Merhabalar,
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler sıradan iki ülke arasındaki münasebetlere benzemeyen derin
dostluk ve kardeşlik bağlarını aksettiren çok özel bir ilişkidir. Bu sebeple de dergimizin ismini TürkiyeAzerbaycan Dergisi koymuştuk. 3 ayda bir okuyucularla buluşan dergimiz “iki devlet tek millet” düsturu
çerçevesinde yayın yapmaktadır. Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham
Aliyev arasındaki samimi dostluk, tarihi kardeşlik ve ekonomi alanındaki dev projeler temelinde ilerleyen
iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirleyerek Türkiye–Azerbaycan
Dergisi’nin bu sayısı oldukça önemli konuları kapsamaktadır.
Tüm dünyayı olduğu gibi Azerbaycan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid – 19) Pandemisi
sebebiyle son iki sayıyı birleştirerek tek sayıda yayınlama kararı aldık. Dergimizin 6. ve 7. sayısını kapsayan
Nisan-Eylül 2020 tarihleri arasında Azerbaycan’da ve bölgemizde çok önemli hadiseler yaşandı. Bir
yandan tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan ve Türkiye’de Koronavirüs ile mücadele edilirken diğer
taraftan Azerbaycan önce Tovuz saldırıları ile karşı karşıya kaldı. Ermenistan’ın Tovuz bölgesine yaptığı
saldırılar başarıyla püskürtülürken, ardından Ermenistan son yılların en şiddetli savaşının başlamasına
sebep olan saldırıları başlattı. Azerbaycan bu saldırıları başarıyla göğüsledikten sonra karşı saldırıya
geçerek işgal altındaki topraklarını birer ikişer kurtarmaya başladı. Dergimiz yayına hazırlanana kadar
Cebrayıl, Füzuli, Zengilan ve Gubadlı artık işgalden kurtulmuştu. Cephede ağır yenilgiler alan Ermenistan
sivil yerleşim yerlerine saldırılarını hızlandırdı. Türkiye ise Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele
sürdürmektedir. Zor zamanlar kardeşlik bağlarının hem sınandığı ve hem de güçlendiği zamanlardır.
Bu salgın sürecinde Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerinin maskelerine ve diğer sağlık malzemelerine el
koyarken başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere Türk Konseyi’ne üye ülkelerin göstermiş olduğu iş
birliği süreci tam bir kardeşlik örneği sergilemiştir. Kafkasya’yı bir anda dünyanın gündemine oturtan
Tovuz saldırıları ve sonrasında Eylül saldırıları Azerbaycan’ın “Büyük Vatan Muharebesi’ni başlatmasına
vesile olmuştur. Ayrıca Tovuz saldırılarının hemen sonrasına denk gelen Türkiye – Azerbaycan ortak
askeri tatbikatlarını da dergimiz gündemine aldık. Ancak hiç şüphesiz ki, 6. ve 7. sayının ortak kapak
konusu olarak Azerbaycan’ın vatan topraklarını işgalden kurtarmaya başladığı “Büyük Vatan Muharebesi/
Kurtuluş Savaşı”nı ve Ermenilerin her zamanki gibi sivil yerleşim yerlerine saldırılarını seçtik.
Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin yayın ekibi olarak Türkiye ve Azerbaycan’da vatan savunmasında şehit
düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ayrıca vatan topraklarını
işgalden kurtarmaya devam eden Azerbaycan askerini tebrik ediyoruz.
Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle…

Türkiye – Azerbaycan Dergisi
Türkiye – Azerbaycan Ortak Yayınıdır.
Parayla satılmaz.
turkiyeazerbaycan.com

TurkiyeAzerbaycanDergisi

TrAzDergisi

BİR MİLLET

İKİ DEVLET

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

“İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında uygulanan zulümleri,
katliamları ve hukuksuzlukları 30 yıldır görmezden gelenlerin
bugün adalet ve hakkaniyet çizgisine gelmesini beklemek
beyhudedir. Yaşadığımız tecrübeler bize hak almanın söke
söke yürütülen bir mücadele sonunda olduğunu gösteriyor.
Azerbaycanlı kardeşlerimizin de böyle bir kararlılıkla hareket
ettiğini biliyorum.
Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin
hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi
takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi
mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize
gazanız mübarek olsun diyor, kutlu mücadelelerinde
tüm imkanlarımız ve kalbimizle zafere kadar yanlarında
olduğumuzu tekrarlıyorum.”

TÜRKİYE
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

İLHAM ALİYEV

“Azerbaycan sadece öz topraklarını savunmaktadır.
Azerbaycan halkı gösterdi ki, işgale hiçbir şekilde izin
vermeyecektir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere
imza atıyor. Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Biz
öcümüzü savaş meydanında aldık. Azerbaycan statükoyu
savaş meydanında değiştirdi. Karabağ bizim toprağımızdır.
Biz işgalciyi, saldırganı barışa zorluyoruz. Operasyonun
asıl amacı da budur. Ermenistan Gence’deki sivillere roket
attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir
ihlalidir. Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimi tüm bu
suçların sorumlusudur. Azerbaycan tüm bunlara gereken
yanıtı verecektir.”
Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye’nin
net tavrı çok önemli. Türkiye ‘Sonuna kadar biz Azerbaycan’ın
yanındayız’ dedi. Bu birçok başka aktörlere de uyarı oldu.
Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır. Türkiye’nin üst
düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar
Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor.
TÜRKİYE

5

AZERBAYCAN

İÇİNDEKİLER
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32

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev BM’ye
Karabağ’la İlgili Aldığı 4 Kararı Hatırlattı

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva’dan
Türkiye’ye Teşekkür

Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurulu üst düzey
toplantısına video mesajla katılan Azerbaycan
Cumhurbaşkanı ve Bağlantısızlar Hareketi Başkanı
İlham Aliyev, BM Güvenlik Konseyi’nin Karabağ
Krizi çerçevesinde aldığı 4 kararı hatırlattı. Aliyev,
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından derhal geri
çekilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva,
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında
Azerbaycan’a destek amaçlı olarak Ankara’nın en önemli
simgelerinden biri olan Atakule’nin Azerbaycan renkleriyle
aydınlatılmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Aliyeva,
Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kardeş
ülke Türkiye’ye şükranlarını ilettiğini ve iki ülkenin birbirini
her zaman desteklediğinin altını çizdi.

66

Haber

38
Ermenistan Tovuz’a Saldırdı

12 Temmuz 2020 tarihinde, Ermenistan’ın
beklenmedik bir şekilde Azerbaycan’ın Tovuz
bölgesine saldırması, tüm dünyanın dikkatini
Kafkasya’ya çevirdi. Azerbaycan ordusu, ateşkesi
defalarca ihlal ederek sivilleri ve sivil yerleşim
birimlerini hedef alan Ermenistan güçlerini başarılı
bir şekilde geri püskürterek gereken cevabı verdi.

Röportaj

Yazı

48
Türkiye-Azerbaycan Tatbikatıyla Ermenistan’a
Ortak Cevap

Azerbaycan ve Türkiye saldırı bölgelerine yakın
mevkilerde büyük çaplı ortak askeri tatbikat
düzenleyerek iki ülkenin daima birbirine destek
olacağının mesajını verdi. 29 Temmuz–10 Ağustos
tarihleri arasında gerçekleştirilen ortak tatbikata iki
ülke orduları, zırhlı araçlar, top ve havanları, askeri
uçak ve hava kuvvetleri personeli katıldı.
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10 Nisan

Türk Konseyi olağanüstü
toplantısı, 10 Nisan tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı ve Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Türk Keneşi Başkanı İlham
Aliyev’in önderliğinde düzenlenen
video konferans yöntemi ile
gerçekleştirildi.

10 Nisan

13 Mayıs

15 Nisan

15 Nisan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Birinci Yardımcısı Mihriban
Aliyeva, Ankara’nın simgesi
Atakule’nin, Azerbaycan reklerine
bürünmüş fotoğrafıyla Türkiye’ye
bir teşekkür mesajı yayınladı.
İki ülke vatandaşlarına sağlık ve
refah dileklerinde bulundu.

13 Mayıs

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından
ticaretin etkilenmemesi için büyük çaba sarf
ettiklerini belirtti. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir
yolu hattına artan talep üzerine ilave 3 bin 500
ton kapasite artışı sağlandığını bildirdi. Demir
yolu hattının dost ülke Azerbaycan içinde ticarette
büyük önemi olduğunu vurguladı.

28 Mayıs

3 Haziran

18 Haziran

3 Haziran
18 Haziran

28 Mayıs

15 Temmuz Şehitler, Fatih
Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan
Selim köprüleri ve Galata Kulesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının 102. yıl dönümü
dolayısıyla Azerbaycan bayrağı
renklerine büründü.

Bakü’de 25 Şubat’ta imzalanan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize
Muafiyetine Dair Anlaşma’nın
yürürlüğe girmesi hakkında
karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Buna göre; 90 gün süreyle vize
alma yükümlülüğünden muafiyet
getirildi.

TÜRKİYE
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Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral
Zakir Hasanov Azerbaycan Ordusu’nun
Türkiye’den SİHA alacaklarını ve Türkiye’nin
Azerbaycan Ordusuna finansal yardım sağladığını
açıkladı.

AZERBAYCAN

30 Temmuz

12 Ağustos

12 Temmuz

12 Temmuz’da Ermenistan ordusu
Azerbaycan’ın Tovuz kentine ani bir
saldırı düzenledi. Azerbaycan ordusu,
ateşkesi ağır bir şekilde ihlal eden
Ermeni güçlerine sert karşılık vererek
saldırıyı geri püskürttü.

12 Temmuz

Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri
arasında yapılan askeri iş birliği
anlaşması gereği, Azerbaycan’da
yıllık plana uygun olarak iki ülkenin
kara ve hava kuvvetlerinin katılımı ile
geniş kapsamlı taktik ve taktik uçuş
tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikata
iki ülke orduları, zırhlı araçlar, top
ve havanları, askeri uçak ve hava
kuvvetleri personeli katıldı.

30 Temmuz

12 Ağustos

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
beraberinde TSK komuta kademesi
ile Azerbaycan’a gitti. TürkiyeAzerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek
Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın
seçkin gözlemci gününe katılan Bakan
Akar’ı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
kabul etti.

22 Ağustos

15 Eylül

27 Eylül

27 Eylül
15 Eylül
22 Ağustos

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin
Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz
rezervi dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’i Bakü’nün kurtuluşunun 102.
yıl dönümünü münasebetiyle tebrik
etti.

TÜRKİYE
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Ermenistan, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan
topraklarında sivil ve askeri hedeflere yönelik
büyük bir saldırı başlattı. Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri, Ermenistan’ın işgali altındaki
toprakları ve Dağlık Karabağ’ı geri almak
için operasyon başlattı. Birçok yer işgalden
kurtarılmaya başlandı. Ermenistan ordusu büyük
kayıplar vererek geri çekilmeye başladı.

AZERBAYCAN

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN
ARASINDA İMZALANAN
4 ANLAŞMA ONAYLANDI

T

ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 25 Şubat
2020 tarihinde Bakü’de düzenlenen Yüksek Dü-

zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 8’inci Toplantısı’nda imzalanan anlaşmaların 4’ü onaylanarak yürürlüğe
girdi. Azerbaycan Milli Meclisi, “Askeri Mali İşbirliği Anlaşması”, “Tercihli Ticaret Anlaşması”, “Güvenlik İşbirliği

TÜRKİYE

Anlaşması Ek Protokolü” ile “Vize Muafiyeti Anlaşması”nı
onayladı.
Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca ise kota ve gümrük
vergisi belirli ürünlerde uygulanmayacak. Yetkili uzmanların oluşan bir komite kurularak anlaşmanın uygulanması hedefleniyor. Anlaşmayla Türkiye ve Azerbaycan’ın
bazı sektörlerde birbirlerine uyguladıkları gümrük vergisi yüzünden Türk ve Azerbaycan ürünlerinin rekabet
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gücünün azalmasının önüne
geçilmesi
amaçlanmıştır.
Askeri Mali
İşbirliği Anlaşması’na
göre,
Türkiye Azerbaycan’a 200 milyon
Türk lirası değerinde mali yardımda bulunacak. Azerbaycan
bu para ile Tük
savunma sanayisi şirketlerinden ürün ve hizmet alacak. Yeni
tip Koronavirüs
(Covid-19) sebebiyle gerçekleştiremeyen tatbikatların
ise sayısının artırılmasına karar verildi.
Savunma sanayisinde iş birliği içinde
olan Azerbaycan ile Türkiye, ortak silah
üretimi üzerinde de görüş birliğine varmış durumda.
Hatırlanacağı üzere Bakü’deki
zirve toplantısında 13 anlaşma ve 1
ortak bildiri imzalanmıştı. Bu anlaşmalar arasında Kars- Nahçıvan Demir
Yolu Hattı Projesi’ne İlişkin Mutabakat Zaptı öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugünkü anlaşmalarla geleceğe yönelik
çok çok önemli adımlar yaptık. Ticaret hacmimiz 2019’da 4,5 milyar dolar
oldu. Bu rakam 2023’te 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Özellikle
Nahçıvan-Türkiye arasında demiryolu
projesini önemsiyoruz” diyerek projenin önemini vurgulamıştı.

Vize Muafiyeti 90 Güne
Çıkarıldı
YDSK toplantısında kararlaştırılan vize muafiyetinin 90 güne çıkarılması konusu da 3 Haziran 2020 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla

çözülmüş oldu. “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize
Muafiyeti Anlaşması”, çerçevesinde
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
30 gün olan vize muafiyeti süresi, 90
güne çıkarıldı. Her iki ülke vatandaşı,
pasaport geçerlilik süresinin 6 ay olması kaydıyla, karşılıklı olarak ülkede
90 gün vizesiz kalabilecek. 90 günü
aşan durumlarda ise ikamet izni başvurusu zorunlu hale getirildi.

imzalanan

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de
imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma”nın onaylanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18’inci
maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’inci ve 3’üncü
maddeleri gereğince karar verilmiştir.

da kullanabilecek. Aynı zamanda, her

Azerbaycan ve Türkiye
Sürücü Ehliyetlerini
Karşılıklı Tanıyacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 15 Mart’ta Ankara’da

TÜRKİYE
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“Türkiye

Cumhuriyeti

hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında Sürücü
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve
Değiştirilmesine ilişkin Anlaşma”yı
onaylaması ile de yeni bir dönem
başladı.
Azerbaycan ile Türkiye vatandaşları yapılan değişiklikle sürücü ehliyetlerini her iki ülkenin topraklarında
iki ülkenin topraklarında vatandaşların sürücü belgelerini değiştirmeleri
de bu anlaşmayla artık mümkün olacak.
Azerbaycan

Cumhurbaşkanı

ayrıca, “Diplomatik Misyon ve Konsolosluk

Görevlilerinin

Ailelerinin

Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına ilişkin Anlaşma “ ve “Türkiye
Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında Teknik İşbirliği Protokolü”nü de
onayladı.

AZERBAYCAN

TÜRKİYE İLE
AZERBAYCAN ARASINDA
PANDEMİYE RAĞMEN
GÜÇLÜ TİCARİ İŞBİRLİĞİ
DEVAM EDİYOR

D

ış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin
bugünkü durumu ve geleceği konusunda Anado-

lu Ajansına geniş bir röpörtaj vererek önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Covid-19 Pandemisi sebebiyle dünya
ekonomisinde bir daralma yaşandığı bir dönemde Türkiye
ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini
rakamlarla açıklayan Akat röpörtajda ikili ekonomik ilişkilerde yatırımların daha stratejik hale geldiğini belirterek,
“Covid-19 sonrası ortaya çıkacak olan yeni normalin beraberinde getireceği imkanları değerlendirmek için güçlerimizi
birleştirerek yeni bir sinerji yaratmamız gerektiğini düşünüyorum” demiştir.

TÜRKİYE

Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu Önem
Kazanıyor
Özellikle kara sınırlarının ve yolcu taşımacılığının minimuma indiği,
sınırların kapandığı bir dönemde Türkiye’nin Azerbaycan ile yaptığı en stratejik yatırımlardan biri olan
Bakü-Tiflis-Kars
demir
yolu hattının gerekliliği bir
kez daha önem kazanmıştır. Türkiye-Azerbaycan İş
Konseyi Başkanı Selçuk
Akat, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de üretilen
ihracat
malzemelerini
Azerbaycan, Kazakistan,
Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek olan
82 konteynerden oluşan
940 metrelik tren Kars’tan
yola çıktı. Böylelikle kapanan kara yolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan, Türk
taşımacıları için önemli
bir transit güzergahı haline geldi” diye konuştu.

Bu dev tren 18 Nisan’da Kars’tan yola çıkmıştı. Tren Azerbaycan’ın
Alat Kasabası’nın Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı’na
yükünü boşaltmıştır. Trenin boşalttığı konteynerlerin yüzde
20’si Azerbaycan’da kalırken, yüzde 24’ü Kazakistan’a, yüzde
30’u Türkmenistan’a, yüzde 8’i ise Kazakistan’a gönderilmiştir.
Akat, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun hem kapasitesinin hem cazibesinin arttırılması gerektiğini söyleyerek,
“Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da son düzenlenen Türk
Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi’nde Bakü-Tiflis-Kars hattı
üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalara başlandığı müjdesini paylaşmıştı.
Ayrıca, bahsi geçen son Bakü ziyaretimizde 14 imzanın içinde bir de Nahçıvan-Kars arasında demir yolu anlaşması da
bulunuyordu. Bu adım, Nahçıvan’ın daha güçlü bir yapıya
kavuşmasını ve aramızdaki ticareti güçlendirecektir” demiş-
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tir. Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna konteyner sistemi getirilerek 3 bin 500 ton
ek yükün taşınılabilmesi sağlanmıştır.
Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu “Bu hattan bugüne
kadar 5 bin 250 konteyner içinde 240 bin
ton ihraç malı, 5 bin 300 konteyner içinde 280 bin ton ithal malı veya Avrupa’ya
giden transit yük taşındı.” demişti.

İki Ülke Ticareti Covid-19
Sürecinde de Gelişiyor
DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, 2019 yılındaki iki ülke arasındaki 2,1 milyar dolarlık dış ticaretin, bu senenin ilk üç ayın
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
20 artışla başladığının önemine vurgu
yapmıştır. Geçen sene bu dönem 491
milyon dolar olan Türkiye’nin ihracatı,
bu sene 566 milyon dolara çıktı. Akat,
pandemi sürecinde Azerbaycan’a yapılan maske makinesi, kumaş, solunum
makinesi sevkiyatının iki ülke için ne
kadar önemli olduğunu vurguladı.
Şubat ayında yapılan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı’nda iki ülke
arasında imzalanan 14 anlaşmadan bir
tanesinin iki ülke arasındaki dış ticaret
hacminin 15 milyar dolara çıkarmayı
hedefleyen bir ticaret anlaşması olduğunu söyleyen Akat, ayrıca şunu da
eklemiştir: “Nitekim 2 bin 467 Azerbaycanlı şirketin Türkiye’ye 6,9 milyar dolar yatırımı bulunurken, 3 bin 400 Türkiye menşeli şirketin de Azerbaycan’da
6,6 milyar dolar yatırımı bulunuyor.”
Türkiye ve Azerbaycan’ın Gürcistan’ı da sürece katarak Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars
demir yolu hattı, TANAP, Star Rafinerisi
gibi stratejik projeleri hayata geçirdiğini, en son tercihli ticaret anlaşmasının
imzalandığını anımsatan Akat, şöyle
devam etti: “İki devlet, bir millet adeta
tek ekonomi haline geldi. İki ülke arasındaki bağlarımızı güçlendirecek yeni

bir stratejik projeyi gündeme almamız
gerekiyor. Benim önerim, yaşamakta
olduğumuz pandemiden sonra özellikle
Avrupa’da küresel tedarik zincirleri ile
ilgili iki kavram öne çıkıyor; Re-shoring
ve Near-shoring... Yani Avrupa ekonomileri, tedariklerini Avrupa içinde ya
da Avrupa’ya çok yakın yerlerde yapmak istiyor. Akdeniz ile Hazar birbirine
demir yolu ile bağlandı, Azerbaycan,
Türkiye üzerinden Avrupa’ya daha yakın hale geldi. Azerbaycan, Türkiye
üzerinden AB’ye çok daha yakın hale
gelmişken Azerbaycan’ı Avrupa tedarik zincirine eklemlemek için çalışabiliriz. Azerbaycan, “Made in Azerbaijan”
programı ve 7 farklı özel tasarım sanayi
ve teknoloji parkında üretim imkanı ile
yeni bir üretim ivmesi yakalayabilir.”
Akat, Azerbaycan’a ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve
aksamları, elektrik elektronik, otomotiv endüstrisi, mobilya, kağıt ve orman
ürünleri, çelik, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, savunma
ve havacılık sanayi, hububat, bakliyat,
yağlı tohumlar ve mamulleri, hazır giyim
ve konfeksiyon, çimento cam seramik ve
toprak ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, deri ve deri mamulleri, su ürünleri
ve hayvansal mamuller, meyve sebze
mamullerinin öne çıktığını bildirdi.
Dünya genelinde çalışma hayatında “eski düzene’’ dönüş olmayacağını,
yeni bir çalışma hayatı tasarlamak zorunda kalınacağını belirten Akat, “Dünya, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra
havacılık ve uçuş güvenliğini öğrenmişti, şimdi hep birlikte biyolojik risk
yönetimini öğreneceğiz. Hayatın sağlıklı devamı için gönüllü olarak farklı
formlarda yeni koruma kalkanları inşa
edeceğiz. Fiziki mesafemizi koruyarak
iş hayatını devam ettirebilmek için sistemler kuracağız” diye konuştu.

“Bölgesel ekonomik iş
birliğinden ekonomik
TÜRKİYE
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entegrasyona
geçebiliriz”
Selçuk Akat, Türk iş dünyası olarak
önlerindeki en büyük fırsatın, Çin’den
ayrışması beklenen küresel tedarik
zincirinde stratejik bir yer edinmek olacağını vurgulayarak, Avrupa’nın yanı
başında, Avrupa ile Gümrük Birliği olan
Türkiye’nin gelişmiş sanayi altyapısının
bir hayli avantajlı konumda bulunduğunu, bu fırsattan faydalanmak için Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve İngiltere ile Brexit sonrası ilişki modelinin
sağlıklı bir zemine oturtulmasının çok
önemli olduğunu aktardı.
Azerbaycan ve geniş Avrasya coğrafyası özelinde ise 2021’in, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin
yeniden bağımsızlıklarını kazanmasının
30’uncu yılı olacağını hatırlatan Akat,
şunları kaydetti: “Türkiye, bağımsızlıklarının hemen sonrasında bu ülkeleri tanıyıp büyükelçilikler açarak, THY
uçuşları başlatarak bu coğrafyayı biz
iş insanları için erişilebilir ve iş yapılabilir hale getirmişti. 30 yılda Türkiye olarak bu bölgede önemli başarılar
elde etmekle birlikte iş birliğimizin potansiyelini değerlendirmemizin önünde bazı engeller, bazı iniş çıkışlar da
yaşıyoruz. Ayrıca, geçen 30 yılda Rusya Federasyonu öncülüğünde Avrasya
Ekonomik Birliği gibi projeler gelişti, bölgede Çin’in etkisi artıyor. Bölge,
yeniden bağımsızlık sonrası dördüncü
10 yıla girerken, bu dönemde bölgesel iş birliğimizi tekrar gözden geçirip
yeni bir stratejik konsept ile yeniden
şekillendirmeliyiz. Bölgesel ekonomik
iş birliğinden ekonomik entegrasyona
geçebiliriz.”

AZERBAYCAN

DEVLET DİASPORA KOMİTESİ
BAŞKANI FUAD MURADOV, YTB’NİN
10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE
TEBRİK MESAJI YAYINLADI
alması gibi amacın olduğunu vurgulamıştır. Bugün bu bursları alan binlerce
genç, bu çerçevede Azerbaycan gençleri muhtelif nüfuzlu üniversitelerinde
okuyarak Türk dünyasının medeniyetini, Türk dünyasının ortak dilini tebliğ
etmektedirler.
Devlet Diaspora Komitesi ve YTB
son yıllarda çok büyük projelere imza
atmışlardır. Devlet Diaspora Komitesi
ve YTB arasında imzalanan memorandum bugün çeşitli başkentlerde ortak

F

uad Muradov tebrik ve teşekkür konuşmasına Türkiye
Cumhuriyeti ve Azerbaycan
Cumhuriyeti arasındaki ilişkide Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hususi katkıları olduğunu söyleyerek başladı. Türk
dünyasının birliği ve Türk dünyasının
medeniyetinin gelişmesi, bu çerçevede yürütülen muhtelif projelerde
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB) öneminin altını
çizen Fuad Muradov, 6 Nisan 2010’da
kurulan YTB’nin Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan Türklerin yaşamında
büyük rol oynadığını söyledi. Muradov;
“Sadece Türk dünyasındaki ülkelerin
öğrencilerine eğitim alanında verilen
burslar bile bu kurumun Türk dünyası
için ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeterli örnektir. Biz Devlet
Diaspora Komitesi olarak bu işlerin

çalışmaların yapılmasına imkan verhayata geçirilmesinde her zaman YTB
ile büyük bir hevesle çalışmalarımızı
yürütmekteyiz. İki ülke arasındaki iyi
münasebetler özellikle de iki ülkenin
sayın cumhurbaşkanları Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Sayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güzel ilişkiler bütün
devlet kurumları arasında hayata geçirilen kardeşlik ve dostluk nişanesi
olarak kendi pratik önemini bir kez
daha göstermektedir” dedi.
YTB’nin bütün bu yıllar içerisinde
hayata geçirdiği projeler bütün Türk
Dünyası tarafından sevgi ve ilgiyle
karşılandığını söyleyen Muradov, bu
projelerden birisinin de Türkiye Bursları olduğunu vurguladı. Muradov, bu
bursların en önemli özelliğinin Türk
dünyasının birleşmesi ve Türk dünyasının ortak değerlerinin gelişmesi ve bu
çerçevede gençlerimizin daha iyi eğitim

TÜRKİYE
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miştir. Bu faaliyetlerin birisi de Türkçe Konuşan Ülkelerin Ortak Diaspora
Kurumlarının

Temsilcilerinin

birinci

toplantısı Berlin’de, ikinci görüşmesi
New York’da hayata geçirilmiştir. Aynı
zamanda “Temas Grubunun” ortak
faaliyeti neticesinde Türk Dünyası Diasporalarının Ortak Yol Haritası hazırlanmıştır. Bu işte YTB’nin başta başkanı Abdullah Eren dostum olmak üzere
bütün çalışanlarının kuruluş yıldönümü
vesilesiyle tebrik ediyorum. İki dost ve
kardeş ülke arasında hayata geçirdiğinizi milli projelerinizde hepinize başarılar arzu ediyorum. Devlet Diaspora
Komitesi adından ve öz adımdan bütün
çalışanları ve hususen de Türk dünyasının birleşmesine, Türk dünyasının
kalkınmasına katkı sağlayan herkese
kuruluş yıl dönümü vesilesiyle teşekkürlerimi iletiyorum” demiştir.

AZERBAYCAN

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İŞ BİRLİĞİ
Covid-19 SÜRECİNDE DAHA DA PEKİŞTİ
Türkiye ve Azerbaycan arasında hemen hemen her alanda son derece istikrarlı ve kardeşane gelişen iş birliği Covid-19
sağlık alanında da kendisini başarılı bir şekilde gösterdi. Covid-19 sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan’ın da
özelikle tıbbi maskelere duyulan ihtiyacın artması iki ülkeyi
bu alanda iş birliğine itti. Koronavirüs Pandemisi karşısında
birçok ülke malzeme ve diğer konularda rekabete girerken
Türkiye ve Azerbaycan arasında örnek gösterilecek iş birliği yaşanıyor. Türkiye ile Azerbaycan tıbbi maske üretimi ve
doktorların eğitilmesi konularında yaptığı iş birliğinin dışında
çeşitli konularda yardımlarla da kardeşlik örneği sergilediler. Türkiye, Azerbaycan’da tıbbi maske üretmek amacıyla
kurulan fabrikaya ekipman desteği verirken, aynı zamanda
19 Azerbaycanlı doktora da Türkiye’de eğitim verildi.

Türkiye’den
Getirilen
Makinelerle Tıbbi
Maske Üretimine
Başlandı
Azerbaycan vatandaşlarının daha fazla yerli üretim maske
kullanmalarına
olanak sağlayacak olan
ve maske üretiminde
kullanılan makinelerin
Türkiye’den getirildiği,
tıbbi maske fabrikası,
Sumqayıt Kimya Sanayi Parkında, Bakü Tekstil Fabrikası
bünyesinde 6 Nisan da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi
Mihriban Aliyeva’nın katılımıyla açıldı.

Türkiye Ticaret Bakanlığı ve İhracatçılar Birliği
ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi’nden Fabrikaya
Destek
Girişimci ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Yönetim Kurulu üyesi olan Sakine Babayeva, Anadolu Ajansına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in yapmış olduğu Covid-19 ile mücadele çağrısı
üzerine tıbbi maske fabrikası açmaya karar verdiğini belirtti. Fabrikanın iki haftada kurulduğunu ve fabrikanın kuruluş
aşamasında Azerbaycan’daki ve Türkiye’deki devlet yetkililerinden büyük destek gördüğünü ifade eden Babayeva, makine ve ham maddelerin Türkiye’den getirilmesi aşamasında
Türkiye Ticaret Bakanlığı ve İhracatçılar Birliğinin katkılarından da bahsetti. Babayeva, devlet desteği
sayesinde izinlerin kısa
zamanda alındığını bildirirken, aynı zamanda
ham madde konusunda
bir Türk firması ile anlaşma yapıldığını sözlerine ekledi. Babayeva,
aynı zamanda fabrikanın kurulmasına büyük
katkılar sağlayan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’a da
teşekkürlerini sundu.

Maske Üretimi İki Katına Çıkacak

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yapmış olduğu açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede ekipman sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, bu fabrika vesilesi ile mevcut
maske temini sıkıntısının giderileceğini belirtti. Böylelikle
Covid-19 salgınının sonrasında da maske konusunda dışa
bağımlılığın ortadan kalkacağını ifade etti.

Babayeva, bunlara ek olarak bir hafta sonra maske üretimini iki katına çıkaracak yeni bir üretim hattı kurulacağını açıkladı. Aynı zamanda üretilecek ürünlerin bir haftada
Azerbaycan’da satışa çıkartılacağı ve bu maskelerin ülkenin
ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacağını belirtti. Babayeva fabrikada “nano”, “FFP1”, “FFP2”, “FFP3”, “günlük” ve
“cerrahi” maske dahil 7 çeşit maske üretmeyi planladıklarını
da ifade etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılan fabrikada, üretim 3 vardiyalı olarak aralıksız şekilde sürüyor. Fabrikada, 30 kişilik 3 vardiyalı bir ekip günde 100 bin maske üretiyor. Bu üretim ile Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan maske
sıkıntısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kurulan bu yeni fabrika için 3.9 milyon manat sermaye
kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından
üretici firmaya fabrika için 1.2 milyon manat kredi verildi. İlerleyen günlerde kurulacak ikinci bir üretim hattı ile fabrikanın
günlük üretim bandının 220 bine çıkarılması hedefleniyor.

TÜRKİYE
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TÜRK KONSEYİ, DEVLET
BAŞKANLARI KORONAVİRÜSE
KARŞI BİR ARAYA GELDİ!

T

ürk Konseyi Liderleri, 10 Nisan 2020
tarihinde Koronavirüs Salgını gündemiyle düzenlenen Olağanüstü
Zirve’de bir araya geldiler.

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi için çalışan en önemli kurumsal yapılardan biri olan Türk Konseyi
insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli
salgınlardan biri olan Covid-19’a karşı ortak önlemler almak için bir dizi faaliyette bulundu. Bu kapsamda Türk Konseyi
Devlet Başkanları 10 Nisan 2020 tarihinde
video konferans yöntemiyle düzenlenen
“COVID-19 salgını ile mücadelede Dayanışma ve İşbirliği” başlıklı Zirve’de bir araya
geldiler.
Türk Konseyi Dönem Başkanlığını
yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in girişimiyle
düzenlenen Zirve’ye, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kassym-Jomart
Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov, Türkiye
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Sayın Kurbankulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı
Sayın Viktor Orbán ve Türk Konseyi Genel
Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev iştirak
etti.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da video
konferansta yer aldı.

Bu bağlamda Liderler, Üye Ülkelerin
Sağlık Bakanlarının bir video konferans
düzenleyerek; ulusal pandemi eylem planları hakkında bilgi ve tecrübe alışverişinde
bulunabileceklerinin, sağlık profesyonellerinin klinik vakaları, uzmanlık ve tedavi
yöntemlerini tartışmasını ve paylaşmasını
sağlayacak, temel laboratuvar ekipmanları
ve yaşamı destekleyen tıbbi ekipman tedarikinin artırılması ihtiyacına yönelik değerlendirmelerde bulunup en iyi uygulamaları
görüşerek, pandemi ile ilgili diğer önemli
konularda birbirlerine yardımcı olmalarına imkan tanıyacak, çok taraflı bir işbirliği
mekanizması başlatmasının gerekliliğinin
altını çizdiler.

Zirvede Liderler, pandemiye karşı
mücadelede Türk Konseyi kapsamındaki
iş birliğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması, ayrıca pandeminin sonuçlarının, Türk
dili konuşan halklar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirecek sağlam bir iradeyle aşılması konusundaki kararlılıklarını
vurguladılar.

Liderler, pandemi esnasında Üye Devletler arasında ticari, ekonomik ilişkiler ve
ulaştırmanın sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla, nakliye araçlarının sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve bu alanda ortaya
çıkan sorunlara yönelik bilgi paylaşımı gibi
gerekli tedbirlerin alınmasının önemini
vurguladılar.

Liderler ayrıca, milyonlarca insanın
hayatıyla birlikte gelecek nesillerin sosyal,
ekonomik, ahlaki ve psikolojik durumlarının da kurtarılması için tüm devletler tarafından samimi ve şeffaf bir küresel dayanışma ile ortak eylemler gerçekleştirilmesi
gerektiğinin altını çizdiler.

Bu kapsamda Liderler konuşmalarında, küresel pandeminin bölge ülkelerinin
ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini
ele almak üzere Trans-Hazar Doğu-Batı
Uluslararası Ulaştırma Koridorundaki taşımacılık operasyonlarının kolaylaştırılmasına özel atıfta bulunarak, tarafların Ticaret
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ve Ulaştırma Bakanlıklarına, Trans-Hazar
Koridoru üzerindeki Türk Konseyi ülkeleri
arasında malların serbest dolaşımını sağlayacak somut çözümlerin ele alınması
amacıyla aralarında video konferans gerçekleştirmeleri talimatını verdiler.
Üye devletler arasında gıda güvenliğinin sağlanması ve temel malların engelsiz bir şekilde geçişi, küresel salgına karşı
mücadelede ve pandemi sonrası dönemde
ele alınması gereken en acil konulardan
biri olarak kabul edildi. Liderler ayrıca, Üye
Devletlerin topraklarında kalan ve pandemi
tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamaları nedeniyle sınırı geçemeyen vatandaşlara herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın, vize kolaylığı da dahil olmak üzere,
destek ve yardım sağlanmasının önemine
değindiler.
Uluslararası toplumla iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Liderler, Birleşmiş Milletler’in pandeminin ağır
küresel sonuçlarını ele almak amacıyla başlattığı tüm çaba ve mekanizmaları
desteklediklerini belirterek, Dünya Sağlık
Örgütü’nün pandemiyle mücadelede etkinliğin artırılması, uluslararası çabaların bu
yönde koordine edilmesi ve güçlendirilmesi
konusundaki rolünü vurguladılar.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,
ülkesinde Covid-19’a karşı alınan önlemler
konusunda bilgi vererek, Türk Konseyinin,
devlet başkanları düzeyinde zirve yapan ilk
uluslararası kuruluş olduğunu söyledi.
Kovid-19’un küresel bir tehdit olduğunu, bu yüzden de küresel tepki gerektirdiğini vurgulayan Aliyev, dünyanın dayanışma
ve iş birliğine ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Zirvenin asıl amacının, ulusal düzeyde
attıkları adımlar konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak olduğuna işaret eden
Aliyev, “Amacımızın, gerektiğinde birbirimizi desteklemek ve halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek olduğuna
inanıyorum. Mevcut küresel salgında, Türk
Konseyi üye ülkeleri kendi içlerine kapanmadı. Türk Konseyi, diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaya hazırdır” diye
konuştu.

“Görünmez düşmana karşı
zor bir savaş yürütüyoruz.
Türk Konseyi Zirvesi
koronavirüs salgınıyla
mücadelede dayanışmamızı
perçinleyecektir”
“Görünmez düşmana karşı zor bir
savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi
koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir” diyen Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türk Dünya’sının bu dönemden güçlenerek çıkacağına inandığını söyledi. Hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve hastalar acil şifalar diledi.
Toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu toplantının
düzenlenmesine öncülük eden Türk Konseyi’nin Dönem Başkanı değerli kardeşim
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e
şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle kıymetli dostumuz Sayın Orban’ın ve şahsında
Macar halkının Paskalya Yortusu’nu tebrik
ediyorum. Türkmenistan Devlet Başkanı
kardeşimiz Sayın Berdimuhammedov’u da
aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık
duyuyoruz. Türkmenistan’ı müteakip, mutat
zirvemizde üye olarak görmeyi temenni ettiğimizi burada tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi için, “Sizlerden gelen talepleri öncelikli
olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyeleri
arasında da gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten büyük
bir memnuniyet duyuyoruz. Türk Konseyi bu
alandaki iş birliğimizi daha verimli kılmak
için faydalı bir platform olduğunu şimdiden
ispatlamıştır. Bu minvalde sağlık bakanlarımızın da ihtiyaç hâlinde video konferanslar

gerçekleştirerek görüş alışverişinde bilgi,
veri ve tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum” dedi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan
salgından dolayı küresel çapta sosyoekonomik kriz yaşandığı belirtti. Alınan önlemlerin ticareti olumsuz etkileyebileceğini
bundan dolayı “…ulaştırma, gümrük, sınır
geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz.
Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış
çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo
taşımacılığının sürdürülmesi, tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Alacağımız ulusal tedbirlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ve Dünya Ticaret Örgütü
kuralları temelinde ticari iş birliğimizi adeta
kollar mahiyette olması dayanışmamızın
gereğidir. Gelişmeler Hazar geçişli orta
koridorun güçlendirilmesinin önemini bir
kez daha ortaya koymuştur. Bu ulaştırma
koridoruna temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini
teminen somut adımlar atmak için iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Türkiye’yle Azerbaycan ve Gürcistan arasında
yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu
taşımacılığını Orta Asya’ya uzatabiliriz. Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden mevcut yüke
ek günlük 3500 ton yükün taşınabilmesi için
çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Kapanan kara yollarından dolayı Azerbaycan’ın ve Kazakistan’ın önemli bir transit yolu haline geldiğini belirterek, salgın
süresince Konsey üyesi ülkelerden geçiş
belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını beklediğini açıkladı. Buna ek olarak Roll
on-Roll off hatlarında indirime gidilmesi,
ihtiyaç duyulan ilave geçiş belgelerinin temini, geçiş ücretlerinin karşılıklılık çerçevesinde kaldırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin yolcu seferlerine kısıtlamalar
getirse de karşı taraf izin verdiği sürece hiç
kargo transferlerini aksatmadığını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer dost ülkelerden de bunu beklediğini söyledi.
Salgın sonrası dünyada pek çok alandaki gelişmelere bütüncül yaklaşarak iş
birliğine devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin ulusal kriz merkezleri arasında bir
eşgüdüm iş birliği mekanizmasının kurulmasını öneriyor. Bu mekanizma ile konseyin görünürlüğünün artacağını bölgesel ve
küresel çapta ağırlığının artacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda “Evet, Yusuf Has Hacib’in dediği gibi,
içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemler de
inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklaya-
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caktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun
diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile
olmasını diliyor, Türk ellerine Türkiye’den
canı gönülden selam ediyorum” dedi.

Toplantıda diğer Türk
Cumhuriyetlerinin devlet
başkanları da konuştu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev, salgına karşı hızlı bilgi
değişimi, önleyici tedbirler, yenilikçi teşhis
ve tedavi yöntemleri oluşturulması gibi konularda koordineli olunması gerektiğini belirtti. Sağlık sisteminin modernleştirilmesi
gerektiğini söyleyen Tokayev, “Kazakistan
Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Covid-19’un
tespiti için test hazırladı. Tecrübemizi paylaşmaya hazırız.” dedi. Buna ek olarak, salgının olumsuz ekonomik ve ticari yanları
için ortak hareket planı geliştirmeyi önerdi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay
Ceenbekov ise yine ortak çabanın gerekliliğini vurgulayarak sınırların kapatılmasından dolayı nüfusun ve sağlık çalışanlarının
ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Bu yüzden günlük tüketim
ürünleri, ilaç ve tıbbi ekipman temini için
sınırlardaki engellerin azaltmasını ve Türk
Konseyinin krizle mücadele fonu oluşturması önerisinde bulundu. Bunun yanında
salgın hastalıkların zamanında tespitinde
ve tehlikeli hastalıkların mücadelesinde
kullanılabilecek “ortak çevrimiçi bir platform” oluşturulmasını önerdi. Türk Konseyi
üye ülkelerinden bu ülkelerde kalan ve geri
dönemeyen Kırgız vatandaşlarına yardımcı
olmalarını istedi ve Kırgızistan’ın üye ülkelerinin vatandaşlarına da yardımcı olacağını
açıkladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket
Mirziyoyev ise hastalığın izlenip analiz edilebileceği ve hastalığın yayılmasına yönelik
öngörülerin yapılacağı bir sistem oluşturmayı önerdi. Ayrıca, taşımacılık imkanlarının tam olarak kullanılmasını ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını da önerdi. Son
olarak da salgına karşı birlik beraberliğin
gerekli olduğunu ve hiçbir ülkenin tek başına bu salgınla mücadele edemeyeceğini
söyledi.
Türk Konseyi üyesi olmasa da toplantıya katılan Türkmenistan Cumhurbaşkanı
Gurbankulu Berdimuhammedov ise konseyin üyeleri gibi salgına karşı birlikte ve koordineli hareket edilmesi gerektiğinin altını
çizdi. Kendi ülkesinde virüsün kontrol altına
alındığı ve bu yüzden Türk Konseyi üyeleri
ile arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin
ve taşımacılığın düzenli bir şekilde devam
etmesi gerektiğini söyledi.

AZERBAYCAN

TÜRK KONSEYİ’NDEN COVİD-19 SALGINI
İLE MÜCADELEDE BİRLİK VE BERABERLİK
DAYANIŞMASI
paylaşımı gibi konularda gerekli önlemlerin alınması talimatını verdiğini ifade etti.
Amreyev daha sonra şunları belirtmiştir: “Bu ortak çaba ve iş birliğinin bir
parçası olarak Türkiye, Azerbaycan’a test
kitleri gönderen ilk ülke olmuş, böylece
kardeş ülke Azerbaycan’ın bu hastalıktan
muzdarip ilk hastaların teşhis edilmesi
için gerekli imkanlara ulaşmasını sağlamıştır.

C

ovid-19 sürecinde çoğu ülkenin
yalnızlaşmaya gittiği gözlemlense de Türk Dili Konuşan Ülkeler
İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) üye ülkeleri salgının olumsuz etkilerine karşı işbirliğini sürdürmüştür. 5 Nisan 2020’de Türk Konseyi Genel Sekreteri
Bağdat Amreyev’in Kovid-19’a karşı ortak
çabayı vurgulamak amacıyla yaptığı yazılı açıklama dayanışmanın ilk göstergesi
oldu. Bunun üzerine Konsey üyeleri pek
çok toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların
ilkinde üye ülkelerin ticaret ve sanayi odaların başkanları toplanırken, sonrasındaki
toplantılarda sırasıyla üye ülkelerin Devlet
Başkanları, Sağlık Bakanları, Ulaştırma
Bakanları, Ekonomi Bakanları ile Gümrük
İdareleri Başkanları, Göç İdareleri Başkanları, Sağlık Koordinasyon Komitesi ve Turizm Bakanları toplandı.

Türk Konseyi Ülkeleri Covid19’a Karşı Dayanışma İçinde
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev Covid-19’a karşı Türk

Konseyi üyelerinin dayanışma içinde olduğunu belirten bir yazılı açıklama yaptı. Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada konseye üye
olan devletlerin salgının getirdiği sorunlara
karşı gereken işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirdiğini vurgulayarak uluslararası
camianın da salgınla mücadelede ortak
çaba içinde, kararlı ve koordineli çalışması
gerektiğini söyledi.
Covid-19 krizine karşı tüm dünyanın birlikte hareket etmesinin gerektiğini
vurgulayan Amreyev, Türk Konseyine üye
ülkelerin arasındaki iş birliği mekanizmasının, bu krizle mücadelede ortak hareket
edilmesini mümkün kıldığını da belirtti.
Amreyev, Türk Konseyi ülkelerinin ve
gözlemci ülke Macaristan’ın bu krize karşı
yeterli kararlılığı gösterdiğinin altını çizdi
ve Türk dünyası liderlerinin krizin başından beri yakın istişarelerde bulunduğunu
söyledi. Bununla beraber Amreyev, bu liderlerin ülkelerinin ilgili bakanlıklarına ve
kurumlarına sınırların kapatılması, uluslararası uçuşların durdurulması, tıbbi yardımlar, diğer ülkelerde kalan vatandaşlarının ülkeye güvenli dönüşü, bilgi ve deneyim
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Bu kapsamda Türkiye ve Kırgızistan
Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa yönetilen
Bişkek’teki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin, Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına devredilmesini, bu hastanenin Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19
salgını ile mücadelede kullanılmasını kararlaştırmıştır. Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle, komşusu Kırgızistan’a
bu zor günleri atlatmasına katkı sağlamak
üzere insani yardım gönderilmiştir. Bunlara ek olarak, Kazakistan hükümeti, Kırgızistan vatandaşlarının Çin ve Hindistan’dan
hava yoluyla tahliyesinde yardım sağlamıştır.”
Ayrıca üye devletlerin salgın yayılmaya
başladığında Macaristan’a tıbbi destek veren ilk ülkeler olduğuna dikkat çeken Amreyev, “Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye,
Macaristan’a çok ihtiyaç duyulan yüz maskeleri de dahil olmak üzere tıbbi malzeme
tedarik etmiştir” demiştir.
Amyerev, açıklamasında Macaristan
Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun üye
devletlere çağrılarına zamanında cevap
verdikleri ve yolladıkları samimi yardımlar
için teşekkür ettiğini ifade etti. Amreyev
bu yardımların Türk dünyası devletleri ve
Macaristan arasında güçlü bir dayanışma
olduğunun başka bir göstergesi olduğunu
iletti.

AZERBAYCAN

Türk Konseyi Sağlık Bakanları
Bir Araya Geldi

Türk Konseyi Sağlık Bilim
Kurulu Toplandı

Ulaştırma Politikalarından Sorumlu Devlet
Sekreteri Laszla Mosoczi katıldı.

10 Nisan 2020 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları Zirvesi’nde alınan
karar neticesinde, 28 Nisan 2020 tarihinde
Türk Konseyi Sağlık Bakanları arasında
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti’ni Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca temsil etti. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ayrıca
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan Sağlık Bakanlarının
yanında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreteri ’de
katıldı.

Türk konseyi tarafından Covid-19
ile mücadele kapsamında atılan bir diğer
önemli adım Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nın toplanması oldu. Toplantıda, başta Türk Konseyi üyesi ülkeler
olmak üzere, tüm dünyada COVID-19 kapsamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Sağlık Bakanları toplantısına Türk
Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı Prof. Oktay Şiraliyev ev sahipliği yaptı. Dönem başkanı
Azerbaycan tarafından açılışı yapılan toplantıda diğer üye ülkeler sırayla söz aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasında salgın kapsamında ülkelerin almış olduğu önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinde tedbirleri en iyi şekilde uygulayan ülkelerden birinin Türkiye
olduğunu belirtti. Bakan Koca Türkiye’de
salgın sürecinde yapılacak olan uygulamaları Pandemi Planlaması, Destekleyici
Stratejiler ve Araştırma ve Geliştirme adı
altında katılımcılara aktardı. Bakan Koca
ayrıca şu an Türkiye’de salgın sürecinde
şüpheli vakaların takiplerini sağlayan çok
sıkı bir stratejik yöntem izlediklerini ve virüsün Türkiye’deki laboratuvarlarda izole
edildiğini belirtti. Bakan Koca konuşmasını bitirirken başta bilim insanları olmak
üzere bu süreçte tüm alanlarda işbirliğine
açık olduklarını ifade eden Bakan Koca, üye
ülkelere dayanışma çağrısı yaptı. Bakan
Koca, salgının ticari ve ekonomik etkilerini
minimize etmek adına tedarik zinciri oluşturulmasını ve Sağlık İş Forumlarının her
yıl bir üye ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini önerdi. Toplantı sonunda üye
ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmek
konusunda karara varıldı.

Bakan Yardımcısı Meşe ise yaptığı
konuşmada, Türk Konseyi üyesi ülkelerle
COVID-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantıda, üye ülkelerin
temsilcileri tarafından salgın ile mücadele
kapsamında kendi ülkelerindeki mevcut
durum ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Türkiye’nin destek
ve yardımlarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren yetkililer, Türkiye’nin
COVID-19 kapsamındaki çalışmalarının
sadece üye ülkeler için değil, tüm dünya
için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.
Toplantıya, Türk Konseyi üye ve gözlemci
ülkelerinden üst düzey yetkililer ve bilim
insanları katılım sağladı.

Bakanlar, ülkelerinin pandemi döneminde taşımacılık alanında aldıkları
önlemleri anlattılar ve bu dönemde mal
taşımacılığında karşılaşılan sorunları aşmanın pratik yolları hakkında konuştular.
Ayrıca Bakanlar pandemi sonrası dönemde salgının ekonomik olumsuz etkilerini
hızlı bir şekilde azaltmak için ulaşım alanında atılabilecek adımlara da değindiler.
Bakanlar üye ülkeler arasında ilaçların,
tıbbi ekipmanların, temel, insani ve temel
tüketim mallarının engelsiz geçişi ve gıda
güvenliğinin sağlamak amacıyla sürdürülebilir ulaştırma operasyonları için gerekli
tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca insani ve temel tüketim malları,
ilaç ve tıbbi ekipmanların teslimatı için sınır
veya kontrol noktalarından yük taşıtlarının
geçişlerinin kolaylaştırılması ve bu konuda
çıkabilecek sorunlar konusunda bilgi alışverişinde bulunulması konusunda anlaştılar.

Toplantının açılışında konuşan Türk
Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey, Türkiye’nin Türk Konseyi üyesi ülkelere yapmış, olduğu vantilatör, koruyucu
ekipman yardımı ile tecrübe paylaşımı konusunda bilgiler vererek bu konuda Türk
Konseyi adına teşekkürlerini iletti.

Üye Devletlerin Ulaştırma
Bakanları Toplantı Düzenledi
28 Nisan’da Türk Konseyi Sağlık Bakanları toplantısının ardından 30 Nisan’da
Ulaştırma Bakanları toplantısı yapıldı. Türk
Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev,
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan
Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler
Bakanı Ramin Guluzade, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Janat Beyşenov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Elyor Ganiev,
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme
Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev ve Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı
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Bakanlar salgının olumsuz etkilerini
azaltmak amacıyla üye ülkeleri birbirine
bağlayan Trans-Hazar Doğu-Batı Uluslararası Taşımacılık Koridoru’ndaki ulaşımın
kolaylaştırılması ve hızlandırılması yolunda
atılacak adımları konuştular.

Covid-19 ile Alakalı Ekonomi
Bakanları ve Gümrük
İdareleri Başkanları İle
Toplantı Düzenledi
Mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin
korunması, salgının ekonomiye olumsuz
etkilerini azaltılması ve pandemi sonra
daha güçlü ekonomik ilişkilerin oluşturulması için 6 Mayıs’ta Türk Konseyi Ekonomi
Bakanları ve Gümrük İdare Başkanları bir
video konferans toplantısı yaptı.
Toplantıya başta Azerbaycan Ekonomi
Bakanı Mikayil Jabbarov olmak üzere Türk
Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev,
Özbekistan Başbakan Yardımcısı olmak
ile birlikte Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı
olan Sardor Umurzakov, Kazakistan Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, Kazakistan
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Ticaret Bakan Yardımcısı Kairat Torebayev, Kırgızistan Ekonomi Bakanı Sanzhar
Mukanbetov, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gözlemci ülke Macaristan’ın
Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijarto katıldı. Ayrıca toplantıya üye ülkelerin
gümrük idareleri başkanları da katıldı.
Türk Konseyi Sağlık Bakanları toplantısında Tedarik Zinciri Grubu kurulması
hakkında alınan karara destek veren Ekonomi Bakanları, bu girişimin üye ülkelerin
ihtiyaç duyacağı ilaç, tıbbi vb. malzemelerin
ortak üretimine katkı sağlayacağının da altını çizdi. Bakanlar gıda güvenliğine fayda
sağlayacak çok taraflı iş birliği mekanizmaları kurulmasına da karar verdiler.
Toplantıya katılan Bakanlar Sekretaryanın önerdiği sanayi bölgeleri, teknoparklar ve ticaret evlerinin kurulması gibi yeni
işbirliği projelerine destek vermek konusunda hem fikir oldular.

mak için Göç Koordinasyon Grubu oluşturulmasında hemfikir olundu.

Üye Devletlerin Turizm
Bakanları Toplantı
Düzenlendi

rindeki olumsuz etkileri, oturma izin belgeleri, vizeler ve göçle ilgili yaşanan diğer
zorlukları çözmek amacıyla alınabilecek
ortak önlemlerin konuşulması için, 7 Mayıs
2020’de Türk Konseyi Göç İdareleri ve ilgili Makamlarının Başkanları’nın katılımı ile
bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Göç Dairesi Başkanı Vusal Huseynov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Göç
Hizmetleri Komitesi Başkan Vekili Sabyrz-

Buna ek olarak Türk Yatırım Fonu kurulmasının hızlandırılması için bir koordinasyon komitesi kurulmasına karar verdiler.

han Seitzhanov; Kırgız Cumhuriyeti Hükü-

Bakanlar ulusal para birimlerinin teşviki ve ticaretin kolaylaştırılması için ortak
bir strateji belirlenmesi gerektiğine karar
verdiler. Bunun için Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kullanımının arttırılmasına,
Orta Koridorda çok modlu taşımacılığın
geliştirilmesine, gümrük prosedürlerinin
kolaylaştırılmasına ve bunun gibi unsurlara vurgu yaptılar.

Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalış-

Bakanlar, toplantıda alınan kararlar
doğrultusunda yapılacak projelerde Ortak
Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın donanım
ve tecrübesinden azami şekilde faydalanılması gerektiğini de önemle vurguladı.
Toplantıya katılan Bakanlar tarafından alınan bu kararların Sekreterya tarafından
hazırlanan “Türk Vizyonu 2025” belgesine
eklenmesi gerektiğini belirttiler.

ve prosedürler hakkında bilgi alışverişinde

Göç İdareleri ve İlgili
Makamlarının Başkanları ile
Toplantı Düzenledi
Salgının üye ülkelerde birbirlerinin
topraklarında yaşayan vatandaşların üze-

meti Devlet Göç Hizmetleri Başkanı Bolotbek Ibraimzhanov; Türkiye Cumhuriyeti
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz;
ma İlişkileri Bakanlığı’na bağlı Dış İşgücü
Göç Dairesi Başkanı Bakhtiyor Tursunov ve
Macaristan Yabancılar Polisliği Ulusal Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Jozsef
Seres katıldı.
Katılımcılar üye ülkelerin vatandaşlarına vize, oturma izni ve çalışma izinlerinin
sağlanması ilişkin önlemler, istatistikler
bulundu. Buna ek olarak, üye ve gözlemci
ülkelerde birbirinin topraklarında eğitim
almak ve çalışmak gibi çeşitli nedenlerle
geçici olarak kalan üye devletlerin vatandaşlarına destek ve yardımcı olma yollarını konuştular. Taraflar, salgın sürecinde
vize ve oturma iznini ihlal eden vatandaşlar
karşı bir cezai işlem uygulanmaması konusunda fikir birliğine vardı.
Son olarak salgında ve salgın sonrasında göç ile alakalı bilgi alışverişinde bulunmak, gerekli önlemleri koordine etmek
ve alınan kararların uygulanmasını sağla-
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Türk Konseyi’ne üye ve gözlemci
devletlerin Turizm Bakanları 23 Haziran
tarihinde video konferans yöntemiyle bir
toplantı gerçekleştirdi. Toplantı da Covid-19’un turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine karşı alınabilecek önlemler
konuşuldu.
Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
başta olmak üzere Türk Konseyi Genel
Sekreteri Bağdad Amreyev, Özbekistan
Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm
Teşkilatı Devlet Komitesi Başkanı, Aziz
Abdukhakimov; Azerbaycan Cumhuriyeti
Devlet Turizm Ajansı Başkanı, Fuad Naghiyev; Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve
Spor Bakan Yardımcısı, Urken Bissakayev;
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve
Turizm Bakan Yardımcısı, Maksat Damir ve
Macaristan Turizm Ajansı Başkanı László
Könnyid katıldı.
Bakanlar toplantıda üye devletlerin
turistlerin güvenli seyahat edebilmeleri
için alınan önlemler hakkında deneyim ve
bilgi paylaşımında bulundu. Bakanlar, ayrıca, turizm alanındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve son gelişmeleri dikkate alarak
bu dönemde turizmi güçlendirmenin yeni
yöntemlerini konuştular. Katılımcılar, Türk
Konseyi’ne üye devletlerin teftiş, sanitasyon, belgelendirme, güvenlik önlemleri gibi
konularda bilgi paylaşımında bulunması
salgına karşı alınan önlemleri koordine
etmek konusunda anlaştılar. Bu bağlamda
belirli konularda çevrimiçi eğitim programlarının başlatılması konusunda fikir alışverişinde bulundular. Son olarak taraflar
“Turizm Koordinasyon Komitesi” kurulmasına karar verdiler. Sekrataryanın önerdiği
bu komite bilgi alışverişinde bulunmayı, çalışmaları koordine etmeyi, alınan kararları
uygulamayı, salgın sırasında ve sonrasında
işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI
İLHAM ALİYEV BM’YE KARABAĞ’LA
İLGİLİ ALDIĞI 4 KARARI HATIRLATTI

A

zerbaycan Cumhurbaşkanı ve
Bağlantısızlar Hareketi Başkanı
İlham Aliyev Birleşmiş Milletler
(BM) 75. Genel Kurulu üst düzey
toplantısına video mesajla katıldı. Aliyev
mesajında BM Güvenlik Konseyi’nin Karabağ Sorunu çerçevesinde aldığı dört kararı hatırlatarak, Ermenistan’ın Azerbaycan
topraklarından derhal geri çekilmesini
talep etti.
Cumhurbaşkanı Aliyev hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı sıfatıyla hem de Bağlantısızlar Hareketi Başkanı sıfatıyla iki

bölümden oluşan bir konuşma yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Bağlantısızlar Hareketi Başkanı İlham Aliyev
konuşmasının ilk bölümünde Bağlantısızlar Hareketi’nin BM’de reform talep ettiğini vurgulayarak şunları kaydetmiştir:
“Azerbaycan Cumhuriyeti, 2016 yılında 120 ülkenin oybirliği ile aldığı kararla
Bağlantısızlar Hareketi’nin başkanlığına
seçildi. Azerbaycan, Ekim 2019’da Bakü’de devlet ve hükümet başkanları düzeyinde Bağlantısızlar Hareketi’nin 18.
Zirvesi’nin başkanlığını devraldı.
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Bağlantısızlar Hareketi adına bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum.
Bağlantısızlar Hareketi üye devletleri, BM Şartı’nın imzalanmasının 75. yıldönümüne adanmış bu Üst Düzey Toplantının yapılmasını takdir ediyorlar.
Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk, dünyada barış ve güvenliği
sağlamak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli ve vazgeçilmez
araçlardır. Sınırlamalarına rağmen, BM
küresel sorunları ve tüm ülkelerin karşılaştığı zorlukları tartışmak için çok taraflı
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bir merkezi forum olmaya devam ediyor.
Bağlantısızlar Hareketi, yeni alanların ve endişe verici zorlukların ortaya
çıktığını doğruluyor. Burada, uluslararası
topluluğun BM Şartı’nın ilke ve hedeflerini
belirleme ve koruma taahhüdü, uluslararası hukuk ilkeleri yeniden gösterilmelidir.
Silahlı çatışmalar, insan hakları ihlalleri, mali krizler ve çevresel bozulma,
agresif yayılmacı politikalar, terörizm,
ayrılıkçılık, uluslararası organize suç ve
aşırılık, dünya çapında milyonlarca insanı
etkilemeye devam ediyor.
Bugün dünyanın, uluslararası hukuka ve bunu sağlayabilecek etkin küresel
kurumlara her zamankinden daha fazla
saygı duyması gerekiyor. Bu bakımdan
Bağlantısızlar Hareketi’nin rolü önemlidir. Bağlantısızlar Hareketi tarihi boyunca
uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesinde temel bir rol oynamış ve sürekli olarak uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalma
çağrısında bulunmuştur. Bağlantısızlar
Hareketi, BM’nin rolünün güçlendirilmesine büyük önem veriyor ve potansiyelini
tam olarak kullanmak için çaba göstermenin önemli olduğunu düşünüyor.
Kuruluşunun 75. yıldönümünde
BM’nin güçlenmesini ve modernleşmesini, Genel Kurul’un yeniden canlanmasını,
uluslararası barış ve güvenlikte demokratik, sorumlu, evrensel ve temsili bir
kurum olarak kuruluşun itibarının güçlenmesini ve daha demokratik, üretken,
verimli bir şekilde kutlanmasını, BM Güvenlik Konseyi’ni şeffaf ve temsili bir yapı
haline getirmesi için reform çağrısında
bulunuyoruz.
BM, evrensel üyelik sağlayan ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için küresel ekonomik yönetişimi
kucaklayabilen tek küresel kurumdur. Bu
nedenle, küresel ekonomik yönetişimde
BM’nin rolü güçlendirilmelidir. Küresel
ekonomik yönetişimde uygun bir rol oynayabilmek için, tüm üyelerin siyasi iradesi,
organizasyon içindeki süreçlere bağlılık,
çok taraflılık ve onun temel değerleri açısından çok önemlidir.
Bugünün devam eden COVID-19 salgını, çok taraflılığın önemini bir kez daha
gösteriyor.

Bağlantısızlar Hareketi, adil, eşit bir
dünya düzeni ve küresel demokratik yönetişim inşa etmek için BM Şartı’na ve
uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak çok taraflılık ve BM aracılığıyla tek taraflılığın ve tek taraflı önlemlerin giderek
artan kullanımı konusunda derin endişe
duymaktadır. Çok taraflı karar alma sürecinin teşviki, korunması, canlandırılması,
reformu ve güçlendirilmesine olan bağlılığını yeniden teyit etmektedir.
Hareketin temel ilkelerini içeren
Bandung Deklarasyonu’nun kabulünün
65. yıldönümünü kutladığımız için bu yıl
Bağlantısızlar Hareketi için de önemli.
Bandung İlkeleri, benimsenmesinden bu yana, Soğuk Savaş sırasında
kendilerine bağlı devletlere rehberlik etmiştir. Soğuk Savaş’tan sonra iki karşıt
bloğun yokluğu Bandung İlkelerinin önemini ve gücünü azaltmadı. Aksine, barış
ve kalkınmaya yönelik karmaşık zorluklar
karşısında, bugün her zamankinden daha
önemlidirler.
Her iki yıl dönümü de BM Şartı ve
Bandung Deklarasyonunda belirtilen temel hedeflere ulaşmada kaydettiğimiz
ilerlemeyi gözden geçirmemize ve güçlerimizi harekete geçirerek BM üye devletlerinin devam eden çok yönlü zorluklarına
nasıl yanıt verebileceğimizi düşünmemize
izin verecektir. Teşekkür ederim.
Şimdi Azerbaycan adına konuşuyorum.
Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter.
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2 Mart 1992’de Birleşmiş
Milletler’e üye oldu. Bağımsızlık en yüksek değerdir ve Azerbaycan halkının her
zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşama ümidinin ve arzusunun bir tezahürüdür. Yaklaşık 30 yıllık bağımsızlık döneminde Azerbaycan çeşitli alanlarda büyük
ilerleme kaydetmiştir.
Tüm üye devletler, BM Şartına katılarak, herhangi bir ülkenin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı güç
kullanmaktan veya güç kullanmaktan
kaçınmayı taahhüt etmişlerdir. Ancak Ermenistan, yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etti ve Azerbaycan’a karşı askeri
güç kullandı. Ermenistan, Dağlık Karabağ
bölgesini ve Azerbaycan’ın çevre yedi bölgesini işgal etti. 1993 yılında kabul edilen
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dört BM Güvenlik Konseyi kararı, Ermeni
silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen, derhal
ve koşulsuz olarak çekilmesini talep ediyor. Ne yazık ki Ermenistan bu kararları
hala görmezden geliyor.
Ermenistan işgal altındaki topraklarda Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yaptı. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı
mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş
kişi oldu. Ermenistan, Hocalı soykırımı
yaptı. Bir düzineden fazla ülke Hocalı soykırımını tanıdı. Ermenistan, işgal altındaki
topraklarda uluslararası hukuku büyük
ölçüde ihlal ederek yasadışı yerleşim
politikası izliyor. Ermenistan, işgal ettiği
topraklarda Azerbaycan halkına ait tarihi
ve dini anıtları tahrip etti.
Ermenistan, temas hattı ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sivilleri
kasıtlı olarak hedef alıyor ve kışkırtıyor.
Ermenistan, son provokasyon eylemini
Ermenistan-Azerbaycan sınırında Temmuz ayında gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın
Tovuz bölgesinde yapılan topçu ateşi sonucunda askerlerimiz ve bir sivil hayatını
kaybetti, sivil altyapı ağır hasar gördü. Ermeni sabotaj grubu temas hattını aşmaya
çalıştı. 23 Ağustos 2020’de grubun lideri
Azerbaycan ordusu tarafından tutuklandı.
Grubun Azerbaycanlı askerlere ve sivillere karşı terör eylemleri gerçekleştirmeyi
planladığını kabul etti.
Ermenistan Başbakanı, AGİT Minsk
Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuk yaptığı görüşmelerin formatını ve özünü kasıtlı olarak ihlal ediyor. “Karabağ Ermenistan’dır” sözü müzakere sürecine ciddi
bir darbedir. Müzakere sürecinde asılsız
koşullar ortaya koyar. Azerbaycan aleyhine kabul edilemez “yedi şartı” tarafımızca
reddedilmiştir. Barışı sağlamak için tek
şartımız var. Azerbaycan’ın işgal altındaki
tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmelidir. Bütün dünya Dağlık
Karabağ’ı Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor.
Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan’a karşı askeri operasyonlara katılmak
zorunda kalacak on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurdu. Bu, Ermeni liderliğinin
yeni saldırgan niyetini açıkça göstermektedir. Ermenistan Savunma Bakanı Azerbaycan’ı “yeni topraklar için yeni savaş”
açıklamalarıyla tehdit ediyor.
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Nazizmin yüceltilmesi, Ermenistan’ın bir devlet politikasıdır. Nefret edilen Nazi Generali Garegin Njde ulusal bir
kahraman haline geldi. Ermenistan’ın
resmi ideolojisinde “Azerbaycan düşmanlığı” politikası hakimdir. Genç kuşak
Azerbaycan halkına karşı kin besliyor. Ermenistan, son zamanlarda saldırgan ve
saldırgan bir askeri doktrin ve ulusal güvenlik stratejisi benimsedi. Ulusal güvenlik stratejisi ırkçı, şovenist ve “Azerbaycan
düşmanı” görüşleri yansıtıyor.
Agresif söylem ve provokasyonlar,
Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yeni bir
saldırıya hazırlandığını gösteriyor. BM’yi
ve uluslararası toplumu Ermenistan’ın
daha fazla askeri saldırganlığından kaçınmaya çağırıyoruz.
Provokasyonların ve gerilimlerin tırmanmasının sorumluluğu Ermenistan’ın
askeri-politik liderliğine aittir.
Ermenistan-Azerbaycan çatışması,
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyi kararları
temelinde çözülmelidir.
Azerbaycan, BM ile verimli bir işbirliği kurdu. Ülkemiz, 155 devletin desteğiyle
2012-2013 yıllarında Güvenlik Konseyi’ne
daimi olmayan üye seçilmiştir. Ayrıca
Azerbaycan şu anda 120 devletin oybirliğiyle desteğiyle Bağlantısızlar Hareketi’ne başkanlık ediyor.
Bağlantısızlar Hareketi’nin COVID-19’a karşı çevrimiçi zirvesi, girişimimiz üzerine Mayıs 2020’de düzenlendi.
Zirvede Bağlantısızlar Hareketi adına,
COVID-19 ile mücadele için devlet ve hükümet başkanları düzeyinde BM Genel
Kurulu’nun özel bir oturumunu düzenlemek için konuştum. Bu girişim 130’dan
fazla ülke tarafından desteklenmiştir.
BM Genel Kurulu’nun 31. özel oturumu bu yıl 10 Temmuz’da yapıldı. Özel
oturum sırasında devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki genel tartışmaların,
pandemiden etkilenen tüm alanların kapsamlı bir tartışması için bir çerçeve oluşturacağına inanıyorum. Yarattığı komplikasyonları ortadan kaldırma çabalarına
da büyük katkı sağlayacaktır.
Alınan tedbirler neticesinde Azerbaycan’da COVID-19 ile durum kontrol
altında. Dünya Sağlık Örgütü, pandemiyle
mücadelede Azerbaycan’ı örnek ülke ola-

rak adlandırdı. Dünya Sağlık Örgütü’ne 10
milyon dolarlık gönüllü mali katkı sağladık. COVID salgını sırasında Azerbaycan
30’dan fazla ülkeye insani ve finansal yardım sağladı.
Azerbaycan, kültürlerarası diyaloğun
geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Azerbaycan, dünyanın önde gelen
çok kültürlülük merkezlerinden biridir.
Azerbaycan tarafından 2008 yılında başlatılan Bakü Süreci kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bakü
Süreci, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa
Konseyi üye devletlerini bir araya getiriyor. Azerbaycan’da iki yılda bir düzenlenen Kültürlerarası Diyalog Dünya Forumu, BM Genel Kurulu kararları tarafından
kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek için
kilit bir küresel platform olarak kabul
edildi.
2016 yılında Azerbaycan’da BM Medeniyetler İttifakı VII. Küresel Forumu düzenlendi. Ayrıca Azerbaycan, 2015’te ilk
Avrupa Oyunlarına ve 2017’de IV. İslami
Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yaptı.
Bu spor müsabakaları, kültürlerarası diyaloğa da önemli katkılar sağlamıştır.
Azerbaycan istikrarlı, modern ve demokratik bir ülkedir. Demokrasinin geliştirilmesi ve insan haklarının korunması
hükümetimizin temel öncelikleri arasındadır. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü,
toplanma özgürlüğü, din özgürlüğü ve
sivil toplumun gelişimi dahil olmak üzere tüm temel haklar tamamen güvence
altına alınmıştır. Birkaç ay önce geniş bir
siyasi diyalog girişimi başlattık. Tüm büyük siyasi partiler girişimi destekledi. Bu
başarılı siyasi diyalog, siyasi sistemimizi
güçlendirecek ve Azerbaycan’ın sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasına hizmet edecektir.
Azerbaycan ekonomisi hızla gelişti
ve gayri safi yurtiçi hasılası son 17 yılda
üç katına çıktı. Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin uygulanmasında büyük ilerleme kaydeden Azerbaycan, kısa sürede
BM’ye iki kez gönüllü ulusal rapor sunan
az sayıdaki ülkeden biridir. 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nda yer alan
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi’ne göre Azerbaycan 166 ülke arasında
54. sırada yer alıyor.
Mevcut tartışmalarımızda, çok kültürlülüğün ve uluslararası işbirliğinin
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sembolü olan Birleşmiş Milletleri açıkça
ve güçlü bir şekilde destekleyeceğimize
eminim. Azerbaycan, BM’yi daha da güçlendirmek, uluslararası ilişkilerdeki önemini ve prestijini artırmak için diğer ülkelerle çalışmaya hazır. Teşekkür ederim.”
Muhammad-Bande: “Hiçbir Ülke Bu
Zorluğun Üstesinden Tek Başına Gelemez”
Bağlantısızlar Hareketinin Dönem
Başkanlığını yürüten Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Aliyev’in, küresel dayanışma
örneği olarak Bağlantısızlar Hareketi’ne
üye ülkelerin, BM Sözleşmesi’ne göre
COVID-19 salgınını değerlendirmek üzere
devlet ve hükümet başkanları düzeyinde
video konferans yoluyla özel bir oturum
yapmayı önerisine ilişkin olarak BM Genel
Kurulu 74. Oturum Başkanı Ticani Muhammad-Bande “Hiçbir ülke bu zorluğun
üstesinden tek başına gelemez. Birleşmiş
Milletler olarak bu tür girişimleri desteklemekten memnuniyet duyuyoruz ve
COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek
istiyoruz. Ayrıca tüm devletler ve uluslar
arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırıldığını görmek istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
BM Genel Sekreteri Guterres’ten
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Teşekkür
Azerbaycan Cumhurbaşkanı BM Genel Sektereteri Guterres ile bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Azerbaycan’ın COVID-19 salgınıyla mücadelede çok taraflı işbirliği de dahil olmak
üzere Genel Sekreter ve Birleşmiş Milletler’in çabalarını desteklediğini söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ise telefon görüşmesinden dolayı
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür
etti. BM Genel Kurulu’nun COVID-19 konusunda özel bir oturum düzenleme girişimini desteklediğini kaydeden Genel
Sekreter, BM’nin teknik ve lojistik konuları ele almak için Azerbaycan tarafı ile
çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı
zamanda Genel Sekreter, Azerbaycan’ın
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulamak için aktif olarak çalıştığını
söyledi.
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AZERBAYCAN HALK
CUMHURİYETİ MİRASÇILARININ
KATILIMIYLA ULUSLARARASI
VİDEO KONFERANS DÜZENLENDİ

A

zerbaycan Devlet Diaspora Komitesi ve Nizami Gencevi adına
Azerbaycan Edebiyatı Milli Müzesi tarafından 28 Mayıs’ta Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti’nin (AHC) 102. Yıl
dönümüne adanmış uluslararası video
konferans düzenlendi.
Nizami Gencevi adına Azerbaycan
Edebiyatı Milli Müzesi müdürü, milletvekili, akademisyen Rafael Hüseynov’un moderatörlüğünü yaptığı konferansa, Azerbaycan Devlet Diaspora
Komitesi Başkanı Fuad Muradov, diplomat, Azerbaycan göç tarihi araştırmacısı Ramiz Abutalibov, Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti Mirasçıları - halk sanatçısı, maestro Ramiz Melikaslanov (Yollar, Posta ve Telgraf Bakanı Hudadat
Bey Melikaslanov’un torunu), Azerbaycan-Amerikan Derneği Başkanı Tomris
Azeri (Halk Cumhuriyeti’nin ilk İstihbarat Başkanı Nağı bey Şeyhzamanli’nin
torunu ve Gence şehri Duma üyesi
Alakbar Rafibeyli’nin akrabası) İlhami
Askeran, Yakut Abdullayeva (Azerbay-

can milli marşı sözlerinin
yazarı, şair Ahmed Cevad’ın
torunu), Gürcistan’daki Mirza
Fatali Ahundov’un adını taşıyan Kültür Müzesi Müdürü
Leyla Aliyeva, Gürcistan Milletvekili Ruslan Haciyev, GünAZ TV Sahibi Ahmed Obalı,
Almanya’daki Azerbaycanlılar Koordinasyon Konseyi Başkanı Yaşar Musayev,
Rusya Barolar Birliği üyesi
Alakbar Garayev, İsviçre’deki
Azerbaycanlılar Koordinasyon Konseyi Koordinatörü
Kasim Nasirov, Azerbaycan
Diaspora Gençlerinin Türkiye Koordinatörü İIteriş Kağan Taşkınsu
katıldı.

Cumhurbaşkanının emriyle, Cumhuriyetin kurucularının isimleri Bakü’nün
merkezinde bir anıt dikilerek ölümsüzleştirildiğini, Azerbaycan’da Halk
Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü vesilesiyle “Cumhuriyet Yılı” ilan edildiğini
ve devlet madalyalarının mirasçılara
sunulduğunu ifade etti. Yıl dönümü
dolayısıyla yapılan kutlamaları bir kez
daha hatırlattı. Tüm bunların, devlet tarihimize verilen yüksek değerin bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha sonra, o tarihin derin bilgisine sahip olan ve Cumhuriyetin kurucularının mirasçılarının büyük çoğunluğuyla yakın ilişkileri bulunan, Halk
Cumhuriyeti araştırmacılarından, olan
Rafael Hüseynov, 1918-1920 yıllarında
gelişen olaylar hakkında tarihi bilgiler
verdi. Hüseynov, Halk Cumhuriyeti’nin
zengin devlet inşası deneyimi, halkın
kalbindeki özgürlük ve bağımsızlık
duygularını güçlendirmesi ve Azerbaycan’ın gelecekteki bağımsızlığı için
güvenilir bir temel hazırlamasıyla milli
devlet tarihine silinmez bir iz bıraktığını
söyledi.

Konferansın açılış konuşmasını
yapan Fuad Muradov, misafirleri selamlayarak 102 yıl önce Azerbaycan tarihinde gerçekleşen önemli olay vesilesiyle her bir Azerbaycanlıyı tebrik etti.
Doğuda ilk laik ve demokratik devletin
Azerbaycan’da kurulmasının öneminden bahseden, 1991’de kurulan devlet
bağımsızlığımızın geri dönüşümsüzlüğü ve sürekliliği hakkında konuşan
Devlet Komitesi Başkanı, bugün Cumhuriyetin mirasçıları da dahil olmak
üzere yurtdışında yaşayan ve çalışan
Azerbaycanlıların Azerbaycan’ı onurla
temsil ettiğini söyledi.

Konferans katılımcıları, Cumhuriyet kurucularının faaliyetleri, Azerbaycan’ın dünyadaki konumu, Karabağ
meselesi için mücadele, toprak bütünlüğünün sağlanması, dünya Azerbaycanlılarının birleşmesi, diasporanın
organizasyonu, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin kurulması, Haydar
Aliyev’in eşsiz hizmetleri, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde sürdürülen üst düzey diaspora politikasının
dünya Azerbaycanlıların birlik ve dayanışmasına yol açmasından, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban
Aliyeva’nın diasporayı yeni bir yönde
geliştirme faaliyeti hakkında konuştular.

Azerbaycanın ulusal lideri Haydar
Aliyev’in Cumhuriyet tarihine, kurucularına ve haleflerine her zaman büyük
önem verdiğini hatırlatan Komite Başkanı, bu politikanın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla devam
ettirildiğini söyledi. Komite Başkanı,

Fuad Muradov, COVID-19 salgını
sırasında, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın talimatlarına göre, yurtdışında yaşayan ve
geçici güçlüklerle karşılaşan Azerbaycanlıların devletin dikkat ve yakınlığıyla
karşılandığını sözlerine ekledi.
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AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ
102. YAŞINI KUTLADI

T

ürk tarihinin en şerefli sayfalarından biri olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 102. yaşı kutlandı.

Azerbaycan’daki kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyet Anıtı önünde
düzenlenen törene katıldı, anıta çelenk bıraktı. Cumhuriyet
Günü dolayısıyla çok sayıda ülkenin lideri Cumhurbaşkanı
Aliyev’i kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
Aliyev’e kutlama mesajı gönderdi.

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TÜRKPA, Uluslararası Türk Kültür ve Miras
Vakfı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası
kuruluşların yöneticileri de mesaj göndererek Aliyev’i kutladı.
102 yıl önce, 28 Mayıs 1918 tarihinde Tiflis’de Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ilan
edildi. Bugün bu tarih Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu olarak Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının birçok bölgesinde yâd ediliyor.

Müslüman Doğu’nun İlk Demokratik
Cumhuriyeti
Bağımsızlığı 28 Mayıs 1918’de Gürcistan’ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan
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Milli Şurası tarafından ilan edilen Azerbaycan, Müslüman
doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olarak Türk tarihindeki
yerini aldı.
Azerbaycanlılar, bağımsızlığın hemen ardından geçici
hükümet oluşturdu fakat Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için hükümet bir süre ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de faaliyet gösterdi. Hükümet, komşu
devletlerle ilişki kurmak için çalışmalara başladı ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı devleti oldu.
Azerbaycan ve Osmanlı devleti arasında 4 Haziran
1918’de anlaşma imzalandı ve bu kapsamda dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa (Killigil) komutasında bir ordu kurarak Azerbaycan’a yardım gönderdi.
“Kafkas İslam Ordusu” 15 Eylül 1918’de Bakü’ye girdi
ve hükümet buraya taşındı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü’nün
kurtuluşu için yaptığı savaşlarda 1130 şehit verdi.
Azerbaycan’da, kısa sürede ekonomi, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapılarak ülke tarihinde
ilklere imza atıldı. Cumhuriyetin “İstiklal Bildirisi”nde ırk,
din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara
eşit haklar tanındı.
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çoğu ülkeyi terk etti fakat hepsi Azerbaycan davasını hayatlarının sonuna
kadar yaşattı.
Azerbaycan’ın kurucusu olarak
kabul edilen Mehmet Emin Resulzade,
yaşamının son dönemlerini Türkiye’de
geçirdi. 1949’da Ankara’da Azerbaycan
Kültür Derneğini kurdu, kitaplar yazarak, konferanslar düzenleyerek ülkesinin durumunu anlatmayı sürdürdü.
Resulzade’nin, “Bir kere yükselen
bayrak bir daha inmez sözleri” yıllar
sonra tüm Azerbaycanlılar için slogan
haline geldi.
Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını
ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde, ülkenin 1918-20 yıllarında faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varisi
olarak kabul edildiği belirtildi.

Azerbaycan, Müslüman doğuda
kadınlara seçme hakkı tanıyan ilk ülke
oldu. Ülkenin kendi para birimi ve posta
pulları tedavüle girdi, Devlet Bankası ve
Bakü Devlet Üniversitesi kuruldu. Dış
tehditlere karşı 26 Haziran’da Azerbaycan kendi ordusunu kurdu, bu ordu
Bölgenin Ermeni çetecilerden temizlenmesi için yoğun bir mücadele yürüttü.

‘Bir kere yükselen
bayrak bir daha inmez’
Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan
1920’de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.
Hükümet yöneticileri ve aydınların

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin102. yıl
dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
ilan edilmesinin 102. yılını yayınladığı
bir mesajla kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü’nü

Hükümetin 27 Haziran 1918’de aldığı kararla, Türk dili devlet dili olarak
ilan edildi. Daha önce çoğunda Rusça
eğitim yapılan ortaokullarda, Türkçe
eğitim yapılması zorunlu kılındı.
7 Aralık 1918’de 120 sandalyelik
parlamento faaliyete başladı. Ülkedeki
tüm siyasi parti ve etnik grupların temsil edildiği parlamento, faaliyet gösterdiği 17 ay süresince 230 yasa tasarısı
kabul etti.
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tebrik ederek, Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’e ve Azerbaycan
halkına sevgilerini iletti.

stratejik ortak olan Azerbaycan
ve Türkiye ilişkilerini daha da
geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

“Şarkın İlk
Cumhuriyeti Can
Azerbaycan ve
Jeopolitik Önemi”
Dünya genelinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 102
yaşı çeşitli etkinlik ve konferanslarla alındı. Pandemi tedbirleri nedeniyle düzenlenen online
konferanslar büyük ilgi gördü. Bu konferanslardan birisi de “Şarkın İlk Cumhuriyeti Can Azerbaycan ve Jeopolitik
Önemi” konferansı oldu.
Azerbaycan Diasporadan Sorumlu
Devlet Komitesi Başkanlığı, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye
Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen “Şarkın İlk Cumhuriyeti Can
Azerbaycan ve Jeopolitik Önemi” başlıklı sempozyuma Türkiye ve Azerbaycan’dan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.
TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar’ın moderatörlüğündeki toplantıda
konuşan Azerbaycan Diasporadan So-

rumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat
Muradov, Azerbaycan halkının 102 yıl
önce cumhuriyetin kurulması için Türkiye’nin
yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, cumhuriyetin ilan edildiği 28 Mayıs’ın Azerbaycan tarihindeki en
şanlı sayfalardan biri olduğunu
söyledi. İbrahim, Azerbaycanlıların bölgenin ilk demokratik
cumhuriyetini ilan ederek jeopolitik bir dönüşüme imza attıklarını kaydetti.

Muradov, iki kardeş ülkenin 102 yıl sonra da beraber olduğunu
ve birlikte hareket ettiğini kaydetti.
Azerbaycan
Milli
Meclis Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, temelleri 102 yıl önce atılan
bugünkü Azerbaycan’ın artık daha güçlü ve etkin bir ülke olduğunu ifade etti.
Aliyev, dost ve kardeş olmanın yanı sıra

TBMM Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul
Milletvekili Şamil Ayrım, konuşmasında, Dağlık Karabağ sorununa dikkati çekerek, uluslararası kamuoyunun
Azerbaycan’ın mağduriyetine kayıtsız
kaldığını ve çifte standart uyguladığını
belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi
İsmail Safi, Mehmet Emin Resulzade
başta olmak üzere Azerbaycan’ın kurucularının Türkiye’de daha fazla tanıtılması gerektiğini söyledi.
Türkiye Uluslararası İlişkiler ve
Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM)
Başkanı Sinan Oğan, Azerbaycan’ın o
dönemde Sovyetler tarafından işgal
edilmeseydi hem insan hem de maddi
potansiyeli ile bugün daha farklı ve güçlü olacağını vurguladı.
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Türkiye ile
Azerbaycan
arasında imzalanan
ilk anlaşma:
Batum Anlaşması
102. Yaşında

‘

İki devlet tek millet’ şiarının tarihi temellerinden biri olan
Batum Anlaşması bu yıl 102. yaşını kutladı. Anlaşma ile iki
devlet arasında kurulan diplomatik ilişkiler bugün stratejik ortaklığın en özel örneklerinden biri olarak uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekiyor.
Bağımsızlığını 28 Mayıs 1918’de ilan eden Azerbaycan
ile Osmanlı Devleti arasında 4 Haziran 1918’de Batum’da imzalanan anlaşma, iki kardeş ülkenin diplomatik ilişkilerinin
temeli olarak kabul
ediliyor.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa’yı (Killigil), Azerbaycan’a yardımda bulunmak için bir ordu
kurulmakla görevlendirdi.
Nuri Paşa komutasında oluşturulan Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu, Filistin Cephesi’nden getirilen 106. ve 107. piyade ve 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan’ın diğer illerini, Ermeni ve Bolşevik
çetelerden kurtarmak için harekete geçti.

Kafkas İslam Ordusu’nu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı şu

25
Mayıs
1918’de Azerbaycan
hükümetinin
geçici başkent olarak kullandığı Gence’ye ulaşan Kafkas
İslam Ordusu’ndaki
asker sayısı, Azerbaycan
kolordusundan yapılan bin
kişilik takviyeyle 12
bine ulaştı.

İki devlet arasözlerle tanımlar:
sında siyasi, huku“Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa komutasında bir ordu oluşturdu.
ki, ticari ve askeri
Kafkas İslam Ordusu çok müthiş teşkilatlanmıştı. Bu adeta bir
alanlarda dostane
gönüllüler ordusuydu. Bu ordu 100 sene önce Bakü’yü kurtardı. 2.5
ilişkilerde bulunma
ay kaldı burada. Mondoros Mütarekesi sonrasında çekilmek zorunda
amacı ile hazırlakaldı. Galip olduğumuz bölgeden hüzünlü şekilde çekilmek zorunda
nan anlaşmaya Oskaldık. Bakü’nün kurtarılması 1. Dünya Savaşı’nda kazandığımız 3.
manlı Adliye Nazırı
Halil Bey (Menteşe)
büyük zafer. Bu çok önemli bir olay. Türkiye Azerbaycan birliği bu
ve Kafkas Cephesi
gün de çok önemli. Gerçekten de bir millet, iki devletiz. Fakat 100
Kumandanı Vehip
sene önceki problemler kalkmadı. Sadece şekil değiştirdi.”
GüzergahındaPaşa ile Azerbayki Göyçay, Salyan,
can Milli Şurası
Ağsu ve Kürdemir’i
Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Dışişleri Bakanı Mude Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen
hammet Hasan Hacınski imza attı.
ordu, 15 Eylül 1918’de Bakü’yü kurtardı.
Anlaşmanın ilk maddesinde Osmanlı ile Azerbaycan
Kafkas İslam Ordusu, Bakü’nün kurtuluşu için yaptığı
arasında kalıcı barış ve dostluk olacağı, 4. maddesinde ise
mücadelede bin 130 şehit verdi.
Osmanlı’nın, gerek duyulduğu takdirde Azerbaycan’a askeri
Bakü’nün 15 Eylül 1918’de Ermeni-Bolşevik işgalinden
yardımda bulunabileceği ifade edildi.
kurtarılması, Azerbaycan tarihinin en parlak olaylarından
Altıncı maddeye göre taraflar, demir yolu ulaşımının gebiridir. Bu nedenledir ki hem Batum anlaşması ile kurulan
lişmesinde birbirlerine yardımda bulunacakları ve indirimli
diplomatik ilişkilerin kurulması hem de Kafkas İslam Ortarife uygulayacakları konusunda anlaştı.
dusu’nun faaliyetleri iki kardeş ülkede de yad edilmektedir
Dördüncü maddeye istinaden, Azerbaycanlı yetkililer, ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul
Osmanlı hükümetinden askeri yardım isteğinde bulundu.
edilmektedir.
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“Karabakh is Azerbaijan!” Youtube
Kanalının Sunumu Yapıldı

Azerbaycan Diaspora Gönüllülerinin girişimiyle oluşturulan
“Karabağ Azerbaycandır!” (Karabakh is Azerbaijan!) YouTube
kanalının takdimatı yapıldı.

A

zerbaycan Diaspora Gönüllülerinin girişimiyle oluşturulan
“Karabağ Azerbaycandır!” (Karabakh is Azerbaijan!) YouTube kanalının takdimatı yapıldı.
Sanal etkinlikte Bakü ve farklı
bölgelerde yaşayan yaklaşık 50 Diaspora gönüllüsü, Devlet Diaspora
Komitesi’nin Daire Başkanı Agil Esadov ve Devlet Komitesi çalışanı, “Azerbaycan Diaspora Gönüllüleri” programının koordinatörü Bahtiyar Rahimov
iştirak etmiştir. Etkinliğin açılışını
yapan Devlet Komitesi “Propaganda,
Enformasyon ve Analitik İnceleme”
Daire Başkanı Agil Esadov gençleri
selamlayarak “Karabakh is Azerbaijan!” isimli YouTube kanalının önemine dikkat çekti ve yapılacak işlerden
bahsetti.

Daha sonra “Azerbaycan Diaspora Gönüllüleri” koordinatörü Bahtiyar Rahimov gençleri selamladı ve
üniversitelerde sınav dönemi olduğu
halde zaman ayırdıkları ve çevrimiçi
konferansa katıldıkları için teşekkür
etti. Salgın sırasında devletin aldığı
önlemlere dikkat çekerek, gençleri
karantina dönemi kurallarına sıkı sıkıya uymaya çağırdı.
YouTube kanalı hakkında konuşan Rahimov, girişimi memnuniyetle
karşıladı ve Komite liderliğine desteği
için teşekkür etti.
Gönüllü gençler, dünyada enformasyon savaşının yaşandığı bir dönemde her birimizin asker olduğumuzu, Azerbaycan hakkındaki gerçeği,
özellikle Dağlık Karabağ hakkındaki
gerçeği dünya toplumuna aktarmamız

TÜRKİYE

29

gerektiğini vurguladı. Gençler böyle
bir girişimi destekledikleri için Devlet
Komitesine ve yönetimine teşekkür
ederek, “Karabağ Azerbaycandır!”
sözlerinin tüm dünya tarafından kabul
görmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Sunumun sonunda katılımcılar şu beyanatı verdiler:
“Azerbaycan diasporası halkı olarak bizler, Başkomutan’ın Avrupa’nın
merkezindeki işgalci ülkenin Başbakanına verdiği tarihi dersten cesaret
alarak “Karabakh is Azerbaijan!” adlı
bir YouTube kanalı oluşturuyoruz. Kanal, Karabağ gerçeklerinin yanısıra;
tarih, gelenekleri, doğası, mutfağı,
nüfusu, kültürü, müziği, insanları vb.
konular Azerbaycan dilinde, İngilizce
ve Rusça videolar hazırlayıp paylaşacağız.”

AZERBAYCAN

Rusya’daki Belediyelere Seçilen
Azerbaycanlı Meclis Üyeleriyle Video
Konferans Yapıldı
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin girişimiyle Rusya Federasyonu’nun farklı bölgelerindeki yerel yönetimlerdeki
belediyelerde yer alan bir grup Azerbaycan kökenli meclis üyelerinin katılımıyla bir video konferans düzenlendi.
Devlet Diaspora Komitesi’nin Başkanı Fuad Muradov,
Moskova bölgesi Khimki Şehir Konseyi
yardımcısı Hanoglan Aliyev, Petersburg
şehrinin Ivanovsky ve Vedensky Belediye
Konseylerinin meclis üyeleri Elşen Hamzayev ve Sabir Mesimov, Udmurtia Cumhuriyeti İjevsk Şehir Meclisi üyesi Behruz
Hümbetov, Tuva Cumhuriyeti Kızıl Şehir
meclis üyesi Çingiz Aliyev’in yanı sıra Devlet Diaspora Komitesi’nin yetkilileri Ruslan
Guliyev, Tural Safarov, Zaur Ramazanov ve
Teymur Atayev katıldı.
Devlet Komitesi Başkanı 28 Mayıs
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle konferansa katılanları selamladı ve tebrik etti. Salgın sırasında
diaspora alanında yapılan çalışmalardan bahseden Başkan,
Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgesel yasama organlarında
temsil edilen Azerbaycanlı meclis üyelerine başarılar diledi ve
onları kendi bölgelerinde yaşayan Azerbaycanlılarla daha etkin
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çalışmak için Devlet Komitesi ile yakın işbirliğine davet etti.
Görüşmelerde milletvekilleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yurttaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini
azaltmak için yapılan faaliyetler ve atılan adımlar hakkında detaylı bilgi verdi.
Devlet Diaspora Komitesi’nin faaliyetlerinin son yıllarda büyük bir canlanma içerisinde olduğunun önemi vurgulandı. Azerbaycan hükümetinin görüş ve önerilerine
olan ilgisine çok olumlu yaklaşan yurttaşlarımız, farklı bölgelerde faaliyet gösteren
Azerbaycanlı meclis üyeleri için bir koordinasyon merkezi kurulmasını önerdiler.
Sanal etkinliklerin sadece tarihi günlerde değil, aynı zamanda düzenli olarak
yapılmasının önemi vurgulandı. Her iki
ülkenin bölgelerindeki bilim adamlarının,
kamuoyunun ve siyasi figürlerin, sivil toplum temsilcilerinin
katılımıyla çeşitli konularda video konferansların da Azerbaycan diasporasının faaliyetlerini genişletmeye ve daha etkin hale
getirmeye yardımcı olabileceği vurgulandı. Devlet Diaspora Komitesi’ne teşekkür ettiler.
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Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı
Mihriban Aliyeva’dan Türkiye’ye Teşekkür
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva Ankara’nın en
önemli simgelerinden olan Atakule’nin
Covid-19 ile mücadele kapsamında
Azerbaycan’a destek amaçlı olarak
Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatılmasından dolayı kardeş ülke
Türkiye’ye teşekkür etti.
Aliyeva, Facebook hesabı üzerinden Atakule’nin fotoğrafı ile yapmış
olduğu paylaşımda; “Kardeşimiz Türkiye’ye derin şükranlarımı sunuyorum.
Ülkelerimiz her zaman hem mutlu hem
de zor günlerde birbirinin yanındadır.

Bizim birliğimiz, bizim gücümüz bundadır. Halklarımıza sağlık, ülkelerimize barış ve refah diliyorum. Yüce Tanrı
dünyamızı korusun!” ifadelerini kullandı.

Başkentin sembolü
Atakule Azerbaycan
Bayrağı’nın renkleriyle
ışıklandırıldı
Azerbaycan, Türkiye’nin yeni tip
koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan’da
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Bakü’nün yeni mimari sembollerinden
Haydar Aliyev Merkezi’nin dış cephesine Türk Bayrağı yansıtmıştı.
Türkiye de bu jest üzerine Azerbaycan ile olan yakınlığını, dayanışmasını
ve kardeşliğini simgelemesi amacıyla
Atakule’yi, kardeş ülkenin bayrağının
renkleriyle aydınlatmıştı.
Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda “İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan’a Sevgilerle” mesajı yazılırken,
Atakule’nin AVM kısmında bulunan
kavisli dev led ekranlardan iki ülkenin
bayrakları dalgalandırılmıştı.
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TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN DİASPORA
ÇALIŞMALARI KONUSUNDA ONLİNE
TOPLANTI YAPILDI

D

evlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov,
Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Akraba Topluluklar
(YTB) Başkanı Abdullah Eren ile video konferans
yöntemi ile görüşme yaptı.

Görüşmede ikili, Ermenistan-Azerbaycan’ın sınır bölgesinde yer alan Tovuz’a gerçekleştirmiş olduğu provokatif
saldırıyı ve bunun sonucunda şehit olan asker ve sivillerin
durumunu, Ermenistan’ın saldırısı karşısında yurt dışında
bulunan diaspora örgütlerinin bu saldırı karşısındaki tutumları ele alındı.

“Bir milletin iki diasporası olmaz.
Türk milleti, dünyanın neresinde
olursa olsun her zaman bir ve
beraberdir; dost ve kardeş can
Azerbaycan’ın yanındadır”
Türkiye’nin, Ermenistan’ın saldırılarına karşı her zaman
Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayan Eren, Ermenistan’ın haksız işgal politikasını kınadı ve YTB’nin de Azerbaycan’ın haklı davasında faaliyetleriyle destek olacağını belirtti.
Dünyanın çeşitli yerlerinde Türk ve Azerbaycan diasporalarının Ermenistan’ın askeri provokasyonlarına karşı ortak tepki
verdiğini belirten Eren, “Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk
milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir, dost ve kardeş Can Azerbaycan’ın yanındadır’’ dedi.
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuat Murad, Azerbaycanlıların bulundukları yabancı ülkelerde Ermenistan saldı-
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rılarına karşı yapmış oldukları barışçıl gösterilerini engellemek isteyen Ermenilerin provokatif eylemleri hakkında bilgi
verdi. Komite başkanı ayrıca Ermenilerin elçilik, konsolosluk
ve misyon binalarına saldırdığını, çeşitli vandalizm eylemleri
gerçekleştirdiğini ve Azerbaycanlılara karşı fiziksel güç kullandığını kaydetti.

“İş birliğimizi arttırmaya yönelik
çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
İki kardeş ülkenin diasporadan sorumlu kurumları olarak yakın ilişkilere her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Eren, son 2 yıldır önemli çalışmalara imza attıklarının da altını çizdi. YTB Türkiye Bursları ile Türkiye’de eğitim
gören Azerbaycanlı öğrencilerin arkasında olduğunu ifade
eden Abdullah Eren, “Türk Konseyi çerçevesinde Türkiye’de
diasporadan sorumlu komite başkanları/bakanlar toplantısı
yaptık. Almanya Berlin’de, ABD New York’ta diasporalarımızı
buluşturan sivil toplum örgütleri toplantıları yaptık. İş birliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Böyle bir toplantıda olduğu için memnuniyetini dile
getiren YTB Başkanı Abdullah Eren Türkiye’nin her zaman
Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve buna tüm dünyanın şahit
olduğunu kaydederek, iki kardeş ülkenin diaspora kuruluşlarının ortak faaliyetlerinin öneminden de bahsetti. İki kardeş kurum arasındaki üst düzey iş birliğinin 2018 yılında imzalanan Diaspora ile İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na uygun
olarak gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.
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KARDEŞ AZERBAYCAN DOĞU
AKDENİZ’DE DE YANIMIZDA

A

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12 Temmuz’da meydana gelen Ermenistan saldırıları esnasında ilk tepki ve desteğin kardeş ülke Türkiye’den
geldiğini ifade etti. İki ülke arasındaki kardeşliği her
fırsatta dile getiren Aliyev açıklamasında; “Her zaman arkadaşım ve kardeşim Erdoğan’a büyük saygı duydum. Türk halkına
olan sevgim sır değil” dedi.
Aliyev ayrıca; “Erdoğan, iki kardeş ülkenin hep birlikte
olacağını söyledi. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı
sunuyorum. Bu günlerde sürekli temas halindeyiz” diyerek iki
ülkenin daima birbirini destekleyeceğinin mesajını verdi.
Konuşmasında dünyada Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği gibi başka bir ülke örneği olmadığını söyleyen Aliyev, Doğu
Akdeniz konusunda da Türkiye’ye açık ve net desteğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’den Yunanistan’ın yeni atanan
Bakü Büyükelçisine net mesaj: Türkler
bizim kardeşimizdir

Türkiye’nin sadece dost ve ortak değil aynı zamanda Azerbaycan için kardeş ülke olduğunu kaydeden Aliyev, “Türkiye’yi
tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz.
Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan’ı
her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz’deki
keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Tutumumuzu
bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim
için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız”
sözlerini kullandı.

“Türkiye de Azerbaycan’ın tereddütsüz
her daim yanında olacak”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz’deki keşif konuları dahil her konuda Türkiye’yi desteklediklerini vurguladı.
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Aliyev, Yunanistan’ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos’u kabul etti. Bu görüşme ile ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Piperigos’u
kabulü sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe de değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı eleştirirken Türkiye’ye olan desteğini açıkça ifade eden Aliyev’e sosyal
medya üzerinden teşekkürlerini sundu.
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Twitter üzerinden teşekkürlerini
ileten Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili Twitter
paylaşımını alıntılayarak, “Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan’ın desteğinden hiç kuşku duymadık.
Türkiye de Azerbaycan’ın tereddütsüz
her daim yanında olacak. Tek millet iki
devlet” ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan: “Şu ana
kadar hiçbir devlet
başkanı, Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev gibi
Türkiye’ye desteğini bu
açıklıkta belirtmemişti”
Türkiye Uluslararası İlişkiler ve
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı ve 24. Dönem Milletvekili
Sinan Oğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in Yunan büyükelçisine belirttiği ettiği görüşler Türkiye ve Azerbaycan’ın aslında bir millet, iki devlet olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir.
Şu ana kadar hiçbir devlet başkanı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gibi Türkiye’ye
desteğini bu açıklıkta belirtmemişti.

“Türk Halkı Büyük
Bir Sevinç ve Gururla
Karşıladı’’

kardeşliğinin bir manifestosu olarak

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu
açıklamasının Türkiye için çok önemli
olduğunu belirten Sinan Oğan; “Türk
halkı onu büyük bir sevinç ve gururla
karşıladı. Temmuz ayında Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesi yönünde yaptığı provokasyonda Türkiye,
kardeş Azerbaycan’a desteğini tüm
dünyaya ilan eden ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Büyükelçi ile
görüşmesinde yaptığı konuşmanın yanı
sıra Ermenistan’ı destekleyenlere bir
mesaj gönderdi’’ dedi.

üçüncü bir ülkeye net bir tavır sergi-

değerlendirdi.”
Aygün Attar, Azerbaycan ilk defa

leyerek kardeş ülke Türkiye’nin yer almıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
açıklaması Yunanistan üzerinden tüm
Avrupa’ya verilmiş açık bir mesajdır.
Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan- Yunanistan ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri
iş birliğinden duymuş olduğu rahatsızlığını açıkça dile getirmiştir. Sayın

Aygün Attar: ‘‘Azerbaycan
Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in
konumu bir kardeşlik
manifestosudur’’
Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı
Prof. Dr. Aygün Attar, “Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu konuşmasını iki ülkenin
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Aliyev, aynı zamanda AB ülkelerine de
açık mesaj vererek Doğu Akdeniz’de
Türkiye’nin karşısına dikilen herkese
aleni meydan okudu. Bu olay Tek millet
ve iki devlet olmanın temel prensibidir,
ayrıca Sayın Aliyev’in bu net tavrı ile
Türkiye’nin rakiplerine atılan sağlam
bir kroşedir.
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İKİ ÜLKE CUMHURBAŞKANLARI
BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNUN
102. YIL DÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE TELEFON
GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ile Bakü’nün kurtuluşunun 102. yıl
dönümünü münasebetiyle bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi.

nı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e telefon görüşmesi için
teşekkürlerini iletti. Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen askeri geçit törenine de görüşmede değinilen konular arasında yer aldı.
Görüşmede ayrıca Devlet Başkanları iki
kardeş ülkenin her koşulda birbirlerinin
yanında olduklarını ve birbirlerine olan
desteklerini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Bakü’nün
Kurtuluşunun 102. Yıl
Dönümü Dolayısıyla
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a
Bir Mektup Gönderdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev Bakü’nün Kurtuluşunun 102. yıldönümü münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a mektup gönderdi. Aliyev göndermiş olduğu mektupta şunlara değindi;

T

ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’nün
kurtuluşunun 102. yıl dönümünü münasebetiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102. yıl
dönümünü kutlayarak Cumhurbaşkanı
Aliyev’e tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yönelik tehditler
ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu
birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm
dünyaya bir örnek ve mesaj olduğunu
kaydetti. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini
derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme
kararlılığını yineleyen Erdoğan, her şart-

ta kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında
olduğunu kaydetti ve Azerbaycan halkına
selamlarını iletti.

İlham Aliyev,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı Aradı
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı arayarak Bakü’nün işgalden
kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.
Aliyev, bu uğurda şehit düşenleri
saygı ile andığını ve anılarının halkımızın
gönlünde her zaman yaşayacağını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
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‘‘Bugün Bakü’nün kurtuluşunun
102. yıl dönümünü kutluyoruz. O dönemin
zorluklarına rağmen kardeş Türkiye yardımını Azerbaycan’dan esirgemedi. Nuru
Paşa liderliğindeki Kafkas İslam Ordusu
Azerbaycan’a gelerek mücadeleye katıldı. Yeni kurulan Azerbaycan Milli Ordusu
ve gönüllülerle birlikte Gence’den Bakü’ye görkemli bir savaş rotası geçiren
Kafkas İslam Ordusu, Bakü’yü Ermeni
ve Bolşevik işgalinden kurtardı. Bu yolda
canını feda eden şehitlerimizi derin bir
saygı ve hürmetle anıyorum. Hafızaları
her zaman kalbimizde.
15 Eylül Azerbaycan halkı için çok
önemli bir gün. Aynı gün Bakü işgalden
kurtarıldı ve ilk kez bağımsız Azerbaycan
devletinin başkenti ilan edildi. Bu tarihi
zaferin ardından Kafkas İslam Ordusu
ve Azerbaycan Milli Ordusu’nun zafer yürüyüşü Bakü halkı tarafından büyük bir
coşku ve sevinçle karşılandı.
İki yıl önce Bakü sokaklarında bu
coşku ve aşk yeniden canlandı. Bakü’nün
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Türkiye Azerbaycan
Dostluk, İşbirliği
Ve Dayanışma Vakfı
Bakü’nün Kurtuluşunun
102. Yıl Dönümü
Münasebetiyle Gece
Düzenledi

kurtuluşunun 100. yıl dönümüne adanmış askeri geçit törenine Azerbaycan ve
Türk askerlerinin katılımını sizlerle birlikte izledik. Kuşkusuz bu tarihi olay her
zaman hatırlanacaktır.
Bugün Azerbaycan-Türk kardeşliği
ve dostluğu tüm dünyaya bir örnektir. 12
Temmuz’da kardeş Türkiye Cumhuriyeti,
Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı askeri
provokasyonuna karşı sert bir tavır aldı.
Azerbaycan halkı, Tovuz’daki olaylarla
ilgili net açıklamalarınızı takdir ediyor.
Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye’nin yanında yer almış ve her konuda
sarsılmaz desteğini göstermiştir. Azer-

baycan-Türkiye stratejik ittifakı ve ortaklığı bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında ve işbirliğinin geliştirilmesine
katkıda bulunmada önemli bir faktördür.
Nitekim kardeş ve dost ülkelerimiz
ve halklarımız arasındaki ilişkiler, büyük önder Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki
devlet” sloganı doğrultusunda her alanda başarılı bir şekilde gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanı, sizlere kardeş Türkiye halkına sağlık, çalışmalarınızda başarılar, barış ve refah diliyorum’’
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Onursal Başkanlığını yaptığı Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği
ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Bakü’nün
düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl
dönümünü için bir kutlama gecesi düzenledi. TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün
Attar’ın açılış konuşmasını yaptığı gecede her iki ülkenin istiklal marşları çalındı
ve iki devlet tek millet vurgusu yapıldı.
Gecede kürsüye çıkan Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu
konuşmasında Azerbaycan ile Türkiye
arasında sağlam ve sarsılmaz bir kardeşliğin olduğuna işaret etti. Azerbaycan
Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve
TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Şamil
Ayrım konuşmalarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Kafkas
İslam Ordusunun Azerbaycan’daki faaliyetleri ve önemini vurguladılar.

Türk F16’ları Gence
Semalarında Uçuş
Gerçekleştirdi
Bakü’nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle 15 Eylül’de Azerbaycan
ve Türkiye Hava Kuvvetlerine ait uçakların Gence şehri üzerinden gösteri uçuşları yapıldı.
Türk F-16’ları ve Azerbaycan savaş
uçaklarının, Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
dolayısıyla yaptığı uçuşlar, Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamlayan Genceliler, her
iki ülkenin askeri helikoterlerle yaptığı
uçuşları büyük bir ilgiyle izledi.
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AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN
HATTINDA ÇATIŞMA:
TOVUZ SALDIRILARI
Tüm dünyanın dikkati başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere Libya
ve Suriye’de yaşanan çatışmalara odaklanmışken 1994 yılından beri Güney
Kafkasya’da sözde ateşkesin sağlanmaya çalışıldığı Azerbaycan-Ermenistan
gerilimi yeniden alevlenmiştir.

T

üm dünyanın dikkati başta Doğu
Akdeniz’deki gelişmeler olmak
üzere Libya ve Suriye’de yaşa-

nan çatışmalara odaklanmışken 1994
yılından beri Güney Kafkasya’da sözde
ateşkesin sağlanmaya çalışıldığı Azerbaycan-Ermenistan gerilimi yeniden
alevlenmiştir. Özellikle de bütün dünya
Covid-19 pandemi süreciyle meşgul-

ken 12 Temmuz günü Ermenistan’ın
Azerbaycan’a ait olan ve Dağlık Karabağ sınırlarının dışında yer alan Tovuz
iline yönelik ani saldırısı tüm dünyada
ve bölgede adeta şok etkisi yaratmıştır.
İç politikasında ve ekonomisinde
sorunlar olan Ermenistan’ın Tovuz’da
attığı bu cüretkar adım aslında Ermenistan’ın iç politikasında algıyı başka
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yöne çekmeye yönelik olarak da değerlendirilebilir. Ermenistan 12 Temmuz
günü başlattığı saldırılara uluslararası
alanda kılıf bulmak amacıyla pek de
inandırıcı olmayan çeşitli gerekçeler
ileri sürmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan’ın Tovuz saldırısını “Ermenistan’ın boyunu aşan bir girişim” olarak
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değerlendirmiştir. Nitekim bu hadiselerde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
sürdürdüğü mücadele karşısında dikkatleri Güney Kafkasya’ya çevrilmesi
hususunda “Fransız parmağı” olduğu
yönünde ciddi kuşkular ortaya çıkmıştır.
12 Temmuz günü öğleden sonra
Tovuz kentinde başlayan Ermeni saldırısı Azerbaycan Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklama ile dünya
kamuoyuna duyurulmuştur. Bakanlık
açıklamasında Erivan yönetiminin ateşkesi ağır bir şekilde ihlal etmesi sonucunda iki tarafın da kayıplar verdiği
bildirilmiştir. Ermenistan’ın yaptığı ani
ve beklenmedik saldırıya yönelik tepkisini ortaya koyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev
Azerbaycan-Ermenistan gerilimini müzakere yoluyla çözmeye “hevesli” uluslararası kamuoyunu Tovuz’daki saldırıyı kınamaya çağırmıştır.
14 Temmuz tarihine gelindiğinde
ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Azerbaycan
ordusunun en önemli askerlerinden
olan Tümgeneral Polad Heşimov ile
birlikte 7 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü öğrenilmiştir. Azerbaycan
Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev yaptığı açıklamada Ermenistan
ordusuna ait çok sayıda askeri aracın
vurulduğunu ve Ermenistan mevzilerinin imha edildiğini vurgulamıştır. Aynı
gün hız kesmeden devam eden Ermeni saldırıları sonucunda Tovuz kentine
ait Ağdam köyünde yaşayan Aziz Azizov
isimli 76 yaşında bir sivil de top ateşleri
sonucu yaşamını yitirmiştir.
Ermenistan saldırıların başlamasından itibaren kayıplarını açıkça paylaşmadığı gibi Azerbaycan’a desteğini
açıkça ortaya koyan Türkiye’yi hedef
alan açıklamalarda bulunmuştur.
Saldırgan politikasını söylemlerine de yansıtan Ermenistan 16 Temmuz günü Azerbaycan sınırında İHA

(İnsansız Hava Aracı) ile keşif uçuşu
yapma girişiminde bulunmuştur. Ancak Azerbaycan askerleri Ermenistan’a
ait İHA’yı tespit ederek imha etmiştir.
Günün ilerleyen saatlerinde Bakanlık
tarafından yapılan açıklamayla Ermenistan Ordusu’nun Tovuz kentine ait
Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerine büyük çaplı silahlar ve hava toplarıyla saldırdığı ancak siviller arasında
can kaybı olmadığı öğrenilmiştir.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı
basın servisi başkanı Albay Vagif Dergahli’nin açıklamasına göre sınırda
gerginliğin hakim olmasına rağmen
17-18 Temmuz gecesi Tovuz’da göreceli bir sakinlik hüküm sürmüştür.
Ateşkes zaman zaman Ermeni askerleri tarafından ihlal edilmeye çalışılmış
ancak Azerbaycan askerleri bu ihlal
girişimini engellemiştir. Vagif Dergahli açıklamasında Ermenistan’ın kasıtlı
olarak sivilleri ve sivil nesneleri hedef
aldığına, Azerbaycan birimlerinin müdahalesiyle sivillerin hedef olmasının
önüne geçildiğine değinmiştir.

Ermenistan’ın bu sonu gelmez saldırgan politikası ve ateşkes ihlalleri sonucunda sınırda gerginliğin tırmanması üzerine BM Genel Sekreter Sözcüsü
Stephane Dujarric, Tovuz’da yaşanan
gerilimi günlük basın brifinginde değerlendirmiştir. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimi takip ettiklerini eğer gerilim devam ederse iki ülke
arasındaki büyük bir çatışmanın felaket
olacağını ifade etmiştir. Nitekim Erivan yönetiminin ısrarcı saldırılarının
akabinde 21-22 Temmuz tarihlerinde
Azerbaycan üzerinde keşif yapma giri-
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şiminde bulunan 2 İHA daha Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmiştir.
İHA’ların düşmesi üzerine ateşkes
ihlallerinden vazgeçmeyen Ermenistan
23 Temmuz günü ateşkesi 47 sefer ihlal
etmiştir. Aynı gün Ermenistan Savunma
Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan
Facebook hesabından Ermenistan’da
“keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi” amacıyla Rusya ile
ortak hava savunma sistemleri tatbikatı
başlattıklarını duyurmuştur.
Stepanyan açıklamasında tatbikat
sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini ayrıca
tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma
sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan
ordusunun hava savunma sisteminin
bütün birliklerinin de katılacağını ifade
etmiştir.
Erivan yönetiminin bu savaş yanlısı
tutumu üzerine Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev 12
Temmuz’da başlayan ve gün geçtikçe
şiddetini arttıran Ermeni saldırılarını
değerlendirmiştir. Aliyev açıklamasında saldırıların nedeninin bölge güvenliğini tehdit etmek olduğunu söylemiştir.
Azerbaycan’ın bölgede lider ülke konumunda olduğunu ve Erivan yönetiminin
bölgedeki projelerin dışında tutulduğu
için başarısızlığını hazmedemeyip Bakü’nün projelerini tehdit altına almayı
amaçladığını ifade etmiştir. Ermeni askerlerin sivilleri hedef almasını “Ermenistan’ın kırmızı çizgisi yok.” cümlesiyle sert bir dil kullanarak eleştirmiştir.
Ermenistan’ın gün içerisinde 60
defalara ve hatta daha fazlasına varan
ateşkes ihlalleri, sivilleri hedef almaktan ısrarla vazgeçmemesi ve saldırgan
söylemlerinin gün geçtikçe devam etmesi üzerine Türkiye kardeş ülkesi
Azerbaycan’ın hem askeri hem politik
yönden yanında olma konusunda daima kararlı davranmıştır. 27 Temmuz
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günü Azerbaycan Savunma Bakanlığı
Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte büyük çaplı askeri tatbikat yapacağını duyurmuştur. İki ülke arasındaki askeri
iş birliği anlaşmasına göre hem Azerbaycan hem de Türkiye’nin orduları,
zırhlı araçları, topları ve bunların yanı
sıra askeri uçak ve hava savunma personellerinin tatbikatlarda yer alacağı
bildirilmiştir.

medi. Türkiye kardeş ülkesi Azerbaycan’ı Ermenistan’ın saldırıları karşısında yalnız bırakmadı. Ankara, Tovuz
saldırılarının başlangıcından itibaren
kararlılıkla Azerbaycan’a destek olmuştur. 12 Temmuz günü saldırılar başladığında üçüncü aktörlerin hepsinden
önce Türkiye, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Ermenistan’ı doğrudan sorumlu
tutan yazılı bir belge yayımlamıştır.

bu noktalara da geleceği belliydi. İşte
şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan’ın sivil bölgelerini ateş altında
tutuyor, oralara saldırıları var. Ama bu
saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan da şu anda kendilerine düşen,
özellikle topraklarının müdafaası adeta kendi halkının müdafaasına yönelik
adımları atmıştır. Bunu atarken de tabii
biz kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan’a
sonuna kadar desteğimizi vereceğiz.
Sayın Aliyev ile bu arada görüşmelerimi yapıyoruz. Görüşmelerimi yaptığım gibi en son dün oradan bir heyeti
de Türkiye’ye gönderdiler. Bu heyette
başta Savunma Bakanım olmak üzere
kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle
bir telefon görüşmesi yaptım. Azerbaycan’ın, Azeri kardeşlerimizin ta Kafkas
mücadelesinde olduğu gibi bugün de
yanındayız, yanında olacağız.”

“Tüm imkanlarımızla
Azerbaycan’ın
yanındayız”
Ortak tatbikatın, kara birliklerinin katılımıyla 1 ile 5 Ağustos tarihleri
arasında Bakü ve Nahçivan’da, askeri uçakların katılımıyla da 29 Temmuz
ila 10 Ağustos tarihleri arasında Bakü,
Nahçivan, Gence, Kürdamir ve Yevlah’ta yapılması planlanmıştır. 30 Temmuz tarihinde tatbikatların ilk aşaması
gerçekleştirilmiştir.

ERMENİSTAN’IN
SALDIRILARINA
TÜRKİYE’DEN TEPKİ
YAĞDI
12 Temmuz günü Azerbaycan’a ait
Tovuz bölgesinde gerçekleşen Ermeni
saldırısına Türkiye’den tepkiler gecik-

“Kardeş Azerbaycan’ı
kesinlikle yalnız
bırakmayız, sonuna
kadar da desteğimizi
vereceğiz”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, saldırıları kınayan ve Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu
vurgulayan belgenin ardından, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber’e
verdiği röportajda saldırıları şahsen
değerlendirdi.

17 Temmuz Cuma günü Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Ermenistan’ı şahsen
kınayan bir açıklamada bulunmuştur.

Çavuşoğlu, “Ermenistan özellikle
yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar
Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı.
Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez,
aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla
Azerbaycan’ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nı arayacağım,
değerlendirme yapacağız. Ermenis-

Konuşmasında AGİT Minsk Grubu’nun sonuç vermeyen çalışmalarını da eleştiren Erdoğan Azerbaycan’a
desteğini şu sözlerle ifade etmiştir,
“Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır
bu işi masada bırakmıştır. Bu işi hala
çözmemiştir, çözememiştir. Tabii işin
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tan’ın yaptığı kabul edilemez, aklını
başına toplasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullanarak Ermenistan’ı sert bir dille kınadı.

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar: “Yaptıkları
işin hesabını mutlaka
ödeyeceklerdir”
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetler, Komutanı
Ramiz Tahirov’u ve beraberindeki heyeti kabul eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin Azerbaycan’ın her
koşulda yanında olduğunu vurguladı.
Akar, “Bu açtıkları kumpasın altında kalacak bu kumpasta boğulacak
ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir” ifadeleriyle Türkiye’nin
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün
korunması konusunda ne kadar kararlı
olduğunu gösterdi.

“SİHA’larımızdan
mühimmatlarımız
ve füzelerimize
kadar Azerbaycan’ın
emrindedir”
Türk makamlarından gelen bu kararlı açıklamalar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “Savunma sanayimiz,
SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve
füzelerimize kadar Azerbaycan’ın emrindedir” açıklamasında bulunarak
Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri bir
destekten kaçınmayacağı vurgusunda
bulundu.

can-Ermenistan
sınırında
gerçekleşen saldırıya ilişkin ortak
bir bildiri yayınlayarak Ermenistan’ı kınadı.
16 Temmuz
günü yayınlanan
ortak bildiride,
“Türkiye Büyük
Millet
Meclisi
olarak
Ermenistan
silahlı
kuvvetlerinin 12
Temmuz’dan
başlayarak Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle
kınıyoruz” ifadelerine yer verildi. “Ermenistan hatalı bir yoldadır” vurgusu yapılan açıklamada, Ermenistan’ın
Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan
beri işgal altında tuttuğu hatırlatıldı.
Tovuz saldırılarının Ermenistan’ın
saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil ettiğine değinilen bildiride, Güney
Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın
önündeki en büyük engel olduğu değerlendirmesi de açıklamada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN
BİRÇOK KENTİNDE
AZERBAYCAN’A
DESTEK MİTİNGLERİ
DÜZENLENDİ

Tovuz bölgesine uygulanan saldırgan
politikanın devam etmesini protesto
etmek amacıyla, Türkiye’nin birçok kuruluşu ve derneklerinden Azerbaycan’a
destek amaçlı mitingler düzenlendi.

“Ermenistan’ın İşgalci
Politikasına Son!’’
Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi
Hazar İbrahim’in de katılımıyla, Ankara’da Ermenistan’ın saldırgan politikasını kınamak maksadıyla miting düzenlendi.
Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve
Dünya Türk Birliği (DTB) tarafından
düzenlenen miting, Ermenistan’ın hain
saldırısı sonucu ölen şehitler adına
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Ardından Azerbaycan ve Türkiye milli
marşları okundu.

TBMM’den Azerbaycan’a
Destek Gecikmedi

Dünya Kovid-19 ile mücadele ederken, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin
Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırıda bulunması ve yerleşim yerlerinin
bombardımana tutması Türkiye’deki
Sivil Toplum Kuruluşları tarafından endişe ve öfkeyle karşılandı.

Vakfın Ankara’daki genel merkezinde yapılan basın açıklamasında,
Büyükelçi Hazar İbrahim, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin geçmişte
olduğu gibi bugünde devam ettiğini belirtti. Azerbaycan topraklarının 30 yıldır
Ermenistan tarafından işgal altında olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) temsil edilen partilerden AK
Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Azerbay-

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin
12 Temmuz’da başlatmış olduğu askeri provokasyonlarını ve Azerbaycan’ın

TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da, “BMGK’yi ivedilikle göreve davet
ediyor, daha önce alınmış BMGK’nin
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822, 853, 874, 884 sayılı, AGİT’in 27
Şubat 1993 tarihli kararlarının Ermenistan tarafından uygulanmasını talep
ediyoruz” diyerek Ermenistan’ın işgalci
politikasını kınadı.

“Can Azerbaycan’a
Canımız Feda!’’
İstanbul’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı askeri provokasyonlarını protesto etmek amacıyla ‘’Can Azerbaycan’a Canımız Feda!’’ adlı miting
düzenlendi.
İstanbul Üniversitesinin Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği, Turan
Ocakları ve Bütün Azerbaycan Ocakları
tarafından düzenlenen miting, kentin
Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşti. Türkiye’deki Azerbaycan toplumu ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı
yaklaşık 5.000 kişilik mitingde konuşmacılar, Ermenistan’ın saldırı politika-

sını kınadıklarını, dünyadaki Azerbaycanlıların vatanına verdikleri desteği ve
Türk halkının Azerbaycan için canlarını
feda etmeye hazır olduklarını ifade ettiler.
Eskişehir’de ise eğitim alan Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan’ın hain
saldırısı sonrası şehit düşmüş kahraman askerleri anmak için bir araya
geldi. Ermenistan’ın işgalci politikasını
kınayan öğrenciler, şehitlerin aziz hatırası için Cenab Leytenant (Sayın Teğmen) adlı şarkıyı söyledi.
İzmir’in merkezindeki Konak Meydanı’nda da, sivil toplum kuruluşları ve
Azerbaycanlı öğrenciler gösteri düzenledi. ’Can Azerbaycan’’ platformunda
bir araya gelen topluluk, Azerbaycan’a
saldıran Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin askeri provokasyonlarını ve işgalci politikasını protesto etti.
Iğdır’da ise, Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti’nin yerel
teşkilatları ile sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın katıldığı bir miting düzenlendi.
Şehir merkezinde toplanan grup, Türk-Ermeni sınırındaki Alican sınır noktasına
vardı. Türkiye ve Azerbaycan
bayraklarının dalgalandığı sırada ‘’Seninleyiz Azerbaycan!’’,
‘’Karabağ
Azerbaycan’dır!’’,
‘’Ermenistan’ın İşgalci Politikasına Son!’’ sloganları atarak
Azerbaycan’a destek oldu.
Yürüyüşün sonunda Iğdır
Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğinin Başkanı
Ziya Zakir Acar, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri
Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı ile Iğdır Azerbaycan
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Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER)
Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, İSTAD – İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği
Başkanı Sefer Karakoyunlu ve diğer
kuruluşların temsilcileri, Alican sınır
noktası yakınlarındaki bölgeye siyah
çelenk yerleştirerek Ermenistan’ın işgalci politikasını bir kez daha kınadı.

Türkiye Azerbaycan
Derneği de Saldırılara
Tepkisiz Kalmadı
Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) yaptığı basın açıklamasında,
Tovuz saldırıları sonucunda şehit olan
Azerbaycan askerlerine rahmet diledi.
Ermenistan’ın saldırıları ise şiddetle
kınandı.
Yapılan açıklamada, 30 yıldır uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan halkına ve topraklarına karşı
saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan’ın, bölgedeki en büyük tehdidi oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, ekonomik sorunlar yaşayan Ermenistan’ın bu
saldırı ile dikkatleri başka yöne çekmek
istediği bildirildi.

Ağrı Dağı Zirvesinden
Mesaj
TÜRKAZDER üyeleri, 5137 metre
yükseklikte bulunan Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandı.
Ermenistan’ın askeri provokasyonlarını kınayan dernek üyeleri, Ağrı
Dağı’nın zirvesine çıkarak ‘’Karabağ
Azerbaycan’dır!’’ yazılı pankart açtı.
Ermenistan’ın işgalci tutumundan vazgeçmesini uman üyeler, dünya toplumu
ve uluslararası örgütlere seslenerek
Azerbaycan için adalet çağrısında bulundu.

AZERBAYCAN

İHRACAT ŞAMPİYONU SOCAR…

İ

stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 yılının İhracat
Yıldızları sıralamasında SOCAR Türkiye
(Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin
Türkiye’deki İştiraki), Türkiye’nin ihracat
şampiyonu oldu.
Bu yıl beşincisi düzenlenen İKMİB
2019 İhracatın Yıldızları ödül törenine
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Başkanı Adil Pelister
katıldı. Tören Covid-19 salgını sebebiyle
video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

SOCAR Türkiye adına aldığı ödüllerden memnuniyet duyduğunu belirten Rıza Bozoklar, Türkiye’nin en büyük
doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştirakleri Petkim, STAR Rafineri
ve SOCAR Dağıtım’ın Türkiye’ye toplam
3 milyar doların üstünde ihracat yaptığını

belirtti ve bu yatırımları gelecekte arttırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bozoklar,
SOCAR Türkiye’nin ödüllendirilmesinden
dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına ve İKMİB yönetimine şükranlarını sundu.

SOCAR Türkiye’nin tören ile ilgili
yaptığı açıklamada, genel ihracat sıralamasında SOCAR Türkiye ihracat şampiyonu olurken, “Mineral Yakıtlar” kategorisinde SOCAR Dağıtım birinci, STAR
Rafineri’nin ise ikinci olduğu aktarıldı.
Açıklamada, SOCAR Türkiye Rafineri ve
Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı
Rıza Bozoklar’ın ödül törenindeki konuşmasına da yer verildi.
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TOVUZ SALDIRILARI KARŞISINDA AZERBAYCAN’A
DESTEK GÖSTERİLERİ ÇIĞ GİBİ ARTTI

A

zerbaycan Devlet Diaspora Komitesi’nin organizasyon desteği ile
dünyanın birçok bölgesindeki soydaşlarımız 12 Temmuz’da Ermenistan’ın
Tovuz şehrine yönelik faaliyetlerini kınaayan ve Azerbaycan’ın hak sesini dünyaya
haykıran gösteriler düzenlediler.
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi ilk günden dünyanın birçok bölgesi
ile irtibata geçerek hem Azerbaycan’ın
diplomatik temsilcilikleri ile ilişkilerini
artırmış ve hem de Azerbaycan dernekleri ve cemiyetleriyle sıkı ilişki içerisinde
Dünya Azerbaycanlılarına müracaatlar
edilmiştir.
Yapılan müracaatda, yapılacak protesto ve gösterilerde Ermenilerin işlediği
zulümlerle ilgili tüm fotoğraf ve videoların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yakın
diplomatik misyonuna, Azerbaycan Koordinasyon Kurulları’na, yurtdışındaki
Azerbaycan Evleri’ne ve www.diaspora.
support adresine göndermeleri istenmiştir.
Yurttaşlarımıza, yaşadıkları ülkelerin yasaları çerçevesinde provokasyonlara karşı dikkatli olmaları, tüm mücadeleyi hukuki düzeyde yürütmeleri ve
yaşadıkları ülkelerin kanunları çerçevesinde gerçekleştirmeleri tavsiye edilmiştir.
- Bununla beraber, İzinli gösterilerin slogan, banner, devlet bayrağı,
şehitlerimizin fotoğrafları vb. materyallerin temin edilmesine destek olunmuştur.
- Bir çok mitinglere Devlet Komitesi
tarafından maddi destek sağlanmıştır.
- Bir çok gösterilerin profesyonel
çekimleri yapılmıştır.
- Azerbaycan devletine ve ordusuna destek amacıyla yapılan izinli
gösterilerin sosyal ağlarda canlı
yayınlanması sağlandı.
- izinli gösterilerin tarihi ve yeri önceden yerel ve yabancı basına verilmiştir.

- Devlet Komitesi açıklama yaparak, ülkemizin hak sesini dünyaya aktarmada görev alan yurttaşlarımıza teşekkür etmiştir.
Yurttaşlarımıza dikkatli olmaya,
kendilerini Ermenilerin kışkırtıcı
eylemlerinden korumaya, hiçbir
provokasyona gelmemeye çağrılmıştır. Açıklamada; Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatına esasen,
yurttaşlarımızın kendi ülkelerinin
yasaları ve uluslararası hukuk
çerçevesinde ihlal edilen haklarının eski haline getirilmesi, maddi
ve diğer zararların giderilmesi için
mümkün olan tüm adımların atılacağı ifade edilmiştir.
- Tovuz provokasyonları ve Ermenistan’ın saldırgan politikaları
hakkındaki gerçekleri yansıtan İngilizce, Rusça ve Fransızca mektup hazırlanarak dünyanın önde
gelen siyasetçilerine ve ABD’li
kongre üyelerine Azerbaycan Di-
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aspora Gönüllüleri, yurt dışında
ve Azerbaycan’da yaşayan gençler
aracılığıyla binlerce mektup gönderildi;
- 12 Temmuz’da Ermenistan’ın
başlattığı Tovuz provokasyonu ve
Ermenilerin kışkırtıcı eylemleri ile
ilgili ve Azerbaycan diasporasının
yaptığı eylemlerine ilişkin 1 (bir)
terabaytlık veri tabanı oluşturuldu.
- Genel olarak Ermenistan’ın kışkırtıcı eylemlerine karşın yurttaşlarımızın protestolarını şu şekilde
sıralamak mümkündür:

1. Azerbaycan Devletine
Ve Ordusuna Destek
Amaçlı Yapılan
Gösteriler
Ermenistan’ın işgal politikasının
devam etmesi ve Azerbaycan’ın devlet

AZERBAYCAN

sınırında Tovuz bölgesi yönünde provokasyonu yurttaşlarımızın büyük öfkesine neden olmuştur. Yurtdışında yaşayan
Azerbaycanlılar ve dost ulusların temsilcileri, dünyanın önde gelen ülkelerinde
BM, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların ofisleri önünde ve dünyanın nüfuzlu
medyası medya organları karşısında mitingler düzenlediler.
Yapılan gösterileride; “Karabağ
Azerbaycan’dır!”, “Şehitler Ölmez, Vatan
Bölünmez”, “Karabağ Bizimdir, Bizim
Olacak”, “Ermenistan’ın Saldırgan Politikası Sona Ermeli!”, “Ermenistan Teröristtir”, “Azerbaycan Barış İstiyor” gibi
sloganlar atıldı. Ermenistan’ın saldırıları
sonucunda Tovuz cephesinde şehit düşen
askerlerimizin resimleri, Azerbaycan’ın
adaletli durumunu ifade eden posterler
asıldı. Azerbaycan topraklarını işgalden
kurtarmak ve ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak için dünyanın önde gelen
devletlerinden ve etkili uluslararası kuruluşlarından kararlı önlemler almaları
istenmiştir.

kurtarılmasına ilişkin aldığı kararların
uygulanmasını sağlaması istenmiştir.
Ukrayna’daki eylem sonunda kararların
rakamlarıyla birlikte 4 futbol topu Ukrayna’daki BM Ofisi’ne takdim edildi.

landa, Belçika, Amerika Birleşik Devlet-

Belirtildiği gibi Ermeniler, sahte ve
saldırgan yapılarını bir kez daha gösterdiler ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki Azerbaycan elçilikleri önünde izinsiz
mitingler düzenlemeye çalıştılar. Bu kez
Ermenilerin mitinglerde yanlış sloganlar
ve konuşmalar yaparak dünyayı aldatma
girişimi, yurttaşlarımızın birliği ve örgütlenmesi nedeniyle gerçekleşmedi

yurttaşlarımızın bilgi alarak derhal Azer-

Ermeniler tarafından Polonya, Hol-

leri (Washington, Los Angeles), Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna’daki Azerbaycan
büyükelçilikleri

baycan diplomatik misyonlarında toplanmaları sayesinde işgalci Ermenilerin
sahte sloganları etkisiz hale getirildi ve
Ermenilerin bu gösteri girişimleri fiyasko
ile neticelendi.
Genel olarak 12 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında farklı ülkelerde düzenlenen etkinliklerin istatistiki
tablosu aşağıdaki gibidir:

27 ülkedeki 71 mitingden üçü İsveç,
Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna’da BM önünde yapıldı. Mitinglerde
alınan kararlar yinelenmiş ve BM’den,
Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan
topraklarının derhal ve kayıtsız şartsız
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düzenlemeye

çalıştıkları izinsiz mitingleri hakkında

COVID-19 salgını ile bağlantılı olarak birçok ülkede insanların toplanmasına getirilen kısıtlamalara rağmen,
25.000’den fazla kişinin katılımıyla 27
ülkede toplam 71 eylem düzenlendi. Avrupa ülkelerinde 33, Amerika Birleşik
Devletleri’nde 16, Türkiye’de 9 ve diğer
ülkelerde 13 miting düzenlendi. Letonya, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ve
Kanada’da araba konvoy mitingleri ile
gösteriler (toplam 4) düzenlendi. Aynı
zamanda ABD’nin Kaliforniya eyaletinde,
Azerbaycan’ın devlet bayrağını taşıyan
uçakta, “Karabakh is Azerbaijan”, “Stop
Armenian Agression” yazılı afişler 3 gün
boyunca 15 dakika sürdü. gökyüzünde
daire içine aldı.
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2. Azerbaycan’ın Tovuz Bölgesine
Yönelik Ermenistan Silahlı
Kuvvetlerinin Yaptığı 12 Temmuz
Provokasyonuna İlişkin Açıklanan
Beyanatlar.
Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine yönelik Ermenistan silahlı
kuvvetlerinin yaptığı 12 Temmuz provokasyonuna ilişkin dünyanın muhtelif ülkelerindeki ve ABD’deki diaspora örgütleri ve
bireysel girişimlerle gerekli beyanatlar verilmiştir. Açıklamalarda Ermenistan’ın saldırgan politikaları ve kışkırtıcı eylemleri
şiddetle protesto edildi. BM, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra dünyanın önde gelen ülkelerinin resmi çevrelerine saldırganlık politikasını durdurmaya çağırdı. Dünya güçlerinin ve uluslararası kuruluşların, Ermenistan’ın saldırgan
politikasının sona ermesine, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasına, mültecilerin ve ülke içinde yerinden
edilmiş kişilerin ana topraklarına geri dönmesine derhal tepki
vermesi ve işgalcilere baskı yapması talep edilmiştir. Toplamda 26 ülkede yaşayan Azerbaycanlılar 99 açıklama yaptı. Açıklamaların ülkelere göre ifade sayısı aşağıdaki gibidir:

3. Ermenistan’ın Provokasyon Ve İşgal
Politikasına İlişkin Yerli Ve Yabancı
Medyada Yayınlanan Makaleler
Soydaşlarımız, Ermenistan’ın provokasyonuna karşı protestolar düzenlemenin yanı sıra, yabancı basında gerçeği yansıtan ve Ermenilerin provokatör olduğunu dünyaya ilan eden
makaleler yayınladılar. Azerbaycan Diaspora örgütleri, Koordinasyon Konseyleri ve Diaspora aktivistlerinin çevikliği neticesinde 40 ülkede 20 dilde 180 makale ve haber yayınlandı ve
#KarabakhisAzerbaijan, #StopErmenianaggression, #StopErmenioccupation hashtag’leriyle sosyal ağlarda onbinlerce bilgi
paylaşıldı. Azerbaycan gençlerinin enformasyon mücadelesinde ve sosyal medyada örgütlenmesi sayesinde #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianAgression hashtagleri 14-15 Temmuz’da dünya trendi haline geldi.
Genel olarak, Ermenistan’ın kışkırtıcı eylemleriyle ilgili
makalelerin (haberlerin) yayıldığı ülkelere göre yabancı medya
kaynaklarının istatistikleri aşağıdaki gibidir:
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4. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Temmuz Tarihli Tovuz Provokasyonu İle
İlgili Olarak Azerbaycan Diasporasının Faaliyetleri (eylemlerden fotoğraflar
ile)
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN TATBİKATIYLA
ERMENİSTAN’A ORTAK CEVAP
Bütün dünya koronavirüs ile mücadele ederken, Ermenistan’ın beklenmedik bir şekilde ve Dağlık Karabağ
sınırları dışında Azerbaycan’ın Tovuz
bölgesine ani saldırısı, tüm dünyanın
dikkatinin yeniden Kafkasya’ya yönelmesine sebep olmuştur. Azerbaycan
silahlı kuvvetleri, 12 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan bu saldırılara misli ile
karşılık vererek geri püskürtmüştür.
Ermenistan’ın bu saldırgan tutumuna
başta AGİT Minsk Grubu olmak üzere
birçok uluslararası platform ve ülke
sessiz kalmıştır. Ancak, Türkiye tüm
bu sessizliğe karşı bütün imkan ve
kabiliyetleriyle Azerbaycan’ın yanında
olduğunu açıklamıştır. Bu destek bağlamında, Azerbaycan ve Türkiye saldırı bölgelerine yakın mevkilerde büyük
çaplı ortak askeri tatbikat düzenleyerek
iki ülkenin daima birbirine destek olacağının mesajını vermiştir.

Ermenistan’ın 12 Temmuz’dan 30
Temmuz’a kadar olan süreçte birçok
ülkenin sessizliğini bozmamasına rağmen Türkiye ilk günden itibaren Ermenistan’a karşı tavrını çok net bir şekilde
ortaya koymuştur. 31 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan Türkiye ortak büyük
ölçekli askeri tatbikatı başlatarak Ermenistan’ın yapmış olduğu saldırılara
karşı Azerbaycan’ın yalnız olmadığını
göstermiş ve tüm dünyaya “bir millet
iki devlet” anlayışının ne kadar güçlü
olduğu kanıtlanmıştır.

Türkiye ve Azerbaycan
Orduları Ortak Askeri
Tatbikat Gerçekleştirdi
Bilindiği üzere, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında yapılan askeri işbirliği anlaşması gereği,
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Azerbaycan’da yıllık plana uygun olarak
iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin
katılımı ile geniş kapsamlı taktik ve
taktik uçuş tatbikatları gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Tatbikata iki
ülke orduları, zırhlı araçlar, top ve havanları, askeri uçak ve hava kuvvetleri
personeli katıldı.

Tatbikata Kara ve Hava
Kuvvetlerinden Personel
Katıldı
Hava kuvvetlerine bağlı birliklerin
yer aldığı tatbikat, 29 Temmuz tarihinde
başlayıp ve 10 Ağustos tarihinde sona
erdi. Tatbikat, Bakü, Nahçıvan, Gence,
Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde gerçekleştirildi. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise, 1-5 Ağustos tarihleri arasında
Bakü ve Nahçıvan şehirlerinde başlatıl-

AZERBAYCAN

mış, tatbikat çerçevesinde zırhlı araçlar, top ve havanlar ile temsili düşman
hedefleri imha edilmiştir.

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay:
‘‘Kardeş Azerbaycan İle
Birlikte Hareket Etmeye
Devam Edeceğiz’’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ortak tatbikata ilişkin sosyal
medyadan yapmış olduğu açıklamada
iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan’a
ait kara ve hava kuvvetlerine bağlı birlikleri ile gerçekleşen tatbikata ilişkin,
kardeş ülke Azerbaycan ile her koşulda
birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Oktay; “Kardeş Azerbaycan
ile her zaman ve her koşulda birlikte
hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm
imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Türk F-16 Uçakları TurAz
Kartalı 2020 Tatbikatına
Katılmak Üzere
Azerbaycan’a Geldi
TurAz Kartalı 2020 Tatbikatının ilk
aşamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait
F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TurAz tatbikatına katılacak olana F-16 uçaklarının
törenle karşılandığı bildirildi. Törende
iki ülkenin milli marşları okundu. Karşılama töreninde konuşan iki kardeş
ülke yetkilileri tatbikatın Azerbaycan’da
yapılmasının önemini vurguladılar.
Devam eden süreçte, Türkiye ve
Azerbaycan arasında gerçekleşecek
olan geniş çaplı askeri tatbikata katılmak üzere yola çıkan Türk askerlerinin
bir kısmı Nahçıvan’a ulaştı. Türk askerleri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin
Sederek sınır kapısındaki Ümit Köprü-

sü’nde törenle karşılandı. Törenin ardından askerler Nahçıvan’daki askeri
birliklere yerleştirildi. Her iki ülkeden
kara ve hava kuvvetleri unsurlarının
katıldığı tatbikatta askeri uçak ve helikopterler yer aldı.

TurAz Kartalı
Tatbikatında ortak ATAK
helikopterleri de yer aldı
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan’da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta
Türk Hava Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri de yer aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “TurAz Kartalı
2020” kapsamında Türk ve Azerbaycan helikopterlerinin birlikte uçuşlar
gerçekleştirdiği bildirildi. Üs hava limanlarından uçan helikopterler, farklı
bölümlerde belirlenen görevlerini başarıyla yerine getirdi.
Türkiye-Azerbaycan büyük çaplı
ortak askeri tatbikatında, Nahçıvan’daki birliklere tam savaş alarmı verildi.
Araziye yayılan komandoları korumak
için ATAK helikopterleri havalandı.
10 Ağustos’ta sona eren tatbikatın senaryosuna göre, Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri verilen
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alarmla tam savaş konumuna geçerek
araziye yayıldı. Ortak tatbikatta zırhlı
birlikler ile kara ve kara havacı unsurları gövde gösterisi yaptı. Azerbaycan
Ordusuna ait T-72 tankları ve tekerlekli
zırhlı personel taşıyıcıları araziye yayıldı. Öncü Azerbaycan zırhlı birliklerinde
yer alan tanklarda ise Türk bayrakları
dalgalandı.

Türk Komandosu Araziye
Çıktı
Tatbikatta Türk komandosu da
araziye çıktı. Mavi bereli askerler Azerbaycan birliklerine silah tanıtımı yapıp,
keskin nişancı eğitimi verdi. Plana göre,
zırhlı personel taşıyıcılarıyla tatbikat
bölgesine intikal eden Türk ve Azerbaycanlı komandoların araziye yayılışında
ATAK helikopterleri de havadan koruma sağladı. Tatbikatta komandoların
planlı mevzilenmesi sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan çok sayıda fotoğraf paylaştı. Bakanlığın resmi
Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı
Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti
Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, Atış
Destek Timleri (ADESTİM), komando
kolları ve ATAK helikopterinin katılımı
ile atışsız tatbikat provalarının yapıldı”
ifadelerine yer verildi.
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me, himaye ve taarruz görevlerini icra
etti.
Türkiye ile Azerbaycan hava ve
kara kuvvetlerinin Azerbaycan’da sürdürdüğü askeri tatbikat kapsamında
yönetim ve iletişimde koordinasyonun
sağlanmasına ilişkin görevler üzerinde
de çalışıldı.

Temsili Düşman Hedefleri
Vuruldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamayla, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlar
zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Tatbikat kapsamında temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapıldı,
senaryo gereği bazı stratejik noktalar
düşmandan arındırıldı.
Bakanlığın açıklamasında, Türk
ve Azerbaycan birliklerinin koordineli
hareket etme açısından üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevlerini
başarıyla tamamladıkları duyuruldu.

Türkiye’nin F-16’ları
Azerbaycan Savaş
Uçaklarıyla Birlikte Uçtu
Türkiye’nin F-16 uçakları ile Azerbaycan’a ait savaş uçakları tatbikat senaryosu
gereği gece ve gündüz
uçuşları gerçekleştirerek
çeşitli görevler yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre tatbikat senaryosu doğrultusunda, askeri
karar alma sürecine uygun olarak görevi netleştirmek, durumu değerlendirmek, bölgedeki görevleri netleştirmek
ve ortak müzakere programları geliştirmek için birleşme ve tabur karargahları tarafından önlemler almak için
çalışmalar yapıldı.

Ortak Tatbikatta Özel
Kuvvetler de Yer Aldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat
senaryosu gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi. Özel kuvvetler tatbikat çerçevesinde zor arazi
şartlarında stratejik ve askeri tesislere
operasyon düzenleyerek hedefleri ele
geçirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, tatbikatta helikopterler temsili düşmana

ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz
zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevleri yerine getirdi.

İki Ülkenin Birlik
Komutanları Arasında
Deneyimler Aktarıldı
Eğitim süresince, komuta personelinin beceri ve alışkanlıklarını taktik
şartlara uygun olarak kısa sürede karar verebilme ve üst karargaha rapor
verebilme ve muharebe organize etme
amacıyla “Nahçıvan Garnizonu Simülasyon Merkezinde” bilgisayar tatbikatları yapıldı.
Tatbikatlar sırasında komutanlar
birliklerin gizli hareketini sağlamak, sınırlı koşullarda ateş etmek ve kontrol
birimleri için araziden yararlanma eğitimleri verdi.

TurAz Kartalı 2020
Tatbikatı Azerbaycan
Basınında Geniş Yer Aldı
Türkiye ve Azerbaycan hava ve
kara kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı 2020 Tatbikatı Azerbaycan basınında geniş yer buldu.

“Tatbikat
düşmanlara
güçlü bir mesaj
vermektedir”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev Demirören
Haber Ajansı’na (DHA)
verdiği röportajda, iki ülkenin ortak askeri tatbikatını değerlendirdi.

İki ülkenin hava kuvvetlerinin karşılıklı hareket etme olanaklarını
öğrenmesinin
yanında
arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki
hedeflerin imhası gibi
görevlerini yerine getirdi.
Tatbikatta, uçaklar önle-

Hacıyev:
“Tatbikat
düşmanlara güçlü bir
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mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan
anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü
bir tatbikat olacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Azerbaycan basınında
ortak tatbikatın işgalci Ermenistan ve
destekçilerine bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi. İşgalci Ermenistan’ın 12
Temmuz’da Tovuz bölgesine başlatmış
olduğu saldırının ardından Türkiye’den
kardeş ülke Azerbaycan’a verilen tam
desteğin Ermenistan’ı tedirgin ettiği
ifade edildi. Yine basında yer alan haberlerde tatbikat ile ilgili olarak Azerbaycan ile Türkiye arasında her yıl gerçekleştiği ancak bu yıl tatbikat alanını
daha da genişlediği belirtildi.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı
(AZERTAC) ise mevcut tatbikat ile ilgili olarak manşetlerinde, “Türkiye ve
Azerbaycan’ın ortak tatbikatı birilerine
güç gösterisi anlamına gelmiyor. Tam
tersi bu tatbikat iki ülkenin hem bölgede hem de uluslararası düzeyde barış

ve istikrardan yana olduklarını ortaya
koyuyor” yer verildi.

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev: “Türkiye ile
ortak tatbikatlar Erivan’ı
korkutuyor”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev gerilimin tırmanışa geçmesinden
önce verdiği röportajda, Türkiye ile ortak tatbikatların Erivan yönetimini korkuttuğuna
yönelik
değerlendirmelerde
bulunmuştu: “Tatbikatları her
yıl düzenli
olarak yapıyoruz.
Yani, burada olağan
dışı bir şey
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yok. Evet, bu seferki tatbikatlar Tovuz
olaylarına tesadüf etti. Bunun tesadüf
olup olmamasına Ermenistan kafa yorsun. Bu tatbikatlar bir kez daha bizim
birliğimizi gösteriyor. Nahçıvan’daki
Azerbaycan-Ermenistan sınırından Erivan’a yaklaşık 80 kilometre mesafe var.
Ermenistan yönetimi bunu biliyor ve bu
onları korkutuyor. Bence bu korku nedeniyle psikolojik stres yaşıyorlar. Çünkü sahip olduğumuz bilgilere göre artık
çalmadıkları kapı kalmamış. ‘Bunlar
tatbikat yapıyor, biz nasıl edeceğiz’ diyorlar.”
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AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ
SOSYAL MEDYA PLATFORMU KURULDU

E

rmenistan’ın Azerbaycan’a yönelik hem cephede hem de kamuoyunda saldırılarının sürdüğü bir dönemde bu saldırılara
karşı koyabilmek amacıyla Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu için mutabakata varıldı. Mutabakat çerçevesinde
iki ülke medyasının entegre bir şekilde hareket etmesi sağlanacak. Sosyal
medyada ortaya atılan iddia ve kara
propagandalarla mücadele için ortak
stratejiler üretilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülkemize ziyarette
bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı
yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış
Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile İstanbul’da görüştü. Altun ve Hacıyev baş başa görüşmelerinin ardından

iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki
kuruluşların üst düzey yetkililerinin katıldığı heyetler arası toplantıya başkanlık ettiler.

Medya İlişkileri Koordinatörü Doğan

Altun başkanlığındaki Türk heyetinde, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin, TRT
(Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, İletişim Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahid
Sobacı, İletişim Başkan Yardımcısı Dr.
Çağatay Özdemir, Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü Rıdvan Duran, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz,
TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya, İletişim Başkanlığı Basın Yayın
Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, İletişim Başkanlığı Uluslararası

can heyetinde ise Ankara Büyükelçisi
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Eşkinat ve Bakü Büyükelçiliği İletişim
Müşaviri Hüseyin Altınalan yer aldı.
Hacıyev başkanlığındaki AzerbayHazar İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Farhad Amirbayov, Milli Televizyon ve Radyo Konseyi
Başkanı İsmet Sattarov, Basın Devlet
Destek Fonu Genel Direktörü Ahmet
İsmayılov, Azerbaycan Devlet Haber
Ajansı (AZERTAC) Başkanı Aslan Aslanov, Azerbaycan Televizyonu ve Radyosu (AZTV) Başkanı Rovşan Mammadov,
İctimai Televizyon ve Radyo Yayımları
Genel Direktörü Balakişi Gasımov ve
İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva katılımda bulundu.
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Altun: “Saldırılar
Doğrudan Doğruya Türk
Milletine ve Türklüğe
Karşı Yapılıyor”
Altun yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan’ın hayati çıkarlarına
yapılan saldırıların doğrudan doğruya
Türk milletine ve Türklüğe karşı yapıldığını ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişte olduğu gibi bugün de
“İki devlet, tek millet” anlayışı ile hareket ettiğini vurgulayan Altun, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in, bu anlayışın yalnızca bir sözden ibaret olmadığını tüm dünyaya
gösterdiğini belirtti ve “Bu kardeşliğimizi son yıllarda artan iş birlikleriyle
taçlandırdık. Özellikle İletişim Başkanlığımızın yetki alanında giren tüm
konularda Azerbaycan ile daha yakın
iş birliği içerisinde olmak arzusundayız.” dedi.
Altun, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı uluslararası ve bölgesel sorunlarda sergilediği birlik ve dayanışmayı en

üst düzeyde devam ettireceklerini kaydetti: “Uluslararası düzenin yıkılmaya
yüz tuttuğu, yeni dünya düzeninin ise
henüz kurulamadığı bu kaos ve türbülans ortamında her alanda olduğu gibi
iletişim alanında da ancak birlikte kazanabiliriz.”
Altun, ‘‘Türkiye-Azerbaycan Medya
Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. Bu platform aracılığıyla iki
ülke medyasının entegre bir şekilde hareket etmesini, halkların bilgilendirmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet
gösterilmesini, özellikle sosyal medya
tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış
dünyadan gelen kara propagandalar ile
mücadele noktasında ortak stratejiler
üretilmesini değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, iki ülkenin radyo, televizyon, sinema ve dijital platformlara yönelik ortak içerik üretmesi
kapsamında ilgili kamu ve özel sektör
kurumlarının katkıları sayesinde ilişkilerin pekişeceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.
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Hacıyev: “Amacımız
Kardeşliğimizin Daha
da Geliştirilmesi Ve
Güçlendirilmesidir”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ise
Azerbaycan ile Türkiye’nin “iki devlet,
tek millet” anlayışı ile her zaman ve her
koşulda birbirlerinin yanında olduklarını ifade etti.
Türkiye’nin ekonomi ve dış politika
gibi alanlarda kaydettiği gelişme ve başarılardan mutluluk duyduklarını belirten Hacıyev, “Amacımız kardeşliğimizin
daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir” dedi.
Hacıyev, televizyondan sinemaya
kadar bütün alanlarda iki ülkeye ait ortak
yapımların üretilmesi, mesleki eğitim
ve değişim programları düzenlenmesi,
teknoloji ve altyapı paylaşımı ile birlikte
Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı yürütülen
kara propagandayla mücadele edilmesi
konularında ortak adımlar atılmasından
memnun olduklarını kaydetti.
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TARİHİ MÜJDEYE
AZERBAYCAN’DAN
TEBRİK
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sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettiğini duyurmuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği bu doğal gaz keşfi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda
Türkiye’nin enerji güvenliği alanında önemli bir adım attığını
vurgulayan Aliyev, “Doğal gaz sahasının gelişmesi kardeş
Türkiye halkına fayda sağlayacaktır. Bu alanın keşfi, Türkiye’nin endüstriyel potansiyelinin ve artan gücünün de bir
tezahürüdür.” ifadelerini kullandı. Aliyev, Türk halkını ve Erdoğan’ı gönülden kutladığını belirtti.

“Azerbaycan ve Türkiye yıllardır
büyük enerji ve ulaşım projelerini
başarıyla uyguluyor”
Aliyev, Erdoğan’ı ve Türk halkını tebrik ettiği mektubunda kardeş iki ülkenin yıllardır süregelen başarılı ortaklığına
da değindi. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi), Bakü-Tiflis-Kars projelerinin iki ülke için yeni fırsat kapıları açtığını
söyleyen Aliyev Azerbaycan ve Türkiye’nin ortaklığını daha da
güçlendirdiğini belirtti. İyi dileklerini gönülden bildiren Aliyev, Türkiye tarafından yürütülen diğer keşif projelerinin de
başarılı olmasını temenni etti.

Aliyev’den Telefonla da Tebrik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, doğal gaz
keşfi dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunun yanı sıra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 22 Ağustos’ta şahsen telefon ile de aradı. Aliyev, Karadeniz’de keşfedilen büyük doğal gaz rezervi için Türkiye’yi tebrik etti. Bu önemli
keşfin kardeş Türk halkının refahını arttıracağına ve ülkeyi
ekonomik açıdan güçlendireceğine dair inancını dile getirdi.
Türkiye’nin şimdiden uluslararası doğal gaz merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan’ın
Türkiye’nin bu başarısına kendi ülkesinin başarısı gibi mutlu
olduğunu kaydetti.

A

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz rezervi dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda Aliyev, “Kardeş
Türkiye’nin başarısından kendi başarılarımız kadar mutlu
oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos
Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi”
ifadelerini kullanarak Fatih sondaj gemisinin Tuna-1’deki
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İki lider görüşmenin devamında kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin başarıya dönüşerek her alana yansıdığını ve
bu dostluk ilişkisinin gelişerek devam edeceğini vurguladı.
Aliyev ve Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geleceğini ele aldılar.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Azerbaycan
Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Başbakan Ali Asadov
ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gibi isimler de kendi
mevkidaşlarını bu vesileyle tebrik ettiler.
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HİKMET HACIYEV: ERMENİLERİN İŞGAL
ALTINDAKİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINA
YERLEŞTİRİLMESİ SAVAŞ SUÇUDUR
Dağlık Karabağ başta olmak üzere
işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yasa dışı yerleşim politikası izleyen
Ermenistan’ın, son zamanlarda Lübnan’dan gelen Ermenileri işgal altında
olan topraklara yerleştirmesi büyük
tepki çekti. Azerbaycan’ın işgal altındaki kadim şehirlerinden Şuşa’ya Lübnanlı bir ailenin yerleştirilmesi yasadışı
olarak nitelendirildi.

yor. Bu kanunsuz uygulama daha sonraları Suriyeli Ermeniler tarafından devam
ettirildi. Şimdi ise Lübnan’da yaşanan
patlama sonrası Lübnan’da yaşayan Ermenileri Azerbaycan’ın kaim toprakları
olan Dağlık Karabağ’a yerleştirerek devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan başta olmak üzere
dünya ülkeleri Lübnan’da yaşanan büyük patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken, Ermenistan’ın bu acı olayı kendi
çirkin politikalarına alet etmesiyle ilgili
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hikmet Hacıyev açıklama yaptı.

kışkırtıcı açıklamaları ve eylemleri ve
buna benzer diğer adımlar, Ermeni liderliğinin hedefinin müzakere sürecini
tamamen ortadan kaldırmak ve işgal
altındaki Azerbaycan topraklarının ilhakını sağlamak olduğunu bir kez daha
kanıtlıyor’’ dedi.

Hikmet Hacıyev, “İşgal bölgemize yerleşen nüfusun aslında Ermenistan’ın sorumsuz, maceracı politikasının
kurbanı olduğunu vurgulamak isterim.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında yasadışı yerleşim politikasının
hiçbir yasal gücü olmadığını ve Azerbaycan’ın sonuçlarını tamamen reddettiğini herkes bilmelidir.

Hacıyev sözlerini bitirirken, cephede yaşanan provokasyonların ve
durumun ağırlaştırılmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın siyasi
ve askeri liderliğinde olduğunu ve Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünde ilerleme kaydedilmesi için,
Ermeni askerlerinin işgal altındaki
Azerbaycan topraklarından çekilmesi
gerektiğini belirtti.

Ermenistan ayrıca Suriye ve Lübnan’dan gelen yerlerinden edilmiş insanları silahlı paralı asker olarak kullanıyor” dedi.
Hacıyev ayrıca, uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda
işgalci güç tarafından izlenen yerleşim
politikasının bir savaş suçu olarak sınıflandırılması gerektiğini ve bu açıdan
bakıldığında, Ermenistan’ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasadışı
olarak yerleşim yaptırmasının bir savaş
suçu olduğunu belirtti.
Ayrıca son günlerde Ermenistan’ın, işgal altındaki topraklarda oluşturduğu sözde rejimle Azerbaycan’ın
diğer bölgelerini işgal etme niyetini bir
kez daha açıkça ifade ettiğini ve Gence
şehrine roket fırlatma tehdidinde bulunduğunu belirten Hacıyev, ‘’Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı’nın

“Ermenistan’ın izlediği bu
kışkırtıcı politika yanlış ve
tehlikelidir’’
Türkiye Uluslararası İlişkiler ve
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan da Ermenistan’ın Yasadışı Yerleşim Politikalarını
AZERTAC’a vermiş olduğu röportajda
eleştirdi.
Oğan, ‘’Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine Ermenistan
tarafından yurt dışından getirilip teröristlerin yerleştirilmesi gerçeği zaten
var. Ermenistan bu sinsi oyunlarına ilk
kez PKK’ lı teröristleri getirip yerleştirmesi ile başladı. PKK’nın tüm dünyada
terör örgütü olarak bilindiğini herkes bilir. Hatta bu teröristlerin özel kamplarda
yetiştirildiğinde herkes tarafından bilini-
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Dünyanın herhangi bir yerinde çatışma çıkarsa Ermeni hükümeti tarafından o bölgelerde yaşayan Ermenileri
Dağlık Karabağ’a taşımaya çalıştığını
belirten Oğan; “Ülkedeki sorunları çözmeye çalışıyorlar. Bugün Ermenistan’da
büyük demografik zorlukların olduğu bir
sır değil. Ermenistan vatandaşlarının,
özellikle de gençlerin, ülkedeki ekonomik kriz ve diğer birçok sorun nedeniyle
yurt dışına çıktığı bilinmektedir. Diğer
bir deyişle, Ermenistan kendi vatandaşına sahip olamaz ve ülkede yoksulluk
en yüksek seviyededir. Kalan birkaç kişi
bölgeye yerleşmeyi reddediyor’’ dedi.
ASALA terör örgütüne Lübnanlı Ermenilerinde katıldığına belirten Oğan,
“Lübnanlı Ermenilerin Dağlık Karabağ’a
yeniden yerleştirilmesi gibi çirkin bir
fikrin bu tür terörist grupların canlanmasına hizmet ettiğini düşünüyorum.
Ne yazık ki dünya toplumu hem Karabağ
sorununun çözümüne hem de Ermeniler tarafından yapılan bu tür yasadışı
olaylara hala göz yumuyor. Lübnanlı Ermeniler aslen Ermeni olsalar da Lübnan
vatandaşıdırlar. Bu aynı zamanda Suriyeliler, Ermeni vatandaşlar ve diğerleri
için de geçerlidir. Bunların hiçbirinin
Dağlık Karabağ bölgesi ile herhangi
bir tarihi veya hukuki bağlantısı yoktur.
Bununla birlikte, Ermenistan yasadışı
yeniden yerleşim politikasını sürdürüyor ve dünya sessizliğini koruyor. Ancak
dünya topluluğu ne kadar sessiz olursa
olsun Türk milletinin sesi daha yüksek
olacaktır. Bu kanunsuzluğu haklı olarak
protesto ediyoruz ve yapacağız. Bir Türk
olarak Ermenistan’ın izlediği bu kışkırtıcı politikanın yanlış ve tehlikeli olduğunu
söylemek istiyorum’’ dedi.
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“Kardeş Azerbaycan’ın
her zaman yanındayız’’

CEYHUN BAYRAMOV:
DIŞİŞLERİ BAKANI OLARAK
İLK RESMİ ZİYARETİM
KARDEŞİM TÜRKİYE’YEDİR
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yurtdışına ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi. Bayramov ve beraberindeki Azerbaycan Savunma Bakanı
Zakir Hasanov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

“Yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok
menzil var’’
İlk ziyaretini Türkiye’ye yapan Bakan Bayramov, Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bire bir görüşme
gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile
küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından iki ülkenin
Dışişleri Bakanları ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında Ermenistan’ın 12 Temmuz’dan başlayarak Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine
düzenlediği saldırılara yönelik açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu,
saldırılar başladığından beri Türkiye
Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarıyla kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve
her zaman yanında olacağını vurguladı. Daha sonra, Çavuşoğlu Tovuz saldırısında şehit düşen Azerbaycanlılara
rahmet ve yaralılar için şifa diledi.

Çavuşoğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının, Karabağ bölgesi
dahil olmak üzere, %20’sini işgal ettiğini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’nın (AGİT) kararlarına rağmen, Ermenistan’ın sorunun çözümüne dair bir adım atmadığını ifade
etti. Ayrıca, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın müzakereler için güvenilir
bir ülke olmadığını Tovuz saldırısı ile bütün dünyaya gösterdiğini belirtti.
Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel konularda birbirlerine destek olduğunun ve işbirliği
içinde olduklarının altını çizerek, “Türkiye, her zaman Azerbaycan’ın uluslararası hukuka dayanan tutumunu kararlılıkla destekliyor. Bu desteğe en son 12 Temmuz’da Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz yönünde Ermeni ordusunun
askeri provokasyon gerçekleştirdiğinde tanık olduk” ifadesinde bulundu ve bu destek için Türk halkına ve hükümetine
teşekkürlerini sundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘’İlk ziyaretini ülkemize yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanı gardaşım Ceyhun
Bayramov’la yapacağımız çok iş, ulaşacağımız çok menzil
var. Ticaretteki ortak hedefimiz 15 milyar $. Enerji ve ulaştırma alanında stratejik projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz’’ dedi.
Yurtdışına ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmekten
mutluluk duyduğunu belirten Bayramov, şehitler için hazırlanmış hatıra panosunu inceleyerek, ‘’Türk Dışişleri Bakanlığı’nda Ermeni terörünün kurbanları da dahil olmak üzere
terör eylemlerinde öldürülen şehit diplomatlara ithaf edilen
anma panosunu okudum. Terörü şiddetle kınıyoruz ve Allah’tan şehitlere rahmet diliyoruz!’’ dedi.

TÜRKİYE

57

AZERBAYCAN

UKRAYNA’DA ‘ERMENİ SOYKIRIMI’
İFADESİNİN KULLANILMASI YASAKLANDI

U

krayna yönetimi, 1915 olayları ile
ilgili yapılacak tüm etkinlikleri
yasakladığını duyurdu. Ukrayna’nın yayınladığı duyuru ile herhangi
bir resmi yetkilinin Türkiye’yi ‘soykırım’
ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.
Ukrayna parlamentosuna son 10
yılda sözde Ermeni Tasarısı’nın kabulü
için birçok tasarı sunuldu. Bu bağlamda
son yıllarda Ukrayna Parlamentosu’na
sözde Ermeni Soykırımı’na ilişkin tasarılar gündeme getirilme girişimlerinde bulunulurken, Ukrayna’nın Halkın
Hizmetkârı Partisi’nden bir milletvekili
olan Anton Polyakov 5 Kasım 2019 tarihinde sözde Ermeni Soykırımı’nın tanınması için harekete geçti. Ancak Polyakov bir başarı sağlayamadı.
En son 14 Şubat 2020 tarihinde
Ukrayna Parlamentosu’nun günde-

mine yeniden yerleşen sözde Ermeni
Soykırımı için bir tasarı, mecliste bu tasarı kabul edilmese de gündemde konuşulmuş olması bile Ermeni lobisi için
önemli bir adım oldu. Ukrayna Dışişleri
Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, ülke
yetkililerine yaptığı açıklamada devlet
mensupları ve diplomatlarının ‘Ermeni
Soykırımı’ ifadelerini kullanmamaları
çağrısında bulundu. Türkiye’nin Ukrayna’nın stratejik ortağı olduğu vurgulanan bildiride Türkiye’nin en hassas
noktalarından birinin bu konu olduğu
kaydedildi.

lanması kararında önemli rol oynayan

Ukraynalı Milletvekili
Ludmila Marçenko: “Ermeni soykırımı diye bir
şey yoktur”

nınmasına yönelik adımlar kabul edi-

Ukrayna’da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasak-

ve yıllardır ülkemizde bulunan bu yanlı-
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Halkın Hizmetkârı Partisi milletvekili
Ludmila Marçenko Demirören Haber
Ajansı’na verdiği röportajda, “ Keşke
herkes Türkler gibi merhametli olsa.
Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur.
Parlamentoya böyle bir şey olmadığını
anlattık. Vekil arkadaşlarımız da tasarıyı kabul etti” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Ukrayna’nın yakın dost
ülkeler olduğuna değinen Marçenko,
“Ukrayna’da ‘Ermeni Soykırımı’nın talemez. Soykırım diye bir şey yok. Bu
yönde bir tasarının parlamentoya sunulduğunu öğrendiğimizde hemen müdahale ederek gerekli girişimleri yaptık
şın önüne geçtik” dedi.
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NEFTÇİ BAKÜ VE GALATASARAY
ARASINDA OYNANAN
KARDEŞLİK MAÇI

U

EFA Avrupa Ligi 2. Eleme maçları kapsamında Galatasaray
kardeş ülke Azerbaycan’ın en
önemli takımlarından biri olan Neftçi
Bakü ile yeşil sahada bir araya geldi.
Karşılaşma öncesi iki ülkenin de birbirlerine göstermiş oldukları kardeşlik
göstergeleri tüm sporseverleri ve iki
ülkenin vatandaşlarını oldukça mutlu
etti. Maçtan önce, maçın oynanacağı
Bakü Olimpiyat stadının dış cephesine
Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı. Dostluk görüntüleri bir millet iki
devlet anlayışını pekiştirdi.

teşekkür etti. TFF, ‘’ Neftçi-Galatasaray
maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan
bayrağının yanına Türk bayrağını da asan

Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri kardeşlik için teşekkür ederiz”
açıklamasında bulundu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), binasına Türk bayrağı
asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna
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AZERBAYCAN MANATI’NIN
ÜZERİNDEKİ GİZLİ TARİH:
KÖK-TÜRK YAZITLARI

Türkler tarih bo-

yunca bulundukları ve
fethettikleri coğrafyalarda birçok bağımsız
devlet kurmuşlardır.
Kurulan

devletlerin

bağımsızlığının

ve

egemenliğinin maddi
anlamda en önemli
sembollerinden

biri

para olmuştur. Bağımsızlığını ilan eden
hükümdar tahta çıktıktan sonra yaptığı
ilk işlerden biri hâkimiyetinin bir sembolü
olarak para bastırmak

‘‘Bir cemiyeti ayakta tutan, bir cemiyetin varlığını sağlayan, devam ettiren, bir cemiyette sarsılmaz bir birlik yaratan müessese olarak dilin oynadığı rol çok büyüktür. Bu
bakımdan dil milleti teşkil eden unsurların başında gelir. Bir
milleti, bir kavmi bazen tek başına ayakta tutar, millî benliği
muhafaza ederek, onu yok olmaktan, eriyip başkalaşmaktan
kurtarır.”

olurdu. Bastırmış oldukları paranın üzerinde çeşitli ve simgeler ve yazılar olurdu
ve bu yazılar ve simgeler her devlet için farklılık gösterirdi.
Günümüz Türk Dünyasına baktığımızda hali hazırda
kullanmış oldukları paraların üzerinde bu simgelere rastlamak mümkündür. Bu para birimlerinden biri de 18 Ekim
1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan Cumhuri-

Prof. Dr. Muharrem Ergin

yeti’nin kullanmış olduğu 5 manattır. Manat sözcüğü Latin-

Türk yazı dilinin tarihine bakıldığında başlangıcının VII
ve VIII. Yüzyılda bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde bulunan Orhun Vadisindeki Koşo Saydam Gölü yakınlarında
dikilmiş olan Orhun yazıtları ile başladığını görmekteyiz.
Yazıtlarda kullanılmış olan dilin Türk yazı tarihinin ne kadar
eski bir geçmişe dayandığını bize göstermektedir. Yazıtlarda kullanılan Kök-Türk alfabesi erken dönemlerde kurulan
Türk kağanlıkları tarafından kullanılan ilk yazılı sistemdir. 38
harften oluşmaktadır ve sağdan sola yazılmaktadır. Orhun
Yazıtları aynı zamanda taşlar üzerine yazılmış ilk Türkçe tarihi metni olması ve içeriğindeki Türk kültür yapısına ve devlet
yönetimine dair bilgiler içermesi sebebi ile Türk tarihi açısından ayrı bir öneme sahiptir.

ce “Moneta” kelimesinden türemiştir. Kelime mana olarak
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haberdar ve nasihat eden anlamlarını taşımaktadır. Manat
ilk olarak Ağustos 1992 yılında basılmaya başlandı ve 2006
yılına kadar kullanıldı. 2006 yılından sonra Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in kararı ile Yeni Azerbaycan Manatına geçildi.
5 manatı diğerlerinden ayıran en önemli özellik banknotun
arka tarafında Orhun Yazıtları’ndan şöyle bir bölümün yer
almasıdır; “Türk Milletinin adı sanı yok olmasın diye Babam
Kağanı, Annem Hatunu yücelten Tanrı, onlara il/devlet veren
Tanrı Türk Milletinin adı sanı yok olmasın diye beni O Tanrı,
Kağan olarak Taht’a oturttu.” Bu özelliği ile 5 Manat Türk
Cumhuriyetleri içerisinde Göktürkçe yazılara yer veren tek
para birimidir.
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AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI
SAHİBE GAFAROVA, İLK RESMİ
ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRDİ

A

zerbaycan Parlamento Başkanı
(Milli Meclis) Sahibe Gafarova
ve eşliğindeki heyet, ilk resmi
ziyaretini Türkiye’ye gerçekleş-

tirdi.

Azerbaycan Milli Meclis Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre,
10 Eylül günü başlayan ziyarete katılan
heyette Milli Meclis Başkanı Gafarova’nın yanı sıra Türkiye-Azerbaycan par-

lamentolar arası çalışma grubu başkanı
Ehliman Emiraslanov, komisyon başkanı
Ziyafat Asgerov, Sevil Mikayilova, Fazıl
Mustafa, Elşan Musayev, Tural Genceliyev, Safa Mirzeyev ve diğer yetkililer de
bulundu.
Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir
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araya geldi. Anıtkabir’i de ziyaret eden
heyetin Ankara ziyareti 12 Eylül’de sona
erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı
Sahibe Gafarova’yı Türkiye’ye ziyaretinin
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son gününde kabul etti. Erdoğan, Dolma Bahçe Çalışma Ofisi’nde Azerbaycan
Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’yı
kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer
aldı.
Erdoğan ile görüşmesinin ardından
Gafarova resmi Twitter hesabı üzerinden, “Türkiye’ye resmi ziyaretimizin bir
parçası olarak, meslektaşım Mustafa
Bey ile görüşmekten ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ile detaylı bir istişarede bulunmaktan memnuniyet duydum. #Azerbaijan #Türkiye” paylaşımında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe
Gafarova ile Görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk
resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile makamında bir
araya geldi.
Şentop, Gafarova ile görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Bizim
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde temel
prensibimiz ‘iki devlet tek millet’ yaklaşımıdır. Her konuda, sevinçte ve kederde ortağız. Azerbaycan’ın sevinci bizim
sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.
Bunu birçok konuda ortaya koyduk. Yakın
zamanda Ermenistan’ın sadece Azerbaycan’a karşı değil, bütün bölge barışına
Karabağ’da tehdit oluşturan faaliyetleri
ve katliamları sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız gerekli tepkiyi gösterdi. Karabağ
sorununda biz her zaman, her platformda Azerbaycan’a destek oluyoruz. Bunu
açık bir şekilde dile getiriyoruz.”
“Türkiye bizim kendi memleketimizdir”
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da ev sahipliğinden
dolayı Şentop’a teşekkürlerini ifade etti.

Şentop gibi Gafarova da iki ülkede yeni
göreve başlayan resmi yetkililerin ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak yaptıklarını
söyledi.
Türkiye’de kendilerini çok rahat hissettiklerini belirten Gafarova, “Türkiye
bizim kendi memleketimizdir. Bu da çok
normal bir şey. Çünkü bizim dilimiz, dinimiz, tarihimiz ve medeniyetimiz birdir.”
sözlerini dile getirdi.
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev’in “tek millet, iki devlet”
sözüne atıfta bulunan Gafarova, “Bir
millet iki devlet olarak tarihimizde çok
iyilikler var. Biz bu iyilikleri bilerek geleceğimizi de öyle kurmalıyız ki bu iyilikleri
koruyabilelim. Azerbaycan ile Türkiye
arasında çok iyi ilişkiler var. İki ülke arasında şimdiye kadar 249 anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmalar enerji projeleri
başta olmak üzere birçok sahayı kapsıyor. Bu projeler sadece iki ülke için değil
bütün bölge için çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
Görüşme sırasında Ermenistan’ın
saldırılarına da değinen Gafarova, bu süreçte Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, her kademeden destek gördüklerini belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Bir Araya Geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilk yurtdışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştiren
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe
Gafarova ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ile
Azerbaycan arasında 2019 yılında ikili
ticaret hacminin 4,4 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini, bu rakamın iki ülkenin
gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak
olduğunu kaydetti ve “Azerbaycan ile ticaret hacmimizi artırmayı amaçlıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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“Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest
Ticaret Anlaşması imzalamak”
Türkiye ve Azerbaycan arasında 25
Şubat 2020’de Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu toplantı sonucunda ikili
ticaret hacmini artırma açısından oldukça önemli bir adım olan Tercihli Ticaret
Anlaşması’nın imzalandığını hatırlatan
Pekcan, “Anlaşmanın iç onay sürecinin
Azerbaycan’da tamamlanmış olduğunu
memnuniyetle görüyoruz. Biz de iç onay
sürecini Meclisimiz açılır açılmaz inşallah tamamlayacağız. Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak.” değerlendirmesinde bulundu.
Ziyaret Sırasında Ele Alınan Diğer
Hususlar
Gafarova’nın Türkiye’yi ziyareti sırasında, kadın girişimcilik alanında çalışmalara ve ulaştırma ve enerji projelerine
de değildi.
Türkiye’nin “Kadın ve Genç Girişimci
İhracat Daire Başkanlığı” adıyla özel birim kurduğuna ve Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Akademisi (Export
Akademi) gibi birçok önemli programı
hayata geçirdiği Azerbaycanlı Meclis
Başkanı’na aktarıldı.
“Türkiye ile Azerbaycan ile büyük
işler başarıyor”
Ulaştırma ve enerji projelerine de
değinen Gafarova, “Biz bir millet, iki
devletiz. İlişkilerimiz ortak dil, din, tarihe dayanıyor. Geleceğimizi de birlikte
kuruyoruz. Türkiye-Azerbaycan ile büyük işler başarıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum
Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars
Demir Yolu gibi projeler bunlardan bazıları. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi,
tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak
bir demir yolu. İki kardeş ülkenin ortak
çabalarıyla hayata geçirilen bu proje,
Azerbaycan ve Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım merkezi olma
stratejik hedeflerinin önemli bir parçası.
Bu stratejik hedefe bir an önce ulaşacağımıza eminim.” sözlerini dile getirdi.
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“TÜRK DÜNYASI MÜZELERİ
HAFTASI” PANDEMİ
DÖNEMİNDE GENÇLERE
NEFES OLDU
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet Çocuk ve
Gençlik Gelişim Merkezi’nin ortak işbirliği çerçevesinde 1824 Mayıs 2020 tarihlerinde “Türk Dünyası Müzeleri Haftası”
düzenlendi. Programın amacı, öğrencileri COVID-19 salgını
nedeniyle ülkelerde oluşturulan karantina rejiminde Türk
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dünyası müzeleri ile tanıştırmak, gençleri Türk ülkelerinin
tarihi, kültürü ve sanatı hakkında daha derinlemesine bilgi
kazanmalarına fırsat yaratmak olarak belirlendi.
18 Mayıs 2020 tarihinde online platformda düzenlenen
“Türk Dünyası Müzeleri Haftası”nın açılış töreni gerçekleşti-
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rildi. Törene Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun
Bayramov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı
Günay Efendiyeva, Vakfa üye ve gözlemci devletlerin Azerbaycana akredite olunan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçileri, Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Gelişimi Merkezi
Müdürü Firuza Sultanzade, projeye katılan Türkçe konuşan
ülkelerin müze başkanları ve birçok öğrenci katıldı.
Açılış konuşması ile töreni açan Azerbaycan Cumhuriyeti eski Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov bu projenin Türkçe
konuşan ülkelerin ortak kültürünün tanınmasına ve karşılıklı
işbirliğinin güçlendirilmesine değerli bir katkı sağlayacağını
söyledi. Bakan, müzelerin okul eğitiminin gelişimindeki rolünü taktir ederek, Azerbaycan’ın farklı bölgelerinden birçok
öğrencinin bu projeye katıldığını kaydetti.
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay
Efendiyeva konuşmasında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Merkezi ile
ortaklaşa düzenlenen Türk Dünyası Müzesi Haftası’nın Türkçe konuşan ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin genişletilmesinde önemini vurguladı. G. Efendiyeva, bu
proje sayesinde öğrencilerin birbirinden farklı müzelere ziyaret ederek Türk Dünyası kültürü ve sanatını daha yakından
öğreneceklerini söyledi.
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Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Geliştirme Merkezi Müdürü Firuza Sultanzade, 2015 yılından beri düzenlenen okul
çocukları için Müze Haftası programının, ilk kez uluslararası
düzeyde Türk Dünyası Müze Haftası olarak birlikte kutlandığını söyledi ve bunun için Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’na teşekkür etti. Sultanzade ayrıca, sanal gezilere
okul çocuklarının ve Bakü de dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde faaliyet gösteren Çocuk ve Gençlik Gelişim
Merkezleri dernek üyelerinin de katılmasının beklendiğini
kaydetti.
Resmi bölümden sonra öğrenciler Azerbaycan Ulusal
Halı Müzesi’ne sanal yolculuk yaparak sergilenen sanat yapıtlarını inceleme şansı buldular. Proje dahilinde 18-24 Mayis 2020 tarihleri arasında haftanın her günü Uluslararası
Türk Kültür ve Miras Vakfı’na üye ve gözlemci ülkelerin müzelerine cocuklar ve gençler için sanal gezilerinin düzenlenme imkanı sağlandı. Program 19 Mayıs’ta Kazakistan Ulusal
Müzesi, 20 Mayıs’ta Kırgızistan Ulusal Sanat Müzesi, 21 Mayıs’ta Türkiye Troya Müzesi, 22 Mayıs’ta Özbekistan Devlet
Tarihi Müzesi ve 23-24 Mayıs’ta Macaristan Ulusal Müzesi
ile devam etti ve 24 Mayıs’ta okul çocukları için Müze Haftası’nın resmi kapanışı ile noktalandı.
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AZERBAYCAN’IN
“VATAN MUHAREBESİ”
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mıştır. Ayrıca bölgenin Ermenileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde de özerk
bölgenin idari merkezinin tarihi Türk
ismi olan Hankendi ismi “Stepanakert”
olarak değiştirilmiştir.

Bütün dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bir dönemde Ermenistan’ın önce Tovuz’a ve ardından
da 27 Eylül’de Azerbaycan topraklarına
yönelik başlattığı saldırılar Azerbaycan’ın karşı taarruzu ile 30 yıla yakın
süredir işgal altındaki Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmaya başlandığı bir Kurtuluş Savaşı’na “Vatan
Muharebesi”ne dönüşmüştür.
1988 yılında başlayan sıcak çatışmaların Sovyetler Birliği’nin dağılması
sürecinde topyekün bir savaşa dönüşmesiyle gerek yurtdışından aldığı destek ve gerekse eski Sovyet askeri ve teçhizat desteğini kullanan Ermenistan’ın
Azerbaycan topraklarını işgale başladığı saldırgan bir sürece dönüşmüştür. Ermenistan 1991’de Hankendi’ni,
1992’de Hocalı ve Şuşa’yı, akabinde
Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’yi
işgal etti. 1993 yılında Ağdam, Cebrayıl,
Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illeri Ermeni
işgaline maruz kaldı. 1991-1994 yılları
arasında süren kanlı savaşta Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ toprakları ve bu
bölgenin etrafındaki 7 ili Ermenistan
tarafından işgal edildi. Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini, 1 milyondan
fazla insan ise evini ve yurdunu kaybetti.
1993 yılında BM Güvenlik Konseyi
kabul ettiği 822, 853, 874 ve 884 No’lu

kararlar ile işgal edilen toprakların
Azerbaycan’a ait olduğunu tasdiklemekle beraber hem de tarafından Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan
topraklarını boşaltması ve bu bölgedeki
meskun Azerbaycan vatandaşlarının
yeniden göç etmek durumunda kalan
insanların derhal evlerine dönmeleri
için kabul edilen 4 karar uygulanmadı.
Hem 1992 yılında kurulan AGİT Minsk
Grubu çalışmaları ve sonrasında Mayıs 1994’te Rusya’nın arabuluculuğuyla, Ateşkes Konulu Bişkek Protokolü
imzalandı. Problem donduruldu ancak
ateşkes tesis edilemedi. Çünkü Ermenistan silahlı kuvvetleri sürekli olarak
ateşkesi ihlal etmekteydi.
1988 yılından beri çatışmaların yaşandığı ve sonuçta Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ Özerk
Bölgesi’nin sınırları, tarihi Karabağ
Hanlığı idari sınırları ile karşılaştırıldığında yapay olarak Ermenilere çoğunluk vermeyi amaçlayan özerk bölgenin
Karabağ bölgesinin tamamını değil,
sadece Ermeni nüfusun çoğunlukta
olduğu yerleşim birimlerini kapsayacak şekilde çizilmiştir. Toplam 4.160
km2’lik bir alan üzerinde ilan edilen
özerk bölge yüzölçümü zamanla SSCB
yönetimi tarafından yapılan çeşitli idari
düzenlemelerle 4.4 bin km2’ye çıkarıl-
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Sovyetler Birliği döneminde de
Azerbaycan Ermenistan lehine sürekli
toprak kaybetmeye devam etmiştir. Bu
çerçevede Azerbaycan SSC’nin bir kısım toprakları Ermenistan’a verilmiştir. Aralık 1920’de Azerbaycan Türklerinin tarihi toprakları olan Zengezur
bölgesi, 1922 yılında ise buna ilaveten
yeni topraklar Ermenistan’a verilerek
Türkiye’nin Türk dünyası ile doğrudan
karasal bağlantısı kesilmiştir. SSCB
döneminde çeşitli kereler Azerbaycan’a yönelik toprak alma ve bölgedeki
Azerbaycan Türkleri’nin bölgeden göç
ettirilmesi hadiselerinden sonra Mihail Gorbaçov’un 1985 yılında ilan ettiği
Glastnost politikasından sonra olaylar
farklı bir noktaya gelmiştir.
SSCB’nin çatırdamaya başladığını
gören Ermeniler bu durumu fırsata çevirmek istediler. 12 Temmuz 1988’de
DKÖB Bölge Meclisi yetkisi dışına çıkarak, Azerbaycan’dan ayrılma kararı
aldı. Ertesi gün toplanan Azerbaycan
SSC Yüksek Sovyeti Başkanlık Divanı
ise yerel meclisin kararını geçersiz
ilan etti. Bunun üzerine 18 Temmuz
1988’de toplanan SSCB Yüksek Sovyeti ise bu sorunların Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğüne dokunulmadan
çözüleceği kararını almıştır. Ancak
daha SSCB dağılmadan Ermenilerin
kanlı saldırıları başlamış ve Ermeniler Ateşkesin imzalandığı 1994 yılında
kadar Dağlık Karabağ’ın yanı sıra Karabağ dışında kalan ve Azerbaycan’a
ait olan 7 vilayeti daha işgal etmiştir.
Başta Hocalı Soykırımı olmak üzere
bu işgal sırasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve yurtdışından getirilen
Ermeni gönüllü birlikleri tarafından
bölgede ciddi sayıda Azerbaycan Türkü katledilmiştir.
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Ateşkes sürecinde Ermenistan tarafının mütemadiyen ateşkesi ihlal etmesi sonucu küçük çaplı karşı durmalar yaşanmaktaydı. Ancak 1994 yılından
sonraki dönemde en büyük çatışma
2016 yılında yaşanan “Nisan Savaşları” oldu. 1 Nisan’da başlayıp, dört gün
boyunca süren savaşta, Karabağ Savaşı’nın bittiği yıldan beri en şiddetli çatışmaların gerçekleştiği bildirilmiştir. 4
günlük savaş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin üstünlüğü ile sonuçlanmış,
Terter’e bağlı Talış köyü çevresindeki

rulan, AGİT kapsamında, ABD, Rusya
ve Fransa’nın eş başkanlık ettiği Minsk
Grubu 1992 yılından beri varlığını sürdürmekte ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış ve güvenliğin
tesis edilmesine aracılık etmektedir.
Ancak 30 yıllık süreçte problemin çözümü için hiçbir başarı elde edememiştir. En kritik dönem olan 2016 yılından
sonra Bakü ile Erivan arasındaki ikili
ilişkilerin genişletilmesi adına faaliyetleri oldukça durağan seyretmektedir.
Ermenistan ve Azerbaycan başkan-

ilerleme katedilmemesi tartışmasız
Minsk Grubu’nun başarısızlığıdır. Hem
BM Güvenlik Konseyi’nin, 4 kararının
uygulanmadığı zaman hiçbir yaptırımla
yüzleşmemesi, hem de Minsk Grubunun eş başkanlarının taraflı tutumundan dolayı Ermenistan’ın terörist faaliyetleri geçen yıllar zarfında gittikçe
genişledi, bir devlet politikası kapsamına ulaştı.

yükseklikler, Seysulan köyü, Cebrayıl’ın
Lele tepe yüksekliği, bazı stratejik öneme sahip güzergahlardaki yollar işgalden kurtarılmıştır. 5 Nisan 2016 tarihinde karşılıklı ateşkes kararı alınarak,
çatışmalara son verilmiştir. Bu 4 günlük savaş Ermenistan’ın 2020 yılında
yapacağı stratejik yanılgının başlangıcı
oldu. Aynı aktörlerle aynı senaryoda
farklı sona ilerleyecekti.

larının katılımıyla Minsk Grubu zirvesi 2017’den beri toplanmamaktadır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında Ermenistan’ın işgal
ettiği Azerbaycan topraklarını kayıtsız
şartsız terk etmesi için kabul ettiği 4
kararı gelinen 2020 yılında hala uygulanmamıştır. Azerbaycan’ın uluslararası hukuk bağlamındaki hakları ihlal
edilmektedir. Problemin 30 yıldır müzakere sürecinde olması, BM Güvenlik
Konseyi’nin 4 kararına rağmen 1 adım

gerçekleştirdi. Azerbaycan-Ermenistan
sınır bölgesinden gerçekleşen bu saldırı sonucu 16 Temmuz’a kadar yoğun
çatışmalar yaşandı. Azerbaycan biri general olmak üzere 10’dan fazla askerini
kaybetti. Şehit haberleri toplumun tansiyonunu yükseltirken, pandemi önlemlerine rağmen 14 Temmuz’da binlerce
kişi askerine destek için yürüdü. Yaşanan bu olaylar toplumda Ermenistan’la
müzakerelerin anlamsız olduğu ve Karabağ’ın barış yoluyla alınamayacağı

Karabağ sorununun müzakere
yolu ile çözüme ulaştırmak için oluştu-
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12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinin dışında, Tovuz yönünden Azerbaycan’a saldırı
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kanaatini hakim kıldı.
Özellikle son dönemlerde sıklıkla büyük çaplı çatışmaların yaşanması
ve müzakereler yoluyla hiçbir sonucun
elde edilememesi, artık AGİT Minsk
Grubunun çökmüş olmasının ispatıdır.
Ermenistan yönetiminin müzakerelere
devam etmeyi önerirken, bir yandan Ermenistan’dan Karabağ’a yeni karayolu
inşası gerçekleştirmesi bölgeyi Azerbaycan’a iade etme gibi bir hazırlığın
olmadığını, Minsk görüşmelerini sadece bir oyalama aracı olarak kullandığını
göstermektedir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın seçilmesinden
sonra Hankendi’ne gelerek “Karabağ
Ermenistan’dır nokta” demesi aslında
müzakere sürecine de noktayı koymuş
oldu. Öte yandan 30 yıldır 1 milyondan
fazla mültecisi olan, topraklarının %20
’sini kaybeden bir devletin müzakere yoluyla hakkını elde edeceğine dair
inancı da tükenmişti.

Ordu Millete Dönüşen Azerbaycaın’ın Vatan Savaşı
Temmuz saldırılarının üzerinden
çok uzun zaman geçmeden, 27 Eylül 2020
tarihinde Ermeni silahlı kuvvetleri ateşkesi tekrar ihlal ederek cephe hattındaki
Azerbaycan ordusu
birimlerine, Terter
ilçesinin
Gapanlı,
Ağdam ilçesinin Çırağlı ve Orta Garavend, Fuzuli bölgesi
Alhanlı, Şükürbeyli
ve Cebrayil bölgesindeki Cocug Mercanli
köylerinin bulunduğu mevzilere büyük
çaplı silahlar ve top
ateşleriyle yoğun bir
şekilde saldırdı. Ermenistan’ın bir sonraki askeri saldırısını

önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri gerekli askeri karşılığı
verdi.
Çünkü Azerbaycan Ermenistan’ın
Azerbaycan’a karşı devam eden askeri
saldırılarının, işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığının bölgesel barış ve
istikrar için büyük bir tehdit olduğu ve
Ermenistan’ın yeni bir saldırı ve savaş
için hazırlandığı konusunda uluslararası uluslararası teşkilatlar ve topluma defalarca uyarılarda bulunmuştu. Cümlesinde çok fazla Azerbaycan
kullanıldığı için anlatım bozuk olmuş.
Cümle- Çünkü Azerbaycan, Ermenistan’ın devam eden askeri saldırılarının,
işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığının bölgesel barış ve istikrar için büyük
bir tehdit olduğu ve Ermenistan’ın yeni
bir saldırı ve savaş için hazırlandığı konusunda uluslararası uluslararası teşkilatlar ve topluma defalarca uyarılarda
bulunmuştu.
Bakü ve Erivan’ın askeri-stratejik
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ve ekonomik potansiyellerini değerlendirirsek, Azerbaycan tüm pozisyonlarda, hem nüfus, hem GSYİH ve askeri
bütçe açısından Ermenistan’dan defalarca üstündür. Azerbaycan genç nüfusu, sürekli büyüyen ve ülkenin ekonomik kompleksi dinamik olarak gelişen
bir ülkedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in defalarca Azerbaycan’ın
yeterince güçlü ordusu olduğunu, Ermenistan’la savaşmak için Türkiye veya
başka dış yardıma ihtiyaç duyulmadığını belirtmesine rağmen Ermenistan
tarafı uluslararası kamuoyunda sürekli
olarak Azerbaycan’da paralı askerlerin
savaş bölgesinde kullanıldığı iftiralarına başvurmaktadır. Halbuki, birkaç ay
önce Suriye’nin kuzeyinde PKK terör
örgütü bünyesinde bir Ermeni taburu
kurulmuştu. Ermeni PKK teröristlerinden oluşan bu terör grubu silahlı eğitimlerini tamamlayarak Ermenistan’ın
Azerbaycan’a yönelik saldırılarında
görevlendirilmek üzere Güney Kafkasya’ya gönderildi. Ayrıca Ermeni
askerlerini eğitmek için “Ermenistan
PKK ile anlaştı” şeklinde haberler de
medyada yer almıştı. Haberlerin asılsız olmadığı, Ermeni
işgalinden kurtarılan
bölgelerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
tarafından
Ermeni
asıllı olmayan, terörist savaşçılar olduğu tespit edilince
onaylanmış oldu. Bir
defa şunu belirtmek
gerekir ki, Ermenistan ile Azerbaycan
savunma kapasitesi
açısından kıyaslanmayacak derecede
farklıdır.
Azerbaycan Dağlık Karabağ’ı
kaybettiği
zaman
bağımsızlığını yeni
ilan etmişti, askeri
kapasitesi sınırlıydı.
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Buna karşın silahlandırılmış bir Ermenistan
vardı. Geçen yıllarda
Ermenistan karalama
siyasetiyle meşgulken,
Azerbaycan ekonomisini geliştirdi. Büyük
enerji projelerinin, yeni
ipek yolunun bir parçası
oldu. Askeri kapasitesini dünya standartlarına
ulaştırdı. Bunun aksine
bugün Ermenistan hala
Sovyetler döneminden
süregelen
statükoya
sarılmaktadır ve devam
ettirdiği siyaset sadece
Rusya’nın çatısı altında
barınmaktır.
Ateşkes
ihlallerinin de perde
arkası aslında Kolektif Güvenlik Anlaşması
Örgütünü işin içine çekerek, sahaya Rusya’yı
getirip, Azerbaycan’ı bu
şekilde yenilgiye uğratmaya çalışmaktadır.
Saldırıların Dağlık Karabağ’da değil, barışçıl köylülerin yaşadığı bir bölgede doğrudan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırda
meydana gelmesi dikkate değerdir. Bu,
Ermenistan’ın ihtilafı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün yetki alanına
devretme ve Rusya’yı çatışmaya dahil
etme niyetini göstermektedir. Çünkü
kendi askeri potansiyeli Azerbaycan’la
çatışmak için yetersiz. Çatışmalardaki yenilgisini halkına kabullendirmek
için Ermenistan yönetimi Azerbaycan’ı
sürekli olarak Türk askerleri ve ücretli teröristleri sahaya sürmekle suçlamaktadır.
Yaşanan çatışma her iki ülkede
halka da, halkın yönetimle ilişkilerine
de yansımıştır. Ermenistan’da çıkan
seferberlik kararının ardından 18-55
yaş arası Ermeni erkeklerin ülkeyi terk
etmesi yasaklandı. Kaçış psikolojisi

ve potansiyeli görülmese idi böyle bir
zaruret de doğmazdı. Azerbaycan’da
ise halk savaşa katılmak için askerlik
şubesine akın etti. Milyonlarla insan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e mektup
yazarak, yönetimin, ordunun yanında
olduklarını beyan ettiler. Ermenistan’ın
Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine
saldırarak provokasyon amacı gütmesi de bu sebeptendir. Çünkü askeri
yeterliliği kadar ideolojik olarak da sınıfta kalmış bir Ermenistan var. Kendi
vatanını düşmandan kurtarmaya giden
Azerbaycan askerleriyle başkasının
toprağında işgalci olarak bulunan Ermeni askerlerinin motivasyonu da doğal olarak orantısız. İşgalden kurtarılan
Azerbaycan topraklarında terkedilmiş
askeri araçlarda zincirler tespit edildi.
Ermeni askerlerinin savaş alanını terk
etmemeleri için araçlara zincirlenmiş
olmaları cepheden de kaçışların yoğun
yaşandığını göstermektedir.
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Karabağ Konusunda Son 20 Yılın
En Uzun Müzakeresi
Karabağ’da savaş devam ederken
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den önemli bir çağrı geldi. Putin,
barış görüşmeleri için Azerbaycan ve
Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova’ya davet etti. Putin’in davetini her
iki taraf da kabul etti.
Ermenistan için son şans olan
üçlü görüşme 9 Ekim 2020 tarihinde
Moskova’da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan
Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab
Mnatsakanyan arasında 10 saati aşkın
bir görüşme gerçekleşti. Görüşme, tamamen kapalı bir formatta gerçekleşti
ve başlamadan önce taraflar açılış konuşmalarından bile kaçındı. Gece geç
saate kadar devam eden toplantı sonucunda, Bakü ve Erivan arasında 12 sa-
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atlik insani ateşkes kararı alındı. Dağlık Karabağ’da 10 Ekim saat 12:00’den
itibaren uygulanacak olan ateşkesin
başlamasının ardından Ermenistan tarafı tekrar ateşkesi ihlal etti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığı ile savaş
esirlerinin ve cesetlerin uluslararası
kriterlere uygun olarak değişimi için
planlanan ateşkesin gerçekleşmesine

fırsat verilmedi. Saatlerce süren görüşmede Azerbaycan üzerinde savaş
devam eden toprakların sahibi olarak,
aynı zamanda hem inisiyatif hem askeri
avantaj kendi elinde iken, taviz vermedi. Aynı zamanda Ermenistan da savaş
bölgesinde yenilgiye uğramasına, bu
bölgede işgalci pozisyonunda olmasına rağmen anlaşmaya yanaşmadı.
Azerbaycan’ın kendi topraklarını işgalci
güçlerden temizlemede olan kararlılığı,

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilme gibi bir niyetinin olmaması
sebebiyle, görüşme çok uzun ve zorlu
geçti. Ancak ateşkes için Ermenistan’ın
ısrarı ve ateşkesin yürürlüğe girmesinden birkaç saat sonra ateşkesi ihlal
ederek Azerbaycan’a saldırması, arka
planda başka bir sürecin işlediğinin ispatıdır.

Ermenistan’ın Devlet Düzeyinde
Sivillere Yönelik Terör Politikası Devam Ediyor
Yapılan operasyonlar sonucunda,
işgal altındaki topraklarda Ermeni ordusunun ana kuvvetleri ve kaynakları
ağır hasar görmüş, silahları ve yakıtları
tükenmektedir. Ermeni askeri komutanlığının genel psikolojik gerginlik ve
personelinin korku içinde olduğu bilinmektedir. Savaş mevkilerinden ayrılan
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askerlerin sayısı gittikçe artmaktadır.
Bu sebeple de Ermenistan sahada yaşadığı yenilginin öfkesini Azerbaycan’ın
sivil halkına ödetmektedir. Moskova’da
üçlü istişarelerin başlamasıyla hemen
hemen aynı dönemde, 11 Ekim günü
Ermeni ordusu, Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye, insani
ateşkesi ihlal ederek savaş bölgesinin tamamen dışında roket atışları ile
saldırdı. Roket saldırısı
Ermenistan’ın Vardenis
bölgesinden gerçekleştirildi. Roket bir konut
binasına çarparak binanın tamamen tahrip
olmasına sebep olarak,
bina sakinlerini dağıntıların altında bıraktı.
Saldırı sonucunda çok
sayıda insan yaralandı
ve hayatını kaybetti.
17 Ekim gecesi
Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence’ye tekrar
balistik füze saldırısı
düzenledi. Saldırı sonucu 20’den fazla ev
zarar görmüş, sivil
insanlar
yaralanmış,
hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybedenler
arasında çocuklar da
var. 11 Ekim günü gerçekleştirilen saldırıda
da hayatını kaybeden,
aynı zamanda hem annesini, hem babasını
kaybeden çocuklar vardı. Üzerinden
1 hafta bile geçmeden tekrar sivil insanlara füzelerle saldırıldı. Bebek katili Ermenistan yönetimine uluslararası
toplumdan, kuruluşlardan kınama ve
yaptırım gelmediği müddetçe maalesef
bu katliamlar yaşanmaya devam edecektir. Ermenistan’ın Azerbaycan sivil
nüfusuna yönelik terör politikası 90’lı
yıllarda olduğu gibi 2020 yılında hala
devam etmektedir.
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ERMENİSTAN’IN SAVAŞ SUÇLARI
AZERBAYCAN’IN SİVİL KAYIPLARI
Azerbaycan Başsavcılığı Tarafından Verilen Sivil Kayıplara İlişkin Bilgiler
4-5-8-11 ve 17 Ekim tarihlerinde roket ve top atışları neticesinde
Gence şehrinde 26 sivil hayatını kaybetmiş, 142 kişi yaralanmış ve
şehirdeki sivil yerleşim birimlerine, ulaşım araçları büyük oranda zarar
görmüştür.
Goranboy’da 8 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştır. 27
Eylül 2020 tarihinde saat 18.00 civarında Naftalan şehrinin Kaşaltı ve
Karakoyunlu köylerinde yerleşen sivil Kurbanov Elburus İsaoğlunun
evine top mermisinin düşmesi neticesinde bir aile (5 kişi) tamamıyla
yok edilmiştir.
Toplamda 27 Eylül 2020 tarihinden 30 Ekim 2020 tarihine kadar Ermeni tecavüzü neticesinde 91 sivil hayatını kaybetmiş ve 400 kişi de yaralanmıştır.

Gence

Goranboy

Terter

Berde

Beylegan

Gence’de 26 sivil
hayatını kaybetmiş,
142 sivil yaralanmıştır.

Goranboy’da 8 sivil
hayatını kaybetmiş, 11
sivil yaralanmıştır.

Terter’de 17 sivil
hayatını kaybetmiş, 56
sivil yaralanmıştır.

Berde’de 27 sivil
hayatını kaybetmiş,
101 sivil yaralanmıştır.

Beylegan’da 2 sivil
hayatını kaybetmiş, 5 sivil
yaralanmıştır.

Ağcabedi

Füzuli

Ağdam

Mingeçevir

Daşkesen

Ağcabedi’de 1 sivil
hayatını kaybetmiş, 17
sivil yaralanmıştır.

Füzuli’de 3 sivil
hayatını kaybetmiş, 17
sivil yaralanmıştır.

Ağdam’da 7 sivil
hayatını kaybetmiş, 44
sivil yaralanmıştır.

Mingeçevir’de 3 sivil
yaralanmıştır.

Daşkesen’de 1 sivil
yaralanmıştır.

Cebrayıl

Hocalı

Tovuz

Cebrayıl’da 1 sivil
yaralanmıştır.

Hocalı’da 1 sivil
yaralanmıştır.

Tovuz’da 1 sivil
yaralanmıştır.

Çatışma bölgesine 100 kilometre
mesafedeki Gence’de sivil insanları
hedef alan saldırı, Ermeni yönetiminin
çatışmayı işgal altındaki Azerbaycan
topraklarının ötesine taşımak için gerçekleştirdiği provokasyonların yeni bir
örneğidir. Azerbaycan ve Ermenistan
Dışişleri Bakanlarının Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov’un öncülüğünde
imzaladıkları insani ateşkesin hemen
akabinde gerçekleştirdiği saldırı, Rusya’nın arabuluculuğundaki görüşmelere duyulan saygısızlığın ve Ermeni
faşizminin bir başka tezahürüdür. Bu
durum Ermenistan’ın saldırı politikasını sürdürmek için uluslararası insani
hukuku ihlal etmekte tereddüt etmediğini ve diplomasi dilini anlamadığını
göstermektedir. Çünkü sivillere yöne-

lik roket saldırıları bir savaş suçudur.
Ancak birinci Karabağ savaşından günümüze savaş suçları ve soykırımlarla
yazdıkları bu çirkin tarih, Azerbaycan
halkının iradesini asla bozamayacaktır.
9 Ekim 2020 tarihinde imzalanan
ateşkes anlaşmasının hemen ardından
Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırılar akılları karıştırmıştı. Moskova’da
Sergey Lavrov’la gerçekleşen ikinci
toplantının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ sorununun diplomatik bir çözümü yok diye
beyanda bulunurken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan
Dağlık Karabağ sorununun AGİT Minsk
Grubu eş başkanlığı çerçevesinde, yal-
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nızca barışçıl yollarla çözülebileceğini
ifade etti. Paşinyan’ın sözleri, Ermenistan’ın çatışmayı çözme arzusunda
olmadığını göstermektedir.
Gence’ye ve Terter’e düzenlenen
saldırılar, 5 Eylül’de Dağlık Karabağ
Güvenlik Konseyinin açıkladığı “7 ilke”
doktrini ile yakından ilgilidir. Bu doktrine göre “…savaşın Azerbaycan topraklarına taşınabileceği” belirtiliyordu.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyona karşı karşı-saldırı
taktiği benimsenerek savaşın geniş
topraklara yayılması, cephe gerisinde
korku yaratmak ve en önemlisi uluslararası güçleri bölgeye çağırmak amaçlanmıştı. Basında bu durum Ermenistan’ın Azerbaycan’ı kışkırtarak kendi
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Dağlık Karabağ Çatışmalarına
Uluslararası Tepkiler
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da
Ermeni işgali altındaki topraklarını
kurtarmak için başlattığı kara harekâtı
adım adım ilerleyişini sürdürmektedir.
Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın 27 Eylül
2020’den bu yana Karabağ’daki ilerleyişine karşı verdiği kayıplar günden güne
artarken, dünya kamuoyundan farklı
tepkilerde hızla büyümektedir. Tepkiler
aşağıdaki başlıklar altında toparlamak
mümkündür.

Türkiye’nin Çatışmalara Yönelik
Tepkisi

topraklarına saldırmasını sağlayıp
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünü
meseleye dâhil edebilmek için uygulanan bir taktik olarak da yorumlandı.
Ancak Putin verdiği demeçte Dağlık
Karabağ’ın KGAÖ kapsamında olmadığını belirterek bu beklentinin önünü
kesti.
Azerbaycan ve Türkiye’nin uluslararası enerji ve demir yolu projelerindeki ortağı olan Gürcistan Ermenistan’a silah taşınmasına aracılık ettiği
konusundaki haberleri yalanlarken,
Azerbaycan’la dostane ilişkileri olduğunu ifade etti. Ancak Ermenistan yönetimine işgal ettiği topraklardan çekilmesi konusunda bir önerisi olmadı.
Kabul ettiği 4 karar 30 yıllık süreçte uygulanmayan BM her iki tarafı gerginliği
azaltmaya ve müzakerelere dönmeye
davet ederken, Afganistan, Ukrayna,
Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan’ın yanında olduklarını

ifade ettiler.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma konusunda Türkiye’nin kararlı desteğinin önemi büyük.
Suriye ve Libya’daki çatışmalara başarılı müdahalesinin ardından bölgedeki nüfuzu hızla artan Türkiye’nin,
doğrudan destek vermesi Azerbaycan
yönetimine de başarıya ulaşma konusunda güven verdi. Ermenistan’ın yıllar
zarfında işgal ettiği arazileri, Azerbaycan ordusu 1 ay kadar kısa sürede geri
almaya muvaffak oluyor. Azerbaycan
kararlı tutumu sayesinde yaklaşık 30
günde Cebrayil, Füzuli, Zengilan ve
Gubadlı şehirleri ile Hadrut ve Ağbend
kasabasını ayrıca 100’ün üzerinde köy
işgalden kurtarıldı. Bu yazının yazım
ve derginin matbaada basım süreci ve
sonrasında da Azerbaycan’ın işgalden
kurtarma faaliyetleri devam etmekteydi.
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Türkiye, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını ilk dakikadan itibaren kınayan ve Azerbaycan’a
tam destek veren ülkelerin başında
gelmektedir. Türkiye, Ermenistan’ı
Yukarı Karabağ ateşkesini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği, Azerbaycan
sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini
hedef alan ve ağır silahlar kullanılarak saldırı düzenlediği gerekçeleriyle kınamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül 2020’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’le telefon görüşmesi gerçekleştirerek, “Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla
Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” sözleriyle harekatın başladığı ilk
günden desteğini açıklamıştır. Türkiye diplomatik desteğinin yanı sıra,
Azerbaycan’ın asker talep etmesi
durumunda isteklerini karşılamada
tereddüt etmeyeceğini belirtmiştir.
Türkiye, Karabağ çatışmasının başladığı günden bugüne yaptığı kamuoyu
açıklamalarında Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğünü koruma mücadelesinde
her zaman yanında olacağını belirterek Azerbaycan’ın sadece dostu değil
aynı zamanda da “Bir millet iki devlet”
düsturuna uygun olarak kardeş ülke
olduğunu da göstermekten çekinmemiştir.
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Türkler Viyana Kapısında
Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinden rahatsız olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Republica gazetesine verdiği röportajda
“Ermenistan ve Dağlık Karabağ, Ankara’nın yayılmacılığının önündeki son
engeldir ve uluslararası toplum acilen
müdahale etmezse, yakında Türkleri
17. yüzyılda olduğu gibi Viyana kapılarında görecek” diyerek, Türkiye’nin
Azerbaycan’a olan desteğinin batıya bir
tehdit olduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da desteklerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Bu

mektedir” sözleriyle geçmişi hatırlatmıştır. Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun
ihlal edildiğine dikkat çekilmiştir. Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ise sözlerinde “İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir
provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir” sözleriyle Ermenistan’ın saldırgan tutumunda vazgeçmesi gerektiğini
belirtmiştir. Saldırılara karşı tepkisini
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Twitter hesabından şu sözlerle göstermiştir: “Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği
alçakça saldırıyı lanetliyorum. Türkiye,
nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycan-

saldırılarla Ermenistan bölgede barış
ve istikrarın önündeki en büyük engel
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu
süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin
Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız.” Azerbaycan nasıl isterse
sözleriyle siyasi ve askeri desteğin önü
açılmıştır.

lı kardeşlerinin yanındadır” sözleriyle
diplomatik desteği vermiştir. AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik ise “Ermenistan’a
bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla
insanlık suçu işliyor. Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır…” sözleriyle diplomatik desteği
vermiştir.

Devam eden günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından da
Ermenistan işgaline tepkiler gecikmedi. MSB 1992 Hocalı Katliamına atıfta bulunarak, “Ermenistan 30 yıl önce
nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve
huzurun düşmanı olarak hareket et-

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim
Kalın ise Twitter üzerinden bir açıklamada bulunarak “Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi
ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı
olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Uluslararası toplum bu tehlikeli provo-
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kasyona derhal dur demelidir” sözleriyle tepkisini dile getirmiştir. İletişim
Başkanı Fahrettin Altun da açıklamalarını sosyal medya üzerinden gerçekleştirerek şu sözlere yer vermiştir: “Azerbaycan’daki kardeşlerimizle her zaman
omuz omuza olacağız. Ermenistan, saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba
katmalıdır. Savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydası olmaz.” Bu sözleriyle birlik
ve beraberlik mesajını veren Altun, Ermenistan’ın işgalci bir güç olduğunun
da altını çizmiştir. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter üzerinden Azerbaycan’a desteğini ortaya koymuştur.
Şentop “Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki, Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil,
bütün bölge barışı bakımından iflah
olmaz bir terör devletidir ve doğacak
sonuçların tek sorumlusudur” sözleri
ile Ermenistan’ın tutumuna dikkat çekerek saldırılara karşı verilecek tepkinin sorumlusunun da yine Ermenistan
olduğunu belirtmiştir.
İşgalden sonraki gün 28 Eylül’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıları
bir kez daha kınayarak şu sözleri kullanmıştır: “Bölgede Dağlık Karabağ’ın
işgaliyle başlayan krize artık bir son
verilmesinin vaktinin gelmiştir. Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge
yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.”
Minsk grubunun sorunun çözümünde yetersizliğine de değinen Erdoğan
“Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır” sözleriyle
Azerbaycan’ın kendi kaderini kendinin
tayin etmesi gerektiği üzerinde durarak
“ Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini
kendisi kesmek zorunda kalmıştır” ifadesini kullanmıştır. 30 Eylül tarihinde
açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu “Ermenistan bu saldırılarıyla ‘uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum’ diyor. Bunun bir
karşılığı olmalı” sözleriyle tepkisini dile
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getirmiştir. Sorunun uzun yıllardır
çözülememesinin
Ermenistan’ı cesaretlendirdiğine
de
değinmiştir.
Ermenistan’ın
saldırgan tutumuna da dikkat çeken
Çavuşoğlu
diplomatik yollarla
meselenin çözülemeyeceği, tek yolun Ermenistan’ın
işgal ettiği topraklardan çekilmesi
olarak belirtmiştir. 2 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği İtalya gezisinde
de soruna değine
Çavuşoğlu konuşmasında “Minsk
üçlüsü dahil bu
sorunun çözümü
konusunda çaba
sarf etmedi. Açıkça taraf tuttukları
görülüyor. İşgalci ile işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak hukuka
aykırıdır. Ermenistan’ın, Azerbaycan
topraklarından çekilmesi gerekiyor”
ifadelerine yer verdi.
Aynı tarihte Erdoğan yaptığı açıklamasında Ermenistan’ın uluslararası
alanda destek görmemesi gerektiğini
şu sözlerle belirtmiştir: “ Bu haydut
devlete destek verenleri, kendilerine
insanlığın ortak vicdanı önünde hesap
sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.”
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın
“Türkiye dahil olmasın” sözleri üzerine
konuşan Erdoğan “Biz ne yapacağımızı
Paşinyan’a soracak değiliz. Biz bunun
kararını kendimiz verdik” cümlesiyle
Azerbaycan’a tam desteğin mesajını
vermiş oldu. Ermenistan’ın Gence kentine saldırıları üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı durumu sert bir şekilde

eleştirerek “Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni tezahürü” olarak değerlendirdi. Aynı zamanda “Bu
saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü
çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir”
diyerek insani boyutuna da dikkat çekmiştir. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermiştir: “Masum sivilleri hedef alan Ermeni
teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG’li
teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir.” İbrahim Kalın ise katıldığı bir canlı
yayında “Adalete dayanmayan sürdürülebilir bir barış inşa etmek mümkün
değil” sözleriyle savaşın boyutuna dikkat çekmiştir. Ayrıca “Bu konu sadece
Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir
mesele olsaydı büyük ihtimalle bu konu
farklı şekillerde daha erken zamanlarda çözülebilirdi” sözleriyle de dış
güçlerin olaya müdahalesinin durumu
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daha da zorlaştırdığını belirtmiştir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile
yaptığı basın açıklamasında saldırılara
atıfta bulunarak “Bu esasen savaş suçudur. 30 yıldır maalesef bu sorunun
çözümü konusunda somut hiçbir öneri
gelmedi” sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslenmiştir. Ermenistan ve
Azerbaycan arasında yapılan ateşkes
sonucunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı
“Azerbaycan da son kez Ermenistan’a
işgal ettiği topraklardan çekilmesi için
bir fırsat vermiştir” açıklamasında bulunmuştur. Ateşkes ardından yapılan
saldırıya sert tepkiler veren Bakanlık
“Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal
ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye
düzenlediği roket saldırısını şiddetle
kınıyoruz” sözlerine yer verdi. Sonraki günlerde uluslararası medyalarda
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Son dönemde Paşinyan’ın saldırılar sonrasında yaptığı açıklamalarda
diplomatik
çözümün olmadığını belirtmesi üzerine İbrahim
Kalın Twitter hesabı üzerinden “Ermenistan’ın
niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın
haklılığını teyit etmiştir;
Güney Kafkasya’ya barış
ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca
gelecektir” ifadesinde
bulundu. Öyle görülüyor
ki Türkiye her koşulda
Azerbaycan’ın haklı davasında yanındadır ve
bölgedeki barışı bozan
işgalci Ermenistan’ın bir
an evvel tüm işgal noktalarından arındırılarak
aranan huzur ortamının
sağlanması en önemli
meseledir.

Türkiye’nin desteği ile
ilgili yapılan eleştirilere
cevap veren İbrahim Kalın, “Bu çok anlamsız bir
tartışma. Azerbaycan’a
bir şey dokunduğunda
bu Türkiye’ye dokunmuştur. Türkiye burada
tepki verir” sözleriyle
tepkisini ortaya koymuştur.
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Rusya
Savunma Bakanı Sergey
Şoygu ile yaptığı görüşmede “Ateşkesi ihlal
ederek sivil yerleşim
yerlerine saldıran Ermenistan’ın saldırılarına
son vermesinin ve işgal
ettikleri
topraklardan
çıkarılmasının gerekliliği” üzerinde konuşarak
Azerbaycan’a
desteği
yineledi. Ermenistan’ın
saldırıları devam ederken Dışişleri Bankanlığı
şu sözlerle tepkisini dile
getirdi: “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal
altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin
Ordubad
rayonuna düzenlediği
roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.” Devam
eden süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, “Azerbaycan haklıdır davasında,
kendi topraklarını savunmaktadır, Ermenistan işgalcidir ve işgalci
bulunduğu işgal ettiği
topraklardan çekilmek
zorundadır” sözleriyle
gündemi değerlendirmiştir.

Türkiye Diplomatik Alanda da Azerbaycan’ın Yanında Yer Aldı
Türkiye
Karabağ
sorununda
Azerbaycan’ı doğrudan desteklemesinin yanı sıra
liderler ile sürdürdüğü
görüşmelerle de Azerbaycan’a desteğini sürdürmüştür. Ekim ayının
başlarında
Almanya
Başbakanı Merkel ile
görüntülü iletişime geçerek güncel konuları
ele alan Erdoğan, Ermenistan’ın Azerbaycan
topraklarını işgalinden
de söz ederek konunun
kesin çözümüne yönelik
uluslararası
hukukun
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uygulanması ve BM karalarının yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un
tavrı ise bu konuda daha sertti. Macron
“Minsk Grubu üyesi olduğumuz için sorumluluğumuz gereği kendisinden hesap vermesini isteyeceğim” ifadesinde
bulundu. Zaman zaman Türkiye’nin
Azerbaycan desteğine tepki gösteren
Macron’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın haklı davasına
dikkat çekerek, “Azerbaycan toprakları
için endişe duymazken, Ermenistan’a
dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” sözleriyle karşılık verdi. Son dönemde de sık sık karşı
karşıya gelen Macron ve Erdoğan Karabağ sorununda ortada buluşamaması muhtemeldir.
Karabağ konusunda yer yer tarafını belli etse de genel anlamda tarafsızlığını koyan İran, Rusya ve Türkiye’den

sonra bölgede önemli bir güç olarak
bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta, İran
Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda
görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meseleler üzerinde bir konuşma
gerçekleştirdi. İran ve Türkiye’nin dayanışmasının komşuluk ilişkilerindeki
önemini vurgulayan Erdoğan, Ermenistan’ın işgali ve yaptığı saldırılara
değinerek bunun bir savaş suçu olduğunu belirtmiştir. Ruhani ise “Bizim
bu konudaki tutumumuz oldukça net
ve savaşın çözüm yolu olmadığına ve
sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” sözleriyle karşılık
vermiştir.
Aynı dönemlerde Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile de durum değerlendirmesi
yapılmıştır. Heyetler arası yapılan görüşme yaklaşık bir saat onbeş dakika
sürmüştür. Rusya Devlet Başkanı Pu-
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tin ile de telefonda görüşen Erdoğan’ın
üzerinde durduğu konular Ermenistan’ın tavrı, Türkiye’nin Minsk Grubu
içindeki durumuydu. Erdoğan sorunun
kalıcı bir çözümle sona ermesi taraftarı
olduğunu belirtirken Putin Orta Doğulu militanlardan duyduğu endişeyi dile
getirdi. Daha sonraki günlerde Fransa
ve Türkiye arasındaki gerginliğe değinen Putin, herhangi bir arabuluculuğa
ihtiyaç olmadığını sorunların zamanla
hallolacağına değindi. Erdoğan’ın bağımsız bir dış politika izlediğini belirten
Putin, Fransa ile Türkiye’nin sorunlarının çözülmesini umut ettiğini belirtti.
Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise
Erdoğan, “Türkiye de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının
olduğuna inanıyorum” sözleriyle Türkiye’nin Minsk grubundaki yerine dikkat
çekti. Son olarak 27 Ekim tarihinde bir
telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan ve Putin güncel dış politika sorunlarına değinmiştir. Buna ek olarak
Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek bölgede
ateşkesin sağlanmasına yönelik atılan
adımlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirmiştir.

Rusya’nın Çatışmalara Yönelik
Tepkisi
2016 yılında Nisan Savaşları gerçekleştiği zaman Rusya’nın da müdahalesi ile ateşkes sağlanmıştı. Ermenistan’ın Eylül saldırılarında hatayı 2016
yılındaki senaryonun tekrar edeceği
beklentisiyle yaptığı şeklindeki değerlendirmeler de gündemde yer buldu.
Rusya Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan’a karşı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında sorumluluklarımız mevcut, ancak savaş Azerbaycan
topraklarında gerçekleşmektedir şeklinde açıklamasından sonra Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hattından sivillere saldırıları başladı. Ermenistan
yönetimi Karabağ’da çatışmalar devam
ederken, Karabağ dışındaki Azerbaycan
kentlerine, sivil insanlara saldırarak,
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Azerbaycan’ın karşı hamle durumunda
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü
bağlamında üçüncü tarafları çatışmaya
müdahil etmeye çalışmaktadır. Geçen
uzun yıllar zarfında da Rusya’nın Erivan’a desteği olmasaydı, Ermenistan’ın
Azerbaycan topraklarını işgal etmesi,
bu kadar uzun süre elinde tutması ve
sürekli yeni tacizlerde bulunması mümkün olamazdı. Rusya öncülüğündeki dışişleri bakanları görüşmelerinde Rusya
bölgede hakim olduğunu yansıtmaya
çalışarak, Türkiye’yi söz sahibi olarak
arka plana itti. Ancak buna rağmen
dengeli duruşu, çatışmaya müdahil olmaması Azerbaycan açısından olumlu
bir gelişme oldu. Eski Sovyet cumhuriyetleri arasında, Azerbaycan her zaman Rusya’dan bağımsız, ancak aynı
zamanda Moskova ile iyi ilişkiler sürdüren bir dış politika izlemiştir. Ermenistan, Rusya’nın önemli bir müttefiki
olsa da Kremlin, Ermenistan’ın sokak

protestoları sonucunda iktidara gelen
yeni hükümetine karşı temkinli. Bunun
yanı sıra Moskova’nın ana hedefi Amerika Birleşik Devletleri gibi oyuncuları
bölgeden çıkarmak.
Çatışmanın başlamasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sık sık Vladimir Putin’i aramasına rağmen Rusya’dan gerekli
desteği bulamadığını görmekteyiz. Her
ne kadar Ermenistan’ın ana silah alım
kaynağı Rusya olsa da politik destek
olarak Rusya Ermenistan’a geçmişte verdiği gibi açık bir destek vermedi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü
Dmitriy Peskov: “[Dağlık Karabağ’daki]
Durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere
derhal son verilmesi ve krizin çözüm
sürecinin siyasi ve diplomatik zemine
taşınması gerektiğini düşünüyoruz.”
diyerek soruna daha dengeli bir bakış
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getirdikleri görülmüştür. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye’yi Dağlık Karabağ’da ateşkes için nüfuzunu
kullanmaya çağırmıştır. Yine Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
telefon görüşmesi yaparak Dağlık Karabağ’daki durumu kapsamlı şekilde
ele almış ve iki bakan, krizin siyasi çözümü dışında bir alternatif olmadığını
vurgulamıştır. Daha da önemlisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki durum ayrıntılı
olarak ele alındı. Vladimir Putin ayrıca
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaparak
çözümde önemli aktör olduğu mesajını
vermiştir.
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birleşme girişimleri ihtimali tedirgin
etmektedir. İran’da aynı zamanda oldukça büyük bir Ermeni diasporası var.
Karabağ sorununun bir sonucu olarak
Ermenistan’ın, Azerbaycan ve Türkiye
ile sınırları kapatıldı, Gürcistan üzerinden ise ulaşım bağlantıları oldukça sınırlıydı. Dolayısıyla Ermenistan için İran
sınırı, ülkenin kendisini fiilen ekonomik
bir abluka içinde bulduğu bir dönemde,
dış dünya ile tek bağlantısı haline geldi.
Böyle bir ortamda İran, Bakü ile Erivan arasında denge politikası izlemek
durumda kalıyor. Ancak basında İran
üzerinden Ermenistan’a silah geçişini aksettiren videoların yayılmasından
sonra, İran tarafından yapılan açıklamada bu görüntülerin gerçeği aksettirmediği ve iki ülke ilişkilerine zarar verme amacı taşıdığı açıklaması yapıldı.

Yunanistan’ın Çatışmalara Yönelik Tepkisi

İran’ın Çatışmalara Yönelik Tep-

İran’da 35 milyondan fazla Azer-

kisi

baycan Türkü yaşamaktadır. Özellikle

Azerbaycan ve Ermenistan’ın komşusu olan İran ise Dağlık Karabağ sorununda ‘tarafsızlığını’ açıklamıştır.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
İran’ın Azerbaycan ile Ermenistan tarafından talep edilen her türlü yapıcı rolü
üstlenmeye hazır olduğunu söylemiş ve
ateşkesi barışa doğru atılan bir adım
olarak memnuniyetle karşılamıştır.
Bu açıklamaların yanı sıra, 25 Ekim’de
İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri
Komutanı Muhammed Pakpur’un Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri
birliğinin konuşlandırıldığını dile getirmiştir. Sınır bölgelere konumlandırılan
birliklerin, Azerbaycan ve Ermenistan
arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle
sınır güvenliğini ve bölge halkının huzurunu sağlamak için olduğunu belirtmiştir.

ülkenin kuzeyinde, Azerbaycan ve Ermenistan sınırının bulunduğu bölgede
yoğun Azerbaycan nüfusunun olması
İran yetkililerini, bölgede Azerbaycan’la
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnaysakanyan’ı arayarak
Ermenistan’ın arkasında olduğunu
belirten dayanışma mesajı vermiştir.
Yaşanan can kayıplarını kınamış, Dağlık Karabağ’daki gerilimin azaltılması
için yardımlarını esirgemeyeceğini belirtmiştir. Yunanistan ifadelerinde Er-
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menistan’ın mağdur olduğunu ve bu
mağduriyetin sorumlusunun Türkiye
olduğunu belirterek yine Türk karşıtı
söylemlerde bulunmuştur.

Pakistan’ın Çatışmalara Yönelik
Tepkisi
Türkiye’nin yanı sıra, Pakistan da
işgal altında olan Dağlık Karabağ’daki
Azerbaycan’ın tutumunu tam olarak
desteklediğini söylediği açıklamıştır.
“Azerbaycan’ın, oybirliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olan Dağlık Karabağ’daki
tutumunu destekliyoruz” diye de eklemede bulunmuştur.

Afganistan’ın Çatışmalara Yönelik Tepkisi
Afganistan’ın İstanbul Başkonsolosu Zekeriya Barakzai, Afganistan
temsilcisi olarak ülkesinin, Azerbaycan
topraklarındaki Ermenistan işgalinin
en kısa sürede sona ermesi gerektiğini
belirtti. Sorunun uluslararası hukuk ve
diyalog yoluyla çözülmesini istediğini
dile getirdi. Fakat sivillere olan saldırıların artması ve şiddetlenmesi üzerine
Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’a destek mesajı yayınlamıştır.
Yayınlanan bildiride Dağlık Karabağ’ın
Azerbaycan toprağı olduğu ifade edilerek, Ermenistan’ın işgalci güçlerinin bu
topraklardan derhal ve koşulsuz geri
çekilmesi istenmiştir.

Ukrayna’ın Çatışmalara Yönelik
Tepkisi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy’de Azerbaycan’a desteklerini dile getirmiştir. Dışişleri Bakan Kuleba, dış politikasının temel
taşlarından birinin devletlerin toprak
bütünlüğüne verilen destek olduğunu söyleyerek, Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğünü de desteklemeye devam
edeceklerini açıklamıştır. Aynı şekilde
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve
egemenliğini desteklediğini belirten

Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin
“donmuş” bir çatışmaya dönmesini
engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini
söylemiştir.

belirtmiştir. Bosna Hersek kamuoyu
açıklamalarında Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, çatışmaları sonlandırılması ve
barışçıl bir çözüme ulaşılması temennisinde bulunmuştur.

Bosna Hersek’in Çatışmalara Yönelik Tepkisi

KKTC’den
Destek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin
(SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic,
Azerbaycan’a destek mesajı göndermiştir. Sefik Dzaferovic, Ermenistan’ın
Dağlık Karabağ’daki saldırılarını kınadığını belirterek Bosna Hersek ile
Azerbaycan’ın son derece iyi, dostane
ilişkilere sahip olan iki ülke olduğunun altını çizmiştir. Bakir İzetbegovic
ise uluslarası hukuka göre Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu,
Ermenistan’ın sivilleri de hedef alan
saldırılarının kabul edilemeyeceğini

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik
saldırılarını kınayarak, Azerbaycan’a
destek mesajı verdi.
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Azerbaycan’a

Tam

Tatar yaptığı açıklamada, “Kıbrıs
Türk halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmuştur,
olmaya da devam edecektir” ifadelerini
kullandı.
Kıbrıs Türk halkının, Ermenistan
tarafından işgal edilen topraklarını geri
almak için başlattığı haklı mücadelesinde her zaman Azerbaycan’ın yanında
olduğunu vurgulayan Ersin Tatar, sal-
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dırılar sonucu şehit olan Azerbaycanlılara Allah’tan rahmet diledi.

‘Karabağlı Türk’ün kanı ile Tuzhurmatulu Türk’ün kanı bir’
Kardeş ülke Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlara Irak Türkmenlerinden de destek gecikmedi. Irak
Türkmenleri adına, Irak Türkmen
Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Mil-

Telafer ile Hocalı bir. Akan Karabağlı
Türk’ün kanı ile Tuzhurmatulu Türk’ün
kanı bir” ifadelerini kullandı.

‘Kan kardeşlerimiz olan Azerbaycan’ın yanındayız’
Moldova’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Gagavuzya Özerk Bölgesi, Azerbaycan’a destek mesajı gönderdi.

liselerde dua ettiğini belirten Vlah, soydaş ülke Azerbaycan’a İslam dünyasından görmediği desteği göstereceklerini
belirtti.

İsrail’den Azerbaycan’a yardım
Dağlık Karabağ’da başarılı bir şekilde operasyon yürüten Azerbaycan’a
yüksek teknolojili silah ve mühimmat
sağlayan İsrail, ayrıca tıbbi ve insani
yardım gönderdi. Azerbaycan, Karabağ’da Ermenistan ordusuna karşı İsrail ve Türkiye’den
aldığı askeri ürünleri
kullanıyor.
İsrail ve Azerbaycan’ın uzun yıllardır büyük ticaret ve stratejik
ortaklığa sahip olduğu
ve Azerbaycan’ın İsrail’den askeri teçhizat
ithal ettiği bilinmesine
rağmen, İsrail’in silah ihracatını protesto
eden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Anna Naghdalyan, “İsrail’in çalışma tarzı kabul edilemez. Bakanlık,
İsrail’deki büyükelçiyi
geri çağırmak zorunda
kaldı” ifadelerini kullandı.

letvekili Erşat Salihi açıklamalarda
bulundu.
Salihi, Türklerin birbirinden kopmayacak kocaman ve şanlı bir milletin parçaları olduğunu vurgulayarak,
“Azerbaycan ile Türkmeneli bir. Tovuz ile Tavuk bir. Bakü ile Kerkük bir.

Gagavuzya Cumhurbaşkanı İrina
Vlah, yapmış olduğu açıklamada, “Aynı
dine mensup olduğumuz Ermeniler’in
değil, kan kardeşimiz olan Azerbaycan Türkleri’nin yanındayız” ifadelerini
kullandı. Ayrıca, Gagavuz Türklerinin
Azerbaycan’ın zafer kazanması için ki-
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hikmet Hacıyev ise, İsrail’in Walla haber sitesine verdiği röportajda,
Azerbaycan’ın
Dağlık
Karabağ çevresinde İsrail yapımı insansız hava araçları kullandıklarını belirtti.

AGİT Minsk Grubu’nun Çatışmalara Yönelik Tepkisi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, Ermenistan
ve Azerbaycan’ın Karabağ sorunu için
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barışçıl bir çözüm
bulmalarını teşvik
etme amacıyla, 30
Ocak 1992 yılında
Prag’da
yapılan
Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı
(AGİK, 1994 Budapeşte
zirvesinde
AGİT olarak değiştirilmiştir) kurulmuştur.
AGİT
Minsk
Grubu’nun kurularak Dağlık Karabağ sorununun
uluslararası
bir
boyut
kazanmasının ardından 20
Şubat’ta bir araya
gelinerek Ermenistan-Azerbaycan
ve Rusya dışişleri
bakanları sorunun
çözümünde AGİT
ilkelerine
bağlı
kalacaklarını açıklamıştır. Bu açıklamanın ardından
sadece 5 gün sonra Azerbaycan’ın
Hocalı kasabasına
bir katliam gerçekleştirmesiyle 24 Mart 1992 tarihinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de,
AGİT bünyesinde bir toplantı daha düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantıda,
Dağlık Karabağ çatışmasının barışçıl
çözümü ve görüşmelere zemin hazırlayacak bir ortamın oluşturulması için
Belarus’un başkenti Minsk’te bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Bu bağlamda Minsk Grubu, Dağlık Karabağ sorununun çözümünü takip eden
resmi bir uluslararası organı haline
gelmiştir.
Azerbaycan ve Ermenistan’ın taraf
olduğu Dağlık Karabağ sorununa çözüm üretmek için kurulan AGİT Minsk

Grubu’nda Azerbaycan, Ermenistan,
Türkiye, Almanya, İtalya, İsveç, Finlandiya ve Belarus daimi üye olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Minsk Grubu’nun eş başkanlığını yürüten Fransa,
Rusya ve ABD, Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileriyle üst düzey müzakereler yürütmek üzere bölgeye düzenli
olarak ziyaretlerde bulunmak ve Minsk
Grubu üyesi diğer ülkelerin temsilcilerine gelişmeler hakkında bilgi vermekle görevlendirilmiştir. Bugün, Fransa
Büyükelçisi Jacques Faure, Rusya Büyükelçisi Igor Popov ve ABD Büyükelçisi Robert Bradtke Minsk Grubu Eş Başkanları olarak görev yapmaktadır.
Minsk Grubu Eş Başkanları, 1994
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yılının ardından “dondurulmuş olan çatışmaya” kalıcı barışın sağlanması için
yeni girişimler ortaya koymuş, yeni süreçler başlatmaya çalışmıştır. Kasım
2007’de taraflara sorunun çözümü için
sunulan Madrid İlkeleri, Ermenistan
tarafından dikkate alınmaması üzerine
2009 yılında yeniden sunulmuş fakat
yine bir sonuç alınamamıştır. Nisan
2016 tarihinde bölgede yaşanan 4 Gün
Savaşı olarak da geçen Ermenistan’ın
provokasyonu sonrasında Eş Başkanlar bu defa da “Lavrov Planı” olarak adlandırılan yeni öneriler sunmuş ancak
Ermenistan, Azerbaycan üzerindeki
haksız işgalini sürdürmeye devam etmiştir. Eş Başkanların müzakere giri-
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kalmaya devam etmektedir. AGİT adına süreci doğrudan doğruya yönetmeye çalışan Rusya’da basın Rusya’nın
Dağlık Karabağ konusunda tek yetkili
arabulucu olması gerektiği görüşünü
sıklıkla dile getirmektedir. Ancak Rusya’nın öncülüğünde ilan edilen ateşkeslerin kırılganlığı, onun bu çatışmada üstlenmek istediği ana rolü de sual
altında bırakmaktadır.
Bir yandan Ermenistan ile tarihi,
askeri ve ticari bağlarını vurgulanırken,
öbür yandan Azerbaycan’la Ermenistan’a eşit mesafede durulduğunun Putin tarafından dile getirilmesi oldukça
önemli noktalara işaret ediyor. Rusya’nın Paşinyan hükümetine kırgınlığının kolay kolay geçmediği ve daha önce
de bahsettiğimiz üzere Fransa ve Batı’dan beklenti içerisinde olmasını kolay
kolay affetmeyeceği görülüyor.

şimlerindeki art arda başarısızlıkları,
kalıcı barışın sağlanması için ciddiyetle
çalışmama ve işgalin sürmesine katkı
sağlamakla suçlanmalarına sebep olmuştur.
12 Temmuz 2020 tarihine Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz kentine
yaptığı saldırı soruncunda asker ve sivillerin yaşamını yitirmesi soncunda
Azerbaycan tarafı AGİT Minsk Grubu
Eş Başkanlarına etkili adımlar atmaları için çağrıda bulunmuştur. Ancak Eş
Başkanlar yalnızca 24 Temmuz tarihinde bir basın açıklaması yapmış, bölgeye gözlemci gönderme çağrısına sessiz
kalmıştır. Üstelik eş başkan ülkelerini
taraflı tutumları ve çelişkili ifadeleri de

AGİT Minsk Grubu’nun sorunun çözümünde başarısızlığa uğramalarına sebebiyet vermiştir. Örneğin Fransa’nın
bir eş başkan ülke olarak öncelikle
tarafları ateşkese davet edip bunun ardından Azerbaycan’ı kınaması da Minsk
Grubu’nun misyonunu zedelemiştir.
Tıpkı Fransa’nın Ermenistan’ın yanında
yer alması gibi, Rusya’nın da Ermenistan ile ortak askeri tatbikat yapması ve
silah yardımında bulunması iddiaları bu
platforma olan güveni sarsmıştır.
Kendisini eşitler arasında birinci
olarak gören Rusya’nın daha fazla ön
plana çıktığını görmekteyiz. Fransa’nın
Ermenistan’a desteği mevcut salgın
koşullarında sınırlı ve fiziki mesafeli
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Minsk Grubu’nun arabuluculuk
misyonundaki bu başarısızlığı sonucunda, 27 Eylül tarihinde Ermenistan
Azerbaycan’a yeniden bir askeri provokasyonda bulunmuştur. Ermenistan’ın
bu provokatif saldırısı karşısında Azerbaycan karşı saldırı başlatmış ve işgal
altındaki topraklarını birer birer Ermeni
askerlerden arındırmaya başlamıştır.
Eş başkanların, 28 yıldır sağlayamadıkları ateşkes sonucunda Azerbaycan’ın
başlattığı bu harekat AGİT Minsk Grubu’nun yeniden eleştirilerin hedefi olmasına sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda Minsk Grubu eş başkanları
ateşkesin sağlanması için girişimlerde
bulunmuştur fakat ateşkesler Ermenistan’ın ihlalleriyle bozulmuştur. Bozulan bu ateşkeslerin sonucunda AGİT
Minsk Grubu’nun başarısızlığının eş
başkan ülkelerde bir değişime sebep
olacağı veya Azerbaycan’ın topraklarını işgalden arındırması sonucu Minsk
Grubuna artık gerek kalmayacağı düşünülmektedir.
27 Eylül’deki çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, Rusya

AZERBAYCAN

Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir girişimde bulunarak ortak bir
metin kabul etmişlerdir. Kabul edilen
metinde, “Ermenistan ve Azerbaycan
yönetimini, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının desteğiyle herhangi bir şart
koşmadan durumun çözümüne ilişkin
müzakereleri yeniden başlatma konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilmiştir. ABD,
Rusya ve Fransa liderleri çözümün
adresinin AGİT Minsk Grubu olduğunu
belirtmiştir. Fakat neredeyse 30 yıldır
devam eden bu sorunun çözümüne yönelik birçok girişimde bulunulmasına
rağmen somut sonuçlar olmaması ve
yapılan kamuoyu açıklamaları Minsk
üçlüsünün tarafsızlıktan uzak olduğu eleştirilerini doğurmuştur. Minsk
Grubu Eş başkanlığında Rusya, Dağlık
Karabağ meselesinde tarafsız ve arabulucu rolü oynamaya çalışmaktadır.
Resmî açıklamalarında barışçıl bir çözüm ve ateşkes çağrılarını dile getir-

mektedir. Bu bağlamda, müzakere sürecinde yer alarak iki defa Azerbaycan
ve Ermenistan’ı geçici “insani ateşkes”
konusunda bir masa etrafında oturmaları için arabuluculuk rolü üstlenmiştir. Fakat Ermenistan’ın saldırılarıyla
bozulan ateşkes sürecine bu seferde
ABD devreye girmiştir. ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Stephen Biegun’un
Dağlık Karabağ sorunun askeri olarak
çözülmemesi gerektiğini ve derhal iki
tarafı ateşkes ilan etmeye çağırmıştır.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın
“O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve
(çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız” ifadelerini kullanmıştır. Fakat
daha önce Dağlık Karabağ konusunda
açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ermenistan’ın
Azerbaycan’a karşı kendini savunabilmesini umduğunu açıklayarak Ermenistan tarafında olduğunu gözler önüne
sermesi, Amerika’nın tarafsızlığı hakkında şüpheleri doğurmuştur. Bunun
yanı sıra, Türkiye’nin Azerbaycan’a
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verdiği desteği eleştirerek, Azerbaycan’a kaynak sağlayarak Karabağ’daki
savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia
etmiştir. Minsk grubu eş başkanı olan
ABD’nin savaşı durdurmaya yönelik hareketlerde bulunup bulunmadığı konusunda eleştirileri doğurmuştur. Minsk
Grubu’nun diğer eş başkanı Fransa ise,
Dışileri Sözcüsü Agnes von der Muhll
da Fransa’nın ateşkesi memnuniyetle
karşıladığını belirterek ateşkese uyulması talebinde bulunmuştur. Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un
Azerbaycan’a yönelik “Dağlık Karabağ
bölgesini fethetme” amacında olduğunu açıklaması ve bölgede yabancı
savaşçıların bulunduğu iddiası Azerbaycan’ın çok ciddi itirazlarının olmasına ve Azerbaycan’ın göz önünde Fransa’nın eş başkan olarak tarafsızlığını
yitirdiğine yönelik açık ifadelerin kullanılmasına sebep olmuştur.
AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarına olan güvenin sarsılması üzerine,
Azerbaycan tarafı Eşbaşkan ülkelere
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Türkiye’nin de dahil edilmesini istemiştir. Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne senelerdir destek veren
Türkiye, Ermenistan’ın bu son askeri
provokasyonlarına karşı Azerbaycan’ın
yanında olmuş sivillerin öldürülmesine karşın ilkeli bir tutum sergileyerek
Erivan yönetimini şiddetle kınamıştır.
Ermenistan’ın Türkiye’yi hedef alan
açıklamalarına karşın Türkiye daima
Minsk Grubuna yönelik eleştirilerinde
Dağlık Karabağ’da sorunun çözülmesinde kılavuz olarak Birleşmiş Milletler
(BM) kararlarının göz önünde bulundurulması çağrısında bulunmuştur. Bunun yanında, Ermenistan’ın provokatif
saldırıları sonucunda Türk makamları
AGİT Minsk Grubu üyeleri ile irtibat halinde olmuş sorunun çözümüne katkıda bulunabileceğini açıkça belirtmiştir.
Soruna Azerbaycan ve Türkiye perspektifinden bakıldığında, AGİT Minsk Grubu
Eş Başkan ülkelerde olası bir değişim-

de masada Türkiye’nin de olması sorunun adil çözümüne katkı sağlayarak
platforma güveni yeniden sağlayacak
bir adım olarak görülmektedir.

Avrupa Birliği’nin Çatışmalara
Yönelik Tepkisi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
ateşkes ihlalleri konusunda endişelerini dile getirmiştir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın tüm
Kafkasya bölgesinin istikrarı açısından
ciddi sorunlar meydana getirebileceği
hakkında uyarıda bulunmuştur. Bu konuda Avrupa Birliği temsilcilerinin, Karabağ bölgesindeki çatışmanın topyekün savaşa dönmemesi için ellerinden
geleni yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Avrupa Birliği temsilcilerinin gerekli eforu yerine getirmesinin yanı sıra,
Dağlık Karabağ sorununun çözümünün
sadece AGİT Minsk Grubu çabalarıyla
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mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu
sebeple iki tarafında bir an önce ateşkes ilan ederek müzakerelere dönmesi
gerektiğini belirtmiştir. Minsk Grubu Eş
Başkanı olan Rusya’nın ise arabuluculuk için hazır olduğunu dile getirmiştir.
Her iki ülke ile geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip olan Rusya’nın, bölgedeki
sorunu çözmek için nüfuzunu kullanabileceğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra
Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili
yaptığı açıklamalarda dışardan müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Çatışmanın şiddetlenmemesi
için diğer ülkelerinde müdahalelerini
sonlandırması gerektiğini ima etmiştir.

NATO’nun Çatışmalara Yönelik
Tepkisi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Dağlık Karabağ
çatışmasının tarafı olmadığını belirtmiştir. NATO’nun Karabağ konusunda
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tarafsız kalması, askerî açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da birlikteliğini arttırmayı hedefleyen NATO’nun
misyonu ve yapısına ters düşmektedir.
NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan’ı bir araya getirerek, iki taraf arasında oluşma potansiyeli olan kaza ve
hadiselerin yaşanma riskini azaltmak
için “ayrıştırma usulleri mekanizması”
olarak adlandırılan mekanizma hayata geçirilmiştir. Akdeniz müttefikleri
arasındaki arabuluculuğu dahilinde
Azerbaycan ve Ermenistan’ ateşkes
çağrısında bulunması, Dağlık Karabağ
çatışması yaşayan iki devlet içinde bu
mekanizmanın hayata geçirip geçirilmeyeceği sorularını doğurmuştur.
Aynı zamanda ateşkes ihlalleri nedeniyle kaygılarını dile
getiren
Stoltenberg,
Dağlık Karabağ meselesinde barışçıl çözüm
yolu bulunması üzerine vurgu yapmıştır. Bir
yandan sivillerin hedef
alınmasının kabul edilemeyeceğini
söylerken, diğer yandan Ermenistan’a NATO’nun
misyonlarına ve operasyonlarına
katkıda
bulunduğu için teşekkür etmesi NATO’nun
tarafsızlığını konusunda şüpheleri meydana
getirmiştir. Bunun yanı
sıra, Türkiye’nin Azerbaycan’a
desteğinin
kesilmesinin sorunun
çözülmesinde önemli
bir adım olduğunu belirterek, Türkiye’ye mesaj göndermiştir.

yönelik tekrar eden saldırılarını kınayarak, ateşkesi ihlal eden Ermenistan
güçlerinin Azerbaycan topraklarında
sivil can kaybına neden olan saldırılarını son vermesini talep etmiştir. İfadesinde, Azerbaycan halkının yanında
olduğunu Azerbaycan’ın uluslarası olarak tanınan sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve otoritesine saygı duyulması
gerektiğini belirtmiştir.

can ve Ermenistan’ı çatışmalara son

Birleşmiş Milletler’in Çatışmalara Yönelik Tepkisi

çatışmalara son vermesi gerektiği ve

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dağlık Karabağ’daki işgalinin sona
ermesi konusunda 1993’te dört karar
kabul etmiştir. Fakat bunların hiçbiri
bugüne kadar uygulanmamıştır. En son
çatışmalardan sonra ise BM, Azerbay-

zetiminde müzakerelere dönülmesinin

vermesi konusunda uyarmış, çağrılara
rağmen devam edilmesini kınayarak
çağrısını yinelemeye devam etmiştir.
BM Genel Sekreti Antoni Guterres, çatışmaların büyümesinden ve sivillerin
hedef alınmasından dolayı duyduğu
endişeyi dile getirmiştir. Bölgesel ve
küresel aktörlerin nüfuzunu kullanarak
AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları gösağlaması konusunda çağrı yapmıştır.
Not: Bu yazı Aynura Baghıro-

va’nın makalesinden faydalanılarak
hazırlanmıştır.

İslam Birliği Teşkilatı’nın Çatışmalara
Yönelik Tepkisi
İslam Birliği Teşkilatı (İİT) Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’a
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TÜRK KONSEYİ’NDEN
AZERBAYCAN’A GÜÇLÜ DESTEK

Türk Dünyasının en önemli kurumsal işbirliği zemini olan Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Konseyi Ermenistan’ın işgal
altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yürüttüğü operasyonda
kurucu üyesi Azerbaycan’dan yana tavrını açıkça ortaya koydu.
Türk Dünyasının en önemli ku-

kurucu üyesi Azerbaycan’dan yana

açıklamalarla meşru bir operasyon

rumsal işbirliği zemini olan Türk Dili

tavrını açıkça ortaya koydu. Kaza-

yürüten Azerbaycan’ın yanında ol-

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

kistan, Kırgızistan, Türkiye, Azer-

duğunu ortaya koydu.

(Türk Konseyi) Ermenistan’ın işgal

baycan ve Özbekistan’ın üye olduğu

Türk Konseyi’nin, Ermenistan’ın

altında tuttuğu Azerbaycan top-

Türk Konseyi sürecin başından bu

provokasyonuna yönelik Azerbay-

raklarında yürüttüğü operasyonda

yana çeşitli vesilelerle yaptığı güçlü

can’ın egemenliğine ve toprak bü-
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tünlüğüne vurgu yapması memnuniyetle karşılandı. Konsey tarafından
yapılan açıklamalarda defaten BM
Güvenlik Konseyi kararına referans
verilerek Ermenistan’ın saldırgan
tavrı kınandı, Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğüne ve egemenlik haklarına vurgu yapıldı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri
Baghdad Amreyev’in ilk açıklaması, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin
Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında
yeralan yoğun nüfuslu Tovuz bölgesine saldırısı sonrasında geldi. Saldırıyı şiddetle kınayan Genel Sekreter, kardeş Azerbaycan halkına ve
Hükümetine taziyelerini ileterek,
yaralılara acil şifalar diledi.

AMRAYEV 1993
YILINDA KABUL
EDİLEN BM
GÜVENLİK KONSEYİ
KARARLARINI İŞARET
ETTİ
Konsey tarafından yapılan açıklamada; ‘Türk Konseyi uluslararası
hukukun norm ve ilkelerine bağlılığını teyit ederek, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ ihtilafının
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının
dokunulmazlığı temelinde en kısa
sürede çözüme kavuşturulmasının
önemini yineler.
Bu bağlamda, Genel Sekreter,
çatışmanın biran önce son bulması, taraflara tansiyonu düşürme ve
uluslararası hukukun genel kabul

görmüş ilke ve normlarına ve 1993
yılında kabul edilen BM Güvenlik
Konseyi’nin ilgili kararlarına dayanarak çatışmayı barış içinde çözmenin yollarını aramaya devam etmeleri çağrısında bulunmaktadır’
ifadelerini kullandı.

TÜRK KONSEYİ:
AZERBAYCAN’IN
MEŞRU
MÜCADELESİNE OLAN
GÜÇLÜ DESTEĞİMİZİ
YİNELİYORUZ
Azerbaycan ordusunun topraklarında yürüttüğü operasyonda
gösterdiği başarılara paralel olarak
kara Ermeni propagandasına karşı
Türk Konseyi uluslararası kamuoyunu Türk Cumhuriyetlerinin tutumuna ilişkin bir kez daha bilgilendirdi.
17 Ekim tarihinde yapılan açıklamanın ana omurgasını Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tesisi etmek ve egemenliğini sağlamak için
yürüttüğü operasyonunun meşruluğuna duyulan inanç ve operasyona
yönelik güçlü destek oluşturuyordu.
Genel Sekreter Amreyev, Azerbaycan’ın bağımsızlık gününde yayınladığı mesajda Azerbaycan’ın yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin
şu ifadeleri kullandı:
“Azerbaycan ulusunun tarihinin
bu önemli döneminde, kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası
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olarak tanınan toprak bütünlüğünü
yeniden tesis etmek ve bu topraklar
üzerindeki egemenliğini sağlamak
için uluslararası hukuka uygun yürüttüğü meşru mücadelesine olan
güçlü desteğimizi yineliyoruz.
Kardeş Azerbaycan’ın şanlı bayrağının azat edilmiş kadim topraklarında dalgalanacağına inancımı
ifade ederek, bu kutlu gün vesilesiyle bir kez daha içten tebriklerimi
sunuyor, Azerbaycan halkına barış,
refah ve huzur dolu bir gelecek temenni ediyorum. Bağımsızlık Günü’nüz kutlu olsun.”
Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Konsey Ermenistan’ın Gence şehrine
yönelik korkunç saldırısına da sessiz kalmadı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri
Baghdad Amreyev, Ermenistan’ın
füze saldırısı düzenlediği Gence
kentine giderek enkaz alanlarında
incelemelerde bulundu.
Burada basın mensuplarına
açıklama yapan Amreyev, Gence’ye
yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını ve uluslararası toplumu da kınamaya çağırdıklarını belirtti.
Amreyev, “Türk dili konuşan ülkeler, Türk dünyası ve Türk Konseyi,
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak hakkını kayıtsız
şartsız destekliyor. Bu savaş kardeş
Azerbaycan halkı için vatan savaşıdır. Biz bu savaşta Azerbaycan’ın
yanındayız. Dostumuz Azerbaycan’a
barış ve zafer diliyoruz” ifadelerini
kullandı.
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AZERBAYCAN DEVLET DİASPORA
KOMİTESİ KORONAVİRÜS
SALGININDA VATANDAŞLARINI
YALNIZ BIRAKMADI

A

zerbaycan Devlet Diaspora
Komitesi, dünyanın birçok ülkesinde yayılan koronavirüs
salgını karşısında yurt dışında
yaşayan Azerbaycanlılar ile ilgili olarak
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla geniş bir
faaliyet yürüttü.
Azerbaycan Cumhuriyeti diplomatik misyonları ve Bakanlar Kurulu’na
bağlı Operasyonel Karargah ile yakın
temas halinde olan salgınla mücadele
çalışmaları, farkındalık yaratma, bilgilendirme, mali destek sağlama ve tahliyeyi hedefledi.
Öncelikle Koronavirüs ile ilgili bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Komite, personelini eğitmeye ve virüsün
yayılmasını önlemek için önleyici tedbirler almaya başladı:
1. Azerbaycanlıların Koordinasyon
Kurulları, Azerbaycan Evleri, diaspora kuruluşları ve şahıslar
aracılığıyla yurtdışında yaşayan
yurttaşlarımız hakkında düzenli
olarak bilgiler alınmış, onlara
aydınlatıcı tavsiyeler verilmiş ve
mümkün olan her şekilde yurttaşlarımıza manevi destek sağlanmaya çalışıldı;
2. Azerbaycan Koordinasyon Kurulu ve Azerbaycan Evleri ile
ilişkiler yoğunlaştırılmış, gelen
bilgiler işlendikten sonra sorunların çözümüne yönelik adımlar

atılmış, ilgili sınıflandırmalar ve
araştırmalar yapılmıştır. Derhal
Devlet Komitesinin yetki ve yetkileri dahilinde sorunların çözülmesine karar verildi ve ilgili
kurumlara bir yönlendirmeler
yapıldı.
3. Yurttaşlarımıza mevcut durumda daha esnek olmaları ve olası
fırsatları harekete geçirerek ihtiyaç sahiplerine destek olmaları çağrısında bulunulması;
3.1. Macaristan, Polonya, Türkiye,
Gürcistan, Almanya (Berlin ve
Köln), Ukrayna, İspanya Krallığı, Estonya ve Avusturya’da
faaliyet gösteren 10 Azerbaycan evi;
3.2. 25 ülke ve 121 diaspora kuruluşunu kapsayan 11 Koordinasyon Kurulu;
3.3. Koordinasyon Konseylerinde
temsil edilen bir dizi diaspora örgütü ve birçok diaspora
aktivisti, genel merkez ve bir
yardım hattı kurarak yurttaşlarımıza mümkün olan her
türlü yardımı sağlamaya hazır
olduklarını ifade ettiler;
3.4. Yurttaşlarımız
yardımlarını
sosyal ağlara başvurarak yardım teklif ediyorlar ve hatta
apartmanlarında kaç kişinin
kalabileceğini kaydediyorlar;

TÜRKİYE

92

3.5. Farklı ülkelerdeki iş adamlarımız yurttaşlarımıza karşılıksız
olarak sağladılar;
4. 26 Mart-18 Haziran 2020 Devlet
Komitesi (info@diaspora.support.
www.diaspora.support)
yurtdışında faaliyet gösteren
Azerbaycan Diaspora kuruluşları, Azerbaycanlılar Koordinasyon Kurulları, Diaspora üyeleri olmak üzere toplam 5.973
başvuru aldı. Başvurular İtalya,
Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre,
İngiltere, Avusturya, Avustralya, Rusya dahil olmak üzere 51
ülkeyi kapsamaktadır. Bunlardan 31’i konsolosluk sorunları,
2516’sı maddi yardım, 3416’sı
tahliye, 10’u ise diğer konulardan gelen başvurulardan oluştu. Aynı zamanda, bu dönemde
Devlet Diaspora Komitesi 16
binden fazla çağrı aldı.
Başvuru sayısı bakımından ilk 7
ülke,
1. Türkiye- 1991 başvuru;
2. Ukrayna- 851 başvuru;
3. Rusya- 789 başvuru;
4. İtalya- 565 başvuru;
5. Gürcistan- 409 başvuru;
6. Birleşik Arap Emirlikleri- 317
başvuru;
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7. Polonya- 272 başvuru;
Genel olarak 27 ülkeyi kapsayan
pandemi ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki
diplomatik birlikleri ve yurttaşlarımız
tarafından yapılan başvurulara dayanarak 3103 kişiye ilgili desteği sağlamıştır.
İlgili kurumların, diplomatik birliklerin, diaspora kuruluşlarının katılımıyla
başvurular tarafımızdan incelenmiş, en
çok ihtiyaç duyanlara ve acil yardıma
ihtiyacı olanlara destek sağlanmıştır.
Başvurulara göre destek, maddi yardım, geçici konaklama, günlük yemek
ve ikram hizmetlerini kapsıyor.
Genel olarak, yeni tip koronavirüs
(COVID-19) pandemisinin yayılmasıyla
bağlantılı olarak Devlet Diaspora Komitesi tarafından alınan başvuruların sayısı hakkında ayrıntılı istatistikler www.
diaspora.support sitesinde verilmiştir.
Bazı yurttaşlarımızın diaspora kuruluşlarına ve büyükelçiliğe, bir kısmının da Dışişleri Bakanlığından gelen
başvurular temelinde yardım aldığını
belirtmek gerekir. Bu nedenle, desteklenenlerin sayısı Devlet Komitesine
mali yardım için başvuranların sayısından daha fazladır. Spesifik olarak,
Devlet Komitesine yapılan 5.973 başvurunun 2.516’sı mali yardım içindir
ve ilgili soruşturmalardan sonra, 2.433
başvurana uygun mali destek sağlanmıştır.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, diaspora kuruluşları, büyükelçilikler, kişiler
ve diğer kuruluşlar aracılığıyla 670 kişi
yardım aldı. Böylece yeni tip koronavirüs salgını (COVID-19) sırasında karantina altında olan 3.103 kişiye uygun
maddi yardım sağlandı.
Salgın sırasında yurtdışında açılan
Azerbaycan evleri, yurttaşlarımız için
tam anlamıyla referans, umut kaynağı
olmuştur. Koronavirüs salgını sırasında yurtdışında yaşayan, okuyan ve geçici olarak yaşayan Azerbaycanlıların

karşılaştıkları güçlüklerle mücadelede
Azerbaycan evlerinin faaliyetlerine özel
olarak değinilmelidir. Koronavirüs salgını sırasında Devlet Diaspora Çalışma
Komitesi’nin desteğiyle yurtdışındaki
Azerbaycan Evleri, düşük gelirli ve kırılgan gruplara destek vererek bu doğrultuda çeşitli insani eylemler gerçekleştirdi.

Gürcistan
Azerbaycanlıları
Entegrasyon Merkezi
(GAIM):
GAIM, yeni tip Koronavirüs salgını
nedeniyle karantina döneminde düşük
gelirli ve büyük ailelere ve karantinada
yaşayan yaşlılara yardımcı oldu.

GAİM:
 Marneuli ilçesinde 250 kişi;
 Tiflis’te yaşayan 13 kişi;
 Bolnisi bölgesinde yaşayan 150
kişi,
 Telavi bölgesindeki Garajalar
köyünde yaşayan 100 kişi;
 Rustavi şehrinde, Gardabani ve
Dmanisi semtlerinde yaşayan
300 kişi;
 Sagarejo ve Lagodekhi semtlerinde yaşayan düşük gelirli 200
Azerbaycanlı aileye gıda yardımı
sağladı;
 Ramazan vesilesiyle gıda paketleri doğrudan Marneuli’de 105
aile, Bolnisi’de 61 aile, Gardabani’de 14 aile ve Tiflis’te 6 aile
dahil olmak üzere 186 düşük
gelirli aileye ulaştırıldı;
Böylelikle COVID-19 ile bağlantılı olarak Gürcistan, Tiflis, Marneuli,
Bolnisi, Telavi, Sagarejo, Lagodekhi,
Rustavi, Gardabani ve Dmanisi bölgelerinde toplam 1.199 aileye gıda yardımı
sağlanmış oldu.
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Ukrayna
Azerbaycanlıları Radası:
18 Mart’ta pandemi sebebiyle
Kiev’de bulunan Ukrayna Azerbaycanlıları Radası’nın (UAR) ofisinde bir operasyon merkezi kuruldu ve karantina
sırasında zorluklar yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlara destek verildi.
Azerbaycanlı öğrencilerin yaşadığı
yurtlarda, Azerbaycan dilinde özel duyurular, yardım hattı numaraları ve diğer aydınlatıcı bilgiler yer aldı;
Maddi yardım ve tahliye
420’den fazla başvuru yapıldı;

için

Azerbaycanlı öğrencilere 400 adet
tıbbi maske ve 400 adet tıbbi eldiven
dağıtıldı;
6 Azerbaycanlı öğrenci 20 Mart’tan
bu yana UAR üyelerinin masrafları karşıladığı hostele yerleştirildi;
23 Mart’ta otellerde yer kalmaması nedeniyle yaklaşık 30 öğrenciye karargahta yer ayrıldı;
Devlet Komitesi ve diaspora örgütlerinin desteğiyle 175 kişinin başvurusu
alındı. Bunlardan 47 kişi tahliye edildi
ve 128 kişiye maddi yardım yapıldı;
Kiev’de 63, Harkov’da 47 ve Lviv’de
34 Azerbaycan vatandaşına geçici olarak kalacak yer sağlandı ve diğer gündelik ihtiyaçlar karşılandı;
Odessa’da yaşayan 25 düşük gelirli
ve kalabalık aileye gıda yardımı yapıldı;
Harkov’da bulunan 30 düşük gelirli
ve kalabalık Azerbaycanlı aileye ve 20
öğrenciye gıda yardımı yapıldı;
26-31 Mayıs tarihlerinde Rada, 76
Azerbaycan vatandaşına yiyecek, geçici barınma ve diğer günlük ihtiyaçlara
destek olmak için doğrudan mali yardım sağladı.

Varşova’da Faaliyet
Gösteren Azerbaycan Evi:
19 yurttaşımıza üç hafta süreyle
geçici barınma ve yemek sağlandı. 26
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Mart’ta ise Varşova-Minsk-Bakü seferiyle Azerbaycan’a gönderildi.

çocuklarının ailelerine yardım
sağlandı;

Genel olarak, gelen başvuruların
sayısı yaklaşık 30’du ve 11 yurttaşımızın
sorunu bağımsız olarak çözüldü. Devlet
Komitesinin desteği ile iki hafta içinde,
13 kişiye iş imkanı, 5 vatandaşa bir haftalık geçici barınma imkanı ve 1 kişinin
1 aylık kirasının ödenmesi sağlandı.

• 12 öğrenci, 1 aile, 1 zihinsel engelli vatandaşa maddi destek
sağlandı;

İspanya Azerbaycan
Evi:
İspanya’nın farklı bölgelerinde salgın nedeniyle geçici zorluklarla karşılaşan yurttaşlarımız, destek için Barselona’daki Azerbaycan Evine başvurdu.
Azerbaycan Evi’nin başkanı tarafından,
yardıma ihtiyacı olan ve pandemi sebebiyle iş yerlerinde güçlüklerle karşılaşan vatandaşların listesi hazırlandı.
Listeye göre, ihtiyaç sahibi toplamda 67
yurttaş, günlük yemek masraflarını karşılamak için maddi yardım aldı. 26 Mayıs
- 18 Haziran 2020 tarihleri arasında ise
Azerbaycan Evi’ne 20 başvuru yapıldı.
Başvuruların çoğu geçici barınma, yasal
prosedürler ve tahliye ile ilgiliydi. Yasal
sorunlar ve geçici ikamet için başvuran
yurttaşlarımıza Azerbaycan Evi tarafından ilgili tavsiye ve öneriler verilirken,
İspanya’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine tahliye başvuruları yapıldı.

Ankara Azerbaycan
Evi:
• Türkiye’nin farklı bölgelerinden
Azerbaycan’a dönmek için İstanbul havaalanında toplanan
74 Azerbaycanlı öğrenciye yemek sağlandı;
• 12 öğrenciye bilet temin edilerek anavatanlarına döndüler, 3
öğrenci Iğdır’a oradan Nahçıvan’a gönderildi;
• İstanbul’da 11 aileye yardım
edildi, 4 aileye maddi destek
sağlandı. İstanbul’da çok zor
durumda olan Azerbaycanlı okul

Toplamda 262 kişiye yemek yardımı, 55 kişiye yemek yardımı, maddi destek (kira ve günlük ihtiyaçlar), 1
kişiye sağlık ve işletme giderleri verildi. Çeşitli yardımlar Ankara, İstanbul,
Zonguldak, Giresun, Van, İzmir, Bursa,
Samsun ve Iğdır’da yaşayan Azerbaycanlılara ulaştırıldı.

Budapeşte
Azerbaycan Evi:
• Budapeşte, Macaristan’da 7
sporcu, 9 kadın turist ve halen
Budapeşte’de bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı yardım için
Budapeşte’deki
Azerbaycan
Evi’ne başvurdu. Azerbaycan Evi
yurttaşlarımıza gerekli tüm yardımı sağladı.
• Azerbaycan Evi himayesinde 16
yurttaşımız 18 Mart’ta charter
seferiyle Azerbaycan’a döndü;
• Memleketlerine dönemeyen ve
turist olarak Macaristan’a gelen
3 Azerbaycanlı kadın halen Budapeşte’de kalmaktadır. Geçici
barınma ve günlük yemek ihtiyaçları Azerbaycan Evi tarafından karşılanmaktadır;
• Azerbaycan Evi, salgın sırasında
Macaristan’da yaşayan ve okuyan vatandaşlarımıza sürekli
olarak koruyucu maske ve eldiven sağladı;

salgını nedeniyle geçici zorluklar yaşayan Macaristan’ın Budapeşte kentinde okuyan 60 Azerbaycanlı öğrenciye gıda yardımı
yapıldı;
• Azerbaycan Evi ayrıca iki Azerbaycanlı aileyi tıbbi ve diğer sorunlarının çözümünde desteklemektedir;

Berlin Azerbaycan
Evi:
Berlin’deki Azerbaycan Evi, salgın
nedeniyle sorunlar yaşayan yurttaşlarımıza gerekli yardımı sağlamıştır. 28
Mart’tan bu yana yaklaşık 20 yurttaşımıza geçici barınma ve yemek sağlanması için destek verilmektedir. Tahliye
talebinde bulunan yurttaşlarımızın listesi büyükelçiliğe gönderildi.

Köln Azerbaycan Evi:
Köln’deki Azerbaycan Evi, salgının
neden olduğu ilgili zorluklar nedeniyle yardım için başvuran 9 yurttaşımıza
günlük yiyecek ve geçici barınma sağlanmasına da destek verdi. Azerbaycan
Evi, evlerinin kirasını ödemekte maddi
güçlük çeken iki Azerbaycanlı öğrenciye destek sağladı.

Estonya Azerbaycan
Evi:
Salgınla bağlantılı olarak, 10 yurttaşımız Estonya’nın Tallinn şehrinde bulunan Azerbaycan Meclisine başvurdu.
• 3 yurttaşımıza geçici barınma
sağlandı;
• 1 kişiye bir iş sağlandı ve ayrıca
mali yardım sağlandı;

• İhtiyaç sahibi birkaç öğrenciye
ve sağlık sorunları olan iki yurttaşımıza mali destek sağlanmıştır;

• 3 öğrenciye maddi yardım sağlandı ve bu öğrencilere yemek
sağlandı;

• Mayıs ayında, Azerbaycan Evi ve
Macar-Türk İslam Evi’nin ortak
girişimiyle, yeni tip Koronavirüs

• Tahliye talebinde bulunan yurttaşlarımızın listesi büyükelçiliğe
gönderildi;
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• Tartu’da zor durumda olan öğrencilerimiz düzenli iletişim halindedir ve yurttaşımızın kaldığı
yurdun kira bedeli bu şehirde
yaşayan bir Azerbaycanlı öğrencinin başvurusu ile ödenmiştir;
• Azerbaycan Evi, bir Azerbaycanlı
ailenin ve bir yurttaşımızın Estonya’da kalış süresinin uzatılması için hukuki yardım sağlamıştır;

Salzburg Azerbaycan
Evi:
Salgın nedeniyle geçici zorluklarla karşılaşan sekiz yurttaşımız Salzburg’daki Azerbaycan Evi’ne başvurdu. 8 kişiden 3’ü ülkeye turist olarak
gelmiştir. Yapılan itirazlar temelinde
geçici barınma, yemek, ilaç, ulaşım
masrafları ve diğer alanların sağlanmasında yurttaşlarımıza gerekli
destek sağlanmıştır. Ayrıca tahliye
başvurusunda bulunan Azerbaycan
Türkleri listesi de derhal Avusturya’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine
teslim edildi.
Böylece Devlet Komitesi’ne 51 ülkeden gelen 5973 başvurudan 27 ülkede 3103 kişiye mali yardım sağlanmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, bazı
yurttaşlarımız (toplam 670 kişi) Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler, diaspora
kuruluşları veya kişiler aracılığıyla yardım aldı. Özellikle Koronavirüs salgını
nedeniyle eve dönemeyen vatandaşlarımıza gerekli yardım sağlandı;
- 6 Mart-12 Mayıs 2020 tarihleri
arasında Belarus’ta (Minsk) 22
Azerbaycanlı, beslenme dahil,
- 22 Mart-28 Nisan 2020 tarihleri
arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (Dubai) 75 Azerbaycanlı,
yemekler dahil,
- 11-19 Nisan tarihlerinde 261
Azerbaycanlıya Rusya-Azerbaycan sınırında (Derbent) yemek
dahil olmak üzere otel sağlandı.

Devlet Komitesi’nin girişimiyle,
salgının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek, sosyal izolasyonun
mevcut durumunda yurttaşlarımıza
manevi destek sağlamak, birlik ve beraberliği güçlendirmek için dünya çapındaki diaspora örgütlerinin liderleri ve
üyelerinin katılımıyla video konferanslar düzenlenmektedir. Konferansların
ana konuları, “Azerbaycanlıların pandemide mevcut durumu”, “COVID-19
ile ilgili zorlukların üstesinden gelmede
Azerbaycanlılara destek gösterilmesi”,
“Pandeminin neden olduğu sorunlar
ve bunların üstesinden gelme yolları”,
“Pandemi sonrası dönemde diaspora
faaliyetleri” ve diğerleri idi.
18 Haziran 2020 tarihine kadar 45’e
yakın ülkeden 500’ün üzerinde yurttaşımızın katılımıyla 39 video konferans
düzenlendi. Video konferansın devam
ettiğini ve pandemi sonrası dönemde
de devam etmesinin beklenmekte.
Yeni tip koronavirüs (KOVID-19)
salgını nedeniyle, Azerbaycan Diaspora
Destek Fonu, yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların boş zamanlarını etkin bir
şekilde organize etmelerine ve yurtdışında yaşayan yurttaşlarımıza moral
vermelerine yardımcı olmak için bir
dizi proje hayata geçirdi. Bu projeler bir
dizi konser programını içermektedir.
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan
Azerbaycanlı müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen konser programları
Vakfın Facebook hesabından canlı olarak yayınlandı. Genel olarak Avusturya,
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Fransa, Umman ve Hollanda’da yaşayan Azerbaycanlı müzisyenler “Birlikte güçlüyüz” başlıklı canlı
konserler verdiler.

amacı, yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların entelektüel seviyesini yükseltmek, entelektüel gelişimi teşvik
etmek ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan yurttaşlarımız arasındaki bağları
güçlendirmektir.
Aynı zamanda, 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Cumhuriyet kurucuları hakkında “Göçmenler”
üzerine bir proje hazırlanmış ve Rusya, Almanya, Türkiye, Gürcistan, Beyaz
Rusya, Umman ve Hollanda’da yaşayan
müzisyenler tarafından online konser
programı sunulmuştur.
26 Mart-18 Haziran 2020 tarihleri
arasında Destek Fonu 170 yardım başvurusu aldı. Bunlardan 143’ü Diaspora
ile Çalışma Devlet Komitesi tarafından,
27’si ise bireysel veya elektronik olarak
ele alındı. Gelen itirazlar değerlendirilerek gerekli belgeler toplandı ve toplam 69 kişiye yardım edildi.
Diaspora Devlet Komitesine başvuruların devam ettiği unutulmamalıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ve Birinci
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban
Aliyeva’nın desteğiyle Devlet Komitesi,
ilgili devlet kurumları ile iş birliği içinde her yurttaşımızın yanında olmaya ve
mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam etmektedir.

Vakıf ayrıca 16-25 Nisan 2020 tarihinde yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların karantina dönemi süresince
boş zamanlarını etkin bir şekilde organize etmelerine yardımcı olmak, yurt
dışında yaşayan yurttaşlarımıza moral
vermek ve psikolojik stres karşısında
onlara manevi destek sağlamak amacıyla bir araya geldi. Sanal Entelektüel
Oyun Projesini hayata geçirdi. Projenin

TÜRKİYE

96

AZERBAYCAN

