
Merhabalar,

Azerbaycan’ın şah damarı, Türk Dünyasının Kültür Başkenti Şuşa işgalden kurtarıldıktan sonra yeniden 
eski ihtişamına kavuşmaya başladı. Geçtiğimiz ay Şuşa, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin kardeşlik 
buluşmasına ev sahipliği yaptı. İki lider dünyaya Şuşa’dan seslendi ve çok önemli mesajlar verdi. 
İmzalanan Şuşa Beyannamesi’nin yanı sıra her iki liderin somutlaştırdığı 6’lı bölgesel pakt önerisi Güney 
Kafkasya’da artık savaşın geride kaldığı ve bölgesel barışın yine Türkiye ve Azerbaycan’ın el birliği ile 
getirileceğini net olarak ortaya koydu.

Türkiye Azerbaycan ilişkileri her alanda iş birliğinde zirveleri yaşarken, iki ülkenin liderleri artık bölgesel 
barış ve istikrarın teminatı olduklarını göstermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa ziyareti 
esnasında açıkladığı Türkiye’nin Şuşa’da bir başkonsolosluk açacağı müjdesini vermesi diğer ülkelerin de 
Şuşa’da diplomatik temsilcilik açmasına olanak sağlayacaktır. Azerbaycan’ı diplomatik olarak ilk tanıyan 
ülke olan Türkiye, Şuşa’da ilk diplomatik temsilciliğini açan ülke olma özelliğini de taşıyacaktır.

2019 senesinde yayın hayatına başlayan ve 3 ayda bir okuyucularla buluşan dergimiz “iki devlet tek millet” 
düsturu çerçevesinde yayın yapmaktadır. Dergimiz, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Sayın İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk, tarihi kardeşlik, ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki 
dev projeler temelinde ilerleyen iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi kendisine misyon olarak 
belirleyerek bu sayısında Cumhurbaşkanlarımızın Şuşa buluşmasını ve imzalanan Şuşa Beyannamesi’ni 
ana gündem maddesi olarak belirlemiştir. Elbette her sayımızda olduğu gibi gündemimiz bu konuyla 
sınırlı değil. Son üç ay içerisinde Azerbaycan ve Türkiye’nin gündemindeki başlıklara sayfalarımız 
yettiğince dergimizde yer vermeye çalıştık.

Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle, keyifli okumalar diliyoruz…

 turkiyeazerbaycan.com       TurkiyeAzerbaycanDergisi      TrAzDergisi

Türkiye – Azerbaycan Dergisi

Türkiye – Azerbaycan Ortak Yayınıdır.

Parayla satılmaz.



BİR MİLLET



İKİ DEVLET
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

“Azad Karabağ topraklarında Azerbaycan bayrağının gururla 
dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Bugün bütün 
imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki, inşallah 
yarın da yanında yer alacağız. Ahmet Ağaoğlu gibi yalnız Azerbaycan’da 
değil, Türkiye ve Türk dünyasında da fikirleriyle etkili olmuş aydınların 
yuvası Şuşa, bugün tekrar kültürle, medeniyetle, hiç endişe etmeyin 
ayağa kalkıyor. Bizim gücümüz Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü 
de bizim gücümüzdür.”
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İLHAM ALİYEV

‘’Azerbaycan halkı adına aziz kardeşimi Azerbaycan’da selamlamak 
istiyorum. İmzalanan Şuşa Beyannamesi yeni iş birliklerimizin 
teminatıdır.  Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa 
Beyannamesi savunma sanayisi ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. 
Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü buradadır. Azerbaycan’da bu 
sabırsızlıkla bekleniyordu. Şuşa’da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye 
bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor. Türkiye’nin desteğini 
unutmayacağız. Karabağ muharebesi sonrası Ermenistan diz çöktü. 
Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir.’’



İÇİNDEKİLER

15

30
Azerbaycan’ın Şanlı Zafer Göstergesi: Savaş 
Ganimetleri Müzesi
Azerbaycan’ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele 
geçirdiği askeri araçların sergilendiği Savaş Ganimetleri 
Müzesi açıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
açılışını yaptığı müze Bakü’de yer alan ve 5 hektarlık 
bir alana inşa edildi. Müzede savaşta imha edilen ve 
çalışır halde ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve 
füze sistemleri, küçük silahlar ve diğer araçlar olmak 
üzere 150’e yakın araç ve 300’den fazla askeri teçhizat 
sergileniyor.

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Arasında İmzalanan 
Şuşa Beyannamesi ile İlişkiler Zirveye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu 
tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın kadim şehri 
Şuşa’ya geldi. Resmi karşılamanın ardından iki lider baş başa bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Arasındaki Müttefik İlişkilere İlişkin Şuşa Beyannamesi” 
imzalandı. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından 
tarihi önem taşıyan Şuşa Beyannamesi ile bölgede yeni jeopolitik ve jeo-
ekonomik ilişkiler için adımlar atıldı.  15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan 
beyanname ile Türkiye – Azerbaycan kardeşliği uluslararası boyut kazandı.



Haber Röportaj Yazı

48 45
Antalya Diplomasi Forumu Yapıldı

18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Antalya Diploması 
Forumu düzenlendi. Forumda 11 devlet başkanı 
ve 41 dışişleri bakanının yanı sıra 100’den fazla üst 
düzey diplomat, uzman ve akademisyen konuşmalar 
gerçekleştirdi.

Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği Guba’da 
Yaşatılacak
Azerbaycan’ın Guba şehrinde “Türkiye-Azerbaycan 
Kardeşlik Parkı” açıldı. Park, Guba Valiliği tarafından 
Türkiye’nin Azerbaycan’a Karabağ Savaşı’nda 
verdiği desteği yaşatmak ve kardeşlik bağlarını 
güçlendirmek amacıyla yapıldı. Parkın duvarlarına, 
Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’in resimleri 
ve “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi 
bizim kederimizdir” ve “Bir millet, iki devlet” sözleri 
yazıldı.

 Türkiye - Azerbaycan Kardeşliğinin Zirvesi: 

Şuşa Beyannamesi İmzalandı ...............................11

 Kardeşliğe Vurulan Mühür: “Şuşa Beyannamesi” 15

 Azerbaycan Milli Meclisi’nde Erdoğan’dan 

Tarihi Konuşma .....................................................18

 Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Ticari ve 

Ekonomik İş Birliği Günden Güne Güçleniyor .......21

 Bütün Yollar Karabağ’a Çıkar! ..............................26

 Azerbaycan’ın Şanlı Zafer Göstergesi: Savaş 

Ganimetleri Müzesi  ...............................................30

 Azerbaycan Diasporası Umummilli Lider 

Haydar Aliyev’in Doğum Gününü Vesilesiyle 

Çeşitli Faaliyetler Gerçekleştirdi ..........................32

 Ermenistan’ın Uluslararası İnsan Hakları 

İhlalleri Raporlaştırıldı ..........................................34

 Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan 

Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 3. 

Toplantısı Bakü’de Düzenlendi ..............................36

 Can Azerbaycan ile Eğitimde de El Ele .................38

 Azerbaycan Diasporasından Bir İlk Daha: 

“Yaşat” Maratonu...................................................40

 Karabağ’ın Kalbi Şuşa’da Harıbülbül Müzik 

Festivali ..................................................................44

 Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği Guba’da 

Yaşatılacak .............................................................45

 ABD Başkanı Joe Biden’ın Akılalmaz Sözde 

“Soykırım” Açıklamalarına Tepki Yağdı ................46

 Antalya Diplomasi Forumu Yapıldı ........................48

 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı Tüm 

Dünyada Coşkuyla Kutlandı ...................................51

 Azerbaycan Diasporası Yurt Dışı Faaliyetlerini 

Artırdı .....................................................................54

 Dünya Azerbaycanlıları Ermenistan’ın Kabul 

Edilmez Hareketlerine İtiraz Ediyor .....................58

 Sosyal Medya Gündemi .........................................62

 Aliyev, Savaşta Tarih Yazan SİHA’ların Mimarı 

Selçuk Bayraktar’a ‘Karabağ Nişanı’ Verdi ..........64
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TÜRKİYE AZERBAYCAN
2 Nisan

Türkiye ile Azerbaycan arasında 
e-Ticaret Mutabakat Zaptı imzalandı. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bakü 
temasları kapsamında Azerbaycan 
Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’la 
Türk ve Azerbaycanlı iş dünyasındaki 
STK başkanlarıyla yuvarlak masa 
toplantısında bir araya geldi. Toplantı 
sonrasında Pekcan ve Cabbarov, 
Türkiye ile Azerbaycan arasında 
e-Ticaret Mutabakat Zaptı’na imza attı.

12 Nisan

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
Vatan Muharebesi’nde Ermenistan 
ordusundan ganimet olarak ele 
geçirilen askeri araçların sergilendiği 
“Savaş Ganimetleri Müzesi” açıldı. 
Karabağ’da elde edilen şanlı zaferin 
göstergesi müzede, tank, askeri aracı, 
topçu bataryası, uçaksavar füzesi 
sistemleri, küçük silahlar, askeri 
nakliye araçları dahil olmak üzere 
150’ye yakın askeri araç ve 300’den 
fazla askeri teçhizat sergileniyor.

22 Nisan

Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 
Şubat 2020’de Bakü’de imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji ve Madencilik Alanında 
İş Birliğine Dair Anlaşma onaylanarak 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Kardeş 
iki ülke yenilenebilir ve temiz enerji ile 
enerji verimliliği alanında iş birliğini 
artırmak için ortak çalışmaya devam 
edecek.

2 Nisan 12 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 12 Mayıs 17 Mayıs

17 Mayıs

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin 
katılımıyla tatbikat yaptı. Yaklaşık 300 
tank ile zırhlı araç, 400 farklı füze ile 
top sistemi, 50 uçak ve helikopter ve 
insansız hava araçlarının yer aldığı 
tatbikatta Türk yapımı Bayraktar 
SİHA’lar da kullanıldı. Tatbikat 20 
Mayıs’a kadar devam etti.

12 Mayıs

Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da, 
“Harıbülbül” müzik festivali düzenlendi. 
Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve 
kızları ile birlikte katıldı. Aliyev etkinlikte 
yaptığı konuşmada, festivalin şehitlerin 
anısına düzenlendiğini belirterek, bugünü 
kahraman Azerbaycan askerlerine ve 
halka borçlu olduklarını söyledi.

27 Nisan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 
işgalden kurtarılan Zengilan’da yeni 
havalimanının temelini attı. Zengilan 
ilinin Ağalı köyüne giderek burada 
kurulacak “akıllı köy”ün temelini atan 
Aliyev, Zengilan-Horadiz kara yolunun 
da temelini attı. Ermenistan tarafından 
işgal zamanında yıkılan Zengilan 
Camisi’nin duvarına ise sembolik 
olarak taş döşedi.
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23 Mayıs 29 Mayıs 3 Haziran 6 Haziran 15 Haziran 28 Haziran

28 Haziran

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 
Azerbaycan’da  “Mustafa Kemal Atatürk 
2021” isimli ortak askeri tatbikat 
düzenlendi. 600 askerin görev aldığı 
tatbikatta 40 tank ve zırhlı araç, 20’ye 
yakın top, 7 savaş ve personel helikopteri 
ile 50 araç yer aldı. Temel amacı iki 
ülke ordularının muharebe harekatları 
esnasındaki etkileşimini geliştirmek olan 
tatbikat 3 Temmuz’da sona erdi.

29 Mayıs

Nahçıvan demir yolunun büyük 
kısmının çalışır durumda olduğunu, 
eksik kısımlarının yapımı için tüm 
talimatların verildiğini dile getiren 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Zengezur koridorunun önemli 
bir kısmının Ermenistan arazisinde 
inşa edilmesi gerektiğini belirterek, 
“Böylelikle yeni koridor açılacak ve 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ 
daha da güçlenecektir” dedi.

15 Haziran

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak 
üzere 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu 
tarafından Ermenistan işgalinden 
kurtarılan Dağlık Karabağ’ın Şuşa 
şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev tarafından resmi törenle 
karşılandı. Cumhurbaşkanları baş 
başa görüşmelerinin ardından iki ülke 
arasında “Şuşa Beyannamesi”ni imzaladı.

28 Mayıs 3 Haziran

Azerbaycan’da, 28 Mayıs 1918’de 
ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl 
dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’i Cumhuriyet Günü dolayısıyla 
kutladı. Erdoğan, “Kardeş Azerbaycan, 
bu yıl Cumhuriyet Günü’nü Vatan 
Savaşı’ndaki haklı zaferinin gururuyla 
taçlandırdı” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli 
Askeri Diyalog Toplantısı Bakü’de 
gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma 
Bakanı Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev 
ve Türkiye Genelkurmay İkinci Başkanı 
Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun 
başkanlık ettiği toplantıda, iki arasındaki 
güvenlik, askeri ve diğer alanlarda ikili iş 
birliği ile askeri ve savunma alanlarında 
kalkınma perspektifleri ve başlıca faaliyet 
alanları gözden geçirildi.

6 Haziran

Azerbaycan Milli Meclisi, “Azerbaycan 
ile Türkiye Arasında Mesleki Eğitim 
Alanında İşbirliği Protokolü”nü 
onaylandı. 19 Şubat 2021’de 
gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 
9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
Toplantısı’nda iki ülkenin eğitim 
bakanlarınca imzalanan protokole göre, 
Azerbaycan’da Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki 
yeni meslek okulu açılacak.
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TÜRKİYE – AZERBAYCAN 
KARDEŞLİĞİNİN ZİRVESİ:

Şuşa Beyannamesi İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl 
sonra Azerbaycan ordusu tarafından Erme-
nistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın 
kadim şehri Şuşa’ya geldi. Azerbaycan Cum-

hurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdo-

ğan’ı resmi törenle karşıladı. Her iki ülkenin ulusal 

bayraklarının dalgalandığı meydanda Türkiye’nin Cum-

hurbaşkanı onuruna bir şeref kıtası dizildi. Törende, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti milli 

marşları çalındı.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşliği 
Uluslararası Boyut Kazandı

Resmi karşılama töreninin ardından İlham Aliyev, 
Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa bir görüşme ger-
çekleştirdi. Görüşmenin ardından “Azerbaycan Cum-
huriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Müttefik 
İlişkilere İlişkin Şuşa Beyannamesi” imzalandı. Bu be-
yanname ile Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki devlet” ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kede-
rimizdir” sözleriyle karakterize edilen Azerbaycan-Tür-
kiye ilişkileri, yeni bir aşamaya geldi.
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Şuşa Beyannamesi, iki ülke 
arasında bağımsızlık, egemenlik, 
toprak bütünlüğü, uluslararası ka-
bul görmüş sınırların dokunulmaz-
lığı, devletlerin iç işlerine karış-
mama ilkelerini gözeten müttefik 
ilişkilerinin kurulması için siyasi ve 
yasal mekanizmaları tanımlamayı 
amaçlamaktadır. Ulusal çıkarları 
korumayı ve sağlamayı amaçlayan 
bağımsız bir dış politika büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye ve Azerbay-
can, karşılıklı çıkarları ilgilendiren 
uluslararası konularda dayanışma 
ve karşılıklı desteğin, ikili iş birli-
ğini derinleştirmenin yanı sıra BM, 
AGİT, Avrupa Konseyi, CCTS, İslam 
İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak 
üzere uluslararası ve bölgesel ku-
ruluşlar çerçevesinde birbirine kar-
şılıklı destek vermektedirler.

Belge ayrıca ortak ulusal çı-
karlar açısından siyasi, askeri ve 
güvenlik alanlarında koordineli ve 
ortak faaliyetlerin teşvik edilmesine 
özel yer veriyor. Üçüncü bir devlet 
veya devletler tarafından uluslara-
rası kabul görmüş sınırlarının ba-
ğımsızlığına, egemenliğine, toprak 
bütünlüğüne, dokunulmazlığına 
veya güvenliğine yönelik bir tehdit 
veya saldırı olması durumunda, BM 

Şartı’nın amaç ve ilkelerine uygun 
olarak ortak istişareler yürütüle-
cektir. Bu tehdidi veya saldırganlığı 
ortadan kaldırmak, ilgili girişimle-
rin uygulanması, BM Şartı uyarın-
ca birbirlerine gerekli yardımların 
sağlanması ve silahlı kuvvetlerin 
güç ve komuta yapılarının faaliyet-
lerinin koordine edilmesi öngörül-
mektedir.

Beyanname, silahlı kuvvetleri 
modern gereksinimlere göre ye-
niden şekillendirmek ve moderni-
ze etmek, savunma yeteneklerini 
ve askeri güvenliği güçlendirmeye 
yönelik önlemleri uygulamak, iki 
ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak 
kapasitesini artırmak, modern si-
lahlı kuvvetlerin yönetiminde yakın 
iş birliği için ortak çaba çağrısında 
bulunmaktadır. Silah ve mühimmat 
konusunda yetkili yapı ve kurumla-
rın uyumlu işleyişinin sağlanmasına 
önem verilmektedir. Ayrıca, ulusal 
çıkarları etkileyen bölgesel ve ulus-
lararası güvenlik konularının tartı-
şıldığı, ulusal güvenlik konularında 
iki ülkenin Güvenlik Konseylerinin 
düzenli ortak toplantılarını da içer-
mektedir.

Ticari ve ekonomik ilişkilere 

gelince, ulusal ekonomileri ve ih-
racatı çeşitlendirmeye yönelik ça-
baları artırmak, malların serbest 
dolaşımını organize etmek için ge-
rekli önlemleri almak, Güney Gaz 
Koridoru’nun verimli kullanımı ve 
daha da geliştirilmesi için koordi-
neli çabaların sürdürülmesi, akıllı 
ulaşım kullanımı, uluslararası ula-
şım koridorlarının Azerbaycan-Tür-
kiye bölümlerinde transit-ulaşım 
potansiyelinin daha da geliştirilme-
si, Azerbaycan ile Türkiye’yi birbiri-
ne bağlayan Zengezur Koridoru’nun 
açılması, bölgedeki ulaşım ve ileti-
şim bağlantılarının restorasyonu, 
uluslararası ulaşımın teşviki gibi 
güncel konular da var.

Tarihi belge, Azerbaycan ve 
Türk diasporaları arasındaki iş birli-
ğinin daha da geliştirilmesini, ortak 
sorunlar üzerinde ortak adımları, 
ulusal çıkarların korunmasına iliş-
kin tarihi gerçeği dünya toplumuna 
iletmede diaspora faaliyetlerinin 
devam eden dayanışmasını, koor-
dinasyonunu ve karşılıklı desteğini 
içermektedir.

Ermenistan’ın Türkiye’ye yöne-
lik asılsız iddiaları, tarihi tahrif etme 
ve tarihi gerçekleri siyasallaştırma 
girişimlerinin bölgede barış ve is-
tikrarı tehdit ettiği, 1915 olaylarına 
ilişkin arşivlerin açılmasının önemli 
olduğu ve tarihçilerin bu araştırma 
çabalarını güçlü bir şekilde destek-
lediği vurgulandı.

İlham Aliyev ve Recep 
Tayyip Erdoğan’dan 

Ortak Basın Toplantısı: 
Kardeşlik Vurgusu
İmzalar atıldıktan sonra iki li-

der, ortak basın toplantısı düzen-
ledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ara-
sında imzalanan ‘Müttefiklik Söz-
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leşmesi’nde 100 yıl önce imzalanan 
Kars Anlaşması’na atıfta bulunul-
duğunu bildirdi. “İmzalanan Şuşa 
Beyannamesi yeni iş birliklerimizin 
teminatıdır.  Bundan sonra da birbi-
rimizin yanında olacağız” diyen Ali-
yev, şunları ekledi:

“Şuşa Beyannamesi savunma 
sanayisi ve nakliyede karşılıklı yar-
dımı içeriyor. Tüm Azerbaycan halkı 
ve dünyanın gözü buradadır. Azer-
baycan’da bu sabırsızlıkla bekle-
niyordu. Şuşa’da dalgalanan Azer-
baycan ve Türkiye bayrakları bizim 
beraberliğimizi gösteriyor.  Tür-
kiye’nin desteğini unutmayacağız. 
Karabağ muharebesi sonrası Er-
menistan diz çöktü. Türkiye – Azer-
baycan birliği ebedidir.”

Aliyev’in ardından sözü alan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri-
ne, “Bugün tabii farklı bir heyeca-
nın, duygunun içerisindeyiz” diyerek 
başladı. Erdoğan, “44 günlük ma-
lum bir savaşın ardından Karabağ 
sahiplerinin eline geçmiş oldu ve 
Ermeni mezaliminden, Ermeni iş-
galinden kurtulmuş oldu” ifadesini 
kullandı. Erdoğan, konuşmasına şu 
şekilde devam etti:

“Kardeşim de fon olarak basın 
toplantısında gayet anlamlı bir yeri 
seçmiş bulunuyor. Bir tarafta vali-
lik binası, öbür tarafta da ne yazık ki 
Ermenilerin adeta yerle yeksan et-
mek üzere oldukları bir bina. Tabii 
15 Haziran Azerbaycan Milli Günü 
vesilesiyle Haydar Aliyev’i rahmet-

le anmadan geçemeyeceğiz. Kah-
raman Azerbaycan ordusunun Ka-
rabağ sevincini, kardeşim Aliyev’le 
birlikte geçtiğimiz yılın 10 Aralık 
günü beraberce paylaşmıştık. Altı 
ay sonra bu defa kadim şehir Şu-
şa’da kendisiyle beraber olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Azer-
baycan halkının Karabağ zaferini bir 
kez daha tebrik ediyorum.”

“Kadim Şehir Şuşa’ya 
En Kısa Sürede 
Başkonsolosluk 

Açacağız”
Şuşa’da en kısa sürede bir baş-

konsolosluk açmayı planladıklarını 
söyleyen Erdoğan, konuşmasında:
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“Yüksek Düzeyli Stratejik İş Bir-
liği toplantısını önümüzdeki aylarda 
Türkiye’de yapacağız. Kimlikle se-
yahati 1 Nisan 2021 tarihinde başlat-
mış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı 
ilişkileri kolaylaştırarak birbirimizi 
daha da yakınlaştıracaktır. Türkiye 
olarak kadim şehir Şuşa’da en kısa 
sürede bir başkonsolosluk açmayı 
planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aliyev, Erdoğan’a 
Şuşa’yı Gezdirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev ile Şuşa’da dü-
zenlediği ortak basın toplantısının 
ardından Şuşa’daki tarihi yerleri 
gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ 
atlarının gösterisini izledi.

İki lider, Şuşa’daki Hankızı Çeş-
mesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, 
Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa 
Camii, Aşağı Gövher Ağa Camii gibi 
tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Aliyev’den Bayraktar’a 
Kadim Hediye: 

‘Karabağ Nişanı’
Cumhurbaşkanı İlham Ali-

yev, Baykar Genel Müdürü Lütfi 
Haluk Bayraktar’a Azerbaycan 
ile Türkiye arasındaki kardeşlik 
ilişkilerinin güçlendirilmesine, iş 
birliğinin geliştirilmesine, Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin toprak 

bütünlüğünün ve egemenliğinin 
sağlanmasına katkılarından dola-
yı ‘Karabağ Nişanı’ verdi.

Haluk Bayraktar sosyal med-
ya hesabından yaptığı paylaşım-
da, “Can Azerbaycan’ın işgalden 
kurtardığı Karabağ’ın kalbi Şu-
şa’yı dünya gözü ile görmek nasip 
oldu... Sayın İlham Aliyev tarafın-
dan layık görüldüğüm Karabağ Ni-
şanı’nı Azerbaycan Milli Kurtuluş 
Günü’nde Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda 
aldım. Onur duydum!” ifadelerini 
kullandı.

Liderler Türkiye-Galler 
Maçını Birlikte İzledi

Euro-2020 A Grubu’nda yer 
alan Türk milli takımı, 16 Hazi-
ran’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda 
Galler milli takımıyla karşı karşıya 
geldi.

Maçı Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Ali-
yeva, kızları Leyla Aliyeva, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdo-
ğan beraber izledi. Maçın ardından 
Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine 
Erdoğan’ı uğurladı.
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KARDEŞLİĞE VURULAN MÜHÜR
“ŞUŞA BEYANNAMESİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Ermenistan 
işgalinden kurtarılmış Şu-
şa’yı ziyaret etmesi, Azer-

baycan’ın bağımsızlığına, sınır ve 
toprak bütünlüğüne verilen güç-
lü ve kararlı desteği yansıtırken, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa 
Beyannamesi”nin imzalanması iki 
kardeş ülke ilişkilerini yeni bir bo-
yuta taşıdı. Beyanname askeri, sa-
vunma sanayi teknolojileri, enerji, 
taşımacılık, ekonomi, medya ve in-

sani ilişkilere kadar pek çok alanda 
iki kardeş devlet arasındaki ilişkile-
rin geleceğine yönelik yol haritası 
sunuyor.

Karabağ, yaklaşık 30 yıl önce 
hem Sovyetler Birliği Anayasası’na 
(Madde 78.) hem de uluslararası 
hukuka aykırı bir biçimde Erme-
nistan tarafından işgal edilmişti. 
Azerbaycan, bahse konu olan hu-
kuksuzluğu, Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu 
aracılığıyla barışçıl yollarla çözme-
ye çalışmıştı. Ancak Ermenistan’ın 
hem Birleşmiş Milletler’in (BM) 

kararlarını hayata geçirmemesi 
hem de Minsk Grubu çerçevesinde 
gerçekleştirilen görüşmeleri işga-
li uzatmaya yönelik bir araç olarak 
kullanması, Karabağ’ın işgalinin 
barışçıl yöntemlerle sonlandırıla-
mayacağını ortaya koymuştur.

Üstelik sıkıntılı ekonomisi ve 
zayıf askeri gücüne rağmen Erme-
nistan hem uzlaşmaz bir tavır ser-
gilemiş hem de çeşitli dönemlerde 
saldırılarını sürdürerek bölgedeki 
tansiyonu yükseltmiştir. Nitekim 
Ermenistan’ın son olarak 27 Eylül 
2020 tarihinde başlattığı saldırılar, 
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Azerbaycan’ın karşı taarruzu ne-
ticesinde savaşa evrilmiş ve İkinci 
Karabağ Savaşı başlamıştır. Böy-
lece donmuş bir çatışma bölgesi 
olan Karabağ’da sıcak çatışmalar 
cereyan etmiştir. Savaş sırasında 
Azerbaycan Ordusu’nun sağladı-
ğı üstünlük ve kazandığı başarılar 
sonunda Ermenistan, anlaşma ma-
sasına oturmak zorunda kalmıştır. 
10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan 
anlaşmayla işgalci Ermeni güçleri 
bölgeden çekilmiş ve Güney Kaf-
kasya’da istikrarın sağlanmasının 
önü açılmıştır.

Azerbaycan, 44 günde, on yıl-
lardır Ermenistan işgali altında 
olan topraklarını geri almıştı. Azer-
baycan’da “Vatan Muharebesi”, 
uluslararası literatürde ise “İkinci 
Karabağ Savaşı” olarak tanımlanan 
bu süreçte belirleyici faktörlerden 
birisi de şüphesiz Türkiye’nin des-
teği olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
15-16 Haziran’daki Azerbaycan zi-
yareti bu açıdan önceki ziyaretler-
den farklı bir niteliğe sahiptir. Zira 
ziyaretin ilk ayağı, Karabağ’ın mer-
kezi, Azerbaycan ve Türk dünyası 
için sembolik önemi oldukça fazla 
olan Şuşa’yı içermekteydi. Böylece 
özgürlüğüne kavuşturulan toprak-
lara ilk defa devlet başkanı düze-
yinde ziyaret gerçekleştirilmekte, 
bu vesileyle Azerbaycan’ın zaferi ve 
bölgedeki yeni durum Şuşa özelinde 
teyit edilmekteydi.

Şuşa Beyannamesi, iki devlet 
arasında imza altına alınan ilk iş 
birliği anlaşması değildir. Türkiye 
ile Azerbaycan Ocak 1992’de “Dost-
luk ve İşbirliği ve İyi Komşuluk An-
laşması” ve Kasım 1992’de “İşbirliği 
ve Dayanışma Anlaşması”, 1994’te 
“Dostluğun ve Çok Yönlü İşbirliği-
nin Geliştirilmesine İlişkin Anlaş-
ma” ve 1997’de “Stratejik Ortaklığın 
Derinleştirilmesine İlişkin Dekla-
rasyon” gibi çok sayıda belge im-
zaladı. 2010’da imzalanan Stratejik 
Ortaklık ve Karşılıklı Yardım An-

laşması ise kağıt üstünde ikili iliş-
kilerin geldiği noktayı göstermesi 
açısından önemli bir dönüm noktası 
olarak görülmüştü. Nitekim bu an-
laşma çerçevesinde geliştirilen as-
keri, siyasi ve güvenlik konuları ile 
ekonomik ve insani konulardaki iş 
birliği en somut meyvesini 2020’de 
vermişti. Ermenistan’ın işgal top-
raklarının dışındaki bir bölge olan 
Tovuz’a 12 Temmuz 2020’de yaptığı 
saldırının ardından Türkiye ve Azer-
baycan hızlı bir askeri koordinasyon 
içine girmiş ve bu ivme İkinci Kara-
bağ Savaşı’nda alınan kesin zaferle 
taçlanmıştı.

Beyanname’nin sadece ikili iliş-
kilere yönelik olmadığı açıktır. İkili 
ilişkiler dışında Ermenistan, Kaf-
kasya, Türk Dünyası ve Uluslarara-
sı aktörlere yönelik olarak da me-
sajlar içermektedir. Beyannamede 
yer alan başlıklar aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:
•	 Azerbaycan	 ve	 Türkiye	 arasında	

imzalanan Şuşa Beyanname-
si’nde, 9 Şubat 1994 tarihinde 
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ara-
sında Dostluk ve Çok Yönlü İş-
birliğinin Geliştirilmesine İlişkin 
Anlaşma”, 16 Ağustos 2010 tari-
hinde imzalanan “Türkiye Cum-
huriyeti ve Azerbaycan Cumhuri-
yeti Arasında Stratejik Ortaklık ve 
Karşılıklı Yardım Antlaşması”na 
dayanıldığı vurgulandı. Özellikle, 
16 Ağustos 2010 tarihli antlaşma 
burada mühim bir yere sahiptir. 
Bu antlaşma maddelerinde ta-
raflardan birinin silahlı saldırıya 
maruz kalması durumda diğe-
ri her türlü yardım yapması için 

gerekli süreci başlatması vardı. 
Anlaşmanın 10 yıllık süreyi kap-
sadığını ve eğer taraflardan biri 
6 ay içerisinde feshetmezse, 10 
yıl daha uzayacağı belirtilmiştir. 
2020 senesinde bu antlaşma bit-
tiği zaman hiçbir taraf fesh işle-
mi yapmamıştır. Aksine, Türkiye 
ve Azerbaycan arasında stratejik 
ve askeri işbirliği daha da artmış-
tır. Ek olarak, bu beyannamede  
antlaşmaya vurgu yapılması iki 
devletin de bu antlaşmayı de-
vam ettireceğini gösteriyor. İki 
devlet arasında askeri savunma 
meselelerinde, ortak eğitim ve 
tatbikatlara devam edileceği ve 
bu tatbikatlara dost ülkelerin de 
katılabileceği belirtildi. İki ülke 
arasında geliştirilen askeri-siya-
si iş birliğinin üçüncü devletlere 
karşı olmadığının belirtilmesi bir 
diğer önemli husustur.

•	 Taraflar	kendi	bağımsızlıklarına,	
egemenliklerine ve uluslararası 
arenada tanınmış sınırlarına bir 
veya daha fazla devlet tarafından 
olası bir tehdit veya saldırı oldu-
ğu halde iki devletin BM ilkeleri 
çerçevesinde ortak istişare ya-
pacağı ifade edilmiştir. Yani iki 
devlet de BM ilkelerinin meşru 
müdafaa hakkına dayanarak bir-
birlerine yardım edeceklerinin 
altını çizmişlerdir.

•	 Antlaşmada	 13	 Ekim	 1921	 ta-
rihli Kars Antlaşması’na sadık 
kalınacağı vurgusu yapıldı. Kars 
Antlaşması Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Doğu Sınırlarını çizen bir 
antlaşmadır. Ermenistan’ın söz 
konusu anlaşmayı tanımayarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu il-
lerinde hak talep etmektedir. Bu 
antlaşmada 16 Mart 1921 tarihli 
Moskova Antlaşması tekrar te-
yit edilmiştir. Her iki antlaşma 
neticesinde, Nahçıvan toprağı-
nın Azerbaycan içerisinde özerk 
olarak kalacağını ve herhangi bir 
devletin müdahalesi durumunda 
Türkiye’nin garantörlük hakkının 
saklı bulunduğu teyit edilmiştir. 
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Buradaki vurgu Ermenistan ta-
rafının hem Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarına karşı asılsız iddiala-
rına, hem de olası Nahcıvan mü-
dahelesine karşı verilecek cevabı 
içinde barındırmaktadır.

•	 İki	ülke	arasında	ekonomi,	 tica-
ret, savunma sanayi teknolojile-
ri, uzay ve hava alanında iş birlik-
lerini artıracaklarını, en önemlisi 
ise, günümüzde devletlerin gü-
venliklerine en büyük sorunlar-
dan olan siber saldırılara karşı 
birlikte mücadele edileceğinin 
de altı çizilmiştir.

•	 Avrupa’nın	 enerji	 güvenliğinde	
önemli yerde bulunan Güney 
Gaz Koridoru meselesinde Tür-
kiye ve Azerbaycan’ın önemi 
vurgulanmıştır.  Ayrıca Türkiye 
ve Azerbaycan arasında malla-
rın serbest dolaşımı için gerekli 
mekanizmalarının kurulmasının 
önemi vurgulanmıştır.

•	 Ayrıca,	 beyannamede	 Azerbay-
can’ın Batı rayonları ile Azer-
baycan’ın Nahçıvan Özerk Cum-
huriyeti arasındaki koridoru 
oluşturacak Zengezur Korido-
ru’nun açılışı ve Nahçıvan-Kars 
demiryolunun inşaatı için her iki 
devletin beraber yoğun şekilde 
faaliyet göstereceğini belirtil-
miştir.

•	 Tüm	 bunlara	 ek	 olarak	 beyan-
namede ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi, ihracatın çeşit-
lendirilmesi, ortak üretim alan-
larının oluşturulması ve serbest 
dolaşım için gerekli mekanizma-
ların tesis edilmesi gibi hedefler 
de ortaya konulmuştur.

•	 Yine	 beyannamede	 yer	 alan	
mühim konular arasında “1915 
Olayları”na ilişkin arşivlerin açıl-
ması, tarihçilerin gerçekleştirdi-
ği araştırmaların desteklenmesi, 
parlamentolar arası ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve dünyanın çe-
şitli ülkelerindeki Türk-Azer-
baycan diasporaları arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi gibi bek-

lentiler belirtilmiştir.

•	 Beyanname	 kapsamında	 iki	 ül-
kenin uluslararası kuruluşlar-
da daha yakın bir dayanışma ve 
işbirliği içerisinde çalışacağı ve 
ayrıca medya alanında daha yo-
ğun bir eşgüdüm sağlayacakları 
belirtilmiştir.

•	 Şuşa	Beyannamesinin	önemli	bir	
yönü de Türk dünyasına yönelik 
mesajlar içermesidir. Beyanna-
meye göre taraflar Türk dünya-
sının birlik ve refahına hizmet 
edecek çabaların artırılmasını 
vurgulamıştır. Bu bağlamda iki 
devlet “Türk dayanışmasının 
daha da pekiştirilmesi amacıyla 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş-
birliği Konseyi, Türk Akademi-
si, Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 
TÜRKSOY ve Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamble-
si çerçevesinde gerçekleştirilen 
faaliyetlere ivme kazandıracak-
larını” belirtmişlerdir.

Buradan hareketle, Türkiye 
ve Azerbaycan’ın Türk dünyasına 
yönelik vizyon ve hedeflerinin iki-
li ilişkiler düzeyinde kalmayacağı 
ve katma değerinin yüksek olacağı 
söylenebilir. Nitekim Türkiye, Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’ın üyesi olduğu Türk 
Konseyi’nin Genel Sekreteri Bagh-
dad Amreyev tarafından Şuşa Be-
yannamesinden bir gün sonra yapı-
lan açıklama, bu hususun en önemli 
sinyalidir. Amreyev açıklamasında, 
Şuşa Beyannamesini “Türk devlet-
leri arasındaki kapsamlı iş birliğinin 
belirgin bir Türklük bilinci ile nasıl 
daha üst seviyelere evirilmesi ge-
rektiğini gösteren örnek bir belge” 
olarak nitelendirmiş ve Konseyin 
desteğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak Şuşa Beyanna-
mesi her ne kadar Türkiye ve Azer-
baycan arasında imzalanmış olsa 
da beyannamede ifade edilen hu-
susların etkisinin iki devletle sınırlı 
kalmayacağı açıktır. Şuşa Beyanna-
mesi bölgesel dengeleri etkileyen, 
bölgesel istikrarı destekleyen ve 
Türk dünyasını da yakından ilgilen-
diren bir manifesto niteliğindedir. 
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin 
Şuşa Beyannamesi’ndeki hususlar 
dahil olmak üzere gelişip derinleş-
mesinin, orta ve uzun vadede Güney 
Kafkasya’da ve Türk dünyasında re-
ferans alınacak bir ilişki modeli ol-
duğu açıktır.

Beyannameyi önemli kılan baş-
ka bir husus ise, Azerbaycan’ın yanı 
sıra Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 
ve Türk dünyası için de önemli olan 
Şuşa kentinde imzalanmış olması. 
Şuşa stratejik açıdan kritik önem 
taşıyor ve burayı kontrol eden Ka-
rabağ’ı kontrol etme gücünü elde 
ediyor. Beyannamenin dibacesin-
de iki lider arasındaki görüşmenin 
“Azerbaycan’ın ve bir bütün olarak 
Türk dünyasının eski kültür beşiği 
Şuşa kentinde yapılmasının tarihi 
önemine” vurgu yapılması ve Tür-
kiye’nin Şuşa’da başkonsolosluk 
açma kararını duyurması, bu bölge-
nin Ankara nezdinde taşıdığı önemi 
de açıkça ortaya koyuyor.
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AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ’NDE 
ERDOĞAN’DAN TARİHİ KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan ziya-
reti çerçevesinde Şuşa’nın 
ardından Başkent Bakü’ye 

gelerek Azerbaycan Milli Meclisi’n-
de tarihi bir konuşma yaptı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan 
Meclisi’nden yaptığı konuşmasına, 
muzaffer Azerbaycan Milli Mecli-
si’nin üyelerini, 84 milyon Türk va-
tandaşı adına selamlayarak başladı.

“Bahtiyarım çünkü Karabağ’ı 
azat etmiş kardeş Azerbaycan’ın 
Milli Meclisi’nde sizlerle beraberim. 
Bahtiyarım, çünkü bağımsızlığının 
30. yılına ulaşan Azerbaycan’dayım” 
diye konuşan Erdoğan, Karabağ’ın 
azat edilmesinin Azerbaycan’ın ba-
ğımsız geçen 30 yılının en önem-
li hadisesi olduğunu dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zafer-
le Kafkaslarda kanayan bir yaranın 
kapandığını, bölgede kalıcı barış ve 
huzur için büyük bir fırsatın doğdu-
ğunu ifade etti.

Kurtarılan toprakların kalkın-
ması, bölgede refahın artması, hu-

zurun kökleşmesi için üzerlerine 
düşenleri yapmaya tüm samimiyet-
leriyle hazır olduklarını vurgulayan 
Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Geçtiğimiz 30 yılda Karabağ’da 
yaşanan kriz döneminde kimlerin 
eline ne geçtiği, kimlerin bu işten 
kazançlı çıktığı, kimlerin de kaybet-
tiği gayet iyi biliniyor. Canı yanan-
lar, kanı dökülenler, acı çekenler, 
maddi ve manevi olarak kaybeden-
ler sadece Karabağ’da yaşayan in-
sanlardır. Kolay değil 30 yıl. Benim 
Azeri kardeşlerim 30 yıl kendi mes-
kenlerinden ne yazık ki kaçkın hale 
geldiler ve oralar işgal halindeydi. 
30 yılın sonunda hamdolsun tekrar 
işgal altında olan bu topraklar sa-
hiplerine kavuştu. Karabağ’da 30 
yıldır süren ihtilafın çözümsüz kal-
masına seyirci olanlar, daha doğ-
rusu krizin sürmesi yönünde gayret 
gösterenler ise hep kazanan taraf-
ta olmuşlardır. Kalıcı barışa giden 
yolun, bölgedeki tüm halkların ve 
devletlerin karşılıklı güven temelin-

de geliştirecekleri iş birliklerinden 
geçtiğine inanıyoruz. Büyük bir li-
derlik göstererek Karabağ Zaferi’ni 
ve barışı Azerbaycan’a kazandıran 
Azerbaycan Ordularının Ali Başko-
mutanı, Azerbaycan Cumhurbaşka-
nı hürmetli kardeşim İlham Aliyev’i 
bir kez daha tebrik ediyorum.”

Şehitlerin her birine Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı di-
leyen Erdoğan, kutlu vatan savaşı 
döneminde Türkiye’nin hem devlet 
hem de millet olarak tüm kalbiyle 
Azerbaycan’ın yanında yer aldığını 
hatırlattı.

“Azerbaycan’ın 
Yanındayız”

“Bugün bütün imkanlarımız-
la Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün 
dünya bilsin ki inşallah yarın da ya-
nında yer alacağız” diyen Erdoğan, 
sözlerine şu şekilde devam etti:

“Nasıl ki Balkan Savaşı sıra-
sında Azerbaycan Milli Marşı’nın 
yazarı Ahmet Cevad beraberindeki 
Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı or-
dusunda savaşmışsa, nasıl ki Ça-
nakkale’de Azerbaycan’dan gelen 
yiğitlerle, Anadolu’nun delikanlıları 
birlikte mücadele edip hep birlikte 
şehadete yürüyüp zafer kazanmış-
larsa, nasıl ki Kafkas İslam Ordu-
su’nun aslanları, Nuri Paşa’nın 
askerleri, o gün Azerbaycanlı kar-
deşlerimizin yardımına koşmuş-
larsa biz de bugün ve gelecekte bir 
ve beraber olacağız. Azerbaycan’ın 
aydınlığı aydınlığımız, sevinci se-
vincimiz, azatlığı azatlığımız, kaderi 
kaderimiz, kederi kederimizdir.”

Yaşanan Ermeni mezalimini 
hatırlatan Erdoğan, Ermenilerin sa-
vunduğu sözde ‘soykırım’ iddiaları-
na da yanıt vermekten çekinmedi:

“Türk milletine olmadık iftira-
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larla çamur atanların önce burala-
ra, Kafkaslara, Azerbaycan’a bak-
maları gerekir. Hem de yalnız 100 
yıl öncesine değil daha 30 yıl evvel 
Karabağ’da yaşananlara, Hocalı’da 
yaşananlara bakmalıdır. Sonra vic-
danları el verirse bize yönelttikleri 
ithamları oturur kendileriyle ayrıca 
konuşuruz. Ama bunların gözleri 
var görmez, kulakları var duymaz, 
kalpleri zaten nasır tutmuştur. 
Karabağ’ı ve işgal altındaki Azer-
baycan topraklarını 30 yıl boyunca 
yakıp yıkanları, giderken de geri-
de kalan her şeyi ateşe verenleri 
görmeyenler, azatlık mücadelesini 
engellemek için seferber oldular. 
Şimdi gelsinler Füzuli’yi görsünler, 
buraların sağı solu nasıl yakılmış, 
yıkılmış, tarumar edilmiştir. Gelsin-
ler Karabağ’ı görsünler. İşte dün, 
yol boyunca buraların halini gördük, 
Kelbecer’i gördük. Buraları ne hale 
getirmişler, nasıl bombalayıp, yakıp 
yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, 
giderken ise tarumar ediciydi. Sa-
dece bu davranış bile Karabağ’ın 
kimin vatanı olduğunu göstermeye 
yeter.”

“Medeniyet ile Vandallık 
Arasındaki Farkı Görmek 

İsteyen Karabağ’a 
Gelsin”

Azerbaycan Türklerinin, 30 
yıl önce katledildikleri için Kara-
bağ’dan çıkmak mecburiyetinde 
kaldıklarında hiçbir yeri yıkmadık-
larının ve hiçbir evi ateşe verme-
diklerini belirten Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Çünkü insan kendi yuvasını 
yıkamaz, kendi vatanını ateşe vere-
mez. Ama Karabağ onların vatanı 
olmadığı için her şeyi yakarak, yıka-
rak gittiler. Onların yaktıkları köy-
leri, yıktıkları şehirleri Azerbaycan 
şimdi tekrar yeniden inşa ediyor. 
Beraber, buraları inşa edeceğiz ve 
yeni bir Karabağ meydana getire-
ceğiz. Medeniyet ile vandallık ara-

sındaki farkı görmek isteyen, gelsin 
Karabağ’da iki dönem arasındaki 
farka baksın. Karabağ, coğrafya 
olarak dünyanın en güzel bölgele-
rinden biri olmanın yanında kültür 
ve medeniyet olarak da en birikim-
li yerlerinden biriydi. İnşallah yine 
öyle olacak. Türkiye olarak inşallah 
bu süreçte de kardeş Azerbaycan’ın 
yanında yer almayı sürdüreceğiz.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile Şuşa ziyaretinde 
bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, 
“Azad Karabağ topraklarında Azer-
baycan bayrağının gururla dalga-
landığını görmenin bahtiyarlığını 
bizzat yaşadık” ifadesini kullandı.

“Aydınların Şehri Şuşa”
Şuşa’nın Karabağ Hanlığı’nın 

kurucusu Penahali Han devrinden 
beri adeta tabii bir sanat akademisi 
gibi müziğin, edebiyatın, sanatın en 
yüksek seviyede yaşadığı ve yaşa-
tıldığı bir şehir olduğunu söyleyen 
Erdoğan, şiirleri bugün de sevilerek 
okunan Molla Penah Vagıf’tan baş-
layarak Şuşa’nın edebiyatın mer-
kezi olma vasfını koruduğunu kay-
detti. Erdoğan, “Kartal yuvası gibi 
kayalıkların üstünde semaya yakın 
kurulmasından olacak, Şuşa’ya kül-
türün, sanatın, edebiyatın ilhamları 
hep bolca gelmiştir” diye konuştu.

Şuşa’nın, bestekar Üzeyir Ha-
cıbeyli’nin, Bülbül’ün, Hurşidbanu 
Natevan’ın, Reşit Behbudov’un ve 
daha birçok sanatçıların, şairlerin 
yurdu olduğunu dile getiren Erdo-
ğan sözlerine şöyle devam etti:

“Ahmet Ağaoğlu gibi yalnız 
Azerbaycan’da değil, Türkiye ve 
Türk dünyasında da fikirleriyle et-
kili olmuş aydınların yuvası Şuşa, 
bugün tekrar kültürle, medeniyetle, 
hiç endişe etmeyin ayağa kalkıyor. 
Şuşa’nın ‘Azerbaycan Kültür Baş-
kenti’ ilan edilmesi ve geçtiğimiz 
günlerde Cıdır Düzü’nde düzenle-
nen Har-ı Bülbül Musiki Festivali, 
bu doğrultuda dünyaya verilen açık 
bir mesajdır. Vagıf Şiir Festivali’nin 

hazırlıklarının devam ettiğini mem-
nuniyetle duyuyorum. Bu yıl Azer-
baycan’ın kültür başkenti olan Şu-
şa’yı gelecek yıl da ‘Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’ olarak görmekten 
memnuniyet duyarız. Türk dünyası-
nın dört bir yanından gelecek kültür 
ve sanat ehlinin, bu güzel şehirde 
buluşması Şuşa’nın kadim tarihine 
verilen en güzel selam olacaktır.”

“Değerlerimizi Hem 
Yeni Nesillerimize 

Hem de Bütün Dünyaya 
Anlatmalıyız”

Azerbaycan’ın ve Türk dünyası-
nın her köşesinin büyük şairler ve 
sanatçılar yetiştirdiğine işaret eden 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl Nizami Gencevi’nin do-
ğumunun 880’inci yıl dönümüdür. 
Asırlar boyunca şairler onunla ya-
rışmayı ve ona ulaşmayı bir mezi-
yet saymışlardır. ‘Avni’ mahlasıyla 
şiirler yazan Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın şu eserinde de aynı hissiya-
ta rastlanır, ‘Bu kelam ile Nizami 
işidürse sözüni, ilteler sana ha-
sed Sa’di ve Selman bu gice’. Bu 
yıl ayrıca Ahi Evran’ın doğumunun 
850’nci, Ali Şir Nevai’nin doğumu-
nun 580’inci, Hacı Bektaşi Veli’nin 
vefatının 750’nci, Yunus Emre’nin 
vefatının 700’üncü yıl dönümüdür. 
Geçen yıl Farabi’nin doğumunun 
1300’üncü yılıydı. Dünyada bu kadar 
zengin ve yüksek kültürel değerleri 
olan milletlerin sayısı çok azdır. Biz 
bu değerlerimizi hem yeni nesilleri-
mize hem de bütün dünyaya anlat-
malıyız.”

Rahmetle yad ederek saydığı 
ve sayamadığı tüm isimlerin me-
deniyetlerinin direkleri olduğu gibi, 
dünya kültürünün de değerleri ol-
duğunu ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “İnsanlık onların eser-
lerindeki hikmetlerin sırrına vakıf 
oldukça, dünyamızdaki meseleleri 
çözmek kolaylaşacaktır. Maziden 
atiye kuracağımız köprüyle mede-
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niyetimizi yeniden yükseltmek, hak 
ettiği yere çıkarmak bizlerin elin-
dedir. Birliğimizi, beraberliğimizi, 
dostluğumuzu, kardeşliğimizi ne 
kadar sıkı tutarsak, birbirimize ne 
kadar sıkı sarılırsak bu hedefe o ka-
dar çabuk ulaşırız” dedi.

“Karabağ Zaferi Kalbin 
Zaferidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin Azer-
baycan’a, Kafkaslara ve dünyaya 
getireceği yararların kıymetinin za-
man geçtikçe daha iyi anlaşılaca-
ğını belirterek “Bu zaferden kimse 
rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın 
değil inşanın, zulmün değil ada-
letin, nobranlığın değil zarafetin, 
savaşın değil barışın, kanın değil 
kalbin zaferidir. Nitekim, bu zaferin 
ardından yapılanlara ve yapılacak-
lara baktığımızda, çizdiğimiz tab-
lonun nasıl ete kemiğe büründüğü 
görülecektir. Evlerinden, yurtların-
dan 30 yıldır ayrı olan Azerbaycanlı 
kardeşlerimize yuvalarına dönme 
yolu açılmıştır. İnşallah, bir sonraki 
gelişimizde bu toprakların insanla-
rının evlerine yerleştiğini görmenin 
de bahtiyarlığını yaşayacağız. On-
lara da şimdiden bu çağrıyı Azer-
baycan Parlamentosu’ndan ben 
de yapıyorum, bir an önce inşallah 
evleriniz yapılıyor, yapılacak ve ora-
lara yerleşmenizi bizler de hasretle 
bekliyoruz” dedi.

İşgalin sebep olduğu sürekli 
çatışma halinden kaynaklanan yo-
rucu gerginliğin ortadan kalktığına 
işaret eden Erdoğan, “Şu anda yol-
lar süratle yapılıyor, viyadükler ya-
pılıyor, elektrik santralleri bir taraf-
tan kuruluyor bir taraftan açılıyor. 
Bunları gözlerimle gördüm, onun 
için söylüyorum. Bir taraftan inşal-
lah yine altyapı tesisleri yapılıyor ve 
bizler de İnşallah TOKİ’mizle böl-
gede okul, hastane ve buna benzer 
birçok eserleri inşa etmenin gayre-
ti içerisinde olacağız. Nahçıvan’la 
Bakü’yü birbirine bağlayacak Zen-

gezur koridorunun bölgemize geti-
receği rahatlamanın ve zenginliğin 
tarifi mümkün değildir. Bölgemizde 
ve tüm dünyada zalimin zulmünün 
ebedi olmadığı, bir gün mutlaka 
hakkın, hakkaniyetin, adaletin te-
celli edeceği herkes tarafından gö-
rülmüştür” şeklinde konuştu.

“6 Ülke Platform 
Oluşturalım, Sükunet 

Meydana Gelsin, 
Düşmanlıklar Ortadan 

Kalksın”
“Karabağ aynı zamanda, dün-

yayı kendi siyasi ve ekonomik hırs-
larının arenası olarak görenlerin 
hesaplarının bozulduğu yerdir” 
diyen Erdoğan, üstelik tüm bu ge-
lişmelerin, Azerbaycan ile birlikte 
Ermenistan için de yeni bir dönemin 
başlangıcı olacağını söyledi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Mesela Zengezur koridorunda 
çalışmaya başlayacak demiryoluyla 
Ermeniler de kolayca Moskova’ya ve 
tüm dünyaya ulaşabilecekler. Böy-
lece kendi kendilerine uyguladıkla-
rı ablukadan kurtulabileceklerdir. 
Kardeşimle birlikte teklifimizi yap-
tık. Neydi teklifimiz? Gelin 6 ülke bir 
platform oluşturalım, Rusya, Tür-
kiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan 
ve Gürcistan. Bu platformla birlikte 
artık bölgede bir sükûnet meydana 
gelsin, düşmanlıklar ortadan kalk-
sın. Burada Gürcistan’ın bazı ken-
dine has sualleri vardı. Son Türkiye 

ziyaretinde tekrar bunu kendisiyle 
Sayın Başbakan’la da konuştum. 
Dedim, ‘Bu, Gürcistan’ın da lehine 
olacaktır. Bu adımı atalım. Bak Er-
menistan ile aramızdaki sıkıntıları 
biliyorsun, ama biz bütün bunlara 
rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin 
sıkıntılarının da giderilmesini istiyo-
ruz. Aynı şekilde sizin de Rusya ile 
olan sıkıntıları aşmanıza bu plat-
form vesile olacaktır.’ ‘Çalışayım.’ 
dedi. ‘İyi olur.’ dedik.”

Erdoğan, bu bölgenin barışa 
ihtiyacı olduğunu belirterek “Bunu 
başarmamız lazım ve Ermenistan, 
Azerbaycan ile problemlerini çöz-
dükçe Türkiye olarak biz de gereken 
adımları atacağız. Türkiye sınırları-
nın açılmasının Ermenistan’a sağ-
layacağı faydalar saymakla bitmez. 
Velhasıl bu zaferi herkesin ortak za-
feri haline getirmek bizlerin elinde-
dir. Bir daha Kafkasya’nın boynuna 
kimsenin esaret zinciri vuramama-
sı için önümüze çıkan fırsatları hep 
birlikte en iyi şekilde değerlendir-
meliyiz. Biz bu mücadeleyi kendi-
miz ve dostlarımızla birlikte ‘Dünya 
beşten büyüktür.’ diyerek küresel 
düzeyde de veriyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonun-
da, Şair Bahtiyar Vahapzade’nin 
“Azerbaycan-Türkiye” şiirinin “Bir 
ananın iki oğlu, Bir emelin iki kolu, 
O da ulu bu da ulu, Azerbaycan-Tür-
kiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız 
bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz 
bir, Azerbaycan-Türkiye” mısraları-
nı okudu.



21TÜRKİYE AZERBAYCAN

Her alanda zirveye ulaşan 
Türkiye Azerbaycan ilişki-
leri ticaret, sanayi, maden-
cilik ve turizm alanında da 

önemli mesafeler kat etmektedir. 
Bu amaçla son dönemde yoğunla-
şan ikili karşılıklı ziyaretlerin son 
halkasını Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın Bakü temasları oluştur-
du.

Bakan Pekcan’ın kabulünde 
konuşan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Türk halkının desteğini her 
zaman hissettiğini ve Türk halkının 
Vatan Muharebesi’nde Azerbay-
can’ın yanında yer aldığını vurgu-
ladı. Aliyev, savaşın ilk gününden 
itibaren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı önemli 
açıklamaları överek, Türk medya-
sının Vatan Muharebesi’ndeki faali-
yetlerinin ve savaşla ilgili bilgilerin 
dünyaya yayılmasındaki önemli ro-
lünün altını çizdi.

Devlet başkanı, hem savaş sı-
rasında hem de sonrasında Türk 
kamuoyundan çok sayıda destek 
mektubu aldığını belirterek, bunun 
birliğimizin bir başka tezahürü ol-
duğunu da sözlerine ekledi.

“Azerbaycan’da 
yaşananlar Türkiye’de 

yakından takip 
ediliyor”

Ruhsar Pekcan da Türkiye’nin 
Azerbaycan’ın başarısından gurur 
duyduğunu belirterek, Türk halkının 
Azerbaycan’daki olayları ve savaş 
sırasında Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in çalışmalarını yakından ta-
kip ettiğini ve elde edilen başarılar-
dan memnun olduğunu söyledi.

“Türkiye ile 
Azerbaycan’a Serbest 

Ticaret Anlaşması 
yakışır”

Ruhsar Pekcan başkanlığın-
daki heyet, temasları kapsamında 
Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, 
Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Tek-
nolojiler Bakanı Reşat Nebiyev ve 
Devlet Gümrük Komitesi Başkanı 
Sefer Mehdiyev’le görüşmeler ger-
çekleştirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, toplan-
tıda yaptığı konuşmada, kardeş iki 

ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerinin gelişmesi hususunda 
çalışmalara devam edeceklerini 
bildirerek, karşılıklı yatırımların 
artırılması ve Serbest Ticaret An-
laşması’nın devreye alınmasıyla 15 
milyar dolarlık ticaret hacmi hede-
fine daha çok yaklaşacaklarını be-
lirtti.

İki ülke arasındaki Tercihli Ti-
caret Anlaşması’nın yürürlüğe gir-
diğini de hatırlatan Pekcan, “İkili ti-
caretimizin derinleşip çeşitlenmesi 
önemli. Bu anlaşmanın kapsamını 
genişletmek için çalışmalara baş-
ladık. Şimdi 150 çeşitli ürün listesi 
üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. 
Ama tek pazar ilkesi doğrultusunda 
Türkiye ile Azerbaycan’a Serbest Ti-
caret Anlaşması yakışır. Hedefimiz 
Serbest Ticaret Anlaşması olmalı. 
Bu listeleri teati edip hızlandırır-
ken biz bir taraftan da onun çalış-
malarına başlamalıyız. Fakat tek 
millet vizyonu ile yola çıkarak tek 
pazar olarak yola devam edip Ser-
best Ticaret Anlaşması ile tamam-
lamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
ekonomik ilişkilerde en kapsamlı iş 
birliğini sağlamalı, fırsatları birlikte 
en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. 

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ TİCARİ VE 
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR
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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 
ekonomik iş birliğinin derinleşmesi 
bölge ekonomisi için de çok şey ifa-
de edecektir” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan 
arasında e-Ticaret 

Mutabakat Zaptı 
imzalandı

Pekcan, Azerbaycan temasları 
kapsamında Başbakan Ali Asadov, 
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Milli 
Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, iş 
adamları ve STK başkanlarıyla yu-
varlak masa toplantısında bir ara-
ya gelerek, Türkiye ile Azerbaycan 
arasında e-ticaret hakkında muta-
bakat zaptının imza törenine katıldı.

Pekcan, iş dünyası ve hükümet 
temsilcileri olarak sahadaki başarı-
ları ekonomik başarılarla taçlandı-
rabilmek için bir araya geldiklerini 
belirterek, Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki karşılıklı yatırım ilişki-
lerinin memnun edici bir seviyede 
olduğunu belirtti. Yatırımların art-
ması için her türlü desteği vere-
ceklerini kaydeden Bakan Pekcan, 
bunun için “road show”lar düzenle-
yeceklerini belirtti.

Pekcan, “e-Ticaret gibi yenilik-
çi alanlar üzerinde çalışarak ilişki-
lerimizin geleceğine de 
yatırım yapıyoruz. Bizim 
amacımız (mutabakat 
zaptını) dijital ekonomik 
ortaklık anlaşması haline 
getirmek. Bu yönde de 
çalışmalarımıza hemen 
başlayacağız. Hep birlik-
te Türkiye-Azerbaycan 
ekonomik ilişkilerini yep-
yeni bir boyuta taşıyabili-
riz. İş insanlarımızın azim 
ve gayretleri, devletle-
rimizin de iş insanları-
mıza sağlayacağı destek 
ile bunu başaracağımıza 
yürekten inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

“İşgalden kurtarılan 
bölgelerin imarında 

Türk şirketlerine 
öncelik tanınacak”
Azerbaycan Ekonomi Bakanı 

Cabbarov da, Türkiye ile ticari ilişki-
leri genişletmek niyetinde oldukları-
nı belirterek, “Ortak çalışmalarımız 
ve yürürlüğe giren Tercihli Ticaret 
Anlaşmamız ticari ilişkilerimizin 
büyümesine katkı sağlayacağından 
yılsonuna kadar 2019 rakamlarının 
üzerinde bir ticaret hacmi rakamı 
yakalayacağımızdan eminim” dedi.

Cabbarov, e-Ticaret Mutabakat 
Zaptı’nın ticari ilişkilerin gelişme-
sine katkı sunacağını kaydederek, 
“İşgalden kurtarılan bölgelerin 
imarında Türk şirketlerine öncelik 
tanıyacağız. Türk iş adamlarından 
bu konuda çok sayıda başvuru ya-
pılması memnuniyet verici” ifadele-
rini kullandı.

Toplantı sonrasında Pekcan ve 
Cabbarov, Türkiye ile Azerbaycan 
arasında e-Ticaret Mutabakat Zap-
tı’na imza attı.

Düzenlenen etkinlik kapsamın-
da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) ile Azer-
baycan İşadamları Konfederasyonu 
arasında da anlaşma imzalandı.

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar 
Pekcan Bakü ziyareti kapsamında 
Haydar Aliyev kabrini ve Fahri Hıya-
ban ile Türk ve Azerbaycan Şehitlik-
lerini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

‘Türkiye İle Azerbaycan 
Arasında Enerji ve 

Madencilik Alanında 
İşbirliğine Dair 

Anlaşma’
Türkiye ile Azerbaycan arasında 

enerji ve madencilik alanında iş bir-
liğine ilişkin anlaşma da onaylandı.

25 Şubat 2020’de Bakü’de 
gerçekleşen görüşme sonucunda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hüküme-
ti arasında imzalanmış olan Enerji 
ve Madencilik Alanında İşbirliğine 
Dair Anlaşma, onaylanarak Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Bu anlaşma-
ya göre, iki ülke de ortak olarak ye-
nilenebilir ve temiz enerji ile enerji 
verimliliği alanında iş birliğini artır-
mak, bu alanda gerçekleşen pro-
jeleri desteklemek ve geliştirmek 
amacıyla yetkili kurumlarını ve ya-
tırımcılarını ortak olarak çalışmaya 
teşvik edecek çalışmalar yürütüle-
cek.
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Anlaşmanın tarafları olan iki 
ülke de, hidrokarbon ve petrokim-
ya kaynaklarının geliştirilmesi ve 
kullanımına ilişkin projelerde tek-
nik iş birliği, yer bilimi ve rezervuar 
mühendisliğiyle ilgili projelerde iş 
birliğinin artırılmasına ve gelişti-
rilmesine karar verdi. Ayrıca hid-
rokarbonların aranması, üretimi, 
taşınması, işlenmesi, dağıtımı ve 
ticarisi ile petrokimya ve işlenmiş 
petrol ürünlerinin üretimi ve tica-
reti alanlarında da ortak çalışmalar 
yürütecek.

Diğer taraftan iki ülke arasında-
ki doğal gaz depolama tesislerinin, 
iletim altyapısının ve ilgili teknoloji-
lerin inşası, rehabilitasyonu, gelişti-
rilmesi, işletilmesi ve sıvılaştırılmış 
doğal gaz terminallerinin ve ilgili 
teknolojilerin inşası, rehabilitasyo-
nu, geliştirilmesi, işletilmesi, yedek 
parçaların üretimi ve bakımı ile ilgili 
iş birliği artırılacak. Buna ek olarak, 
petrokimya ve petrol rafinerisi sü-
reçlerinin derinleştirilmesi ve ham 
maddelerin daha etkin kullanım 
yollarının araştırılması için iki ülke 
arasındaki iş birliğinin arttırılması-
na yönelik çalışmalar başlatılacak.

Elektrik alanında ise iletim sis-
temi operatörlerinin organizasyo-
nel yapısının geliştirilmesine ilişkin 
tecrübe alışverişi, elektrik iletim 
şebekelerinin inşası, işletmesi ve 
bakımına ilişkin teknik iş birliği, 
elektrik ticareti ve enterkoneksi-
yon kapasitesinin geliştirilmesi ve 
elektrik piyasası düzenlenmesi ala-
nında ülkelerin deneyimlere bağlı 
olarak ülkeler arasında bilgi ve tec-
rübe paylaşımı yapılacak.

İki kardeş ülke arasında karşı-
lıklı uzman görüşlerine bağlı ola-
rak maden kaynaklarının aranması 
ve jeolojik araştırmalara yönelik iş 
birliği olanakları değerlendirilirken, 
madencilikle ilgili eğitim program-
ları planlanacak ve en yüksek gü-
venlik emniyet, çevre koruma stan-
dartların uygun olarak madencilik 
alanında teknolojiler yükseltilecek.

Türkiye ve Azerbaycan, özel ve 
kamu iktisadi kuruluşlarının ener-
ji ve maden alanında faaliyet gös-
tererek ortak girişimler ve şirket 
oluşturmalarını destek verecek. Bu 
duruma ek olarak, her iki ülkede 
veya herhangi bir üçüncü ülkelerde 
enerji ve madencilik alanında yatı-
rımları teşvik ederek özendirmek 
amacıyla kamu ve özel şirketleri 
aracılığıyla birlikte ortak çalışma 
gerçekleştirebilecek.

Enerji ve Madencilik Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşma, her iki 
ülkenin de kendi iç yasal usullerini 
tamamladıktan sonra diplomatik 
yollarla bildirdikleri son yazılı bil-
dirimin alındığı tarihte yürürlüğe 
girecek ve yürürlüğe girdiği andan 
itibaren 5 yıl geçerli olacak. Anlaş-
manın tarafları 5 yılsonunda anlaş-
mayı sona erdirme niyetini bildir-
mediği takdirde takip eden 5 yıllık 
süreler için de anlaşma geçerliliğini 
korumaya devam edecek.

TÜRSAB ile Azerbaycan 
Seyahat Acentaları 

Birliği arasında işbirliği 
protokolü imzalandı

Türkiye Seyahat Acentaları Bir-
liği (TÜRSAB) ve Azerbaycan Se-
yahat Acentaları Birliği (ATAA), iki 
ülke arasındaki turizm hacminin 
artırılmasına ilişkin işbirliği proto-
kolü imzaladı.

Geleceğe yönelik ortak faali-
yetler, ortak turizm platformunun 
oluşturulması, sağlık turizmi gibi 
konuların ele alındığı imza töreni-
ne TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlı-
kaya, ATAA Başkanı Rufat Hacıyev, 
Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği 
Başkanı Ruslan Guliyev ve TÜRSAB 
Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Ali 
Rıfat Peşkircioğlu katıldı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya im-
zalanan protokole ilişkin, “Rahmetli 
Haydar Aliyev’in ‘Biz iki devlet, tek 
milletiz” şeklindeki sözleri, iki ülke 

arasındaki ilişkileri en güzel özet-
leyen açıklama niteliğini taşıyor. 
Dostluğumuz, stratejik ortaklıklarla 
daha da güçlenirken, bu işbirliğini 
her geçen gün çok daha ileri boyuta 
taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu birlikteliğimizi daha da geliştire-
cek en önemli alan ise turizm sek-
törü olacaktır. Bu bakımdan Türkiye 
ile Azerbaycan arasında 1 Nisan’da 
başlamış olan kimlikle seyahat im-
kânı iki ülke arasındaki turizm açı-
sından olumlu netice verecek, sayı-
ları ciddi oranda artıracak.

Azerbaycan, ülkemiz açısından 
çok büyük önem arz eden turizm 
pazarları arasında bulunuyor. Sal-
gın öncesi dönemde 1 milyona yakın 
Azeri dostumuzu ülkemizde misafir 
ederken, bu sayı pandemi dolayı-
sıyla ciddi miktarda azaldı. Salgın 
dönemini kapsayan 2020 yılında 236 
bin seviyesinde gerçekleşti. Salgın 
sonlandığında bu rakamın tekrar 1 
milyonun üzerine çıkacağına inanı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Perviz Şahbazov: 
Türkiye güçlü bir enerji 

devleti oluyor
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı himayesinde düzenlenen 
4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynak-
lar Zirvesi, 7 Haziran Pazartesi Tur-
kuvaz Medya Merkezi’nde gerçek-
leşti. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı 
Zirve’de, enerji sektöründeki geliş-
meler ve sektörün geleceği enerji 
sektörünün önde gelenleri tarafın-
dan masaya yatırıldı.

Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, 
katıldığı “IV. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Zirvesi”nde “Türkiye’nin Enerjisi 
- Pandemi Sonrası Enerji Sektörü-
nü Yeniden Düşünmek” sloganıyla 
konuştu. Türkiye’nin enerjisinin ge-
niş bir coğrafyaya açıklık getirerek 
güvenlik, istikrar, kalkınma ve iler-
leme sağladığını vurgulayan bakan, 
salgın sonrası dönemde ülke vizyo-
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nunun bölge için stratejik önem ta-
şıyacağını söyledi.

4. Türkiye Enerji ve Tabii Kay-
naklar Zirvesi’nde “Türkiye’nin 
enerji gücünü artıracak adımları 
memnuniyetle karşılıyoruz” diyen 
Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’dan 
açıklama geldi:

“Türkiye, Karadeniz’deki zengin 
doğal gaz rezervlerini keşfederek 
güçlü bir enerji devleti haline geli-
yor. Türkiye’nin enerji gücünü ar-
tıracak bu adımları memnuniyetle 
karşılıyoruz. Aynı zamanda Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyet-
lerini de açıkça destekliyoruz. Bu 
yılki zirvenin ‘Türkiye’nin Enerjisi’ 
başlığı altında yapılması mantıklı. 
Çünkü Türkiye’nin enerjisi geniş bir 
coğrafyayı aydınlatmakta, güvenlik, 
istikrar, barış ve kalkınma sağla-
maktadır. Bir kargaşa salgınıyla 
karşı karşıya kalan enerji sektörü 
değişti ve dünyadaki ülkeler uygun 
maliyetli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına yöneldi. Pandemi sonrası 
enerji sektöründe yeni yaklaşımlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Burada da 
Türkiye’nin vizyonu bölge için stra-
tejik önem kazanıyor.”

Ayrıca, Şahbazov yaptığı ko-
nuşmada Türkiye ve Azerbaycan’ın, 
bölgesel işbirliği sürecinde aktif ve 
kilit bir rol oynadığına vurgu yaptı.

“Yeşil Enerji Alanında 
Tarih Yazmanın Zamanı 

Geldi”
Türkiye’de bir Azerbaycan yatı-

rımı olan Star Rafinerisinin önemli 
olduğuna değinen Şahbazov, söz-
lerine şu şekilde devam etti: “Azer-
baycan’ın Türkiye’deki yatırımı 18,3 
milyar dolar, Türkiye’nin Azerbay-
can’daki yatırımı 13 milyar dolar 
arttı. Türkiye, elektrik piyasasının 
serbestleştirilmesi ve yenilenebilir 
enerjinin geliştirilmesi konusunda-
ki zengin deneyimini paylaşmakta-
dır. Özellikle, Azerbaycan’ın 2030 
yılına kadar temiz bir çevreyi tanı-

ması ve ülkenin sosyo-ekonomik 
kalkınması için ulusal öncelikler-
den biri olarak ‘yeşil bölge’ ülkesi 
olması, iş birliğimizde yeni bir sayfa 
açmaktadır. Bence yeşil enerji ala-
nında tarih yazmanın zamanı geldi.”

Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev’in, “Türkiye’nin katılımı olma-
dan bölgedeki hiçbir sorun çözüle-
mez” sözlerini hatırlatan Şahbazov, 
“Her alanda olduğu gibi bu gerçek, 
enerji alanında Azerbaycan-Türkiye 
ilişkilerinin zirvesinin temelidir. Ba-
ğımsız enerji politikamız Türkiye ile 
birlikte yürütülmektedir. Sarsılmaz 
birlik ve kardeşliğimizin enerjisi ile 
Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Ba-
kü-Tiflis-Erzurum, ana bileşenleri 
TANAP ve TAP olan Güney Gaz Ko-
ridoru gibi küresel projeler sundu. 
Bu projeler ortak bir siyasi irade-
nin ürünüdür. Azerbaycan, Türkiye 
ve diğer ülkelerin enerji güvenliği-
ni sağlamak ve geniş kalkınma ve 
işbirliğini teşvik etmek Bakü-Tif-
lis-Ceyhan boru hattı 437 milyon 
tondan fazla Azerbaycan petrolünü 
Türkiye ve dünya pazarlarına taşıdı. 
Bugüne kadar 81,7 milyar metreküp 
doğalgaz Şahdeniz sahasından boru 
hatları ile Türkiye’ye taşınmaktadır.

Azerbaycan ve Türkiye üzerin-
den dünya pazarlarına taşınmak-
tadır. İki ülke bir Enerji işbirliği 
kalıcı hale geldi. Azerbaycan ve 
Türkiye’nin dünya enerji haritasına 
kazandırdığı en büyük proje, TANAP 
ve TAP gibi boru hatlarından oluşan 
Güney Gaz Koridoru’dur. Temmuz 
2018’den bu yana taşınan 10,6 mil-
yar metreküp doğalgazın 2,2 milyar 
metreküpü bu yılın ilk 5 ayında Tür-
kiye’ye taşınan 4,1 milyar metreküp 
doğal gazın 2,2 milyar metreküpü 
TANAP tarafından teslim edildi. 
TAP, Avrupa’ya 2,3 milyar metre-
küp doğalgaz ihraç etti. Yıl sonuna 
kadar Türkiye’ye yaklaşık 8 milyar 
metreküp, Avrupa’ya ise 6 milyar 
metreküpten fazla doğal gaz ihraç 
edilmesi bekleniyor” diye konuştu.

Gündemdeki konulardan biri-

nin de, Türkiye’den Nahçıvan’a do-
ğal gaz tedariki olduğunu belirten 
bakan, geçen yıl aralık ayında im-
zalanan anlaşmaya göre yılda 500 
milyon metreküp kapasiteli ve 1,5 
milyon metreküp kapasiteli bir boru 
hattı bulunduğunu söyledi.

Türkiye’den Can 
Azerbaycan’a 

Yenilenebilir Enerji 
Konusunda Destek
Şahbazov sözlerine şu şekilde 

devam etti:
“Türkiye, elektrik piyasasının 

serbestleştirilmesi ve yenilenebilir 
enerjinin geliştirilmesi konusundaki 
zengin deneyimlerini Azerbaycan’la 
paylaşıyor. Özellikle, Azerbaycan’ın 
2030 yılına kadar temiz bir çevre 
elde etmeyi ve ‘yeşil büyüme’ ülkesi 
olmayı hedeflemesi, ülkenin sos-
yo-ekonomik kalkınması için ulusal 
önceliklerinden biri olarak kabul 
etmesi, iş birliğimizde yeni bir say-
fa açmaktadır. Kalkınma iş birli-
ğimizde, yeşil enerji alanında tarih 
yazmanın zamanı geldi diye düşü-
nüyorum. Azerbaycan’ın 44 gün sa-
vaşındaki tarihi zaferi sonucunda 
bölgedeki yeni durum bunu gerekli 
kılıyor. Yeni bir döneme girildi. Çok 
taraflı kalkınma için yeni bir baş-
langıç olarak adlandırılabilir. Yeni 
birçok taraflı işbirliği platformunun 
oluşturulması da bir önceliktir. Bu 
platformun ana itici güçleri Azer-
baycan ve Türkiye’dir.

Vatan Muharebesi’nde kurta-
rılan Azerbaycan toprakları ‘yeşil 
enerji’ bölgeleri ilan edildi. Kara-
bağ’ın bir ‘yeşil enerji’ bölgesine 
dönüşme sürecinde Türk şirketle-
riyle yaptığımız işbirliğinin, çekici 
ve dayanışmalı olmamızın bir sim-
gesi olabileceğini düşünüyorum. 
Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel 
işbirliği sürecinde aktif ve temel rol 
oynuyor.”
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Üniversiteler Arası İş 
Birliği Güçleniyor: Gazi 
ve Azerbaycan Teknik 

Üniversiteleri
Bakü’de Azerbaycan Teknik 

Üniversitesini ziyaret eden 
Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa Yıldız, Azer-
baycan Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Vilayet 
Veliyev ile bir araya geldi. 
İki üniversite arasındaki 
ilişkilerin daha da gelişti-
rilmesi için yapılacakların 
konuşulduğu görüşmede, 
Azerbaycan’ın Ankara Bü-
yükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Doç. Dr. Necibe Nesibova 
da yer aldı.

İki üniversite arasında öğretim 
görevlisi ve öğrenci değişimi, la-
boratuvarların karşılıklı kullanımı, 
ortak projeler gerçekleştirme ve 
mühendislik alanlarında çift diplo-
ma verilme sürecinin başlatılmasını 
öngören protokole Yıldız ve Veliyev 
imza attı.

Protokol imzalandıktan sonra 
yapılan basın açıklamasında Yıldız, 
Gazi Üniversitesinin bundan sonra 
Azerbaycan’da daha çok duyulaca-
ğını söyledi. Ayrıca, İş birliğinin bir 
adımı olarak Gazi Üniversitesi öğ-
retim görevlisi Prof. Dr. Çetin El-
mas’ın Azerbaycan Teknik Üniver-
sitesinde görevlendirildiğini, Veliyev 
tarafından araştırma ve geliştirme-
den sorumlu rektör yardımcı olarak 
atandığını bildirdi.

Gazi Üniversitesinin tecrübesini 
kendi üniversitelerinde uygulamak 
istediklerini bildiren Azerbaycan 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Veliyev, Gazi Üniversitesinin 
destekleri sayesinde inovasyon ola-
naklarını artırmayı hedeflediklerini 
vurgulayarak, kendilerine verilen 
destekler için Prof. Dr. Yıldız’a te-
şekkür etti.

Dilde Birlik, Eğitimde 
Birlik

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan 
Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile 
bir araya geldi. Görüşmede, Tür-
kiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. 

Cahit Bağcı ve Maarif Vakfı Mütevel-
li Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad De-
mirli de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Akgün ve 
Emrullayev, taraflar arasında eği-
tim alanında iş birliklerini geniş-
letmek ve teşvik etmeyi amaçlayan 
protokole imza attı.

Protokol, Türkiye ile Azerbay-
can arasında 31 Ekim 2017’de im-
zalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Eğitim Alanında 
İş Birliği Anlaşması” hükümlerine 
ve 25 Nisan 2018 tarihli “VII. Yük-
sek Düzeyli Stratejik İş Birliği Kon-
seyine dair Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Protokol” hükümlerine dayanarak 
oluşturuldu.

Hukuk alanında 
iş birliğinin 

güçlendirilmesine 
ilişkin mutabakat zaptı 

imzalandı
Başkent Bakü’de bir araya ge-

len Türkiye Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Bekir Şahin ve Azerbay-
can Başsavcısı Kamran Aliyev ulus-

lararası hukuk alanında iş birliğinin 
güçlendirilmesine ilişkin mutaba-
kat zaptını imzaladı.

Görüşmede, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın girişimleriyle ikili ilişkilerin 

stratejik ortaklık seviyesine 
ulaştığı vurgulandı.

Bekir Şahin konuşma-
sında Azerbaycan’ı Dağlık 
Karabağ’da kazandığı za-
fer nedeniyle tebrik etti. 
Başsavcı Aliyev de Dağlık 
Karabağ savaşında Azer-
baycan’a verdiği destek do-
layısıyla Türkiye’ye minnet-
tar olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan 
13. Yüksek Düzeyli 

Askeri Diyalog 
Toplantısı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 
askeri ve diğer alanlarda iş birliği-
nin mevcut durumunun görüşüle-
ceği 13. Türkiye-Azerbaycan Yük-
sek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ya-
pıldı.

Azerbaycan Savunma Bakan-
lığı tarafından yapılan açıklamada, 
toplantı sırasında Türkiye ile Azer-
baycan arasında, güvenlik, askeri, 
askeri-teknik, askeri tıp, askeri eği-
tim, askeri sanayi ve diğer alanlarda 
ikili iş birliğinin mevcut durumunun 
görüşüleceği kaydedildi.

İki ülke arasında, askeri ve 
savunma alanlarında kalkınma 
perspektifleri ve başlıca faaliyet 
alanlarını da değerlendirileceği bu 
toplantıya, Azerbaycan Savunma 
Bakanı Yardımcısı Korgeneral Ke-
rim Veliyev ve Türkiye Genelkurmay 
İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk 
Bayraktaroğlu’nun başkanlık ettiği 
bildirildi.
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BÜTÜN YOLLAR KARABAĞ’A ÇIKAR!

Azerbaycan, işgalden kurtar-
dığı topraklarda kapsamlı 
imar çalışmalarına devam 
ediyor. İşgalden kurtarılan 

bölgelerde mayın temizleme çalış-
maları sürerken, modern şehircilik 
ilkelerinin temel alındığı imar pro-
jeleri bir bir hayata geçirilmeye de-
vam ediyor.

Hudaferin-Gubadlı-
Laçın karayolunun 
yapımına başlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-

ham Aliyev’in talimatı üzerine, Er-
meni silahlılarının işgalinden kur-
tulan topraklarda yol altyapısının 
yeniden inşası için büyük ölçekli 
inşaat çalışmaları başlatıldı. Altyapı 
projelerinden biri de Hudaferin-Gu-
badlı-Laçın ve Hanlık-Gubadlı oto-
yollarının inşası.

Hudaferin-Gubadlı-Laçın ka-
rayolunun uzunluğu 66 kilometre 
olacak şekilde tasarlanırken, Han-
lık yerleşiminden Gubadlı’ya 17 ki-
lometrelik yeni bir otoyol yapılma-
sı planlanıyor. Tasarlanan yolların 
toplam uzunluğu ise 83 km’dir.

Cumhurbaşkanının emrine göre, 
Karabağ’ın kalkınma planı dikkate 
alınarak, Hudaferin-Gubadlı-Laçın 

ve Hanlık-Gubadlı karayolları, dört 
şeritli birinci teknik kategoriye göre 
inşa edilecek. Proje kapsamına Türk 
şirketleri de dahil edildi.

Karayolunun yapımında hafriyat 
çalışmaları devam ederken, yol özel 
ekipmanlar kullanılarak genişletilip 
profilleniyor ve teknik seviyeye uy-
gun olarak 21,5 metre genişliğinde 
yeni bir depolama sahası inşa edili-
yor. Yeni yapılan yollar boyunca pro-
jeye uygun su transferini sağlamak 
için yuvarlak borular ve dikdörtgen 
su geçişleri ile gerekli yerlerde 5 
yeni yol köprüsü yapılması da plan-
lanmaktadır.

Yolun kısa sürede yapılması-
nı sağlamak için Hanlık yerleşimi 
yakınına yeni bir kamp kuruldu. 
Kampta, asfalt-beton santrali, ma-
kinelerin depolanması ve servisi 
için özel bir alan, işçilere her ko-
şulda ofis, yemek odası ve dinlenme 
alanları inşa edildi.

Karabağ’ın birleşik ulaşım kon-
septinin ayrılmaz bir parçası olan 
yeni Hudaferin-Gubadlı-Laçın ve 
Hanlık-Gubadlı otoyolları, kurta-
rılmış olan Zengilan, Gubadlı ve 
Laçın’dan geçmektedir. Karayolu, 
Gubadlı ve Laçın kentleri de dahil 
olmak üzere bölgedeki 30’dan fazla 
yerleşim yerini kapsayacak.

“Zafer Yolu” inşası 
hız kesmeden devam 

ediyor
Şuşa’nın düşmandan kurtulu-

şunun manevi simgesi olan “Zafer 
Yolu”nun inşaatı, Cumhurbaşka-
nı’nın talimat ve emirleri doğrultu-
sunda genişletilmekte ve inşa edil-
mektedir. Geçen yıl 16 Kasım’da, 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
eşi Mihriban Aliyeva’nın ziyaretinde 
temeli atılan “ Zafer Yolu” sadece 
2 ayda genişletilerek, kısa sürede 
yapılan çalışmalar neticesinde yol 
boyunca trafik sağlandı.

Hacıkabul-Mincivan-Zengezur 
karayolundan Karabağ’ın tacı Şuşa 
şehrine kadar uzanan “Zafer Yolu”-
nun tasarlanan uzunluğu 101 kilo-
metre. Devlet başkanının emrine 
göre, Karabağ’ın imar planı dikkate 
alınarak ikinci teknik seviyeye göre 
iki şeritli “Zafer Yolu” inşa ediliyor.

“Zafer Yolu” nda yer alan özel 
teçhizatın hızlı hareket etmesini 
sağlamak amacıyla, banketlerin 
mayınlardan ve patlamamış mü-
himmattan temizlenmesinin hız-
landırılması ve yolun asfalt-beton 
kaplamaya hazır hale getirilmesi 
planlanmaktadır. Bu sürecin haya-
ta geçirilmesi ile bu yılın Eylül ayına 



27TÜRKİYE AZERBAYCAN

kadar yolun 2 şeritlik tam genişliğe 
ulaşması planlanıyor.

“Zafer Yolu” kurtarılan Füzuli, 
Hocavend, Hocalı ve Şuşa üzerin-
den inşa ediliyor. Karayolu, Füzuli 
ve Şuşa dahil olmak üzere bölge-
lerdeki 20’den fazla yerleşimi kap-
sayacak.

Zengilan’da yeni 
havalimanının temelini 

atıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev, işgalden kurtarılan 
Zengilan kentinde yeni havalimanı-
nın, “akıllı köyler”in ve kara yolunun 
temelini attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı ve eşi Mihriban Aliyeva ve 
kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan iş-
galinden kurtarılan Cebrayıl ve Zen-
gilan’ı ziyaret ederek, “Bu toprakları 
Ermenilerden geri aldık. Azerbay-
can halkı bu güzel yerlerde sonsuza 
kadar yaşayacak. Karabağ Azerbay-
can’dır!” ifadelerini kullandı.

Cebrayıl’da yeni sınır karakolu-
nun açılışını yapan Aliyev, daha son-
ra Zengilan ilinin Ağalı köyüne gide-

rek burada kurulacak olan “akıllı 
köy”ün temelini attı.

“Kardeş Türkiye imar 
çalışmalarımızda aktif 

rol alacak”
Proje yapımında yer alan Türk 

şirket temsilcisi ile görüşen Aliyev, 
“İlk projede bir Türk firmasının yer 
almasına çok sevindim. Bu da do-
ğaldır. Kardeş Türkiye tüm yeniden 
imar çalışmalarımızda aktif rol ala-
cak. Artık birkaç Türk firması imar 
ve altyapı projelerinde yer alıyor. 
Türk firmasının yeşil enerji alanın-
daki faaliyetini burada gördüğümü-
ze sevindim” dedi.

Zengilan’da yeni havalimanı-
nın temelini de atan Aliyev, havali-
manının 3 kilometrelik piste sahip 
olacağını, kargo uçakları dahil her 
tür uçağın buraya iniş yapacağını 
belirtti.

Aliyev, “Havalimanının bura-
da yapılması tesadüfi değil. Çünkü 
coğrafi duruma bakarsanız herkes 
görebiliyor ki Fuzuli, Zengilan ve 
ardından Laçın’da yapılacak üçüncü 
uluslararası havalimanı, Karabağ’ın 
tamamını ve Zengilan dahil doğu 
Zengezur bölgesini kapsayacak. 

Buradan demiryolu ve karayolu ge-
çecek ve Nahçıvan’a yol açılacak” 
dedi.

Zengilan-Horadiz kara yolunun 
da temelini atan Aliyev, işgal döne-
minde yıkılan Zengilan Camisi’nin 
duvarına sembolik olarak taş döşedi.

“Üç maden yatağını 
30 yıl süreyle Türk 

şirketleri işletecek”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-

ham Aliyev, Kelbecer kentindeki üç 
maden yatağının 30 yıl süreyle Türk 
şirketlerince işletilmesi yönünde 
karar yayımladı.

“Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
Gashgaçay, Elbaydaş ve Ağduzdağ 
maden yataklarının araştırılması, 
geliştirilmesi ve işletilmesi ile il-
gili bazı konuların düzenlenmesi 
hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı’nın emri” başlığıy-
la yayımlanan kararname, şirket-
lerin eğitim, analiz, keşif, işleme ve 
işletme haklarının 30 yıl süresince 
Türk şirketlerine devredilmesini 
öngörüyor.

“Zengezur koridoru 
Türkiye ile Azerbaycan 

arasında yeni bir 
bağlantı sağlayacak”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Zengezur koridorunun 
önemli bir kısmının Ermenistan 
arazisinde inşa edilmesi gerektiğini 
belirterek, “Zengezur koridorunun 
önemli bir kısmı Ermenistan ara-
zisinde inşa edilmelidir. Böylelikle 
yeni koridor açılacak ve Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki bağ daha da 
güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

Aliyev, temaslarda bulunmak 
için Bakü’ye giden Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu’nu makamında kabul etti. Ulaşım 
sektörünün her zaman başlıca gün-
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demlerden biri olduğunu belirten 
Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı’ndan 
sonra bu önemin daha da arttığını 
söyledi.

Türkiye ile yeni projelerin ma-
sada olduğunu kaydeden Aliyev, 
“Çok güçlü bir iş birliği geçmişimiz 
var. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu-
nun ortak yapımı elbette ayrı bir 
önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası 
Doğu-Batı koridorunun önemli bir 
parçası. Son yıllarda, bu koridordan 
geçen kargo hacmi arttı” ifadelerini 
kullandı.

Ulaştırma Bakanı Karaisma-
iloğlu da, demir yolu projelerine 
dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı-
mıza da bilgi verdik. Özellikle Nah-
çıvan-Kars arası, Kars-Aralık-Dilu-
cu arası projelerimizi tamamladık. 
İnşallah bunları bir program şek-
linde hazırlayacağız ve birlikte bu 
demir yolunu, Nahçıvan toprakla-
rından geçen yeni bir koridoru inşa 
edeceğiz. Arkadaşlarımızla toplan-
tılar yapacağız. Kardeşlerimizin işi 
bizim işimiz. Hepimiz el ele vererek 
güzel işlere imza atacağız” dedi.

Aliyev, Uluslararası Nizami 
Gencevi Merkezinin düzenlediği 
“Güney Kafkasya: Bölgesel Kalkın-
ma ve İşbirliği Perspektifleri” konu-
lu webinaranda yaptığı konuşmada 
da bölgede gerçekleştirilecek pro-
jelerden bahsederek şu ifadeleri 
kaydetti:

“Şimdi geleceğe bakmalıyız. 
Azerbaycan, topraklarının 30 yıl iş-
gal altında bulunmasına, o bölge-
lerdeki büyük ölçekli yıkıma rağ-

men entegre Güney 
Kafkasya’nın parça-
sı olarak geleceğe 
bakmaya hazırdır. 
Umarız zamanı ge-
lir ve Güney Kaf-
kasya’daki aktif iş 
birliği ve entegras-
yondan konuşuruz.

Zengezur kori-
dorunun açılması-

nın ardından bölgedeki tüm ülkeler 
için yeni fırsatlar oluşacak. Azer-
baycan, iş birliğine ve ortak gele-
cek planlamaya açıktır. İstesek de 
istemesek de biz komşuyuz, yan 
yana yaşamalıyız ve yeniden birlikte 
yaşamayı öğrenmeliyiz. Kolay değil. 
Burada duygular var. Azerbaycan 
halkının kurtarılmış topraklara gi-
dip tamamen yıkılan yerleri görün-
ce neler hissettiklerini bir düşünün. 
Politikacılar, bölgede sürdürülebilir 
kalkınma, barış ve güvenliğin ancak 
karşılıklı faaliyet yoluyla sağlanabi-
leceğini anlatmalılar.”

Karabağ’ın Kalbi 
Şuşa’da Yeni Caminin 

Temeli Atıldı
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

Şuşa’da inşa edilecek yeni caminin 
temelini attı.

Azerbaycanlı ve İtalyan mimar-
lar ile birlikte tasarlanan cami, mo-
dern mimarinin bir örneği olarak 
tasarlandı. Caminin dış yüzeyi Şuşa 
antik camiinin minarelerinde kulla-
nılan geometrik desenlerle süsle-
necek. Geçmiş ile bugün arasındaki 
bağlantıyı yansıtacak şekilde tasar-
lanan cami, Şuşa’nın müferreh ge-
leceğine olan güveni somutlaştıra-
cak.

Şuşa’da toplam 17 cami oldu-
ğunu belirten Aliyev, bu camilerinin 
çoğunun Ermeniler tarafından yıkıl-
dığını ve Şuşa’da yarı yıkık şekilde 3 
cami kaldığını belirtti.

Caminin mimarisinin sembolik 
olması gerektiğini belirten Aliyev, 
“Cami şeklinin 8 rakamını yansıt-
ması gerektiğini önerdim. Çünkü 
8 Kasım’da Şuşa’yı işgalcilerden 
kurtardık ve 8 Kasım resmi olarak 
Azerbaycan’da Zafer Bayramı. Ca-
minin iki minaresi 11 sayısını yan-
sıtmalıdır. On birinci ayda Şuşa ve 
Karabağ işgalden tamamen kurtul-
du. Bu fikirlerden yola çıkarak mi-
marlar çalışmaya başladı ve burada 
gösterilen sunum caminin görünü-
münü yansıtıyor” ifadelerini kullan-
dı.

Tarihi Yukarı Gövher Ağa Ca-
misi’nde ise 29 yıl sonra ilk bayram 
namazı kılındı. Kılınan bayram na-
mazı Azerbaycan’ın ulusal televiz-
yonlarınca canlı yayınlandı.
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İlham Aliyev’in ta-
limatıyla, Ermenilerin 
işgaline kadar 1 No’lu 
okul olarak faaliyet 
gösteren ve Ermeniler 
tarafından tahrip edile-
rek kullanılamaz hale 
getirilen okulun yeni-
den inşası da başlatıldı.

Temeli 1830 yılında 
atılan Azerbaycan ve 
Güney Kafkasya’daki ilk 
laik okul,  960 öğrenci-
lik yeni bir lise şeklinde 
tasarlanacak.

Kebele Tren İstasyonu 
ve Laki İstasyonu-
Kebele Tek Hatlı 
Demiryolu Açıldı

Kebele Tren İstasyonu ve Laki 
İstasyonu-Kebele Tek Hatlı Demir-
yolu Açılışa Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban 
Aliyeva katıldı.

Demiryollarının modernizasyo-
nu, Azerbaycan’ın ekonomik potan-
siyelini ve sosyal alanın gelişimine 
gösterilen ilgiye gözler önüne seri-
yor. Yan yollar dahil 44,5 km uzun-
luğunda olan Demiryolu hattı, Ke-

bele’den başkente ve diğer yerlere 

seyahat eden sakinlerin evlerine ra-

hat ve güvenli bir şekilde ulaşmaları 

için tasarlandı.

Bum-Tikanlı-Ab-
rikh karayolunun 2. 
kilometresinde Bum 
Nehri üzerinde yeni bir 
köprü ve 20.000 nüfuslu 
11 yerleşim birimini ilçe 
merkezi ve diğer yerle-
şim yerlerinden ayıran 
Bum yerleşimine giden 
2 kilometrelik yol açıldı.

Bum Nehri üzerin-
deki yeni köprü ve yol, 
Kebele bölgesinin ka-
rayolu altyapısını iyileş-
tirmek için ek önlemler 

almak üzere Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in emri uyarınca inşa edildi. 
310 metre uzunluğunda ve 9 metre 
genişliğindeki köprü, sürücülerin ve 
vatandaşların güvenli ve rahat ha-
reketlerinin sağlanmasında önemli 
bir rol oynuyor.

Ahmetbeyli- Füzuli – 
Şuşa Karayolu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Daşaltı köyünden geçen 
Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa karayolu 
üzerinde yapılacak tünelin de te-
melini attı. Buraya her biri iki şeritli 
toplam iki tünel yapılacağı kayde-
dildi. Tünellerin her biri 530 metre 
uzunluğunda ve 12 metre genişli-
ğinde olacak.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Azerbaycan’ın 
Ermenistan ordusundan gani-
met olarak ele geçirdiği askeri 

araçların sergilendiği Savaş Ganimet-
leri Müzesi, Askeri Ganimet Parkı’nın 
açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Vatan Mu-
harebesi zaferinden bir gün sonra or-
duyla yaptığı toplantıda düşman gani-
metlerini ve tahrip edilen teçhizatlarını 
göstermeyi planladığını belirtmişti. Bu 
ganimetlerden bazıları ise 10 Aralık’ta-
ki Zafer Geçit Töreni sırasında gös-
terilmişti. İlham Aliyev’in talimatıyla 
kurulumuna başlanan Askeri Ganimet 
Parkı, büyük ölçekli çalışmalar netice-

sinde kısa sürede tamamlanarak ben-
zersiz bir açık hava parkı şeklinde inşa 
edildi.

300’den Fazla Askeri 
Teçhizat

Bakü’de yer alan ve 5 hektar-
lık bir alanı kaplayan Savaş Gani-
metleri Müzesi’nde, savaşta imha 
edilen ve çalışır halde ele geçirilen 
tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze 
sistemleri, küçük silahlar ve diğer 
araçlar olmak üzere 150’e yakın 
araç ve 300den fazla askeri teçhizat 
sergileniyor.

“Karabağ 
Azerbaycan’dır”

Müzede, Azerbaycan’ın savaş-
tan sonra başkent Bakü’de düzen-
lediği Zafer Geçit Töreni sırasında 
yer alan Ermenistan ordusuna ait 2 
bin askeri aracın plakasından olu-
şan “Karabağ Azerbaycan’dır!” ya-
zılı levhalar sergileniyor.

Sergilenen levhaların önünde 
konuşma yapan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev şu ifadeleri kaydetti:

“Birinci Karabağ Savaşı’ndan 
sonra Ermeniler, Azerbaycanlıların 
şahsi arabalarının plakalarını alıp 

AZERBAYCAN’IN ŞANLI ZAFER GÖSTERGESİ:
Savaş Ganimetleri Müzesi
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işgal edilen topraklarda gösterdiler. 
Azerbaycanlıların atalarının toprak-
larından kovulduklarını göstermek 
için bir levha yaptılar.

Aslında bu eylem Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a ve halkımıza yönelik 
etnik temizliğinin bir tezahürüdür. 
Çünkü siviller mülklerini terk etmek 
zorunda kaldı, bazıları işgal edilen 
bölgeleri çıplak ayakla terk etmek 
zorunda kaldı. Ermeniler, yabancı 
turistlere bu levhaları göstererek 
ordularının gücünü göstermeye ve 
Ermenistan’ın yenilmez bir ordusu 
olduğu efsanesini yaratmaya ça-
lıştılar. Azerbaycanlılar arabalarını 
bırakıp topraklarını terk etti. Bunu 
unutmadık ve bu levha Ermeni ka-
çışının bir tezahürüdür. Çünkü bu 
rakamlar askeri kamyonların sayı-
sıdır. Azerbaycan Ordusu tarafından 
522 askeri kamyon imha edildi veya 
ganimet olarak alındı. Savaş sıra-
sında bile sayıları toplama ve sak-
lama talimatı verdim ve bir gün bu 
sayıları göstereceğiz.

Plak, 10 Aralık’ta Zafer Geçit 
Töreni sırasında sergilendi. Azadlık 
Meydanı’nda, tüm halkımızın önün-
de, Ermenistan’ın yenilgisi, Ermeni 
kaçışı bir kez daha gösterildi. Bugün 
bu levha Askeri Ganimet Parkı’n-
da sergileniyor. Burada sergilenen 
kamyon numaraları, alınan ekipma-

nın sadece küçük bir kısmıdır. 522 
düşman kamyonu imha edildi ve 
ganimet olarak alındı. Buraya gelen 
herkes - bir Azerbaycan vatandaşı, 
ülkemizi ziyaret edenler onu gö-
recek. Ermeniler de görsün. Kötü 
davranışlarının karşılıksız kalma-
dığını görsünler. İşte onlara verilen 
cevap: Karabağ Azerbaycan’dır!”

İskender-M Füzesinin 
Kalıntıları da Yer Alıyor

44 gün süren savaş sırasın-
da, savaş alanında yenilgiye uğra-
yan Ermenistan’ın, insanlığa karşı 
suçlar işlediği ve sivil yerleşim bi-
rimlerine roket saldırıları da dahil 
olmak üzere savaş suçları işlediği 
ve sivilleri öldürdüğü bir gerçektir. 

Parkın girişine kronolojik sırayla bu 
gerçekleri yansıtan bir levha yer-
leştirildi. Şuşa’ya atılan İskender-M 
füzesinin kalıntıları da parkta sergi-
leniyor.

İskender-M füzesinin kalıntıla-
rına bakan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, “Şuşa’ya bakın, bu “İsken-
der-M” füzeleri Ermeniler tarafın-
dan ateşlendi. Bu füzeler Ermeni 
ordusunda nereden geliyor? Bu fü-
zelerin var olmaması gerekirdi. Bu 
zaten görsel bir kanıt. Bu, Ermenis-
tan’ın savaş suçunun kanıtı ve biz 
bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah 
Ermenistan’ın eline nasıl geçti? He-
nüz bir cevap almadık. Ama alaca-
ğız. Ermenistan’ın “İskender-M” fü-
zeleri ile antik kentimiz Şuşa’yı yok 
etmeye çalıştığını herkes görsün. 
Şuşa’yı kurtardıktan sonra kullan-
dılar. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece 
resmi bir duyuru bekliyoruz. Herkes 
gelip görecek. Bu, Ermeni vahşeti 
ve savaş suçlarının bir başka görsel 
kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Gerçek bir savaş alanını anım-
satan ve Ermenistan ordusunun 
kullandığı her türlü araç ve silahın 
sergilendiği parkta, Ermeni asker-
lerinin maketleri de yer alıyor. Bazı 
asker maketlerinin kafalarının gök-
yüzüne bakması ise Azerbaycan or-
dusunun havada büyük hakimiyet 
sağladığı insansız hava araçlarının 
Ermenistan askerleri üzerinde bı-
raktığı korkuyu simgelemesi açısın-
dan dikkat çekici.
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AZERBAYCAN DİASPORASI UMUMMİLLİ LİDER HAYDAR ALİYEV’İN 
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ERMENİSTAN’IN ULUSLARARASI İNSAN 
HAKLARI İHLALLERİ RAPORLAŞTIRILDI

İşgalci Erme-
nistan’ın Dağ-
lık Karabağ 
Savaşı sırasın-

da Azerbaycan 
t o p r a k l a r ı n d a 
gerçekleştirdiği 
uluslararası in-
san hakları ihlal-
leri raporlaştırıl-
dı.

Ermenistan, 
yaklaşık 30 yıl-
dır Azerbaycan 
topraklarını işgal 
etmekle kalmamış sivilleri insanlık 
dışı muameleye maruz bırakarak iş-
kenceyle öldürmüştür. Hocalı, Kanlı 
Ocak gibi tarihe kara bir leke olarak 
geçen ve Azerbaycan halkının içinde 
hala sıcaklığını hissettiği katliamlara 
sebebiyet veren Ermenistan, 27 Eylül 
2020 tarihinde başlayan çatışmalar-
dan bu yana askeri provokasyonlarla 
Azerbaycanlı sivilleri ve yerleşim bi-
rimlerini hedef almış, çatışmalarda 
kullanılması yasaklanan silah, bom-
ba ve savaş yöntemleriyle insanlık 
suçu işlemiştir.

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da 
topraklarını işgalden kurtarmak için 
yürüttüğü operasyonda 2 bin 900 şe-
hit vermiştir.

“Doğal kaynaklarımızı yasa dışı 
olarak kullanan Ermenistan 

ve yabancı ortakları da 
uluslararası mahkemelerde 

hesap verecek”

Azerbaycan Devlet Televizyo-
nu’na konuşan Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, “Doğal kay-
naklarımızı yasadışı olarak kullanan 
Ermenistan ve onun yabancı ortakları 

da uluslararası mahkemeye çıkacak” 
dedi.

Aliyev, altyapı ve imar çalışma-
larının yanı sıra zarar hesaplama sü-
recinin de devam ettiğini belirterek, 
“Planımız Ermenistan’ı uluslararası 
mahkemelere çıkarmak. Tabii bunu 
yapacağız ve yabancı uzmanlar bu 
konuda bize yardımcı olacak. Doğal 
kaynaklarımızı yasa dışı olarak kulla-
nan Ermenistan ve yabancı ortakları 
uluslararası mahkemelerde hesap 
verecek. Çünkü altın, bakır maden-
leri ile diğer doğal kaynaklarımızın 
Ermeniler tarafından yağmalanması 
ve hukuka aykırı olarak kullanılması 
uluslararası suçtur ve bu yönde yasal 
işlemler başlatılmıştır. Artık yabancı 
ortaklarımız da bu işe dahil edildi” 
ifadelerini kullandı.

Vatan Muhaberesi sırasında Er-
menistan’ın Şuşa’ya fırlattığı kulla-
nımı yasak olan İskender-M füzesiy-
le ilgi bilgi veren Aliyev, şu ifadeleri 
kaydetti:

“İhracatı yasaklanmış ölümcül 
İskender-M füzeleri Ermenistan’ın 
eline nasıl geçti? Bu iki şekilde ger-
çekleştirilebilir. Ya kaçak yollardan 

ya da uluslarara-
sı kuralları ihlal 
ederek. Bu soru-
ya yanıt bekliyo-
ruz. Azerbaycan 
halkı yanıt bekli-
yor. Birçok konu-
yu kendimiz için 
açıklığa kavuştur-
duk. Bu füzelerin 
ne zaman ve ne-
den ateşlendiğini 
biliyoruz. Ancak 
bize bu füzeleri 
ateşleyen Erme-

nistan’dan ve Rusya’dan resmi yanıt 
almalıyız. Bu füze sistemleri ya Er-
menistan’a teslim edildi ya da yasa-
dışı olarak Rusya’dan çıkartıldı. Bu 
soruların cevabı yok.

Rusya ve Azerbaycan’ın stratejik 
ortaklığı var. Azerbaycan’ın rızasıyla 
topraklarımıza, Karabağ, Hankendi 
ve çevre bölgelere Rus askerleri ge-
tirildi. Bu yeni iş birliği biçiminin iliş-
kilerimizi pekiştireceğini düşünüyor-
duk. Aslında pekiştirmeli de. Ancak 
Şuşa’da İskender-M füzelerinin bu-
lunması ve bu konuda henüz tam ce-
vap almamış olmamız, elbette Azer-
baycan halkı ve yönetiminde haklı 
olarak teessüf ve şaşkınlık uyandır-
maktadır. Bu konunun netleşeceğini 
umuyoruz. Stratejik ortaklar arasın-
daki ilişkiler samimi olmalıdır.”

TBMM, Ermenistan’ın Karabağ 
Savaşındaki Hak İhlallerini 

Raporlaştırdı
TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 

İkinci Karabağ savaşı sırasında yerinde 
incelemeler yaparak Ermenistan’ın in-
san hakkı ihlallerini raporlaştırdı.

Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki 
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 
raporunda, Ermenistan’ın 44 gün süren 
savaşta sivil yerleşim yerlerini özellikle 
hedef aldığını, Ermeni yöneticilerin La-
hey’de yargılanmasının ve Azerbaycan-
larının zararının karşılanması gerektiği 
belirtildi.

Hazırlanan raporun çok sayıda dile 
çevrilerek ilgili parlamenter kurumlar 
aracılığıyla diğer ülkelerin dikkatini çe-
keceklerini, 4 ayrı BM kararına rağmen 
bölgede işgalci konumdaki Ermenis-
tan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını 
belirten Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, 
“Ermenistan’ın Karabağ’daki çatışma-
larda ön plana çıkan eylemlerinin siville-
re ve sivil yerleşim yerlerine gerçekleş-
tirdiği saldırılar olduğu görülmektedir. 
Bu eylemler birer savaş suçudur” dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Bakü, 
Gence, Terter ve Berde şehirlerinde Er-
menistan’ın saldırıları sonucu hayatını 
kaybeden sivil yakınlarıyla görüşmeler 
yapılarak ve yetkililerden bilgi alınarak 
hazırlanan rapora ilişkin şu ifadeleri kay-
detti:

“İkinci Karabağ Savaşı olarak adlan-
dırılan savaş sırasında Ermenistan or-
dusu uluslararası insancıl hukuku siste-
matik olarak çiğnemiş, misket bombası 
ve fosforlu mermiler gibi yasak silahları 
kullanmış, kasıtlı olarak sivillerin ika-
met mahallerine, mezarlıklara, okullara, 
sağlık binaları, elektrik, gaz, su ve boru 
hatları gibi ekonomik altyapı tesislerine, 
tabii ve kültürel tesislere saldırmıştır. 
Gence’ye düzenlenen saldırılarda evler, 
tarihi ve kültürel öneme sahip mekânlar, 

büyük alışveriş yerleri, benzeri kamusal 
alanlar ciddi biçimde zarar görmüş ve 
tahrip edilmiştir.

Bu eylemler neticesinde çatışmalar 
sona erdiğinde 94 sivilin öldüğü, 405 si-
vilin yaralandığı, 3 bin 326 evin, 504 sivil 
tesisin tahrip edildiği, 120 adet çok katlı 
apartmanın yıkıldığı tespit edilmiştir. Er-
menistan’ın Karabağ’daki çatışmalarda 
ön plana çıkan eylemlerinin sivillere ve 
sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği 
saldırılar olduğu görülmektedir. Bu ey-
lemler birer savaş suçudur.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, 
Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Om-
budsman) Sabina Aliyeva ile görüşmesi 
esnasında, Ermenistan’ın Yukarı Kara-
bağ savaşında işlemiş olduğu insan hak-
ları ihlallerine ilişkin Türkiye Kamu De-
netçiliği Kurumunun yayınlamış olduğu 
rapor için teşekkürlerini ileterek, ulus-

lararası platformlarda raporun takipçisi 
olacaklarını belirtti.

Karabağ Savaş Suçlarını 
Araştırma Komisyonu Kuruldu

Türkiye ve Azerbaycan’dan farklı 
meslek kollarının girişimiyle, Karabağ 
Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu 
kuruldu.

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Er-
menistan’ın Azerbaycan’a yönelik işlediği 
savaş suçlarını araştıracak olan komis-
yon, yaklaşık 30 ülkenin eski büyükel-
çileri, üniversite rektörleri, akademis-
yenler, subaylar, tarihçiler, hukukçular, 
araştırmacı-yazarlar, gazeteciler, savaş 
muhabirleri, sosyologlar, psikologlar, 
raportörler ve stratejik danışmanların-
dan oluşuyor.

Karabağ Savaş Suçlarını Araştır-
ma Komisyonu Başkanlığına Salih Kurt 
getirilirken, Komisyonun Başkan Veki-
li ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Bayram Altan, Onur Üyesi Güldal Akşit, 
Başkan Yardımcısı ve Hukuk Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Komisyon 
Başkan Yardımcıları ise; Prof. Dr. Refik 
Turan, Prof. Dr. İlham Rahimov, Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Namık Ak, 
Asif Memmedov ve Abdurrahman Arıcı, 
Medya Kurulu Başkanı ise Müslüm Ak-
türk seçildi.

Ermenistan’ın savaş suçlarını araş-
tıracak olan komisyon, Ermenilerin in-
sanlık dışı eylemlerinin cezasız kalma-
ması içinde çalışacak.



36TÜRKİYE AZERBAYCAN

Türk Konseyi Medya ve Enfor-
masyondan Sorumlu Bakan-
lar ve Üst Düzey Yetkililer 3. 
Toplantısı, 10 Nisan’da Ba-

kü’de gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri 
Bagdad Amrayev’in moderatörlü-
ğünü yaptığı toplantıya,  Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet 
Haciyev ve Türkiye Cumhuriyeti  
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun’un yanı sıra Kırgız 
Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, 
Spor ve Gençlik Politikası Bakanı 
Kairat İmanaliev, Özbekistan   Cum-
hurbaşkanlığı İdaresi Bilgi ve Kit-
le İletişim Ajansı Başkanı Asadjon 
Khodjaev, Kazakistan Cumhuriyeti 
Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakan Yar-
dımcısı Askhat Oralov ve Macaristan 
Güvenlik Politikası Devlet Bakanı 
Peter Sztaray iştirak etti.

Genel Sekreter Bagdad Am-
rayev, açılış konuşmasına işgal al-

tındaki topraklarını işgalden kur-
tararak şanlı bir zafer kazanan 
Azerbaycan’ı bir kez daha tebrik 
ederek başladı. Türk Dünyası lider-
lerinin Karabağ savaşından sonra 
ilk kez bir araya geldiğini hatırla-
tan Amrayev, Türk Konseyi’nin en 
önemli konularından birinin medya 
işbirliği olduğunu söyledi. Konsey 
üye devletleri arasında medya ala-
nında iş birliğinin stratejik önem ta-
şıdığını belirtti.

Türk devletlerinin Azerbaycan’ın 
yanında olmaya devam edeceğini 
söyleyen Amrayev, “Azerbaycan’ın 
topraklarını işgalden kurtardığı için 
çok mutluyuz. Türk devletleri olarak 
Azerbaycan ile dayanışmamızı ifade 
ediyoruz” dedi.

Kurtarılan bölgelerin yeniden 
inşası için mümkün olan her türlü 
desteği sağlayacaklarını da sözleri-
ne ekledi.

“Türk Konseyi 
44 günlük Zafer 

Savaşı’nda 
Azerbaycan’ı açıkça 

destekledi”
Etkinlikte konuşma yapan Azer-

baycan Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türk 
Konseyi’nin 44 günlük Zafer Sava-
şı’nda Azerbaycan’ı açıkça destek-
lediğini söyledi. Azerbaycan ve Türk 
Konseyi’nin bilgi ve iletişim alanında 
yakın ilişkileri olduğunu vurgulayan 
Hacıyev, Türk Konseyi bünyesinde 
enerji, ulaştırma ve diğer alanlar-
da çalışma grupları oluşturuldu-
ğunun altını çizdi. Bu nedenle her 
alanın bilgi desteğine sahip olması 
gerektiğini söyleyen Hacıyev, savaş 
sırasında Azerbaycan medyasının 
gerçeği dünyaya aktarmak için etkili 
bir şekilde hareket ettiğini,  kardeş 
Türk medyasının da bu konuda etkili 
bir şekilde faaliyet yürüttüğünü be-
lirtti.

Hikmet Hacıyev, Türk Dünyası-
nın ortak bir tarihi ve değerleri ol-
duğunu kaydederek, “ Bugün Türk 
Konseyi üye ülkelerine yönelik kış-
kırtıcı bilgilendirme saldırıları yaşa-
nıyor. Bu yüzden birlikte çalışmalı-
yız. Bu bakımdan bugünkü olay özel 
bir önem taşımaktadır” diye konuş-
tu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
yardımcısı, modern zamanların en 
sorunlu konularından birinin sahte 

TÜRK KONSEYİ MEDYA VE 
ENFORMASYONDAN SORUMLU 

BAKANLAR VE ÜST DÜZEY YETKİLİLER 
3. TOPLANTISI BAKÜ’DE DÜZENLENDİ
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haberlerin sosyal ağlarda dolaşma-
sı olduğunu, yeni medya kanun ta-
sarısının hazırlanmakta olduğunu 
söyleyerek kanun tasarısının iyileş-
tirilmesi için Türkiye’nin deneyimi-
nin kullanıldığını sözlerine ekledi.

Hacıyev, “Türk Konseyi bünye-
sinde bu alanda ortak hareket et-
menin de önemli olduğunu düşünü-
yorum. Ermenistan, 30 yıldır işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarındaki 
tüm maddi ve kültürel anıtları yok 
etti. Bu gerçekleri dünya toplumuna 
aktarmak önemlidir. Bu bağlamda, 
Türk Konseyi’ne üye ülkelerin ortak 
faaliyetleri özel bir önem taşımakta-
dır.

Yeni yasa tasarısı bir dizi önemli 
konuyu yansıtıyor. Bu yasa tasarı-
sı medyanın gelişmesine izin vere-
cek. Azerbaycan, Türk dili konuşan 
ülkeler arasındaki ilişkileri geliş-
tirmek için gerekli çalışmaları ya-
pıyor. Ülkemiz aynı zamanda Türk 
dili konuşan ülkelerle işbirliğinin 
geliştirilmesi için bir yol haritası ha-
zırlamaktadır. Türk dili konuşan ül-
keler arasındaki işbirliği her alanda 
başarılı bir şekilde gelişmektedir. 
“Bilgi ve iletişim alanındaki işbirliği-
nin genişletilmesi de önceliklerden 
biridir.

Karabağ savaşı sırasında Türk 
medyasının bu konunun haberleş-
mesinde aktif rol aldığını gördük. 
Birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” 
ifadelerini kullandı.

“Yeni tehditler 
karşısında Türk 

Dünyası olarak birlikte 
olmamız gerekiyor”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk 
Konseyi’nin bu yıl ilk zirvesinin ya-
pılmasının üzerinden 12 yıl geçtiğini 
ve Türk Konseyi’nin dünyada önemli 

bir platform haline geldiğini söyledi. 
Altun, “Türkiye’ye yönelik tehditler 
devam ediyor. Yeni tehditler karşı-
sında Türk dünyası olarak birlikte 
olmamız gerekiyor. Bu bizim kar-
deşliğimizin talebidir” ifadelerini 
kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Türki-
ye’nin 44 günlük savaşta Azerbay-
can’ın yanında yer aldığını, medyada 
da elinden geleni yaptığını belirte-
rek, “Türkiye ile Azerbaycan arasın-
da kurulan medya platformu buna 
önemli bir örnektir. Türk dili konu-
şan ülkeler olarak bizler bu platfor-
mu genişletmeli, güçlendirmeli ve 
tehditlerle birlikte mücadele etme-
liyiz” dedi.

Türk Dün-
yasının temel 
sorunlarından 
birinin dezen-
formasyon la 
mücadele ol-
duğunu söyle-
yen Altun, “Di-
jital faşizmle 
mücadele çok 
önemli. Dijital 
faşizmle mü-
cadele için ge-
rekli adımları 
atmaya başladık. Türkçe konuşan 
ülkeler olarak çabalarımızı medya 
platformunda birleştirmeli ve bu 
belayla birlikte mücadele etmeliyiz.”

Türk Konseyi 
Devletlerinden ‘Her 
Alanda Türk Birliği’ 

Mesajı 
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, En-

formasyon, Spor ve Gençlik Poli-
tikası Bakanı Kairat İmanaliev de 
medya alanındaki iş birliğinin ge-
nişletilmesi de dahil olmak üzere, 
Türkçe konuşan ülkeler arasındaki 

bağların güçlendirilmesi gerektiği-
ne dikkat çekti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı 
Başkanı Asadjon Khodjaev, ülkesi-
nin Karabağ’ın yeniden yapılanma-
sına katkıda bulunmak istediğini 
söyledi. Özbek inşaat firmalarının 
buna hazır olduğunu kaydetti.

Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve 
Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Askhat Oralov,  Türk Konseyi hima-
yesinde siyasi, ekonomik, kültürel, 
eğitim ve diğer alanlarda aktif iş bir-
liğini hatırlattı.

Macaristan Güvenlik Politikası 
Devlet Bakanı Peter Sztaray ise ül-
kesinin kendisini Türk dili konuşan 
ülkeler arasında gördüğünü vur-
gulayarak, “Şu anda en büyük zor-
luklardan biri sahte haberlere karşı 
mücadeledir” dedi. Ulusal ve ulus-
lararası düzeyde kamuoyuna doğru 
bilgi vermek önemlidir. Yanlış bilgi-
nin küresel sonuçlarına şahit olu-
yoruz. Macaristan hakkında yanlış 
bilgilerin yayıldığını da görüyoruz. 
Bu alanda iş birliği önemlidir. Maca-
ristan bilgi alanındaki deneyimlerini 
paylaşmaya hazır “ dedi.
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CAN AZERBAYCAN İLE 
EĞİTİMDE DE EL ELE

A
zerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, mesleki eğitim 
başta olmak üzere eğitim 
alanındaki Türkiye – Azer-

baycan iş birliği çalışmaları nedeniyle 

düzenlenen Azerbaycan gezisinde te-

maslarda bulunmak için Azerbaycan’a 

gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-

çuk’u kabul etti.

Türkiye ve Azerbaycan’ın tüm 

alanlarda karşılıklı saygı ve çıkarlar te-

melinde iki kardeş ülke olarak iş birliği 

yaptığını söyleyen Aliyev, “Genç neslin 

yetiştirilmesi ve birbirlerine bağlı olma-

ları için eğitim alanında önemli adımlar 
atılmalıdır ve atılıyor. Ülkemizde yeni 
dönem başladı. Karabağ savaşı sonra-
sında imar dönemi başladı.

Size, işgalden kurtarılan topraklar-
da Ermenistan’ın gerçekleştirdiği yıkı-
mın anlatıldığı kitabı takdim edeceğim. 
Topraklarımızın nasıl bir yıkıma maruz 
kaldığını göreceksiniz. Şimdi o şehir-
lerin planları hazırlanıyor. Planlarda 
okulların inşası da yer alıyor. Kardeşim 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa’ya ger-
çekleştireceği ziyaret kapsamında Tür-
kiye’den hediye olarak önerilen okulun 

temelinin atılması öngörülüyor” dedi. 
Mesleki Eğitim konusunda da Türki-
ye’den destek beklediğini dile getiren 
Aliyev, 2. Karabağ Savaşı’nı Türk tarih 
kitaplarında görmek istediğini belirtti.

Ziya Selçuk cevaben, “Eğitimin 
geliştirilmesi, geleceğe dönük prog-
ramlar konusunda mevkidaşımla ne 
gerekiyorsa ziyadesiyle yaparız. Hiç en-
dişeniz olmasın. Sizin emirleriniz bizim 
için yeterlidir. Bu çerçevede, meslekî 
eğitimle ilgili yaptığımız protokol şu 
anda hayata geçiyor. Bugün de onun 
temaslarını sürdüreceğiz. Süreçlerin 
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hızlanması için ne gerekiyorsa birlik-
te yapıyoruz. Verdiğiniz destek bizim 
açımızdan çok çok mühim” ifadelerini 
kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya 
Selçuk, T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. 
Cahit Bağcı ve Türkiye Azerbaycan Par-
lamentolararası Dostluk Grubu Başka-
nı Şamil Ayrım ve beraberindeki heyet 
ayrıca Azerbaycan’daki başarılı Türk 
okulu Türk Dünyası Bakü Atatürk Lise-
si’ni ziyaret etti. Türk Dünyası araştır-
maları Vakfı tarafından 1990’lı yılların 
başlarından beri başarılı bir şekilde 
faaliyetini sürdüren Atatürk Lisesi’nin 
yeni açılan kampüsünü oldukça beğe-
nen Bakan Selçuk bakanlık olarak des-
teklerini sürdüreceklerini belirtti.

Gezi programı dahilinde Ziya Sel-
çuk, Haydar Aliyev’in kabrini de ziyaret 
ederek anı defterine yazdı.

Türkiye Azerbaycan’da 
2 Meslek Okulu Açacak

19 Şubat 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 9. 
Karma Ekonomik Komisyon Top-
lantısı’nda iki ülkenin eğitim bakan-
larınca imzalanan protokole göre, 

Azerbaycan’da Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle 
iki yeni meslek okulu kurulması ka-
rarlaştırıldı.

Türk tarafı ile ortak yönetilecek 
olan meslek okullarının binaları, te-
sisleri ve diğer maddi varlıklar Azer-
baycan tarafına ait olacak.

Meslek okullarının ayrıntıları 
Türkiye’de gerçekleştirilen mesleki 

eğitim deneyimlerine uygun olarak 
ve karşılıklı mutabakat aracılığıy-
la belirleneceğinin altı çizilirken bu 
okullardan mezun olacak öğrenci-
lere hem Türkiye hem Azerbaycan 
diploması verilecek. Okullarda gö-
rev yapacak Türk personelin maaşı-
nın Türkiye, Azerbaycanlı personelin 
maaşının ise Azerbaycan tarafından 
karşılanması kararlaştırıldı.
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“Vatan uzakta değil” sloganıyla yola 
çıkan Devlet Diaspora Komitesi, 
son üç yılda birçok ilke imza attı. 
Komite, düzenleyici, başlatıcı ve ko-
ordinatör olarak görevlerini onurlu 
ve yılmadan yerine getirdi ve Azer-
baycan diasporası bu girişimlere 
yürekten ve sevgiyle cevap verdi. 
Bunu yazmaktaki amacım, “son üç 
yılın başlangıcı” dediğimiz ve aşağı-
da açıklayacağımız konuların Devlet 

Komitesi ve Azerbaycan diasporası-
nın ortak başarıları olarak değer-
lendirilmesidir.

Elbette bu başarıların arka-
sında devletin özeni ve desteği var. 
Hem Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
hem de Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı Mihriban Aliyeva, yurt dı-
şında yaşayan Azerbaycanlılara dik-
kat ve özen göstererek, Azerbaycan 
devletine ve milli kimliğine bağlı her 

bir yurttaşımızın yanında olduğunu 
ifade ettiler. Bu ifade sadece sözle 
değil, fiilen de doğrulanmıştır. Bu 
özeni takdir eden ve karşılık veren 
diasporanın hizmetleri de yadsına-
maz.

Araştırma, Azerbaycan diaspo-
rasının en büyük başarılarından ve 
Komite’nin en önemli “ilklerinden” 
birinin de Koordinasyon Konseyle-
rinin oluşturulması olduğunu söy-

AZERBAYCAN 
DİASPORASINDAN

BİR İLK DAHA:
“YAŞAT” MARATONU
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lemek için temel oluşturmaktadır. 
Bugün Azerbaycan diasporasının 
devletimizin yurtdışında “yumuşak” 
bir gücü olarak söz sahibi olabil-
mesi, koordineli faaliyetlerin sonu-
cudur. Şu anda 29 ülkeyi kapsayan 
13 Koordinasyon Konseyi bulun-
maktadır.

Bu alandaki bir sonraki başarılı 
adım yurtdışında Azerbaycan Evle-
rinin açılmasıdır. Bugün 9 ülkede 
faaliyet gösteren 11 Azerbaycan 
evi Azerbaycanlıların ana adresi ve 
müzakere yeri haline geldi. Ulusal 
ve kültürel değerlerin tanıtımında 
önemli rol oynayan bu evler, CO-
VID-19 ile mücadelede birer umut 
mekanı haline geldi.

Karabağ’ın Azerbaycan’ın tari-
hi toprakları olması çağrısının yanı 
sıra yurtdışındaki “Karabağ” adı 
verilen Azerbaycan okulları genç 
yurttaşlarımızın milli kimliklerini 
unutmamaları, dilimizi ve tarihimizi 
korumaları açısından önemlidir.

Diaspora kuruluşları tarafın-
dan 23 Şubat 2019 tarihinde Bel-
çika’nın başkenti Brüksel’de ve 
22 Şubat 2020’de Almanya’nın 

başkenti Berlin’de Pan-Avrupa 
Karabağ mitingi de bir ilk oldu. 
Belçika’da 12 ve Berlin’de 17 ilde 
“Karabağ Azerbaycan’dır!”, “Te-
röre hayır diyoruz”, “Azerbaycan 
adalet istiyor!”, “Hocalı’ya kayıtsız 
kalmayın!”, “Barış ve masumiyetin 
katillerine yazıklar olsun!”, “Erme-
ni yalanlarına dur de”, “Dilgem ve 
Şahbaz’a özgürlük” gibi sloganlar-
la uluslararası topluma çağrılarda 
bulunuldu. Belçika’daki mitinge 22 
ülkeden 800’den fazla ve Berlin’de 
30 ülkeden 1.300’den fazla yurtta-
şımızın yanı sıra dost ülkelerin di-
asporasının temsilcileri katıldı.

Azerbaycan Demokratik Cum-
huriyeti’nin 100. Yıl dönümüne ada-
nan “Cumhuriyetin 100. Yıl Dönü-
mü” Diaspora Gençliği 1. Yaz Kampı 
düzenlendi. 22-28 Ağustos 2018 
tarihlerinde Şeki’de düzenlenen 
kampa 37 ülkeden 140 genç katıl-
dı. İkinci yaz kampı “Nasimi 650”, 
8-14 Temmuz 2019 tarihlerinde 51 
ülkeden 110 gencin katılımıyla Şa-
mahı’da gerçekleştirildi.

Adil olmak gerekirse, son üç 
yılda diaspora ile çalışma alanında 

yürütülen projeleri tek bir makale-
de ele almak zor ve yukarıdaki liste-
yi genişletmek mümkün. İnfografik 
haritanın oluşturulması, Diaspora 
TV, Diaspora FM, yurtdışında yaşa-
yan Azerbaycan uçakları için ders 
kitaplarının hazırlanması vb. her 
biri bir makalenin konusu olabilir.

Azerbaycan diasporasının Va-
tan Muharebesi’nde gösterdiği bir-
lik, vatan ve devlete olan bağlılığı, 
özellikle mutluluk ve sevinç ile ve 
ayrıca yurtdışında yaşayan hemşe-
rilerimize minnettarlık duygusu ile 
özellikle belirtilmelidir.

44 günlük Vatan Muharebesi 
sırasında

•	 57	 ülkedeki	 yetkililere	 ve	
uluslararası kuruluşlara yö-
nelik 28 dilde 1158 açıklama 
ve 4700 e-posta,

•	 36	 yabancı	 ülkede	 198	 etkin-
lik,

•	 43	ülkede	26	dilde	355	maka-
le,

•	 Azerbaycan	 gerçeklerini	 yan-
sıtan 55’ten fazla kısa video,
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•	 60	 ülkeden	 binlerce	 hem-
şehrimizin katıldığı 300 video 
konferans,

•	 ABD,	İngiltere,	Almanya,	Hol-
landa, Belçika, Fransa vb. gibi 
önde gelen ülkelerde led ek-
ranların yansıtılması, reklam 
panoları, sloganlar,

•	 Savaştan	 etkilenen	 sivillere	
maddi ve manevi destek sağ-
lamak vb. Azerbaycan diaspo-
rasının faaliyetlerinin küçük 
bir örneğidir.

Tüm bunlar, Azerbaycan di-
asporasının tarihinde bir ilk olan 
“YAŞAT” Maratonunun tarihimizde 
başarılı bir sayfa olarak anılacağını 
söylemek için sebep veriyor. Azer-
baycan diasporası, son üç yıldaki 
faaliyetleriyle devlet-diaspora birli-
ğini defalarca kanıtlamıştır.

Maraton boyunca toplamda 
1.000.000’den fazla (bir milyon) 
manat toplandı. Azerbaycan di-
asporası tarihinde ilk kez düzenle-
nen maratona 63 ülkeden yurttaş, 
Azerbaycan’a dost insanlar ve ül-
kemizdeki yerel toplulukların üye-
leri katıldı. Yurt dışından Türkiye, 
Ukrayna, Rusya, İngiltere ve İsrail 
diasporası en çok bağış yapan ilk 
beş ülke arasında yer alıyor.

Bütün bunlar bir kez daha ka-
nıtlıyor ki, Devlet Başkanımızın ta-
limat ve çağrılarına dayanarak her 
adımda birlik ve beraberliği teşvik 
eden yurttaşlarımıza,  “Bir olalım, 
birlik olalım” çağrısı yapan Devlet 
Komitesi ve “YAŞAT” Maratonu, 
bunu devlet-diaspora birliğinin bir 
başka örneğine dönüştürmeyi ba-
şardı.

Prof. Dr. Sakit Hüseynov

AMEA FELSEFE VE 
ENSTİTÜSÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

YAŞAT VAKFI 
FAALİYETLERİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’in 8 Aralık 
2020 tarihli Kararnamesi ile kuru-
lan YAŞAT Vakfı, Azerbaycan devle-
tinin arazi bütünlüğünün korunmak 
uğruna yaralananların ve şehit aile-
lerinin sosyal korunması alanında 
aldığı önlemlere sivil toplum tara-
fından ek destek sağlamayı amaç-
lamaktadır.

“YAŞAT” Vakfı’nın fonları, Azer-
baycan Cumhuriyeti vatandaşları-
nın, yurt dışında yaşayan yurttaşla-
rın, diğer gerçek ve tüzel kişilerin 
gönüllü bağışları ve kanunen ya-
saklanmayan diğer kaynakları ta-
rafından sağlanmaktadır.

Kısa bir süre içerisinde YA-
ŞAT Vakfı çalışanlarından oluşan 

69 grup oluşturuldu ve bu gruplar 
şehit ailelerini ziyaret ederek ihti-
yaçları hakkında bilgi aldı. Bugüne 
kadar 2.906 şehidin aile fertleri ile 
3.319’u yaralı olmak üzere toplam 
14.798 kişi ile görüşülerek, ihtiyaç-
ları kayıt altına alındı. 7.410 kişinin 
icra itirazı ise kabul edildi.

25 Haziran 2021 tarihine kadar 
Fon hesabına 38.117.730.54 ma-
nat aktarılmış, tüm faaliyetler da-
hil olmak üzere ise 26.448.045,94 

manat harcanmıştır. Kalan bakiye 
11.669.684.6 manat şeklinde he-
saplanmıştır.4.347 kişinin (2.183 
şehit yakını, 1 kayıp aile ferdi ve 
2.163 yaralı) yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi, 1.774 kişinin sağlık 
giderlerinin karşılanması (1.192 
şehit ailesi ve 582 yaralı), 1.077 ki-
şinin borç yükümlülüklerinin karşı-
lanması; (571 şehit) aile fertleri, 4 
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ailesi ve 582 yaralı), 1.077 kişinin borç yükümlülüklerinin karşılanması; (571 şehit) aile fertleri, 

4 kayıp aile ferdi ve 502 yaralı) ve 37 kişiye (35 şehit aile ferdi ve 2 yaralı) eğitim, mesleki 

eğitim ve yaratıcı potansiyelin geliştirilmesine yardımcı olunmuştur. 

 

Karabağ Savaşı sonrası doğan şehit çocuklarının masrafları, YAŞAT Vakfı'nın “Bizi Bize 

Emanet Ediyorlar” projesi çerçevesinde Vakıf tarafından karşılanmaktadır. Bu amaçla 100 şehit 

çocuğundan 85 şehit çocuğuna 1.000 manat tutarında maddi yardımda bulunuldu ve 60 şehit 

çocuğu adına 5.000 manat tutarında mevduat hesabı açıldı. 

Vakıf, şehit çocuklarının eğitimine destek vermek için de tedbirler alıyor. 20 Nisan 2021'e kadar 

Devlet Ajansı ve YAŞAT Vakfı’nın iş bölümü ile Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, XXI. 

Yüzyıl Uluslararası Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Target Lyceum, Hazar Eğitim Merkezi, 

Eureka Lyceum arasında şehitlerin evlatlarına ücretsiz, engelli vatandaşların evlatlarına ise 

%50 indirim yapılmasına dair bir mutabakat zaptı imzalandı.  

Yaralıların sağlığı hakkında endişe etmek ve harekete geçmek Vakfın her zaman odak 

noktasındadır. Böylece 150'den fazla yaralı, YAŞAT Vakfı'nın desteğiyle Azerbaycan’a 

getirilen Türk doktorlar tarafından muayene edildi. Aynı zamanda 10 Mart 2021 tarihinde 

Türkiye’den bir doktor komada olan ağır yaralıları muayene etmesi için davet edilmiş ve 

yaralıları muayene etmiştir. Ayrıca 28 Şubat - 7 Mart 2021 tarihleri arasında İsrail devletinden 

askeri yaralanmaların tedavisi konusunda uzmanlaşmış 8 uzman getirilerek ciddi göz sorunu 

olan kayıtlı 148 kişi muayene edildi. Muayene sonuçlarına göre 30 kişi ameliyat edildi, 55 

kişiye protez göz takıldı ve 82 kişi basit muayene edildi. 

kayıp aile ferdi ve 502 yaralı) ve 37 
kişiye (35 şehit aile ferdi ve 2 yara-
lı) eğitim, mesleki eğitim ve yaratıcı 
potansiyelin geliştirilmesine yar-
dımcı olunmuştur.

Karabağ Savaşı sonrası do-
ğan şehit çocuklarının masrafları, 
YAŞAT Vakfı’nın “Bizi Bize Emanet 
Ediyorlar” projesi çerçevesinde Va-
kıf tarafından karşılanmaktadır. Bu 
amaçla 100 şehit çocuğundan 85 
şehit çocuğuna 1.000 manat tuta-
rında maddi yardımda bulunuldu ve 
60 şehit çocuğu adına 5.000 manat 
tutarında mevduat hesabı açıldı.

Vakıf, şehit çocuklarının eği-
timine destek vermek için de ted-
birler alıyor. 20 Nisan 2021’e kadar 
Devlet Ajansı ve YAŞAT Vakfı’nın iş 
bölümü ile Türk Dünyası Bakü Ata-
türk Lisesi, XXI. Yüzyıl Uluslararası 
Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Tar-
get Lyceum, Hazar Eğitim Merkezi, 
Eureka Lyceum arasında şehitlerin 
evlatlarına ücretsiz, engelli vatan-
daşların evlatlarına ise %50 indi-
rim yapılmasına dair bir mutabakat 
zaptı imzalandı.

Yaralıların sağlığı hakkında 
endişe etmek ve harekete geç-
mek Vakfın her zaman odak nok-
tasındadır. Böylece 150’den fazla 
yaralı, YAŞAT Vakfı’nın desteğiyle 

Azerbaycan’a getirilen Türk dok-
torlar tarafından muayene edildi. 
Aynı zamanda 10 Mart 2021 tarihin-
de Türkiye’den bir doktor komada 
olan ağır yaralıları muayene etmesi 
için davet edilmiş ve yaralıları mu-
ayene etmiştir. Ayrıca 28 Şubat - 7 
Mart 2021 tarihleri arasında İsrail 
devletinden askeri yaralanmaların 
tedavisi konusunda uzmanlaşmış 8 
uzman getirilerek ciddi göz sorunu 
olan kayıtlı 148 kişi muayene edil-
di. Muayene sonuçlarına göre 30 
kişi ameliyat edildi, 55 kişiye protez 
göz takıldı ve 82 kişi basit muayene 
edildi.

Yurt içinde tedavisi mümkün 
olmayan yaralıların ise yurt dışında 
tedavisine ise devam ediliyor. Top-
lam 103 ağır yaralı tedavi edilmek 

üzere Türkiye’ye gönderildi, bun-
lardan 45’i iyileşerek Azerbaycan’a 
döndü. Şu anda ise Türkiye’de ağır 
yaralı 58 kişi tedavi görüyor.

1 Haziran 2021’de Dünya Ço-
cuk Bayramı Günü vesilesiyle Tür-
kiye Çocuk Oyunları ve Spor Ku-
lüpleri Federasyonu tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi or-
taklığı ile “Hediye Kervanı” projesi 
gerçekleştirildi. Proje çerçevesin-
de Tovuz, Ağstafa, Gedebey, Gen-
ce, Goranboy, Naftalan, Ağcabedi, 
Ağdam, Füzuli, İmişli, Kürdemir, 
Mingeçevir, Şeki ve Balaken’de 15 
yaş altı yaklaşık 2 bin gazi ve şehit 
çocuğuna hediyeler dağıtıldı.
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Ermenistan işgalinden kurtarılan 
Karabağ’ın kalbi Şuşa’da Ha-
rıbülbül müzik festivali düzen-

lendi.

Şuşa’nın Cıdır Ovası’nda düzen-
lenen festivalin açılışına Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliye-
va, kızları Leyla ve Arzu Aliyeva’nın 
yanı sıra Azerbaycan sanat camiasın-
dan seçkin isimler katıldı.

Aliyev, etkinlikte yaptığı konuş-
mada, “30 yıldır bu günü bekliyoruz, 
30 yıldır anavatan özlemiyle yaşıyoruz. 
30 yıl boyunca adaletsizlikle uzlaşmak 
zorunda kaldık ama barışmadık ve bu 
durumla asla barışmayacağımızı her 
söylediğimizde vatanımızı ne pahası-
na olursa olsun işgalcilerden kurta-
racaktık ve başardık. Uzun bir aradan 
sonra bu yıl ilk kez düzenlenen Ha-
rıbülbül Müzik Festivali şehitlerimi-
zin anısına ithaf edilmiştir. Bugünü 
kahraman askerlerimize borçluyuz, 
Azerbaycan halkına borçluyuz. Halk 
birleşti, halk dayanışma gösterdi, 
yumruk gibi birleşti ve bu zafer Azer-

baycan halkı tarafından kazanıldı. Bu 

hepimiz için bir zafer” ifadelerini kul-

landı.

Aliyev, festival geleneğini yeniden 

canlandırdıklarını ve bundan sonra 

her yıl Şuşa’da Harıbülbül Festiva-

li’nin yapılacağını bildirdi.

Aliyev’in konuşması sonrası Ka-

rabağ şikes-

tesi isimli 

A z e r b a y c a n 

muğam müzi-

ğinin seslen-

dir i lmesiy le 

başlayan Ha-

rıbülbül Festi-

vali, farklı mü-

zik gruplarının 

gösterileri ile 

devam etti.

Harıbülbül Müzik Albümü 
Çıktı

Azerbaycan Diaspora Destek 
Vakfı’nın mali desteğiyle oluşturulan 
“Harıbülbül” adlı müzik albümü halka 
tanıtıldı.

Azerbaycan tarihine altın harf-
lerle yazılan Vatan Muharabesi’nin 
görkemli zaferine ithafen başlanan 
albüm projesinin öncülüğünü Paris’te 
yaşayan, uluslararası yarışmaların 
ödüllü piyanist-bestecisi Etibar Asad-
lı, müzik editörlüğü Sanat Tarihinde 
Felsefe Doktoru Vugar Humbatov ta-
rafından yapıldı.

Azerbaycan müziğinin en güzel 
örneklerini taşıyan albüm, besteci-
lerin şarkılarını, “Harıbülbül”ü ve 
şarkıyı icra edenler hakkında İngi-
lizce bilgileri içermektedir. Etibar 
Asadlı, İlham Nazarov, Mushfig Gu-

liyev, Sahib Asadli, Elnur Huseynov, 
Tutu Aydınoğlu, Shahriyar Imanov, 
Samira Efendi, Maharram Huseynov, 
Ismail Zeynalov, Imamyar Hasanov, 
Alafsar Rahimov, Agarahim Guliyev 
ve diğerlerinin performanslarının yer 
aldığı albüm için hazırlıklar, Paris ve 
Bakü’de devam ediyor. Proje, müzik 
aletleri ve repertuar seçimine özel 
önem veriyor.

KARABAĞ’IN KALBİ ŞUŞA’DA 
HARIBÜLBÜL MÜZİK FESTİVALİ
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TÜRKİYE - AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ 
GUBA’DA YAŞATILACAK

Azerbaycan’ın Guba şehrinde, “Türkiye-Azerbay-
can Kardeşlik Parkı” açıldı.

Park, Guba Valiliği tarafından Türkiye’nin 
Azerbaycan’a Karabağ Savaşı’nda verdiği desteği 

yaşatmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla 
yapıldı.

Kardeşlik parkının açılışına, Türkiye’nin Bakü Büyü-
kelçisi Cahit Bağcı, Guba Valisi Ziyaddin Aliyev, millet-
vekilleri Ehliman Emiraslanov ile Ganire Paşayeva, STK 
temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Parkın duvarlarına, Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar 
Aliyev’in resimleri ve “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevin-
cimiz, kederi bizim kederimizdir” ve “Bir millet, iki devlet” 
sözleri yazıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tarihe geçmiş 
iki ülke kardeşliğini yansıtan sözlerine yer verilen park, iki 
ülke bayraklarıyla donatıldı. İki ülkenin Cumhurbaşkanlığı 
forsları bulunan parkın ortasında ise kardeşliği simgele-
yen bir fidan yer alıyor.

“Dosta güven, düşmana korku veren 
bir kardeşlik”

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Aliyev’e güven 
mektubunu sunan, “Türkiye, bundan sonra da tereddütsüz 
Azerbaycan’ın yanında olmaya ve destek vermeye devam 
edecektir” sözleriyle kardeşlik bağlarını vurgulayan Bü-
yükelçi Cahit Bağcı, açılış konuşmasında,  Azerbaycan’ın 
ulusal lideri Haydar Aliyev’in 98. doğum yıl dönümü sebe-
biyle kendisini rahmetle andığını belirterek, Azerbaycan’ı 
44 günlük Vatan Muharebesi sırasında topraklarını işgal-

den kurtararak elde ettiği şanlı zafer dolayısıyla kutladı.

Bağcı, “Türkiye ‘gardaşlığının’ gereğini yapmıştır. 
Dün olduğu gibi bugün de dosta güven düşmana korku 
veren bir kardeşliği ortaya koymuşlardır. Artık bundan 
sonra bu kardeşlik daha kavi olacak ve bölgede birliğin, 
dirliğin ateşi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bağcı, Guba Valisi başta olmak üzere Kardeşlik par-
kının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda 
oldu”

Guba Valisi Ziyaddin Aliyev de “Savaşın ilk gününden 
itibaren Türk yönetimi ve halkı bizim yanımızda oldu. Biz 
de ilimizde kardeşlik parkı yaparak hem minnettarlığımı-
zı belirtmek hem de ilişkilerimizin ebedi olmasına katkı 
sunmak istedik” diyerek kardeşlik bağlarının altını çizdi.

Nevşehir’e “Türkiye-Azerbaycan 
Kardeşlik Anıtı”

Nevşehir Belediyesi tarafından Şifa Köprülü Kavşağı-
na Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı yapıldı.

Üzerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldı-
ğı 6 metre yüksekliğindeki Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik 
Anıtı’nda incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Savran, “Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, 
kültürü, dili, dini bir iki kardeş ülkedir. Biz iki ayrı devlet 
olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsat-
ta ‘Biz iki devlet, tek milletiz’ dedik ve diyoruz. Türkiye ve 
Azerbaycan kardeşliği bir millet, iki devlet anlayışıyla ile-
lebet var olmaya devam edecek. Bu anıt, Türkiye- Azer-
baycan kardeşliğinin anlamlı bir simgesi olacaktır” dedi.
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ABD BAŞKANI JOE BİDEN’IN AKILALMAZ SÖZDE 
“SOYKIRIM” AÇIKLAMALARINA TEPKİ YAĞDI

ABD Başka-
nı Joe Bi-
den’ın, 1915 

olaylarını sözde 
“soykırım” ola-
rak tanımladığı-
nı açıklamasının 
ardından birçok 
ülke, siyasi lider, 
uluslararası top-
lum, siyasi parti-
ler ve sivil toplum 
kuruluşları sert 
tepki gösterdi. Joe 
Biden, Ronald Re-
agan’ın ardından 
1915 olayları için 
‘soykırım’ nitele-
mesini yapan ilk ABD Başkanı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 
Nisan’da 1915 olaylarının yıl dönü-
müyle ilgili yaptığı yazılı açıklama-
da yaşananları “soykırım” olarak 
tanımlamasının ardından, Dışişleri 
Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David 
Satterfield’ın Bakanlığa çağrıldığını 
açıkladı.

Biden’ın iki kez “soykırım” ifa-
desini kullandığı açıklamada, “Her 
yıl bugün Osmanlı dönemindeki Er-
meni soykırımında ölenleri hatırlı-
yoruz ve böyle bir zulmün bir daha 
yaşanmaması için taahhüdümüzü 
yeniliyoruz. 24 Nisan 1915’te Kons-
tantinopolis’te Ermeni aydınları ve 
cemaat önderlerinin Osmanlı yet-
kililerince tutuklanmasıyla başla-
yarak 1,5 milyon Ermeni bir imha 
harekâtı dahilinde sınır dışı edildi, 
katledildi ya da ölüme yürütüldü” 
ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: ‘Mesnetsiz, 
haksız, hakikatlere 

aykırı ifadeler’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Biden’ın 1915 olaylarını 
“soykırım” olarak değerlendirmesi-
ne tepki göstererek, “ABD Başkanı 
Biden, bir asırdan daha uzun süre 
önce yaşanmış acı olaylarla ilgili 
mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykı-
rı ifadeler kullanmıştır” dedi.

“Türkiye olarak tarihte yaşanan 
acıların yarıştırılması gibi bir anla-
yışı kesinlikle insani bulmuyoruz” 
açıklamasında bulunan Erdoğan, 
“Tarihteki olayların araştırılması 
ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, 
bu işin erbabına, tarihçilere bırakıl-
malıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır 
dile getirilen Ermeni iddiaları ko-
nusunda ortak bir tarih komisyonu 
kurulması teklifimize hala bir cevap 
alamadık” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 
Nisan 1915’de insani trajedi anla-
mında hiçbir şey olmadığını belirte-
rek şu ifadeleri kaydetti:

“24 Nisan 1915 sadece Os-
manlı’nın savaş halinde bulunduğu 
ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet 
yürüten örgütleri kapatıp, 235 yöne-
ticisini tutukladığı gündür. Osmanlı 
Devleti, Sevk ve İskan Kanunu’yla, 
bu katliamları gerçekleştiren çete-
lerin dayandığı Ermeni nüfusu ge-
çici olarak başka bölgelere gönder-
me kararı almıştır.

Bütün gerçekler ortadayken, 
kalkıp da Türk’e, Türk milletine 
‘soykırım’ yaftasını yapıştıramazsı-
nız. Ermeni iddialarıyla ilgili ortada 
herhangi bir somut delil olmadığı 
gibi uluslararası mahkeme kararı 
da mevcut değildir” ifadesini kul-
lanan Erdoğan, “Eğer ‘soykırım’ 
diyorsanız şöyle kendinizi aynaya 
bakıp bir değerlendirmeniz lazım.”
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“Azerbaycan yönetimi 
ve kamuoyu tarafından 

rahatsızlıkla karşılandı”
Azerbaycan Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile telefon görüş-
mesi yaptı.

Telefon görüşmesi sırasında 
devlet başkanları ABD Başkanı Joe 
Biden’ın sözde “Ermeni soykırımı” 
ile ilgili açıklamasını kınadı. Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, bu kararın 
hatalı olduğuna dikkat çekerek bunu 
tarihi bir hata olarak nitelendirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, açıklamanın bölgede 
ortaya çıkan işbirliği eğilimlerine 
önemli ölçüde zarar verdiğini söyle-
di. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, desteği ve tutumundan dolayı 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşek-
kür etti. Türkiye’nin her zaman Azer-
baycan’ın yanında olduğunu yineledi.

Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı 
Antony Blinken’e, ABD Başkanı Joe 
Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” 
olarak nitelemesinden duyduğu ra-
hatsızlığını iletti.

Aliyev, Blinken’le yaptığı telefon 
görüşmesinde Biden’ın açıklamala-
rına değinerek, “Türkiye, Azerbay-
can’ın yakın dostu ve müttefikidir. 
Savaş sonrası dönemde bölgemizde 
çok önemli ve olumlu rol oynuyor. 
ABD Başkanı’nın bu açıklaması, 
Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu 
tarafından rahatsızlıkla karşılandı” 
ifadelerini kullandı..

Dışişleri Bakanlığı: 
‘Açıklamayı kabul 

etmiyoruz’
Dışişleri Bakanlığı tarafından 

yapılan resmi açıklamada, “ABD 

Başkanı’nın 24 Nisan’da yaptığı 
1915 olaylarına dair açıklamayı ka-
bul etmiyor ve en şiddetli şekilde te-
lin ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, “söz konusu açıkla-
manın konuya dair bilimsel ve hu-
kuki bir temele, bulguya dayanma-
dığı ortada” olduğunu vurgulayarak, 
“1915 olaylarına ilişkin olarak, ulus-
lararası hukukta tanımlanmış olan 
soykırım ifadesinin kullanılabilmesi 
için gereken şartların hiçbiri mevcut 
değildir.” tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu da Twiter’da yaptığı pay-
laşımda, “Tarihimiz hakkında kim-
seden ders alacak değiliz. Siyasi 
fırsatçılık barış ve adalete karşı en 
büyük ihanettir. Tek dayanağı po-
pülizm olan bu açıklamayı tümüyle 
reddediyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, mevkidaşı Ceyhun Bayra-
mov ile telefon görüşmesi gerçek-
leştirdi. Bayramov, ABD Başkanı 
Joe Biden’ın yaptığı açıklamaya iliş-
kin, Türkiye’ye olan desteklerini yi-
neledi ve tarihin çarpıtılarak yeniden 
yazılmasının kabul edilemez oldu-
ğunu belirtti.

“Bu, garez ve çifte 
standart örneğidir”
Azerbaycan Dışişleri Bakan-

lığı’ndan yapılan açıklamada, Bi-
den’ın açıklamalarına, “Tarihin tah-
rif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ 
girişimleri ve bunun siyasi baskı için 
kullanılması kabul edilemez” ifade-
leriyle tepki gösterildi.

Bakanlık, Ermeni çetelerce 500 
binden fazla insanın katledilmesine 
ve Mart 1918’de Bakü ve Azerbay-
can’ın diğer bölgelerinde Ermeni 
Taşnakların gerçekleştirdiği katli-
amlara sessiz kaldığı hatırlatarak, 
100 küsür yıl önce yaşanan olayla-

rın yanlış takdim edildiği, Ermenis-

tan’ın 30 yıl önce Hocalı’da Azerbay-

canlılara karşı işlediği soykırıma ise 

adil bir değerlendirme yapılmadığı 

açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Bu, garez ve çif-

te standart örneğidir. 1915 olayları 

politikacılar tarafından değil, ta-

rihçiler tarafından incelenmelidir. 

Ancak bilindiği gibi olayları örtbas 

etmek isteyen ve kendisini mazlum 

bir ülke olarak göstermeye çalışan 

Ermenistan, Türkiye’nin o döneme 

ait olayları ortak bir tarih komisyonu 

ile inceleme teklifini kabul etmedi. 

Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi ye-

niden yazma’ girişimleri ve bunun 

siyasi baskı için kullanılması kabul 

edilemez” ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 

Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar Ve Dışişleri 

Bakanlığı’ndan, Biden’ın 
“Soykırım” Nitelemesine 

Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Bi-

den’ın açıklamasını kınayan yazılı 

açıklamasında, “ABD Başkanı Joe 

Biden’ın 1915 yılında yaşanan olay-

lara ilişkin yaptığı açıklamasındaki 

mesnetsiz iddiaları şiddetle kınıyo-

ruz. Türk ulusunun şanlı geçmişi-

ne gölge düşürmeyi amaçlayan bu 

açıklama, her zaman ana vatanımı-

zın yanında olan KKTC için de yok 

hükmündedir” ifadelerine yer verdi.
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ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU YAPILDI

Liderlerin, siyasetçilerin, aka-
demisyenlerin, düşünürlerin, 
kanaat önderlerinin, diplo-
matların ve iş insanlarının  bu-

luşarak, geleceğe yönelik yeni fikir ve 
eğilimlerin şekillendirilmesi amaçla-
yan Antalya Diploması Forumu, 18-20 
Haziran 2021 tarihleri arasında Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev 
sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 
düzenlenmiştir.

Küresel ve bölgesel meselelerin 
ele alındığı ve bu meselelere çözüm 
önerilerinin sunulduğu bir diyalog 
platformu olan Antalya Diploması 

Forumu, değişime ayak uydurularak 
oluşturulan yeni diplomasi sisteminin 
en başarılı örneklerindendir. Dünya-
daki ilk diploması forumu olmasıyla 
da tüm dikkatleri üzerine çeken ve 
dünyanın dört bir yanından birçok 
katılımcıyı misafir eden bu önemli 
organizasyon, doğal güzellikleriyle 
ülkemizin ve dünyanın gözdesi olan 
Antalya şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Antalya’dan Dünyaya 

Seslendi
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı 

Belek Mahallesi’nde 16 bin 
metrekare kapalı alana sa-
hip Nest Kongre Merkezi’nde 
yapılan foruma, dünyanın bir-
çok ülkesinden cumhurbaş-
kanı ve bakanların yanı sıra 
Türkiye’deki 50 üniversiteden 
30’u mihmandar olmak üze-
re, 256 genç davet edilmiştir.

Yaklaşık 2 bin kişinin 
katıldığı forumda, Cumhur-

başkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, birçok ikili görüşme ger-
çekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Bakan Çavuşoğlu’nun açılış 
konuşmasıyla başlayan ve üç gün sü-
ren foruma, 11 ülkenin devlet ve hü-
kümet başkanı, 45 ülke dışişleri baka-
nı ve bakan seviyesindeki konuklar ile 
60’a yakın uluslararası örgüt başkanı 
ve üst düzey kişiler katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masında: “Türk turizminin başkenti, 
Akdeniz’in incisi, Antalya’ya hoş gel-
diniz. Davetimize icabet ederek, Fo-
rumu teşrifleriniz için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.  Bölgemizin 
ve dünyanın meselelerini konuşmak, 
tartışmak ve bunlara çözüm yolları 
üretmek için buradayız. Foruma, An-
talya’nın ev sahipliği yapması elbette 
tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi 
Antalya da farklı kültürlerin ortak yu-
vası, ortak yurdudur. Asırlardır her 
kökenden, her inançtan insanı barış 
içinde bir arada yaşatan Antalya’mız, 
diplomasinin de merkezinde yer al-
mıştır” ifadesiyle Antalya’nın önemine 
değinmiştir.

Devamında, “Diplomasi, insan-
lığın toplu halde yaşamaya başladığı 
tarihlerden beri var olan, kullanılan, 
üzerinde kafa yorulan bir alandır. Bu-
gün diplomasi deyince sadece devlet 
ve hükümet yetkilileri arasında, ka-
palı kapılar ardında yapılan görüşme-
lerden bahsetmiyoruz. Bu kavramla 
aynı zamanda kamu diplomasisinden 
kültür diplomasisine, turizm diploma-
sisinden ticaret diplomasisine kadar 
çok geniş bir yelpazede yürütülen ça-
lışmaları da kast ediyoruz. Sıcak ça-
tışmaların yıllarca devam ettiği günü-
müzde, diplomasi sanatının önümüze 
açtığı yeni kulvarlara olan ihtiyacımız 
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da artıyor. Karşı karşıya olduğumuz 
tehditlerin büyüklüğü, uluslararası 
planda dayanışmayı ve işbirliğini za-
ruri kılıyor” söylemiyle diplomasının 
öneminden bahsetmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni 
dönemde diplomasimizi yoğunlaş-
tırmamız gereken alanların başında, 
Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayı-
cı bir yapıya kavuşturulması geliyor. 
Statükodan çıkar sağlayanlar, elbette 
kendilerine asimetrik güç veren bu 
imkânı paylaşmak istemeyecekler-
dir. Hatta reform taleplerini dile ge-
tiren ülkeleri dışlamaya, susturmaya 
yönelik gizli-açık baskılar da olabilir. 
Türkiye’yle ilgili son dönemde sık sık 
tedavüle konulan “eksen” tartışmala-
rı, bu hazımsızlığın işaretidir. Bu art 
niyetli, suni, hakikatlerle bağdaşma-
yan tartışmaların bizim cesaretimizi 
kırmasına müsaade etmiyoruz. Bu-
nun uzun, yorucu ve çetin bir süreç 
olduğunun şüphesiz bilincindeyiz. 
Sabrın acı, meyvesinin ise tatlı ol-
duğunu gayet iyi biliyoruz. Suriye’de 
faaliyet gösteren PKK-PYD, YPG ve 
DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sa-
hada varlık gösteren ilk ülke olduk. 
Suriye’nin yabancı terörist savaşçılar 
için bir eğitim ve barınma kampına 
dönüşmesine müsaade etmedik. DE-
AŞ’ın Suriye’deki varlığına büyük öl-
çüde son vererek, ülkemizle birlikte 

Avrupa ve dünyanın güvenliğine de 
katkı sağladık. Bugüne kadar 430 bin 
Suriyelinin güvenli ve gönüllü şekilde 
topraklarına dönüşünü temin ettik. 
İdlip’teki yerlerinden edilmiş kişilere 
de briket ev inşası gibi projelerimizle 
destek veriyoruz” ifadesiyle dış politi-
kadaki yeni adımlara dikkat çekmiş-
tir.

Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu: Dünyadaki 

Her 5 Dışişleri 
Bakanı’ndan Biri Foruma 

Katıldı
Forumun açılış konuşmasını ya-

pan Bakan Çavuşoğlu, dünyanın ilk 
meclisi Patara’nın ev sahibi olan, in-
sanın konuşarak, müzakere ederek 
sorunlarına çözüm arama geleneği-
nin başladığı kentte Antalya Diploma-
si Forumunu düzenlediklerini belirt-
miştir.

Çavuşoğlu katılımcılar tarafından 
dikkatle takip edilen konuşmasında, 
Türkiye’nin en zor coğrafyalar da-
hil dünya üzerinde uzman kadrolara 
emanet edilen 252 temsilcilik ile en 
büyük beşinci hariciye teşkilatına sa-
hip olduğunu belirtmiş ve gerek lider-
ler düzeyinde gerekse Büyükelçilikler 
düzeyinde dünyanın her köşesinde 

sorun çözmeye çalışan girişimci bir 
diplomasi uyguladıklarını ifade etmiş-
tir.

Dünya siyasetinin yeni bir eko-
sisteme girdiğini söyleyen Bakan Ça-
vuşoğlu konuşmasında, devletlera-
rası ilişkilerin en belirsiz olduğu bir 
dönemde, güç dengelerinin sürekli 
olarak değişim gösterdiği, popüliz-
min, yabancı düşmanlığının ve İslam 
karşıtlığının yükselişe geçtiği güçlü 
bir türbülansta uluslararası sistemin 
ayakta durmakta güçlük çektiğini vur-
gulamıştır.

Çavuşoğlu, Yeniden Asya, Dijital 
Diplomasi ve Antalya Diplomasi Foru-
mu girişimleriyle geleceğin etkin dış 
politika enstrümanlarını oluşturarak, 
farklı sınamalara karşı yeni bir dış po-
litika aktörü ortaya koyulduğunu be-
lirtmiştir.

Dünya sathındaki her 5 Dışişleri 
Bakanı’ndan birinin Foruma katılım 
sağlamasıyla Birleşmiş Milletler or-
tamının Antalya’da vücut bulduğunu 
ifade etmiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Forum kapsamında mev-
kidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçek-
leştirmiştir.

Ceyhun Bayramov: “Şuşa 
Beyannamesi Tarihi Bir 

Beyannamedir”
Antalya Diplomasi Forumu’nda 

konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Hazi-
ran’da Azerbaycan’a gerçekleştirdiği 
ziyareti, “tarihi” olarak nitelendirerek 
“Cumhurbaşkanı Azerbaycan’a sık sık 
geliyor. Fakat ilk kez bir dünya lideri, 
işgalden kurtarılan toprakları, Türk 
dünyasında hususi yeri olan Şuşa 
şehrini ziyaret etti. Orada Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le iki 
ülke arasında müttefiklik beyanna-
mesine imza attı. Bu tarihi bir beyan-
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namedir. Daha uzun yıllar konuşu-
lacak bir beyannamedir” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasın-
daki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi 
ile daha üst düzeye taşındığını ifa-
de eden Bayramov, “Yeni gelişim 
perspektiflerinin temeli atıldı. Bu-
rada siyasi, ekonomik, insani, as-
keri, savunma, Türk dünyasına yö-
nelik mesajlar, Azerbaycan ve Türk 
diasporalarının faaliyetine yönelik, 
bölge sorunlarının çözümüne yönelik 
mesajlar yer alıyor. Bu beyanname 
sadece Azerbaycan ve Türkiye’yi değil 
bölge ülkelerini de olumlu etkileye-
cektir. Bu yeni realitedir. Azerbaycan 
ve Türkiye herkesi bu yeni realiteden 
faydalanmaya davet ediyor. Şuşa Be-
yannamesi bölgemizde barış ve kal-
kınmaya hizmet edecektir” ifadelerini 
kullandı.

“Yeniden İmar Sürecinde 
Önceliğimiz Türkiye”
Kapsamlı imar çalışmaları yürüt-

tüklerini ifade eden Bayramov, “Tür-
kiye, Karabağ’ın imarında ciddi rol 
oynuyor. Bazı zorluklarla karşılaşıyo-
ruz. Bölge, 30 yıllık işgal döneminde 
Ermenistan tarafından mayınlarla ze-
hirlendi. Geçen hafta Ermenistan Ağ-
dam bölgesinin mayın haritasını Azer-
baycan’a verdi. Kendilerinin verdiği 
bilgilere göre sadece Ağdam’da 97 bin 
mayın döşemişler. Türkiye bu konuda 
da ilk günden itibaren Azerbaycan’a 
destek veriyor. Kalabalık Türk heyeti 
Azerbaycan’da mayın temizleme işin-
de görev yapıyor. Türkiye aynı zaman-
da Azerbaycanlı mayın arama ekiple-
rine de eğitim veriyor.” dedi.

Mayın temizleme çalışmalarına 
eş zamanlı olarak altyapı çalışmala-
rına da başladıklarını söyleyen Bay-
ramov, işgalden kurtarılan bölgelerin 
büyük potansiyele sahip olduğunu, 
oralarda daha çok işlerin yapılaca-
ğını söyleyerek yol, elektrik hattı ve 

havalimanı inşaatlarında Türk şirket-
lerinin yer aldığını bildirdi. Yapılacak 
olan yeni projelerde ise başta Türkiye 
olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin 
şirketlerine öncelik tanıyacaklarını 
kaydetti.

Bayramov ayrıca, Karabağ’da 
ateşkesin gözlemlenmesi kapsamın-
da kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem 
Merkezinin faaliyetini takdir ettiklerini 
de sözlerine ekledi.

FORUMDA NELER 
KARARLAŞTIRILDI?
“Girişimci ve insani dış politika” 

ana temalı Antalya Diplomasi Foru-
mu, tek sefere mahsus bir etkinlik 
olmaktan ziyade her yıl düzenlenen ve 
diplomasi alanındaki etkileşim boşlu-
ğunu doldurarak uluslararası alanda 
tanınan ve kabul gören bir kurumsal 
kimlik oluşturma amacı taşımaktadır. 
Uluslararası ilişkilerin temel gündem 
maddeleri olan konularla doğrudan 
ilgili olan ülkelerin devlet başkanı 
veya dışişleri bakanı düzeyinde foru-
ma katılım gösterdiği görüldüğün-
den bu amacın gerçekleştirilmesinde 
emin adımlar atıldığı görülmektedir.

Foruma katılan devlet başkanları 
ve dışişleri bakanları arasında başta 
Türk muhatapları ile olmak üzere çok 
sayıda ikili ve çok taraflı diplomatik 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Fo-
rumda, Türkiye’nin yenilikçi bir dip-
lomasi anlayışı ile hareket edeceğinin 
altı çizilerek uluslararası ilişkilerin 
oldukça dinamik ve zorlu bir dönüşü-

me girdiği, meydan okumaların art-
tığı ve geleneksel yöntemlerin yanı 
sıra yeni yöntemlerin de tartışılması 
ve devreye sokulması gerektiği be-
lirtilmiştir.

Bu sebeple, Forumda tartışı-
lan başlıklar da geniş ve güncel bir 
perspektifte ele alınmış, küresel 
sorunların çözümü için yeni yakla-
şımların benimsenmesi gerektiği 

çağrısında bulunulmuştur. Forumda; 
aşırıcılık ve ayrımcılıkla mücadele, 
bilgi kirliliği sorunu, mülteci ve göç-
menlere yönelik insani yaklaşım, te-
rörizmin küreselleşme ve teknolojinin 
gelişimi sebebiyle dönüşümü, iş dün-
yasının diplomasiye katkısı gibi ulus-
lararası ilişkilerin temelinde yatan 
konular tartışılmıştır.

Öte yandan, bölgesel konuların 
da altı çizilerek transatlantik ilişki-
ler, Afrika, Doğu Akdeniz, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika, Asya ve güneydoğu 
Avrupa gibi bölgelere yönelik özel 
oturumlar da düzenlenmiştir. Bu tar-
tışmalar sonucunda da diplomaside 
yeni bir dönemin başladığı konusunda 
hemfikir olunmuştur.

Antalya Diplomasi Forumu, Türk 
dış politikasının genişleyen uluslara-
rası ilişkiler problemlerine bir çözüm 
bulmak maksadıyla bir dönüşüme 
girmesi gerektiğine yönelik kararlar 
alınmıştır. Yalnızca Türkiye’nin yakın 
coğrafyası değil aynı zamanda küresel 
problemlere çözüm bulmak amaç-
lanarak özellikle terörle ve İslam 
karşıtlığı ile mücadele edileceği vur-
gulanmıştır. Bunlara ek olarak; Tür-
kiye’nin her zaman göçmen ve mülte-
cilerin yanında olacağı ifade edilmiş, 
Afganistan’a destek verileceği açıkla-
malarında bulunulmuştur. Ayrıca; Av-
rupa Birliği’nden Türkiye’nin müttefik 
olması ile ilgili somut adımlar bekle-
nildiği aktarılmış, Şuşa Beyannamesi 
ile Azerbaycan ile ilişkilerin ittifaklık 
düzeyine çıktığı bildirilmiştir.
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ABD-Azerbaycan Entegrasyon 
Merkezi’nin (USACI) organi-
zasyonu, Devlet Diaspora Ko-

mitesi’nin desteğiyle Houston’da 28 
Mayıs Cumhuriyet Bayramı’nın 103. 
Yıl dönümüne adanmış bir etkinlik 
düzenlendi. Etkinliğe Houston’da 
yaşayan Azerbaycan, Türk ve Pa-
kistan toplumlarının temsilcileri, 
kongre üyeleri ve yerel yönetim yet-
kilileri, siyasi parti liderleri katıldı. 
Kuzey Carolina’daki “Azerbaycan 
Dostluk Teşkilatı” başkanı Adika 
Igbal’in inisiyatifi ve organizasyonu 
ile Raleigh’de 28 Mayıs Cumhuri-
yet Bayramı’na adanmış bir bilgi-
lendirme kampanyası düzenlendi. 
Salt Lake City’de Devlet Diaspora 
Komitesi’nin desteğiyle 28 Mayıs 
Cumhuriyet Bayramı’na adanan ve 
Amerikan Azerbaycanlıları Koordi-
nasyon Konseyi üyesi ve Utah-Azer-
baycan temsilcisi Asmar Garayeva 
tarafından organize edilen bir festi-
val düzenlendi.

Yunan-Azerbaycan Dostluk Der-
neği “Gala” başkanı Raşid Mam-
madov’un girişimiyle, Yunan haber 
sitesinde (https://www.karfitsa.gr/) 
Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı’nın 
103. Yıl dönümü ile ilgili bir makale 
yayınlandı.

Fransız Azerbaycanlıları Ko-
ordinasyon Konseyi, Azerbaycan’ın 
Fransa Büyükelçiliği ve Azerbay-
can’ın Paris’teki UNESCO Daimi 
Temsilciliği tarafından 28 Mayıs 
Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl 
dönümüne ithafen sanal bir konser 
düzenlendi.

Pekin Yabancı Diller Üniversite-
si Asya-Afrika Fakültesi Azerbaycan 
Dili Bölüm Başkanı Aqşin Aliyev’in 
girişimiyle 28 Mayıs Cumhuriyet 
Bayramı’na ithafen “Acı ve Zafer: 
Azerbaycan Demokratik Cumhuri-
yeti Tarihi” başlıklı bir makale ya-
yınlandı. Çin web sitesinde (https://
mp.weixin.qq.com) yayınlandı.

Sırbistan’daki Azerbaycan Kül-

tür Merkezi Başkanı Zarifa Aliza-

de’nin girişimiyle, (https://www.

danas.rs) haber portalında 28 Mayıs 

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir yazı 

yayınlandı.

Birleşik Krallık’taki “Natavan 

Grubu” ve İngiliz Azerbaycanlı-

lar Derneği tarafından ortaklaşa 

düzenlenen Diaspora Devlet Ko-

mitesi’nin desteğiyle, 28 Mayıs 

Cumhuriyet Bayramı’na yönelik 

bilgilendirme panoları İngiltere’nin 

Londra kentinde yer aldı.

28 Mayıs Cumhuriyet Bayra-

mı’nın 103. yıl dönümüne ithafen 

İsveç’teki Azerbaycan topluluğu ta-

rafından Stockholm’de bir etkinlik 

düzenlendi.

28 MAYIS AZERBAYCAN 
CUMHURİYET BAYRAMI TÜM 

DÜNYADA COŞKUYLA KUTLANDI
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AZERBAYCAN DİASPORASI YURT 
DIŞI FAALİYETLERİNİ ARTIRDI

Y
urt dışında faaliyetlerine son sürat devam eden 
Azerbaycan Diasporası yine dopdolu bir faali-
yet dönemi geçirdi. Geçtiğimiz üç ay boyunca 
dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini aralık-

sız sürdüren Azerbaycan diasporası özellikle de Devlet 
Diaspora Komitesinin yardım ve destekleriyle faaliyet-
lerini daha güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Özellikle 
Vatan Muharebesi zamanında Azerbaycan Ordusu’nun 
cephede sürdürdüğü savaşı Azerbaycan Diasporası 
dünyanın dört bir yanında sivil cephede sürdürmektey-
di. Savaş sonrasında çalışmalarını hız kesmeden sür-
düren diaspora faalleri bir taraftan Ermenilerin mayın 
haritalarını vermemesine itiraz ederken diğer taraftan 
da koordinasyon kurulları toplantısı ve Azerbaycan Ev-
leri açılışlarını da yapmaya devam etmektedir.

İngiltere’de Yaşayan 
Azerbaycanlılardan Oluşan 

Koordinasyon Konseyi Kuruldu
İngiltere’de yaşayan Azerbaycanlıların Koordinas-

yon Konseyi’nin açılış toplantısı yapıldı. Azerbaycan 
Cumhuriyeti milli marşı ile başlayan etkinliğin açılış 
konuşmasında Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad 
Muradov, Komite’nin yurt dışında yaşayan yurttaşları 
organize etmek için yaptığı çalışmalardan bahsederek 
Azerbaycan’ın 44 günlük savaş sırasında sesini dünya 
toplumuna duyurmada göstermiş olduğu başarının al-
tını çizdi.

Komite Başkanı şu ifadeleri kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların örgütlen-
mesi devletimizin diaspora politikasının önceliklerin-
den biridir. Başkomutanımız Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in liderliği ve ordumuzun cesareti sonucunda 
Karabağ’da kazandığımız tarihi zafer, yurttaşlarımızın 
arasındaki örgütlenme eğilimini daha da güçlendirdi. 
Diasporamızın bu günlerde düzenlenen “YAŞAT” yar-
dım maratonu etkinliği bunun açık bir örneğidir ve her 
birimizde sonsuz bir gurur duygusu yaratmıştır. Bun-
dan sonra yurtdışındaki her Azerbaycanlı milli menfa-
atlerimizi korumak, ülkemizi dünyada tanıtmak, milli 
ve manevi değerlerimizi teşvik etmek ve yaşatmak için 
çalışmalı ve koordineli hareket etmelidir.”

Görüşmeler sonucunda İngiltere’de yaşayan 
Azerbaycanlılardan oluşan bir Koordinasyon Kon-
seyi kurulmasına karar verildi. İngiltere’de yaşayan 
Azerbaycanlıların Koordinasyon Kurulu, son 3 yılda ya-
bancı ülkelerde kurulan 13. Koordinasyon Kuruludur. 
Şu anda 29 ülkeyi kapsayan 13 Koordinasyon Konseyi 
bulunmaktadır.

DEVLET DİASPORA KOMİTESİ, 15 
HAZİRAN ULUSAL KURTULUŞ GÜNÜ 
VESİLESİYLE ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Düzenlenen etkinliğe hali hazırda Azerbaycan’da 
bulunan diaspora temsilcileri, diaspora gönüllüleri ve 
Komite çalışanları katıldı. Etkinliğe katılanlar milli lider 
Haydar Aliyev’in büstüne çiçek bıraktı.

Etkinliğin açılışını yapan Devlet Diaspora Komite-
si Başkanı Fuad Muradov, katılımcıları Ulusal Kurtu-
luş Günü münasebetiyle tebrik etti. 15 Haziran Ulusal 
Kurtuluş Günü’nün Azerbaycan tarihinin en şanlı ve 
parlak sayfalarından biri olarak hafızalara kazındığı-
nı belirten Komite Başkanı, Haydar Aliyev’in akıllı ve 
ileri görüşlü liderliği sayesinde Azerbaycanlılığın bir 
ideoloji olarak oluştuğunu, milli birlik ve milli menfa-
atlerin en değerli manevi ve ideolojik önemeler haline 
geldiğini belirtti.
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Etkinliğe 13 ülkeden 15 diaspora temsilcisi katıl-
dı ve her biri ayrı ayrı konuştu. Diaspora temsilcileri, 
son yıllarda uygulanan projelerin diaspora politikasının 
daha da iyileşmesine ve koordineli faaliyetlerin güçlen-
dirilmesine yol açtığını söyledi.

ODESSA’DA AZERBAYCAN EVİ AÇILDI
30 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığı Odessa 

bölgesinde Azerbaycan Diasporasının Azerbaycan Evi 
açıldı. Açılış törenine Devlet Diaspora Komitesi, Odessa 
Belediye Binası yetkilileri, Bakü Kültür Bakanlığı Kültür 
ve Turizm Ana Dairesi yetkilileri katıldı.

Misafirleri karşılayan Birlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rövşen Guliyev, Azerbaycan Evi’nin açılmasının 
diasporanın örgütlenmesi yolunda önemli bir adım ol-
duğunu kaydetti.

Devlet Diaspora Komitesi Genelkurmay Başkanı 
Daşqın Recepli farklı ülkelerdeki Azerbaycan evlerinin 
başarılı çalışmalarına dikkat çekti ve Odessa’da yaşa-
yan yurttaşlara başarılar diledi.

AZERBAYCAN DİASPORASI HEYETİ 
TÜRKİYE’DE TEDAVİ GÖREN GAZİLERİ 

ZİYARET ETTİ
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komite-

si’nin organizasyonu ile Azerbaycan Diaspora Heyeti, 
İstanbul’da tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Aralarında Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad 
Muradov’unda olduğu heyet,  Azerbaycan’ın yiğit evlat-
larının gösterdiği cesaret ve kahramanlıktan bahsede-
rek, nerede yaşarsa yaşasın her Azerbaycanlının, vatan 

için can veren şehitler ve gazilerle gurur duyduğunu 
vurguladılar.

Muradov, şehit ve gazi ailelerine devlet düzeyinde 
kapsamlı ilgi ve özen gösterildiğini belirterek, bunun 
ülke liderliği için bir öncelik olduğunu kaydetti. Yurt 
dışında yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan diaspora 
kuruluşları ve temsilcilerinin Mayıs ayında gerçekleş-
tirilen “YAŞAT” Yardım Maratonu’na katılarak şehit ve 
gazi ailelerine desteklerini bir kez daha sergiledikle-
rini sözlerine ekleyerek, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
toprak bütünlüğü için kutsal görevi yerine getirmedeki 
onurlu hizmetlerinden dolayı gazilere derin şükranları-
nı dile getirdi.
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Azerbaycan Diasporası, Azerbaycan’ın milli bayra-
mı olan 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü münasebe-
tiyle İstanbul’da bir tören düzenledi.

Törene, Devlet Komitesi çalışanları, Azerbaycan’ın 
İstanbul Konsolosluğu, Azerbaycanlıların Koordinas-
yon Konseyleri, Azerbaycan evleri, Türkiye’de okuyan 37 
Azerbaycanlı öğrenci, Türkiye’de tedavi gören 31 gazi ve 
gazilerin aile üyeleri ve Milli Savunma Üniversitesi’nin 
üst düzey Çinli temsilcileri ve profesörleri katıldı.

Heyet ziyaret sonunda gurur kaynağı gazilere bir an 
önce sağlık ve sıhhat dileyerek, gazilerin “26 Haziran Si-
lahlı Kuvvetler Günü”nü kutladı.

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Talat Canpolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Gru-
bu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye’de tedavi gören Albay 
Muharrem Heybatov ve kıdemli bir Azerbaycan Savun-
ma Bakanlığı yetkilisi konuştu.

İSTANBUL’DA AZERBAYCAN 
EVLERİNİN VE AZERBAYCANLILARIN 

KOORDİNASYON KONSEYLERİNİN 
TOPLANTISI YAPILDI

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komite-
sinin girişimi ve organizasyonu ile İstanbul’da yurt dı-
şındaki Azerbaycan Evlerinin birinci, Azerbaycanlıların 
Koordinasyon Konseylerinin ise ikinci toplantısı gerçek-
leştirildi.

Açılış konuşması yapan Devlet Diaspora Komitesi 
Başkanı Fuad Muradov, toplantının muzaffer Azerbay-
can halkı, muzaffer ordu için büyük önem taşıyan bir 
tarihe Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş günü-
ne denk geldiğini kaydetti. Komite Başkanı, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev’in önder-
liğinde elde edilen büyük zaferde birlik ve beraberlik 
içinde Azerbaycan’ın gerçek sesini dünya toplumuna 
iletmede diasporanın rolünü vurguladı.

Toplantıda, son yıllarda Devlet Diaspora Komitesi 
tarafından yürütülen projeler kapsamında daha yakın-
dan organize edilen Azerbaycan diasporasının gele-
cekteki faaliyetlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini 
belirleyen yol haritası ve Azerbaycanlıların Koordinas-
yon Konseylerinin faaliyetlerine ilişkin öncelikli konular 

tartışıldı. Diaspora inşası alanında son üç yılda atılan 
adımlar, Azerbaycan diasporasının örgütlenmesinin 
güçlendirilmesi ve Azerbaycan ile dostane ilişkilere sa-
hip diğer milletlerin diasporaları ile ilişkilerin genişle-
tilmesi açısından övgüyle karşılandı.

DEVLET KOMİTESİ, “HAYDAR ALİYEV 
VE AZERBAYCAN DİASPORASI” 

KONULU BİR KONFERANS DÜZENLEDİ
Devlet Diaspora Komitesi’nin desteğiyle Ulusal li-

der Haydar Aliyev’in doğum gününe adanmış “Haydar 
Aliyev ve Azerbaycan diasporası” konulu çevrimiçi bir 
konferans düzenlendi.

Konferansa Azerbaycan Cumhuriyeti, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Ukrayna, İtalya, Beyaz Rusya, İsrail, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Rusya, Finlandiya, Tür-
kiye, Fransa gibi 30 ülkeden 100’den fazla Azerbaycanlı 
genç ve diaspora gönüllüsü katıldı.

DÜNYA AZERBAYCANLILAR 
CUMHURİYET BAYRAMI’NDA BİR 

ARAYA GELDİ
Devlet Diaspora Komitesi tarafından “28 Mayıs Cum-

huriyet Bayramı” vesilesiyle düzenlenen sanal konferan-
sa 58 ülkeden 367 Azerbaycanlı katıldı. Bunlar arasında 
farklı ülkelerde yaşayan Cumhuriyetçilerin mirasçıları, 2. 
Karabağ Savaşı kahramanlarının yakınları, şehit ailele-
ri, “Karabağ Azerbaycan’dır!” platformu temsilcileri, di-
aspora gönüllüleri ve diaspora gençleri yer aldı.
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Dünya Azerbaycanlılarının Cumhuriyet Bayramı’nı 
tebrik eden Komite Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muzaffer Başkomutan İl-
ham Aliyev liderliğindeki cesur Azerbaycan ordusunun 
eşi benzeri olmayan zaferinden bahsederek, Karabağ 
Savaşı sırasında Azerbaycanlıların dünya çapındaki ak-
tif çalışmalarını övdü.

“YAŞAT” YARDIM MARATONU 
SONUÇLARIYLA İLGİLİ BASIN 

TOPLANTISI DÜZENLENDİ
“YAŞAT” yardım maratonunun tamamlanmasıyla 

ilgili olarak 31 Mayıs 2021 tarihinde bir basın toplantı-
sı düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan Diaspora Destek 
Vakfı İcra Direktörü Akram Abdullayev ve YAŞAT Vakfı 
başkanı Karabağ gazisi Elvin Huseynov katıldı. 29 Ni-
san’da başlayan maraton, Azerbaycan Devlet Diaspora 
Komitesi ve YAŞAT Vakfı’nın girişimi ve Azerbaycan Di-
asporasını Destekleme Fonu tarafından düzenlendi.

“Bize zaferi nasip edenlerle birlikte yaşayalım” slo-
ganıyla gerçekleştirilen maratonun amacı, yaralılara ve 
şehit ailelerine destek olmak için dünya Azerbaycanlıla-
rını bir demir yumruk etrafında birleştirmekti.

25 Mayıs’ta maraton Azerbaycan Televizyonu’nda 
(AzTV) video olarak gösterildi. Yayın sırasında yurttaşlar 
ve farklı ülkelerde yaşayan ünlüler, şehit aileleri, Vatan 
Muharebesi kahramanları ve yaralılar ile temaslar ku-
ruldu. Yayın sırasında maratona katılmak için yurt dışın-
dan 45 çağrı yapıldı ve 11 skype bağlantısı yapıldı. Aynı 
zamanda YAŞAT Vakfı’nın kısa sürede yaptığı çalışmalar 
ve 44 günlük Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan 
diasporasının faaliyetleri hakkında raporlar sunuldu.

Maratonun başladığı 29 Nisan’dan bu yana toplam-
da 1.000.000’den fazla manat toplandı. Yurt dışından 
Türkiye, Ukrayna, Rusya, İngiltere ve İsrail diasporası 
en çok bağış yapan ilk beş ülke arasında yer alıyor.

Azerbaycan diasporası tarihinde ilk kez düzenlenen 
maratona 63 ülkeden yurttaş, Azerbaycan’a dost insan-
lar ve ülkemizdeki yerel toplulukların üyeleri katıldı. 
Aralarında ABD, Türkiye, İsrail, İtalya, Bangladeş ve Pa-
kistan’ın da bulunduğu altı ülkeden yabancılar marato-
na çağrıda bulundu.

Maratonun kapsamı çok genişti ve maratona Baha-
malar, Trinidad ve Tobago, Kolombiya, Brezilya ve Ekva-
dor’dan insanlar katıldı.
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DÜNYA AZERBAYCANLILARI 
ERMENİSTAN’IN KABUL EDİLMEZ 
HAREKETLERİNE İTİRAZ EDİYOR
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Dağlık Karabağ 
Savaşı’nın seyrini değiştiren 
SİHA’ların mimarı Selçuk Bay-

raktar’a “Karabağ Nişanı” takdim etti.

Aliyev, Bakü’ye temaslarda bulun-
mak için gelen Baykar Savunma Teknik 
Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gör-
gün’ü kabul etti.

Görüşmede, kardeş iki ülkenin sa-
vunma alanındaki iş birliği 44 gün sü-
ren Dağlık Karabağ Savaşı’na damga 
vuran İnsansız Hava Araçları (İHA) ve 
Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA)  ve 
teknoloji alanındaki yenilikler ele alındı.

Aliyev, görüşmenin ardından Azer-
baycan’ın Ermenistan tarafından işgal 
edilen topraklarının kurtarılmasına 

hizmet eden asker ve sivillerin ödüllen-
dirilmesi için tesis edilen “Karabağ Ni-
şanı”nı Bayraktar’a takdim etti.

“Tek millet iki devlet”
Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı 

savaş sahasında büyük hâkimiyet sağ-
lamasına katkıda bulunan ve başarısı 
ile dünyada ses getiren SİHA’ların mi-
marı Selçuk Bayraktar, memnuniyeti-
ni, Twitter hesabından yaptığı, “Babam 
Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk 
Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafın-
dan Karabağ Nişanı’na layık görülmek-
ten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. 
#TekMilletİkiDevlet’in ortak geleceği 
için çalışmaya devam edeceğiz” payla-
şımı ile dile getirdi.

“Dünya SİHA’ların 
maharetini gördü”

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türki-
ye’nin ürettiği SİHA’lar sayesinde “de-
ğeri 1 milyar doların üzerinde olan 
Ermeni mühimmatını imha ettiklerini” 
söylemişti.

İlham Aliyev tarafından “Kara-
bağ Nişanı”na layık görülen Bayrak-
tar TB2’lerin üreticisi Baykar Savun-
ma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,  
“Tüm dünya Karabağ Savaşı’nı ‘Türk 
ordularının SİHA’larla kazandığı zafer’ 
diye adlandırıyor. Dünya SİHA’ların ma-
haretini gördü” ifadelerini kullandı.

TB3’ler Türkiye’nin 
İlk Uçak Gemisinde 

Kullanılacak
Savunma sanayiinde yerli ve milli 

üretimin öncüsü olan Selçuk Bayrak-
tar, TB3 adlı yeni SİHA hakkında da bilgi 
verdi. TB3’lerin 1200 kilo civarında mü-
himmat taşıyabildiğini, uçak gemisine 
inebildiğini ve kanatlarının katlanabil-
diğini vurgulayan Bayraktar, dünyanın 
artık insansız savunma teknolojisine 
yöneldiğini belirtti.

Bayraktar, insansız savaş uçakları 
üzerine yaptıkları çalışmaların devam 
ettiğini bildirdi.

ALİYEV, SAVAŞTA TARİH 
YAZAN SİHA’LARIN 
MİMARI SELÇUK 
BAYRAKTAR’A ‘KARABAĞ 
NİŞANI’ VERDİ


