
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini konu alan, iki kardeş ülkenin isimlerini vermiş 
olduğumuz Türkiye Azerbaycan Dergisi, 2019 senesinde yayın hayatına başladı. 3 ayda 
bir okuyucularla buluşan dergimiz birçok konuyu kapsayacak şekilde “bir millet iki 
devlet” düsturu çerçevesinde yayın yapıyor. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasi, 
ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerin ve bu alanlarda yaşanan olayların haber olarak 
konu edildiği dergimizde aynı zamanda kardeş ülke Azerbaycan’da yaşanan güncel 
gelişmeler de işleniyor. Dergimizde bulunan haberlerin yanında yer alan makaleler, 
aynı zamanda aktüel yaşam ve akademik çalışmaları birleştiren özgün bir bakış 
açısının doğmasına olanak sağlayacağını umuyoruz.

Türkiye Azerbaycan Dergisi, özetle, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Sayın İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk, ekonomi alandaki dev projeler ve 
tarihi kardeşlik temelinde ilerleyen iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi kendisine 
misyon olarak belirleyerek yoluna devam ediyor.

Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin yayın ekibi olarak sizlere keyif okumalar diliyor 
ve dergimizin Nisan – Mayıs – Haziran sayısına katkı sağlayan değerli isimlere 
teşekkürlerimizi sunuyoruz!

 Web: turkiyeazerbaycan.com
 Facebook: TurkiyeAzerbaycanDergisi
 Instagram: TurkiyeAzerbaycanDergisi
 Twitter: TrAzDergisi

Türkiye Azerbaycan Dergisi ücretsizdir.

Parayla satılmaz.



Bir millet



iki devlet
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

Bize düşen, aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırarak 
gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakmaktır. Bize düşen, 
binlerce şehidimizin kanıyla yoğrulan bu dostluğu ilelebet 
payidar kılacak projeleri hayata geçirerek bir millet, iki 
devlet şiarımıza uygun şekilde her alanda işbirliğimizi 
derinleştirmektir.

15 Eylül 2018
(Bakü’nün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. 

Yıldönümünde Yaptıkları Konuşmadan…)
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev

Birlikteliğimiz her alanda kendisini gösteriyor. Askeri 
alandaki işbirliğimiz de derinleşiyor. Yıl içerisinde birkaç 
kez ortak tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bugün Azadlık 
Meydanı’nda Türk ve Azerbaycan askerleri önümüzden 
kardeş gibi geçecekler.

15 Eylül 2018
(Bakü’nün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. 

Yıldönümünde Yaptıkları Konuşmadan…)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “28 Mayıs” Tebriği

28 Mayıs 1918 yılında İslam dünyasındaki ilk 
demokratik ve laik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümü Bakü başta 
olmak üzere dünyanın birçok yerinde kutlanırken 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde de 101. yıldönümü 
coşkusu yaşandı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın Başkentleri “Kardeş 
Şehir” Olacak

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
belediye başkanlığı makamında bir araya geldi.
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma 
Bakanları Azerbaycan’da Buluştu!

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu 
üçlü mekanizma, birçok alanda olduğu gibi askeri 
bakımdan da önemli faaliyetlerine devam ediyor.

Los Angeles’ta Türkiye ve Azerbaycan 
Başkonsolosluğu’ndan İşbirliği ile İftar Programı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles 
kentindeki Türkiye ve Azerbaycan Başkonsoloslukları 
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TÜRKİYE AZERBAYCAN
6 Nisan

4 Nisan

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği 
Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan 
Çiftçi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye 
gelen turist sayısının yüzde 60 
arttığını bildirdi.

Azerbaycan’ın 10 milyonuncu 
vatandaşı Bakü’de dünyaya 
geldi. Sağlıklı bir şekilde doğan 
kız çocuğuna anne ve babası 
Mihriban adını verdi.

9 Nisan

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Tarım 
Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi 
arasında işbirliği protokolü imzalandı.

24 Nisan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 
Azerbaycan’da kurulacak imalathanede Bakü-
Tiflis Kars Demiryolu Hattı’nda işletilecek 
yük vagonlarının ortak olarak üretilmesi 
konusunun projelendirildiğini söyledi.

26 Nisan

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, dünyaca 
ünlü Formula 1 Dünya Şampiyonluğu’na ev 
sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı.

4 Nisan 6 Nisan 9 Nisan 24 Nisan 26 Nisan
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13 Haziran 24 Haziran

1 Mayıs

Türkiye ve Azerbaycan silahlı 
kuvvetleri, Azerbaycan’da “Mustafa 
Kemal Atatürk 2019” ismi verilen 
ortak askeri tatbikata başladı.

22 Mayıs

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’e, 28 Mayıs 1918’de 
ilan edilen Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin yıl dönümü dolayısıyla 
kutlama mesajı gönderdi.

11 Haziran

Azerbaycan gazını Türkiye ve 
Avrupa’ya ulaştıran TANAP’ın 12 
Haziran 2018’de gerçekleştirilen 
resmi açılış töreninin üzerinden geçen 
bir yılda Türkiye’ye gelen gaz miktarı 
1,8 milyar metreküpe ulaştı.

Azerbaycan İçişleri Bakan Yardımcısı 
ve Dahili Koşunlar Komutanı 
Tümgeneral Şahin MEMMEDOV, Ali 
Harbi Mektebi Komutanı Tuğgeneral 
Ilgar MEMMEDOV ve beraberindeki 
heyet 23 Mayıs 2019 Perşembe 
günü Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı ile Azerbaycan 
Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal 
İnovasyonlar Devlet Ajansı arasında 
üçlü iyi niyet protokolü imzalandı.

1 Mayıs 22 Mayıs 11 Haziran 11 Haziran 24 Haziran
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “28 Mayıs” Tebriği

28 Mayıs 1918 yılında İslam dünyasındaki ilk demokratik 
ve laik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 
101. kuruluş yıldönümü Bakü başta olmak üzere dünyanın 
birçok yerinde kutlanırken Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 

de 101. yıldönümü coşkusu yaşandı. Azerbaycan’da düzenlenen 
kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhu-
riyet Anıtı önündeki törene iştirak etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 
Azerbaycan Milli Marşı’nı okudu ve anıta çelenk bıraktı. 28 Ma-
yıs Cumhuriyet Günü dolayısıyla ABD, Japonya, Büyük Britan-
ya, Çin, San Marino, Bulgaristan, İtalya, Türkmenistan, Mısır, 
Kazakistan, Cezayir, Kırgızistan, Tacikistan, Küba, Tacikistan, 
Belçika, Suudi Arabistan, Irak, Hindistan, Afganistan, Avustur-
ya, Özbekistan, İsveç, Güney Kore gibi çok sayıda ülkenin lideri 
veya üst düzey yöneticisi, Cumhurbaşkanı Aliyev’e kutlama me-
sajı gönderdi. 

Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e gönderdiği kutlama me-
sajıyla 28 Mayıs’ı en yüksek seviyede kutladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Aliyev’e gönderdiği mesajda “(Bir 
millet, iki devlet) sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha 
da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. Önümüzdeki dönemde 
de yakın iş birliğimizin, bölgemiz ve 
bölgemizin ötesinde barış, refah ve 
istikrara önemli katkı sağlayacağı-
na yürekten inanıyorum. Zatıalinize 
sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş 
Azerbaycan halkına barış ve refah 
dileklerini bir kez daha ifade edi-
yorum.” denilirken dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın bağımsızlığını elde 
ettikten sonra her alanda kazanılan 

büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğu belirtildi.

28 Mayıs, bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tara-
fından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalar-
la da kutlandı. Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’da “Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekle-
rimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve milletim 
adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.” ifadelerini pay-
laştı. Erdoğan hesabında ayrıca aynı mesajı Azerbaycan dilinde 
de paylaştı. Türkiye’de Twitter gündeminde en fazla konuşulan 
başlıklardan biri olan 28 Mayıs’ı binlerce kişi sosyal medyada 
da kutladı.

28 Mayıs tarihinde İstanbul son derece hoş görüntülere ev 
sahipliği yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilan edilişinin 101. 
yılında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü. 
İstanbul Valiliği’ne konuyla ilgili yaptıkları başvurunun olumlu 
karşılandığını ifade eden Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu 
Mesim Haciyev İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdür-
lüğünün destekleriyle İstanbul’daki köprülerin ilk defa Azer-

baycan bayrağının renkleriyle ışık-
landırılacağını kaydederek İstanbul 
Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdür-
lüğü’ne teşekkür etti. 

Mavi, kırmızı, yeşil renkleriyle 
aydınlatılan köprüler Türk kamuo-
yunun beğenisini toplarken İstan-
bul’un güzelliğine güzellik kattı. 
Birçok kişi köprünün altında hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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“Yakışan Oldu!”
Türkiye ve 
Azerbaycan 
Arasında 
Vizeler 
Kaldırılıyor!
Türkiye ve Azerbaycan’da uzun 
süredir heyecanla beklenen vizelerin 
kaldırılması ile ilgili haber geldi. 1 Eylül 
tarihinden itibaren iki ülke arasındaki 
vizelerin kaldırılacağı açıklandı.

İki ülke halkı tarafından da heyecanla beklenen müjdeyi 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
Twitter hesabından verdi. Çavuşoğlu’nun mesajı Türki-
ye ve Azerbaycan’da büyük sevinçle karşılandı. Mevlüt 

Çavuşoğlu, Twitter’da yaptığı açıklamada “Cenap Cum-
hurbaşkanı Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen 
hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Ey-
lül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. “Bir Millet İki Devlet”e 
yakışan oldu!” dedi. Çavuşoğlu mesajında ayrıca Azer-
baycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile beraber 
fotoğrafını ve 24 Temmuz 2019 tarihinde Azerbaycan 
Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı’na konu ile ilgili gönderilen mektubu paylaştı. 
Mektupta şu ifadeler yer aldı

“1 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren 
Vize Talebi Karşılıklı Şekilde İptal 

Ediliyor”
“Halklarımız arasında genel tarihi kültürel kökle-

re, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan 

ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm 
alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve 
beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz 
ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alın-
masını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağ-
lanmasını zorunlu kılmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 30 güne kadar ziyaret et-
mek isteyen Türkiye Cumhuriyeti’nin geçerli ulusal pasa-
portuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihin-
den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor.”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e 
Sonsuz Teşekkürler!”

Türkiye – Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da 
Twitter hesabında yayınladığı mesajla memnuniyetini ifa-
de etti. Ayrım, Twitter hesabından “Azerbaycan-Türkiye 
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arasında vize uygulaması kalktı. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Sayın İlham Aliyev’e sonsuz teşekkür-
ler. Yaşasın Azerbaycan, Yaşasın Tür-
kiye!” şeklinde bir mesaj yayınladı.

Türk Konseyi’nden 
Azerbaycan ve 

Türkiye’ye Tebrik Mesajı
Türkiye ve Azerbaycan arasında-

ki vize rejiminin kaldırılmasına ilişkin 
uluslararası kuruluşlardan açıklama-
lar geldi. Türkiye ve Azerbaycan’ın üye 
olduğu Türk Konseyi’nin Genel Sekre-
teri Baghdad Amreyev açıklamasın-
da “Bu karar, iki kardeş ülkenin bir-
birine daha da yakınlaşmasına vesile 
olacaktır” ifadelerine yer verdi. Türk 

Konseyi’nin Genel Sekretaryası Türkiye ve Azerbay-
can arasında vizelerin kaldırılmasına ilişkin aşağıdaki 
açıklamayı yaptı.

Türk Konseyi: “Kardeş Ülkeler 
Azerbaycan ve Türkiye’yi Tebrik 

Ediyoruz”
Türk Konseyi Sekretaryası, Azerbaycan’ın 1 Eylül 

2019 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik 
vize uygulamasının kaldırılması kararını memnuni-
yetle karşılamaktadır.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki vize rejiminin 
kaldırılması, ikili ticaretin artması, turizm sektörünün 
güçlenmesi ve her iki ülkedeki küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin gelişmesini temin etmek yoluyla iki kar-
deş ülkenin birbirine daha da yakınlaşmasına vesile 
olacaktır. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında iş birliğini 
daha da ileriye taşıyacak ve Türk Dünyası’nda refah 
ve kalkınmaya katkı sağlayacak bu önemli karar için 
kardeş ülkeler Azerbaycan ve Türkiye’yi tebrik ediyo-
ruz.”
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Nesimi - 650 Diaspora Gençlerinin 
II. Yaz Kampı Sona Erdi

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet 
Komitesi’nin büyük ölçekli projelerinden biri olan Azer-
baycan Diaspora Gençlerinin II. Yaz Kampı 13 Tem-
muz’da düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Geç-

tiğimiz sene ilki düzenlenen yaz kampı bu yılda birçok önemli 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın her yanında gelen Azer-
baycanlı gençler, anavatanlarında birçok konu hakkında detaylı 
bilgi alma şansı buldular.

50’den Fazla Ülke 100’ün Üzerinde Genç
Azerbaycanlı büyük şair Nesimi’nin 650. doğum yılına ada-

nan “Nesimi-650 Diaspora Gençlerinin II. Yaz Kampı,” Azer-
baycan Diasporasına Destek Fonu’nun organizesi, Azerbaycan 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Gençlerine Fonu’nun 
destekleri ile 8-14 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan’ın 
güzide şehirlerinden Şamahı’da düzenlendi. Kampa 50’den faz-
la ülkeden 100’ün üzerinde genç katıldı.

Büyükelçiler 
Diaspora Gençlerinin
II. Yaz Kampı’na 
Katıldı

Diaspora Gençlerinin Yaz 
Kampı’nda gençlere birçok alan-
da etkin kişiler tarafından eği-

timler verildi. Yogadan yapay zekaya uzanan çeşitli konuların 
programda yer aldığı yaz kampında medyadan diplomasiye 
birçok alanda gençlere bilgi verilmeye çalışıldı. Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de bu çerçevede diaspora 
gençleriyle bir araya geldi. İbrahim’in yanı sıra Azerbaycan’ın 
Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci-
si ve Avusturya’daki Büyükelçisi Galib İsrafilov da gençlerle bir 
araya gelerek tecrübelerini paylaştı ve yaz kampının katılım-
cılarıyla fikir alışverişinde bulundu. Gençler, Azerbaycan’dan 
önemli gazetecilerin ve yazarların katılımıyla gerçekleştirilen 
“Diaspora Faaliyeti ve Gençler” başlıklı oturumda yeni medya-
nın diaspora gençlerinin iletişimindeki rolü ve sosyal medyada 
gençlerin aktifliği gibi konularda da müzakerelerde bulundu. 
Oturuma Diasporadan Sorumlu Devlet Komtesi’nden Cahid İs-
mayıloğlu da yer aldı. Bu oturumda Diasporadan Sorumlu Dev-
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let Komitesi’nin hazırladığı infografik diaspora haritası gençle-
re gösterildi.

Diaspora Gençlerinin II. Yaz Kampı’na katılan gençler ayrı-
ca Hocalı’da insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykı-
rımda ailelerini kaybeden gençlerle ve Dağlık Karabağ Bölgesi-
nin Azerbaycanlı Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev ile de bir 

araya geldi. Toplantıda vatanperverlik hislerinin gençleri der-
dinden etkilediği dikkatlerden kaçmadı. Tarihçi Solmaz Tohidi 
“Azerbaycan’ın 100 Yıllık Tarihi” hakkında Saadet Şıhıyeva da 
İmadeddin Nesimi’nin yaratcılığı ile ilgili gençlere önemli bil-
giler aktardılar. Devlet Göç Hizmeti’nin faaliyetleri hakkında da 
gençlere bilgi verilirken aynı zamanda gençler dünyadaki göç 
politikalarını da tartışma fırsatı buldu.

Fuad Muradov Gençlerle Bir Araya Geldi
Dünyanın çeşitli ülkelerinden kampa katılan gençler, ka-

panış töreninden önce Devlet Komitesi’nin şube müdürleri ve 
yetkileriyle bir araya geldiler. Görüşemeye komitenin başkanı 
Fuad Muradov da katıldı. Gençleri can kulağıyla dinleyen Mu-

radov, gençlerin soruları titizlikle teker teker cevaplandırdı. 
Geçtiğimiz sene gerçekleşen kampta gençlerden gelen öneri-
leri gündemlerine alarak gençlerin iletişimi için şartların ge-
nişlettiklerini ifade eden Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi 
Başkanı Muradov, bu yılda gençlerden gelen önerilere önem 
vereceklerini ve üzerinde çalışacaklarını ifade etti. Muradov, 
gençlerden burada kurdukları bağları ve aralarında iletişimi 
kalıcı hale getirerek devam ettirmelerini istedi. Gençlere hitap 
eden Muradov ayrıca, kampta müzakere edilen konulara genç-
lerin özen göstermesini ve özellikle sosyal medyada gençlerin 
faal olmaları gerektiğini hatırlattı.

Gençlerden Diasporadan Sorumlu 
Devlet Komitesi’ne Teşekkür

Görüşmede kamptaki eğitimler ve diğer programlarla il-
gili, bunun yanında projenin önemi ve gençlerin örgütlenmesi 
üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Diaspora gençleri, önü-
müzdeki yıllarda düzenlenecek kamplar ile ilgili önerilerini su-
nup Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi’ne teşekkürlerini 
bildirdiler.

Yaz kampında aktif olan gençlere sertifika takdim edildi. 
Kamp, kapanış töreni konser ile sona erdi.

Kamptaki etkinlikler, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora-
dan Sorumlu Devlet Komitesi’nin internet sitesinden ve sos-
yal medyadan da aktif şekilde paylaşıldı. Nesimi-650 Diaspo-
ra Gençlerinin II. Yaz Kampı’ndaki programlara ve faaliyetlere 
detaylı olarak www.facebook.com/DiasporGenclerininYayDus-
hergesi adresinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 
üst düzey ziyaretler, önceki günler 
gibi Haziran ayında da hız kesme-
den devam etti. Azerbaycan Cum-

hurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri 
Daire Başkanı Hikmet Hacıyev’in Türkiye 
ziyareti dolu dolu geçti. Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçiliği’nde Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin Diplomatik Hizmetleri-
nin 100’üncü Yılı” kutlamaları kapsamın-
da yabancı diplomatik misyon temsilci-
leri, basın mensupları, akademisyenleri 
öğrenciler ve askerlere Azerbaycan dış 
politikası hakkında bir konferans veren 
Hacıyev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya 
geldi. Çavuşoğlu’nun Hikmet Hacıyev ile 
görüşmesinde Azerbaycan’ın Ankara Bü-
yükelçisi Hazar İbrahim de bulundu.

Çavuşoğlu: “İlişkilerimizi 
Her Alanda Daha da 

Güçlendireceğiz”
Çavuşoğlu, Hacıyev ile görüşme-

si sonrası Twitter hesabından, “Dost ve 
kardeş Azerbaycan’ın her zaman, her ko-

nuda yanında olacağız. İlişkilerimizi her 
alanda daha da güçlendireceğiz” mesa-
jını paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanlığı ise görüşmeyi şu şekilde duyurdu;

“Sayın Bakanımız 18 Haziran 2019 
tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi Dış Politika Başkanı Hikmet Ha-
cıyev’le İstanbul’da bir görüşme gerçek-
leştirdi. Sayın Bakanımız dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın her zaman, her konuda 
yanında olacağımızı ve ilişkilerimizi her 
alanda daha da güçlendireceğimizi vur-
guladı.”

Hikmet Hacıyev 
Ermenistan’a Ankara’dan 

Seslendi: “İşgale Son 
Verin!”

Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Ha-
cıyev, Ankara ziyaretinde ayrıca Azer-
baycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İb-
rahim’in ev sahipliğinde büyükelçilikte 
düzenlenen “Yeni Küresel Diplomasi 
Çağında Azerbaycan” başlıklı konferans-

ta konuştu. Önemli birçok noktaya de-
ğinen Hacıyev Azerbaycan’ın bağımsız-
lığını yeniden kazandığı günden bu yana 
gösterdiği gelişmeyi ve ülkede yapılan 
atılımları vurguladı. Hikmet Hacıyev, bu-
radaki konuşmasında Ermenistan’a da 
mesajlar verdi. Ermenistan’ın Azerbay-
can topraklarındaki işgali sonlandırması 
gerektiğini üstüne basarak belirten Ha-
cıyev, Bu durumun asıl kurbanı ve tutsağı 
Ermenistan’dır. ‘Hangi açıdan?’ diye so-
rulacak olursa, Ermenistan, Azerbaycan 
topraklarını işgal ederek daha fazla re-
fah elde edeceğini ve basitçe topraklarını 
genişleteceğini düşündü. Ama bir başka 
ülkenin topraklarını işgal etmek şeklin-
deki bu Orta Çağ tutumun sonucu olarak 
birçok açıdan kendisi kaybetti. Öncelikle, 
Ermenistan kendi kendini izole eden bir 
ülkeye dönüştü. Siyasi ve ekonomik kriz-
lerle karşı karşıya kaldı” dedi. Hacıyev 
konuşmasında bu sözlerine şöyle devam 
etti; “Önce Ermenistan’ın topraklarımız 
üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. 
Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan 
ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış 
için ileriye dönük çalışmalar yapmayı 
sürdürebiliriz. Bunun bir oyun olmadı-
ğını, karşılıklı ‘kazan kazan’ durumu ol-
duğunu da söyledik. Bu süreçte kazanan 
ya da kaybeden olmayacaktır. Daha geniş 
bir bölgesel iş birliğinden her iki taraf, 
özellikle de Ermenistan faydalanacaktır.”

Bunların yanı sıra, Azerbaycan dış 
politikasının çok yönlü tutumundan da 
bahseden Hacıyev katılımlara ülkesinin 
bir yandan hem komşuları Türkiye, İran 
ve Rusya ile çok iyi ve etkin bir işbirliği 
yürüttüğünü anlatırken öte yandan da 
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD) ve Çin ile de ciddi işbirlikleri 
içerisinde bulunduğunu ve bu bölgelerle 
de ilişkilerini geliştirdiğini belirtti. Ha-
cıyev “Azerbaycan’ın ikili ilişkilerde ön-
celiği karşılıklı saygı, karşılıklı yarar te-
melinde iş birliği ve iç işlerine müdahale 
etmeme şeklindeki temel prensiplerdir.” 
diye konuştu.

Hikmet Hacıyev konferanstan sonra 
soruları cevapladı. Türkiye Azerbaycan 
Dergisi’ni de yakından inceleyen Hacı-
yev, dergimize yayın hayatında başarılar 
diledi.

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu

Hikmet Hacıyev ile Görüştü
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin
101. Yılı Ankara’da Coşkuyla Kutlandı!

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuri-
yeti’nin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 101’inci yılı kutla-
maları için mükemmel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Günü, 
Azerbaycan’ın diplomatik hizmetlerinin 100. yılına girmesi daha 
da anlamlı hale getirdi. Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona 
Türk kamuoyu ve Ankara’da diğer diplomatik misyon temsilci-
leri büyük ilgi gösterdi. Resepsiyona gelenlerin büyükelçiliğe 
girmek için oluşturmuş olduğu uzun kuyruk dikkatlerden kaç-
madı. Ankara’da düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başka-
nı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, milletvekilleri ve 
büyükelçiler katıldı. Önceki dönemlerde Dışişleri Bakanlığı gö-
revini üstlenmiş olan Hikmet Çetin ve Sağlık Bakanlığı yapmış 
olan Halil Şıvgın da resepsiyonunun katılımcıları arasındaydı. 
Görkemli etkinlik, iki kardeş ülkenin milli marşların okunma-
sıyla başlayan başladı ve konserlerle sürdü. Türkiye’de bir ses 
yarışmasında birincilik kazanan Azerbaycanlı şarkıcı Elnur Hü-
seynov ve balaban enstrümanını dünyaya tanıtan Alihan Same-
dov gibi bilinen isimler programda sahne aldı.

Kasapoğlu: “Ekonomilerimiz Hayata 
Geçirdiğimiz Mega Projelerle Adeta 
Kenetlenmiş Vaziyettedir”

Resepsiyonda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Kasapoğlu, “Biz, Türkiye olarak Azerbaycan’ın barışçıl 
tavırla ortaya koyduğu tüm çabaları destekledik, destekleme-
ye devam edeceğiz. Yukarı Karabağ sorunun en kısa zamanda 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü içinde, uluslararası hukuk ku-
ralları ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde 
çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu. Er-
menistan’ın hukuka aykırı işgali altında bulunan kadim Azer-
baycan toprağı Karabağ konusuna konuşmasında önemli yer 

ayıran Kasapoğlu, ilişkilerin “bir millet iki devlet” zemininde 
yürüdüğünü de vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ayrıca “Bugün Azer-
baycan ve Türkiye, birbirinin önde gelen siyasi ortağı, ticari 
partneri ve yatırımcısıdır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, Mec-
lis Başkanlarımızın ve diğer Bakanlarımızın ziyareti ile pekiştir-
diğimiz ilişkilerimizi taçlandıracak pek çok projede bulunduk. 
Ekonomilerimiz de hayata geçirdiğimiz mega projelerle adeta 
kenetlenmiş vaziyettedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru petrol boru 
hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru hattı, Bakü-Tiflis- 
Kars Demiryolu, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı ve Star Rafinerisi 
hepimizin haklı şekilde gurur duyacağı projelerin en önde ge-
lenleridir” sözlerini ifade etti.

Hazar İbrahim: “Azerbaycan - Türkiye 
Kardeşliği Önderliğinde Meseleler Halloluyor”

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan’ın 
bugün dünyadaki tüm meselelerde önemli rol oynadığını belirt-
ti. Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler’in (BM) geçici üyesi olma-
sının önemini vurgulan İbrahim, “Bugün tüm dünyada bölgesel 
ilişkilerde, ulaştırma ve enerji konularında Azerbaycansız hiç-
bir konu hallolmuyor. Azerbaycan tüm bu konuların merkezin-
dedir ancak bunların hepsi Azerbaycan- Türkiye kardeşliği çer-
çevesinde gerçekleşmektedir. Bundan 100 yıl öncede, sonra da 
Azerbaycan Cumhuriyetini ilk tanıyan Türkiye olmuştur ve her 
zaman bizim yanımızda olmuştur” dedi.

Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin ku-
ruluş gününü belirterek, Türkiye ve Azerbaycan’ın Nahçıvan’da 
kısa zaman evvel “Sarsılmaz Kardeşlik” isim ortak tatbikata 
imza attıklarını anımsattı. İbrahim, iki ülke arasındaki bu kar-
deşliğin gerçekten sarsılmaz olduğunu dile getirdi. Hazar İbra-
him ayrıca, Azerbaycan ve Türkiye’nin her alanda hem kardeş 
hem de stratejik müttefik olduğunun altını çizdi ve bu kardeşli-
ğin hep baki kalacağını ifade etti.
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“Azerbaycan’ın Enerjisi 
Türkiye’nin Gücü” slo-
ganıyla Türkiye’deki 
dev yatırımlarına de-

vam eden SOCAR, TANAP 
ve Star Rafineri gibi strate-
jik projelerden sonra şimdi 
de Alman EWE’nin Türki-
ye’deki iştiraklerini satın 
aldı. Türkiye’nin en büyük 
doğrudan dış yatırımcısı 
SOCAR, 17 Haziran tarihin-
de Alman EWE’den satın 
alımı tamamlanan şirket-
lerin yönetimi için SOCAR 
Türkiye Doğalgaz Yatırım 
A.Ş’yi kurdu. Bursagaz, 
Kayserigaz, EWE Enerji, 
Enervis ve Millenicom’un 
çatı şirketi SOCAR Türkiye 
Doğalgaz Yatırım A.Ş’nin 
Başkanı Gunter Seymus 
oldu. SOCAR Türkiye ile 
EWE arasında düzenle-
nen imza töreninde SO-
CAR Türkiye Yönetim Ku-
rulu Başkanı Vagif Aliyev, 
SOCAR Türkiye CEO’su 
Zaur Gahramanov, EWE 
AG CEO’su Stefan Dohler, 
EWE AG CFO’su Wolfgang Mücher ile iki şirketin yöneticileri 
yer aldı.

EWE’nin bünyesinde bulunan Bursagaz ve Kayserigaz’ın 
SOCAR Türkiye’ye devrinin tamamlanmasıyla Türkiye’nin iki 
büyük şehrinde de gaz dağıtımı SOCAR Türkiye eliyle yapıla-
cak. Bursagaz ve Kayserigaz’la birlikte satın alınan şirketlerin 
enerji sektöründe SOCAR Türkiye’nin gücünü artıracağını ifa-
de eden SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev 
“Biz uzun yıllardır Azerbaycan’ın tamamı ile Tiflis dışındaki tüm 
Gürcistan’da doğalgaz dağıtımı yapıyoruz. Müşteri memnuniye-
tini üst seviyede tutarak doğalgaz dağıtımı tecrübemizi Bursa 
ve Kayseri’ye de taşıyacağız. Faaliyetlerimiz arasında doğalgaz 
önemli bir yer tutuyor. Burada büyümeyi istiyoruz ve önümüz-
deki dönemde fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu. Aliyev ayrıca Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE 
Enerji ve Millenicom, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyetleri-
ne devam ederek Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine değer 
katacak” dedi.

2019 yılının Ocak ayında SOCAR Türkiye ve EWE arasında 
satın almayla ilgili varılan anlaşma ile tüm onayları tamamla-
nan 5 şirket, STAR Rafineri, TANAP, Petkim, SOCAR Terminal 
ve Petkim Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) de iştirakleri ara-

sında bulunduğu SOCAR 
Türkiye çatısı altında fa-
aliyet gösterecek. Doğal-
gaz alanında Türkiye’deki 
faaliyetlerini son derece 
önemli bir noktaya taşıyan 
SOCAR, böylelikle sadece 
Azerbaycan ve bölge ülke-
lerde de yatırımlarını ba-
şarıyla artırmaya devam 
ettiğini bir daha gösterdi. 
Azerbaycan’ın Türkiye içe-
risinde cumhuriyet tari-
hindeki en büyük yatırım 
SOCAR Türkiye vasıtasıyla 
gerçekleştirmesi bunun en 
önemli göstergelerinden 
biri olarak sayılıyor.

SOCAR Türkiye 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Aliyev: 
“SOCAR Türkiye 

Ailesine Hoş 
Geldiniz”

Vagif Aliyev, Bursa-
gaz ve Kayserigaz’ın gruba 
katılmasıyla Türkiye’de-

ki doğalgaz faaliyet zincirini tamamladıklarını belirtti. Aliyev, 
“Türkiye pazarına girdiğimiz günden beri içinde bulunduğumuz 
sektörün dinamiklerini ve verimliliğini göz önünde bulundura-
rak tüm yatırımlarımızda entegrasyonu önemsedik. Türkiye’ye 
12 yıldır doğalgaz getiriyoruz. 2013 yılından beri ise doğalgazın 
toptan satışını SOCAR Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz. Bildi-
ğiniz gibi SOCAR, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin en büyük 
projesi olan ve doğalgaz iletimini sağlayan TANAP projesinin 
büyük ortağı. Bursagaz ve Kayserigaz’ı SOCAR Türkiye bünye-
sine katarak bugünden itibaren doğalgaz dağıtımında faaliyet 
göstermeye başlıyoruz. Bu büyük entegrasyondan doğacak 
sinerjinin hem şirketimiz hem de iki kardeş ülke ekonomileri 
açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle ara-
mıza yeni katılan çalışanlarımıza da ‘SOCAR Türkiye ailesine 
hoş geldiniz’ demek istiyorum” dedi.

SOCAR Türkiye’nin son satın alımı enerji alanının yanında 
telekomünikasyon alanında da yer alan Millenicom’u da barın-
dırıyor. SOCAR Türkiye’nin Alman şirketi EWE’den satın aldı-
ğı şirketlerin arasında telekomünikasyon sektöründe yer alan 
Millenicom’un da olduğunu anımsatan Aliyev, bu şirketin TA-
NAP ile birlikte yapımı devam eden 1,850 kilometrelik SOCAR 
Fiber projesiyle güzel bir uyum yaratacağını da ekledi.

BURSA VE KAYSERİ’DE 
GAZ DAĞITIMINI ARTIK 

SOCAR YAPACAK!
“Azerbaycan’ın Enerjisi Türkiye’nin Gücü” 
sloganıyla Türkiye’deki dev yatırımlarına 

devam eden SOCAR, TANAP ve Star Rafineri 
gibi stratejik projelerden sonra şimdi de Alman 

EWE’nin Türkiye’deki iştiraklerini satın aldı.



KARABAĞ’SIZ AZERBAYCAN YOK!

Ermenistan tarafından
Azerbaycan’ın işgal edilmiş

bölgelerinin isimleri ve işgal tarihleri

Asgeran - 1991
Hankendi - 28.12.1991
Hocavend - 18.02.1992
Hocalı - 26.02.1992
Şuşa - 08.05.1992

Laçin - 18.05.1992
Hadrut - 02.10.1992
Kelbecer - 02.04.1993
Ağdere - 07.07.1993
Ağdam - 23.07.1993

Füzuli - 23.08.1993

Cebrayıl - 23.08.1993

Kulbadlı - 31.08.1993

Zengilan - 29.10.1993
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Azerbaycan’dan Çavuşoğlu, Çetin, 
Bozkır ve Özoral’a Devlet Madalyası!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyo-
nu Başkanı Volkan Bozkır ve Türkiye’nin 
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, “Azer-
baycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet 
Kurumlarının 100. Yıldönümü Madalyası” 
ile taltif edildi.

Mevlüt Çavuşoğlu’na 
Azerbaycan’dan Devlet 

Madalyası, Japonya’dan Devlet 
Nişanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu’na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar 
Mammadyarov tarafından imzalanmış 
kararnameyle “Azerbaycan Cumhuriye-
ti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. 
Yıldönümü Madalyası” takdim edildi. Ma-

dalya, bu sene 11’incisi 
düzenlenen Büyükelçi-
ler Konferansı sırasında 
Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçisi Büyükelçi 
Hazar İbrahim tarafın-
dan Bakan Çavuşoğlu’na 
sunuldu. Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçiliği’nin 
Twitter hesabından ya-
yınlanan mesajda, “Tüm 
destekleriniz için teşek-
kür ederiz, Sayın Bakanı-
mız” ifadesi yer aldı.

Yine 11. Büyükelçiler 
Konferansı devam eder-
ken Mevlüt Çavuşoğlu’na 

Cumhurbaşkanlığı Küliiye-
si’nde Japonya tarafından da 
bir nişan takdim edildi. Ça-
vuşoğlu Twitter’dan yayınla-
dığı mesajında “Japonya’nın 
en yüksek devlet nişanı olan 
“Yükselen Güneş Nişanı 
Yüce Kordonu”nun şahsıma 

layık görülmesinden gu-
rur duydum. Majesteleri 
Japon İmparatoru’na 
içten şükranlarımı su-
nuyorum” mesajını pay-
laştı.

Volkan Bozkır: “İyi ki 
Azerbaycan var!”

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır’a ise madal-
yası Azerbaycan Büyükelçiliği’nde 
düzenlenen törende verildi. Törende 
bir konuşma yapan Bozkır, “Türkiye 

ve Azerbaycan’ın böyle güzel ilişki içinde 
olduğu bir dönemde, tek millet iki devlet 
anlayışı içinde bütün dünyaya örnek olan 
güzel bir tablo verildiği dönemde bana 
büyük bir onur duyacağım bir madalya-
nın tebliğ edilmesi gerçekten hayatımın 
sonuna kadar unutamayacağım bir anı-
dır” diye konuştu. Bozkır ayrıca, “İyi ki 
Azerbaycan var, iyi ki Türkiye Cumhuriye-
ti’nin yanında böyle güçlü ve bizimle dost, 
kardeş bir ülke var” sözlerini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın 
100. Yıldönümü Madalyası’nı takdim et-
mek üzere kendisini görevlendirdiğini 
ifade eden İbrahim, Bozkır’ın her zaman 
Azerbaycan’ın yanında olduğundan bah-

setti. İbrahim ayrıca iki ülke arasındaki 
ilişkilerin “tek millet iki devlet” şiarı al-
tında yürütüldüğünü kaydetti.

Hikmet Çetin’e Büyükelçilikte 
Tören

Dışişleri Bakanlığı görevini yapmış 
olan Hikmet Çetin’e de Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan bir 
törenle madalyası verildi. Azerbaycan 
Büyükelçiliği Twitter hesabından “Sefir-
likte düzenlenen bir merasimle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Eski Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin’e ‘Azerbaycan Cumhuriye-
ti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. 
Yıldönümü Madalyası’ takdim edilmiştir” 
şeklinde yayınladığı mesajıyla Çetin’e 
madalyanın takdim edildiğini duyurdu.
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Mansur Yavaş: “Azerbaycan Bayrağını 
Nerede Görsek Gurur Duyuyoruz”

Kısa süre önce yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, Azerbaycan’ın An-
kara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i makamında konuk etti. Türki-
ye’de Azerbaycan’a karşı duyulan sevgiyi “Azerbaycan bayrağını 
nerede görsek gurur duyuyoruz” diyerek ifade eden Mansur 
Yavaş ile Hazar İbrahim iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesine ilişkin konuları istişare etti. Azerbaycan’daki Türkiye 
sevgisinden bahseden Büyükelçi İbrahim “İki ülke arasındaki 
kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin 
Ana Gündem 
Maddesi: 
“Kardeş Şehir 
Protokolü”

Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nda 
heyetler arasında ger-
çekleştirilen görüşmenin 
ana maddelerinden birisi 
Ankara ile Bakü arasında 
“Kardeş Şehir Protokolü”-
nün imzalanması oldu. Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Yavaş, iki başkent arasında hayata 
geçilmesi planlanan protokol ile ilgili olarak “Bunun benim be-
lediye başkanlığım döneminde imzalanacak olması benim için 
ayrı bir anlam taşıyor” sözlerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyeleri Haydar Aliyev Parkı’nı Ziyaret 
Edecek

İbrahim ve Yavaş’ın bir görüşmesinde karşılıklı kültürel 
etkinliklerin yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Bunun 
yanında Büyükelçi İbrahim, Batıkent’te bulunan Haydar Aliyev 
Parkı’nın Azerbaycan için güzel ve önemli bir sembol olduğunu 

vurguladı. Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçisi İbra-
him ayrıca, Mansur Yavaş’ı 
Azerbaycanlı sanatçılarının 
performans göstereceği 
ortak bir programda bu-
luşmaya davet etti. Mansur 
Yavaş, Temmuz ayı içeri-
sinde yapılacak olan An-
kara Büyükşehir Belediye 
Meclisi toplantısında şeh-
rin belediye meclis üyele-
rinin de iştirak edeceği bir 
programla Haydar Aliyev 
Parkı’na bir ziyaret düzen-
leyeceklerini belirtti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN 
BAŞKENTLERİ “KARDEŞ ŞEHİR” OLACAK

Azerbaycan’ın Ankara Büyü-
kelçisi Hazar İbrahim ve Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş belediye başkanlığı 
makamında bir araya geldi. Hazar 
İbrahim ve Mansur Yavaş’ın görüş-
mesinin ardından Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü ile Türkiye’nin baş-
kenti Ankara arasında “kardeş şe-
hir” protokolünün kısa süre içeri-
sinde imzalanacağı basına yansıdı.
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TüTürkiye ve Azerbaycan arasında 
düzenlenen askeri tatbikatlar Tür-
kiye ile Nahçıvan’ın sınırında ger-
çekleştirilen “Sarsılmaz Kardeşlik 

- 2019” isimli askeri tatbikat ile devam etti. 
İki kardeş ülke, Nahçıvan’da 5 bin asker, 
yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 
180 füze ve top, 21 uçak ve helikopter ile 
gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatta 
adeta gövde gösterisi yaptı.

Ortak askeri tatbikatta, Türkiye ve 
Azerbaycan Kara Kuvvetleri arasındaki eş-
güdüm ve ortak operasyon yürütme yete-
neği daha üst seviyelere çıkarıldı. Tatbikat 
kapsamında belirlenmiş olan temsili düş-
man hedefleri başarılı şekilde yok edildi.

Tatbikatın Seçkin 
Temsilciler Günü’ne Birçok 

Önemli isim Katıldı
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma 

Bakanı Hulusi Akar ile Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Ba-
kanı Orgeneral Zakir Hasanov tatbikatın 
“Seçkin Gözlemci Günü” etkinliğine katı-
larak incelemelerde bulundu. Akar, tat-
bikatın Seçkin Gözlemci Günü öncesinde 
Nahçıvan’daki Asker Parkı ve askerî loj-
manların açılışını da yaptı. Sarsılmaz Kar-
deşlik - 2019 Tatbikatı’nın yapıldığı Kara-
bağlar Dağ Eğitim Merkezi’ne geçen Milli 
Savunma Bakanı Akar, alanda Nahçıvan 
Müstakil Karma Ordu Komutanı Korgene-
ral Kerim Mustafayev ve 3. Ordu Komuta-
nı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile diğer 
yetkililer tarafından karşılandı. Akar’a Tu-
gay Komuta Yeri’nde tatbikata ilişkin bri-
fing verildi.

Türkiye ve Azerbaycan 
Bayrakları Ayakta 

Selamlandı
Akar’ın tatbikatın fiilî atışlı safhasının 

gerçekleştirildiği alana varışından sonra, 

atışlı bölüm helikopterlerle unsurların tat-
bikat alanına indirilmesiyle başladı. Kara 
ateş destek vasıtalarıyla hedeflerin tam 
isabetle vurulduğu tatbikatta, SU-25 sa-
vaş uçakları ve taarruz helikopterleriyle de 
hedefler ateş altına alındı. Helikopterden 
paraşüt atlayışı yapılan tatbikatın Seçkin 
Gözlemci Günü, Türk ve Azerbaycan bay-
raklarını taşıyan helikopterle SU-25 savaş 
uçaklarının geçişiyle sona erdi. Bayrakla-
rın geçişini Bakan Akar ve protokol üyeleri 
ayakta selamladı.

Bakan Akar, yaptığı konuşmasında 
“Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu 
dönemde, ülkelerimizin ve milletimizin 
güvenliğinin sağlanması; ancak her an ha-
rekâta hazır etkin, caydırıcı ve saygın bir 
orduya sahip olunması ile mümkündür” 
diye belirtti. Akar tatbikat ile ilgili olarak 
da “Dostluk, iş birliği ve koordinasyonu 
geliştirmek maksadıyla birleşik ve müşte-
rek olarak icra edilen Sarsılmaz Kardeşlik 
- 2019 Tatbikatı’nın adına yaraşır şekilde 
amacına ulaştığını, büyük bir başarıyla icra 
edildiğini izledik” dedi.

Akar’dan Vahapzade Şiiri
Milli Savunma Bakanı Akar’ın konuş-

masında ayrıca Azerbaycan’ın önemli şair-
lerinden biri olan Bahtiyar Vahapzade’nin 
de dizelerine yer vermesi dikkat çekti. Va-
hapzade’nin Türkiye ve Azerbaycan arasın-
daki kardeşliği anlattığı “Birdir bizim her 
halımız / sevincimiz, melalımız. Bayraklar-
da hilalımız Azerbaycan-Türkiye” sözleriy-
le hitap eden Akar şöyle devam etti: “Bir 
ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycan 
ulu bir çınarın dalları gibi aynı kökten, aynı 
gövdeden beslenmektedir. Bunu hiçbir za-
man unutmayacağız ve bu değerli ağaca 
daima sahip çıkacağız. Atatürk’ün dediği 
gibi ‘Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz-
dir. Azerbaycan’ın sevinci bizim sevinci-
mizdir.’ Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye 
her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde 
ve kıvançta, bir ve beraberdir.”

Sarsılmaz Kardeşlik – 2019 
Tatbikatı Başarıyla 

Tamamlandı
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcis-
tan’ın oluşturduğu üçlü meka-
nizma, birçok alanda olduğu gibi 
askeri bakımdan da önemli faali-

yetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhu-
riyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasa-
nov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan 
Izoria, Azerbaycan’ın Gebele kentinde 
bulunan Haydar Aliyev Kongre Merke-
zi’nde 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye 
Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı vesi-
lesiyle bir araya geldi. Bölgesel iş birli-
ğini gün geçtikçe ileri noktalara taşıyan 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ül-
kenin savunma bakanlarının bulundu-
ğu toplantıda her üç ülkeyi de yakından 
ilgilendiren konular ele alındı. Toplantı 
sonrasında karara bağlanan konularla 
alakalı bir protokol imzalandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde ger-
çekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 
Tatbikatı sonrasında Azerbaycan’a geçen 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bura-
da önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 
protokolün imza törenindeki açıklama-
sında Güney Kafkasya’daki mevcut ve 
potansiyel iş birliği konularını son derece 
geniş bir perspektifte ele aldıklarını ifade 
ederek toplantının bölge hakkında ortak 
vizyonu paylaşan bakanları bir araya ge-
tirmek için önemli bir fırsat sunduğunu 
kaydetti. Milli Savunma Bakanı Akar ay-
rıca, üç ülkenin de bulunduğu bölgede 
enerji kaynaklarının işletilmesinin ve 

bunların dünya pazarlarına ulaştırılma-
sının kritik öneme sahip olduğunun da 
altını çizdi.

Akar: “Aramızdaki İş 
Birliği Çok Daha Kapsamlı 

ve Yararlı Bir Şekilde 
Devam Edecek”

Bakan Akar, üç ülke arasında geli-
şen ilişkilerin bölgenin barış ve istikrarı-
na son derece büyük katkılar sağladığı-
na işaret etti. Derinleşen ve zenginleşen 

üçlü mekanizmaya atıf yapan Akar şu 
açıklamalarda bulundu; “Savunma, as-
keri ve güvenlik konuları dahil bu yelpa-
zede üç ülkenin ortak yarar ve beklenti-
lerine hizmet edecek bir nitelik var. Bu 
iş birliğimizle aynı zamanda bu ülkelerin 
de yararı için yapılması gereken neyse 
bunlar düşünülmekte, tartışılmakta, bu 
yönde hareket etmekteyiz. Aramızdaki 
bu iş birliği her geçen gün gelişmekte-
dir. Her geçen gün yeni konular üzerinde 
çalışmalar yapmaktayız. İnanıyorum ki 
önümüzde dönemde bu gelişerek sadece 
savunma, askeri ve güvenlik konularında 
kalmayacak, tüm alanlara sirayet edecek 
ve aramızdaki iş birliği çok daha kapsam-
lı ve yararlı bir şekilde devam edecek. Bu 
aynı zamanda diğer ülkeler için de ciddi 
bir örnek teşkil edecek.”

Önümüzdeki günlerde ülkeler arası 
iş birliğinin özellikle silahlı kuvvetler ala-
nında fayda sağlayacağının mesajlarını 
veren Hulusi Akar ayrıca “Ülkelerimiz 
arasında imzalanan savunma alanında 
iş birliği mutabakat muhtırasının önü-
müzdeki dönemde de güzel ürünlerini, 
faydalarını göreceğiz. Ona dayalı olarak 
yapılacak bazı güzel işlerin ülkelerimi-
ze özellikle silahlı kuvvetlerimiz açısın-
dan çok yararlı hizmetler vereceğinin 

Türkiye, Azerbaycan 
ve Gürcistan 
Savunma Bakanları 
Azerbaycan’da Buluştu!
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu 
üçlü mekanizma, birçok alanda olduğu gibi askeri 
bakımdan da önemli faaliyetlerine devam ediyor.
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de burada altını çizmek istiyorum.” diye 
konuştu. Hulusi Akar sözlerinin sonun-
da “kıymetli kardeşim” diye bahsettiği 
Hasanov ile “değerli meslektaşım” diye 
nitelediği Izoria’ya teşekkür etti..

Hasanov: “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 

Teröre Karşı 
Sürdürdüğü Mücadeleyi 

Destekliyoruz.”
Toplantıda konuşma yapan Azer-

baycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 
toplantıda Azerbaycan ile Gürcistan’ın 
toprak bütünlüğüne, Türkiye’nin ise te-
rörle mücadelesine destek verildiğine 
ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiğini 
belirterek askeri eğitim ve askeri işbir-
liği gibi alanlarda yapılacakların masaya 
yatırıldığını da söyledi. Türkiye, Azerbay-
can ve Gürcistan’ın birçok alanda oldu-
ğu gibi savunma alanında da iş birliğini 
geliştirdiğini ve ortak askeri tatbikatları 
belirten Hasanov, “Geçen yıl Türkiye’de 
bir memorandum imzalanmıştı. Bu me-
moranduma göre bizim üçlü görüşmele-
rimizin hukuki temeli oluşturuldu.” diye 
konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasa-
nov, “Burada özelikle belirtmek isterim 
ki Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre karşı 
sürdürdüğü mücadeleyi biz üçlü taraf 
olarak destekliyoruz” sözleriyle iki ülke-
nin terörle mücadele konusunda Türki-
ye’nin destekçisi olduğuna özel bir vurgu 
yaptı.  Bunların yanı sıra Hasanov, “Bizim 
için ortak askeri tatbikatların gerçek-
leştirilmesi son derece önemlidir. Ortak 
tatbikatların sayısı yıldan yıla artmakta. 
Eğer biz 2018’de 7 ortak askeri tatbikatı 
yaptıysak 2019’da 13 tatbikatın yapılması 
planlanıyor ve biz bunu gerçekleştirece-
ğiz. Gürcistan’ı, Türkiye ile Azerbaycan’ın 
düzenlediği ortak askeri tatbikatlara 
davet ettik. Ayrıca biz Gürcistan’da dü-
zenlenecek NATO’nun tatbikatlarına da 
katılacağız.” diyerek taraflar arasında 
tatbikatların gün geçtikçe daha da arttı-
ğından söz etti.

İzoria: “Bölgesel 
Güvenliği Güçlendirmeye 

Yönelik Bir Adım Daha 
Atmış Olduk”

Gürcistan Savunma Bakanı Levan 
İzoria da toplantı da bir konuşma yaparak 
toplantıda alınan kararların bölge için 
önemine dikkat çekerek “Bugün bölge-
sel güvenliği güçlendirmeye yönelik bir 
adım daha atmış olduk” diye belirtti. İzo-
ria da ayrıca üç ülke arasında savunma 
alanındaki stratejik iş birliğini daha da 
güçlendirdiklerinden bahsetti. Uluslara-
rası hukukun bölgedeki güvenliğin teme-
lini oluşturduğunu hatırlatan Bakan İzo-
ria’dan Azerbaycan’a destek açıklaması 
da geldi. Toprak bütünlüğü ve egemenlik 
vurgusu yapan İzoria, “Uluslararası ta-

nınan sınırlar içerisinde Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut 
bir destek verdiğimizi vurgulamak istiyo-
rum” dedi.

İzoria, ortak askeri tatbikatlar hak-
kında da görüşlerini ifade etti ve Türkiye 
ile Azerbaycan arasında son derece ba-
şarılı şekilde gerçekleştirilmeyen devam 
edilen tatbikatlara Gürcistan askerle-
rinin de katılım sağlayacağını belirtti. 
Levan İzorai, “Gelecekte Azerbaycan 
ile Türkiye’nin ortak düzenlediği askeri 
tatbikatlarda, Gürcü askerlerin katılım 
oranını artırmaya karar verdik. Gürcis-
tan’da düzenlenen çok uluslu veya NA-
TO’nun tatbikatlarına katılım sağlamak 
konusunda hazır oldukları için Türkiye 
ile Azerbaycan’ın savunma bakanlarına 
teşekkür etmek istiyorum” sözlerini dile 
getirdi.



28TÜRKİYE AZERBAYCAN

Nazim Caferov
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
(UNEC) Öğretim Üyesi
KAFSAM Başkan Yardımcısı

Nazım Caferov
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
(UNEC) Öğretim Üyesi
KAFSAM Başkan Yardımcısı



29TÜRKİYE AZERBAYCAN

N
az

ımCaferov
Tarihsel süreçte Balkanlardan Çin denizine kadar geniş bir 

coğrafyaya yayılarak medeniyyet  oluşturan ve çok sayda dev-
let kuran Türk Miletinin son bin yıldakı gelişiminde Anadolu ve 

Azerbaycan Türklerinın çok önemli katkıları olmuştur. Bu bağlam-
da  Türk  Milletinin Anadolu ve Azerbaycan`dakı çocuklarının bir 
biriyle ilişkileri her zaman önemli olmuştur.  Anadolu ve Azerbay-
can Türklüğünün en son Büyük Selçuklu Devleti bünyesinde ortak 
bir  devlet çerçevesinde bir arada bulunduğu dikkata alınırsa bu 
iki Türk kaviminin ilişkilerinin gelişim süreci  daha da anlamlı hale 
gelmektedir.

Selçuklulardan sonra Anadolu Türklüğü önce Osmanlı Devleti, 
ardından ise Türkiye Cumhuriyyeti`ni kurararak dünya sahnesinde 
varlığını sürdürmüşdür. Buna karşılık Azerbaycan Türkleri  bügün-
kü Kafkasya  ve İran coğfayasını  Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, 
Avşar ve Kaçar devletlerini kurmuş, 20. yüzyılda ise Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile  tarih sahnesinde 
yer almıştır.

Anadolu ve Azerbaycan Türklüğünün farklı  devletlerinin mev-
cutluğu aralarındakı ilişkinin butun boyutlarını, özelikle de yazımı-
zın ana konusunu oluşturan askeri ilişkileri de derinden etkilemiş-
tir. Konuyu bu bağlamda ele alınca, Anadolu ve Azerbaycan Türkleri 
arasında ilişkinin Selçukluların sona ermesinden 18. yüzyılın orta-
larına kadar rekabetçi ve sık-sık askeri çatışma ve savaşla sonuc-
lanan bir süreç olduğunu,  o tarihden itibaren günümüze kadar 
hem genel, hem de askeri anlamda işbirliğinin geliştigi bir dönem 
olduğu gözlemlenmektedir.

Anadolu ve Azerbaycan Türklüğü arasında rekabet ve çatışma-
ya ilk önemli örnek Osmanlı ile Akkoyunlu arasında  1473’de Tercan 
(Erzincan) yakınlarındaki Otlukbeli mevkinde, Fatih Sultan Mehmet 
komutasındaki Osmanlı ordusuyla Uzun Hasan komutasındaki Ak-
koyunlu ordusu arasında meydana gelen ve Osmanlı`nın galibiyyeti 
ile sonuçlanan savaştır. İki Türk  kavimi arasında  tarihte en büyük 
ve uzun süreli savaşlar ise  16-18. Yüzyıllar döneminde Osmanlı 
ile Safevi arasında yaşanmıştır. Uluslararası ve bolgesel siyasette 
artık Avrupa devletleri ve Rusya`nın daha etkin hale gelmesi, Sa-
fevi`nin çökmesi ve Nadir Şah Afşar`ın Osmanlı ile yakınlaşma po-
litikası  Anadolu ve Azerbaycan Türkleri arasında  işbirliği  sürecini 
gündeme getirmiştir.

Nitekim 20. Yüzyılın başından itibaren bu işbirliğinin askeri 
bağlamda somut ve çok anlamlı örnekleri yaşanmıştır. Bunu ilk 
örnegi birinci dünya savaşında yaşanmış,  Rusya İmparatorluğu 
ile Osmanlı devleti karşı cephelerde olmasına rağmen, Rus isgali 

Azerbaycan-
Türkiye
Askeri İlişkileri
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altindakı Kuzey Azerbaycandan Azerbaycan Türkleri Çanak-
kale savaşına katılarak Osmanlı tarafında savaşmış ve onlar-
dan yaklaşık 3 bini şehit düşmüştür. Bu destegin en önemli 
yönü ise zor gunde Anadolu ve Azerbaycan Türklerinin aynı 
siperde savaşmış olmasını göstermesidir.  Keza Anadolu ve 
Azerbaycan Türklüğü arasında askeri işbirliğinin en önemli 
örnekleri içerisinde 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü`nün kurtu-
luşunu özellikle vurğulamak  gerekir. Osmanlı Devletinin ölüm 
kalım savaşı verirken Azerbaycan Türklerinin yardımına koş-
ması ve Nuri Paşa komutanlığındakı  Kafkas İslam Ordusunun 
Azerbaycan`da başta başkent Bakü olmakla çeşitli bölgeleri 
Rus-Taşnak ittifakınn mezaliminden kurtması çok önemliydi. 
Osmanlı`nın son zaferi olarak tanımlanabilecek bu olay, hem 
de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti`nin fiiliyata geçmesi, hem de 
Osmanlı`nın Azerbaycan`a destegi manasında tarihi ve stra-
tejik öneme haizdi. Yine Azerbaycanlıların Kurtuluş Savaşında  
Anadolu`daki Milli Mü-
cadeleye verdiği eko-
nomik destek özellkle 
tarafını belli etmesi 
bağlamında önemliydi.

1920-1991 döne-
min arasında devam 
eden Sovyet işgalı dö-
neminde Azerbaycan`-
la Türkiye  arasında bir 
askeri ilişkiden bahse-
dilemez kuşkusuz, fa-
kat ikinci dünya savaşı 
sonrasında  Türkiye`-
nin SSCB`ye dönmek 
istemeyen veya döne-
meyen Azerbaycanlı 
savaşçılar önemli bir 
kısmı için ikinci vatan 
oldugunu belirtmek gerekir.

1991 yılında Azerbaycan`ın bağımsızlığını ilan etmesi ve 
Türkiye`nin de bu bağımsızlığı ilk tanıyan devlet olmasından 
sonra iki ülke arasında bütün alanlarda olduğu gibi askeri 
boyutda da yeni bir dönem başlamıştır.  Bağımsızlık sonra-
sı Azerbaycan ile Türkiye arasındaki resmi ilişkiler 9 Kasım 
1991’de Türkiye’nin Azerbaycan’ı tanıması ile kurulmuştur.1

Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri alanda işbirliği 
oluşturma yönündeki ilk çaba Azerbaycan’ın ilk devlet başka-
nı Ayaz Mütellibov zamanında gündeme gelmiştir. Mütellibov 
23-24 Ocak 1992 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret sırasında etmiş 
ve bu ziyaret sırasında iki ülke arasında askeri alan dışında 
ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin 11 maddelik bir Dostluk 

1Süha Bölukbaşı, “Ankara’s Baku-Centered Transcaucasia Policy :Has 
it Failed ?”, Middle East Journal Cilt  51, no. 1. Kış 1997, s 83.

ve İşbirliği Anlaşması imzalanmış, fakat bu anlaşma yoğun iç 
politika gelişmeler nedeniyle Azerbaycan parlamentosu tara-
fından onaylanamamıştır.2

Haziran 1993`de Ebilfez Elçibey’in cumhurbaşkanlığı gö-
revine gelmesi ile Azerbaycan’ın dış politikasında bir stratejik 
tercih değişimi yaşanmış ve Türkiye Azerbaycan dış politika-
sında özel bir konuma oturtulmuştur. Bu durum Türkiye ile 
askeri ilişkilere de yansımıştır. Bu dönemde iki ülke arasında 
yapılan İşbirliği ve Dayanışma Anlaşmasında askeri işbirliği 
konusu önemli  boyutlardan birini oluşturmuş, ayrıca 200 öğ-
renci de askeri okullarda eğitim almak üzere Azerbaycan’dan 
Türkiye’ye gönderilmiştir.3 Keza Elçibey iktidarı döneminde 
Türk emekli subayları Azerbaycan ordusunun eğitim sürecine 
önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ote yandan, resmi olarak 
kabul edilmese de, bu dönemde Türkiye`den çok sayda gö-
nüllünün Azerbaycan`a destek için Karabağ savaşına katıldığı 

bilinmektedir.

Azerbaycan-Türki-
ye askeri ilişkileri Hay-
dar Aliyev`in cumhur-
başkanlığı döneminde 
de derinleştirilerek 
devam etmiştir. Bu as-
keri ilişkilerde özelikle 
Azerbaycan ordusunun 
Türk Silahlı Kuvvetle-
ri egitilmesi ve yapılan 
askeri destekler öze-
likle önemli olmuştur. 
Nitekim bu çerçeve-
de 10 Haziran 1996’da 
Türkiye ve Azerbaycan 
arasında Ankara’da 
“Askeri Eğitim, Tek-
nik ve Bilimsel İşbirliği 

Antlaşması” imzalanmıştır.4

Haydar Aliyev döneminde iki ülkenin uluslararası barış 
gücü misyonlarında ortak iştirakı da önemli bir askeri işbir-
liği örnegini oluşturmuştur. Bu çerçevede, 20 Ekim 1999’da 
Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan işbirliği anlaşması 
kapsamında KFOR (Kosova Force / Kosova Gücü)’a bağlı Türk 
Taburu Görev Kuvveti bünyesinde söz konusu Azerbaycan Ba-
rış Gücü unsurlarının görev almasını sağlanmıştır.5 Kosova`da 

2Elizabeth Fuller, “Türkiye Orta Asya ve Transkafkasya’da Nüfus Sahibi 
Olmak İçin Güreşiyor”, Yeni Forum, Ağustos 1996, s. 8.

3Nazim Cafersoy, Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası (Haziran 
1992 - Haziran 1993): Bir Bağımsızlık Mücadelesinin Diplomatik Öyküsü, 
Ankara, ASAM, 2001, s.132.

4Araz Aslanlı ve İlham Hesenov, Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan’ın 
Dış Politikası (1993–2001), Ankara, Platin yayınları, 2005, s.161

5https://mod.gov.az/az/beynelxalq-sulhmeramli-emeliyyatlarda-isti-
rak-027/
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başlayan bu ortak barış 
gücü görevi Afganıstan`-
da da halen devam et-
mektedir.

Yine 2000`de Azer-
baycan Savunma Bakan-
lığı ve Türk Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı arasında 
imzalanan bir protokolle 
TCG AB-34 (P-134) hü-
cumbotunun Azerbay-
can’a verilmesi karar-
laştırılmıştır. Azerbaycan 
Savunma Bakanı Sefer 
Ebiyev`in 1 Mart 2001’de 
Türkiye ziyareti sırasında 
“Azerbaycan hükümeti ile 
Türkiye hükümeti arasında Karşılıksız Askeri Yardım” antlaş-
ması ve “Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türkiye Genelkur-
may Başkanlığı arasında Mali Yardım” protokolü imzalanmış-
tır.6

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev döneminde iki ülke arasın-
da yaşanan son gelişmelerden biri de, Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu`nun Türk savaş uçakları ve 
gösteri timi müşayetinde 21 Ağustos 2001’de Bakü’ye yaptığı 
ziyarettir.7 Türk Yıldızlarının 24 Ağustos 2001 tarihinde Ba-
kü’de Hazar kıyısında yaptıkları gösteri sokak ve meydanları 
dolduran yüz binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenmiştir. Ola-
yın Azerbaycan ile İran arasında gerginlik yaşandığı dönemde 
gerçekleşmesi Azerbaycan kamuoyunda Türkiye’nin kendisini 
İran karşısında desteklemesi şeklinde algılanmıştır.

Azerbaycan-Türkiye askeri ilişkileri cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev döneminde de yeni boyutlar eklenerek, sık-sık 
yapılan karşılıklı ziyaretler ve yapılan yeni anlaşmalarla daha 
da güçlendirilerek devam etmiştir. İlham Aliyev döneminde 
Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri işbirliği bağlamındaki 
en önemli belge 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 10 yıllık 
Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasıdır.8 Cumhur-
başkanları İlham Aliyev ve Abdullah Gül tarafından imzalanan 
anlaşmanın 2.  maddesine göre, Türkiye ve Azerbaycan ülke-
lerinden birine karşı askeri saldırı veya saldırı durumunda sal-
dırıya uğramayan ülke “tüm imkânlarını kullanarak” saldırıya 
uğrayan ülkeyi destekleyecektir. Ayrıca 23 maddelik anlaşma-
nın 7,8 ve 9. maddeleri taraflar arasında çok boyutlu askeri 
işbirliğini öngörüyor.9

6Vefa Babayeva, Haydar Aliyev Dönemi Türkiye –Azerbaycan İlişkileri,  
Yüksek Lisan Tezi, May 2013 s.77.

7Babayeva, Haydar Aliyev Dönemi Türkiye –Azerbaycan İlişkileri,  s.79.
8Anlaşmanın tam metni için bakınız:  https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/

donem23/yil01/ss645.pdf
9https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss645.pdf  , s.5.

İki ülke arasında 
askeri ilişkileri 2010 yı-
lında itibaren Cumhur-
başkanlarının eş baş-
kanlığında oluşturulan 
“Azerbaycan-Türkiye 
Yüksek Düzeyli Strate-
jik İşbirliği Konseyi’nin 
en önemli müzakere ve 
işbirliği konularından 
olmuştur. Yeni dönem-
de Azerbaycan-Türkiye 
askeri ilişkilerine iki-
li ve üçlü formatlarda 
ortak askeri tatbikatlar 
ve savunma sanayide 
işbirliği ve ortak kolluk 

kuvvetleri oluşturma boyutları eklenmiştir.  İki ülke arasında 
yaklaşık 10 senedir ortak askeri tatbikatlar yapılmaktadır. Bu 
çerçevede son olarak 1-3 Mayıs 2019 tarihinde Bakü etrafında  
“Mustafa Kemal Atatürk-2019”10 ve 8-11 Haziran 2019 tarihin-
de Nahcivan’da “Sarsılmaz Kardeşlik 2019” ortak tatbikatları 
gerçekleştirilmiştir.11 Öte yandan, Türkiye ve Azerbaycan 25 
Ocak 2013 tarihinde Bakü`de kurulan Avrasya Askeri Statülü 
Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliği yapmaktadır-
lar.12 Son yıllarda taraflar arasında askeri işbirliğinde dikkat 
şek en önemli noktalarda biri de savunma sanayisi alanındaki 
işbirliğidir. Bu alanda işbirliği sureci çerçevesinde Azerbay-
can Türkiye`den bazı silah sistemlerini satın almıştır. Nitekim 
2017 verilerine göre Türkiye Azerbaycan`ın silah ihraç ettiği 
ülkeler arasında 2,5 % oranıyla Rusya (65%)  ve İsrail`den (29 
%) sonra üçüncü sıradadır.13 Ayrıca iki ülke arasında ortak sa-
vunma sanayi projelerinin yapılması gündemdedir.14

Özetle, Azerbaycan-Türkiye askeri ilişkileri özellikle ba-
ğımsızlık sonrası dönemde giderek hız kazanan, çok boyutlu ve 
derinleşen ilişkiler olarak bölgedeki güvenlik dengesini önemli 
ölçüde etkileyen bir niteliğe kavuşmuştur. Her iki ülkenin ikili 
ilişkileri, bölgesel ve küresel dinamikler Azerbaycan ve Türkiye 
arasında hem genel, hem de askeri ilişkilerin gelişme potansi-
yelinin çok daha yüksek olduğunu göstermekte ve bu bağlam-
da geleceğe daha umutla bakma imkanı sağlamaktadır.

10https://tr.sputniknews.com/savunma/201904221038837650-turki-
ye-ve-azerbaycandan-ortak-askeri-tatbikat-mustafa-kemal-ataturk-2019/

11https://www.trthaber.com/haber/gundem/sarsilmaz-kardes-
lik-2019-tatbikati-basari-ile-gerceklestirildi-418906.html

12http://www.haber7.com/guncel/haber/984004-avrasya-askeri-statu-
lu-kolluk-kuvvetleri-teskilati-kuruldu

13“Trends in Internatıonal Arms Transfers-2017”,  https://www.sipri.
org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf, s.6.

14http://www.trsavunmasanayi.com/2018/07/azerbaycan-turkiye-si-
lah-ticareti.html
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A
za

yGuliyev
1) Türkiye’yi yakından tanıyan biri olarak ilk ola-

rak Türkiye – Azerbaycan ilişkilerini genel 
olarak değerlendirebilir misiniz?
Azerbaycan-Türkiye münasibetleri iki komşu ülke arasında 

ilişkilerin effektif gelişmesi ve genişlemesi modelinin parlak ör-
neklerindendir ve dünyada bunun bir eşi benzeri de yoktur. Tarihi 
tecrübelerimiz göstermektedir ki, ülkelerimiz her zaman birbirine 
sırtını yaslayabilmiş, en zor anlarında bir birine yardım elini uzata-
bilmiştir. Bunun da sebebi aynı kökene, aynı tarihe, aynı dile, dine 
ve geçmişe malik olmamızdır. Ulu önder Haydar Aliyev’in net ve ta-
rihi sözü ile ifade edersek “bir millet iki devlet” mefkuresinden yola 
çıkarak kabul ettiğimiz kararlarda her zaman bu felsefeye bağlılık 
göstermemizdendir.

Diğer taraftan bölgesel ve global siyasi haritalara baktığımız-
da göreceğiz ki, mevcut jeosiyasi şartlarda bölgesel entegrasyon 
ve çoktaraflı işbirliği trendleri yeni imkanlar doğurmaktadır. Dünya 
ülkeleri arasında korumacı akımların daha çok dikkat çektiği bir 
dönemde Azerbaycan ile Türkiye arasından sağlam dostluk ve iş-
birliği münasebetlerini görmek, ülkeler arasınd karşılıklı itimad ve 
diyalog gibi yüksek değerlerin hala daha güncel ve öenmli olması-
nıortaya koymaktadır. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının 
samimi dostluğu ve kerdeşliği de iyi komşuluk siyasetinin kurulma-
sına ve hem de ülkelerimizin daha da yakınlaşmasını sağlayan ma-
nevi prensipleri temel alarak tarih boyunca mevcut olmuş ilişkilerin 
daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Biz eminlikle diyebiliriz ki, Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri böl-
gede güvenlik mimarisinin sağlamlaşmasına, hem de iktisadi refa-
hın arttırılmasına ve karşılıklı yiyalog sürecinin gelişmesine hizmet 
etmektedir. Ülkelerimiz stratejik öneme sahip sahalarda, başta 
siyasi, ekonomik, askeri, ulaşım, enerji tehlikesizliği ve insani sa-
halarda diyaloğun derinleştiirlmesi amacıyla devamlı olarak büyük 
çabalar göstermektedir. Diğer alanlarda da karşılıklı ilişkilerimiz 
bölge ülkeleri için örnek rolünü oynayabilir.

Azerbaycan ve Türkiye’nin ikitaraflı işbirliği ve sermayeye ver-
dikleri büyük ehmemmiyet de ülkelerimizin kalkınmasını sağlayan 
başlıca faktörlerdir. Örneğin Azerbaycan’ın 6,3 milyar dolarlık yatı-
rımı ile İzmir şehrinde yapılan STAR rafinerisi iki kardeş ülke ara-
sındaki stratejik işbirliğini daha da geliştiren, her iki ülkenin ekono-
misine ciddi katkılar sağlayan muhteşem bir projedir. Hali hazırda 
Azerbaycan’da 2400’e yakın Türk şirketi Türkiye’de ise 1300’den 
fazla Azerbaycan şirketi faaliyet göstermektedir. Azerbaycan ve 
Türkiye arasındki ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyesindedir.

Azay Guliyev: 
Türkiye – 
Azerbaycan 
İlişkileri
Bölge Ülkeleri 
İçin Örnek Rol 
Oynayabilir!
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Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve do-
ğalgaz boru hatları, yanı zamanda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattı, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gelecekte 
daha da gelişmesi yönünde özel ehemmiyete sahiptir.

Büyük enerji projeleri çerçevesinde ülkelerimizin birlikte 
işbirliği Azerbaycan-Türkiye stratejik işbirliğinin yeni dinamik 
aşaması olarak ifade edilebilir. TANAP, Güney Kafkasya Ko-
ridoru, Şahdeniz -2 gibi projeler çerçevesinde sık işbirliği ve 
ana katılımcı rolü ülkelerimiizn ekonomik kalkınmasına kat-
kı sağlamakla beraber Azerbaycan ve Türkiye’yi Avrupa enerji 
haritasının merkezi yapmıştır.

Böylelikle yukarıda saydığımız bütün gerçekleri dikkate 
aldığımızda güvenle sçyleyebiliriz ki, çağdaş Azerbaycan-Tür-
kiye münasebetleri kadim kardeşlik tarihi ile günümüzde kar-
şılıklı faydaya dayanan işbirliğinin başarılı bir sentezi olarak 
görülmelidir.

2) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Parlamenterler Asamblesi Başkan 
Yardımcılığı gibi çok önemli bir görevi yü-
rütmektesiniz. Azerbaycan’ı Avrupa’da 
yüksek seviyede temsil eden önemli bir 
siyasetçi olarak Türkiye ile Azerbaycan’ın 
Avrupa’daki ortak çıkarlarını savunurken 
hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Önü-
müzdeki süreçte iki ülkenin ortak çıkar-
larını daha üst düzeyde temsil etmek için 
neler yapılmalıdır?
İfade ettiğim gibi, Azerbaycan-Türkiye münasibetleri böl-

genin siyasi gündeminin aktüel meselelerinin çözümü nokta-
sında ana unsurlardan birisi haline gelmiştir.

Bugünkü dünyanın siyasi düzeninde her iki ülkenin böl-
gede ve dünyada başgösteren süreçlere ortak prizmadan bak-
maları özellikle de toprak bütünlüğü, devlet sınırlarının doku-
nulmazlığı aynı zamanda çatışmalar esnasında öz yurtlarını 
terketmek durumunda kalan göçmen ve mecburi kaçkınların 
hukuklarının korunması ve güvenli bir şekilde öz evlerine geri 
dönmesi gibi hassas konularda birbirlerinin hak ve hukuklara-
rını koruması özel önem kesbetmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dış politikasının merkezinde 
duran ana konu Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi ve 7 et-
raf bölgesinde 30 yıla yakındır ki, devam eden Ermenistan-A-
zerbaycan çatışmasının çözümü konusunda biz her zaman 
Türkiye’ye güvendik ve bugün de güvenmeye devam ediyoruz. 
Bununla beraber, Ermenistan’ın “müellifliyi” ile bölgede barış 
ve istikrarın oluşmasına engel olan bir diğer faktör ise “sözde 
Ermeni soykırımı” yalanlarına karşı ülkelerimiz beraber ve de-
vamlı siyeset hayata geçirmektedirler.

AGİT PA-nın başkan yardımcısı olarak diyebilirim ki, ben 
her zaman AGİT Parlamenterler Asamblesi’nde Azerbaycan’ın 
hak ve hukukunu savunduğum gibi, kardeş Türkiye’yi de sa-
vunmaktayım. Bu sebeple bana parlamentoda yapılan bütün 
baskılara rağmen kardeş Türkiye’yi savunmaktan her zaman 
şeref duydum. Bu esnada bazen bana “sen Azerbaycan’ın mı 
yoksa Türkiye’nin mi milletvekilisin?” şeklinde soru soranlara 
gururla “Ben her iki ülkenin de milletvekiliyim” cevabını veri-
yorum.

Sadece bir gerçeği söylemek isterim ki, 15 Temmuz 2016 
yılında yapılmak istenen uğursuz darbe teşebbüsünden der-
hal sonra özellikle benim AGİT PA Başkan Yardımcısı sıfa-
tımla yapmış olduğum ısrarlı baskılar ve teşebbüs neticesin-
de Türkiye’ye ilk destek veren ve Ankara’ya ilk resmi seferini 
düzenleyen AGİT PA oldu. Darbe teşebbüsünden kısa bir süre 
geçmeden AGİT PA başkanı ile baraber büyük bir heyet ile An-
kara’ya geldik. Kıymetli Sayın Cumhurbaşkanı Erddoğan başta 
olmak üzre bütün resmi çevrelerle görüştük, bu hain darbe te-
şebbüsünü şiddetle kınadık. Türkiye devletinin, halkının ve de-
mokrasisinin yanında olduğumuzu resmi şekilde beyan ettik.

Maalesef ki, bir yıl sonra AGİT PA üyesi bazı devletler ve 
temsilciler o zaman Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terörün, 
yasadışı göçün ve jeopoliitk tehditlerin içeriğini tam anlama-
dıkları için insan haklarının ihlali ve OHAL’in uzatılması ba-
hanesi ile Ankara’ya karşı sert adımlar atılmasını ısrarla is-
temekteydiler. Bu defa da Assamblede pragmatik düşünen ve 
sağlıklı işbirliğine hevesli olan dostlarımızın ve meslektaşları-
mızın desteği ile Türkiye’ye karşı olan bu haksızlığı ve tehlikeyi 
önledik. Benim teklifim ile Ankara’ya yeni bir heyetle geldik ve 
konunun müsbet bir şekilde çözülmesine nail olduk. Elbette 
bu konuştuklarımız artık tarihte yerini almıştır ve bunun gibi 
bir çok örnek de syamak mümkündür. Ancak esas mesele 
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odur ki, biz Azerbaycan ve Türkiye olarak bütün uluslararası 
platformlarda birbirimizi destekliyoruz ve eminim ki, bundan 
sonra da bu böyle olacaktır.

Önümüzdeki yıllarda ise her iki ülkenin parlamento üye-
leri karşılıklı işbirliğini ve koordinasyonu daha da sıklaştır-
malıdır. Biz bunun için kiminse bize karşı herhangi bir konud 
hücuma geçmesini beklememeliyiz. Tam tersine her iki ülke 
beraber ortak gündem yaratabilmeli, ana konularda yeni tek-
lifler ileri sürmeli ve efektif işbirliyi yaratmalıyız.

AGİT PA’nın saiyasi parti gruplarında maksimum şekilde 
temsil olunmalı ve bu toplantılarda da aktif şekilde iştirak et-
meliyiz. Asamblenin toplantılarında ülkelerimiz hakkında daha 
çok malumat vermeliyiz. Haklı olduğumuz konularda daha ka-
rarlı olmalıyız ve mevcut işbirliği platformlarından maksimum 
yararlanmalıyız.

Bu konuda son 
olarak şunu söyleyebi-
lirim ki, başkanı oldu-
ğum AGİT PA’nın İpek 
Yoluna Destek Gru-
bunun 4. Uluslararası 
toplantısını gelecek 
yıl Nisan ayında İstan-
bul’da yapacağız. Bu 
konuda 4 Temmuz’da 
Lüksenburg’da ka-
rar aldık. AGİT’in üye 
25 ülkesinin bu plat-
formuna İstanbul’un 
ev sahipliği yapması 
Türkiye’nin menfaatlerinin temini ve yürüttüğü siyasetin dün-
ya ülkelerine bir daha sunması bakımından çok iyi bir imkan 
olacaktır. Gelecek dönemlerde de bu tür çalışmalara devam 
etmeliyiz.

3) Bakü’de sizin girişimlerinizle düzenlenen 
Baku Parliamentary Platform’da birçok 
üst düzey yetkili bir araya geldi. Kendi ala-
nında bir ilk özelliğini taşıyan ve Türkiye 
– Azerbaycan – Almanya’dan siyasetçileri 
bir araya getiren bu formun perspektifleri 
hakkında danışabiler misiniz?
İfade ettiğiniz gibi, 12 Haziran 2019 tarihinde Bakü’de Böl-

gesel Güvenlik ve İşbirliği üzere Parlamenter Konferansı ve 
Diyalog ve İşbirliği üzere Bakü Parlamenter Platformu (BPP) 
kuruluş toplantısı yapılmıştır.

Bizim bu teşebbüsümüz neticesinde hakikaten de ulus-
lararası arenada ve güncel hayatda maalesef şimdiye kadar 
kullanılmamış olan bir formatın, yeni işbirliği platformunun 
yaratılması mümkün olmuştur. Konferansı organize etmenin 
ve Bakü Parlamenter Platformu’nun son derece basit ve aynı 
zamanda özel önemini derinden anlamak için onun üç mühim 
alanına dikkat ememiz gerekir:

A) BPP sayesinde bütün bölge ülkeleri için önem kes-
beden meselelere dair geniş diyaloğun yürütül-
mesi için önemli imkanlar ortaya çıkmaktadır.

Platforma üye ülkelerin her birisi kendine özel siyasi gün-
deme sahiptir. Ve bu devletleri bir araya getirerek onlarıgü-
venlik ve işbirliğine dair konularda müzakereler yürütmeye 
celbetmek yeterince zor bir misyondur.

Mevcut farklı dü-
şünceler ve farklı ba-
kış açılarına rağmen, 
BPP’nin faaliyyetinin 
temelinde mevcut 
parlamentolararası 
ilişkilerimizi kalite ba-
kımından yeni seviyeye 
yükselterek aynı za-
manda açık diyalog ve 
karşılıklı güven orta-
mında müzakerelerin 
yürütülmesini teşvik 
ederek bölgede soru 
işareti ve rahatsızlık 
doğruna meselelerin 
ortak hal yolunun bu-

lunmasına desteğin gösterilmesi olur.

Bakü Parlamenter Platformu’nun faaliyetine Azerbaycan, 
Almanya ve Türkiye’yi celbetmekle biz hem bölgesel ve hem 
de global aktör olan ülkeleri biraraya getirmiş veyasadıiı göçün 
ortadan kaldırılmasından, insani ilişkilerin güçlendiirlmesine 
kadar geniş spektrumu kapsayan meselelerin ortak müzakere 
etmeye imkan bulduk.

Önümüze koyduğumuz amaçların büyüklüyüne bakmak-
sızın onların hayata geçirilmesi yolu yeterince sadedir. Ülkeler 
kendileri için ehemmiyet kesbeden meselelerin çözümü ama-
cıyla biraraya gelmeli ve bu çerçevede ortak diyalog yürütme-
liler.

B) Mobillik

Diger formatlardan farklı olarak, Bakü Parlamenter Plat-
formu çerçevesinde diğer üye ülkelerde, Almaniya ve Türki-
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ye’de de planlanmamış görüşmeleri yapılması pratiği hayata 
geçirilecektir. Bunun sayesinde biz bölgede ortaya çıkmış her-
hangi bir hadiseye karşı hızlı bir şekilde tepki verip, ortak faa-
liyet stratejisini hazırlayabiliriz.

Kurumun gündemi yalnız siyasi veya iktisadi ölçülerle 
sınırlı değil. Platform devletlerarası işbirliğinin bütün aktüel 
sahaları üzere parlamenterlerin mütemadi ilişkileri ve fikir 
mübadelesi için müsait ortam yaratmaktadır. BPP çerçeve-
sinde Parlamenterler temsil etdikleri ölke parlamentolarının 
tutumu hakkında diğer devlet temsilcilerini bildilendirebilir ve 
önem arzeden konularla bağlı anlaşmaya nail olabileceklerdir.

Gördüğümüz gibi, Bakü Parlamenter Platformu “hepsi bi-
rinde” prensibini esas alarak devletlerarası diyalog ve emekd-
taşlığın parlamento ölçüsünün muhtelif aspektlerini kendisin-
de ihtiva eden efektif mekanizmadır.

C) Açıklık

İlk dönemlerde Platformumuzda 3 ülke parlamenterleri 
üye olsa da, gelecek aşamalarda biz BPP’nin bir araya geti-
receği ülkelerin sayısını artırarak yeni üye ülkeleri celbetmek 
imkanlarını dikkate alacağız. Bakü Parlamenter Platformu 
ve onun prensiplerini kabul eden ve iştirakçıülkelerle diyalog 
sürdürmeye hazır olan ülkeler için açıktır.

Diyebilirim ki, artık bir kaç ülke BPP’ye üye olma konusu 
ile ilgilendiklerini beyan etmişlerdir. Zannediyorum ki, gelecek 
yılki toplantıda bize yeni katılacak ülkeleri selamlama imkanı-
mız olacaktır. Platformun temelinde duran amaç ve vazifelerin 
nail olunması yolunda ciddi destek verecek teşebbüsleri des-
teklemek iktidarındayız.

12 Haziran 2019 tarihinde yapılmış bu toplantı AGİT PA ile 
sıkı işbirliği çerçevesinde yapılmıştır. Yapılması mümkün ge-
lecek çalışmalarımız içeriisnde AGİT PA ile birlikte gelecekte 
ortak seminer veya diğer çalışmaların yapılması imkanını gö-
rüşmek mümkün olacaktır.

Ümit ediyorum ki, Bakü Parlamenter Platformu’nun tek-
lif ettiği geniş imkanlar ve aletler iştirakçi devletlerin dikkat 
merkezinde kalacak ve BBP kısa sürede bölgemizde barış ve 
güvenliğin temin edilmesi sürecinde faal bir iştirakçiye dönü-
şecektir.

4) Sizin koordinatörü seçildiğiniz Bakü Par-
lamenterler Platformu’nun bölgenin barış 
ve istikrarına ne gibi katkıları olacaktır?
Bakü Parlamenterler Platformu’nun kuruluş toplantısın-

da belirttiğim gibi Bakü Parlamenterler Platformu, herhangi 
bir mevcut platformun yerine geçmek amacını taşımıyor. Ak-
sine yukarıda da ifade edildiği gibi, BPP, onun özündeki pren-

sipleri kabul eden bölgenin bütün ülkeleri ve teşkilatlarıyla 
işbirliği yapmaya hazırdır. Halihazırda bölgede ortaya çıkan 
hadiseler, devam eden münakaşalar ve diğer faktörler Soğuk 
Savaş bittikten sonra, dünya düzeninde yer alan kuruluşun hu-
susen de son yıllık dönemde kendi etkisi göstermeye başlama-
sının esas işaretleridir. Dünya üzerinde binlerce insanın ölme-
sine ve zarar görmesine sebep olan küresel terör faaliyetleri 
birçok ülke tarafından ileri sürülen izolasyonist politikalar aynı 
zamanda dünya devletleri arasında güven ve karşılıklı saygının 
en aza indiği bir zamanda Bakü Parlamenterler Platformu gibi 
teşebbüslere büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve ondan sonraki dönemler-
de dünyadaki işbirliğinin perçinlenmesi ve ortak amaç etrafın-
da birleşilmesi sonraki on yıllarda çok taraflı kalkınma yakla-
şımlarını yüksek seviyeye çıkarmıştır. Bize düşen bu gerçeği 
unutmayarak, dostluk, açık diyalog, barış ve işbirliği gibi yük-
sek idealleri her daim yaşatarak gelecek yeşillere aktarmak-
tadır. İşte bu bakımdan düşünüyorum ki, alanında bir ilk olan 
Bakü Parlamenterler Platformu’nun yukarıda sıraladığımız 
amaçların gerçekleşmesi için özel katkılar sağlayabilir.

Platformun ilk toplantısında Alman Federal Meclisi’nin 
Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in başkan-
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lığındaki heyetlerler arasında ilk önemli diyalog artık hayata 
geçmiştir. Bunun çok özel ve verimli bir başlangıç olduğunu 
düşünüyorum ve ümit ediyorum ki, bu geniş bir diyalog süreci-
nin temelini oluşturacaktır.

5) Bakü’de düzenlenen ve Türkiye’de de bü-
yük ilgiyle karşılanan söz konusu forumda 
hangi kararlar alındı? Bu kararlar hakkın-
daki düşünce ve yorumlarınızı alabilir mi-
yiz?
12 Haziran 2019 tarihinde yapılan toplantıda Bakü Par-

lamenterler Platformu’nun kurulması konusunda ortak fikre 
gelinerek, platformun bundan sonraki faaliyetlerine dair bir-
çok konu çözüme kavuşturulmuştur.

Azerbaycan, Almanya ve Türkiye parlamentoları heyetleri 
bundan sonraki adımlar ve platformun faaliyetinin güçlendiril-
mesi için geniş bir fikir alışverişi yapmış ve ilginç teklifler dile 
getirilmiştir.

Bakü Parlamenterler Platformu’nun faaliyet konsepti, 
amaç ve görevleri katılımcıların takdirini kazanmıştır. Alınan 
kararlar ve atılan adımları aşağıdaki şekilde sıralamak müm-
kündür.

- Bakü şehrinde her yılın Haziran ayında Güvenlik ve İş-
birliği konulu uluslararası konferans yapılacak, konfe-
ransa ek olarak diğer üye ülkelerde görüşmeler yapıla-
cak. Heyetler düzenli şekilde ilişki içerisinde olacak ve 
toplantılarla ilgili görüşmeler yapacak.

- Konferans çerçevesinde daha geniş ve çok taraflı su-
numların yapılması ve kararların alınması için faaliyet-
lerimize yardımcı olması amacıyla Bakü Parlamenterler 
Platformu’nun çalışmaları için uzmanlar davet edilecek

- Bakü Parlamenterler Platformu’nun teklif ettiği imkan-
ların daha faydalı ve belirlenmiş amaçlara ulaşmak için 
çalışma grupları kurulacak.

Yukarıda sıralanan teklifler için platformun çalışma he-
yetinin hazırladığı eylem planı temsilci heyetlerine gönderile-
cektir. Platformun faaliyetlerini düzenleyen “Temel Prensipler 
ve Amaçlar” başlıklı taslak metin üzerinde çalışmalar tamam-
lanarak kısa süre içerisinde taraf ülkelere takdim edilecektir.

Umut ediyorum ki, bu platform kısa süre içerisinde ken-
disine olan inanç ve güveni sağlayacaktır. İfade edilen faali-
yetlerin hayata geçirilmesi sürecinde faydalı bir mekanizma 
olduğunu ispatlayacaktır. Ben de bu platformun koordinatörü 
olarak üzerime düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirme-
ye çalışacağım.

6) İkincisini çıkardığımız ve yüksek seviye-
deki birçok siyasetçinin görüşlerine yer 
verdiğimiz Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin 
gelecekteki çalışmaları için görüş ve tavsi-
yelerinizi alabilir miyiz?

Dergimiz gerçekten de güzel ve ilgi çekici olan bir mev-

zuya, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin güncel durumuna has-

redilmiştir.

Ülkelerimiz arasında bütün sahalardaki yakın işbirliğine 

muntazam olarak, dolu dolu ışık tutan bu tür bir medya organı-

nın faaliyete başlaması gerçekten de takdire layık bir durum-

dur. Yürüdüğünüz yol ve istikamet, hayata geçirdiğiniz konsept 

doğrudur ve bu işte başarılı olacağınıza eminim. Gelecekte 

eğer imkan olur ise aynı zamanda derginin İngilizce versiyonu-

nu da hazırlayabilirseniz geniş bir uluslararası okuyucu kitle-

sine hitap edebilirsiniz.

Sizi bu önemli girişimi hayata geçirmeniz sebebiyle yü-

rekten tebrik ediyorum ve düşünüyorum ki, böyle bir güncel 

analitik dergiye çok büyük ihtiyaç vardı.

Eminim ki, bu işe gönülden inanan ve bütün imkanlarını 

seferber eden sizin gibi işinin ehli insanlar bu vazifenin de üs-

tesinden layıkıyla gelecekler.

Size bu mesuliyetli, çetin lakin şerefli misyonunuzda ba-

şarılar arzuluyorum.



38TÜRKİYE AZERBAYCAN

Gürsel Baran
Ankara Ticaret Odası Başkanı
Gürsel Baran
Ankara Ticaret Odası Başkanı



39TÜRKİYE AZERBAYCAN

G
ür

se
l

Baran
1) Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişki-

lerde son süreçte önemli gelişmeler yaşanı-
yor. THY’nin Ankara – Bakü direk uçuşlarına 
başlaması, Azerbaycan’ın Türkiye’de enerji 
alanındaki yatırımlarını daha da artırması gibi 
konular gündeme geldi. İki ülke arasındaki ti-
caret konusunda hangi alanlar ön plana çıkı-
yor?
Türkiye ve Azerbaycan, bilindiği gibi tarihten bu yana getirdiği 

kardeşlik bağlarını koruyan ve bunu diğer alanlara da yansıtan iki 
ülkedir. İlişkileri aslında en iyi tarif eden deyiş; “iki devlet tek millet” 
diyebiliriz. Türkiye’nin 34 farklı ülkede şehitliği vardır, bunlardan 
biri de Azerbaycan. Kardeş Azerbaycan, Türkiye’den sonra en çok 
şehit kabrinin bulunduğu ülkedir. Çanakkale’de Azerbaycan’dan 
gelerek savaşmış kardeşlerimiz var. Tarihimizde karşılıklı çabalar 
ve büyük fedakarlıklar üzerine kurulmuş temeli sağlam ilişkileri-
mizin olduğunun altını çizmek gerekir.

Ekonomik alanda da ilişkilerimizi geliştirmek ve en iyi noktaya 
ulaştırmak bizler için son derece önemli. Bunun için Azerbaycan 
ile Türkiye arasındaki 2 milyar dolarlık ticaret hacmini Ankara ile 1 
milyar dolar, Türkiye ile de 5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. İki 
taraf arasında büyük bir yakınlık var, dil konusundaki yakınlık her 
şeyde olduğu gibi ticaret alanında da kolaylığı beraberinde getiri-
yor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında büyük bir sa-
mimiyet söz konusu, bu durumda yeni fırsatların değerlendirilmesi 
için kayda değer bir önem taşıyor. İki tarafın da birbiri için bir köprü 
özelliği taşıdığını da ayrıca belirtmek gerekir. Türkiye, Azerbaycan 
için Avrupa’ya ulaşım noktasında kritik bir konumda bulunuyor, 
Azerbaycan da Türkiye için Orta Asya’ya açılan bir kapı diyebiliriz. 
Genel manada Azerbaycan’ın Türkiye’de yatırımları enerji alanın-
da kendini gösteriyor, Türk firmaları ise müteahhitlik, altyapı gibi 
konularda ciddi yatırımlar hayata geçiriyorlar. Türkiye’nin Azer-
baycan’a en çok ihraç ettiği ürün gruplarına baktığımızda demir ve 
çelikten inşaat ve aksamı, yıkama ve temizleme müstahzarları (sa-
bunlar hariç), radyo/televizyon yayını için verici cihazlar, hijyen mal-
zemeleri ve tedavide kullanılan ilaçları görüyoruz. Azerbaycan’dan 
Türkiye’nin ithal ettiği ürünler incelendiğinde ise bunların pamuk, 
demir, elektrik enerjisi, işlenmemiş bakır, hayvan derileri, kağıt ve 
karbonlar, hidrokarbonlar olduğu anlaşılıyor.

“Hedef
5 Milyar Dolar”
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2) Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ile Türki-
ye arasındaki 2 milyar dolarlık ticaret hac-
mini Ankara ile 1 milyar dolar, Türkiye ile 
de 5 milyar dolara çıkartma amacınız ol-
duğunu açıkladınız. Bu hedefler iki kardeş 
ülke açısından heyecan verici gelişmeler 
olarak değerlendiriliyor. Türkiye – Azer-
baycan arasındaki ticaret hacmini artır-
mak için neler yapılmalıdır?
Ankara-Bakü uçuşlarıyla Azerbaycan’la ilişkilerimizin çok 

daha güçleneceğine inanıyoruz.  Hedefimiz Ankara ile Azerbay-
can arasında 200 milyon dolar seviyesindeki dış ticaret hacmini 
milyar dolar düzeyine, 2 milyar dolara yaklaşan iki ülke dış ti-
caret hacmini de 5 milyar doların üzerine taşımaktır. İlk olarak 
Ankara ile Azerbaycan arasında gerçekleşen ticaret verilerine 
kısaca göz attığımızda gelecek için umut verici bazı sinyalleri 
görüyoruz. Türkiye, Azerbaycan’da en çok şirketi bulunan ülke-
dir. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan’daki en büyük yatırımcılardan 
biri konumunda bulunuyor. Türk yatırımcıların Azerbaycan’da 
11,8 milyar dolarlık yatırımı var. Azerbaycan ise bugüne kadar 
Türkiye’ye 14.5 milyar dolar yatırım yaptı.  Azerbaycan’da 3 bin 
400 Türk şirketi, Türkiye’de de yaklaşık 2 bin 400 Azerbaycan 
şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri devletin ihale ettiği 
projelerde geniş katılım sağlıyor. Bu projelerin değerinin 15 
milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bağımsızlığından bu yana Tür-
kiye’de eğitim gören Azerbaycanlı sayısı 125 binin üzerinde. Ha-
len 15 binden fazla öğrenci Türk üniversitelerinde eğitim alıyor. 

Daha özel olarak başkent Ankara’ya da baktığımızda umut 
verici rakamlar karşımıza çıkıyor. Ankara’nın ihracatı haliha-
zırda 200 milyon dolar civarında gerçekleşirken ithalatı ise 
44,7 milyon dolar olmuştur. Özellikle, 2015 yılında Ankara’ya 
yapılan ihracatın 7,6 milyon dolar olduğu hesaba katıldığında 
3 yıllık bir süre içerisinde bu istatistiklerin neredeyse 6 katına 
çıktığını görüyoruz. Bu gelişim, iki tarafın birbirine gösterdiği 
ihtimam ve hoşgörünün bir sonucudur. Azerbaycan’da yakın 
zamana kadar ithal edilen ürünlerin üzerindeki etiketlerin İn-
gilizce, Rusça, Türkçe olması yeterli görülürken; Mart 2010 
tarihinden itibaren Azerbaycan Türkçesi ile olması uygula-
masına geçildi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Azerbay-
can’daki yetkili kurumlar arasında yapılan anlaşma nedeniyle 
Türkiye’den TSE belgesi ile gelen mallar diğer ülke mallarına 
göre avantajlı konumda bulunuyor. Öte yandan tabii ki, iki ül-
kenin gelişen sanayilerinin bu etkileşimin artmasında katkısı 
büyüktür. Azerbaycan’da üretime yönelen çeşitli sanayi kolla-
rının artışını Türkiye’den bizler de memnuniyetle izliyoruz.

Bütün bunlar hem bizi hem de Azerbaycan’daki kardeş-
lerimizi şüphesiz ki çok mutlu ediyor ama hedefimiz büyük, 
yapacağımız ise çok şey var. Belki bir on yıl sonra bugünkü 

verilere baktığımızda bunun devede kulak kaldığını göreceğiz. 
Türkiye ve Azerbaycan arasında böyle büyük bir gelişim hedef-
liyoruz ve bunu yapacak potansiyelimiz de gücümüz de irade-
miz de çok şükür ki fazlasıyla var.

3) Ankara Ticaret Odası (ATO) olarak sizlerin 
özellikle son Azerbaycan ziyaretinizde ilgili 
yaptıklarınız çalışmalar konusunda bizlere 
bilgi verir misiniz? ATO olarak Azerbay-
can’daki irtibatta olduğunuz devler kurum-
ları, sivil toplum kuruluşları ya da meslek 
örgütleri hangileri? Beraber yürüttüğünüz 
faaliyetleri bizlere anlatır mısınız?
Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara - Bakü seferlerini 

başlatması üzerine Esenboğa Havalimanı’ndan direkt uçuş 
ile gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan ziyaretimizin ilişkilerimizin 
gelişmesi için büyük bir olanak sağladığını en başta belirtme-
liyim. Ziyaretimizde heyet olarak Azerbaycan Ekonomi ve Sa-
nayi Bakan Vekili Niyazi Seferov’u ziyaret ettik. Kendisi ile son 
derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi burada 
bizlere Ankara-Bakü arasına Türk Hava Yolları’nın direkt uçuş 
koymasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Yolu 
siz açtınız, biz de iki hafta sonra KOSGEB’le işbirliği gerçek-
leştirmek üzere Ankara’ya geliyoruz. İki ülke arasındaki direkt 
uçuşlar ilişkilerimizin de gelişmesine katkı sağlayacaktır” de-
mişti. Buradan da anladığımız kadarıyla kurumlar arasındaki 
ilişkiler her alanda son sürat devam ediyor.

Sayın Seferov’un yanı sıra, Azerbaycan’ın TÜSİAD’ı olarak 
adlandırabileceğimiz Sahibkarlar Konfederasyonu Başkanı 
Mehmet Musayev ile de bir araya geldik. Gelecek perspektif-
lerimizi masaya yatırdık ve işbirliği konusuna bundan sonra 
daha fazla ağırlık vereceğiz. Bununla ilgili görüşmeleri yap-
mak üzere ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbra-
him Yılmaz’ı görevlendirdik. Sahibkarlar Konfederasyonu ise 
kurumun Genel Sekreter Yardımcısı Fuad Humbatov’a bu gö-
revi verdi. Kısa vadede somut sonuçlar alacağımız bir sürecin 
ilk adımı olduğundan ben bu görüşmeyi de çok önemsiyorum.

Öte yandan, Bakü Büyükelçiliğimiz de iki taraf arasında-
ki ticari ilişkileri geliştirmek için son derece üst düzey gayret 
sarf ediyor. Bu özellikle vurgulamak gerekir. Bakü Büyükelçi-
miz Sayın Erkan Özoral’a ben sizin vasıtanızla teşekkürlerimi 
iletmek isterim. Büyükelçiliğimizde Türkiye ve Azerbaycan İş 
Adamları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ve 
Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yan-
gın’la karşılıklı ticaretin ve yatırımların artırılmasına yönelik 
çalışmaların ele alındığı görüşmede bulunduğumuzu belirt-
meliyim. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TÜRKPA Hukuk İşleri 
ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Dr. İsmet 
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Uçma ve Ziraat Bankası Azerbaycan Genel Müdürü Avni De-
mirci de burada yer aldı.

Bütün bu görüşmelerde biz evimizde kendimizi nasıl his-
sediyorsak kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de aynı şe-
kilde hissettik. Bizim için İstanbul ve diğer şehirlerimiz ne ise 
Bakü de o demektir. Bütün kardeşlerimize buradan bir daha 
selamlarımı gönderiyorum.

4) Son birkaç yıl içerisinde TANAP’ın bitiril-
mesi ve Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu gibi 
stratejik projelerin Türkiye – Azerbaycan 
arasındaki ticari ilişkilere sizce nasıl etki-
leri olmuştur?
İki ülkenin birbirine sarsılmaz kardeşlik bağları ile bağ-

lı olduğunu ifade ettik, şimdi o bağlar sadece dil, din ve ta-
rih alanında değil stratejik projeler üzerinden oluşturuluyor. 
TANAP, bölgedeki enerji manzarasını tamamıyla değiştiren 
bir projedir. Bir taraftan Türkiye’yi bölgede bir enerji merke-
zi haline getirirken diğer yandan da Türkiye’nin doğalgazda 
alternatiflerini çeşitlendirdiğini göstermesi açısından önemli 
bir proje olmuştur. Azerbaycan doğalgazının TANAP’ın devamı 
olan TAP ile Avrupa pazarlarına ulaşması Avrupa’daki enerji 
atmosferinin de değişmesi açısından belirleyici bir inisiyatif ol-
muştur. TANAP’ın yanı sıra STAR Rafinerisi gibi projeleri, Bakü 
– Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı, Bakü – Tiflis - Erzurum 
Doğalgaz Boru Hattı’nı da değerlendirdiğimizde Azerbaycan’ın 
cumhuriyet tarihindeki en büyük dış yatırımcı olma özelliğini 
kazandığını da görüyoruz.

Tarihi yakınlığın ve geçmişteki kader birliğimizin, ilişkile-
rin stratejik işbirliğine yükselmesinde yadsınamaz bir etkisi ol-
duğunu ifade edebiliriz. Böylece, iki ülke arasındaki kardeşlik 
bağları, 90’lı yıllarda alınan stratejik kararlarla boru hatlarına 
dönüşmüş, ardından da iki ülke Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu 
ile demir bağlarla birbirine bağlanmıştır. Avrasya’nın Anado-
lu’ya bağlandığı bölgede, İpek Yolu’nun kalbinde bulunan Bakü 
– Tiflis – Kars Demiryolu, iki ülkenin ötesinde bütün bölge için 
hayati öneme sahiptir. Bunun yanında ülkemizde son yıllarda 
yapılan büyük yatırımlarla Çin’den Londra’ya bir hat tamam-
lanması dünya jeopolitiğini değiştiren adımlar olarak tarihe 
geçecektir. 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapa-
sitesine sahip bu hattın kapasitesinin 2034’te 3 milyon yolcu ve 
17 milyon ton yüke ulaşacağı ile ilgili öngörüler demir yolunun 
ne kadar stratejik bir boyutu olduğu hakkında bizlere önemli 
ipuçları veriyor. Ülkelerin öz kaynakları ile hayata geçirilen bu 
proje ortak başarı örneğidir. Bu hat aynı zamanda, taşıma ma-
liyetlerinin düşürülmesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye – Azerbaycan arasındaki ulaşım imkanlarının 
Nahçıvan ile Türkiye arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği (SSCB) sonrası dönemde açılan Hasret Köprüsü’nün 
şimdi Bakü – Tiflis – Kars Demir Yolu gibi muhteşem projelere 
gelen aşamalar kaydetmesi atılımın ne denli büyük olduğunu 
gözler önüne sermektedir. Bu noktada Nahçıvan konusuna bi-
raz daha detaylı değinmek isterim. Hükumetimiz, aldığı bir ka-
rarla yılda 120 milyar dolar Nahçıvan’dan Türkiye’ye ithalatta 
bulunma hedefini koydu. Böylece Nahçıvan’ı hareketlendirme, 
canlandırma mümkün olacak ve Nahçıvan’a da yalnız olmadığı 
mesajı verilecek.

Bunların yanı sıra, Türkiye’de Marmaray, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler ve 
ulaştırma ağlarının dünyanın modern standartlarına çıkarıl-
ması da ayrıca Bakü – Tiflis – Kars Demir Yolu’nun az önce 
ifade ettiğimiz özelliklerini artıracak niteliklere sahiptir.

5) Azerbaycan halkına dergimiz vasıtasıyla 
hangi mesajları vermek istersiniz?
Türkiye ve Azerbaycan birbirlerine büyük bir sevgiyle ve 

kardeşlikle bağlı iki devlettir. Nitekim, Türkiye’de dış politi-
ka ile ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarına da baktığınız da 
Azerbaycan’ın Türkiye’nin en iyi kardeşi olduğunu görebilirsi-
niz. Yıllardır Türk kamuoyu Azerbaycan’ı Türkiye’nin dış siya-
setinde en yakın olduğu devlet olarak tanımlıyor. Biz de ATO 
olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin bizler için ayrı bir anlam 
ifade ettiğini belirtmek isteriz. Azerbaycan’ın iyi gününde -Al-
lah göstermesin- kötü gününde her zaman onların yanında ol-
duğumuzu ve olacağımızı ifade etmek isterim. Azerbaycan’ın 
Karabağ bölgesinde bilindiği gibi uluslararası hukuka aykırı 
şekilde Ermenistan’ın işgali devam etmektedir fakat önümüz-
deki süreçte Azerbaycanlı kardeşlerimizin kadim topraklarına 
dönüş yolunun açılacağından şüphemiz yoktur.

6) Son olarak, ikinci sayısını çıkaracak olan ve 
iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için 
çaba sarf eden Türkiye Azerbaycan Dergi-
si’nin gelecek faaliyetler hakkında düşün-
celeriniz ve görüşlerinizi alabilir miyiz?
İki taraf arasındaki kardeşliğin medya organlarında yer 

alması iki ülkenin de birbirini daha detaylı olarak tanıması açı-
sından kritik değer taşıyor. Bu durum, aynı zamanda ilerleyen 
zamanlarda ticari faaliyetlerin gelişmesine de ön ayak ola-
caktır. Bu açıdan Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin faaliyetlerini 
çok kıymetli buluyoruz. Son derece titizlikle ve kapsamlı ha-
zırlandığı her halinden belli olan ilk sayısını beğeniyle okuduk. 
Bundan sonraki sayılarında da Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin 
başarısını devam ettireceğine sonsuz inancımız var. Bu düşün-
celerle, derginin ikinci sayısının iki ülkeye de hayırlı olmasını 
diliyoruz. 
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Eyüp Alemdar
KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı
Eyüp Alemdar
KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı
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Ey
üp Alemdar

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda olduğu gibi sen-
dikal alanda da son derece kuvvetli bağlar bulunuyor. Azer-
baycan konusundaki hassasiyetini her fırsatta ortaya koyan 

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İŞ Sendi-
kası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, iki ülke arasında sendikalar 
arasındaki ilişkiler hakkındaki görüşlerinde Türkiye Azerbaycan 
Dergisi ile paylaştı. Değerlendirmesinde “Karabağ’daki işgal son 
bulsun” diye çağrı yapan Alemdar, işgal altında bulunan Azerbay-
can toprakları konusundaki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. 
Azerbaycan’da sosyal devlet anlayışının her gün daha da gelişti-
ğini vurgulayan Alemdar, ayrıca Azerbaycan düzenlenen çalışma 
ziyaretlerindeki izlenimlerini ve ortak faaliyetleri de Türkiye Azer-
baycan Dergisi’ne detaylı olarak değerlendirdi.

Eyüp Alemdar’ın Türkiye – Azerbaycan ilişkileri hakkındaki 
değerlendirmeleri şöyle…

“Vizelerin Kaldırılmasıyla Uzun Zamandır Bek-
lenen Tarihi Bir Adım Atıldı”

Tek millet, iki devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan, her alan-
da birbirine çok sıkı bağlarla bağlı olan ve ilişkilerini günden güne 
artıran, bu bağlılığını da tarihin derin köklerinden alan iki kardeş 
devlettir. Ayrıca son yıllarda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ali-
yev, birbirlerini son derece iyi anlayarak geliştirdikleri dış poli-
tikalarında birbirlerine karşılıklı özeni, samimiyeti ve kardeşliği 
pekiştirecek adımlar atmaktadır. Sevinçlerini spordan kültüre, 
siyasetten tarihe her alanda paylaşan iki devlet, en zor zaman-
larında kayda değer işbirlikleri sergileyerek birbirlerinin yanında 
olmaya gayret etmişlerdir. Son olarak vizelerin de kaldırılmasıyla 
uzun zamandır beklenen tarihi bir adım atılmış ve iki taraf birbi-
rine daha da yakınlaşmak için önemli bir fırsat elde etmiştir. İki 
ülkenin uluslararası ilişkilerinde yüksek düzeyli işbirliği meka-
nizmaları son derece önemli rol oynamış ve bütün bunların so-
nunda Azerbaycan ile Türkiye dünyada benzerine az rastlanacak 
son derece yakın ilişkiler kurmuşlardır. Geçtiğimiz 10-15 sene 
içerisinde sosyal alanda gelişen ilişkilerde sendikal boyutta da 
önemli adımlar atılmıştır.

“Azerbaycan’da Emekçilerin Haklarının Korun-
masında Ciddi Adımlar Atılıyor!”

Azerbaycan’da emekçilerin haklarının korunmasında ve sos-
yal devletin geliştirilmesine ilişkin ciddi adımlar attığını gözlem-
liyoruz. Henüz birkaç ay önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

“Azerbaycan’da 
Emekçilerin Haklarının 
Korunmasında Ciddi 
Adımlar Atılıyor!”
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Aliyev tarafından ülkedeki 
asgari ücretin artırılma-
sına ilişkin bir kararname 
yayınlaması bu çerçevede 
değinmemiz gereken ol-
dukça önemli bir noktadır. 
Azerbaycan’da gün geçtik-
çe sendikaların güçlendiği 
bir ortamda, çalışanların 
haklarının korunması ile 
ilgili çalışmalar her geçen 
gün artarak devam etmek-
tedir. Azerbaycan İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu 
(Azerbaycan Hemkarlar 
İttifakları Konfederasiyası 
- AHİK) altında yaklaşık 1,6 milyon işçi bulunmakta ve 1993 
yılında kurulan bu yapı günümüzde son derece aktif rol al-
maktadır. Bizim de KOOP-İŞ olarak kendileri ile dostane iliş-
kilerimiz bulunmaktadır.

“AHİK Yöneticilerimizin Türkiye Sevgisini 
Görmek Bizleri Mutlu Ediyor”

2005 yılından bu yana Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu’nun (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurullarını Azerbaycan’da 
toplayarak, Türkiye’de ve Azerbaycan’da AHİK ile pek çok or-
tak etkinlik düzenleyerek, işbirliği protokolleri imzalayarak, 
Azerbaycan’da çeşitli temaslarda bulunarak bu yakın ilişki-
nin örneklerini ortaya koymuştuk. Yine TÜRK-İŞ’e bağlı kimi 
sendikalarımızın Başkanlar Kurulları toplantılarının bazıları 
da Azerbaycan’da yapılmıştı. Bugün ise TÜRK-İŞ ve Azer-
baycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 19-26 Ağus-
tos’ta İstanbul’da yapılacak Başkanlar Kurulu’nun heyecan 
ve mutluluğu içerisindeyiz. Gerek TÜRK-İŞ, gerekse Koop-İş 
Sendikası olarak, başta Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz ol-
mak üzere Türkçe konuşan toplumlarla dostane ilişkilerimi-
zin daha da pekiştirilmesini dilemekteyiz. Her Azerbaycan 
ziyaretimizde, AHİK yöneticilerimizin Türkiye sevgisini gör-
mek ise bizleri ayrıca mutlu eden bir durumdur. Öte yandan, 
Azerbaycan’da emekçilere verilen güvenceler noktasında 
Azerbaycan’daki kardeşlerimizin şanslı işçi gruplarından biri 
olduğu rahatlıkla söylenebilecektir.

“Azerbaycan’a Destek Vermek İçin Üyeleri-
mize Çağrıda Bulunduk.”

Azerbaycan’ı yakından izliyoruz ve kardeşlerimizin ya-
nında olmaya çalışıyoruz. Buna bir örnek vermek gerekirse 
ilk aklıma gelen olaylardan birisi; 2016 yılında başlatılan bir 
imza kampanyası bünyesinde Azerbaycan’a destek vermek 
için üyelerimize çağrıda bulunduk. Bildiğiniz gibi, o yıl Avru-

pa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Azerbaycan’ın top-
rağı olan Karabağ bölge-
sinde bulunan Sarsang Su 
Kaynağı’nı Ermenistan’ın 
siyasi saiklerle kullanarak 
sınırda yaşayan Azerbay-
canlı kardeşlerimizi içme 
ve sulama suyuna erişim-
den mahrum bıraktığına 
ve bunun insan haklarına 
aykırı olduğuna vurgu ya-
parak işgalin bitirilmesi 
doğrultusunda bir karar 
vermişti. O günlerde Azer-
baycan topraklarındaki 

Ermeni işgalinin bitirilmesi ve bu kararın uygulanması için 
uluslararası alanda bir duyarlılık oluşturmak adına bir imza 
kampanyası başlatılmıştı. Biz o zamanlarda kardeş Azerbay-
can halkının ve ülkesinin yanında olmayı insani bir görev ve 
sorumluluk olarak değerlendirdik. Gerekli duyurularımızı 
yaparak üyelerimizin ve yakınlarının da bu kampanyaya aktif 
destek vermesini rica ettik.

“Karabağ’da İşgal Son Bulsun!”
Karabağ, Türkiye için de büyük öneme sahiptir. Biz Tür-

kiye ve Azerbaycan’ın iki kardeş ülke olduğunu her fırsatta 
belirtiyoruz. Karabağ’ın kanayan yarası, Türkiye’de bizler için 
de kabul edilmesi mümkün değildir. Uluslararası hukukun 
uygulanması, Ermenistan’ın haksızca işgal ettiği Azerbay-
can topraklarını terk etmesini, aslında kısaca hakkın yerini 
bulmasını istiyoruz ve buradan sizin vasıtanızla da çağrımızı 
yeniliyoruz; Karabağ’da işgal son bulsun!

“KOOP-İş Olarak Azerbaycan Türkü Kardeş-
lerimizin Yanındayız!”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, ci-
handa sulh” ilkesini bayrak edinen büyük Türk milleti, ba-
rışı, kardeşliği savunmasının yanı sıra hakkın, hukukun ve 
adaletin de savunucusudur; Azerbaycan’a ve Azerbaycan 
Türkü kardeşlerimize yapılan bu haksızlığın karşısındadır. 
KOOP-İŞ Sendikası olarak bizler de, hakkı, hukuku ve ada-
leti, yurtta ve dünyada barışın bir teminatı olarak görüyor, bu 
haklı davalarında Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında 
olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 19-26 Ağustos’ta İstanbul’da 
yapılacak TÜRK-İŞ ve AHİK Başkanlar Kurulu’nun, yakın 
dostluğumuzu daha da pekiştirmesini diliyor, hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.
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23 Nisan
23 Nisan 1920, Türk milleti-
nin iradesini temsil eden Bi-
rinci Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığı ve Türk halkının ege-
menliğini ilân ettiği tarihtir. 
Atatürk, 23 Nisan 1924’te ‘23 
Nisan’ gününün bayram ola-
rak kutlanmasına karar ver-
miştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 
23 Nisan 1929’da Atatürk bu 
bayramı çocuklara armağan 
etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 
1929 yılında Çocuk Bayramı 
olarak da kutlanmaya başlan-
mıştır. 1979’da, yine ilk olarak 
altı ülkenin katılmasıyla ulus-
lararası boyuta taşıdığımız bu 
millî bayramımıza, ortalama 

olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının 
misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada ço-
cuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile pay-
laşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

19 Mayıs
Her yıl 19 Mayıs tarihinde Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı, Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
millî bayram olarak kutlan-
maktadır. 19 Mayıs 1919’da 
Mustafa Kemal Atatürk Ban-
dırma Vapuru ile Samsun’a 
çıkmış ve milli mücadeleyi 

başlatmıştır. 19 Mayıs tarihi, Atatürk’ün itilaf devletlerinin işgali-
ne karşı Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gündür. Atatürk, bu bayramı 
Türk gençliğine armağan etmiştir. 2019 yılında “Milli Mücadelenin 
100. Yılı” olması sebebiyle Samsun birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapmıştır.

28 Mayıs
Doğu’nun ilk laik, demokratik, 
Müslüman, Türk cumhuriyeti 
olarak kabul edilen Azerbay-
can Demokratik Cumhuriyeti 
28 Mayıs 1918 tarihinde ku-
rulmuştur. 28 Mayıs 1918’de 
Gürcistan’ın Tiflis şehrinde, 
Mehmet Emin Resulzade baş-
kanlığındaki Azerbaycan Milli 
Şurası tarafından ilan edilmiş-
tir. 28 Mayıs, Azerbaycan’da 
“Respublika Günü” (Cumhuri-
yet Günü) olarak kutlanmakta-
dır. 1918 yılında Kafkas İslam 

Ordusu tarafından Bakü’nün düşman işgalinden kurtarılmasına 
kadar başkenti Gence olarak kabul edilmiş, ardından başkent Ba-
kü’ye taşınmıştır.

29 Mayıs
Dünya tarihi açısından da son 
derece önemli bir tarih olan 
29 Mayıs 1453’te Asya ve Av-
rupa’yı birbirine bağlayan İs-
tanbul, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından fethedilmiştir. Böy-
lece 1000 yıllık Bizans İmpa-
ratorluğu son bulmuş, Fatih 
Sultan Mehmet 21 yaşında 
İstanbul’u fetheden büyük bir 
padişah olarak tarihe geçmiş-
tir. 2019 yılında İstanbul’un 
fethinin 566. yılı kutlanmak-
tadır.

15 Haziran
Azerbaycan’ın Milli Lideri 
Haydar Aliyev, ülkeyi içeri-
sinde geçtiği buhranlı dö-
nemden çıkarmak için son 
derece önemli adımlar atmış 
ve kritik girişimlerde buluna-
rak Azerbaycan’daki istikrarı 
sağlamıştır. 15 Haziran 1993 
tarihinde Azerbaycan Cumhu-

riyeti Yüksek Konseyi’ne (Parlamento) başkan seçilmiştir. Bu tarih, 
Azerbaycan halkının hafızasına Milli Kurtuluş Günü olarak yerleş-
miştir. 1997 yılından itibaren Azerbaycan halkı tarafından kutlanan 
Milli Kurtuluş Günü’ne 1998 yılında ülke parlamentosu tarafından 
resmi devlet statüsü verilmiştir.

26 Haziran
26 Haziran 1918 yılında Azer-
baycan Demokratik Cumhuri-
yeti hükümetinin kararı ile ilk 
düzenli askeri bölüm kurul-
muştur. Azerbaycan’ın bağım-
sızlığını yeniden kazanması 
ardından, 9 Ekim 1991 yılında 
ordunun kurulması ile ilgili 
Azerbaycan Parlamentosu bir 

kanun kabul etmiştir. 26 Haziran tarihi, 22 Mayıs 1998 tarihinde 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Haydar Aliyev tarafından 
çıkarılan 707. Sayılı Kararname ile “Azerbaycan Silahlı Kuvvetler 
Günü” olmuştur.

Önemli Tarihler
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15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde 
Azerbaycan Milletvekili Musa Gasımlı ile Türk milletinin 
tanklara karşı canı pahasına demokrasi ve milli iradeyi ko-

ruduğu 15 Temmuz Destanı’nı konuştuk.

Türkiye Azerbaycan Dergisi’ne önemli açıklamalarda bu-
lunan Gasımlı, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslenişinden sonra darbe-
nin ilerleme kaydedemeyeceğine kanaat getirdiğini ifade etti. 
Türkiye ile ilişkilerin en yüksek seviyede devamını istediklerini 
söyleyen Gasımlı ayrıca Azerbaycan’da hiç kimsenin Türki-
ye’de karışıklık olmasını istemediğini vurguladı.

“Türkiye’yi ve Türk Dünyasını İleri Götüren 
Sokaklar Değil Tahsil ve Bilgidir”
Ben 15 Temmuz gününü çok iyi hatırlıyorum. Yazlıktay-

dım ve televizyonda izledim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın telefonla seslenişini izlediğim gibi söyledim ki; 
bu darbe daha çok ilerleyemez. Türkiye’nin yasal yönetimi ilk 
savunan ilk ülkelerden biri Azerbaycan’dır, Sayın Cumhurbaş-
kanımızdır. Ben Türkiye’deki üniversitelerde öğrenciler kar-
şısında konuşurken her zaman söylerim; sokaklardan çekilin 
ilimle, eğitimle, bilgiyle meşgul olun. Üniversite rektörleri o 
zaman “Bizim söyleyemediklerimizi siz söylediniz” diyorlar. 
Bunu söylüyorum çünkü, Türkiye’yi ve Türk dünyasını ileri 
götüren bir vasıta varsa o da sokaklar değil tahsil ve bilgidir. 
Sokaklar her zaman karanlık elementleri, suç unsurlarını gün 
yüzüne çıkarır.

“Azerbaycan’da, Türkiye’nin Zor Duruma 
Düşmesini Hiç Kimse İstemez”
Bugün Türkiye’nin G-20 Zirvesi’nde olması bizim için gu-

rur vericidir. Azerbaycan’da, Türkiye’nin zor duruma düşme-

sini ve Türkiye’de karışıklık olmasını hiç kimse istemez. Biz 
Türkiye’nin istikrarlı, devamlı ve demokratik yoldan gelişimini 
istiyoruz. Ben samimi olarak söylüyorum, örneğin Türkiye’de 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine tam taraf-
tar olan bir kişiyim. Bu, Türkiye’nin iç işlerine karışmak ola-
rak yorumlanmasın. Neden? Çünkü, en kritik zamanlarda her 
zaman Türkiye’nin başını karıştırıyorlar. Türkiye’nin dört tarafı 
ateş altındadır. Türkiye’de eğer istikrar olmasaydı hiçbir za-
man ileri gitmek olmazdı. Türkiye’nin gelişimini sağlayan fak-
törlerden biri tek partili hükümetin olması oldu. Türkiye, koa-
lisyon hükümetlerinde geri gidiyordu. Ben tarihçiyim ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği - Türkiye ilişkileriyle alakalı iki 
ciltlik bir kitap yazdım. Öyle zamanlar olmuştu ki, kabine top-
lantıları yapılamamıştı.

“Türkiye’nin Ancak ve Ancak Güçlü Bir 
Devlet Olmasını İstiyoruz”
Biz Türkiye’nin ancak ve ancak güçlü bir devlet olmasını 

istiyoruz ve Türkiye hükümetlerinin ata baba topraklarına da 
bir dönüp bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Mesela sorulu-
yor; ne kadar uzak ülkelerden geliyorlar, Azerbaycan’a yatırım 
yapmaya çalışıyorlar ve Azerbaycan da bunun için son dere-
ce güzel şartlar olduğundan yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. 
Orta Asya’ya gidip sermaye koyuyorlar, Türkiye neden aktif ol-
masın? Türkiye için de aynı insanlar söz konusudur.

“İlişkilerin En Yüksek Seviyede Devam 
Ettirilmesi Yürekten Arzu Ettiğimiz Bir 
Durum”
Azerbaycan – Türkiye ilişkilerinin en yüksek seviyede Sa-

yın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından devam ettirilmesi 
bizim her birimizin yürekten arzu ettiğimiz bir durumdur.

Musa Gasımlı:
“Sayın Erdoğan’ın

Seslenişinden Sonra
Darbe İlerleyemez Dedim”
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Bu işlerin temelini Haydar Aliyev attı. Haydar Aliyev büyük bir ön-
görü ile Bakü-Ceyhan Petrol ve doğal gaz hatları, Bakü-Kars 
Demiryolu hatları açıldı. Çin’den başlayarak Londra’ya kadar yol 

açıldı. Haydar Aliyev “Bir Millet, İki Devlet” derken her zaman bizim 
halklarımız tek millet olarak hareket etsinler istiyordu. Haydar Aliyev 
bu projeleri yaparken hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın güçlen-
mesini istiyordu.

Ben çok memnuniyetle altını çizmek isterim ki, Ulu Önder Hay-
dar Aliyev’in uğurlu siyaseti ve stratejisini bugün Azerbaycan Cum-
huriyeti bir zerger dakikliği ile hayata geçiriyor. Büyük inançla hayata 
geçiriyor. Ona yapılan bütün uluslararası baskılara rağmen Azerbay-
can Türkiye dostluğunun arkasında duruyor.

Biz çağdaş Türkiye’nin siyasetini alkışlıyoruz. Recep Tayyip Er-
doğan’ın bizim Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile beraber ortak siyaset 
yürütmesini Azerbaycan halkı alkışlıyor. Biz her zaman şöyle düşünü-
yoruz ki, Türkiye’de içeriden buna engel olan güçlere göz açtırmamak 
lazım. Biz o çevrelere de karşıyız. Çünkü bazen bir “Uçak düşürme 
krizi” çıkarıyorlar, bazen başka bir sorun açıyorlar Türkiye’nin başı-
na…

15 Temmuz dehşetli bir hadisedir. Bu Türkiye’nin neredeyse yok 
olması demekti. Biz burada ağlıyorduk. Biz o gece sabaha kadar uyu-
madık. Ben kendim Türkiye’ye o gece bir çok insana telefon ettim. 
Biz bu gelişmelerin her adımını takip ediyorduk. Azerbaycan halkı o 
gece Türkiye’nin başına bir felaket gelmesinden büyük endişe duydu. 
Siz biliniz ki, Azerbaycan her adımını izliyordu Türkiye’nin ve büyük 
üzüntü duyuyordu o gece…

Bizim şimdi birliğimiz öyle bir seviyededir ki, O sarsılmaz bir bir-
liktir. Biz iki devlete, tek millet olarak bakıyoruz. Bu Haydar Aliyev’in 
emanetidir. Ve bu bakımdan da ben çok gurur duyuyorum ki, biz, bi-
zim cumhurbaşkanımız, bizim ülkenin tarih alanında yaptığı çalışma-
lar, Tarih Enstitüsü’nün ortaya koyduğu bütün meselelerin arkasında 
bizim Cumhurbaşkanı durmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan daha başbakanken Şeki şehrinde biz ken-
disiyle görüştük. Erdoğan’ın kendisinin teşebbüsü ile beni arattırdı, 
görüşmek istedi ve ben bizim Cumhurbaşkanımıza bildirdim ve Şe-
ki’de biz görüştük. Sayın Erdoğan oraya değerli eşleri ile gelmişlerdi. 
Bizim Cumhurbaşkanımız da kıymetli eşleri ile gelmişti. Oradaki gö-
rüşme konusu olan “Ortak Türk Tarihi’nin” yazılması fikri orada her 
iki Cumhurbaşkanı tarafından da çok beğenildi.

Benim için özel şeref, şan sayfasıdır ki, 15 Eylül’de Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı nail oldu,  Bakü’nün merkezinde çok muhteşem bir 
resmi geçit töreni düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Yıldızları 
Bakü’de çok güzel bir gösteri yaptı. Bakü’nün meydanında Azerbay-
can ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının huzurunda resmi askeri geçit 
töreni yapıldı. Her iki cumhurbaşkanı bu törende konuşma yaptı. Böy-

le bir tören bir tarihçi olarak benim büyük arzumdu ve ben bu arzu-
mun gerçekleşmesine nail oldum. Bundan büyük mutluluk duydum. 
Bu resmi geçit töreninde Temsili Kafkas İslam Ordusu ile Azerbaycan 
Milli Ordusu beraber geçit yaptılar. Azerbaycan ve Türk bayrakları be-
raber dalgalandı. Biz bu törende dünyaya şu mesajı verdik: O zaman 
da, Kafkas İslam Ordusu geldiğinde de biz beraberdik, bugün de biz 
beraberiz. O gün de bizim bayraklarımız yan yanaydı, bugün de bi-
zim bayraklarımız yan yana. Bu geçit töreninde birer konuşma yapıp 
konuşma sonrası her iki ülke Cumhurbaşkanlarının kucaklaşması 
bizim Azerbaycan Türkleri ve Anadolu Türklerinin tek bir millet gibi 
kucaklaşması demektir. Tek bir millet olduğunu kavraması demektir. 
Esas mesele tarihe sahip çıkmaktır. Biz hem Anadolu’da hem Azer-
baycan’da tarihimize sahip çıkarsak, tarihine sahip çıkan halk mağlup 
olmaz. Biz şimdi hem Anadolu’da hem de Azerbaycan’da yenilmeziz. 
Ben arzu ediyorum ki, Azerbaycan’ın Ali Bey Hüseyinzadelerini, bizim 
Cumhuriyet hadimlerimizi, Üzeyir beyleri, biz Türkiye’nin büyük dev-
let adamlarını nasıl unutmuyorsak onlar da o sevgiyle unutmasınlar. 
Şah İsmail’i öyle sevsinler nasıl ki, biz  Yavuz Selim’i seviyoruz. Emir 
Timur’u öyle sevsinler nasıl ki, Özbekler bizim genel başarılarımızı 
öyle seviyorlar. Biz gurur duyuyoruz ki, bizim tarihimizde Nadir Şah 
Afşar isminde Hindistan’ı fetheden 3 kişiden birisi olan büyük bir 
cengaver var.  Üç imparatorluk arasında bölüştürülen bizim ülkemizi 
Nadir Şah birleştirdi. Azerbaycan böyle bir diyardır. Azerbaycan Ulu 
Önder Haydar Aliyev “Bir millet iki devlet” diye bize emanet ettiği bir 
diyardır. Bu emanete sahip olarak biz yenilmez oluruz.

Recep Tayyip Erdoğan ilk başta da söyledim Şeki’ye hanıme-
fendi ile beraber gezmeye gelmişti. Bizim Cumhurbaşkanımız hanı-
mefendi ile onu karşıladı. Biz hep beraber Han Sarayı ve o bölgede 
Şeki’yi gezerken dağların eteklerinden orada yaşayan büyük insan 
kitlesi Cumhurbaşkanlarımızı görmeye geldiler. Korumalar onların 
yaklaşmasına engel olduklarında Cumhurbaşkanımız insanlara en-
gel olmasınlar gelsinler dedi. Bu insanların içerisinde yaşlı bir kadın 
beni bırakın Cumhurbaşkanlarımız ile görüşmek istiyorum dedi. Yaşlı 
kadın her iki cumhurbaşkanını kucakladı ve onlara dedi ki, biz sizi 
görmeye o sebeple geldik ki, size bir tavsiyem var. “Siz hiçbir zaman 
birbirinizden ayrılmayın.” Bu o bölgede köyde yaşayan yaşlı bir Azer-
baycan kadınının tavsiyesiydi. İşte bu Azerbaycan’ın fikrinin özetidir.

Bugün ilk sayısını gördüğüm Türkiye Azerbaycan Dergisi, hem 
içeriği, hem baskısı ile bu alandaki boşluğu dolduracak nefis bir ça-
lışma olmuş. Onun kapağında her iki Cumhurbaşkanının olması za-
ten bu derginin seviyesini ve sevgisini gösteriyor. Bu dergiyi büyük bir 
sevinçle karşıladım. Azerbaycan ve Türkiye’nin geleceğini, işbirliğini 
ve ortak hedeflerini yansıtan dergi olarak hedef ve amaçlarınızı takdir 
ediyorum. Allah, ulu Tanrı sizi amacınıza ulaştırsın. İnşallah amacı-
mıza ulaşacağız.

Birliğimiz Sarsılmaz Birliktir
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Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, Türki-
ye Azerbaycan Dergisi’ne 15 Temmuz’daki hain darbe 
girişiminden ne şekilde haberdar olduğunu ve Türk 

milletinin kahramanca mücadelesinin ne anlama geldiğini 
değerlendirdi.

Aşırlı, Türkiye’yi yakından takip ettiğini ifade ederken 
FETÖ tehlikesinin sadece Türkiye için değil Azerbaycan için 
de çok ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi. Öte yandan 
Türkiye’nin Türk dünyası ve İslam alemindeki gücünden de 
bahseden Aşırlı, Türk milletinin Türkiye’yi zayıflatmak is-
teyen güçler karşısındaki mücadelesinin ciddi mesajlar da 
verdiğini söyledi.

“Türkiye’yi Kendi Devletimiz Gibi 
İzliyoruz”
Benim iki çocuğum Türkiye’de eğitim görüyor. Türki-

ye’nin gündemine biz Azerbaycan’ın gündemi gibi önem ve-
riyoruz. Türkiye’de hangi olaylar meydana geliyor, Türkiye 
devletini zayıflatmaya karşı hangi grup ve devletlerin faaliyet 
gösterdiğini kendi devletimiz gibi izliyor ve bunları seziyoruz.

“FETÖ Sadece Türkiye’nin Değil 
Azerbaycan’ın da Belasıydı”
FETÖ, sadece Türkiye’nin değil Azerbaycan’ın da be-

lasıydı. Bu hadiseyle ilgili olarak ilk defa bana oğlum bilgi 

verdi. İstanbul’da emniyet metrosu civarında bir kiracı ola-

rak ablasıyla bir evde kalıyorlardı. “Baba, burada gergin bir 

vaziyet oluştu, ne olduğuna dair hiçbir bilgi yok” dedi. Biz de 

onlara sakin olmaları ve hiçbir yere çıkmamaları gerektiğini 

söyledik. Sonradan anladık ki, Türkiye devletine, Türk mille-

tine karşı böylesine haince bir darbe planı hayata geçirilme-

ye çalışılıyor.

“Türkiye, Türklüğün ve Müslümanlığın 
Merkezi Olabilecek Güce Sahip Bir 
Ülkedir”

Türkiye, büyük bir devlettir ve 100 yıllık bir tarihi var-

dır. Türkiye, Türk ve Müslüman dünyasına örnek olabile-

cek bir tarihe sahip. Türkiye; Türkçülüğün, Türklüğün ve 

Müslümanlığın merkezi olabilecek güce sahip ve bu gücü 

uluslararası alanda da gösterebilecek bir devlettir. Bu dev-

leti çeşitli yollarla zayıflatmak isteyen bir yerlerden talimat 

alan, finanse edilen güçlerdir. Bu güçlere hiçbir şekilde yol 

vermek olmaz. Türk milletinin kendi varlığını ve devletinin 

varlığını korumak için ayakta durması, o çetelere karşı mü-

cadele etmesi, sokaklara çıkması ve şehit olması Türkiye 

devletini zayıflatmak isteyen güçlere çok ciddi bir darbeydi 

ve büyük bir mesajdı.

Aşırlı:
“Türk Milletinin

Sokaklara Çıkıp Şehit Olması,
Türkiye Devletini Zayıflatmak

İsteyen Güçlere Ciddi Bir Darbedir”
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Gaffar Aliyev 15 Temmuz ve Türkiye – Azerbaycan iliş-
kileri hakkında Türkiye Azerbaycan Dergisi’ne önemli 
açıklamalarda bulundu. Aliyev, röportajında 15 Tem-

muz’u değerlendirirken iki ülkenin sevinicinin ve derdinin 
ortak olduğuna vurgu yaptı ve Türkiye halkı kadar Azerbay-
can’ın da yaşanan hain darbe girişiminde rahatsız olduğunu 
kaydetti.

Azerbaycan ile Türkiye’nin arasındaki stratejik projeler-
den bahseden … Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı, 
Bakü – Tiflis – Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü – Tiflis 
– Kars Demir Yolu gibi bölge için büyük öneme sahip hatla-
rın Türkiye’den geçtiğini, Türkiye’nin istikrarının Azerbaycan 
için de vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Gaffar Aliyev ayrıca konuşmasında iki ülkenin stratejik 
ortak olduğuna atıf yaparak Türkiye ve Azerbaycan’ın aynı 
kalp atışıyla politikalar yürüten devletler olduğunu ifade etti.

Türkiye Azerbaycan Dergisi’ne 15 Temmuz ve Türkiye 
Azerbaycan ilişkileri hakkında özel bir röportaj veren Ali-
yev’in açıklamaları şöyle…

“Darbe Teşebbüsünün Sonlandırılmasına 
Türk Kardeşlerimizle Birlikte Sevindik”
Biz 15 Temmuz’u buradan (Azerbaycan’dan) takip ettik. 

Türkiye ve Azerbaycan cumhuriyetleri aynı nefesi alır. Cum-

huriyetlerimizin sevinci bir, derdi birdir. Türkiye’de böyle bir 
olay, inanın ki Türkiye’nin vatandaşları kadar Azerbaycan 
halkını, Azerbaycanlı bacılarımızı ve kardeşlerimizi rahatsız 
ediyordu. Biliyorsunuz ki, bugün Azerbaycan’ın kendisinin 
de büyük zorlukları var. Özellikle, Dağlık Karabağ Sorunu ile 
ilgili olarak Dağlık Karabağ ve etrafındaki yedi rayonumuzun 
işgal edilmesiyle Ermeni milliyetçileriyle bir yüz yüz gelmiş 
bir durumdayız. Böyle bir zamanda bizim tek ümidimiz ve 
dayanak noktamız Türkiye’nin bize arka çıkmasındadır. Tür-
kiye’nin güçlü olması, Türkiye’de istikrarın, barışın, güçlü 
devletin olması bizim esas meselemizdir. O yüzden de Tür-
kiye’de herhangi bir halk savaşı, çatışma, darbe, demokra-
sinin askeri ya da başka bir cunta ile değiştirilmesi Azerbay-
can’ı da büyük sıkıntılara düşürebilirdi. Bizim Bakü – Tiflis 
– Ceyhan, Bakü – Tiflis - Erzurum gibi boru hatlarımız, aynı 
zamanda Bakü – Tiflis – Kars Demir Yolu gibi stratejik hatla-
rımız Türkiye’nin topraklarından geçmektedir. Aynı zaman-
da Türkiye ile Azerbaycan stratejik ortaklık seviyesinde iki 
kardeş devlettir. Türkiye ve Azerbaycan aynı kalp atışıyla de-
vam eden bir politika yürütmektedir. Türkiye’de herhangi bir 
askeri darbe yoluyl iktidar değişikliği tabii ki, Azerbaycan’a 
etkisi olmadan geçmeyecekti. O sebeple de biz çok rahatsız 
olmuştuk. Allah’a şükürler olsun, bu kalkışma sonlandırıldı 
ve bizler de buna çok sevindik. Türk kardeşlerimizle birlikte 
Bakü’de bayram ettik.

“15 Temmuz’daki
Hain Darbe Girişimi

Türkiye Vatandaşları Kadar 
Azerbaycan’daki Kardeşlerimizi de 

Rahatsız Etti”
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6Haziran 2019 tarihinde Ermenistan Spor Kültür ve Tu-
rizm Organizasyonu Başkanı İştan Zakaryan, Erivan 
Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edik 
Minasyan, Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşot 

Soğomonyan Kars Belediyesi tarafından ağırlanmıştır. Bu zat-
ların Kars Belediyesi’ne gelişi ve burada belediye başkanları 
ile yaptıkları toplantı belediye görevlileri tarafından “nezaket 
ziyareti” olarak sunulmuştur.

Söz konusu şahısların Kars Belediyesi’nde ağırlanma-
sı gerek Ermeni mezalimine sahne olan Kars ilimizde, gerek 
ASALA teröründen ötürü büyük acılar çekmiş olan ülkemizin 
genelinde, gerekse de Ermenistan’ın Türk topraklarını işgal et-
tiği ve soydaşlarımızı soykırıma uğrattığı Azerbaycan’da yaşa-
yan kardeşlerimizde büyük kızgınlık ve üzüntüye sebep olmuş-
tur. Bu yetmezmiş gibi Van ile Erivan arasında ilk direk uçuşun 
yapılması bizlerde bölgenin geleceği adına büyük şüphe uyan-
dırmıştır.

1. Dünya Savaşı sırasında Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum, 
Van ve birçok ilimizde Türklere karşı işkence eden ve camilere 
atalarımızı doldurarak yakan Ermeni saldırganlı-
ğı ardından ASALA’nın saldırıları ile devam 
etmiştir. Her fırsatta Türkiye karşıtı her 
odakla işbirliği yapan Ermenistan 
ve Ermeni diasporası, Türkiye’ye 
büyük acılar çektiren eli kanlı 
terör örgütü PKK ile de işbir-
liğini hiçbir zaman gizleme-
miştir. Son olarak, PKK’nın 
Suriye kolu YPG içerisinde 
faaliyet gösteren Ermeni 
teröristlerin görüntüleri 
basına da yansımıştır ve 
hafızalardan silinmemiştir. 
Benzer ortaklıkların Türkiye 
içerisine taşınmasına yönelik 
girişimlerin önünde Türkiye 
– Azerbaycan Derneği olarak 
duracağımızı ve bunlara izin ver-

memizin mümkün olmadığını bu vesileyle beyan etmek isteriz.

Bilinmelidir ki, Ermenistan’ın kadim Azerbaycan toprağı 
olan Karabağ’ı işgalinden sonra Türkiye, Ermenistan sınırını 
kapatmış ve diplomatik ilişkilerini askıya almıştır. Ayrıca, Er-
menistan Anayasası’nda ve Bağımsızlık Bildirisi’nde Doğu Ana-
dolu bölgemizin “Batı Ermenistan” olarak tanımlanması Erme-
nistan’ın tarihten getirdiği saldırgan bir tutumunun bir örneği 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu şahıslara uydurma 
“Batı Ermenistan” hayali şirin gözükse de Türk milleti ve devle-
ti, bu hayallerin önüne geçecek kudrettedir. Bütün ihanetlerin 
karşısında gibi dik duran necip Türk milleti bugüne kadar oldu-
ğu gibi bunlara aman vermeyecektir.

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında çoluk çocuk, genç yaş-
lı, kadın erkek yüzlerce kişiyi eziyet ederek katleden Ermenis-
tan’ın temsilcilerine bu derecede bir sevgi beslemek aymazlık-
tan başka bir şey değildir. Her fırsatta insan hakları söylemine 
sarılanların insanlığa karşı yapılan en büyük soykırımlardan 
biri olan Hocalı’nın müsebbiplerine sempatiyle yaklaşması 
asıl niyetlerini göstermeleri açısından son derece manidardır. 
Kars’ta bazı kesimler tarafından atalarımızın kanını dökenle-

re gösteren saygı ve nezaketin yarısı bile maalesef 
bu odaklar tarafından ülkemizin bölünmez 

bütünlüğüne gösterilmemektedir. Terör 
örgütünün aklıyla hareket edip, ser-

hat Kars’ı Türkiye karşıtı çevrelere 
peşkeş çekmek isteyenlere im-

kan verilmemelidir. Bu yüzden, 
bu gibi olaylar karşısında her 
zamankinden daha hazırlıklı 
olmak gerekmektedir.

Bu duygu ve düşünce-
lerle, söz konusu ziyareti 
şiddetle kınadığımızı ve 
Kars Belediyesi’nden man-
tıklı bir izahat beklediğimizi 
kamuoyuna saygılarımızla 

duyuruyoruz.

Türkiye Azerbaycan Derneği – 
TÜRKAZDER

Genel Merkezi

TÜRKİYE AZERBAYCAN DERNEĞİ’NİN 
(TÜRKAZDER) KARS BELEDİYESİ’NE ERMENİ 
HEYETİN DÜZENLEDİĞİ ZİYARET HAKKINDA 

YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI
Ankara

14 Haziran 2019
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Los Angeles’ta Türkiye ve Azerbaycan 
Başkonsolosluğu’ndan İşbirliği ile İftar Programı

Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin (ABD) Los Ange-
les kentindeki Türkiye ve 

Azerbaycan Başkonsolosluk-
ları işbirliği ile düzenledikleri 
programda şehirde bulunan 
yabancı ülkelerin diplomatik 
misyon temsilcilerine iftar ve-
rildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Los Angeles Başkonsolosu Can 
Oğuz, iftar davetine ev sahipliği 
yaparken kentteki diplomatla-
rın yanı sıra iftara Uluslararası 
Mevlana Vakfı Temsilcisi İsma-
il Fenter, Simon Wiesenthal Merkezi 
Yöneticisi Haham Abraham Cooper, 
Eylem İçin Kiliseler Derneği Kurucusu 
ve Başkanı Piskopos Juan Carlos Men-
dez, Los Angeles Şehri İnsani İlişkiler 
Şubesi Müdürü Dr. Amni Qazi, Güney 
California Amerikan Türk Derneği Baş-
kanı Nilay Nylund ile THY Los Angeles 
Genel Müdürü Ersen Engin katıldı. Bu 
önemli isimlerin yanı sıra Türkiye ve 
Azerbaycan toplumunun Güney Califor-
nia’da yaşayan önde gelen önemli tem-
silcileri de davetliler arasında yer aldı. 
Ezanın okunmasıyla misafirler Türkiye 
ve Azerbaycan mutfağından yemek ve 
tatlılarla iftarlarını açtı. Bunun yanında 
programda konuklara Okay Cihaner ve 
Ali Tolga Demirtaş tarafından Yemen 
Türküsü’nden Sarı Gelin’e uzanan Türk 
müziğinin birçok örneğini barındıran 
bir dinleti sunuldu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Los Angeles Başkonsolosu Oğuz ko-
nuşma yaparak Ramazan ayında iftarın 
ne kadar önemli olduğunun da altını 
çizdi.  Los Angeles Başkonsolosu Oğuz, 
iftar sofralarının Müslüman ülkelerin 
kültürel yapısını gösterdiğini de belir-
terek davetlilere “İftarımızı, gelenekle-
rimizi ve müziğimizi sizlerle paylaşmak 
istiyoruz” diyerek hitap etti ve iki dev-
letin aynı kültürün parçaları olduğunu 
söyledi. Can Oğuz, iki ülke ilişkilerini 
son derece güzel biçimde özetleyen 
“iki devlet bir millet” anlayışına da ko-
nuşmasında yer verdi. Ramazan ayında 
insanların sahip oldukları için şükran 
duyması gerektiğini anlatan Oğuz, du-
asında hain terör saldırılarında hayatını 
kaybedenleri de unutmadı.

Programda konuşma yapan Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin 
Los Angeles Başkonsolosu 
Nasimi Ağayev ise, Türki-
ye ve Azerbaycan’ın stra-
tejik ortak olmasının yanı 
sıra aynı zamanda iki ülke 
arasında uzun ve derin bir 
kardeşlik olduğuna de-
ğindi. Ağayev ayrıca, Azer-
baycan’da Müslümanların, 
Hristiyanların ve Yahudile-
rin bir arada barış içinde 
yaşadığı bir ülke olduğunu 
vurgulayarak, Los Angeles 
gibi çok kültürlü bir şehir-

de farklı kültürlerden gelenleri 
birleştirmeye çalıştıklarını dile 
getirdi.

Haham Cooper ise Tür-
kiye’nin özellikle İkinci Dünya 
Savaşı sırasında kaçan Yahudi 
toplumuna nasıl kucak açtığını 
hatırlattı. Cooper, Türkiye’nin 
bu zor dönemlerdeki yardım-
larının sadece Türkiye’de ya-
şayan Yahudilerin değil, tüm 
dünyada yaşayan Yahudilerin 
kalbinde olduğunu kaydetti.

Psikopos Mendez ise iftarı 
çok kültürlü bir toplumda kutlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade ederken 
öte yandan da “Her yerde bu yapılamı-
yor ancak Irak, Türkiye ve Azerbaycan’ı 
kapsayan bir geziden döndüm. Ve bu 
ülkelerde insanların nasıl bir araya gel-
diğini gördüm” ifadelerini kullandı.

Dr. Qazi ise Türkiye, Azerbaycan ve 
Pakistan arasındaki özel öneme sahip 
olan üçlü ilişkiler konusunda misafirleri 
bilgilendirdi ve şöyle konuştu; “Bir Ame-
rikalı ve Pakistanlı olarak şunu demek 
isterim; Azerbaycan, Pakistan ve Tür-
kiye çok yakındır. Biz Asya’da stratejik 
ortağız”. Qazi konuşmasına şu sözlerle 
devam etti; “Ramazan bir aylık oruç ve 
özveri ayıdır. Kişisel disiplini, empatiyi 
ve şefkati öğretir. Ramazan zamanı ve 
programı organize ettiğiniz bir ay değil 
kalplerinizi açtığınız bir aydır.”
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Azerbaycan’dan Bir “Blockchain” Adımı 
Daha: Gümrük İşlemlerinde Kullanılacak!

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden Azerbaycan 
Hükümeti, gümrük işlemlerini 

daha verimli bir şekilde yürütebilmek 
için “Blockchain” olarak bilinen blok-
zinciri teknolojisinden faydalanabilece-
ğini açıkladı.

Azerbaycan’ın devlet kurumları-
nın çalışmalarında büyük önem verdiği 
blockchain teknolojisi ile ilgili çalışma-
lar Azerbaycan’da daha önceki günler-
de başlamıştı. Teknoloji dünyasının dev 
firmalarından IBM, geçtiğimiz senin 
ekim ayında Azerbaycan Merkez Ban-
kası ile bir anlaşma yapmış ve çalış-
malarına start vermişti. Azerbaycan’ın, 
imzalanan bu anlaşma doğrultusunda 
önümüzdeki beş yıl boyunca blockchain 
teknolojisini belli başlı alanlarla enteg-
re etmeye çalışacağı ve IBM de Azer-
baycan’a bu süreç boyunca yardımcı 
olacağı ifade edilmişti.

Azerbaycan Hükümeti kısa süre 
önce IBM ile yeni bir anlaşmaya daha 
vardı. Taraflar arasında sonuca varılan 
anlaşmaya göre, Azerbaycan’daki kar-
go işlemlerini takip edebilmek için Blo-
ckchain teknolojisinden faydalanılması 
konusu denenecek.

Mehdiyev: “Bu Sistem 
Gümrük Hizmetlerinin 
Kalitesini Artıracak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Azerbaycan Devlet Gümrük Ko-
mitesi Başkanı Sefer Mehdiyev, IBM ile 
yapılan bu anlaşmayı kısa süre önce 
gerçekleşen IT/TI Konferansı’nda du-
yurdu. Mehdiyev’in açıklamalarından 
anlaşıldığı üzere geliştirilecek bu yeni 
sistem, Azerbaycan Hükümeti’nin 
gümrük işlemlerine ilişkin verileri on-
line bir veri tabanından almasını sağ-
layacak. Mehdiyev, blockchain’in güm-

rük işlemlerinde kullanılmasına ilişkin 
verdiği demeçte “Bu sistem gümrük 
hizmetlerinin kalitesini artıracak ve 
hem girişimcilerin hem de gümrük 
yetkililerinin işine yarayacak” diye ko-
nuştu.

Bakü, bu yeni sistemi aynı za-
manda sınırları boyunca da kullanma-
yı planlıyor. Mehdiyev açıklamasında 
Azerbaycan’ın komşusu olan Gürcistan 
ile ve bunun yanında Moldova ve Uk-
rayna’nın da dahil olduğu bazı proje-
lerin söz konusu olduğundan bahsetti. 
Mehdiyev “Bu doğrultuda Ukrayna ile 
Gürcistan ve Moldova’nın da desteğiyle 
bir proje yürütüyoruz” dedi.

Dünyada bugüne kadar bu doğrul-
tuda adım atmış birçok ülke bulunuyor. 
Bu ülkeler arasında ABD de yer alıyor. 
ABD, geçtiğimiz ağustos ayında bu ko-
nuyla ilgili yeni bir proje oluşturdu.
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Ramazan ayı boyunca 
Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB) ve Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi 
(ASBÜ) iş birliğinde gerçek-
leştirilen “Gönül Coğrafyası 
İftarları” kapsamında dü-
zenlenen 23 ayrı program-
da 23 farklı ülkenin kültürüne 
yer vererek dünyanın çeşitli 
ülkelerinden Türkiye’ye gelen 
öğrencileri aynı sofrada bu-
luşturdu. Evlerinden binlerce 
uzakta bulunan uluslararası 
öğrencilerin iftarlarını bera-
ber yaparak Ramazan ayının 
birlik, beraberlik ruhunu hep 
birlikte yaşadı.

“Gönül Coğrafyası İftar-
ları” programı çerçevesinde 
Azerbaycan Gençlerinin An-
kara Hemreyliği’nin (AGAH) 
YTB ve ASBÜ ile beraber gerçekleştirdiği 
Azerbaycan’a özgü programa 20’den çok 

ülkeden 250 civarında yabancı öğrenci 
katıldı. Öğrencilerin yanı sıra ASBÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Barca, YTB Baş-
kan Yardımcısı Sait Yusuf, Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçiliği’nin Başkatibi Ramil 

Gurbanov, Ordu Milletvekili Metin Gün-
doğdu, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 
Türkiye’nin Azerbaycan’da önceki yıllar-
da büyükelçilik görevini yürütmüş olan 
Hulusi Kılıç da yer aldı.

İftar menüsünde konuklara Azer-
baycan mutfağının önemli yemeklerin-
den biri olan “Şah Pilavı” ikram edildi. Ay-
rıca uluslararası öğrencilerin masasına 
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi hakkında 
bilgilendirme broşürleri de yerleştirildi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın milli mar-
şlarının okunması ile başlayan etkinlikte 
açılış konuşmasını AGAH Başkanı Teb-
riz Raufoğlu gerçekleştirdi. Misafirleri 
selamlayarak başladığı konuşmasında 
Raufoğlu, dünyanın dört bir yanından 
gelen uluslararası öğrencilere AGAH 

olarak Azerbaycan’ı tanıt-
maktan son derece mem-
nun olduğunu belirtti ve 
bundan sonraki arzularının 
böyle iftar programlarının 
Azerbaycan’ın işgal altında 
bulunan topraklarında yap-
mak olduğunu vurguladı.

İftar programında 
konuşma yapan konuklar, 
Türkiye ile Azerbaycan iliş-
kilerinin büyük aşamalar 
kaydettiğini ve iki taraf ara-
sındaki kardeşlik bağlarının 
geliştiğini belirterek iki ül-
kenin artık sadece kardeş 
değil, ikiz kardeş olduğunu 
dile getirdiler. Konuşmalarda 
ayrıca Ramazan ayı vesilesiy-
le gerçekleştirilen bu gibi if-
tar programlarının ülkelerin 
tanıtılması, gençlerin çeşitli 
kültürleri tanıması ve asıl 

olarak Ramazan ayının huzur ve bereke-
tinin birlikte yaşanması ve yaşatılmasının 
sebebiyle son derece önemli olduğu ifa-

de edildi.  İftardan sonra ise katılımcılar, 
Azerbaycan hakkında tanıtım filmini ve 
Hazar Azerbaycan Halk Dansları Derne-
ği’nin halk dansları ekibi Azerbaycan’ın 
milli danslarını sergilediler.

Gönül Coğrafyası
İftarları’nda

“Azerbaycan Günü”
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev olmak üzere birçok 
üst düzey yetkilinin son yıllarda 

ekonominin petrol dışı alanlarının kal-
kındırılmasına verdiği önem sonucu, 
özellikle tarım sektöründe verimliliğin 
arttırılması amacıyla ülkede büyük atı-
lımlar yaşanıyor. Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki ilişkiler birçok kapsamda 

stratejik iş birliği seviyesinde devam 
ederken tarım alanında da memnun 
edici gelişmeler gündeme geliyor. Ta-
rım konusunda iki taraf arasında bu 
bağlamdaki en son gelişmelerden biri 
de pamukçuluk alanında…

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cum-
huriyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Cum-

huriyeti Tarım Bakanı İnam Kerimov İz-
mir’de iki ülke arasında pamukçuluğun 
geliştirilmesi projesinin hazırlanması-
na dair niyet beyanını imzalayarak ilk 
adımı attı.

İzmir’de gerçekleştirilen imza 
töreninde, Türkiye - Azerbaycan Ta-
rım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem 
Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı 

İMZALAR ATILDI!
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA TARIM 

ALANINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere birçok üst düzey 
yetkilinin son yıllarda ekonominin petrol dışı alanlarının kalkındırılmasına 
verdiği önem sonucu, özellikle tarım sektöründe verimliliğin arttırılması 

amacıyla ülkede büyük atılımlar yaşanıyor.
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ile Pamuk Mutabakat Zaptı da imza-
landı. Türkiye ve Azerbaycan heyetinin 
üyeleri daha sonra basına kapalı ola-
rak bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan 
Pakdemirli, görüşme sonrasında basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Ülkelerin teknik heyetlerinin bir ara-
ya gelerek Tarım Yürütme Komitesi 9. 
Dönem Toplantısını gerçekleştirdiğini 
belirten Pakdemirli ayrıca Azerbaycan 

ve Türkiye arasındaki ilişkinin, karşılıklı 
ticaret ve yatırıma dönüşeceğine inan-
dığını vurguladı.

Pakdemirli Hedefi 
Açıkladı: “15 Milyar 
Dolar!”
Bekir Pakdemirli iki ülke arasın-

daki ticaretin hedefinin 15 milyar dolar 
olduğunu ifade ederek “Hem bu hedefe 
ulaşmak, 15 milyar dolarlık potansiyel 
ticaretten daha fazla pay alabilmek için 
elimizden gelenden daha fazla yapma-
mız gerektiğini konuştuk” diye açıkla-
malarda bulundu. Pakdemirli bunun 
yanında fındık alanında da Azerbay-
can’ın önümüzdeki günlerde önemli bir 
noktaya taşınacağını belirtti. Pakde-
mirli, Türkiye’nin fındık alanında dünya 

pazarının yüzde 65-70’ine sahip oldu-
ğunu, Azerbaycan’ın da ciddi bir fındık 
üreticisi haline gelmeye başladığını 
vurgulayarak, şu sözleri dile getirdi; 
“Bu alanda Azerbaycan ile hem üretim 
hem pazarlama alanında iş birliği yap-
ma konusunda birlikte adımlar atmaya 
karar verdik. Pamuk alanında da bir iş 
birliği imzaladık. Azerbaycan’ın pamuk 
üretimi potansiyelinin artması konu-

sunda Türkiye’nin her türlü desteği 
vermesi konusunda fikir birliğine var-
dık. Toprak analizleri konusunda Tür-
kiye iyi. Burada da Azerbaycan ile iş-
birliği yapacağız. İyi işleyen bir sigorta 
modelimiz var, TARSİM. Kötü zamanda 
çiftçinin yanında olan bir sistem. Aynı-
sını, bir benzerini Azerbaycan’da haya-
ta geçirmek istiyoruz.”

Tarım Müşaviri Talebi 
Hakkında Açıklama
Bakan Pakdemirli’nin açıklama-

larında yer alan bir diğer nokta ise 
Azerbaycan’ın karşılıklı tarım müşa-
viri atanması konusunda talebi oldu. 
Azerbaycan’ın ilettiği konu hakkında 
açıklamalarda bulunan Pakdemirli 
şöyle konuştu: “Azerbaycan tarafından 

bir tarım müşaviri olursa biz de atarız, 
hiçbir sıkıntımız yok. İşbirliği alanların-
dan biri de TİGEM, Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü. Hem tohumculuk 
hem de diğer alanlarda iş birliklerimiz 
devam edecek. Biz kültür balığı yetişti-
riciliğinde dünyada önde gelen ülkeler-
deniz. Kültür balıkçılığı konusundaki 
bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. 
Azerbaycan’ın yaptığı balık ticareti ve 

ithalatından da daha faz-
la pay almak istediğimizi 
ama Azerbaycan’ın kendi 
kapasitesini oluşturmak 
istediğinde onların yanında 
olacağımızı dost ve kardeş 
ülke olarak bildirdik. Or-
mancılık konularında da 
her türlü yardıma hazır ol-
duğumuzu kendilerine ilet-
tik. Yangınla mücadelede 
dünyada birinciyiz, bu alan-
da da bilgimizi becerimizi 
aktarmaya hazır olduğu-
muzu ilettik. Azerbaycan ve 
Türkiye iki devlet, bir millet 
diyoruz. Bu anlamda bilgi, 
birikim ve becerimizi karşı-
lıklı paylaşacağız. Önümüz-
deki günlerde bu ilişkimizin 
karşılıklı ticaret ve yatırıma 
dönüşeceğine inanıyorum.”

“Karşılıklı Tarım 
Yürütme Komitelerimiz 
Çalışıyor”
Bu konuların yanı sıra Dr. Pakde-

mirli, kendisine yöneltilen soruları da 
yanıtladı. “Her ülkenin dışa bağımlılı-
ğı var, buna yönelik hangi projeleriniz 
olacak?” şeklindeki soruyu Pakdemirli, 
“İki tarafın ithal ettiği ama birbirinden 
ithal etmediği ürünler var. Bu ürün-
ler konusunda karşılıklı tarım yürüt-
me komitelerimiz çalışıyor. Buradaki 
ürünleri tek tek ürün bazında ele ala-
rak mümkün mertebe ticareti iki ülke 
arasında birbirine bağlama konusunda 
karşılıklı niyetlerimizi beyan ettik” di-
yerek cevapladı.
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Haydar Aliyev Vakfı, Azerbaycan’ın 
İtalya’daki Büyükelçiliği, Kültür 
Bakanlığı ve Roma Belediye Mecli-

si tarafından düzenlenen festivalde Azer-
baycan filmleri İtalyanlarla buluştu.

İtalya’nın başkenti Roma’da Azer-
baycan sinema festivalinin açılışı gerçek-
leştirildi. Azerbaycan’ın İtalya Büyükelçi-
si Memmed Ahmedzade, bu gibi kültürel 
konuların iki ülke arasındaki ilişkilere 
son derece olumlu etkisi olduğunu vur-
gulayarak etkinliğe katılan herkese te-
şekkür etti.

İtalya Parlamentosu’nda bulunan 
İtalya – Azerbaycan Parlamentolarara-
sı Dostluk Grubu’nun Başkanı Rossana 
Boldi yaptığı açıklamasında Azerbay-
can’ın zengin kültürel geleneklere sahip 
bir ülke olduğunu ifade ederek ülkedeki 
çok kültürlü yapının bütün dünya için bir 
örnek olduğunu belirtti. İtalya ve Azer-

baycan arasında yakın ortaklık ilişkileri-
nin mevcut olduğunu belirten Milletvekili 
Boldi, kültür alanındaki ilişkilerinin öne-
mi hakkında konuştu.

Festivalin ilk gününde Azerbaycan 
sinemasının en önemli eserlerinden biri 
olan “Arşın Mal Alan” filminin gösterimi 
yapıldı. Festival çerçevesinde “Tehmine 
ve Zaur”, “Son İclas” ile “Nar Bağı” film-
leri de İtalyan sinemaseverlerle buluşa-
cak.

Türkiye’de de Azerbaycan 
Filmleri Büyük İlgi Görüyor

İtalya’da düzenlenen film festivali-
nin yanı sıra geçtiğimiz sene Türkiye’de 
de Azerbaycan filmlerinin gösterimi 
halk tarafından büyük ilgi gördü. Azer-
baycan Büyükelçiliği tarafından Anka-
ra’nın en büyük kültür merkezlerinden 

CerModern’de Son İclas filminin gala 
gösterimi yapıldı. Sinema salonunda 
boş koltuğun kalmadığı galaya birçok 
önemli isim de teşrif etti.

Azerbaycan filmlerine ilgi Türki-
ye’de 2019 senesinde de devam edi-
yor. Ünlü Azerbaycanlı yazar Kurban 
Said’in aynı isimli eserinden sinemaya 
uyarlanan “Ali ve Nino”, Nisan ayında 
Ankara’daki izleyicilerin beğenisine 
sunuldu. Azerbaycan’ın Ankara Büyü-
kelçisi Hazar İbrahim’in ev sahipliğiyle 
CerModern’de yapılan film gösterimine 
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bil-
giç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Mehmet Akarca, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay, Milli Eğitim Ba-
kan Yardımcısı Reha Denemeç, Anka-
ra’daki diplomatik misyon temsilcileri 
ve davetliler katıldı.

Azerbaycan Filmleri 
İtalya’yı Fethetti!



61TÜRKİYE AZERBAYCAN

Azerbaycan’ın tarihi ve doğal gü-
zellikleriyle dünyada isminden 
çokça söz ettiren güzel “Şeki 

şehrinin tarihi mahallesi ve Şeki Han 
Sarayı”, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 
Dünya Miras Listesi’ne eklendi.

Bakü’de düzenlenen 43. Dünya Mi-
ras Komitesi’nin toplantısında sadece 
Azerbaycan için değil dünya kültürü için 
de büyük değer taşıyan Han Sarayı’nın 

da dahil olduğu farklı ülkelerden doğal 
ve kültürel anıtların Dünya Mirası Lis-
tesi’ne girmesi müzakere edildi.

180 civarında ülkeden 2.500’den 
fazla kişinin katılımıyla gerçekleştiri-
len toplantıda, Azerbaycan tarafından 
sunulan “Şeki kentinin tarihi mahallesi 
ve Şeki Han Sarayı” oylama ile listeye 
girdi.

1762’de hanların yazlık ikametgahı 
olarak inşa edilen Şeki Han Sarayı’nın 

yapımında çivi veya herhangi bir yapış-
tırıcı unsurun kullanılmamış olması en 
önemli özelliklerinden biri olarak bi-
liniyor. Çevresi surlarla çevrili, iki kat, 
altı oda ve iki aynalı balkondan oluşan, 
salon ve oda duvarları renkli işlemeler, 
motifler, savaş sahnelerinin yansıtıldığı 
duvar resimleriyle süslü sarayın ahşap 
çıtalar arasına çeşitli renklerde cam 
monte edilerek yapılan geometrik de-
senli pencereleri, “şebeke” adı verilen 
el sanatlarının en nadir örnekleri ara-
sında gösteriliyor.

Başkent Bakü’ye 370 kilometre 
mesafede bulunan ve Büyük Kafkas Sı-
radağları’nın eteğinde yer alan Şeki’de-
ki Han Sarayı, Azerbaycan mimarisinin 
en önemli örneklerinden birini oluştu-
ruyor. Şeki aynı zamanda tarihi kimli-
ğiyle görenleri kendine hayran bırakan 
birçok esere de ev sahipliği yapıyor.

Şeki Han Sarayı
UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde
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Uluslararası alanda elde et-
tiği başarılarla Türkiye ve 
Azerbaycan’ın göğsünü ka-

bartan milli atlet Dünya ve Avrupa 
Şampiyonu Ramil Guliyev, gözünü 
olimpiyat şampiyonluğuna dikti. 
Guliyev, “Artık bütün hayallerimde 
olimpiyat şampiyonluğu var” diye 
konuştu.

Uluslararası Atletizm Fede-
rasyonları Birliği (IAAF) tarafından 
düzenlenen Elmas Lig’in (Dia-
mond League) İtalya’nın başkenti 
Roma şehrinde düzenlenen dör-
düncü etabında milli sporcu Ramil 
Guliyev, daha önce büyük başarılar 
yakaladığı erkekler 200 metrede 
dördüncü oldu.

Daha önce Katar’da birinci 
olarak ipi göğüsleyen ve İsveç’te 
ise ikinci olan Guliyev, Roma’daki 
200 metre koşusunda dördüncü 
olmasıyla elemelerindeki pua-
nını 20’ye çıkardı. Yarışta ABD’li 

Michael Norman, 19.70 saniyeyle 
oldu. Amerikan atlet Noah Lyles 
19.72’lik zamanıyla ikinci, Ekva-
dorlu Alex Quinonez ise 20.17’lik 
süresiyle üçüncü olarak yarışı ta-
mamladı.

Fas’ın Rabat kentindeki yarış-
ta ise Guliyev, 20.28’lik bir derece 
yaptı. Finallere katılmak için büyük 
avantaj sahibi olan Ramil Guliyev 
böylece sezon liderliğini sürdürdü. 
Rabat’taki koşuyu 20.19 ile Kana-
dalı Andre De Grasse kazandı.

Ramil Guliyev, Katar’ın baş-
kenti Doha’da düzenlenecek 2019 
Dünya Atletizm Şampiyonası’na 
kadar katılacağı uluslararası or-
ganizasyonlarda temposunu artır-
mayı istiyor ve şampiyonluk yolun-
da iddiasını devam ettiren Guliyev, 
önümüzdeki günlerde yeni başa-
rılarıyla Türkiye ve Azerbaycan’a 
yeni sevinçler yaşatmak için çalış-
malarını son sürat sürdürüyor.

Milli Atlet
Ramil Guliyev,
Gözünü 
Olimpiyat 
Şampiyonluğuna 
Dikti!


