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GÜRCİSTAN’DAN MANŞETLER

• Saakaşvili, yeni yılı Afganistan’da Barış Gücündeki 
Gürcü askerlerle birlikte kutlayacak.         

• Gürcistan’dan Rusya’ya mandalina ve portakal 
ihracatı başladı.

• Grücistan parlamentosuna sunulan yasa tasarısıy-
la istihbarat mercilerinin kontrolü Saakaşvili’den 
alınarak hükûmete verilecek.

• Grücistan Hükûmetinin onayladığı yeni karara 
göre, ilgili yasalarda tadilat yapılarak bölge vali-
lerini atama yetkisi Devlet Başkanından alınarak 
Başbakana verilecektir.

• -Gürcistan parlamentosuna sunulan yasa tasarı-
sına göre, devlet güvenliği ve korumaları hizmet-
leri artık Başbakana bağlı olacak, Devlet Başka-
nının devlet koruma ve güvenlik birimlerine tali-
mat verme yetkisi kaldırılacaktır.  

güney Osetya macerası (2008) ve 
Rusya’ya karşı ‘orantısız’ ve an-
lamsız diklenme, Saakadze’nin ye-

nilgisiyle sona erdi. Son parlamento seçimlerini 
kazanan Bidzina İvanişvili, artık kabinesini kur-
muş olup ısrar ve kararlılıkla cadı avını sürdür-
mektedir. Hâlâ Devlet Başkanı olan Saakadze, 
parlamentoda azınlıkta kaldığı için onu sessizce 
izlemektedir.  

Aslında bizdeki gibi parlamentonun de-
ğil, halkın seçtiği Başkanın nasıl bir kontrol 
mekanizması altında kaldığını Gürcistan’da 
açıkça görüyoruz. Fakat Arap Baharı, jeopolitik 
dengeler ve şimdiki uluslararası konjonktürde 
Saaakadze’nin batıya beslediği ümitler boşa 
çıkmıştır. Bugün Güney Kafkasya, yaklaşık iki 
yüz yıl önceki gibi yeniden Ortadoğu’nun uzan-
tısı hâline gelmiştir.

Cadı avına gelince, Saakadze dönemin-
deki kabine üyelerinin birbirinin peşinden içeri 
atılması, savcılık koridorlarında bekletilmesi, 
halk arasında destek görse de Batı’da intikam 
izlenimi bırakmaktadır. Özellikle de Savunma, 
İçişleri ve güvenlikle ilgili makamların yönetici-
lerinin tutuklanmaları, ciddi rahatsızlık uyandır-
maktadır. 2012 yılının son günleri ile 2013 yılının 
ilk günleri arasında komşu ülkenin medyasında 
öne çıkan haber manşetlerine göz atalım:

Saakaşvili

• 21 Aralıkta, on bir yıl sonra eski Savunma Ba-
kanı Tengiz Kitovani ülkeye döndü. Gamsakhur-
diya rejimin kurulmasında önemli rolü olan ve 
Mkhedrioni birliklerini yöneten Kitovani, sonra 
Gamsakhurdiya’yı deviren savaşı başlatmış, daha 
sonra Şevrdnadze’nin sağ kolu olmuş, Abhazya’ya 
saldıran Gürcü birliklerinin ön safl arında yer almış-
tı. Ancak Mkhedrioni silahlı birliklerinin devlet or-
dusuna katılmasını kabul etmeyip başına buyruk 
hareket edince darbeci olarak hapse atılmış, sonra 
affedilerek yurtdışına çıkmasına göz yumulmuştu.

• Devlet Başkanı Saakaşvili, kendisine muhalif olan 
Gürcistan Rüyası Partisi’nce kurulmuş hükümeti 
Taliban yoluyla gitmekle suçladı. Kısa süre önce 
yeni Başbakan B. İvanişvili, başkentte Rike sem-
tinde inşaatı süren tiyatro binasını eleştirmiş ve 
yıkılması gerektiğini dile getirmişti. Uzmanlar ve 
yabancı eksper getirtip rapor çıkardıktan sonra 
kente yakışmayan binayı yıktıracağını söyleyen 
Başbakan, tiyatronun inşaatını yüklenmiş olan 
şirketin de kara para akladığını iddia etmişti.

• Entegrasyon ve Göçmen İşleri Bakanı Paata Za-
kereişvili, Abhazya ve Güney Osetya’nın bağım-
sızlığını tanıma ihtimalini reddetti. Bunun anlamı, 
her iki araziyi tamamen Rusya’ya teslim etmektir.     

• Kısa süre önce ülkeye döndükten sonra tutukla-
nan eski Savunma Bakanı İrakli Okruaşvili, açlık 
grevine başladığını ilân etti. O, yasadışı silâhlı ör-
güt kurma suçlamasıyla içeri atılmış meslektaş-
larının derhal serbest bırakılmalarını istemektedir.
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• Saakaşvilî, siyasî tutuklulara afl a ilgili kanun tasarısını 
imzalamayı reddederek notlar ekleyip geri gönderdi. 
Parlamentonun sunduğu tasarıda yeni hüküme-
tin düzenlediği siyasî tutuklular listesi bulunmak-
tadır.  

• Gürcistan’da bir grup üst düzey görevli daha tu-
tuklandı. Haber verildiğine göre, eski Eğitim Baka-
nı, halen Rustavi-2 TV Kanalı Genel Müdürü Nika 
Gvaramiya da gözaltına alınmıştır. Onunla birlikte 
eski Maliye Bakanı Aleksandr Khetaguri, eski Eko-
nomi Bakan Vekili Kakha Dameniya ve bazı devlet 
şirketleri yöneticileri de bulunuyor.

• Grücistan Eski İçişleri Bakanı, iç savaşın 
‘kahramanlarından’ biri Temur Khaçişvili yedi yıl 
sonra yurtdışından ülkeye döndü.

• 15 Aralık’ta Cenevre’de Gürcistan Başbakanı 
Rusya ile İlişkiler Özel Temsilcisi Zurab Abaşidze, 
Rusya Dışişleri Bakan Vekili Grigori Karasin’le bir 
araya geldi. Bu, son dört yıl içinde iki ülke temsilci-
lerinin ilk resmî teması oldu.

• Rusya’nın İngilizce yayın yapan Russia Today TV 
Kanalı Gürcistan’a yayın yapmaya başladı. 

• Saakaşvili’nin Gürcistan’da İngilizcenin hâkim ol-
masına yol açan politikası eleştirilmeye başlandı. 
Saakaşvili, ülkede İngilizce kursları açan uzman-
ları ve öğretmenleri bir zamanlar Kral Kurucu 
David’in davet ettiği Kıpçaklara (Rusça Poloveçler) 
benzetmişti.

• Tifl is’te son havadis, milyarder, şimdiki Başbakan 
İvanişvili’nin Nebatat Bahçesinin yakınındaki mer-
kez ofi si binasının önünden geçenlerin etrafa bozuk 
para atmaları hakkında söylentilerdir. Bunun uğur 
getirdiğine inananların sayısı çığ gibi büyümektedir. 
İnşaatı yaklaşık 50 milyon dolara mal olduğu belirti-
len bina Gürcistan’ın gelmiş geçmiş en lüks yapısı 
sayılmaktadır.

• Gürcistan Başsavcılığı,10 ocak 2013’te yaptığı 
açıklamada, önceki rejimdegüvenlik mercilerinin 
özel görevleri yerine getirmesi için eşcinseller-
den ibaret ajanlar şebekesi kurduğunu bildirdi. 
Başsavcılığın beyanatına göre, eşcinselleri söz 
konusu şebekeye angaje etmek için gerekli ça-
lışmaları Savunma Bakanlığına gizli servis birimi 
yürütüyordu.    

• Gürcistan Parlamentosu, David Usupaşvili üç 
bin siyasî tutuklunun affıyla ilgili yasayı imzaladı. 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili daha 
önce bu yasa tasarısını veto ederek tepkisini gös-
termişti. Fakat Parlamentoda Saakaşvili’nin par-
tisi azınlıkta kaldığından,  çoğunluğa sahip Gür-
cistan Rüyası Partisi milletvekilleri Saakaşvili’nin 
veto engelini aşabildiler. Usupaşvili, bu partinin 
kurduğu iktidardaki koalisyonun afl a ilgili sorum-
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luluğu üstlendiğini açıkladı. Yürürlüğe giren geniş 
çaplı af uyarınca 7 Ocak günü artık 190 tutuklu 
tahliye edilmiştir. Yaklaşık üç bin siyasi tutuklunun 
serbest bırakılmasının öngören af yasasına göre 
14 bin tutuklunun da ceza süreleri kısaltılacaktır. 

• Gürcistan’daki sivil toplum örgütlerinin bir kısmı, 
Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin görevini 
süresi dolmadan önce bırakması için Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Mahkemeye sunmak 
üzere imza toplamaya başlamıştır. Şimdilik bir 
milyonun üzerinde imza toplandığı bildiriliyor. 
Fakat Saakaşvili yanlıları ve bazı medya organ-
ları bu imzaların çoğunun sahte olduğunu iddia 
etmektedirler. Öte yandan bu imzaların doğrulu-
ğunu tasdik etmek için hangi yöntemin uygulana-
cağı belli değildir. Anayasaya göre, Saakaşvili’yi 
ancak mahkeme görevden alabilir ve Parlamen-
todaki çoğunluk bile İvanişvili hükûmetine onu 
görevden alma yetkisi vermiyor.     

• Gürcistan Yüksek Mahkeme Başkanı, Savunma 
eski Bakanı Okruaşvili’nin on bir yıl süreyle ha-
pis cezasına çarptırılmasına esas oluşturan suç-
lamaları geri aldı. Açıklamaya göre, adlî merciler 
gereken delillere ulaşmadıkları ve tanıkların ifa-
delerinden vazgeçmeleri dolayısıyla dava kısmen 
düşmüştür. Mahkeme, eski bakanı 10 bin lari kar-
şılığında kefaletle serbest bırakılmasına karar ver-
se de diğer suçlamadan dolayı hâlâ hapistedir. 
Onun bakan olduğu sırada ihale kapsamında ka-
litesiz mühimmat satın aldığı iddia edilmektedir. 
Uzmanlara göre, onu içeride tutmakla yeni iktidar 
ondan Saakaşvili aleyhinde kanıt koparmayı he-
defl emektedir. İrakli Okruaşvili’nin avukatı, onun 
en yakın zamanda eski şefi  Saakaşvili aleyhinde 
ifade vereceğini bildirmiştir.  
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