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Giriş 

 

Ağustos ayında diaspora gündeminde Kabardey-Balkar’da yapılan “cadı avı” benzeri 

operasyonlar vardı. Aktivist Rimma Gukova’nın change.org adlı internet sitesinde 

başlattığı “Kabardey-Balkar’da katliam var” adlı kampanya diaspora tarafından büyük 

ilgi gördü. Kampanyaya yoğun desteğin yanı sıra tepki gösterenler de oldu. 

Kafkasya’da ise birçok bölgede direnişçilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Ağustos 

ayında özellikle Dağıstan’a kapsamlı operasyonlar yapıldı. Ayrıca Dağıstan’da 

düzenlenen operasyonlar kapsamında Kafkasya Emirliği’nin yeni seçilen lideri Ebu 

Osman hayatını kaybetti. Emirlik yeni lider seçmeye hazırlanıyor. 

İnguşetya’da kuraklık, Dağıstan petrol üretimi ve Çeçenya’da açılan kadınlar plajı gibi 

spesifik konuları da Ağustos ayı raporumuzda bulabilirsiniz. 
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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. 

Kırımoğlu diasporadan destek istedi 

 

Kırım Tatarlarının efsanevi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ankara Bilkent 

Oteli’nde düzenlenen Kırım Tatarları Kongresi sonrası Ajans Kafkas muhabirine yaptığı 

açıklamada, Kırım Tatarları ve Kafkasların Rusya’dan sürülmeleri bakımından kader 

ortağı olduklarını ve Türkiye diasporasından destek beklediklerini söyledi. 

Kırımoğlu ayrıca Ukrayna’da süren savaş hakkında bilgi verdi. Kırımoğlu’na göre, 
zamanla Rusya karşıtlığının sembolü haline gelen çatışmalarda savaşmak isteyen 
Müslümanların sayısı her geçen gün artıyor. 

Kırımoğlu konuşmasında, Ukrayna tarafında savaşan iki Çeçen taburu gerçek 
vatanperverler olarak değerlendirdi. 
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Açıklamanın tashihli tam metni: 

Bugün Kırım tatarlarının durumunu anlattınız. Türkiye’deki Kafkas diasporası için 

mesajınız nedir? 

Malum olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra sadece Kırım Tatarları değil, Kafkasya’da 

yaşayan 13 milli azınlık Öztopraklarından sürgün edildi ve soykırıma uğratı ldı. Bunların 

büyük bir kısmı Kafkaslardı; Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve diğerleri. Bunların bir 

kısmı Voroşilov zamanında vatanlarına döndüler. Ama maalesef Kırım Tatarları Ukrayna 

bağımsızlığını kazanana kadar dönmedi. Şimdi biz zor bir durumdayız. Kafkasya’dan sürgün 

edilen insanlarla, Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Kafkaslar, onlarla kader birliğimiz var. 

Birbirimize destek olmamız lazım. Demin konuşmamda söylediğim gibi orada (Ukrayna’da) 

Müslümanlardan oluşan bir askeri tabur kuruluyor. Bu tabura iştirak etmeyi, orada askerliğe 

girmeyi isteyenler birinci olarak Çeçenler, İnguşlar, Azeriler ve Özbek kardeşlerimiz. 

Kafkasya’dan gelip Ukrayna’da yaşamaya başlayan insanlar en sağlam Ukrayna vatandaşı 

olup çıktılar. Biz de bundan çok memnunuz. 

Bildiğimiz kadarıyla halihazırda Ukrayna’da savaşan iki tane Çeçen birliği var. Buradan 

onlara bir şey söylemek ister misiniz? 

Biz onlarla temastayız. Cohar Dudayev Askeri Birliği ve Şeyh Mansur Askeri Birliği. Ama 

bunlardan gayrı bir de Ukrayna’ya karşı çalışan Putin uşakları var. Biz onları Çeçen olarak 

saymıyoruz. Onun için bizim temaslarımız sadece bu vatanperver insanlarla, gerçek 

Çeçenlerle, gerçek Kafkasyalılarladır. 

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kimdir? 

13 Kasım 1943’te Kırım’ın Sudak şehrine bağlı Ayserez köyünde doğan Kırımoğlu, daha altı 

aylık bir bebekken, 1944 Stalin sürgünü ile ülkesinden çıkarıldı. Kırımoğlu’nun yaşamı 

özellikle Rusya’ya karşı yürüttüğü insan hakları mücadeleleri ile geçti. 

Taşkent Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen Kırımoğlu’nun talebi Sovyet hükümeti 

tarafından “Sovyet devletine ihanet eden bir halka mensup olduğu” gerekçesi ile reddedildi.  

Birçok kez sürgüne gönderilen ve hapse atılan Kırımoğlu, en son 2014’te Moskova üzerinden 

Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne girmek istediğinde alıkonulması sebebiyle gündeme geldi. 

Kırımoğlu’nun Kırım’a girmesinin engellenmesini protesto eden 5 bin kadar Tatar’ın çıkardığı 

olaylar sebebiyle Putin olaylarla FSB’nin (Rusya Federal Güvenlik Servisi) ilgilenmesini istedi 

ve Kırımoğlu’nun ülkeye girişinin yasaklandığını ilan etti. 
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Kaffed DÇB ile görüştü 

Kaffed’in, 8 Ağustos günü, Taksim Gezi Parkı Oteli’nde yaptığı Başkanlar Kurulu’na 
Dünya Çerkes Birliği de katıldı. 

Kaffed’in toplantı ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, kurula, DÇB Başkanı Sohurokue 
Hauti, DÇB YK Üyeleri Hafıtse Muhammed, Cengiz Gül, Doğan Özen, Ümit Duman ve 
Kaffed DÇB Delegeleri katıldı. Toplantıya ayrıca dünyaca ünlü şair ve yazar Meşbaşe 
İshak da katıldı. 

Toplantıda konuşan DÇB Başkanı Hauti, Adıgey Cumhurbaşkanı Thak’uşın Aslan, 
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Koko Valeri ve Karaçay-Çerkes 
Cumhuriyeti Başbakanı Karden Murat’ın selamlarını iletti. 

Hauti konuşmasında, Çerkeslerin bugün yaşadığı problemlerin ancak birlikte 
çözülebileceğinin altını çizdi. 

Kaffed, DÇB heyeti ayrıldıktan sonra, olağan toplantısına devam etti. 

 

Ürdün Çerkeslerinden DÇB bildirisi 

Ürdün Kafkasya Çerkesleri Dostluk Topluluğu Dünya Çerkes Birliği’ne (DÇB) reform 
önerilerini ileten bir bildiri hazırladı. Bildiriyi, tercüme ederek aynen alıntılıyoruz. 

Ürdün Kafkasya Çerkesleri Dostluk Topluluğu’nun Dünya Çerkes Birliği’ne sunduğu 
reform önerileri şöyledir: 

1. Dünya Çerkes Birliği, çarlık döneminde Çerkes halkına yapılan soykırımın 
tanınmasını, özür dilenmesini ve geri dönmek isteyen herkese hiç bir sınırlama 
olmadan bu hakkın verilmesini, Çerkeslere kendi bölgelerinde kendi kaderini 
tayin etme hakkının verilmesini talep etmelidir. 

2. DÇB, liderlerin Çerkesya bölgesinde olimpiyat oyunlarının düzenlenmesine 
verdikleri talebi kınamalıdır. 

3. Rusya’nın Çerkes milli hareketlerine açık diyalog imkanını sunmasını, dünyadaki 
Çerkes diasporasının talep ve menfaatlerine uygun olarak onlarla çalışma 
imkanının sunulmasını talep etmelidir. 

4. DÇB, tüm halkların barış, özgürlük ve adalet temelinde işbirliğiyle ilgili 
uluslararası sözleşmelerin tüm kanunlarına riayet edilmesini öngören DÇB 
temel tüzüğüne uygun davranmalıdır. Birliğin tüzüğünde şu maddeler yer 
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almaktadır; 1.Ulusal birliğin korunması, 2.Çerkes kültürünün canlanması, 
3.Yasal korumanın sağlanması, 4.Ortak dilin ve kültürel tarihi mirasın 
korunması ve gelişimi, 5.Tarihi vatanına geri dönmek isteyen Çerkeslere 
yardımda bulunulması, 6.Yaşadığı yere bağlı olmaksızın kişiye tarihi vatanında 
hareket hakkı veren uluslararası kanunların göz önünde bulundurulması 

5. Rusya ve diasporadaki Çerkes halkının önemli programlarına DÇB aktif 
katılımda bulunmalıdır. 

6. DÇB kurulduğu zamandan beri, öne çıkan bazı kişilerle ve şüpheli ilişkilerle 
işlerini yürütmektedir. Bu yenilenme ruhunun önüne geçmektedir. DÇB yeni ve 
genç liderlere imkan vermelidir. 

7. DÇB yönetimi seçim sürecini aşağıdaki şekilde düzeltmelidir: 
a) DÇB başkanının seçim ve genel kurulunun oluşumu için tümyerel şubelerin 
başkanları ve üyelerinin katılabileceği seçimlerin organize edilmesi, DÇB 
başkanı ikamet ettiği ülkede olmalı b) DÇB üye topluluklarının başkanları, 
ikamet ettikleri ülkedeki birlik toplantılarında üyeler tarafından seçilmeli c) 
Bulunduğu ülkede 100’den az üyesi bulunmayan toplulukların DÇB üyesi olma 
hakkı bulunuyor d) DÇB’ye üyelik için şu belgelerin  sunması gerekiyor: 1-
Topluluğun isim, adres, kuruluş tarihi ve üyelik şartları, kurumun hedef ve 
fonksiyonlarının bulunduğu tüzüğü, yönetim kurulu ve üyeliğin verilme şartları, 
idari ve finansal kaynaklar ve yıllık raporlar. 2-Topluluğun bulunduğu ve çalıştığı 
ülkede resmi kaydının olduğunu gösteren belgeler. 3-Topluluğun üye listesinin 
bulunduğu, üyelik paralarının ödendiğini gösteren makbuzların yer aldığı yıllık 
rapor. 

Ürdün Kafkasya Çerkesleri Dostluk Topluluğu Başkanı 

Dok Rauhi Şhaltug 

 

“Adige Kadın Yazarlar” kitabı yayımlandı 

Kayseri Erciyes Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Kültürü, Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve 

Edebiyatı, Adıgey Devlet Üniversitesi, H.M. Berbekov Kabardey-Balkar Devlet 

Üniversitesi, U.D. Aliyev Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi ve Kuzey Kafkasya Devlet 

Sanat Enstitüsü öğrencileri için ders kitabı olarak okutulmak üzere Türkçe,  Adıgeyce, 

Kabardeyce, Çerkesçe ve Rusça dillerinden oluşan Adıge Kadın Yazarlar kitabı 

yayımlandı. 
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Biyobibliyografik olarak hazırlanan kitapta, Rusya Yazarlar Birliği’ne üyeliği olan veya 

olmayan tüm Adıge (Çerkes) kadın yazarların hayatı ve edebi çalışmalarıyla ilgili temel 

biyografik ve bibliyografik bilgiler yer alıyor. 

Sunulan portre ve yazılarda Türkçe, Kabardeyce, Çerkesçe, Adıgeyce ve Rusça yayınlar 
hakkında bilgiler veriliyor. 

Kitap öğrencilerin yanında, sosyal bilimler alanındaki uzmanlara, öğretim üyelerine 
ve yüksekokul öğrencilerine; kültür ve eğitim kurumları, kültür evleri ve kulüpler 
ile kütüphane çalışanlarına; sanat, basın, radyo ve televizyon çalışanlarına, kültür 
ve edebiyat meseleleri ile ilgilenen tüm okuyuculara yönelik olarak hazırlandı. 

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürü Bölümünden Doç. Dr. 
Albek Abazov ve Adıgey Devlet Üniversitesi Filoloji Bilimleri üyesi, eğitim çalışmaları 
dekan yardımcısı Julyeta Ahmetova tarafından hazırlanan ve Türkçe çevirisi Özlem 
Güngör tarafından yapılan kitap, 100 adet basıldı ve 225 sayfadan oluşuyor.  
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Kafkasya 

Çerkesya 

Operasyonlarda 14 direnişçi öldürüldü 

Kabardey-Balkar ve İnguşetya’da yapılan operasyonlarda toplam 14 direnişçi 
öldürüldü. 14 yerleşim yeri ise zarar gördü. 

Kabardey-Balkar’da bugün (3 Ağustos 2015) biten operasyonda altı direnişçinin ölü 
ele geçirildiği açıklandı. 

Emniyet güçleri 2 Ağustos gecesi Nalçik’te özel bir terör operasyonu yaptıklarını 
duyurdu. Nalçik’in Aleksandrovka semtinde, direnişçileri bir binada sıkıştıran emniyet 
güçleri, direnişçilerin teslim ol çağrısını reddederek ateş açtıklarını iddia ediyor. 

Kavkazki Uzel’in bildirdiğine göre, binada bulunan altı direnişçi ölü olarak ele geçirildi. 

İnguşetya’da ise dün (2 Ağustos) son verilen operasyonda sekiz direnişçinin 
öldürüldüğü duyuruldu.  
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Çeçenya İnguşetya sınırında bulunan Sunjensky ilçesine bağlı Dattıh köyü yakınlarında 
meydana gelen çatışmada sekiz direnişçi ölü olarak ele geçirildi. 

Magas Life’ın verdiği bilgiye göre, operasyon sırasında ağır toplar ve topçu birlikleri 
kullanıldı. 

Çatışmada öldürülen sekiz kişinin Çeçenya’nın Açkhoy-Martan sektörüne bağlı 
direnişçiler olduğu açıklandı. Rusya terörle mücadele biriminin iddiasına göre ise 
öldürülenler IŞİD’e biat eden terörist bir grup. Ayrıca Rusya Federasyonu Terörle 
Mücadele Komitesi çatışmada ölü olarak ele geçirilenlerden birinin Adam Tagilov 
olduğunu teşhis ettiklerini duyurdu. Adam Tagilov 4 Aralık 2014’te Grozni (Caharkale) 
baskınını gerçekleştiren direnişçi komutan. 

Operasyonlar ile ilgili IŞİD ve Kafkasya Emirliği’nden bir açıklama yapılmadı. 
Operasyonlarda sivillerin herhangi bir can veya mal kaybına uğrayıp uğramadığı 
bilinmiyor. 

Kavkazki Uzel’in haberine göre, 23 Temmuz’da Nalçik’te yapılan operasyonda 14 
yerleşim yeri zarara uğramış ve operasyon yapılan bölgeye bir müddet doğalgaz 
verilmemişti. 

 

Gukova: “İsyanımız yargısız infazlaradır” 

Ajans Kafkas, Change.org’da Kabardey-Balkar operasyonları ile ilgili kampanya 
başlatan Rimma Gukova’ya ulaştı. 

Kendisi ile imzaya açtığı kampanya hakkında konuştuk. Rimma, kampanyayı 
başlatmasının sebebinin yargısız infazların halkı iyice bunaltması olduğunu söyledi. 
Rimma, Ajans Kafkas’a yaptığı açıklamada, “Nalçik’te herkes vahhabilikle suçlanarak 
operasyon kurbanı olabilir. Bunların yaşandığını çokça gördük. Diğer yandan 
direnişçilerin yaptığı infazlar da var. Acıyı asıl çeken, öldürülen polislerin ailesi oluyor. 
Bu çatışmalar ve operasyonlar ülkemizde huzuru bozuyor. Biz her şeyin kanuna uygun 
bir şekilde yapılmasını istiyoruz. İsyanımız, Nalçik’teki yargısız infazlaradır” dedi. 
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Dünyanın en büyük teleskopu Karaçay-Çerkes’te 

 

Nijniy Arkhız kasabasında, Rusya Bilimler Akademisi özel astrofizik gözlemevinde, 
dünyanın en büyük teleskopu olan “Büyük Azimut Teleskopu”nun 60 tonluk merceği 
yenilendi. 

Livecherkessk’in verdiği bilgiye göre, merceğin sökülmesi, montajı, cam yüzeyinde 
gereken alüminyumun biriktirilmesi, yansıtıcı kaplama işlemi ve kimyasal bağlanma 
işlemleri tamamlandı. Tüm optik sistemin hizalanmasından sonra teleskop tekrar 
kullanılır duruma gelecek. 

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. 

Çerkes usta tarihi top yapıyor 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Günü için Besleney köyünden bir usta tarihi Fransız 
toplarının kopyalarını hazırlayacak. 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin Habez bölgesi Besleney köyünden usta Ruslan 
Kardanov yaklaşık 6 yıldır, sadece bölge halkı tarafından değil, ülkeye gelen misafirler 
tarafından da ilgi gören dekoratif silahlar yapmakla ilgileniyor. 

Moskova Sanat Üniversitesi ve St. Petersburg’da Restorasyon bölümünü bitiren 
Ruslan Kardanov önemli model topların minyatürlerini hazırlamada usta bir isim. 
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Eski silahlara ilgi duyan Kardanov, internette gördüğü top şemaları dolayısıyla, kendi 
toplarını yapmaya karar verdi. 

Kardanov, Karaçay-Çerkes haber ajansına yaptığı açıklamada, “En çok ilgimi çeken 
silahlar, 1812 savaşında kullanılan Fransız topları. Onlar çok ilginç ve çok orijinal” 
dedi. 

Topların hazırlanmasında sadece ağaç ve metalin kullanıldığını gören Kardanov, 
demircilik ve doğrama üzerine çalışmaya başlayarak kendini geliştirdi. Kardanov, “İlk 
topumu yapmak için oldukça fazla zaman harcadım, çünkü tüm incelikleri 
bilmiyordum ve yeterli tecrübem yoktu. Sonuç olarak başladığım işi dört ayda 
bitirdim” dedi. 

Kardanov, geçen bir kaç yıl içinde önemli tecrübeler edindi. Sanat camiası tarafından 
ilgiyle karşılanan işler yaptı. Her bir top için yaklaşık olarak 1,5-2 ay çalışan Kardanov, 
“Her top ayrı bir ilgiyi hak ediyor” diyor. Kardanov’a göre, her top tekerlekler, 
arabalar, kuyular, dekoratif avizeler, dövme metal, doğaçlama tasarımlar veya 
banklar açısından bir diğerinden ayrılıyor. 

Ustanın çalışmalarını kendi köyü dışında başka yerlerde de görmek mümkün, 
çalışmaları özel koleksiyonlarda, özellikle Moskova’da görülüyor. 

Topların kopyalarını hazırlamak ustaya estetik bir zevk veriyor, ancak onun bir hayali 
var. Kardanov, “Her insanın kendi hayali vardır. Ben büyük ve iyi bir araba yapmayı 
onunla köyde dolaşmayı istiyorum” dedi. 
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Çeçenya 

Şamanov: IŞİD’e karşı Esad’ın yanında savaşmaya hazırız 

 

Çeçenya’da geçmiş savaşlarda yaptığı sivil köy baskınları ile sıkça anılan isimlerden rus 
general Vladimir Şamanov Suriye’de görev yapmaya hazır olduğunu söyledi. 

Razan şehrinde uluslar arası tatbikatta Suriyeli gazeteciye konuşan Şamanov Esed 
birliklerine destek olmak için her zaman hazır olduklarını dile getirdi. Eğer devlet bize 
böyle görev verirse biz onu gerektiği gibi yerine getireceğiz diyen Şamanov, Rusya 
Federasyonu ordusuna bağlı Paraşütçü birliklerin genel komutanı olarak görev 
yapıyor. 

Çeçenya’da namus davaları 

17 yaşındaki Caharkale’li genç kızın 2014 kışında ortadan kaybolmasıyla ilgili dava 
soruşturmasını ülke savcılığı ele aldı. 

Çeçenya savcılığı bundan önceki soruşturmanın gereken şekilde yürütülmediğine 
inanıyor. 

Çeçenya savcılığı temsilcisinin Kavkazki Uzel’e yaptığı açıklamaya göre, bu olayla ilgili 
dava Mayıs 2015’de açıldı. 
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Savcılık temsilcisi, yaptığı açıklamada, “Savcılık 30 Temmuz’da, 17 yaşındaki Caharkale 
Oktyabrski ilçesi sakini Sena Kanayeva’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili Şubat 2014’de 
başlatılan ve Rusya Federasyonu Ceza Kanunun 105/1 maddesi uyarınca açılan davayı 
ele almıştır. Bu davayla ilgili soruşturmanın gerektiği şekilde yürütülmediği ve sorgu 
hakimlerinin genç kızın ortadan kaybolmasıyla ilgili durumun tespiti için gereken 
önlemleri almadığı tespit edilmiştir. Özellikle Kanayeva’nın yakın akrabaları 
sorgulanmamıştır. Buna bağlı olarak soruşturma organlarına tespit edilen ihlallerin 
giderilmesi talebi gönderilmiştir” dedi. 

27 Şubat 2014 gecesi Sena Kanayeva ebeveynlerinin evinden çıktı ve arkasında hiç bir 
iz bırakmadan kayboldu. Genç kızın başına ne geldiği halen tespit edilemedi. Hakimler 
genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylüyor, lakin şimdiye kadar buna dair 
bir kanıt ortaya çıkmadı. 

Çeçenya emniyeti mensuplarından bir memur Kavkazki Uzel’e yaptığı konuyla ilgili 
açıklamada, “Namus cinayeti ihtimali üzerinde duruyoruz, fakat henüz kesinleşen bir 
şey yok” dedi. Memur, ayrıca bu tür olaylarda cinayetin maktulün yakınları tarafından 
işlendiğini kanıtlamanın oldukça zor olduğunu ifade etti. 

“Namus cinayetleri” Çeçenya’da farklı bölgelerde zaman zaman görülen bir olgu. 
Genellikle öldürülenlerin yakınları bu olayı gizliyor. Yakınları, kurbanın şu veya bu 
sebeple ülke dışına veya Rusya’nın farklı bölgelerindeki akrabalarına gittiğini 
söylüyorlar. 

Çeçenya’da işlenen namus cinayeti davalarından biri de Ocak 2015’de Açkhoy-Martan 
mahkemesinde görüldü. Bu davada erkek zanlı ablasını öldürmekle suçlanıyordu. 
Zanlı Ekim 2014’de ablasını öldürmek suçundan Caharkale Zavodski ilçesinde 
yakalandı. 

Kasım 2013’de ise bir başka namus davası kurbanının, Zarina Daurbekova’nın, 
ortadan kaybolduğu yakınlarınca bildirildi. Aralık 2013’de soruşturmayı yürütenler 
kaydadeğer bir ipucu bulamadıklarını açıkladı. Dava mahkemeye Mart 2015’de verildi. 
Hakim önüne genç kızın babası Sultan Daurbekov çıktı. Daurbekov kızını gelenekleri 
ihlal ettiği için öldürmekten suçlanıyordu. Öldürülen genç kızın annesi 7 Nisan’daki 
celsede kocasının kızını bir sinir krizi esnasında öldürdüğünü itiraf etti. 
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Çeçenya’da kadınlar plajı açıldı 

 

Çeçenya’da kadınlar plajı kapılarını tatilcilere açtı. 

Laguna adlı tesise dahil olan plaja sadece kadınlar alınacak. Plajın çevresi üç metrelik 
duvarla kapatıldı. Laguna tatil tesisleri müdürü Petimat Agayeva’nın İTARR-TASS 
muhabirine yaptığı açıklamaya göre, tesiste görev yapan tüm personel kadınlar’dan 
oluşuyor. Özellikle plajın açılışından önce kadınlardan oluşturdukları can kurtarma 
ekiplerin olduğunu altını çizen tesis müdürü tesiste her türlü dinlenme ve tatil 
imkanların sunulacağını söyledi. 

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. 
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Kadirov: “Ukrayna’da Rus yanlısı Çeçen savaşmıyor” 

Kadirov Ukrayna’nın doğusunda Çeçen asıllı Rus yanlısı askerlerin olmadığını açıkladı. 

Kadirov, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Daha önce Ukrayna’ya savaşmaya giden 
bazı holigan Çeçenler vardı. Fakat onlar da ateşkes ilan edilince geri döndüler. Şu 
anda bölgede Rus tarafında savaşan Çeçen kalmadı” dedi. 

Açıklamasında Ukrayna parlamentosunu ve milletvekillerini eleştiren Kadirov, 
Rusya’yı bölgedeki savaşın bir tarafı olarak olmadığını, eğer durum böyle olsaydı 
Kiev’de mutlaka hissedileceğini söyledi. 

Kadirov: Sınırlarımızda IŞİD teröristi yok 

Rus yanlısı Çeçen hükümeti lideri Ramzan Kadirov, otoyollarda kontrollerin ulaşım 
güvenliğini arttırmak için arttırıldığını açıkladı. 

Kadirov, bu önlemlerin Suriye’den gelen savaşçıların Çeçenya sınırında görülmelerine 
bağlı olduğu yönündeki söylentileri yalanladı. 

Kadirov, Çeçenya güvenlik konseyi sekreteri Vahit Usmayev ve trafik müfettişi 
Şamhan Denilhanov ile yaptığı toplantıdan sonra, Kavpolit’e yaptığı açıklamada, “Bu 
söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Bizler trafik memurlarının sayısını, ulaşım yollarındaki 
kaza ve ölümleri azaltmak için arttırdık” dedi. 

Kadirov, “Eğer teröristlerin sınıra geldiği haberi doğru olsaydı, polis sayısını 
arttırdığımız yer ülke içindeki yollar değil, sınır bölgeler olurdu” dedi. 
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Dağıstan 

Dağıstan operasyondan kurtulamıyor 

 

27 Ağustos’ta 12:00’dan itibaren Dağıstan’ın Magaramkent bölgesinde antiterör 
operasyonu (KTO) ilan edildi. 

Konuyla ilgili açıklama Dağıstan Cumhuriyeti Milli Antiterör Komitesi operasyon 
karargahı temsilcisi tarafından Çernovik muhabirine yapıldı. 

Milli Antiterör Komitesi temsilcisinin ifadesine göre, bölgede antiterör operasyonu 
yer altı silahlı örgüt üyelerinin aranması ve etkisiz hale getirilmesine bağlı olarak ilan 
edildi. 

Dağıstan’da öğrenciler klasik müzik dinleyecek 

Dağıstan Başkanı Ramazan Abdulatipov, eğitim çalışanları ile gerçekleştirdiği Ağustos 
toplantısında Dağıstanlı öğrencilere teneffüslerde klasik müzik dinletilmesi önerisinde 
bulundu. Ayrıca Parlamento Başkanı Hizri Şihsaidov’a da gençlerin manevi-ahlaki 
eğitimleri konusunda bir program hazırlanması talimatını verdi. 

Dağıstan Başkanı Abdulatipov’un ifadesine göre, Kültür Bakanlığı Dağıstan ve dünya 
klasik müziklerinin CD kayıtlarını hazırladı ve ülkedeki tüm okullara dağıtılacak. 
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Abdulatipov toplantıda, yeni neslin manevi-ahlaki eğitimine yönelik ‘ cehaletle 
mücadele ve kültürel aydınlanma’ adı altında hedef pgoramların hazırlamasını da 
istedi. Bu konudaki çalışma sorumluluğu da Parlamento Başkanı Hizri Şihsaidov’a 
verildi. 

Dağıstan başkanı, Kaspiysk Federal Üniversitesi içinde temel yüksek eğitim 
kurumunun oluşturulmasının planlandığını da açıkladı. Toplantıda üniversite giriş 
sınavı uygulamaları üzerinde de duruldu ve bölge başkanı sınavlarda önemli 
başarıların sağlandığını ifade etti. 

Dağıstan Başkanı Abdulatipov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı daha 
önceki bir toplantıda üniversite giriş sınavlarındaki ihlal ve problemlerin çözüldüğünü 
ifade etmişti. 

Abdulatipov, yönetimlerinin Dağıstan’daki kültürel alanı değiştirmeyi başardığını da 
açıkladı. Dağıstan Başkanı Abdulatipov, Regnum’a yaptığı açıklamada, “Hem şekli, 
hem içeriği ile artık eskiyen kültür evlerinin yerine, 52 ilçe ve ilde Rusya halkları 
geleneksel kültür merkezleri kurduk. Ve bu tecrübe tüm Federasyon için ilgi çekici 
olacaktır” dedi. 

 

Dağıstan’da ham petrol üretimde 135.6 bin tona ulaştı 

Dağıstan’da bu sene ham petrol üretimde rekor artış var. 

Geçen sene aynı döneme göre yüzde 2.2 artış gösteren ham petrol üretimi 135.6 bin 
tona ulaştı. Ham petrol üretimi artarken doğal gaz üretimde yüzde 15 azalma var. 

Doğal gaz üretimi var olan kuyuların eskimesi ve yeni arama çalışmaların 
yapılmamasına bağlayan Dağıstan Enerji Komitesi temsilcisi Dağıstan’da doğal gazın 
üretimi sürekli düşüş gösterdiğini altını çizdi. 

Mahaçkala’da terörle mücadele bölgesi (KTO) ilan edildi. 

Dağıstan’ın Çernovik gazetede çıkan habere göre Dagıstan’nın başkenti 
Mahaçakale’nin Leninskiy ilçesi terörle mücadele bölgesi olarak ilan edildi. 

Rusya Federasyonu Dağıstan bölgesel Terörle Mücadele Komitesi (NAK) 23 ağustos 
saat 15:30 dan itibaren Mahaçkale şehrin Leninskiy ilçesi Terörle Mücadele Bölgesi 
olarak ilan edildiğini NAK’ın resmi web site’den yazılı olarak duyurdu. 
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Mahaçkale’nin Leninskiy ilçesine dahil olan Novıy Huşet köyü son günlerde hayli 
hareketli idi. Kısa dönemde Novıy Huşet köy’de iki silahlı saldırı düzenlenmişti. 
Saldırılarda bir sivil yaralanmış üç polis memuru hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar 
sonrası polis operasyon yapmış ve 12 köy sakini tutuklanmıştı. Tutuklanan 12 
vatandaşın yakınları polisi uyduruk nedenlerle tutuklama yapmakla suçlamıştı. Aynı 
Çernovik gazetenin konferans salonda basına konuşan köylüler kendilere polis 
tarafından baskı oluşturulduğunu iddia etmişlerdi ve polisi Novıy Huşet köyü hayali 
”vahabizm” merkezi olarak algı oluşturmakla suçlamışlardı. 

Dağıstan’da hayali Vahabizm 

Dağıstan’da Çernovik gazetesi konferans salon’da yapılan basın toplantı’da Novıy 
Huşet köy sakinleri dertlerini basına anlattı. 

Novıy Huşet köyü 17 ağustos’ta yapılan Polis operasyonu ile sarsıldı. Köyü basan 
polisler 12 köylüyü göz altına aldı. Göz altına alınanların yakınları polisin baskın anı 
getirip evlere koyduğu silah ve uyuşturucuyu bahane ederek köylüleri haksız ve 
uyduruk nedenlerden dolayı tutukladıklarını söyledi. Tutukluların avukatları İsrafil 
Gadalov ve Selim Magamedov müvekkillerine ulaşamadıklarını söylediler. Avukatlar 
polisleri soruşturmayı devletin zorunlu temini olan yandaş avukatlarla yürütmekle 
suçladı. 

İnsan hakları savunucusu Nelli Racabova polislerin temmuzdan bugüne 4300 köylüyü 
uyduruk nedenlerle tutukladığını söyledi. Racabova bu insanların daha sonra sözde 
”VAHABİ” listelere alındığını söyledi. 

Novıy Huşet köy sakinleri köyün bu operasyonlarla Vahabizm merkezi algısını 
oluşturulmak istendiğini dile getirdiler. Köylüler polisleri Rusya geneli yaşanan krizden 
dolayı işten atılma riskinden kurtulmak için böyle bir yönteme başvurmakla suçladı. 
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Dağıstan’da iki şüpheli ölüm 

 

Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, “Dağıstan’ın Magaramkent bölgesinde, 

terörist olduğu tahmin edilen iki kişi öldürüldü.”Açıklamaya göre, “Güvenlik güçleri, 

yolda gördükleri şüpheli bir yerli aracı durdurmak istedi. Dur talebine karşın aracın ön 

tarafında oturan iki kişi rastgele ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu saldırganlar 

etkisiz hale getirildi.” 

Güvenlik organlarının Kavpolit’e yaptığı açıklamaya göre, çatışmada zanlıların içinde 
bulunduğu araç yandı. 

Araçta yapılan incelemede, iki yanmış ceset ve iki silah bulundu. Öldürülen kişilerin 
kimlikleri henüz tespit edilmedi. 
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İnguşetya 

Yevkurov ekstremizmle mücadele hakkında konuştu 

İnguşetya Başkanı Yunusbek Yevkurov ekstremizmle mücadele hakkında konuştu. 

Vesti Kavkaza’ya konuşan Yevkurov, yaptığı açıklamada, gençlerin örnek alacağı 
kişilerin, yabancı yerlerden gelen ve ektremizmi İnguşetya’da yayan kişiler değil, 
ebeveynler ve öğretmenler olması gerektiğini söyledi. 

Yevkurov “Üstelik geleneklerimize 
göre kişinin tavsiye almak için 
yabancı kişilere gitmesi, soyuna, 
ailesine karşı büyük bir 
saygısızlıktır” dedi. 

Yevkurov’a göre, ekstremizmle 
mücadelede, din idaresi ve aileler 
birlikte çalışmalı. Yevkurov “Aklı 
başında insanlar Taliban, El-Kaide, 

Suriye muhalefeti ve bu tanrısızların (IŞİD) ne amaçla ve nerelerden fonlanarak 
kurulduğunu biliyor. Gençlerimizin de bunu anlaması gerek. Ben bu örgütü ‘İslam 
Devleti’ olarak isimlendiremem. Çünkü bu İslam’ı lekelemek olur. İnternette Kafkasya 
Emirilği’nin IŞİD’e biat ettiğiyle ilgili bir çok video var. Fakat biz biliyoruz ki, Kafkasya 
Emirliği’nde IŞİD’e biat etmeyen gruplar da mevcut. Çünkü Kafkasya Emirliği ve IŞİD 
hedefler konusunda bir mütekabiliyet taşımıyor” açıklamasında bulundu. 

Yevkurov’a göre, IŞİD’in Rusya için bir tehdit olduğu doğru ama Rusya IŞİD’i 
engelleyebilecek güçte. 

Yevkurov İnguşetya’nın gençler arasında ekstremizmle mücadelede kapsamlı bir 
çalışma yürüttüğünü belirtti. 

Yevkurov, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Birinci hedefimiz, 
ekstremizmi önlemek. Bu en çok önemsediğimiz nokta. Beşinci sınıftan itibaren din 
derslerinde çocuklara dini ekstremizmin ne olduğunu, sonuçlarının ne olacağını, aynı 
zamanda her türlü ekstremizmin terörizmi doğurduğunu anlatıyoruz. Genel olarak şu 
anda, Kuzey Kafkasya’daki durumu ele alacak olursak, ekstremist ve teröristlerin 
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çoğunluğu işe önce dine yönelerek başladı. Bundan dolayı çocuklara, aslında dinin 
nelere engel olduğunu, cinayet, patlama, milletler arası veya dinler arası nefretin 
kızıştırılmasını yasakladığını gösteriyoruz. Tüm dinler, buna İslam da dahil, sadece 
barışçıl çözümü tavsiye ediyor. İkincisi, tüm üniversitelerde ve devlet kurumlarında 
davet üzerine gidip vaaz veren bir grup oluşturduk. Üçüncüsü, televizyon ve 
gazetelerde mevcut durumdan endişeli olan gençlerin soruları üzerine ciddi 
çalışmalar yürütülüyor”. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerinden de kısaca bahseden Yevkurov, öldürülen 
ve haklarında ekstremist faaliyet yürütmek suçundan yargılananların aileleri ve 
yakınları ile de görüşmelerin yapıldığını açıklamalarına ekledi. 

Avrupa’da Çumakov protestosu 

Hamzat Çumakov davası İnguşetya’nın 
sınırlarını aştı. 
Geçtiğimiz Cuma günü İmam Çumakov’un 
imamlık yaptığı Nasır Kort camiinde Cuma 
namazı çıkışı ”Provokatörlere dur deyin” 
pankartları altında miting, öncesinde ise 
İnguşetya, Magas ve Nazran’da tek kişilik 
protestolar yapılmıştı. 

Yapılan protestoların amacı, Cumhurbaşkanı Yevkurov’un, Hamzat Çumakov’a yapılan 
saldırılara dur demesini sağlamak. İnguşetya müftüsü İsa Hamhoyev ve bazı 
bürokratların ortak yürüttükleri iddia edilen Çumakov’u itibarsızlaştırma ve görevden 
alma kampanyasına karşı birleşen Çumakov taraftarları son zamanlarda protestolarını 
arttırdı. 

İnguşetya sınırlarını aşan bu protestolar Avrupa’ya yansıdı. Brüksel’deki İnguş 
diasporası Çumakov’a destek bildirisi yayınladı. Bildiride, Magas  Belediye Başkanı 
Beslan Tseçoyev, Çumakov’a karşı yürütülen bu kirli kampanyayı organize etmekle 
suçlandı. Daha sonrasında, Beslan Tseçoyev’in, bildiri okuyan İnguş gencin ailesine 
baskı yaptığı iddia edildi. İnguş gencin ailesi, Tseçoyev’a atılan iftirayı yalanlamadıkça, 
Avrupa’da yaşayan oğullarından vazgeçtiklerini, bütün mesuliyetin ona ait olduğunu 
bildirdikleri bir video yayımladı. Videonun sosyal medyada yayılması sonucu Magas 
Belediye Başkanı, protestocuların hedefi oldu. 

Avrupa genelinde yapılan protestolarda İnguş ve Kafkas gençlerin ellerinde Tseçoyev 
ve İnguşetya müftüsünü hedef alan pankartlar vardı. İnguşetya Cumhurbaşkanı, 
Yevkurov’a protestoları durdurması talimatı verdi. 
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Kuraklık İnguşetya’yı vurdu 

Kuraklık İnguşetya’da 20 bin hektarlık ekini yok etti. 

İnguşetya Tarım Bakanı vekili Abubakara Gandaloyev, 26 Ağustos’ta Vesti Kavkaza’ya 
yaptığı açıklamada, bu yıl kuraklığın İnguşetya ziraatına hissedilir derecede bir zarar 
verdiğini ifade etti. 

Gandaloyev, “Baharda ekilmiş ürünlerin büyük bir kısmı yok oldu. Kesinleşen bilgilere 
göre 21,2 bin hektarlık alanda tarım ürünleri yok oldu. Zarar 202,9 milyon 
ruble”  açıklamasında bulundu. 

Bunaltıcı sıcaklardan sadece devlet tarım üreticileri değil bölge köylüleri de zarar 
gördü. 
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Abhazya 

Hacimba Uluslararsı Tanınma Günü’nde konuştu 

Abhazya Devlet Başkanı Raul 
Hacimba, Rusya’nın Abhazya 
bağımsızlığını tanınmasının 
ülkenin hızlı gelişimine katkı 
sağladığını düşünüyor. 

Abhazya Devlet Başkanı Raul 
Hacimba ülke vatandaşlarını 
Abhazya’nın Uluslararası Tanınma 
Günü için bir mesaj yayınladı. 

Tebrik mesajında, “Yedi yıl önce, 26 Ağustos 2008’de Rusya Devlet Başkanı Dmitri 
Medvedev, Abhazya Cumhuriyeti’nin egemen ve bağımsız bir devlet olarak 
tanınmasıyla ilgili kararı imzaladı. Abhazya’nın uluslararası statüsü önemli derecede 
sağlamlaştı, Transkafkasya’da siyasi-hukuki gerçekler önemli değişikliklere uğradı. 
Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınmasıyla ilgili kolay olmayan, ancak doğru olan bir 
kararla Rusya Abhazya’nın statüsünü teyit etti” ifadeleri yer aldı. 

Hacimba’nın ifadesine göre, vatandaşların yiğitlik, kan ve emekleri ile kazandığı devlet 
statüsünün uluslararası alanda tanınması ile Abhazya halkının hayali gerçekleşmiş 
oldu. 

Hacimba mesajında, 1990’lı yıllarda Rusya Federasyonu’nun Abhazya Cumhuriyeti’ni 
tanıyacağını öngören Abhazya devleti kurucusu Vladislav Ardzınba’nın söylediği “Her 
gün, yaşadıklarımız, yaptığımız her iş şu veya bu şekilde bizi tanınma gününe 
yaklaştırıyor” ifadesinin altını çizdi. 

Tanınmanın Abhazya’nın gelişimine, Rusya’nın desteği ve katkılarıyla hız verdiğini 
ifade eden Hacimba, Abhazya-Rusya ilişkilerinin kurulması konusunda çok şey 
yapıldığını da belirtti. 

Hacimba mesajında, “Bugün hala Abhazya-Rusya işbirliği gelişmekte olan bir 
süreç.Ekonomik ve insani ilişkiler gelişiyor, savunma ve güvenlik alanında ortak 
eylemler derinleşiyor. Stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla 
Abhazya-Rusya ilişkileri yeni bir seviyeye ulaştı ki bu tümüyle Abhazya ve Rusya 
halklarının çıkarlarına yanıt veriyor” dedi. 
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Hacimba, Abhazya’nın önünde sosyo-ekonomik gelişimin hızlandırılması, devlet 
kurumlarının her yönüyle sağlamlaştırılması, toplumun tüm alanlarının modernize 
edilmesi görevlerinin bulunduğunu da kaydetti. 

Abhazya’nın bir kaç yıl içinde kendi kendini finanse etmede başarılı bir seviyeye 
ulaşması, savunma ve güvenliğini sağlamlaştırması, kanunun üstünlüğünü sağlaması 
gerektiğine inanan Hacimba, bunun Abhazya’nın Rusya’nın uluslararası politikada tam 
müttefiki olması ve diğer ülkeler tarafından da tanınması için gerekli olduğuna 
inanıyor. 

Abhazya Devlet Başkanı Hacimba, Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya 
Federasyonu tarafından desteklenen Abhazya Devleti’nin çabalarının Abhazya 
vatandaşları için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti. 

Abhazya gazilerine madalya verilecek 

Abhazya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Mirab Kişmariya, 1992-1993 Abhazya Savaşı 
taburları komutanı ve yüksek komuta personeliyle, bu savaşa katılanların ve savaş 
gazilerinin hakkında görüştü. 

Şu anda Abhazya savaşına katılmış 18.727 kişi bulunuyor. Bunlar arasında çeşitli 
madalya ve nişanlarla ödüllendirilmiş olanların sayısı altı binin üzerinde. 

Ödül Komisyonu Başkanı Vitali Gabniya, Eko Kavkaza’ya yaptığı açıklamada, engellilik 
komisyonu çalışmasında bir çok ihlalin bulunduğunu, ödül verilmesinin ise çoğunlukla 
gözden kaçırıldığının altını çizdi. 

Gabniya, “Bir sistem oluşturmamız lazım. Savaşa katılanlara ödülü sadece komutan 
takdim edebilir. Takdim ise üniformalı olarak gerçekleştirilecek” dedi. 

Toplantının sonunda, savaşa katılanları, “savaşçılar ve gaziler” olmak üzere iki 
kategoriye ayırdıklarını söyleyen Gabniya, savaşa katılan 18.727 kişiye madalya 
verileceğini söyledi. 

Türkiye Abhazya’yı tanımalı 

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde bağımsızlıklarını ilan eden Abhazlar, ‘zamanın 
ruhuna’ uygun davranmışlardı. Ne var ki bağımsızlık ilanı ve o uğurda verilen 
kahramanca savaşın kazanılması, bağımsızlığı gerçekleştirmeye yetmedi. 
“Bağımsızlık”, Abhazya’yı Rusya’nın uydusu yaptı. Bir zamanlar Edvard 
Şevardnadze’nin teklif ettiği “genişletilmiş özerklik” ise fiilî bağımsızlık olabilirdi. 
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Gürcistan’la federatif veya tercihan konfederatif bağı olan bir Abhazya’yı, bütün nefes 
borularına Rusya’nın hakim olduğu “bağımsız” Abhazya’ya tercih ederdik. Ne yazık ki 
Şevardnazde’den sonra gelen Gürcistan liderleri bu uğurda gayret sarf etmediler ve 
Abhazların gönlünü almaya hiç çalışmadılar. Bundan sonra yaparlar mı? Yaparlarsa 
yaparlar, neticesine bakarız; yapmayacaklarsa, Türkiye’nin Abhazya’yı resmen 
tanımayı ciddi ciddi gündemine alması gerekir. Rusya’nın insafına terk edemeyiz 
Abhazya’yı. Gürcistan’la ilişkilerdeki muhtemel komplikasyonlar mı? Aynı anda hem 
Sırbistan hem Kosova ile fevkalade iyi ilişkiler kurmayı başarabilen Türkiye, o 
komplikasyonları aşmanın yollarını da bulur evellallah. 

Kaynak: Diriliş Postası 

              



 

 

 

 

 

 


