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Giriş

Ağustos 2019’da Kafkasya’da Kurban Bayramı, İmam Şamil tartışmaları, Abhaz-
ya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kafkas diasporasında ise Abhazya seçim-
lerinde Türkiye’de sandık açılmaması, Avrupa’daki Çeçenlerin hukuk ve adalet 
için başlattıkları yürüyüş ve Berlin’deki Çeçen cinayeti öne çıkan konulardı.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Kafkasya’da Kurban Bayramı 
coşkuyla kutlandı. Türkiye’den bölgeye gönderilen kurbanlar ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırıldı. Bölgede İslam’a olan ilgi artmaya devam ederken, bayram namaz-
larında klasikleşen sokaklara taşan cami cemaati görüntüsü ilgi çekti.

Ramzan Kadirov’un İmam Şamil’e yönelik yaptığı eleştiriler Kafkasya ve ardın-
dan diasporada infial uyandırdı. Kadirov, Çeçenya’nın Çarlık Rusya ile mücade-
leye devam ederken İmam Şamil’in teslim olmasını Çeçen halkına yönelik bir 
terör girişimi olarak tanımladı. Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de bu açıkla-
manın İmam Şamil’e yönelik bir hakaret olduğunu iddia eden Dağıstanlılar Ka-
dirov’u protesto ettiler. Kafkas diasporasında Kadirov’un açıklamalarına köşe 
yazılarıyla cevap verildi. Kadirov yönetimi, son yıllarda Dağıstan ve İnguşetya 
bölgelerindeki tartışmalı toprakları Çeçenya’ya katarak komşu halkların tepki-
sini çekmişti.

Abhazya’da 25 Ağustos’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri kıran kırana 



4

geçti. Resmi sonuçlara göre, hükümetin desteklediği Raul Hacımba 20 bin 551 
oy ile yüzde 24,83; muhalefet partisi Amtsahara Genel Başkanı Alhas Kvitsiniya 
18 bin 955 oy ile yüzde 22,91 oy aldı. Adayların hiçbiri yüzde 50 barajını ge-
çemeyince seçimler ikinci tura kaldı. 8 Eylül’de gerçekleşecek ikinci turda, en 
yüksek oy alan Raul Hacımba ve Alhas Kvitsiniya yarışacak.

Türkiye’de Kafkas diasporası, Abhazya seçimlerini ilgiyle takip etti. 2014 yı-
lında gerçekleşen seçimde İstanbul’da açılan sandığa müdahale edilmişti. Bu 
seçimde ne olacağı merak edilirken, Abhazya ve diaspora kurumları arasında 
yaşanan iletişim kopukluğu dolayısıyla Türkiye’de sandık kurulamadı. Seçim 
sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar arasındaki oy farkının çok az 
olması, Türkiye’de kurulacak sandığı bir kere daha akıllara getirdi, ancak 8 Ey-
lül’de yapılacak ikinci turda da sandıkların kurulmayacağı açıklandı.

Avrupa’daki Çeçen diasporasının başlattığı “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet için 
Büyük Yürüyüş” devam ediyor. Çeçenler, 6 Ağustos tarihinde Fransa’nın Stras-
bourg kentindeki Avrupa Konseyi binası önünden Cenevre’deki Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreterliği’ne doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yürüyüşün, Rusya’nın 
Çeçenya’da işlediği savaş suçlarının uluslararası bağımsız bir komisyon tarafın-
dan incelenmesi talebiyle yapıldığını açıklayan Said Emin İbragimov liderliğin-
deki Çeçenler, 6 Eylül’de Cenevre’ye varmayı planlıyorlar.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen Çeçen cinayeti uluslararası haber 
ajanslarında yer buldu. Gürcistan kökenli Çeçen komutan Zelimhan Hangosh-
vili, 23 Ağustos Cuma günü Berlin’de camiye giderken öldürüldü. Alman yetki-
liler cinayeti işleyen kişinin Rus vatandaşı olduğunu açıkladılar. Hangoshvili’ye 
daha önce Gürcistan’da ve Ukrayna’da suikast girişimleri olmuştu. Çeçen İç-
kerya Cumhuriyeti Başbakanı Ahmed Zakayev, olayın geçmişteki Çeçen cina-
yetlerine benzerliğine vurgu yaptı.

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

Kafkasya’da kurban organizasyonu tamamlandı
Kafkas Vakfı tarafından başlatılan “Kurbanlarımız Kafkasyalı Kardeşlerimi-
ze” organizasyonu Kafkasya’nın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili Ajans Kafkas’a konuşan bölgedeki Kafkas Vakfı Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kafkasya ile Türkiye’nin kardeşliğine değinen Ahmet Faruk Doğan, “Kaf-
kasya’ya ilk defa gelmiş olduk. Buralara kardeşliğimizi paylaşmak için gel-
dik. Bu coğrafya aynı zamanda benim atalarımın yaşadıkları topraklar. 
Sağ olsun Kafkas insanı bizleri çok iyi karşıladı. Türkiye’ye muhabbetleri 
sonsuz. Türkiye’deki kardeşlerinin onları unutmamaları önemli bir olay. Ta-
bii burada her kurum kurban kesemiyor, bölge halkını tanıyan ve kurban 
organizasyonu yapan Kafkas Vakfı önemli bir görevi yerine getiriyor.” dedi.

Kafkasya’da kurban organizasyonunun önemine değinen Cemil Kuzu-
cu, “Bayram namazımızı burada kıldık. Kafkasya’da bayram atmosferinin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu coğrafyada İslam’a yakınlaşma devam 
ediyor. Burası Türkiye’ye uzak bir coğrafya değil, herkesin buralara gelip 
görmesinde fayda var. Ne kadar gelip giden olursa o kadar iyi olur. Kaf-
kas Vakfı olarak yıllardır Kafkasya’da kurban organizasyonu yapıyoruz, bu 
sene de bunu aksatmadan tamamladık. İhtiyaç sahipleri her coğrafyada 
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olduğu gibi burada da var. Esas amacımız onlara ulaşmak.” ifadelerini kul-
landı.

Kafkasya-Türkiye ilişkilerinin daha fazla artması gerektiğinin altını çizen 
Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, kurban organizasyonlarının bu işlevi 
de yerine getirdiğinin altını çizdiler.

İstanbul Fatih’te faaliyet gösteren Kafkas Vakfı, 1993 yılından beri Kafkas-
ya’da kurban organizasyonu yapmaya devam ediyor.

 

Çeçenlerden hukuk ve adalet için yürüyüş
Çeçen diasporası Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi 
binası önünden hukuk ve adalet için Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliği’ne doğru yürüyüşe geçti.

Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları” Derneği Başkanı Said Emin İbragimov 
ve destek grubu, 6 Ağustos 2019 günü Fransa’nın Strasbourg kentindeki 
Avrupa Konseyi binası önünde düzenlenen bir etkinliğin ardından Rusya 
Federasyonu’nun siyasi ve askeri liderliğinin Çeçenya’da 1994 yılından 
bu yana işlediği soykırım suçunun, savaş suçlarının ve insanlığa karşı 
suçlarının uluslararası bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi için 
Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne doğru yürüyüşe 
geçti.
Avrupa Konseyi binası önünde toplanan Çeçenler, Uluslararası “Barış 
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ve İnsan Hakları” Derneği Başkanı Said Emin İbragimov’un inisiyatifiyle 
başlayan “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet için Büyük Yürüyüş”ün neden 
gerçekleştiğini ve taleplerini anlattıkları aşağıdaki bildiriyi kamuoyu ile 
paylaştı:
“Rusya, 40-50 yıllık aralıklarla 400 yılı aşkın bir süredir tarihsel Çeçen 
topraklarında Çeçen halkına karşı sona ermeyen saldırgan bir savaş 
yürütmektedir. Kremlin’deki yöneticilerin asıl hedefi, özgürlük aşığı inatçı 
bir halk olan Çeçenlere ait doğal kaynakları ele geçirmek ve bu halkı yarı 
aç bir şekilde köleliğe mahkum etmektir. Canice planlarını haklı göstermek 
için ise özel servislerinin tüm kaynaklarını kullanmakta, Çeçen halkına karşı 
Çeçenlerin içerisinden devşirilmiş ve Kremlin’deki efendilerine hizmet eden 
Çeçenleri ön planda tutmakta ve Çeçenler arasında dini, siyasi ve daha 
başkaca farklılıklardan ihtilaflar çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu durum Rus 
sabıklara etmelerine ‘böl ve yönet’ politikalarını uygularken tıpkı Stalinist 
dönemdeki baskılar uygulamalarına, cezai önlemler almalarına ve hatta 
her türden insan hakkını ihlal etmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, 
Rus destekli rejimin hizmetinde olmayan Çeçenler için ‘adalet’ Putin’in 
himayesindekilerin tul-u emellerine bağlı olmaktadır. Çeçen halkı sadece 
Rusya’da değil, uluslararası arenada da adalete ulaşmadığından çaresiz 
bir durumdadır. Tüm adalet, ahlak ve hukuk kurallarını ihlal eden Kremlin bu 
durumdan sağladığı avantajla her daim Çeçen halkını yargılayan ve nihai 
hükmü veren konumunda bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki, Çeçen halkı 
tarihin hiçbir döneminde adaletin yerini bulacağına ve meşru haklarının 
adilane bir yargı sisteminde korunacağına dair bir umut beslememiştir. 
Ne var ki uluslararası hukukun cevaz verdiği bir formül sayesinde, tüm 
başvuru koşullarını yerine getirerek 23.02.2018 tarihinde Vladimir Putin 
başkanlığındaki Rusya’nın askeri ve siyasi liderliğinin işlediği suçlara karşı 
adalet arayışımıza başladık. Çeçen halkının tarihinde ilk kez bu türden bir 
adalet arayışı için başvuruda bulunuldu ve başvurumuz Uluslararası Ceza 
Mahkemesi tarafından da kabul edildi. Ne yazık ki, uluslararası siyasi 
konjonktürden çekinen UCM Başsavcısı, kendisine sunulan reddedilemez 
kanıtlara dayanıp motu-proprio (kendi inisiyatifini kullanarak) prensibiyle 
Rusya’nın askeri ve siyasi liderliğinin işlediği suçlar hakkında bir soruşturma 
açma cesaretini gösteremedi. Başsavcı harekete geçmemesini, Rusya 
Federasyonu’nun UCM Statüsü’nü imzalamamış olmasına ve dolayısıyla 
mahkemeyi yetkili bir organ olarak tanımamasına bağladı. Oysa bu tavır 
ile, Rus suçlular ve yakın çevrelerinin yargıdan muafiyetleri gösterilmiş 
oldu ve bu durum Rus liderliğine yeni suçlar işlemesi için açık çek verdi.
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Bizler, ‘Hukukun Üstünlüğü ve Adalet için Büyük Yürüyüş’ün katılımcıları 
olarak:
1-) 1994 ve 1999 yıllarında Çeçen Cumhuriyeti İçkerya topraklarının 
Rus silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmesini ve Rusya Federasyonu 
tarafından başlatılan bu savaşın HAKSIZ bir SALDIRGANLIK eylemi olarak 
tanınmasını;
2-) a. Toplu kıyıma yol açan kullanımı yasak silahlar ile 42 bini çocuk olmak 
üzere 250 bin Çeçen Cumhuriyeti İçkerya vatandaşı sivilin katledilmesinin 
Rusya Federasyonu tarafından işlenmiş bir SAVAŞ SUÇU olarak kabul 
edilmesini ve konuyla ilgili bağımsız ve nesnel bir soruşturma yürütülmesini;
b. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başını çektiği 
Rusya’nın üst düzey siyasi ve askeri liderliğinin emirleri doğrultusunda, 
barışçıl Çeçen yerleşim birimlerinin hedef gözetilmeksizin bombalanmasını, 
masum sivillerin yaralanmasını ve toplu katliamlara tutulmasını, Çeçen 
sivillerin işkenceye tabi tutulmasını ve yargısız infazlar ile katledilmesini 
ve daha pek çok suçun, SOYKIRIM, SAVAŞ SUÇU ve İNSANLIĞA KARŞI 
SUÇ olarak kabul edilmesini;
3-) Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başını çektiği 
Rusya’nın üst düzey siyasi ve askeri liderliğinin emirleri doğrultusunda, 
barışçıl Çeçen yerleşim birimlerinin hedef gözetilmeksizin bombalanmasını, 
masum sivillerin yaralanmasını ve toplu katliamlara tutulmasını, Çeçen 
sivillerin işkenceye tabi tutulmasını ve yargısız infazlar ile katledilmesini 
ve daha pek çok suçun, SOYKIRIM, SAVAŞ SUÇU ve İNSANLIĞA KARŞI 
SUÇ olarak kabul edilmesini;
4-) Rusya Federasyonu’nun işlediği suçların Avrupa Konseyi, BM Güvenlik 
Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce tanınmasına ilişkin bir 
KARARın alınmasını talep ediyoruz.”
Hukukun Üstünlüğü ve Adalet İçin Büyük Yürüyüş’e destek vermek 
isteyenler, 6 Eylül 2019 gününe kadar ÇİC Türkiye Fahri Konsolosluğu 
internet sitesinde yer alan imza kampanyasına katılabilirler.
Yaşı ve sağlık durumu nedeniyle uzun bir sürece yayılan ve 6 Eylül 2019 
günü Cenevre’ye varması planlanan Said-Emin İbragimov ile destek 
grubunun 350 km’lik parkurda gerçekleştireceği büyük yürüyüşün ilk 3 
gününe ait çeşitli video görüntüleri aşağıda yer alıyor.
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Ürdünlü Çerkes çocukların Adıgey kampı başladı
Ürdünlü Çerkes çocuklar için May-
kop Devlet Teknoloji Üniversitesi 
tarafından düzenlenen uluslarara-
sı “Lane” yaz kampı Adıgey’in baş-
kenti Maykop’ta başladı.
Yaz kampının amacını Ürdün’de-
ki Çerkes çocuklarının dil, tarih ve 
kültür anlamında geliştirmek ve ül-
kelerini yakından tanımak olduğu-
nu söyleyen proje sorumlusu, programın coşkuyla başladığını belirtti.
9-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı kampta aynı zamanda üniversite 
hocalarının ders vereceği ifade edildi. Üniversite hocalarının Adıge dilinde 
günlük iki saat eğitim vereceği programın toplamda üç hafta süreceği açık-
landı.
Adıgey’in turistik bölgelerinin gezileceği kamp etkinliğinin 29 Ağustos’a ka-
dar devam edeceği öğrenildi.

Abhazya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’de oy kullanıla-
mayacak

25 Ağustos’ta gerçekleşecek Ab-
hazya cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde Türkiye’de oy kullanılamaya-
cağı açıklandı.
Abhaz Dernekleri Federasyonu ta-
rafından yapılan açıklamada, “25 
Ağustos Pazar günü Abhazya’da 
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi ile ilgili Türkiye’de herhangi 

bir seçim organizasyonu yapılmayacaktır. Bu seçimin, ülkemizin sorunla-
rının çözümünde en büyük adım olması ve seçimin sonunda, diasporada 
yaşayan bizlerle ilgili gerçekçi ve kalıcı çözümleri ortaya koyacak bir yöne-
timin oluşması en büyük temennimizdir.” ifadeleri kullanıldı.
2014 yılında İstanbul Kadıköy’de olaylı bir şekilde gerçekleşen seçimin 
ardından böyle bir gelişmenin yaşanması tepkiyle karşılandı.
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Uluslararası APSNI Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Soner Gogua internet 
üzerinden yaptığı paylaşımda: 
“Temmuz ayının başlarında yüksek seçim kurulu Türkiye’de sandık açıl-
ması kararını almış, parlamento ve seçim kurulu yetkilileri Türkiye’deki 
Abhazya temsilcisine kararı iletmişti. Bunun üzerine temsilcimiz de Abhaz 
Dernekleri Federasyonunu bilgilendirmişti. Federasyon da her türlü deste-
ği vereceğini ancak seçimlerin İstanbul’da değil, nüfusumuzun çoğunluk-
ta olduğu Sakarya’da yapılmasını teklif etmişlerdi. Abhazya temsilcisinin 
yetkililerle yaptığı görüşmelerden sonra Abhazya tarafı için bir problem 
teşkil edilmediği iletilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti ayağında çalışmalar baş-
latılmıştı. İki gün evvel Abhazya Seçim Kurulu, Türkiye’deki yetkililere se-
çimden 30 gün evvel seçim adresi değişikliği bildirilmediği için seçimlerin 
sadece İstanbul’da yapılabileceğini bildirdi. Tabii ki kalan süre içerisinde 
böyle bir organizasyonun İstanbul’da yapılamayacağı için sandık açılama-
yacak.” ifadelerine yer verdi.
Yaşanan problemden Abhazya hükümetini sorumlu tutan Gogua, “Hacım-
ba’nın bugünkü diasporadan gelenlerle yaptığı toplantıda konu dile getiril-
diğinde basit birkaç cümleyle yazışma eksikliğinden böyle bir olayın ger-
çekleştiğini, aday olarak seçim kurulunun kararlarına karışamayacağını 
söyledi. Anayasanın, kanunların çalışmasının, Abhazya vatandaşlarının 
haklarının korunmasının garantisi halen görevde olan devlet başkanının 
sorumluluğundadır. Yüksek seçim kurulu parlamentodan kararı çıkarılmış 
Türkiye’de sandık açılması ile ilgili organizasyonun birebir sorumlusudur. 
Eğer adresle ilgili mektup gerekiyorsa ya da daha farklı ne bilgi gerekiyorsa 
muhatap olduğu makamlardan almak, talep etmek zorundadır. Böylelikle 
vatandaşların seçme haklarını koruyarak, sandık güvenliğini sağlamakla 
mükelleftir. Hükümet, seçim kurulu üzerinden Türkiye’deki seçimleri iptal 
etmiştir. Başka açıklaması yoktur. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorumluların 
seçim kurulu ve temsilcilik olduğunu, Abhazya hükümetinin Türkiye’deki 
diasporanın oy kullanmaması için elinden geleni yaptığını belirttiler. 
Diaspora ile Abhazya arasındaki bağlantının koparılmaya çalışıldığını söy-
leyen vatandaşlar, sorumluların ortaya çıkarılması ve daha detaylı bir açık-
lama yapılması gerektiğini söylediler.
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Haraziya: Sakarya’da sandık kurulmasına izin verilmedi
Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam 
Yetkili Temsilcisi Vadim Haraziya, 
25 Ağustos’ta gerçekleşecek Ab-
hazya cumhurbaşkanlığı seçimle-
riyle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Türkiye’de oy verme işlemleriyle il-
gili süreci anlatan Haraziya: “Hiçbir 
yasa ihlal edilmedi. Abhazya yasa-
larına uygun olarak, seçimden otuz 
gün önce bir komisyon kuruldu, komisyonun başkanı atandı. 2 Ağustos’ta 
yasalar çerçevesinde seçim merkezinin İstanbul’dan Sakarya’ya taşınma-
sı talebinde bulundum, Abhazya Merkez Seçim Komisyonu bunu yapma-
ya hakkım olmadığı cevabını 22 Ağustos’ta verdi, ancak kanunlarda buna 
benzer bir yasa yazmamakta.” dedi.
Vadim Haraziya, gelen karar sonrası seçimlerin İstanbul’da düzenlenme-
sinin fiziksel olarak yetiştirilemediğini ve seçim yerinin Sakarya’ya taşınma 
talebinin Abhazların o bölgede sık yaşaması ve aynı gün bölgedeki Ka-
yalar köyünde “Abhazya Cumhuriyeti’nin Tanınmasının 11. Yıl Dönümü” 
programının olmasından kaynaklandığını belirtti.
Haraziya, Sakarya’da seçimler için her şeyin hazır olduğunu, ancak Ab-
hazya Merkez Seçim Komisyonundan izin çıkmadığını söyledi

Abhazya’daki seçimler için İstanbul’da sandık kurulmadı
Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam 
Yetkili Temsilcisi Vadim Haraziya, 
İstanbul Kadıköy’de yaptığı açıkla-
mada İstanbul’da sandık kurulma-
dığını kaydetti.
İstanbul Kadıköy’de saat 07.50’de 
toplanan Abhazya yetkilileri, nor-
mal şartlarda sandıkların kurula-
cağı binanın önüne gelip Türki-

ye’de Abhazya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşmediğine dair bir 
rapor hazırladılar.
Vadim Haraziya, Abhazya Merkez Seçim Komisyonu temsilcisine resmi bir 
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tutanak hazırlamaya davet ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini belirtti.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Abhaz Dernekleri Federasyonu 
ve Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Vadim Haraziya, vatan-
daşların Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanamayacak-
larını açıklamışlardı. Seçim merkezinin Sakarya’da hazırlandığı ancak 
Abhazya Merkez Seçim Komisyonunun seçime üç gün kala buna izin ver-
mediği ortaya çıkmıştı.
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Abhazya
                               

Abhazya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine silah karıştı
Abhazya Cumhurbaşkanı adayı 
Oleg Arshba’nın Gudauta bölgesi 
Mgudziruha köyünde bulunan se-
çim merkezine 21 Ağustos gecesi 
silahlı saldırı düzenlendi.
Oleg Arshba Seçim Merkezi tara-
fından yapılan açıklamada, “Sal-
dırının nedenleri gayet açık görü-
nüyor. Oleg Arshba Seçim Merkezi 

çalışanlarının korkutularak çalışmalarının engellenmesi amaçlanıyor. An-
cak bu tür saldırılar çalışmalarımızın seçim mevzuatı çerçevesinde sürdü-
rülmesini engelleyemeyecek.” ifadelerine yer verildi.
Oleg Arshba Seçim Merkezi Başkanı Leonid Lakerbaya, “Güvenlik güçleri-
nin bu saldırıyı düzenleyenleri en kısa zamanda ele geçireceğini ve gerekli 
önlemleri alacağını umuyoruz.” dedi.

Gogia’dan diasporayı hafife alan açıklama
Abhazya Merkez Seçim Komisyo-
nu Başkanı Tamaz Gogia, bugün 
erken saatlerde seçimlerin baş-
lamasıyla gazetecilerin sorularını 
yanıtladı.
Abhazya’da tüm sandıklar sorun-
suz bir şekilde açıldığını belirten 
Gogia, yurtdışında Moskova ve 
Çerkesk’te de sandıkların problem 
çıkmadan açıldığını açıkladı.
Gogia, Türkiye’de seçim sandıklarının iptaline dair sorulan soruya da cevap 
verdi. Gogia, İstanbul’da sandıkların iptaline dair alınan kararın, seçimlerin 
gidişatını etkilemeyeceğini belirtti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde 
İstanbul’da kurulması planlanan seçim sandıkları Sakarya’ya alınmış ar-
dından sandıkların Türkiye’de hiçbir yerde açılmayacağı açıklanmıştı.
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Abhazya’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Abhazya cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde kesin olmayan 
sonuçlar açıklandı. Buna göre 
hiçbir aday yüzde 50 oy alamadığı 
için seçimler ikinci tura kaldı.
Abhazya Merkez Seçim 
Komisyonunun açıkladığı verilere 
göre, yarış üç aday arasında 
belirginleşti.

Tabloda hükümetin desteklediği Raul Hacımba yüzde 26,76, eski Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Oleg Arşba yüzde 25,08, muhalefet partisi Amtsahara 
Genel Başkanı Alhas Kvitsiniya yüzde 24,28 oy aldığı görüldü.
Açıklanan sonuçlara göre adaylardan hiçbiri yüzde 50 oy oranını geçemediği 
için seçimler ikinci tura kaldı. Abhazya yasalarına göre ikinci tur iki hafta 
içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor.
Hatırlanacağı üzere seçime dört gün kala Oleg Arşba’nın seçim ofisine 
silahlı bir saldırı girişimi olmuştu. Muhaliflerin adayı Aslan Bzhania ise 
zehirlenme vakasının ardından seçimlere katılamayacağını ama Alhas 
Kvitsiniya’nın desteklenmesi gerektiğini açıklamıştı.
Seçim gecesi açıklanan verilere göre, Abhazya cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine katılım yüzde 56’da kaldı. Türkiye’de diaspora için kurulması 
beklenen sandık ise kurumlar arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu 
açılamadı.

Abhazya cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde ikinci tura kalan 
adaylar belli oldu
Abhazya cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde kesin sonuçların açıklan-
masıyla birlikte ikinci turda yarışa-
cak adaylar belli oldu.
25 Ağustos’ta gerçekleşen Abhaz-
ya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50 barajını geçeme-
mesi dolayısıyla seçimlerin ikinci tura kaldığı Abhazya Seçim Komisyonu 
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tarafından açıklandı. Abhazya’daki yasalara göre en yüksek oy olan iki 
aday Raul Hacimba ve Alhas Kvitsiniya, 8 Eylül’de gerçekleşecek ikinci 
turda yarışacak isimler.
Resmi sonuçlara göre, hükümetin desteklediği Raul Hacimba yüzde 23,85, 
muhalefet partisi Amtsahara Genel Başkanı Alhas Kvitsiniya yüzde 21,97 
oy aldı.
Açıklanan rakamlara göre sıralamada üçüncü olan ve ikinci tura katılama-
yacak isim eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Arşba yüzde 21,6’da kaldı.
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Adıgey
                               

Kafkasya’da bayram coşkusu
Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı 
Kafkasya cumhuriyetlerinde 
Kurban Bayramı namazı kılındı.
Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti 
Maykop’ta Müslümanlar Kurban 
Bayramı namazı için sabahın 
erken saatlerinde Maykop Merkez 
Camisi’ne gitti.
Bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğuyla, 
cami namazdan yarım saat önce doldu.
Camiye, Türki cumhuriyetlerden ve farklı ülkelerden Müslümanların katıldığı 
da görüldü.
Maykop’ta Kurban Bayramı, 08.00’de kılınan bayram namazıyla başladı.
Okunan hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, cami çıkışında 
bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Adıgey, Dağıstan, İnguşetya, Karaçay-Çerkes 
ve Çeçenya’da resmi tatil ilan edildi.

Bogus: Adıgey yönetimi geri dönüşçülere destek olmalı
Adam Bogus, Çerkeslerin Kafkasya’ya geri 
dönüşleriyle ilgili Kavkaz Realii’ye açıkla-
mada bulundu.
“Geri dönüş, etnik kimliğimizin hayatta kal-
ması için şarttır.” diyen eski Adıge Xase 
Başkanı Adam Bogus, Adıgey Cumhuriye-
tinin konuyla ilgili inisiyatif alması gerektiği-
ni vurguladı.
Devletin geri dönüş projeleri yapması ge-

rektiğini söyleyen Bogus, “Çerkeslerin %95’ine yakını anavatanlarında 
yaşamıyor. Adıgey Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar neden geri 
dönüş programı yapılmadı? Bundan sonra devlet yetkililerinin kendileri-



17

ne böyle bir misyon belirlemeleri gerekiyor. Devletin, geri dönen insanlara 
maddi ve manevi açıdan yardımcı olması, destek vermesi gerekiyor. Bu 
konuda devletin artık bir siyaset izlemesi ve geri dönüşçüler için bütçe 
ayırması gerekli.” dedi.
Kafkasya’ya geri dönüş yapan Çerkeslerin, buradaki vatandaşlar gibi hak-
lara sahip olmadığını belirten Bogus, devlet yetkililerine çağrıda bulundu. 
Bogus, “Geçici oturma iznini zar zor alıyorlar. Üstüne bir de güvenlik güç-
leri tarafından sürekli izleniyorlar. Güvenlik güçlerinin gözetimi ve kusur 
bulmaya çalışmaları geri dönen insanları ciddi şekilde rahatsız ediyor ve 
sürece ciddi zararlar veriyor.” ifadelerini kullandı.
Bugün Adıgey’e; Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail ve Avrupa’dan yaklaşık 
2.000 Çerkes geri dönüş yapmış durumda.
Kabardey-Balkar’da geri dönüş yapanların sayısının 1.500, Karaçay-Çer-
kes’te ise bu sayının çok daha az olduğu belirtiliyor.
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Çeçenya
                               

Çeçenya’da kadın sanatçılara baskı
Çeçenya Kültür Bakanı Khoj-Baudi 
Daayev makamına getirttiği yerel 
şarkıcılara kendilerinden izin alma-
yanların şarkı söylemelerinin ya da 
şarkı sözü yazmalarının yasak ol-
duğunu bildirdi.
Daha önce kadın sanatçıların zor-
la başlarının örtüldüğü Çeçenya’da 
şimdiki hedef Kadirov’un onayın-
dan geçmeyen ve onu övmeyen sanatçılar. Daayev, makamına getirttiği 
sanatçıları gruplar halinde içeriye aldı ve Grozny TV ekranlarında azarladı.
Khoj-Baudi Daayev televizyon ekranlarında yer alan konuşmasında, “Kül-
tür Bakanlığımızda kaydı olmayan kimse kendisini sanatçı olarak nitelen-
dirmesin. Kimileri çıkıyor düğünlerde, eğlencelerde bir şeyler okuyor ve 
bunun adına da müzik diyor. Özellikle bayanlar size söylüyorum, internette 
ya da ülke dışındaki performanslarınızı takip ediyoruz, nasıl davranma-
nız gerektiğini bilmiyorsunuz, şarkı diye okuduğunuz şeylerin hiçbir değeri 
yok. Ülkemizin reisi var, burada kurallar var, kanunlar var. Bizden habersiz 
kimse şarkı söyleyemez ya da internette paylaştığı videolar için şaka ya-
pıyorduk diyemez. Kurulan komisyon Waynakh etiklerine uygun olmayan 
sözleri eser sahiplerine değiştirilmesi için geri gönderecek ya da bu eser-
leri yasaklayacak. Şarkı sözlerinin Çeçen mantalitesine uygun olması top-
lumsal ahlak için son derece önemli. Hukukumuz, hükümetimiz ve reisimiz 
kimsenin bundan böyle bu değerlerle dalga geçmesine müsaade etmeye-
cektir.” ifadelerini kullandı.
Kadirov’u eleştiren Çeçen çocuğa canlı yayında özür dilettiler
Instagram üzerinden Çeçenya’daki durumla ilgili yorum yapan Çeçen ço-
cuk televizyona çıkartılıp özür dilemek zorunda bırakıldı.
Çeçenya’da kullanımı popüler sosyal ağ sitesi Instagram’da paylaşılan Ka-
dirov propagandasının altına, “Ben de halkın milyar dolarlarını çalsaydım, 
50 tane apartman dairesini sizlere hediye edebilirdim. O zaman ben de 
çok klas olurdum. Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz ahmaklar. Kadirov bir 
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kahraman değil Putin’in hizmetkarı. Kafirlerin çıkarları için kafirlere çalışıp 
kafirlerden aldığınız maaşlarla yaşıyorsunuz.” yorumunu yapan Magomed 
Amin Akhmatov’un evine yüzleri maskeli güvenlik güçleri tarafından bas-
kın yapıldı.

Tutuklanan Çeçen çocuğa kısa bir süre sonra Grozny TV’ye çıkarıp zorla 
özür dilettiler.
Bu özürle yetinmeyen yetkililer Akhmatov’un annesi ve amcasını da kame-
ralar önüne alıp çocuğun yanlış yaptığı söylettiler.
Son olarak Çeçenya Müftüsü Salaj Mejiyev ile beraber 45 dakika süren 
bir programa daha çıkarılan Akhmatov, tekrar tekrar özür dilemeye, yap-
tıklarının farkında olmadığına ve cahilce davrandığını söylemeye mecbur 
bırakıldı.

Kadirov’dan İmam Şamil eleştirisi
Ramzan Kadirov’un ‘Çeçenya Bugün’ ajansına verdiği röportajda İmam 
Şamil ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. 
Ramzan Kadirov, 19. yy’da Kuzey Kafkasya  topraklarında çarlığa karşı 
büyük mücadele veren İmam Şamil’i eleştirdi. 
İmam Şamil’in imamet mücadelesinde şüpheler olduğunu söyleyen Kadi-
rov, İmam Şamil’in halkını ve Çeçenya’yı yıkıma teslim ettiğini söylüyor.
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Konuyla ilgili bazı sorulara cevap bulun-
ması ve ayrıntıların iyi analiz edilmesi ge-
rektiğini söyleyen Kadirov şu noktalara 
değindi.
“İmam Şamil’in İslami yönünü ve hassa-
siyetini biliyoruz. Ona din adamı olarak 
tabi ki saygı duyuyoruz. Ancak neden 25 
yıl boyunca çarlık ile savaşıp mücadeleyi 

bıraktı? Neden halkını ve Çeçenya’yı yıkıma terk etti? Kafkasya’da ve Çe-
çenya’da mücadele devam ederken neden teslim oldu? Bu Çeçen halkına 
yönelik terör değil de nedir? Bilinçli olsun yada olmasın bu kardeş olarak 
saydığın halka yapılamaz. Yoksa Şamil kendi halkına yönelik çifte standart 
mı uyguluyordu?” dedi.
Bilindiği üzere, İmam Şamil, Hamzat’tan 1834 yılında devraldığı imamet 
görevini 1859 yılına kadar sırtlamış, özellikle Doğu Kafkasya’da Çarlık 
Rusya’sına karşı verilen direniş hareketini örgütlemişti.
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Dağıstan
                               

Dağıstanlı boksör Dadashev maç sonrası ABD’de hayatını kay-
betti
Dağıstanlı sporcu Maxim Dadashev, ABD’de bir düello maçından sonra 
hayatını kaybetti.
Dadashev, Porto Rikolu rakibi Subriel Matias ile 23 Temmuz’da yaptığı 
maçta meydana gelen travmalardan sonra baygınlık geçirdi. Maç sonrası 
travmaların vücudunun çeşitli yerlerine zarar vermesiyle Dadashev haya-
tını kaybetti.

Rusya Boks Federasyonu, Dadashev’in ölümü ve cenazesinin 1 Ağus-
tos’ta ABD’den gönderildiğine ilişkin açıklamada bulundu.
Sporcunun cenazesi yarın St. Petersburg’da Peterhof şehir mezarlığına 
defnedilecek.

Dağıstan’dan Kurban Bayramı’nın ertelenmesine ilişkin açıklama 
geldi
İslam alemi 11 Ağustos’ta Kurban Bayramı’nı coşkuyla kutlarken Dağıs-
tan’da ise bayram 12 Ağustos günü kutlandı.
Dağıstan Müftülüğü konuyla ilgili bayram öncesinde yaptığı açıklamada 
ülke genelinde bayramın 12 Ağustos’ta kutlanacağını bildirmişti.
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Müftülük, Kurban Bayramı’nın diğer bölgelerden farklı günde kutlanması-
nın sebebini, bayram sonrası yaptığı açıklamada bildirdi.
“Bayramlar rü’yeti hilal ile başlar. Kurban Bayramı’nın da hilalin gözük-
mesiyle başlaması gerekir. Bu sebeptendir ki hilal gözükmedikçe bayram 
olmaz. Bayramların ilk günlerinin diğer bölgelerden farklılığı da caizdir. Da-
ğıstan’da hilalin Mekke’den daha geç görülmesinden dolayı bayram tarihi-
nin bir gün ertelenmesi yerinde bir hükümdür.”
Konuyla ilgili demeç veren Moskova Devlet Üniversitesi Kafkasya Araştır-
ma Merkezi’nde uzman Ahmet Yarlıkapov da bayramın bir gün tehir edil-
mesinin coğrafi konumla alakalı olduğunu söyledi.
Yarlıkapov’a göre, “Sünni İslam’da ay takvimi esastır. Müslümanlar buna 
çok hassasiyet gösteriyorlar. Bazı ibadetlerin vakitleri de bayram vakitleri 
de bu takvime göre belirlenir. Coğrafya konumuna göre böyle bir değişiklik 
oluyor. Mekke’de ay daha önce gözüktü. Dağıstan’da ise daha sonra gö-
züktü. Bizim de buna uymamız gerekir.” dedi.
Hatırlanacağı üzere bu sene Dağıstan’da Ramazan Bayramı da bir gün 
sonra kutlanmıştı.

Gajiyev’e destek için spor turnuvası düzenlendi
Dağıstanlı gazeteci Abdulmumin 
Gajiyev’e destek için spor turnuvası 
düzenlendi.
Amatör halı saha turnuvası olarak 
düzenlenen organizasyonda, 18 
Haziran tarihinden beri tutuklu olan 
Chernovik gazetesi dini haberler so-
rumlusu Gajiyev’e destek olmak he-
defleniyor.
Gazetecinin çalışma arkadaşları, tutuklu arkadaşlarının her hafta düzenli 
olarak futbol oynadıklarını belirttiler.
Gajiyev’in yakın arkadaşı Ziyavudin Uvaysov da turnuvayı Gajiyev’in tu-
tukluluğuna dikkat çekmek için düzenlediklerini söyledi.
Uvaysov, turnuvaya 8 kişiden oluşan 14 takımın katıldığını, maçları izle-
mek ve destek vermek için yaklaşık 200 seyircinin toplandığını belirtti.
Chernovik gazetesi dini haberler sorumlusu Gajiyev, terörü finanse etme 



23

suçlamasıyla 18 Haziran’da tutuklanmıştı. Tutuklamanın haksız olduğunu 
düşünen birçok vatandaş durumu protesto etmişti..

Kadirov’un İmam Şamil ile alakalı sözlerine Dağıstanlılardan pro-
testo

Kadirov’un İmam Şamil ile alakalı 
sözlerine öfkelenen bir grup Da-
ğıstanlı, Mahaçkale Avar Tiyatro-
su önünde toplandı.
Meydandaki kalabalığın liderlerin-
den bir aktivist protestoların de-
vam edeceğini ve koordinasyon 
için inisiyatif kurulu kurulacağını 
söyleyip, “Kadirov’un bu sözlerini 

kınıyor ve kendisini protesto ediyoruz. Kafkasyalıların bu büyük liderine 
hakaret etmeye izin vermemeliyiz. İmam Şamil’e atılan hakareti kabul ede-
meyiz. Buna izin verirsek hem kendimizi hem de geçmişte bizim için can 
veren atalarımızı küçük düşürmüş olacağız.” dedi. Protestocuları dinleyen 
güvenlik yetkilileri, hükümetin olayla ilgili görüşmelere başlayacağını bil-
dirdi. Polisin, protestocular ile anlaşması gösterinin olaysız dağılmasına 
neden oldu.
Kadirov’un sözleri, sosyal medyada da tepkiye neden oldu. Dağıstanlı sos-
yal medya kullanıcıları olaya tepki için anında İmam Şamil portreleri pay-
laştı.
Dağıstan Müftülüğü de olaylara kayıtsız kalmadı. Müftüler, Kadirov’un 
İmam Şamil hakkındaki ifadelerini sert bir dille kınadılar.
Geçtiğimiz günlerde Ramzan Kadirov, “İmam Şamil’in İslami yönünü ve 
hassasiyetini biliyoruz. Ona din adamı olarak tabi ki saygı duyuyoruz. An-
cak neden 25 yıl boyunca çarlık ile savaşıp mücadeleyi bıraktı? Neden 
halkını ve Çeçenya’yı yıkıma terk etti? Kafkasya’da ve Çeçenya’da müca-
dele devam ederken neden teslim oldu? Bu Çeçen halkına yönelik terör 
değil de nedir? Bilinçli olsun yada olmasın bu kardeş olarak saydığın halka 
yapılamaz. Yoksa Şamil kendi halkına yönelik çifte standart mı uyguluyor-
du?” ifadelerini kullanmıştı.
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Güney Osetya
                               

Güney Osetya Savaşı’nda hayatını kaybedenler anıldı
Ağustos 2008’de yaşanan Güney Osetya Savaşı’nda hayatını kaybeden-
ler için Abhazya Cumhuriyeti Güney Osetya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde 
anma programı düzenlendi.
Programa, Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Raul Hacimba, Abhazya 
Cumhuriyeti Başbakanı Valeriy Bganba, Abhazya Cumhuriyeti Parlamen-
tosu Millet Meclisi Başkanı Valeriy Kvarchiya, Abhazya Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanı Daur Kove, Güney Osetya Dışişleri Bakanı Dmitriy Medoev, 
Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Dvinyanin, Güney Osetya Cum-
huriyeti Büyükelçisi Oleg Botsiyev katıldı.

Törenin açılış konuşmasında Güney Osetya Büyükelçisi Oleg Botsiyev, 
“Bugün tarihte barış ve insanlığa karşı işlenen en kötü suçlardan birinin 
11. yıl dönümünü. Bu suçun mağdurları sadece Oset askeri ve halkı de-
ğil, aynı zamanda Rus gönüllü askerleri de. 2008 yılının Ağustos ayının 
en zor günlerinde Güney Osetya halkının yardımına gelen Rus asker ve 
subaylarına Güney Osetya’nın minnettar olduğunu ve onları hiçbir zaman 
unutmayacağımızı her zaman tekrarlayacağız. Saldırganlara karşı omuz 
omuza savaşan ve Osetlerin anavatanındaki yaşamı ve barışın kurulması 
için şehit düşen Rus ve Oset askerlerin anıları sonsuza dek yaşayacak, 
isimleri her zaman Güney Osetya halkının hatıralarında kalacaktır.” dedi.
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Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacimba, “8 Ağustos 2008’de Güney Oset-
ya’daki olaylar, Gürcistan tarihinde kara bir leke olarak kalacak. Bu sadece 
Oset halkına karşı bir soykırım da değildir. O günlerde alınan Rus liderliği-
nin cesur kararları daha sonra halklarımızı korumayı mümkün hale getirdi. 
Ülkenin korunması için ölen savaşçılar, gönüllü askerler, milisler, sivillerin 
anıları sonsuza dek yaşayacaktır!” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılanlar son olarak Ağustos 2008 savaşında ölenleri bir dakika-
lık saygı duruşuyla andılar.

Güney Osetya’dan Tiflis’e: Polis kontrol inşasını derhal durdurun
Güney Osetya hükümeti yaptığı 
açıklamada, Tiflis yönetimi kontro-
lündeki Çorçana köyünde Gürcis-
tan’ın polis kontrol noktası inşasını 
derhal durdurmasını istedi.
İnşaatın durdurulması için Gürcis-
tan’a sabaha kadar mühlet veren 
hükümet, çalışmaların sürmesi 
halinde yaşanacaklardan Gürcis-

tan’ın sorumlu olacağını belirtti.
Osetya hükümetinin verdiği sürenin dolmasından sonra ise iki taraf arasın-
da bir dizi görüşme gerçekleşti.
Gürcistan Güvenlik Konseyi İdari Başkanı Kakhaber Kemoklidze, görüş-
mede gerginliğin çözülmesi için atılacak adımların ele alındığını kaydetti.
Kemoklidze, Güney Osetya’nın yetkililerine, polis kontrol noktasının bölge-
nin güvenliği için inşa edildiğini ve bunun kimse için tehdit oluşturmadığını 
aktardıklarını söyledi.
Gerginlik üzerine Gürcistan güvenlik güçleri, Çorçana köyünün çevresinde 
nöbet tutmaya devam ediyor.
Polis noktasının inşasına ilişkin çalışmaların ise devam edileceği vurgu-
landı.
Öte yandan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalakliani, yaptığı açıklama-
da tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısı yaptı.
Zalakliani, “Bu noktada son derece sakin olmamız gerekiyor ki durumu kö-
tüleştirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Konuya ilişkin tüm mekanizma-
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larımız harekete geçti.” ifadelerini kullandı. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı 
girişimiyle, gelişmeler üzerine ülkede bulunan yabancı basın mensupları 
sınır bölgesine getirildi.
Gazeteciler güvenlik güçlerinin eşliğinde Güney Osetya’ya yakın Gürcis-
tan kontrolündeki bölgede yapımı devam eden polis kontrol noktasını ve 
bu noktadan yaklaşık 250 metre uzaklıktaki Güney Osetya güçlerinin ha-
reketlerini yerinde inceledi.
Rusya ile Gürcistan arasında 2008’de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen 
çatışmalar çıktı. Savaşın ardından Abhazya ve Güney Osetya’nın bağım-
sızlığı Rusya Federasyonu tarafından tanındı.
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Kabardey-Balkar
                               

Kabardey-Balkar imamları gelişim kursunda
İmam Ebu Hanife adını alan Ku-
zey Kafkasya İslam Üniversitesi’n-
de devam eden eğitim kurslarının 
üçüncü aşaması başladı. Yeni dö-
nemde Kabardey-Balkar imamları-
nı sertifikalandıracak dersler yapı-
lacak.
Açılış törenine Kuzey Kafkasya 
İslam Üniversitesi (KKİÜ) Rektörü 

Şarabuttin Çoçaev ve KKİÜ hocalarından Akhmed Pşikhachev ile Kabar-
dey-Balkar Cumhuriyeti Duma Başkan Yardımcısı Alim Sizhazhev katıldı.
Kursların bir sonraki aşamasına Nalçik, Çerkesk ve Çegem bölgelerinin 
imamları alınacak.
İmamlar kursta, İslam Hukuku, tecvidli Kur’an okuma ve diğer İslami disip-
linlerin derslerini alıyor.
Programda ayrıca, liderlik, cami cemaatleri, Müslüman gençlik, dinler ara-
sı ve devletlerarası işbirlikleri ile etkili etkileşim becerilerinin geliştirilmesi 
konularına da özel önem veriliyor.
Kısa süreli derslerin sonunda, katılımcılar yazılı sınav ve sözlü görüşmeye 
alınacak ve başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

Koçesoko serbest bırakıldı
Kabardey-Balkar Yüksek Mahkemesi Martin Koçesoko’nun ev hapsinin 
uzatılmasıyla ilgili bölge mahkemesinin verdiği kararı iptal etti. Böylece 
Martin’in ev hapsi kaldırıldı ve yargılanması tutuksuz devam edecek.
Bölge mahkemesinin itirazını değerlendiren avukatlar,  delillerin yetersizli-
ğinin yanı sıra özellikle davanın gizli tanığı Mkrtumyan’ın geçtiğimiz birkaç 
yıl boyunca, onlarca farklı ceza davasına sistematik biçimde “tam zamanlı” 
tanık olarak katıldığı, kasıtlı olarak soyadını çarpıtıp kendisini “MkrtLyan” 
olarak adlandırdığı ve bu tanıkların uzun zamandan beri kolluk kuvvetleri-
ne bağlı olduklarının da ortaya çıktığını belirttiler.
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Martin Koçesoko’nun tutukluluğunu sosyal faaliyetleri ile ilişkilendiren sa-
vunma avukatları, ev hapsinin sona erdirilmesini talep etti.
Tarafları dinleyen Kabardey-Balkar Yüksek Mahkemesi, Martin Koçeso-
ko’nun ev hapsinin uzatılmasıyla ilgili bölge mahkemesinin verdiği kararı 
iptal ederek Martin’e özgürlüğünü iade etti.

Mahkeme kararı açıklanmasından sonra Martin Koçesoko mahkeme sa-
lonundaki desteğe gelenlere teşekkür etti. Koçesoko, “Avukatlarıma, akra-
balarıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Martin Koçesoko’nun davası tutuksuz olarak devam edecek.
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Karaçay-Çerkes
                               

Karaçay-Çerkes ve Moskova hariç Rusya’da doğum oranları 
düştü
Rusya’nın doğal nüfus kaybı (ölüm-
lerle doğumlar arasındaki fark) yılın 
ilk altı ayında hız kazandı. Ülke-
nin resmi istatistik servisi Rosstat, 
Ocak-Haziran döneminde doğal 
nüfus kaybının, geçtiğimiz yıla kı-
yasla 37 bin 700 kişi daha artarak, 
198 bin 800’e yükseldiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, Karaçay-Çerkes 
ve Moskova hariç bütün federal bölgelerde doğum oranı düştü. Altı aylık 
dönemde ölüm oranı da yüzde 3 oranında düşmesine rağmen, bu oran, 
doğal nüfus kaybı eğilimini tersine çevirecek seviyede değil.
İstatistikler, doğal nüfus kaybından ileri gelen nüfustaki azalmanın, göç-
menlerle birlikte kısmen telafi edildiğini de gösteriyor. 2019’un ilk yarısın-
da, ülkeye gelen göçmen sayısı 134 bin 100 kişi oldu. Geçtiğimiz yıl bu 
sayı 75 bin 400 idi.
1 Ocak 2019 itibarıyla Rusya’nın nüfusu 146 milyon 700 bin. Birleşmiş Mil-
letler’in Haziran ayında yayınladığı nüfus raporu, bu sayının 2050 yılında 
135 milyon 800 bine gerileyeceği tahminine yer veriyor.
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Ermenistan
                               

Ermenistan’dan tartışma yaratan Talat Paşa heykeli
Ermenistan’ın Şirak vilayetinde Osmanlı Devletinin son Sadrazamlarından 
Talat Paşa’yı katleden Ermeni suikastçi Soğomon Tehliryan’a ait bir heykel 
dikildi.

Heykelin ayak ucunda Talat Pa-
şa’nın kesik başının simgelen-
mesi tartışma yarattı.
Konuyla ilgili görseli sosyal med-
ya hesabından paylaşan Azer-
baycan milletvekili Prof. Dr. Ay-
ten Mustafayeva, olaya sert bir 
şekilde tepki gösterdi.
Mehmed Talat Paşa, Osmanlı 
Hürriyet Cemiyeti’nin kurucu li-
deri ve İttihat ve Terakki’nin ku-
rucularından ve önde gelen li-
derlerinden olan Osmanlı devlet 
adamıdır. Talat Paşa, 1874 yılın-
da Edirne’de dünyaya geldi. Ba-
bası Kırcaali’nin Çepelce köyün-
den Ahmet Vasıf Efendi, annesi 
de Pomak ve Türk soylu bir ai-
leye mensup Hürmüz Hanım’dır. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde adı Enver Paşa ve Cemal Paşa ile 
sıkça anılan, onlarla beraber siyasi gidişatı belirleyen Talat Paşa, I. Dün-
ya Savaşı’nın kaybedilmesinden sonra Almanya’ya gitti. İttihat ve Terakki 
erkanının öldürülmesi kararını alan Taşnak Partisi, bu görev için Soğomon 
Tehliryan adlı bir Ermeni’yi görevlendirdi. Tehliryan, 15 Mart 1921’de  Al-
manya’nın başkenti Berlin’deki Charlottenburg semtinde Talat Paşa’yı tek 
kurşunla öldürdü. Ölümünden sonra Berlin’de Türk Mezarlığına gömülen 
Mehmet Talat Paşa’nın mezarı, 1943 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı 
ile Türkiye’ye taşınmış ve Abide-i Hürriyet şehitliğine gömülmüştür.
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Gürcistan
                               

Zurabişvili: Ruslaşma politikası nedeniyle Abhaz ve Osetlerin dil 
ve kimlikleri tehdit altında
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 2008’de yaşanan Güney 
Osetya Savaşı’nın ardından 26 Ağustos’ta Abhazya ve Güney Osetya’nın 
Rusya Federasyonu tarafından bağımsızlıklarının tanınmalarının 11. yıl 
dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Abhazya ve Güney Osetya’daki duruma değinen Zurabişvili, “Bugün Rus-
laşma politikası nedeniyle Abhaz ve Osetlerin dil ve kimlikleri tehdit altın-
da. Ortak tarihimiz ise Gürcüler olmadan Abhaz ve Osetlerin milli kimliğinin 
kurtarılmasının mümkün olmayacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Zurabişvili şu değerlendirmede bulundu:
“Abhazya ile Güney Osetya’nın Gürcistan’ın birleşik devlet alanına barış 
yoluyla döneceği zamanın geleceğine inanıyorum. Bunun (Gürcistan’ın 
birleşmesi) yakın gelecekte cumhurbaşkanı olduğum sürede gerçekleş-
mesi en büyük arzum, bunun için elimden geleni yapacağım.”
Zurabişvili olası bir birleşme sonucunda Abhazya ve Güney Osetya’da ya-
şayanların, Gürcistan’ın diğer bölgelerinde yaşayanlarla aynı haklara sa-
hip olacağını da vurguladı.
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Rusya
                               

Rusya’daki seçim protestosunda 700 kişi gözaltına alındı
Rusya’da Moskova Şehir Meclisi 
seçimlerinde bağımsız adayların 
kaydının kabul edilmemesi nede-
niyle düzenlenen gösteride yakla-
şık 700 kişi gözaltına alındı.
Puşkinskaya ve Trubnaya mey-
danlarında düzenlenen gösterilere 
yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Moskova’da adil ve özgür seçimle-

rin yapılması talebinde bulunan göstericilere polisin şiddetli müdahalesinin 
ardından yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.
Rusya İçişleri Bakanlığından ise gösterilerde yaklaşık 600 kişinin gözaltına 
alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy’ın kur-
duğu “Yolsuzlukla Mücadele Fonu”nun avukatı Lubov Sobol de bulunuyor.
Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul 
edilmemesi nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen izinsiz gösteriye katıl-
dıkları gerekçesiyle 60’tan fazla kişi tutuklanmıştı.
Rus muhaliflerden Dmitriy Gudkov 30, İvan Jdanov 15, İlya Yaşin 10, Yu-
liya Galyamina 10, Aleksandr Solovyov da 8 gün hapis cezasına mahkum 
edilmişti.
Navalnıy da gösteri düzenleme kurallarını yeniden ihlal ettiği gerekçesiyle 
30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya’nın en etkili Müslümanları açıklandı
“Business Online” tarafından yapılan araştırmada Rusya’nın en etkili Müs-
lümanları belirlendi.
Tanınmış İslam alimlerinin, siyaset bilimcilerinin ve alanında uzman kişi-
lerin, form, anket gibi bilimsel verilere dayanarak seçildiği sonuçlara göre 
listenin ilk onunda üç Kafkasyalı yer alıyor.
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“Dağıstan Kartalı” lakaplı UFC sporcusu Khabib Nurmagomedov listede 
üçüncü sırada yer alarak, Kuzey Kafkasya’nın en etkili Müslümanı oldu.
Kadirov ise listenin beşinci sırasında yer alarak Kuzey Kafkasya’nın en 
etkili ikinci Müslümanı seçildi.

Nurmagomedov ve Kadirov’dan sonra, Dağıstanlı iş adamı ve hayırsever 
Süleyman Kerimov sekizinci sırada yer alarak Kuzey Kafkasya’nın en etkili 
üçüncü Müslümanı olarak açıklandı.
Listenin başında yer alana Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynut-
din ise Rusya’nın en etkili Müslümanı olarak belirlendi.

Aleksey Navalnıy hapisten çıktı
Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın 
basın sözcüsü Kira Yarmış, Twit-
ter hesabından yaptığı açıklamada, 
Navalnıy’ın cezasını tamamlayıp 
hapishaneden çıktığını duyurdu.
Moskova’da Simonovskiy Bölge 
Mahkemesinde 25 Temmuz’da ya-
pılan duruşmada Navalnıy, gösteri 
düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına 
çarptırılmıştı.
Navalnıy, Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız 
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adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle halkı, Moskova Belediye bina-
sının önünde yapılacak protestoya davet etmişti.
Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzünün şişmesi ve deri-
sinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalnıy, hapis-
hanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma 
Komitesine başvuruda bulunmuştu.

Rusya’da yerel seçim öncesi gerilim tırmanıyor
Rusya’da yerel seçim atmosferinin 
oldukça sert geçtiği dönemde gerili-
mi tırmandıracak önemli bir gelişme 
daha yaşandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın 43. 
Bölge Belediye Meclis Üyesi Adayı 
şair ve senarist Dmitry Koshlakov 
Krestovsky’nin aracının ön kaputu-
nun üstüne kesik domuz kafası ko-

nuldu. Dehşete düşen aday bunun üzerine polisi aradı. Polis olayla ilgi-
li soruşturma başlatırken, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin rakip adayların 
taraftarları tarafından yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Krestovsky 
ise sabah çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlayarak hiçbir 
saldırının kendisinin moralini bozamayacağını söyledi.
Rusya’da Eylül ayında yapılacak yerel seçimler öncesi yaşanan protesto-
ların ardından şimdi de gerilimi arttıracak eylemler gerçekleştiriliyor. Rus-
ya’da geçtiğimiz ay boyunca bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyesi 
olmak için yaptığı adaylık başvurularının kabul edilmemesi nedeniyle sert 
çatışmalar ve protestolar gerçekleşmişti. Binlerce kişinin gözaltına alındığı 
gösteriler 2 ayı bulmuş, muhaliflerin bazı önemli isimleri geçici olarak ce-
zaevine gönderilmişti.
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Dünya
                               

Rusya ile vizesiz seyahat 7 Ağustos’ta başladı
Rusya ile Türkiye arasında varılan 
vize serbestisi çerçevesinde hiz-
met ve hususi pasaport sahipleri 
ile uluslararası taşımacılık yapan 
sürücülere yönelik vize muafiyeti 
uygulaması bugün başlıyor.
Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Rusya ile yürütülen 
vize istişareleri çerçevesinde, kar-

şılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı hatırla-
tıldı.
Açıklamada, Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk va-
tandaşlarına vize muafiyetinin uygulanacağı bildirildi.
Hizmet pasaportu sahibi Rusya vatandaşları da vize serbestisinden 
yararlanacak:
Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da Türkiye’ye 
seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacağı aktarılan açıklamada, 
uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize 
muafiyeti sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, karşılıklı vize serbestisinin, bugünden itibaren geçerli olacağı 
bildirildi.
12 Mayıs 2010’da imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağus-
tos 2019 itibarıyla kısmen tekrar yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, 
“Temennimiz, anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına baş-
lanmasıdır.” ifadesi yer aldı.
Rusya ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi çerçevesinde hizmet ve 
hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yö-
nelik vize muafiyeti uygulamasının bugün başlaması İstanbul Havalima-
nı’ndan seyahat eden yolcuları sevindirdi.
THY’e ait tarifeli uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket eden yol-
cular, seferden önce basın mensuplarına vize serbestiyetini değerlendirdi.
Yolculardan iş insanı Sertan Akay, sık sık Rusya’ya seyahat ettiğini, iki 
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ülke arasındaki vize serbesti anlaşmasından dolayı memnuniyet duyduğu-
nu söyledi.
Akay, bu uygulamanın daha da genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, 
“Hususi ve hizmet pasaportluların dışında da vizesiz uygulamanın geçme-
si dış ticarette bu yoğunluktaki Rusya için, iş adamları ve iş dünyası için 
çok önemli. Bu uygulamayı çok olumlu gelişme olarak nitelendirmek lazım. 
İş dünyası için çok olumlu bir gelişme çünkü Rusya bizim ciddi partnerleri-
mizden bir tanesi.” diye konuştu.
İhracat işiyle uğraşan Dinçer Ateş de ikili ekonomik ilişkilerin hızla geliştiği 
Rusya ile vizelerin bazı pasaportlarda kalkmasının ticaret için çok önemli 
olduğunu kaydetti.
Normal pasaportlu vatandaşların da serbestlik kapsamına alınması gerek-
tiğine dikkati çeken Ateş, “İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi 
uygulamasından şirket olarak faydalanmıştık. Bu pasaport uygulamasını 
da kullanacağız.” dedi.

Berlin’de Çeçen komutan cinayeti
Gürcistan kökenli Çeçen komu-
tan Zelimhan Hangoshvili, Ber-
lin’de camiye giderken öldürül-
dü.
Alman polisinin verdiği bilgiye 
göre bisikletli bir şahıs Çeçen 
komutan Zelimhan Hangoshvi-
li’nin başına bir el ateş ederek 
olay yerinden kaçtı. Acil olarak 

hastaneye kaldırılan Hangoshvili, tüm müdahalelere rağmen kurtarılama-
dı.
Suikasttan sonra bölgeyi koridora alan Alman polisi ve savcılığı olayla ilgili 
soruşturma başlattı. Olaydan birkaç saat sonra katilin yakalandığını açık-
layan yetkililer, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.
41 yaşında olan Çeçen komutanın 2001 yılından itibaren Kafkasya’da 
Rusya’ya karşı verilen savaşta önemli görevler üstlendiği biliniyor. Uzun 
müddet sahada olan Zelimhan Hangoshvili’nin bir dönem Çeçen muha-
liflerin Gürcistan’da resmi temsilcilik görevini sürdürdüğü açıklanan diğer 
bilgiler arasında.
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Zelimhan Hangoshvili’nin aile yakınlarına ulaşan Diriliş Postası, daha önce 
Çeçen komutana yönelik Gürcistan’da iki kere suikast girişimi olduğunu, 
bir defa yaralı olarak kurtulmayı başardığını daha sonra ise suikast timle-
rinden kurtulmak için Ukrayna’ya kaçtığını ama orada da kendisine yönelik 
suikast girişimleri olduktan sonra Almanya’ya gitmek zorunda kaldığı bilgi-
sine ulaştı.
Bu zamana kadar Kafkasya’da Çeçen direnişine katılmış üst düzey birçok 
kişi suikaste uğradı; 2003’de Ali Osayev, 2009’da Gazi Edisultanov, Ey-
lül 2011’de Berg-Hacı Musayev, Rüstem Altemirov ve Zaurbek Amriyev, 
Mayıs 2013’de Medet Önlü. Hedef alınan bu isimler Çeçenya’da savaşa 
katılmış yönetici kadrosuna yakın isimlerdi.
Söz konusu cinayetlerle ilgili Rusya Federasyonundan herhangi bir açık-
lama gelmezken, yapılan incelemelerde Rusya’yı işaret eden kanıtlar bu-
lundu.
İkinci Çeçen-Rus savaşı başlarında Çeçenya’yı terk eden birçok Çeçen 
günümüzde Türkiye’de yaşıyor. Savaşa katılan veya muhalif olan diğer 
Çeçenler de Avrupa’ya göç ediyor.

Çeçen komutanın katili Rus vatandaşı çıktı
24 Ağustos tarihinde Berlin’de öl-
dürülen Gürcistan kökenli Çeçen 
komutan Zelimhan Hangoshvili’nin 
katili Rus vatandaşı çıktı.
Alman polisi, sokak ortasındaki in-
fazın sorumlusu olarak 49 yaşın-
daki bir Rus vatandaşını gözaltına 
aldı. Polis dalgıçları, cinayet sıra-
sında kullanılan tabancayla, kati-
lin olay yerinden kaçtığı bir bisikleti ve tanınmamak için kullandığı peruğu 
kent merkezi yakınlarındaki nehirden çıkardı.
Alman basınına göre polis, zanlının evinde yapılan aralamalarda önemli 
miktarda para ele geçirildi.
Sokak ortasına infaz edilen 40 yaşlarındaki Zelimhan Hangoshvili, 2001 ila 
2005 yılları arasında Rusya’ya karşı savaşan Çeçen birliklere komutanlık, 
ardından Çeçenya’nın Gürcistan’daki temsilciliğini yapmıştı.
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Erdoğan ve Putin Moskova’da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel geliş-
meleri görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı’nda görüştü.

Erdoğan, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, MAKS-2019 Uluslara-
rası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış törenine davetinden dolayı Putin’e 
teşekkür etti.
Rusya’nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yolcu uçaklarından savaş uçak-
larına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar 
bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii 
savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, 
Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik.” 
diye konuştu.
Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğu-
nu ifade eden Erdoğan, “Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten 
bilimsel anlamda Rusya’nın nereye geldiğini göstermesi bakımından bü-
yük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculukla-
rında başarılar diledik.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası gö-
rüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını 
kaydetti.
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Putin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fuar ziyareti sırasında sivil ve askeri 
alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.
Bunun sadece Rusya’nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da 
ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını 
biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. 
(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında 
hassas konular da var, bunları görüşeceğiz.”
İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. 1 saat 20 dakika süren baş 
başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 
hazır bulunuyor.

İsa Munayev’in oğluna Ukrayna vatandaşlığı verildi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodı-
mır Zelenskiy, Donbas bölgesin-
deki çatışmalara Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri tarafından savaşan 11 
yabancı uyruklu kişiye Ukrayna va-
tandaşlığı verilmesini öngören ka-
rarnameyi imzaladı.
Cumhurbaşkanın resmi internet si-
tesinde yayınlanan kararnamede, 

“Söz konusu kararname çerçevesinde, Ukrayna vatandaşlığı alan kişiler 
Ukrayna’nın doğusunda ülkemizin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sa-
vunma konusunda şahsi katkı sağladı.” ifadeleri kullanıldı.
Kararnameye göre Ukrayna’da Rusya yanlısı teröristlerle savaşan, çoğun-
lukla Çeçenlerden oluşan ve Kafkasya kahramanı Cahar Dudayev’in is-
mini taşıyan uluslararası gönüllü taburun komutanı İsa Munayev’in oğlu 
Timurhan Munayev’e Ukrayna vatandaşlığı aldı.
İsa Munayev, 1 Şubat 2015 tarihinde Ukrayna’nın doğusunda Rusya yan-
lısı teröristler tarafından öldürülmüştü.
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Rusya’nın bağımsız Ukrayna devletine karşı yaptığı saldırıdan dolayı “Öz-
gür Kafkasya” Hareketi Başkanlık Divanı, 3 Mart 2014 tarihinde Kafkasya 
kahramanı Cahar Dudayev’in ismini taşıyacak uluslararası bir gönüllü ta-
burunun kurulacağını açıklamıştı.
Tabura, Ukrayna’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele etmeye ha-
zır olan herkesin katılabileceği kaydedilmişti. Taburun komutanı İsa Muna-
yev, “Ukrayna halkının geleceği için aktif rol almamızın sebebi, hem Uk-
raynalılara yardım etmek hem de geçmişte Rusya soykırımından kaçan 
yüz binlerce Kafkasyalıya sığınak sağlayan ortak evimiz olan Avrupa’yı 
korumak.” demişti.
22 Ağustos 2014 tarihinde “Özgür Kafkasya” (Svobodnıy Kavkaz) Hare-
ketinin Başkanlık Divanı, Kafkasya kahramanı Cahar Dudayev’in ismini 
taşıyan uluslararası taburun Ukrayna’da bulunduğunu bildirmişti.

Çeçen komutanın naaşı Gürcistan’a teslim edilecek
Alman savcılığı, Berlin’de bir Rus 
vatandaşı tarafından katledilen 
Zelimhan Hangoshvili’nin naaşını 
Gürcistan’a teslim edecek.
Gürcistan kökenli Çeçen komutan 
Zelimhan Hangoshvili, 24 Ağustos 
günü Berlin’de camiye giderken bir 
Rus tarafından öldürülmüştü.
Olay sonrası girişimlerde bulunan 

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Pankisi doğumu Zelimhan Hangoshvili’nin 
Berlin’de vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Alman yetkililerle 
ilgili dava sürecini takip ettiklerini belirten Gürcü tarafı, işlemler için gerekli 
adımları attı. Alman savcılığı Zelimhan Hangoshvili’nin cesedini Gürcü yet-
kilere teslim edeceğini belirtti.
Zelimhan Hangoshvili’nin naaşı önümüzdeki günlerde ailesine verilerek, 
memleketi Pankisi’de defnedilecek.
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