
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



1 

 

İçindekiler 
 

İçindekiler ................................................................................................................................... 1 

Giriş ........................................................................................................................................................................................................ 3 

Diaspora ..................................................................................................................................... 4 

Medet Önlü davasında ikinci duruşma .................................................................................................................................... 4  

Berlin'de "Abhazya Dağları" sergisi .......................................................................................................................................... 5 

Onur Air Nalçik uçuşları başladı................................................................................................................................................. 6 

Kadirov TBMM Başkanı Yılmaz ile görüştü ........................................................................................................................... 7 

Kafkasya ..................................................................................................................................... 8 

Çerkesya………………………………………………………………………………………………………………………………………8 

Nalçik'te operasyon ......................................................................................................................................................................... 8 

Nalçik'te Balkar Sürgünü Anıtı açıldı ....................................................................................................................................... 9 

Avrupa'nın en büyük tarım kompleksi Kabardey-Balkar'da ....................................................................................... 10 

Kabardey-Balkar'da Suriyeli Çerkeslere iftar verildi ..................................................................................................... 11 

Kabardey-Balkar kaninesinde değişim................................................................................................................................. 12 

Çeçenya ..................................................................................................................................... 12 

Uluslararası kriz grubu Çeçenya Raporu ............................................................................................................................. 12 

Suud Kralı Çeçenya'ya yatırım yapacak ............................................................................................................................... 14 

Çeçenya'da cesetlere dahi rahat yok ..................................................................................................................................... 15 

Çeçenya Erasmus Programına dahil oldu ............................................................................................................................ 15 

Çeçenya'ya turist akını………………………………………………………………………………………………………………….....16 

Dağıstan .................................................................................................................................... 17 

28 STK Ahmednabiyev davası için dilekçe verdi .............................................................................................................. 17 

Derbent 2000. Yıldonümü hazırlıkları sürüyor ................................................................................................................ 18 

Avrupa'nın en eski üniversitesi: Tsahur Medresesi ........................................................................................................ 18 

Derbent Anneleri: Çocuklarımız IŞİD'e katılıyor .............................................................................................................. 20 

Dağıstan'da Şeyh Şamil filmi çekilecek ................................................................................................................................. 22 

Çin Dağıstan'a yatırım yapacak………………………………………………………………………………………………………...22 



2 

 

İnguşetya ................................................................................................................................... 23 

İnguşetya'da turist sayısı üç katına çıktı .............................................................................................................................. 23 

İnguşetya ve Sverdlovskaya arasında antlaşmna ............................................................................................................ 23 

Abhazya ..................................................................................................................................... 24 

Moskova ve Sohum ortak güvenlik merkezi kurulacak  ................................................................................................ 24 

Rusya'dan Abhazya'ya resmi ziyaret ..................................................................................................................................... 24 

Abhazya'dan Donetsk ve Luganst Cumhuriyetlerine destek ....................................................................................... 24 

Bganba: "Abhazya Devleti halkına zarar vermez" ........................................................................................................... 25 

Hazırlayan: 

Cihat Tuğan 
 

© Ajans Kafkas 

 

  



3 

 

Giriş 

Temmuz ayı diaspora gündeminde Medet Önlü cinayetinin ikinci duruşması varken 

Kafkasya’da gündem Kafkasya Emirliği, IŞİD ve yapılan operasyonlar oldu. Kafkasya’da 

turizmin olağanüstü bir ivme kazanması da raporumuzda yer aldı. 

Medet Önlü cinayetine ilişkin davada Önlü ailesinin avukatı Erdal Doğan, 

mahkemenin dosyaya yeterince vakıf olmadığını ve cinayetin adi bir cinayete 

dönüştürülmek istendiğini ileri sürerek tepki gösterdi. 

Kafkasya Emirliği’nin bir önceki lideri Aliashab Kebekov 19-20 Nisan’da Buynaks 

bölgesinde meydana gelen çatışmalarda öldürülmüştü. Mayıs’ın sonlarına doğru ise 

yeni emirin Kafkasya Emirliği’nde kadılık ve komutanlık yapan Süleymanov olduğu 

iddiaları ortaya atılmıştı. 5 Temmuz’da direnişçilere yakın bir web sitesinden 

açıklandıktan sonra Süleymanov’un liderliği kesinleşmiş oldu. 

Temmuz ayında dikkat çeken diğer konular ise Kafkasya’da turizmin ve ekonominin 

gelişmesine yönelik atılan adımlar oldu. İnguşetya’da ve Çeçenya’da turist sayısında 

olağanüstü bir artış olurken Derbent şehrinin 2000. Yıl kutlamaları çerçevesinde 

Dağıstan turizminde de bir artış beklentisi mevcut. Onur Air’in Nalçik’e sefer 

başlatması sonrası Türkiye’den de Kafkasya turizmine bir ilgi bekleniyor. 

Kabardey-Balkar’da açılan Avrupanın en büyük tarım kompleksi, Suud Kralı’nın 

Çeçenya’ya, Çin’in Dağıstan’a yapacağı yatırımlara da Temmuz Ayı raporumuzda yer 

verdik. 
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Diaspora 
Temmuz Ayı Medet önlü davası dışında diaspora açısından sakin bir ay oldu. Berlin’de 

yapılan “Abhazya Dağları” adlı sergi ve TBMM başkanı İsmet Yılmaz ile Kadirov 

görüşmesini Temmuz Ayı raporumuzun diaspora başlığı altında inceledik. 

Medet Önlü Davası 

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet Önlü’nün 22 Mayıs 

2013’te Ankara’daki ofisinde katledilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması 9 

Temmuz 2015 günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşmaya Medet Önlü’nün eşi ve çocukları ile ailenin avukatı Erdal Doğan katılırken, 

tutuklu sanık “tetikçi” Murat Aluç ve tutuksuz sanık “işbirlikçi” İbrahim Şimşek 

mahkeme salonunda hazır bulundu. 

Önlü ailesinin avukatı Doğan, dosyada ilerleme sağlanamadığını ifade ederek, 

Mahkeme Başkanı Fatma Nilgün Kökçek’e, “Yokluğunda tutuklama kararı bulunan 

Mehmet Akif Cömert yakalanıyor ve bir aydır tutuklu ama mahkemede yok. Bu 

konuda mahkemeye bilgi verilmemesi suçtur. Rizvan Ezbulatov’un iadesi için çalışma 

yapılıyor mu, bilmiyoruz. Adli merciler, savcılık, siyasi irade gerekli işlemleri yapmıyor. 

Böyle giderse, Medet Önlü cinayeti, adi bir cinayete döndürülecek” diye konuştu. 

Duruşma 1 Ekim’e ertelenirken Önlü ailesinin avukatı Erdal Doğan mahkemenin 

dosyaya yeterince vakıf olmadığını söyledi. 

Duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ise tarafsız, adil ve etkin 

yargılama için davayı takip edeceğini belirtti. 
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Berlin’de “Abhazya Dağları” sergisi 

Berlin’de bulunan Abhazya restoranında Tengiz Tarba’nın hazırladığı Abhazya Dağları 
sergisi 7 Temmuz’da yapıldı. 

 

Abhazya Dağları sergisini hazırlayan sanatçı Tengiz Tarba, Sputnik’e yaptığı 
açıklamada, organizasyonun restoran sahibi ve Avrupa Birliği Abhazya kültür ataşesi 
Violetta Rudat Avidzba himayesinde gerçekleştiğini söyledi. 

Violetta Avidzba’ya göre bu olay Abhazya Cumhuriyetinin bağımsızlığının hukuki 
olarak tanınmasına yardımcı olacak. 

Avidzba yaptığı açıklamada “Bir kültür ataşesi olarak bana ait olan kültür merkezim ve 
restoranım “Abhazya”da bir sergi düzenlemeye karar verdim. Abhazyamızın 
tanınmasına kültür aracılığıyla yardımcı olabiliriz. Bu, ülkemiz açısından iyi bir reklam 
oldu” ifadesinde bulundu. 

Restoran/Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk kültür gecesine Alman vatandaşların 
ilgisi dikkat çekti. Sergi sonrasında Almanların çoğu Abhazya’yı ziyaret etmek 
istediğini ifade etti. 
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Avidzba gelecek hafta içerisinde Abazaca masalların da olduğu bir “Dünya Masalları” 
programı düzenlemek istediğini söyledi. Bunun dışında, Avidzba restoranda bir 
Felsefe Gecesi ve Abaza-Meksika Gecesi düzenlemek istiyor. 

Mart 2015’de açılan Abhazya restoranında Abaza yemekleri yemek ve Abaza müziği 
dinlemek mümkün. Restoran hem kültür merkezi hem de kafe olarak hizmet veriyor. 

 

Onur Air Nalçik Uçuşları 

Onur Air İstanbul-Nalçik uçuşları 15 Temmuz 2015 tarihi itibariyle başladı. 

Firmadan yapılan açıklama şu şekilde : 

“Onur Air, Rusya’nın güneyinde Kafkasya’nın kalbinde yer alan Nalçik şehrine 

tarifeli uçuşlara başlıyor. Onur Air bu uçuşlarla birlikte Türkiye ve Avrupa’dan 

Nalçik’e tarifeli sefer düzenleyen tek havayolu olma özelliğine sahip olacak. 

İstanbul Atatürk Havalimanı ile Nalçik arasında haftanın üç günü gerçekleşecek 

uçuşların biletleri vergiler dahil 55 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. “ 

İstanbul-Nalçik arasında direkt uçabilen Onur Air yolcuları ayrıca Amsterdam, Berlin, 

Düsseldorf, Frankfurt, Paris, Stuttgart, Viyana, Odessa, Lefkoşa ve tüm yurt içi uçuş 

noktaları ile Nalçik arasında Atatürk Havalimanı üzerinden uygun fiyatlarla günübirlik 

bağlantılı da uçabilecek. 

Son yıllarda Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında vize uygulamasının kalkması ve 

Kafkasya’ya kolay ulaşım imkanlarının artması Kafkas diasporasına anavatanlarını 

ziyaret etme olanağı sunuyor. 
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Kadirov TBBM Başkanı Yılmaz ile Görüştü 

Rusya yanlısı Çeçenya hükümeti başkanı Ramzan Kadirov TBMM Başkanı İsmet Yılmaz 
ile telefon görüşmesi yaptı.                                                              

 

Görüşmede Yılmaz, Ahmed Kadirov Vakfı Başkanı Aymana Nesiyeva Kadirov’a, 
Türkiye’de düzenledikleri iftardan dolayı şükranlarını iletti. Yılmaz, Sivas’ta organize 
edilen ve geniş katılım gösterilen iftara kendisinin de katıldığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Yılmaz, ayrıca Türkiye, Rusya ve Çeçenya arasındaki dostluk ilişkisine 
önem verdiklerini söyledi. 

Kadirov Yılmaz’ı Çeçenya’ya davet etti. Ayrıca Türkiye ile ticaret, eğitim, kültür ve spor 
alanında ilişkilerin geliştirilmesini istediğini belirtti. 

Çeçenya Devlet Başkanlığı’nın Vesti Kavkaza’ya yaptığı açıklamaya göre, Yılmaz 
Kadirov’un davetini kabul etti ve Çeçenya’yı ziyaret edecek. 
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Kafkasya 
Temmuz Ayında Kafkasya gündemine yine yapılan operasyonlar oturdu. Kabardey-

Balkar’da Nalçik’te yapılan operasyonda 6 direnişçi öldürüldü. 

Ayrıca Güney Askeri Bölge’de bir inanç araştırması yapıldı. Yapılan araştırmaya göre 

askerlerin yaklaşık yüzde 90’nı bir dine inanıyor. Subay, er ve sözleşmeli askerlerin 

yüzde 78’i kendisini Hırıstiyan, yüzde 17’si Müslüman, yüzde 3’ü ise Budist olarak 

ifade ediyor. 

Bunların yanısıra Kafkasya’da turistik ve ekonomik faaliyetlerin gösterdiği büyük artış 

dikkat çekti. 

Raporumuzda Kafkasya’daki devletler arası gelişen ilişkileri ve Uluslararası Kriz 

Grubu’nun hazırladığı Çeçenya Raporu’nu bulabilirsiniz. 

Çerkesya 

Nalçik’te Operasyon 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’te dün düzenlenen operasyonda altı 
direnişçi öldürüldü. 

LifeNews’in verdiği bilgilere göre öldürülenlerin kimlikleri şöyle: Sultan Abşayev, 
Marat Dotkulov, Amir Kazberigev, Murat Bogotov, Aslan Bogotov ve operasyonun 
yapıldığı dairenin sahibi. Dairenin sahibinin ismi henüz açıklanmadı. 

Direnişçilerin görevleri ise şu şekilde: Sultan Abşayev; “Kabardey-Balkar direnişçileri 
lideri”, Marat Dotkulov; örgütte sadece iki aydır faaliyet yürütüyor, Amir Kazberigev 
ise iki yıldır örgüt üyesi olarak federal düzeyde aranıyordu. 

Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre öldürülen altı direnişçiden ikisi hakkında 
federal arama emri bulunuyordu. RİA Novosti’nin emniyet güçlerinden bir kaynağa 
dayanarak verdiği haberde öldürülen direnişçiler arasında 22 yaşındaki Nalçik’li Sultan 
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Abşayev ve 29 yaşındaki Nartkala’lı Amir Kazgeriyev’in teşhis edildiğini ve her ikisi 
hakkında federal arama emri bulunduğunu bildirdi. 

Kavkazki Uzel’in verdiği bilgiye göre ise Kabardey-Balkar İçişleri Bakanlığı sitesinin 
“arananlar” kısmında Aslan Bogotov ve Murat Bogotov hakkında da örgüte üyelikten 
arama emri bulunduğu görülüyor. Bu bilgilere göre Aslan Bogotov ve Murat 
Bogotov’un ikametleri Çegem’de aynı adreste görülüyor ve muhtemelen kardeşler. 

Sultan Abşayev’e gelince direnişçiler arasında Seyfullah ismiyle bilindiği Kommersant 
tarafından açıklandı. Gazetenin verdiği bilgiye göre, savcılık çalışanı Marat Tokov 
cinayeti ve yer altı örgütü merkez bölümü faaliyetlerine katılımından ötürü hakkında 
federal arama emri vardı. 

Kavkazki Uzel’in verdiği bilgiye göre, operasyonun yürütüldüğü binanın bahçesinde, 
Ağustos 2006’da Nalçik saldırısını düzenleyenlerden olduğu tahmin edilen Ruslan 
Odijev öldürülmüştü. 

Nalçik’te Balkar Sürgünü Anıtı Açıldı 

Kabardey-Balkar Cumhuriyetinin başkenti Nalçik’te 1944 sürgünü anıtı açıldı. 

 

8 Mart 1944’de Balkarlar siyasi baskılara maruz kalarak toplu sürgüne maruz bırakıldı. 
En az 38.000 Balkar Orta Asya’da değişik bölgelere sürgüne gönderildi. Sürgüne 
gönderilenlerin yüzde 52’si çocuk, yüzde 30’u kadın ve yüzde 18’i erkekti. 13 yıllık 
sürgünün ardından 1957’de Balkarlara vatanlarına geri dönme izni verildi. 
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Anıtın açılış töreninde konuşan Kabardey-Balkar devlet başkanlığı genel sekreteri 
Vladimir Bitokov “Anıtın açılışı ülkemiz için önemli bir olaydır. Stalin’in halkımıza 
yaşattığı karanlık yıllarda ölenlerin yakınları onları anabileceği bir yere kavuştu” 
açıklamasında bulundu. 

Bitokov ayrıca, anıtın dikilmesi gerekliliğinin geçen yıl Devlet Başkanı Yuri Kokov’un 
sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşmesinde gündeme getirildiğini, açılışı yapılan 
anıtın bu görüşmelerin bir neticesi olduğunu ifade etti. 

Bitokov “Anıt, hiçbir fikrin insan hayatı kadar değerli olmadığını, ideallere bağlı 
kalınırken yaşama özenle yaklaşılması gerektiğini hatırlatmalı” dedi. 

Avrupa’nın En Büyük Tarım Kompleksi Kabardey-Balkar’da 

Avrupa’nın en büyük tarım kompleksi olan Prohladnıi 22 Temmuz’da Kabardey-
Balkar’da açıldı. Yeni tarım kompleksi yılda 75 bin tona kadar taze sebze üretimi 
yapacak. 

Açılış törenine Kabardey-Balkar Devlet Başkanı Yuri Kokov ve RF Kuzey Kafkasya İşleri 
Bakanı Lev Kuznetsov katıldı. 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Prohladnıi bölgesi Lesnoye köyünde kurulan 
kompleksin inşaatı bir yıl sürdü. Üç buçuk milyar ruble harcanarak kurulan 
komplekste yetiştirme, korunma, işlenme, paketlenme ve satılma işlemlerinin hepsi 
yapılabiliyor. 

Tarım kompleksinin yılda 75 tona kadar taze sebze üretimi yapacağı hesaplanıyor. 
Açılış töreninde yapılan konuşmaya göre kompleks yakın bir zamanda faaliyete 
geçecek. Komplekste 400 kadar uzman çalışacak. 

Regnum Haber Ajansı’nın daha önceden açıkladığına göre, ithal malların yerine 
kullanılacak yerli malların üretimini arttırmayı amaçlayan program dahilinde 
Kabardey-Balkar’da 18 proje daha hayata geçirilecek. Bu projelerin hayata geçirilmesi 
için 50 milyar ruble harcanacak. 

2014 rakamlarına göre Kabardey-Balkar, salatalık üretiminde Rusya lideri. Bu sene 
94,6 bin ton salatalık toplandı. 2015’in ilk altı ayında Kabardey-Balkar’da 9,7 milyar 
rublelik tarım ürünü üretildi. 
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Kabardey-Balkar’da Suriyeli Çerkeslere İftar Verildi 

Kabardey-Balkar vatandaşları Ramazan Bayramı münasebetiyle Suriyeli Çerkesleri 
misafir etti. 

Bayram yemeği 18 Temmuz’da verildi. Etkinliğe Bella Hussayin, Oksana Bjedugova, 
Lüdmila Kabardokova, Liza Pafifova, Maryam Bagova, Ravida Pşehlova ve birçok 
Çerkes hanım ev sahipliği yaptı. 

Düzenlenen bayram yemeğine Suriye’de yaşanan savaştan dolayı memleketlerine geri 
dönen ve Nalçik’te, Çegem bölgesi Nartan köyünde, Prohladnıi bölgesi Blagoveşensk 
kasabasında ve Baksan bölgesi Krem-Konstantinovsk köyünde yaşayan Çerkesler 
davet edildi. 

100’den fazla kadın ve çocuğun davet edildiği yemekte ulaşım organizatörler 
tarafından otobüslerle sağlandı. 

Yemekte Adıge mutfağına ait yemekler profesyonel aşçılar tarafından hazırlandı. 
Hanımlar bazı ikramları da evlerinde hazırlayarak getirdi. 

Moskova’lı iş kadını Bella Hussayin, Kavkazki Uzel’e yaptığı açıklamada, “Bir kaç kadın 
olarak yurttaşlarımızı Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırlamaya karar verdik” dedi. 

Geri dönüşçülerden Sarima Kahraman, yaptığı açıklamada, “Elbette zorluklarımız var. 
Para yetmiyor. Ama savaş ve korkudan uzaklaştık. Parasızlık aşılabilecek bir sorun” 
dedi. Kahraman, eşi, iki çocuğu, kayınpederi ve kayınvalidesi ile bir apartman 
dairesinde yaşıyor. 

Bir başka geri dönüşçü Majdulin Jereşti ise 2,5 yıldır mülteci statüsü alamadıklarından 
şikayet etti. 

Nalçik’te kiralık bir dairede yaşayan Javuş Ridad da Suriye’den gelen Çerkeslere ev 
yardımı yapıldığını ve kendisinin de bir ev sahibi olmak istediğini ifade etti. 

Bir başka geri dönüşçü Yediya Nasapan “Burası bizim vatanımız. Ailelerimiz buradan 
Suriye’ye gitti ve onların anavatanımız –yani burası- hakkında anlattıklarını çok iyi 
hatırlıyorum. Burası bizim yuvamız” açıklamasında bulundu. Nasapan 75 yaşında. 

Kabardey-Balkar Federal Göç Hizmeti’nin 1 Mayıs’ta yaptığı araştırmaya göre bölgede 
894 Suriyeli Çerkes yaşıyor. 
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Kabardey-Balkar Kabinesinde Değişim 

Kabardey-Balkar Devlet Başkanı Yuri Kokov kabinede değişiklik yaptı. 

Haziran’da yapılan Kabardey-Balkar Üniversitesi rektörlük seçimini, Başbakan yardımcısı 
Yuri Altudov kazanmıştı. Devlet Başkanı Yuri Kokov, bunun üzerine 6 Haziran’da 
yayınladığı kararname ile Altudov’u Başbakan yardımcılığı görevinden aldı. 

Yeni yapılan atanmalar ile Başbakan yardımcılığı görevine Tarım Bakanlığı görevini yürüten 
Muayed Dadov atandı. Tarım Bakanlığı’na ise daha önce Prohladni Valisi Sergey Govorov 
getirildi. 

Kokov ayrıca yayınladığı kararname ile Anuarbi Sunşev’i Kabardey-Balkar Başbaşkan 
danışmanlığı görevinden aldı ve yerine Tatyan Litovçenko’yı atadı. 

Çeçenya 

Uluslararası Kriz Grubu Çeçenya Raporu 

luslararası Kriz Grubu hazırladığı raporda Çeçenya’da güvenlik güçlerinin kontrol 
altına alınması gerektiğini söyledi. 

30 Haziran’da yayınlanan Uluslarası Kriz Grubu (International Crisis Group) 
raporunda, Rusya hükümetinin Çeçenya yönetimini şeffaflaştırması ve Çeçen güvenlik 
güçleri ve onların harcamalarını kontrol altına alması gerektiği ifade edildi. 
Uluslararası Kriz Grubu’nun hazırladığı “Çeçenya: İçerideki Dışarısı” isimli raporda 
Rusya hükümeti, Soruşturma Komitesi, Başsavcılık ve Avrupa Konseyi’ne tavsiyeler 
içeriyor. 

Uluslararası Kriz Grubu uzmanlarından Yekaterine Sokiryanskaya ve grubun 
danışmanı Varvara Pahomenkov Kavkazki Uzel’e raporla ilgili değerlendirmelerde 
bulundular. 

Raporda ifade edildiğine göre, Çeçenya’da silahlı direniş bastırıldı. Şehirler yeniden 
inşa edildi. Devlet imajı bir ölçüye kadar düzeltildi. Ekonomik refah da bir seviyeye 
kadar yükseltildi. Fakat, bu başarılar aldatıcı ve kalıcı değil. 

Rapor geçen yıl Çeçenya’da yürütülen saha araştırmalarını esas alıyor. Ayrıca raporda 
yerel basının analizleri, resmi belgeler ve istatistikler de yer aldı. 
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Sokiryanskaya, Çeçenya’da böyle bir rapor hazırlamak için çalışmanın çok zor 
olduğunu söylüyor. Sokiryanskaya açıklamasında, “İnsanlar sadece dışarıdan gelen 
gözlemcilerle değil, kendi yakınlarıyla da bu konuları tartışmaktan korkuyorlar. Bizim 
bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, bu insanların korkularını Rusya yönetimi ve Rus 
halkına göstermektir” dedi. 

Sokiryanskaya, “Eğer hazırladığımız rapor Çeçenya’nın RF’ye daha iyi entegre 
olmasının gerektiği meselesinde tartışmalara hizmet edebilirse bu bizi çok mutlu 
eder. Çeçenya’da sivil özgürlüğün sağlanması ve güvenlik güçlerinin kontrol altına 
alınması gerekiyor. Biz de raporumuzda bunu göstermeye çalıştık” dedi. 

Rapora göre, Kadirov Moskova’dan neredeyse koşulsuz destek almış durumda. 
Çeçenya diğer ülkelere göre daha özerk bir yapıya sahip. Rapora göre, Çeçenya’da şu 
anda var olan barış ortamı kırılgan. Çünkü yönetim bu ortamı baskı ile oluşturuyor. 
Moskova ise Çeçenya’da yapılanları görmezden geliyor. 

Uluslararası Kriz Grubu uzmanları, Moskova’nın Çeçenya’da yaşayan vatandaşlara 
özgürlük ve güvenlik sağlaması ve Çeçenya yönetimini halk karşısında sorumlu hale 
getirmesi gerektiğini düşünüyor. 

Grup, ayrıca raporda, kolektif cezalandırma denilen, direnişçi yakınlarının maruz 
kaldığı kovuşturma, adam kaçırma ve evlerinin tahrip edilmesi uygulamasına da yer 
veriyor. 

Raporda açıklandığına göre, resmi istatistikler Çeçenya’da sosyal problemlerin çözüm 
sürecine girdiğini ve ülke ekonomisinde büyüme meydana geldiğini söylüyor. 
Fakat, yapılan mülakatlarda, Çeçen vatandaşlar bu rakamların gerçek olmadığını ifade 
ediyorlar. Ülkede işsizlik oranı çok yüksek. İnsanlar yolsuzluk ve gayrı resmi vergi 
mükellefiyetleri sebebiyle çok zor bir durumdalar. 

Raporda Rusya hükümetinin Çeçenya için daha yapıcı siyasi çözümler üretmesi 
gerektiği savunuluyor. Bunun için Rusya Soruşturma Kurulu ve Başsavcılığı’nın 
Çeçenya yönetimi üzerinde kontrol sağlaması gerektiği kolektif cezalandırma 
uygulamasının acilen bitirilmesi gerektiği, Çeçen kadınlarının haklarının garanti altına 
alınması gerektiği, insan kaçırma, işkence, yargısız infazlar ve diğer suçların 
soruşturulması gerektiği  konusunda tavsiyeler yer alıyor. 

Uluslararası Kriz Grubu 1995’de kuruldu. Sivil bir örgüt olan Uluslararası Kriz Grubu 
savaş bölgelerinde araştırmalar yürütüyor. Grubun Moskova ve Bişkek’te temsilciliği 
bulunuyor. 
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Suud Kralı Çeçenya’ya Yatırım Yapacak 

 

Kadirov Suudi Arabistan kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud’un bu sene içerisinde 
Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı. 

Kadirov ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed bin Salman 21 Temmuz’da 
Cidde’de görüştü. 

Kadirov, Vesti Kavkaza’ya verdiği demeçte, “Sene içerisinde Suud Kralı Salman bin 
Abdülaziz el-Suudi Rusya’yı ziyaret edecek” ifadesine yer verirken, Cidde’de 
bulunduğu ziyaretin ardından Savunma Bakanı’nın Çeçenya’ya üç kişilik bir heyet 
göndereceğini belirtti. 

Kadirov, Muhammed bin Salman dışında Dışişleri Bakanı’nın da Eylül’de Çeçenya’ya 
geleceğini ve bu görüşmede ortak hareket edilecek konuların araştırılacağını söyledi. 
Kadirov’a göre ayrıca Din ve Vakıf İşleri Bakanı da Çeçenya’ya gelecek ve terörizm ve 
radikal ideolojiler ile mücadele konusunda tecrübelerini aktaracak. 

Suudi Arabistan yatırım fonu Çeçenya’da yatırım yapabileceği alanlar arayacak. 

Kadirov ve Suudi Arabistan savunma bakanının görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkiyi 
yürütecek isimler belirlendi. Bu konuda Çeçenya tarafından Başbakan Yardımcısı 
Hasan Hakimov, Suudi Arabistan tarafından ise Savunma Bakanı Muhammed bin 
Salman’ın danışmanı görevlendirildi. 
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Çeçenya’da Cesetlere Dahi Rahat Yok 

Çeçenya’da ölü ele geçirilen Mansur Usmanov ve Bislan Baidulayev ailelerine bilgi 
verilmeden isimsiz mezarlara defnedilecek. Mansur ve Bislan terör faaliyetlerine 
katılmaktan aranıyordu. 

Resmi makamların iddiasına göre, ilk ateş açan taraf Mansur ve Bislandı. İki polisi 
yaraladılar. Polis de onları engelledi. Ölü ele geçirilen iki direnişçi, Kafkasya’da intihar 
bombacıları taburu komutanı Aslan Byutkayev’in emrindeki Tagilov’un taburundaydı. 
Aslan Byutkayev, geçtiğimiz ay servis edilen IŞİD’e biat videosunda biat ettiği iddia 
edilen komutanlardan biri. 

Resmi makamların iddiasına göre, ölü ele geçirilen Mansur Usmanov ve Bislan 
Byutkayev 2014’de Caharkale’de meydana gelen bombalama olayına karışmıştı. 
Mansur ve Bislan ayrıca Şubat 2015’de Kadirov’a da bir suikast planlamıştı, “ama 
emniyet güçleri son anda bu suikastı önlemeyi başardı.” 

Çeçen polisinden bir kaynağın Kavkazki Uzel muhabirine söylediğine göre, ölü ele 
geçirilen direnişçiler isimsiz mezarlara gömülüyor ve nereye gömüldükleri ailelerine 
söylenmiyor. 

Çeçenya Erasmus Programına Dahil Oldu 

Çeçenya Devlet Üniversitesi öğrencileri Almanya’nın Vechta Üniversitesi’nde eğitim 
alma ve staj yapma imkanı buldu. 

Çeçenya Devlet Başkanlığı basın sözcülüğünün yaptığı açıklamaya göre, Çeçenya 
Devlet Üniversitesi bu yıl Avrupa Birliği öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı 
Erasmus+ için hibe alma hakkı kazandı. 

Almanya’da bulunan Vechta Üniversitesi ve Çeçenya Devlet Üniversitesi üç yıl 
boyunca Erasmus+ programı desteğiyle öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde 
bulunacak. Eğitim programı üç ay ve bir yıl arasında değişiyor. Program öğrenci ve 
öğretim üyelerine sadece eğitim imkanı sağlamıyor. Aynı zamanda farklı bir ülkenin 
kültürünü tanıma imkanı veriyor. 

Erasmus+ programının temel amacı üniversiteler arası işbirliğinin gelişmesi, kalifiye 
personel yetiştirilmesi ve eğitim ve işgücü piyasasındaki eşitsizliğin giderilmesi olarak 
tanımlanmakta. Erasmus+ 2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan, daha 
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önce Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları olarak bilinen programın yeni 
şeklidir. Erasmus+ eğitim ve öğretim alanları yanı sıra spor alanında da öğrenci 
değişimi uygulayacak. 

Böylelikle Çeçen öğrencilere sosyal ve düşünce dünyalarını genişletmelerini 
sağayacak yeni bir kapı açılmış olacak. 

Çeçenya’ya Turist Akını 

Yaz başından beri Çeçenya’yı on bin turist ziyaret etti. 

Devlet destekli bir kuruluş olan “Tur-Eks” müdürü Elina Batayeva Regnum’a yaptığı 
açıklamada, “bu yıl yazın ilk iki ayında gelen turist sayısı geçen yılki rakamların iki katı” 
dedi. 

Çeçenya devlet başkanlığı basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Çeçenya’nın 
manzaralarını görmek, ülkenin tatil merkezlerinde dinlenmek isteyen vatandaşların 
sayısı her geçen gün artıyor. Çeçenya’ya gelen turistler arasında artık ABD, Hollanda, 
Filipinler, Güney Kore, Ürdün ve Türkiye’den insanlar var. Çeçenya’da geçen yıl 2014-
2018 dönemi için ‘Çeçenya Cumhuriyeti kültür ve turizm geliştirme’ programı kabul 
edildi. Programın amacı, Çeçenya Cumhuriyeti’nin kültürel ve turistik potansiyelini 
açığa çıkarmak olarak belirlendi. Turizmi geliştirmek için yapılan altyapı çalışmaları 
kısa zamanda meyvesini verdi. Turist sayısı her geçen yıl artıyor. Turizmin zamanla iyi 
bir kar getireceğini ümit ediyoruz. Öyle ki, geçen yıl bölgeye yaklaşık 50 bin turist 
geldi, 2013’de yaklaşık 35 bin turist, 2012’de 19 binden fazla turist geldi. 2011’de ise 
7,5 bin turist gelmişti” denildi. 

Turizmin gelişmesi için uygulanan “Veduçi” ve “Kezenoy-Am” projeleri konusunda 
büyük ümitlerinin olduğunu ifade eden Çeçenya devlet başkanı Ramzan Kadirov “Biz 
turizmin gelişimine öne veriyoruz. Bu konuda geniş imkanlarımız var. İnanıyorum ki, 
yakın bir zamanda Çeçenya Cumhuriyeti Rusya’nın turizm merkezi olacak” 
açıklamasında bulundu. 
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Dağıstan 

28 STK Ahmednabiyev davası için dilekçe verdi 

İnsan Hakları aktivistleri, Kavkazki Uzel muhabiri Ahmednabi Ahmednabiyev 
cinayetinin iki yıldır çözülmemesi üzerine davanın federal mahkemede görülmesi 
gerektiğini düşünüyor. 

Aralarında Article 19, Human Rights House Foundation, Index on Censorship, PEN 
International ve Reporters Without Borders gibi sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu 
28 kuruluş bu talebi ileten bir dilekçe imzaladı. 

Ahmednabi Ahmednabiyev 9 Temmuz 2013’de Mahaçkale yakınlarında öldürüldü. 
Dağıstan’da son 20 yılda öldürülen 17. gazeteci oldu. Cinayetin nedeni 
Ahmednabiyev’in gazetecilik faaliyetleri olarak gösteriliyor. 30 Temmuz 2014’de 
soruşturma hakimleri gazetecinin öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmanın durdurulması 
kararı aldı. Eylül 2014’de karar Mahaçkale Kirov bölge savcılığınca iptal edildi. 

Kasım 2014’de 17 ülke 31 insan hakları kuruluşu Ahmednabiyev cinayetinin Rusya 
Soruşturma Komitesi tarafından yürütülmesi için başvuruda bulundu. Rusya 
Soruşturma Komitesi önemli davaları inceleyen bir kuruluş. Komiteye gönderilen 
dilekçenin birer kopyası Rusya devlet başkanı, ülke başsavcısı, adalet bakanı, sivil 
toplum ve insan hakları gelişimi konseyi başkanı ve Dağıstan soruşturma idaresi 
başkanına gönderildi. 

Bugün yapılan başvuruda insan hakları kuruluşları Kasım 2014’de Rusya Soruşturma 
Komitesi’ne yaptıkları başvurudan henüz bir cevap gelmediğini kaydetti. 

28 kuruluşun imzaladığı dilekçede, davanın Rusya Soruşturma Komitesi’ne verilerek 
federal düzeyde görülmesi ve Rusya’nın bu suçla ilgili geniş, bağımsız ve etkin bir 
soruşturma yürütmesi istendi. 
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Derbent 2000. Yıldönümü Hazırlıkları Sürüyor 

Derbent’in 2000. yıldönümü kutlaması hazırlıkları çerçevesinde yürütülen Derbent 
Cuma camisi ve Narın-Kala kalesinin restorasyon çalışmaları sona erdi. Cuma camisi 
Rusya Federasyonu’ndaki en eski cami olarak biliniyor. 

 

Dağıstan devlet başkanlığı ve hükümeti basın sözcülüğü, Ekho Kavkaza’ya yaptığı 
açıklamada, “Restorasyon çalışmaları için Rusya Bilimler Akademisi’nden uzmanlar ve 
tanınmış Rus arkeolog ve tarihçileri davet edildi. Bu güzel kültür mirasımızın hak ettiği 
duruma getirilmesi için federal bütçeden 616,3 milyon ruble harcandı” dedi. 

Kutlamalar için Derbent’teki yedi caddede yenileme çalışmaları yapıldı. 2012 sel 
baskınında zarar gören Puşkin caddesi de yenilendi. 

Şehrin 15 caddesinde asfalt, iletişim ve elektrik hatlarında tadilat ve yeşillendirme 
çalışmaları ise sürüyor. 

Avrupa’nın en eski üniversitesi: Tsahur Medresesi 

Dağıstan’ın Rutulsk bölgesi Tsahur köyünde bulunan medrese 1075’de Selçuklu 
devleti veziri tarafından yaptırıldı. Dağıstanlı ilk alimler, Tsahur’lu Osman Efendi, 
Abdullah Efendi ve Mişleş’li Kurban Efendi burada eğitim gördü. 
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Avrupa’nın en eski medresesi olan ve kuruluşunun 940. yıldönümü kutlamaları 
yapılan medrese Rutulsk bölgesi Tsahur köyünde bulunuyor. 

Kutlamalar çerçevesinde federal ve yerel medya temsilcilerinin katılımı ile bir basın 
toplantısı, Mahaçkale’de bir konferans, belediye binasında Rutulsk halkı meclisi 
toplantısı, Tsahur’da mevlit ve Tsahur köyü sakinlerinin yaşadığı Gornıi Magal köyüne 
ziyaret yapıldı. 

 

20 Temmuz’da ayrıca Moskova, Rostov, Mahaçkale ve Tsahur Köyü’nden 
katılımcıların yarıştığı bir araba yarışı düzenlendi. Organizatörlerin Kavpolit’e yaptığı 
açıklamaya göre, araba yarışında dini veya etnik sınırılandırma yapılmadı. Yarışa farklı 
din ve millete mensup yarışmacılar katıldı. Yarışmasının asıl amacı Rusya 
Federasyonu’ndaki birlik ve beraberliği göstermek. 

Tsahur İslam tarihinin erken dönemlerinde Kafkasya’da İslam’ın yayılma merkezi 
olarak işlev gördü. Medrese 1075’de Selçuklu veziri Nizamulmülk tarafından 
Kafkasya’nın yüksek öğrenim veren ilk medresesi olarak yaptırıldı. Medresenin yapılış 
tarihi Avrupa’nın en eski üniversitesi olarak kabul edilen Bologna Üniversitesi’nden 13 
yıl önceye tekabül ediyor. Medresede birçok alim yetişti ve dini/ilmi kitaplar yerel 
dillere çevrildi. 
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Derbent anneleri: Çocuklarımız IŞİD’e katılıyor 

Çocuklarının Suriye’ye savaşmaya gittiğini söyleyen anneler Derbent’teki Selefi 
camiinin kapatılması için çağrıda bulundu. 

Annelerin Kavkazki Uzel’e yaptığı açıklamaya göre, camide IŞİD terör örgütü için asker 
toplanıyor. Cami imamı ise bu açıklamayı reddetti. 

Çocuklarının Suriye’ye savaşmak için gittiğini ifade eden Derbent’li annelerin yaptığı 
açıklama 20 Temmuz’da sosyal ağlarda yer aldı. Mesaj Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Dağıstan Başkanı Ramazan Abdulatipov ve Dağıstan İçişleri Bakanı Abduraşid 

Magomedov’a yönelik. Mesajı yayınlayanlar Derbent’te bulunan “Airport” caminin 
kapatılmasını istiyor. 

VKontakte sosyal ağında, “Benim Derbentim” grubunda yayınlanan mesajda 
“Çocuklarımızı Dağıstan geleneklerine göre en iyi şekilde yetiştirdik: Allah’ı sevmek, 
büyüklere saygılı olmak, ülkesinin iyi bir vatandaşı olmak. Onların hiç bir zaman 
kanunla sorunu olmamıştı. Fakat tüm hayatımız çocuklarımızın Airport bölgesindeki 
camiye gitmesiyle değişti. Çocuklarımızı o camide değiştirdiler. Çocuklarımız sadece 
agresif olmakla kalmadı, ailelerini de sevmeyi bıraktı. Artık imamlarının ağzından 
konuşmaya başladılar” ifadeleri yer aldı. 

İfade edildiğine göre, ebeveynler çocuklarının kendi izinleri olmadan evlendiklerini 
öğrendiler. Aynı zamanda ailelerine ait malları ve arsaları IŞİD’e göndermek için 
sattıklarını öğrendiler. 

Mesajda “Bugün çocuklarımız yanımızda değil. Onlar IŞİD saflarında savaşıyor. 
Çocuklarımızın arasında savaşta ölenler var. Onların nereye defnedildiklerini bile 
bilmiyoruz! Biz ne yapacağız? Bundan sonra nasıl yaşayacağız? Evet, belki bir çokları 
çocuklarımızı yetiştirmedik diye bizi kınayacak, ama bizler camiye gidenleri böyle 
trajik sonuçların beklediğini bilemezdik. Derbent’teki caminin çıkış kapısı Suriye ve 
Irak’a açılıyor” ifadelerine yer verildi. 

Mesajı yayınlayanlar gereken önlemlerin alınmasını ve cami adı altında gençlerin 
radikal gruplara alımının yapıldığı bu kurumun kapatılmasını, binanın yetim çocuklara 
ya da yaşlılara tahsis edilmesini istiyorlar. 

Metnin altında A. Rzayeva, F. Rzayeva, S. Umarova, K. Şihmagomedova, T. 
Guseyinova, Z. Gaciyeva ve S. Ramazanova’nın imzaları bulunuyor. 
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Annelerin yayınladıkları mesajı gördüğünü ifade eden Derbent cami imamı Gacirasul 
“Mesajı okudum ve şoktayım. Mesajı yayınlayanlarla konuşmak isterdim. Onların 
çocuklarının IŞİD’e katılmasıyla ilgili özellikle neden camiyi suçladıklarını anlamak 
isterim” açıklamasında bulundu. 

“Airport” adıyla bilinen cami Derbent’in yeni kurulan bir mahallesinde ve gerçekten 
Selefi bir cami. Bin beş yüz kişilik bir cemaate sahip. Cami sürekli olarak emniyet 
güçlerinin kontrolü altında. Cami bugüne kadar birçok baskına uğradı ve kapatılma 
tehdidi ile karşı karşıya kaldı. 

İmam “Bizi suçladıkları şeylerin gerçekliği yok. Kameralarımız var ve polisler burada 
ne olup bittiğini biliyor. Defalarca kamera kayıtlarını alarak incelediler. Camide kimse 
IŞİD’e çağrılmıyor. IŞİD’e asıl çağrı internet üzerinden yapılıyor. Bunu engellemeyi ise 
maalesef başaramıyoruz” dedi. Gacirasul ayrıca bu mesajın caminin kapatılmasına 
yönelik bir provokasyon olabileceğini söyledi. 

İmam “Hiç kimse bu kadınları tanımıyor. Onların çocuklarının neden gittiğini açığa 
çıkarmak lazım” dedi. 

Mesajın provokasyon olduğunu ifade eden cami cemaatinden Davud isimli bir kişi “bu 
suçlama camiyi zan altında bırakmaktan başka bir şey değildir. Neden IŞİD’e giden bu 
gençlerin isimleri açıklanmıyor? Söylentilere göre Derbent bölgesinden IŞİD’e katılan 
çok kişi var. Ama burada neden cami bunun sebebi olarak gösteriliyor? İnsanlar IŞİD 
ile ilgili tüm bilgileri internetten alıyor. Eğer camide dağa veya IŞİD’e gitme çağrısı 
yapılıyor olsaydı bunu, caminin sürekli misafiri olan polisler bilmez miydi?” 
açıklamasında bulundu. 

“Nastoyaşeye vremya” gazetesinin genel yayın yönetmeni Milrad Fatullayev mesajı 
tuhaf olarak yorumladı. 

Fatullayev “Anneleri anlayabiliyorum. Onlar çocuklarının gitmesine bir sebep aradılar 
ve camiyi buldular. Ama bu mesele cami kapatılarak çözülmeyecek. Problem daha 
genel bir problem. IŞİD’e giden çok kişi var. Kesin sayıyı dahi bilmiyoruz” dedi. 

Fatullayev’in ifadesine göre insanlar genellikle kendilerini belli etmeden yurt dışına 
çıkıyorlar. Fatullayev “Belarus üzerinden Türkiye veya Mısır’a turist olarak gidiyorlar, 
oradan da Suriye’ye geçiyorlar. Aileler çocuklarının orada olduğunu, çoğunlukla 
öldüklerinde, okudukları bir haberden öğreniyor. Bunu öğrendiklerinde de kendilerini 
afişe etmiyorlar, çünkü emniyet güçlerinin baskısından korkuyorlar” dedi. 
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Derbent emniyet güçleri de mesajı yayınlayan kişilerle ilgili emniyetin bilgisi 
olmadığını açıkladı. 

Dağıstan’da Şeyh Şamil filmi çekilecek 

“Dağıstan” film yapım şirketi genel müdürü yapımcı Magomed Abdulkadirov, İmam 
Şamil filmi çekmeyi planladıklarını açıkladı. 

Kafkasya savaşı ve Şeyh Şamil hakkında daha önce çekilen filmlerin amatör olduğunu 
söyleyen Abdulkadirov bu konu hakkında sanatsal filmlerin olmadığını belirtti. 

Yapımcı Abdulkadirov, Aralık 2014’de yönetmen Konstantin Butayev’in katılımıyla 
tarihi yerlerde bir gezi düzenlendiklerini belirtti. Çekilecek filmin hikayesinin 
temelinde 1839 Ahulgo köyü olayları yatıyor. Kapalı mekan çekimlerinin Lenfilm 
stüdyosunda, açık mekan çekimlerinin ise Untsukul bölgesinde yapılması planlanıyor. 

Filmin ilk çekimleri “Dağıstan” film yapım şirketi tarafından finanse edilecek. Sonraki 
masraflar için ise işadamları ve yatırımcılar arasından sponsor bulunması 
hedefleniyor. 

Dağıstan yönetimi ve Rusya Kültür Bakanlığı’nın projeden haberdar olduğu ve 
çekimlerin 2016’da başlayacağı kaydediliyor. 

Çin Dağıstan’a Yatırım Yapacak 

Dağıstan devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çinli yatırımcılar Dağıstan’da 
yatırım yapmayı planlıyor. 

Çin’in Rusya Federasyonu Elçisi Li Huey başkanlığındaki Çin heyeti Dağıstan’da tarım, 
sanayi ve hidroelektrik alanlarında yatırım yapılabilecek yerlerde incelemelerde 
bulundu. 

Mahaçkale’de gerçekleştirilen ve Çin ve Dağıstan’dan işadamlarının katıldığı 
toplantıda, Çinli işadamlarına ülkenin yatırım projelerinin tanıtımı yapıldı. 
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İnguşetya 

İnguşetya’da turist sayısı 3 katına çıktı 

İnguşetya Devlet Başkanı Yunusbek Yevkurov 2014 yılında ülkeyi ziyaret eden yabancı 
turist sayısının 2013 rakamlarına göre üç katı artış gösterdiğini açıkladı. 

Yevkurov, Vesti Kavkaza’ya yaptığı açıklamada, son üç yılda turizm alanında oldukça 
ciddi atılımlar yaptıklarını, 2014’de dağlık Ceyrahski bölgesine gelen turist sayısının 
2013’e göre çok daha fazla olduğunu söyledi. 

Yevkurov ayrıca, yeni yapılan yolların ve gaz, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlar 
konusunda yapılan hizmetlerin turist sayısının artışında oldukça etkili olduğunu 
söyledi. 

Yevkurov “Turizmi arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle yeni yapılan 
teleferikler, yollar, ekstrem spor ve turizm kompleksleri bu konuda çok önemli. 
İnguşetya’nın mükemmel doğası turistleri çeken başlıca faktörlerden biri” dedi. 

İnguşetya ve Sverdlovskaya arasında anlaşma 

İnguşetya Başkanı Yunusbek Yevkurov ve Sverdlovskaya Valisi Yevgeni Kuyvaşev, 
Yekaterinburg’da yapılan “İNNOPROM” fuarında ticari-ekonomik, bilim-teknik, sosyal 
ve kültürel alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı. 

İnguşetya başkanlığı basın sözcülüğü, Vesti Kavkaza’ya yaptığı açıklamada “Anlaşma 
Sverdlovskaya ve İnguşetya şirketleri arasında ticari ilişkilerin oluşturulmasını 
öngörüyor” dedi. 

İnguşetya Başkanı Yunusbek Yevkurov “Sverdlovskaya bölgesi özellikle sanayi bölgesi 
olması bakımından ilgi çekici. İnguşetya kendi sanayisini geliştirmeyi düşünüyor. 
Sanayi şu anda en zayıf olduğumuz sektör. İmzalanan anlaşma çerçevesinde sanayi 
bölgelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda Sverdlovskaya’nın 
tecrübelerinden faydalanabileceğiz. Sverdlovskaya’dan uzmanları ülkemize davet 
edip, kendi vatandaşlarımızın eğitim almasını sağlayabileceğiz” açıklamasında 
bulundu. 

Yevkurov anlaşmanın Sverdlovskaya bölgesinde yaşayan İnguşlar için de birçok kapı 
açacağını ifade etti. 



24 

 

Abhazya 

Moskova ve Sohum ortak güvenlik merkezi kuracak 

Abhazya’da Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Enformasyon ve Koordinasyon 
Merkezi’nin kurulma kararı Abhazya Parlamentosu’ndan geçti. Güncel Politika 
Merkezi’nden Aleksey Çesnakov konuyla ilgili tartışmaları Ekho Kavkaza’ya 
değerlendirdi. Çesnakov açıklamasında tarafların nihayet güvenlik alanında 
imzalanacak anlaşmanın detaylarında uzlaşmaya vardıklarını söyledi. 

Çesnakov yapılan anlaşmanın, 24 Ekim 2014 tarihinde Rusya ve Abhazya arasında 
imzalanan stratejik ortaklık anlaşması hükümlerine uyduğunu ifade etti. 

Çesnakov “Merkezin görevi emniyeti sağlamak. Bunun için merkezde Rusya İçişleri 
Bakanlığı ve Abhazya İçişleri Bakanlığı ortak hareket edecek. Merkez özellikle yakın bir 
zamanda açılacak olan Rusya Abhazya sınır kapısı göz önünde bulundurulduğunda, 
hızlı hareket etmek açısından önemlidir” dedi. 

Enformasyon ve Koordinasyon Merkezi’nde çalışanların sayısı en fazla 50 olacak. 
Çesnakov bu miktarın verimli çalışmak için yeterli olacağını söyledi. 

Rusya’dan Abhazya’ya resmi ziyaret 

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Raşid Nurgaliyev Abhazya’yı ziyaret ederek 
Abhazya İçişleri Bakanı Beslan Hagba ile görüştü. 

Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Nurgaliyev, Sputnik 
muhabirine yaptığı açıklamada, gün içinde Abhazya Savunma Bakanı Mirab Kişmariya 
ve Devlet Başkanı Raul Hacimba ile de görüşmeyi planladığını söyledi. 

Abhazya’dan Donetsk ve Lugansk Cumhurityetlerine 
destek 

Abhazya Cumhuriyeti milletvekilleri yayınladıkları mesajda “Bugün, Ukrayna 
hükümetinin ablukası altında bulunan Donbass’ın dış dünya ile tüm ilişkisi kesilmiştir. 
Abazalar savaşın tüm zorluk ve sıkıntısını omuzlarında taşıyan insanların yanında 
durmalıdır” denildi. 
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Milletvekilleri “Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı ve tüm milletvekillerini Donetsk 
Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetinin bağımsızlıklarını tanımaya 
çağırıyoruz” dedi. 

Milletvekilleri, Ekho Kavkaza’ya yaptığı açıklamada, bir yıldır Kiev’deki darbe 
hükümetinin Donetsk ve Lugansk vatandaşlarına yönelik baskılarını izlediklerini 
söyledi. Ayrıca, tüm suçu evini, ailesini ve anadilini korumak olan sivil vatandaşlara 
yönelik kanlı operasyonların uluslararası hukuk ve evrensel insan haklarına aykırı 
olduğunu belirttiler. 

Abhazya’nın bu iki devleti tanımasının, Abhazya’nın kendisinin diğer devletler 
tarafından tanınmasına engel olmayacağını belirten milletvekilleri “Abhazya’nın güçlü 
bir devlet olma yolunda ne kadar büyük zorlukları yaşadığını hepimiz biliyoruz. Rusya 
Federasyonu’nun 2008’de bizi tanıma kararını ne kadar gurur ve memnuniyetle 
karşıladığımızı hatırlıyoruz” dedi. 

Bganba: “Abhazya devleti halkına zarar vermez” 

Abhazya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Valeri Bganba, vatandaşların Rusya ile yapılan 
stratejik ortaklığa gösterdiği tepki ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Abhazya Meclis Başkanı Valeri Bganba, parlamentonun hiç bir zaman halk ve devlet 
zararına bir karar almayacağını ifade etti. 

Bganba açıklamasında “Halk arasında söylentiler dolaşıyor. Bu söylentileri kim yayıyor 
bilmiyorum ama hepsi birbirinden saçma. Bu söylentiler insanları rahatsız etti. 
Dışarıya çıktık ve onlarla konuştuk. Temsilcilerini meclise, yaptığımız oturuma 
getirdik. Çalışmanın devam ettiğini ve bu çalışmanın bir günlük iş olmadığını onlara 
izah edebildiğimizi düşünüyorum” dedi. 

Abhazya ve Rusya arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklık anlaşmasına göre, taraflar 
anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir sene içerisinde suça karşı mücadelede 
koordinasyonu sağlamak amacıyla Enformasyon ve Koordinasyon Merkezini kuracak. 

Abhazya ve Rusya İşbirliği ve Stratejik Ortaklık Anlaşması iki ülke devlet başkanı 
tarafından 24 Kasım 2014’de imzalandı ve 5 Mart 2015’de yürürlüğe girdi. Anlaşma iki 
devletin ekonomisini güçlendirme ve özellikle sınır hattında güvenliğin sağlanması 
maddelerini içeriyor.                    



 

 

 

 

 


