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Giriş

Temmuz 2019’da Kafkasya’da siyasi tutuklamalar, seçimler, görev değişiklikle-
ri, Kafkas diasporasında ise festivaller, kurban organizasyonları, doğal afetler 
öne çıkan konulardı.

Türkiye’deki Kafkas diasporası Sarı ailesi cinayetine tepki gösterdi, 15 Temmuz 
gazilerine ziyaretler, Düzce’deki Abhaz köylerini vuran sel felaketi, Kafkasya’ya 
dönük kurban kampanyalarının başlaması ve katılımların oldukça yoğun oldu-
ğu uluslararası festivaller dikkat çekti.

Abhazya’da her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için geri sayım devam ediyor. Normal şartlarda 21 Temmuz günü yapılması 
gereken seçimler, Aslan Bzhania’nın sağlık şartları sebebiyle göstericilerin pro-
testolarının ardından 25 Ağustos tarihine ertelenmişti. Ancak muhalif aday Bz-
hania sağlık nedenleri dolayısıyla seçimden çekildiğini açıkladı.

Dağıstan’da gazeteci Gajiyev’in durumu gündemden düşmedi. Chernovik ga-
zetesi dini haberler sorumlusu Gajiyev, terörü finanse etme suçlamasıyla 18 
Haziran’da tutuklanmıştı. Avukatları Gajiyev’in suçsuz olduğunu ve mahkeme-
nin elinde herhangi bir kanıt olmamasına rağmen müvekkillerinin gözaltında 
tutulduğunu bildirdiler.

İnguşetya’da 11 senenin ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Yu-
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nusbek Yevkurov’un ardından siyasi değişiklikler devam etti. Yevkurov, Rusya 
Savunma Bakan yardımcılığına atanırken, geçici Cumhurbaşkanı Kalimatov, 
Yevkurov’un danışmanlarını görevden aldı. Değişiklikler müftülüğe kadar uza-
nırken 15 yıldır İnguşetya müftüsü olan İsa Hamhoyev yapılan seçimin ardın-
dan koltuğunu Abdurrahman Martazanov’a bıraktı.

Kabardey-Balkar’da Kanjal Olayları’nın etkileri devam etti. Rus yazar Viktor 
Kotlyarov’un, “Kanjal Savaşı: Asırlar Üzerine Bakış” adlı kitabına hakaret et-
tiği gerekçesiyle Balkar kökenli Hadis Tetuev’e 50 bin Ruble para cezası veril-
di. Nalçik Şehir Mahkemesine itirazlarda bulunan Tetuev, Kotlyarov’u rahatsız 
edecek bir şey yazmadığını, sadece kitapla ilgili eleştirilerde bulunduğunu ve 
cezayı hak etmediğini söyledi. Mahkeme Kotlyarov’un itirazını reddederken Te-
tuev kararı temyize taşıdı.

Karaçay-Çerkes’te Gajiyev bağlantılı Ebubekir Rizvanov tutuklaması dikkat 
çekti. Yerel mahkeme Rizvanov’un Dağıstanlı gazeteci Abdulmumin Gajiyev ve 
Karaçay-Çerkes’den girişimci Kemal Tambiyev ile birlikte terör örgütünü finan-
sa ettiğini öne sürerek tutuklamalara devam etti.

Gürcistan’da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin ikinci gün 
oturumuna Rus milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapması üzerine baş-
layan protestolar durulmasına rağmen Rusya’ya ve Vladimir Putin’e yönelik 
eleştiriler devam etti. Putin’e canlı yayında küfreden gazeteci Giorgi Gabuniya 
işinden oldu.

Rusya’da yerel seçim dolayısıyla Moskova merkezli düzenlenen protestolara 
binlerce muhalifin katıldı. Seçimlere katılımı engellenen siyasi liderlere destek 
açıklamaları yapan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. 
Yüzlerce kişi gözaltına alınırken Putin’in en büyük rakibi olarak gösterilen 
Aleksey Navalnıy hapishanede zehirlendi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının Eylül ayında kullanıma açılacağının du-
yurulması, Türkiye ile Gürcistan arasında ilk ihracat trenin seferlere başlaması, 
Yunus Emre Enstitüsünün Kafkasya’da şube açma hazırlığını ifade etmesi, Tür-
kiye’ye yönelik Azerbaycan ve Rusya’dan art arda gelen vize kolaylığı açıklama-
ları dikkat çeken diğer önemli başlıklardı.

Bütün bu gelişmelerle ilgili özet haberleri derlediğimiz raporun dışında Ajans 
Kafkas sitesinden konularla ilgili detaylı söyleşi, köşe yazısı ve diğer haberler 
incelenebilir.
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Diaspora
                               

Şeyma Öğretmen için imza kampanyası başlatıldı
Konya’da 27 Haziran tarihinde gerçekleşen korkunç cinayetin ardından 
tepkiler dinmiyor.

Sosyal medya üzerinden çeşitli kampanyaların yürütüldüğü konuyla ilgili 
son olarak bir imza kampanyası başlatıldı.

“Şeyma öğretmenin adı görev yaptığı okula verilsin!” başlığıyla yayınlanan 
kampanyaya binlerce vatandaşın destek verdiği görülüyor.

İmza kampanyası linkinde, “Toplumumuzun eğitime ve öğretmene verdiği 
değer ortada olmakla birlikte bu gün Şeyma öğretmen ve ailesine yapılan 
saldırı tüm eğitim camiasını ve ülkemizi derinden yaralamış ve toplumun 
kanayan yarası olan şiddet hakkında çözüm aramaya sevk etmiştir. Rah-
metli öğretmenimizin yakınlarıyla empati kuran toplum yapılan saldırının 
sert dilde kınanmasını ve bir an önce adaletin tecelli etmesini beklemek-
tedir. Gerek şiddetin her türlüsünün kınanması, gerekse toplumumuzun 
bilinçlendirilerek yaşanan hadisenin tekrarının olmaması, gerekse öğren-
cilerini hayatı tanıyan ve vatanına faydalı bir vatandaş olarak yetiştirmek 
için tüm fedakarlıkları göze alan öğretmenlerimize verilen değerin gözler 
önüne serilmesi amacıyla rahmetli öğretmen arkadaşımız Şeyma Sarı’nın 
isminin görev yaptığı okula verilmesini talep ediyoruz.” açıklaması bulunu-
yor.
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Hatırlanacağı üzere olay 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi’nde meydana geldi. 
Muzaffer C. iddiaya göre platonik aşk beslediği karşı komşusu öğretmen 
Şeyma Sarı’yı, tabancayla vurarak öldürdü, annesi Hacer Sarı ve kardeşi 
Tuğba Sarı’yı da ağır yaraladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olur-
ken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuğba Sarı yaşamını yitirmişti.

 

Ufuk Tavkul kültür sanat programında Karaçay-Balkar edebiyatı-
nı anlattı

TRT Avaz’da yayınlanan Kültür Sanat 
Avaz programına konuk olan Prof. Dr. Ufuk 
Tavkul, Karaçay-Balkar edebiyatı, İsmail 
Semenov ve Kazim Mechiev’i anlattı.
Kafkas halklarının etkileşiminin altını 
çizen Prof. Dr. Tavkul, Karaçay-Balkar 
edebiyatının bütün Kafkas halklarının 
mitolojik destanı olan Nart destanıyla 
başladığını söyledi.
İsmail Semenov için, “Karaçay-Balkarların 

son halk ozanı (cırçı) denilebilir. Ondan sonra bu gelenek bitmiş gibi 
görünüyor. Yerel ozanlar günümüzde de var fakat bu geleneğin aslına 
uygun son temsilcisi Semenov’dur.” ifadesini kullanan Prof. Dr. Tavkul, 
Semenov’un komünizmi öven şiirlerinin 1936-37’li yıllarda Sovyetler 
tarafından basıldığını, 1940’lı yıllardan itibaren Sovyetler ve Stalin iktidarını 
eleştiren şiirler yazdıktan sonra ise adının tamamen ortadan kaldırıldığına 
dikkat çekti.
Prof. Dr. Tavkul, Rusça bilmeyen ve şiirlerini Arap harfleriyle Karaçay-
Balkarca yazan İsmail Semenov’un “Benim ilham kaynağım Kuban 
ırmağıdır. Onun kıyılarında yürürken sularının şırıltısı yüreğime melodiler 
getirir ve o melodilere ben söz yazarım.” sözlerini aktardı.
İslamiyet’in Karaçaylar arasında yayılmasının geç bir döneme rastladığına 
da değinen Prof. Dr. Tavkul, 1700’lerde Osmanlı-Anadolu’dan dini yaymak 
için gelen hocalarla İslam’ın kök salmaya başladığını, ancak esas yayılmanın 
Rus-Kafkas Savaşları sırasında, bölgedeki din savaşında gazavatın milli 
kimliğe dönüşmesi sonucu gerçekleştiğini ve İslam’ın yayılmasının Kafkas 
halkları arasında bütünleştirici bir kimlik ortaya çıkardığını kaydetti.
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Prof. Dr. Tavkul, Cırçı isimli halk ozanlarının İslam’ın yayılmasına etki 
ettiğini, İsmail Semenov’dan da önceki temsilci Balkar ozanı Kazim 
Mechiev’in halkın sosyal dertleriyle ilgili şiirler söylerken bir taraftan 
da İslamiyet’i anlatan dörtlüklerle halka dini sevdirdiğini, Mechiev’in 
dörtlüklerinin Türkiye’deki Karaçay-Balkarlar arasında yaygın olduğunu 
belirtti.
Program 2018’den beri yayında olan” Mingi Tav” dergisinin tanıtımıyla 
sona erdi.

Sarı ailesi cinayeti için soruşturma
Konya’da 27 Haziran tarihinde 
yaşanan Sarı ailesi cinayeti için 
açılan soruşturmanın tamam-
lanmak üzere olduğu öğrenildi.
Avukat Ferit Atalay tarafından 
yapılan açıklamaya göre, Bur-
hanettin Sarı ailesine yönelik 
cinnet ve ölüm ile ilgili soruştur-
ma süreci Konya Barosu Başka-
nı Av. Mustafa Aladağ’ın katkıla-
rı ile takip ediliyor.
Cumhuriyet Savcısının konuyla ilgili bilgilendirildiğinin yapıldığı açıklama-
da, adli tatilin 20 Temmuz’da başlaması dolayısıyla dava duruşmasının 
Eylül ayında başlaması öngörülüyor.
Sanık M.C. hakkında tasarlayarak öldürmekten iki kez ağırlaştırılmış mü-
ebbet cezası istemi ile dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığını açıklayan 
Atalay, sivil toplum kuruluşlarının ve hukukçuların konuyu takip etmesi için 
açıklamaları kendisinin yapacağını, duruşma günü hukuki desteğin aileye 
güç vereceğini ifade etti.
Hatırlanacağı üzere M.C. platonik aşk beslediği karşı komşusu öğretmen 
Şeyma Sarı’yı tabancayla vurarak öldürmüş, annesi Hacer Sarı ve kardeşi 
Tuğba Sarı’yı da ağır yaralamıştı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olur-
ken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuğba Sarı yaşamını yitirmişti.
Öldürülen aile fertlerinin Kafkas kökenli olduğunun anlaşılması üzerine 
Türkiye’deki Kafkas kurumları olaya tepki gösterip konunun takipçisi ola-
caklarını vurgulamışlardı.
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Ankara’da dönüş ve diaspora üzerine program gerçekleşti
Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunun 16. yıldönümü etkinliği 
olarak düzenlenen “Dönüş ve Diaspora-Anavatan İlişkileri Konferansı ve 
Çalıştayı” 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.
Konferansa Abhazya Cumhuriyeti Demografya Bakanı Beslan Dbar, Adı-
gey Cumhuriyeti Geri Dönenler Komitesi Başkanı Shalaho Asker ve Ka-
bardey-Balkar Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Karden Musadin konuk 
ve konuşmacı olarak katıldı.

KAFFED temsilcilerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve Kafkasya cum-
huriyetlerinden yetkililerin katılımları ve katkıları ile Kafkasya’ya dönüş 
çalışmaları ve diaspora-anavatan ilişkileri konularında sunuşlar ve tartış-
maların yanı sıra serbest kürsü formatında konular tüm yönleri ile detaylı 
şekilde ele alındı.
Konferansta Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Setenay Nil Doğan, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Taymaz, Ömer Atalar, 
Kutluay Yağan, Bilge Eken, Atilla Mutlu Alkış, Hakan Karuk sunumlar yaptı.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar toplantı boyunca progra-
ma katkı sundu.
Konferans ve çalıştay hazırlanan sonuç bildirgesinin okunması ile sona 
erdi.
Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, kurum ola-
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rak bugüne kadar üye dernekleri ve toplumun desteği ile birlikte önemli 
gördükleri sorunlara yönelik proje ve faaliyetler yapmak için çalıştıklarını, 
bundan böyle de yine toplumun desteği ile çalışmaya devam edeceklerini, 
birlikte güçlü olduklarını söyledi.
Konferansın sonuç bildirgesinde, “Diasporada yaşayan halkların Anava-
tanla ilişki kurma ve dönüş hakkı evrensel bir haktır. Bu kapsamda bizim 
de anavatana dönüş ve çifte vatandaşlık hakkımız vardır; bu hak tüm ta-
raflarca tanınmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Diaspora dil, kültür ve 
kimliğini yaşatmak için Anavatana muhtaçtır. Anavatanın da demografik, 
ekonomik ve sosyal pek çok alanda diasporanın desteğine ihtiyacı vardır. 
Anavatan ve diaspora bir bütündür. Dönüşün daha kapsamlı gerçekleşme-
si, diaspora-Anavatan ilişkilerinin gelişmesi için söylemden uygulamaya 
geçilmesi gereklidir. Bu doğrultuda diaspora ve anavatandaki kurumlar bir 
araya gelerek ortak programlar geliştirmeli, kurumsal altyapıyı güçlendir-
meli ve değişen koşullara uygun yeni yaklaşımlar geliştirmek için düzenli 
olarak konferanslar düzenlenmelidir.” ifadeleri geçti.

Kafkas Vakfından 15 Temmuz gazisi Halil Aslan’a ziyaret
Kafkas Vakfı, 15 Temmuz darbe giri-
şiminde yaralanan Gazi Halil Aslan’ı 
ziyaret etti.
İstanbul Fatih’te faaliyet gösteren 
Kafkas Vakfı, 15 Temmuz’da darbe-
cilere karşı büyük direnişin sergilen-
diği Boğaziçi Köprüsü’nde vurulan ilk 
direnişçi Halil Aslan’ı 15 Temmuz’un 
yıl dönümünde ziyaret etti.
15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Halil Aslan, hain saldırıyı ve kendi 
yaşadıklarını paylaştı. Aslan, milletin bu saldırı karşısında hep birlikte gös-
termiş olduğu tarihi duruşa ve birliktelik ruhuna değindi.
15 Temmuz ruhunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aslan, bu birlik 
ruhuyla yaşama vurgusu yaptı.
Kafkas Vakfı Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulunun ziyaret ettiği Aslan, 
şükran dileklerini sundu.
Halil Aslan, 1995 yılında kurulan Kafkas Vakfının kurucuları arasında bu-
lunuyor.
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Kafkasya’da kurban organizasyonu gerçekleşecek
İstanbul’da faaliyet gösteren Kafkas 
Vakfı her sene olduğu gibi bu sene 
de Kafkasya için kurban organizas-
yonu başlattı.
Ajans Kafkas’a bilgi veren vakıf yet-
kilileri konunun önemine değinen 
açıklamalarda bulundular.
Kafkas Vakfı Genel Sekreteri Veysel 

Arıhan, “Vakfımız 1993 yılından beri 27 senedir Kafkasya’da kurban orga-
nizasyonu gerçekleştiriyor. Bu sene kampanyamızı gençlerin öncülüğünde 
başlattık.” dedi.
Kafkasya’daki duruma değinen Kafkas Vakfı Kadın Kollarından Gupse De-
mirağ, “Kafkasya’da kurban organizasyonuyla ilgili şunun altını çizmek is-
terim, bölgede ihtiyaç sahibi var mı sorusu bize sık sık geliyor. Bu konuda 
bağışçıların içi rahat olsun, Kafkasya’da yaşlılar, yetimler, ihtiyaç sahipleri 
bulunuyor. Biz oradaki mağdurlara ulaşıyor, kurbanları onlara dağıtıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
Vakfın geçmişteki yardım çalışmalarını anlatan Kafkas Vakfı Kadın Kolla-
rından Hilal Bat, “Kurban kampanyası başladıktan sonra iyi dönüşler al-
maya başladık. İnsanların Kafkasya’ya olan pozitif bakışı devam ediyor. 
Ramazan ayında Kafkasyalı muhacirler için başlattığımız kumanya yardı-
mında destek bulmuştuk, kurbanda da aynı ilgilinin süreceğini hatta arta-
cağını umuyoruz.” diye konuştu.
“Kurbanlarımız Kafkasyalı Kardeşlerimize” sloganıyla başlatılan kampan-
yanın yeni başladığına değinen yetkili isimler, kurban kesimi sırasında de-
netim ve dağıtım için vakıf yetkililerinin Kafkasya’da bulunacağını belirttiler.
Bağışlar, Kafkas Vakfının Fatih’teki genel merkezine gidilerek elden, inter-
net üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 531 25 66 numaralı telefon 
numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

Düzce’deki sel felaketi Abhaz köyünü vurdu
Düzce’de 17 Temmuz’dan beri devam eden sel felaketi Abhazların yoğun 
olduğu Esmahanım köyünü vurdu.
Düzce’nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde 17 Temmuz gecesi 
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başlayan sağanak sele neden olmuştu. Sele kapılan 7 kişi kaybolmuş, bir-
çok kişi mahsur kalmıştı. Kayıplar için arama başlatılmış, mahsur kalanlar 
helikopterler ile kurtarılmıştı.

Kayıpların hepsinin Akçakoca Esmahanım köyünden oldukları ortaya çıktı. 
Kayıpların Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) 
ile Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) olduğu 
açıklandı.
Selin sürüklediği çamurla kaplanan bölgede yapılan aramalarda dün, Es-
mahanım köyüne komşu Uğurlu köyü yakınlarında çalılara takılmış bir ce-
set bulundu.
Cesedin Fatma Töngel’e ait olduğu tespit edildi. Sel felaketiyle ilgili Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan bilgi 
alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaraların sarılması için tüm 
imkanların seferber edileceğini söyledi.
Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Ba-
kanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bölge halkının yaralarının sarıl-
ması için ne yapılması gerekiyorsa destek olacaklarını vurguladılar.
Esmahanım köyü çoğu Abhaz olmak üzere Hemşinli, Türk ve Gürcü nü-
fustan oluşmakta. Köyün 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ab-
hazya’nın Akapa bölgesinden sürülen Abhazlar tarafından kurulduğu ve 
1992-1993 Abhazya-Gürcistan savaşı sırasında Abhazya’ya geri dönenle-
rin olduğu biliniyor.
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Kafkasya kitapları dijitalleşiyor
Mingi Tav Karaçay-Malkar Bilim ve Kültür Araştırmaları Derneği, Yerel Ta-
rih ve Kültür Derneği (YERTAD) ve Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi’nin 
(OTRAR) ortaklaşa geliştirdiği projeyle Kafkas kitapları dijitalleşiyor.
Ankara’da gerçekleşen programda, YERTAD ve OTRAR Başkanı Niza-
mettin Aykurt ile Mingi Tav Karaçay-Malkar Bilim ve Kültür Araştırmala-
rı Derneği Başkanı Ufuk Tavkul tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla 
proje hayata geçirildi.
Kafkasya genelini kapsayan projede öncelikle olarak Türkçe konuşan Kaf-
kas halklarıyla ilgili yazılı kültürel mirasın korunması ve güçlendirilmesi he-
defleniyor.
Mingi Tav Karaçay-Malkar Bilim ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından 
yapılan açıklamada; Karaçay-Malkar, Nogay ve Kumuk halklarını öncele-
yen proje ile dijital külliyat oluşturmak için gerekli tarama, kopyalama, satın 
alma, teknik alt yapı ve yazılım desteği sağlama konularında YERTAD ve 
OTRAR ile iş birliği yapıldığı vurgulanıyor.
Proje kapsamında aynı zamanda Karaçay-Malkar Dijital Kütüphanesinin 
www.mingitav.org.tr adresine yükleneceği belirtildi.

Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı Ankara’da yapıldı
Nogay Türkleri Dernekleri Ankara’da bir günlük bir çalışma programı dü-
zenledi. Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı’nda Nogay Türkleri dernek-
lerinin önümüzdeki yıllardaki yol haritası belirlendi.
Başkent Ankara, Nogay Türkleri derneklerinin 1. Uluslararası Çalıştayı’na 
ev sahipliği yaptı. Merkezi Ankara’da bulunan Nogay Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği ile Norveç Nogay Türkleri Derneği tarafından orga-
nize edilen 1. Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı’na çok sayıda Nogay 
Türklerini temsilen sivil toplum kuruluşları katıldı.
Nogay Türkleri Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Norveç Nogay 
Türkleri Derneği Başkanı Nizamettin Demirez, özelikle Avrupa’da yaşayan 
Nogay Türkleri derneklerinin çalışmalarının Avrupa’daki genç nesiller üze-
rindeki olumlu etkilerine değindi. Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş ise konuşmasında, Dünya Nogay 
Türklerini Ankara’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek 
son yıllarda Nogay dernekleri ile müşterek olarak yaptıkları çalışmaların 
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uluslararası organizasyonlara dönüşmesi ve sürekliliğinin devam etmesi-
nin Nogay Türkleri arasındaki kaynaşmaya çok önemli katkılar sağladığını 
ifade etti.

Geçen yıl 4.’sü Amsterdam’da yapılan Uluslararası Nogay Türkleri Futbol 
Şampiyonası’nın ardından Almanya’da düzenlenmesi planlanan 5. şam-
piyonanın Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili olarak Nogay 
Türkleri Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Ömer Aktürk, daha önce Oslo’da 
ardından Amsterdam’da yapılan şampiyonlara Rusya, Hollanda, Roman-
ya, İsveç, Almanya ve Norveç’te yaşayan Nogay Türkleri futbol takımla-
rının sorunsuz olarak katıldıklarını ancak bu her iki şampiyonaya Türkiye 
ekibinin vize sorunları nedeniyle katılamadığını belirterek vize sorunu aşı-
lamadığı için 5. Uluslararası Nogay Türkleri Şampiyonası’nın Türkiye’de 
yapılacağını belirtti.
Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası’nın 6.’sının Almanya’da 
düzenlenmesi kararlaştırıldı. Almanya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Fatih 
Polat, 2020’de Almanya’da düzenlenecek şampiyonaya Türkiye ekibinin 
vize sorunları yaşamaması için şimdiden çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Çalıştayda Nogay Futbol Şampiyonası’nın Almanya’nın ardından 2021’de 
Romanya’da, 2022 yılında ise İsveç’te organize edilmesi kararlaştırıldı. 
2023 yılında ülkemizin 100 kuruluş yıl dönümünde Ankara’da düzenlene-
cek olan organizasyonun 10. şampiyonası Moskova’da 2024 yılında ya-
pılacak. Hacıkala Rusya Nogayları Tarihi Kültürel Anıtlar Vakfı Başkanı 
Arslanbek Sultanbekov, şampiyonanın ilk düzenlendiği yer olan Mosko-
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va’da 10. şampiyonayı da büyük kutlamalarla hazırlayacaklarını söyledi. 
Aslanbek Sultabekov ayrıca, Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyo-
nası’nın adını, Sınırsız Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası olarak değiştiri-
leceğini belirtti. Nogayların bugün halen Kazakistan, Rusya Federasyonu, 
Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa’da birçok ülkede yaşadıklarını 
ve bu nedenle aradaki sınırları kaldırarak ‘Sınırsız’ ibaresini kullanacakla-
rını söyledi.
Eski Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Nogay Türklerinin baharı kar-
şılama şöleni olan Sabantoy’un son iki yıldır terör eylemlerinde şehit olan 
askerlerimizin aziz hatıralarına duyulan saygıdan ötürü ertelendiğini be-
lirterek, Sabantoy Şöleni’nin önümüzdeki yıl Şereflikoçhisar’a bağlı Akin 
köyünde yapılacağını söyledi.
Nogay Türkleri Bülteni Haber Sorumlusu Hakan Benli ise Nogay Türkleri 
Çalıştayı’nın Türkiye Nogay Türkleri Federasyonu’nun kurulması için yapı-
lan çalışmaları yeniden gündeme getirmek için uygun bir zemin hazırladı-
ğını belirterek, Rusya, Avrupa ve Türkiye’deki Nogay Türkleri derneklerinin 
önce federasyon ve ardından uluslararası Nogay Türkleri Konfederasyo-
nunu kurmalarının gerekliliğine işaret etti.
Çalıştaya Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Balıkesir’den 5 Nogay Türkleri 
Derneği ile Hollanda Nogay Vakfı Başkanı Orhan Demirci, Norveç Nogay 
Türkleri Derneği Başkanı Nizamettin Demirez, Almanya Nogay Türkleri 
Birliği Başkanı Fatih Polat, Romanya Nogay Birliği Başkanı Zait Nasipali, 
Hacıkala Rusya Nogayları Tarihi Kültürel Anıtlar Vakfı Başkanı Arslanbek 
Sultanbekov ve İsveç Nogay Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Melisa 
Hediye Demirci katıldı. Türkiye’den ise Balıkesir Nogay Türkleri Dernek 
Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir eski Milletvekili İsmail Özgün, Eskişe-
hir Nogay Türkleri Dernek Başkanı Faruk Karatay, İstanbul Nogay Türkleri 
Dernek Başkanı Veysel Demir yer aldı. Çalıştayda ayrıca Gölcük eski Kay-
makamı Mustafa Altıntaş katıldı.
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Abhazya
                               

Abazaca alfabe öğrenmek artık daha kolay
Uluslararası Abhaz-Abaza Ulusu-
nu Geliştirme Vakfı tarafından des-
teklenen projeyle resimli Abazaca 
alfabe hazırlandı.
Bütün yaş gruplarına hitap ettiği 
belirtilen eser, Fatima Yuan ve Art-
hur Yuan tarafından yayıma hazır 
hale getirildi.
Resim ve şiir dörtlükleri Paul Johnson’a ait olan alfabeyle birlikte Abazaca-
yı öğrenmenin kolay ve eğlenceli olacağı ifade ediliyor.
Alfabenin tamamına Dünya Abaza Kongresi resmi internet sitesinden ula-
şılabiliyor.

Abhazya’da muhalif aday Bzhania seçimden çekildi
Abhazya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri 
yaklaşırken muhalif cephede değişiklikler 
yaşandı. Seçimlere muhalif Amtsahara 
partisinden aday olan Aslan Bzhania, sağ-
lık nedenleri sebebiyle adaylıktan çekildi-
ğini açıkladı.
Amtsahara Partisi gelişen olaylar sonrası 
yeni adayını belirledi. Yapılan olağanüstü 
genel kurulda parti üyeleri Aslan Bzha-

nia’nın yerine parti başkanı Alkhas Kvitsiniya’yı destekleyeceklerini belirt-
tiler.
Hatırlanacağı üzere 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılması kararlaştırılan 
Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Aslan Bzhania’nın rahatsızlığı ne-
deniyle ileri bir tarihe ertelenmek istenmiş, Başkent Sohum’da yapılan 
gösterilerin sonucunda hükümet seçimin 25 Ağustos tarihinde yapılmasına 
karar vermişti.Abhaz gençlerinin katıldığı ses yarışması sona erdi.
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Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri için sandıklar hazırlanıyor
Abhazya Merkez Seçim Komisyonu 
yurtdışında üç seçim merkezi açacağı-
nı duyurdu. Moskova, Çerkessk ve İs-
tanbul’da sandıkların kurulacağını açık-
layan komisyon gerekli işlemlerin yasal 
olarak yürütüleceğini açıkladı.
Abhazya dışarısında Abhaz vatandaşlarının nüfus yoğunluğuna göre bu 
şehirlerin seçildiğini bildiren komisyon, İstanbul’daki Abhaz vatandaşları-
nın oylarının önemli olduğu vurgusunu yaptı.
Komisyon, 25 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ab-
hazya dışında oy kullanacakların, 26 Temmuz’a kadar oy merkezlerine gi-
derek seçmen kağıtları için bildirim yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

IKBY heyeti Abhazya’da
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
heyeti Abhazya Cumhuriyeti Tica-
ret ve Sanayi Odasının davetlisi 
olarak Abhazya’da temaslarda bu-
lundu.
Abhazya tarafından yapılan açık-
lamada, temasların ticari ilişkileri 

geliştirme amaçlı olduğu ve benzer bir ziyaretin 2015 yılında gerçekleştiği-
nin altı çizildi.
IKBY heyeti ise ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi için Abhazya’daki giri-
şimcileri IKBY’ye davet ettiklerini açıkladı.
Görüşmelerin ardından 1992-1993 yıllarında Abhazya-Gürcistan savaşın-
da hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta çiçek bırakıldı.
Programın sonunda Abhazya’nın turistik bölgeleri gezildi.

Abhazya’da cumhurbaşkanı adayları belli oldu
Abhazya Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarı-
şacak adayların belli olduğunu duyurdu.
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Komisyon, 16 Temmuz günü akşamına kadar devam eden adaylık başvu-
ru işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Abhazya Merkez Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada, partilerin ve sivil 
inisiyatif gruplarının aday kayıt işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde on adayın yarışacağı listede; Almas Ja-
pua, Astamur Kakaliya, Astamur Tarba, Astamur Otyrba, Şamil Adzınba, 
Artur Ankvab, Oleg Arşba, Leonid Dzapşba, Alahas Kvitsinia ve şu anki 
Cumhurbaşkanı Raul Hacımba bulunuyor.
Merkez Seçim Kurulu verilerine göre, Abhazya’da 130 binin üzerinde seç-
men bulunuyor. Seçimlerin geçerli sayılabilmesi için oy kullanacakların 
yüzde 50’sinin seçimlere katılması gerekiyor.
Hatırlanacağı üzere, muhalefet Amtsahara Partisinden yüksek oy alması 
beklenen Aslan Bzhania, sağlık nedeniyle 14 Temmuz günü adaylıktan çe-
kildiğini açıklamıştı.
Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 25 Ağustos Pazar günü yapılacak.
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Çeçenya
                               

Kadirov: Çeçenya’da kozmonot eğitimi bizim için onurdur
Çeçenya’nın Gudermes şehrindeki 
Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi, koz-
monotlara yönelik uçuş öncesi eğitime 
başlanacağını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Çeçenya Devlet 
Başkanı Ramzan Kadirov, Yuri Gaga-
rin Kozmonot Eğitim Merkezi’ne ziyaret 
gerçekleştirdi. Kurum Başkanı Pavel 
Vlasov ile görüşen Kadirov, görüşme-

den memnun olduğunu dile getirdi.
Her iki taraf görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini söyleyerek konuya iliş-
kin açıklamalarda bulundular.
Vlasov, “Kozmonot eğitimi programını özel formatla sürdüreceğiz. Öğren-
cilerin özel kuvvetlerde eğitimi için elimizden geleni yapacağız. Çeçenya 
Cumhuriyeti ile çalışmamız için çok neden var. Orada paraşüt antrenman-
larının yanı sıra dağ ve ormanlık alanlarda hayatta kalma gibi antrenman-
ları kolayca gerçekleştirebileceğimiz alanlar mevcut.” dedi.
Kadirov ise, “Bu eğitim merkezinin Çeçenya’da açılması, kozmonotların 
Çeçenya’da eğitilmesi, Çeçenya’nın uzay insanlarının gelişimine katkıda 
bulunması bizim için büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Çeçenya ve Dağıstan’dan binlerce Müslüman hacca gidecek
Çeçenya ve Dağıstan’da gerekli kayıtların tamamlanmasıyla birlikte binler-
ce Müslümanın hacca gideceği kesinleşti.
Açıklanan rakamlara göre bu sene Çeçenya’dan 2 bin 600 kişi, Dağıs-
tan’dan ise 10 bin kişi hac ibadeti için Suudi Arabistan’a seyahat edecek.
Çeçenya müftülüğünün bildirdiğine göre Grozni’den ilk uçuş 22 Temmuz’da 
yapılacak. Müftülüğe göre Çeçenya’ya tahsis edilen kota tamamen doldu 
ve Ahmet Kadirov Vakfı 275 hacı adayının masraflarını karşıladı.
Çeçenya Müftülüğü hacı adaylarına bu sene daha fazla personelin eşlik 
edileceğini belirttiği açıklamasında, “Bu karar yalnızca hacca gideceklerin 
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rahatlığı için alındı. Önceden bir uçakta bir görevli olurdu. Şimdiyse o gö-
revlinin ayrıca üç asistanı olacak. Geçmişte gruplar Mekke veya Medine’ye 
yolculuk için otobüslere bindiği zaman birkaç otobüs için yalnızca bir gö-
revli oluyordu. Şimdi her birinde bir görevli olacak. Bu nedenle hacılarımız 
bütün sorularına cevap alabilir ve gerekli tüm ibadetlerini doğru bir şekilde 
yerine getirebilirler.” ifadelerini kullanıldı.

Çeçen hacılar için bu sene hac seyahati maliyeti 3.300 dolar, bu rakam 
2018’deki fiyat ile kıyaslandığında 200 dolar daha yüksek. Fiyatların art-
ması Suudi Arabistan hükümetinin hacılar için ek vergiler getirmesiyle iliş-
kilendiriliyor.
Dağıstan Ulusal Politika ve Dini İşler Bakanı Enrik Muslimov ise basın top-
lantısında yaptığı açıklamada bu yıl 10 bin kişinin Dağıstan’dan hacca gi-
deceğini söyledi. Muslimov ayrıca, “Dağıstan’ın bütün şehirlerinde hacca 
gidecekler için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik ve Suudi Arabistan 
yasalarına uyma gereğini konuştuk.” dedi.

Kadirov’un askerleri insanlığa hizmet etmek istiyor
Çeçenya Özel Kuvvetleri, özel bir grubun kozmonot eğitimlerine başlaya-
cağını duyurdu. Yapılan açıklamada yakın zamanda Rus kozmonotların 
gördüğü eğitimlerin benzerini Çeçen Özel Kuvvetlerinin alacağı duyuruldu.
Geçtiğimiz günlerde Çeçenya’nın Gudermes şehrindeki Rus Özel Kuvvet-
ler Üniversitesi, kozmonotlara yönelik uçuş öncesi eğitime başlanacağını 
duyurmuştu. Karşılıklı mutabakatlar sonrası yeni adımlar atıldı.



20

İnsanlığa hizmet edeceklerini belirtilen Çeçenya Özel Kuvvetlerinden bir 
grup Yuri Gagarin Kozmonot Merkezi’nde eğitim almaya başlayacaklar.
Rus kozmonotlar da Çeçenya’daki Özel Kuvvetler Üniversitesini düzenli 
olarak ziyaret edecek ve ilerleyen günlerde eğitime başlayacaklar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi Başkanı Pavel 
Vlasov, Terek ve Alga bölgelerinde eğitime devam eden özel kuvvetlerin 
eğitim sistemlerinin alt yapısının büyük ölçüde kozmonot eğitim sistemine 
benzediğini aktardı.
Çeçenya Özel Kuvvetleri gelişmelerle ilgili yeni sloganını duyurmayı ihmal 
etmedi. Sloganda, “Yenilmezler, ölümlü dünyayı kurtarır. Çeçenler ise tüm 
evreni kurtaracak.” ifadeleri geçiyor.
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Adıgey
                               

Maykop’un ilk camisi müftülüğe devredildi
Savunma Bakanlığınca idari bina olarak kullanılan Maykop’un ilk camisi, Mah-
keme kararıyla Adıgey Dini İdaresi’ne verildi.

Maykop’un ilk cami binasının Müslüman Dini Yönetimine devreden karara iti-
raz eden Rus Savunma Bakanlığı’nın talebi reddedildi.
Müftülük temsilcileri, ibadet için kurulduğu ve inananlar için manevi değeri 
olduğu gerekçesiyle binanın idarelerine bağışlanmasını isteyerek mahkeme-
ye başvurmuştu. Davayı 19 Mart’ta ele alan Tahkim Mahkemesi, Maykop’taki 
Krasnooktyabrskaya Caddesi’nde bulunan cami binasının Savunma Bakanlı-
ğı envanterinden alınıp, Adıgey ve Krasnodar Bölgesi Müslümanları Manevi 
İdaresi’ne devredilmesine karar vermişti. Karara itiraz eden Savunma Bakan-
lığı da temyize başvurmuştu.
Adıgey Devlet Duma’sı Basın Servisinden 9 Haziran’da verilen bilgiye göre, 
8 Haziran’da davayı ele alan Rostov-on-Don’daki Onbeşinci Temyiz Mahke-
mesi, Rus Savunma Bakanlığı Krasnodar Bölge yönetiminin itirazını reddetti. 
Yönetimin web sitesinde yayınlanan açıklamada, “Maykop’taki ilk cami binası 
Adigey Cumhuriyeti ve Krasnodar Bölgesi Müslümanları Manevi Yönetimi’ne 
devredilecek ve artık Müslümanların manevi ihtiyaçlarını karşılamak için hiz-
met verecek.” denildi.
8 Haziran tarihli tahkim kararı her ne kadar yürürlüğe girmiş olsa da, Bakanlı-
ğın iki ay içinde yine temyize başvurabilme hakkı bulunuyor.
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Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı mahkeme kararını henüz web site-
sinde duyurmuş değil.
Tarihi cami binasının inananlara iade edilmesi olayı ilk kez gerçekleşti. 
Müftülük başka camiler için de benzer talepte bulunacağı zaman bu karar 
emsal teşkil edecek.
Cami hakkında bilgi veren tarihçi Azamat Buzarov, caminin hizmete giriş 
tarihinin tam olarak bilinmediğini ama 1911 yılına ait devrim öncesi gaze-
telerde bahsinin geçtiğini belirtirken; Adıgey Devlet Üniversitesi’nden Pro-
fesör Asfar Shaov da Maykop camisinin tarihi görünümünün neredeyse hiç 
korunmamış olduğunu ifade ediyor.
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Dağıstan
                               

Gajiyev davasında yeni karar
Dağıstan Adalet Bakanlığı Gajiyev da-
vasıyla ilgili yeni karar aldı.
Dağıstan Adalet Bakanlığı, gazeteci 
Abdulmumin Gajiyev’e destek için ya-
pılacak olan tüm gösterileri yasakladı.
Bakanlık, Gajiyev dosyasıyla ilgili bil-
diri okumak ya da eylem yapmak iste-
yen tüm başvuru dilekçelerini reddetti. 

Ayrıca, ileri tarihlerde yapılacak eylemlere de izin vermeyeceğini belirtti.
Eylemler için başvuran avukat Arsen Magomedov, Adalet Bakanlığının di-
lekçeleri incelemeden reddettiğini söylüyor. Aktivistler eylemlerin gerçek-
leşmesi için başvurulara ve itirazlara devam edileceğini söylüyor.
Hatırlanacağı üzere Mahaçkale mahkemesi Çernovik gazetesi çalışanı 
Abdulmumin Gajiyev’i 16 Haziran’da terörü finanse etme iddiasıyla gözal-
tına almıştı.

Derbent ile Konya kardeş şehir oldu
St. Petersburg’da düzenlenen Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5. Toplan-
tısı kapsamında Türkiye’nin Konya şehri ile Dağıstan’ın Derbent şehri ara-
sında kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına ilişkin niyet protokolü imzalandı.
Etkinliğe Derbent Belediyesi Başkanı Hizri Abakarov, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Temsilcisi Dış İlişkiler Şube Müdürü Mücahit Sami Kü-
çüktığlı, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet, Dağıstan 
Cumhuriyeti’nin Moskova ve St. Petersburg Temsilcileri Gamzat Gamza-
tov ve Gasan Gasanov, suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın eski 
Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova ve çok sayıda 
Rusya ve Türkiye’nin sivil toplum kuruluşu katıldı.
Abakarov, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güçlü ve güvenilir bir temele sahip 
olduğunu belirterek, Derbent ile Konya arasında kardeş şehir bağlarının 
kurulmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya girerek bele-
diyecilik alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda 
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gerekli ivmenin kazanacağını söyledi. Abakarov, iki şehrin turizm ve tatil 
işletmesi alanında ticari, ekonomik ve kültürel ortaklıkları aktifleştirmek ni-
yetinde olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına imza törenine katılan ve Baş-
kanın mesajını ileten Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Mü-
dürü Mücahit Sami Küçüktığlı da birkaç bin yıllık geçmişe sahip ve İpek 
Yolunun güzergahında yer alan iki tarihi şehir arasında kardeş şehir proto-
kolünün imzalanmasının, bölgelerarası bağların güçlendirilmesi ve kültü-
rel, beşeri ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla daha da dostça 
ilişkilerin kurulmasını mümkün kılacağını belirtti, Konya’nın Derbent ile bü-
tün alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın mesajında şu 
ifadeler yer aldı: “Size yaklaşık 9000 yıl önce insanların bir araya gelerek 
şehir medeniyetini kurdukları, Hitit, Frig, Roma ve Bizans gibi pek çok me-
deniyete ev sahipliği yapmış, 200 yıldan fazla bir süre Anadolu Selçuklu 
Devletinin başkenti olan topraklar, Konya adına Konyalıların selamlarımı 
gönderiyorum. Konya 2,5 milyona yaklaşan nüfusu, 100 den fazla ülkeye 
15 organize sanayi bölgesi ile yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan, dünya 
genelinde 51 kardeş -Derbent ile 52- şehre sahip, 20 uluslararası şehir 
organizasyonu üyeliği/ kurucu üyeliği ve 5 üniversiteye sahip tarih, kül-
tür, tarım, eğitim ve endüstri şehridir. Şehirlerin tarih sahnesindeki rolü her 
zaman büyük olmuştur. Bazı şehirler medeniyetlerin oluşmasına öncülük 
ederken bazıları büyük medeniyetler tarafından kurulmuş, şekillendirilmiş 
ve insanlık tarihine armağan edilmiştir. Hem Konya hem de Derbent’te, 
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büyük bir medeniyetin izlerine her adımda şahitlik ediyoruz. Konya ve Der-
bent şehirleri olarak böylesine köklü tarihe ve medeniyete sahip olmak 
bizi daha da yakınlaştırmaktadır. Önceden planlanmış olan Eşbaşkanlı-
ğını yürüttüğüm Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Toplantısı 
sebebiyle St. Petersburg’da olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak 
yakın bir gelecekte Derbent’le kardeş şehir protokolünü fiiliyata geçirmeyi 
canı gönülden arzu ediyorum. Yine en kısa sürede Sayın Derbent Beledi-
ye Başkanı’nı ve kıymetli heyetini ve St. Petersburg’da bu toplantıya katı-
lan Rus ve Türk heyetlerini mazisi 10 bin yıl kadar eskiye giden Konya’da 
bir sonraki Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısını gerçekleştirmekten ve 
sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. 
‘Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’ diyen Mevla-
na Celaleddin Rumi’nin sözünü ifade ederken selamlarımı ve sevgilerimi 
arz ediyorum.”
İmza töreni katılımcılarına hitaben Rusya-Türkiye Parlamentolar Ara-
sı Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, şu mesajını 
gönderdi: “Değerli Dostlarım! Bugün Rusya-Türkiye ilişkileri haritasında 
iki yeni kardeş şehir olacak. St. Petersburg – İstanbul, Serpuhov – Çeş-
me, Rostov-on-Don – Antalya kardeşliklerine bir de Dağıstan’ın Derbent 
şehri ile Türkiye’nin Konya şehri kardeşliği eklenecek. Dünyanın en eski 
şehirlerinden olan bu iki şehrin birbirine dostluk elini uzatmaları, insanlık 
tarihinde barış, dostluk ve işbirliğinin alternatifi olmadığını göstermekte-
dir. Kardeş şehirler, ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı ve iyi komşulu-
ğu güçlendirmede her zaman önemli bir rol oynamıştır. Kardeşlik, kültürel 
bağları genişletmek, bölgeler arası ekonomik bağları geliştirmek ve ikili 
temasları güçlendirmek için en etkili araçlardan biridir. Ancak en önemlisi, 
Derbent ve Konya sakinlerinin, ortak projeler ve yakın insani iletişimi için 
Rusya ve Türkiye tarihi ve kültürünü yakından tanımak için yeni fırsatlar 
elde etmeleridir. Dostane ilişkileri kurma ve geliştirmeye yönelik bu gibi 
girişimleri selamlıyorum. Bundan sonra şehirlerinizin, imzalanan protoko-
lün canlı içerikle doldurmaları gerekir. Bilgi, iş ve beşeri işbirliği alanında 
pek çok günlük çaba ve olumlu deneyim alışverişi gerekli olacaktır, ancak 
bu çalışma ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini ve karşılıklı an-
layışı güçlendirecektir. Kardeşliğinize bol şanslar ve başarılar diliyorum. 
İletişiminizin verimli ve şehirlerinizin Dünya’daki varlığı kadar uzun ömürlü 
olmasını diliyorum!”
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Dağıstan’da çöp krizi
Mahaçkale’ye bağlı köylerin su 
ihtiyacını karşılayan baraja yakın 
çöplük krize neden oldu. Halk du-
ruma tepki gösterirken yetkililer-
den yardım istedi.
Bölgede yeteri kadar çöp kontey-
nırı ve temizlik hizmeti bulunmadı-
ğını belirten vatandaşlar yetkilileri 
sorumlu tuttu. 
Suçlamaları kabul etmeyen görevliler vatandaşların vurdumduymazlığını 
öne sürerek suçlunun halk olduğunu iddia etti.
Yetkililere sesini duyuramayan halk son çare olarak sosyal medyayı yö-
neldi. Geçtiğimiz günlerde, @republik_dagestan isimli İnstagram hesabı, 
“İçme suyunun evlere dağıtıldığı ana kanalın yanına çöp dökülüyor. Sü-
rekli filtreleme olsa dahi bu çöp ve içtiğimiz su yan yana gelmemeli. Güzel 
hükümetimiz ve yetkililere artık ulaşabilecek miyiz…” çağrısı yaptı. Yapılan 
çağrıya kısa zamanda destek veren halk, sosyal medya üzerinden olayı 
yaymaya çalıştı.
Duruma müdahale eden Mahaçkale yönetimi bazı önlemler aldı. Yönetim, 
içme suyu kalitesinin daha uygun hale getirilinceye kadar bazı yasakların 
uygulanacağını belirtti.

Gajiyev’in savunması reddedildi
Mahaçkale mahkemesi, Abdulmumin 
Gajiyev davasına yapılan savunma di-
lekçesini reddetti.
Chernovik gazetesi dini haberler so-
rumlusu Gajiyev, terörü finanse etme 
suçlamasıyla 18 Haziran’da tutuklan-
mıştı.
Gajiyev’in avukatı Arsen Şabanov, 

suçlamaların asılsın olduğunu ifade ediyor. Avukat Şabanov, terörizmi fi-
nanse etme suçlamalarının asılsız olduğunu her fırsatta delillerle dile ge-
tirdiklerini, ancak mahkemenin savunmayı reddettiğini aktardı.
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Mahkeme tarafından kabul edilmeyen savunma dilekçesinde, “Bir ceza 
davası başlatmak için, bir rapor referans alınarak delil gösterilemez. Bu 
sadece bir suçlama raporu. Yasaya göre, bir suçun belirtilerini gösteren 
yeterli kanıtların olması gerekir. Ceza davalarının açılmasının temelini de-
liller oluşturur. Herhangi birinin yazdığı rapora göre ceza davalarının açıl-
ması hukuk dışıdır.” ifadeleri geçiyor.

Khabib Nurmagomedov zirvede
Rusya’da spor ve şov dünyasının kırk 
yaş altı en başarılı isimleri açıklandı. 
Listenin bir numaralı ismi Dağıstanlı 
Khabib Nurmagomedov oldu.
Forbes dergisinin yaptığı araştırma 
için sıralamada sadece yıllık gelir de-
ğil, aynı zamanda medyada çıkan ha-
berlerin yoğunluğu ve etkisi de kriter 

olarak değerlendirildi.
Listenin başındaki isim Dağıstanlı karma dövüşçü, dünya MMA şampiyo-
nu Khabib Nurmagomedov’un 2018 yılı kazancı 11,5 milyon dolar olarak 
bildirildi.
Listedeki diğer isimler sanatçı, manken ve sporculardan oluşuyor.
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İnguşetya
                               

Yunusbek Yevkurov Rusya 
Savunma Bakan yardımcısı 
oldu
Rusya Savunma Bakanlığı, eski 
İnguşetya Devlet Başkanı Yu-
nus-Bek Yevkurov’u Rusya Sa-
vunma Bakan Yardımcılığına ata-
dığını duyurdu.
General rütbesine sahip olan Yunus-Bek Yevkurov, daha önce Rusya Hava 
kuvvetlerine hizmet etmiş; Kuzey Kafkasya’da, Kosova’da ve çeşitli bölge-
lerde görevlerde bulunmuştu.
Yevkurov, Savunma Bakan Yardımcılığında görev alanı olarak Rusya Fe-
derasyonu Silahlı Kuvvetleri Savaş Eğitimini ve Uçuş Güvenliği Hizmetini 
yönetecek.
Askeri uzman Vladislav Şurıgin’e göre yapılan atamanın yerinde bir hamle 
olduğunu söylüyor. Şurıgın’e göre, “Rusya Savunma Bakanlığı’nda savaş 
eğitimine bakan bir bakan yardımcısının ortaya çıkması yerinde bir karar. 
Savaş eğitiminde görevli ilk bakan yardımcısı oldu. Savunma Bakanı zaten 
çok sayıda görevle karşı karşıya kalıyor. Askeri savaş eğitimi her zaman 
belirli bir görevlinin üstlenmesi yerinde bir hamle oldu.” dedi.

Yevkurov sonrası İnguşetya’da değişiklikler
Eski İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Yevkurov sonrası İnguşetya 
devlet kademlerinde bir dizi değişiklik yaşandı.
Yani Başkan Kalimatov, Yunusbek Yevkurov’un danışmanlarıyla çalışma-
ma kararı aldı. Yevkurov’un yedi danışmanını görevinden uzaklaştırırken, 
iki danışmanını da başka göreve atadı.
Aynı zamanda İnguşetya yerel müftülerinden İsa Khamkhoev ve Kadi Ab-
durakhman Martazanov’un da aralarında bulunduğu bazı imamların ev-
lerinde aramalar yapıldı. Bazı din adamlarını da sorgulanmak üzere polis 
merkezlerine çağırdılar. İmamlar ise, gördükleri muameleyi haketmedikle-
rini ve bu yaptırımların Yunusbek Yevkurov’a muhalefet ettikleri için oldu-
ğunu belirtiyor.
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Hatırlanacağı üzere Yunusbek Yevkurov katıldığı bir televizyon progra-
mında istifa ederek Rusya Savunma Bakan Yardımcılığına atanmış, Mah-
mud-Ali Kalimatov ise İnguşetya geçici Devlet Başkanı olmuştu.

Martazanov İnguşetya Müftüsü oldu
İnguşetya Müftüsü İsa Hamhoyev yapılan seçimin ardından koltuğunu Ab-
durrahman Martazanov’a bıraktı.
İnguşetya Alimler Konseyi ve İnguşetya imamlarının oy verdiği seçimlerde, 
Martazanov 51 oyun 47’sini alarak kazanan taraf oldu.
Uzmanlar değişikliğin hükümet ile müftülük arasındaki mücadelenin bir so-
nucu olduğunu aktardılar.

İnguşetya eski Cumhurbaşkanı Yunusbek Yevkurov’un istifası sonrası bir 
dizi değişiklikler yaşanmış ve yeni atamalar yapılmıştı.
Yevkurov sonrası gelişmelerden etkilenenler arasında imamlar ve müftüler 
de bulunuyordu.
Haziran ayında İsa Hamhoyev’in evine baskın yapılmıştı.
Hamhoyev, 15 yıldan fazla İnguşetya müftüsü olarak görevi yaptı. Marta-
zanov ise 20 yıl boyunca çalıştığı müftülüğün başındaki isim olacak.



30

Kabardey-Balkar
                               

Kabardey-Balkar ve Bursa arasında üniversite iş birliği
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti üniversitesi dünyanın en önemli öğrenci de-
ğişim programı olan Erasmus alanında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 
ile iş birliğine gidiyor.
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’te bulunan Kabardey-Bal-
kar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi yöneticileri Erasmus ortak ülkelerle 
hareketlilik programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi yöneticileri 
ile görüştü. BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Prof. Rashad Kimov ve 
ofis çalışanları yer aldı.

Her iki üniversitede de Erasmus Ofisi kurulması ile her iki üniversiteden 
öğrenci ve personel değişimi yapılması konusunda anlaşmaya varılan top-
lantı hakkında bilgilendirmede bulunan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İrfan Kırıştıoğlu; “Misafirlerimizle Erasmus ofisinin detayları ve program 
hakkında görüşmeler yaptık. İki üniversitenin işbirliklerinin geliştirilmesi ve 
programın yürütülmesi noktasında fikirlerimizi aktardık. Önümüzdeki gün-
lerde karşılıklı protokoller imzalayacağız. Dünyanın farklı üniversiteleri ile 
uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda ikili ilişkilerimizi geliştirmek 
için çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.
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Kırıştıoğlu ayrıca, iki üniversite arasında Mevlana değişim programı kap-
samında da iş birliklerine gidileceğinin bilgisini verdi.

Kabardey-Balkar’dan genç misafirler
Kabardey-Balkar’dan İstanbul’a gelen Çerkes çocuklar İstanbul Kafkas 
Kültür Derneği’nin konuğu olacak.
Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Hatokşoko Gazi Adıge Dil Derneği 
tarafından organize edilen programla, Çerkeslerin anavatan ve diaspora 
arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi hedefleniyor.

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Hatok-
şoko Gazi Adıge Dil Derneği’nin yıl boyunca yaptığı faaliyetlerde ve yarış-
malarda öne çıkan gençlerimizi Türkiye’de misafir ederek anadili, kültür ve 
kimlik alanında diaspora ile Anavatan arasında ilişkileri güçlendirmeyi ve 
çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, bu yıl 11- 14 Temmuz 2019 
tarihleri arasında Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin Anzorey Köyü’nden 
‘Anzorey Yıldızları’ ve ‘Bereuş Bilgi Yarışması ve Kompozisyon Yarışması’ 
birincisinden oluşan grubu ağırlayacağız.” ifadeleri geçiyor.
Gençlerin bu akşam saat 19.00’da İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde 
sahne alacağı duyuruldu.
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Kanjal Savaşı’yla ilgili kitap mahkemede sonuçlandı
Kanjal Savaşı’yla ilgili yazılan ki-
taba gelen eleştiriler mahkemeye 
taşındı. Kitaba Balkar Hadis Tetu-
ev’in yaptığı eleştirilerle ilgili olarak 
hakaret davası açıldı. 
Rus yazar Viktor Kotlyarov’un, 
“Kanjal Savaşı: Asırlar Üzerine 
Bakış” adlı kitabı geçtiğimiz aylar-
da bazı tartışmalara neden olmuştu. Kasım 2018’de, Balkar Hadis Tetuev 
kitapla ilgili bir dizi eleştiride bulunmuştu. Yazar Viktor Kotlyarov Tetuev’i 
şikayet ederek konuyu mahkemeye taşımıştı.
Kabardey-Balkar Yüksek Mahkemesi, kitaba olumsuz eleştirilerde bulunan 
Tetuev’in eleştirilerinde hakaret olduğunu tesbit ederek, Tetuev’e 50 bin 
ruble namus ve onurun korunmasına ilişkin ahlaki tazminat cezası verdi.
Nalçik Şehir Mahkemesine itirazlarda bulunan Hadis Tetuev, Kotlyarov’u 
rahatsız edecek bir şey yazmadığı sadece kitapla ilgili eleştirilerde bulun-
duğunu ve cezayı haketmediğini söylüyor.
Mahkeme Kotlyarov’un itirazını reddetti. Hadis Tetuev ise kararı temyize 
taşıdı.
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Karaçay-Çerkes
                               

Abaza spor festivali renkli görüntülere sahne oldu
Karaçay-Çerkes’in Elburgan bölge-
sinde gerçekleşen Abaza spor fes-
tivali renkli görüntülere sahne oldu. 
Bu sene altıncısı düzenlenen kül-
tür ve spor festivali, Abhaz-Abaza 
Ulusunu Geliştirme Vakfı (Alaşara) 
ve Dünya Abaza Kongresi (DAK) 
tarafından ortaklaşa düzenlendi.
Her geçen yıl katılımın arttığı gözlenen organizasyonda bu sene takımlar, 
halat çekme, bilek güreşi, tırmanış, uzun atlama, ağırlık kaldırma, ağırlık 
atma, 100 metre koşu, nişancılık, futbol ve voleybol gibi birçok dalda ya-
rıştılar.
Abaza kültürünün beşiği olarak gösterilen Elburgan’daki oyunlara Abhaz-
ya, Kabardey-Balkar, Moskova ve Stavropol bölgelerinden farklı alanlarda 
takımların katıldığı bildirildi.

Türkiye’den katılım ile ilgili Ab-
hazya Cumhuriyeti Türkiye Tam 
Yetkili Temsilcisi Vadim Haraziya, 
spor takımı oluşumunun tamamla-
namaması nedeniyle bunun ger-
çekleşmediğini, önümüzdeki sene 
Türkiye takımının alandaki yerini 
alacağına emin olduğunu açıkladı.
Konuşmasında festivalin anla-
mı ve atmosfere değinen Alaşara 

Vakfı Başkanı Musa Egzek, “Spor her yaştan ve her daldan insanları bir 
araya getirir, fakat Abaza oyunlarının farkı bu etkinliğin dünyanın birçok 
farklı ülkesinde yaşayan Abaza ulusu mensuplarını bir araya getiriyor ol-
masıdır. Oyunlarda bu yıl ilk defa Mısır’dan gelen takımlar yer aldı. Bu 
durumun gerçekleşmesi DAK heyetinin geçtiğimiz aylarda Mısır’ı ziyaret 
etmesi sayesinde mümkün oldu.” ifadelerini kullandı.B
Bir sonraki yıl yaklaşık elli ülkede bulunan Abaza diasporasından takımla-
rın ve temsilcilerin katılımı için çalışmalar yürütüleceği açıklandı.
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Karaçay-Çerkes’te Gajiyev bağlantılı tutuklama
Eski “Ansar Vakfı” başkanı Ebubekir Rizvanov, teröre destek verdiği iddia-
sıyla tutuklandı.
Yerel mahkeme Rizvanov’un Dağıstanlı gazeteci Abdulmumin Gajiyev ve 
Karaçay-Çerkes’den girişimci Kemal Tambiyev ile birlikte terör örgütünü 
finansa ettiğini öne sürdü.

Rizvanov’un avukatı Rafidin Kurbanov, suçlamaların herhangi bir kanıtının 
olmadığını, iddiaların dava açma kararı çıkarılması için olduğunu belirtti.
Hatırlanacağı üzere, 18 Haziran’da da Ebubekir Rizvanov’un bölge mah-
kemesi kararı ile gözaltına alındığı açıklanmıştı. Avukatların bu kararı Da-
ğıstan Yüksek Mahkemesine taşıması sonucu davanın tekrardan görüle-
ceği ve yeni duruşma yapılacağı belirtilmişti.
Haber kaynakları, Rizvanov ile bağlantılı olduğu iddia edilen Gajiyev ve 
Tambiyev’in mahkeme kararının kısa süre sonra belli olacağını aktardılar.
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Kuzey Osetya
                               

Kuzey Osetya’da kuraklık tarım sektörünü vurdu
Kuraklık nedeniyle Kuzey Osetya’da 
acil durum ilan edildi. Yetkililer tarım 
sektörünün ciddi anlamda zarara uğ-
radığını açıkladı.
Başbakan Yardımcısı Ahsarbek Sa-
batkoev hükümet toplantısından son-
ra yaptığı açıklamada, Mozdok, Ki-
rovski ve Pravoberejnı bölgelerinde 
kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildiğini belirtti.
Acil durum ilan edilen bölgelerde tarım sektörünün zarara uğradığını ifade 
eden Sabatkoev, kaybın 77 bin hektarlık tarım arazisindeki mahsulü kap-
sadığını bildirdi.

Oset köyünde su krizi
Kuzey Osetya’daki Razdzog isimli 
köyün susuz kalması ufak çaplı krize 
neden oldu.
Su kesintileriyle gündeme gelen Ku-
zet Osetya’nın Pravoberejniy bölge-
sindeki Razdzog köyünde susuzluk 
çeken halk duruma el attı.

Yaklaşık 20 ev için 140 metrelik su tesisatı kurulması gereken Razdzog’da, 
susuz kalan mağdurların kendi aralarında topladığı parayı belediyeye tes-
lim etmesi krizin çözülmesine neden oldu.
Köyün muhtarı Çermen Dzodziev, “Bu evler 1993 yılında kaçak su tesisa-
tı bağladılar. O insanlar suçluydu ve şimdi durumu düzelttiler.” ifadelerini 
kullandı.
Dzodziev, iki sokakta bulunan evlerin yeteri kadar içme suyuna sahip ol-
madıklarını, ancak herkesin kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenmesi 
gerektiğini vurguladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada yeni boru 
hattının 50 sene dayanacağı bildirildi.



36

Azerbaycan
                               

Türkiye’ye en yakın dost ülke Azerbaycan
Kadir Has Üniversitesi Türkiye 
Çalışmaları Merkezi’nin her yıl 
gerçekleştirdiği “Türk Dış Politi-
kası Kamuoyu Algıları Araştırma-
sı”nın 2019 yılı sonuçları açıklan-
dı. Araştırma sonuçlarına göre, 
Türkiye kamuoyu Türkiye’nin en 
yakın dostu olarak Azerbaycan’ı 
görürken, Türk dış politikasının en 

önemli sorunu olarak ABD ile ilişkileri öne çıkartıyor.
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe, Prof. Dr. 
Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr. Cihan Dizdaroğlu ile M. Gökcan Kösen tara-
fından hazırlanan çalışmanın saha araştırması,27 Mayıs-20 Haziran 2019 
tarihlerinde Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin 
kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Saha araştırmasında Türkiye 
halkına ülkenin dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular so-
ruldu, hükümete yön verecek tercihleri ortaya çıkartıldı.
Araştırma kapsamında sorulan, “Sizce Türk Dış Politikasının en önemli 
sorunu nedir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 20.6’sı ABD ile ilişkiler ya-
nıtını verirken, yüzde 18,3’ü “Sınır ötesi terör” yanıtını verdi. Geçtiğimiz 
yıl yüzde 26,0 ile en önemli sorun olarak görülen Suriye iş savaşı ise, bu 
yıl gerileyerek, üçüncü sıraya indi. Öte yandan, iki ülke ilişkilerinde son 
dönemde en önemli gerilim unsuru olarak öne çıkan Türkiye’nin Rusya’da 
S-400 füzeleri alımı konusunda, ankete katılanların yüzde 44’ü NATO’nun 
rahatsızlığı ve ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen, füzelerin alınması ge-
rektiğini belirtirken, yüzde 24,9’u alınmaması gerektiğini ifade etmektedir.
“Türkiye’nin en yakın dostu hangi ülkedir?” sorusuna katılımcılar geçen 
yıla göre yüzde 10,6’lık artışla yine “Azerbaycan” yanıtını verdi. Geçtiği-
miz yıl yüzde 59’luk bir kesim Azerbaycan’ı “en yakın dost ülke” olarak 
nitelendirirken, bu yıl ankete katılanların yüzde 65,3’ü en yakın dostumuz 
Azerbaycan dedi. Azerbaycan’ı azalan oranlarda KKTC ve Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinin takip ediyor olması bu yılın dikkat çeken sonuçlarından 
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biri oldu. Ayrıca Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler arasında ise ge-
çen yıl katılımcıların yüzde 60,2’si ABD yanıtını verirken, bu yıl katılımcıla-
rın yüzde 81,3’ü ABD’yi Türkiye için tehdit olarak gördüğünü belirtti. Ben-
zer şekilde geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 54,4’ü İsrail’i tehdit olarak 
görürken, bu yıl ise katılımcıların yüzde 70,8 ile yine İsrail’i ikinci sıraya 
yerleştirdi.
Ankete katılanları yüzde 60,8’i Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesi-
ni gerektiğini belirtirken, yüzde 50,3’ü üyeliğin Türkiye’ye katkı sağladığını, 
yüzde 69,6’sı “olası bir saldırıda Türkiye’nin yardımına gelecek olması”nı 
esas katkı olarak gördüğünü belirtti.
“Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız” sorusunda ‘stra-
tejik ortaklık vardır’ olarak yanıt verenlerin oranı yüzde 26,1 iken, Türkiye 
ile Rusya arasındaki en önemli işbirliği alanları nedir sorusuna katılımcıla-
rın yüzde 34,3’ü enerji alanındaki işbirliği cevabını veriyor. Aynı kategori-
de, ticari-ekonomik işbirliği yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 27,9 olduğu 
ortaya çıkıyor. Öte yandan, katılımcıların kendilerine sunulan ilişki alanla-
rının hiç birinde yüzde 50’nin üzerinde bir oranla iki ülke arasında işbirliği 
olduğunu belirtmemiş olmaları da dikkat çekiyor.

Azerbaycan’a vize 1 Eylül’de 
kalkıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Azerbaycan’ın Türk vatandaş-
larına yönelik vize uygulamasını 
1 Eylül’den itibaren kaldıracağını 
açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı payla-
şımda Çavuşoğlu, “Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev’in Sayın Cum-
hurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 
1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. ‘Bir millet iki devlete’ yakışan oldu!” 
ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbra-
him ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye 
Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.
Mektupta, şunlar kaydedildi:
“Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve 
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dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek dü-
zeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve 
beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında 
vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiş-
tirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 
Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor.”
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbay-
can ile Türkiye arasındaki tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve da-
yanışmaya dayalı ilişkilerin ulusal lider Haydar Aliyev’in “bir millet, iki dev-
let” sözlerine uygun en üst düzeyde olduğu ifade edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret 
edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz 
arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest 
dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan, Azerbaycan’ı 30 
güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti’nin geçerli ulusal 
pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül’den itibaren vize talebi karşı-
lıklı şekilde iptal ediliyor.”
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, vize şartının iptaliyle ilgili Türkiye Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklama-
da, Azerbaycan’da 30 günden fazla kalmak isteyen Türk vatandaşlarının 
statüsünün, Azerbaycan’ın ilgili yasalarıyla düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye’nin Azerbaycan vatandaşlarına 30 güne kadar vize 
muafiyeti uyguladığı hatırlatılarak Azerbaycan’ın kararının iki ülke arasın-
daki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlaya-
cağı yinelendi.
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Ermenistan
                               

Lavrov: Kafkasya’da esas ortağımız Ermenistan
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazetesine ver-
diği röportajda Rusya’nın Kafkasya’daki müttefiklerine değindi.
Eski Sovyet ülkelerinde ve Ermenistan’da siyasi gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini ifade eden Lavrov, Sovyetlerin yıkılışından sonra Batı’nın Uk-
rayna ve Gürcistan başta olmak üzere eski Sovyet ülkelerinin iç işlerine 
müdahale ettiğini belirtti.

Ermenistan hakkında konuşan Sergey Lavrov, “Ermenistan ile durum fark-
lı. Bu ülke Kafkasya’da Rusya’nın esas ortağıdır. Ermenistan ile bizim iliş-
kilerimiz müttefik düzeyindedir. Rusya, Ermenistan’ın önde gelen ekonomi 
ortağıdır. Eğitim, kültür, yatırım ve askeri teknik alanlarında ilişkilerimiz yo-
ğun bir şekilde gelişiyor.” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ve Gürcistan’daki duruma da değinen Lavrov, bu ülkelerde Rus-
ya’ya karşı eylemlerin yapıldığı ve Rusya karşıtı bir durumun olduğunu 
ifade ederek ileride bunların giderileceğiyle ilgili ümitli olduğunu açıkladı.
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Gürcistan
                               

Gürcistan’daki protestolar 17. gününde de devam etti
Gürcistan’da, açılışı 19 Haziran’da yapılan 26. Ortodoks Parlamentolara-
rası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus milletvekilinin başkanlık etmesi-
ne tepki olarak başlayan protesto gösterileri, 17. gününde “Özgürlük Yürü-
yüşü” ile devam etti.
Başkent Tiflis’te parlamento binasının karşısında akşam saatlerinde bir 
araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın isti-
fasını talep etti.
Göstericiler parlamento binası karşısında yaklaşık bir saat süren protesto-
nun ardından, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin Başkanı, eski Başbakan 
milyarder işadamı Bidzina İvanişvili’nin evine doğru “Özgürlük Yürüyüşü” 
yaptı.

Tiflis’in merkezinde Şota Rustaveli Caddesi’nden İvanişvili’nin evine kadar 
yürüyen protestocular Rusya karşıtı pankartlar taşıyarak Avrupa yanlısı 
sloganlar attı.
Gece saatlerine İvanişvli’nin evinin önüne ulaşan protestocular, Tiflis’te 21 
Haziran’da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok say-
da kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları İçişleri Bakanı Gakharia’nın 
istifasını talep etti.
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Gürcistan’da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran’daki 26. Ortodoks Par-
lamentolararası Genel Asamblesi’ne Rus heyetin katılması ve bir Rus mil-
letvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki 
göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı.
Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, 
emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve 
tazyikli su kullanmıştı.
Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması 
talebini kabul etmişti.
Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli 
Kobakhidze, 21 Haziran’da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan’daki resmi 
temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu 
şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi im-
zalamıştı.
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cum-
hurbaşkanı Mihail Saakaşvili’yi sorumlu tutarak, “Tüm bu gelişmelerin so-
rumlusu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın 
dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı.” ifadesini 
kullanmıştı.
Diğer yandan, Gürcistan Başsavcılığı, bir Rus milletvekilinin başkent Tif-
lis’te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi top-
lantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar sırasında bazı 
göstericilerin 20 Haziran’ı 21 Haziran’a bağlayan gece darbe girişiminde 
bulunduğunu belirterek bu girişimin emniyet güçleri tarafından önlendiğini 
bildirmişti.

Putin’e küfreden Gürcü gazeteci işinden oldu
Kırgızistan’ın Orok köyünde Ramazan Bayramında Ahıskalı Türkler ile 
Kırgızlar arasında yaşanan gerginlik üzerine New York Birleşmiş Milletler 
(BM) önünde bir gösteri düzenlendi.
Amerika Ahıska Türkleri Konseyi tarafından gerçekleştirilen gösteriye ka-
tılan ABD’de yaşayan Ahıskalılar ellerinde bayrak ve dövizlerle Kırgızis-
tan’daki soydaşlarına destek verdi. Gösteride konuşan Amerika Ahıska 
Türkleri Konsey Başkanı Aydın Mamedov, Ahıska Türklerine yapılan sal-
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dırıların kendilerini derinden üz-
düğünü belirterek, çıkan olayların 
Kırgızlarla Ahıska halkının arasın-
daki kardeşliği bozmaya yönelik 
olduğunu söyledi.
Mamedov, “Bu tür olayların tüm 
Kırgız halkına mal edilemeyeceği-
nin ve halklarımızın dostluğunun 
dün gibi bugün ve yarın da devam 
edeceğinin bilinciyle, bu olaylarının fitilinin Kırgızistan devleti içine sızmış 
hangi uzantılar tarafından ateşlendiğinin iyi tahlil edilmesi ve acil önlemler 
alınması gerektiği kanısındayız.” dedi.
Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde her zaman barış ve huzurdan 
yana olduğunu kaydeden Madedov, tarihsel ve gönül bağı olan köklerinin 
bulunduğu Türkiye’nin desteğini ise dünyanın neresinde olursa olsun his-
settiklerini vurguladı.

Tiflis Büyükelçisi Yazgan: 
Gürcistan’da FETÖ varlığı de-
vam ediyor
Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Yaz-
gan, Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) tehdidini hala sürdüğünü, 
örgütün Gürcistan’da varlık gös-
termeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Doğu Ortaklığı Zirve-
si’nin 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen “Gürcistan’ın Avrupa Yolu” 
konulu uluslararası konferans vesilesiyle bulunduğu Batum kentinde, FE-
TÖ’nün Türkiye ile çevredeki ülkelere oluşturduğu tehditlerle ilgili AA mu-
habirinin sorularını yanıtladı.
Batum’da yaşayan Türk ailelerin 15 Temmuz’u çok yakından hissettiklerini 
kaydeden Yazgan, “Yurt dışında insan ülkesinin böyle bir saldırıya, böyle 
alçakça bir saldırıya uğraması durumunda kendini birden o uçurumun ke-
narında görüyor. Batum’daki vatandaşlarımız bunu yaşadılar.” dedi.
Yazgan, “FETÖ dediğimiz terör örgütü, kendini sivil toplum kuruluşu ola-
rak, bir eğitim kuruluşu olarak tanıtan ve bir dini vasfı olan topluluk olarak 
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tanıtmaya çalışan bir örgüt. Çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden 
oluşan, gizli gündemi olan bir örgüt. Türkiye devletine sızarak, devleti ele 
geçiremeyince böyle bir darbe girişimi yaptı.” ifadelerini kullandı.
Yazgan, FETÖ’nün uzantılarıyla her yerde mücadele edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak şöyle devam etti:
“Bizlere düşen görev yurt dışında yaşayan, yurt dışında devlete hizmet 
eden bürokratlara, memurlara düşen görev de bu mücadelede kendimize 
düşeni yapmaktır. Bir; yurt dışında ‘size ne oldu’ diyenlere bu işi doğru 
anlatmaktır. İki; yurt dışında örgütün uzantılarıyla mücadele için devlet ku-
rumlarıyla ve diğer ülke makamlarıyla koordinasyon sağlamaktır. Üç; şe-
hitlerimizin anısını yaşatmaktır.”
FETÖ tehdidinin Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde de sürdüğüne işaret 
eden Yazgan, “Maalesef ve maalesef bugün hala Türkiye’nin komşusu 
Gürcistan’da ve diğer ülkelerde bu örgüte bağlı olan insanlar sokaklarda 
bizim vatandaşlarımızla birlikte yürüme cesaretini gösterebiliyorlar. Sahibi 
oldukları işletmeler açık olabiliyor, okulları devam edebiliyor. Ve bu Türki-
ye’nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak devam ettiği sürece bizim müca-
delemiz de devam edecek.” diye konuştu.
Türkiye’nin, FETÖ’ye karşı yanında olan ülkeleri unutmayacağını belirten 
Yazgan, Gürcistan’ın 15 Temmuz’da verdiği desteğin çok değerli olduğunu 
dile getirdi.
Yazgan, demokrasinin korunmasında Türkiye’ye destek olanları da karşı 
duranları da daima hatırlayacaklarının altını çizdi.
Hain darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye’nin iç savaşa 
sürüklenebileceğini belirten Yazgan, kimsenin “alçakça planlanmış” bu kal-
kışmanın sonuçlarıyla yaşayamayacağını kaydetti.
Yazgan, durumdan sadece Türkiye’nin değil Gürcistan da dahil bölge ülke-
lerinin de derinden etkileneceğini sözlerine ekledi.
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Rusya
                               

Yavuz sondajda Rusya rahatsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, Moskova’nın 
Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj 
çalışmalarından endişeli olduğu 
belirtildi.
Açıklamada, “Türkiye’ye ait ikinci 
bir geminin sondaj keşif çalışma-
ları yapmak üzere Kıbrıs mün-
hasır ekonomik bölgesine girdiği 
konusundaki bilgilerle ilgili olarak, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip 
ediyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin Kıbrıs sorununa kalıcı, 
uygulanabilir ve adil bir çözüm için koşulların yaratılmasında yardımcı ola-
mayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta sonu yaptığı açık-
lamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz’da 
ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz’un, Kar-
paz’daki Zafer Burnu’nun güneyine ulaştığı bildirildi.
Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz sondaj gemisi, daha önce Tanzanya, 
Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Rus turistlerin en tehlikeli gör-
dükleri bölge Kafkasya
Rus turistlerin seyahatleriyle il-
gili yapılan bir araştırmaya göre 
güvensiz ve tehlikeli bölgeler be-
lirlendi. Listenin başında yüksek 
oranla Kafkasya Cumhuriyetleri 
yer alıyor.

Ağırlıklı olarak Rus turistlerin cevap verdiği soruları Biletix adlı anket şirket 
hazırladı. Online anket üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 
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seyahat için en güvensiz bölge, yüzde 36 oranla Dağıstan oldu. Dağıs-
tan’ın ardından yüzde 34 oranla Çeçenya ve Krasnodar bölgeleri yer aldı. 
Katılımcıların yüzde 51’i ise seyahat için en güvenli yerin St. Petersburg ve 
Leningrad bölgesi olduğunu belirttiler.
Rus turistlerin seyahat için en güvensiz buldukları yabancı ülkelerin ba-
şında ise Suriye, Afganistan, Somali ve Brezilya gibi savaş olan ya da suç 
oranı yüksek ülkeler yer aldı. Seyahat için en güvenli yabancı ülkenin ise 
Finlandiya olduğu belirlendi.
Moskova’nın güvensiz bölgeler listesinde yer alması ise yapılan araştırma-
nın ilginç bir sonucu olarak kayda geçti.

Moskova’da muhalifler gözünü yerel seçimlere dikti
Rusya’da halkın genel memnuniyetsizliğini ve Devlet Başkanı Putin’in 
azalan popülaritesini fırsata çevirmek isteyen muhalefet, sonbaharda ya-
pılacak Moskova yerel meclis seçimlerine katılabilme mücadelesi veriyor. 
Muhalif medyaya göre ise iktidar, muhalif adayların seçimlere katılımını 
haksız gerekçelerle engelliyor.

Aralarında İlya Yaşin, Lyubov Sobol, Dmitri Gudkov, Sergey Mitrahonov ve 
İvan Jdanov’un da bulunduğu bazı önde gelen Kremlin muhalifi isimlerin 
adaylık başvuruları reddedildi. Red gerekçelerinin çoğunu, toplanan imza-
ların sahte olduğu iddiası oluşturuyor.
Yetkililer önde gelen bazı muhalif adayların başvurularında “usulsüzlük 
tespit ettiklerini” söylerken, muhalifler bu iddiaları reddediyor. Muhalifler, 
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kendilerini adaylıktan caydırmanın bir yolu da artık sürekli hale gelen gö-
zaltı baskısına işaret ediyor.
Son olarak geçtiğimiz hafta Moskova’da düzenlenen ve 2 bin kişinin katıl-
dığı muhalefet mitinginde onlarca kişi gözaltına alındı. Ünlü muhalif aday 
İlya Yaşin ile Navalnıy destekçisi Lyubov Sobol gözaltına alınan gösterici-
ler arasında.
Moskova Seçim Komitesi, 216 adayın başvurusunu onaylarken 27 adaya 
izin vermedi. İlya Yaşin de seçime katılmasına izin verilmeyen adaylar ara-
sında. 47 adayın başvurusu ise hala incelenmeyi bekliyor. Adaylığı redde-
dilen isimlerin mahkemeye gitme hakkı var.
8 Eylül’de gerçekleşecek seçimlerde 7,2 milyon Moskovalı, 45 Şehir Mec-
lis üyesini seçmeye hazırlanıyor. Şehir Meclisi (Duma) şu anda Vladimir 
Putin’in partisi Birleşik Rusya’nın hakimiyetinde.

Rusya’da siyasi tutsakların sayısı arttı
Rus muhalif Vladimir Kara-Murza, 
son dört yılda Rusya’daki siyasi 
tutsakların sayısının altı kat arttığı-
nı söyledi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Konseyi toplantısında açıklama-
larda bulunan Kara-Murza, önde 
gelen insan hakları savunucuların-
dan Andrey Saharov’un 1976 yılın-
daki Nobel Ödül Töreni’ndeki konuşmasında, Rusya’da 126 siyasi tutsağın 
bulunduğu söylediğini aktardı. Kara-Murza, bugün Memorial İnsan Hakları 
Savunucuları Merkezinin istatistiklerine göre, Rusya’da siyasi ve dini se-
beplerden dolayı baskı gören ve siyasi tutsak olarak kabul edilen 297 kişi 
bulunduğuna dikkat çekti.
Konuyla ilgili ifadelerinde Kara-Murza, “Bu net sayı değil, ama bu sayı bile 
zulmün boyutlarını anlamak için yeterli” dedi. Rus muhalif ayrıca, “Son dört 
yıl içinde Rusya’daki siyasi tutukluların sayısı altı kat arttı. Onların takip 
edilmesi sadece Rusya Federasyonu Anayasasını değil aynı zamanda İn-
san Hakları Evrensel Beyannamesinde belirlenen sorumlu olduğu hüküm-
leri de çiğnemektedir” değerlendirmesinde bulundu.
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Rusya vizeleri kaldırıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
hizmet pasaportu ve hususi pasaport 
sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan 
vize rejimini kaldırdı.
Rusya hükümetinin yasal düzenleme-
lerine ilişkin sitede yayınlanan belgeye 

göre Vladimir Putin, 24 Kasım 2015’te Rus Su-24 uçağının Türk F-16’ları 
tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye’ye uygulanan özel ekonomik ön-
lemlerin bazılarını iptal etti.
Rus liderin imzaladığı kararnameye göre hizmet pasaportu ve hususi pa-
saport sahibi Türk vatandaşları sadece kısa süreli iş seyahatlerini değil, 
Rusya’ya yapacakları her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirebilecek.
Kararnamede, bu uygulamanın mütekabiliyet ilkesi gereğince Türkiye’nin 
Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla hayata 
geçirileceği ifade edildi.
Kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Ankara ve Moskova arasındaki 
12 Mayıs 2010 tarihli vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın kısmen 
yeniden uygulamaya koyulduğunu Türk makamlarına tebliğ etme talimatı 
veren Putin, hükümete de yasal düzenlemelerini bu kararnameye uygun 
hale getirme emri verdi.
Rusya lideri Putin, 6 Şubat’ta diplomatik ziyaret ve iş seyahati yapacak 
Türk vatandaşları ve Türk tır şoförleri için vize muafiyetini öngören karar-
nameyi imzalamıştı.

Navalnıy: Hükümet beni hapishanede zehirleyecek kadar aptal
Rusya’da geçen hafta sonu tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşarak 
hastaneye kaldırılan muhalif lider Aleksey Navalnıy zehirlenmiş olabilece-
ğini söyledi. Dün Navalnıy’ın avukatı ve hastanedeki doktorlardan biri de 
muhalif siyasetçinin zehirlenmiş olma ihtimali olduğunu aktarmıştı.
Navalnıy’ın fenalaşmasının sebebinin alerjik reaksiyon olduğu iddia edil-
mişti. Navalnıy kişisel blogunda yayımladığı yazısında daha önce asla 
alerjik reaksiyon göstermediğini ifade etti.
Rus muhalif lider blogundaki yazısında hükümeti kastederek, “Gerçekten 
seni direkt şüpheleri üzerlerine çekecek bir yerde zehirleyecek kadar aptal-
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lar mı?” diye sordu. Navalnıy kendi 
sorusuna şu yanıtı verdi:
“Şunu kendimden emin bir şekilde 
söyleyebilirim: Rusya’da iktidarda-
ki insanlar gerçekten epey aptal-
lar. Yaptıklarına bakınca bir anlam 
veya mantık arıyorsunuz. Ama as-
lında olan şey onların aptal, kötü 
niyetli ve paraya takıntılı olmaları.”

Navalnıy’ın Moskova’da tedavi gördüğü hastane siyasetçinin geçirdiği ani 
rahatsızlıkla ilgili bir açıklamada bulunmazken, Navalnıy’ın tedavisi bittik-
ten sonra tutulduğu hapishaneye geri gönderildiği bildirildi.
Navalnıy’ın Vladimir Putin hükümetinin en büyük rakiplerinden biri olduğu 
biliniyor. WSJ, Navalnıy’ı bir makalesinde “Putin’in en çok korktuğu adam” 
olarak tanımlamıştı.
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Dünya
                               

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ticareti geliştirecek
Rusya Demir Yolları Lojistik şir-
ketiyle anlaşma yapan Türk fir-
ması Pasifik Eurasia Lojistik, ey-
lülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 
hattında ilk deneme taşımalarını 
gerçekleştirmeyi planlıyor.
Türkiye ile Rusya arasındaki 
demir yolu taşımacılığını geliş-
tirmek için geçtiğimiz aylarda 
Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik 
Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme 
taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor.
Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, AA 
muhabirine, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kuruluşları arasın-
da Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği yapılmasına ilişkin 6 
Mayıs’ta mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.
Söz konusu iş birliğiyle Rusya menşeli yüklerin taşımasının Bakü-Tif-
lis-Kars hattına dahil edilmesinin amaçlandığını belirten Shakhbandarov, 
bu kapsamda şirketlerinin de Rusya Demir Yolu Lojistik şirketiyle ortak bir 
lojistik firması kurmak için anlaşma yaptığını bildirdi.
Shakhbandarov, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ticare-
te katkı sunacağını vurgulayarak, “Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon 
tonun üzerinde bir taşımacılık mevcut. Bunun yüzde 80’i deniz yoluyla, 
yüzde 20’si de kara yoluyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacılıkta de-
mir yolu kullanılmıyor. Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle yapacağımız 
iş birliği hem bölge ülkelerinde hem de Türkiye’de özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yapacağı ticarete katkı sağlayacak.” dedi.
Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olum-
lu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya’nın yanı sıra Türki-
ye’nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 
500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi.
Shakhbandarov, şöyle konuştu:
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“Şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımacılığın yükü çok az. 1,5 
senede 140 bin ton taşınmış. Hedefimiz bunu bir senede 1 milyon tona, 
orta vadede de 5 milyon tona çıkarmak. Türkiye ve Rusya’nın ticarette 
koyduğu hedeflere ulaşmanın en hızlı yollarından biri lojistik alternatif ve 
zincirlerini geliştirmek. Küçük, orta ve büyük işletmelere lojistik konusunda 
bir seçenek sunmak, o bölgelerdeki istihdama ve ülkemizin ihracatına cid-
di katkılar sağlar.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde Kars’ta terminal ve lojistik 
merkezi inşaatının da devam ettiğini anımsatan Shakhbandarov, “Hedefi-
miz Rusya’dan gelen demir yolu yüklerinin hiçbir kesinti olmadan Mersin’e 
kadar varması. Aynı şekilde ters istikamette de Türkiye’de üretilen özellikle 
makine sanayisi ürünleri Rusya’nın kuzeyine kadar rahat bir şekilde ulaşa-
cak. Eylül ayında ilk deneme taşımasını yapmayı hedefliyoruz.” dedi.
Rusya Demir Yolları Lojistik Şirketi Üst Yönetici Yardımcısı Eduard Alyr-
zaev de yaptıkları anlaşma kapsamında Pasifik Avrasya Lojistik şirketiyle 
ortak şirket kuracaklarını söyledi.
Türkiye ve Rusya arasında demir yolu bağlantısını sağlamayı amaçladık-
larını belirten Alyrzaev, “Bu iş birliğinin yeni olanaklar sağlayacağını ve iki 
ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını düşünüyorum.” ifadelerini kul-
landı.
Alyrzaev, bölgede demir yolu taşımacılığının canlanmasının önemine dik-
kati çekerek, şunları kaydetti:
“İki ülke arasındaki ticaret her geçen yıl artıyor. Yeni yollar bulmamız bul-
mamız gerek. Rusya ve Türkiye arasındaki demir yolu taşıma teknolojile-
rini geliştirmek ve ülkeler arası ticaret hacmini artırmak için yeni olanaklar 
sağlamak istiyoruz. Ortak çalışmamız ortak başarıyı da beraberinde geti-
recektir.”

Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Kafkasya bölgesine şube açma ha-
zırlığında
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Kuzey Kafkasya’da 
şubeler açmakla ilgilendiklerini belirtti.
Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun davetiyle bir araya gelen gazetecilerle 
yaptığı görüşmede konuya ilişkin görüşlerini aktaran Ateş, “Tabii ki kar-
deş ve dost halkların yaşadığı Kafkasya bölgesiyle ilişki kurmak istiyoruz. 
İlk aşamada bölgedeki üniversitelerde iş birliği yapmalıyız. Örneğin oraya 
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öğretim görevlileri gönderebiliriz. 
Fakat uzun vadede Kuzey Kafkas-
ya bölgesinde enstitünün şubeleri 
kurulması planlanmaktadır.” ifade-
lerini kullandı.
Forumun davetiyle, 15 Rus gaze-
teci İstanbul ve Ankara’yı ziyaret 
etti. Uzmanlarla yuvarlak masa 
görüşmeleri, yetkililerle toplantılar, 
TRT World ve TRT Arabi kanallarına geziler düzenlendi, Sabah gazetesi 
editör ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü ziyaret edildi.
Türk-Rus Toplumsal Forumu, Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel, insani, 
bilimsel, eğitimsel, bilgi ve iş alanındaki etkileşimi güçlendirmeyi ve her iki 
ülkenin sivil toplum potansiyelini canlandırarak iki ülke ilişkilerini büyütme-
yi amaçlıyor. Forum çevresinde, Rusya ve Türkiye’nin kitle iletişim araçları 
da dahil çeşitli alanlarda on komite çalışıyor.
Enstitü sitesinde kuruluş ve faaliyetleri tanımlanan yapıyla ilgili, “Yunus 
Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; 
bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kül-
türü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet 
vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu 
geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş 
bir kamu vakfıdır. Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak 
bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu mer-
kezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin 
tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel ça-
lışmalara destek vermektedir. 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus 
Emre Enstitüsünün yurt dışında 58 kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür 
merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eği-
tim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğre-
timi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı 
tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası 
etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir.” ifadeleri geçiyor.
Aynı zamanda sitede Rusya Federasyonu sınırları içerisinde Moskova ve 
Kazan şubeleri, Gürcistan’da Tiflis şubesi ve Azerbaycan’da ise Bakü şu-
besi bulunduğu görülüyor.
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Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yola çıktı
Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni için Erzurum 
Palandöken Lojistik Merkezi’nde uğurlama töreni düzenlendi.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demir Yolları Genel Mü-
dürü David Peradze, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia Lojistik Şir-
ketinin yetkilileri ve Erzurum protokolünün katıldığı tören, İstiklal Marşı’nın 
okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Erzurum bar ekibinin gösteri yaptığı törende kesilen kurbanın ardından 
yük treni Gürcistan’a uğurlandı.
Törende konuşan Uygun, İstiklal Mücadelesi’nde tarihi kararların alındığı 
Erzurum Kongresi’nin 100. yılında tüm şehitleri rahmetle andıklarını be-
lirterek Türkiye ile dost ülke Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat 
treni uğurlama törenine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Son yıllarda daha da önem kazanan demir yolu sektörüne küresel ölçekte 
büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Uygun, “Uzak Doğu’dan Avrupa’nın 
batısına kadar uzanan demir yolu ulaşım ağının orta koridorunda yer alan 
ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan önderliğinde demir yollarımıza 
önem verilmektedir.” dedi.
Uygun, son 16 yılda demir yollarına 131 milyar lira tutarında yatırım ya-
pıldığını belirterek bu yatırımlarla yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri başta 
olmak üzere mevcut hatların yenilenmesinden elektrikli ve sinyalli hale ge-
tirilmesine kadar çok önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.
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Demir yolu ağının genişletilmesinin yanı sıra doğudan batıya kesintisiz de-
mir yolu ulaşımın sağlanması ve demir yolu taşıma payının artırılması-
na yönelik çalışmalar yapıldığına da işaret eden Uygun, “Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) demir yolu projesinin hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. 2017 
yılında hizmete açılan bu hat üzerinden bugüne kadar Türkiye, Azerbay-
can ve Kazakistan arasında yük taşımacılığı yapıldı. Tarihi ve kültürel bağ-
larımız olan dost ve kardeş ülke Gürcistan Demir Yolu İdaresi ile gerçek-
leştirdiğimiz görüşme sonrası 17 Haziran’da iş birliği anlaşması imzaladık. 
Uğurladığımız ihracat treni de bu anlaşmanın somut sonucu ve ilk meyve-
sidir.” dedi.
Uygun, şöyle devam etti: “Cam sanayisinde kullanılan soda külü ile demir 
çelik sanayisinde kullanılan demir cevheri taşıyacak trenimiz Türkiye ile 
Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat treni olma özeliği taşıyor. Ayrıca 
tren Gürcistan’dan ülkeye gelirken Ahılkelek İstasyonu’nda bujileri değişti-
rilmiş ve böylece iki ülkenin demir yolu hatlarındaki ray açıklığından doğan 
uyumsuzluk giderilmiş, yüklerin elleçlenmesinden doğan iş gücü ve zaman 
kaybı da önlenmiştir.”
Uygun, demir yolu iş birliğine yönelik katkılarından ötürü başta Bakan Tur-
han’a, Gürcistan Demir Yolları Genel Müdürü Peradze’ye ve projede emeği 
geçenlere teşekkür ederek Tiflis’e uğurlanan trenin hayırlı olmasını diledi.
Peradze de Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat tre-
ninin Erzurum’dan kalkacağını ifade ederek, “Bugün Gürcistan ve Türkiye 
için tarihi gün. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden 
süreçte demir yoluyla ilgili gelişmeler takip edilecektir.” dedi.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver de Erzu-
rum’da sefere konulan ilk ihracat trenini uğurlamanın mutluluğunu yaşadı-
ğını belirterek ihracat treninin hayırlı olmasını diledi.
DAİB’in önemli birlik olduğunu vurgulayan Tanrıver, “Erzurum’un özlem 
duyduğu, eski günlerin canlanacağı gün olan bugünde demir yoluyla Er-
zurum’dan ilk ihracat gerçekleşiyor. DAİB 1937’de kurulan birlik. İnşallah 
yakın zamanda Erzurum ve Doğu Anadolu’daki firmalarımızın bu etkinliğe 
katılmalarını istirham ediyorum.” diye konuştu.
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