Merhabalar,
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler sıradan iki ülke arasındaki münasebetlere
benzemeyen, derin tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarını aksettiren çok özel bir ilişkidir.
Bu sebeple de 2019 senesinde yayın hayatına başlayan dergimizin ismini “Türkiye
Azerbaycan Dergisi” koyduk. 3 ayda bir okuyucularla buluşan dergimiz “iki devlet tek
millet” düsturu çerçevesinde yayın yapmaktadır. Dergimiz, Cumhurbaşkanlarımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk, tarihi kardeşlik,
ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki dev projeler temelinde ilerleyen iki ülke ilişkilerini
daha da geliştirmeyi kendisine misyon olarak belirleyerek bu sayıda oldukça önemli
konuları ele almıştır.
Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin 8. sayısını Vatan Muharebesi’ne ve kazanılan zafere adadık.
Zaferin ardından 10 Aralık’ta yapılan ve savaşın ilk gününden beri Azerbaycan’a büyük destek
veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk askerinin
katılım sağladığı Askeri Geçit Töreni’ni de dergimiz gündemine aldık. 1988 yılından beri
süregelen ve 32 yıldır uluslararası toplum tarafından çözümsüz bırakılan işgal altındaki
Dağlık Karabağ sorunu son dönemde Ermeni saldırılarının sivil yerleşim birimlerini
de hedef alacak şekilde genişlemesi üzerine 27 Eylül’de sıcak çatışmalara dönüştü.
Azerbaycan’ın karşı taarruzuyla işgal altındaki topraklar 44 günlük şanlı bir mücadelenin
ardından işgalden kurtarıldı ve savaş Ermenistan’ın diz çökmesiyle neticelendi.
Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin yayın ekibi olarak, vatan topraklarını işgalden kurtararak
tarihi bir zafere imza atan başta Ali Başkomutan İlham Aliyev olmak üzere, Azerbaycan
askerini ve halkını tebrik ediyoruz. Ülkelerimizde vatan uğruna şehit düşen kahraman
askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz.
2020 yılı bizim için Zafer/Gelebe Yılı olmuştur. Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin yayın ekibi
olarak bu vesileyle hem şanlı zaferimizi hem de Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik
Günü’nü tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
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

“Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır.
İnanıyorum ki, bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir. Karabağ
Zaferi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır.
‘Tek millet, iki devlet’ ilkesi, Azerbaycan’la dayanışmamızın temel
felsefesidir. Bu birlik ve beraberlik Karabağ’ın özgürleştirilmesiyle
adeta taçlanmıştır. Karabağ’ı 30 yıllık hasretin ardından anavatanla
buluşturan Azerbaycan ordusu neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla
cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum.
Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah
destan yazmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşim, aziz Azerbaycan
halkı, Türkiye, Azerbaycan’ın yürüttüğü mücadeleye en başından
itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile destek vermiş, bütün imkanlarıyla
Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Bugün burada tüm
kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Karabağ Azerbaycan’dır.
Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur.
Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları
daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir
yer haline getirmek için mücadele etmektir.”
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

İLHAM ALİYEV

“Vatan muharebesinin ilk gününden, ilk saatlerinden Türkiye’nin
verdiği siyasi ve manevi destek Azerbaycan vatandaşını gururlandırdı,
sevindirdi. Bütün dünyaya birlikteliğimizi gösteriyoruz. 44 gün süren
operasyonun her günü şanlı tarihimizdir, her gün yeni kentler,
kasabalar, tepeler alındı. Biz uzun yıllar, uluslararası teşkilatlar
nezdinde önemli siyasi ve diplomatik girişimlerde bulunduk.
Bu girişimler neticesini verdi ve bütün uluslararası teşkilatlar
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdı ve destekledi. Biz bu yıllar
süresince güç topladık, ekonomimizi ve ordumuzu güçlendirdik.
Ermenistan bizimle rekabet edemedi. 2003 yılında Cumhurbaşkanı
seçildiğimde bizim Anayasamıza ve mukaddes Kuran-ı Kerime
el basarak yemin etmiştim ki, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü
sağlayacağım. Bugün büyük gurur hissi ile söyleyebilirim ki,
Azerbaycan öz istediğine nail oldu, tarihi adaleti sağladı ve uluslararası
hukuku hakim kıldı. Biz haklıydık, bizim askerlerimiz hücuma
geçtiğinde tek bir hedefi vardı öz doğma topraklarını işgalcilerden
azat etsin. Ermenistan sonunda diz çöktü, teslim oldu ve ‘imdat’
diledi. 10 Kasım’da Ermenistan mecbur olup kapitülasyon metnine
imza attı. Biz muharebeyi hem savaş meydanında hem de siyasi
alanda kazandık. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycandır, Yaşasın
Türkiye Azerbaycan dostluğu kardeşliği, yaşasın Azerbaycan askeri.”
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İÇİNDEKİLER
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Savaşı Bitiren Anlaşma ve Ermenistan’ın
Mağlubiyeti
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de
başlayan Dağlık Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020
tarihinde Moskova saati ile 00.00’dan itibaren başlayan
ateşkes ile sona erdi. Çatışmalar, Rusya, Azerbaycan
ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile
10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’ın zaferi ile
sonuçlandı. Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün
süren mücadelesinin ardından, Azerbaycan 28 yıldır
işgal edilen öz topraklarına kavuştu.

Savaşın Kaderini İHA ve SİHA’lar Değiştirdi

Dağlık Karabağ Savaşı’nda, Ermenistan’a karşı
üstünlük sağlanmasında ve zafere giden yolda İnsansız
Hava Araçları’nın büyük öneme sahip olduğunu
söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
“Hedeflerimize ulaşmak için yeterince Türk İHA’sına
sahibiz. Bunlar çok modern gelişmiş silahlar. Sadece
Türkiye’den aldığımız İnsansız Hava Araçları ile 1
milyar dolarlık Ermeni askeri teçhizatını imha ettik. Bu
onlar için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.

19

Haber

Röportaj

38
Türk Askeri Barış Gücü Misyonuyla Azerbaycan’da

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan
ateşkes anlaşmasında bölgede ateşkesi kontrol
edecek bir barış gücü konuşlandırılmasına karar
verilmiştir. Dağlık Karabağ temas hattında ve Laçın
koridorunda konuşlanacak olan barış gücünün ortak
olarak Türk-Rus askerlerinden oluşacağı Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamasının
ardından kesinleştirilmiştir.

Yazı

48
Vatan Muharebesi Döneminde Diaspora Faaliyetleri
Azerbaycan’ın tarihi zaferi ile sonuçlanan Vatan
Muharebesi’ne dünyanın birçok farklı ülkesinden destek
yağdı. İsveç, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri,
Almanya, İsviçre, Avusturya, Mısır ve İngiltere gibi
birçok ülkede Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde
yanında olduğunu belirten mitingler, sergiler ve
toplantılar düzenlendi. Gerçekleştirilen miting, sergi
ve gösterilerde “Karabağ, Azerbaycandır!” sloganı
ön plana çıkarken, Azerbaycan’ın haklı mücadelesi
kanıtlarla desteklendi.
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4 Ekim

27 Eylül

10 Ekim

9 Ekim

İşgalci Ermenistan
ordusunun Azerbaycan
mevzilerine saldırması ve
tahribatlarına cevap vermek
üzere Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri, yaklaşık 30
yıldır Ermenistan’ın işgali
atında bulunan topraklarını
kurtarmak ve Dağlık
Karabağ bölgesini geri
almak için karşı operasyon
başlattı.

27 Eylül

4 Ekim

Azerbaycan ordusu,
1993’te Ermenistan Silahlı
Kuvvetleri tarafından
işgal edilen kritik öneme
sahip olan Cebrayıl ilini
Ermenistan’ın işgalden
kurtardı. Ermenistan
ordusu’nun Gence’deki sivil
yerleşim yerlerine yaptığı
füze saldırısı sonucuda 22
sivil hayatını kaybetti, 74
sivil ise yaralandı.

9 Ekim

10 Ekim

17 Ekim

18 Ekim

Azerbaycan’ın tarihi Füzuli
şehri işgalden kurtarıldı.
Azerbaycan’ın Gence
kentine 4 ve 11 Ekim
tarihlerindeki saldırıların
ardından üçüncü defa füze
saldırısı düzenleyerek,
toplamda 45 sivilin hayatını
kaybetmesine ve 163 sivilin
de yaralanmasına sebep
oldu.

Azerbaycan’ın tarihi Hudaferin
Köprüsü’ne Azerbaycan Bayrağı
dikilerek işgalden kurtarıldı.
Aynı gün, Azerbaycan ile
Ermenistan, 18 Ekim Cumartesi
00.00 saatinden itibaren geçerli
olmak üzere Dağlık Karabağ’a
insani yardım ulaştırılması
maksadıyla ateşkes kararı aldı.
Ancak, Ermenistan’ın provokatif
saldırıları sonucunda ateşkes
yeniden bozuldu.
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Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri tarafından,
1993 yılından beri
Ermenistan’ın işgali altında
bulunan Hadrut kasabası
işgalcilerden kurtarılarak
Azerbaycan bayrağı
dalgalandırıldı.

17 Ekim

Azerbaycan Dışişleri Bakanı
Ceyhun Bayramov ve
Ermenistan Dışişleri Bakanı
Zohrab Mnatsakanyan,
Moskova’da gerçekleşen 10
saatlik bir görüşme sonucu
cenazelerin teslimi ve
esrilerin değişimi için insani
ateşkes üzerinde uzlaştı.

18 Ekim

20 Ekim

20 Ekim
25 Ekim

20 Ekim’de Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, topraklarını
işgalden kurtarmak için
operasyonlarını sürdüren
Azerbaycan ordusunun,
Ermenistan ordusuna ait
dört S-300 füze sistemini
imha ettiğini ve Zengilan ili ve
bağlı köyleri, Füzuli, Cebrayıl
ve Hocavend ilinin bazı
köyleri, Ermeni askerlerden
temizlendiğini duyurdu.
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Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri Kubatlı şehrini
Ermenistan işgalinden
kurtardı. Azerbaycan
ordusunun Kubatlı şehrini
geri almasıyla, işgalden
kurtardığı yerleşim birimi
sayısı 170’i aştı.

25 Ekim

26 Ekim

10 Kasım

17 Kasım

Azerbaycan ve Ermenistan
arasında 27 Eylül’de
başlayan Dağlık Karabağ
Savaşı, 9 Kasım 2020
tarihinde imzalanan ateşkes
ile sona erdi. Ateşkes,
10 Kasım 2020 tarihinde
Moskova saati ile 00.00’dan
itibaren yürürlüğe girdi.
Ermenistan büyük bir
yenilgiye uğrayarak işgal
ettiği geri kalan bölgelerden
de çekilmeyi kabul etti.

Azerbaycan’ın zaferi
sonrası Bakü’den gelen
talep üzerine bölgede
barışa uyulup uyulmadığını
kontrol etmek amacıyla
kurulacak “Ortak Barış
Gücü Merkezi’nde Türk
Askeri’nin görevlendirilmesi
için Cumhurbaşkanlığı
Tezkeresi TBMM Genel
Kurulunda kabul edildi.

8 Kasım

26 Ekim 08.00 saatinde
başlayan üçüncü insani
ateşkes, Ermenistan’ın askeri
provokasyonları sonucunda
yeniden bozuldu. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı,
Ermenistan’ın Berde şehri
yakınlarındaki bir köye misket
bombası ile saldırdığını
duyurdu. Saldırı sonucu
biri çocuk dört sivil hayatını
kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

26 Ekim

8 Kasım

Dağlık Karabağ’ın ilk işgal
edilen şehri ve Hankendi’ne
giden yolun üzerinde
bulunan büyük stratejik
önem taşıyan Şuşa, 27 yıl
sonra işgalden göğüs göğüse
sürdürülen çarpışmalar
sonucu kurtarılarak ata
toprağına yeniden bağlandı.

10 Kasım

17 Kasım

20 Kasım

25 Kasım

25 Kasım

1 Aralık

10 Aralık

1 Aralık

10 Aralık

Ermenistan ordusunun
1992’den beri işgal
ettiği Laçın, yıllar sonra
gerçek sahibine kavuştu.
Azerbaycan ordusu,
işgalden kurtarılan Laçın’e
bayrak dikerek zafer
kutlaması yaptı.

Azerbaycan’ın topraklarını
Ermenistan işgalinden
kurtarması dolayısıyla Bakü’nün
Azadlık Meydanı’nda Zafer Geçit
Töreni düzenlendi. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katıldığı törende,
Türk ve Azerbaycan askerleri
boy gösterdi.

20 Kasım

Ermenistan ordusu ateşkes
gereği Ağdam’dan çekildi.
Azerbaycan, 27 yıl sonra
Dağlık Karabağ sınırındaki
Ağdam toprağına kavuştu.

Azerbaycan ordusu,
Azerbaycan ile Ermenistan
arasında 10 Kasım günü
imzalanan ateşkes
anlaşması doğrultusunda
Kelbecer’e girdi.
Azerbaycan askerleri, 27 yıl
sonra işgalden temizlenen
Kelbecer’in kent merkezine
bayrak dikti.
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AZERBAYCAN’DA
TARİHİ ZAFER GEÇİDİ:
BİR MİLLET - İKİ DEVLET
TÜRKİYE
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A

zerbaycan
Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in ‘’Azerbaycan için
bu savaş bir kurtuluş savaşıdır/
Vatan Muharebesidir’’ diye
nitelendirdiği Dağlık Karabağ Savaşı,
Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni
işgali altında bulunan öz topraklarını
büyük bir kararlılıkla tek tek geri
almasıyla şanlı bir zafere dönüştü.

Bu şanlı zafer dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda askeri Zafer Geçit Töreni (Herbi
Parad) düzenlendi. Düzenlenen geçit töreninde meydan Türkiye ve Azerbaycan
bayrakları ve “Karabağ Azerbaycan’dır”
yazılı posterlerle süslendi, vatandaşlar
tören alanına çıkan yollara akın etti.
Binlerce vatandaş, Türkiye ve Azerbaycan askeri konvoylarına, gazilere ve askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, umummilli
lider Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ettikten sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine düzenledikleri ziyaretin ardından tören alanına geldiler. İkilinin tören
alanına gelmesinin ardından zafer kutlamaları, iki ülkenin milli marşlarının
okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı
Aliyev, tüm katılımcıları, savaşta şehit
olan askerlerin anısına bir dakikalık
saygı duruşuna davet etti. Erdoğan ve

Aliyev, aynı anda “Selam asker” diyerek alandaki askeri birlikleri selamladı,
sonra eşleri ile birlikte kendilerine ayrılan yerde töreni izledi.
Tören alanına, 28 yıl Ermenistan
işgalinde kalan Şuşa şehrine dikilen ilk
Azerbaycan bayrağı da getirildi. Azerbaycan ordusunun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları,
jandarmalar, Ulusal Güvenlik Servisi
timleri ve askeri okul öğrencileri Zafer
Geçit Töreni’ne katıldı.
Türkiye, topraklarını geri alma
mücadelesinde 2 bin 783 şehit veren
Azerbaycan’a çok anlamlı bir sancağını
gönderdi. Törende yerlerini alan büyük
operasyonlara imza atmış Bolu 2. Komando Tugayı’nın tam 2 bin 783 askeri,
demir adımlarla ve sancaklarla Bakü
sokaklarını inletti. Türk Kara Kuvvetleri’ne bağlı bordo bereli askerler ve savaşta yaralanan gaziler de bu anlamlı
törene katıldı.
Askerlerin geçişinin ardından
Azerbaycan ordusunun sahip olduğu
tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve topların yanında Ermenistan’dan
savaş meydanında ele geçirilen silahlar
da savaş ganimeti olarak törende gösterildi.
Geçit sırasında, Dağlık Karabağ
savaşında Ermenistan ordusunun bü-

yük kayıplar vermesine neden olan,
adeta destan yazan ve savaşın kaderini değiştiren insansız hava araçları
da sergilendi. Azerbaycan ordusunun
envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA’larının tören alanından geçişini iki lider
gururla izledi.
“Azerbaycan Aliyev’in Dirayetli
Liderliği Altında Destan Yazmaya Devam Edecektir”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtulmasıyla düzenlenen Zafer Geçit Töreni’nde
konuşma yaptı. İlham Aliyev’e nazik daveti ve misafirperverliği için teşekkürlerini sunan Erdoğan, Azerbaycan’ın 44
gün süren mücadelesinde şehit düşen
askerlere başsağlığı, gazilere de acil
şifalar diledi.
Konuşmasında, Merhum Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay
olmaz” şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ’ı 30 yıllık bir işgalin
ardından Azerbaycan ile kavuşturan
Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik etti ve şu ifadeleri kaydetti:
“Azerbaycan’ın
hem
askeri
hem diplomasi alanında elde ettiği
bu başarıda en büyük paylardan biri
şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenap
Prezident İlham Aliyev’e aittir. Kardeşim
İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar
Aliyev’in kendisine vasiyet olarak
bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir.
Bu vesileyle güçlü Azerbaycan’ın
temellerini atan umummilli lider
Haydar Aliyev’i de burada rahmetle yad
ediyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham
Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah
destan yazmaya devam edecektir.“
“Azerbaycan’ın Kederini Kederimiz, Sevincini Sevincimiz Bildik”
“Türkiye olarak Azerbaycan’la münasebetlerimizde kendimize her zaman
büyük lider Haydar Aliyev’in “iki devlet
tek millet” şiarını rehber aldık. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesiyle Azerbaycan’ın kederini kederimiz,
sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla
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Karabağ’ı 30 yıl boyunca sinede
yara eyledik” ifadelerini kullanan
Erdoğan sözlerine şöyle devam
etti:
“Azerbaycan’ın topraklarını
işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla
gelmiyor. Bugüne kadar siyasi
ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha
farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu
bölgelerin virane haline geldiğini,
taş üstünde taş kalmadığını hep
birlikte gördük. Kardeşim İlham
Aliyev’in dediği gibi Füzuli şehrinde bayrak asmaya bina dahi
bulunamamıştır. Bütün şehirler
tarumar edilmiş, bütün köyler
yerle yeksan olmuş, mezarlıklar
bile tahrip edilmiştir. Camiler
yıkılmış, minareler aynı şekilde
tarumar olmuştu. Ermenilerin
bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da tabii
zenginlikleri de yağmaladılar.
Bütün bu tahribatın hesabının
sorulması gerekiyor.”
“Rabbime bizlere bugünleri yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, Karabağ’ın
Azerbaycan’a ait olduğunun bir kez
daha altını çizdi. Bundan sonra Türkiye
ve Azerbaycan olarak iki ülkenin ortak
hedefinin işgalden kurtarılan toprakları
daha müreffeh, daha gelişmiş ve daha
yaşanabilir bir yer haline getirmek için
mücadele etmek olduğunu da ekledi ve
“Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah’ın izniyle zorlukları
aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya
devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
“Vatan Muharebesinin İlk Saatlerinden İtibaren Türkiye’nin Desteğini
Hissettik”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, törende yaptığı konuşmada,
Zafer Geçit Töreni’ne katıldığı için Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Aliyev,

olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu” cümleleriyle konuşmasına son verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı
konuşmada, “Ermenistan’ın attığı gayrimeşru adımları uluslararası kamuoyunda yıllarca dile
getirdik. Bu adımlarımızın da
sonucunu elde ettik. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında kazandık, attığımız siyasi ve
diplomatik adımlar da meyvesini
verdi. Uluslararası tüm kurumlar
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdı ve destekledi. Bütün
dünya gördü ki, Karabağ bizim
ezeli öz toprağımızdır. Bugün
büyük bir gururla Azerbaycan istediğini aldı, tarihi adaleti sağladı ve uluslararası hukuku temin
etti” ifadelerini kullandı.
İki Lider Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Zafer Geçit
Töreni’ne katılarak Türkiye ile birlikteliklerini, halklarına ve dünyaya gösterdiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Törene Türk heyeti ve askeri de
katılıyor. Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini
hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk
saatlerde Azerbaycan’ın haklı davasına
destek verdi.”
Erdoğan’ın açık ve kararlı açıklamalarının Azerbaycan halkını çok sevindirdiğini belirten Aliyev, “Son olarak
27 Eylül’de şehirlerimiz, sivil yerleşim
yerlerimiz topçu ateşlerine maruz kaldı. Biz de yeter artık dedik ve işgale son
verme kararı aldık. Ermenistan faşizmi
tekrar başkaldırırsa, yine Azerbaycan’ın
demir yumruğuyla karşılaşacak. Bundan sonra Karabağ’ı tekrar inşa edeceğiz, buna irademiz ve imkânımız bulunmaktadır. Ermenistan yönetimi bir süre
önce ‘Karabağ Ermenistan’dır’ demişti. Ben ise ‘Karabağ Azerbaycan’dır’
demiştim. Karabağ Azerbaycan’dır ve
bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın
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Zafer
Geçit
Töreni’nin
ardından,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve İlham Aliyev baş
başa bir görüşme gerçekleştirdi. İkili
baş başa görüşmenin ve anlaşmaların
imzalanmasının ardından düzenlenen
basın
toplantısında
konuştu.
Düzenlenen basın toplantısında iki
lider Karabağ üzerinden Ermenistan’a
yönelik mesajları mesajlar verdi. Aliyev,
“Ermenistan
asılsız
iddialarından
vazgeçerse iş birliği platformlarında
yer alabilir” ifadelerini kullandı.
Erdoğan ise olumlu adımların atılması
durumunda Türkiye’nin Ermenistan’a
kapılarını açabileceğini kaydetti.
“Bizim Gibi Birbirinin Her Zaman
Yanında Olan Başka Ülke Yoktur”
Basın
toplantısında
konuşan
Aliyev, Türkiye’nin yanlarında yer
almasının Azerbaycan’a güç verdiğini
ve bu güç sayesinde topraklarını
işgalden kurtardıklarını kaydetti. Aliyev
Türkiye ile Azerbaycan gibi birbirini
destekleyen başka ülkeler olmadığını
vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri
kullandı:
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“Bizim gibi birbirinin her zaman
yanında olan başka ülke yoktur. Türkiye
ile Azerbaycan bağımsız siyaset yürüten ülkelerdir. Türkiye’nin gücü bizim
gücümüzü artırır. Bugün Erdoğan Türkiyesi dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, cesaret ve gelişme örneğidir. Vatan
muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük
değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde
müstesna rol oynadı. Bugün imzalanan
anlaşmalar önemli bir yer tutuyor. Biz
bölgede yeni bir iş birliği platformunu
oluşturuyoruz. Ermenistan yönetimi
asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar
da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği
platformlarında yer alabilir. Karabağ
Türkiye’nin de yardımıyla en güzel yerlerden biri olacak.”
“Böyle Bir Zaferi Tebrik Etmek
Bizim Görevimizdir”
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
ise
basın
toplantısında,
Azerbaycan
topraklarının işgalden kurtarılması
dolayısıyla Aliyev’i ve tüm Azerbaycan
halkını tebrik etti. 44 günlük bir savaş
sonrasında kazanılan zaferin Türkiye’yi
de Azerbaycan kadar sevindirdiğini
söyleyen Erdoğan konuşmasına AGİT
Minsk Grubu’nu eleştirerek devam etti:

“Karabağ neden bugüne kadar
sürüncemede kaldı. 30 sene bu çile
neden
çektirildi.
Minsk Üçlüsü’nün
görevi neydi, neden
bu kadar oyalandılar, bunu neticeye kavuşturamaz
mıydılar?
Daha
sonra çok daha
olumlu mesajlar
gelmeye başladı.
Bunların başında
da Fransa... Devamlı
kardeşimi
arıyordu,
ondan
neticeler elde etmeye çalışıyordu.
Zaman zaman bize
de ulaşmak istediler ama dönmedik.
Biliyorduk ki, dert başkaydı. Sayın Putin’in olumlu yaklaşımları da bu süreci
olumlu istikamete götürmeye yardımcı
oldu.”
Konuşmasında bölgesel barışın
önemine de değinen Erdoğan, Türkiye
ve Azerbaycan’ın Ermeni halkına bir
kini olmadığının altını çizdi ve bölgesel
barış konusunda olumlu adım atıldığı
takdirde Ermenistan sınırının açılacağını söyledi.
Türkiye ile Azerbaycan Arasında
Kimlikle Seyahat Edilebilecek
Zafer Yürüyüşü münasebetiyle Bakü’ye giden Türk heyetinin Azerbaycan
heyetiyle görüşmelerinden çıkan bir
diğer önemli netice ise Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlik
kartı ile iki ülke arasında seyahat edebileceğinin açıklanması oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak
yapılan açıklamada, Azerbaycan’da imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı vasıtasıyla
seyahatlerini gerçekleştirebileceği bildirildi.
Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına
uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen
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akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki
ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.
Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının 10 Aralık tarihinde imzaladığı
protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle
Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir.
Halklarımız arasındaki teması
daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile
ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.

Kardeş Ülke Azerbaycan ile Medya Alanında Stratejik İş Birliği Adımı
Atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyarette “Türkiye ile Azerbaycan
Arasında Medya Alanında Stratejik İş
Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” da
imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan adına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in imzaladığı
mutabakat zaptıyla iki kardeş ülkenin
mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve medya alanında iş birliğini
geliştirmek amacıyla “Ortak Medya
Platformu” oluşturulacak. Türkiye-Azerbaycan medyasının birlikte hareket
etmesi için etkin faaliyet gösterecek
platformla, iki ülke ilişkilerinin ve iş
birliğinin medya ve iletişim alanında
güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor. Ortak Medya Platformu kapsamında, bir
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İki ülkeye eşit sorumluluklar yükleyen mutabakat zaptına göre, Türkiye
ve Azerbaycan, Ortak Medya Platformunun yararına olacak gerekli adımların atılmasından sorumlu olacak.
Bütün Dünyaya Çok Güçlü Bir Dayanışma Mesajı Veriyoruz”

medya ilişkileri ağı altyapısının oluşturulması için medya alanında bilgi,
birikim, tecrübe ve kaynaklar iki ülke
arasında paylaşılacak, medya alanında
faaliyet gösteren resmi kurumları ortak
çalışmalar yürütecek.
Uluslararası alanda karşılaşılan
dezenformasyonla ortak mücadele
edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi amacıyla çalışacak
platform ile televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, farklı medya ve sektör temsilcileri ile ortaklıklar kurulacak, mesleki
eğitim ve değişim programları düzen-

lenecek ve iki ülkenin kanaat önderleri
arasında iletişim köprüsü oluşturulacak.
Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde Ortak
Medya Platformu’nun faaliyete geçmesine ilişkin ayrıntılı planın hazırlanması
için ortak bir çalışma komisyonu da tayin edilecek. Ortak Çalışma Komisyonu,
Azerbaycan ve Türkiye’de dönüşümlü
olarak düzenli toplantılar yapacak. Bu
komisyon, platformun finansmanı ve
takvimi dahil olmak üzere hazırlayacağı
ayrıntılı planı, kurulduktan sonra üç ay
içerisinde iki ülke yetkililerine sunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Azerbaycan
Ortak Medya Platformunun kurulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, “Türkiye ve Azerbaycan’ın
‘iki devlet, tek millet’ düsturuna ‘ortak
medya’ şiarını da ekleyerek tarihi kardeşliğimizi stratejik bir alanda daha
yeni iş birlikleriyle güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Altun, Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte hareket etmesinin ne
kadar önemli olduğunun altını çizerek,
“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve Sayın
Aliyev’in liderliğinde bütün dünyaya çok
güçlü bir dayanışma mesajı veriyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalarda Türkiye ve Azerbaycan’a karşı
itibar suikastlarının ve algı operasyonlarının hız kazandığının, bu durumla
mücadele etmek için iki ülke arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun
altını çizdi.
“Çabalarımızı Pekiştirmek İçin
Önemli Bir Girişim Olacak”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise her koşulda
birbirinin yanında olan Türkiye ve Azerbaycan’ın, medya ve iletişim alanında
da yakın iş birliği içinde olmasının iki
ülke için önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in iki
ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve
pekiştirilmesi yönündeki kararlığının
altını çizen Hikmet Hacıyev, “Azerbaycan-Türkiye Ortak Medya Platformu da
bu doğrultudaki çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak” ifadesini kullandı.
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SAVAŞI BİTİREN ANLAŞMA VE
ERMENİSTAN’IN MAĞLUBİYETİ

A

zerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan
Dağlık Karabağ Savaşı, 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan
ateşkes ile sona erdi. İşgalci Ermenistan diz çökmek zorunda kalarak işgal
ettiği bölgeleri terketmek zorunda kaldı. Tarihi adalet sağlandı, Karabağ ana
vatanına, göçmen/kaçkınlar ise öz doğma yurtlarına kavuştu.

Dağlık Karabağ’daki çatışmalar,
10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati
ile 00.00’dan itibaren başlayan ateşkes
ile sona erdi. Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Federasyonu Başkanı
Vladimir Putin arasında imzalanan 9
maddelik anlaşmada şu hükümler yer
aldı:

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan
arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık
Karabağ’da yaşanan çatışmalar, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’ın zaferi
ile sonuçlandı. Anlaşma, Ermenistan’ın
Dağlık Karabağ’da mağlubiyeti kabul
etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından
imzalandı.

1. Dağlık Karabağ’da Moskova
saatiyle (bugün) 00.00’dan itibaren ateşkes ve çatışmaların
durdurulması ilan edildi. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol
ettikleri pozisyonlarda kalacak.
2. Ağdam bölgesi ile Ermenistan’ın elinde olan ve Azerbaycan’a ait olan Kazah bölgesindeki toprakları Azerbaycan
tarafına 20 Kasım’a kadar verilecek.
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3. Dağlık Karabağ’daki temas
hattı boyunca ve Laçın koridoru
boyunca, hafif silahlı 1960 askeri personel, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 adet otomobil
ve özel teçhizatla Rusya Federasyonu barışı koruma birliği
konuşlandırılacaktır.
4. Rusya Barış Güçleri, Ermenistan ordusunun çekilmesiyle
birlikte bölgeye konuşlandırılacak. Rusya Barış Güçleri,
bölgede 5 yıl bulunacak. Tarafların, söz konusu sürenin sona
ermesine 6 ay kala bunun uygulanmayacağını bildirmemesi
halinde, süre otomatik olarak 5
seneliğine yenilenecek.
5- Anlaşmaların
uygulanmasına dair kontrolün sağlanması
amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak.
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6- Ermenistan 15 Kasım’a kadar
Azerbaycan’a Kelbecer bölgesini, 1 Aralık’a kadar Laçın bölgesini geri verecek. Ermenistan,
5 km. genişliğinde Laçın bölgesindeki koridoru kendisine
bırakacak. Bu koridor, Şuşa’ya
dokunmayacak. Taraflar 3 sene
içinde Hankendi ve Ermenistan
arasında bağlantı yapan Laçın
koridorunda rotanın oluşturulmasıyla ilgili plan hazırlayacak.
Rusya Barış Güçleri, oluşturulacak rotanın korunması amacıyla yeniden konuşlandırılacak.
Azerbaycan, Laçın koridorunda
vatandaşların, araçların ve yük
araçlarının iki yönde hareketini,
güvenliğini sağlayacak.
7- Yerinden edilmişler ve mülteciler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ’a ve
etrafındaki bölgelere dönecek.
8- Esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi yapılacak.
9- Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarında engeller
kaldırılacak. Ermenistan, va-

tandaşların, araçların ve yük
araçlarının iki yönde hareketini
organize etmek amacıyla Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler
ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım iletişimini
sağlayacak. Ulaşım, iletişimin
kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak. Tarafların
anlaşmaya varması durumda,
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
ve Azerbaycan’ın batı bölgeleri
arasında ulaşım iletişimlerinin
ağları inşa edilecek.
“Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım 00.00’dan itibaren
ateşkes başladı’’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım 00.00’dan itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan
kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar’’ ifadelerini kullandı.
Putin, “Varılan anlaşmalar, Dağlık
Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları
doğrultusunda gerekli koşulları oluş-
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turacak” dedi.
Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan
koridor ve Dağlık Karabağ’daki temas
hattında Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirten Putin, “Ulaşım,
iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak” ifadelerini kullandı.
Esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını belirten Putin, yerinden edilmiş vatandaşların ve mültecilerin ise
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserinin kontrolü ile yaşadıkları
yere geri döneceklerini aktardı.
“Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir”
Dağlık Karabağ’daki savaşı bir
Kurtuluş Savaşı olarak gören Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üçlü
anlaşmanın sorunun çözümü için son
nokta olduğunu belirtti.
Askeri operasyonların durdurulduğunu belirten Aliyev, Ermenistan’ın
işgal ettiği Ağdam ilinin 20 Kasım’a kadar, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise
1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a teslim
edileceğini bildirdi.
Tarafların ateşkese uymasını de-
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Ermenistan ordusunun
belini kırdı. Paşinyan bu
anlaşmaya imza atmak
zorunda kaldı. Fakat
çok miskin ve acınacak
bir durumda. Ben ise
büyük gurur ve sevinçle imzamı attım. Çünkü
bu anlaşma, uzun yıllar
süren işgale son veriyor.”
“Kardeşim
Recep Tayyip Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in çabalarını takdir ediyorum’’

netlemek için bir kontrol mekanizmasının oluşturulacağını da belirten Aliyev, Dağlık Karabağ ile Ermenistan’ı
bağlayan yeni yolun yapılmasının ise 3
yılda gerçekleşmesini öngördüklerini
belirtti.
Anlaşmanın tarihi önem taşıdığını
belirten Aliyev şunları kaydetti: “Video
konferans yöntemiyle üç devlet başkanı birlikte imzalamalıydık. Fakat son
anda Ermenistan Başbakanı imtina etti.
Bunu anlayışla karşılayabiliriz çünkü
bu anlaşma Ermenistan’ın askeri yenilgisi anlamına gelmektedir. Paşinyan bu
anlaşmayı kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak. Kendi isteğiyle imzalamıyor, demir yumruğumuz
sayesinde imzalıyor. Bu anlaşma bizim
şanlı zaferimizdir.

Ermenistan’ın
anlaşmayı Dağlık Karabağ sorununa ortak
çözüm bulmak için değil, çaresiz kaldığı için
imzaladığını belirten
Aliyev, “Burada yeni
denetim mekanizması
uygulanacak. Anlaşmanın 5. Maddesine göre, tarafların ateşkese uyması
denetiminin verimliliğinin artırılması
amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacaktır.

“Paşinyan, anlaşmayı Azerbaycan’ın demir yumruğu sayesinde imzaladı”

Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen
bu çatışmanın gelecek çözümünde ve
ateşkese uyulma işinde rol alacaktır.
Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 44 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı.
Çatışmaların bitmesinde bu iki lider
olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya
arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her
iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir “ dedi.

27 Eylül’den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması

etti:

Aliyev, konuşmasına şöyle devam
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“Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni
Azerbaycan’ın esas hissesiyle kara yoluyla birleştirmek yönünde tarihi adım
atıldı. Bu anlaşmada Dağlık Karabağ’ın
statüsü konusunda bir kelime bile yok.
Peki nerede Ermenistan’ın talepleri.
Dağlık Karabağ’a bağımsızlık verilsin
diyorlardı. Onlara özerklik teklif ettiğimde kabul etmediler. Peki ne oldu
Paşinyan? Herhangi bir statü söz konusu değil. Ben Cumhurbaşkanı olduğum
sürece de olmayacak. Bu anlaşma ile
büyük siyasi zafer elde ettik. Bu siyasi
zaferimiz için askeri zaferimiz önemli
rol oynadı. Ordumuzla gurur duyuyoruz. Bu tarihi anlaşmaya imza attığım
için mutluyum. Kendi vatanımıza, Karabağ’ımıza, Karabağ’ın tacı olan Şuşa’ya
döndüğümüz için mutluyum. Ebediyen
yaşayacağız bu topraklarda. Bundan
sonra hiç kimse bizi o topraklardan
çıkaramaz. Büyük gururla diyoruz ki,
Füzuli bizimdir, Cebrayıl bizimdir, Zengilan bizimdir, Kubadlı bizimdir, Ağdam
bizimdir, Laçın bizimdir, Kelbecer bizimdir, Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır. Yaşasın
Azerbaycan halkı.”
“Bildiriyi imzalamaktan başka
şansım yoktu’’
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Facebook üzerinden canlı
yayında açıklamalarda bulundu.
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a
karşı yenilgiyi kabul eden Paşinyan, işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan
başka şansı olmadığını belirtti.
Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma
ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu” dedi.
Zor bir karar aldıklarını kaydeden
Paşinyan, “Rusya ve Azerbaycan devlet
başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım. Zaten yayınlanan açıklamanın
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kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi, bölgede zafer
ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak,
çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek.
Allah’a hamdolsun. Bu güzel gecenin
şanı kıyamete kadar sürsün” ifadelerini
kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ise resmi Twitter hesabı
üzerinden, “Azerbaycan savaş alanında
ve müzakere masasında başarılı oldu.
Bu zaferi içtenlikle kutluyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek
yürek olmaya devam edeceğiz “ paylaşımında bulundu.
Türkiye’de başta siyasiler olmak
üzere sosyal medyada Azerbaycan’ın
haklı zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı. Pandemi şartlarına rağmen Türküye’deki çok sayıda vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla
sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.
metni benim ve halkımız için inanılmaz
acı verici.” ifadelerini kullandı.

ve Aliyev’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Paşinyan’ın “eğer bu anlaşmayı
imzalamasaydık Ermenistan ordusu
tamamen imha olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı, saatlerle yarışıyorduk” yapılan açıklama sonrası Ermenistan’da halk Nikol Paşinyan’a öfkeli
bir şekilde hükümet binasını basarak
tepki gösterdi. Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin
yayıldığını duyurdu. Hükümet binalarının kapılarını kıran bir grup protestocu,
Paşinyan’ın istifasını istedi. Paşinyan’ın
ise o gece Erivan’daki ABD üssüne sığındığı ortaya çıktı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeş ülke Azerbaycan’ın
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Dağlık
Karabağ Zaferi dolayısıyla kutladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’i
Kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Dağlık
Karabağ zaferi dolayısıyla İlham Aliyev’i
kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan

Liderler, dost ve kardeş iki ülkenin
her zaman birbirine destek olacağının
da altını çizdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Azerbaycan’ı
Dağlık Karabağ bölgesinde elde ettiği
son zaferden dolayı kutladı. Şentop,
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,
“Azerbaycan’ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da
kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ’dan çekilmeye ve
teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin
trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ’da
yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan’ın
kahraman ordularının zaferini yürekten

TÜRKİYE

18

Azerbaycan Zafer Günü 8 Kasım
Olarak Değiştirildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’ın teslim olması için kaleme alınan
bildiriye imza atılan ve Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından “Zafer Günü” ilan
edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü
olduğu belirtildi. Bunun neticesinde,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Zafer Günü” olarak belirlenen 10
Kasım tarihini, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün
vefat gününe denk geldiğinden, “Zafer
Günü”nün tarihi Şuşa’nın geri alındığı
gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ı tüm
kalbiyle seven ve “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir”
diyen Atatürk’ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı.
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VATAN MUHAREBESİ VE ZAFER:
AZERBAYCAN HEM SAHADA
HEM MASADA KAZANDI

020 yılının bölgemiz ve Azerbaycan tarihi açısından en önemli
gelişmesi, Azerbaycan’ın haksız
ve hukuksuz şekilde işgal edilmiş topraklarını kurtarma operasyonuydu. Azerbaycan’ın öz topraklarına
kavuşması ile sonuçlanan 44 günün
her dakikasını tüm Azerbaycan halkı
yüreğinde hissetmiş, devletin ve milletin tüm unsurları ile savaşa fikren ve
kalben katılmıştır. Azerbaycan, ordusu,
milleti ve devleti ile haklı Karabağ davasında kalıcı çözüme katkı sağlamış
ve vatan muharebesinde zafere ulaşılmıştır. Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden sağlarken yalnızca işgal
altında tutulan toprakların değil aynı
zamanda Kafkasya’nın tarihini değiştirmiş ve hatta genel itibariyle Avrasya
coğrafyasında güç dengesinin yeniden
şekillenmesine sebep olmuştur.
27 Eylül 2020’de başlayan operasyon ilk gününden itibaren Azerbaycan’ın işgal altında tutulan topraklarını
kurtarmadan durmayacağını, savaşın
beklenenden ve alışılagelmişten çok
daha uzun olabileceğini ve kapsamlı bir
operasyonun gerçekleşeceğini göstermişti.
Azerbaycan’ın kararlı tutumu sayesinde “yeni topraklar işgal etmek için
yeni savaş” ve “savaş yeniden başlarsa
Bakü’de biter” söylemini her fırsatta
gündeme taşıyan ve saldırgan diasporasını tatmin eden Ermenistan, tarihinin en büyük stratejik yalnızlığı ile karşı
karşıya kaldı.
Sahada başarı ile yürütülen askeri
operasyonun ötesinde elde edilen zaferin arka planında diplomatik, psikolojik
ve medya boyutunda yürütülen mücadele de ayrıca dikkat çekti. Tarihe ge-

çen 44 gün boyunca her fırsatta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
haklı davalarını ve kararlılıklarını tüm
dünyaya anlatmak için röportajlar veriyor, sahadaki askerlerini her anlamda
desteklemeye, moral ve motivasyonlarını üst seviyede tutmaya çalışıyordu.
İlham Aliyev’in mesajı aslında 44 gününde özeti niteliğindeydi: ‘30 yıl daha
bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi
çözülmelidir!

Ermenistan kışkırtması: Tovuz
saldırıları
Ermenistan, 12 Temmuz Pazar
günü Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’daki mevzilere yönelik bir saldırı
gerçekleştirdi. 1994 yılından bu yana
yaşanan ateşkes ihlalleri ve çatışmalar
dünyanın malumu iken Tovuz kışkırtması, nedeni ve muhtemel sonuçları
dünya kamu oyunda geniş şekilde tartışıldı.
Ermenistan’ın dağlık Tovuz bölgesinde Azerbaycan’ın elinde tutuğu askeri açıdan önemli yüksek tepeleri ele
geçirme amacıyla giriştiği saldırılar,
aslında 2016 Nisan savaşına misilleme
için yapıldığı şeklinde yorumlandı.
Bu tartışmalar sürerken Ermeni
tarafı da iç siyasi ve ekonomik nedenlerle Azerbaycan tarafının çatışmayı
provoke ettiğini ileri sürüyordu. Bununla bağlantılı olarak, Azerbaycan’ın çatışmayı Dağlık Karabağ ve çevresindeki
bölgelerde değil de cephe hattından
uzak bir yerde, Azerbaycan-Ermenistan
devlet sınırında başlatmasının altında
yatan nedenin iki ülke arasındaki ihtilafı kendi kaderini belirleme hakkı çerçevesinden çıkartıp teritoryal bir mesele
şeklinde resmetmek olduğu da iddia
edilmekteydi. Bu ihtimal eğer doğru ise
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aslında işgal edilen toprakların kurtarılması için başlatılan operasyonun ok
daha önceden planlandığı şeklindeki
değerlendirmeleri de güçlendirmektedir.
Bu anlamda Tovuz’un özel konumunun altının çizilmesi gerekmektedir.
Tovuz çatışması Karabağ cephe hattında değil, cephe hattının en yakın noktasına 100 km’den uzak bir mesafedeki
Azerbaycan-Ermenistan devlet sınır
hattının kuzeyinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının kesiştiği
noktaya oldukça yakın bir mevkide yaşanmıştır. Çatışma uluslararası alanda
tanınan iki devlet sınırı üzerinde yaşanan bir çatışma olarak kayıtlara geçmiştir.
Bir başka önemli nokta, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC), TANAP ve TAP’a bağlanan Güney Kafkasya
Doğal Gaz Boru Hattının ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolunun (BTK) geçtiği
güzergâha oldukça yakın bir mevkide
olmasıdır. Aslında Ermenistan, olası
bir sıcak savaş durumunda Azerbaycan
topraklarından geçen stratejik altyapıyı
vurma tehdidini açık ve kapalı olarak
uzun süredir ifade etmekte idi. Bu durum bu provokasyonun Türkiye’yi de
hedef aldığı şeklinde haklı yorumlara
sebep olmuştur.
Azerbaycan tarafından sert karşılık gören Tovuz provokasyonu Ankara
tarafından da yakından takip edilmiştir.
Saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir. Kendi toprakları içindeki siyasi,
ekonomik, korona virüs salgınından
kaynaklanan sağlık, altyapı ve geniş
bir alana yayılan çok sayıda sorununu
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çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi her şeyden önce
kendi halkına saygısızlıktır.” ifadelerini
kullandı. Cumhurbaşkanının bu ifadeleri olası bir sıcak çatışma durumunda
Ankara’nın Bakü’nün tam da yanında
nasıl saf tutacağının da ön gösterimi
niteliğindedir.
Eylül ayı sonu itibariyle tüm dünyanın aklında tek bir soru vardı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar daha büyük bir savaşa yol açabilir
mi? Çatışmaların ölçeği ve kapsamı,
son yıllardaki küçük çaplı çatışmalardan çok daha büyük olması ile dikkat
çekiyordu. Azerbaycan’ın müzakereden
ziyade savaşarak topraklarını geri alabileceğine dair inancı ilk günden hissediliyordu. Yüksek teknoloji ve stratejik
planlama ile başlayan operasyon Türkiye’nin de açık desteği ile hızla Azerbaycan’ın işgal altında esir tutulan topraklarını kurtarması sürecine bağlandı.
Ermenistan-Azerbaycan
cephe
hattında Ermenistan 27 Eylül 2020’de
Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine
ateş açtı. Ermeni güçlerinin provokasyonunu önlemek için karşı saldırı
gerçekleştiren Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar
füze sistemini imha etti. Azerbaycan
ordusunun, Ermenilerin Azerbaycan
sivil yerleşim birimlerine ateş açması
üzerine başlattığı karşı saldırı neticesinde işgal altında bulunan bazı yerleşim birimlerini kurtardığı duyuruldu.
Bu Azerbaycan açısından kritik eşiğin
geçildiği ve zafer kazanana dek savaşın
kararlılıkla sürdürüleceğinin göstergesi niteliğindeydi.

Özgürlüğüne İlk Kavuşan Kent
Cebrayıl
Ermenistan’ın provokatif saldırılarına karşılık, Azerbaycan’ın topraklarını
kurtarmak üzere 27 Eylül günü başlattığı operasyonun henüz 7. gününde Karabağ’da kritik bir öneme sahip
olan Cebrayıl kenti işgalden kurtarıldı.
4 Ekim günü anavatana kavuşan Ceb-

rayıl’ın işgalden kurtarıldığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı şu
paylaşımla duyurdu:

İşgalci Ermenistan kenti tam bir harabeye çevirmiş deyim yerindeyse taş
üzerinde taş bırakmamıştı. Füzuli’de
sağlam bina kalmamış, kent yaşanmaz
hale gelmişti. Azerbaycan ordusunun
kararlı yürüyüşünde gözler bu kez Füzuli’ye çevrilmişti.
Müjdeli haber 17 Ekim tarihine
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa
sesleniş konuşmasında geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını müjdesini paylaştı. Azerbaycan ordusu, daha
önce de Füzuli ilinin bazı köylerini işgalci Ermenistan askerlerinden temizlemişti.

“Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrayıl kentini ve birkaç köyü işgalden
kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu.
Karabağ, Azerbaycan’dır.”
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma
Bakanlığı da resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı, “Azerbaycan güvenilir
kaynaklarından alınan bilgilere göre;
Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı,
Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra
Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip
Cebrayıl kentini de işgalden kurtardı”
paylaşımı ile Azerbaycan ordusunun
başarısını duyurdu.
23 Ağustos 1993 tarihinde Ermeni
güçleri tarafından işgal edilen Cebrayıl’da, 362 Azerbaycan Türkü şehit olmuştu. Ermenistan’ın işgali sonrasında
Azerbaycan Türklerine ait evlerin harabeye çevrildiği kent, kurtarılmasının
ardından Azerbaycan bayrakları ile bezendi.
Cebrayıl kentinin işgalden kurtarılması Ermenistan açısından psikolojik çöküşün de başlangıcıydı. Süreç
Azerbaycan lehine akmaya devam etti.

Füzuli Kenti İşgalci Ermenistan’dan Kurtarıldı
Ermenistan işgalinin en büyük zararı verdiği kentlerden biri de Azerbaycan halkının göz bebeği olan Füzuli idi.
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27 yıl sonra anavatanına kavuşan
Füzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin
çoğu, 1993 yılında Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Füzuli kentinde
işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu ve 1 kasaba 75 köyden oluşan
Füzuli ilinin yalnızca 20 köyü işgal edilmemişti.

Azerbaycan Türklerine ait tüm izlerin silinmeye çalışıldığı kentte özellikle mezarlıkların tahrip edilmesi
vandalizmin boyutunu göstermesi açısından önemli bir örnek olarak tarihe
not düşüldü.

“Zengilan bizimdir! Karabağ
bizimdir!”
29 Ekim 1993 yılında Ermenistan
tarafından işgal edilen son bölge olan
Zengilan ise 20 Ekim Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. 27
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yılın ardından geri alınan Zengilan’ın
kurtarıldığını Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında
duyurdu. Aliyev, Zengila’nın işgalden
kurtuluşunu açıkladıktan sonra, “Zengilan bizimdir. Karabağ bizimdir!” ifadesiyle bu güzel haberi kutladı.

gal edilmiş ve anavatandan koparılmıştı. Kubadlı’da çoğunluk hayvancılıkla
ve tütün ekimiyle uğraşıyordu. Tarım
alanları verimliydi. Bölgede büyük bir
akik yatağı vardı. Ayrıca bir mermer
ocağı bulunmaktaydı. Bu özel topraklar
25 Ekim tarihinde işgalden kurtarıldı.
Kubadlı’nın kurtuluşu yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in resmi Twitter hesabı üzerinden, “Bugün Azerbaycan Ordusu Zengilan, Cebrayıl, Kubadlı
bölgelerine bağlı birçok köyü ve Kubadlı
şehrini işgalcilerden kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan’dır!” sözleriyle duyuruldu.
Kubadlı çatışmaları Ermeni as-

Azerbaycan ordusunun Zengilan’da yaşadığı en büyük şok ilçe camisinin bir domuz barınağına dönüştürülmüş olması oldu. Tarihi caminin adeta
bir harabe haline gelmiş olması Ermenistan’ın yıkıcı faaliyetlerini bilenler için
şaşırtıcı olmadı.
Zengilan, 29 Ekim 1993 yılında
Ermenistan güçleri tarafından işgal
edilen son bölge idi. İşgal sırasında
Zengilan’da bulunan siviller komşu
bölgelerin işgalinden sonra yeni bir
Hocalı katliamı ihtimalinden korkarak
Araz nehri üzerinden İran’a geçerek
evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

kerlerinin tükenmişliğini de gösterdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerinin savaşmayı reddettiğini
2 bin kişilik silahlı güçlerden yalnızca
300 kişinin savaştığını açıkladı.
Özgürlüğüne kavuşan Kubadlı 31
Ağustos 1993 tarihinde Ermeniler tarafından işgal edildiğinde, kentin savunmasında 283 Azerbaycan Türkü şehit
olmuştu.

Karabağ’ın Kalbi Şuşa 28 Yıl
Sonra İşgalden Kurtarıldı
Azerbaycan’ın

kültür

başkenti

Zengilan’ın işgalden kurtarılması
tüm Azerbaycan’da sevinçle karşılandı.
Zengilan yolunun açılması işgal altındaki diğer toprakların da kurtarılacağına olan inancı perçinledi.

Şuşa ve çevresindeki dağlık arazi, tar-

Zangezur Dağları ile Dağlık Karabağ Arasındaki Kubadlı Özgürlüğüne
Kavuştu

işgal edilmiş ve şehirde yaşayan bütün

Dağlık, ormanlarla kaplı, yeşil yaylaları ile Azerbaycan halkının gönlünde
taht kurmuş olan Kubadlı en çok beklenen müjdelerden biri idi.
Azerbaycan’ın bu verimli toprakları
1993 yılında Ermenistan tarafından iş-

tışmalı Dağlık Karabağ bölgesindeki
stratejik açıdan en önemli yerlerden biriydi. Şehir, 1992 yılında Dağlık Karabağ

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, “8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde
ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı
zaferimizin günüdür. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa’da dalgalanıyor. 28 yıl
sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak. 28
yıldır işgal altında olan Şuşa’nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var.
Şuşa, sadece Azerbaycan’ın değil, tüm
Kafkasya’nın incisidir. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı
savaş meydanında alıyoruz. Düşmanı
kovuyoruz ve kovacağız. Şuşa bizimdir,
Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır’’ ifadelerini kullandı.
8 Mayıs 1992’de Ermenistan tarafından işgal edilen Şuşa, tam 28 yıl
sonra Azerbaycan ordusu tarafından
işgalden kurtarıldı.
Azerbaycan’ın Şuşa’yı ele geçirmesi, çatışmalarda stratejik üstünlüğü
de ele geçirmesini sağladı. Ermenistan
ordusunun direniş ümidi kırıldı, Erivan’da korku ve panik en üst seviyeye
taşındı.

Savaşı sırasında Ermenistan tarafından
Azerbaycanlılar şehri terk etmek zorunda bırakılmıştır.
Azerbaycan

Cumhurbaşkanı

İlham Aliyev’in 8 Kasım 2020 tarihinde
Şuşa’nın

işgalden

kurtarıldığının

açıklaması ülkede büyük bir sevinçle
karşılandı.
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Şuşa’nın alınmasının ardından
Bakü başta olmak üzere ülke genelinde
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coşku tırmandı, halk sokaklara döküldü. Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da 28 yıl sonra ezan sesleri duyuldu.
Şuşa’daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresine çıkan bir Azerbaycan
askerinin okuduğu ezan sosyal medyada paylaşıldı. İşgal altında kaldığı sürede ahır olarak kullanılan ve çürümeye
bırakılmış sembol cami, Azerbaycan
askerleri tarafından temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.
Tarihi Zafer Türkiye’de Coşkuyla
Karşılandı
Şuşa’nın
kurtarılması
kardeş
Türkiye’de büyük coşku ile karşılandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in Şuşa’nın işgalden kurtarıldığını
açıklamasının ardından, Türkiye’den
tebrik ve sevinç mesajları da gecikmedi.
Şuşa’nın işgalden kurtarılmasını
değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasını gözleri yaşlı izlediğini
belirtti.
Erdoğan, “Tek millet olmanın aşkı
budur da onun için. Dün Şuşa’nın işgalden kurtarılmasıyla beraber sevincimiz
ve umutlarımız daha da artmıştır. Merhum Mehmet Emin Resulzade’nin dediği gibi ‘Bir kere yükselen bayrak bir
daha inmez, inmeyecektir’. Dağlık Karabağ’daki işgal bitene kadar da mücadele bayrağı inşallah inmeyecektir. Bu
vesileyle bir kez daha İlham Aliyev başta
olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ‘’Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın
olduğunun da işaretidir. Adım adım
işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı
özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı
kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir’’ dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da Twitter hesabından yaptığı payla-

şımda, “Azerbaycan’ın kültür başkenti
kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve
uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı
Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek
üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç
renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Meclis Başkanı
Mustafa Şentop ise, “Şuşa Azerbaycan’dır. Hayırlı mübarek olsun” diyerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in “28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi
duyulacak” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı Şuşa zaferinin ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kahraman
Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip
Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik
ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur
har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu
onlara” ifadelerine yer vererek Azerbaycan’ın sevincine ortak oldu.
Sıra Masada da Kazanmakta: Barış Bildirisine Adım Adım
Savaş, Azerbaycan’ın haklı davasının ordusuna sağladığı güç, milletin
sarsılmaz inancı ve Cumhurbaşkanı Ali
Başkumandan’ın kararlı tutumu sayesinde Azerbaycan’ın askeri ve psikolojik üstünlüğü ile devam etti. Şuşa’nın
Ermenistan işgalinden kurtarılması ve
Azerbaycan ordusunun Hankendi’ye
birkaç kilometre yaklaşması neticesinde savaşın kaderi artık belli olmuştu.
Her anlamda köşeye sıkışan Ermenistan, sahada yenilgiyi kabullenmek
zorunda kaldı. Savaşın ilk günlerinde
yüksekten açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Ermenistan Başbakanı Nikol
Paşinyan sosyal medyada paylaşılan
“ağır koşullarda barış anlaşması” imzalandığını açıkladı.
Dile kolay, Azerbaycan ordusunun
27 Eylül tarihinde başlattığı operasyon
sonucunda, 5 kent merkezi 4 kasaba ve
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286 köyü Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan askerinin bu başarısı üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul
ederek, Rusya’nın arabuluculuğunda
10 Kasım tarihinde masaya oturmak
zorunda kaldı.
Açıklanan ‘Barış Bildirisi’ psikolojik olarak Azerbaycan’ın açık üstünlüğünü içermekte idi. Ermenistan bu bildiri ile tam yenilgisini onaylamaktadır.
Azerbaycan’ın başından beri, Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu toprakları
terk etmesiyle ilgili takvim sunması konusundaki ısrarlı talebinin bir bildiriyle
karşılanmış olması, Azerbaycan’ın en
önemli kazanımlarından biri olmuştur.
Böylelikle Kelbecer, Laçın ve Ağdam’ın
henüz Ermenistan işgali altında kalan
kısmı savaşmadan kurtarılmış oldu.

Ağdam Anavatana Dönüyor
20 Kasım tarihinde Azerbaycan Ordusu, 1993 yılında yaklaşık yüzde 77’lik
kısmı Ermeni işgali tarafından işgal
edilen ve bu işgal sebebiyle yaklaşık 200
bin Azerbaycan Türkünün evini terk etmek zorunda kaldığı Ağdam iline girdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın
arabuluculuğu ile 10 Kasım tarihinde
imzalanan ateşkes anlaşması gereğince Azerbaycan ordusunun Ağdam’a girdiği duyuruldu.

Ağdam’a giden Azerbaycan askerleri, önce kente giden yolları mayınlardan temizledi, ardından zırhlı araçlar
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ve tanklar şehre giriş yaptı. 27 yıl sonra
Ağdam’a giren askerler kent merkezindeki caminin etrafını temizleyerek minaresine bayrak astı. Cami minaresinden çekilen görüntülerde şehrin işgal
süresince harabe ve ıssız bir durumda
olduğu görüldü.
Şehre giren askerlerin komutanı,
caminin önünde Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’e hitaben, “Sayın Başkomutanım, Ağdam ili işgalden kurtarılmıştır.
Azerbaycan bayrağı Ağdam kentinde
dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan,
Yaşasın Başkomutan! Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullanarak bir
konuşma yaptı. Konuşmanın ardından
1993 yılından beri işgal altından olan
Ağdam’da 27 yıl sonra ilk ezan okundu
ve cuma namazı kılındı.

27 Yıl Sonra Kelbecer
Anavatana Kavuştu
Dağlık Karabağ’ın kuzey batısında,
Azerbaycan’ın ise batısında bulunan
Kelbecer de Ağdam gibi 1993 yılında
Ermenistan tarafından işgal edilmişti. 10 Kasım’da yapılan ateşkes gereği
15 Kasım tarihinde kenti Azerbaycan’a
teslim etmesi gereken Ermenistan, zamanında boşaltamadığı için 10 gün ek
süre alarak 25 Kasım’da çekilmeyi taahhüt etti.

Kelbecer’e girdiği bildirildi. Bakanlık
tarafından yapılan açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği duyuruldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Kelbecer’de kontrolün devralınmasıyla ilgili olarak televizyondan
yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında,
bölge “Bugün işgalden kurtuldu. Bu
nedenle Azerbaycan halkını yürekten
kutlarım” dedi. Kelbecer’in yeniden
inşa edileceğini belirten Aliyev, bölgenin yeniden canlanacağını vurgulayarak
“Sadece Kelbecer’in değil, civardaki
bütün kentlerin yeniden inşası için bir
taslak hazırlanması talimatını verdim”
şeklinde konuştu. Bölgedeki kilise ve
camiler dahil bütün tarihi eserlerin korunacağı mesajını veren Aliyev, bunların “tarihi hazine” olduğunu kaydetti.

Laçın’da 28 Yıllık Hasret Son
Buldu

Topraklarına 28 yıl sonra kavuşan
Azerbaycan askerleri, Laçın’ın kent
merkezine bayrak dikerek bu büyük
zaferi kutladı. Azerbaycan Savunma
Bakanlığı
tarafından
paylaşılan
görüntülerde, bir askerin bayrak asılan
binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’e hitaben, “Sayın Başkomutanım,
Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde
dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan,
yaşasın
Başkomutan!
Karabağ,
Azerbaycan’dır!” konuşması yer aldı.
Ermenistan ile Dağlık Karabağ
arasındaki tek yol olan Laçın Koridoru,
anlaşma gereği 5 yıl boyunca Rus askerlerinin denetimi altında olacak. Kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa
ve Hocavend, güneyden ise Kubadlı illeri ile il sınırı bulunan Laçın ili, Başkent
Bakü’ye ise 450 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Zafer Azerbaycan’ın!
44 gün süren ve bir milletin her şeyiyle bir bütün haline geldiği vatan muharebesi Azerbaycan’ın zaferi ve bu zaferin uluslararası toplum tarafından da
kesin şekilde tanınması ile sonuçlandı.

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve “Laçın koridoru”
diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990’lı yıllardaki savaşta
Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri
olmuş ve 18 Mayıs 1992’de işgal edilmişti.

25 Kasım günü Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
Azerbaycan ile Azerbaycan ordusunun

edildi. 1 Aralık tarihinde Ermeni nüfus
bölgeyi terk ederken, Azerbaycan ordusu bölgeye yerleşti.

18 Mayıs 1992 tarihinden beri Ermenistan’ın işgali altında bulunan
Laçın, Azerbaycan ile Ermenistan’ın
Rusya’nın arabuluculuğu ile imzalanan
anlaşma gereği gerçek sahibine teslim
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Bu zafer ile SSCB dağılırken bir
oldu bitti ile haksız ve hukuksuz şekilde
işgal edilen Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu bir kez daha tescil
edildi.
Azerbaycan ordusu kardeş Türkiye’nin de desteği ile 30 yıllık savaşı 44
günde bitirdi. Şanlı Azerbaycan ordusu
öz topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 2 bin 823 şehit verdi.
Masada ve sahada gösterilen kararlılık
ve inanç ile zafer Azerbaycan’ın oldu.
Aşk olsun kahraman Azerbaycan
ordusuna!
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Sahada Kaybeden
Ermenistan Sivilleri
Hedef Aldı

A

zerbaycan topraklarını işgal ettikten sonra tarihi Türk
topraklarındaki tüm izleri silmeye çalışan Ermenistan, 44
gün boyunca da savaş suçu işlemekten,
masum ve silahsız sivillere saldırmaktan çekinmedi.
Ermenistan, operasyonların başladığı 27 Eylül’den itibaren sistematik
olarak sivilleri hedef aldı. Azerbaycan’ın operasyonun alanının belli ve
sınırlı olmasına rağmen Ermenistan’ın
sivil yerleşim yerlerini hedef almasının
nedeni Erivan’ın Azerbaycan karşısındaki yalnızlığını kırma hedefi idi. Zira
Ermenistan’ın sahada askeri hiçbir
başarı gösterememesi nedeniyle tek
çaresi savaşı Karabağ dışına taşıyarak
uluslararası bir müdahale ihtimalini
zorlamaktı.

geri dönüşü ile sonuçlanan zafer muharebesinin başlaması da yine Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine ateş
açması üzerine yaşanan gelişmelerin
sonucuydu. Azerbaycan, Ermenistan’ın
bu provokatif eylemlerine en sert şekilde karşılık vermiş ve topraklarını işgalden kurtaracak operasyonu başlatmıştı.
Azerbaycan ordusu muharebe alanında ilerlerken hızla mevzi kaybeden
Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaktan geri durmadı. Ermenistan
silahlı kuvvetleri topçu, roket ve füze
kullanarak Şemkir, Beylagan, Ağdam,
Füzuli, Cebrayıl, Goranboy, Terter, Berde, Ağcabadi, Xızı, Tovuz, Yevlah ve Ordubad ilçelerini ve Gence ve Mingeçevir
şehirlerini bombaladı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’ın Azerbaycan yerleşim birimlerine
top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda
bugüne kadar 61 sivil yaşamını yitirdi,
282 sivil yaralandı.

ordusunun hızla ilerlediği ön cepheden
uzakta bulunan Azerbaycan’ın kritik sivil altyapısı da dahil olmak üzere büyük
şehirleri ve diğer yerleşim yerlerini hedef aldı. Bu saldırılarda Scud, Smerch,
Tocka-U ve diğerleri gibi farklı füze türlerinin kullanıldığı tespit edildi.
331.000’den fazla kişinin yaşadığı ve cepheye 36 km uzaklıkta bulunan Azerbaycan’ın 2.büyük şehri olan
Gence, 17 Ekim 2020’de saat 02:00
civarında Ermenistan topraklarından
başlatılan “SCUD/Elbrus” balistik füze
saldırısına maruz kaldı. Yoğun nüfuslu
bir Gence şehrine yapılan bu saldırı, 4
Ekim 2020’den o tarihe kadar üst üste
üçüncü saldırı olarak kayıtlara geçti.
Azerbaycan’ın 4. büyük şehri Mingeçevir’de 106 000 kişinin yaşamaktadır. Mingeçevir Azerbaycan için kritik
nitelik taşıyan hidroelektrik kompleksine ev sahipliği yapmaktadır. Bu stratejik şehir de Ermenistan’ın hedefi oldu,
17 Ekim 2020’de 01:00 civarında füzelerle vuruldu.
Tartar şehri de, söz konusu dönemde ağır topçu bombardımanı altında kaldı. 15 Ekim 2020’de Ermenistan
silahlı kuvvetleri Tartar şehir mezarlığında bir cenaze törenine katılan sivilleri vurdu. Saldırı sonucu siviller öldürüldü ve yaralandı.
Ordubad bölgesi, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından işgal altındaki Kubadlı bölgesi topraklarından 15
Ekim saat 10.44’te füze ile vuruldu.

Sahada Azerbaycan ordusuna karşı hiçbir varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu operasyonun kritik dönemlerinde masum sivillere ve operasyon
alanı dışında kalan yerleşim yerlerine
saldırarak dikkatleri dağıtmaya çalıştı.
Uluslararası kamuoyunun görmezden
geldiği bu saldırılar sonucunda 1846 ev,
90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Moskova’da yapılan görüşmelerde,
10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli
olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören
insani amaçlı “ateşkes” kararı alınmasına rağmen Ermenistan durmadı, saldırılarına devam etti.

İşgal altında tutulan Azerbaycan
topraklarının azad edilerek anavatana

12 Ekim 2020’den itibaren Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan
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Yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinin kasıtlı olarak hedeflenmesi sonucunda 8 çocuk ve 19 kadın olmak üzere
61 sivil öldürüldü. Toplam 270 sivil ağır
yaralandı. Toplam 270 sivil ağır yaralandı. 27 Eylül 2020’den bu yana Ermenistan’ın silahlı saldırıları sonucu 1704
özel ev, 90 apartman ve 327 sivil altyapı
nesnesi hasar gördü ve hizmet veremez hale geldi.
Ermenistan tarafından askeri sal-
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dırganlığı engellemek ve Azerbaycan’ın
uluslararası kabul görmüş toprakları
içindeki sivillerin ve yoğun nüfuslu yerleşim alanlarının güvenliğini sağlamak
için Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetleri karşı saldırı önlemleri başlattı.

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Hikmet
Haciyev’den Uluslararası
Kamuoyuna Çağrı
Yaşanan provakatif saldırılar sonrasın müteadit defa açıklamalar yapan
Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev, ateşkese rağmen Ermenistan tarafından düzenlenen saldırılarla ilgili tüm
bilgilerin toplanılarak uluslararası kuruluşlara gönderileceğini belirtti.
Kısa sürede hazırlanan ve kamuoyuyla da paylaşılan raporda yer alan inkar edilemez kanıtlar, Ermenistan silahlı
kuvvetlerinin Azerbaycan’daki sivil nüfusa ve altyapıya saldırılarının sistemik ve
yaygın olduğunu doğrulamaktadır. Ermenistan yetkililerinin ve Ermenistan’ın
işgal altındaki topraklarda kurduğu yasadışı kukla rejimin sözde “temsilcileri”
nin açıklamaları, Azerbaycan sivillerine
ve altyapısına yönelik kasıtlı silahlı saldırıların Ermenistan’ın savaş stratejisinin
bir parçası olarak önceden planlandığını
ve uygulandığını kanıtlamaktadır.

rek, “Uluslararası kamuoyunu bu vahşi
saldırıyı kesin dille kınamaya, değerlendirmeye çağırıyoruz.” dedi.
Saldırıyı “savaş suçu ve soykırım eylemi” olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hacıyev, “Ermenistan’ın bu saldırısı
siyasi ve askeri provokasyondur. Sivillere
zarar vererek Azerbaycan halkını korkutmayı, paniğe düşürmeyi amaçlıyorlar
fakat bunu başaramayacaklar. Üçüncü
tarafları çatışmaya çekmeyi amaçlıyorlar. Azerbaycan, Ermenistan topraklarına ateş açsın, sonra bunu Azerbaycan’a
karşı kullansınlar istiyorlar. Fakat Azerbaycan sadece işgal altındaki bölgeleri
kurtarmak için başlattığı operasyonda
yasal askeri hedefleri etkisiz hale getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Saldırılara
Sert Tepki Geldi
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait
sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği
saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak için çalışma başlattı. Başlatılan
çalışma kapsamda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde
kurulan “Ermenistan’ın Azerbaycan’a
Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri
ve Türkiye’deki Ermeni Vatandaşlarının
Durumu Alt Komisyonu” üyeleri Bakü’yü
ziyaret etti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
başkanlığındaki heyet, Bakü’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında Azerbaycan
Başsavcısı Kamran Aliyev ile görüşme
gerçekleştirdi. Aliyev, Ermenistan’ın 27
Eylül’den bugüne kadar gerçekleştirdiği
saldırılarda yaşanan sivil can kayıpları ve
hasarlar konusunda heyete bilgi verdi.

Hacıyev, savaş meydanında mağlubiyetini hazmedemeyen Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığını kaydede-

kurtarmak için yürüttüğü mücadelesini
yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye olarak “tek millet, iki devlet” anlayışı
içerisinde Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurguladı.
Topraklarını Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan’ı kutladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarında
yaşanan hak ihlallerinin incelenmesi için
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyonun kurulduğu açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlayan saldırılarında Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerinin
uluslararası anlaşmalar tarafından yasaklanmış askeri malzemeler kullandığını ve bu saldırılarda Gence, Berde ve Terter’de aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Ermenistan’ın 1899-1907
tarihli Lahey Sözleşmeleri, 1949 tarihli
Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası anlaşmalarla yasaklanan eylemleri
hiçe saydığına değinen Çavuşoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“İnsancıl hukukun ağır ihlallerini ve
savaş suçlarının kaydını almak, notunu
tutmak ve bu anlamda uluslararası kuruluşların ihmal ettiği farkındalığı ortaya koymak adına bir çalışma başlattık.
Amacımız, insancıl hukukun ağır ihlallerini meydana getirenlerin cezalandırılması, böylelikle bundan sonraki süreçte
bu tip ağır hak ihlallerinin işlenmesi bakımından caydırıcılık kazanması, elbette
mağdurların bu noktada oluşan mağduriyetinin giderilmesi bakımından bir çalışma yürütmek.”

Başsavcı Aliyev, Azerbaycan’ın haklı davasına gösterilen destek için Türkiye’ye teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın topraklarını işgalden
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ŞUŞA ŞEHRİ İŞGALDEN
KURTULDU! ŞUŞA BİZİMDİR!
KARABAĞ BİZİMDİR!

A

zerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım 2020
tarihinde Ulusa Sesleniş Konuşması yaparak tarihi Azerbaycan şehri Şuşa’nın kurtarıldığı müjdesini verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in konuşmasının tam metni.
Bu bizim şanlı zaferimizin günü!
Bu zaferi müzakere masasının arkasında değil, savaş alanında kazandık. Tüm
açıklamalara rağmen Azerbaycan- Ermenistan Dağlık Karabağ çatışmasının
askeri çözümleri de olduğunu defalarca söyledim ve bugün bunu savaş alanında kanıtlıyoruz.
Yaklaşık 30 yıllık anlamsız müzakereler bizi herhangi bir sonuca

götürmedi. Eski tarihi topraklarımız
neredeyse 30 yıldır işgal altında kaldı.
Müzakere sürecinde Ermeni tarafı sadece statükoyu güçlendirmek, sürdürmek için zaman kazanmak istiyordu.
Yıllar içinde, çeşitli güç merkezlerinden
Azerbaycan’a gönderilen sinyaller bizi
tekrar tekrar durumla uzlaşmaya sevk
etti. Ancak kararlılık, cesaret ve siyasi
irade göstererek Azerbaycan halkının
menfaatlerini karşılamayan bir anlaşmaya varamadık. Tüm uluslararası
forumlarda topraklarımızın ve toprak
bütünlüğümüzün sağlanmasının bizim
ana görevimiz olduğunu defalarca belirttim ve bu görevi yerine getiriyoruz.
Görüşmeler herhangi bir sonuç vermedi. Bizi sadece kandırmak isteyip, sadece sorunu dondurmaya çalışıyorlardı.
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Bu zaferi savaş meydanında kazandık,
bu zaferi şehitler vererek kazandık.
Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Vatan Savaşı dediğimiz savaş olan
hem birinci Karabağ’da hem de ikinci
Karabağ’da şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ve sabır diliyorum. Yaralı yurttaşlarımıza Allah’tan
şifalar diliyorum. Halkımızın, askerlerimizin ve subaylarımızın canları ve
kanları pahasına topraklarımızı işgalcilerden kurtarıyoruz. İşgalcileri topraklarımızdan kovuyoruz ve kovacağız!
Şuşa 28 buçuk yıldır işgal altında kaldı. Şuşa, Azerbaycan tarihinde
özel bir yere sahiptir. Şuşa bizim eski
ve tarihi kentimizdir. Yüzyıllar boyunca
Azerbaycanlılar Şuşa’da yaşadılar, inşa
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ettiler ve yarattılar. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. Ancak menfur düşman Şuşa’yı
işgal ederek kültürel mirasımıza büyük
bir darbe indirdi, bizim tarihi eserlerimizi yıktı, bizim camilerimizi tahrip etti
ve hakaret etti. Biz şimdi Şuşa’ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra
Şuşa’da ezan tekrar duyulacak. Birkaç
yıl önce Nisan 2016 çatışmalarından
sonra işgalden kurtulan Çocuk Mercanlı kasabasında talimatım üzerine
inşa edilen caminin açılışında, caminin
Şuşa camisine benzediğini, aynı büyüklükte ve mimari üslupta olduğunu belirtmiştim. Şuşa’da Ermeni vandalları
tarafından yıkılan camilerimizi bir gün
restore edeceğimizi söyledim ve bugün geliyor. Bugün Şuşa’da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bugün bütün
Azerbaycan halkı bu müjdeyi memnuniyetle karşılıyor.
Tüm baskılara rağmen bilerek,
yorulmadan güç topladık ve topluyoruz. Ekonomik gücümüz olmasaydı bu
zafere ulaşmak mümkün olmazdı. Her
şeyden önce, ekonomik bağımsızlık garanti edilmeliydi ve garanti altına alındı.
Bugün Azerbaycan ekonomik olarak
kimseye, hiçbir ülkeye, hiçbir uluslararası finans kuruluşuna bağımlı değil.
Bağımsızlık ve bu aynı zamanda ülkemizi geliştirmemize ve ordumuzu güçlendirmemize izin verdi. Ordumuz için
gerekli tüm askeri teçhizat ve silahları
dış pazarlardan satın alıyoruz. Ekonomik fırsatlarımız olmasaydı, bunları
nasıl elde edebilirdik? Ülke içinde başarılı bir politika izleyerek ülkemizde
dünyaya çok özel bir kalkınma modeli
oluşturduğumuzu düşünüyorum. İç
dayanışma birliğimiz, milli birliğimiz,
ortak davamız bize ek güç verdi, bazı
menfur çevrelerin Azerbaycan’da çirkin
planlarını uygulamasına izin vermedi.
Ancak böyle planlar vardı, böyle girişimler oldu. Bu girişimleri siyasi irade
ve birlik göstererek püskürttük, halk
olarak gururumuzu, millet olarak savunduk, bağımsız seçimimizi savunduk

ve kimsenin işimize karışamayacağını
ve bunun olmayacağını kanıtladık. Bu
birlik olmasaydı, ulusal dayanışma olmasaydı, topraklarımızı işgalcilerden
asla kurtaramazdık. Karalama kampanyalarının yıllarca bize karşı iftira ve
iftira kampanyasının temel amacı, bizi
asıl görevimizden uzaklaştırmak, bizi
uzaklaştırmak, iç sorunlara boğmak ve
işgal edilen bölgeleri sonsuza kadar işgalcilerin elinde tutmaktı. Güçlü siyasi
irade ve halkın ve hükümetin birliği bu
planları da alt üst etti.
Zaferimizin üçüncü önemli faktörü, uluslararası düzeydeki başarımızdır. Karabağ’ın her zaman Azerbaycan’ın ezeli toprağı olduğunu tüm
dünyaya kanıtladık. Azerbaycan halkının asırlardır bu topraklarda yaşadığını
kanıtladık. Ermeni nüfusunun bu topraklara 200 yıl önce yeniden yerleştirildiğini, nasıl yeniden yerleştirildiğini,
hangi amaçla, tüm dünya toplumuna
delil ve gerçeklerle sunduklarını kanıtladık. Dağlık Karabağ’ın tarihi, kadim
bir Azerbaycan toprağı olduğunu ve bu
sorunun uluslararası hukukun norm ve
ilkeleri temelinde çözülmesi gerektiğini kanıtladık. Dünyanın önde gelen tüm
örgütleri, tüm uluslararası kuruluşlar
Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu konusunda adil kararlar
aldılar. BM Güvenlik Konseyi’nin dört
kararı, BM Genel Kurulu kararları,
Bağlantısızlar Hareketi kararları, İslam
İşbirliği Teşkilatı kararları, Avrupa Parlamentosu kararları ve diğer uluslararası kuruluşlar, Dağlık Karabağ’ı açıkça Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası
olarak kabul etti. Bu bize ekstra güç
verdi. Bunu yapmasaydık, bugün çatışmayı çevreleyen süreçler bize büyük
sorunlara neden olabilirdi. Yıllar içinde
pek çok ülke ile samimi, ticari, karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmayı başardık, birçok ülke Azerbaycan’ı stratejik bir ortak olarak görüyor ve bu ifade
uluslararası belgelerde zaten yansımış
durumda. Tüm komşu ülkelerle samimi dostluk, karşılıklı saygı ve karşılıklı
güven temelinde ilişkiler kurmayı ba-
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şardık. Bunu yapmasaydık, bugün çatışmanın etrafında tamamen farklı bir
süreç gerçekleşebilirdi.
Şuşa işgal edildiğinde temel sorunlarımız ordumuz olmaması ve liderliğin görevlerini yerine getirememesiydi. Uluslararası düzeyde, Azerbaycan
hemen hemen tüm ülkelerle ilişkileri
gerginleştirdi. Neredeyse izole olmuştuk. Ama bugün biz Ermenistan’ı izole
ettik. Transmilli projelerimiz bölgede
tamamen yeni bir manzara yarattı. Bölgenin enerji haritasını ve ulaşım haritasını yeniden tasarladık. İnisiyatifimizle
hayata geçirilen projeler sadece halkımızın değil, bölge ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin menfaatlerini
karşılamaktadır. Komşu ülkelerle hem
ikili hem de üçlü iş birliği formatlarımız var. Bütün bunlar Azerbaycan’ın
uluslararası itibarını büyük ölçüde güçlendirdi. Eğer bu başarılar olmasaydı
sorun donmuş bir problem olarak kalabilirdi.
Son olarak ve her şeyden önce ordumuzun yeniden kurulmasıydı. Bu 17
yıl boyunca, çalışmalarımın ana kısmı ordu inşa etmeye, ordumuzu nasıl güçlendireceğimize, ordumuzu en
modern silahlarla donatmaya adandı.
Bu da kolay bir iş değildi. Bu silahları
satın almak için tek başına maddi kaynaklar yeterli değildir. Aynı zamanda
diplomatik ve siyasi çabalar sarf edilmelidir ve biz bunu da başardık. Bugün Azerbaycan askeri malzemesini
birçok ülkeden sağlıyor. Aynı zamanda
benim girişimimle Azerbaycan’da savunma sanayisi kuruldu. Ordumuzun
ihtiyaçlarını büyük ölçüde yerli üretimle karşılıyoruz. Azerbaycan, en modern
olanlar da dahil olmak üzere 1.000’den
fazla askeri ürün üretiyor. Bu bizim faaliyetimizdir. Ordu kurmak, askerlerin
maddi ve yaşam sorunlarını çözmek,
emekli askerlerin yaşam sorunlarını
devlet eliyle çözmek, onlara apartman
dairesi sağlamak, askerlerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek. Neredeyse
tüm askeri kamplarımızı ve askeri üs-
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lerimizi yeniden inşa ettik ve en yüksek
standartları karşılıyorlar. Tabii her şeyden önce savaş yeteneği. Ordumuzun
savaşma yeteneği arttı. Azadlık Meydanı’nda tekrarlanan askeri yürüyüşler
dünyaya gücümüzü gösterdi.
Savaş kabiliyetini artırmak, ordu
inşasında kilit bir faktördür. Modern
silahlar kullanıyoruz, teknolojiyi kullanıyoruz, düşman ekipmanlarını yok ediyoruz ancak topraklarımızı Azerbaycan
askerleri özgürleştiriyor, Azerbaycan
subayları özgürleştiriyor, ellerinde bayrak hiç bir şeyden korkmayarak silahla
düşmanı kovalayan da askerlerimizdi.
Düşmanı yok eden de askerlerimizdir.
Aşk olsun askerlerimize!
Biz böyle bir ordu yarattık! İşgalcilere dedik, düz yola gelin, işgali bitirin,
çok geç değil. Bu nedenle, politikamız
her zaman netti. Eğer soruna barışçıl
çözüm bulunmazsa askeri olarak çözeceğimizi söylemiştik. Bunu defalarca söyledim. Bu nedenle bazı ülkeler
tarafından eleştirildim. Bizim topraklarımız askeri yollarla işgal edilmedi
mi? Ermenistan topraklarımızı barışçıl
bir şekilde mi işgal etti? Her ülkenin
meşru müdafaa hakkı vardır. Bu hakkı bize BM Şartı tarafından verilmiştir.
Görüşmelerin tamamen etkisiz olduğunu görürsem düşman, destekçileri ve
bu konuyla ilgili arabulucular bilsin ki,
başka seçeneğimiz kalmayacağını söylemiştim. Her zaman sözümü tuttum.
Azerbaycan halkına söylediğimi yaptım.
Bu konuda da sözümü tuttum ve şimdiden zaferi kutluyoruz.
27 Eylül’den bu yana 200’den fazla
şehir, köy ve yerleşim yeri işfalden kurtarıldı. Özellikle Füzuli şehri tamamen
tahrip edilmiş, düşman, tek bir ayakta
bina bırakmamıştır. Cebrayıl Kubadlı,
Zengilan tamamen yıkılıp tahrip edilmiştir. Köyler, şehirler... Hadrut Kasabası, Sugovuşan kasabası ve bugün
Şuşa şehri…
Bizim zafer yürüyüşümüz devam
ediyor. Hala işgal edilmiş topraklar var,

hala savaşların devam ettiği yerler var.
Ermeni liderliği benim taleplerimi karşılamazsa sonuna kadar gideceğiz. Bizi
kimse durduramaz. Dünyada bizi durdurabilecek hiçbir güç yok. Ermenistan, ağır yenilgisini şimdiden kabul etti,
kendini aşağıladı ve halkına hakaret
etti. Ermeni liderliği artık başka ülkelerden yardım, askeri yardım, silah ve
teçhizat istiyor. Yenilmez ordunuz nerede? Onu yok ettik. Tüm sözleri, tüm
ifadeleri efsaneydi, yalandı. Yenilmez
ordu Azerbaycan ordusudur! Bunu savaş alanında gösterir, düşmanı tek başına topraklardan kovalar. Tahkimatlar
ve mühendislik tesisleri inşa etmek için
son otuz yılda milyarlarca dolar harcandı. Ama biz hepsini manevi güç ruh
ve sabırla yok ettik.
Zafer yürüyüşümüzün devam ettiğini bir kez daha söylemek istiyorum.
Düşman kuvvetleri işgal altındaki tüm
topraklardan çekilmelidir. Bu bizim
talebimiz. Uluslararası kuruluşların
uluslararası norm ve ilkeleri ve kararları bunu gerektirir.
Sevgili kardeşlerim, bugün bu
müjdeyi burada Şehitler Hıyabanı’nda
doğma halkıma veriyorum. Bu tesadüfi
değildir. Bu doğaldır. Bugün şehitlerimizin ruhu karşısında bir kez daha
eğiliyorum. Bugün şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını beyan ediyorum.
Ermeni zulmünün kurbanlarının, Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor.
Savaş alanında intikamımızı aldık. Sivillere karşı asla savaşmadık ve bu sefer
de savaşmadık. Menfur düşman, ayrım
gözetmeyen namert ateşle 93 sivili öldürüp 400’den fazla sivili yaraladı. Biz
Azerbaycanlıyız! Savaş alanında intikamımızı alırız ve alıyoruz! Ordularını yok
ettik, askeri ekipmanlarını yok ettik,
yok ediyoruz ve yok edeceğiz. Düşmanı
kovuyoruz ve kovacağız!
Bugün aynı zamanda büyük önder
Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret edip
ruhu karşısında boyun eğdim. Yüreğimde, babamın vasiyetini yerine getirdiğim
için mutluyum. Şuşa’yı kurtardık! Bu
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büyük bir zaferdir! Şehitlerimizin, Ulu
Önderin bugün ruhları şaddır. Gözün
aydın olsun Azerbaycan! Gözün aydın
olsun dünya Azerbaycanlıları!
Bugünlerde dünyanın dört bir yanından Azerbaycanlılardan ve Azerbaycan’da yaşayanlardan binlerce mektup
alıyorum. Her gün binlerce mektup. Bu
mektupların hepsini okuyamadığım için
pişmanım. Yeterli zaman yok. Ne harika sözler, ne büyük destek. Bugün büyük bir millet olduğumuzu tüm dünyaya
kanıtlıyoruz, biz mağrur milletiz! Biz
yenilmez halkız! Düşmanın savaş alanındaki yerini gösteriyoruz!
Bu günlerde defalarca Azerbaycan
halkına seslendim ve düşmana yumruk
gösterdim. Bu yumruğun demir yumruk
olduğunu söyledim. Bu demir yumrukla
düşmanın kafasını ezdik, ezeceğiz! Bu
yumruk aynı zamanda birliğimizin sembolüdür. Bugün Azerbaycan halkı bu
yumruk gibi birleşiyor! Her zaman öyle
olacak! Bu birlik sonsuza kadar sürecek! Bu birlik, gelecekte tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize olanak sağlayacaktır. 17 yıldır Azerbaycan
halkının desteğini hissettim, gördüm,
güvenlerini, bana karşı nazik tutumlarını gördüm. Bana güç veriyor. Bu, politikam için paha biçilmez bir destektir.
Ben her zaman Azerbaycan halkına vatanıma ve halkıma haysiyet ve sadakatle hizmet edeceğime dair söz verdim.
Sözümü tuttuğum için memnunum.
Her zamanki gibi sözümü tuttum.
Bu tarihi günde Azerbaycan halkına bu müjdeyi vermek belki de hayatımın en mutlu günlerinden biridir.
Aziz Şuşa, sen özgürsün!
Aziz Şuşa, biz geri döndük!
Aziz Şuşa, biz seni dirilteceğiz!
Şuşa bizimdir! Karabağ bizimdir!
Karabağ Azerbaycan’dır!
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SAVAŞIN KADERİNİ AZERBAYCAN
ORDUSUNUN DİSİPLİNİ VE
TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİŞTİRDİ

T

ürkiye’de son dönemlerde
özellikle terörle mücadelede,
Libya, Irak ve Suriye’deki operasyonlarda ön plana çıkan
İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı
İnsansız Hava Araçları (SİHA) Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan “Vatan Muharebesi” sürecinde de önemli rol oynadı ve Azerbaycan’a savaşı kazandıran
en önemli etken oldu. Böylelikle tarihteki ilk gerçek insansız hava aracı savaşı, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan arasında gerçekleşmiştir.
27 Eylül’de başlayan ve 44 gün
süren savaşta Ermenistan’a karşı
üstünlük sağlanmasında ve zaferde
İHA-SİHA’ların büyük bir öneme sahip
olduğunu söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; “France 24”

kanalına verdiği röportajda, “Hedeflerimize ulaşmak için yeterince Türk
İHA’sına sahibiz. Bunlar çok modern
gelişmiş silahlar. Sadece Türkiye’den
aldığımız İnsansız Hava Araçları ile 1
milyar dolarlık Ermeni askeri teçhizatını imha ettik. Bu onlar için büyük bir
kayıp” ifadelerini kullandı.

“İyi ki Bizim Türkiye Gibi
Bir Müttefikimiz Var,
Gardaşımız Var”
Ayrıca, TRT Haber’e açıklamalar
yapan Aliyev, “Maşallah bu Silahlı Hava
Araçları dünyanın en üst düzeyinde bulunan araçlardır ve onların Azerbaycan
ordusunda olması bizim ordumuzu büyük derecede güçlendirmiştir. Bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda
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can kaybının çok da büyük olmamasını
sağladı. Çünkü bu imkanlar eğer bizde
olmasaydı, orada Ermenistan’ın Dağlık
Karabağ’da işgal ettiği topraklarda 30
yıl boyunca kurduğu istihkamlar, tanklar, toplar ve yaylım ateş kurgularını
mahvetmek daha zor olabilirdi. Daha
çok insan helak olabilirdi. O nedenle
bu mükemmel teknoloji, entelektüel
mahsul Türkiye halkının potansiyelini
göstermektedir. Biz çok mutlu bir ülkeyiz iyi ki Türkiye gibi müttefikimiz var,
gardaşımız var. Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi
güçlendirmektedir” dedi.
İlham Aliyev, açıklamalarında Türkiye’den alınan İHA ve SİHA miktarını
belirtmese de Ermenistan’a verdiği
zarardan bahsederek Türk yapımı sa-
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vunma sanayisi ürünlerinin Karabağ
Zaferi’nde ne denli önemli bir rol oynadığını en üst seviyeden açıklamıştır. Bu
açıklamalar, bahsedilen yüksek teknolojiye sahip silahların nasıl bir etkinlik
sağladığı ve rol oynadığına dair “İHA ve
SİHA’ların zaferdeki rolü nedir?” sorusunu akıllara getirmektedir.

Orbiter ve SkyStriker tipi İsrail yapımı
kamikaze dronlar da Ermeni birliklerine büyük kayıplar verdirmiştir. Ermeni hava savunması ve elektronik harp
sistemlerinin bu taarruzları önlemede
büyük ölçüde başarısız olduğu gözlenmiştir.

lüt Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştır:

Savaşın ilk safhalarında alçak irtifa
ve kısa menzil hava savunma sistemlerinin, SİHA ve kamikaze dronlar ile muhabere ve komuta kontrol altyapısının
büyük ölçüde bertaraf edilmesiyle birlikte hava taarruzlarının odağı mekanize birlikler ile lojistik ikmâl hatlarına
kaymıştır. Burada, sahada sevk ve idaresi ile mevzilenmesinde büyük hatalar
yapan Ermeni birlikleri, hava saldırıları
ile İHA’ların koordine ettiği Azerbaycan
topçusunun isabetli atışları ile süratle
ağır kayıplar vermeye başlamıştır. Nitekim savaşın birinci ayı sonunda Ermenistan tank envanterinin neredeyse yarısı SİHA ve kamikaze dronlar ile
imha edilmiştir.

da, Ermeni hava savunma sistemleri ve
erken ihbar radarları, SİHA’lar ve kamikaze dronelar ile bertaraf edilerek,
İHA operasyonları için geniş bir manevra alanı yaratıldı. Ardından da SİHA
ve kamikaze droneları, hava savunma
şemsiyesinden mahrum kalan Ermeni
kara güçleri üzerine taarruzlarını yoğunlaştırdılar. Bu aşamada, İHA’ların
elde ettiği hedef istihbaratı ile, Ermeni
ordusunun stratejik unsurlarına topçu
ve balistik füzeler ile de etkili saldırılar
gerçekleştirildi.”

“İHA’ların, özellikle SİHA ve kamikaze droneların kullanımı, Ermeni
ordusu üzerinde aşamalı bir biçimde
yıkıma neden oldu. Savaşın başların-

İHA’ların Savaştaki
Etkisi ve Rolü
Azerbaycan’ın Türkiye’den tedarik
ettiği “Bayraktar TB2” SİHA’lar günümüz teknolojisinin en modern ürünleri
olmakla beraber şu an Türkiye dışında
Libya, Katar ve Ukrayna hava kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca ürüne birçok başka ülkenin de ilgisi bulunmaktadır. Dolayısıyla etkinliği
ve saldırı gücüne katkısı artık dünya
çapında bilinen Türk droneları aynı
zamanda uluslararası kamuoyunda
da adından sıkça söz ettirmektedir.
Azerbaycan bu denli etkili bir silaha
sahipken, Ermenistan’ın Sovyet Rusya zamanından kalma “Osa ve Strela”
adındaki uçaksavarlarla Azerbaycan’a
karşılık vermeye çalışması nafile
bir çaba olarak dikkat çekmektedir.
İHA’ların savaş boyunca daha çok zırhlı
araçları, silah depolarını, askeri personeli ve Osa-Strela’yı hedef aldığı bilinmektedir. Ancak Osa ve Strela’ların
eski bir radar sistemine sahip olması
ve helikopter ile savaş uçaklarını tespit etmek için tasarlanması dolayısıyla
İHA’lara karşı etkisiz kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla savunma sistemi çöken
Ermenistan karşısında Azerbaycan’ın
ilerleyişi kolaylaşmış ve manevra kabiliyeti artmıştır. Şüphesiz ki, bu durum
Azerbaycan’ın daha fazla kayıp vermesini engellemiş ve zafer yolunda önemli
avantajlar sağlamıştır.
TB2’ler çok sayıda Ermeni hava
savunma sistemi, ana muharebe aracı,
çekili ve kundağı motorlu top ile mevzi
ve tesis vurmuştur. Öte yandan hedeflerine dalış yaparak imha eden Harop,

İHA’ların etkinliği konusunda bir
başka açıklama da Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelmiş ve Mev-
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Azerbaycan’ın İHA
Tedarikleri Yeni Değil
Türkiye’nin İHA’ları Azerbaycan ile
paylaşacağı aylar öncesinden uluslararası basında konuşulmaktaydı. Öyle ki,
“The National Interest”te yayımlanan
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bir yazıda, Azerbaycan Meclisi tarafından kısa süre önce kabul edilen tasarıdan bahsedilerek; Türkiye’nin Azerbaycan’a sağladığı savunma teçhizatları ve
hizmetlerinin içinde, SİHA-İHA’ların da
bulunduğu söyleniyordu. Yazıda tedarik
edilecek sistemlerin muhtemelen Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan’a
karşı kullanılacağı da yer almaktaydı.
Aylar öncesinde dahi Azerbaycan’ın İHA
alımına dair makaleler yazıldığı ve uluslararası basında bu konunun işlenildiği
düşünüldüğünde, Azerbaycan’ın bugün
İHA’lar ile sağladığı üstünlüğün savaş
sürecinden önceye dayanan planlı bir
çalışmanın ürünü olduğu görülmektedir. Peki, tüm bunlar uluslararası basında dahi konuşulmaktayken Ermenistan’ın bundan haberdar olmaması
mümkün müdür? Bu sorunun cevabı
açıkça “hayır” olacaktır. O halde Erivan
yönetiminin uluslararası alanda adını
duyurmuş ve etkinliği ile Türkiye’nin
artık ihraç etmeye başladığı İHA’larına
karşı önlem almamasının veya alamamasının sebepleri nelerdir?

“Ermenistan
Azerbaycan’ın İnsansız
Hava Aracı Gücünü
Küçümsedi”
Her ne kadar Türk İHA ve SİHA’ları
savaş boyunca gündeme gelse de Azerbaycan’ın kullandığı tek İHA’lar bunlar
değildir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Bard College İHA Çalışmaları Merkezi’nin açıkladığı verilere
göre, Azerbaycan iki İsrail yapımı Heron TP, 10 adet Hermes 4507, 100 adet
SkyStriker ve 50 adet Harop teçhizatına
sahiptir. Bu verileri Türkiye’den alınan
İHA’lar ile birleştirince Azerbaycan’ın
son teknoloji ürünü büyük bir saldırı
gücü elde ettiği söylenebilir.
Rus uzman Andrei Frolov’un açıklamalarına göre, Azerbaycan’ın İHA
gücünü küçümseyen Ermenistan hiç
İHA satın almamış ve İHA satın almak
için bir plan açıklamamıştır. Ermenistan’ın hafif keşif İHA’sı ürettiğini ancak
bunların Dağlık Karabağ’da ne kadar
kullanıldığının bilinmediğini söyleyen
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Frolov, Ermenistan’ın Rusya’dan Tor
adında kısa menzilli bir uçaksavar satın
aldığını, bunların da etkili İHA’lar olduğunu ama bu İHA’ların da bölgede ne
kadar kullanıldığı bilinmediğini belirtmektedir. Florov’un açıklamalarından
da anlaşılacağı üzere Ermenistan’ın
Azerbaycan’ı küçümsemesi onlara pahalıya mal olmuş ve büyük bir yenilginin yolunu hazırlamıştır. Uluslararası
literatüre, tarihteki ilk gerçek insansız
hava aracı savaşı olarak geçen Dağlık
Karabağ Savaşı Azerbaycan’ın kesin
üstünlüğü ile sona ermiş ve Azerbaycan’ın yıllardır hakkı olan topraklarına
kavuşmasını sağlamıştır. Zafer sonrası
savunma sanayii atılımlarına hız veren
Azerbaycan, İnsansız Hava Araçları’nın
seri üretimini hızlandırma ve bu konuda Türkiye ile yakın iş birliği yapma kararı almıştır.
Tamamı video ve fotoğraflarla tespit edilmiş veriler ışığında Ermeni tarafının özellikle tank, topçu ve kamyon
bazında envanterinin %60’a yakın bir
kayıp yaşadığı görülmektedir. Yine yalnızca görsel veriler ışığında Ermeni or-
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dusunun personel kaybının 7,000 civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu da
Ermeni Ordusu ve Dağlık Karabağ güçlerinin toplam personel mevcudunun
yaklaşık %20’sine karşılık gelmektedir.
Yaralanan ve sakat kalanlarla birlikte
Ermeni tarafının ağır bir darbe aldığı,
yaşanan kayıpların insan kaynakları ve
ekonomi alanlarında Ermenistan’da
şimdiden etkileri uzun yıllar sürecek ve
hatta bölge jeopolitiği üzerinde etkileri
hissedilecek bir yara açtığını iddia etmek mümkündür.
Ermenistan ordusuna ait 287 tankı
imha eden, 79 tankı ise ele geçiren Azerbaycan ordusu karşı tarafı toplam 366
tanktan mahrum bıraktı. Azerbaycan ordusu ayrıca 69 zırhlı piyade aracını imha
etti, 47’sini ise ele geçirdi. 252 askeri
kamyon imha edildi, 270’i ise ele geçirildi. Savaşta, Ermenistan ordusunun 7
komuta noktası ve 11 mühimmat deposu
da imha edildi. Azerbaycan ordusu, çatışmalar boyunca havadaki üstünlüğünü
korudu. Savaş süresince Ermenistan’a
ait 5 Su-25 savaş uçağı düşürüldü.
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırma görevlileri, 44
günlük savaşta Ermenistan ordusunun
silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı. UNEC Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün araştırmasına göre,
Ermenistan savaşta 4,8 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat kaybetti.

Azerbaycan Yeni Tip
Kamikaze İnsansız
Hava Araçları’nın Seri
Üretimine Başladı

üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin
düşmanlarına zor günler yaşatacak”
ifadelerinin kullanılması bu konuya
ilişkin bir örnek teşkil etmekle beraber
İHA’ların önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Nitekim, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, tahrip gücü daha fazla ve
yeni tip İHA’ların seri üretimine geçildiği bildirilmiştir. Yeni tip İHA’lara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
“onları iti kovar gibi kovuyoruz” sözlerinden esinlenerek “İti Kovan” isminin
verildiği açıklanmıştır.
Azerbaycan’ın bu yeni atılımının silahlı kuvvetlerine çok önemli değerler
katacağı ve bundan sonraki süreçte de
hem önemli bir savunma hem de kritik
bir saldırı gücü katkısı elde edileceği
şüphe götürmez bir gerçektir. Droneların seri üretimine geçilmesiyle beraber, Azerbaycan’ın silah satın alımı
konusunda dışa bağlılığının azalacağı
ve Ermenistan’ın eski tip teçhizatlarına
karşı üstünlüğü perçinleneceği söylenebilmektedir. Tüm bu gelişmeler
Karabağ zaferinin tarihi önemini arttırmakta ve Azerbaycan’ı ileriye doğru
hamleler yapmaya teşvik etmektedir.
16 Ağustos 2010’da, Bakü’de Türkiye ile imzalanan “Stratejik Ortaklık
ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nda iki
ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği hallerde
iş birliği yapılacağı yazmaktadır:
“Taraflardan biri, bir üçüncü ülke
veya bir grup ülke tarafından silah-

lı saldırı veya askeri tecavüze maruz
kaldığında, Taraflar, BM Şartının 51.
maddesinin tanıdığı bireysel veya ortak meşru savunma hakkının hayata
geçirilmesi için askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dahil mevcut
olanakları çerçevesinde gerekli bütün
önlemlerin alınması amacıyla birbirine
karşılıklı yardımda bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır. Bu yardımın
biçimi ve kapsamı taraflarca acilen belirlenecektir.”
Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan’ın İnsansız Hava Aracı konusunda
yaptığı ittifak, bölgede iki ülkenin elini
daha da güçlendirirken, iyiden iyiye çekinilen ve silahlı unsurları ile korku veren bir müttefiklik oluşturacaktır. Nitekim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev TRT Haber’e yaptığı açıklamalarda “Bugün Türkiye ordusu NATO’da 2.
ordudur. Hiç kimse Türkiye ordusunun
karşısında duramaz. Bunu herkes gördü, herkes anladı. Biz de Türkiye ordusunun daha küçük modelini kuruyoruz
ve inşallah kuracağız beraber. Bizim de
karşımızda hiç kimse duramaz” diyerek bu konunun altını çizmiştir. Açıkça
görülmektedir ki, gerçekleştirilen teknoloji ittifakı iki ülkenin tarihi kardeşlik
bağlarının yanı sıra stratejik önemini de
arttıracaktır. Tüm dünyayı hayran bırakan savaş teknolojisi ve Ermenistan ordusuna vurulan büyük darbe sonrasında elde edilen zafer daha da anlamlı bir
hale gelmiş ve yeni bir sürecin kapıları
açılmış bulunmaktadır.

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarında, terörle mücadelede, Libya’da
Hafter’e karşı operasyonlarda ve son
olarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
Savaşı’nda adından sıkça söz ettiren
İHA’lar artık dünya kamuoyuna da korku vermeye başlamış bulunmaktadır.
Amerikan Forbes dergisinde “Türkiye’nin var olan İHA ve SİHA envanterinin
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KARABAĞ SORUNUNU GÖRMEZDEN GELEN AGİT
MİNSK GURUBU’NA ALİYEV’DEN SERT TEPKİ

A

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununu diplomasi yoluyla çözmek için kurulan AGİT Minsk
Grubu Eş Başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD’li Andrew Schofer ve
AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’i
kabul etti. Kabulde eş başkanların yanında Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Mihail Boçarnikov da yer aldı.
Aliyev kabul sırasında yaptığı konuşmada, Minsk Grubu’nun Dağlık
Karabağ sorununun çözümünde hiçbir
rol oynamadığını şu sözlerle ifade etti:
“Ne yazık ki, Minsk Grubu çatışmanın
çözümünde herhangi bir rol oynamadı
ancak Minsk Grubunun 28 yıl boyunca
bunu yapma yetkisi vardı. Son 17 yıldır
müzakerelerin içindeyim. Minsk Grubu
fikir üretmek yönünde bazı faaliyetlerde bulunsa da bunlar sonuç doğurmadı. Gerçek bu.”
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Dağlık Karabağ sorunun çözümüne
yaklaşık 28 yıldır hiçbir faydası olma-

yan Minsk Grubu’nun aksine, Azerbaycan’ın bu sorunu kendisinin çözdüğünü
kaydetti.

“Buraya Gelmek Sizin
Fikrinizdi”
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eş
başkanlara yönelttiği eleştirilerin ardından, “Buraya gelmek sizin fikrinizdi.
Bunu bir kez daha kameraların önünde
söyleyebilirim. Minsk Grubunu ziyarete davet etmedim. Bana Ancak Minsk
Grubu’nun gelmek istediği söylenildiğinde ‘gelsinler, itiraz etmiyorum. Belki
bana söyleyecekleri var.’ dedim” sözlerini kullandı.
Dağlık Karabağ sorununun BM
Güvenlik Konseyi ve AGİT Minsk Grubu’nun kararlarına rağmen bunca yıldır
neden çözülmediğini sorgulayan Aliyev,
eş başkanlara, “BM Güvenlik Konseyi’nin üç daimi üyesi, potansiyellerini
Ermenileri çıkmaya zorlamak için kullanamadı. Hatta bazı bölgelerden çıkaramadı. Başarısız oldular mı yoksa
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istemediler mi?” sorusunu yöneltti.

“Biz Sarkisyan ve
Koçaryan’ın Ordusunu
Yendik”
İlham Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı işlediği tüm savaş suçlarının belgelendirildiğini, bir zamanlar
işgal altında bulunan Azerbaycan şehirlerinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen yıkımlarla ilgili hukuki süreç başlattıklarının altını çizdi.
Aliyev konuşmasının devamında,
eski Ermenistan Cumhurbaşkanları
Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan’ın
savaş suçlusu olduklarını vurgulayarak, Ermenistan ordusunun 30 yıl süresince Sarkisyan ve Koçaryan tarafından
oluşturulduğunu hatırlattı.
Ermenistan’ın tüm başarısızlığının
sorumluluğunun Paşinyan’a atılmak
istendiğini söyleyen Aliyev konuyla ilgili
şu sözleri kaydetti:
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“Biz aslında Sarkisyan ve Koçaryan’ı yendik. Onlar tüm sorumluluğu
Paşinyan’ın üzerine atmak istiyorlar.
Daha önce de söyledim, Paşinyan kim
ki? O, Sarkisyan ve Koçaryan rejimine
karşı protesto dalgasında iktidara gelen rastgele bir adam. Bu kişinin hiçbir
bilgisi veya deneyimi yoktur. Uluslararası ilişkiler ve ülke yönetimi hakkında
hiçbir fikri yok. Hayatında hiçbir zaman
yöneticilik yapmamış bir adam. Yani
tek başına suçlanamaz. Bizi kışkırttığı,
kabul edilemez şeyler yaptığı ve bunun
için cezalandırıldığı doğrudur ancak
biz Sarkisyan ve Koçaryan’ın ordusunu
yendik.”

“Ermeni Faşizmi
Yeniden Baş Kaldırsa,
Demir Yumrukla Başını
Ezeceğimizi Söyledim”
Bölgede Rus barış gücünün faaliyete başlamasıyla, mevcut durumun
biraz istikrara kavuştuğunu dile getiren
Aliyev, Ermeni militanların yine de terör
eylemlerine devam ettiğini kaydetti. Bu
durumun endişe verici olduğunun altını
çizen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan hiçbir şekilde saldırganlığa
yeniden başlamaya can atmaması gerektiğini de sert bir şekilde ifade etti.
Ermenistan’ın askeri bir harekat
planlamaması gerektiğini açıkça belirten Aliyev, “Ermeni faşizmi yeniden baş
kaldırsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi
bir askeri harekat planlamamaya çok
dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimse için
sır olarak kalmamalı. Umarım böyle bir
durum yaşanmaz” sözlerini kullandı.

Aliyev, Kurulması
Planlanan TürkRus Gözlem Merkezi
Konusunda ise Şu
Bilgileri Verdi:
“Gözlem merkezi Ağdam ilinde kurulma aşamasındadır. Türk-Rus Gözlem Merkezi ateşkesin uygulanmasını
kontrol edecek. Bence bu, bölgesel iş
birliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı
zamanda Türkiye ile Rusya arasında

çok makbul bir iş birliğinin sembolüdür. Bu artık bir realitedir.”

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan: Minsk
Üçlüsü Denilen Üçlünün
İşi Neydi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını geri alması dolayısıyla başkent Bakü’de düzenlenen Zafer Geçit
Töreni’nde yaptığı konuşmasında AGİT
Minsk Grubu’na yönelik eleştirilerde
bulundu.
Erdoğan, yaklaşık 28 yıldır Minsk
Grubu’nun Dağlık Karabağ sorunun
çözümünde Azerbaycan’ı oyaladığını ve
bunun sonucunda kardeş ülkenin kendi göbeğini kendisinin kestiğini ifade
etti. Konuşmasında Karabağ sorunun
neden bu kadar uzun süre çözülemediğini ve ‘dünyanın en güçlü ülkelerinin’
bu sorunun çözümünde neden yetersiz
kaldığını sorgulayan Cumhurbaşkanı
şu sözleri kaydetti:
“Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ’da bu çile çektirildi? Minsk üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar
dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden
oyalandı? Neticeye kavuşturamazlar
mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi. Fakat
daha sonra çok daha olumlu mesajlar
gelmeye başladı. Bunların başında da
Fransa, devamlı kardeşimi arıyordu,
ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik.”

AGİT Minsk Grubu’ndan
Çok Sonra Gelen
Açıklama
Yaklaşık 30 yıl süren Ermeni işgali süresince susan ve Azerbaycan’ın
zaferi sonrasında da apar topar Azerbaycan’a gelip Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’den de ciddi fırça yiyen AGİT
Mins Grubu üyeleri 3 Aralık’ta Dışişleri
Bakanları olarak bir araya gelinerek bir
açıklama kaleme almışlardır.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakan
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Yardımcısı Stephen Biegun, Rusya’nın
himayesinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın 9 Kasım’da imzaladığı ateşkes
anlaşmasını desteklediklerini açıkladı.
Üç ülke, sorunun kalıcı çözümü için
bir an önce Minsk Grubu eş-başkanlığı
zemininde müzakerelerin başlamasını
istedi.
Dağlık Karabağ krizinin çözümü
için kurulan Minsk Grubu’nun eş başkanı konumundaki üç ülke, yayınladıkları ortak açıklamada, Ermenistan ve
Azerbaycan’a, Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerde 9 Kasım bildirisi
kapsamındaki yükümlülüklerini tam
olarak yerine getirmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Rusya’nın,
düşmanlıkların yeniden başlamaması
için Azerbaycan ve Ermenistan ile anlaşarak aldığı önlemlerin öneminin altını
çizen açıklama “Tüm yabancı paralı askerlerin bölgeden derhal ve tamamen
ayrılmaya ve tüm tarafları bu süreci kolaylaştırmaya” çağırdı.
Üç ülke temsilcileri, Ermenistan
ve Azerbaycan’a, özellikle savaş esirlerinin değişimi ve cenazelerin ülkelerine
geri gönderilmesiyle ilgili olarak, uluslararası insani hukukun gereklerine
saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlattı. En son çatışmalar dahil olmak
üzere, Dağlık Karabağ’daki ihtilaf nedeniyle yerlerinden edilenlerin güvenli bir şekilde insanlık onuruna uygun,
gönüllü ve sürdürülebilir geri dönüş
koşullarının sağlanmasının öneminin
altını çizdi. Dağlık Karabağ ve çevresindeki tarihi ve dini mirasın korunmasının önemini vurguladı. Azerbaycan ve
Ermenistan’ı, bu alanlardaki yükümlülüklerini yerine getirmek için ilgili
uluslararası kuruluşlarla tam iş birliği
yapmaya ve insani yardım erişimine
izin vermeye çağırdı. Açıklamada Minsk
Grubu üyelerinin bölgede barış, istikrar
ve refahı teşvik etmek için uzun süredir
sürdürdükleri çabalarına dayanarak,
bu hedefe ulaşma konusunda kararlı
olduğu da dile getirildi.
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN
İLHAM ALİYEV’E
DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

T

ürkiye Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan
ve
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. İletişim
Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon
görüşmesi
sırasında,
İlham Aliyev’in doğum
gününü tebrik ettiğini
açıkladı. Erdoğan, İlham
Aliyev’e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür
diledi.
Cumhurbaşkanı Aliyev’in ülkesinin refah ve
kalkınmasının yanı sıra
bölgenin barış ve istikrarı için gösterdiği çabanın tarihi bir öneme
sahip olduğunu belirten
Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı
katkılar için de İlham
Aliyev’e teşekkürlerini
sundu.
Görüşme sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda
güçlenerek devam edeceğine inandığını vurguladı.
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TÜRK ASKERİ BARIŞ GÜCÜ
MİSYONUYLA AZERBAYCAN’DA
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10
Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes antlaşmasında, bölgede ateşkesi kontrol edecek
bir barış gücü konuşlandırılmasına karar verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Dağlık Karabağ’da temas hattında ve Laçın
koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı
1960 asker ile 90 zırhlı personel aracının 5 yıl
süreyle konuşlanacağını bildirirken, Rusya ve
Türkiye’nin ortak barış gücünün yer aldığını
ifade etti.
Aliyev konuşmasında, Türkiye’nin, Dağlık
Karabağ’da çıkan çatışmalarda ilk günden bugüne kadar Azerbaycan’ın yanında olduğunun
altını çizerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a çatışmalar süresince verdiği
destek dolayısıyla teşekkür etti.
“Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabalarını takdir ediyorum’’
Ermenistan’ın anlaşmayı Dağlık Karabağ
sorununa ortak çözüm bulmak için değil, çaresiz kaldığı için imzaladığını belirten Aliyev, “Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak.
Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı
yazılıyor. Bu merkezde Türk ve Rus askerleri
faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma
işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabalarını takdir ediyorum” dedi.
Karabağ’da Türk-Rus Merkezinin Oluşturulmasına İlişkin Muhtıra İmzalandı
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi
Akar’ın, Dağlık Karabağ’da ateşkesi kontrol
edecek ortak bir merkezin kurulmasına ilişkin
muhtıranın imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, “Görüşmeleri takiben, Dağlık Karabağ’da ateşkes ve tüm askeri eylemlerin sonlandırılmasını kontrol edecek ortak
merkezin kurulmasına ilişkin muhtıra imzalandı” ifadeleri yer aldı. Ortak savunma merkezi
sayesinde taraflar arası barışın sağlanmasının
kolaylaşacağını belirten Rusya Savunma Baka-

nı, ortak merkezin tarafların ateşkese uyması
konusunda da güvenilir bir kontrol uygulamaya
izin vereceğini aktardı.

ye ve Rusya’nın ortak görevleri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ile ortak görevlerimiz var.
Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik
araçlarla gözlem yaparak barış operasyonunun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir”
ifadelerini kullandı.
Rus Heyet, Karabağ Görüşmeleri İçin
Ankara’ya Geldi

Kurulan ortak merkezin, Azerbaycan’ın
kontrol ettiği bölgede yer alacağı bildirilirken,
merkez tarafından ateşkese uyulup uyulmadığı
yönünde bilgiler de toplanıp, kontrol edilecek.
Merkez ayrıca anlaşma ihlalleri yönünde şikayet, soru ve sorunları da inceleyecek.
‘‘Türkiye olarak üzerimize düşen her
şeyi yapmaya hazırız’’
Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi hakkında
önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya’nın ortak barış gücünün Karabağ’ın bazı bölgelerine yerleşmeye başladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:
“İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ’ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum
İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Türkiye,
anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış
gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız
Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat
zaptı bu sabah imzalandı. Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök
salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya
hazırız.”
“Azerbaycan’da Gözlem Merkezinin
Oluşturulması Konusunda Türk Ortaklarımızla Anlaştık”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
“Türk ortaklarımızla Azerbaycan topraklarında,
çatışma bölgesinin yakınında olmayan gözlem
merkezinin oluşturulması konusunda anlaştık”
dedi.
Bakan Lavrov, Dağlık Karabağ’da Türki-
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, Rusya’dan bir heyetin 13 Kasım tarihinde Karabağ’daki ateşkesin sağlanmasına ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında görüşmek
için Ankara’ya geleceğini bildirmişti.
Rusya’dan gelecek yaklaşık 20 kişilik heyet, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda teknik görüşmeler gerçekleştirdi.
Putin ve Erdoğan, Türk-Rus Gözlem
Merkezi’nin Dağlık Karabağ Dışında Bulunması Konusunda Anlaştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan ve
Azerbaycan arasındaki ateşkesi izleyecek gözlem merkezinin Dağlık Karabağ dışında kurulması konusunda anlaştığını bildirdi.

Peskov, “Elbette bu süreç sırasında temaslar oldu. Bu temas sonucunda gözlem
merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışındaki
Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması
konusunda anlaşma sağlandı” ifadelerini kullandı.
Rus Barış Gücü Birlikleri Karabağ’daki
Gözlem Noktalarının Tümünü Tamamladı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor
Konaşekov, Dağlık Karabağ’da Rus barış gücü
gözlem noktalarının kurulmasının tamamlan-
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dığını bildirdi. İgor Konaşekov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus barış gücü gözlem noktalarının kurulmasının tamamlandığını
ve bölgedeki durumun kesintisiz bir şekilde
izlendiğini aktardı.

Konaşenkov, “Şu anda ateşkes ve tüm çatışmalar ile ilgili gözetim barış gücü birimleri
tarafından güney sorumluluk alanında dokuz
gözlem noktasında ve kuzey sorumluluk alanında dokuz gözlem noktasında gerçekleştiriliyor. Laçın koridorunda (Zabuh – Lısogorskiy
Sovhozu - Zarıslı yolu boyunca) barış gücü birliklerine ait konvoyların geçişini sağlayan yedi
geçici gözlem noktası faaliyette” ifadelerini
kullandı.
Azerbaycan Tezkeresi Resmi Gazete’de
Yayımlandı

Mehmetçik En Kısa Sürede Azerbaycan’daki Görevinin Başına Gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hakkında, “Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik,
Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek.
Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı” ifadelerini
kullandı.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını
kurtarmasına yönelik açıklamalarda bulunan
Akar, “Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı.
Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği
olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz
çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle
ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır” dedi.
Savunma Bakanı Akar’ın açıklamasının
ardından, Milli Savunma Bakanlığı “Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu
merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre
ile görev yapacaktır” duyurusu yapıldı.

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel
Kurulunda kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.
TBMM Kararı’nda, dost ve kardeş ülke
Azerbaycan’ın işgal altında kalan topraklarını
kurtarmak için başlattığı mücadelenin yıllardır
sürdüğü belirtildi. Anlaşmaya göre, ateşkesi denetlemek amacıyla Azerbaycan’da ortak
merkez kurulacağının vurgulandığı kararda şu
ifadeler kaydedildi:
“Azerbaycan’ın talebi üzerine Merkez’de
Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları
kararlaştırılmıştır. Azerbaycan’ın belirleyeceği
yerde Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı
Ortak Merkez’de ve bu Merkez’in icra edeceği faaliyetlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil
personelin görev yapmasının 16 Ağustos 2020
tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’ uyarınca
ülkemizin taahhütlerine uygun Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı
ilkeleriyle uyumlu olduğu, bölge halklarının da
huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli
çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.”

görev yapacak. Türk ve Rus generali beraber
çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini
sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine
gayret gösterecekler. Bununla birlikte bizim
Azerbaycanlı kardeşlerimizle eğitim, tatbikat
konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor.
İnşallah bu konularda elimizden gelen neyse kardeşlerimize yapacağız ve sonuna kadar
Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında
yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Türkiye-Rusya İlişkilerini Değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
geleneksel yıl sonu büyük basın toplantısında
Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Rusya’nın
Türkiye ile çok sayıda ortak çıkarı olduğunu belirten Putin, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Konuşmasında Türkiye ile ortak projeler
konusuna da değinen Rus lider, “Türkiye ile
bölgesel konularda çok sayıda ortak çıkarımız
var. Bu nedenle Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız ve geliştireceğiz. Türkiye’de
bulunduğum zaman Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a, ‘bazı konuları basın önünde
konuşmayalım, yarın AB’den buraya gelirler’
dedim. Erdoğan bana hiçbir çekincelerinin
olmadığını söyledi. Erdoğan çok sağlam bir
adam. Bizim bir şey saklamaya niyetimiz yok”
ifadelerini kullandı.
“Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın Bir Par-

Türk-Rus Ortak Merkezi’nin İnşaatına
Başlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarması ve yalnızca savaş alanında değil, diplomatik
anlamda da başarısına değindi. Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla
kurulacak olan ortak barış gücüne dair 11 Kasım’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile video konferans yoluyla mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlattı.

çası”
Vladimir Putin basın toplantısı sırasında Azerbaycan-Ermenistan gerilimi hakkında
gelen soruları da yanıtladı. Dağlık Karabağ’da
yaşanan gerilimin dış müdahale sebebiyle olmadığını savunan Putin, “Uluslararası hukuka
göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın bir parçası” sözlerini kaydetti.

Bakan Akar konuşmasında, Türk-Rus ortak barış gücünün merkez binasının inşaatına
başlandığına da değindi ve şu ifadeleri kullandı:

Rus lider, 10 Kasım tarihinde imzalanan
ateşkes antlaşmasına da değindi. Anlaşmanın
ana unsurunun insanların canlarını korumak
olduğunun altını çizen Putin, bölgede görev
yapan Rus Barış Gücü birliklerinin çatışmanın
taraflarıyla yapılacak olan anlaşmanın ön gördüğü şekilde arttırılabileceğini söyledi.

“Bakan Yardımcımız bunun teknik detaylarını muhatabıyla görüşerek sonuçlandırdı. Mutabakat sağlandı. Bizim oradaki ortak
gözlem merkezinin teşekkülü için yazılı olarak
bir mani kalmadı. Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendiren Vladimir Putin,
Türkiye’nin de bu konudaki tavrına yönelik,
“Türkiye’nin tutumu, Azerbaycan’ın haklı davasını, yani işgal altındaki toprakların geri dönüşünü savundukları yönündedir” dedi.
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İ

şgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine
saldırması ve tahribatlarına cevap vermek üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın
işgali atında bulunan topraklarını kurtarmak ve Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için karşı operasyon başlattı.
Otuz yıla yakın bir süredir Azerbaycan ve Ermenistan
arasında devam etmekte olan Karabağ Sorunu, Güney Kafkasya Bölgesi’nde barış istikrarı tehdit eden başat güvenlik
sorunlarından biridir. 1994’de imzalanan ateşkes anlaşmasını takiben çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne ilişkin
uluslararası ve bölgesel girişimler sonuçsuz kalmış, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ihlal edildi.

İkinci Karabağ
Savaşı ve
AzerbaycanTürkiye İlişkileri
TÜRKİYE

12 Temmuz 2020’de Ermenistan Azerbaycan’ın iktisadi
ve stratejik açıdan önemli bir bölgesi olan, Karabağ bölgesi dışındaki Tovuz şehrindeki sivil yerleşim alanlarına saldırıda bulundu. Aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11
asker ve bir sivilin ölmesi ile sonuçlanan saldırı, bölge ile
sınırlı kalmış ve kısa sürede daha ciddi bir tırmanışa yol
verilmeden kontrol altında alındı. Tovuz saldırısı, Bakü’de
20 Ocak 1990’da öldürülen asker ve sivillerin gömüldüğü
Şehitler Mezarlığı’nın karşısındaki Azerbaycan Milli Meclisi’nin önünde, 30 bin kişinin katıldığı mitingde “Karabağ”,
“Karabağ bizimdir”, “Karabağa dönüş” ve “intikam” sloganları ile protesto edildi. Bu mitingin Azerbaycan’ın Sovyet
sonrası dönemde yaşadığı en büyük protesto mitingi olduğunu söylemek mümkündür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Azerbaycan halkının sabrının bir sınırı olduğunu, Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacaklarını ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduklarını ifade etmiştir. 27 Eylül 2020’de
Azerbaycan ordusu Karabağ’a doğru taaruza geçmiş ve
işgal altındaki bölgelerinde başarılı askeri operasyonlar
yürütmüştür. 10 Kasım 2020’de Rusya Federasyonun girişimiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan
ateşkes anlaşması ile Azerbaycan galibiyetini ilan ederek
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ve toprak bütünlüğünü sağladı. II. Karabağ Savaşı olarak adlandırılan süreçte Azerbaycan uluslararası kamuoyuna “bu savaşın bir hak savaşı olduğu ve haklı bir
savaş olduğu”, “Karabağ’ın Azerbaycan’ın kendi toprağı olduğu ve Azerbaycan’ın kendi toprağının savunmak için savaştığı” “egemen bir devlet olmanın doğal
bir sonucu olduğu hususlarını” bir kez daha hatırlattı.
Savaş süreci ve işgal altındaki arazilerin kurtarılması,
Azerbaycan ulusal kimliği ve ulus devlet süreci pekişerek, toplumunda son derece ciddi bir dayanışma ve seferberlik hissi yarattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
işgalden kurtarılmış bölgelere ziyareti ve Azerbaycan
yönetiminin bu bölgeleri yönelik yeniden kurma ve yapılandırma sürecine ivedilikle başlamış olması, toprak
bütünlüğünün sağlanmış olmasının ve egemenlik hakkının uygulanmasının birer işaretidir.

can-Türkiye ilişkilerinin niteliği ve içeriğini belirleyen

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde Karabağ sorunu
özel bir öneme sahiptir. 1991’de Türkiye’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması ve Karabağ
sorununda Azerbaycan’a vermiş olduğu destek, iki ülke
arasındaki ilişkilerin esasını teşkil etmektedir. Zira
Türkiye, çatışma Azerbaycan’ın ulusal çıkar ve öncelikleri doğrultusunda işgal sona ermeden Ermenistan ile
diplomatik ilişki kurmayı reddetmiştir. İki ülke ilişkilerinin nitelik ve içeriğini ifade etmek için kullanılan “bir
millet iki devlet” söylem ve şiarı sadece etnik, dinsel ve
kültürel ortaklıkların bir ifadesi değildir. Aynı zamanda
bu ortaklıklardan esin alarak kurulan istisnai nitelikte
bir ikili ilişki modelinin de ifadesidir. 12 Temmuz’da
10 Kasım 2020’ye kadar olan süreçte bu istisnai ilişkinin derinleştiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’nin Azerbaycan’a Karabağ Sorununa ilişkin
desteğinin daha pro-aktif, daha iddialı ve çatışmaya
daha müdahil bir hal almıştır.

sadece esası değil aynı zamanda göstergesidir. Tarih-

Dostluk, kardeşlik stratejik ortalıklık, ortak payda-ortak çıkarlar ekseninde şekillenen Azerbay-

manın güçleneceği ve ortak girişimlerin çeşitlenerek
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sadece iktidarlar ve liderler arasındaki ilişkiler, siyasa tercihleri ve dış politika öncelikleri değildir. Her iki
ülke kamuoyları birbirlerine karşı duyarlıdır; birbirlerinin hassasiyetlerini gözeterek kardeşlik duygularının
paylaşmaktadır. Diğer bir deyişle Azerbaycan-Türkiye
ilişkileri sadece iki devlet arasındaki ilişkiler değil toplumlar arası ilişkiler ağını da kapsamaktadır. Bu sebeple ikili ilişkileri özel, istisnai ve ayrıcalıklı olarak nitelendirmek gerekir.
İkili ilişkilerin içeriği Güney Kafkasya Bölgesi’nde istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından da son
derece önemlidir. Karşılıklı güven, bağlılık ve bağımlılık, destek ve dayanışmanın koşulsuz olması iki ülke
arasındaki ilişkilerin derinleşerek devam edeceğinin
sel, etnik ve dilsel ortaklıklar temelinde şekillenen “bir
millet iki devlet” anlayışı sonucunda şekillenen enerji,
taşımacılık, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki ekonomik
ilişkiler her iki ülkenin kalkınma hedefleri açısından da
büyük önem taşımaktadır.
II. Karabağ Savaşı süresinde Türkiye’nin izlemiş
olduğu daha müdahil ve pro-aktif politika, bölgede bir
güvenlik aktörü olarak konumunu güçlendirmiştir. Barış sürecinde Türk askerinin gözlemci statüsü Azerbaycan’daki siyasi varlığını pekiştirmesinin yanı sıra kendisine atfedilen anlam ve önemin de bir göstergesidir.
Barış gücü konumda olan Rusya ve Rus askeri varlığını
da dengeleyici bir nitelik kazandırmaktadır. Karabağ
bölgesinin yeniden yapılandırmasına Türk girişimcilerin de katkı sağlayacağını öngörmek mümkündür.
Önümüzdeki süreçte, iki ülke arasında kurumsallaşartacağı beklenebilir.
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İLHAM ALİYEV’İN DÜNYA
AZERBAYCANLILARINA HİTABI

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, yeni yıl ve 31 Aralık Dünya
Azerbaycanlılar Hemreylik (Dayanışma) Günü vesilesiyle, dünyanın
birçok farklı ülkesinde yaşayan Azerbaycanlıları tebrik etti.

Aliyev tebrik mesajında, “Sevgili
yurttaşlar! Büyük önder Haydar Aliyev’in
kurduğu 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü münasebetiyle
sizleri içtenlikle kutluyor, her birinize en
içten dileklerimi iletiyorum’’ ifadelerini
kullandı.
Aliyev, 2020’yi dünya çapında koronavirüs salgınına karşı gergin bir mücadeleyle kapattıklarını vurgulayarak,
Azerbaycan hükümetinin ilk günlerden
itibaren durumu minimum kayıpla aşmak için tutarlı önlemler aldığını belirtti.
Aliyev, “Bu adımlar, Azerbaycan’ın ihtiyaç
sahibi ülkelere yaptığı insani yardımın
yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü tarafından
övgüyle karşılandı. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve Azerbaycan’ın
120 ülkenin temsil ettiği Bağlantısızlar

Hareketi’nin başkanı olarak girişimimizle, her iki kuruluda Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin video formatında zirve görüşü
gerçekleştirildi” dedi.
Konuşmasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda
gerçekleştirilen Zafer Geçit Töreni’ne de
değinen Aliyev, ‘’Azerbaycan devletinin
siyasi, ekonomik ve askeri gücünü, halkımızın iradesini, ordumuzun kazanma
kararlılığını, askerlerimizin ve subaylarımızın sarsılmaz mücadele ruhunu gözler
önüne serdi.
Kurtulmuş topraklarımızda üç
renkli bayrağımızı dalgalandırarak Karabağ’ın tacı olan kutsal Şuşa’da halkımıza
milli gurur ve mutluluk duygusu, zafer
sevinci veren muzaffer ordumuzun tüm
personeline bir kez daha derin şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ölümsüz
ruhlarına boyun eğiyor, Allah’tan onlara
merhamet etmesini diliyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum’’ sözlerini
kullandı.
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“Karabağ’ımızı yakında gerçek bir cennete çevireceğimize inanıyorum”
Azerbaycan halkına seslenen Aliyev,
“Azerbaycan, Vatan Muharebesi sırasında
uluslararası bilgi alanında Azerbaycan’a
yönelik dezenformasyon kampanyalarını
engellemiş, Ermenistan vandalizmini ve
sivillere yönelik terör politikasını uluslararası toplumun dikkatine sunmuştur.
Ermenilerin işgali ve vahşeti sonucu
baştan başa tahrip edilmiş Karabağ’ımızı
yakında gerçek bir cennete çevireceğimize inanıyorum.
Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın
Vatan Muharebesi sırasında düşman ve
Azerbaycan karşıtı çevrelerin sinsi provokasyonlarına karşı cesur protestoları,
Azerbaycan hakkındaki gerçeği dünya
toplumuna aktarmadaki özverili hizmetleri zaferimize değerli bir katkı oldu. Sevgili yurttaşlar! Yerli Azerbaycan’ımızın
daha da güçlenmesi ve refahı için faaliyetlerinizde her birinize başarılar diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

AZERBAYCAN

DÜNYA AZERBAYCANLILARI
HEMREYLİK GÜNÜ’NÜ
ORTAKLAŞA KUTLADI

D

evlet Diaspora Komitesi, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü ve yeni yıl vesilesiyle, “bir
olalım, birlikte olalım!” adlı video konferans düzenledi.
Konferans, herkesin katılabileceği açık ve şeffaf bir platform
olarak oluşturuldu. Yaklaşık 500 Azerbaycanlı, Türk diasporası temsilcileri ve Azerbaycan dostu ülkelerin temsilcilerinin katıldığı video konferansta Azerbaycan topraklarının
özgürlüğü için kahramanca can veren şehitlerin anısına bir
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’daki tarihi zafere, Azerbaycan ordusunun kahramanlığına ve dünya Azerbaycanlılarının Vatan Muharebesi’ndeki aktif faaliyetlerine
ilişkin konuşmasının videosu izlendi.

rolü hususi olarak vurgulanmalıdır’’ ifadelerini kullandı.
Muradov, bir grup Azerbaycanlı vatandaşın diaspora faaliyetlerine hizmetlerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyetinin
madalyası ile ödüllendirildiğini ve bu sürecin devam edeceğini bildirdi. Muradov, bu madalyaların Azerbaycan devletinin,
Azerbaycan diasporasına gösterdiği özen ve ilginin açık bir
örneği olduğunu belirtti. Komite Başkanı, organizasyonun
2020 yılı faaliyetleri hakkında da detaylı bilgi vererek yapılan
çalışmalarla ilgili bir video rapor sundu.
Video konferans sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı’na bağlı ASAN Hizmet Başkanı Ulvi Mehdiyev, yeni kurulan ‘Yaralı ve Şehit Ailelerini Destekleme Fonu’nun (“YAŞAT” Vakfı) sunumunu yaptı ve konferans katılımcılarının vakfın gelecekteki faaliyetlerine ilişkin sorularını
yanıtladı. Ardından Azerbaycan Diaspora Destekleme Fonu
İcra Direktörü Ekrem Abdullayev, fonun yanı sıra fondan gelen makbuz ve bağışlardan bahsetti.
Ödül alan diaspora üyeleri, madalya için ülke liderliğine
teşekkür ederek, Azerbaycan halkını zafer ve yeni yıl dolayısıyla kutladı. Azerbaycan’ı dünyada tanıtmak, milli çıkarları
korumak ve diaspora faaliyetlerini güçlendirmek için özverili
çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

Diaspora Aktivistlerine Teşekkürname Verildi
Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov konuşmasına, Karabağ’daki tarihi zafer, Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ve yeni yıl nedeniyle Azerbaycanlıları
tebrik ederek başladı ve devamında pandemi, Tovuz saldırıları ve Vatan Muharebesi sırasındaki ulusal dayanışmaları
için teşekkür etti.
Muradov, “Tabiki bu organizasyonun temelinde, devletimizin yurtdışında yaşayan yurttaşlarımıza gösterdiği özen ve
ilgi yer almaktadır. Azerbaycan diasporasının durumu, gelişimi, dünyada gerçek bir güce ve söz sahibine dönüşmesi
her zaman Cumhurbaşkanının ilgi odağındadır. Diasporamızın çevikliği ve bütünlüğünde Haydar Aliyev Vakfı Başkanı
Azerbaycan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Mihriban Aliyeva’nın liderliği ile hayata geçirilen projelerin
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2020 yılında dünyayı saran koronavirüs pandemesi, işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tovuz rayonu istikametindeki devlet sınırında yaptığı provokasyon
ve halkımızın muhteşem zaferi ile sonuçlanan 44 günlük
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Diaspora Devlet Çalışma Komitesi’nde Ulu Önder

Karabağ savaşı Azerbaycan diasporası için de sınav dönemi
oldu. Muzaffer Ali Başkomutan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e ve devletimize her zaman destek gösteren, hakikatlerin dünya halklarına duyurulmasında büyük çabalar gösteren Azerbaycan diasporası
bu sınavdan başarıyla çıkmıştır.

Haydar Aliyev’in Hatırası Anıldı

Bütün bunları nazara alarak, Devlet Diaspora Komitesi,
31 Aralık – Dünya Azerbaycanlılarının Hemreylik Günü münasebetiyle, Azerbaycan hakikatlerinin uluslararası topluma
anlatılması istikametinde faaliyetlerine, ayrıca 2020 yılında
diaspora kuruculuğu alanında yaptıkları hususi faaliyetlerinden dolayı farklı ülkelerdeki diaspora teşkilatlarının temsilcileri, diaspora aktivistleri, Azerbaycan’daki toplulukların
temsilcileri ve gazetecilerin de olduğu 273 kişiye teşekkür
mektubu verildi.

Diaspora Hizmet Madalyası Sahiplerine Kavuştu

12 Aralık umummilli lider Haydar Aliyev’i Anma Günü

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Muzaffer Ali
Başkomutan İlham Aliyev, 3 Aralık 2019 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “Diasporaya Hizmet” madalyasının takdim edilmesine ilişkin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nişan ve
Madalya Tesisi Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun imzaladı.

münasebetiyle Devlet Diaspora Komitesi’nde video konferans
düzenlendi. Konferanstan önce Devlet Komitesi yöneticilerinin Fexri Xiyabanda ulu önder Haydar Aliyev’in, büyük göz
doktoru alim, akademisyen Zərifə Hanım Aliyeva’nın mezarını
ziyaret etti, önüne gül desteleri koyuldu. Sonra umummilli liderin Devlet Komitesinin girişinde koyulmuş büstünün karşısına çiçekler dizildi ve Anma Günü’ne özel hazırlanmış bir video konferans yapıldı. Video konferans katılımcıları ulu önder
Haydar Aliyev’in hatırasını bir dakikalık saygı duruşu ile yad
ettikten sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşı okundu.
Konferans katılımcılarını Azerbaycan’ın elde ettiği tarihi zafer münasebetiyle tebrik eden Fuad Muradov bağımsız
Azerbaycan Devleti’nin güçlendirilmesinde ve geliştirilmesinde özel hizmetleri olan ulu önderin hayat ve faaliyetinden bahsedildi. Bir dahi şahsiyetin ileri görüşlü politikası,
bilge idareciliği ile devletimizin kısa sürede dahili ve harici
siyasette elde ettiği başarılardan bahsedildi, özellikle dün-

Devlet Diaspora Komitesi, bu yıl Dünya Azerbaycanlılarının Hemreyliği Günü vesilesiyle, Azerbaycan diasporasının
faaliyetlerine önemli katkılarda bulunan diaspora üyelerini
“Diaspora Hizmet” madalyası ile ödüllendirdi.

ya Azerbaycanlıları ile bağlı hayata geçirilen siyasetin önemi

Azerbaycan vatandaşları, Diaspora ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Azerbaycan
hakkında objektif bilgilerin uluslararası arenada yaygınlaştırılması ve Azerbaycan dilinin ve kültürünün yurtdışında tanıtılması yönündeki hizmetleri nedeniyle ödüllendirildi. Bu yıl
toplamda 30 farklı ülkede yaşayan 92 Azerbaycanlı “Diaspora
Hizmet” madalyası ile ödüllendirilmiş oldu.

Konferans Düzenlendi
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vurgulandı.

“Gönüllüler Yılı”nın Sonuçlarına Adanmış Bir Video
Devlet Diaspora Komitesi’nin teşebbüsleriyle “Gönüllüler Yılı”nın sonuçlarına adanmış, Diaspora Gönüllüleri ve
“Bölgesel Kalkınma” Halk Birliğinin (RİİB) gönüllülerinin
iştiraki ile “Vatan için özümüz bir, gönlümüz bir” adlı video
konferans yapıldı.
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Etkinlikte ilk olarak “Vatan Muhaberesi”nde can veren
şehitlerimizin aziz hatırası 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

Oslo’da Karabağ’ın Gerçeklerini Anlatan 200 Reklam
Panosu Kuruldu

Videokonferans katılımcılarını selamlayan, Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, her bir gönüllüyü
ülkemizin parlak zaferi, Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ve yaklaşan yeni yıl münasebetiyle tebrik ederim.
2020 yılının “Gönüllüler Yılı” ilan edilmesi hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı Sayın İlham Aliyev’in 30 Aralık 2019
yılı tarihli emrini hatırlatan komite başkanı, “bu faaliyetin
teşviki amacıyla devletimiz tarafından bütün zaruri adımlar
atılmıştır. Neticede, gönüllüler diaspora hareketi de dahil
olmak üzere birçok faaliyet alanında, özellik diaspora hareketinde onlara beslenen ümitleri doğrulttular” dedi.

Norveç’te faaliyet gösteren, ‘’CAN’’ Azerbaycan - Norveç
Diaspora Teşkilatı’nın girişimi ve Diaspora Devlet Çalışma
Komitesi’nin desteğiyle, Oslo’nun sokaklarına Karabağ’ın
gerçeklerini anlatan 200 reklam panosu asıldı.

Diaspora ve RİİB gönüllülerinin, yurt dışında yaşayan
genç soydaşlarımızın küresel koronavirüs pandemisinin yanı
sıra, Tovruz provokasyonları ve 44 gün devam eden Vatan
Muharebesi zamanı gösterdikleri faaliyetler çok kıymetlidir. Komite başkanı vatanseverlik, girişimcilik, yaratıcılık,
yenilikçi düşünce tarzı ve muasır dünya görüşü gösteren
diaspora ve RİİB gönüllülerine, yurt dışında yaşayan genç
soydaşlarımıza minnettarlıklarını bildirmiş, onlara gelecek
faaliyetlerinde başarılar diledi.

Dünya Azerbaycanlıları “YAŞAT” Vakfı’nın
Faaliyetlerine Aktif Olarak Katılacak

Londra Metrosu’nda Azerbaycan’ı Yücelten Proje
İngiltere’deki Azerbaycan toplumunun girişimiyle ve
Devlet Diaspora Komitesi ‘nin desteğiyle, Londra’da Azerbaycan’ın zengin kültür ve geleneklerini yücelten bir proje
hayata geçirildi.
Londra metrosunun 20 istasyonunda yer alan 6 panoda, Azerbaycan’ın kültür çeşitliliğini yansıtan fotoğraflar yer
alıyor. Bakü’nün mimarı anıtları, Karabağ atları, Harı Bülbül fotoğrafları ve Azerbaycan tatlıları örnekleri, “Doğu ile
Batı’nın buluştuğu Azerbaycan’da mimari sanatın çeşitliliği”,
“Azerbaycan’ın Karabağ atları”, “Azerbaycan’ın milli mutfağı” sunumlarıyla sergileniyor.
Yolcuların büyük ilgiyle karşıladığı proje 20 Aralık - 3
Ocak 2021 arasında devam etti.
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Proje, yerel halkın dikkatini Karabağ ve Vatan Muharebesi gerçeklerine çekmek için uygulandı. Asılan panolar, sivil topluma Karabağ’da Azerbaycan için güvenli bir gelecek
inşa etmek, barış anlaşmasına uymak için ortak çaba sarf
etmek, Azerbaycan topraklarında ortak insani eylemler gerçekleştirmek için birlikte çalışma olasılığının mümkün olabileceğine dair mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla ilgili olarak Yaralı
ve Şehit Ailelerini Destekleme Fonu (“YAŞAT” Vakfı) Mütevelli Heyeti’nin oluşumunu onaylayan bildiriyi imzaladı. “YAŞAT”
Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri arasında, Türkiye’de yaşayan
Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı, Adana Çukurova
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Profesörü Cihangir Novruzov ve Danimarka’da yaşayan Avrupa’nın tanınmış nöroloğu Mesut Aşina da yer aldı.

Cihangir Novruzov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev tarafından imzalanan bildiri ile kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerinden dolayı “Emektar Sanat Çalışanı” onursal unvanına layık görülmüştür.
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VATAN MUHAREBESİ DÖNEMİNDE
DİASPORA FAALİYETLERİ
(27 Eylül- 10 Kasım 2020)

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in 27 Eylül 2020’den 10 Kasım’a kadar Azerbaycan Türklerine çağrıda bulunmasından hemen
sonra, diaspora kuruluşları ve yurt dışında yaşayan
Azerbaycan Türkleri bu yıl 27 Eylül, 4 Ekim, 21 Ekim,
7 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde müracaatlarda bulundular.

tı. Özellikle, ağın ve programın açıklamaları e-posta
yoluyla 58 devlet başkanına, 44 uluslararası kuruluşa ve yaklaşık 5.000 yetkiliye gönderildi.
6. 30 Eylül 2020’de Komite, Azerbaycan’da yaşayan
topluluk liderleri ve temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıya Hindistan Azerbaycan Halk Birliği,
Azerbaycan Gürcü Topluluğu, Azerbaycan Ukrayna
Kongresi, Azerbaycan Rusya Topluluğu, Polonya-Azerbaycan Polonya Halk Birliği, Pakistan Diaspora,
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri, Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Alman-Azerbaycan Topluluğu,
Vaa L’hatzolas Nichei Yisroel Yahudi İnsani Yardım
Örgütü, Azerbaycan-Bulgaristan Dostluğu Geliştirme Kamu Birliği liderleri. Etkinlikte, toplum liderleri
ve temsilcileri BM, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlara, uluslararası hukuk ve normlara
saygı gösteren tüm devletlere yönelik ortak bir bildiri
imzaladılar.

2. Mevcut durumla bağlantılı olarak, esnek faaliyetlerin
organizasyonu amacıyla, haftada 7 gün 24 saat (7/24)
çalışan bir “yardım hattı” yürürlüğe kondu, vardiya
ilkesi temelinde bir çalışma grubu oluşturuldu ve bir
etkinlik planı geliştirildi.
3. Komitenin başvurusunun ardından 27 Ekim 2020 tarihine kadar Başkanlara, yetkililere (bakanlar, şansölyeler, ombudsmanlar), Dışişleri Bakanlıklarına,
yerel yönetimler, BM Güvenlik Konseyi, NATO, AGİT,
Kızılhaç ve diğer uluslararası kuruluşlara açıklama,
mektup ve başvurular ele alındı. Cari yılın 10 Kasım’ına kadar 12 Koordinasyon Konseyinde temsil
edilen 12 ülke dahil olmak üzere 46 ülkede faaliyet
gösteren 126 kuruluş dahil olmak üzere, Azerbaycan’da 265 diaspora kuruluşu, uluslararası kuruluş ve topluluklar tarafından 23 dilde 383 açıklama
(başvuru) alınmıştır. Parlamento üyelerine, BM’ye,
Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Konseyi’ne ve diğer
uluslararası kuruluşlara gönderildi (ilgili liste ektedir). Özellikle Avrupa Parlamentosu üyelerine 775
demeç verildi, farklı ülkelerden 641 milletvekiline
doğrudan başvurular gönderildi.
4. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren 12 Koordinasyon
Konseyi’nden dünya liderlerine, uluslararası medya
temsilcilerine, etkili uluslararası örgütlere, parlamentolara ve farklı ülkelerin önde gelen kamuoyuna
Ermenistan’ın provokasyonları, işgal politikası, terörist faaliyetleri hakkında farklı dillerde ayrıntılı bilgiler içeren 4.700 e-posta gönderildi.
5. “Azerbaycan Diaspora Kadın Ağı”nın yaklaşık 30 üyesi, Ermenistan’ın 27 Eylül 2020’de ülkemize karşı
yürüttüğü geniş çaplı askeri provokasyonlarla ilgili
olarak Ermeni askerlerinin annelerine bir çağrı yap-
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O zamandan beri, topluluklar ve diaspora örgütleri
Azerbaycan’ın adil konumunu desteklemek için çok sayıda
açıklama yaptı. İfadeler ilgili ülke resmi kurum ve yetkililerine gönderilmiş ve ilgili bilgiler medyada paylaşılmıştır.
Dünya toplumunu Azerbaycan’ın gerçekleri hakkında bilgilendirmek için yabancı haber sitelerinde cemaat liderlerinin
röportajları ve makaleleri yayınlandı.
Polonya-Azerbaycan Polonya Halk Birliği Başkanı Olga
Yuzhanina, Polonya kamuoyunu Azerbaycan’daki gerçek durum ve Ermenilerin Gence’ye roket saldırısı sonucu sivillerin
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ölümleri ve yaralanmaları hakkında bilgilendirmek için Sputnik Polska’ya bir röportaj verdi. Polonya Sejm’e “Polonya-Azerbaycan Polonya Topluluğu” adına bir başvuru gönderildi.
Republic-underground.com’a verdiği bir röportajda
Azerbaycan-Hindistan Derneği’nin kurucu ortağı Ronald D.
Mello, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı
ve Hindistan toplumunun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü
desteklediğini ve mevcut savaşın Kurtuluş Savaşı olduğunu
vurguladı. Hindistan toplumu Azerbaycan ordusunu destekledi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu’na 10.000 manat bağışladı.

7. Komite, 2 Ekim 2020’de Azerbaycan bilimini yurtdışında temsil eden tanınmış isimlerle bir toplantı yaptı. Toplantıda Komite Başkanı Fuad Muradov, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun dünya
kamuoyuna aktarılmasında bilim adamlarının ve tanınmış isimlerin rolünden bahsetti ve bu alandaki iş
birliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.
8. Toplamda 36 yabancı ülkede 111’i miting olmak üzere 198 etkinlik düzenlendi.

Farklı Formatlardaki Etkinliklerden
Fotoğraflar:

Azerbaycan Gürcü Toplumu Başkanı Rafael Gvaladze,
topluluklarla yapılan toplantıyı takdir etti ve sivillerin ve çocuklar kasıtlı olarak hedeflenmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun ağır
ihlalleri hakkında sosyal ağlar ve medya aracılığıyla uluslararası toplumu bilgilendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
İsrail-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası ülke müdürü
Paşa Aliyev republic-underground.com’a verdiği demeçte,
Yahudilerin Azerbaycan’da yüzyıllardır barış ve güvenlik içinde yaşadıklarını ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için her
zaman savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Gence’deki Yahudi dini cemaatinin başkanı Arif Babayev,
cumhuriyet-underground.com’a, Gence’deki hiçbir Yahudi
evinin zarar görmediğini ve Yahudi halkının Azerbaycan halkıyla her zaman iyilik, barış ve huzur içinde yaşadığını söyledi. “Her Azerbaycanlıya verilen zarar bize geliyor” dedi.
“Azerbaycan-Bulgaristan Dostluğunun Geliştirilmesine Destek” Halk Birliği Başkanı Maria Pavlovna Huseynova,
Bulgar portalı standartnews.com’a verdiği röportajda, Dağlık Karabağ’ın tartışmalı bir bölge değil, Azerbaycan toprağı
olduğunu ve bu gerçeğin hem tarihsel hem de resmi olarak
tanındığını söyledi. Savaşın Ermenistan’da değil, Azerbaycan’da gerçekleştiğini, Azerbaycan ordusunun topraklarının
kurtuluşu için savaştığını ve yaklaşık bir milyon mülteci ve
ülke içinde yerinden edilmiş kişinin dönüşünü sağlamak için
bir kurtuluş savaşı yürüttüğünü vurguladı.
Alman-Azerbaycan Cemiyeti Başkanı Profesör Cengiz
Abdullayev’in girişimiyle Azerbaycanlılar, Ermenistan Federal Şansölyesini, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının
derhal ve koşulsuz özgürleştirilmesi ve uluslararası hukuka
uygun olarak Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuka, BM ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarına uymaya çağırdı, adil bir çözüm ve güvenli bir barış çağrısında
bulundu.
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9. Komite, diasporanın faaliyetleriyle ilgili propaganda
çalışması yaptı. 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında
diasporanın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili 361 haber (eylemler, yuvarlak masa vb.) ve yurtdışında yayınlanan
makaleler Komitenin resmi web sitesinde ve sosyal ağ
sayfalarında (https://www.facebook.com/AzDiaspora,
https://twitter.com/DiasporaAz, https://www.instagram.com/diasporaaz). Aynı zamanda, tüm haberler
Komitenin telgraf kanalında (https://t.me/AzerbaijaniDiaspora) etkin bir şekilde yayınlandı. Bu materyaller
6752 medya kaynağı tarafından kapsanmıştır;
10. Komite Başkanı Fuad Muradov, 2 Ekim 2020 tarihli
“Ukrayna-24” TV kanalının haber programında - “Ermenistan’ın saldırı politikası, Azerbaycanlı sivillerin
bu ülkenin ordusu tarafından öldürülmesi, silahlı kuvvetlerimizin başarılı karşı saldırısı”, 15 Ekim
2020 TV Berlin’e - “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin
Azerbaycan’a yönelik son askeri provokasyonları”,
16.10.2020 “Sputnik Azerbaycan”-”Diaspora’nın bu
aşamada yaptığı çalışma” ve 27.10.2020 “Ukrayna-24
TV kanalının haber programına “Ermenistan’ın saldırı politikası, Azerbaycanlı sivillerin bu ülkenin ordusu tarafından öldürülmesi, ateşkes anlaşmalarına
uyulmaması” üzerine röportajlar verdi;
11. 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında 60 ülkeden
binlerce Azerbaycan Türkü’nün katılımıyla 300’ün
üzerinde video konferans düzenlendi;

12. Komite ve Diaspora temsilcileri toplamda ülkemizin gerçeklerini yansıtan 355 makale hazırlayarak
43 ülkenin çeşitli gazete ve internet sitelerinde 26
dilde kamuoyuna sundu. Yetkili haber siteleri, işgalci Ermeni ordusunun ateşkesin ağır ihlali, Gence, Mingeçevir ve cephe hattından uzak diğer yerleşim yerlerine yönelik topçu bombardımanı ve başta
çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin ölümü
hakkında bilgi ve fotoğraflar yayınladı.
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13. 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında ülkemiz
ile birlikte Devlet Komitesi ile iş birliği yapan gazeteci ve aydınlar grubunun üyeleri ile Fransa, İtalya,
İngiltere, Belçika, Moldova, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kıbrıs ve Kosova dahil
14 ülkede çeşitli medya kuruluşlarında 38 makale
yayınlandı.
14. Komite, Azerbaycan’ın gerçeklerini yansıtan 55’ten
fazla kısa video hazırladı ve bunları sosyal medyada
yaydı.
15. Azerbaycan Türkleri, Paris, Nantes, Lyon, Hannover, Toulouse, Montoban, Rotterdam, Utrecht, Varşova, Lahey, Cenevre, Toronto, Montreal-Quebec,
Victoria, Sidney, Auckland, New York, Boston, Washington, Dallas, Chicago, Ohio’da yaşıyor. Houston,
Texas, Miami, Utah, Wellington, sokaklarda, otoparklarda ve genel olarak kalabalık yerlerde İngilizce, Fransızca, Türkçe, Almanca, Letonca, İbranice,
Rusça vb. Dillerde yapılmış yaklaşık 100 farklı tasarım slogan, (“Dağlık Karabağ’daki Ermeni saldırısına son verin!”, “Karabağ Azerbaycan’dır!”, “İşgal
altındaki toprakları kurtarın!”, “Azerbaycan adalet
istiyor! “ ve “Ermeni saldırısını durdurun” vb.
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Azerbaycan Diaspora Destek Fonu’nun
Faaliyeti

şanlı Azerbaycan ordusu’na adanmış yeni bir video
yaptı.

16. Araçlarda elektronik panoların yayınlanması için
animasyon ve videolar hazırlanmıştır. Azerbaycan’ın adil konumunu ifade eden sloganlar taşıyan
araçların Boston, Washington, New York, Chicago,
Stockholm, Berlin, Ontario, Ottawa, Toronto, Montreal-Quebec, Londra, Riga, Sidney, Brisbane gibi
farklı şehirlere taşınmasına izin verilmektedir. Ülkelerde reklam panolarında “Karabağ Azerbaycanındır!” sloganları vurgulanmıştır.

21. 17 Ekim 2020’de şanlı Azerbaycan ordusu’nun tarihi zaferlerine adanmış bir video daha yapıldı. “Asker Marşı”, Avusturya’da yaşayan müzisyen Abuzar
Manafzadeh, Azerbaycan’ın onur sanatçısı, İslam
Manafov ve Türkiye’de yaşayan Turan Manafzadeh
tarafından seslendirildi.

17. Azerbaycan ordusunun zaferleri ve işgal altındaki
Azerbaycan topraklarının bir kısmının kurtuluşu
vesilesiyle, dünyada yaşayan yüzlerce yurttaşımız
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev’e tebrik ve
şükran mektupları göndermiştir. Cumhurbaşkanının internet sitesinde yayınlanan mektuplar Azerbaycan devletine, halkına ve Cumhurbaşkanı’na
destek olduğunu ifade etti. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her Azerbaycanlı saldırganın, Ermeni
ordusuna karşı bu haklı mücadelede Azerbaycan’ın
yanında yer aldığı ve Azerbaycan ordusunun zaferleriyle gurur duyduğu kaydedildi. Yurttaşlarımız,
gerekirse hem cephede hem de cephenin anavatanı
savunmaya hazır olduklarını ifade ettiler;

23. 3 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan diasporası üyelerinin katılımıyla “Karabağ Azerbaycan’dır” videosu çekildi.

18. 2 Ekim 2020 tarihinde, Macar-Turan Vakfı Karabağ’ın Azerbaycan ile tarihi bağlantısını yansıtan bilimsel bir makale yayınladı. Gerçek durumu yansıtan genel mektuplar, Macaristan’daki çeşitli devlet
kurumlarına gönderildi.
19. Litvanya Azerbaycan Gençlik Örgütü 6 Ekim 2020 tarihinde Litvanya Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı
ve Litvanya Seimas Başkanı’na bir açıklama yaptı.
Litvanya Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri operasyonlara ilişkin tutumunu resmen açıklamamasına rağmen, öğrencilerin
başvuruları Litvanya Parlamentosu üyeleri tarafından cevaplandı. Litvanya medyasının ihtilaf konusundaki önyargılı tutumunun aksine, Azerbaycanlı
öğrencilerin ve gençlerin görüşleri Lietuvos Rytas
ve LRT gibi önde gelen medya kuruluşlarında yayınlandı.

22. 21 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan diasporası
mensuplarının katılımıyla “Murov’un O Yüzü Anavatanımızdır” videosu çekildi.

24. 9 Kasım 2020’de Azerbaycan Devlet Bayrak Günü
ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması
vesilesiyle Estonya’daki Azerbaycan Evi’nde bir etkinlik düzenlendi.
25. 9 Kasım 2020’de, Şuşa şehrinin ve diğer şehirlerin
ve köylerin kurtuluşu ile bağlantılı olarak Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Azerbaycan Evi’nde bir
toplantı düzenlendi;

26. Almanya ve Bochum Ruhr Üniversitesi Profesörü
Hans-Joachim Heinzen tarafından yazılan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaya ilişkin
1993 BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası
kuruluşların diğer yasal belgelerine ilişkin “Hukuk
Görüşü. İnsani Ölçümler” başlıklı bir kitap yayınladı.
27. 10 Kasım 2020’de Başkomutan önderliğinde, Azerbaycan’ın işgal altındaki tarihi topraklarının görkemli Azerbaycan ordusu tarafından görkemli
kurtarılması ve Azerbaycan halkının zafer sevinci
vesilesiyle “Başkomutanım” videosu çekildi.

20. 12 Ekim 2020’de Almanya Detmold’da yaşayan
Azerbaycanlı besteci Khadija Zeynalova liderliğindeki “Ses Köprüsü” topluluğu dahi besteci Üzeyir
Hacıbeyov’un “Köroğlu” uvertürünü seslendirdi ve
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TÜRK HEYET ERMENİSTAN’IN SİVİLLERİ
VURDUĞU GENCE’Yİ ZİYARET ETTİ

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah
Eren ve beraberindeki heyet, 4
Kasım 2020 tarihinde Ermenistan’ın balistik füze saldırısı sonucu 26
sivilin hayatını kaybettiği Azerbaycan’ın
Gence kentini ziyaret etti.
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Gence
Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye’nin
Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk de
Türkiye’den gelen heyete eşlik etti. Abdullah Eren, Fuad Muradov ve Zeki Öztürk, Ermenistan saldırısı sonucunda
tahrip edilen binaların bulunduğu alana
karanfil bırakarak dua etti.
Heyetin bölgeyi ziyareti sırasında,
Azerbaycan’ın kahraman askeri General Polad Haşimov ve ulusal kahramanı
Albay Şükür Hamidov’un ailelerini de
ziyaret etti.

“Azerbaycan’ı sindirmek için
sivillere yapılan bir saldırı”
Gence kentine düzenlenen ziyaretin ardından açıklamada bulunan

Abdullah Eren, Ermenistan’ın Gence
kentinde balistik füzelerle hedef aldığı
noktaların tamamen sivil yerleşim yerleri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 27 Eylül 2020 tarihinden bugüne Azerbaycan’ın daima yanında olduğunu kaydeden Eren, sözlerine şöyle devam etti:

Eren, “Hiçbir şekilde bir askeri
alan yakınında dahi yok. Bu şehri sindirmek için, bu şehrin tarihi önemini
de göz önüne alarak, Azerbaycan’ı sindirmek için sivillere yapılan bir saldırı”
ifadelerini kullandı.

“Biz de projelerimizi nasıl daha
fazla artırabiliriz diye bu ziyareti yapmak istedik. Bu elim ve terör saldırısında şehit olan tüm sivillere Allah’tan
rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar
diliyorum. Umuyoruz ki, kendi öz top-
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raklarını Azerbaycan en kısa zamanda
azad edip uluslararası hukuka uygun
şekilde kendi hakkını savunmaya devam edecektir. Biz de her türlü desteğimizle Azerbaycan’ın yanındayız.”

“Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur”
Türk heyete eşlik eden Fuad Muradov, Gence’deki Ermeni terörüne dikkat çekmek için bölgede bulunduklarını

belirtti. Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Türkiye’nin her zaman
Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayarak, yurt dışında yaşayan Türk
topluluklarının Azerbaycan’a daima
destek verdiklerine dikkat çekti.
Bugün Ermenistan’ın Azerbaycan
üstünlüğüne karşı yanlış bilgi yayma
konusunda özen gösterdiğinin de altını
çizen Muradov, bu konuda Türkiye ile
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Azerbaycan’ın ortak bir mücadele yürüttüğünü de kaydetti.
Fuad Muradov, Türkiye’nin topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde ilk günden beri Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kahramanca kurtardığını
da sözlerine ekledi.
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ERMENİSTAN DEVLETİ İLE PKK İLİŞKİSİ
BİR KEZ DAHA İFŞA OLDU

A

zerbaycan bayrağının yeniden
Karabağ’da dalgalanmaya başladığı savaş sadece 44 gün sürdü. Vatan topraklarını 44 gün gibi
kısa sürede işgalden kurtaran kahraman
Azerbaycan ordusu sadece Ermenistan
ile savaşmadı. İşgalci Ermenistan güçleri, Suriye ve Libya’dan getirilen yasa dışı
grupları, PKK’lı teröristleri ve yabancı uyruklu askerleri savaş meydanında kullanmaya çalıştı. PKK’lı teröristleri Karabağ’a
Yunan uçaklarının taşıdığının öğrenildiği
gibi, Ermenistan’ın uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin rapor Birleşmiş Milletler’e
(BM) sunuldu.
Erivan yönetimi, Azerbaycan’ın işgal
altındaki topraklarına yasa dışı olarak asker gönderdiğine dair iddiaları yalanlasa
da savaş sırasında esir alınan askerlerin itirafları Ermenistan’ın bu ihlalini göz
önüne sermiştir. Savaşın sona ermesine
rağmen yabancı askeri unsurların kullanılması hakkında iddialar daha ciddi bir
boyuta ulaşmıştır. Bakü yönetimi, Ermenistan tarafından savaş alanında yabancı
asker ve teröristlerin kullanılması iddialarını ispatlamakta kararlı adımlar atmaya devam etmektedir.
Ermenistan - PKK İlişkisi BM’ye Taşındı
Ermenistan’ın yabancı asıllı askerleri
kullanması ve terör örgütlerinden medet
umması Azerbaycan karşısında ne denli
zor duruma düştüğünün açık bir kanıtıdır.
Azerbaycan halkı, askerleriyle bir bütün
olarak cepheye akın etmiş ve Vatan Muharebesi’ni gerçekleştirmiştir. Ermenistan’ın cepheden kaçışları engellemek için
askeri araçlarına zincir vurması ve yabancı terörist gruplara bel bağlaması yenilginin Ermeniler için kaçınılmaz olduğunun
göstergesidir. Ancak tüm bunların yanında Ermenistan’ın uluslararası hukuktan
kaynaklanan yükümlülükleri ihlal etmesi
ve bu ihlallerin sürekli olarak devam etmesi, zaten işgalci konumunda olan Ermenistan’ın bundan sonraki süreçte de

kamuoyu oluşturmada büyük zorluklar
yaşamasına sebep olacaktır. Dolayısıyla
bu hukuk ihlallerinin Azerbaycan tarafından dünya kamuoyuna net bir biçimde anlatılması büyük bir önem arz etmektedir.
Konuyla ilgili olarak Azerbaycan’ın
Birleşmiş Milletler (BM)’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaşar Aliyev tarafından
BM Genel Sekreterliği’ne hitaben yazılan
mektupta Ermenistan’ın yabancı uyruklu askerleri kullanması ve PKK ile olan
ilişkisine kapsamlı şekilde değinilmiştir.
Mektupta Ermenistan tarafından işgal
edilen Azerbaycan topraklarında yasa dışı
şekilde bulunan Ermeni güçleri ve teröristlerle ortak hareket eden yabancı uyruklu unsurların listesi, yapılan ödemeler
ve fotoğraflar bulunmaktadır.

Ayrıca, Azerbaycan tarafından BM’ye
sunulan “Yabancı Savaşçı Raporu” adlı
dosyada yer alan notlar şunlardır:
• Irak, Lübnan ve Suriye de dahil
olmak üzere birçok ülkeden savaşçıların, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı bir
şekilde getirilmesi,
• PKK terör örgütüyle iş birliği yapılması
• PKK’lı teröristleri Karabağ’a taşıyan uçakları Yunanistan vermesi
• Yabancı savaşçıların ülkelerine
dönünce ciddi bir tehdit oluşturması
Raporda, PKK ve ASALA terör örgütlerinin talimatıyla Ermenistan tarafından
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eğitim kamplarının kurulduğu, bu eğitim
kamplarında işgal edilen topraklarda
Azerbaycan’a karşı savaş operasyonlarının hazırlandığı belirtilmekte ve tüm bu
hazırlıklar için yabancı askeri unsurlara
barınma, eğitim ve lojistik desteği sağlandığı ifade edilmektedir.
Savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül’den hemen sonra yabancı teröristlerin
transferi Ermenistan tarafından arttırılırken, bu durum Azerbaycan resmi organlarınca uluslararası kamuoyuna ve BM’ye
raporlarla ve delillerle anlatılmış bulunmaktadır.
Azerbaycan tarafından BM’ye sunulan raporda şu ifadeler yer almaktadır:
“Azerbaycan, Ermenistan’ın hukuka
aykırı eylemlerinden kaynaklanan tehditleri ve zorlukları defalarca dünya toplumunun dikkatine sundu. Azerbaycan,
tüm devletleri işgal altındaki Azerbaycan
topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikasından dolayı Ermenistan’ı kınamaya,
yabancı terörist savaşçıların Azerbaycan
topraklarına transferini önlemek için sınır
kontrol önlemlerini güçlendirmeye, Ermeni diaspora örgütlerinin yardım faaliyetlerinin ve Azerbaycan’ın işgal altındaki
topraklarına yabancı terörist savaşçıları
ve silahları taşımak için sivil havacılığın
kötüye kullanılmasını önlemeye çağırdı.
Uluslararası toplumun dikkatini kendi suçlarından başka yöne çekmek ve savaş alanında silahlı kuvvetlerine verilen
ağır kayıpları haklı çıkarmak amacıyla
Ermenistan, Azerbaycan’ı yabancı terörist
savaşçı kullanmakla suçladı ve bu amaçla sahte haberleri yaymak için kampanya
yürüttü. Ancak Ermenistan’ın iddialarını
doğrulamak için paylaşılan çeşitli video ve
fotoğraf materyallerinin profesyonel analizi, bunların uydurulmuş içerik olduğuna
açıkça tanıklık ediyor. Dolayısıyla, bir yazarın (Philippe Jeune) belirttiği gibi, ‘Bu
kadar bariz tahrifatların bir şekilde önde
gelen yabancı yayınların sayfalarına gir-
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mesi şaşırtıcı. Erivan şimdiye kadar Karabağ’da Azerbaycan için savaşan sözde
paralı askerlerin varlığına dair herhangi
bir kanıt sunamadı.”
Bu raporlar ve bilgiler doğrultusunda
Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın bu tür terörist faaliyetlerine karşı uluslararası camiada yoğun bir çalışma yürüttüğünü söylemek mümkündür. Ayrıca, Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan 15 Ekim’deki
röportajında, Azerbaycan tarafından dile
getirilen bu iddiaları, devam eden savaşa
Ermenilerin yanında yabancı uyruklu askerlerin de katıldığını söyleyerek doğrulamış ve bir nevi bu iddiaların gerçek olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Ermenistan,
Paralı Asker ve Yabancı Terörist
Kullanıyor”
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da
gerçekleşen savaşta paralı asker ve yabancı teröristleri kullandığına dair bir
başka iddia ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelmiştir. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi, “Suriye
ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa
dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık
Karabağ’da konuşlandırılmaktadır. Bu
durumdan endişe duymaktayız” açıklamasını yapmıştır. Azerbaycan ise bu çıkışa karşı, “Ermenistan, başta Orta Doğu
olmak üzere yabancı ülkelerden terörist
ve paralı askerleri getirdi” cevabını vermiştir.

Görüldüğü üzere Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da paralı asker ve terörist
unsurlar kullandığı iddiaları sadece Azerbaycan tarafından dile getirilmemekte,
başka ülkelerce de kabul edilmektedir.
Bu bağlamda Rusya’nın, Ermenistan’ın
terör örgütleri ile bağlantısına dikkat
çekmesi Azerbaycan’ın gelecek süreçteki

elini güçlendirecek ve iddialarının doğrulanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Ermenistan, PKK İş Birliğine Yunanistan
Desteği
Ermenistan, PKK ve ASALA terör örgütleri iş birliği içerisinde dünyanın her
tarafından asker toplamaya çalışırken,
Yunanistan’ın PKK’nın Suriye ve Irak yapılanmalarından yüzlerce silahlı teröristin
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine
taşınmasına uçaklarla yardım ettiği haberleri basında ciddi şekilde yer almaktadır. Ermenistan’a destek sağlayan Yunanistan’ın bu saldırgan tarzının, Doğu
Akdeniz’deki tutumuyla uyum içerisinde
olduğunu söylemek mümkündür.
Uçuş verilerine göre, geçmişte aynı
güzergahta hiçbir uçuş gerçekleştirilmemişken, 2020 yılının eylül ve ekim aylarında Süleymaniye’den Erivan’a uçuşların
yoğunlaştığını göstermektedir. Uçuşların
9-19 Eylül ve 8-13 Ekim 2020 tarihlerinde
Olympus Airways uçakları tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.
PKK’lı Teröristlerin Ermenistan’ın ile
Birlikte Savaştığı İtirafı
Savaş sırasında esir alınan askerlerden tanksavar birliğinde görevli, Albert
Mikaelyan “Kışlada, aralarında Kürt asıllı
paralı askerlerin de dahil olduğu 1500 kişi
bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde
konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar” ifadelerini kullanmıştır.
Daha öncesinde de Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Yardımcı Hikmet Hacıyev, PKK’lı teröristlerin Ermenistan’ın
yanında savaştığını açıklamış ve Lübnan,
ABD, Kanada ve bilhassa Fransa’da yaşayan Ermenilerin, Ermenistan ordusuna
katıldığını ifade etmiştir.
Tüm bu iddialarla beraber PKK’lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakalayan
Azerbaycan istihbaratı, PKK’lıların aralarında gerçekleştirdikleri konuşmalarda,
Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu
berbat halden ve İHA’ların etkin kullanılmasından kaynaklı duyulan pişmanlığı da
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tespit ettiğini bildirdi. Ayrıca, Ermenistan
ordusunun savaş devam ederken Azerbaycan’ı uluslararası alanda zor durumda bırakmak için PKK ve Suriye uzantısı
YPG’li teröristlere Azerbaycan üniforması
giydirdiği de tespit edilmiştir. Dolayısıyla
Azerbaycan’ın, PKK - Ermenistan iş birliğini ifşa etmesi daha önemli bir hale gelmiştir.
Beyrut’taki Patlamadan da
Faydalanıldı
Azerbaycan tarafından hazırlanılan raporda, Ermenistan’ın Suriye ve
Lübnan’dan getirilen paralı askerlerin
de savaştırıldığı konusuna önemle değinilmektedir. Ermenistan’ın, Suriye’deki
krizden ve 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’nda gerçekleşen patlamadan
yararlanarak bu ülkelerdeki Ermeni asıllı
vatandaşlarını Azerbaycan’a karşı savaşta
kullanmak için askere aldığı bilinmektedir. Ermenistan, 2011’deki Suriye krizinden bu yana 20 binden fazla Suriye vatandaşını kendi topraklarına ve işgal altındaki
Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği
bilinmektedir. Ayrıca, bu iddiaların öncü
medya kuruluşları ve haber ajanslarından
elde edilen kaynaklarla desteklenmiş olması Azerbaycan’ın haklılığını ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.
Azerbaycan’ın, uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını kullanması çok
büyük önem arz etmektedir. Çünkü 27
Eylül’den 10 Kasım’a kadar süren savaşta Ermenistan defalarca kez savaş suçu
işlemiş ve uluslararası hukuk kurallarını
birçok defa çiğnemiştir. Öyle görülmektedir ki Azerbaycan uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm önlemleri almakta
kararlı gözükmekte ve bunun için birçok
rapor hazırlayarak kamuoyunu uyarmaktadır. Bundan sonraki süreçte Azerbaycan’ın haklı davasında sesinin daha da gür
çıkması Ermenistan-PKK ilişkileri ile ilgili
kanıtların ortaya serilmesi ile mümkün
olacaktır. Ordusu ve milletiyle bir bütün
olan Azerbaycan karşısında tutunamayan
Ermenistan’ın kirli siyaseti bugün olduğu
gibi gelecekte de kaybetmeye mahkûmdur.
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MAYIN TEMİZLİĞİNDE
TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ BİRLİĞİ

M

illi Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 fabrika ve 3
tersanenin imkanlarıyla bir-

me Anonim Şirketi (ASFAT), kamu ve

nulacak. Böylece birçok alanda iş bir-

özel sektör birlikteliği ile geliştirilen

liğinde bulunan Türkiye ile Azerbaycan

Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı

ortaklığına bir başka alan daha eklen-

likte Askeri Fabrika ve Tersane İşlet-

(MEMATT) Azerbaycan’ın hizmetine su-

miş olacak.
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Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Azerbaycan Ordusu
Mayınları Beraber
Temizleyecek
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ve Azerbaycan ordusunun işgalden kurtarılan bölgelerde
mayın/EYP temizliği yapacağı ve TSK
tarafından Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceği bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha
(METİ) ile Patlayıcı Madde Keşif ve
İmha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş
Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz
hem mayın/EYP temizliği yapacak hem
de Azerbaycan birliklerine eğitimler
verecek” ifadeleri yer aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise yapmış olduğu açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve
imha timleri, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan ordusuna yardım sağlamaya başladı. Türk askeri
uzmanlar, bu arazileri mayınlardan ve
patlayıcılardan temizleme çalışmaları
yapacak ve ayrıca mühendis birliklerimiz için eğitim organize edecek” ifadelerini kullandı.
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Azerbaycan, Mekanik
Mayın Temizleme
Teçhizatını ASFAT’tan
Alacak
Azerbaycan, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) alımını Askeri Fabrika ve Tersane İşletme
Anonim Şirketi (ASFAT) aracılığıyla
gerçekleştirecek.
ASFAT’ın açıklamasına göre, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının
Üretimi ve Teslimi Projesi doğrultusunda

Azerbaycan için 20 araç kul-

lanıma sokacak. TSK’nın hizmetine
sunulan MEMATT’ın ihracat çalışmalarında da olumlu sonuç alınırken, Azerbaycan ile proje kapsamında sözleşme
imzalandı.
ASFAT’ın özel sektör ile iş birliği
neticesinde MEMATT’ın Ar-Ge, dizayn,
prototip ve seri üretim, sertifikasyon
çalışmaları 14 ayda tamamlanmıştı.
MEMATT ihraç edilebilecek ürünlere
kıyasla üstün kalitede ve uygun maliyetle yerli ve milli imkanlar kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunuldu. Ayrıca, MEMATT’ın en
önemli özelliklerinden biri olarak sertifikasyonunun tamamıyla milli imkanlarla gerçekleştirilmesi öne çıkıyor.
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FUAD MURADOV ROMANYA DIŞİŞLERI BAKANLIĞI,
YURTDIŞINDAKİ ROMENLER DAİRESİ BAŞKANI
OVİDİU BURDUŞA İLE ONLİNE GÖRÜŞME YAPTI

D

evlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile Romanya Dışişleri Bakanı, Yurtdışındaki Romenler Dairesi
Başkanı Ovidiu Burduşa video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Fuad Muradov, görüşmede, “27 Eylül
2020 tarihinden bu yana Ermeni Silahlı
Kuvvetleri, Azerbaycan’ın Gence, Mingeçevir, Naftalan şehirlerini, Abşeron,
Sabirabad, Kürdemir, Goranboy, Hızı ve
Gebele bölgeleri de dahil olmak üzere
cephe dışındaki Azerbaycan yerleşim
bölgelerine defalarca roket attı ve sivilleri öldürdü. Ermenilerin bu saldırıları
neticesinde toplam 91 sivil yaşamını
yitirmiş ve 400 sivil de yaralanmıştır.
Masum çocukların öldürülmesi Ermeni
vahşetinin en bariz örneği, soykırım ve
vandalizm faaliyetidir. Azerbaycan hak
yolundadır, uluslararası hukukun belirlediği sınırlar içinde askeri operasyonlar yürütmektedir ve BM Güvenlik
Konseyi kararlarına göre topraklarını
işgalden kurtarmaktadır” ifadelerini
kullandı.
Komite Başkanı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Azerbaycan ile Ro-

manya arasındaki ikili ilişkilerin daha
da geliştirilmesi, özellikle ekonomik ve
ticari iş birliğinin geliştirilmesi için büyük fırsatlar olduğu” görüşünü hatırlatarak, Romanya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.
Muradov, Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan’ı
ilk tanıyan ülkelerden birinin Romanya
olduğunun altını çizerek, o zamandan
itibaren ikili ilişkilerin karşılıklı anlayış ve dostluk çerçevesi üzerinde ilerlediğini ve iki ülke arasında sarsılmaz
dostluk ilişkileri olduğunu belirtti.

ya’da Azerbaycan’ın haklı davasının
daha geniş şekilde aydınlatılması ve
diaspora faaliyetleri sayesinde ikili iş
birliğinin derinleştirilmesi konuları ele
alındı.
Taraflar ayrıca, yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların ve dost ülkelerin
diasporalarının Gence terörünü protesto eden barışçıl eylemleri hakkında
görüş alışverişinde de bulundu.
Toplantıya katılan Romanya’nın
Azerbaycan Büyükelçisi Dan Iancu,
Devlet Diaspora Komitesi ile Yurtdışın-

Ovidiu Burduşa ise, Dağlık Karabağ savaşındaki can kaybından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek,
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü her
zaman desteklediğini söyledi. Burduşa, yaklaşık 6 milyon kadar Romen’in
dünyanın farklı ülkelerinde yaşadığını
belirterek, Azerbaycan ile Romanya
arasındaki stratejik ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

daki Rumenler Departmanı arasındaki

Görüşmede, Romanya’da Ermeni diasporasının Azerbaycan aleyhine
yönelik gösterdiği faaliyetler, Roman-

seltmiş ve uluslararası toplumun dik-
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ilişkileri derinleştirmek için yeni projelerin uygulanmasının önemini vurguladı.
Taraflar ayrıca, yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların barışçıl eylemleri ve Gence terörünü protesto eden
dost ülke diasporaları hakkında görüş
alışverişinde bulunmuş, seslerini yükkatini bu vandalizm eylemlerine çekmek için atılan çeşitli adımlar atmıştır.
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