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Giriş
Eylül ayında Türkiye’deki Kafkas diasporasının gündeminde DÇB’nin meşruiyeti ve
Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli Çerkesler vardı. Avrupa’daki Kafkas diasporası ise
soykırımı ve insan haklarını gündeme getirdi. Avrupa Çeçen İhtiyarlar Konseyi’nin
Avrupa devletlerine yayınladığı bildiriyi ve Münih Çerkes Araştırmaları Enstitüsü’nün
düzenlemek istediği soykırım konulu konferans ile ilgili haberleri Eylül Raporumuzda
bulabilirsiniz.
Kafkasya gündeminde yine terör operasyonları vardı. Özellikle Dağıstan operasyonları
ve Rusya’nın bu konuda gösterdiği çelişkili tutum dikkat çekti. 2 Eylül’de operasyonları
bitirdiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, Eylül Ayı sonunda operasyonların yerleşim yerleri
dışında sürdüğünü açıkladı.
Bunların dışında Kafkasya’daki devletler arası ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Kültürel
etkinlikler aracılığıyla da uluslararası arenada Kafkasya kültürü ve halkları tanıtılıyor.
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Diaspora
Çerkes Soykırımı Konferansı yapılacak
Çerkes Araştırmaları Enstitüsü Çerkes soykırımı ile ilgili uluslararası bir konferans
düzenlemeyi planlıyor.

Münih Çerkes Araştırmaları Enstitüsü “TIM” 2016’nın ilkbahar döneminde,
Almanya’nın Münih şehrinde, Çerkes Soykırımıyla ilgili uluslararası bilimsel bir
konferans düzenlemeyi planlıyor.
Circassia Times Russian sitesi, tüm Çerkes sivil ve siyasi kuruluş temsilcilerini,
aktivistleri ve vatanseverleri konferansa katılmaya çağırdı. Bunların yanında Çerkes
işadamlarını konferans için destekte bulunmaya çağıran site, yakın bir zamanda
destekte bulunmak isteyenlerin kullanabileceği bir hesap numarasının duyurusunu
yapacaklarını söyledi.
Konferansta Almanya hükümeti özelinde Avrupa Birliği’ne yönelik bir bildiri ile Rusya
İmparatorluğu’nun 19. yüzyılda Çerkes halkına yaptığı soykırımın tanınması istenecek.
“TIM” Çerkes Araştırmaları Enstitüsü Zaur Gedıvace, konferansın duyurusunda,
“Ukrayna, Polonya, Litvanya, Estonya ve Moldova hükümetlerine Çerkes soykırımının
tanınması talebiyle başvuruda bulunan Çerkes aktivist grubundan, Münih’teki
uluslararası Çerkes Soykırımı konferansı yapılıp, ilgili bildiri kabul edilinceye kadar
Almanya hükümeti ve Avrupa Birliğine herhangi bir başvuru yapmamalarını rica
ediyoruz” dedi.
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Avrupa Çeçen İhtiyarlar Konseyi’nden Avrupa’ya sert
sözler
Avrupa’da bulunan Çeçen İhtiyarlar Konseyi 21 Eylül’de yaptıkları basın
açıklamasında, Rusya’nın saldırgan tutumuna sessiz kalan Avrupa’yı sert sözlerle
eleştirdi. Basın açıklamasına göre, Rusya ancak Çeçen meselesi çözülürse hizaya
sokulabilir. Basın açıklamasının tam metnini tercüme ederek alıntılıyoruz.
Avrupa Çeçen İhtiyarlar Konseyi’nden sesleniş
“Dünya insanları, ayağa kalkın!”
Ünlü marşın bu sözleri, bugün hala geçerliliğini koruyor. Bugün, Avrupa’yı faşizmden
kurtaranların torunlarını, aynı marşla, Putin yönetimindeki faşist Rusya’ya karşı
birleşmeye çağırıyoruz.
Diri diri yakılan insanların yüzlercesi bize Ukrayna göklerinden sesleniyor. Diri diri
gömülenlerin yüz binlercesi bize Çeçenya topraklarından sesleniyor! Bizler Avrupa
Çeçenleri İhtiyar Konseyiyiz. Sizlere yirminci yüzyılın başlarında kendi vatanlarından
kovulmuş olan, parçalanmış halk adına sesleniyoruz! BM, Güvenlik Konseyi ve Avrupa
Konseyi’nin pasifliğinden ötürü, Kremlin barbarı koleksiyonuna bir yüzülmüş kafa
derisi daha kattı. Dünya’nın gözü önünde yüzülen bu kafa derisi, Avrupa’nın
merkezindeki en büyük ülkenin, Ukrayna’nın kafa derisidir. Fareli köyün kavalcısı
misali, Rusya’nın kavalıyla çaldığı petrol ve gaz melodisinin verdiği sarhoşluktan yeni
yeni uyanan Avrupa toplumu etrafına bakınıyor. Eskiden namuslu yurttaşlarının,
insanlarını vahşice öldüren faşistlere karşı nasıl savaştığını hatırlamaya çalışıyor.
Bu umursamaz insanlara, öfkelenmekte çok geç kalındığını anlatmamız lazım.
Avusturya, Danzig, Sudetenland ilhakı ve diğerleri; tarihten hiçbir şey
öğrenmediğimizin en açık delilidir.
Şimdi, kudurmuş düşman Avrupa’nın eşiğinde duruyor. Baltık devletlerinin başkanları
sınırlarını, Rus canavarının şakırdayan silahlarından kurtarmaya çağırıyor. Havadaysa
yüzlerce Avrupalının olduğu yolcu uçakları patlıyor. Avrupalı dürüst
siyasetçiler, Rusların Karabağ işgalini, Moldovya’nın Transdinyester işgalini, ve
Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya’yı ilhakını ve son olarak tüm uluslararası
hukukun İçkerya’da nasıl çiğnendiğini hatırlamakla yükümlü değildir. Nükleer silah
dışında uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış tüm silahlarla işlenen toplu cinayetler
onları hiç etkilemedi. Burada, BM üyelerinden birinin “Şimdi ne yapacağız, onları mı
bombalayacağız?” şeklindeki sorusuna, Mikhail Saakaşvili’nin verdiği cevabını
hatırlamak lazım, “Hayır, elbette, onların bizi bombalamasını bekleyelim!”
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Bugün internet sayesinde durum herkes tarafından biliniyor. Buna rağmen, politika
hiçbir zaman olmadığı kadar ikiyüzlü, hilekar ve alçak! Bugün, düne kıyasla yüz
milyonlarca kişi yaşananları bizzat takip etme, kıyaslama ve yorumlama imkanına
sahip! BM, AGİT, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği’nde koltuk aşındıranlar, bizce
çok basit bir şeyi anlamamaya devam ediyorlar: onların yalanı, onların eylemsizliği, iki
yüzlülükleri ve dünyanın güçlülerine yaptıkları dalkavukluklar, bizleri en aşağıdan en
yukarıya kadar ahlaksızlaştırıyor. Zorbalar ve satın alınmış politikacılar artıyor. Suç
oranı tüm dünyada yükseliyor! Avrupa’nın Schröder ve Berlusconi’leşmesi çok
tehlikelidir! Medeniyet kendisini köşeye sıkıştırıyor: kendimizi adalete çağırma ve
ahlaki değerlere yönelme hakkından mahrum bırakıyoruz!
İnternetin, sadece bölge ve devletlerin sınırlarını değil, güçlü ve zayıf cumhuriyetler
arasındaki eşitsizliği de ortadan kaldırdığını görmeliyiz. Bugün durum şundan ibaret,
toplumlara kendi şartlarını dayatan, güya bilinmeyen güçlerin boyunduruğu altında
yaşıyoruz. Bu bilinmeyen güçlere, günümüzdeki global eşitsizlik, gelişmemiş ülkelerin
ve sivil toplumun gelişmesine yardım edecek uluslararası kurumların eksikliği ve en
güçlü ve en modern silahı yapma yarışı hizmet ediyor.
Eğer bu durumu düzeltmek istiyorsak, bunu ancak var olan uluslararası sözleşmeler
düzleminde, toplum bilincini yeniden inşa ederek ve kanunlara saygılı olarak
başarabiliriz.
Dünyanın uygar bir toplum olma özelliğini tümüyle yitirmediğinin ilk delili, Rusya’nın
doksanlı yıllarda çiğnediği Çeçen halkı ve İçkerya Cumhuriyeti’nin kendi kaderini tayin
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etme hakkı konusunda bir uluslararası müdahale olabilirdi! İkinci delil ise RusyaÇeçenya savaşında Rus askerlerince işlenmiş toplu cinayetlerin sorumlularının
cezalandırılması olabilirdi.
Sayın ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ilgili devletlerin Başkanları ve Bakanlar
Kurulu Başkanları, maden ki biz Çeçen halkı, modern dünyanın siyasi oyunlarında
pazarlık kozu olarak kullanılıyoruz, size bir öneride bulunmamıza izin verin: Eğer
Çeçen halkına kendi devletini kurma yetkisi verirseniz ve Rusya’nın başlattığı iki
Rusya-Çeçenya savaşının sorumlularını cezalandırırsanız, herşeyin yoluna girdiğini
göreceksiniz. Ruslar Kırım’ı vermeyi, Putin’i tasfiye etmeyi ve uluslararası topluma
haklarını iade etmeyi kabul edecektir. Bugün sizlerin önünde bir seçim var: Hukuku
kendi ekonomik çıkarlarınıza göre kullanmaya devam etmek veya dünyaya ekonomik
çıkarları mevcut hukuka uygun olarak düzenlemeyi önermek! Bu işin çözümünde
Çeçenler hayati önemi haizdir. Bir başka millet değil, ancak Çeçen meselesinin
çözümü saldırganı bertaraf edebilir!
Söz sizlerin, uygar dünya temsilcileri!
Avrupa Çeçenleri İhtiyarlar Konseyi

Maykop ve Bursa kardeş şehir olacak
Bursalı Çerkes Sanayici ve İşadamları Birliği’nden Çiğdem Bayraktar başkanlığındaki
bir heyet Maykop’u ziyaret etti.
Heyet Adıgey’in başkenti Maykop’un Belediye Başkanı Aleksandr Narolin’e, Bursa’nın
Nilüfer ilçesi yönetiminin Maykop ile kardeşlik ilişkileri oluşturmayı istediğini anlattı.
Maykop Belediyesi basın sözcülüğü, Natpress’e yaptığı açıklamada, “Maykop Belediye
Başkanı, Adıgey’in başkentinin uluslararası ilişkilerinin sağlamlaştırılmasına yardımcı
olabilecek bu inisiyatife olumlu yaklaştı” dedi ve Maykop’un Gaziantep ve Çin’in Quan
şehriyle güçlü uluslararası ilişkilerinin olduğu belirtildi.
Bu tür bağlantıların Maykop ve Adıgey ekonomisine yatırımların arttırılması ve
kültürel ilişkilerin gelişmesi konusunda önemli olduğu ifade edildi.
Bursalı heyetin üyeleri Adıgey Başbakanı Murat Kumpilov ve hükümet temsilcileri ile
de Adıgey ile Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında ticari-ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi konularını görüştü.
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Türkiyeli işadamlarının ifadesine göre, Nilüfer yönetiminin yatırım çekme ve
Maykop’un ihtiyaç duyabileceği sanayi sitelerinin inşası konusunda zengin bir
tecrübesi var. Heyet inşaat, lojistik, turizm ve diğer alanlarda projelere ilgi duyuyor.
Maykop belediye başkanı ise önerilerden biri olan Maykop’ta konut inşaatlarına
özellikle ilgi duydu.

St. Petersburg diasporasından İnguşlara yardım
St. Petersburg’da yaşayan İnguşlar, Prigorodnıi bölgesinde bir okulun giderlerini
üstlendi ve örnek alınmaları çağrısında bulundu.
St. Petersburg İnguş toplumu Kuzey Osetya’nın Prigorodnıi bölgesi Gadaborşevo
köyündeki okulun çocuklarını korumaları altına aldı.
Bunun dışında Petersburglu İnguşlar diğer şehir ve ülkelerde yaşayan İnguşları da
kendilerini örnek almaya çağırdılar. Mesajlarında, “Prigorodnıi bölgesi sakinlerinin
desteğimize ihtiyacı var. Onlar hepimiz için çok önemli bir iş yapıyorlar. Sizden her biri
onlara yardımcı olabilir. Sadece gerçekten istemek gerekli. Girişimimizi destekleyin.
Prigorodnıi bölgesi çocukları bizim ilgi ve alakamızı bekliyor” ifadeleri yer aldı.
Petersburg’lı İnguşlar, Galgayche’ye yaptıkları açıklamada, 1 Eylül’de yeni eğitim
öğretim yılının başlamasıyla Gadaborşevo köyündeki okulun 30 öğrencisinin okul
ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı olduklarını ve bu eylemlerini düzenli
hale getirmeyi düşündüklerini kaydederek tüm İnguşlara bu konuda destek olmaları
çağrısında bulundu.
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Kafkasya
Çerkesya
Adıgey Savcılığı’ndan IŞİD tedbiri
Adıgey savcılığı, IŞİD’in etkisi ve yayılmasına karşı mücadelelerini arttıracak.
Adıgey savcılığı bölgede ekstremist fikirlerin yayılmasına karşı mücadeleyi
güçlendirmek gerektiğini açıkladı.
Savcılık kurulu toplantısı sırasında, yönetim organları ve güvenlik organlarının önemli
çalışmalarına rağmen, ekstremizme karşı mücadele alanında hukuk ihlallerinin var
olmaya devam ettiği ifade edildi. Savcılığın aldığı önlemler sayesinde bu yıl, ilgili
alanda 250’den fazla ihlalin engellendiği belirtildi.
Savcılığın Natpress’e yaptığı açıklamaya göre, son yıllarda Adıgey’de yaşayan
Müslüman toplumda radikalleşme artıyor, özellikle de Teuçejski bölgesinde bir hayli
fazla.
Adıgey Cumhuriyeti savcılığı basın sözcülüğü, “Radikal İslami düşüncelerin etkisi altına
giren bazı vatandaşlar Suriye’ye IŞİD’e katılmak için gidiyor” açıklamasında bulundu.
Adıgey ve Krasnodar Kray Din İdaresi, imam ve müezzinlerin ekstremist fikirlerin
propagandasını yaptığını ve IŞİD’e katılmaya çağırdıklarını reddediyor.
Adıgey savcısı Vasili Poslovski, ektremist fikirlerin yayılmasına sebep olarak ülkenin
çok milletli olması, Adıgey’in silahlı örgütlerin bulunduğu coğrafyaya yakın olması ve
ekstremist içerikli materyallerin internette çok yaygın olmasını gösteriyor.
Toplantı sonunda savcılar kurulu, savcılık organlarının konuyla ilgili sunduğu tedbir
paketini kabul etti.
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Karaçay-Çerkes Başbaşkanı’nı seçti

8 Eylül’de Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti parlamentosunun, XIV. Olağan Kongresi’nde
hazır bulunan 50 milletvekilinden 46’sı, oy birliği ile Raşid Temrezov’un aday
gösterdiği Ruslan Kazanokov’u Başbaşkan olarak seçti
Kazanokov’u aday gösteren Temrezov, Ruslan Kazanokov’un ne yapılması gerektiğini
bilen profesyonel bir yönetici ve Karaçay-Çerkes’in gerçek bir evladı olduğunu söyledi.
Ayrıca Başbakanlık görev ve sorumluluklarıyla da baş edebileceğine inandığını
kaydetti.
Yapılan oylamada hazır bulunan 46 milletvekili, Kazanov’u oy birliğiyle destekledi.
Başbaşkanlık görevine seçilen Kazanokov, Karaçay-Çerkes haber ajansına yaptığı
konuşmada, bu atamayı büyük bir güven ve Karaçay-Çerkes halkına karşı sorumluluk
olarak değerlendirdiğini ifade etti.
27 Ağustos’ta Karaçay-Çerkes Devlet Başkanı Raşid Temrezov önceki ülke başkanı
Murat Kardanov’un istifa dilekçesini, başka göreve geçmiş olmasına dayanarak kabul
etmişti. Buna bağlı olarak, ülke anayasası gereğince hükümet istifa etmişti.
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Fransızlar Çerkes müziği için Adıgey’de

Geleneksel müzik arayışında olan Fransız araştırmacılar Adıgey’e Rostov’daki RusFransız kültür merkezinin desteği ile geldiler.
Fransız misafirler Umar Thabisimov Sanat Koleji öğrencileri ile görüştü ve geleneksel
müzik konusunda çalışan, halk ve el sanatları ustası Zamudin Guçev’in stüdyosunu
ziyaret ettiler.
Antuan Serjo ve Frederik Juani, Rouen Konservatuvarında modern stil ve akımlara
klasik bir yaklaşımda bulunarak ders veriyor.
Antuan ve Frederik’in Çerkes müziğine ilgisi iki yıl önce Rusya’ya ilk ziyaretlerinde,
başkent Moskova’da ellerine bir CD’nin geçmesiyle başladı. Arjantin, Afrika ve Avrupa
ülkelerinde topladıkları eserleri biliyorlardı ama Adıge müziği onlara hepsinden farklı
geldi.
Fransız misafirler, milli konuların anlatıldığı bu tarz geleneksel besteleri, genellikle
kendi ekipleri ile konservatuarlarında, bu şekilde eseri daha iyi anlayabildiklerini
söyledi. Kolej öğrencileri ile görüşmelerinin sonunda misafirler “şiçepşine” ile ilk defa
duydukları halk eserlerini kulaktan çaldılar.
Zamudin Guçev’in sanat atölyesini ziyaret eden Fransızlar, Çerkes geleneksel müzik
enstrümanları ile tanıştılar. Enstrümanları kullanmaya, hatta Adıge halk danslarını
oynamaya çalıştılar.
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Fransa’dan gelen kemancı, konservatuar öğretmeni Frederik Juani Natpress’e yaptığı
açıklamada, “Bence geleneksel müziği icra etmenin doğru yolu arkadaş grubu
içerisinde, nota ile değil kulaktan yapılan özgürce çalma metodudur. Bu tarz icralar ile
artık çok az karşılaşılıyor” dedi.
Folklor-etnografik ekibi Jıu’n müzisyenleri ile görüşen Antuan ve Frederik, Adıgey’e,
bir kez daha yeni motifler ve deneyimler için gelmeye karar verdi.

Nalçik’te tarihi höyük yıkıldı
Nalçik’te altı bin yaşındaki höyük yıkıldı.
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’in merkezindeki inşaat çalışmalarında,
Maykop kültürüne ait antik höyüğün bir kısmı yok edildi. Uzmanlar 2,5 milyon ruble
değerinde zarar verildiğini söylüyor.
Maykop medeniyeti, Kafkasya’da dağların eteklerine kurulmuş, bronz çağının ilk
dönemlerine ait kadim bir kültürdür. Maykop Höyüğü, 1897’de gün yüzüne çıkartıldı.
Tarihi höyük, Nalçik’in merkezinde Lenin caddesi No 7’de bulunan binanın bahçesinde
yapılan zemin çalışmaları esnasında zarar gördü. Vatandaşlar, bahçeye, apartman
sakinlerini için bir çardak inşa etmek istedi.
Greyder höyüğün güney cephesini yıktı. Yıkılan höyükte, vatandaşlar mezarlara ait
seramik parçaları buldu.
Kafkasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Biyaslan Atabiyev, Kavkazki Uzel’e yaptığı
açıklamada, “Uzmanlar höyüğün yıkılan kısmında bulunan anıt mezarların orijinal
görüntüsü hakkında tam bir fikre sahip değil” dedi.
Uzmanlar yıkımdan oluşan zararını 2,5 milyon ruble olduğunu söylerken, Atabiyev,
“Kültür mirasının korunması alanında yasanın ihlal edilmesine bağlı cezalar şu anda
oldukça arttırılmış durumda. Özellikle 6 milyon ruble para cezası ve 5 yıla kadar hapis
cezası öngörülüyor” dedi.
Kabardey-Balkar kültür bakanlığı ve şehir idaresi henüz yıkılan kültür mirası hakkında
bir açıklama yapmadı.
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Karaçay-Çerkes’de Beslan baskını anıldı
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde, Uluslararası Terörizmle Mücadele Dayanışma Günü
öncesinde, Beslan baskınında hayatını kaybedenler anıldı.
Karaçayevsk bölgesinin Kosta-Hetagurov köyündeki Beslan kurbanları anıtı önünde
yas töreni düzenlendi. Anmaya Karaçay-Çerkes hükümeti üyeleri, parlamento
milletvekilleri Spartak başkanı Kuşeterov ve Karaçayevsk bölgesi sakinleri, sivil ve dini
kurum temsilcileri katıldı.
Karaçay-Çerkes başkanı ve ülke vatandaşlarının inisiyatifi ile, Osetlerin toplu olarak
yaşadıkları Kosta-Hetagurov köyündeki anıt 2 Eylül 2011’de açıldı. O günden beri de
Beslan baskını yıldönümlerinde ülke vatandaşları kurbanları anmak üzere anıt önünde
toplanıyor.
Karaçay-Çerkes haber ajansının yaptığı habere göre, anma töreninin başında KaraçayÇerkes kilise ve camisi adına dua yapıldı. Karaçay-Çerkes Başkanı Raşid Temrezov
adına Başbakan Yardımcısı Murat Ozov bir konuşma yaptı. Ozov, 3 Eylül tarihinin
Rusya’daki en trajik tarihlerden biri,Terörizmle Mücadelede Dayanışma Günü
olduğunu ifade etti.
Törende Karaçay-Çerkes “Rus” sivil hareketi başkan vekili Yevgeni Jedyayev, ülkenin
onursal öğretmeni, Humarinski okul müdürü Murat Dugujev, Abhaz-Abazin halkları
kurumu başkan yardımcısı Sergey Pazov, Nogay halkı Birlik sivil örgütü başkanı İsmail
Kataganov ve Kosta-Hetagurov okulu öğretmeni Albina Misikova birer konuşma
yaptılar.
Anma törenine katılanlar terörizme karşı olduklarını ve bu konudaki dayanışmalarını
ifade ettiler, terör eylemlerinde ölenleri yasla andılar.
Anma töreninde Kuzey Osetya’lı şair David Gazatti’nin ‘Bu sonbahar Beslan’a
gelmeseydi daha iyiydi’ isimli şiiri bir Kosta Hetagurov okulu öğrencisi tarafından
okundu.
Törene katılanlar Beslan kurbanlarını bir dakikalık saygı duruşu ile andılar, gökyüzüne
beyaz balonlar bıraktılar. Anıta bırakılan çiçekler ardından tören sona erdi.
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Çeçenya
Çeçenya’da IŞİD tutuklamaları

Yedi Çeçen vatandaş IŞİD’e asker toplama şüphesiyle gözaltına alındı.
Polis, Vedeno’da, IŞİD’e katılma ve Suriye’deki savaş için IŞİD saflarında savaşacak
asker toplama şüphesiyle yedi Çeçen vatandaşı gözaltına aldı.
Çeçen emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınanların hepsi 30 yaşın
altındaki gençlerden oluşuyor. Açıklamada, “Onlar sahte dini bilgileri yayarak gençleri
IŞİD’e çekmeye çalışıyordu” denildi.
Açıklamaya göre, gözaltına alınanlardan biri, bir kaç yıl önce Suriye’deki
medreselerden birinde okudu. Diğerleri ise Suriye’ye savaşmaya gitmek istiyordu.
Polis subayı, Kavkazki Uzel’e yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınanlardan biri,
Suriye’de IŞİD için savaşan gruplardan birinin temsilcisi olan Ebu Mansur ile
görüştüğünü itiraf etti. Görüşmelerinin konusu, IŞİD’e katılma ve gençleri oraya
çekme. Gözaltına alınanlardan bir diğeri de, IŞİD’e daha önceden asker toplamış, üç
köylüsünü Suriye’ye savaşmaya göndermiş. Bu giden üç kişi Suriye’de hayatını
kaybetti. Şimdi de iki kişiyi daha göndermeye çalışıyordu” dedi.
Polis subayının ifadesine göre, gözaltına alınan gençler Caharkale’ye götürüldü.
Kadirov orada gençler ve aileleriyle görüştü.
Emniyet temsilcisi, “Görüşmede Vedeno bölgesi yönetim temsilcileri ile din idaresi
temsilcileri de vardı” dedi.
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Emniyet temsilcisi, gözaltına alınanların durumuyla ilgili meseleyi tam olarak anlamak
gerektiğini, haklarında cezai soruşturmanın açıldığını söyledi.
Şüpheliler arasında bir Tsa-Vedeno köyü sakini de bulunuyor.
Tsa-Vedeno köyünden bir vatandaş, “ Onun babası ve annesini 15 Eylül’de
Caharkale’ye götürdüler. Orada Ramzan (Kadirov) ile diğer yöneticiler vardı. Ailelere,
neden çocuklarının böyle olmasına izin verdikleri soruldu, bazıları sözlü olarak
oğullarından vazgeçtiklerini ifade ederken, onların affedilmesini istediler”
açıklamasında bulundu.

Kadirov’dan Rus yargısına sert tepki
Kadirov Kur’an ayetlerinin “Ekstremist Materyal” olarak tanınması kararına tepki
gösterdi.
Rus yanlısı Çeçen hükümeti başkanı Ramzan Kadirov, Yujno-Sahalinsk mahkemesi
hakimi Natalya Perçenko’nun, savcı Bilobrovets’in talebi üzerine “Dua ve İslam’daki
Önemi” kitabının “ekstremist materyal” olarak kabul etmesine tepki gösterdi.
Kadirov, “Bu kararın hedefi Fatiha suresinin tamamı ve diğer surelerin bazı ayetleridir.
Özellikle ‘Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz’ (el-Fatiha 5) ve
‘Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin’ (el-Cin 18 ) ayetleri ekstremist materyal
olarak kabul ediliyor. Savcı ve hakime hatırlatmak isterim ki, bir buçuk milyar
Müslümanın tüm namazları ve eylemleri Fatiha ile başlıyor. Müslümanlar Fatiha’yı
namazları esnasında günde onlarca defa okuyor. Hakim onların hepsini ekstremist
olarak mı kabul ediyor?
Ben ve savaş arkadaşlarım Kur’an okuyarak Rusya bütünlüğünü koruduk, uluslararası
terörizmle savaştık ve savaşıyoruz, tüm dünyada ekstremizmi kınıyoruz. Ekstremizmle
ve terörizmle mücadelede, Rusya bütünlüğü için mücadelede, Çeçenya’nın ilk devlet
başkanı, Rusya kahramanı babam Ahmed Kadirov ile binlerce dava arkadaşı hayatını
verdi. Çarlık döneminde on binlerce Çeçen, Vatana sadakat için Kur’ana yemin ettiler
ve Rusya İmparatorluğu düşmanları ile kahramanca savaştılar. Bu kararın iptali için
talimatım üzerine bir avukat Yujno-Sahalinsk mahkemesine başvuru yapmıştır. Bir
sonraki adımım bu kararın, ekstremist özellikli ve bilinçli olarak Rusya’dak istikrarın
bozulmasına yönelik bir karar olduğunun kabul edilmesi talebi olacaktır. Bu kararın
Rusya’da ve Rusya dışında milyonların katılımıyla protesto eylemlerini tahrik
edeceğini, Rusya’nın İslam dünyasından izolasyonuna neden olacağını karar sahipleri
görmemiş olamazlar” diye yazdı.
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Kadirov, mahkeme kararını alan ve ülkedeki durumu bozmaya çalışan provokatörlere
sert bir cezalandırma talebinde bulundu.
Kadirov, Grozni İnform’a yaptığı açıklamada, “Eğer onlardan yasa sınırları içinde bir
hesap sorulmazsa beni suçlu göstereceklerini biliyorum. Onların hesaba çekilmesini
istiyorum, çünkü benim için bu hayatta Kur’an’dan üstünü yoktur ve ben sonuna
kadar savaşmaya hazırım. Talebimle ilgili tüm sorumluluğumun bilincindeyim ve bunu
yerine getirmeye hazırım. Bu kararı verenler (hakim Perçenko ve savcı Bilobrovets)
hain ve şeytandırlar. Bu benim kati düşüncemdir!” dedi.

Kadirov’dan Rus yargısına sert tepki

Rusya’ya bağlı Çeçen hükümeti lideri Ramzan Kadırov, “Putin emreder ise Suriye’de
savaşmaya hazırız” dedi.
30 Eylül 2015 günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteği üzerine,
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, yurt dışında askeri güç
kullanma yetkisi verdi.
Daha önce Suriye topraklarına getirilen ve Latakya’da askeri hava alanında
konuşlanan Rus Jetleri ilk hava operasyonunu yaptı. Sputnik haber ajansının verdiği
bilgilere göre, Rus Jetler, IŞİD’in Homs kırsalında bulunan askeri üssü hedef aldı.
Suriye’de Esed karşıtı savaşan muhalifler ise Rus jetlerinin IŞİD yerine muhalif grubu
Tadjamu el-İzz’in kontrolü altındaki bölgeleri bombaladığını duyurdu. Sosyal
medyadan paylaşılan haber ve görsellerde, Rus uçaklarının IŞİD militanları yerine
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çocuklar dahil sivilleri hedef aldığı idda edildi. BBC haberine göre, Rus uçaklarının
yaptığı bombardıman sonrası siviller dahil 27 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Suriye’de hava saldırılarına başlamışken Kafkasya’dan Rus lideri Putin’e destek
geldi. Ramzan Kadirov, Life News’a yaptığı açıklamada, Putin’in aldığı kararı
desteklediğini söyledi. Keşke hava operasyonlarının yanında kara operasyonlarına
başlanmış olasaydı diyen Kadirov, kendine bağlı birliklerin IŞİD’e karşı savaşmak için
gönüllü olduğunu ekledi. Çeçenya’da teröre karşı özel eğitilmiş bir kaç bin
profesyonel askerin var olduğunun altını çizen Kadirov, Putin’in piyadesi olmaktan
mutlu olacaklarını belirtti. Ramzan Kadırov, daha önce yaptığı açıklamalarda IŞİD ve
selefi gruplara karşı dünya genelinde savaşmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

Çeçen Kadını Günü kutlandı

20 Eylül’de Çeçenya’nın Gudermes bölgesi, Hangaş-Yurt köyünde Çeçen Kadını Günü
töreni düzenlendi.
İki yıl önce Hangaş-Yurt köyünde, Eylül 1819’da Rus-Kafkas savaşlarında hayatını
kaybeden Çeçen kadınları anısına “Dadi-Yurt” anıtı açılmıştı. Bu anıt, bir zamanlar
Dadi-Yurt köyünün bulunduğu yere dikildi.
Törene, Çeçenya başkanlığı ve hükümet genel idaresi başkan yardımcısı Hadijat
Dulayeva, Çeçenya milli politikalar, dış ilişkiler, basın ve enformasyon bakanı
Cambulat Umarov, ekonomik ve sivil güvenlik konseyi sekreteri Vahit Usmayev,
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Caharkale belediye başkanı Muslim Huçiyev, bakanlık ve müdürlük temsilcileri,
gazeteciler ve bölge sakinleri katıldı.
Savaşta hayatını kaybeden 46 cesur kadının hatırasını anmaya aydınlar ve gençler de
katıldı.
Cambulat Umarov konuşmasında, kadının toplumdaki rolünün altını çizdi ve Allah’ın
ona vermiş olduğu yüksek konumu ifade etti.
Umarov, yaptığı konuşmada, “Çeçen ve İnguş kadını evin sahibi ve süsüdür. İnsanlara
yaşam, barış ve sükunet taşır. Kan davalılar karşılaşıp birbirlerine hançer
eçktiklerinde, onları sadece başındaki örtüyü çıkarıp ortalarına atan kadın
durdurabilirdi. Onun bu hareketine herkese saygı duyardı. Çeçen halkının zor bir
tarihi, zor bir yaşamı var. Çeçen atasözünde “Erkek çocuğu yetiştirirsen bir adam
yetiştirirsin, kız çocuğu yetiştirirsen bir millet yetiştirirsin” deniyor. Son 20 yılda Çeçen
kadının ruhundaki güzellik ortaya çıktı ve yakınlarını kurtarmak için ne gibi zorluklara
katlanabileceklerini gösterdiler.
Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurur: “Şüphesiz kadın kaburga kemiğinden
yaratılmıştır. O kemiği doğrultmayı istediğin zaman, kırabilirsin. O halde geçinme
yolunu seç de onunla yaşayabilesin”. Biz erkeklerin kadına nazik davranmamız, değer
vermemiz, saygı duymamız, korumamız ve sevindirmemiz gereklidir. Bunlar,
kadınların erkeklerde takdir ettikleri niteliklerdir” dedi.
Törende, anıta çiçek bırakıldı ve resmi törenin ardından zikir yapıldı.
Grozni İnform’un verdiği bilgilere göre, Çeçen Kadını Günü, Kafkasya savaşlarında
ölen 46 Çeçen kadını hatırasına düzenleniyor. Eylül 1819’da General Yermolov’un
ordusu Dadi-Yurt Çeçen köyünü yaktı. Esir olarak ele geçirilen Dadin Aybike
başkanlığındaki 46 genç kız, Terek nehrinden geçerken, babaları, anneleri, erkek
kardeşleri ve kız kardeşlerini öldüren askerlerin kendilerine dokunmasını engellemek
için nehre atlayarak intihar etti.
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Dağıstan
Dağıstan’da Anti-Terör Operasyonları bitti

2 Eylül 18:00’da Dağıstan’da, Milli Antiterör Komitesi Operasyon Karargahının
kararıyla, ülkenin beş ilçe ve bir ilinde yürütülen anti-terör operasyonları sona
erdirildi.
Chernovik’in Komitenin yaptığı açıklamaya dayanarak bildirdiğine göre, anti-terör
operasyonu Derbentsk, Magaramkentsk, Suleyman-Stalsk, Hivsk ve Tabasaransk
ilçelerinde ve aynı zamanda Derbent şehrinde sona erdirildi.
Anti-terör operasyonu, Dağıstan’ın Hivsk, Tabasaransk ve Suleyman-Stalsk
bölgelerinde 18 Ağustos akşamı, Derbentsk bölgesi ve Derbent şehrinde 3
Temmuz’da, Magaramkentsk bölgesinde 27 Ağustos’ta ilan edilmişti.

Dağıstan operasyonları hakkında açıklama
Dağıstan’ın güneyindeki özel operasyon, yerleşim yerleri dışında yürütülüyor.
İçişleri bakanlığı kaynaklarının açıkladığına göre, Dağıstan’ın güneyindeki beş bölgede,
direnişçilerin aranmasına yönelik yürütülen özel operasyon yerleşim alanları dışında
gerçekleştiriliyor ve sivil halkın yaşamına engel olmuyor.
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28 Eylül’de, saat 00:00’da, Dağıstan’ın Kurahski, Magaramkentski, Suleymen-Stalski,
Tabasaranski ve Hivski bölgelerinde antiterör operasyonu ilan edildi. Emniyet güçleri
beş avcıyı öldüren direnişçileri arıyor.
18-19 Eylül’de, emniyet güçleri, Suleyman-Stalski bölgesinde beş vatandaşın cesedini
buldu. Cinayet alanına yakın bir yerde direnişçilerin yazlık sığınağı da bulundu.
Suleyman-Stalski emniyet temsilcisinin 21 Eylül’de açıkladığına göre, cinayetlerle ilgili
Suleyman-Stalskili dört kişiden şüpheleniliyor. 22 Eylül’de Dağıstan Soruşturma
İdaresi olay üzerine yaptığı açıklamada, “Avcı cinayetlerinde isimleri Gasan
Mamedyar, Robert Melikov ve Magomedali Murliyev olan üç terörist hakkında arama
emri çıkarıldı” dedi.
Dağıstan içişleri kaynaklarına göre, 18-19 Eylül’de vatandaşları öldüren “SuleymanStalski” grup üyelerinin aranmasıyla ilgili antiterör operasyonu yürütülüyor.
Kavkazki Uzel’in yaptığı açıklamaya göre, 25 Eylül’de Suleyman-Stalski bölgesi
Kasumkent köyünde, öldürülen avcıların yakınları izinsiz bir protesto mitingi yapmak
istedi. Ancak daha sonra, bunun yerine antiterör komisyonu genişletilmiş toplantısına
katılmaya karar verdiler. Bölgede görev yapan emniyet güçleri, bu kişilere bir ay
içinde avcı cinayetlerine karışanları bulma sözünü verdi.

Dağıstan’da DERBENT-2000 Şenlikleri
Dağıstan’ın ve Rusya’nın en eski şehirlerden olan Derbent 2000 yılı doldurdu.
DERBENT-2000 olarak adlandırılan bu yıl dönümü şenliklerle kutlandı.
19 eylül geç saatlere kadar devam edecek olan kutlamalar Derbent’e gelen misafirleri
ve Derbentlileri mutlu ettiğini söylenebilir. Derbentliler sosyal medya’da paylaştıkları
fotoğraflarla adeta mutluluklarını paylaşıyorlar.
Derbent Dağıstan ve Azerbaycan sınırında bulunan şehir. Şehrin turistler tarafından
en ilgi gösterilen yer Derbent’te bulunan ”NARIN KALA” kalesi. Hazar deniz sahilin en
dar geçidinde buluna bu kale eskiden buradan geçen Pamuk Yolu kervanlara
konaklama ve koruma görevi yapmış. Kuzey ve Güney Kafkasya’nın geçiş kapısı olan
tarihi kale binlerce efsane savaşlara şahitlik yapmış.
Dağıstan resmi haber ajansın verdiği bilgilere göre DERBENT-2000 kutlamaları değişik
organizasyonlarla devam ediyor. Derbentte Dağıstan’ın bütün halkları temsil eden
festivale katılanlar mensup oldukları kültürleri gelen misafirlere tanıtıyorlar.
DERBENT-2000 kutlamaları akşam saatlerde yapılacak görsel şovla sona erecek. Şovu
izleyenlere Derbent şehrin 2000 yıllık tarihi belgeselle anlatılacak. Belgesel NARIN18

KALA açık hava müzesi olan kalenin içinde görsel efektlerde kullanılan son
teknolojileri kullanarak izlenmeye sunulacak.

Dağıstan’da sufi selefi gerginliği
22 Eylül’de selefi camisinin kapatıldığı Dağıstan’ın Hasavyurt bölgesi Novıi Kuruş
köyünde durum gerginliğini koruyor.
9 Eylül’de Novıi Kuruş sufi camisi imamı Magomed Hidirov öldürüldü. Bu cami dışında
köyde bir de selefi camisi bulunuyor. 22 Eylül’de Kavkazki Uzel SMS servisine, köyde
selefi camisinin kapatıldığı, imamı ve 20 kişinin gözaltına alındığı mesajı geldi. Bunun
dışında Hidirov cinayeti ile ilgili iki köylü hakkında cinayet suçlamasıyla arama emri
çıkarıldı.
Adının açıklanmasını istemeyen Novıi Kuruş’tan bir vatandaş, 28 Eylül akşamı caminin
halen kapalı olduğunu ifade etti ve “Camide Kurban Bayramı namazı bile kılınmadı.
Cemaat hoşnutsuzluğunu dile getirmekten korkuyor, çünkü caminin kapatılmasının
arkasında emniyet güçleri ve federal idare var. Hiç kimse bunlarla bir problemi olsun
istemiyor. Ancak hoşnutsuzluk büyüyor, köyde Müslümanların hakları kısıtlanırsa
sonrasında ne olur bilmiyorum” dedi.
Köyde anlaşmazlığın bilinçli olarak şişirildiğinin iddia eden bu isim, “Halk arasındaki
gerilimin sonuçları büyük olacak ve bu anlamsız bir şekilde tırmandırılan bir gerilim.
Halk arasında bir anlaşmazlık oluşturulmaya çalışılıyor. Gençler aşırı tepkili. Bu gerilim
neden gençleri ormana gitmeye tahrik edecek şekilde tırmandırılıyor?” dedi.
Novıi Kuruş’tan Alimurad Çelebov da köyde durumun gerginliğini koruduğunu
açıkladı. Ayrıca imam cinayetinin ardında direnişçilerin olduğu ve cinayetin sebebinin
dini anlaşmazlık olduğu şeklindeki iddialardan da şüpheli olduğunu ifade etti.
Çelebov, “Magomed Hidirov diğer cami imamı veya cemaati ile anlaşmazlık
yaşamıyordu. Magomed’i şahsen tanıyordum, anlayışsız bir kişi değildi, aksine sakin
bir karakteri vardı. Onunla bizzat konuştum ve farklı konularda tartıştım, aynı
zamanda dini meselelerde de, ancak hiç bir zaman sesimizi yükseltmedik” dedi.
Köylüler daha önceden, öldürülen imamın selefilerle anlaşmazlığı olmadığını
açıklamıştı.
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Alimurad Çelebov’un düşüncesine göre, sufi imam Magomed Hidirov ve Derbent’teki
selefi imam Kalimulla İbragimov’un cinayetlerinin ardında “aynı güç” var. Çünkü
cinayetler birbirine benziyor.
30 Ekim 2012’de Derbent’te üç cinayet işlendi. Cami imamı Kalimulla İbragimov,
babası ve erkek kardeşi kimliği belirsiz kişilerce sabah namazına giderlerken
öldürüldü.
Çelebov, “İmam Magomed Hidirov cinayetinde de yanında küçük oğlu Ramazan vardı.
Katiller soğukkanlılıkla çocuk olmasına bakmadan onu da öldürdüler. Derbent’te selefi
imamı öldürüldüğünde de sabah namazına gidiyordu ve yanında 80 yaşındaki
babasıyla erkek kardeşi vardı” dedi.
Köy idaresi ve polis şubesinden caminin kapanışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Köy idaresi çalışanlarından biri, “Bu Novıi Kuruş köyü sakinlerinin kararıdır” dedi ve
başka bir yorumda bulunmadı. Köy idaresi başkanı ise bir açıklama yapmadı.
Hasavyurt emniyetinden de konuyla ilgili bir açıklamada bulunulmadı.
İmamın öldürülmesinin ardından gözaltına alınanlarla ilgili henüz bir bilgi yok.
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Adollo Aliyev hayatını kaybetti

Direnişçilere katılmaktan yargılanan Dağıstan’lı şair Adallo Aliyev 83 yaşında hayatını
kaybetti.
Bir kaç yıl önce yer altı direnişçi gruplara katılmaktan yargılanan şair, gazeteci ve
yazar Adollo Aliyev 30 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Adollo Dağıstan’ın Kumtorkalinsk
bölgesi Novaya Urada köyünde defnedildi.
Dağıstan Kültür Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Adollo Aliyev ardında Avarca ve
Rusça 30’un üzerinde kitap bıraktı. En çok bilinen eserleri “Ateş Kuşu”, “Elmas
Üzengi” ve “Canlı Tanık”. Adollo’nun eserlerinden bazıları yabancı ülkelerde de
yayınlandı. Şairin 20 kadar şiiri bilinen şarkılara dönüştü, şu anda Dağıstan’da
Adollo’nun seçme eserleri yedi ciltte yayına hazırlanıyor.
Kültür Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü mezunu
Adollo Aliyev, edebiyat dergilerine editörlük yaptı ve aktif toplumsal ve siyasal bir
yaşam sürdü. Dağıstan Yazarlar Birliği’nde Avar bölümünün başkanlığını yaptı ve
anadiline devlet statüsü verilmesi konusunda çalıştı. Perestroyka’yı aktif olarak
destekledi, 1980’li yılların ortasında Avar sosyo-politik ve kültür-eğitim birliği
“Cemaat”e başkanlık yaptı.
1990’lı yıllarda İçkerya ve Dağıstan halk kongresinin başkanları arasında yer aldı
(kongrenin başkanlığında Şamil Basayev vardı). 1999’da Hattab ve Basayev’in
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başkanlığındaki Dağıstan seferi öncesinde Aliyev yurttaşlarına direnişçileri
desteklemeleri çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından şair hakkında federal ve
uluslararası arama ilan edildi. Beş yıl Türkiye’de yaşadı. 2004’de şair-edebiyatçı Adollo
o zamanın Dağıstan Başkanı Magomedali Magomedov’dan özür diledi ve anavatanına
dönmesi konusunda yardım talebinde bulundu. Aynı yıl içinde Aliyev geri dönüş izni
aldı ve itirafta bulundu. Dağıstan’a dönüşünün ardından şair, hükümeti devirme
propagandası ve direnişçilere katılma suçlarından 8 yıl hapis cezasıyla yargılandı.
Aliyev son yıllarını Kumtarkalinsk bölgesinde geçirdi. Ailesine emniyet güçlerince baskı
yapıldığını açıkladı, 2012’de vahhabi olarak listelere adının konduğunu da açıkladı.
Edebiyat eleştirmeni ve sivil toplumcu Miyasat Muslimova Kavkaz Versia’ya yaptığı
açıklamada, “Adollo şu anda Kafkasya’nın en büyük şairi, çünkü Adollo Kafkasya
ruhunu taşıyordu” dedi.

Ünlü akademisyenler Dağıstan’da toplanacak
Müslüman dünyasının tanınmış akademisyenleri ve Dünya Müslümanları Alimler
Birliği temsilcilerinden bir grup Dağıstan Müftülüğü’nün daveti üzerine 1-8 Eylül’de
Dağıstan’da olacak.
Ria’nın verdiği bilgilere göre, Dağıstan’a gelecek isimlerin arasında, fıkıh uzmanı
Profesör Muhammed Mustafa Ez-Zuhayli, fıkuh uzmanı ve Birleşik Arap Emirlikleri
İslami ve İnsani Bilimler departmanı vaizi Umar Muhammed, Mısır El-Ezher
üniversitesi rektör yardımcısı Muhammed Mahmud Ahmed Haşim, Kur’ani İlimler
doktoru, Kuveyt vakıflar ve İslami İşler bakanı danışmanı Usman Ahmed Abdurahim
bulunuyor.
Akademisyenlerin Dağıstan ziyareti programında Uluslararası İlahiyat Konferansı,
yuvarlak masa toplantısı, Mahaçkale, Hasavyurt, Kaspiysk camilerinde Cuma
vaazlarının okunmasına katılım, dini ve laik üniversitelerin öğrencileri ile görüşme ve
ülkenin muhtelif yerlerine yapılacak geziler yer alıyor.
Görüşmelerde misafir akademisyenlerin Dağıstan din adamları, gençler ve halkın
ilgisini çeken konularda seminerler vermesi planlanıyor.
Ziyaretin sonunda misafir akademisyenlerin televizyona çıkması ve basın toplantısı
düzenlemesi de planlanıyor.
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İnguşetya
“Dünyaları verseniz topraklarımızdan vazgeçmeyiz”

Magaslife, yaklaşan seçimler dolayısıyla yaptığı haberde, İnguşetya halkını
topraklarına sahip çıkmaya çağırıyor.
İnguşetya halkı, Nisan 2013’de yapılan seçimlerin bir tiyatrodan ibaret olduğunun
farkında.
Tiyatro, Eylül’de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Yevkurov’un seçilmesi için
sahnelendi. Yevkurov’un tüm idari kaynaklar kampanya için kullanılsa bile devlet
başkanlığına seçilemeyeceği ortadaydı. Bu sebeple seçimin, halkın seçtiği
milletvekilleri tarafından değil de, Başkanlık İdaresince onaylanmış kukla bir
parlamento tarafından yapılması tercih edildi.
Burada gerçekten bir otoritesi ve saygınlığı olan insanların İnguşetya Halk
Kongresi’ndeki konuşmalarına ehemmiyet vermeliyiz. Sivil toplum aktivisti ve işadamı
İdris Abadiyev konuşmasında İnguş halkının dikkat etmesi gereken konulara dikkat
çekiyor. Onun konuşmasından önemli gördüğümüz pasajları sunuyoruz:
“Halkımız, kişisel menfaatleri için birilerine hizmet eden, kendi menfaatlerini halkın
menfaatleri önüne koyan kişiler tarafından yok ediliyor.”
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“İnguşetya Parlamentosu dışında hiç kimsenin İnguş toprakları üstünde tasarruf hakkı
yoktur. Halk meclisi görevlerini yerine getirmediği için bugün bu sıkıntıları çekiyoruz.
“Bize Moskova, Petersburg ve Amerika’yı verseler dahi, biz Prigorodnıi ve
Vladikavkaz’dan vaz geçmeyeceğiz.”
“Bir yere sahip çıkmazsanız, oraya başkaları gelir. Biz burası bizimdir demediğimiz
müddetçe, toprağımızı elimizden almak isteyecek kişiler her taraftan gelecektir.”
“Hiçbir hukuki dayanak olmadan, Osetya ve Çeçenya’yı kendi yapılarına dahil ettiler.
Biz ise, hukuk bizim tarafımızda olmasına rağmen, cumhuriyetimizin toprak
bütünlüğünü korumak için hiçbir şey yapmadık.”

İnguşetya’da ekonomi atılımı
Soçi forumunda, İnguşetya, 27 milyar ruble değerinde 20 tane anlaşma imzalamayı
planlıyor.
Bu konu, İnguşetya Başkanı Yunusbek Yevkurov ile Hükümet Başkanı Abubakar
Malsagov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Beksultan Buzurtanov ve yatırımcılar arasında
yapılan toplantıda ifade edildi.
Ekonomi bakanının ifadesine göre, bu yıl on dördüncüsü yapılacak forumda,
İnguşetya 20 anlaşma imzalamayı planlıyor. Tüm gerekli belgeler, standlar, dağıtılacak
materyaller hazırlandı. Forumda ücretsiz olarak İnguşetya’daki bahçelerde yetişmiş
elmalar dağıtılacak.
İnguşetya Başkanı Yevkurov, yapılacak bu forumun önemine dikkat çekti ve gerekli
şekilde hazırlanılması gerektiğini ifade etti. Yevkurov, imzalanacak anlaşmalarla ilgili
tüm konularda, İnguşetya Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Mahmud Malsagov
ile ön görüşmeler yapılması talimatını verdi.
Galgayche’nin verdiği bilgilere göre, XIV. Uluslararası Yatırım Forumu “Soçi-2015”, 1-4
Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Magas ve Dongying kardeş şehir oldu
İnguşetya Cumhuriyeti başkenti Magas ve Çin’in Shandong eyaletindeki Dongying
şehri kardeş şehir oldu.
İki şehrin kardeş şehir olmasıyla ilgili karar, 1 Eylül’de Magas Belediye Başkanı Beslan
Tseçoyev başkanlığındaki İnguşetya heyetinin Çin ziyaretinde imzalandı.
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2 Eylül’de Magas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma,
yatırım, turizm ve eğitim gibi farklı alanlarda işbirliğini öngörüyor.
Dongying Belediye Başkanı Çjao Haoci imzalanan anlaşma ve yapılacak işbirliğinin
kültürel diyalogun gelişimine olumlu etkide bulunacağına inandığını ifade etti.
Beslan Tseçoyev’in Eko Kavkaza’ya yaptığı açıklamaya göre, imzalanan işbirliği
anlaşması dostluk ilişkilerinin sağlamlaşmasına, karşılıklı yararlı işbirliğinin
oluşturulmasına ve ortak projelerin hayata geçirilmesine olumlu etkide bulunacak.

Efsane İnguş boksçu vefat etti
Uzun süren hastalığının ardından tanınmış ağır sıklet boksçu İslam Timurziyev, Nazran
şehri İnguşetya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Timurziyev 20 Ağustos’ta durumunun kötüleşmesi üzerine acil olarak hastaneye
kaldırılmıştı.
İnguşetya Cumhuriyeti Spor Bakanı Yardımcısı İlyaz Kotiyev, Galgayche’ye yaptığı
açıklamada, “İslam, İnguşetya Devlet Hastanesi’nde uzun süredir devam eden tedavisi
sebebiyle yoğun bakımdayken, bu gece 00:30’da, hayatını kaybetti. Ölüm anında
ailesi ve yakınları yanında idi” dedi.
Kotiyev, “Kendisine bir dizi tanı konmuştu, ancak ölüm sebebi olarak kan zehirlenmesi
gösteriliyor. Kuzey Osetya’nın Bazorkino (Çermen) köyündeki mezarlığa defnedilecek.
Hepimiz cenazesine gideceğiz” dedi.
İslam Yahyayeviç Timurziyev 9 Ocak 1983’de Nazran’da doğdu. 2001’de Rusya ve
Avrupa gençler birincisi, 2004’de Rusya şampiyonu, 2005’de Dünya Kupası galibi,
2006’da Avrupa Şampiyonu ve 2008’de Olimpiyat katılımcısı idi.
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Abhazya
Abhazya kurtuluş bayramını kutluyor
Abhazya Cumhuriyeti, 1992 yılında Gürcistan ile
yaşadığı savaşın sona ermesinin ve bağımsızlığa
ulaşmasının 23. yıldönümünü kutluyor.
Abhazya Cumhuriyeti Türkiye temsilcisi İnar
Gitsba facebook hesabından yaptığı paylaşımda,
Türkiye’de yaşayan soydaşlarını kutladı. İnar
Gintsba’nın kutlama mesajı şu şekilde:
Değerli soydaşlarımız, sevgili halkım!
Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilciliği ve şahsım adına Abhaz halkının
1992-1993 yıllarında yaşadığı savaş sonucu olarak kazandığı Zafer Bayramının 22.
Yıldönümünü kutlamaya izin veriniz.
Abhaz halkı yaşadığı savaşta elde ettiği zafer bayrama dönüşmesi Abhazya
Cumhuriyeti modern tarihinin önemli noktasıdır, Abhaz halkının kahramanlığı ve
dayanaklığın cisimleşmesidir, o halkın parlak ve özgür geleceği için özlemidir. Abhaz
halkı ölüm kalım mücadelesi vererek gürcü saldırganlarını püskürtmüş, halkını yok
olma tehlikesinden kurtarmıştır.
Bu özel günde, Apsnı’nın özgürlük mihrabına özellikle Türkiye’den, Kuzey Kafkas
kardeş cumhuriyetlerinden be diğer ülkelerden gelen kardeşlerimizin canları pahasına
hayatlarını ortaya koyanları ve bu uğurda şehit olan tüm kardeşlerimizi anıyoruz. Son
yıllarda Abhazya halkı, demokratik devlet kurumlarının inşasında, güncel sosyal ve
ekonomik problemlerin çözülmesinde ve uluslararası ilişkilerin kurulmasında önemli
başarılar elde etti.
Abhazya-Türkiye ilişkileri dost komşu ve dostluk ruhunda başarılı olup, ileri boyutta
güçlenmesi Abhaz ve Türk Halkının geleceğini daha güçlendirecektir.
Tüm dünyada olduğu gibi Abhazya halkına da barış, huzur ve refah dilerim.
Abhazya Cumhuriyeti‘nin Türkiye Cumhuriyeti Tam Yetkili Temsilcilisi
İnar Gintsba
30.09.2015

26

Abhaz ve Çeçen işadamları arasında işbirliği
Abhazya ve Çeçenya Sanayi ve Ticaret Odaları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Abhazya’nın başkenti Sohum’da tecrübe paylaşımı ve ekonomik ilişkilerin gelişimi
amacıyla Abhazya, Kuzey Kafkasya Federal Bölge ve Güney Federal bölge Sanayi ve
Ticaret Odaları Birliği’nin katılımlarıyla ortak bir toplantı yapıldı.
RF Sanayi ve Ticaret Odasının dış ilişkiler ve iş konseyleriyle çalışmalar departmanı
müdürü Vladimir Padalko toplantıdaki konuşmasında, Abhazya Sanayi ve
Ticaret Odası temsilcilerinin uluslararası iş forumlarına katılmasının önemini ifade
etti. Padalko, “Bu, yabancı iş çevreleri temsilcileriyle dış ticari ilişkilerin
oluşturulmasına yardımcı olur” dedi.
Abhazya Ekonomi Bakanı Adgur Ardzinba, Abhazya’nın şu anki yatırım imkanları ve
yatırım programları alanında planlanan reformlar konusunda bir tebliğ sundu.
Bakan Ardzinba, “Abhazya’nın az ülke tarafından tanınması nedeniyle ciddi yatırım
sıkıntısı çekiyoruz, bundan dolayı bizim için Rusya ile dış ticari ilişkileri geliştirmek
öncelikli oluyor” dedi.
Toplantı tartışma formatında yapıldı ve ana amacı organizatörlerin ifadesine göre dış
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde tecrübe alışverişi oldu.Toplantı çerçevesinde
Abhazya ve Çeçenya Sanayi ve Ticaret Odaları arasında işbirliği anlaşması da yapıldı.
Toplantıya Rostov bölgesi, Stavropol Kray, Karaçay-Çerkes, Çeçenya ve Kuzey Osetya
Sanayi ve Ticaret Odası yöneticileri katıldı.
Apsny Press’te geçen habere göre, toplantıya misafir olarak Abhazya Ekonomi Bakanı
Adgur Ardzinba, devlet başkanı danışmanı Amiran Lagvilava, Rusya’nın Abhazya’daki
ticari temsilcisi Yuri Aykin ve Rusya Federal Gümrük Hizmeti Abhazya temsilcisi Sergey
İvanov katıldı.
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Abhazya’da ekonomi toplantısı
Kafkasya’nın Çeşitli
ülkelerinden Sanayi
ve Ticaret Odası
Başkanları
Abhazya’da bir
toplantı yaptı.
Abhazya Başbakanı
Artur Mikvabiya
ülkeye gelen
misafirleri
karşılama
konuşmasında,
“Bizler birlikte çalışmayı ve ilişkilerimizi ilerletmeyi istiyoruz. Ve sanayi-ticaret odaları
sizin ve bizim işadamlarımızın işbirliğini oluşturabilirler” ifadesinde bulundu.
Rostov Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nikolay Prisyajnük, “Güçlerimizi
birleştirebileceğimiz bir çok alan var. Bizim Abhazya Cumhuriyetinin gelişimi için
birçok önerimiz ve büyük bir potansiyelimiz var” dedi.
Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Odası departman müdürü Vladimir Padalko,
“Abhazya’ya yakında büyük meblağda bir para yardımı yapacağız” ifadesinde
bulundu.
Abhazya Başbakanı Artur Mikvabiya Abhazya ekonomisini de değerlendirdi ve şu
anda önceliklerinin altyapı projelerinin gelişimi ve aynı zamanda enerji, gaz, tarım,
inşaat ve turizm alanında işbirliği kurmak olduğunu kaydetti.
Görüşmede taraflar ayrıca, işbirliği anlaşmalarının yasal imkanlarını ve şartlarını
görüştüler.
Kafkasya Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre, görüşmenin sonunda Başbakan
Mikvabiya, “Biz açık bir ülkeyiz ve işbirliği istiyoruz” dedi.
Vladimir Padalko da “ Ülkenin daha iyi günler göreceğine inanıyoruz” dedi.
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