki çoğu İslam ülkeleridir, özellikle Amerika, İngiltere ve Fransa arasında
uluslararası çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Nübüvvet metodu üzere Hilafetin geri
dönmesi hariç bu ülke için, zenginlik bakımından en zengin ülkelerden biri olduğu halde geri

kalmasını sağlayan bu sömürgeci çatışmadan kurtuluş umudu yoktur. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi
ve Sellem, Hilafetin kuruluşunu şöyle müjdelemiştir:
ُّ “ ُث َّم َت ُكو ُن خ ََل َف ٌة َع َلى م ْن َهاجSonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.” [Ahmed]
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