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Giriş

Haziran 2019, Kafkasya ve Kafkasyalılar için oldukça sıcak geçti. Kafkas di-
asporasında tekrar eden İstanbul seçimi, Çeçenya’da Titiyev’in serbest bıra-
kılması, İnguşetya ve Dağıstan Cumhurbaşkanlarının olağanüstü değişimleri, 
Kabardey-Balkar’da Koçesoko’nun tutuklanması, Gürcistan’daki protestolar, 
Rusya’da ayaklanan gazeteciler öne çıkan konulardı.

Türkiye’deki Kafkas diasporasında tekrar edilen İstanbul yerel seçimleri dola-
yısıyla Çerkeslerin siyasetçilerle olan buluşmaları dikkat çekti. Binali Yıldırım, 
Ekrem İmamoğlu ve Doğan Duman ile buluşan sivil toplum kuruluşları talep-
lerini siyasetçilere iletme şansı yakaladılar.

Çeçenya’da uyuşturucu sakladığı iddiasıyla suçlu bulunarak dört yıl hapis 
cezasına çarptırılan Oyub Titiyev ilk önce ev hapsine alındı daha sonra ise 
serbest bırakıldı. Memorial İnsan Hakları Merkezi Çeçenya Şubesi Başkanlığı 
görevini bıraktığını açıklayan Titiyev, insan hakları faaliyetleri başta olmak 
üzere halkına hizmet etmekten geri adım atmayacağını kaydetti.

Dağıstan’da son dönemde artan Çeçenya ile sınır anlaşmazlıkları sonucu “Da-
ğıstan topraklarından bir metrekareyi bile vermem” diyen Dağıstan Cumhur-
başkanı Vladimir Vasilyev bir gece ansızın rahatsızlanarak acil hastaneye kaldı-
rıldı ve Artem Zdunov geçici olarak Cumhurbaşkanı’nın koltuğuna geçti.
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İnguşetya da aynı şekilde Çeçenya ile sınır tartışmaları yaşayan diğer ülke. 
Orada daha güçlü hissedilen bu tartışmalar sonucu muhalif kesim aylarca süren 
protestolar gerçekleştirmişti. 2008’den beri görev yapan Cumhurbaşkanı Yu-
nusbek Yevkurov bu gelişmeler ardından istifa etti. Yevkurov’un yerine Mah-
mut Ali Kalimatov geçti.

Kabardey-Balkar’da uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan Martin Koçeso-
ko’nun serbest bırakılması için Çerkesler yoğun bir çaba harcadılar. Kafkas di-
asporası konuyla ilgili eylem, imza kampanyası ve yetkili mercilerle görüşmeler 
gerçekleştirdi. Koçesoko’nun cezası ev hapsine dönüştü.

Gürcistan’da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin ikinci gün 
oturumuna Rus milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapması üzerine pro-
testocular parlamentoyu kuşattılar. Gelişmeler üzerine Meclis Başkanı İrakli 
Kobakhidze istifa etti ve seçim sistemi eylemcilerin isteği üzerine değiştirildi. 
Rusya bunlar üzerine Gürcistan’a olan denetim ve yaptırımlarını artırdı.

Rusya’da ise Kafkasya’daki tutuklamalara oldukça benzeyen bir tutuklama ger-
çekleşti. Uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınan Ivan Golunov aslında 
yolsuzluk dosyaları üzerine çalışan bir gazeteciydi. Konuyla ilgili ayaklanan 
Rus gazeteciler çeşitli eylemlere imza atarken Golunov serbest bırakıldı.

Bütün bu gelişmelerle ilgili dikkat çeken haberleri aldığımız raporun dışında 
Ajans Kafkas sitesinden konularla ilgili detaylı söyleşi, köşe yazısı ve haberler 
incelenebilir.
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Diaspora
                               

Kafkas Vakfı ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı yaptı
Kafkas Vakfının Ramazan ayı dolayı-
sıyla başlattığı kumanya yardım orga-
nizasyonu kapsamında İstanbul’daki 
ihtiyaç sahiplerine temel gıda madde-
leri ulaştırıldı.

Kumanya yardımı sonrası Ajans Kaf-
kas’a konuşan vakıf yetkilisi Gupse 
Demirağ, “Yardımlar, her kuruşuna ge-
reken dikkat gösterilerek ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırıldı. Vakıf olarak bu konuda ayrı bir hassasiyet gösterildi.” dedi.

Kafkasyalı muhacirlerle ilgili bilgi veren Kafkas Vakfı Genel Sekreteri Vey-
sel Arıhan, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere yaklaşık 300 muhacir ai-
lenin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini, vakıf olarak imkanlar 
dahilinde yardım faaliyetlerine devam edileceğini kaydetti.

 

Doğan Duman’dan 23 Haziran 
açıklaması: Kaybeden değil vaz-
geçen yenilmiş olur
İstanbul Bağımsız Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Doğan Duman seçim 
sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Adaylık sürecinin devam ettiğinin altını 
çizen Doğan Duman, gönüllere girme-
lerinin önemli olduğunu kaydetti.

Doğan Duman açıklamasının tamamında, “Seçimde düşündüğümüz oyun 
altında oy almış olabiliriz. Çok değer verdiğim bir söz var, ‘Kaybeden değil, 
vazgeçen yenilmiş olur!’ Bizim dilimizin kültürümüzün yok olmaması için 
verdiğimiz mücadeleden vazgeçmedik. Biz İstanbul’da yaşayan 600-700 
bin Çerkes’in hepsinin ilk seçimde bize oy vermeyeceğini bilmiyor muyuz? 
Kırk yıllık çınar ağacı kırk yıl önce küçücük bir fidandır ama o her yıl güçle-
nerek güçlenerek o noktaya geliyor. Biz de bu işi bir maraton olarak görüyo-
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ruz. Gönüllere girdiğimizi söyleyebilirim. Ak Parti grubunda da Cumhuriyet 
Halk Partisi grubunda da gönlü bizden olan belki binlerle ifade edebilece-
ğimiz insanımız oldu. Zaten oydan daha çok gönüllere girmek istiyoruz. Bu 
nedenle seçimlere devam edeceğiz, oylarınızı istiyoruz. Çerkeslerin diğer 
dil ve kültür gruplarının yaşatılması mücadelesi devam edecek. Gelecekte 
büyük bir çınar ağacı olmasını umduğumuz bu partimizi güçlendirmek için 
23 Haziran’daki seçimlerde de oy verecek kardeşlerimiz de olacaktır ver-
meyecek kardeşlerimiz de olacaktır hepsinden Allah razı olsun. Biz amacı-
mıza bu seçim sürecinde ulaşmış oluyoruz.” dedi.
Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin desteklediği İstanbul Bağımsız Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Doğan Duman, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 
seçimlerde 2.023 oy alarak seçime bağımsız giren adaylar arasında ikinci 
sırada yer almıştı.

İstanbul’daki Kafkasyalılar bayram coşkusunu Fatih’te yaşadı
Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da Kafkas Vakfı tarafından düzenle-
nen programda Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı.

Fatih’te bulunan vakıf merkezindeki 
programa Türkiye’deki Kafkasyalılar, 
Suriyeli Çerkesler, Çeçenler ve Türk 
vatandaşların ilgi ve katılım gösterdiği 
gözlendi.
Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ce-
mil Kuzucu, Ramazan ayının oldukça 
bereketli geçtiğini, çeşitli iftarlarla, ku-
manya yardımlarıyla Kafkas toplumu-
nu, Müslümanları bir araya getirmeyi, 

aralarında etkileşim kurmaya çalıştıklarını ifade etti.
Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Cemil Kuzucu, “Vakıf olarak bayram-
laşma programı düzenlemeyi ihtiyaç olarak gördük. Buradaki muhacirleri, 
memleketinden ve yurdundan uzaktaki öğrencileri ve İstanbul’da bulunan 
vatandaşlarımızı bir araya getirelim istedik. Ramazan Bayramı ile kardeş-
liğimizin pekişmesi ayrı bir güzellik.” dedi.
Program Fatih Camisi’nde kılınan namaz ve yapılan duanın ardından sona 
erdi. 
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Koçesoko’nun tutuklanması Türkiye’deki Çerkesleri ayağa kal-
dırdı
Kabardey-Balkar’da faaliyetlerine devam eden Xabze Derneği Başkanı 
Martin Koçesoko’nun uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla tutuklanması 
Türkiye’deki Çerkesler arasında büyük infial uyandırdı.

Kafkas dernekleri konuyla ilgili art arda basın açıklamaları yaparken, Çer-
kesler sosyal medya aracılığıyla tepkilerini ortaya koydular.
Özgürlüklerin kısıtlanmasının altını çizen Kafkas Dernekleri Federasyonu, 
“İfade ve örgütlenme özgürlükleri ihlal edilerek Nalçik’te gözaltına alınan 
Xabze Derneği Başkanı Martin Koçesokov serbest bırakılmalıdır.” 
açıklamasını yaptı.
Baskı ve yıldırma politikalarına dikkat çeken İstanbul Çerkes Derneği, 
“Rusya Federasyonu, iftira ve kumpas gibi yöntemlerle savunmasız sivil 
toplum örgütü yönetici ve üyelerine yönelik baskı ve yıldırma politikalarına 
son vermelidir. Bu şekilde devam ettiği sürece ‘zorba’ bir üçüncü dünya 
ülkesi olmaktan kurtulamayacaktır.” yazılı paylaşımını yaptı.
Kardeş halkların dayanışmasına vurgu yapan İstanbul Birleşik Kafkasya 
Derneği ve Samsun Birleşik Kafkasya Derneği ortak açıklamasında, “Mar-
tin Koçesoko’ya yapılan bu adaletsiz uygulama, Rusya merkezi yönetiminin 
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ve yerel uzantılarının bilinen totaliter işlemlerinden birisidir. Antidemokratik 
sömürge yaşamını sürdürmeye kararlı bir totaliter yapının tarihi Çerkesya 
topraklarının yeniden ihyasını ve kardeş halkların birlik ve dayanışmasını 
önceleyen sivil toplum girişimlerine ve bu mücadeleye hayatını vakfeden 
Martin Koçesoko gibi aktivistlere tahammül göstermesi zaten mümkün de-
ğil.” ifadeleri geçiyor.
Olayın uluslararası boyutuna değinen Çerkesya Yurtseverleri, “Martin 
Koçesoko’nun derhal serbest bırakılmaması durumunda sorun, Çerkes 
Kamuoyu ötesinde, uluslararası kamuoyu tarafından da benimsenecek, 
uluslararası insan hakları kurumları ve topluluklarının bir meşguliyeti duru-
muna gelecektir. Şu anda, Martin Koçesoko için, uluslararası insan hakları 
kurumları ve topluluklarına müracaatlar hazırlanmaya başlanmış durum-
dadır.” açıklamasını yaptı.
Benzer olayların Kafkasya’da ilk ve son olmayacağına değinen Çoğulcu 
Demokrasi Partisi, “Bu ve benzeri operasyonlar, Kafkasya bölgesinde Rus 
güvenlik güçlerinin sıklıkla başvurdukları, halkı sindirmeye yönelik hukuk-
suz uygulamalardır. Şiddet içermeyen demokratik yöntemlerle de olsa, 
baskıcı devlet uygulamalarını ve hukuksuzlukları sorgulayan, bu konularda 
düşünce açıklayan, aktivite ortaya koyan kişiler öteden beri Rus güvenlik 
güçleri tarafından tehdit olarak görülmüş ve bu tür komploların hedefi ol-
muşlardır. Bunlardan bir kısmı da oldukça şüpheli faili meçhul cinayetlere 
kurban gitmişlerdir.” ifadelerini kullandı.
Olayı kınayan Kafkasya Forumu, “Rusya Federasyonu, Kafkasya’da ken-
disinden bağımsız hareket eden ve halkının çıkarlarını ön plana koyan kişi-
lere karşı uzunca bir süredir baskıda bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle 
“uyuşturucu madde bulundurmak” gibi absürt suçlamalarla Kafkasya’da-
ki aktivistler kriminalize edilmeye çalışılmakta, sivil toplum çalışmaları adi 
suçlarla gölgelenerek engellenmeye çalışılmaktadır. Bu politika karşısında 
tepkide bulunmak onurlu her Kafkasya evladının görevidir. Tarihimizi çar-
pıtmaya dönük adımlara anavatanda dik bir duruş sergileyen aktivistlere 
dönük Rus devlet terörünü kınadığımızı bildiririz.” açıklamasını yaptı.
Sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyada #FreedomforMartin 
etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
Uzman gazeteciler Martin Koçesoko’nun serbest bırakılmaması halin-
de Türkiye’deki Kafkas dernekleri ve Çerkeslerin, Rusya konsoloslukları 
önünde protesto eylemi düzenleyebileceklerini öngörüyor.
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Ubıhça bilen son kişi Tevfik Esenç’i konu edinen belgesel izleyi-
ciyle buluşuyor

Ubıhça bilen son kişi Tevfik Esenç’in dili-
nin yok olmaması için verdiği mücadeleyi 
ve torunu Burcu Esenç’in dedesinin izlerini 
takip ederek köklerine doğru çıktığı yolcu-
luğu konu alan Burcu Esenç ve Cantekin 
Cantez’in yönetmenliğini üstlendiği “Bir 
Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız” 
Documantarist Belgesel Günleri kapsa-

mında 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te Vault34 Yeşilçam 
Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor.

Binali Yıldırım İstanbul’daki Kafkas kurumlarını bir araya getirdi
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 
İstanbul’daki Kafkas kurumlarıyla Haliç Kongre Merkezinde bir araya geldi.

Kahvaltı programı şeklinde tertip edilen buluşmaya Kafkas kurumlarının 
yöneticilerinin katılım sağladıkları gözlendi.
Yıldırım konuşmasında, “İstanbul’da yaşıyoruz. Bu sivil toplum kuruluşları-
nın İstanbul’daki faaliyetlerini öğrenme ve takip etme fırsatımız oldu. Gene 
şehrin geleceğiyle ilgili neler yapabiliriz, beklentileri nelerdir bunları öğ-
renme fırsatımız oluyor. Burada bugün Çerkes, Abhaz, Çeçen kurumları, 



10

genel anlamda Kafkas kurumlarıyla bir aradayız. Daha çok konuşmaktan 
ziyade sizleri dinlemek isterim.” dedi.
Binali Yıldırım’ın “Daha çok konuşmaktan ziyade sizleri dinlemek isterim.” 
diyerek söz verdiği Çerkesler dil ve kültüre dair isteklerde bulundular.
Çerkesler, İSMEK ve Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde Kafkas dil 
kurslarının profesyonel olarak verilmesini talep ettiler. Kafkasya’dan 
İstanbul’a mülteci akımının devam ettiğini belirten kurum temsilcileri, 
konuyla ilgili yaşanan problemlerin çözülmesini istediler.
Taleplerin hepsinin yerine getirilebilir şeyler olduğuna değinen Binali Yıldı-
rım, elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.
Sadece bir belediye başkan adayı olmayan, geçmiş dönemlerde Başba-
kanlık, Meclis Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı yapan Binali Yıldırım’ın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki ilişkinin devam ettiği 
ve Ak Parti’nin önemli isimlerinden olduğu biliniyor.
Programın ardından Binali Yıldırım’ın resmi Twitter hesabından çeşitli fo-
toğraflarla birlikte, “Kafkasya’nın güzel insanları Çerkes kardeşlerim hoş 
geldiniz, sefalar getirdiniz. Çerkes dostlarımın selamını ve desteğini geti-
ren temsilcilere teşekkür ediyorum. Bütün Adıgelere selam olsun.” payla-
şımı yapıldı.

Ekrem İmamoğlu Çerkes STK temsilcileriyle buluştu
Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bu-
lunan Çerkes Kültür Evi’nde Millet 
İttifakı İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Ekrem İmamoğ-
lu ile Çerkes STK temsilcileri bir 
araya geldi.
Toplantıya Kafkas kökenli siyaset-
çi Cumhuriyet Halk Partisi Konya 
milletvekili Abdüllatif Şener’in ka-
tılım sağladığı görüldü.
İmamoğlu, “Hemşeri dernekçiliği artık anlamını yitirdi, bir topluma yarardan 
çok zarar bile verebilir. Hemşeri dernekleri kültürle, yaşamla, hayatla bir 
arada olması gerekir. Ancak öyle bir duruma gelindi ki bu dernekler daha 
çok siyasi merkezler haline geldi. Çerkes Kültür Evi başka bir kategoride, 
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özel bir topluluğun, onların kültürlerinin yaşatılmasına dönük dernekler var, 
burası öyle bir yapı. Çerkes kültürü Türk ulusunun ve milletinin oluşmasında 
çok değerli bir kaynak, ondan beslenmesi gerekir. Çerkes Kültür Evi’ni eski 
küçük yerinden buraya taşıma sebebimiz de bundan kaynaklanıyor. Bu 
desteğimizi Beylikdüzü’nde gerçekleştirdik, İstanbul’da da gerçekleştirmek 
istiyoruz.” dedi.
Kahvaltı programı olarak gerçekleşen buluşma Çerkes Kültür Evi Başkanı 
Ömer Çötok’un konuşmasının ardından sona erdi.

İstanbul’da Nalmes fırtınası esti
Nalmes gösterileri 13 Ha-
ziran’da Ümraniye’de, 14 
Haziran’da İstanbul Bos-
tancı Gösteri Merkezi’n-
de gerçekleşti.
Kılıç danslarının, şovla-
rın, büyülü müziklerin ve 
davul performanslarının 
yer aldığı program yakla-
şık bir buçuk saat sürdü.
Gösteri yaptıkları her yerde izleyenlerinin yüreklerini Karadeniz’in öbür ya-
kasına götüren Nalmes, Kafkas insanının savaşlarını, acılarını, mutluluk-
larını koreografi ve kostümleri ile gözler önüne seriyor.
Çerkes topluluk Nalmes, Zefaku, Udz, Adıgey Diaspora Dansı’nın da 
aralarında olduğu birçok farklı performans sergiledi.
Binlerce yıllık Kafkas halk danslarını sahne sanatlarına özgün bir şekilde 
taşıyan Nalmes, devlet sanatçısı unvanına sahip 55 dansçıdan oluşuyor. 
100’ün üzerinde dans seçkisiyle topluluk, etnik dansların yanı sıra, Kuzey 
Kafkas folklorunu de barındırıyor.
Adıgey Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu, Nalmes adıyla 1936 yı-
lında kuruldu. Dansın içindeki hayatı ve kültürün ruhunu tüm izleyicilere 
başarıyla aktaran Nalmes 1991’de akademi ünvanı aldı.
Modern ritmin estetiğini Adıge kültürüyle harmanlayan ve Kafkas halkları-
nın sanatını bütün güzellikleriyle tanıtan topluluğun sanat yönetmenliğini 
Aslan Khadzhaev yapıyor. Topluluğun Türkiye temsilciliğini ise yine Kafkas 
kökenli olan Gazi Aydemir üstleniyor.
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Nalmes, kuruluşundan bu yana; Amerika, Türkiye, Rusya, Japonya, Hin-
distan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler dâhil olmak üzere; dünyanın 5 
kıtasında, 80’i aşkın ülkede gösteri gerçekleştirdi. Topluluk sahne aldığı 
10.000’in üzerindeki gösteriyle, 30 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Ayrı-
ca dünyanın en tanınmış profesyonel dans festivalleri ve yarışmalarında 
30’dan fazla ödül kazandı.

KAFFED Koçesoko hakkında Rus Büyükelçi ile görüştü
Kafkas Dernekleri Federasyonu 
(KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şe-
kerci ve beraberindeki heyet, geçti-
ğimiz günlerde Rusya Federasyonu 
Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov 
ile görüştü.
KAFFED tarafından yayınlanan 
açıklamanın tamamında, “Yaklaşık 
iki saat süren görüşmenin ana gün-

demini Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde hukuka aykırı şekilde gözaltına 
alınan ve hala serbest bırakılmamış olan Xabze Xase Başkanı Martin Ko-
çesoko’nun uğradığı haksızlığa tepkimiz ve serbest bırakılmasına ilişkin 
taleplerimiz oluşturdu. Martin Koçesoko ve Başkanı olduğu Xabze Xase ile 
ilgili bilgi verilerek hukuka ve mantığa tamamen aykırı bir şekilde gözaltına 
alınışına ilişkin kurumumuzun ve toplumumuzun tepkisi kendilerine iletil-
di. Bu tip insan hakları ihlallerinin yaygınlaşmasının ve anavatanımızdaki 
soydaşlarımızı ve dönüşçüleri hedef almasının tüm dünyadaki Çerkesleri 
rahatsız ettiği ve diğer diaspora ülkelerindeki kurumlarla birlikte sürecin 
yakından takip edildiği kaydedildi. Martin Koçesoko’ya yönelik haksız uy-
gulamanın global etkilerini yerel yetkililerin yeterince öngöremedikleri, bu 
haksızlıkların Rusya’nın da çıkarına olmadığı, bu konulara ilişkin Büyükel-
çiliğin daha global bir vizyon ile konuya etkili şekilde müdahil olmasını bek-
lediğimiz belirtildi. Büyükelçi Erkhov, konuyu araştıracaklarını ve talepleri-
mizi en üst düzeyde Moskova’da gündeme getireceklerini belirterek birkaç 
gün içerisinde bir yanıt alacaklarına inandıklarını dile getirdi. Genel Baş-
kan Yıldız Şekerci haksızlığın giderilmesi konusunda sürecin uzamaması 
gerektiğini ve KAFFED’in diğer ülkelerdeki diaspora sivil toplum kuruluşla-
rımız ile birlikte konunun takipçisi olacağını vurguladı.” ifadeleri geçti.
Martin Koçesoko 7 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu bulundurduğu id-
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diasıyla tutuklandı. Medyaya yansıyan bilgilere göre Koçesoko’nun tutuk-
lanmasının esas nedeni Kafkasya’da yerel dillerin yasaklanmasına karşı 
faaliyetlerde bulunması.

İstanbul’da Koçesoko’ya destek eylemi yapıldı
Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun yaptığı çağrıyla Taksim İstanbul’da 
toplanan vatandaşlar, Martin Koçesoko’nun tutuklanmasına ilişkin okunan 
basın açıklamasına katıldılar.

Erhan Çal’ın okuduğu açıklamanın tamamında, “Rusya Federasyonuna 
bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te faaliyet gösteren 
Xabze Xase Başkanı Martin Koçesoko 7 Haziran 2019 tarihinde aracıyla 
seyir halindeyken gece saat 23.00 civarında Rus Federal Güvenlik güçleri 
tarafından durdurulmuş ve yapılan aramada aracında uyuşturucu bulun-
durduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Gerek gözaltı ve gerekse sonra-
sında gerçekleşen adli sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmemesi ve konuya 
ilişkin belirsizliğin devam etmesi biz diaspora Çerkeslerini endişelendir-
mektedir. Martin Koçesoko’yu anavatanımızda yakinen tanıyan ve bilen 
tüm soydaşlarımız kendisinin uyuşturucu kullanmak bir tarafa gençleri ba-
ğımlılıklardan kurtarmak için çok ciddi bir mücadele verdiğini belirtmek-
tedirler. Martin Koçesoko’ya kurulan bu kumpasın asıl sebebinin ulusuna 
olan bağlılığı ve ulusunu içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmak için 
gösterdiği gayret olduğu herkes tarafından net bir şekilde bilinmektedir. Biz 
diaspora Çerkesleri de yasal ve meşru zeminden ayrılmadan son derece 
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demokratik bir şekilde hareket ederek Çerkes ulusal sorunlarına çözüm 
arayışı içerisinde bulunan Martin Koçesoko’nun tamamen politik gerekçe-
lerle susturulmaya çalışıldığına, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı 
bir şekilde baskı altına alınarak yıldırma politikalarıyla itibarsızlaştırılmaya 
çalışıldığına ve Martin Koçesoko şahsında tüm Kuzey Kafkasya’nın kar-
deş ve kaderdaş halklarına gözdağı verilmeye çalışıldığına inanıyoruz. 
Martin Koçesoko’nun geçtiğimiz yıl Moskova’da Rusya Federasyonu’na 
bağlı cumhuriyetler ve halkların kazanımlarının korunması amaçlı kong-
reye katılması ve bu misyonla kurulan sivil toplum örgütü içerisinde görev 
alması, Rusya’da uygulanan federal sistemi sert şekilde eleştirmesi, bu 
yıl Mayıs ayında aynı içerikte bir konferansa hazırlık için Kabardey-Balkar 
Cumhuriyeti’nde ön toplantılar organize etmesi, yürüyüşlü 21 Mayıs anma 
programlarını organize edenlerden biri olması, toplumu Xabze değerleri 
etrafında birleşmesi için çalışması ve bu yolla kolektif hafızayı güçlendir-
mesi, gençleri milli değerler etrafında toplayıp aktif hale getirmesi Krem-
lin’i rahatsız etmiş ve Martin’e bir plan dahilinde kumpas kurularak asılsız 
bir suç isnat edilmiştir. Uzun zamandır Moskova yönetimi yerli halkların 
değerlerini koruma ve milli bilinci desteklemeye yönelik girişimlerinden ra-
hatsız olmaktadır; çünkü Sovyetler Birliği her ne kadar yıkılmış olsa da o 
dönemde Soyvet tipi insan dedikleri; milliyetsiz, dinsiz, köle ruhlu, sisteme 
tabi tek tip vatandaş yetiştirme projeleri henüz rafa kaldırılmış değildir. Bu 
nedenle Moskova yönetimi yürüttükleri asimilasyoncu politikalara Martin 
Koçesoko’nun sorun oluşturma potansiyelini görmüş ve bu sorunu klasik 
Rus metotlarıyla çözmeye yönelmiştir. Bunu yaparken de federal anaya-
sa ve evrensel hukuk ilkelerini bir kere daha ayaklar altına almış, önce 
olay mahalline suç unsurları yerleştirilmiş, sonra bulunmuş ve suç delili 
olarak zapta geçirilmiştir. Ayrıca tutuklama olayı gerçekleşmeden günler 
önce federal güvenlik güçlerinin Martin’in ailesini ziyaret ederek açık bir 
şekilde ‘Oğlunuzun başına bir şey gelmeden yerine oturtun, onu kontrol 
edin!” dedikleri bilinmektedir. Ancak bu tehditler Martin’i yıldırmamıştır. Bu 
tür hukuksuz ve mesnetsiz gelişmeler sonucu Koçesoko tutuklanarak hap-
se atılmış olup, kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmış olan itirafnameyi 
imzalaması için zorlanmaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında bundan sonra 
yaşanacak hukuki sürecin; uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmeler, 
temel insan hak özgürlükleri, tüm ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde adil 
ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğine inanmak istiyoruz. Ayrıca tüm medeni 
ülkelerde olduğu gibi, Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki halkların 
demokratik hak ve taleplerini yasal çerçeveler içerisinde gündeme taşıyan 
aktivist ve sivil toplum örgütlerinin bir tehdit ve tehlike olarak görülmesi 
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yerine gökkuşağı renkleri gibi demokrasi zenginliğinin ayrılmaz bir gös-
tergesi ve parçası olarak algılanması gerektiğini düşünüyor, daha önce 
de Kafkasya’da birçok örneği bulunan ve artık bir klasik haline gelen sivil 
aktivistler hakkında suç üreterek yıldırma ve baskı atmosferi yaratma ça-
balarını Rusya Federasyonu tarafından bir son verilmesini talep ediyoruz. 
Tüm uluslararası camiayı, sivil toplum kurum ve kuruluşlarını, gerek ulus-
lararası ve gerekse Rusya Federasyonu kanunlarına ve tüm ahlaki tea-
müllere aykırı bir şekilde tutuklanan Çerkes aktivist Martin Koçesoko’nun 
derhal serbest bırakılmasına yönelik çabalara destek vermeye ve güçlü bir 
duruş sergilemeye davet ediyor, Martin Koçesoko’nun her zaman yanında 
olduğumuzu ve özgür kalıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı dün-
ya kamuoyuna ilan ediyoruz.” ifadeleri geçti.
“Martin Koçesoko yalnız değildir!”, “Martin Koçesoko özgür olmalı!” ve Çer-
kesçe sloganlar atan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Koçesoko için imza kampanyaları başlatıldı
7 Haziran’da Kabardey-Balkar Cum-
huriyeti başkenti Nalçik’te tutuklanan 
Xabze Xase Başkanı Martin Koçeso-
ko için Türkiye’deki Çerkesler imza 
kampanyaları başlattılar.
İki ayrı grup tarafından yayınlanan 
deklarasyonda Türkçe, İngilizce, 
Rusça, Çerkesçe yazılan metinlerin 

insan hakları dernekleri, Çerkes sivil toplum kurumları ve diğer yetkililere 
gönderileceği ifade ediliyor.
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından yayınlanan metin 
“Martin Koçesoko İçin Özgürlük ve Adalet İstiyoruz!” başlığını, diğer gru-
bun başlattığı ise “Martin Kocheseko’ya Hemen Şimdi Özgürlük!” başlığını 
taşıyor.
Dijital ortamda devam eden imza kampanyalarına Kafkas ve Çerkes ku-
rumlarının imzacı olduğu görülüyor.
Metinlerin içeriğinde Koçesoko’nun başından geçen olaylar aktarılırken 
kendisinin özgür bırakılması talep ediliyor.
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Doğan Duman’ın aldığı oy belli oldu
23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan 
sonuçlar belli oldu.
Seçim yarışında öne çıkan Millet İttifakı Ada-
yı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, Cum-
hur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.
Çerkeslerin haklarını savunma iddiasında bulunan Çoğulcu Demokrasi 
Partisi’nin desteklediği Bağımsız Aday Doğan Duman ise 518 oy aldı.
31 Mart tarihindeki seçimde 2.023 oy alan Duman, bağımsız adaylar sıra-
lamasında ikinci olmuştu.
23 Haziran seçimlerinde 518 oy ile Duman’ın bağımsız adaylar sıralama-
sında dördüncü sıraya gerilediği gözlemlendi.
Doğan Duman Independent’a verdiği röportajda seçimlere “farkındalık 
yaratmak” ve “Çerkezlerin taleplerinin daha görünür olmasını sağlamak” 
amacıyla girdiklerini ifade etmişti.

Arslandok: Seçim sonuçları halkımız ve ülkemiz için hayırlı olsun
Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel 
Başkanı Faruk Arslandok, 23 
Haziran’da yenilenen İstanbul 
seçimine dair açıklamada 
bulundu.
Arslondok açıklamasının tama-
mında, “Saygıdeğer kamuoyu, 
değerli kardeşlerim; Partimizin 31 

Mart seçimlerine girerken de, yenilenen 23 Haziran seçimlerine girerken 
de, hareket noktası, amaçları ve hedefleri değişmemiş, tutarlı bir doğrul-
tu izlemiştir. Partimiz, 23 Haziran 2019 İBB Başkanlığı seçimine girerken, 
31 Mart’ta da beklenti düzeyinde olmadığı kabul edilen oylarının, kamp-
laşan siyasi ortam nedeniyle düşeceğini öngörmesine rağmen, seçimlere 
katılmıştır. Çünkü; bu girişim, sadece oy sayısına odaklı olmayan, siyasi 
bilinç ve örgütlü siyasi güç oluşturmanın gerekliliği konusunda farkındalık 
yaratmayı öne alan bir girişimdir. Partimizin kuruluşundan itibaren, 2015 
Yılı Genel Seçimleri’nden bu yana siyasi alanda yarattığı etkiyi, yaşanan 
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gelişmeleri izleyen ve sağduyu ile değerlendirme yapanların görmemesi 
mümkün değildir. Halkımızın kendi talep ve sorunlarına sahip çıkma ve 
bunları siyasi bir temsiliyete dönüştürme ihtiyacı dün olduğu gibi bugün 
de ortada durmaktadır. Ülkemizin gerçek anlamda çoğulcu bir demokra-
siye kavuşması, sorunlarının çözümü, barış ve huzurun hakim olması ba-
kımından önemli bir hedeftir. Kültür, dil, kimlik gibi konularda sorunları ve 
talepleri olan toplum kesimlerinin örgütlenerek bunları siyasi temsiliyete 
dönüştürmeleri demokrasimizin çoğulcu bir karakter kazanmasına katkı 
sağlayacaktır. Gelinen noktada, oy sayıları üzerinden bir değerlendirme 
yapıldığında, çarpıcı bir tablonun ortaya çıktığını görmek mümkündür. 31 
Mart’ta adayımız Sn. Doğan Duman’ın kayıtlara yansıyan 2.023 oyunun 
yarattığı etkiye baktığımızda; bu sayı 15 – 25 bin gibi, yine mütevazi sayı-
labilecek bir aralıkta oluşsaydı, 23 Haziran seçimleri için ne kadar dikkate 
alınır olacağını öngörebiliriz. 23 Haziran seçiminde en çok oyu alan aday-
ların oy oranları % 54,21 ve % 44,99 olarak gerçekleşmiş olup, iki aday 
arasında 806.456 adet oy farkı vardır.  Partimizin aldığı oy miktarı ve ora-
nı ise azalmıştır. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; partimizin adayı 
250.000 hatta 500.000 oy bile almış olsaydı bu iki adayın aldıkları oyların 
kendi içindeki oransal dağılımı ve seçimi kazanan değişmeyecekti. Ancak 
toplumumuz her zaman dikkate alınan siyasi bir varlık göstermiş olacak-
tı. Buradaki örnek oy sayıları, olup olamayacağı tartışmasından bağımsız 
olarak, ortaya çıkan siyasi matematiği daha iyi anlatabilmek için verilmiştir. 
Yani halkımız kendi sorunlarına dikkat çekmek üzere ortaya çıkan par-
timizin adayı Doğan Bey’e desteğini artırmış olsaydı İstanbul için sonuç 
değişmeyecek, ancak halkımız için anlamlı bir sonuç ortaya çıkmış olacak-
tı. Bizler bu mücadelenin daha çok insanı, daha çok nitelikli fikri ve daha 
çok kaynağı bir araya getirerek, sabırla yürütülmesi gereken bir mücadele 
olduğunu biliyoruz. Bu süreçte, özveri göstererek aday olan Sn. Doğan 
Duman’a, partimizin yönetimindeki arkadaşlarıma, partimizin üyesi olsun 
olmasın kampanyamıza aktif destek sağlayan ve oy veren kardeşlerime, 
kampanyamıza maddi katkıda bulunan dostlarımıza, kampanyamızı des-
tekleyen kurumlarımızın yöneticilerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Sn. Ekrem 
İmamoğlu’na da görevinde başarılar diliyorum. Başkanlığının ülkemiz ve 
İstanbul için hayırlı olmasını, İstanbul’un kültürel çeşitliliğine ve çoğulculu-
ğuna yakışır hizmetler yapmasını diliyorum. Seçimlerde oy miktarı önemli 
bir gösterge olmakla birlikte, bizim için tek gösterge değildir. Bu kampanya 
boyunca yarattığımız etkinin ve oluşturduğumuz farkındalığın da çok de-
ğerli olduğunu, önemli olanın, örgütlü bir siyasi güç oluşturup sorunlarımı-
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za sahip çıkmak olduğunu düşünüyorum. Biz bu yoldaki çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Saygıyla halkımızın bilgisine sunarım.” ifadelerini 
kullandı.
Faruk Arslandok, kurucusu olduğu Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin 24 Aralık 
2017 tarihinden itibaren Genel Başkanlığını yürütüyor.

Tamila Mertskhulava ve Abhaz diasporası bir araya geldi
Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Tamila 
Mertskhulava, Abhaz Dernekle-
ri Federasyonu Genel Sekreteri 
Bülent Özbelli ve Kocaeli Abhaz 
Derneği Başkanı Hasan Konca 
arasında toplantı düzenlendi.
Toplantıda etkileşim sorunları ve 

daha önce Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Abhaz di-
asporası arasında kurulan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılacak 
yeni adımlar masaya yatırıldı.
Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası geçtiğimiz yıllarda, 17 Ni-
san 2013’te Abhaz Dernekleri Federasyonu ve 6 Mayıs 2016 tarihinde Ko-
caeli Abhaz Derneği ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Ankara’da Jıle grubu Çerkes derneği 
yönetimine talip
30 Haziran tarihinde gerçekleşecek Anka-
ra Çerkes Derneği 35. Olağan Genel Ku-
rulunda yönetime talip Jıle isimli genç grup 
kampanya başlattı.
Çerkesçe bir kelime olan Jıle’nin sözlükte 
üç anlamı bulunuyor; tohum, halk ve 
kasaba.
Geçtiğimiz hafta “Bir tohumla başlar her şey” sloganıyla yola çıkan grubun 
paylaştığı görsellerde adaylar içerisinde Kabardey, Abaza ve Şapsığ genç-
lerin ağırlıkta oldukları görülüyor.
Gençlerin yayınladığı açıklamada yönetime geldikleri takdirde şeffaflık, ço-
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ğulculuk, toplumsal ve çevresel duyarlılık, katılımcılık ve sosyal dernekçilik 
konularında derneğin aktif olacağı belirtiliyor. Basın açıklamasının deva-
mında mevcut yönetimin 21 Mayıs sürgünü, Kafkasya’daki tutuklamalar 
gibi konularda pasif tutum sergilemesi eleştiriliyor.
1961 yılında kurulan Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, 2011 yılında 
alınan kararla ismini Ankara Çerkes Derneği olarak değiştirmişti.
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ile aynı binada bulunan Anka-
ra Çerkes Derneği’nin KAFFED yönetimi üzerinde belirleyici olduğu ifade 
ediliyor.

Şeyma ve Tuğba için adalet
Konya’da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre pla-
tonik aşk beslediği karşı komşusu Şeyma Sarı’yı (25), tabancayla vurarak 
öldürdü, annesi Hacer Sarı (51) ve kardeşi Tuğba Sarı’yı (18) da ağır ya-
raladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, ağır yaralı olarak has-
taneye kaldırılan Tuğba Sarı yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 2 
yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya 
göre platonik aşk beslediği karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma 
Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C., kapıyı açan anne 
Hacer Sarı’ya kızı Şeyma’yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Ha-
cer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., ya-
nındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı’nın başına ateş etti. Ardından eve 
giren Muzaffer C., Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edil-
mesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi 
Tuğba Sarı’ya da ateş etti.
Olaya ilişkin Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, 
“Konya’da sapık bir ruh haline sahip komşuları tarafından değerli soydaşı-
mız Burhanettin SARI kardeşimizin iki kızı ve eşinin hunharca bir saldırıya 
maruz kaldığını, iki masum kızımızın bu saldırı sonucu hayatlarını kaybet-
tiğini ve kızlarını korumaya çalışan annenin ise ağır yaralandığını derin bir 
üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim olay sonucu; hayatını kaybeden 
kızlarımıza Allahtan rahmet, hastanede yaşam mücadelesi veren değerli 
anneye acil şifalar, başta Burhanettin SARI kardeşimiz olmak üzere Kon-
ya’da yaşayan tüm Çerkes kardeşlerimize başsağlığı diliyor ve acılarını 
yürekten paylaşıyoruz.” ifadeleri geçiyor.
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Abhazya
                               

Hayri Kutarba Geçmişte büyüklerin bulun-
duğu ortamda kahve bile içilmezdi
Abhazya’da her 31 Mayıs tarihi sigaranın zarar-
larına farkındalık oluşturmak için sigara içmeme 
günü olarak kutlanıyor.
Sigaranın sağlığa zararlarını hatırlatan ve gele-

neklere değinen Hayri Kutarba, Radyo Sputnik’e konuştu.
Kutarba, “Zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor ve hayat tarzları değişiyor. 
Geçmişte sadece sigara içmek değil, içecekler hatta kahve bile büyüklerin 
bulunduğu ortamda içilmezdi. Büyükler ve küçükler abi-kardeş olarak be-
raber dolaşamazdı. Bir ortamda herhangi bir büyük olsun hiç fark etmez 
küçükler ayak ayak üstüne atınca çok büyük saygısızlık olurdu. Şu an ma-
alesef değişimler ve dönüşümler yaşanıyor.” dedi.
Türkiye’deki Kafkasyalıların durumuna da değinen Kutarba, “Sigara zaten 
büyüklerin yanında içilemezdi. Bu adetleri Türkiye’deki soydaşlarımız iyi 
bir şekilde yaşatmaya çalışıyor.” dedi.

Abhazca şarkılar anadili koruyor
14 Haziran’da Sohum Fazıl İskender 
drama tiyatrosunda Abhaz şarkıcı ve 
söz yazarı Saida Gabniya ‘Dünya Gü-
zel’ isimli ilk solo konserini gerçekleş-
tirdi.
Konser öncesi 13 Haziran’da düzen-
ledikleri basın toplantısında Gabniya, 
konserde seslendireceği on beş şarkının on tanesini kendisinin yazdığını 
ifade etti.
Basın toplantısına şarkıcı Gabniya, müzikolog ve Sohum Devlet Müzik 
Okulu öğretim üyesi Asida Tsarguş ve Abhaz kompozitör Anri Gumba ka-
tıldı.
Konser, Abhazya Cumhuriyeti resmi dili Abhazcanın korunması ve gelişi-
miyle ilgili farkındalık yaratmakla ilgili olduğunun altını çizen Asida Tsarguş, 
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“Günümüzde globalleşen dünya, sınırların silinmesi, daha geniş uluslara-
rası bağlantıların oluşması dilin korunmasını elbette çok aktüel bir konu 
yapıyor. Günümüzde Abhazya için dil en ciddi problemlerden birisi. Şarkı-
lar ana dilin korunmasına yardımcı olabilir mi? Bence, tek kelimeyle evet. 
Şarkılar en eski ve en basit müzik formlarından biri. Zira şarkı kendi ken-
dine oldukça basit, hacim olarak da küçük. Mesela söylenen-okunan çok 
büyük olmayan bir kaynak, ama genel olarak çok demokratik, ulaşılabilir, 
yaygın bir kaynaktır. Dili bilmeyenler bile, şarkıyı beğendiğinde, ruhuna 
değdiğinde, neşeleniyor, duygu tellerine dokunuyor, kalbine kolayca yol 
buluyor, sözlerini hatırlıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında Saida Gabniya da anadili Abhazca ile şarkı yazdığını 
anlattı ve bu çalışmasıyla Abhazcanın korunması ve gelişimine ufak bir 
katkısı olursa çok memnun olacağını kaydetti. Genç şarkıcı Saida, Abgark-
huk köyünde doğdu ve büyüdü, altı yaşından beri sahnede. Müzik ve vo-
kale ilgisini fark eden ve destekleyen, Gudauta’da müzik eğitimi alabilmesi 
için her şeyi yapan ailesine, öğretmenleri Anjela Hintba, Oleg Gabuzov ve 
Larisa Çanba’ya minettar.
Basın toplantısına katılanlardan kompozitör Anri Gumba, gençlerin şimdi-
lerde modern müziğe daha fazla ilgi duyduğunu ve daha çok bu tür müzik 
yapmayı istediğini söyledi. Ama bununla birlikte, gençlerin hatta küçük yaş-
taki öğrencilerin, herhangi bir eski Abhaz şarkısına modern sesler verme 
isteğiyle karşılaştığı örneklerin de çok olduğunu belirtti. Yani eski Abhaz 
şarkılarına halen ilgi var. Gumba, “Elbette bizim stüdyomuz az, teknik zor-
luklar var, ama eski Abhaz şarkılarının gençler tarafından modern şekilde 
seslendirilmesiyle ilgili projelerimiz de var.” dedi.
Konser öncesi düzenlenen basın toplantısı sonunda Saida Gabniya, basın 
toplantısına katılan dört çocuğa konser bileti verdi ve içlerinden biri ile de 
Abhazca şarkı düeti yaptı.

Abhazya’da etekli erkek turist krize sebep oldu
Abhazya’da etek giyen erkek turist gerilim yarattı. Yupşar kanyonunda 
turist kafilesinin gezisi sırasında bir turist etek giyip meydanda gezmeye 
başladı. Çevresine uygunsuz dille sataşmaya başlayan turiste yerli işlet-
meciler müdahale etti.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, İskoçya’nın geleneksel kıya-
fetlerine benzeyen bir etek giyen turist birden gerileme yol açıyor. Olay, 
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çevredeki Abhaz vatandaşları tarafından tep-
kiyle karşılanıyor. Turistin çevreye sataşmaya 
başlamasıyla yerlilerle turist arasında arbede 
yaşanıyor.
Rehberlerden alınan bilgilere göre, Rostis-
lav Kolpakov isimli turist otelden şortla ayrıldı. 
Otelden çıkarken herhangi bir anormallik yok-
tu. Gezi sırasında otobüsten ayrılırken de hala 
şortlaydı. Ancak bir süre sonra etek giyip geldi 
ve çevresindeki yerlileri kışkırtmaya çalıştı.
Olaylar üzerine konuşan Abhazya Turizm Ba-
kan yardımcısı Astamur Bartsits, “Bu kişinin en baştan beri eylem yapmak 
için hazırlandığını söyleyebiliriz. Kendisinin provakatif bir eylemci olduğu-
nu düşünüyoruz.” dedi.
Yetkililer, olayın Abhazya turizmini karalama politikası olduğunu söylüyor.
Turizm cenneti olarak bilinen Abhazya’yı ziyaret eden turistlerin sayısı, yıl-
lık bir milyon kişiye yakın olduğu söyleniyor.

Abhaz gençlerinin katıldığı ses yarışması sona erdi
Altı aylık bir süreyi kapsayan, yetenekli Abhaz gençlerinin katıldığı ses ya-
rışması 20 Haziran tarihinde Oçamçira da sona erdi. 12 yaşındaki Viktoria 
Mikaa büyük ödülü kazanırken, birincilik, önceki aşamalardan birinde Dün-
ya Abaza Kongresi’nden (DAK) özel bir ödül kazanan Saida Azizova’nın 
oldu.
Bu kez, Saida popüler şarkısı “Yorgun Kuğuların Sevgisi” ile sahne aldı. 
Bu, şarkının altı oktavlık benzersiz bir ses aralığına sahip şarkıcı Dimaş 
Kudaybergenov tarafından yapıldığı düşünüldüğünde, bu oldukça yüksek 
bir seviye.
Büyük Ödülün galibi Viktoria Mikaa ise, kült film “Titanic”den Celine Di-
on’un ‘My Heart Will Go On’ (“Kalbim Atmaya Devam Edecek”) adlı şarkı-
sını söyledi. Viktoria, şarkı seçiminde kendisine Saida Azizova‘nın yardım-
cı olduğunu belirtiyor. Yarışmaya katılan tüm çocuklar gibi onlar da proje 
sürecinde arkadaş olmuşlar. Viktoria daha önce profesyonel olarak şarkı 
söylememiş, ancak “her zaman şarkı söylemeyi sevmiş”. Zaferini henüz 
çok anlayamayan genç şarkıcı, içinden taşan duygularını bizimle paylaştı.
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Büyük ödülün kazananı, “Büyük ödülü kazanmayı açıkçası beklemiyor-
dum. Belki üçüncülük yada ikincilik alabilirim diye hayal ediyordum. Çok 
mutluyum. Bir öğretmen bularak müzik eğitimine başlamak istiyorum. Böy-
le bir yarışma yapılacağını duyduğumda korkmadan katıldığım için çok 
mutluyum. Öğretmenlerim başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyo-
rum”, diye konuştu.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları Lika Tsvijba çalıştırdı. Diğer organi-
zatörlerle birlikte Oçamçira’nın her köşesini gezerek yetenekli çocukları 
bulanda tam olarak kendisi idi.
Tsvijba, “Yarışmanın başarılı olarak tamamlanmasından çok mutluyum. 
Herkese çok teşekkür ediyorum”, dedi.
Yarışmacıların performansı yetkili bir jüri tarafından değerlendirildi. Ünlü 
Abhaz müzisyen Anri Gumba’da (DAK’tan özel bir ödül kazanan Saida 
Azizova’ya hazırlanan şarkının yazarı,) bu jürinin arasındaydı. Anri, yarış-
manın kendisini “çok fazla beklenmedik güzel şeylerle” şaşırttığını belirtti.
Gumba, “Böyle yetenekli çocuklarımız olduğu için çok mutluyum. Tabi ki 
üzerinde çalışılacak şeyler var ve çalışılmalı da ama önemli olan gereken 
çekirdeğin – yeteneğin var olması. Kazananı seçmek çok zordu. Çok uzun 
süre müzakere ettik. Sonuçta doğru karar verdiğimizi düşünüyorum”, dedi.
Genç şarkıcıların performansını değerlendirenler arasında, Abhazya halkı-
nın Abhazya’daki konserleri ile iyi tanıdığı Rus vokal yarışması “SES”in en 
parlak katılımcılarından biri olan Mariam Merobava da vardı.
Merobava, “Öncelikli olarak projenin gerçekleşmesinde yer alan herkese 
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teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu yarışma sürecinde o kadar çok yete-
nekli – doğuştan yetenekli çocuk gördüm ki. Kesinlikle gelişime, eğitime 
ihtiyaçları var, onları gerçekten açacak şeyin onlara verilmesi gerekiyor. 
“Orpheus” benim için çok hoş ve beklenmedik bir keşif oldu. Seviye harika! 
Tüm sahneler müthiş bir sunum içerisindeydi. İzleyicinin çok şaşırtıcı bir 
nezaketi var, destek harika. Bugün çok mutluyum”, şeklinde konuştu.
Projeyi başından beri DAK destekliyordu. Kongre adına, “bu harika proje” 
dolayısı ile tüm organizatörleri ve Oçamçiralıları kutlayan DAK Kadın kol-
ları Başkanı Geta Ardzınba konuştu.
Ardzınba, “Bu yarışmaya katılanların anneleri ile ilgili çok düşündüm. Ev-
ladının sahneye çıkarak şarkısını söylediği anı görmek… gerçekten derin-
den etkileyici. Bu güzel evlatlar için size teşekkür ediyorum. Bu kutlamada 
emeği geçen herkese teşekkürler”, diye konuştu.
“Orpheus” – Ocak-Haziran ayları 2019 yılında Oçamçira bölgesinde dü-
zenlenen bir müzik yarışması idi. “Orpheus” yarışmasının fikri, Rus tele-
vizyon kanalı NTV de yayınlanan “Ty Super” adlı popüler yarışmasının ilk 
sezonunu kazanan Valeriya Adleyba‘ya ait.
Projenin genel sponsoru GSM şirketi “Aquafon”du, yarışma Dünya Abaza 
Kongresi tarafından her yönden desteklendi. Projeye katılan çocukların 
çoğu, maddi darlıklarla geçinen ailelerin çocukları idi. Genç yeteneklerin 
katıldığı yarışmasının her aşamasında toplamda 17 kişi vardı.
Bunların hepsi Oçamçira bölgesinin, hayatlarında bir kere bile eline mikro-
fon almamış yetenekli gençleriyd

Abhaz yönetmenin filmi İngiliz 
film festivaline katılıyor
Abhaz yönetmen Atana Agrba’nın 
“Baça” adlı filmi, İngiliz Film Festivali 
Lift-Off Global Network’ün programı-
na dahil edildi.
Filmin uzun yıllar yağmur yağmayan 
bir köyde geçtiğinin ipucunu veren yö-
netmen, batıl inançlar ve mitlerin dünyasında yaşayan köy sakinlerinin her 
şey için ana karakter Maya’yı suçladığını ve onun varlığından dolayı köy-
lülerin sıkıntı çektiklerine inandıklarını belirtti.
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Filme adını veren “Baça” ise bir traktör.
Çekimleri bir Abhaz köyü Baslat’ta gerçekleşen filmle ilgili yönetmenin pay-
laştıkları bu bilgilerle kısıtlı. Agrba, en çok filmde Abhaz Dram Tiyatrosu 
aktörlerinin oynamış olmasından gurur duyduğunu ifade etti.
Önümüzdeki hafta boyunca festivalin internet sitesinde yapılacak oylama-
da kısa metrajlı film “Baça” lehine oy verilebilecek.
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Çeçenya
                               

Rusya, Çeçen halk ozanı Mutsuraev’i dinleyenleri ağır para ceza-
sına çarptırıyor
Şelkovskoy Bölge Mahkemesi, sosyal 
medyada tanınan ozan Timur Mut-
suraev’in şarkısını yayımladığı için 
Çeçen vatandaşa 1.500 ruble para 
cezası verdi. Cezaya çarptırılan şah-
sın, Adalet Bakanlığı federal listesine 
dahil olan aşırı materyallerin kitlesel 
dağılımına karşı suçunu kabul ettiği 
öğrenildi. (Rusya Federasyonu İdare Kanunu’nun 20.29. Maddesi)
Olay, Mutsuraev’in hayranlarının yargı yolu ile karşılaştığı ilk baskı değil. 
Çeçen halk ozanının eserleri sebebiyle yalnızca Kuzey Kafkasyalılar değil; 
Ryazan, Tomsk, Novgorod, Soçi ve hatta Kırım sakinleri de cezalandırıl-
mıştı.
Mutsuraev’in yasak olduğu gerçeğinin farkında olmayan, ses içeriği ba-
rındıran internet siteleri de yasaktan payına düşeni alıyor. Bu gerekçe ile 
Roskomnadzor, Çeçen ozanın parçalarının paylaşıma açık olduğu Last.fm 
müzik platformunun erişimi kısıtladı.
Bu yasak ve baskıların işlevsiz kaldığı alanlar da mevcut. Örneğin Musu-
raev’in kompozisyonu Kudüs, Alexei Bakabanov’un 17 sene önce çekilen 
Savaş adlı filminde kolayca duyulabilir.
Mutsuraev, iki Çeçen savaşı arasındaki dönemde tanınırlığa ulaşmıştı. 
Eserlerinin çoğu İslam’a ve Rusya Federasyonu’na karşı direnen İçker-
yalılara adanmıştır. Çatışma yıllarında eserlerini yalnızca Çeçenler değil, 
Rus askerlerinin de dinlediği biliniyor. Ozanın çalışmaları bu nedenle aske-
ri kültür fenomenine dayandırılıyor.
Mutsuraev kimdir
Timur Mutsuraev, 1976 yılında Çeçenistan’ın Grozni şehrinde dünyaya 
geldi. Ozanlığı ile tanınan Mutsuraev aynı zamanda iyi bir karatecidir. 1994 
yılında Çeçen direniş hareketi savaşçısı olan ozan, savaşların arasındaki 
dönemde Kuzey Kafkasya bölgesinde yankı uyandıran başarılı birkaç al-
büm yayımladı. 2000’lerin başında Rus ordusuna karşı direnişini durdurdu 
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ve Azerbaycan’da yaşamaya başladı. 2008 yılında Çeçenya’ya dönerek 
sanatsal faaliyetlerini bıraktı.

Çeçenya’da sadece kadınla-
ra hizmet veren taksiler hiz-
mete girdi
Çeçenya’da yeni hayata geçiri-
len bir uygulama kadınlara sa-
dece kadın şoförlerin sürdüğü 
taksilerle hizmet imkanı sunu-
yor.
Çeçen dilinde kadınlar anlamına 

gelen “Mekhkari” isimli uygulama ile Çeçen kadınlar, hemcinslerinin kul-
landığı araçlarla seyahat edebiliyor.
Özellikle muhafazakar ailelerin tercih ettiği uygulamaya hükümet de des-
tek veriyor.
Uygulamanın arkasındaki isim olan Madina Tsakaeva, projeye sosyal med-
yada araştırma yapıp olumlu dönüşler aldıktan sonra başladıklarını belirtti.
Tsakaeva, ilk etapta kadın sürücü bulmakta hayli zorlandıklarını ancak za-
manla bu sorunu aştıklarını dile getirdi.
Projeye Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zayed Girişimcilik 
ve Yenilikçilik Fonu’nun Grozni şubesi mali destek sağlıyor.
Halihazırda başkent Grozni’de 5 araçlık filo ve 5 kadın sürücü ile hayata 
geçirilen uygulamanın diğer kentleri de içine alacak şekilde yaygınlaşması 
bekleniyor.
Şehir içinde hizmet veren taksilere sadece kadın yolcular binebiliyor. Ka-
dınlarla birlikte küçük erkek çocuklara da müsaade ediliyor.
Taksilere ancak rezervasyon ile ulaşmak mümkün.

Çeçen insan hakları savunucusu Titiyev ev hapsinde tutuluyor
Rusya’da düzmece bir dava çerçevesinde dört yıl hapis cezası alan Me-
morial İnsan Hakları Merkezi Çeçenya Şubesi Başkanı Oyub Titiyev’in ce-
zası ev hapsine çevrildi.
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Çeçenya’nın Argunsk Cezaevinde 
dün gerçekleşen mahkemede, uyuş-
turucu sakladığı iddiasıyla suçlu bu-
lunarak hapis cezasına çarptırılan 
Oyub Titiyev’in ev hapsi başvurusu 
kabul edildi.
Dört  yıl hapis cezasına çarptırılan 
Titiyev için ceza süresinin üçte birini 
tamamlamasından ötürü ev hapsine 
alınma hakkı doğmuştu.
Ocak 2018’de Çeçenya’da bir mahkeme arabasında uyuşturucu bulundur-
duğu gerekçesiyle gözaltına alınan insan hakları savunucusu Oyub Titiyev 
hakkında tutuklama kararı aldı.
Gözaltı kararının asıl gerekçesinin siyasi olduğu ve Çeçen lider Ramzan 
Kadirov’un bunda rolü olduğu iddia ediliyor.
İnsan hakları merkezi Memorial, Titiyev’in tutuklanmasının, Çeçen lider 
Ramzan Kadirov’a yönelik eleştirilerinden kaynaklandığını savunuyor. 
2000’li yıllarda Çeçenya’yı yöneten Kadirov ailesi, birçok insan hakları ih-
lalinden sorumlu tutuluyor. Kadirov’un muhaliflerinin bölgeden sürüldüğü 
ya da öldürüldüğü de iddialar arasında.
Titiyev 2010’dan bu yana, Çeçenya’da çok az sayıda kalan insan hakları 
örgütünün birinin başında. Titiyev’den önce Memorial’ın başında olan isim 
Natalya Estemirova ise kaçırılarak öldürülmüştü. Cinayet hala aydınlatıla-
madı.
Memorial, ayrıca polisin Titiyev’in ailesinin evine baskın yaparak tehdit et-
tiğini öne sürdü. Titiyev’in oğlu ve erkek kardeşi de karakola çağrıldı.
Memorial’dan yapılan açıklamada, polisin aileyi tehdit ederek Titiyev’i iti-
rafa zorladığı belirtildi. Uluslararası Af Örgütü de bir duyuru yayınlayarak 
Titiyev’i “vicdani tutuklu” olarak niteledi.
Memorial, Kadirov yönetimindeki Çeçenya’da ortadan kaybolma, işkence, 
toplu infaz gibi olayları takip ediyor. Yerel hükümet ise örgütü Batı’nın mali 
desteğini alan bir düşman olarak görüyor.
Çeçen yetkililer Titiyev’in Memorial’daki görevi nedeniyle tutulduğu iddi-
alarını da reddetti. Kadirov’un sözcüsü Alvi Karimov, Rus Interfax haber 
ajansına yaptığı açıklamada iddiaları tamamen temelsiz olarak niteledi ve 
tarafsız bir soruşturma yürütüleceğini savundu.
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ABD ve AB, Titiyev’in tutuklanmasından duyduğu kaygı nedeniyle Rus-
ya’ya çağrıda bulunmuş ve insan hakları savunucusunun serbest bırakıl-
masını istemişti.

Çeçen aktivist Oyub Titiyev serbest bırakıldı
Çeçen insan hakları aktivisti Oyub Titiyev serbest bırakıldı. Bir dönem 
Grozny Memorial İnsan Hakları Derneği Başkanlığı da yapan Oyub Titiyev, 
mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Titiev’i cezaevi çakışı akrabaları,ar-
kadaşları ve meslektaşları karşıladı.
Cezaevi çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Titiyev şunları söyledi. 
“İnsan hakları faaliyetlerine devam edeceğim. Halkım için hizmet etmekten 
geri adım atmayacağım. Ancak Grozny Memorial İnsan Hakları Derneği 
için Çeçenya’da hizmet etmeyeceğim.” dedi. Titiev sağlık durumunun ye-
rinde olduğunu da söyledi.
Hatırlanacağı üzere Oyub Titiyev, Ocak 2018’de arabasında uyuşturucu 
bulundurma gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Olayda Çeçen lider Ramzan 
Kadirov’un rolü olduğu iddia ediliyordu.

Kadirov’un evine saldırı düzenlendi
Ramzan Kadirov’un Grozni’de 
bulunan evine silahlı saldırı gi-
rişimi yapıldı. Akşam saatlerine 
doğru Kadirov’un evinin bulun-
duğu Lorsanov sokağına bir kişi 
saldırı gerçekleştirdi. Kiraladığı 
araçla birlikte sokağa hızlıca 
giren bir şahıs, Kadirov’un evi-
nin kapısında bulunan güvenlik 
noktasına ateş etmeye başladı. 

Saldırı sonucunda iki güvenlik görevlisi yaralandı. Bunun üzerine tüm gü-
venlik ekipleri ile saldırgan arasında araçlarla kovalamaca yaşandı.
Çeçen liderin güvenlik korumalarıyla saldırgan arasında yaşanan çatış-
mada saldırganın silahla öldürülerek etkisiz hale getirilebildi ifade edildi. 
Çeçenya basını olayla ilgili Çeçenya İçişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir 
açıklama yapılamadığını ayrıca Kadirov’un danışmanlarının konuyla ilgili 
basına bilgi vermekten kaçındıklarını yazdı.
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Ramzan Kadirov, Rusya yanlısı sivri çıkışlarıyla eleştirilerin odağı haline 
gelmişti. Kadirov, son olarak Gürcistan’daki protestolar nedeniyle Gürcis-
tan’ı tehdit etmişti.

Kadirov’a saldırı girişimi
23 Haziran Pazar akşamı Grozni’de 
bir saldırgan trafik polisine saldırdı.
Resmi açıklamaya göre, saldırgan po-
lis memuru Ramil Safiulayev’i yaraladı. 
O anda olay mahallinden geçen diğer 
polis memuru Zelimkhan Djabrailov 
saldırgan Akhmed Barzayev’i vurdu. 
Olayda saldırgan Akhmed Barzayev 
ölürken 2 polis memuru da yaralandı.
Saldırgan Akhmed Barzayev’in 21 yaşında olduğu ve Grozni’de araba ki-
ralayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
Akhmed Barzayev’in saldırı anından önce şu notu yayınladığı ortaya çıktı. 
“Bu akşam yemeğimi cennette yiyeceğim. Benim için dua edin.” 
Saldırının arkasında şuanlık kimlerin olduğu belli değil. Olayla ilgili iki kişi-
nin daha bağlantılı olduğu tesbit edildi.
Görgü tanıklarından biri olayla ilgili şöyle dedi. “Silah sesleri yaklaşık yarım 
saat sürdü. Ancak çatışma devam ederken saldırgan zaten vurulmuş, ce-
sedi arabasının yanında yatıyordu. Güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale 
getirdiyse kimlerle çatışıyordu?” Olayı IŞİD üstlendiğini açıkladı.

Kalyapin, Çeçenya ve Rusya’daki işkenceleri anlattı
1992 yılında iş adamıyken yanlışlıkla tutuklanan ve gözaltında darp edilen 
Igor Kalyapin, Rus güvenlik güçlerinin işkencesiyle mücadele eden bir sivil 
toplum kuruluşu kurdu.
Kalyapin’e göre, İşkenceyi Önleme Komitesi basit ama korkunç bir gerçek 
yüzünden ortaya çıktı: Rus yetkililer işkenceyi görmezden geliyor. The In-
dependent’a konuşan Kalyapin, tek bir yetkilinin bile hakim karşısına çık-
madığını söyledi. Buna göre yüzlerce resmi şikayet de savcılar tarafından 
reddedildi.
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Müştekilerinin bazıları kulaklarını kaybetmişti ama sonuç her zaman ay-
nıydı: Kovuşturmaya konu olacak bir şey yok.
Kalyapin’in komitesi, bağımsız Levada Centre’la birlikte, Uluslararası İş-
kence Mağdurlarını Destekleme Günü’nde, Rusların işkence deneyimleri-
ni ortaya koyan yeni bir kamuoyu araştırması yayımladı. Ülke genelindeki 
53 bölgeden 3 bin 400 Rus vatandaşının katıldığı araştırmaya göre, her 10 
kişiden biri kişisel olarak işkenceye maruz kaldı.

Belki de asıl şok edici olan bu gerçeğe öfke duyulmamasıydı. Her 10 kişi-
den üçü işkencenin “olağanüstü durumlarda” kabul edilebileceğini belirtir-
ken, her 10 kişiden dördüyse işkencenin suçları çözmeye yardım ettiğine 
inandığını kaydetti.
Araştırmacı gazeteci İvan Golunov’un hapishanede kötü muameleye ma-
ruz kaldığını sadece iki hafta önce kabul eden Kremlin ise söz konusu 
araştırmanın sonuçlarını reddetti. Telekonferans yöntemiyle gazetecilere 
açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, araştırmanın “dik-
katli bir şekilde tahlil edilmesi” gerektiğini söyledi.
Peskov “Telekonferansta şu anda 30 kişi var. Herhangi biriniz işkence gör-
dü mü? Eğer gören varsa, isimlerini söylesin.” diye konuştu.
Rusya, gözaltında işkenceyle ilgili resmi istatistik tutmuyor. Dolayısıyla 
araştırmanın rakamlarını da Peskov’un açıklamasını da değerlendirmek 
zor.
Ayrıca ceza kanununda işkenceye ilişkin ayrı bir madde bulunmuyor. Bu-
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nun yerine, polisin işkencesine yönelik tüm şikayetler çok daha geniş bir 
suç kapsamında değerlendiriliyor: Resmi görevin kötüye kullanılması.
Öte yandan, kanunun değiştirilmesine ve işkence suçunun yeniden tanım-
lanmasına yönelik kampanyaya Kremlin İnsan Hakları Ombudsmanı Tat-
yana Moskalkova destek verirken güvenlik kurumlarıysa karşı çıktı.
Komitesinin her yıl yaklaşık 150 kötü hadiseyle ilgilendiği bilgisini veren 
Kalyapin, iş yükünün üstesinden gelebilmek için ilgilendikleri vaka sayısını 
düşük tutmaları gerektiğini belirtti.
Üstelik mahkemenin kazanılması durumunda ödenen tazminatlar da ge-
nellikle çok az. Örneğin Nisan 2007’de Novocheboksarsk bölgesinden 
Artur İvanov, başına vurulmasıyla işitme duyusunu kaybetti. İvanov’a 20 
bin Ruble (yaklaşık bin 750 TL) tazminat verildi. 2015’teyse 37 yaşındaki 
Dmitry Demidov, bir dedektifin ofisinde başına kurşun isabet etmiş halde 
bulundu. Adli tıp uzmanı Demidov’un kendisini vuramayacağına karar ve-
rince, hakim tazminat ödenmesine hükmetti. Demidov’un annesi 4 milyon 
Ruble (350 bin TL) talep etti ancak 150 bin Ruble (13 bin TL) tazminat 
alabildi.
Kalyapin, işkencenin genellikle bölgelere özgü olduğunu belirtiyor. Mosko-
va gibi büyük şehirler işkenceden uzak duruyor. Aslında başkent Moskova 
polis şiddetiyle ilgili şikayetlerde ilk sırada bulunuyor. Bu durum, Moskova-
lıların haklarını daha iyi bilmelerinden kaynaklanıyor olabilir.
İşkence yöntemine bakıldığında, işler genellikle bir yumrukla başlıyor. Fa-
kat özellikle elektroşokla işkence giderek yaygınlaşıyor. En kötü uygula-
maysa kurbanların makatlarına odaklanıyor.
Son birkaç yıl içinde çok sayıda şok edici işkence haberleri yapıldı. 2017’den 
bu yana, yüzlerce eşcinsel erkek, Çeçen güvenlik güçlerinin işkencesine 
maruz kaldı. Bu yılın şubat ayında, Sibirya’da Yehova Şahitleri’ne kasten 
şiddet uygulandığı iddia edildi.
Ancak Kalyapin’in çalışmakta en fazla zorlandığını söylediği 2015-16 yılla-
rı arasında yaşanan başka bir konu var.
21 yaşındaki Artyom Ponomarchuk, Karadeniz’deki tatil beldesi Anapa’da 
tutuklandı. Karşı karşıya olduğu suç yeterince ciddiydi: Saldırı. Genç adam 
ilk olarak gaz maskesiyle havasız bırakıldı. Sonra memurlar makatına 
elektroşok uyguladı. En son da bağırsakları zarar görünce kadar copla 
tecavüz edildi.
Sorumlu polisler, delillere rağmen ceza almadı ve görevlerine devam etti. 
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Üstelik savcılar da Ponomarchuk aleyhindeki suçlamalarına devam etti.
Kalyapin güvenlik görevlilerinin davranışlarında bilakis daha küstah hale 
geldiğini söyledi. Önceleri polisin iz bırakmamaya çalıştığına vurgu yapan 
Kalyapin, şimdiyse güvenlik güçlerinin bunu eskisi kadar önemsemediğine 
dikkat çekti.
Kalyapin ayrıca, Rusya’nın en tehlikeli bölgelerinde, işlerinin daha da zor-
laştığını kaydetti. Örneğin Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde Kalyapin’in 
ekibi riski azaltmak için mobil gruplarla çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 
intikam korkusu yüzünden çok az insan şikayette bulunmak için ortaya 
çıkıyor.
“Çeçenya’da insanlar sadece korkmuyor aynı zamanda ailelerinin misil-
lemeyle karşı karşıya kalacaklarından son derece eminler.” diyen Kalya-
pin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genç yaştaki erkeklerinin tutuklanacağını 
ve muhtemelen de işkence göreceklerini biliyorlar. Dolayısıyla şikayette 
bulunmadan önce iki kere düşünüyorlar.”
Kalyapin’in çalışanları 2016’da gazetecileri Çeçenya’da dolaştırırken oto-
büsleri maskeli adamlar tarafından kundaklandı. Saldırıdan Çeçenya’nın 
sayısız insan hakları ihlaliyle suçlanan lideri Ramzan Kadirov sorumlu tu-
tuldu.
Çalışanlarının geçerli ve ciddi tehditler almaya devam ettiğini belirten Kal-
yapin, tehlikenin boyutunu “profesyonel risk” diye tanımlıyor.
Kalyapin sözlerini şöyle noktaladı: “Pilotlar, itfaiye görevlileri, polis, hepsi 
riskle karşı karşıya. Bu, işin bir parçası. Ne saklanacağım ne de pes ede-
ceğim. Er ya da geç bir şeyler değişecek. Yavaş ilerliyoruz ama şimdiye 
kadar 144 polisi hakim karşısına çıkarttık. Biz olmadan, bunlar olmazdı. Bu 
şimdiden başarıdır.”
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Dağıstan
                               

Dağıstan limanında petrol yüklü tanker patladı
Dağıstan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaç-
kale’de bulunan ve Hazar Denizi’ne açılan 
limanda petrol yüklü tankerde patlama ile 
beraber yangın çıktı. 12 kişinin bulunduğu 
gemide yangın büyüyünce gemi personeli 
kaçmaya çalıştı. Rusya Acil Durumlar Ba-
kanlığı ve Dağıstan itfaiyesinin yoğun çaba 
göstererek söndürmeye çalıştığı yangında 

12 personelden 3’ünün cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 5 işçinin 
durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Rusya Ulusal Denizcilik Servisi (Rosmorrechflot) tarafından yapılan açık-
lamada ölü sayısının 3 olduğu, yaralı gemi personelinin tedavilerinin de-
vam ettiği, geminin Mahaçkale Limanı’na demirli olması nedeniyle facia-
nın büyümesinin önüne geçildiği anlatıldı. Ayrıca geminin Rus gemi şirketi 
olan Volga Denizcilik Şirketi’ne ait olduğu belirtilirken olayla ilgili çok yönlü 
inceleme başlatıldığı açıklandı.

Vladimir Vasilyev: Dağıstan topraklarından bir metrekareyi bile 
vermem
Dağıstan Devlet Başkanı Vasil-
yev, “Ben görevde olduğum sü-
rece Dağıstan topraklarından 
bir metrekareyi bile kimseye 
vermeyeceğim.” dedi.
Vladimir Vasilyev geçtiğimiz 
günlerde yetkililerle yaptığı top-
lantı sonrasında Kızılyar’daki 
olaylar hakkında konuştu.
10 Haziran gecesi, Kızılyar kentinin giriş yoluna yerleştirilen, ‘Çeçen Cum-
huriyeti – Şelkovskoy Bölgesi’ yazılı yol levhası Dağıstanlı bir grup tarafın-
dan yakılıp yıkılmıştı. Olay ülkede geniş yankı bulmuştu.
Vasilyev olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bir provokasyondur. İlerleyen 
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günlerde bu konu üzerine çalışmalıyız. Failleri bulacağız. Bu konuyla ilgili 
karşı tarafı haklı bulanların görüşlerine de elbette saygı duyacağız.” ifade-
sini kullandı.
Vasilyev, nüfus dahil olmak üzere tüm tartışmalı konularda istişare yapıla-
cağını vurgulayarak, tüm konuların aydınlatılacağını belirtti. Vasilyev, “Şim-
dilik sınır değişikliği sürecini askıya almaya karar verdik. Biçimsel olarak 
bakarsanız, anlaşma bozulmadı: Çeçen tarafı kendi topraklarında sadece 
yol işaretlerini yerleştirdi. Ancak, nüfusumuzun bir kısmı, bölgeye el konul-
du şeklinde farklı algıladı. Böyle bir şey yok ve olmayacak! Bir kez daha 
söylüyorum, ben burada görevdeyken, Dağıstan topraklarının bir metresi 
tek tarafın kararıyla kimseye devredilmeyecek. Ancak çok taraflı olursa, 
o zaman da danışarak gerekirse referandumla karar vereceğiz.” şeklinde 
konuştu.
Vasilyev konuşmasının devamında, “Çeçenya Devlet Başkanı Ramzan Ka-
dirov konuyla ilgili haklı olarak şunu söyledi: ‘Atalarımız yüzyıllarca birlikte 
yaşadı ve her konuda bir şekilde anlaştılar.’ Evet doğru söylüyor. Birbirle-
riyle iletişim içinde oldukları için geçmişten bugüne hiçbir sorun yaşanma-
dı. Sorunlar ortaya çıktığında büyüklerin de devreye girmesiyle meseleler 
konuşarak çözüldü. Şimdi bazıları kendi çıkarları doğrultusunda durumu 
kızıştırmak istiyor. Bu kaos ortamından beslenmek isteyenler var. Bu kişi-
lerle mücadele için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu konuları bütün Kuzey 
Kafkasya Federal Bölgesini dikkate alarak çözeceğiz.” dedi.
Ocak 2019’da Çeçenya ve Dağıstan sınırlarını tekrar belirleme konusunda 
anlaştılar. Ancak bu anlaşma şu an için askıya alındı.

Vladimir Vasilyev acil hastaneye kaldırıldı
Dağıstan’ın devlet başkanı Vasilyev, Moskova’da zatürre teşhisiyle hasta-
neye kaldırıldı.
Vladimir Vasilyev Moskova’daki bir hastaneye acil olarak kaldırıldı. Yapılan 
tetkiklerde Vasilyev’e zatürre teşhisi konuldu.
Alınan bilglere göre Dağıstan Devlet Başkanı Vasilyev tedavideyken, göre-
vi geçici olarak Dağıstan Meclis başkanı Artem Zdunov üstlenecek.
Hatırlatacağı üzere Vasilyev, Eylül 2018’de göreve gelmişti.
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Güney Osetya
                               

Güney Osetya’daki genel seçim Gürcistan’ı rahatsız etti
Güney Osetya’daki genel seçimlerde 34 
koltuklu parlamentoya girmek için 7 par-
tiden 188 aday yarışıyor. Seçimler için 
Rusya, Güney Osetya ile Abhazya’da 
sandıklar kuruldu.
Gürcistan, Güney Osetya’da düzenle-
nen parlamento seçimlerine tepki gös-
terdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ülkeden kopup bağımsızlığını ilan eden Gü-
ney Osetya’da düzenlenen parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama 
yaptı.
Açıklamada, Güney Osetya’nın bağımsızlığının tek taraflı olduğu, seçimle-
rin Rusya destekli olarak yapıldığı vurgulandı.
Seçimlerin, Rusya Federasyonu’nun Gürcistan’a uyguladığı şiddet ve iş-
gal politikasının devamı olduğu belirtilen açıklamada, “Rusya Federasyo-
nu, 12 Ağustos 2008’de Avrupa Birliği’nin ara buluculuğuyla imzalanan 
ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak işgal altındaki bölgeleri askerileştirmeyi 
sürdürüyor.” ifadeleri kullanıldı.
Seçimlerin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılan bir 
adım olduğu belirtilen açıklamada, bölgede yaşayan Gürcülerin yıllar önce 
buradan sürgün edildiği iddia edildi.
20 Eylül 1990 tarihinde bağımsızlık ilan eden Güney Osetya Cumhuriyeti 
2008’de yaşanan savaşın ardından Rusya Federasyonu ve çeşitli ülke-
ler tarafından tanındı. Henüz Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmayan 
ülkenin geçtiğimiz aylarda Güney Osetya Türkiye Tam Yetkili Temsilciliği 
açılmıştı.

Karabağ heyeti Güney Osetya’yı ziyaret etti
Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoli Bibilov, ülkedeki genel seçimlere 
gözlemci olarak katılan Karabağ Cumhuriyeti heyetini kabul etti.
Heyette Karabağ Milli Meclis Milletvekili Artur Tovmasyan, Dış İlişkiler Dai-
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mi Komisyon Üyesi Erik Harutyunyan ve 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sem-
yon Afiyan yer aldı.
Misafirlerini selamlayan Bibilov, Bağım-
sız Futbol Federasyonları Konfederas-
yonu’nun (CONIFA) 2019 Avrupa Şam-
piyonası vesilesiyle Karabağ’a yaptığı 

ziyarete değindi.
Karabağ heyet üyeleri, sandıklarda halkın olumlu davranışlarına büyük 
önem vererek, seçim gününde bu kardeş halkın yanında olmayı önemse-
diklerini vurguladı.
Karabağ Cumhuriyeti heyeti ile Güney Osetya Cumhurbaşkanı, Karabağ’da 
yapılan CONIFA 2019 Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan Artsah 
Cumhuriyeti – Güney Osetya maçını akşam saatlerinde birlikte izledi.
Karabağ Cumhuriyeti ya da resmi adı ile Artsakh Cumhuriyeti, Güney Kaf-
kasya’da yer alan ve hukuken Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ ve çevre-
sindeki 7 Azerbaycan ilini kapsayan topraklar üzerinde işgal sonrası kuru-
lan bir ülke statüsünde.

Güney Osetya şampiyon oldu
Kafkasya’dan Güney Osetya ve 
Abhazya milli takımının katılım 
sağladığı, bu sene Karabağ’da 
düzenlenen CONIFA turnuvası 
final karşılaşmasıyla tamamlan-
dı.
10 binden fazla seyircinin izledi-
ği turnuvanın final maçında Gü-
ney Osetya, Batı Ermenistan’ı 1-0 skorla devirerek kupayı kazanan taraf 
oldu.
FİFA’nın bir alt kurumu olan CONIFA, Bağımsız Futbol Federasyonları 
Konfederasyonu anlamına geliyor.
2013 yılında kurulan CONIFA büyük ülkeler tarafından tanınmadığı için 
FIFA organizasyonlarına dahil edilmeyen ülkelerin milli takımlarını kapsı-
yor.
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CONIFA şu an Dünya Kupası ve Avrupa Kupası olmak üzere toplamda 40 
takımın katıldığı iki turnuva düzenliyor.
Organizasyon turnuvalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı-
ğı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılıyor.

Güney Osetya’da iktidar partisi parlamentodaki çoğunluğunu 
kaybetti
Güney Osetya’da genel seçimler  tamamlandı. Birleşik Osetya Partisi par-
lamentodaki çoğunluğunu kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlara göre, iktidar partisi 34 koltuğun 
14’ünü alabildi. Resmi olan sonuçlara göre hükümet partisi çoğunluğu kay-
betmiş oldu. 2014 parlamento seçimlerine göre iktidar partisi olan Birleşik 
Osetya %43 oy ile 20 koltuğa sahip olmuştu.
Cumhurbaşkanı Anatoli Bibilov’un partisi Birleşik Osetya buna rağmen oy-
ların çoğunu almış oldu. Merkez Seçim Kurulu iktidar partisi Birleşik Oset-
ya’nın, Güney Osetya genelinde %35 oy aldığını açıkladı.
60 adayın partilerden ve 38 adayın da bağımsız yarıştığı seçimlerde top-
lam 98 aday yarıştı.
Güney Osetya parlamentosunda beş farklı siyasi parti halkı temsil edecek. 
Halk Partisi %22 oyla beş koltuk, Nihas partisi %14 oyla dört koltukla Mec-
lis’te yerini aldı. %13’ünü alan Ulusal Birlik Partisi ise iki koltuk sahibi oldu. 
Komünist Parti %7 ile barajın hemen üstünde belirsizliğini koruyor.
Yedi bağımsız milletvekili ise Meclis’te yerini aldı. Bunlardan üç bağımsız 
aday Birleşik Osetya partisiyle birlikte çalışacağını beyan etti.
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İnguşetya
                               

İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Yevkurov istifa etti
İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Yevkurov, İnguşetya Ulusal TV ka-
nalında Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini, Rusya Devlet Başkanı 
Putin’e istifasını sunacağını bildirdi.

İnguşetya Parlamentosu tarafından ülkenin 3. Cumhurbaşkanı olarak se-
çilen Yevkurov’un sosyal medya hesapları üzerinden de istifa görüntüsü 
yayınlanırken, istifa nedeninin Cumhurbaşkanlığı, İnguşetya Hükümeti ve 
İnguş halkı arasında yaşanan anlaşmazlıklar olduğu ortaya çıktı.
Görevi süresince İnguşetya’da önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Yev-
kurov, “Yıllar boyunca İnguşetya halkıyla önemli bir yol kat ettik. Kolluk 
kuvvetleri ile birlikte ülkede terör örgütlerine karşı savaş vererek bu olgu-
yu yendik. İnguşetya’da barışı sağladık, okullar, kreşler, hastaneler, spor 
tesisleri ve yollar inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet 
birçok açıdan Rusya’nın bölgeleri arasında lider olmuştur.” ifadelerini kul-
landı.
İnguşetya’daki kargaşaya dikkat çeken Yevkurov, “Seçimimi yaptım, bir 
İnguş vatansever olarak vatanını savunmaya yemin eden bir asker gibi 
İnguşetya’yı savundum ve nihayet görevimden ayrılmaya karar verdim. İn-
guşetya benim devletim olduğu gibi bütün İnguş vatandaşlarının da devle-
tidir. Hepimiz bu kimliği temsil ediyoruz. Kamu ve bazı dini alanlarda bugün 
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maalesef bölünmüş durumdayız. Bunun sorumlusu olduğumu ve olduğu-
muzu söylemeye cesaret edelim.” dedi.
İnguşetya’nın kalkınması için birçok plan ve projenin bulunduğunu söyle-
yen Yevkurov, önemli olan şeyin İnguşetya halkının birliğinin sağlanması 
olduğunu söyleyerek görevinden istifa ettiğini ve istifa dilekçesini Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğunu söyledi.
İnguşetya ile Çeçenya arasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
sınır tartışmaları yaşanmış taraflar arasında geçtiğimiz yıl yeni sınırların 
çizilmesi konusunda anlaşma imzalanmış fakat bu anlaşmaya İnguş halkı 
toprak kaybedildiği gerekçesiyle karşı çıkmış ve protesto olayları yaşan-
mıştı. Çeçenya ile İnguşetya arasında imzalanan anlaşmadan sonra İnguş 
Hükümeti ile Cumhurbaşkanı Yevkurov arasında anlaşmazlıklar yaşanmış, 
halk ise Cumhurbaşkanının istifasını istemişti.
Yunusbek Yevkurov 30 Ekim 2008’de göreve başlamıştı. Yevkurov’un gö-
revi 2023’te sona erecekti.

İnguşetya’nın geçici Cumhurbaşkanı Mahmut Ali Kalimatov oldu
Vladimir Putin, yayınladığı kararname 
ile İnguşetya Cumhurbaşkanlığına 
Mahmut Ali Kalimatov’u geçici süreli-
ğine atadığını duyurdu. Cumhurbaş-
kanlığı görevini geçici süreyle Mah-
mut Ali Kalimatov yürütecek.
Kamu kuruluşlarının ve dini kurumla-
rın bölünmeye doğru gittiğini söyleye-
rek istifa eden Yevkurov, 24 Haziran günü istifasını Putin’e sunmuştu.
Eski Cuhmurbaşkanı Yevkurov’un yardımcılığını da yapan Kalimatov’un 
göreve gelişiyle ilgili resmi tören Perşembe günü İnguşetya’nın başkenti 
Magas’ta yapılacak.
Evli ve iki çocuk babası olan Kalimatov, 9 Nisan 1959 tarihinde İnguşet-
ya’da doğdu. Kuibişev Üniversitesinde Hukuk eğitimi alan Kalimatov, çe-
şitli bölgelerde savcılık görevi yürüttü. En son Samara bölgesindeki Fe-
deral Doğal Kaynaklar Denetimi Ofisi’ne başkanlık görevine 2015’ten beri 
devam ediyordu. Hatırlanacağı üzere Yunusbek Yevkurov 30 Ekim 2008 
tarihinden itibaren İnguşetya Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.
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Kabardey-Balkar
                               

Martin Koçesoko uyuşturucu bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı
Kabardey-Balkar’da Xabze Başkanı 
Martin Koçesoko tutuklandı.
Martin Koçesoko’nun arkadaşları ta-
rafından Caucasus Times’a bildirildi-
ğine göre, önceki gece Koçesoko ve 
balık avından dönen arkadaşları gü-
venlik güçleri tarafından durduruldu 
ve arabadan çıkmaları istendi. İddia-

lara göre otomobilin incelenmesi sırasında polisler uyuşturucu ele geçirdi.
Martin Koçesoko’nun iki arkadaşı güvenlik güçleri tarafından serbest bıra-
kılırken Koçesoko tutuklanıp Nalçik’teki polis merkezinde gözaltına alındı.
Koçesoko’nun pazartesi günü avukatı tarafından ziyaret edilebileceği öğ-
renildi.
Çerkes aktivisti olarak tanınan Martin Koçesoko, Çerkes geleneklerini can-
landırmayı ve tehdit altındaki Çerkes dilini korumayı hedefleyen faaliyetler-
de bulunduğu biliniyor.

Çerkes aktiviste yapılan tutuklama tepkilere neden oldu
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin baş-
kenti Nalçik’te bulunan Xabze Derneği 
Başkanı Martin Koçesoko uyuşturucu 
bulundurma suçlamasıyla tutuklandı.
Yaşanan olaylar sonrası, Koçeso-
ko’nun ABD ajanı olduğu, yanındaki 
aktivistin de Türk ajanı olduğu medya-
ya servis edildi.
Martin Koçesoko ile beraber diğer aktivistler de gözaltına alınmıştı. Çerkes 
aktivist Azamat Şormanov da sorgulanıp serbest bırakılanlar arasında.
Koçesoko’nun tutuklanma anını Şormanov şöyle anlatıyor:
“Koçesoko akraba ziyaretinden çıktıktan sonra eve gidiyordu. Polis Koçe-
soko’nun arabasını durdurdu ve arama sırasında bir paketin içinde uyuş-
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turucu madde bulundurduğu iddiasıyla onu tutukladı.” dedi.
Koçesoko’yu on yıldan fazladır tanıdığını vurgulayan Azamat Şormanov, 
“Koçesoko’nun uyuşturucu kullandığı ya da dağıttığını söylemek tam bir 
yalan. Yakın çevresi ve arkadaşlarının buna inanması mümkün değil.” dedi.
Olay sonrası Kafkasya’da ve diasporadaki Adıgelerin yaşananlara tepkisi 
sürüyor.

Valeri Hatajuko: Martin Koçesoko ve ailesi tehdit ediliyordu
Nalçik’teki Xabze Derneği Başkanı Martin Koçesoko’nun tutuklanmasıyla 
ilgili konuşan Kabardey-Balkar Cumhuriyeti İnsan Hakları Bölge Temsilcisi 
Valeri Hatajuko son olayları değerlendirdi.

Koçesoko’nun tutuklanmasının arka planındaki olaylara dikkat çeken Ha-
tajuko, Duma’nın aldığı dil kararından sonra Koçesoko’nun verdiği müca-
deleyi ve ardından gelişen olaylara dikkat çekti.
18 Haziran 2018 tarihinde Duma’dan geçen bir kanunla Rusya Federas-
yonu’na bağlı cumhuriyetlerdeki diller seçmeli hale getirilmişti. Yeni alınan 
kararla okullardaki ana dil zorunluğu kaldırılarak ana diller seçmeli ders 
haline getirilmişti. Gazetecilere göre alınan kararlar Kafkasya’daki halkları 
oldukça rahatsız etti. Olaylar sonrası Kafkasya’nın çoğu bölgesinde aydın-
lar ve halk yasağa sert tepki gösterdi.
Hatajuko, Koçesoko’nun da olaylara karşı sert tepki gösteren bir aktivist 
olduğunu belirtti.
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Hatajuko, “Koçesoko, Duma’nın kararından sonra çeşitli konuşmalar ve 
eylemler düzenledi. Yasaya karşı tüm gücüyle mücadele verdi. O, yasanın 
Kafkas dillerini yok edeceğini ve üzerimize düşeni şimdi yapmamız gerek-
tiğini vurgulardı. Yeni yasaya karşı gelenlerin en heyecanlılarındandı. 26 
Mayıs günü Nalçik’te aktivistlerle bir toplantı yapılmıştı. Xabze Derneğinde 
gerçekleşen toplantıyı Koçesoko organize etmişti. Gündem olarak federa-
lizmin son dönemdeki problemleri masaya yatırıldı. Toplantıda dil yasası 
ve özerklik gibi bazı kritik konular tartışıldı.” dedi.
Toplantı sonrası Koçesoko’nun yaşadığı baskılara değinen Hatajuko, “Ko-
çesoko ve ailesinin yaşadığı Baksan’daki evine hükümet yetkilileri ve po-
lisler gitti. Ailesini, ‘Oğlunuz yanlış işlerle uğraşıyor, siz onu durdurun, dur-
durmazsanız hem sizin hem de onun sonu kötü olacak!’ şeklinde tehdit 
ettiler.” dedi.

Martin Koçesoko’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
7 Haziran günü uyuşturucu bulun-
durma suçuyla gözaltına alınan 
Martin Koçesoko avukatlarıyla gö-
rüştürüldü. Koçesoko’nun sağlık 
durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Xabze Derneği yetkilisi Azamat 
Şormanov, Koçesoko’nun tutuklu-
luğuna dair yeni bilgiler verdi.
Şormanov yaptığı açıklamada, 
“Koçesoko’nun arabası genellik-
le sadece kamyon ve ağır yüklü 
araçların kontrol edildiği bir nok-
tada durduruldu. Burası normalde 
hiçbir özel aracın durdurulmadığı 
bir noktaydı. Koçesoko tam orada tutuklandı. Ne olduğu anlaşılamadı. Ko-
çesoko tutuklandıktan hemen sonra Lesken karakoluna götürüldü. Başlan-
gıçta devlet korumasına alındığı söylendi. Ailesine tutuklandığı bildirilmedi. 
Sonra Nalçik’e nakledildi. Nalçik’e getirildikten sonra ailesine bilgi verildi. 
Ailesi tarafından tutulan avukat Martin Koçesoko ile görüştürülmesi sağ-
landı. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Şu an için daha fazla bilgi 
edinemedik.” dedi.
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Bir sonraki gün de olayların devam ettiğini söyleyen Şormanov, “8 Hazi-
ran’da güvenlik güçleri Khabze Derneğini ve evimi didik didik aradı. Ofis 
ekipmanlarına, telefonlara, bilgisayarlara, flash disklere ve belgelere el ko-
nuldu.” dedi.
Nalçik’te Koçesoko’nun serbest bırakılması için imza kampanyası başla-
tıldı. Çağrıya 24 saat içinde 2 binden fazla kişi kulak verdi ve kampanyayı 
imzaladı.
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı olaylarla ilgili henüz bir 
açıklama yapmadı. İçişleri Bakanı, Koçesoko ve Çerkes aktivistlerin tutuk-
lanmaları hakkında sorulan soruları cevaplamayı reddetti.

Aleksandr Brod: Koçesoko’nun durumunun kötüye gitmesine 
izin vermeyeceğiz

Rusya Sivil Toplumu ve İnsan Hak-
larını Geliştirme Başkanlık Konseyi 
üyesi Aleksandr Brod, RIA Novosti’ye 
verdiği demeçte Kabardey-Balkar’da 
uyuşturucu bulundurma iddiası ile 
gözaltına alınan Xabze Derneği Baş-
kanı Martin Koçesoko konusuna da-
hil olacaklarını bildirdi.

Brod, “Kesinlikle anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çalıştığımız sivil 
toplum kuruluşları ve bölge ile iletişim kurdum. Kabardey-Balkar’daki yet-
kililerle temasa geçmeyi planlıyorum.” dedi.
Brod’a göre öncelikle soruşturma yapılması, bir sivil toplum aktivistinin 
neyle suçlandığının anlaşılması, şimdi nerede olduğu hakkında bilgi akta-
rılması, tutukluluk koşullarını kontrol edilmesi gerekiyor.
Aleksandr Brod açıklamalarını, “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti cumhuriyet 
savcısına itirazda bulunmayı netleştirmemiz gerekiyor. Böylece olayı kont-
rol altında tutarak durumun kötüye gitmesine ve fiziksel şiddete izin verme-
yeceğiz.” ifadeleriyle tamamladı.

Kafkasya’da Çerkesler Koçesoko’ya özgürlük istiyorlar
Kafkasya’daki Çerkes STK’ları Koordinasyon Kurulu, Koçesoko olayıyla 
ilgili açıklama yaptı.
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Açıklamada, “Çerkes ulusal hareketi üyesi Martin Koçesoko’nun tutuklan-
masını Çerkeslere hakaret ve kanunsuzluk olarak görüyoruz. Biz, Martin 
Koçesoko’nun uyuşturucu ile bir bağlantısı olduğuna inanmıyoruz. Kurgu-
lanmış bu olayı tamamen reddediyoruz.” denildi.

Çerkesler açıklamanın devamında davanın tarafsız incelenmesini ve Mar-
tin Koçesoko’nun serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirttiler.
Dernek üyeleri Koçesoko’nun tutuklanmasının Rusya Federasyonu tara-
fından vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlama amacı taşıdığını söy-
lüyorlar.
Kabardey Kongresi Derneği Başkanı Aslan Beşto, “Bu bildiri, tüm topluma 
hitap ediyor. Bütün Kafkasyalı kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Atacağımız bir 
sonraki adım, yasa çerçevesindeki hukuki adımlar olacak. Avukatlarımızı 
Koçesoko’nun yanına göndereceğiz. Sonra İçişleri Bakanlığıyla konuyla 
ilgili görüşeceğiz.” diye ekledi.

Koçesoko davasında çelişkili ifadeler dikkat çekti
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Koçesoko’nun yasadışı 
esrar bulundurma suçunu itiraf ettiğini açıklarken, Koçesoko’nun yakınları 
ve pek çok kaynak bu ifadenin baskı altında alındığı görüşünde.
Bakanlığın iddiasına göre Koçesoko’nun üzerinde 263.4 gram esrar bulun-
du. Lesken Mahkemesi de bu bilgiler ışığında Koçesoko için iki aylık hapis 
cezasını onadı.
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Ancak ilgili iddialara yönelik itirazlar da sürüyor. Abreçestvo isimli haber 
kanalı Koçesoko’nun sorgu sürecinde bu ifadeye mecbur bırakıldığı görü-
şünde. Koçesoko’nun dostlarının ifadeleri de bu durumu destekler nitelikte.
Adıge Kheuk sitesi ise güvenlik güçlerinin tutuklama anında tuttuğu tuta-
nak ile karar tutanağı arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor. Buna göre, ilk tu-
tanakta ele geçirilen uyuşturucu miktarı 5 gramın altındayken, miktar karar 
tutanağında 263 gram olarak gözükmekte. Bu ise cezayı 8 yıl kadar daha 
uzatıyor.
Yine Adıge Kheuk, ilgili olaylar sebebiyle Kabardey-Balkar İçişleri Bakan-
lığı’nda görevli 12 üst düzey görevlinin soruşturma kapsamına dahil edile-
ceğini iddia ediyor.
Memorial İnsan Hakları Derneği avukatlarının ise davaya müdahil olmaları 
bekleniyor.

Koçesoko’nun silahla tehdit edildiği belirtildi
Koçesoko’nun uyuşturucu bulundurmayı üstlenmesi için silah zoru kulla-
nıldığı aktarıldı.
Daily Storm muhabiriyle röportaj yapan tanık, olayları şöyle aktarıyor. 
“Olayların olduğu akşam Martin evden bir iş için çıktı. Arabada yalnızdı. 
Erkek kardeşi arkasında başka bir arabayla geliyordu. Koçesoko, maskeli 
en az 10 kişi tarafından yolda durduruldu. Arabadan sürüklendi ve darp 
edildi. Uyuşturucu maddeleri de koltuğun altına konuldu. Malların ona ait 
olduğu tutanaklara kaydedildi. Martin Koçesoko’nun kardeşi, akrabalarını 
ve arkadaşlarını yardıma çağırdı. İnsanlar civar köylerden olay mahalline 
gelene kadar Koçesoko teklifi kabul etmek zorunda kaldı.” dedi
Görgü tanığı şöyle devam etti. “Koçesoko’nun ellerine esrar döküldü, böy-
lece tetkiklerde uyuşturucuya dokunduğu gösterilecekti. Fazla seçimi yok-
tu: Ya senin olduğunu kabul edersin ya da güvenlik memurlardan birini vur-
muş gibi gösterip aşırılıkçı ilan edileceksin. Martin’e hazır, suçunu kabul 
ettiği bir tutanak verildi sadece imza atacaktı.”
Daily Storm’un rastladığı bilgilere göre, Koçesoko itirafnameyi imzaladık-
tan sonra, ona bir devlet avukatı verildi. Avukat polislerin ve savcıların di-
rektifleriyle hareket ediyordu.
Mahkemeden önce polisler zorla suçu kabul ettirmek istedi. Koçesoko’ya 
iki seçeneğinin olduğunu söylendi: ya uyuşturucunun sana ait olduğunu 
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kabul edeceksin ya da polislerden birini vurmuş gösterilip aşırılıkçı ilan 
edileceksin.
Önce Koçesoko’da sadece 5 gram esrar buldukları bildirildi. Güvenlik güç-
leri pozisyonunu değiştirince Koçesoko’da 263 gram esrar bulunduğu bilgi 
ardından, sitelerde ilk yayımlanan 5 gramdan bahseden bilgiler kayboldu. 
Ancak dava dosyasındaki ekran görüntüsü kaldı.

Kabardey-Balkar İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklama yapmayı reddetti.
Bakanlık, aktivistin ailesine ve avukatına Koçesoko’yu ziyaretine izin ver-
medi. 12 Haziran’da, Yerel Kamu Gözetim Komisyonu (KGK) üyesi Zaur 
Jemuhov’la görüştürülmesi kabul edildi. Koçesoko, suçunu kabul etmedi-
ğini ve masum olduğunu Jemuhov’a söyledi.
Jemuhov’a göre, “Martin’in durumu şu anlık iyi, sağlığı herhangi bir endişe 
yaratmıyor. Koçesoko’nun gözaltında bulunduğu polis merkezinin perso-
nelinden, yemeklerinden ve gözaltı koşullarından herhangi bir şikayeti yok. 
Ona ek bir avukat önerdik, oda kabul etti.” dedi.
Jemuhov, ısrarla Martin’in suçu kabul etmediğini belirtti.
Koçesoko’nun yakın arkadaşı Şuhuv’a göre mesele aslında geçmiş bir 
hesaplaşmaya dayanıyor. Koçesoko’nun arkadaşı Şuhov şunları diyor. 
“Onunla hesapları başka aslında. Geçen sene Nalçik yakınlarındaki Ken-
delen köyünde yaşanan Kanjal olaylarının suçlusu olarak göstermeye ça-
lışılıyor. Oradaki olaylarda çatışmaların faili olarak göstermek istiyorlar. 
Geçmiş bir hesaplaşma aslında.” dedi.
Diğer arkadaşı Şomaho ise şunları söyledi: “Mevcut hükümet, herhangi bir 
sivil hareketi bir tehdit olarak algılıyor ve buna inanıyor. Yani Koçesoko’da 
onlar için bir tehdit oluşturuyor.” dedi.



48

Arsen Kanokov: Koçesoko’nun durumunu takip edeceğim
Kabardey-Balkar Eski Cumhurbaşkanı Arsen Kanokov sosyal medya he-
sabı üzerinden Martin Koçesoko ile ilgili yazılı paylaşım yaptı.

Kanokov açıklamasında, “Maalesef, topluma mal olmuş kişilerin uyuşturu-
cu bulundurma yöntemiyle suçlanması daha önce de yaşandı. Adalet ba-
kanlığı yetkililerinin hatalarını kabul ettiği Ivan Golunov olayında da benzer 
duruma şahitlik ettik. Bu durum Martin Koçesoko olayında bir provokasyon 
olduğu izlenimi uyandırıyor. Yine de hukuk çizgisinden sapmadan, soruş-
turmanın barış içerisinde tamamlanmasını beklemek durumundayız. Mar-
tin için kendi adıma Moskova’dan yetkili bir avukat tutup soruşturmanın 
sonuna kadar takipçisi olma garantisini verebilirim. Ayrıca konunun Rusya 
Federal Savcılığı gündemine taşınmasıyla ilgili hazırlıklar başladı. Mar-
tin’in durumunu yakından takip edeceğim. Arsen Kanokov, Kabardey-Bal-
kar Eski Cumhurbaşkanı. Rusya Federasyon Konseyi Senatörü.” ifadele-
rini kullandı.
Arsen Kanokov 2005-2013 yılları arasında Kabardey-Balkar Cumhurbaş-
kanı olarak görev yaptı.
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Karaçay-Çerkes
                               

Koçesoko’ya desteğe gözaltı
Koçesoko’ya destek veren aktivistler gözaltına alındı.
Koçesoko’nun tutuklanması, başta Adıgelerin yaşadığı bölgeler olmak 
üzere, tüm Kafkasya’da tepkiyle karşılaşırken, tepkilerin bazıları gözaltıları 
da beraberinde getiriyor. 

Karaçay-Çerkes’de Koçesoko’ya destek mesajlarını sosyal medyada pay-
laşan üç kişi, fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına 
alındılar. 
Marina Fizikova, Aslan Pseunov ve kardeşi Zurab Pseunov şu an gözaltın-
da tutuluyor.
Gözaltında tutulan Aslan Pseunova’nun eşi Zuleta, “Polis, sabah eve gel-
miş. Eşim Aslan’ı almışlar. Ben o sırada çoçuğumu kreşe bırakmaya çık-
mıştım. Geldiğimde, diğer çocuklarımdan öğrendiğime göre eşim Çerkesk 
Merkez Karakoluna alındı.” dedi.
Hatırlanacağı üzere Kabardey-Balkar’da faaliyet gösteren Xabze Derneği 
Başkanı Martin Koçesoko uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla tutuklan-
mıştı.
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Azerbaycan
                               

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan’da ortak askeri tatbikat başlattı
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvet-
leri, Nahçıvan Özerk Cumhuriye-
ti’nde ortak askeri tatbikat başlattı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, “Sarsıl-
maz Kardeşlik 2019” ismi verilen 
tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 
tank ve zırhlı araç, yaklaşık 180 

füze ve top, 21 uçak ve helikopter ile diğer silahların yer aldığı bildirildi.
Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı aracılığıyla iki ordu arasın-
daki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilme-
sinin amaçlandığı kaydedildi.
Temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı tatbikat 11 Haziran’a kadar 
devam edecek.

Azerbaycanlı öğrencilerden Ermeni heyete tepki
Kafkas Üniversitesinde eği-
tim gören Azerbaycanlı öğ-
renciler, Kars Belediyesini 
ziyaret eden Ermeni heyete 
tepki gösterdi.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ko-
nağı yanındaki parkta bir ara-
ya gelen öğrenciler, önceki 
gün Kars Belediyesini ziyaret 
eden Ermenistan Spor Kültür 
ve Turizm Organizasyonu Başkanı İştan Zakaryan ve beraberindeki heyeti 
protesto etti.
KAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Nihal Mammad, öğrenciler 
adına yaptığı açıklamada, bu ziyaret nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade 
etti.
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Ermeni sorunlarının Dağlık Karabağ soykırımına dayandığını belirten 
Mammad, şunları kaydetti:
“Dağlık Karabağ sadece Azerbaycanlılara karşı yapılan bir soykırım değil-
dir. Dağlık Karabağ’da yaşayan ve katledilenler arasında binlerce sivil ve 
savunmasız yerli Kürt ve Azerbaycan Türkleri de vardı. Ermeniler hamile 
kadınları kesip bölgedeki halka işkence yaptılar. Biz bunları unutmadık, 
unutmayacağız. Azerbaycan Türkiye kardeşliği kimsenin koparamayacağı 
bir bağa dayanır. İki devletin halklarının bir birine olan saygı ve sevgileri 
göz önündedir. Türkiye bizim de vatanımızdır. Bunu da 15 Temmuz gecesi 
şehitleriyle tüm dünyaya duyurduk.”

Hulusi Akar: Azerbaycanlıların her zaman yanındayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetle-
rince müşterek düzenlenen “Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı”nın seç-
kin gözlemci gününe katılmak üzere Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’ne geldi.
Akar, burada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Elövset Bahşiyev, 
Nahçıvan Ordu Komutanı Korgeneral Kerem Mustafayev, Türkiye’nin Bakü 
Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililerce karşılandı.

Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in büstüne çelenk koyan Bakan 
Akar, daha sonra Haydar Aliyev Müzesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. 
Akar, müze özel defterine şunları kaydetti:
“Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev, 20’nci yüzyılda Türk ve 
dünya siyasi tarihine imzasını atmış önemli bir lider ve devlet adamıdır. Bu 
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toprakların yetiştirdiği büyük lider Haydar Aliyev, hayatı boyunca cesaret, 
kararlılık ve tükenmez bir enerjiyle Azerbaycan halkının ekonomik, politik, 
toplumsal ve kültürel yaşamında önemli değişimler sağlamış, kalıcı izler 
bırakmıştır. Milli lider Haydar Aliyev’in Azerbaycan halkına bıraktığı en bü-
yük miras; kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve özgür Azerbay-
can Devleti ile ‘iki devlet, tek millet’ diyerek sağlam temeller üzerine inşa 
ettiği Azerbaycan-Türkiye ilişkileridir. Onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak, 
kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmak en 
temel vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, asil Türk milletinin saygı ve 
sevgisine mazhar olmuş büyük önder Haydar Aliyev’i rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Ruhu şad olsun.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına da çelenk koyan Akar, ardından Şehitler 
Anıtı’nı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Mezarlara çiçek bırakan Akar, Türk 
Şehitliği özel defterine şunları yazdı:
“Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz; sizler bu toprak-
larda bir var oluş mücadelesi veren Azerbaycanlı kardeşlerimiz için en kıy-
metli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan seve seve feda 
ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz ve Azerbaycan halkı ile olan kar-
deşlik bağlarımızın ölümsüz abideleri oldunuz. Azerbaycan’ın bağımsızlığı 
uğruna kardeşlerimizle omuz omuza verdiğiniz büyük mücadele; bu asil 
milletin kardeşliğinin, kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunun en gü-
zel örneği olarak şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Cesaretiniz, kahra-
manlık ve fedakarlıklarınız asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla 
hatırlanacaktır. Sizlerden devraldığımız emanete sahip çıkmak, kardeşlik 
bağlarımızı daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmak en temel 
vazifemizdir. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin yanındadır, daima yanında olmaya devam edecektir. Siz 
aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; huzurunuzda 
saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun.”
Bakan Akar, Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı ile Haydar Aliyev 
Askeri Lisesi’ndeki ziyaretin ardından Devlet Konukevi’ne geçti.
Akar, burada Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Meclis Başkanı Vasıf Tali-
bov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgene-
ral Zakir Hasanov da yer aldı.
Ziyaretleri kapsamında Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı’na da 
giden Bakan Akar, burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir 
Hasanov tarafından askeri törenle karşılandı.
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İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı tören, Bakan 
Akar’ın tören kıtasını selamlamasıyla sona erdi. Karargahta, komutanlığın 
özel defterini imzalayan Bakan Akar, deftere şunları yazdı:
“Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı vesilesiyle Nahçıvan’a gerçekleştirdi-
ğim ziyaret sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin en donanımlı bir-
liklerinden Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığında bulunmaktan, 
burada görev yapan Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve silah arkadaşlarımız 
ile görüşmekten büyük memnuniyet duydum. Vatan topraklarını fedakarlık 
ve kahramanlıkla koruyan Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığının 
bugün ulaşmış olduğu seviye, hepimiz için bir gurur vesilesidir. Ortak kültü-
re ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke Silahlı Kuvvetlerinin, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin huzur ve refahına yö-
nelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı omuz omuza mücadele ederek 
üstendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yü-
rekten inanıyorum.”
Bakan Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyet-
ler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrasında Akar, komutan-
lıktaki eğitim merkezini ziyaret ederek simülatörde eğitim alan askerlerle 
sohbet etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Eğitim alanındaki askerleri de selamlayan Akar’ın sonraki durağı, Haydar 
Aliyev Askeri Lisesi oldu. Bakan Akar, burada eğitim gören öğrencileri sı-
nıflarında ziyaret etti, okul komutanından verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü toplantısıyla ilgili protokol 
imzalandı
7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları üçlü görüşme top-
lantısının ardından, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Ha-
sanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile toplantıda alınan 
kararlara ilişkin protokolü imzalandı.
İmza töreni sonrasında konuşan Bakan Akar, toplantıda Güney Kafkasya 
bölgesi konusunda ortak vizyona sahip bakanlarla bir araya gelerek bölge-
sel konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, “Mevcut ve potansiyel 
işbirliği konularını son derece geniş bir perspektifte ele aldık” dedi.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın da bulunduğu coğrafyanın petrol ve 
doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve bunların diğer böl-
gelere ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan 
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Bakan Akar, şunları söyledi:
“Bu nedenle bölge uluslararası 
aktörlerin de karşı karşıya geldi-
ği, üzerinde önemle durduğu bir 
bölge olmakta ve bu nedenle de 
üç ülkenin iş birliği, birlikte çalış-
ması, koordinasyonu gerçekten 
büyük önem arz etmektedir. Ba-
rış dolu bir geleceğin tesis edil-

mesi düşüncesinden hareketle Kafkasya’da Türkiye, Azerbaycan ve Gür-
cistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği 
var. Savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil bu yelpazede üç ülkenin 
ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik var. Bu iş birliğimizle 
aynı zamanda bu ülkelerin de yararı için yapılması gereken neyse bunlar 
düşünülmekte, tartışılmakta, bu yönde hareket etmekteyiz. Aramızdaki bu 
iş birliği her geçen gün gelişmektedir. Her geçen gün yeni konular üzerinde 
çalışmalar yapmaktayız. İnanıyorum ki önümüzde dönemde bu gelişerek 
sadece savunma, askeri ve güvenlik konularında kalmayacak, tüm alan-
lara sirayet edecek ve aramızdaki iş birliği çok daha kapsamlı ve yararlı 
bir şekilde devam edecek. Bu aynı zamanda diğer ülkeler için de ciddi bir 
örnek teşkil edecek.”
Yapılan çalışmalarla üç ülke arasındaki ilişkilerde hem ülkelerin yararı hem 
de bölge barış ve istikrarı için önemli mesafeler kat edildiğini belirten Ba-
kan Akar, “Ülkelerimiz arasında imzalanan savunma alanında işbirliği mu-
tabakat muhtırasının önümüzdeki dönemde de güzel ürünlerini, faydala-
rını göreceğiz. Ona dayalı olarak yapılacak bazı güzel işlerin ülkelerimize 
özellikle silahlı kuvvetlerimiz açısından çok yararlı hizmetler vereceğinin 
de burada altını çizmek istiyorum.” diye konuştu.
Bakan Akar sözlerini “kıymetli kardeşim” diye nitelendirdiği Hasanov ile 
“değerli meslektaşım” diye hitap ettiği Izoria katkılarından dolayı teşekkür 
ederek tamamlandı.

Bakü’de ‘Milli Mücadele ve Edebiyat’ sempozyumu yapıldı
Türk Dil Kurumu, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMBA), Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Kafkasya 
Üniversiteler Birliği (KÜNİB) iş birliğinde AMBA Merkezi Kütüphanesinde 
düzenlenen sempozyuma, Türk ve Azeri akademisyenler katıldı.
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AMBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, sempozyumun açılış 
toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birli-
ğin iki ülkenin en büyük serveti olduğunu söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadeleden bahseden Hebib-
beyli, o günlerde yapılan fedakarlık ve mücadele sayesinde bugün Türki-
ye’nin dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğini kaydetti.
TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, milli mücadele konusunda 
güzel ve önemli eserler ortaya koyulmasına rağmen bunların yeterli olma-
dığını söyledi.

Tarihi hafızanın canlı tutulması gerektiğine vurgu yapan Ersoy, milli müca-
dele konusunda eserlerin sayısının artırılması ve bunların tiyatro ve sine-
maya yansıtılması gerektiğini ifade etti.
KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise 1. Dünya Savaşı ve Milli 
Mücadele sürecinden bahsederek o dönemde İngilizlerin Türklere yenildi-
ğini belirtti.
Emperyalizmin bugün acıktığını, daha çok kazanmak adına dünyayı kan 
gölüne çevirmek istediğini ifade eden Korkmaz, “Emperyalizmin karşısın-
da yine bizler duracağız. Onların toplum mühendisliklerini başlarına geçi-
receğiz. Türkiye, mazlum milletlerin umududur. Dünyanın umudu olmaya 
da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir de, Azer-
baycan’da Türk kurumlarının geçen yıl çok sayıda etkinlik düzenlediğini 
söyledi.
Bu sene de Türkiye’nin milli mücadelesinin 100 yılı olduğunu hatırlatan 
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Özdemir, aynı dönemde diğer Türk cumhuriyetlerinin de ciddi mücadeleler 
verdiğini ifade etti.
TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, TİKA olarak Azerbay-
can’ın gelişmesi adına çok sayıda proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam 
ettiklerini söyledi.
Tiryaki, “iki devlet, bir millet”in insanları arasında gönül köprüsü oluştur-
mak için yapılan faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ve destekledikle-
rini sözlerine ekledi.
Sempozyum, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenlerin konuya ilişkin su-
numlarıyla devam etti.

Ebulfez Elçibey’in eşi hayatını kaybetti
Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’in eşi Halime Hatun Ali-
yeva, Türkiye’de yaşamını yitirdi.
İstanbul’da kanser tedavisi gören Halime Hatun’un bugün hayatını kaybet-
tiği bildirildi.
Merhumenin cenazesinin bu gece Bakü’ye götürüleceği, yarın Nahçıvan’da 
Keleki köyünde Ebulfez Elçibey’in yanına defnedileceği öğrenildi.

Hikmet Hacıyev: Ermenistan’ın topraklarımız üzerindeki işgaline 
son verilmeli
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hik-
met Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak 
Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini be-
lirterek, “Önce Ermenistan’ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son 
verilmeli.” dedi.
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in ev sahipliğinde büyü-
kelçilikte düzenlenen “Yeni Küresel Diplomasi Çağında Azerbaycan” baş-
lıklı konferansa, Ankara’da görev yapan çok sayıda yabancı misyon tem-
silcisi, diplomat ve üniversite öğrencisi katıldı
Büyükelçi İbrahim, konferansta yaptığı konuşmada, konferansın, “Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin Diplomatik Hizmetlerinin 100. Yılı” kutlamaları 
kapsamında düzenlendiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Ha-
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cıyev ise Azerbaycan’ın dış politikasına ilişkin konuşmasında, ülkenin ba-
ğımsızlığını ilan etmesinden bu yana her alanda ilerleme kaydettiğine dik-
kati çekti.
Hacıyev, ülkesinin “en iyi refah paylaşılan refahtır” anlayışıyla hareket etti-
ğini vurguladı.
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgaline son vermesi gerektiğini 
vurgulayan Hacıyev, “Bu durumun asıl kurbanı ve tutsağı Ermenistan’dır. 
‘Hangi açıdan?’ diye sorulacak olursa, Ermenistan, Azerbaycan toprakla-
rını işgal ederek daha fazla refah elde edeceğini ve basitçe topraklarını 
genişleteceğini düşündü. Ama bir başka ülkenin topraklarını işgal etmek 
şeklindeki bu Orta Çağ tutumun sonucu olarak birçok açıdan kendisi kay-
betti. Öncelikle, Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü. 
Siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı.” diye konuştu.

Hacıyev, Ermenistan’ın yapıcı adım atması durumunda iki ülke arasındaki 
sorunlara çözüm bulunabileceğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan 
topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.
İşgal devam ettiği sürece barıştan bahsedilemeyeceğini söyleyen Hacıyev, 
“Önce Ermenistan’ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. 
Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı 
barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz. Bunun bir oyun 
olmadığını, karşılıklı ‘kazan kazan’ durumu olduğunu da söyledik. Bu sü-
reçte kazanan ya da kaybeden olmayacaktır. Daha geniş bir bölgesel iş 
birliğinden her iki taraf, özellikle de Ermenistan faydalanacaktır.” dedi.
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Hacıyev, Azerbaycan’ın çok yönlü bir dış politika izlediğini belirterek, ülke-
sinin hem komşuları Türkiye, İran ve Rusya ile çok iyi ve etkin bir iş birliği 
yürüttüğünü hem de Avrupa Birliği, ABD ve Çin ile de etkin ilişkiler ve iş 
birliği bağları kurduğunu anlattı.
Hacıyev, “Azerbaycan’ın ikili ilişkilerde önceliği karşılıklı saygı, karşılıklı 
yarar temelinde iş birliği ve iç işlerine müdahale etmeme şeklindeki temel 
prensiplerdir.” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve 
Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı ara-
sında üçlü iyi niyet protokolü imzalandı.
Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler 
Kamu Hizmetleri Forumu kapsamında 
yapılan törende, üçlü protokole Türkiye 

Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 
TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ve ASAN Hizmet Başkanı Ülvi Mehdi-
yev imza attı.
Sayan, törendeki konuşmasında, her iki ülkenin de e-devlet alanında çok 
iyi gelişmeler elde ettiğini söyledi.
Kapasite, tecrübe paylaşımı ve uzman mübadelesinin artırılması konula-
rında çalışmalara devam edeceklerini belirten Sayan, iki kardeş ülke ola-
rak iş birliğini daha da artıracaklarını ifade etti.
TİKA Başkan Vekili Kayalar, ASAN Hizmet’le uzun yıllardır iş birliği yap-
tıklarını vurgulayarak imzaladıkları protokolle iş birliğini daha ileri taşıma 
niyetinde bulunduklarını dile getirdi.
ASAN Hizmet Başkanı Mehdiyev de protokolün, Türkiye ve Azerbaycan 
devlet hizmeti modellerinin üçüncü ülkelerde uygulanmasının, iki ülke ara-
sında devlet hizmetleri ve e-devlet alanında iş birliğinin geliştirilmesini içer-
diğini kaydetti.
TİKA pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, tapu, arşiv, nikah, ikamet ve 
çalışma izni alma başta olmak üzere, devletçe sunulan kamu hizmetleri-
ni tek merkezden bir çatıda sunan ASAN Hizmet’in kuruluş ve yapılanma 
aşamalarında destek sağlamıştı.
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Azerbaycan’daki Ahıska Türklerinin camisi onarıldı
Azerbaycan’ın Saatlı ilinde Ahıska Türklerinin yaşadığı Smada köyündeki 
cami, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından onarıldı.
Onarım sonrasında yapılan açılış törenine DATÜB Başkanı Ziyatdin Kas-
sanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, 
Azerbaycanlı milletvekilleri Eflatun Amaşov ile Tahir Kerimli ve köy halkı 
katıldı.
Kassanov, törende yaptığı konuşmada, DATÜB olarak 11 senedir faaliyet 
gösterdiklerini, Ahıska Türklerinin sorunlarının giderilmesi için çalıştıklarını 
söyledi.
Başlıca amaçlarının Ahıska Türklerinin tüm haklarının elde edilmesi ve 
soydaşlarının ana vatanları olan Gürcistan’a sorgusuz sualsiz dönüşünün 
sağlanması olduğunu vurgulayan Kassanov, Türkiye ve Azerbaycan dev-
letlerinin kendilerine bu konuda destek verdiğini belirtti.

Kassanov, bugüne kadar yaklaşık 600 Ahıska Türkü’nün Gürcistan’a dö-
nüş hakkı kazandığını belirterek “Bunu yeterli görmüyoruz ve devamlı bu 
işin peşindeyiz. Avrupa Konseyinde de bu konuyu gündeme getirdik. Ahıs-
ka Türklerinin birleşmesi lazım. Önce kendi aramızda birleşmemiz sonra 
da Türk dünyasının birleşmesi lazım. Bu birliğin yolunda hiçbir şeyi esirge-
miyoruz.” şeklinde konuştu.
Milletvekili Amaşov da Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüşünü des-
teklediklerini fakat Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türklerinin buradan git-
mesini arzu etmediğini belirtti.
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Amaşov, “Buradan gitmenizi istemiyoruz. Azerbaycan sizinle daha güzel. 
Siz Azerbaycan’ı zengin ve güçlü kılıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Kerimli de Ahıska Türklerinin Sovyetler döneminde çok sıkıntı-
lar çektiğini hatırlatarak onların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ken-
di kültürlerini koruduğunu ve yaşattığını vurguladı.
Kerimli, Azerbaycan devletinin her zaman Ahıska Türklerini desteklediğini 
ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman, Ahıska Türklerinin 
evlatlarını kendi evlatları olarak gördüklerini, onların eğitimi için her türlü 
desteği sağlayacaklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Kassanov, Amaşov, Kerimli ve Ağırman, caminin 
açılışını gerçekleştirdi. Kassanov ve milletvekilleri daha sonra yemek sof-
rasında Ahıska Türklerinin sorunlarını dinledi.
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Ermenistan
                               

Hulusi Akar’dan Ermenistan sınırına çıkarma
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenis-
tan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denet-
lemelerde bulundu. Akar, “Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne ka-
dar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim 
ve kararlılıkla, ‘Hudut namustur.’ anlayışı içinde yapmaya devam edece-
ğiz.” dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komuta-
nı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 
Iğdır’a geldi.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İs-
mail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, as-
keri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı’na geldi. 9. Kolordu Komu-
tanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, 
tören mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Akar, çalışmalara 
ilişkin detaylı brifing aldı.
“İran sınırından Türkiye’ye karşı gerek terörist faaliyetler, geçiş, aktarma 
gayretleri gerekse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri 
var.” diyen Akar, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine 
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getirilmesinin önemine işaret etti. Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinas-
yonun ve tecrübenin önemini vurgulayan Akar, şunları söyledi:
“Çalışmalarımızla ülkemizin beklentilerine cevap vermemiz lazım. Sizler-
den beklentimiz büyük; hudutlarımızın aşılmazlığı, geçilmezliği. Esas olan 
budur. İster terörist olsun ister düzensiz göçmen olsun sonuçta hepsi yasa 
dışı bir geçiş demektir. Bunlara karşı elimizdeki imkanları en etkin şekilde 
kullanacağız ve bu geçişleri her türlü imkanı kullanarak sıfırlayacağız. Bu 
konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri çok büyük emekler harcadı, çok büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç 
duyulan ilave birlikler tahsis edilerek burası son derece güçlendirildi. Hu-
dutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam 
olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, ‘Hudut namustur.’ 
anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz.”
Öte yandan Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemeleri sırasında ilginç bir 
ayrıntı dikkati çekti. 5. Hudut Alay Komutanı olarak 1999-2001 yıllarında 
Iğdır’da görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın 
albay rütbesindeki fotoğrafının, birliğin şeref salonunda yer aldığı görüldü.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan or-
dusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan or-
dusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin 
şehit düştüğü bildirildi.
Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye 
dileklerinde bulunduğu belirtildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 
ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi 
öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan’daki savaş taraf-
tarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.
Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin artırıl-
masının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan 
yönetiminde olduğu vurgulandı.
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AK Parti milletvekili saldırıya uğrayan Ermeni aileye sahip çıktı
İstanbul Samatya’da yaşayan Erme-
ni aileye bir saldırı yapıldı. Saldırıya 
maruz kalan aile geçtiğimiz günlerde 
Ermenistan’a döneceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili İstanbul AK Parti millet-
vekili Mustafa Yeneroğlu resmi Twitter 
hesabı üzerinden yazılı paylaşımda 
bulundu.

Mustafa Yeneroğlu açıklamasının tamamında, “İstanbul’da Ermeni bir ai-
leye önce tehdit mesajı bırakılmış, sonra evleri basılıp anne bıçaklanmış. 
Aile Türkiye’yi terke karar vermiş. Bu zalimliği şiddetle kınıyorum. Bunu ya-
pan ırkçılar Türkiye’nin en büyük düşmanı. Umarım en kısa zamanda ya-
kalanırlar. Ermeni cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve nefret 
suçları karşısında yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Avrupa’da Müslü-
manlara yönelik ırkçı saldırılar ile ülkemde farklı din veya etnisiteye sahip 
insanlara yapılan böyle saldırılar arasında en ufak bir fark yok. Ana akım 
medyanın nefret suçlarına kayıtsız kalması, hatta yer yer nefret dili kul-
lanması, fiili şiddetten şikayet etmemizi maalesef zamanla abesle iştigal 
kılıyor. Başkalarına yönelik nefret suçunu göz ardı edenlerin İslam düş-
manlığından şikayet etmesi ise hiç inandırıcı olmuyor.” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay İstanbul’un Samatya semtinde Ermenistanlı Arpine Tuman-
yan, eşi Sarkis Tumanyan’ın evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin 
çalması üzerine kapıyı açmış ve kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklan-
mıştı.
Maskeli saldırganlar kaçarken “Bu daha başlangıç!” diye bağırmıştı. Aynı 
ailenin kapısına daha önce de tehdit içerikli bir not bırakılmıştı.
Aile korku ortamında yaşadıklarını belirterek, çocuklarıyla birlikte Ermenis-
tan’a döneceklerini açıkladı. Samatya’daki evlerini terk eden aile bir süre-
dir yakınlarının yanında kalıyordu.

Moskova-Tiflis uçuşları Erivan aktarmalı gerçekleşecek
Tiflis’teki gerginlik son yıllarda Rusyalı turistlerin akın ettiği Gürcistan’da 
kaygı yarattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’a düzenlenen uçak se-
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ferlerinin 8 Temmuz’da geçici olarak durdurulmasını öngören kararnameyi 
imzaladıktan sonra, Gürcistan Havayolları alternatif rota buldu.
Georgian Airways, 8 Temmuz’dan itibaren Moskova-Tiflis uçuşlarının di-
rekt değil, Erivan aktarmalı olarak yapılacağını duyurdu.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan tekrar tutuklandı
Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak-
la suçlanan ve daha önce iki kez göz 
altına alınan Ermenistan eski Cumhur-
başkanı Robert Koçaryan’ın yeniden 
tutuklanmasına karar verildi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında kefaletle ser-
best bırakılan Koçaryan, Şubat 2008 
seçimlerinde Serj Sarkisyan’ın göreve 

gelmesinden hemen sonra 1-2 Mart tarihlerinde çıkan protesto gösterileri-
nin sorumlusu olarak gösteriliyordu.
Koçaryan’ın avukatları üçüncü defa çıkarılan tutuklama kararını bir kez 
daha temyize götüreceklerini açıkladı. 64 yaşındaki eski devlet adamı 
cumhurbaşkanlığı görevini kötüye kullanarak olağanüstü hal ilan etmek ve 
rüşvet almakla suçlanıyor.
Robert Koçaryan Temmuz 2018’de özel soruşturma servisi tarafından Mart 
2008 olayları nedeniyle anayasal düzeni yıkmakla suçlanarak ilk kez tutuk-
lanmıştı. Ancak Koçaryan’ın avukatları eski Cumhurbaşkanı’nın dokunul-
mazlığını gerekçe göstererek temyize gitti ve ilk mahkemenin verdiği karar 
iptal edildi.
Fakat mahkeme 18 Ocak’ta Koçaryan’ın iki aylık tutukluluk süresini uzat-
tı ve avukatların kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti. Koçaryan 
tutuklu olarak yargılandığı davada 19 Mayıs 2019’da ikinci kez kefaletle 
serbest bırakılmıştı.
19 Şubat 2008’de yapılan ve Serj Sarkisyan’ın kazandığı seçimlerden son-
ra Koçaryan taraftarları 1-2 Mart tarihlerinde gösteriler düzenlemiş, çıkan 
olaylarda 10 kişi hayatını kaybederken 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.
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Gürcistan
                               

Gürcistan’da düzenlenecek kitap fuarında Türkiye onur konuğu 
olacak

Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis 
Belediyesinin iş birliği çerçevesin-
de 30 Mayıs’ta başlayan 21. Tiflis 
Uluslararası Kitap Fuarı’nın kapa-
nış töreni yapıldı.
Expo Georgia Fuar Merkezi’ndeki 
törene, Türkiye’nin Tiflis Büyükel-
çisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye 
Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Emrah Kısakürek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Ke-
nan Kocatürk, Gürcistan’ın Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı 
Gvantsa Jovaba ve Finlandiyalı yetkililer katıldı.
Törende konuşan Jobava, fuarın bu yılki onur konuğu Finlandiya’ya teşek-
kür etti.
Jovaba, Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir 
teslim törenini yaptıklarını belirterek, “Hepimiz biliyoruz ki 2020’de düzen-
lenecek fuarın onur konuğu, ülkesi Türkiye olacak.” dedi.
Kuralay, yayıncılık alanında Türkiye’nin başarılı bir ülke olduğunu belirte-
rek “Türkiye, yayıncılık alanındaki faaliyetler açısından dünyada 6. sırada 
yer alıyor. Biz gelecek sene fuarın düzenlenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. 
Türkiye bu fuarda onur konuğu olmak için ciddi hazırlıklar yapacak.” dedi.
Büyükelçi Yazgan ise Türkiye ile Gürcistan’ın sınır komşusu ülkeler olma-
sına rağmen iki ülke insanının da birbirlerinin edebiyatını henüz tam bilme-
diklerini söyledi.
Törenin ardından, Gvantsa Jovaba ve Finlandiya temsilcileri, Türk heyeti-
ne 22. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı’nın onur konuğu ülkesi belgesini tes-
lim etti.
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Ahıska Türklerinden Gürcistan çıkarması
Gürcistan’ın güneyinde bulunan Ahıs-
ka bölgesinden 14 Kasım 1944’te 
Sovyet idaresi tarafından sürgün edi-
len ve şimdi Kazakistan’da yaşayan 
bir grup Ahıska Türk’ü, vatanlarındaki 
köylerini ziyaret etti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığının (TİKA) desteğinde, 

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) katkısı ve organizasyonuyla Gür-
cistan’ın Ahıska bölgesine gezi düzenlendiği bildirildi.
11 Haziran 2019’da başlayıp 16 Haziran 2019’a kadar sürecek olan gezi-
ye, Kazakistan Ahıska Türk Milli Merkezinde 15-20 yıldır görev yapan ve 
vatanları Ahıska’yı görme imkanı bulamayan orta yaşlı, ihtiyar ve dernek 
yönetim kurulu üyelerinden oluşan 45 Ahıska Türk’ü katıldı.
DATÜB Genel Başkan Yardımcısı Sadyr Eibov başkanlığındaki heyete 
DATÜB Gürcistan Temsilcisi ve DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Ahme-
dov’un eşlik ettiği aktarıldı.
Gezinin ilk günü Ahıska Kalesini ve Ahmediye Camisi’ni ziyaret ederek 
burada dualar okuyan Ahıska Türklerinin, daha sonra doğdukları köyleri 
ziyaret ederek, köylüleriyle hasret giderdiği belirtildi.
Ahıska’daki köylerini ziyaret eden Ahıska Türklerinin, 75 yıl sonra ilk kez 
ayak bastıkları vatan topraklarında hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadık-
ları ifade edildi.
Ahıskalıların ziyaret ettikleri her köyde sıcak bir şekilde karşılandığı, Kaza-
kistan’dan Ahıska’yı ziyarete gelen heyette yer alan Türk Birliği dergisi ve 
Ahıska Gazetesi Baş Editörü Rövşan Mammadoğlu’nun Ahıska’da yaşa-
yan aileler ile görüştüğü belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfı Tiflis Okulları mezunlarını verdi
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te iki yıl önce eğitim-öğretime başlayan Türkiye 
Maarif Vakfının (TMV) Tiflis Okulları ikinci mezunlarını verdi.
Tiflis Devlet Konservatuvarı binasında düzenlenen mezuniyet törenine, 
TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit 
Bağcı, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TMV Gürcistan 
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Direktörü Selçuk Baş, TMV Tiflis Okulları Müdürü Taner Canpolat, Gür-
cistan’daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, veliler ve diğer 
davetliler katıldı.
Programın açılışında konuşan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin TMV okul-
larının dünyanın çeşitli ülkelerine başarılı faaliyet göstermesi için büyük 
önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Millet-
ler (BM) üyesi 193 ülkede TMV okullarının açılmasını talep ettiğini belirtti.
Akgün, önümüzdeki yıllarda bu sayıya ulaşması için çaba sarf etmeyi sür-
düreceklerini dile getirdi.

“Şu ana kadar 52 ülkede temsilciliğimizi açtık, bunlar içinde Gürcistan da 
dahil olmak üzere 35 ülkede okullarımız var. Bu 35 ülkedeki öğrenci sayı-
mız 30 bine ulaştı.” ifadelerini kullanan Akgün, bu yılın Eylül ayına kadar 
çeşitli ülkelerde 5 okulu daha açmayı hedeflediklerini söyledi.
TMV Okullarının tek amacının öğrencilerine kaliteli eğitim vermesi olduğu-
nun altını çizen Akgün, bunun dışında diğer gizli bir amaçları olmadığını 
vurguladı. Akgün, TMV Tiflis Okullarının Gürcistan’da faaliyet göstermesi-
nin Türk-Gürcü dostane ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet etti-
ğini belirtti.
Büyükelçi Yazgan ise burada yaptığı konuşmada, “Bizim amacımız iyi ço-
cuk yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek, vatan ve milletini seven, birbiri ile iyi 
geçinen, toplu olarak birlikte çalışmayı bilen ama bireysel olarak özelikleri-
ni ve değerlerini koruyan çocuk yetiştirmektir.” dedi.
TMV Tiflis Okullarının Gürcistan’daki Türk toplumun için son derece önem-
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li bir eğitim yuvasının olduğunu vurgulayan Yazgan, ayrıca bu okulun Türk 
ve Gürcü halkların arasındaki tarihe dayanan ikili ilişkilerin pekiştirilmesine 
katkı sağladığını ifade etti.
Açılış programın ardından öğrencilerden oluşan koro konser verdi. Öğ-
renciler Türkçe ve Gürcüce şarkı ile şiir söyledi ve dans etti. Programın 
sonunda davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Gürcistan’da protestocular parlamentoyu kuşattı
Gürcistan’da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin ziyareti nedeniyle Tif-
lis’te parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle arbede ya-
şandı.
Tiflis’te açılışı dün yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamb-
lesi’nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist 
Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov başkan-
lık yaptı.
Gavrilov’un sabah saatlerinde parlamentoya hitap etmesine tepki gösteren 
muhalefet ve binlerce kişi, Tiflis’te parlamento binası önünde toplandı.

Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ve bazı yetkilileri istifaya çağıran ve 
sayısı 10 bini geçen protestocular, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye 
çalıştı. Yaşanan arbede sonucunda emniyet güçleri, biber gazı ve plastik 
mermi kullanarak protestocuların parlamentoya girişini engelledi.
Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların organize ettiği gösteride konu-
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şan protestocular, Gürcistan hükümetini Rusya’ya karşı etkisiz politikasını 
sürdürmekle suçlayarak Parlamento Başkanı, İçişleri Bakanı ve asambleyi 
organize eden herkesi istifaya çağırdı.
Protestocular emniyet güçleri tarafından biber gazı, plastik mermi ve taz-
yikli su kullanılarak dağıtıldı.
Tiflis’te açılışı dün yapılan 26. Ortodoks Parlamentolar arası Genel Asamb-
lesi’nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Par-
tisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık 
yapmasına tepki gösteren ve Parlamento Başkanı İrakli Kobkahidze’nin 
istifa etmesini talep eden bir grup, gösteri düzenledi.
Parlamento binasını kuşatan protestoculara polis müdahale etti.
Emniyet güçleri, protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve 
tazyikli su kullandı.
Yerel basından yer alan haberlere göre polisin müdahalesi sırasında bazı 
göstericiler yaralandı, bazıları da gözaltına alındı.
Emniyet güçlerince dağıtılan protestocular, bir süre sonra yeniden toplan-
maya başladı.

Gürcistan’da parlamento önündeki gösteriler devam ediyor
Gürcistan’da 20 Haziran tarihinde başla-
yan protestolar devam ediyor.
Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis’te dü-
zenlenen 26. Ortodoks Parlamentolarara-
sı Genel Asamblesi toplantısına katılması-
na tepki olarak başlayan protestolar ikinci 
gününde sürdürülüyor.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği protestoda, 
binlerce Gürcü, akşamdan itibaren parlamentonun önünde toplanmaya 
başladı.
Konuşmaların yapıldığı, sloganların atıldığı gösteride, katılımcıların sayısı-
nın her geçen saat arttığı gözlendi.
Göstericiler, Rusya’nın Gürcistan’a yönelik politikalarını eleştirerek, Tiflis 
hükümetinin Rusya’ya gerekli tepkiyi göstermediğini ileri sürdü.
İçişleri Bakanının istifasını talep eden göstericiler, bakanın istifa etmemesi 
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halinde taleplerini erken parlamento seçimi olarak değiştireceklerini belirtti.
Kobakhidze Azerbaycan’daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine 
döndü. Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başka-
nı İrakli Kobakhidze gün içinde istifa ettiğini duyurmuştu.
Diğer yandan sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması gi-
rişimine vatandaşlar sert bir tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında 
çıkan arbedenin sonucu gözaltına alınan kişi polis aracından serbest bıra-
kıldı.
Binlerce kişinin katıldığı gösteri gece yarısından sonra yavaş yavaş sona 
ermeye başladı. Sabah saatlerinde ise parlamento binası karşısında yüz-
lerce genç protestocu nöbet tutmaya ve bu akşam düzenlenecek protesto 
için hazırlık yapmaya başladı.

Gürcistan’da protestocular istifa istiyor
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Rus 
bir milletvekilinin düzenlenen 26. 
Ortodoks Parlamentolararası Genel 
Asamblesi toplantısına katılmasına 
tepki olarak başlayan protestolar de-
vam ediyor.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 20 Ha-
ziran’da düzenlenen 26. Ortodoks 

Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin oturumuna, Rusya heyetindeki 
Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapmasına 
tepki olarak 3 gün önce başlayan protestolar Tiflis’te önce parlamentonun 
daha sonra ise hükümet binası karşısında sürdürüldü.
Yaklaşık 5 saat süren protestoda göstericiler, 21 Haziran’da parlamento 
binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtma sırasında çok 
sayda vatandaşın yaralanmasında İçişleri Bakanını sorumlu tutarak onun 
istifa etmesi taleplerini yineledi.
Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başka-
nı İrakli Kobakhidze 21 Haziran’da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze 
Azerbaycan’daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya 
karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uç-
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masını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin 
Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Gürcü futbolculardan Abhazya ve Güney Osetya göndermesi
Gürcistanlı futbol oyuncuları ülkeleri-
nin bir kısmının Rus işgali altında ol-
duğu yönünde gönderme yaptı.
Tiflis’te faaliyet gösteren Lokomotiv 
ve Rustavi ayrıca, Kutaisi kentinde 
faaliyet gösteren Torpede futbol ku-
lüplerinin oyuncuları 19. Gürcistan 
Futbol Şampiyonasında sahaya “Ben 

Gürcistanlıyım ve ülkem Rus işgali altında” yazılı tişörtler giyerek çıktı.
Diğer iki futbol kulübün oyuncuları giydikleri tişörtlerin üstünde yer alan 
yazıda ise ülkelerinin yüzde 20’sinin Rus işgali altında olduğu belirtildi.
Uzman gazeteciler futbolcuların bu göndermesinin Abhazya ve Güney 
Osetya ile ilgili olduğunu, Gürcistan’daki son protesto gösterilerinin bu et-
kiyi doğurduğunu belirtiyorlar.
20 Eylül 1990 tarihinde bağımsızlık ilan eden Güney Osetya, 2008’de ya-
şanan savaşın ardından Rusya Federasyonu ve çeşitli ülkeler tarafından 
tanındı. Geçtiğimiz aylarda Güney Osetya Türkiye Tam Yetkili Temsilciliği 
açılmıştı.
Gürcistan ile bir sene süre savaşın ardından 30 Eylül 1993 tarihinde ba-
ğımsızlık ilan eden Abhazya’yı, 2008 yılındaki savaşın ardından Rusya Fe-
derasyonu ve çeşitli ülkeler tanıdı. Abhazya’nın da Türkiye’de bir temsilciği 
bulunuyor.
Rusya 2008 yılında Gürcistan ile yaşadığı savaştan itibaren Abhazya ve 
Güney Osetya’ya destek vermeye devam ediyor.

Gürcistan’da protestocular sistemi değiştirdiler
Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis’te düzenlenen 26. 
Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına 
tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerin-
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den biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını kabul etti.
Tiflis’te geçen hafta açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Ge-
nel Asamblesinin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus 
Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavri-
lov’un Parlamento Başkanı’nın koltuğuna oturup konuşma yapmasına tep-
ki olarak başlayan protestolar devam ediyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bizina İvanişvili, düzenlediği ba-
sın toplantısında, 2020’deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi 
temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etti.
Ayrıca seçimde baraj sisteminin de kaldırılmasına karar verdiklerini belir-
ten İvanişvili, barajın sadece 2020 yıl için kaldırılacağını ve 2025’teki se-
çimlerde yine eskisi gibi yüzde 5 barajın uygulanacağını söyledi.
Gürcü milyarder iş adamı ve eski Başbakan İvanişvili, bu haftadan itibaren 
tüm siyasi partilerle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını belirtti.
Protestocular, emniyet güçlerinin kendilerini dağıtmak için orantısız güç 
kullandığını savunarak başta İçişleri Bakanı’nın istifası olmak üzere, gö-
zaltına alınanların serbest bırakılmasını ve genel seçim sisteminde deği-
şiklik yapılmasını talep ediyordu.
Binlerce kişi, Rus heyetinin 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel 
Asamblesine katılmasını ve Rus Milletvekili Gavrilov’un, Parlamento Baş-
kanı’nın koltuğuna oturup konuşma yapmasını protesto için parlamento 
önünde toplanmıştı.
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Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başka-
nı İrakli Kobakhidze 21 Haziran’da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze, 
Azerbaycan’daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.
Gürcistan’da protestolar devam ediyor.

Gürcistan’da protestolar 5. gününde devam ediyor
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Rus 
bir milletvekilinin düzenlenen 26. 
Ortodoks Parlamentolararası Ge-
nel Asamblesi toplantısına katıl-
masına tepki olarak başlayan pro-
testolar 5. gününde devam ediyor.
Gürcistan’da geçen hafta düzen-
lenen 26. Ortodoks Parlamentola-
rarası Genel Asamblesi’nin ikinci 

günkü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi 
ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov’un başkanlık yapma-
sına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor.
Tiflis’in Rustaveli Caddesi’ndeki parlamento binası karşısında akşam bir 
araya gelen binlerce kişi, hükümetin protestocuların talep ettiği gibi 2020’de 
düzenlenecek genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına 
karar vermesinin yeterli olmadığını, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nin isti-
fa etmesini bir kez daha yineledi.
Tiflis’te 21 Haziran’da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin pro-
testocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından İçişleri 
Bakanını sorumlu tutan gruptakiler, bakanın istifa etmesi ve gözaltına alı-
nan protestocuların serbest bırakılması taleplerini tekrar etti.
Parlamentonun çevresinde (TSİ) 24.00’de insan zinciri oluşturan gruptaki-
ler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere 
dağıldı.
Gürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis’te düzenlenen 26. 
Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına 
tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerin-
den biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını bugün 
kabul etti.
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Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başka-
nı İrakli Kobakhidze 21 Haziran’da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze 
Azerbaycan’daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya 
karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uç-
masını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin 
Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Gürcistan’ın yeni Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze oldu
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 20 Ha-
ziran’da başlayan protestoların ar-
dından görevinden istifa eden Parla-
mento Başkanı İrakli Kobakhidze’nin 
yerine iktidar partisi Gürcü Hayali’nin 
aday gösterdiği Arçil Talakvadze se-
çildi.
Tiflis’te geçen hafta düzenlenen 26. 
Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi’nin ikinci gün oturumunda, 
Rus heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Du-
ması Milletvekili Sergei Gavrilov’un, parlamento başkanının makamından 
konuşma yapmasının ardından çıkan protestolar nedeniyle görevinden 
istifa eden Kobakhidze’nin yerine yeni başkan seçimi için parlamentoda 
oturum düzenlendi.
Kapalı oylamaya muhalefet partilerinden Avrupalı Gürcistan ile Birleşik 
Ulusal Hareketi’nin milletvekilleri katılmadı.
Toplam 150 sandalyesi bulunan parlamentodaki oylamaya 96 milletvekili-
nin katıldığı ve herkesin Talakvadze’ye oy verdiği bildirildi.
Yeni başkan olarak seçilen 1983 doğumlu Talakvadze, seçilmesinin ardın-
dan yaptığı konuşmada, Tiflis’te devam eden protestolara değindi.
Protestoların ilk gününde göstericiler ile emniyet güçleri arasında çıkan 
arbede ve gerilimden muhalefeti sorumlu tutan Talakvadze, halkın haklı 
olarak Rus milletvekili Gavrilov’a tepki gösterdiğinin altını çizdi.
Talakvadze, protestolarda muhalefetin halkı agresif adımları atmaya çağır-
dığını savundu.
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Gürcistan’daki olaylardan Saakaşvili sorumlu tutuluyor
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakh-
tadze, Tiflis’te 8 gündür devam eden 
protesto gösterilerinden eski Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvi-
li’yi sorumlu tuttu.
Tiflis’te 20 Haziran’da düzenlenen 26. 
Ortodoks Parlamentolararası Genel 
Asamblesi toplantısına Rus bir millet-

vekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 8. günün-
de devam etti.
Parlamento binasının karşısında gece saatlerinde bir araya gelen gösteri-
ciler, Gürcistan İçişleri Bakanının istifa etmesi yönündeki çağrılarını yine-
ledi.
Göstericiler daha sonra parlamento binasının önünden ayrılarak, iktidar-
daki Gürcü Hayali partisinin başkanı ve kurucusu Bidzina İvanişvili’nin evi-
nin önüne doğru yürüyüşe geçti.
Eski başbakan ve milyarder iş adamı İvanişvili’nin evinin karşısına gelen 
göstericiler, burada bir süre slogan attı.
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, 20 Haziran’dan bugüne kadar 
yaşanan gelişmelerini değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplan-
tısında, 21 Haziran’da göstericilerin parlamento binasını kuşatarak içeriye 
zorla girmeye çalışmasında eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saa-
kaşvili’nin etkisinin bulunduğunu söyledi.
Adına tutuklama kararı çıkarıldığı için 2013 yıldan beri ülkesine döneme-
yen ve Ukrayna’da bulunan Saakaşvili ve onun Gürcistan’da destekledi-
ği bazı grupları 21 Haziran’daki gelişmelerden sorumlu tutan Bakhtadze, 
“Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif grupları-
dır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza 
saldırmaya çalıştı.” dedi.

Gürcistan’da eylemciler meydanları terk etmiyor
20 Haziran’da Gürcistan Parlamentosu’nda düzenlenen Gürcistan Orto-
doks Parlamentolararası Oturumu’nda, oturuma liderlik eden Komünist 
Parti’den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolarara-
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sı Meclis Başkanı Sergei Gavrilov’un program sırasında Gürcistan Parla-
mentosu Başkanı makamında oturması sonucu ülkede başlayan protesto-
lar devam ediyor.

Gürcistan’da İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifa talebini isteyen yüz-
lerce Gürcistan vatandaşları seslerini duyurmak için bir kez daha sokak-
lara döküldü. Düzenledikleri protestoya “Özgürlük Yürüyüşü” adını veren 
protestocular Tiflis’in Birinci Cumhuriyet Meydanı’ndan Özgürlük Meyda-
nı’na kadar, “Gakharia git, Rusya işgalcidir, Yaşasın Gürcistan” şeklinde 
sloganlar atarak yürüdü. Kalabalık protestocu grup sebebi ile başkentte 
bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.
Tiflis’teki protestoya muhalif “Birleşik Ulusal Hareket” ve “Avrupalı Gürcis-
tan” partilerinin liderleri ve üyeleri aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Mik-
hail Saakaşvili’nin Hollanda asıllı eşi Sandra Roelofs de katıldı.
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Rusya
                               

Rusya’da milyonlarca Müslüman camilere sığmadı
Rusya’nın başkenti Moskova’da bayram 
namazı için camilere sığmayan milyon-
larca Müslüman, caddelerde saf tutmak 
zorunda kaldı.
Moskova Merkez Camisi’nde Ramazan 
Bayramı namazı öncesinde özel önlem-
ler alındı.
Cami etrafındaki cadde ve sokaklar iba-

det için özel olarak trafiğe kapatıldı.
İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ce-
maat kontrol noktalarından içeri girebildi.
Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkede yaşayan Müslü-
manların Ramazan Bayramı’nı kutlayan mesajı okundu.
Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1’den canlı yayın-
landı.
Yaklaşık 20 milyon Müslüman’ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami 
ve mescit bulunuyor.

Türkiye’nin Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerini anması Rusya’yı 
rahatsız etti

Türkiye’de Kırım Tatarlarını ve Kafkas 
halklarını hedef alan sürgünlerin yıl 
dönümlerinde yapılan anma etkinlikleri 
Rusya yönetiminin tepkisini çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ma-
riya Zaharova Twitter hesabından yap-
tığı paylaşımda, “Mayıs ayında Türki-
ye’de Kırım Tatar Sürgününün 75. Yılı 

ve Kafkas Savaşının Bitişinin 150. Yılı vesilesiyle bir dizi kampanya düzen-
lendi. Bu etkinliklerin birçoğunun siyaseten ve açıkça ‘anti Rusya’ özellikle-
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rine sahip olduğunu üzüntüyle kaydediyoruz.” diye kaydetti.
Sürgün yıl dönümleri dolayısıyla Türkiye’nin birçok ilinde anma ve eylemler 
düzenlenmiş, konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olay-
ların büyük bir trajedi olduğunu, kardeş halkların acılarının paylaşıldığını 
ifade eden basın açıklaması yapmıştı.

Ivan Golunov yaptığı yolsuzluk haberinin ardından tutuklandı
Letonya merkezli bağımsız haber sitesi 
Meduza için yolsuzluk dosyaları üze-
rine çalışan Golunov, uyuşturucu suç-
lamasıyla Moskova’da metro istasyo-
nunda Rus polisi tarafından gözaltına 
alındı.
Çantasında yapılan aramada uyuşturu-
cu madde çıkan muhabirin evine bas-
kın gerçekleştirildi. Moskova’daki eve 
yapılan operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan düzenek ve çok 
miktarda uyuşturucu madde tespit edildi.
Rus polisi muhabirin gözaltına alınmasının üzerine kamuoyuna, eve yapı-
lan baskında ele geçirilen düzenek ve uyuşturucu maddelerin görüntülerini 
servis etti. Golunov’un avukatı Dmitry Djulai ise gözaltından sonra yaptığı 
açıklamada bunun bir ‘komplo’ olduğunu iddia etti.
Muhabirin gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Rusya’da, tartışmalar gi-
derek büyümeye başladı. Moskova’daki yerel yönetimlerin yolsuzluk yap-
tığına dair yaptığı araştırma haberinden sonra muhabire yönelik böyle bir 
operasyonun gerçekleşmesi kamuoyunda soru işaretleri bıraktı.
Ivan Golunov’un uyuşturucu üretmek suçlamasıyla tutuklanmasını bir düz-
mece olarak değerlendiren birçok kesim, olayın gerçek yüzünün muhabirin 
yaptığı yolsuzluk haberleri olduğunu savunuyor. Başka bir kesim ise olayla 
ilgili soruşturmanın şeffaflığının göz önünde olduğunu dile getirerek, mu-
habirin gerçek bir suçlu olduğunu savunuyor.
Gazeteci Ivan Golunov’un tutuklanmasının üzerine Avrupa Gazeteciler Fe-
derasyonu resmi bir açıklama yaparak, gazetecinin tutuklanmasının politik 
nedenlerden kaynaklandığını savunarak, Rusya’dan gazetecinin serbest 
bırakmasını istedi.
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Diğer taraftan bazı Rus gazeteciler, Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde 
toplanarak, protesto eylemi gerçekleştirdi.
Son gelen haberlere göre ise Ivan Golunov’un avukatı, müvekkilinin gözal-
tında işkence gördüğünü öne sürdü. Gazeteciyi muayene eden doktor ise 
kaburgalarının kırılmış olabileceğini, beyin sarsıntısı ve kan pıhtısı oluş-
masından şüphe ettiklerini açıkladı.
Moskova polisi ise gazetecinin gözaltındayken kendisini iyi hissetmemesi-
nin üzerine hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Ancak meslektaşları ve arkadaşları bütün bu yaşananların Ivan Golunov’un 
yaptığı haberler yüzünden gerçekleştiğini öne sürüyor.
Gazetecinin avukatı Dmitri Dzhulai, Guardian gazetesine Golunov’un gö-
zaltında olduğu sırada yaralandığını telefon mesajıyla teyit ederken bazı 
Rus haber kuruluşları da Golunov’un hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Rusya’da yolsuzluk haberi yaptığı için tutuklanan gazeteci ser-
best bırakıldı
Rusya’da yolsuzluk haberi yaptığı için tutuklanan gazeteci serbest bırakıldı
Rusya’nın başkenti Moskova’da uyuşturucu suçlamasıyla Cuma günü gö-
zaltına alınan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov, kamuoyunun yoğun des-
tek kampanyası sonucu serbest bırakıldı.
Karakoldan çıkarken ağladığı görülen Golunov, araştırmacı gazeteciliğe 
devam edeceğini söyledi.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, gazetecinin suçunun kanıtlan-
madığını ve iç soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Adli, biyolojik, parmak izi ve genetik testler sonucunda serbest bırakma 
kararının alındığını açıklayan bakan, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, 
davayla ilgili üst düzey iki yetkiliyi görevden almasını isteyeceğini kaydetti.
Cuma günü Golunov’un gözaltına alınmasını protesto edenler Mosko-
va’daki mahkemenin önünde toplandı.
Golunov, Moskova’daki bir belediye başkanı yardımcısının aile üyelerinin 
emlak piyasası üzerinden servet edinmesi üzerine bir haber yapmıştı.
Gazetecinin daha önce de yaptığı haberler nedeniyle tehditler aldığı belir-
tildi. Gözaltına alınması sonrasında Golunov, Rusya’daki basın mensupla-
rından yoğun destek aldı.
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Golunov’un avukatı, daha önce müvekkilinin gözaltında işkence gördüğü-
nü açıklamıştı. Gazeteciyi muayene eden doktor ise kaburgalarının kırılmış 
olabileceğini, beyin sarsıntısı ve kan pıhtısı oluşmasından şüphe ettiklerini 
kaydetmişti.
Moskova polisi ise gazetecinin gözaltındayken kendisini iyi hissetmemesi-
nin üzerine hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Letonya merkezli bağımsız haber sitesi Meduza için yolsuzluk dosyala-
rı üzerine çalışan Golunov, Cuma günü Rus polisi tarafından uyuşturucu 
suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ancak meslektaşları ve arkadaşları bunun bir bahane olduğunu, Ivan Go-
lunov’un yaptığı haberler yüzünden gözaltına alındığını öne sürdü.
Golunov’un avukatı, uyuşturucunun gazetecinin eşyaları arasına yerleşti-
rildiğini belirtti.
Farklı gazeteci kuruluşları serbest bırakılmaya rağmen 16 Haziran’da Mos-
kova’da büyük bir protesto gösterisi için düğmeye bastıklarını açıkladı.
Son bir haftadır Rusya ve Kafkasya’da genelinde muhalif görülen birçok 
kişi benzer uyuşturucu operasyonlarıyla gözaltına alındı.
Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde faaliyetlerine devam eden Xabze Der-
neği Başkanı Martin Koçesko’nun tutuklanması çeşitli etkiler doğurdu.
Çerkesleri ayağa kaldıran tutuklama sonrası Kafkas sivil toplum kuruluşla-
rı olayı protesto etti.
Golunov’un tutuklanmasına benzer tarzda uyuşturucu bulundurma iddia-
sıyla tutuklanan Koçesko’nun Kafkasya’da yerel dillerin yasaklanmasına 
karşı mücadele ettiği biliniyor.
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Rus gazeteci Golunov’a destek gösterisinde 400 eylemci gözal-
tına alındı

Rusya’da uyuşturucu bulundurmak 
ve satmak suçlaması ile gözaltına 
alınan gazeteci Ivan Golunov’un ser-
best bırakılmasının ardından, Golu-
nov’u desteklemek için başlayan pro-
testolarda 400 kişi gözaltına alındı. 
Protestocular, Golunov’u haksız yere 
gözaltına alan polislerin hesap ver-
mesini istedi.

Rusya’da uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlaması ile gözaltına alı-
nan ve 7 Ağustos’a kadar ev hapsi verilen gazeteci Ivan Golunov üzerinde-
ki suçlamalar düşürülerek serbest bırakıldı. Yerel medya Golunov’a destek 
için başlayan protestolarda 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Rus muhalif Aleksey Navalnıy başta olmak üzere Reuters, Der Spiegel ve 
muhalif yayın organlarına mensup birçok gazetecinin de gözaltına alındığı 
bildirildi.
Rus basını Rusya Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Golunov’un 
üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını, kanında herhangi 
bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını duyurdu.
Golunov’un gözaltına alınması, Rusya’nın en büyük üç gazetesinde aynı 
manşet ile duyurulmuş ve bunun medya özgürlüğüne yapılmış bir darbe 
olduğu belirtilmişti.
Golunov’un serbest bırakılması ardından da devam eden protestolarda, 
protestocular Golunov’u haksız yere gözaltına alan polislerin de hesap 
vermesini istiyor.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında 
Golunov destekçileri gösterilerine devam ediyor.

Rusya’da yolsuzluk haberi yaptığı için tutuklanan gazeteci ser-
best bırakıldı
Rusya’da yolsuzluk haberi yaptığı için tutuklanan gazeteci serbest bırakıldı
Rusya’nın başkenti Moskova’da uyuşturucu suçlamasıyla Cuma günü gö-
zaltına alınan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov, kamuoyunun yoğun des-
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tek kampanyası sonucu serbest bırakıldı. Karakoldan çıkarken ağladığı 
görülen Golunov, araştırmacı gazeteciliğe devam edeceğini söyledi.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, gazetecinin suçunun kanıtlan-
madığını ve iç soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Adli, biyolojik, parmak izi ve genetik testler sonucunda serbest bırakma 
kararının alındığını açıklayan bakan, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, 
davayla ilgili üst düzey iki yetkiliyi görevden almasını isteyeceğini kaydetti.

TürkAkım alım terminalinin yüzde 80’i tamamlandı
Rus enerji şirketi Gazprom, Tür-
kAkım doğal gaz boru hattı proje-
si kapsamında Türkiye’nin Trakya 
kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan 
alım terminalinde inşaatın yüzde 
80’ninin tamamlandığını bildirdi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açık-
lamada, şirket yönetim kurulunun 
TürkAkım ve Kuzey Akım 2 proje-

lerinde gelinen son durumu değerlendirdiği belirtildi.
Her iki projenin inşaatında da takvim doğrultusunda ilerleme sağlandığı 
kaydedilen açıklamada, “Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 59’luk kısmını 
oluşturan toplam 1450 kilometrelik boru hattı Baltık Denizi’ne döşendi.” 
bilgisi paylaşıldı.
TürkAkım projesinde ise Karadeniz’de boru hattı sistemi kurulum sürecinin 
tamamlandığının anımsatıldığı açıklamada, “Türkiye’nin Trakya kıyısında-
ki Kıyıköy’de yer alan alım terminalinde inşaatın yüzde 80’i tamamlandı.” 
ifadesine yer verildi.
Gazprom’dan bir süre önce yapılan açıklamada, TürkAkım’da ilk gaz sev-
kiyatının yıl sonuna kadar başlamasının planlandığı bildirilmişti.
Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, 
her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Putin’den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya 
karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uç-
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masını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı. Putin tarafından 
imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uç-
ması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.
Gürcistan’da geçici olarak bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü 
için gerekli desteğin sağlanması talimatının verildiği kararnamede, tur ope-
ratörü şirketlere de Gürcistan’a yönelik tur satışlarını durdurma tavsiyesi 
verildi.
Gürcistan’da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin 26. Ortodoks Par-
lamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Gavri-
lov’un, Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nede-
niyle protesto için Parlamento önünde toplanmıştı.
Göstericiler, 21 Haziran gecesi Tiflis’te Parlamentoyu kuşatarak içeri gir-
meye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşandı. Olay yerinde yoğun 
güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri ise protestocuları dağıtmak için 
biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Emniyet güçleri sabah 
saatlerine kadar Tiflis caddelerine dağılmış protestocuları gözaltına alma 
operasyonunu sürdürdü.
Yerel basındaki haberlere göre, olaylarda aralarında polis, protestocu ve 
gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların 
hastanelerde tedavileri sürüyor.

Rusya: Gürcistan’da olanlar Moskova-Tiflis arasındaki normal-
leşmeyi engelleme amaçlı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Karasin, Gürcistan’daki Par-
lamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısının iptaline yol 
açan eylemlerin, radikal güçler tarafından Rusya ile Gürcistan arasında-
ki ilişkilerin normalleşme sürecini engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini 
söyledi.
Rus basınına konuşan Karasin, muhaliflerin Rus heyetin Gürcistan’a gel-
mesine karşı protestolarla ilgili “Bu, Gürcistan’daki Moskova ile Tiflis ara-
sındaki ilişkilerin normalleşmesini engellemek için ellerinden geleni yapan 
radikallerin çıkardığı bir kargaşa” dedi.
Rusya’nın iki taraf arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik tutumunu 
sıkı bir şekilde sürdüreceğini belirten Karasin, hiçbir karşıtlık ve histerinin 
bu yöndeki çalışmalara engel olmayacağını vurguladı.
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Diğer yandan protestoların ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome 
Zurabişvili’nin Facebook hesabından yaptığı, ‘Rusya’nın Gürcistan’ın ay-
rışmasını isteyen bir düşman ve işgalci’ olduğunu iddia ettiği açıklaması 
sorulan Karasin, şunu söyledi: “Bunu Salome Zurabişvili’nin vicdanına bı-
rakıyoruz.”
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişki-
ler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Gürcistan’ın Rus parla-
menterlere yönelik provokasyonla ilgili Rusya’dan resmi olarak özür dile-
mesi gerektiğini ifade etti.
Cabarov, karışıklık dönemlerinde ülkede herhangi bir uluslararası etkinli-
ğin gerçekleştirilmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti.
Gürcistan’ın Kurul dışına çıkarılmamasını kaydeden Cabarov, “Gürcü Or-
todoksların çıkarlarına zarar vermemeliyiz. Provokatörlerin eylemleri Gür-
cistan’ın düşmanlarının işine yarıyor” dedi. Cabarov, uluslararası resmi 
bir etkinliğin ülkedeki karşıtlığı güçlendirmek için kullanılmasından dolayı 
üzüntüsünü de dile getirdi.
Tiflis’te, 20 Haziran tarihinde 26. Par-
lamentolararası Ortodoks Meclisi Ge-
nel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. 
Toplantıya, Parlamentolararası Orto-
doks Meclisi Başkanı Rus milletvekili 
Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus 
heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcis-
tan Parlamentosu’nun ana salonun-
da yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna 
oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk 
ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası göstericiler ta-
rafından ele geçirilmişti.
Gavrilov, Sputnik’e açıklamasında, toplantı salonuna giren ve kürsüyü iş-
gal eden eylemcilerin ona su döküp elinden evrakları almaya çalıştığını 
söylemişti.
Öğle saatlerde parlamento binası önünde toplanan protestocular, Rus 
heyetin derhal ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Göstericiler, Gavrilov’un 
kaldığı otelin binasına yumurtalı saldırı düzenlemişti. Rus heyeti Tiflis’ten 
ayrılmıştı.
Akşam saatlerinde protestonun ikinci dalgası başlamıştı. Gösterici sayı-
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sı bini geçmişti. Protestocular, parlamento binasının bulunduğu Rustaveli 
Caddesi’ni trafiğe kapatmıştı. Göstericiler, Rus heyetin Gürcistan’a gelme-
sini ve ülke yönetiminin, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurul 
toplantısının parlamentoda yapılmasına izin vermesini protesto ediyor.
Muhaliflerin baskısı sonucu Parlamento Başkanı İrakliy Kobahidze göre-
vinden istifa etti.

Rus Dışişleri: Gürcistan’dan Rus gazetecilerin ve vatandaşların 
güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tiflis’ten Gürcistan’da 
bulunan Rus gazetecilerin ve Rusya vatandaşlarının güvenliğinin koşulsuz 
olarak sağlanmasını talep edildiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rossiya 24 televizyonu çekim edibinin Tiflis’te 
saldırıya uğradığı yönündeki haberler üzerine Gürcü yetkililerden, ülkede 
bulunan Rus gazetecilerin ve Rusya vatandaşlarının güvenliklerinin koşul-
suz olarak sağlanmasını talep etti.
Bakanlığın açıklamasında, “Gürcü yetkililerden, ülkede bulunan hem Rus 
gazetecilerin, hem de tümüyle Rusya vatandaşları için koşulsuz olarak gü-
venliğin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Tiflis’te, 20 Haziran tarihinde 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Ge-
nel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Orto-
doks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus 
heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonun-
da yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna 
oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk 
ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası eylemciler ta-
rafından ele geçirilmişti.
Öğle saatlerde parlamento binası önünde toplanan protestocular, Rus 
heyetin derhal ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Göstericiler, Gavrilov’un 
kaldığı otelin binasına yumurtalı saldırı düzenlemişti. Rus heyeti Tiflis’ten 
ayrılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Gürcistan’a düzenlenen uçak 
seferlerinin 8 Temmuz’da geçici olarak durdurulmasını öngören kararna-
meyi imzalamıştı.
Rus lider, hükümete Gürcistan’da geçici olarak bulunan Rusya vatandaş-
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larının ülkelerine dönmesi için önlem alma talimatı verirken, Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan da Gürcü makamlarıyla Rusya vatandaşlarının güvenliğinin 
ve ülkelerine dönmelerinin sağlanmasıyla ilgili konuların çözümüne yöne-
lik çalışmaları koordine etmesini istemişti.

Peskov: Gürcistan’da Rusofobik histeri kışkırtılıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gürcistan’da radikal unsurlarca kışkırtı-
lan Rusofobik bir histerinin oluştuğunu ve bu histerinin giderek kötüleştiği 
açıklamasını yaptı. Peskov, uçuşların durdurulması kararının bu durumun 
düzeltilmesinin ardından gözden geçirilebileceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, 
Tiflis’teki protestoların ardından 
Rusya’nın ülkeye yönelik yaptı-
rım uygulamadığını, ancak Mos-
kova’nın vatandaşlarını korumak 
için Gürcistan’a uçuşları durdur-
mak zorunda kaldığını ifade etti.
Rus gazetecilerin ve parlamenter-
lerin saldırgan davranışlarla karşı 

karşıya kaldığını belirten Peskov, bu örneklerin ülkede Rusya vatandaşları 
için genel anlamda bir tehlikenin oluşabileceğini anlamak için yeterli oldu-
ğunu, bu nedenle de gerekli kısıtlamaların getirildiğini ifade etti.
Peskov, Gürcistan’da Rusya vatandaşları için tehlikenin varsayım olmak-
tan çıkıp somut bir hal aldığını kaydetti.
Peskov, uçuşların durdurulmasının gecici bir karar olduğunu, Rusofobik 
tutum yatıştığında kararın iptal edilebileceğini ifade etti ve “Durum çözül-
düğünde alınan kararın gözden geçirilmesi için neden oluşur. Şimdilik du-
rumun düzelmekten çok derinleşme eğilimi gösterdiğini görüyoruz” dedi.
Peskov, ülkedeki Rusofobik histerinin içerideki radikal unsurlarca yapay 
biçimde kışkırtıldığını ve bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü, Gürcistan’da belirli iç siyasi kriz belirtileri olduğunu belir-
terek “Bu Gürcistan’ın kendi içişleri meselesi, bizim meselemiz değil. Bizim 
meselemiz olan bunun Rusya karşıtı bir özellik kazanması. Bizi endişelen-
diren bu.” dedi.
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Moskova’da mahkumlara destek mitingine 4000 kişi katıldı
23 haziranda Moskova’da siyasi ve gazetecilerin tutulanmasına tepki için 
eylem düzenlendi. Moskovadaki eyleme 4000 kişi katıldı. Gösterilerde, tu-
tuklu bulununan iki Kafkasyalı gazeteciye de destek çağrısı yapıldı. Da-
ğıstan’lı gazeteci Abdulmumin Gadjiev ve Çerkes aktivist Martin Kocheso-
ko’ya destek veren kalabalık sloganlar atarak haksız tutuklamalara dikkat 
çekti.
Kabardey-Balkar’da faaliyet gösteren Xabze Derneği Başkanı Martin Ko-
çesoko uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla 7 Haziran’da Nalçik’de tu-
tuklanmıştı. 16 Haziran’da ise Mahaçkale mahkemesi Çernovik gazete-
si çalışanı Abdulmumin Gajiyev’i terörü finanse ettiği iddiasıyla gözaltına 
alınmıştı.

Moscow’daki protesto eylemini Libertarian Party of Russia ve Bağımsız 
Gazeteci Sendikaları Birliği organize etti.
Çernovik Gazetesi Editörü Mairbek Agaev, Moskova’daki mitingde Kafkas-
yalılara yapılan haksız tutuklamalara dikkat çekti. Agaev, gazeteci Abdul-
mum Gadjiev’e yapılan haksız suçlamalarla ilgili metni okuyarak destek 
istedi.
Mairbek Agaev kısaca şunları söyledi. “Abdulmumin Gadjiev  hayatı bo-
yunca terörün kınayan ve bunu açıkça söyleyen birisi. Hatta terör örgütleri 
tarafından ölüm hükmü verilen bir kişi bugün terörü finanse etmek ve bir 
terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Bu nasıl bir tezattır.” dedi.
Göstericiler henüz herhangi bir kanıt almadan yapılan suçlamaların yersin 
ve asılsız olduğunu bildirdi.
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Dünya
                               

Mısır’da tutuklu İnguş öğrencilerden haber alınamıyor
Eğitim için gittikleri Mısır’da Ağutos 2018’den bu yana tutuklu bulunan beş 
İnguş öğrencinin tutukluluğu devam ediyor. 
İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunusbek Yevkurov Ezher’de okuyan İnguş öğ-
rencilerin Mısır hükümeti tarafından gözaltına alındığı bildirmişti.

Öte yandan, İnguş öğrenciler geçen yaz gözaltına alındığından beri kim-
seyle görüştürülmüyor ve nerede tutuklu olduklarına dahi ulaşılamadı. Öğ-
renciler bir senedir diplomatlar ve aileleri ile görüştürülmüyor. 
25 Mayıs’ta yapılan son mahkemede ise savcı tutuklama sürelerini 15 gün 
daha uzattı. Tutukluların 10 gün açlık grevi yaptıkları ancak herhangi bir 
sonuç alamadıkları da söylenenler arasında.
El-Ezher İslam Üniversitesi öğrencileri Ramazan Pliev, İsmail Çemurziev, 
İlez Auşev ve Ali Dzeitov, Ağustos 2018’de gözaltına alındı. Beşinci öğren-
ci Khizir Dugiev’in nerede olduğu ise hala bilinmiyor.

Ahıska Türklerinin karıştığı kavga Türkiye ve Kırgızistan’ı karşı 
karşıya getirdi
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz 
Kamil Fırat’ı bakanlık binasına çağırarak nota verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, Büyükelçi Fırat’a Kır-
gızistan’ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği 
söylendi.
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Notanın nedeni ise Büyükelçi Fırat’ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga 
ettiği Orok köyüne gitmesi.
Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir 
gerginliğin ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı 
köyde Kırgız basınına göre 32 kişi gözaltına alınmıştı.
Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığı-
nı, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine 
yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının 
kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı.
Ülkenin kuzeyinde, başkent Bişkek’e 25 kilometre mesafede bulunan köy-
deki olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest 
bırakıldığı ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtili-
yor.
Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat’ın köyde bulunan 
hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açık-
ladığı yazıyor.
Büyükelçi Fırat daha önce de bir iftar yemeğini terk etmesiyle gündeme 
gelmişti.
Fırat, 7 Mayıs tarihte Bişkek’te düzenlenen iftara Gülen yapılanması üye-
lerinin de katıldığını görmesi üzerine “Biz burada 35 milyon dolara cami 
yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız” demiş ve iftarı 
terk etmişti.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) yayınladığı bildiride, DATÜB Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov’un yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bilgi verildiğini açıkladı. Aynı bildiride, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ulaştırı-
lan bilgiler sonucunda Erdoğan’ın olayların büyümeden yatıştırılması, kim-
senin zarar görmemesi için çalışmaların başlatılması, olayların bazı kışkır-
tıcılar tarafından kullanılarak Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerine zarar verme 
niyetlerine karşı gereken tedbirlerin alınması hususlarına dikkat edilmesi 
talimatını verdiği ifade edildi.
Ahıska Türkleri anavatanları Gürcistan’dan Sovyet lider Stalin’in emriyle 14 
Kasım 1944 tarihinde sürgün edilmişti. Günümüzde ABD, Türkiye, Rusya, 
Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Kıbrıs ve Gür-
cistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin sorunları yetmiş yıldır çözülemedi.
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Ahıska Türkleri BM önünde gösteri düzenledi
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 saldı-
rıların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, çıkan olayların Kırgızlarla 
Ahıska halkının arasındaki kardeşliği bozmaya yönelik olduğunu söyledi.
Mamedov, “Bu tür olayların tüm Kırgız halkına mal edilemeyeceğinin ve 
halklarımızın dostluğunun dün gibi bugün ve yarın da devam edeceğinin 
bilinciyle, bu olaylarının fitilinin Kırgızistan devleti içine sızmış hangi uzan-
tılar 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.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini ala-
caktır demiyorum, aldı iş bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemleri konu-
sunda “Biz bu işi bitirdik.” açıklamasını yaparak, Rusya’dan teslimatın ge-
lecek ay gerçekleşeceğini söyledi.
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AK Parti grup toplantısında günde-
mi değerlendiren Erdoğan, Ameri-
ka Birleşik Devletleri ile S-400 ve 
F-35 gerilimine değinerek, “Biz 
yaptığımıza eminiz ve emin olarak 
yolumuza devam ediyoruz.” ifade-
lerini kullandı.
Erdoğan, “Türkiye S400 savunma 
sistemlerini alacaktır demiyorum, 

almıştır. Biz bu işi bitirdik.” diyerek, “Uygun fiyatla olmanın yanında ortak 
üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa 
zamanda da geliyor.” şeklinde konuştu.
Washington’un F-35 pilotları eğitimini sonlandıracağına dair mektubunun 
ardından bu konuda da konuşan Erdoğan, Türkiye’nin F-35’lerin sadece 
müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya’da bir araya geleceklerini hatır-
latan cumhurbaşkanı, burada F-35 projesiyle ilgili konuşacaklarını belirtti.
Erdoğan, “Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafın-
dan doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum.” dedi.
Güney Kıbrıs ile gerilime neden Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına 
da değinen Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin 
hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin 
vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam 
edecektir.” şeklinde konuştu. Güvenliğin sağlanması için Deniz Kuvvetleri 
refakatinde çalışmaların yürütüldüğünü belirten cumhurbaşkanı, “Şu anda 
hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca 
böyle bir şeye sahip değildik.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak 
belediye seçimlerini de değerlendirdi.
Erdoğan, “31 Mart’taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazır-
lık içindeyiz.” açıklamasını yaparak Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem 
İmamoğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Ankara ve İstanbul’da AK Parti’nin kaybetmediğini, her iki ilde de kazandı-
ğını söyleyen Erdoğan, “Mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, 
takke düşmüş ve kel görünmüştür. Amaç milleti kazanmak değil de seçime 
kadar halkı aldatmak olunca sonuç da işte böyle tecelli ediyor.” dedi.
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Erdoğan ve Putin’den mini zirve
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 
Önlemler Konferansı (CICA) 5. Dev-
let ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin  
yapıldığı Tacikistan Cumhuriyeti’nin 
başkenti Duşanbe’de bu sabah Erdo-
ğan ve Putin’in görüştüğü açıklandı.
İki lidere, Dışişleri Bakanları da eşlik 
etti. Daha sonra iki lider zirvenin yapıl-
dığı salonun fuayesinde oturarak bir süre baş başa sohbet ettiler. Görüş-
mede ikili ve bölgesel sorunlara kısaca değinildiği bildirildi.
Zirveye Rusya’dan Türkiye’ye ve Çin’e kadar önde gelen bölge ülkeleri 
liderler düzeyinde katıldı ve aile fotoğrafı çektirdi.
Sputnik’in haberine göre Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Ön-
lemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ka-
tılmak üzere bulunduğu Tacikistan Cumhuriyeti’nin başkenti Duşanbe’deki 
temaslarına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı Rah-
man ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 
yarım saat sürdü.
Zirvenin Dönem Başkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, toplantı 
başlamadan önce liderleri Didor Salonu’nda tokalaşarak karşıladı.
Erdoğan, CICA aile fotoğrafında hazır bulundu, fotoğraf çekimi sırasında 
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Kasım Cömert Tokayev’in arasında yer aldı.
Erdoğan, oturum başlamadan önce Putin ile ayaküstü sohbet etti. Görüş-
me esnasında Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başka-
nı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Rusça eğitimin olduğu İmam Hatip Lisesi ilk mezunlarını verdi
Proje okul olan Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
bir taraftan fen ve sosyal bilimler müfredatının derslerini alan öğrenciler, 
diğer taraftan hem Arapça hem de Rusça öğreniyor.
Okuldaki Rusça hazırlık sınıfında okuyan 60 öğrenci, haftada 20 saat Rus-
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ça, 7 saat Arapça dersi görüyor. Yaz tatilinde ise bölge hakkında bilgi sahi-
bi olmak ve pratiklerini geliştirmek için Kazan’da bir ay eğitim alacak olan 
öğrenciler, gelecekte iyi bir meslek sahibi olma ve iki yabancı dil bilme 
imkanına kavuşacak.
M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vedat Karabayır, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında fen ve sosyal bilimler müfre-
datı programı uygulanmasının yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça hazırlık 
sınıflarının bulunduğunu söyledi.

Proje okulu olduklarının altını çizen Karabayır, “4 yıldır Arapça hazırlığı olan 
okulumuza, bu sene başında İngilizce ve Rusça hazırlık sınıfları da eklen-
di. Öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okumaktadır. Arapça bölümünde okuyan 
öğrencilerimiz, haftada 20 saat Arapça, 7 saat İngilizce dersi görmektedir. 
İngilizce ve Rusça eğitim alan öğrencilerimiz de birinci yabancı dillerinde 
20 saat, ikinci yabancı dilleri olan Arapça eğitimini ise 7 saat almaktadır. 
İki üç senelik bir zaman diliminde yine iki tane hazırlık sınıfı bitirmiş, iki dili 
muntazam bir şekilde konuşan ve girdiği sınavlarda başarılı, donanımlı 
olan bireyler yetiştirmek gayesindeyiz. Öğrencilerimiz beş altı aylık eği-
tim aldıktan sonra kendi dilleriyle ilgili bu dillerin konuşulduğu ülkelerde 
yazın pratik yapma imkanı bulmaktadır. Arapça hazırlık sınıfında olanlar 
Ürdün’de, İngilizce hazırlık sınıfında olanlar Londra’da, Rusça sınıfında 
olanlar ise Kazan’da bir ay eğitim alacaklar.” dedi.
Yurt dışı programında öğleye kadar eğitim, öğleden sonra ise şehir ve ku-
rum gezileri yaptıklarını belirten Karabayır, bu eğitim sayesinde öğrencile-
rin pratiklerini geliştireceklerini ve bölgeye yönelik de bilgi sahibi olabile-
ceklerini anlattı.
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Okullarında kız ve erkek öğrenciler olarak otuzarlı kişiden Rusça eğitim 
veren iki sınıf olduğunu kaydeden Karabayır, öğrencilerin bir sene içerisin-
de şu anda orta seviye Rusça ve Arapça konuştuklarını belirtti.
Türkiye’de geçmişte imam hatip okullarına katsayı uygulandığını hatırlatan 
Karabayır, şunları söyledi:
“Katsayı engeli gibi maalesef yasaklar, geçmişte bu okullara rağbeti azalt-
mıştı. Ancak artık bu yıkıldı. Birçok öğrencimiz, Türkiye’de birçok okula 
gidebilecekken ilk sıraya imam hatip lisesini yazıp da geliyor. Çünkü gerek 
fiziki yapısıyla gerek öğretmen kalitesiyle gerek sunulan yabancı dil gibi 
imkanlarla imam hatipler artık marka okullardır.”
Robotik ve Kodlama Kulübü öğrencilerinin, İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali’ne (Teknofest) yetiştirilmek üzere bin 500 metre menzilli 
bir füze çalışması yaptığına değinen Karabayır, öğrencilere dil ve teknoloji 
haricinde sanat ve spor için de imkanlar sunulduğunu kaydetti.
Türkiye yönetiminde imam hatip mezunu olan birçok siyasetçi ve bürokratın 
bulunmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Karabayır, 
“Biz öğrencilerimize şunu söylüyoruz: Her biriniz birer büyükelçi adayısı-
nız, her biriniz Dışişleri Bakanlığı’nda her kademede çok rahat görev alabi-
lecek durumdasınız. Dünya gerçekten her türlü hizmete muhtaç. Özellikle 
ülkemizin temsil edildiği diğer ülkelerde bizlere ihtiyaç var. Yine ülkenin 
güzel ve önde gelen üniversitelerine yerleşme imkanları var ki bunu me-
zunlarımızda görmüş olduk. İlklere giren öğrencilerimiz var.” diye konuştu.
Rusça hazırlık sınıfı öğrencisi Berfin Söyüncü, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Arapça, İngilizce ve 
Rusça hazırlık sınıfı olmasından dolayı tercih ettiğini söyledi.
İlk baştan itibaren Rusça eğitimi tercih ettiğini ve sene başından beri Rus-
ça eğitim aldıklarını ifade eden Söyüncü, “Öğretmenlerimizin bir tanesi ya-
bancı (Rus) ve gayet iyi bir eğitim alıyoruz. Rusçanın, diğer dillere göre 
daha farklı bir özelliği var. İlk defa lisede Rusça öğrenme şansım olacaktı. 
İmam Hatip’te okuyacağım için zaten Arapçayı görecektim. İngilizceyi de 
başka yerlerde, kurslarda geliştirebileceğimi düşündüm. Bu yüzden Rusça 
benim için ek bir üçüncü dil olacaktı. Hem ilerde seçmek isteyeceğim mes-
leğe de katkısı olabileceğini düşündüm.” diye konuştu.
Doktor veya öğretmen olmayı hedeflediğini kaydeden Söyüncü, sayısal 
bölümde okuyacağını ve Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih edebileceğini be-
lirtti.
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Diğer liselerle, okuduğu lise arasında imkanlar bakımından fark olduğunu 
anlatan Söyüncü, okulun sosyal ve kültürel birçok ayrıcalığı bulunduğunu 
vurguladı.
İmam hatip okullarının artık önünün açık olduğunu ve imam hatip mezu-
nu insanlara birçok konuda avantaj sağlanabildiğini dile getiren Söyüncü, 
şöyle konuştu:
“Okulumuzun hem proje okulu hem de imam hatip olması bunun büyük bir 
kanıtıdır. Aynı zamanda geçmiş senelerde bu okuldan mezun olanların da 
sadece dini bir mesleği değil, diğer meslekleri yaptığını görüyoruz.”
Öğrenci Zeynep Duran, Rusça dilinin kendisini cezbettiğini ve bu yüzden 
bu dilde eğitim almak istediğini söyledi.
Rusça eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Duran, şu anda 
hem Arapça hem de Rusça öğrendiğini ve konuşabildiğini belirtti.
Rusça dili üzerinden ilerlemek istediğini anlatan Duran, “Dil öğrenirken çok 
zevk alıyorum, seviyorum, çok eğlenceli geçiyor. İlerde hayatımın her ye-
rinde, meslek seçiminde dil bilmenin yardımcı olacağını düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu.
İmam hatipte okumanın öğrencilere akademik başarı haricinde başka 
avantajlar da kattığını ifade eden Duran, Fikir Akademisi isminde bir kurs-
ları bulunduğunu, bu kapsamda haftada bir kitap bitirdiklerini anlattı.
Dil eğitimi veren imam hatip liseleri arasında münazara yapıldığını ve bu 
münazaraya katıldıklarına değinen Duran, münazarada “Büyük şehirlerle 
küçük şehirlerin hangisi daha avantajlı?” konulu Rusça sunumlar yaptıkla-
rını vurguladı.
Öğrenci Sabri Ebrar Balaban, ailesinin tavsiyesiyle Rusça eğitimi seçtiğini 
söyledi.
Mimarlık veya uluslararası ticaret işi yapmayı düşündüğünü belirten Bala-
ban, Rusya’da yaşamayı planladığını kaydetti.
“Toplumumuzda imam hatipte okuyan imam olur gibi bir düşünce var.” di-
yen Balaban, şunları söyledi:
“Ben öyle bir şeye kesinlikle inanmıyorum. Ben ortaokulda da imam hatibe 
gittim. Benim arkadaşlarımın hiçbiri ‘ben imam olacağım’ diye bir şey de-
medi. Hepsi doktor, öğretmen, mimar gibi meslekler söylediler. Bu, toplu-
mumuzun bir tabusu. Kırılması gereken bir tabu. Böyle düşünüyorum. Bu 
ülkenin cumhurbaşkanı zaten bir imam hatipli. Bir imam hatipli istediğini 
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olabilir illa imam olmak zorunda değil.” Öğrenci Fatih Aksoy, Rusça eğiti-
minden dolayı bu liseyi seçtiğini ve Rusçayı mesleğinde kullanabileceğini 
söyledi.
Yazılım mühendisi olmak istediğini ifade eden Aksoy, kendi işini kurup dün-
ya çapında ticaret yapmayı planladığını belirtti.
Arapça ve Rusçasının şu anda iyi olduğunu ve bir yabancı ile rahatlıkla 
konuşabildiğini kaydeden Aksoy, dilleri geliştirmek için o dillerde müzik din-
lediğini, kitap okuduğunu ve film izlediğini anlattı.

Çernobil dizisi gündemden düşmüyor
Dünyanın en kötü nükleer fe-
laketi olarak değerlendirilen 
Ukrayna’daki Çernobil nükleer 
kazasını anlatan mini dizi böl-
geye turist akınına sebep oldu. 
Çernobil dizisinin Mayıs ayın-
da başlaması sonrası bölgeyi 
ziyaret etmek için rezervasyon 
yaptıranların sayısında geçen 
yıla oranla %40 arttı.
Sovyetler Birliği döneminde gerçekleşen Çernobil felaketinin etkileri günü-
müzde de devam ediyor. HBO isimli televizyon kanalı Çernobil’le ilgili beş 
bölümlük mini bir dizi hazırladı. Cherynobil isimli dizi kısa sürede dünya 
gündemine oturmayı başardı.
Ancak Rusya diziye tepki gösterdi. Uydurma sahnelerin bulunduğunu iddia 
eden Rus hükümeti dizinin yeni bir versiyonu çekeceklerini duyurarak ya-
yından kaldırılmasını istedi.
Sovyetler Birliği döneminde yaşanan nükleer felaketi konu eden Çernobil 
dizisi, Rusya’da tartışılmaya devam ediyor. Rusya Komünist Partisi, Batılı 
ülkelerin diziyi Rusya’ya karşı kara propaganda aracı olarak kullandığını 
öne sürerek ülkede yayından kaldırılmasını talep etti.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na 
başvuru yaptıklarını açıklayan Rusya Komünist Partisi İcra Kurulu Başkanı 
Sergey Malinkoviç, yasaklanması istedikleri diziye ilişkin, “Gerçek trajedi, 
Çernobil dizisinin HBO’nun ideolojik manipülasyonu olduğudur” ifadelerini 
kullandı.
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Rusya Komünist Partisi İcra Kurulu Başkanı Malinkoviç, Çernobil faciası-
nın gerçek olduğunu ancak olayın yayıncı kuruluş HBO tarafından ideo-
lojik hedef haline getirildiğini, yapımda Sovyetler Birliği’nin karalandığını 
ve dizinin uydurma sahnelerle dolu olduğunu öne sürdü. Rusya’nın komü-
nikasyon denetçisi Roskomnazdor ise bu konuyla ilgili henüz kendilerine 
intikal eden bir başvurunun olmadığını, olursa değerlendirileceğini belirtti.
Rus medyası ise Çernobil dizisine ilişkin farklı görüşte. Argumenty Fakti 
gazetesi dizide Sovyet halkının “kanlı cellatlar ya da çaresiz kurbanlar”şek-
linde gösterildiği gerekçesiyle yapımı eleştirirken, Rossiyskaya Gazeta’nın 
TV eleştirmenlerinden Susanna Alperina dizide propaganda yapılmadığını 
savunuyor.
Ukrayna’nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Sanrtali’nde 
gerçekleşen patlamanın Hiroşima ve Nagaaki’ye atılan atom bombasını 
aşan 200 katlık bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Çernobil felaketinde sant-
ralde çalışan 31 kişi hayatını kaybetti. Santralin temizleme çalışmasına ka-
tılan ekiplerin bir kısmı kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Enkazı temiz-
lemek için çalışan herkes 3 dakikalık süreyle çalıştı ve bu durum 15 gün 
boyunca sürdü. Sovyetler Birliği felaketi gizlemeye çalıştı. Ancak kazada 
oluşan bulutlar 2 gün sonra İskandinavya’ya ulaştı. Avrupa’daki radyas-
yon düzeyinin ciddi boyutta artmasıyla gözlerin çevrildiği SSCB, felaketi 
dünyaya duyurdu ve yardım istedi. Radyasyondan etkilenen 30 kilometre 
çapındaki alan belirlenerek bu bölgelerden 135.000 insan uzaklaştırıldı ve 
yaşam alanları boşaltıldı. Reaktör binası 410.000 m3 çimento ve 7.000 ton 
çelik kullanılarak gömüldü ve binanın altı betonla kaplandı. Besin madde-
leri başka bölgelerden getirildi ve kontamine (radyasyon bulaşmış olan) 
yiyeceklerin tüketimi yasaklandı. Çeşitli tanı merkezleri kuruldu. 5.300.000 
insana, tiroid bezini iyot açısından doygunluğa ulaştırarak radyoaktif iyo-
dun tiroid bezi tarafından alımını mümkün olduğunca engellemek için po-
tasyum iyodür tabletleri dağıtıldı.
Bilim insanlarına göre, yaklaşık 190 ton uranyum ve 1 ton plütonyumun 
hala daha santralin altında bulunuyor. Bölgenin radyasyondan tamamen 
temizlenmesi için öngördükleri süre ise çok uzun.
Çernobil’in yakınındaki Pripyat şehrinde günümüzde ölçülen radyasyon 
düzeyi bile normalin 20-40 kat üzerinde ve tüm radyoaktif kalıntıların te-
mizlenmesi için 48 bin yıla ihtiyaç olduğu söyleniyor.
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Soçi’de toplantı: Rusya, İran ve 
Azerbaycan buluşmasının ana 
gündemi ulaşım
Rusya’nın Kuzey Kafkasya’dan So-
rumlu Başkanı Sergey Chebotarev, 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in Soçi şehrinde bir araya geleceğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Hükümeti’nin Kuzey Kafkasya’dan Sorumlu Başkanı 
Sergey Chebotarev Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ağustos ayında Soçi’de bir araya gele-
ceğini ifade etti. Toplantının en üst düzeyde gerçekleşeceğini ifade eden 
Chebotarev, toplantının en önemli konusunun Kuzey-Güney ulaşım hattı 
olacağını belirtti.
Chebotarev, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun stratejik öneme sahip oldu-
ğunu ve yalnızca projeye dahil ülkeler için değil aynı zamanda tüm dünya 
topluluğu için de gerekli olduğunu savundu. Chebotarev, bu ulaşım kori-
doru ile ticaret alanının genişleyeceğini söyleyerek, “Koridorun güneyden 
kuzeye, kuzeyden güneye mallar daha ucuz ve daha konforlu halde taşı-
nacak” ifadelerini kullandı.
Sergey Chebotarev, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun amacının Kuzey 
Avrupa ile Güney Doğu Asya arasında bağ kurmak olduğunu ifade eder-
ken ayrıca proje dahilinde İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki demiryo-
lu hatlarının birleştirileceğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Kafkaslardaki 
tüm kardeş topluluklarla bağlarımı-
zı güçlendiriyoruz
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
tarafından “Birlik ve Dayanışma Şöleni” 
düzenlendi. 18 Haziran 2019 tarihinde 
İstanbul Inntercontinental Otel’de yapı-

lan etkinliğe 14 Orta Asya ve Kafkas ülkesinin ve 30’a yakın sivil toplum 
kuruluşunun temsilcisinin katıldığı aktarıldı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla başlayan programın açı-
lış konuşmasını DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov yaptı.
Facebook hesabından etkinlikle ilgili paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, “DATÜB’ün düzenlediği Birlik ve Dayanışma Şölenine katıldık. 
Ahıskalılardan, Gagavuz Türklerine, Kırım Tatarlarından, Uygurlara tüm 
soydaşlarımızla; Orta Asya ve Kafkaslardaki tüm kardeş topluluklarla bağ-
larımızı daha da güçlendiriyoruz. Birlikten kuvvet doğar!” diye kaydetti.

MH17 soruşturmasında 5 yıl sonra tutuklama talebi
Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, 2014’te Ukrayna’nın doğusunda dü-
şürülen MH17 uçağına yönelik soruşturmada, 4 kişi için tutuklama talebin-
de bulundu. Yargılama Mart 2020’de başlayacak.

Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Temmuz 
2014’te Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a gitmek üzere havalandıktan son-
ra Ukrayna üzerinde düşürülmesi olayında bir Ukraynalı ve üç Rus hakkın-
da tutuklama talebinde bulunuldu.
Düşürülen uçakta çoğunluğu Hollanda vatandaşı olmak üzere 298 kişi ha-
yatını kaybetmişti. Hollanda liderliğinde soruşturmayı yürüten Uluslararası 
Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), şüphelilerin isimlerini açıkladı.
Şüpheliler 2014 yılında Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından ilan edilen Do-
netsk Halk Cumhuriyeti’nin istihbarat servisi başkanı olan eski Rus istihba-
rat subayı Sergey Dubinsky, ona en yakın kişi olan Oleg Pulatov, Donetsk 
Halk Cumhuriyeti’nin eski savunma bakanı ve eski bir Rus istihbarat albayı 
olan İgor Girkin/Strelkov ve Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı grubun komutanı 
Leonid Kharchenko olarak açıklandı.
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Yargılamanın gelecek yıl Mart ayında başlayacağı bildirildi. Yetkililer şüp-
heliler için uluslararası tutuklama emri çıkartılacağını kaydetti.
Hollanda Emniyet Müdürü ve ortak soruşturma komisyonu temsilcisi Wil-
bert Paulissen “Bu Hollanda cezai kovuşturmasının başlangıcıdır” dedi.
Soruşturma yetkilileri şüphelilerin bir yolcu uçağını hedef aldıklarını bilme-
yebileceklerini ancak MH17’nin düşürülmesinden sorumlu tutulacaklarını 
aktardı. Hollanda Rusya’nın şüphelileri iade etmesini beklemediğini açık-
lamıştı.
Soruşturmayı yürüten ekip, geçen yıl uçağı düşüren füzenin Rusya’ya ait 
bir birlik tarafından atıldığı sonucuna vardıklarını açıklamıştı.
Soruşturma yetkilileri, uçağı hedef alan füzenin Rusya’nın Ukrayna sınırı-
na 100 km uzaklıktaki Kursk kenti yakınlarında konuşlu olan 53’üncü uçak-
savar tugayı tarafından ateşlendiğini öne sürmüştü.
Moskova yönetimi, uçağın düşürülmesinde bir payı olduğu iddialarını red-
detmişti.

Saakaşvili Ukrayna seçimlerine katılabilecek
Kiev’in Peçerks Bölge Mahkeme-
si eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, 
eski Odesa Valisi, “Yeni Güçler Ha-
reketi” (Ruh Novıh Sil) lideri Mihail 
Saakaşvili’nin beş yıl boyunca Uk-
rayna’da yaşadığını kabul ederek 
ona Ukrayna Parlamentosu seçim-
lerine katılmaya izin verdi.
Mahkemeden sonra açıklama ya-
pan Saakaşvili ekibiyle birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelens-
kiy’e ülkedeki yolsuzluğa karşı mücadele konusunda yardımcı olmak iste-
diğini ifade etti. Ukrayna yasalarına göre, milletvekili adayı olacak kişilerin 
ülkede en az beş yıl aralıksız ikamet etmiş olması gerekiyor.
Gürcistan’daki olayları yorumlayan Saakaşvili olanları “halkın Rus oligarşi-
sine karşı barışçıl ayaklanması” olarak nitelendirdi.
Bilindiği gibi, Mayıs 2019’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, 
2018’in Şubat ayında Ukrayna’dan sınır dışı edilen Mihail Saakaşvili’ye 
Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.
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AKPM Rusya’ya oy hakkını iade 
etti
AKPM, 2014 yılında Kırım’ı ilhak et-
mesinin ardından oy hakkını elinden 
aldığı Rusya’ya bu hakkını iade etti. 
Bütçeye katkı payını kesen Rusya, 
yaptırımların sürmesi durumunda üye-
liğini feshetme tehdidinde bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 2014 yılında Kırım’ı ilhak 
etmesinin ardından, Konsey’de oy kullanma hakkını dondurduğu Rusya’ya 
bu hakkı iade etti. AKPM’nin ilgili oturumunda 62 ret oyuna karşı 118 oyla 
alınan kararda, üye ülkelerin kurullarda yer alma, görüş bildirme ve oyla-
maya katılma haklarının iptal edilemeyeceği ve dondurulamayacağı ifade 
ediliyor.
İç yönetmelikte yapılan bu değişiklikle oy kullanma hakkını yeniden elde 
eden Rusya, bu hakkının dondurulduğu son beş yılda Konsey’e temsilci 
göndermemiş ve 2017’den itibaren Konsey bütçesine katkı payını öde-
memişti. Rusya’nın katkı payını ödemediği son iki buçuk sene için Avru-
pa Konseyi’ne, faizlerle birlikte 87,2 milyon Euro borçlu olduğu bildiriliyor. 
Rusya’nın ödemelerini durdurması kurumun maliyesini olumsuz etkilemiş, 
Moskova Rus heyetine yaptırımın devam etmesi durumunda Avrupa Kon-
seyi üyeliğini feshetme tehdidinde bulunmuştu.
Rusya’ya yeniden oy hakkı tanıyan iç yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak 
AKPM’de yapılan oturum yoğun tartışmalara sahne oldu. Ukraynalı vekil-
ler, Rusya’nın Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakından sonra hakkında verilen 
yaptırım kararlarına uymamasına rağmen, Meclis’in Moskova’ya bir kır-
mızı halı serdiğini dile getirdi. Oy hakkının iade edilmesinin ardından bir 
açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusfobik anlayışa 
sahip bir azınlık tarafından kışkırtılan krizin, Avrupa Konseyi’nde, bu or-
ganizasyonun tüzük prensiplerine dönülmesi temelinde tamamen aşılmış 
olduğunu umuyorum.” dedi.

Ersoy: Rusya’nın yıl sonuna kadar vizeleri kaldırmasını bekliyo-
ruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk vatandaşları için vize 
prosedürlerinin kolaylaştırılmasının ardından, yıl sonuna kadar Rusya ile 
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vize serbestisine geçilmesini beklediklerini söyledi. Ersoy, Rus-Türk Top-
lumsal Forumu programı çerçevesinde verilen yemekte Türkiye’yi ziyaret 
eden Rus gazetecilerle bir araya geldi.
Sputnik’in otellerdeki fiyat artışına 
ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Er-
soy, daha önce basında yer alan 
ve Türkiye kıyılarındaki tatil fiyatla-
rının yüzde 15 arttığına ilişkin bil-
gileri yalanladı.
Ersoy, “Fiyat artışı olmadı, 2015 
seviyesinde kaldı. Ancak otel ve 
alt yapılara yatırım imkânları sağ-
lamak için arttırmak gerekirdi. Sektörün geliştirilmesi için bu çok faydalı bir 
adım olurdu ve hizmet kalitesini arttırıldı. Fiyatlardaki kayda değer miktar-
da olmayan artış da hesaplamalarda Euro’ya geçiş kaynaklı olabilir” ifade-
lerini kullandı.
Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması ile Rusya’ya giden Türk turist 
sayısının katbekat artacağını belirten Ersoy, “Türkler sadece Moskova 
ve St. Petersburg’a değil, ayrıca Sibirya ve Baykal’a da ilgi gösteriyor. İş 
nedeniyle gitmek isteyenler de Rusya’yı gezmek istiyor. Rusya’nın devlet 
memurlarına, İçişleri Bakanlığı çalışanlarına da ülkemizi gezme izni ver-
mesinden çok memnunuz” dedi.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür Yılı kapsamındaki işbirliği çerçevesinde si-
nema konusuna değinen Ersoy, “Rus-Türk sinemasının geleceği ve izle-
yicisi var. Şimdiye kadar birkaç dizi oldu, yakın gelecekte de muhtemelen 
yeni ortak çalışmalar göreceğiz” sözlerini dile getirdi.
Ersoy, Rus gazetecilerin sorularına cevaben de 2019 yılında Türkiye’ye 
gelen Rus turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 12-13 artmasını ve 
yaklaşık 6.6 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.
Ersoy’a göre, Türkiye 2023 yılına kadar dünyanın farklı yerlerinden 70 mil-
yon turist ağırlayabilir ve bu süreçte turizm sektöründen beklenen gelir 70 
milyar dolar kadar.
Diğer yandan kısa süre önceye kadar beklentinin 50 milyon turist ve 50 
milyar dolar kadar olduğunu belirten Ersoy, hedefin gözden geçirildiğini, 
artık Türkiye’nin turist sayısının artmasını beklediğini vurguladı.
“Rusya’nın yıl sonuna kadar vizeleri kaldırmasını bekliyoruz” diyen Ersoy, 
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vize serbestisine geçişin ilk etabında Türk vatandaşları için vize prosedür-
lerinin kolaylaştırılmasının, daha sonra da sektörel bazda, aşama aşama 
vize serbestisine geçilmesinin planlandığını ekledi.

Putin ve Tusk arasında liberalizm tartışması
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Baş-
kanı Donald Tusk, G20 Zirvesi 
öncesinde “liberalizm hükümsüz 
kaldı” yorumunda bulunan Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 
“Bence asıl hükümsüz olan oto-
riterlik, kişi kültleri ve oligarkların 
yönetimi” sözleriyle yanıt verdi.
Tusk, Japonya’nın Osaka kentin-
de düzenlenen G20 Zirvesi öncesinde, İngiliz gazetesi Financial Times ga-
zetesine verdiği röportajda Putin’in “liberalizmin hükümsüz kaldığına” dair 
yaptığı yorumları eleştirdi.
Avrupalıların liberal demokrasiyi sonuna kadar savunması ve teşvik etme-
si gerektiğini vurgulayan Tusk, “Her kim liberalizmin hükümsüz hale geldi-
ğini iddia ediyorsa aslında özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve insan 
haklarının hükümsüz hale geldiğini söylüyor demektir.” ifadesini kullandı.
Tusk, Putin’in liberalizmin hükmünün kalmadığı görüşünün anlamlı olma-
dığını ifade ederek, “Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve 
oligarkların yönetimi… Her ne kadar bunlar bazen etkili gibi görünse de… 
Biz Avrupalılar olarak liberal demokrasiyi sonuna kadar, kararlılıkla savun-
mak ve teşvik etmek üzere burada bulunuyoruz.” diye konuştu.
Rus lider Putin, Financial Times’ta bugün yayımlanan röportajda “Libera-
lizm fikrinin artık hükmü kalmadı, nüfusun büyük bölümünün çıkarlarıyla 
çatışır hale geldi.” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Her iki lider de G20 Zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde bulunuyor.
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