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Merhabalar,

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağları işgalci Ermenistan’a karşı sürdürülen Vatan 
Muharebesi zamanında zirve noktasına çıkmış ve bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir seviyeye gelmiştir. 
Türkiye, dostu ve kardeşi Azerbaycan’ı savaş meydanında yalnız bırakmamış ve Azerbaycan’ın haklı 
mücadelesinde bütün imkanları ile yanında olmuştur.

44 gün süren şanlı mücadele sonunda Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan ordusunu kesin bir zaferle 
mağlubiyete uğratmış ve işgal altındaki topraklarını işgalden kurtararak yıllardır bölgede devam eden 
çatışmalara da artık son noktayı koymuştur. Şimdi artık bölgede barışı ve işgalden kurtarılan şehirleri, 
kasaba ve köyleri yeniden inşa etmenin vakti gelmiştir. Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de sık 
sık işgalden kurtarılan bölgelere yaptığı ziyaretlerde bu hususların altını çizmekte, bir taraftan tüm bölgenin 
komple inşa ve kalkınması için yerinde yaptığı gözlemlerle projeler geliştirirken diğer taraftan da artık bir 
çok projenin temellerini de atmaya başlamıştır.

Şüphesiz ki, savaş meydanında Azerbaycan’ın her daim yanında olan kardeş Türkiye, şimdi bölgenin 
yeniden imarı çalışmasında da Azerbaycan’ın yanında aktif bir şekilde yer almaktadır. Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile 
yaptığı görüşme esnasında bu konular da gündeme gelmiş ve iki kardeş ülke Cumhurbaşkanları bölgenin 
mayınlardan temizlenerek imar çalışmalarına başlaması ve Türk şirketlerinin de bu çalışmalarda önemli 
roller üstlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklamışlardır.

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

Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin yayın ekibi olarak bu vesileyle nöbet değişimi kapsamında Türkiye’nin 
Bakü Büyükelçisi olarak bayrağı devralarak göreve başlayan Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. Sayın Bağcı’nın Büyükelçi Erkan Özoral’dan devraldığı bayrağı daha yüksek zirvelere 
dikeceğinden hiç şüphemiz yok.

Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle, keyifli okumalar diliyoruz…

 turkiyeazerbaycan.com       TurkiyeAzerbaycanDergisi      TrAzDergisi

Türkiye – Azerbaycan Dergisi

Türkiye – Azerbaycan Ortak Yayınıdır.

Parayla satılmaz.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

“Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı 
bir zaferle azat kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. 
Bundan sonra önceliğimiz, Karabağ’da güvenlik ve istikrarın tesisine 
yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir.

Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63’ü yıkılmış, bunun yanında 
kiliseler de tarumar edilmiştir. Karabağ’daki Türk mirasının korunması 
ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olmaya devam 
etmemiz hep birlikte önem taşımaktadır. Azerbaycan’ın bu bölgeyi 
ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimin topraklarına 
dönmesini önemsiyorum.”
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İLHAM ALİYEV

“Dağlık Karabağ sorununu geçmişte bıraktık. Şimdi geleceğe 
bakıyoruz. Bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla, birçok ülkeyi 
bağlayan ulaştırma projelerinin çalışmalarına başladık.

Altyapı projelerimiz neredeyse tamamlandı. Yolların çoğu halihazırda 
inşa edilmiş durumda ve geri kalan projeler plana göre ilerliyor. 
Sulama dahil olmak üzere demiryolu ve diğer altyapı projeleri plana 
göre ilerliyor ve tamamlanmak üzere. Bu nedenle, asıl odak noktamız 
kurtarılmış topraklar olmalı ve bu alandaki ilk altyapı projelerinin 
uygulanmasına çoktan başlanmıştır. İlk proje Şuşa’ya giden yol 
projesidir.

Bu toprakları işgalden kurtarıldıktan kısa süre sonra restore 
edeceğimizi söylemiştik. Geçenlerde Karabağ bölgesinde bir cennet 
yaratacağımızı söyledim ve sözümü tutuyorum. Bu sözleri yerine 
getirmek hepimizin görevidir.”



İÇİNDEKİLER

22

48
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Türk 
Dünyasını Birleştirecek
31 Mart 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle 
düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 
(Türk Konseyi) Gayriresmi Zirvesi’nde konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur’dan geçecek 
ulaşım, iletişim ve altyapı projelerinin tüm Türk dünyasını 
birleştireceğini, Ermenistan dahil diğer ülkeler için ek 
fırsatlar yaratacağını söyledi. Aliyev, “Kadim Azerbaycan 
toprağı Zengezur artık Türk dünyasını birleştirme rolü 
oynayacak” ifadelerini kullandı.

55
Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine Doç. Dr. Cahit 
Bağcı Atandı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama 
Kararnamesi’ne göre, Azerbaycan Bakü Büyükelçisi 
Erkan Özoral merkeze alınarak yerine Doç. Dr. Cahit 
Bağcı atandı. Bağcı, atama sonrası Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
teşekkürlerini ileterek, “Köklü dostluk ve kardeşlik 
ruhuyla ve aşk ile bir işçi arı gibi çalışacağız” dedi.



Haber Röportaj Yazı

60 56
Azerbaycan ve Türkiye Arasında Kimlikle Seyahat 1 
Nisan’da Başlıyor

10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün 
iç onay süreci sonuçlandı. Can Azerbaycan’la 1 Nisan 
2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme 
ile iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak seyahatlerinde 
pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip çipli kimlik 
kartlarını ibraz ederek seyahat edebilecek.

Kardeş İki Ülkenin Ordularından Kars’ta Nefes 
Kesen Tatbikat
1 Şubat’ta başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son 
yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı, “Kış-2021 Türkiye-
Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti 
Tatbikatı” Kars’ta başarıyla icra edildi. 66’sı Azerbaycan’ın 
Silahlı Kuvvetleri’nden 1268 kişilik personelin 190 araç 
ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikat, dağlık 
ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildi. TSK envanterine 
giren modern silah ve araçların da denendiği tatbikat, 18 
Mart’ kadar devam etti.

 20 Ocak (20 Yanvar) Katliamının Üzerinden 31 
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TÜRKİYE AZERBAYCAN
6 Ocak

Nahçıvan’ın doğalgaz 
ihtiyacının Iğdır-Nahçıvan 
arasında kurulacak yeni bir 
doğalgaz boru hattından 
sağlanmasına karar 
verildi. Azerbaycan Enerji 
Bakanı Perviz Şahbazov ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez 
tarafından, “Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz 
Tedarikine İlişkin Mutabakat 
Zaptı” imzalandı.

13 Ocak

Türkiye, Azerbaycan 
ve Pakistan’ın Dışişleri 
Bakanları, İslamabad’da 
üçlü zirvede bir araya 
geldi. Gerçekleştirilen üçlü 
zirvede, ülkeler arasındaki 
tarihi, kültürel ve kardeşlik 
bağlarının muhafaza 
edilmesi ve pekiştirilmesini 
vurgulayan İslamabad 
Deklarasyonu imzalandı.

19 Ocak

Türkiye ile Azerbaycan 
arasında bazı ürünlerde 
tarifelerin indirilmesi 
veya kaldırılmasını 
içeren Tercihli 
Ticaret Anlaşması’nın 
onaylanmasına yönelik 
karar 26 Aralık 2020 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

20 Ocak

20 Ocak Katliamın 31. Anma 
yılı Bakü’de gerçekleştirildi. 
20 Ocak Şehitlerini anmak için 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Mihriban Aliyeva Bakü’deki 
Şehitler Hıyabanı’na giderek 
anma törenlerine katıldı. Diaspora 
Komitesi’nin girişimiyle, çeşitli 
ülkelerde anma törenleri 
düzenledi.

6 Ocak 13 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 26 Ocak 30 Ocak 1 Şubat 14 Şubat

30 Ocak

11 Kasım 2020 tarihinde 
Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar ile Rusya 
Savunma Bakanı Sergey 
Şoygu arasında imzalanan, 
Türk-Rus Ortak Gözlem 
Merkezi’ne ilişkin 
mutabakat zaptı uyarınca 
60 Türk, 60 Rus askeri 
Dağlık Karabağ’da faaliyete 
başladı.

1 Şubat

1-12 Şubat 2021 tarihleri 
arasında Azerbaycan ile 
müşterek icra edilen, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 
düzenlediği, “Kış-2021 
Türkiye-Azerbaycan Birleşik 
Müşterek Tabur Görev 
Kuvveti Tatbikatı” Kars’ta 
başarıyla icra edildi.

14 Şubat

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Irak’ın Gara 
bölgesinde terör örgütü 
PKK tarafından şehit edilen 
13 sivil Türk vatandaşı için 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a taziye 
mesajı gönderdi. Aliyev, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
başta olmak üzere şehitlerin 
ailelerine, yakınlarına ve Türk 
halkına taziye dileklerini iletti.

26 Ocak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, işgalden 
kurtarılan topraklardaki 
imar çalışmalarında 
yüksek teknolojiler 
kullanılması gerektiğini, 
yeniden kurulacak yerleşim 
birimlerinde “akıllı şehir” ve 
“akıllı köy” konseptlerinin 
temel alınacağını bildirdi.
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18 Şubat 23 Şubat 26 Şubat 2 Mart 16 Mart 18 Mart 29 Mart 31 Mart

26 Şubat

Azerbaycan Türkleri, 
Ermenilerin Hocalı’da 
katlettiği 613 şehidi 
anmak için Bakü’deki Ana 
Feryadı Anıtı’na akın etti. 
Düzenlenen resmi törene 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Mihriban Aliyeva da katıldı.

2 Mart

Azerbaycan Cumhuriyeti 
menşeli bazı ürünlerin 
ithalatında tarife 
kontenjanı uygulanması 
hakkında Cumhurbaşkanı 
kararı, Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Bu karara göre, 
Azerbaycan menşeli bazı 
gıda ürünleri için gümrük 
vergisiz tarife kontenjanı 
açıldı.

18 Mart

Azerbaycan, Dağlık Karabağ 
zaferinin ardından işgalden 
kurtardığı toprakların 
adlarını değiştirerek özüne 
kavuşturdu. Azerbaycan’ın 
kalbi Şuşa’daki bir caddeye 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in talimatı ile ‘Atatürk’ 
adı verildi.

29 Mart

Azerbaycan ve Türkiye 
arasında kimlikle seyahat 
uygulaması 1 Nisan’da 
yürürlüğe girecek. Kardeş 
iki ülke karşılıklı olarak 
seyahatlerinde pasaporta 
ihtiyaç duymadan yalnızca yeni 
tip çipli kimlik kartlarını ibraz 
ederek seyahat edebilecek.

31 Mart

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi’nin (Türk 
Konseyi) Gayriresmi 
Zirvesi’nde konuşma yapan 
İlham Aliyev, Zengezur’dan 
geçecek ulaşım, iletişim ve 
altyapı projelerinin tüm Türk 
dünyasını birleştireceğini, 
aktif çalışmaların 
yürütüldüğünü belirtti.

Ocak ayında Füzuli-Şuşa 
karayolunun ve Füzuli’de inşa 
edilecek olan havalimanının temelini 
atan Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Füzuli- Hadrut ve 
Hadrut - Cebrayıl- Şükürbeyli 
kara yollarının temellerinin yanı 
sıra Cebrayıl iline uzanacak ve 
Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-
Mincivan-Zengezur Koridoru kara 
yolu ile kesişecek 43 kilometrelik 
yeni yolun da temelini attı.

16 Mart

18 Şubat

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Başbakanı Ali Asadov’u 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti. 
Basına kapalı yapılan 
toplantıda Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay da yer 
aldı.

23 Şubat

Türkiye-Azerbaycan-
Türkmenistan Üçlü Dışişleri 
Bakanları 5. Toplantısı, 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantının ardından 
Dışişleri Bakanları ortak 
bildiri imzaladı. İmzalanan 
ortak bildiride, ortak refah, 
istikrar ve kapsayıcı bir 
barış yaratmanın önemi 
vurgulandı.
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20 OCAK (20 YANVAR) KATLİAMININ 
ÜZERİNDEN 31 SENE GEÇTİ

Azerbaycan’da, 1990’da Sovyetler Birliği ordusunun 
sivilleri katlettiği “20 Ocak Katliamı”nın acı anısı, bu 
yıl gururla karışık bir matem haline geldi. Zira Vatan 
Muharebesinde toprağa düşen ve vatan için can ve-

ren şehitlerin yası Azerbaycan halkının içinde hala sıcaklığını 
korumakta idi.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlandığı hasret 
çekilen toprakların ana vatana katıldığı bu günlerde 20 Yan-
var daha da durgu dolu bir anı haline geldi.

20 Yanvar, Kanlı Yanvar
Azerbaycan Türkü’nün tarihine Kanlı Yanvar Facia-

sı (Kanlı Ocak Faciası) olarak geçen 20 Ocak; sadece kan, 
gözyaşı, acı ve yasla anılacak bir gün değildir. 20 Yanvar (20 
Ocak) aynı zamanda, Azerbaycan’ın şan ve şeref günüdür. 
Büyük bir direnişin gerçekleştiği bugünde Azerbaycan, is-
tiklal yolunda gösterdiği kararlılığını hep bir ağızdan çıkan 
tek bir sesle tüm dünyaya duyurmuştur. Ne tanklar ne de 
Kızıl Ordu Azerbaycan Türk’ünün bağımsızlık ateşini söndür-
müştür. Neticede Kara Yanvar şehitleri Azerbaycan halkının 
gönlüne gömülmüş ve Azerbaycan’ın bağımsızlık sembolü 
olarak Kara Yanvar, tarih sayfaları arasında kendisine yer 
bulmuştur.

Sovyetler Birliği döneminin en kanlı katliamlarından 
biri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşandığında dönemin 
Sovyet sisteminin başındaki isimler nasıl bir ateşe kıvılcım 
çaktıklarının farkında değillerdi.

Azerbaycan Türkleri, bağımsızlık talebiyle Bakü Azadlık 
Meydanı’nda sokaklara dökülmüştü. 19 Ocak 1990’ı 20 Ocak 
1990’a bağlayan gece, Sovyet tankları 26 bin askerle birlik-
te şehre girerek, Bakü sokaklarında bağımsızlık yürüyüşü 
yapan insanların üzerine acımasızca ateş açtı. Açılan ateş 
sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 
sivil katledildi, 700’e yakın kişi yaralandı. Aradan geçen 31 
yıla rağmen Azerbaycan halkı, bu kanlı baskını hiç unutma-
dı.

Azerbaycanlılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Ocak’ta 
şehitlerini anmak için Şehitler Hiyabanı’na akın etti. Hepsi-
nin aklında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı 
için canından vazgeçen şehitleri vardı. Sovyetler Birliği’nin 
çöküşü ve bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir dönüm 
noktası kabul edilen “Kanlı Ocak” olayları Azerbaycan tarihi 
için şanlı bir sayfadır. Azerbaycan bu acıyı hiç unutmadı. Tıp-
kı Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarını 
unutmadığı gibi.
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Törenlere gurur ve hüzün hakimdi
Bu yıl Azerbaycanlılar, 1990’da yaşanan katliamda ha-

yatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı’na yü-
reklerinde farklı duygularla akın ettiler. Dünyanın mücadele 
ettiği  pandemi ile mücadele sürecinde getirilen tedbirlerine 
uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde yine başrolde yaslı ka-
ranfiller vardı.

Şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, 
Azerbaycan’ın şehitleri için dualar edildi. Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler      
Hiyabanı’ndaki törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı’nın 
çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı. 
Ayrıca, yerel saatle 12.00’de tüm şehitler için bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi 
kıyısındaki gemiler ve trafikteki araçlar da korna çaldı.

20 Ocak’ta Ne Olmuştu?
Sovyet tankları 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece bin-

lerce Sovyet askeri motorize birliklerle beraber Azerbay-
can’ın başkenti Bakü’ye girerek Azerbaycan Türklerinin 
bağımsızlık isteklerine gem vurmak istedi. O gece hare-
ket eden her hedefe ateş eden Sovyet askerleri genç, yaşlı, 
kadın, çocuk, sivil demeden yüzlerce Azerbaycan Türkünü 
şehit etmişti. Ancak ne tanklar ne de Kızıl Ordu Azerbay-
can halkının bağımsızlık ateşini söndüremedi. Neticesinde 
20 Ocak Şehitleri Azerbaycan halkının gönlüne gömüldü, 
Azerbaycan bağımsızlığını kazandı, Sovyetler Birliği ise da-
ğıldı…

SSCB Yüksek Sovyeti Prezidyumu’nun1 15 Ocak 1990 
tarihli “Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve bazı bölgelerde 
olağanüstü hal ilan etme” kararı, özellikle de bu kararın 
7. maddesinde Azerbaycan SSC Yüksek Sovyet’ine uygula-
manın kapsamını Bakü ve Gence illerine genişletme öneri-
sinde bulunması Azerbaycan halkı tarafından ciddi tepkiyle 
karşılanmıştı. Sovyet askerlerinin Bakü ve Gence’de OHAL 
kapsamında şehre asker sokacağının duyulması üzerine 
bu kararın ertesi günü 16 Ocak’ta Bakü’nün girişi araçların 
yollara çekilerek kapatılması girişiminde bulunuldu. Ben-
zer girişim SSCB’nin Bakü içerisindeki askeri garnizonları 
önünde de yapıldı. Halk elindeki bütün araçlarla şehri ade-
ta yeni bir Sovyet işgaline karşı korumaya çalışıyordu.

Şehrin girişlerine araçlardan barikatlar kurulması üze-
rine o sırada Bakü’de bulunan SSCB Yüksek Sovyet’ini oluş-
turan meclisin iki kanadından birisi olan Birlik Sovyet’inin 
Başkanı Yevvegy Primakov, SSCB Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Sekreteri Andrey Grienko kamuoyuna Bakü’de ola-
ğanüstü hal ilan edilmeyeceğini açıklayarak halkı yatıştır-
mak amacıyla adeta kandırmaya çalıştılar. Bu sırada Azer-
baycan Halk Cephesi (AHC) yönetimi Moskova’nın 15 Ocak’ta 
aldığı kararın Azerbaycan halkına hakaret anlamına geldiğini 
ve kararın cumhuriyetin egemenliğine aykırı olduğunu ifade 
ederek Azerbaycan Yüksek Sovyet’ini 20 Ocak tarihine kadar 
olağanüstü toplantıya çağırdı. 17 Ocak’ta halka duyurulan 
bu çağrıda, ayrıca, barikatların kaldırılması ve şehirde ola-
1 SSCB Başkanlık Divanı

ğanüstü hal uygulanmaya çalışılması durumunda karşı koy-
maması istendi.

Azerbaycan’da gelişmeler sürecindeki kontrolün 
Moskova’nın elinden çıkarak giderek daha fazla Halk 
Cephesi’nin eline geçmesi sebebiyle SSCB Yüksek Sovyeti 
Prezidyumu 19 Ocak’ta “Bakü’de olağanüstü hal ilan 
etme” kararı aldı. OHAL kararının 20 Ocak saat 00.00‘dan 
itibaren geçerli olacağı kararlaştırıldı. Sovyetler Birliği 
Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, SSCB Anayasası’nın 119. 
maddesini ve Azerbaycan SSC Anayasası’nın 71. maddesini 
ihlal ederek Bakû’da 20 Ocak tarihinden itibaren olağanüstü 
hal ilan edilmesi hususunda “kararname” imzaladığını 
açıkladı. Ancak 19 Ocak günü saat 19.27’de Sovyetler 
Birliği Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) “Alfa” özel birliği 
Azerbaycan Devlet Televizyonu binasının genel elektrik 
ünitesini bombalayarak yayınları kestiği için OHAL kararı ve 
yürürlüğe gireceği saat başkaca hiçbir yayın imkanı olmayan 
Azerbaycan’da halka duyuramadı.

Akşam saatlerinde SSCB Savunma Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) ortak plan-
ladığı operasyon çerçevesinde özel birlikler, deniz ve kara-
dan, Bakü’ye girdiler. Halka duyurulamayan OHAL Karar-
namesi daha yürürlüğe girmeden şehre girmeye başlayan 
Sovyet askerleri 9 kişiyi katletti.

Şehirde ciddi bir provokasyon vardı. Moskova Bakü’de 
ciddi bir ezme harekatı başlatmıştı. Bakü’de dökülecek kan 
diğer cumhuriyetlerin bağımsızlık isteklerini de baskılayacak, 
Sovyetler Birliği’nin demir yumruğu herkese yeniden hatırlatı-
lacaktı.  Plan buydu ve bu sebeple de mümkün olduğunca çok 
kan dökülmeliydi. O sebeple kimliği ve plakası belirsiz araç-
lar halkı gösterilere çağırıyordu. Bakü‘nün etrafı içinde özel 
birliklerin de bulunduğu 35.000 kişilik ağır silahlı Kızıl Ordu 
tarafından sarılırken, sıkıyönetimden haberi olmayan halk so-
kaklardaydı. Tanklara harekat emri veren Moskova önüne ge-
len her şeyi ezip geçti. Gözünü kan hırsı bürümüş Sovyet as-
kerleri hareket eden her şeye ateş ediyordu. Hatta ışığı yanan 
binalar dahi ateş altına alındı. Nitekim ölenlerin bir kısmı o 
gün evinde, mutfağında olan sivil vatandaşlardı. Sabaha kadar 
süren bu vahşi katliam sayesinde kadın, çocuk, yaşlı sivil va-
tandaşlardan resmi açıklamalara göre 133 kişi öldü, 611 kişi 
yaralandı, 841 kişi gözaltına alındı ve 5 kişi kayboldu.
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Sovyetler Birliği’nin o günkü yöneticileri açıkça cinayet 
işlemişlerdi. Bu sebeple Azerbaycan SSC Başsavcılığı 20 
Ocak olaylarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. 100 ciltlik 
iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin 69 cildi SSCB Baş-
savcılığı’nın talebi üzerine Moskova’ya gönderildi. Ancak bu-
güne kadar o soruşturmalardan hala bir haber çıkmadı.

Daha sonra yayınlanan uluslararası raporlarda da, Ocak 
1990’da Sovyet ordusunun orantısız güç kullandığı teyit edildi. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda, yapılan operas-
yonun “Azerbaycanlıları toplu olarak cezalandırmak olduğu” 
belirtildi. Gorbaçov da sonraki yıllarda, 20 Ocak olaylarıyla il-
gili kararının, hayatının en yanlış kararlarından biri olduğunu 
söyledi.

Bakü’de yapılan bu katliam SSCB’nin 1956’da Budapeş-
te’de, 1968’de Prag’da, 1986’da Almatı’da ve 1989’da Tiflis’te 
yaptığı göz dağı verme amaçlı katliamlarının devamıydı.

Azerbaycan’ın o zamanki yasa koyucusu fonksiyonunu ye-
rine getiren Yüksek Sovyet’i (Milli Meclis) 17 Ocak 1992 yılında 
her yıl 20 Ocak tarihinin “Şehitler Günü” olarak anılmasına dair 
karar aldı. 29 Mart 1994 yılında Azerbaycan Milli Meclisi’nde 
1990 yılı Ocak olayları ile ilgili olarak suçluların isimlerinin de 
bulunduğu söz konusu yaşanmış olayların değerlendirilmesi 
açısından kapsamlı bir karar aldı. Karar çerçevesinde Bakü’de 
20 Ocak Şehitleri için bir Anıt dikilmesi de karara bağlandı.

16 Aralık 1999’da ise Azerbaycan devlet başkanı 20 Ocak 
katliamının 10’cu yıl dönümünün anılmasına ilişkin bir ka-
rarname imzalandı. Bu kararname ile bu günün devlet se-
viyesinde anılması ve bunun için gerekli hazırlıkların devlet 
düzeyinde yapılması da karara bağlandı. 20 Ocak katliamı 
her sene “Şehitler Günü” olarak anılmakta ve resmi devlet 
düzeyinde törenler yapılarak bu katliam şehitlerinin gömül-
düğü “şehitler hıyabanı” devletin en üst düzey yetkilileri ve 
halk tarafından ziyaret edilmektedir. Azerbaycan’ı ziyaret 
eden yabancı devlet adamları resmi devlet protokolü çerçe-
vesinde şehitler Hıyabanı’nı ziyaret etmekteler. Son olarak 
da 20 Ocak katliamının 30. Senesi olması vesilesiyle Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev 13 Aralık 2019 tarihinde bir karar 
kararname imzalayarak bu katliamın 30. Yıl dönümünün 
Azerbaycan’da ve dünyanın değişik bölgelerinde toplantılar 
düzenleyerek anılmasını kararlaştırmıştır. Bu sebeple de 
Devlet Diaspora Komitesi’nin girişimiyle, 20 Ocak Trajedisi-
nin 31. yıl dönümü sebebiyle çeşitli ülkelerde anma törenleri, 
fotoğraf sergileri, seminerler, yuvarlak masa toplantıları dü-
zenlerek anma merasimleri gerçekleştirildi.

20 Ocak Bakü Katliamı Ocak ayında gerçekleştiği için 
Ocak ayında gelen Yanvar kelimesiyle adlandırılmıştır. Bu 
katliam Azerbaycan’da Kara Ocak (Qara Yanvar) veya Kanlı 
Ocak (Ganlı Yanvar) olarak anılmaktadır.  Katliamdan sonra, 
düzenlenen cenaze merasimine karanfillerle katılınması ve 
sokaklardaki kanların üzerine karanfil atılması sonucu 20 
Ocak Bakü Katliamı karanfille özdeşleşmiş ve 19 Ocak’ı 20 
Ocak’a bağlayan gece karanfilin ağladığı gece olarak anıl-
maya başlanmıştır.

Azerbaycan Diasporasının 20 Ocak 
Trajedisinin 31. Yıl dönümü Dolayısıyla 

Yurtdışında Düzenlediği Faaliyetler

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi’nin 

“20 Ocak Trajedisinin 31. Yıl dönümü Eylem Planı” uyarın-

ca çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspora 

kuruluşları anma törenleri, fotoğraf sergileri, seminerler, 

yuvarlak masa toplantıları düzenledi, basın toplantıları, 20 

Ocak trajedisine adanmış materyaller, TV ve radyo kanal-

ları da dahil olmak üzere bir çok medyada organında ya-

yınlandı.

Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Uk-

rayna, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Polonya 

başta olmak üzere toplam 31 ülkede 55 etkinlik, konferans, 

yuvarlak masa, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Türkiye, 

Kanada, Karadağ, İtalya, Macaristan, İsviçre, Hollanda, Mı-

sır ve Japonya medyası 20 Ocak trajedisiyle ilgili makaleler 

yayınlayarak, dünya toplumunu ve uluslararası örgütleri 

uluslararası arenada yaşanan trajediye siyasi ve hukuki 

değer verilmesi için çağrıda bulunulmuştur.
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AZERBAYCAN’IN DİASPORA TARİHİNDE BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ YENİ AŞAMA: SONUÇLARA KISA BİR BAKIŞ

Diaspora faaliyetleri alanındaki 
devlet politikasının amacının ar-
tık gelinen bu noktada, sadece 

yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın 
milli kimliklerini korumak ve geliştir-
mek, Azerbaycan ile bağlarını güçlen-
dirmekten ibaret olmadığını zaman bize 
dikte etmektedir.

Son üç yılda, 
Azerbaycan diaspo-
rası tarihinde yeni ve 
daha büyük bir aşa-
manın temeli atıl-
mıştır. Temel görev-
lerden biri, dünyanın 
dört bir yanında ya-
şayan Azerbaycan-
lıları birleştirmek, 
diaspora örgütleri-
nin koordineli faa-
liyetlerini organize 

etmek, teşkilatları organize faaliyetler 
yürütebilmesi için güçlendirmek, ne-
rede yaşarlarsa yaşasınlar her yurtta-
şımızla birlikte olmak, sosyal ve diğer 
sorunlarının farkında olmak, bunları 
çözmek için somut adımlar atmak, 
mevzuatı geliştirmek, aydınlanma, en-

tegrasyon, sosyal ve kültürel etkinliği 
artırıcı önlemler, yeniliklerin uygulan-
ması, diaspora inşası sürecinde yüksek 
teknolojiler kullanılarak ulusal bilgi 
alanlarının oluşturulması, yurttaşları-
mız arasında ortak bir bilgi ortamı ya-
ratmak, yurt dışında yaşayan Azerbay-

canlılar ve onların 
kurduğu diaspora 
kuruluşları ile kesin-
tisiz temas kurmak 
olmuştur.

Bu görevlerin 
kısa sürede yerine 
getirilmesi, Azerbay-
can diasporasının 
oluşumuna, teşkilat-
lanmasına ve örgütlü 
bir güce dönüştürül-
mesine ve en önem-
lisi anavatanla iliş-
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kilerin tamamen kesilmesi tehdidinin 
ortadan kaldırılmasına ve güçlenmesi-
ne yol açmıştır. Başarılar aynı zamanda 
dünya Azerbaycanlıları arasında daya-
nışmayı güçlendirmiş, ülkemizin milli 
çıkarları etrafında yakın birlikteliklerin 
temelini atmıştır.

Böylece Azerbaycan diasporasının 
tarihinde yeni bir aşama başlamıştır.

ORTAK VE KOORDİNELİ 
FAALİYETLERİN ALTERNATİFİ 

YOKTUR

Farklı ülkelerdeki diaspora ör-
gütlerinin faaliyetlerini güçlendirmek 
ve organize formlar elde etmek için, 
bunların tek bir merkezde birleştiril-
mesi gerekmektedir. Bu alanda önemli 
adımlar atılmış ve süreç halen devam 

etmektedir. Bugün 25 ülkeyi kapsayan 

11 koordinasyon kurulu faaliyet gös-

termektedir. Devlet Diaspora Komite-

si, diaspora örgütlerini düzenli olarak 

koordinasyon kurulları içinde bir araya 

getirmeye ve faaliyet göstermeye teşvik 

etmektedir. Diaspora kuruluşları, ül-

kemizin çıkarlarına ters 

düşen adımlara daha 

hızlı ve yeterli yanıt ve-

rerek mevcut koordi-

nasyon konseyleri çatısı 

altında önemli çalışma-

lar yapmakta ve nihayet 

diasporamız ülkemizin 

ulusal çıkarlarıyla doğ-

rudan ilgili konulara et-

kin bir şekilde tepki ver-

mektedir. Son üç yılda, 

ortak ve koordineli faali-

yetlere alternatif olma-

dığı da  kanıtlanmıştır.



16TÜRKİYE AZERBAYCAN

AZERBAYCANLILAR MİLLİ ENFORMASYON 

MEKANININ DIŞINDA BIRAKILMAMIŞTIR

Ortak ve koordineli faaliyetlerin sağlanmasındaki en 

önemli görevlerden biri, ulusal bir bilgi alanı oluşturmak, 

burayı yurttaşlarımız arasında ortak bir bilgi ortamına dö-

nüştürmek ve küresel bilgi kaynaklarına erişim sağlamaktır. 

Bugün, Devlet Diaspora Komitesi ve Azerbaycan Diasporası 

ile dünyanın 156 ülkesini birleştiren bir bilgi ortamı yaratıl-

mıştır. Kısacası, farklı ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar, 

anavatandan ayrı kalsalar bile, ulusal bilgi alanının dışında 

tutulmamaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, yurt dışında yaşayan Azerbay-

canlıların yaşadıkları ülke toplumuna uyum sağlamaları, 

sosyal ve kültürel faaliyetlerini artırmaları için önlemler 

alınmaktadır.

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN UMUT YERİ

Azerbaycan Evleri yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın 
örgütlenmesinde ve birlikteliğinde önemli bir rol oynamak-
tadır ve bazen de zorluklarla karşılaşan yurttaşlarımız için 
umut yeridir. Vatandaşlarımızın sorun ve kaygıları, onların 
birliği ve teşkilatlanmasındaki mevcut durumla beraber ele 
alınmaktadır.

Cahid Kazımov

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi
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A
zerbaycan ordusunun 44 gün 
süren kahramanlık öyküsü 
yalnızca askeri alanda bir ba-
şarı olarak değerlendirilmedi. 

Bu başarı hem askeri, hem diplomatik 

hem de siyasi bir başarı olarak tarihe 

geçti. Savaşın zafer ile sonuçlanmasın-

dan sonra uzun yıllardır ermeni işgali 
altında tutulan topraklarına kavuşan 
tüm Azerbaycanlıların ve Türk dünyası-
nın aklında tek bir düşünce vardı: azad 
edilen toprakları layık olduğu gelişmiş-
lik düzeyine ulaştırmak.

Ermeni işgali altında adete haya-

let şehirlere, ilçelere, köylere dönüşen 
toprakların yeniden imarı için projeler 
zafere olan inanmışlıkla daha savaş de-
vam ederken başlamıştı.

Bu konuda en detaylı bilgiler Ocak 
ayında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
2020 yılı değerlendirme toplantısın-

CUMHURBAŞKANI 
ALİYEV’DEN TARİHİ 

KONUŞMA: PLANLARIMIZ 
BÜYÜK, 2021’DE YAPACAK 

ÇOK İŞİMİZ VAR
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da yaptığı konuşmada ortaya konuldu. 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden 
kurtarılmış topraklarda yapılacakları 
adım adım anlattı.

İşte o tarihi konuşma:

2021 yılında yapacak çok işimiz 
var. Hem kamu yatırım programında 
sabitlenmiş geleneksel işler, hem de 
işgalden kurtarılmış topraklarda yapı-
lacak işler.

Ben esasen bununla ilgili fikrimi 
açıklamak isterim. Çünkü alışık oldu-
ğumuz altyapı projelerimiz neredeyse 
tamamlandı. İşgalden geri alınmış top-
raklar dışında, ülkenin doğal gazla te-
min edilme seviyesi yüzde 96’ya ulaştı.

Elektrik enerjisi ile ilgili hiçbir 
sorun yok.  Aksine, Davos Forumu ra-
porunu Azerbaycan halkının dikkatine 
sundum, burada biz ikinci sıradayız.

Otomobil yollarının birçoğu hali-
hazırda inşa edilmiş durumda ve geri 
kalan projeler de plana uygun olarak 
devam ediyor.

Demiryolu hatları ve diğer altya-
pı projeleri, sulama projeleri de dahil 
plana uygun olarak devam ediyor ve ta-
mamlanmak üzere.

Bu nedenle, asıl odağımız işgal-
den kurtarılmış topraklar olmalı, ve bu 
alandaki ilk altyapı projelerinin uygu-
lanmasına başlandı.

İlk Proje Şuşa’ya Yol
İlk proje Şuşa şehrine yol proje-

sidir.  Bu yolları, hem Laçın koridoru, 
hem de Kırmızı Pazar bölgesini biz şu 
anda Rus barış güçlerinin eşliğinde 
kullanıyoruz. Elbette gelecekte Ağ-
dam-Hankendi-Şuşa yolu dahil bu yol-
ları özgürce kullanacağız.

10 Kasım’da imzalanan bildiriye 
göre, tüm iletişimler açılacak ve böyle-
ce belli bir süre sonra bu yolları kullan-
mak sorun olmayacak.

Ama bugün Şuşa’ya yeni bir yol 
inşa etmek gerekiyor ve biz zaten bu 
alanda çalışmaya başladık.

Bu çok zor bir projedir. Bölgenin 
coğrafi yapısı zordur ve özellikle şimdi 
hava şartları buna müsade etmiyor.

Ancak Ahmedbeyli-Alkanlı-Füzu-
li-Şuşa yolu yapılıyor ve zanlımca bu 
yolun inşası planlanandan daha erken 
zamanda bitecek.

Karayolları Yeniden İnşa 
Ediliyor

Bir başka önemli proje daha baş-
latıldı.

Bu, Toganali-Kelbecer yolunun in-
şası projesidir. Bu bölgenin de coğrafi 
yapısı zordur.  Bazı yerlerde rakım 3 bin 
500 metredir. Bu nedenle bu yolu kışın 
kullanmak çok zordur.  Bunun için tü-
nellerin inşası projesi öne alındı, ilgili 
talimatlar verildi ve bu proje şuan uy-
gulanmaktadır.

Aynı zamanda, Horadiz’den Zengi-
lan’a, oradan Kubadlı’ya oradan da La-
çın bölgesine yolun inşası için talimat 
verildi. Üstelik, Toğanali’den Kelbe-
cer’e giden yol Laçın bölgesine devam 
edecek.

Böylelikle, kuzey ve güneyden La-
çın ve Kelbecer bölgelerine her iki ta-
rafta da yol ve ulaşım altyapısı oluştu-
racağız.

Benim talimatım ile Laçın veya 
Kelbecer bölgelerinde modern bir 
uluslararası havalimanının inşası için 
bir yer aranıyor. Orada coğrafi yapının 
çok zor olduğu doğru ve neredeyse böl-
genin büyük bir bölümü dağlık. Orada 
uygun bir yer bulmak zor ama şu anda 
araştırmalar devam ediyor, umarım 
yakın zamanda bana bilgi verilecek. 
Böylece Laçın veya Kelbecer’de yeni bir 
uluslararası havalimanı inşa edilecek. 
Füzuli’de ise uluslararası bir havalima-
nının inşası için çok az zaman kaldı.

Talimat verildi, yakın zamanda 
inşaat başlayacak ve bu yıl Füzuli’de 
uluslararası havaalanı faaliyete geçe-
cek.

Karabağ bölgesinin kalkınması 
için bu çok önemli bir adım, çünkü hem 
Füzuli’ye hem de, Kelbecer-Laçın böl-
gesine her tür uçak iniş yapabilecek. 
Aynı zamanda Şuşa’ya gelmek isteyen 
yabancı turistler, rahatlıkla Füzuli’ye 
iniş yapıp, oradan da Şuşa’ya gidecek-
ler.

Havaalanı inşaatı ile paralel olarak 
Füzuli’den dış hat uçuşlarının organi-
zasyonu ile ilgili ön araştırma yapılma-
lıdır.

Uluslararası havaalanı, uluslara-
rası uçuşlar düzenlemelidir.

Öncelikle havayolu şirketimiz 
“AZAL”ın, bu konu ile ilgili ciddi çalış-
ma yapması gerekiyor. Maksat, hava-
limanının açılışının hemen ardından, 
bazı komşu ülkelerimiz ile hava ulaşımı 
sağlanmasıdır.

Düşünüyorum ki, her iki uluslara-
rası havaalanı, Karabağ bölgesini onar-
mak için, yüklerin taşınması ve turizmin 
geliştirilmesi konusunda bize yardımcı 
olacaktır.  Aynı zamanda insanlar ora-
ya döndükleri zaman, onların rahatlığı 
açısından büyük önem taşıyacaktır.

Elektrik enerjisi ile ilgili planlar 
onaylandı. Tekrar söylemek istiyorum 
-  yenilenebilir enerji kaynakları orada 
yaygın olacak ve enerji sistemi bizim 
genel enerji sistemimize tam olarak 
entegre edilecektir.

Demiryolları ile ilgili 
talimatlar verildi, 

hazırlıklar sürüyor
Horadiz-Füzuli ve ardından Füzu-

li-Şuşa demiryolunun yapımı da planla-
nıyor.  Bu projenin uygulama programı 
onay bekliyor. Vatandaşların Şuşa’ya 
dönüşünden sonra, tabii ki bu yol hiz-
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mete girecek. Şuşa’ya kolay erişim 
sağlamak için muhakkak demiryolu 
inşa edilmelidir. Bu proje de bu yıl baş-
latılacak.

Horadiz-Ağbend demiryolu, yeni-
den inşa edilecek. Çünkü düşman bu 
yolu tamamen yok etti. Bu yol Nahçivan 
koridorunun açılması açısından özel bir 
öneme sahiptir.  Şu anda Nahçıvan ko-
ridorunun açılması için somut çalışma-
lar devam ediyor.

Olayları önceden tahmin etmek 
istemiyorum, ama Nahçıvan’a açılacak 
koridor konusu 10 Kasım 2020’de Rus-
ya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 
imzalanan üçlü bildiride yer aldı.

Dolayısıyla bu hat mutlaka açıla-
cak ve bölgeye yeni olanaklar getirecek. 
Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenis-
tan ve İran tarafından kullanılacak bu 
hat, gelecekteki çok taraflı iş birliği 
için özel bir öneme sahiptir. Biz kendi 
bölgemizde Horadiz-Ağbend demiryolu 
inşaatına başlayacağız.

Nahçıvan’daki demir yolu hatla-
rının modernleşmesi hususunda da 
çalışmalar yürüteceğiz. Ermenistan 
demir yollarının, Rusya demir yolları-
nın mülkiyetinde olduğu göz önünde 
bulundurulursa, muhatabımız elbette 
Rusya’dır. Çünkü Ermenistan devle-
tinin Mehri demir yolu projesiyle ilgisi 
yok. Bu konuyu Rusya ile müzakere 
ediyoruz. Çünkü Rusya demir yolları, 
Ermenistan demir yollarının sahibidir. 
Ön görüşmeler olumlu.

Tarımsal Üretim 
Projeleri Yolda

İşgalden kurtarılmış topraklarda 
tarımsal üretimin ve verimin arttırılma-
sı için sulama işlerinin hızlı ilerlemesi 
lazım. Bu konu artık konuşuldu.  En 
modern sulama sistemleri yapılacak.

Elektrik enerjisi teçhizatı ile ilgili 
tüm talimatlar verildi. Karabağ bölgesi 

yeşil enerji bölgesi olarak dünyaya ör-
nek olacak.

Sınırların oluşturulması için acil 
çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü bizim 
Ermenistan ile 100 kilometrelerle sını-
rımız oluştu. Artık bu sınır bizim kont-
rolümüze geçti. Tüm sınır altyapısının 
orada düzenlenmesi gerekir. Devlet Sı-
nır Teşkilatına gerekli talimatlar verildi.  
Şu anda Devlet Sınır Teşkilatı Zengi-
lan-Kubadlı sınırını koruyor.  Savunma 
Bakanlığının birlikleri Kelbecer-Laçın 
yönünde görev yapıyor. Bu konu gele-
cekte ele alınacak. Her durumda, sını-
rın korunması özel bir önem taşır. Çün-
kü ne yazık ki Ermenistan’da bazı siyasi 
güçler intikamcı düşünceler taşıyor ve 
onların açıklamalarını görmezden ge-
lemeyiz.  Ama, sınırımız ihlal edilirse, 
onu ihlal edenlerin cezalandırılacağını 
ve bu tür provokasyonların bu güçlere 
çok pahalıya mal olacağını bilsinler.

Azerbaycan- İran Sınırı 
Yenilendi

Aynı zamanda, Azerbaycan Cum-
huriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ile olan 
sınırını tamamen yeniledi. 132 kilomet-
re uzunluğunda yeni bir sınır oluşturul-
du. Ben Hudaferin köprüsüne giderken 
belirtmiştim ki, bu sınır dostluk sınırı-
dır. Gerçekten de öyle. Ancak sınır alt-
yapısı muhakkak oluşturulmalıdır.

Şehir planlama kurallarının uygu-
lanmasına ilişkin tüm talimatlar verildi. 
İşgalden kurtarılmış bölgelere bundan 
sonra da, yabancı temsilcileri, gazete-
cileri, diplomatik birliklerin temsilcile-
rini Azerbaycan’ı ziyaret eden heyetleri 
davet etmeliyiz. Örneğin,  ICESCO heye-
tinin bu ay ülkemizi ziyaret etmesi bek-
leniyor.  Heyet üyelerinin işgalden kur-
tarılmış bölgelere gitmesi iyi olurdu. 
Ermenilerin ve ermeni yönetimi tara-
fından yıkılan camileri görmeleri, o ca-
milerin kalıntılarına bakmaları ve tüm 
dünyadaki Müslümanlara bu konuda 
daha detaylı bilgi vermeleri lazım. Sa-

dece dünya Müslümanlarına değil, tüm 

dünyaya, bizim tarihi ve dini anıtlarımızı 

nasıl mahvettiklerini göstermek lazım.

Karabağ bölgesi çok zengin bir 

turizm potansiyeline sahiptir. Bu ne-

denle, turistik yollar bundan sonra ge-

liştirilmelidir ki, hayat bu bölgeye dön-

dükten sonra, turizm sektörü de vakit 

kaybetmeden gelişsin. Şu andan iti-

baren uluslararası turizm fuarlarında, 

Karabağ bölgesinin turizm potansiyeli, 

turistik rotaları, tarihi eserleri sergi-

lenmeli ki, burayı dünyaya çok çekici bir 

bölge olarak tanıtalım.

Karabağ bölgesinin çok zengin, 

büyüleyici, eşsiz doğası ve tarihi eser-

leri var. Eminim ki, Azerbaycan’ın baş-

lıca turistik bölgelerinden biri haline 

gelecektir.

Kısacası planlarımız büyük. Savaş 

daha sadece iki ay önce bitti. Ama ne 

kadar iş yapıldığına bir bakın. Resto-

rasyon çalışmaları artık başladı.

Biz bu toprakları işgalden kurtar-

dıktan kısa süre sonra restore edeceği-

mizi söylemiştik. Ben geçenlerde Kara-

bağ bölgesinde bir cennet yaratacağız 

demiştim. Ve sözümü tutuyorum. Bu 

kelimeleri yerine getirmek hepimizin 

görevidir.

Bu nedenle, 2021 bu bakımdan çok 

önemli olmalı. 2021’de Azerbaycan hal-

kı ve tüm dünya görecek ki, planlarımız 

gerçek oluyor.

Yıl başladı, hepimize başarılar, 

Azerbaycan halkına sağlık ve mutluluk-

lar diliyorum. Geçmiş göçkünlere çok 

yakın zamanda kendi evlerine dönme-

lerini dilerim.  Azerbaycan devleti bu-

nun için elinden geleni yapacak.

Azerbaycan devleti bundan sonra 

başarıyla, güvenle gelişecek.’
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MOSKOVA’DA ÜÇLÜ ZİRVE:
GALİP VE MAĞLUP AYNI MASADA

R
usya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev ve 
Ermenistan Başbakanı Nikol 

Paşinyan, 11 Ocak 2021 tarihinde Dağ-
lık Karabağ konusunu ele almak üzere 
Moskova’da bir araya geldi. Taraflar, 
Dağlık Karabağ bölgesini canlandıra-
cak ortak bildiri imzaladı.

Kremlin tarafından yapılan açıkla-
mada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenis-
tan liderlerinin bir araya geldiği üçlü 
görüşme, Putin’in öncülüğünde ger-
çekleştiği ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, görüşmede 
9 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’ın 
zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ 
ateşkesine yönelik sürecin gidişatı ve 
bölgede var olan sorunlara yönelik çö-
züm önerileri hakkında görüşüldüğü 
bildirildi. Ateşkesin ardından ilk kez bir 
aya gelen Aliyev ve Paşinyan’a teşekkür 

eden Rus lider Putin, Rusya’nın arabu-
luculuk çabalarının bölgede ateşkesin 
sağlanması ve sürdürülebilmesine yö-
nelik olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ çatışmasından et-
kilenen ve bölgede yaşayan sivillere yö-
nelik insani yardım sağlanması, ticaret, 
ekonomi ve ulaşım ağlarının iyileştiril-
mesi ve engellerin ortadan kaldırılma-
sına dair konuların ele alındığı görüş-
mede Putin şu ifadeleri kaydetti:

“9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaş-
mamızın gidişatını, mevcut sorunların 
çözülmesini ve bölgede barışçıl yaşa-
mın tesis edilmesini birlikte istişare 
etmek için yaptığımız öneriye olumlu 
yanıt verdiğiniz için minnettarım. Rus-
ya’nın akan kanı durdurmak, duruma 
istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir 
ateşkes sağlamak için ortaya koyduğu 
aktif arabuluculuk çabalarına olumlu 
yaklaştığınız için teşekkür ederim.”

“Üçlü ateşkes anlaşması 
istikrarlı bir şekilde 
uygulanmaya devam 

ediyor”
Üçlü görüşmenin ardından açıkla-

ma yapan Rus lider, tarafların Karabağ 
anlaşmasının maddelerine uyduğunu 
belirterek, ciddi bir ihlalin söz konusu 
olmadığını belirtti. Putin, “Rusya, Azer-
baycan ve Ermenistan tarafında varılan 
üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı bir 
şekilde uygulanmaya devam ediyor. 
Dağlık Karabağ’daki durum sakin, 48 
bin mülteci şimdiden bölgeye döndü” 
dedi.

Üç ülkenin başbakan yardımcıla-
rının yakın bir tarihte “Karabağ gelişim 
planı” sunacağını da belirten Putin, 
bölgede engellerin kaldırılmasına yö-
nelik çalışmalar yürütüleceğini belirtti. 
Yapılan anlaşmaların Azerbaycan, Er-
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menistan ve Rusya’nın 
çıkarları ve Dağlık Ka-
rabağ bölgesi için yararlı 
olduğunu vurguladı.

Kremlin Sarayı’nda 
gerçekleştirilen yaklaşık 
4 saat süren görüşmenin 
ardından, Karabağ’daki 
durumun çözümüne yö-
nelik olumlu katkıda bu-
lunmasını temenni eden 
Putin, bölgede geçici 
olarak bulunan Rus as-
keri birliklerinin görevle-
rini yerine getirdiklerini söyledi.

Dağlık Karabağ’da ekonomik ağla-
rın inşası ve altyapı ile ilgili projelerin 
geliştirilmesine yönelik tarafların or-
tak bildiri imzaladığını belirten Putin, 
“Bölgede ekonomik bağlantıların inşa 
edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin 
geliştirilmesi konusundaki adımlara 
ilişkin ortak bildiri imzaladık. Bu amaç-
la, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan 
başbakan yardımcılarının başkanlığın-
da çalışma grubu oluşturulacak” ifade-
lerini kullandı.

“Bildiri krizin çözümüne 
yönelik inancımızı ortaya 

koyuyor”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev, Dağlık Karabağ’ın güvenli bir şe-
kilde kalkınması ve geliştirilmesine yö-
nelik yapılan üçlü görüşmenin önemli 
olduğunu vurguladı.

Ateşkesin üzerinden 2 ay geçtiğini 
hatırlatan Aliyev, bölgedeki ekonomik 
ağların inşası ve altyapı ile ilgili proje-
lerin geliştirilmesine yönelik imzalanan 
bildirinin önemli olduğunun altını çi-
zerek, “Bugün imzalanan bildiri krizin 
çözümüne yönelik inancımızı ortaya ko-
yuyor çünkü ateşkes anlaşmasının bir 
maddesi de ulaşım bağlantılarındaki 
engellerin kaldırılmasına yönelikti. Bu 
konu bölgenin kalkınmasını hızlandıra-

bilecek, güvenliğini güçlendirebilecek-
tir” ifadelerini kullandı.

Ulaşıma ilişkin bağlantıların açıl-
ması ve inşasının Azerbaycan, Rusya 
ve Ermenistan’ı çıkarlarına yönelik ol-
duğunu belirten Aliyev, komşu ülkele-
rinde bu projelere destek vereceğinden 
emin olduğunu belirtti.

10 Kasım 2020 tarihinde imzala-
nan ateşkesin etkin olduğunu belirten 
Aliyev, “Anlaşmadaki çoğu madde ta-
mamlandı. Rus barış gücü görevini et-
kin şekilde yerine getiriyor. 2 ay boyun-
ca, küçük olayların yaşandığı durumlar 
haricinde, endişe yaratacak bir durum 
yaşanmadı. Bu da Dağlık Karabağ ça-
tışmalarının geride kaldığına yönelik 
inancı yükseltiyor. Geleceği düşünme-
miz gerekiyor. Komşular olarak birlik-
te nasıl yaşamamız gerektiğini, ulaşım 
bağlantılarındaki engellerin kaldırıl-
ması, bölgesel istikrarı ve güvenliği ar-
tırmaya yönelik gayretleri nasıl artıra-
bileceğimizi düşünmemiz lazım” dedi.

Aliyev Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada, “Dağlık Karabağ kavgası 
geçmişte kaldı ve biz gelecek tarihte 
komşular gibi birlikte yaşamak, ulaşım 
yollarının açılması meselelerini hallet-
meye çalışmak ve gelecekte bölgesel 
istikrar ve tehlikesizliği güçlendirmek 
hakkında düşünmeliyiz” ifadelerini kul-
landı.

“Vardığımız 
anlaşma 

bölgemizin 
ekonomik 
tarzını ve 

görünüşünü 
değiştirecek”

Ermenistan Başba-

kanı Nikol Paşinyan ise, 

Dağlık Karabağ’daki so-

runların hala çözülmediğini iddia etti. 

Ermenistan’ın Avrupa Güvenlik ve İş-

birliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ile 

bölgedeki sorunlara ilişkin müzakere-

lere devam edileceğini belirten Paşin-

yan, Dağlık Karabağ statü sorunun hala 

devam ettiğini bildirdi.

Dağlık Karabağ anlaşmasının 8. 

maddesinin tam olarak uygulanmadı-

ğını söyleyen Paşinyan, bugün yapılan 

görüşmede savaş esirlerinin değişimi 

konusunda sorunun çözülmediğini be-

lirtti.

Bölgenin ekonomi ve altyapısına 

ilişkin imzalanan bildirinin çok önem-

li olduğunu da belirten Paşinyan, “Bu 

bildiriyle vardığımız anlaşma bölge-

mizin ekonomik tarzını ve görünüşünü 

değiştirecek. Bugün imzalanan bildiri 

Karabağ’da daha çok güvenlik garantisi 

sağlayacaktır. Elbette yapıcı bir şekil-

de çalışmaya hazırız. Maalesef bütün 

sorunların çözümü tek bir görüşmeyle 

mümkün değildir. Çalışmaya devam 

edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan ortak açıklamanın ardın 

Rus lider Putin, Aliyev ve Paşinyan ile 

ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TEK YUMRUK: 
İŞGALDEN KURTARILAN TOPRAKLARI 

KARDEŞLER BİRLİKTE İNŞA EDECEK

Kahraman Azerbaycan ordusunun ve ordusu ile tek yürek olmuş Azerbaycan 
halkının zaferi ile sonuçlanan Vatan Muharebesi’nden sonra gözler işgalden 
kurtarılmış toprakların mevcut durumuna çevrildi. Azerbaycan’ın göz bebeği 

bu toprakların yeniden imarı ve yerlerinden edilmiş insanların geri dönüşünün 
sağlanması için Azerbaycan devleti ve milleti vakit kaybetmeden harekete geçti. 
Öncelikli olarak mevcut durumun tespit edilmesinin ardından uygun projelerin 

hayata geçirilmesi sürecine başlandı.
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Kahraman Azerbaycan ordusunun 
ve ordusu ile tek yürek olmuş 
Azerbaycan halkının zaferi ile 

sonuçlanan Vatan Muharebesi’nden 
sonra gözler işgalden kurtarılmış top-
rakların mevcut durumuna çevrildi. 
Azerbaycan’ın göz bebeği bu toprakla-
rın yeniden imarı ve yerlerinden edilmiş 
insanların geri dönüşünün sağlanması 
için Azerbaycan devleti ve milleti vakit 
kaybetmeden harekete geçti. Öncelikli 
olarak mevcut durumun tespit edilme-
sinin ardından uygun projelerin hayata 
geçirilmesi sürecine başlandı.

Kapsamlı bir imar 
çalışması planlanıyor

Cumhurbaşkanı ve Ali başkuman-
dan İlham Aliyev’in her fırsatta dile ge-
tirdiği üzere Azerbaycan, Ermenistan’ın 
işgalinden kurtarılan topraklarda mo-
dern şehircilik ilkelerinin temel alındığı 
kapsamlı imar çalışmaları başlatmayı 
planlıyor.

İşgalden azat edilen topraklara 
dair yeni bir heyecan silsilesinin baş 
gösterdiğini söylemek mümkün görü-
nüyor. Bu yeniden doğuşun ve anava-
tana kavuşmanın sevinci. Bu sevinci 
taçlandıracak olan ise gelecek yıllar-
da yeni yerleşim birimlerinin inşa edi-
leceği, altyapı ve üstyapı projelerinin 
gerçekleştirileceği yeni döneme ilişkin 
açıklamalar oldu.

İşgal altındaki şehirler 
harabeye dönmüş 

durumda
Azerbaycan ordusunun bayrak 

çektiği şehirlerde dikkat çeken en 
önemli husus Ermenistan’ın içine düş-
tüğü ekonomik buhran ve geri kalmışlı-
ğın bu işgal edilen toraklara da sinmiş 
olması idi. Azerbaycan’ın işgalden kur-
tardığı topraklardaki yerleşim birimle-
rinin büyük çoğunluğu, sadece taşlar-
dan ibaret “hayalet şehir”leri andırıyor. 
Ağdam, Füzuli, Cebrayıl, Zengilan gibi 

kentlerin Ermeni işgali altındayken 
gelişememiş aksine mevcut durum-
larından geri gitmiş halde varlıklarını 
sürdürmeye çalışıyor. Laçın ve Kelbe-
cer illerinde de durum bundan farklı 
değil. Azerbaycan’ın kültür başkenti be 
gözbebeği Şuşa’da Türklüğe ve İslam’a 
dair bütün şaheser kanıtların tahrip 
edilmeye çalışıldığı görüldü.

Verilen zararın boyutları çok bü-
yük. Azerbaycan Hükümeti, uluslarara-
sı kuruluş ve şirketlerin de yardımıyla, 
işgal döneminde Ermenistan tarafın-
dan bölgeye vurulan hasarı hesapla-
mayı, sonrasında da konuyu uluslara-
rası mahkemelere taşımayı hedefliyor.

Bir yandan da işgalden kurtarılan 
toprakların yeniden inşası için yoğun 
mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, bölgede tarihi ve özgün 
dokunun korunduğu aynı zamanda mo-
dern şehircilik ilkelerinin de mutlak şe-
kilde yer alacağı yerleşim birimleri inşa 
ettirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda öne çıkan yaklaşım-
lar teknolojinin geldiği son noktayı kul-
lanan çevre ve şehircilik uygulamaları 
ve bu kapsamda “akıllı şehir” ve “akıllı 
köy” konseptleri üzerinde duruluyor. 

İşgalden kurtarılan şehirlerin tamamı-
nın yeşile kavuşması da hedefler ara-
sında.

Bölgedeki ilk proje Füzuli’den Şu-
şa’ya uzanan yeni yolla başladı. Akabin-
de Füzuli’de, uluslararası hava limanı-
nın da temeli atıldı.

Yeni ulaştırma hatlarının açılma-
sı, yıkılan şehirlerin yeniden kurulması 
ve tarihi anıtların restore edilmesiyle 
işgalden kurtarılan bölgelerin, hem 
ekonomik hem de turizm açısından 
sadece Azerbaycan’ın değil Güney Kaf-
kasya’nın yeni cazibe merkezi olması 
öngörülüyor.

Türkiye yeni imar 
hamlesinde öncelikli 

ülke
Azerbaycan ordusunun 30 yıldır 

Ermenistan işgali altında bulunan top-
raklarını geri almasının ardından, yeni-
den imar süreci hız kazanırken Azer-
baycan bu süreçte kardeş Türkiye’ye 
öncelik vereceğinin güçlü sinyallerini 
vermekten geri durmadı.
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Görünen o ki, yeniden 
inşa sürecinde Türk firmaları 
etkin rol oynayacak ve tec-
rübelerini Azerbaycan’lı or-
takları ile paylaşarak sürece 
yön verecek. Yol yapımından, 
enerji santral projelerine ka-
dar pek çok kritik alanda Türk 
firmaları, yöneticileri ve mü-
hendisleri görev alacak.

‘Zafer Yolu’ hem 
Türk hem de 
Azerbaycanlı 

firmalar tarafından 
yapılacak

Yeniden kurulacak yerleşim bi-
rimlerinde “akıllı şehir” ve “akıllı köy” 
konseptleri temel alınacak. Dağlık Ka-
rabağ’ın zengin su kaynakları, güneş 
ve rüzgar enerjileri de kullanılarak, 
“yeşil enerji” bölgeleri oluşturulacak. 
Bölgedeki ilk proje Füzuli’den Şuşa’ya 
uzanan yeni yolla başladı. Azerbaycan 
ordusunun işgalden kurtardığı, tarihi ve 
stratejik önemdeki Şuşa kentine kadar 
uzanan Zafer Yolu’nun yarısını, zafer-
deki rolüne atıfla Türkiye yapacak. 84 
kilometrelik Zafer Yolu’nun 0-51 kilo-
metreleri arasını Azerbaycan firmaları, 
51-84 kilometre arasındaki bölümünü 
ise Türk firmaları Kolin ve Cengiz İn-
şaat üstlendi. Zafer Yolu’nun parale-
lindeki 102 km’lik otoyolu da Türk ve 
Azerbaycanlı firmalar yapıyor. Zafer 
Yolu’nun ağustos ayına kadar, otoyo-
lun ise yıl sonuna kadar tamamlanması 
planlanıyor. Türkiye ayrıca, Kelbecer 
yolunun altyapısını da düzenleyecek.

Füzuli’ye havalimanı 
inşa ediliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in temelini attığı Füzuli Ulus-
lararası Havalimanı ise Şuşa’nın ve 
Güney Kafkasya’nın cazibe merkezine 
dönüşmesine katkı sunacak. Havali-

manı inşası, 15 Türk mühendis ve proje 
müdürüne emanet. Havalimanının pist 
bölümünün ağustos ayına kadar ta-
mamlanması bekleniyor. Bina ve diğer 
kısımların yapımında da Türk firmaları 
etkin görev alacak.

Azerbaycan Havayolları Direktörü 
Farhan Guluyev, “30 yıllık Ermeni işga-
linden sonra bir harabeyi teslim aldık. 
Tarihi zaferimizin ardından altyapı ve 
lojistik çalışmalarına hız kazandırdık. 
Bölgenin tekrar canlanması sağlana-
cak ve Şuşa bir turizm merkezine dö-
nüşecek ve lojistik merkez halini ala-
cak” diye konuştu.

Azvirt Proje Koordinatörü Bülent 
Mersinli ise, “Türk firmaları yol yapımı 
altyapı çalışmalarının büyük kısmını 
üstlendi. Pist kısmı tamamlandıktan 
sonra, bina inşaatının başlamasıyla 
Türk firmaları davet edilecek” dedi.

Enerji projelerine de ağırlık veren 
Azerbaycan; Cebrayıl, Şuşa, Zengilan, 
Kubadlı, Laçın, Kelbecer’de elektrik 

santrali kuruyor. Sukavu-
şan’da da elektriğe ek olarak, 
su santrali kurulacak. Elekt-
rik hattının yıl sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

Aliyev Yeni Kara 
Yollarının Temelini 

Attı
Dağlık Karabağ zaferinin 

ardından, Ermenistan’ın işga-
linden kurtarılan bölgeleri ka-
rış karış gezmeye devam eden 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, gerçekleştirdiği 

son ziyaret kapsamında Füzuli ve Ho-
cavend’i ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ziya-
ret kapsamında Füzuli- Hadrut ve Had-
rut - Cebrayıl- Şükürbeyli kara yolları-
nın temelini attı. Eşi Mihriban Aliyeva ve 
kızı Leyla Aliyeva ile Füzuli ve Hocavend 
illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fü-
zuli-Hadrut kara yolunun temel atma 
törenine katıldı. Aliyev, törende yaptığı 
konuşmada, yeni yolların yapımının iş-
galden kurtarılan bölgelerin imarında 
büyük önem taşıdığını belirtti.

Tören sonrasında Hocavend ilinin 
Hadrut kasabasına giden Aliyev, gön-
derin önünde diz çökerek Azerbaycan 
bayrağını öperek göndere astı. Aliyev, 
Hadrut’ta, Cebrayıl iline uzanacak ve 
Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Minci-
van-Zengezur Koridoru kara yolu ile 
kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da 
temelini attı.

Karabağ’ın Yeniden 
İmarı İçin 27 Milyar 

Dolarlık Yatırım 
Programı

“Tek millet, iki devlet” şiarıyla ha-
reket eden Türkiye, kardeş ülke Azer-
baycan’ın işgalden kurtarılan Dağlık 
Karabağ bölgesinin yeniden imarına 
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destek vermeye devam ediyor.

Türkiye, mineral yakıt üretiminin 8 
kat artacağı Dağlık Karabağ bölgesine, 
27 milyar dolar yatırım yaparak, yerin-
den edilmiş 1.5 milyon insanın evine 
ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Azer-
baycan’ın 14 milyar dolarlık ithalatında 
Rusya’dan sonra ikinci sırada Türkiye 
yer alıyor.

Geçmişten bugüne 12 milyar dolar 
değerinde toplamda 363 projeye imza 
atan Türkiye ve Azerbaycan’ın hedefi 
2023’e kadar ticaret hacmini 15 milyar 
dolara çıkarmak.

‘Bir Millet 
Birlikte Gelecek’

Azerbaycan, Türki-
ye’nin Dağlık Karabağ’ın 
işgalinin sona ermesinde 
gösterdiği askeri ve siyasi 
desteğinin ardından şimdi 
de ‘iki devlet tek millet’ slo-
ganıyla bölgenin yeniden 
imarını birlikte yapmak için 
çalışmalar başlattı. İşgal-
den kurtarılan bölgelerin 
yeniden imarında Azerbay-
can firmaları kadar, Türk 
firmaları da sürece aktif bir şekilde da-
hil olacak.

Ermeniler tarafından hayalet şeh-
re çevrilen bölgelerde, yol yapımından 
alt yapı çalışmalarına, enerji santral-
lerinden tarım sulamaya kadar birçok 
kritik projede Türk mühendislerin ve 
yöneticilerin imzası olacak.

“Zafer Yolu”
Modern şehircilik ilkelerinin esas 

alındığı imar sürecinde, yeniden kuru-
lacak olan yerleşim birimlerine ‘akıllı 
şehir’ ve ‘akıllı köy’ konseptlerinin uy-
gulanması için çalışmalar başlatıldı.

Ağdam, Füzuli, Cebrayıl, Zengilan 
gibi Ermeni işgali süresince büyük tah-

ribat almış bölgelerde kapsamlı imar 
çalışmaları yürütülüyor. Azerbaycan’ın 
zengin su kaynakları, güneş ve rüzgar 
enerjileri kullanılarak, ‘yeşil bölge’ 
oluşturulması planlanarak bölgeye re-
fah ve istikrar getirme amaçlanıyor.

Füzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden 
başlayan yeni yol, 20 yerleşim birimin-
den geçecek, oradan da Şuşa’ya uzana-
cak. Eylül ayında hazır hale getirilmesi 
planlanan 101,5 kilometrelik çift şeritli 
“Zafer Yolu” nun yapımını Azerbaycan 
Devlet Kara Yolları Ajansının (Azeryol) 
kontrolünde, Azerbaycan ve Türk şir-
ketleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Füzuli’den Şuşa’ya bir yol daha ya-
pılması da söz konusu. Bu güzergahta 
köprü ve tüneller inşa edileceği için 
yolun uzunluğu 84,6 kilometre olacak. 
İlk 48 kilometresi 6, diğer kısmı ise 4 
şeritli inşa edilmesi planlanan yolun 
2022’de tamamlanması öngörülüyor.

Füzuli’ye Havalimanı
Temelini Azerbaycan Cumhurbaş-

kanı Aliyev’in atmış olduğu Füzuli Ulus-
lararası Havalimanı ise Şuşa’nın ve Gü-
ney Kafkasya’nın uluslararası ulaşım 
ve ticaret merkezine dönüşmesine kat-
kı sunacak.

Havalimanı inşası, 15 Türk mühen-
dis ve proje müdürü tarafından yapıla-

cak. Bina ve diğer kısımların yapımında 
da Türk firmaları etkin görev alacağı 
havalimanının pist bölümünün ağustos 
ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Enerji projelerini de aksatmayan 
Azerbaycan; Cebrayıl, Şuşa, Zengilan, 
Kubadlı, Laçın, Kelbecer’de elekt-
rik santrali kuruyor. Sukavuşan’da da 
elektriğe ek olarak, su santrali kurula-
cak. Elektrik hattının yıl sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor.

Mayın temizliğine 
Mehmetçik katkı verecek

Bölgenin yeniden imarı için şüp-
hesiz ki, öncelikle bölgenin 
güvenliğinin sağlanması 
gerekir. Zira, Ermeniler 
bölgeyi ellerinde tutama-
yacaklarını anladıkları için 
neredeyse tüm bölgeyi, 
askeri sivil yerleşim yerleri 
ayırımı yapmadan mayın-
larla doldurmuş durum-
dalar. Bu sebeple de bir 
yandan inşaa işleri sürdü-
rülürken diğer yandan da 
mayın temizleme çalışma-
ları da Türkiye’nin deste-

yiyle aralıksız sürdürülüyor.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 10 bin 
kilometre karelik alanda mayın temiz-
leme çalışmalarına da ağırlık veriyor. 
Yaklaşık 168 bin metrekarelik alan ma-
yından temizlendi. Azerbaycan Ulusal 
Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA)’nın 
mayın arama-tarama-temizlik faaliyet-
lerine Türkiye de katkı sunuyor, eğitim 
veriyor ve savunma alanındaki tecrübe-
sini de Azerbaycan ile paylaşıyor. 160 
Türk askeri mayın kontrol merkezin-
de çalışma yürütüyor. Ağdam ilindeki 
mayın temizleme çalışmalarında da 
doğrudan rol alıyor. ANAMA mayın ara-
ma tarama temizleme müdürü Mabad 
Mehmedov, Türk ordusuyla sorumlu-
lukları bölüştüklerini ifade etti.
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TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ HER 
ALANDA ZİRVEDE

Azerbaycan’ın 44 gün 
süren destansı mü-
cadelesi “Bir millet 

iki devlet” şiarıyla dünya-
ya örnek gösterilen iki ülke 
ilişkilerini askeri alan başta 
olmak üzere bir çok alanda 
zirveye taşımaya devam edi-
yor. İki ülke ilişkilerinin daha 
da geliştirilmesine yönelik 
olarak anlaşmalar birer bi-
rer imzalanıp yürürlüğe gi-
rerken karşılıklı ziyaretlerde 
de yoğun bir gündem yaşa-
nıyor.

Türkiye Azerbaycan 
İş Forumu Göz 

Doldurdu
Türkiye ve Azerbaycan her alanda 

ikili ve çok taraflı ilişkilerini geliştirirken 
iki devlet arasındaki ticari ilişkiler de bu 
sürecin hızla bir parçası halin gelmeye 
başladı. Ankara’da düzenlenen Türkiye 
ve Azerbaycan iş forumu iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmine ilişkin  devlet 
başkanlarının 15 milyar dolarlık hede-
fine emin adımlarla ilerlendiğinin bir 
nişanesi haline geldi.  Aslında özellikle 
ticari anlamda atılan her adım iki ülkenin 
ticari potansiyeli düşünüldüğünde hede-
fe ulaşmak için ortaya koyulan kararlılık 
niteliğinde.

Bu kapsamda Azerbaycan’ın, Kara-
bağ savaşının ardından bölge ve ülkenin 
ekonomik kalkınmasına yönelik girişim-
leri öncesinde Ankara’da Türkiye-Azer-
baycan İş Forumu yapıldı.

Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Başbakanı Ali Esadov, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi 
Bakanı Mikayil Cabbarov, DEİK Başka-
nı Nail Olpak, Azerbaycan’da İhracat ve 
Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Baş-
kanı Yusif Abdullayev Azerbaycan Küçük 
ve Orta Ölçekli Girişimciliği Geliştirme 
Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mamma-
dov, ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi 
Başkanı Selçuk Akat katıldı.

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırım-
ların miktarının 30 milyar dolar olduğu-
nu hatırlatan, Azerbaycan Başbakanı Ali 
Esadov, Türkiye’de 2 bin Azerbaycanlı 
şirketin faaliyet gösterdiğini, Türkiye’ye 
yatırım yapan Azerbaycanlı iş insanla-
rının, hem şirket sayısı hem de yatırım 
miktarı bakımından Orta Asya ve Kafkas-
ya iş insanları arasında ilk sırada oldu-
ğunu belirtti.

Türkiye ziyareti kapsamında Karma 
Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın ger-
çekleştirileceğini söyleyen Esadov, bu 
toplantının ticari ilişkilerin gelişmesine 
katkı sağlayacağını ifade etti. Esadov, 
“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki-
ler özel önem taşımaktadır ve devlet baş-
kanlarının yorulmak bilmeyen çabaları 
sayesinde bugün en yüksek zirvededir” 
değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin siyasi, ekonomik, yatırım, 
enerji, ulaştırma ve tüm alanlarda sıkı iş 
birliği içinde olduğuna işaret eden Esa-
dov, yeni tip koronavirüs salgınına rağ-
men ticaret hacmindeki düşüşün, büyük 
bir düşüş olmadığını dile getirdi.

İki ülke arasında son olarak imza-
lanan kimlikle seyahat edebilme imkanı 
sunan anlaşmaya da dikkati çeken Esa-
dov, bunun iki ülke arasındaki iş birliğini, 
ticaret hacmini ve turist sayısını artıraca-

ğını vurguladı.

Esadov, Türkiye ile 
Azerbaycan’ın gerçekleş-
tirdiği büyük projelerin Av-
rupa’nın enerji güvenliğinin 
sağlanmasında ve iki ül-
kenin bir kavşağa dönüş-
mesinde büyük rol oyna-
dığını belirterek, “2017’de 
Bakü-Tiflis-Kars demir 
yolunu açarak, Türkiye ile 
Azerbaycan arasında demir 
yolu ulaşımı oluşturduk. 
Bakü-Tiflis-Kars ile taşınan 
yüklerin hacmi, geçen yıl 2 
katından çok arttı ve artışın 
gelecekte de devam edece-
ğine eminiz.” dedi.

Bölge ülkeleriyle oluş-
turulması planlanan 3+3 formatından 
da söz eden Esadov, “Bu çok taraflı for-
matın hayata geçirilmesinde en önemli 
rolü, yeni inşa edilecek Nahçıvan kori-
doru oynayacaktır. Bu koridor, Türkiye 
ile Azerbaycan arasındaki ticaret ilişkile-
rinin daha hızlı gelişmesine olanak sağ-
layacak, turizm ilişkilerinin gelişimine 
de ciddi ivme kazandıracaktır.” ifadesini 
kullandı.

Esadov, Karabağ’ın Ermenistan iş-
galinden kurtarılmasının ardından bölge-
nin dünyanın en güzel yerlerinden birine 
dönüştürme çalışmalarının başlatıldığını 
aktardı.Bu kapsamda Türk şirketleriyle 
anlaşmalar yapıldığını bildiren Esadov, 
“Zafer Yolu” adı verilen Füzuli-Şuşa Yolu 
başta olmak üzere birçok altyapı proje-
sinde Türk şirketlerinin yer aldığını söy-
ledi.

Esadov, Karabağ’ın yeniden kurul-
ması sürecinde Türk şirketlerinin yer 
almasından mutluluk duyduklarını kay-
dederek, bunun dışında Füzuli’de inşa 
edilen havalimanının projesinde de Türk 
şirketlerinin yer almasının öngörüldüğü-
nü aktardı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, karma 
ekonomik komisyon toplantısının ana 
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gündeminin tarım, ulaştırma ve savun-
ma sanayii ile Karabağ’ın yeniden ihyası 
olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 
Nahçıvan’ın Türkiye ile Azerbaycan’ın or-
tak stratejik önem taşıyan unsuru oldu-
ğunu belirtti. Nahçıvan ile Azerbaycan’ın 
doğrudan bağlantısının sağlanmasının 
Bakü’yü büyük bir lojistik merkez haline 
getireceğini belirten Oktay, “Özellikle Av-
rupa-Çin arasında orta koridoru düşün-
düğümüzde Bakü’nün öneminin büyük 
olacağını görüyoruz” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın yaşadı-
ğı terör ve işgal sorunlarında, Karabağ 
işgalinin çözümünü engelleyen ülkeler 
ile Türkiye’de teröre destek veren ülke-
lerin aynı olduğunu söyleyen Oktay, “İki 
ülke gardaş diyorsak, ekonomiyi gelişti-
receğiz, Karabağ’ı ihya edeceğiz, lojistik 
imkanları geliştireceğiz. Lojistik duvar-
lar, bürokratik engeller iş insanlarımızın 
arasına girmemeli” dedi.

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’nun 
ardından 11 anlaşma imzalanırken, top-
lantıda ayrıca Türkiye ile Azerbaycan ara-
sında 1 Mart tarihinde yürürlüğe giren 
tercihli ticaret anlaşması da genişletildi.

İki Ülke Arasında Ticari Sınırlar 
Da Ortadan Kalkıyor: Türkiye, 
Azerbaycan’dan Sıfır Gümrük 
Vergisiyle Gıda Ürünleri İthal 

Edecek
Türkiye ve Azerbaycan arasında ti-

cari potansiyeli harekete geçirmek adına 
atılan önemli adımlardan biri de gümrük 
vergileri hususunda atılan adımlardı.  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azer-
baycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın onaylan-
masına yönelik karar 26 Aralık 2020 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cum-
hurbaşkanı kararına göre, Türkiye ile 
Azerbaycan arasında tercihli ticaret an-
laşması uyarınca Azerbaycan’dan ithal 
edilecek bazı ürünlerin ithalatında uygu-
lanacak tarife kontenjanları da açıklandı. 
Azerbaycan’dan ithal edilecek ürünler 
arasında peynir, çay, bitkisel yağ, şeker, 
ve şarap gibi ürünler bulunuyor.

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de im-
zalanan anlaşma, Türkiye ile Azerbaycan 

arasında anlaşmada yer alan bazı mev-
cut ürünlerde tarifelerin indirilmesi ve ya 
kaldırılmasını, tarife benzeri ve tarife dışı 
engellerin kaldırılmasını, iktisadi ilişki-
lerin uyumlu bir şekilde geliştirilmesi 
ile ticaretin güçlendirilmesini ve ticarete 
teşvik edilerek sürdürülebilir ticaret için 
güvenli ortam yaratılarak adil rekabet 
koşulları yaratılmasını amaçlıyor.

Bunun yanı sıra, taraflar arası ti-
careti güçlendirmeyi amaçlayan anlaş-
manın uygulanması sonucu gelişmeleri 
adım adım gözleyecek olan anlaşmaya 
taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Ko-
mite de kuruldu.

Yaşat Vakfı ile Azerbaycanlı İş 
Adamları Bir Araya Geldi
Azerbaycan Devlet Vatandaşlık 

Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Dairesi 
(ASAN hizmeti) Başkanı Ülvi Mehdiyev’le 
Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları 
Birliği üyeleri Ankara’da bir araya geldi. 
Devlet Diaspora Komitesi’nin desteği ve 
Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve 
Dayanışma Vakfı’nın (TADİV) ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ankara 
Azerbaycan Büyükelçiliği temsilcileri de 
katıldı.

Toplantının amacı hakkında detaylı 
bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik 
ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, TADİV 
Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbay-
can Evi’nin Devlet Diaspora Komitesi’nin 
desteğiyle Vakıf bünyesinde faaliyet gös-
terdiğini belirtti. Başkomutan İlham Ali-
yev önderliğinde 44 günlük Vatanseverlik 
Savaşı’nda yenilmez Azerbaycan ordusu-
nun zaferini tarihi bir olay olarak değer-
lendiren Attar, şehit ailelerine ve gazile-
re destek olmanın vatandaşlık görevinin 
yanı sıra manevi bir görev niteliğinde ol-
duğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti toprak 
bütünlüğünün korunması ile ilgili Yaralı 
ve Şehit Ailelerini Destekleme Vakfı’nın 
(YAŞAT) hukuki işlevi hakkında konuşan 
Ülvi Mehdiyev ise, YAŞAT Vakfı’nın şeffaf 

ve etkin yönetiminin önemini vurguladı. 
Şehit ve gazi çocuklarının vatansever ye-
tiştirilmesinin, yükseköğrenimin ve top-
lumda her zaman sağlıklı bir konumda 
olmalarının sağlanmasında YAŞAT Vak-
fı’nın önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Toplantıda, YAŞAT Vakfı ile iş adam-
ları arasında etkin iş birliği olasılıkları 
üzerine görüş alışverişinde de bulunul-
du.

İki Kardeş birbirine Boru 
Hatları İle Daha Sıkı Bağlanıyor 

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işga-
linden kurtulmasıyla birlikte Nahçıvan’ın 
doğalgaz ihtiyacının Iğdır-Nahçıvan ara-
sında kurulacak yeni bir doğalgaz boru 
hattından sağlanması DA müjdeli haber-
ler arasında yerini aldı.

Türkiye ile Nahçıvan arasında kuru-
lacak yeni doğalgaz boru hattına ilişkin 
karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Yayımlanan karara göre, Nah-
çıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 
gerçekleştirilmesi için Iğdır’ın Merkez, 
Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırların-
da ve bu hattın güzergahında bulunan 
taşınmazlarla söz konusu proje kapsa-
mında inşa edilecek sabit tesisler, ula-
şım yolları, enerji nakil hatları, katodik 
koruma hatları ve anot yataklarının yapı-
mı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından acele kamulaştı-
rılması gerektiği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez yeni doğalgaz projesine 
ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Dev 
yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız 
Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattı ile 
derin bir anlam kazanacak. Gönülden 
bağlı olduğumuz Azerbaycan ile çok daha 
güçlü bağ kurmuş olacağız.”

Rekor sürede tamamlanan TANAP 
ile 30 Haziran 2018 tarihinden bugüne 
kadar 8,1 milyar metreküp doğalgazın 
taşındığına dikkat çeken Dönmez, “Bu 
projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini 
yakacak” dedi.

Karabağ’ın işgali süresince Nah-
çıvan’a Azerbaycan’dan gelen doğalgaz 
boru hattı Ermenistan tarafından tahrip 
edilmişti. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip 
olan ve bunun yanında yıllık doğalgaz 
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tüketimi yarım milyon metreküpü bulan 
Nahçıvan’a, işgal süresince İran üzerin-
den doğalgaz iletilmişti.

44 gün süren mücadele neticesinde 
ise işgalden kurtarılan Nahçıvan’ın eko-
nomisinin yeniden canlandırılması plan-
lanıyor.

Türkiye’den Karabağ’ın 
Tarımsal Kalkınması İçin 

Kardeş Ülke Azerbaycan’a Tam 
Destek

İşgalden kurtarılan topraklar iki ül-
kenin tarımsal kalkınma hamlelerinin 
eşgüdüm halinde tek bir amaç uğruna 
seferber edilmesine vesile oldu. Azer-
baycan, yıllardır işgal altında kalan 18 
bin kilometrekarelik Karabağ’ın verimli 
topraklarını üretime kazandırmak için 
çalışmalara başladı. Karabağ, Türki-
ye’nin tecrübesi ve uygulanacak modern 
teknoloji ile enerji, tarım ve hayvancılık 
alanlarında ekonomiye doğrudan katkı 
sağlayacak. Ermenistan’ın işgalci tutu-
mu nedeniyle yıllardır sınırlı sayıda su 
kaynaklarına sahip olan Azerbaycan, 
artık Aras Nehri’nin etrafındaki verimli 
arazilerden de yararlanabilecek.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Ke-
rimov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Biz nasıl ki topraklarımızın işgalden 
kurtarılmasında Türkiye’nin desteğini 
hissettiysek, hesap ediyoruz ki toprak-
ların inkişaf edilmesin diye bu toprakla-
rın inşa edilmesinde özellikle bu sahada 
da tarım alanının inkişaf ettirilmesinde 
Türkiye- Azerbaycan iş birliği, Türkiye-A-
zerbaycan emektaşlığı zorunludur” söz-
leriyle iki ülke arasındaki birlik ve daya-

nışmanın altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 
de Bakü temasları sırasında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı ilham Aliyev tarafından 
kabul edildi, Başbakan Ali Asodov ile gö-
rüştü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı 
olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın yanın-
da olduklarını belirtmek için Azerbay-
can’ı ziyaret ettiğini belirten Pakdemirli, 
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde 
ettiği büyük askeri zaferin ekonomik za-
ferle taçlandırılması gerektiğini belirtti. 
İşgalden kurtarılan bölgelerin tarımsal 
kalkınması için de her türlü desteği sağ-
layacaklarının altını çizdi.

Pakdemirli, “Bölgenin önemli kısmı 
tarım, orman ve mera arazileri. Gerek 
çiftçilerin eğitilmesi gerek sulamayla il-
gili konular gerekse ormancılıkla ilgili 
konularda destek sağlayacağız. Savaş-
ta ve barışta, Türkiye her zaman kardeş 
Azerbaycan’ın yanındadır. Türkiye’nin 
tarımla ilgili önemli bir başarısı var. Av-
rupa’da birinci, dünyada ilk 10’a giren 
ülkeyiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle 
beraber ülkelerimizdeki üretimi ve iş bir-
liklerini artırma gayreti içerisinde olaca-
ğız” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakü temasları 
kapsamında Azerbaycan Tarım Baka-
nı İnam Kerimov’la da bir araya geldi. 
Görüşmenin ardından iki ülkenin Tarım 
Bakanlıkları arasında “Tarımda modern 
teknolojilerin paylaşımı ve tarımsal eği-
tim konusunda işbirliği niyet beyanı” im-
zalandı.

İş birliğinin En Sağlam Kolu: 
Kültür

Türk kültürün en önemeli temsil-
cileri olan Azerbaycan ve Türkiye ortak 
kültürün görünürlüğünü artırmak için de 
son dönemde önemli girişimlerde bulun-
du. Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Keri-
mov bir takım ziyaretler ve görüşmelerde 
bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile işgalden 
azad edilen bölgelere ilişkin görüşen Ke-
rimov, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, ile bir araya geldi.

Fahrettin Altun, heyetlerin bir ara-
ya geldiği görüşmede, Türkiye ve Azer-
baycan arasında her alanda temasların 
artmasının kendilerini memnun ettiğini 
söyledi. “İki devlet, tek millet” şiarının 
sözden ibaret olmadığını dünyaya gös-
terdiklerini belirten Altun, Karabağ’ın 
kurtarılması sürecinde yalnızca askeri ve 
siyasi anlamda değil, iletişim ve medya 
alanında da yakın iş birliği içerisinde ol-
duklarını anlattı.

Savaş döneminde temelleri atılan 
Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Plat-
formu’nun resmiyete kavuşmasının iş 
birliğinin kurumsallaşması açısından 
çok değerli bir adım olduğunu vurgu-
layan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından üç dilde hazırlanan 
“Karabağ’da 44 Günde Gelen Zafer” kita-
bıyla da Türkiye-Azerbaycan kardeşliği-
nin nişanesi olan bir eser ortaya koyduk-
larını aktardı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov 
da yeni görevinde ilk resmi ziyaretini Tür-
kiye’ye yapmaktan büyük mutluluk duy-
duğunu aktararak “Kardeş Türkiye’nin 
desteğini sadece Karabağ Savaşı’nda de-
ğil bütün tarih boyunca hissettik. 100 yıl 
önce de Kafkas İslam Ordusu ile birlikte 
Azerbaycan’ı, Bakü’yü işgalden kurtar-
mıştık. Bugün de Karabağ’ı sizin deste-
ğinizle işgalden kurtardık. Türk devletine 
ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu 
desteği hiçbir zaman unutmadık, unut-
mayacağız.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Ke-
rimov’un bir sonraki durağı ise TRT Genel 
Müdürlüğü oldu. Kerimov, TRT Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İbrahim 
Eren’i ziyaret etti.
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AZERBAYCAN’IN MEDENİYET BEŞİĞİ 
ŞUŞA KÜLTÜR BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ

A
zerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Azerbaycan Kül-
tür Bakanı Anar Kerimov ile 
video konferans yoluyla bir 

toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın 

zengin bir kültüre sahip olduğunun al-

tını çizen Aliyev, Kerimov’a bu kültürün 

yaşatılması ve korunması konusunda 

talimatlar verdi. Azerbaycan kültürü-

nün muhafaza edilmesinde muğam, 

aşıklık ve halıcılık sanatlarının önemini 

vurgulayan Aliyev, dini ve mimari yapı-

Azerbaycan’ın kalbi Karabağ, Karabağ’ın kalbi Şuşa’dır. 
Şuşa’nın anavatana dönüşü bu nedenledir ki Azerbaycan 

halkında ve tüm Türk dünyasında sevinçle karşılanmıştır. 
Ermeni işgali altında geçirdiği her gün üzerindeki Türk 

izleri silinmeye çalışılan Şuşa için güzel günlerin geleceğini 
Azerbaycan’ın Ali Başkomutanı bizzat verdi.  Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım 2020 tarihinde 
Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentini ülkenin “kültür 

başkenti” ilan ettiğini duyurdu.
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ların korunması gerektiğinin de altını 
çizdi.

“Şuşa’yı Azerbaycan 
Kültürü’nün başkenti ilan 

ediyorum”

Ermenilerin büyük bir yıkımla gi-
riştikleri tecavüzün yaşandığı dönemde 
Şuşa bölgesinde 25.000 kişi yaşıyordu. 
Bölgede yaşayan Azerbaycan Türkleri-
nin tamamı vatanlarını terk etmek zo-
runda kaldılar.

İşgal sonucunda Şuşa’daki  tari-
hi ve kültürel yapıların neredeyse ta-
mamı düşman tarafından yağmalandı. 
Şuşa Tarih Müzesi, Devlet Halı Müzesi 
ve Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nin bir 
şubesi, Karabağ Devlet Tarih Müzesi 
ve Laçın’deki Agoğlan Tapınağı, Paleo-
litik dönem Azıh Mağarası, Hocalı’daki 
Askeran Kalesi, Kelbecer Tarih Müzesi 
ve diğerleri yaklaşık 5.000 yıllık tarihe 
sahip yapılar olarak kayıt altındaydı. 
Kültür merkezleri ve sanat galerilerinin 
eşsiz parçaları yıkıldı ve yağmalandı, 
kutsal tapınaklar ve camilere hakaret 
edildi, kütüphaneler yakıldı ve özgün el 
yazmaları yok edildi. Şuşa’da 7 anaoku-
lu, 22 ortaokul, kültür ve eğitim, ziraat 
kolejleri, 8 kültür evi, 14 kulüp, 20 kü-
tüphane, 2 sinema, 3 müze ve bir or-
yantal müzik aleti fabrikası Ermeniler 
tarafından yıkıldı.

İlham Aliyev, Anar Kerimov ile ger-
çekleştirdiği toplantı sırasında başlıca 
görevlerinin Ermeniler tarafından tah-
rip edilen tarihi ve kültürel anıtların 
aslına uygun olarak yeniden yapılması 

olduğunun altını çizdi ve şu sözleri kul-

landı:

“Şuşa’yı Azerbaycan kültürünün 

başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri 

bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan’ın 

değil, bölgenin kültür başkenti sayıla-

bileceğini düşünüyorum. Şuşa’nın kül-

türel yaşamı zengin olmalıdır. Şuşa’nın 

restorasyonu için çalışmalar artık baş-

ladı. Benim talimatım üzerine oraya 

büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, za-

man kaybetmeden, aynı zamanda acele 

etmeden aslına uygun olarak restore 

edilmelidir.”

“Azerbaycan’da yaşayan 
Ermeniler bizim 

vatandaşlarımızdır”

Aliyev, Ermenistan’ın işgali altında 

bulunan topraklarda 60’tan fazla cami-

nin yıkıldığını ve zarar gördüğünü ha-

tırlatarak, hiçbir uluslararası kurumun 

Ermenistan’ı kınamadığını ifade etti.

Azerbaycan’ın Ermeni halkıyla 

hiçbir sorunu olmadığını vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Aliyev, “Hiçbir ulusla-

rarası kurum bu konuda Ermenistan’ı 

kınamıyor. Biz ise Ermeni kiliselerini 

koruyoruz. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir 

sorunumuz yok ve Azerbaycan’da yaşa-

yan Ermeniler bizim vatandaşlarımız-

dır. Bugün Karabağ bölgesinde yaşa-

yan Ermeniler de eminim, Azerbaycan 

devletinde normal yaşayabileceklerini 

artık anlıyorlar.” dedi.

Füzuli’ye uluslararası 
havalimanı inşa edilecek

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kül-
tür Baknaı Anar Kerimov’a, bu yıl Şuşa 
kentinde “Harı Bülbül” müzik festivali 
ve ‘Vagif’ şiir günleri yapılması talima-
tını verdi. Toplantıda Füzuli şehrine de 
uluslararası havalimanı inşa edilece-
ğini müjdeleyen Aliyev şu ifadeleri kul-
landı:

“Füzuli iline de uluslararası hava-
limanı inşa edeceğiz. Bu yıl en azından 
iniş ve kalkış şeritleri hazır olacak. Ora-
sı Şuşa’ya da yakın.”

2021 yılı ‘Nizami Gencevi Yılı’ 
ilan edildi

Aliyev, yıl ünlü Azerbaycanlı şair 
ve düşünür Nizami Gencevi’nin 880. 
doğum yılı olduğunu hatırlatarak, 2021 
yılını “Nizami Gencevi yılı” ilan ettiğini 
duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlı-
ğı’nın resmi sitesinde konuya ilişkin bir 
bildiri yayımlandı.

Yayımlanan bildiride, Nizami Gen-
cevi’nin doğum yıl dönümlerinin Azer-
baycan’da her zaman kutlandığı ve 880. 
doğum yılının anısına “Nizami Gencevi 
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Yılı” ile ilgili eylem planının geliştirile-
ceği ve uygulanacağı belirtildi.

Hayatı boyunca Gence’de yaşayan 
Nizami Gencevi, Ortadoğu felsefi-sos-
yal ve sanatsal-estetik düşünce tarihini 
zenginleştirmenin yanında Doğu min-
yatür sanatının da gelişmesine büyük 
bir ivme kazandırmıştır.

Bildiride Gencevi ile ilgili şu ifade-
ler kullanıldı:

“Dünya edebiyatının önde gelen 
temsilcilerinden, büyük bir Azerbaycan 
şairi ve düşünürü olan Nizami Gencevi, 
insanlık sanat düşüncesi tarihçesine 
yeni bir sayfa açan ender şahsiyetler-
den biridir. Halkımızın maneviyatının 
ayrılmaz bir parçası haline gelen büyük 
sanatçının parlak mirası, yüzyıllar bo-
yunca Doğu’nun eşsiz kültürel hazine-
lerinde hak ettiği yeri korumuştur.

Nizami’nin dehası, her zaman dün-
ya doğu araştırmalarının ilgi odağı ol-
muştur. Nizami’nin sanatının ülkemiz-
de incelenmesi ve tanıtılması alanında 
pek çok çalışma yapılmış, eserlerinin 
hukuk alanında çok değer verilen bi-
limsel-eleştirel bir metni hazırlanmış, 
kitapları zarif bir tasarım ve toplu tiraj-
la basılmıştır. Nizami’nin edebiyatta ve 
sanatta unutulmaz bir imajı yaratıldı. 
Şairin mozolesi memleketi Gence’de, 
Bakü, St. Petersburg ve Roma’da hey-
kelleri dikildi.”

Azerbaycan’ın Kalbi Şuşa’da 
Atatürk Caddesi Açıldı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ za-
ferinin ardından işgalden kurtardığı 
topraklarının bir bir ismini değiştirerek 
özüne kavuşturuyor.

Özgürlüğüne kavuşturulan Şu-
şa’da imar çalışmaları devam ederken, 
Ermenilerin sokak ve caddelere verdi-
ği Ermenice isimler değiştirildi. Kentin 
giriş kapısının restore edilmesinin ar-
dından, kentin adı kapıya Azerbaycan 
Türkçesi ile yazıldı.

İnternetteki harita servislerinde 
Şuşa’nın kent haritası ise yenilendi. 
Güncellenen yeni haritada, sokak adları 
Ermenice ’den Azerbaycan Türkçesi’ne 
çevrildi. Bazı yerlere işgal öncesi isim-
ler, bazı yerlere ise yeni isimler verildi.

Ermeni katil Manukyan’ın ismi 
silindi yerine Atatürk ismi 

verildi

Daha önce Ermeni çetelerine ön-
derlik ederek Van ve bölgesinde çok 
sayıda kadın, yaşlı ve çocuk demeden 
Türkleri şehit eden Ermeni terörist 
Aram Manukyan’ın adı verilen caddenin 
ismi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in talimatı ile değiştirilerek ‘Ata-
türk’ adını aldı.

1915 Van İsyanı’nın sorumluların-
dan, binlerce Türk’ü katleden Aram 
Manukyan’ın adının silinmesinin yanı 
sıra Şuşa’da değiştirilen bazı sokak-
ların yeni isimleri şu şekilde; 20 Ocak, 
Üzeyir Hacıbeyli, Mirza Fatali Ahundov, 
Fikret Amirov.

Sarıyer’de Azerbaycan Caddesi 
Açıldı

Sarıyer’de İstanbul’un en güzel 
caddelerinden, Ayazağa’dan Kağıtha-
ne’ye kadar uzanan Cendere Cadde-
si’nin ismi Azerbaycan Caddesi olarak 
değiştirildi. Sarıyer Belediye Meclisi ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nden oy birliğiyle geçen karar doğ-
rultusunda, İstanbul Valiliği’nin 11 Ey-
lül 2020 tarihli onayından sonra 3 Şubat 
günü cadde tabelaları değiştirildi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolo-
su ve İBB yetkililerinin de katıldığı açılış 
programında konuşan Sarıyer Belediye 

Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer ile Azer-
baycan arasında gönül köprüsünün ku-
rulduğunu ifade etti.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli, 
Şuşa’da Bir Okul Projesi 

Başlattı

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri 
Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabı 
üzerinden 16 Ocak 2021 tarihinde yaptı-
ğı açıklamada ‘Ülkü Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz 
derslik bir ilkokulun yapılması hedefi-
mizdir’ dedi.

Bahçeli, ‘’Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de 
kurtarılması zulmün mukavemetini 
kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kö-
türüm hayallerini suya düşürmüştür. 
Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve 
tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat 
ve düşünce hayatının kaynaklarından 
birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve bura-
da yaşayan Türk çocuklarının geleceği 
hepimizin manevi sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun 
bulursa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz Şuşa 
kentinde inşa edilecek okulun projesi, 
Isparta eski Belediye Başkanı ve Bah-
çeli’nin danışmanı yüksek mimar Yusuf 
Ziya Günaydın tarafından çizildi. Mimar 
Günaydın, ana motifte sadece Şuşa’da 
yetişen ve ‘Özgürlük çiçeği’ olarak 
isimlendirilen Har-ı Bülbül’ün kullanı-
lacağını açıkladı. Okul temelinin bu yıl 
içerisinde atılması bekleniyor” ifadele-
rini kullandı
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DÜNYA AZERBAYCAN TÜRKLERİ 
SOYKIRIM KURBANLARI ANMA 

TOPLANTISI YAPILDI

D
evlet Diaspora Komitesi, “31 
Mart – Dünya Azerbaycan 
Türkleri Soykırım Kurbanla-
rı Hakkındaki Gerçeği Dünya 

Toplumuna İletmek: Hukuki ve Tarihi 
Bir Perspektifler” konusunda ulusla-
rarası bir video konferans düzenledi. 
48 ülkeden 150’den fazla vatandaşın 
katıldığı konferansta soykırım kurban-
larının ve şehitlerin anısı yad edildi ve 
soykırımla ilgili bir video gösterildi. 
Konuşmasına Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in “Azerbaycan’ın tarihi toprak-
larında bugünün Ermeni devleti kurul-
du. Bu tarihsel bir gerçektir” sözleriy-
le başlayan Devlet Diaspora Komitesi 
Başkanı Fuad Muradov, soykırımın ta-
rihçesinden bahsetmenin yanı sıra, 30 

yıldır işgal altında kalan topraklarımızın 
özgürleşmesinden ve diasporamızın 44 
günlük savaş esnasındaki bilgi savaşın-
daki fedakarca çalışmasından bahse-
derek diaspora üyelerine teşekkür etti.  
Milli Meclisin Başkan Vekili Tarih Bi-
limleri Doktoru Profesör Fazail İbra-
himli yaptığı konuşmada, yüzyılı aşkın 
süredir soykırıma maruz kalan her 
Azerbaycanlının bugün intikamını al-
dığını ve ruhlarının artık şad olduğunu 
kaydetti.

Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı, Hukuk Doktoru Pro-
fesör Emir Eliyev, 31 Mart 1918 olayla-
rı ve Hocalı Soykırımı hakkında detaylı 
bilgi vererek, dünyada barış ve istik-
rarın sağlanması için Ermeni faşizmi 

hakkında uluslararası toplumun bilgi-
lendirilmesinin her zaman önemli ve 
güncel olduğunu, uluslararası suçların 
tarih ve zamanı olmadığını ve mutlaka 
cevabının verileceğini dikkatlere sundu.

Konferansa yurtdışından katılan 
Azerbaycanlı bilim adamları, iş adam-
ları ve diaspora temsilcileri ile çeşitli 
alanlarda geniş bir görüş alışverişin-
de bulunuldu. Ermenilerin ve onların 
destekçilerinin durmadan çalışan iftira 
kampanyalarını susturmak ve halkımı-
za karşı hayata geçirilen düşmanca si-
yasete ve provokasyonlara karşılık ver-
mek için her birimizin siyasi, ideolojik 
ve bilimsel anlamda hazırlıklı olmamız 
gerektiği bir kez daha vurgulandı.
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YABANCI DİPLOMATLAR VE ASKERİ 
ATAŞELER, FÜZULİ BÖLGESİNDE İŞGALDEN 

KURTARILAN MERDİNLİ KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

A
zerbaycan Cumhurbaşka-
nı İlham Aliyev’in talimatıyla 
6 Mart’ta Azerbaycan’daki 
diplomatik temsilcilikler ve 

askeri ateşeler ile işgalden kurtarılan 
bölgelere ziyaret düzenlendi. Ziyaretin 
amacı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin ka-
dim Azerbaycan topraklarında işlediği 
zulüm ve suçları tanımaktır.

Diplomatlara ve askeri ataşelere 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanının Dış Politika konusundaki yar-
dımcısı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı’nın yardımcısı Elçin 
Emirbeyov, Dışişleri Bakan Yardımcısı, 
ADA Üniversitesi Rektörü Hafız Paşa-
yev ve diğer yetkililer eşlik etti.

Azerbaycan’daki diplomatik mis-
yon temsilcileri, askeri ataşeler ve ga-
zeteciler, Ermeni işgalinden kurtarılan 
Füzuli bölgesindeki Merdinli köyünü zi-
yaret ederek buradaki caminin mevcut 
durumu hakkında bilgi aldılar.

Ermeni vahşeti hakkında bilgi ve-
ren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hik-
met Hacıyev, Merdinli’yi ziyaretin ana 
nedenlerinden birinin köyün yıkılması 
ve köydeki tarihi caminin yıkılması ol-
duğunu söyledi. Hacıyev, “diğer işgal 
edilmiş bölgelerde olduğu gibi  bu kö-
yün camisi de domuz beslemek için 
kullanıldı. Şimdiye kadar ziyaret ettiği-
niz köylerde, yerleşim yerlerinde gör-
dünüz, buralarda taş taş üstünde bıra-

kılmamış. Bütün bunlar vandalizmin bir 

göstergesidir. Caminin yıkılmasıyla bir-

likte ona hakaret edilmesi tüm dinlerde 

kabul edilemezdir. Bu, Azerbaycan hal-

kına ve Müslümanların duygularına bir 

hakarettir“ dedi.

Başkan yardımcısı, diğer bölgeler 

gibi bu köyün de piyade ve tanksavar 

mayınlarıyla ağır şekilde kirlendiğini 

sözlerine ekleyerek, “ANAMA bu böl-

geleri temizlemek için çalışıyor, ancak 

10 Kasım beyanatından bu yana 50’den 

fazla Azerbaycanlı sivil ve asker bu ma-

yınların kurbanı olmuştur” ifadelerini 

kullandı.
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Karabağ zaferinin baş mimarı, ordusu ve milleti ile tek 
yürek olan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev en bü-
yük mücadelesini haklı operasyonu tüm dünyaya aktarırken 
verdi. Ermeni yalanlarına ve tüm dünyada yürütmeye ça-
lıştığı dezenformasyona karşı güçlü çıkışları ile dünya ka-
muoyunun gündemine oturdu. Bu süreç Vatan Muharebesi 
sonrasında da devam ediyor. Öyle ki 26 Şubat’ta Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yerli ve yabancı basın için bir 
basın toplantısı düzenledi. Pek çok başlıkta gündemi değer-
lendiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kendisine yöneltilen 
sorular ışında açıklamaları şöyleydi:

‘Hocalı Soykırımı, Ermeni faşizminin bir 
tezahürüdür’

Hocalı soykırımının yıl dönümüne denk gelen basın top-
lantısında Cumhurbaşkanı ilham Aliyev’in ilk gündem mad-
desi Hocalı’da yaşanan vahşet ve Ermeni terörizmi oldu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Hocalı soykırımının 29. Yıl dö-
nümü olduğunu belirterek yaşananların bir soykırım oldu-
ğunun altını çizdi.  Bu soykırım sonucunda 613 sivil özel bir 
zulümle öldürüldüğünü belirtti ve bunlardan 106’sı kadın 

63’ü çocuk. Cümlesi Bu soykırım sonucunda 613 sivil özel 
bir zulümle öldürüldüğünü belirtti ve bunlardan 106’sı kadın 
63’ünün çocuk olduğunu vurguladı.

Hocalı soykırımının uluslararası arenada tanınmasına 
yönelik çalışmalara da değinen Aliyev sözlerini şöyle sürdür-
dü:

‘Hocalı soykırımı dünya camiası tarafından tanın-
makta, 10’dan fazla ülke bu olayı resmen soykırım ola-
rak tanıdı ve doğruladı ve bu süreç devam ediyor. Azer-
baycan Devleti ve ülkemizin kamu kuruluşları bu alanda 
çok aktif. Ermeni devletinin savaş suçları belgelendi, 
video ve fotoğraf malzemeleri geniş bir izleyici kitlesi-
ne sunuldu. Artık yirminci yüzyılın sonunda Azerbaycan 
halkının soykırıma uğradığını tüm dünya görüyor ve bi-
liyor.’

‘Savaş alanında Hocalı kurbanlarının intikamını 
aldık’

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermeni ordu-
sunu yenerek, tarihi Azerbaycan topraklarında Hocalı kur-
banlarının kanının yerde kalamadığını ifade eden Aliyev, 

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV
GÜNDEMİ ULUSLARARASI BASINA DEĞERLENDİRDİ
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Azerbaycan, güçlü bir devlet olarak, bu tür eğilimler görünür 
olmasına rağmen, Ermeni faşizminin yeniden yükselmesine 
asla izin vermeyeceğini belirtti.

‘Ermenistan’daki olaylar Ermenistan’ın iç 
meselesidir’

Basın mensuplarının gündeminde Azerbaycan’ın gali-
biyeti sonrasında iç karışıklığa ve kaosa sürüklenen Erme-
nistan’daki sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Aliyev’in görüşleri 
oldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın içinde bu-
lunduğu zor bir durumuna dikkat çekerek yaşanan süreçle-
rin ülkenin devlet yapısının temellerini büyük ölçüde zayıflat-
tığını belirtti. Söz konusu durumun suçluların Ermenistan’ın 
geçmiş ve şimdiki liderleri olduğunu söyleyen Cumhurbaş-
kanı Aliyev, yirmi yıldır Koçaryan-Sarkisyan cuntasının aslın-
da Ermenistan’ı uçuruma sürüklediğini ve krize yol açtığını 
ifade etti. Aliyev Ermenistan’ı tanımlarken ülke bir bütün 
olarak bağımsızlığını neredeyse yitirmiş olduğunu ve daha 
çok bir koloniye benzediğini ifade eden Cumhurbaşkanı bu-
nun temel nedeni olarak saldırganlık politikasını gösterdi.

Füzuli havalimanı yeni kapılar açıyor
Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli havalimanı konusunda 

büyük beklentilere sahip olduğunu sözlerine şöyle devam 
ederek göstermiş oldu;

‘Elbette, havalimanının inşaatının ne zaman ta-
mamlanacağını kestirmek zordur, çünkü alanın ma-
yından arındırılmasıyla ilgili sorunlar, bu alana erişim 
olasılığı zordur. Ancak havalimanının bu yıl hizmete gire-
ceğini umuyoruz. Sonbaharın başında olmasını istiyoruz. 
Her şey planlandığı gibi giderse, havalimanı sonbaharın 
başlarında hizmete girecek. Bu, havalimanını hem yurt 
dışından alacağımız kargoyu dikkate alarak bölgelerin 
restorasyonu için hem de komşu ülke vatandaşlarının 
Şuşa’ya gidip gelmeleri için kullanmamızı sağlayacaktır. 
Çünkü Şuşa’da havalimanı ile aynı anda iki otoyol inşa 
ediliyor. Bu yollardan birine “Zafer Yolu” adını verdim. 
Azerbaycan özel kuvvetleri ormanlardan ve vadilerden 
geçerek Şuşa’ya gittiler. Nispeten alçak olan başka bir 
yol, havaalanından doğrudan erişim sağlayacaktır. Dola-
yısıyla yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların yanı sıra di-
ğer ülke vatandaşlarının da böyle bir fırsata sahip olaca-
ğına inanıyorum. Havalimanları inşa etme planlarımızın 
Füzuli ile sınırlı olmadığını söylemeliyim. Çevre düzen-
leme programlarını ve Zengilan’ın çok önemli bir lojistik 
merkez olacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak Lac-
hin ve Zengilan’da havalimanları inşa etmeyi planlıyoruz. 
Bildiğiniz gibi geçen yıl 10 Kasım Deklarasyonu’nun nok-
talarından biri Ermenistan topraklarında Azerbaycan’ı 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne, Azerbaycan’ı Türkiye’ye 
ve aynı zamanda Rusya’yı Türkiye’ye bağlayan bir kori-
dorun açılmasıydı. Dolayısıyla büyük planlarımız var ve 

bunları hayata geçireceğiz. Bu yıl, bölgelerin restorasyo-
nu için oldukça büyük bir özel yatırım programı onaylan-
dı. Yapılan sözleşmeler bazında ilk ödemeleri yapıyoruz.’

İşgalden kurtarılmış toprakların yeniden entegrasyonu 
konusunda sorulan soruların önemli başlıklarından birisi öz 
topraklarından göç etmek zorunda kalan sivillerin geri dö-
nüşüne ilişkindi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev toplantıda kaçkınların geri 
dönüşüne ilişkinde önemli bilgiler verdi.  ‘Tüm altyapısı çök-
müş, şehirleri yok edilmiş, geri dönülecek yer yok’ diyerek 
durumu özetleyen Cumhurbaşkanı, kendi ziyaretlerinden iz-
lenimlerini de paylaştı.

‘Hemen hemen tüm köyler yıkıldı. Ben defalarca 
kurtulmuş bölgelere gittim, yüzlerce kilometre sürü-
yorsunuz ve sadece yıkılan köyleri görüyorsunuz, hiçbir 
yerde tek bir bina yok. Ağdam’da tek bir bina yok. Erme-
nilerin ateşi düzeltmek, Azerbaycan askerlerinin oraya 
hareket edip etmediğini görmek için referans noktası ve 
gözlem noktası olarak kullandıkları, kısmen yıkılmış tek 
bir cami kaldı. Füzuli’de tek bir bina yok. Bayrak dikecek 
bir yer bile yoktu. Bayrağı bayrak direğine astık. Cebra-
il’de de durum aynı.

Bu nedenle, şimdi mayın alanını temizliyoruz ve 
buna paralel olarak, hasarı değerlendirmek için tüm 
fırsatları kullanıyoruz. Ayrıca, işgalcilere karşı doğru-
lanmış iddialar sunmak için uluslararası kuruluşlar 
aracılığıyla insansız hava araçlarıyla çekim yapıyoruz. 
Aynı zamanda şehirlerin ve köylerin kalkınması için ana 
planların geliştirilmesi için talimatlar verildi. Vatandaş-
larımızın dönüşü için ana aşamalar bunlar. Pilot proje-
ler de başlattık. Bir proje - “akıllı köy” projesi çoktan 
başladı. Kurtarılan topraklarda 30 yıl boyunca toprakla-
rından sürülen insanlar için maksimum fırsatlar yarat-
mak istiyoruz. Bunu hak ediyorlar. Onurla yaşamayı ve 
modern dünyanın tüm nimetlerinden yararlanmayı hak 
ediyorlar.’

‘Kendime her gün vatandaşlarımız topraklarına 
ne zaman dönebilir diye soruyorum’

Cumhurbaşkanı Aliyev sorulan soruları açık ve samimi 
bir dille cevapladı. Aliyev, ‘Yurttaşlarımız topraklarına ne za-
man dönebilirler? Sorusuna ilişkin; “Biliyor musun, muhte-
melen her gün kendime aynı soruyu soruyorum. Çünkü bunu 
bir an önce başarmamızı da istiyorum” ifadelerini kullandı. 
“Akıllı köy” projesinden bahseden Aliyev, projenin şimdiden 
hayata geçmeye başladığını, bu projenin Zengilan bölgesinin 
üç köyünde - Birinci, İkinci, Üçüncü Ağalı’da uygulanacağını 
ve projeyi bu yılın sonuna kadar tamamlama talimatı verdiği-
ni kaydetti. Bu proje ile gerekli tüm altyapı yapılacak, tarlalar 
restore edilecek ve insanlar vatanlarına geri dönecek.

Aliyev; ‘Büyük şehirlere dönüş için ise tabi ki şe-
hirlerin master planlarının yapılması gerekiyor. Örneğin 
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Ağdam şehri. Savaştan önce orada yaklaşık 40.000 kişi 
yaşıyordu. Şimdi nüfus 50.000’den fazla arttı. 50.000, 
belki 70.000 kişilik bir şehir planlamalı ve altyapı oluş-
turmalıyız. Bundan sonra okullar ve hastaneler dahil 
binalar inşa edilmelidir. Yani çok zaman alıyor. Tekrar 
ediyorum, rekabet edeceğimiz ana zaman zaman. Çün-
kü fon var. Tüm güçlerimizi seferber ettik. Ama zaman, 
elbette, hakkını belirler. Tarih vermek istemem. Ak-
lımda randevular olmasına rağmen insanları vaktinden 
önce mutlu etmek, hatta belki biraz heyecanlandırmak 
istemiyorum. Ama inan bana Halkımızı en kısa sürede 
aşamalı olarak bu alanlara geri getireceğiz. Aynı za-
manda, her şeyden önce kurtarılacak tüm bölgelerde 
restore edilecek köylerin bir listesi derleniyor. Bu konu-
da da aktif olarak çalışıyoruz’ dedi.

‘Türkiye ilk günden beri çok olumlu bir tutum 
sergiledi’

Türkiye’nin misyonu ne olacak? Sorusu da basın men-
supları tarafından Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletildi. Cumhur-
başkanı Türkiye’nın tutumundan duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, ‘Türkiye, Azerbaycan’ın haklı davasına ilk günler-
den beri destek veriyor. Sevgili kardeşim, Cumhurbaşkanı ilk 
günlerden çok net açıklamalarda bulundu. Diğer yetkililer 
- Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, diğer bakanlar, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Tüm bu açıklamalar, bize 
verilen siyasi ve manevi destek bizi güçlendirdi ve aynı za-
manda birçokları için çok ciddi bir mesaj oldu. Savaştan son-
ra bile Türkiye’nin çok olumlu bir tavrı var. Türkiye, İran ve 
Gürcistan’ın gelecekte böyle bir isteği olursa Gürcistan ortak 
platforma katılabilir. Bugün Türkiye bir dünya gücü olarak 
bizimki dahil tüm coğrafyalarda çok olumlu rol oynuyor ve bu 
bölgenin istikrarı için çok önemli’ dedi.

‘Savaş sonrası bölgesel entegrasyon ve ticaret 
hız kazanacak’

Savaştan sonra bölgenin kalkınması için geleceği na-
sıl değerlendiriyorsunuz ve ülkemize, bölge ülkelerine na-
sıl katkı sağlayacak? Sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev 
bölgeye yönelik gelecek perspektiflerini de ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev özellikle Zengezur korido-
ru üzerinde durdu;

‘Bugün bölgenin gelecekteki kalkınması için eşsiz 
fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Tekrar vurgulamak 
istediğim için inanıyoruz ve ortağımızın birçoğu savaşın 
bittiğine ve kitabın o sayfasını kapatıp geleceğe bakma-
mız gerektiğine inanıyor. İyimserliğin bir başka nedeni 
de komşularımızın görüşlerimizi paylaşmasıdır. Böl-
genin gelecekteki gelişimi ve entegrasyon projelerinin 
uygulanması konusunda aynı fikirde değiliz. Bu konuda 
Türkiye, Rusya ve İran liderleriyle çok görüşmelerim, 
dışişleri bakanları ve başbakan yardımcıları düzeyinde 
istişareler ve temaslar yaptığımı söyleyebilirim ve aslın-

da tamamen oybirliğiyle bu fırsattan en iyi şekilde ya-
rarlanmalıyız. Çünkü savaş sonrası dönem gerçekten 
yeni fırsatlar yaratıyor, iş birliği, karşılıklı ticaret için çok 
nadir fırsatlar yaratıyor, iletişimin açılması, yeni ulaşım 
koridorlarının yaratılması. Sadece Zangazur koridoruna 
bakarsak, bunun sadece Rusya, Azerbaycan, Türkiye, 
İran, Ermenistan çıkarlarına değil, komşu ülkelerin de 
çıkarına olduğunu görürüz. Yani Avrasya’nın yeni bir ula-
şım arteri açılabilir. Bu olumlu eğilimler devam ederse, 
elbette her proje bir diğerine yol açacaktır. Enerji sektö-
ründeki çalışmalarımızdan bir örnek verebilirim. İlk adı-
mı attığımızda, bugün ne kadar büyük projeleri hayata 
geçireceğimizi muhtemelen bilmiyorduk. İlk petrol boru 
hattı - Azerbaycan, Hazar Denizi’ni Karadeniz’e bağla-
yan ve 1999 yılında hizmete giren Bakü-Supsa boru hattı 
yaşananlara yol açtı. O zamandan beri birkaç proje uy-
gulandı. Yatırım, yeni keşif ve Güney Gaz Koridoru. Yedi 
ülke bu projenin uygulanmasıyla ilgili konularda zaten 
birleşmiş durumda ve şimdi bu kendi içinde yeni bir iş 
birliği biçimi yaratıyor. Aynı resmi burada da görebiliriz. 
Ancak sır, fikir, samimiyet, karşılıklı güven ve çıkarlar 
ayrılığı yoksa. Çünkü tüm ülkelerin çıkarları sağlanmalı. 
Ancak o zaman bu durumdan en iyi şekilde faydalanabili-
riz. Azerbaycan, Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları 
ile yaptığım görüşmelerin ve görüş alışverişlerimin bize 
aynı konumda olduğumuzu söylemek için sebep verdi-
ğini bir kez daha söylemek istiyorum. Ermenistan hala 
sözde bu pozisyonda. Çünkü devam eden istişarelerde 
kabul edilmediğine dair görüşler ortaya çıkıyor. Dola-
yısıyla Ermenistan da bu konuda aynı yaklaşıma sahip-
se, tabii ki Ermenistan devam eden sürecin bir parçası 
olabilir. Hayır, aksi takdirde önceden planladığımız so-
runları çözeceğiz. Bizi kimse durduramaz. Çünkü yakın 
tarih, yapmak istediğimiz şeyi başardığımızı gösterdi. 
Basitçe, Ermenistan bu tarihi şansı 1990’larda olduğu 
gibi yine kaybedebilir ve tüm projeleri hayata geçirece-
ğimize inanmazdı, Ermenistan’ı atlarlar ve Ermenistan 
bir kuruş bile kazanmaz. Şimdi öyle düşünürlerse, yine 
aynı kaderle yüzleşecekler. Iş birliğine hazırız ve bu iş 
birliğinin bölgede uzun vadeli barışın temel garantörü 
olabileceğine inanıyoruz. Çünkü devam eden istişare-
lerde kabul edilmediğine dair görüşler ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla Ermenistan da bu konuda aynı yaklaşıma 
sahipse, tabii ki Ermenistan devam eden sürecin bir 
parçası olabilir. Hayır, aksi takdirde önceden planladığı-
mız sorunları çözeceğiz. Bizi kimse durduramaz. Çünkü 
yakın tarih, yapmak istediğimiz şeyi başardığımızı gös-
terdi. Ermenistan 1990’larda olduğu gibi bu tarihi şansı 
yeniden kaybedebilir ve tüm projeleri hayata geçireceği-
mize inanmadı, Ermenistan’ı atlarlar ve Ermenistan bir 
kuruş bile kazanmaz. Şimdi öyle düşünürlerse, yine aynı 
kaderle yüzleşecekler. Iş birliğine hazırız ve bu işbirliği-
nin bölgede uzun vadeli barışın temel garantörü olabile-
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ceğine inanıyoruz. Çünkü devam eden istişarelerde ka-
bul edilmediğine dair görüşler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 
Ermenistan da bu konuda aynı yaklaşıma sahipse, tabii 
ki Ermenistan devam eden sürecin bir parçası olabilir. 
Hayır, aksi takdirde önceden planladığımız sorunları 
çözeceğiz. Bizi kimse durduramaz. Çünkü yakın tarih, 
yapmak istediğimiz şeyi başardığımızı gösterdi. Basitçe, 
Ermenistan bu tarihi şansı 1990’larda olduğu gibi yine 
kaybedebilir ve tüm projeleri hayata geçireceğimize 
inanmazdı, Ermenistan’ı atlarlar ve Ermenistan bir ku-
ruş bile kazanmaz. Şimdi bile, eğer öyle düşünürlerse, 
yine aynı kaderle yüzleşecekler. İşbirliğine hazırız ve bu 
işbirliğinin bölgede uzun vadeli barışın temel garantörü 
olabileceğine inanıyoruz’ dedi.

‘Azerbaycan topraklarının çoğunu hem askeri hem 
de barışçıl yollarla geri aldı.’ diyen Cumhurbaşkanı Ali-
yev, şimdi asıl görevlerinin bu bölgeleri restore etmek, 
yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak ve 
bu insanların normal yaşamını sağlamak olduğunu ifa-
de etti.

Cumhurbaşkanı Ali-
yev sözlerini şöyle sür-
dürdü;

‘Büyük Dönüş’ 
dediğimiz programı-
mızın bir parçası ve 
bu koordinasyonda 
Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi Başkanı gö-
rev yapıyor. Durum 
sadece Ağdam’da 
değil, diğer tüm 
şehir ve yerleşim 
yerlerinde - Füzuli, 
Cebrayıl, Kubadlı’da 
hemen hemen aynı. Zengilan’da birkaç ev dışında her 
şey yıkıldı. Bu çok büyük bir iş, önümüzde harika işler 
var. Bunu yalnızca kendi iç kaynaklarımızla yapacağız 
ve zaten yapmaya başladık. Bu sadece finansal kay-
naklarla ilgili değil. Teknik yeteneklerden bahsediyo-
ruz, profesyonellerimiz ve entelektüel kaynaklarımız 
var. Yani tüm bu çalışmalar ‘Büyük Dönüş’ dediğimiz 
programımızın bir parçası ve bu koordinasyonda Cum-
hurbaşkanlığı İdaresi başkanı var. Durum sadece Ağ-
dam’da değil, diğer tüm şehir ve yerleşim yerlerimizde 
- Füzuli, Cebrayıl, Kubadlı’da hemen hemen aynı. Zen-
gilan’daki birkaç ev dışında her şey yıkıldı. Bu çok büyük 
bir iş, önümüzde harika işler var. Bunu yalnızca kendi 
iç kaynaklarımız pahasına yapacağız ve zaten yapma-
ya başladık. Bu sadece finansal kaynaklarla ilgili değil. 
Teknik yeteneklerden bahsediyoruz, profesyonellerimiz 
ve entelektüel kaynaklarımız var. Durum sadece Ağ-

dam’da değil, diğer tüm şehir ve yerleşim yerlerimizde 
- Füzuli, Cebrayıl, Kubadlı’da hemen hemen aynı. Zen-
gilan’daki birkaç ev dışında her şey yıkıldı. Bu çok büyük 
bir iş, önümüzde harika işler var. Bunu yalnızca kendi 
iç kaynaklarımız pahasına yapacağız ve zaten yapma-
ya başladık. Bu sadece finansal kaynaklarla ilgili değil. 
Teknik yeteneklerden bahsediyoruz, profesyonellerimiz 
ve entelektüel kaynaklarımız var. Kubadlı’da da durum 
hemen hemen aynı. Zengilan’da birkaç ev dışında her 
şey yıkıldı. Bu çok büyük bir iş, önümüzde harika işler 
var. Bunu yalnızca kendi iç kaynaklarımız pahasına ya-
pacağız ve zaten yapmaya başladık. Bu sadece finansal 
kaynaklarla ilgili değil. Teknik yeteneklerden bahsedi-
yoruz, profesyonellerimiz ve entelektüel kaynaklarımız 
var. Kubadlı’da da durum hemen hemen aynı. Zengi-
lan’da birkaç ev dışında her şey yıkıldı. Bu çok büyük 
bir iş, önümüzde harika işler var. Bunu yalnızca kendi 
iç kaynaklarımız pahasına yapacağız ve zaten yapma-
ya başladık. Bu sadece finansal kaynaklarla ilgili değil. 

Teknik yeteneklerden 
bahsediyoruz, profesyo-
nellerimiz ve entelektüel 
kaynaklarımız var.

Oradaki vatandaşla-
rımız için en iyi koşulları 
yaratmamız gerektiğini 
vurgulamak istiyorum. 
Çünkü bu insanlar yıllar-
dır acı çekiyorlar. Yurt-
taşlarımızın bir an önce 
oraya dönmek istediğini 
anlıyoruz. Yine daha ke-
sin bir tarih vermek iste-
mem, sadece Ağdam gibi 
bir şehrin yeniden inşası 
en az 2 yıl sürecektir.

‘Savaşta hiçbir terörist grup savaşmadı bu 
bilinçli bir propaganda’

Basın toplantısının en gergin dakikaları bir basın men-
subunun ‘terörist grup’ iması oldu. Cumhurbaşkanı Aliyev bu 
imaya çok sert şekilde cevap verdi.

‘Savaş sırasında terörist grupların karıştığına dair 
hiçbir bilgi, kanıt veya kanıt yok. Bu kasıtlı olarak uydu-
rulmuş bir hikaye ve ben dost bir ülkeden bir gazetecinin 
böyle bir soru sormasına üzülüyorum. Bu tür suçlayıcı 
sorular genellikle başka ülkelerden gelir. Toprakların 
kurtarılması operasyonuna hiçbir terörist katılmadı. Bu 
zaferi Azerbaycan Ordusu kazandı. Yazılı veya sözlü bilgi 
veya kanıt yoktur. Bu Azerbaycan’ı suçlamaktan başka 
bir şey değil. Bu, Ermenistan tarafından yapıldığında an-
laşılabilir bir durumdur. Bu Ermeniler için bir bahane, 
çünkü onlar için Bu psikolojik olarak acı veren bir konu - 
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Azerbaycan askeri onları mağlup etti. Bazı teröristlerin 
yaptığını söyleyebilirler. Peki bu teröristleri gören oldu 
mu? Siz veya meslektaşlarınız ona bir isim verebilir mi? 
Yeterli zamanınız varsa, bu bilgileri iş arkadaşlarınızla 
paylaşın. Böyle bir bilgi var mı? Hayır. Bu nedenle size 
tavsiyem spekülasyon yapmayın. Dediğim gibi, dost bir 
ülkeden bir hanımefendi olarak geliyorsunuz, bu yüzden 
konunun derinliklerine inmek istemem. Ama lütfen bu 
tür söylentileri yaymaktan daha sorumlu olun. Bu ne-
denle size tavsiyem spekülasyon yapmayın. Dediğim 
gibi, dost bir ülkeden bir hanımefendi olarak geliyorsu-
nuz, bu yüzden konunun derinliklerine inmek istemem. 
Ama lütfen bu tür söylentileri yaymaktan daha sorumlu 
olun. Bu nedenle size tavsiyem spekülasyon yapmayın. 
Dediğim gibi, dost bir ülkeden bir hanımefendi olarak 
geliyorsunuz, bu yüzden konunun derinliklerine inmek 
istemem. Ama lütfen bu tür söylentileri yaymak konu-
sunda daha sorumlu olun.

Cumhurbaşkanı Aliyev, İran- Azerbaycan ilişkilerine de 
değindi. Aliyev, savaş sonrası dönemin yeni fırsatlar yarattı-
ğını belirtirken, İranlı şirketlerin yıkılan bölgelerin yeniden 
inşasına katılmakla ilgilendiğini bildiğini, Azerbaycan’dan 
üst düzey bir heyet İran’ı ziyaret ettiğini ifade etti. Khudafar 
rezervuarının ortak kullanımı da dahil olmak üzere işbirliği-
mizle ilgili önemli konuların bu görüşmede ele alındığı daha 
önce basında yer almıştı. Azerbaycan ve İran tarafı ile sant-
rallerin inşası konusunda zaten anlaşmıştı. Khudaferin ve 
Kız Kulesi santrallerinin inşası için şimdiden bütçe ayrıldığını 
Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu.

İran’la ilişkiler konusunda diğer açıklamaları şöyleydi:

‘Yeni durumda birçok fırsat var. İşgal nedeniyle 132 
kilometrelik bölümü kontrolümüz altında olmayan İran 
ile devlet sınırımızı restore ettik. Bugün, iş için yeni fır-
satlar açılıyor. Buna ulaşım ve tarım dahildir. Ulaşım 
sektöründen bahsetmişken, Zangazur koridorundan 
bahsetmek istiyorum. Bu koridor İran tarafı için de fay-
dalı olacaktır. İran, Ermenistan ile demiryolu bağlantı-
sı kurmak için bu koridoru kullanabilir. İki ülkenin şu 
anda böyle bir bağlantısı yok ve böyle bir demiryolunun 
inşasının artık gündemde olmadığını duydum. Çünkü 
çok anlamsız ve pahalı bir proje. İran kargoları Nahçı-
van ve Culfa üzerinden Ermenistan’a ve Ermenistan’dan 
taşınabilir. Pek çok fırsat var, hepsini dikkate alacağız 
ve yakın işbirliğimizin gelecekte de devam edeceğinden 
eminim.’

‘Ağdam camisinde domuz ve inek bulundurmak, 
Ermenistan’ın tüm Müslüman dünyasına 

hakaretidir’
Kurtarılan bölgelerde sadece biri nispeten sağlam olan 

67 cami olduğu var.  Geri kalanlar Ermenistan tarafından ya 
tamamen yok edildi ya da çoğu yok edildi. Azerbaycan Cum-

hurbaşkanı İlham Aliyev tüm camileri restore edecekleri-
ni açıkladı. ‘Bu restorasyon çalışmasını İslami dayanışma 
bayramına çevirmeliyiz.’ diyen Aliyev bu çağrısının gerek-
çesini  ‘Çünkü Azerbaycan, İslami dayanışmayı güçlendir-
mek için çok tutarlı bir politika izliyor. İslam İşbirliği Teş-
kilatı aracılığıyla ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinlikler 
ve kilit konulardaki açık pozisyonumuz elbette bize İslam 
dünyasında büyük bir itibar kazandırdı. Müslüman ülkeler 
arasında birliğe ve dayanışmaya hepimizin ihtiyacı var. Bu 
nedenle, böyle bir teklif için size teşekkür ediyor ve ülke-
nizin halkını bu gerçeklerle tanıştırmanızı rica ediyorum.’ 
diyerek açıkladı.

‘Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi bölgede 
istikrarın ve ateşkesin güçlendirilmesine 
önemli katkı sağlayacağına inanıyorum’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı mevcut durumda Azerbay-
can’ın agresif adımlar atmayacağını özellikle belirtti. Aliyev, 
‘Bunu hiç yapmadık ve bugün buna gerek yok. Bu nedenle 10 
Kasım Deklarasyonu prensip olarak uygulanmaktadır.’ diye-
rek Azerbaycan Devletinin genel tavrını ortaya koydu.

10 Kasım Deklarasyonu’na ilişkin olarak Cumhurbaşka-
nı Aliyev;

‘10 Kasım açıklamasında yansıtılmayan ancak son-
raki dönemde üzerinde mutabık kalınan bazı konular 
var. Bu sorunlardan bazıları uygulanmakta, bazıları ise 
henüz uygulanmamaktadır. Tekrar ediyorum, Rus barı-
şı koruma güçlerinin yabancı vatandaşların bölgemize 
kabulünde çok ciddiye almadığı bazı konular var. Bu bizi 
endişelendiriyor ve biz bu endişeyi Rus tarafına iletiyo-
ruz. Zamanla bu sorunların çözüleceğinden eminim.

10 Kasım’dan sonra bölgemizde ve bir bütün ola-
rak dünyada tamamen yeni bir durumun ortaya çıktığını 
unutmamalıyız. Bu duruma uyum sağlamalıyız, her ülke 
buna alışmalı. Bu hem bizim için hem de komşu ülkeler 
için yeni bir durum. Lojistik, teknik ve ulaşım sorunla-
rı olduğu kadar psikolojik sorunlar da var. Bazılarının 
beklentileri çok yüksek. Ama her şeyin bir zamanı, bir 
yeri vardır. Hedefimize adım adım ulaşarak imkansızı 44 
günde gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Bunu bugün sa-
dece bizim tarafımızdan değil, uluslararası uzmanlar da 
söylüyor. Askeri operasyonumuz bugün dünyanın önde 
gelen ülkelerinin askeri okullarında inceleniyor. Savaş 
sırasında ve sonrasında mümkün olan en yüksek sonu-
cu elde ettiğimizi düşünüyorum ve hayat devam ediyor, 
hayat durmuyor..’
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‘Türkiye’den firmalar zaten projelerimize dahil 
edildi diyebilirim’

Türkiye’nin işgalden kurtarılan toprakların yeniden in-
şası konusunda nasıl bir rol oynayacağı da Cumhurbaşkanı 
Aliyev’e soruldu. Aliyev,  kendileri için stratejik öneme sahip 
Füzuli-Şuşa karayolunun inşaatı için halihazırda Türk firma-
larının çalıştığını belirtti. Aliyev, Türk firmalarının Göygöl’den 
Kelbecer’e giden yolda faaliyet gösterdiğini, ön anlaşmalara 
çoktan ulaşıldığını kaydetti.

Aliyev’in Türk firmalarının faaliyetlerine ilişkin açıkla-
maları şöyle devam etti:

Aynı zamanda bildiğiniz gibi Türk firmaları daha 
önce Azerbaycan’da faaliyet gösteriyordu. Devletin yü-
rüttüğü projelerde en büyük katılımcılar Türk şirketleri. 
Rakamları tam olarak hatırlamıyorum, ancak Türk şir-
ketleri Azerbaycan’da - Bakü’de ve diğer birçok yerde 10 
milyar doları aşan çeşitli inşaat projelerine katıldı.

Doğal olarak Türk firmaları da ilk sözleşmeleri im-
zaladı. Yapılacak iş hacmi çok büyük. Bu yüzden sevgili 
kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bunu 
zaten konuştum. Tüm bu çalışmaları birlikte yapacağız ve 
Türk firmalarının burada faaliyet göstermesi için yeni fır-
satlar yaratılacaktır. Özellikle Türk şirketlerinin inşaatta, 
ardından altyapı ve diğer alanlarda yeniden yapılanma 
alanında geniş deneyime sahip olduğu düşünüldüğünde.

Savunma sanayiine gelince, savaş sırasında tüm 
dünya Türkiye’nin savunma sanayisinin kalitesini gör-
dü. Bu artık dünya için bir gizem değil. Azerbaycan Türk 
yapımı savunma sistemlerini ustaca kullandı ve bu bize 
savaşta büyük avantaj sağladı. Bu temaslar savaştan 
sonra da devam ediyor. Yeni sözleşmelerin imzalandı-
ğını söylemeliyim. Türkiye’de üretilen en modern silah 
türlerinin Azerbaycan’a ithal edilmesi için Türk tarafı ile 
anlaşmaya varıldı. Askeri gücümüzü büyük ölçüde güç-
lendirecek yeni sözleşmeler imzalandı. Bildiğiniz gibi 
Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatları da düzenli 
olarak yapılıyor. Geçen yıl çok az salgın yaşandı, ancak 
2019’da 10’dan fazla kez yapıldı ve bu yıl zaten Kars’ta 
yapıldı. Bu alanda da çalışmalar yapılacaktır.

Kurtarılan topraklarda birçok alanda Türk şirketle-
rini görmek istiyoruz. Tarihi anıtlarımızın inşasını, yeni-
den inşasını, altyapısını ve restorasyonunu göreceğimi-
ze eminim. Bu nedenle yapılacak çok iş olacaktır. Ondan 
sonra inşallah birlikte gideceğiz.’

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye ve Azerbaycan dünyanın 
en yakın iki kardeş ülkesi olduğunun altını çizdi. İki devlet 
arasında askeri işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini ifade 
etti ve Türkiye’den yeni silah alımı çalışmalarının sürdüğü-
nü kaydetti. Aliyev sözlerine ‘Bu silahların yakında gelece-
ğini size zaten bildirmiştim. Ordumuz daha güçlü ve daha 

modern olmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri modeli bizim için en 
kabul edilebilir modeldir. Ondan sonra bu yönde birlikte ça-
lışacağız.’ diyerek devam etti.

‘Türkiye gibi büyük bir ülkeye toprak talebinde 
bulunmak bencilce ve aptalca’

Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye ve Ermenistan ilişkileri-
ne ilişkin görüşlerini de basın mensupları ile paylaştı. Aliyev;

‘Bölgede yeni bir durum ortaya çıktı. Ancak aynı 
zamanda Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik iddiaları da 
geçerliliğini koruyor. Savaştan önce Ermenistan Devlet 
Başkanı’nın ne dediğini gördünüz mü? Sevr anlaşması-
nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yani 
Türkiye üzerinde toprak iddiası var. Ermeni anayasasın-
da Türkiye aleyhine toprak iddiası var. Durmalılar. Tüm 
dünyada Türkiye’ye karşı çirkin bir kampanya yürütüyor-
lar. Sözde “soykırım” farklı ülkelerin parlamentoların-
da kabul ediliyor. Böyle düşmanca bir politika ne kadar 
sürebilir? Dedikleri gibi, akıllarına gelmek zorundalar. 
Türkiye gibi büyük bir ülkeye toprak talebinde bulunmak 
aptalca. Ermenistan Cumhurbaşkanı savaştan önce ne 
dedi? Sevr Anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi ge-
rektiğini söyledi. Yani Türkiye üzerinde toprak iddiası var. 
Ermeni anayasasında Türkiye aleyhine toprak iddiası var. 
Durmalılar.

Tüm dünyada Türkiye’ye karşı çirkin bir kampanya 
yürütüyorlar. Sözde “soykırım” farklı ülkelerin parla-
mentolarında kabul ediliyor. Böyle düşmanca bir politika 
ne kadar sürebilir? Dedikleri gibi, akıllarına gelmek zo-
rundalar. Türkiye gibi büyük bir ülkeye toprak talebinde 
bulunmak bencilce ve aptalca. Ermenistan Cumhurbaş-
kanı savaştan önce ne dedi? Sevr Anlaşmasının yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yani Türkiye üze-
rinde toprak iddiası var. Ermeni anayasasında Türkiye 
aleyhine toprak iddiası var. Durmalılar. Tüm dünyada 
Türkiye’ye karşı çirkin bir kampanya yürütüyorlar. Söz-
de “soykırım” farklı ülkelerin parlamentolarında kabul 
ediliyor. Böyle düşmanca bir politika ne kadar sürebilir? 
Dedikleri gibi, akıllarına gelmek zorundalar. Türkiye gibi 
büyük bir ülkeye toprak talebinde bulunmak bencilce 
ve aptalca. Sözde “soykırım” farklı ülkelerin parlamen-
tolarında kabul ediliyor. Böyle düşmanca bir politika ne 
kadar sürebilir? Dedikleri gibi, akıllarına gelmek zorun-
dalar. Türkiye gibi büyük bir ülkeye toprak talebinde bu-
lunmak aptalca. Sözde “soykırım” farklı ülkelerin parla-
mentolarında kabul ediliyor. Böyle düşmanca bir politika 
ne kadar sürebilir? Dedikleri gibi, akıllarına gelmek zo-
rundalar. Türkiye gibi büyük bir ülkeye toprak talebinde 
bulunmak bencilce ve aptalca.’
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Azerbaycan, Ermenistan’a bağlı kuvvetlerin Dağlık 
Karabağ’daki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992’de 
katlettiği 613 sivili bu yıl da törenlerle andı. Tarihe 
kara bir leke olarak geçen olayda Ermeniler tarafın-

dan 613 sivilin katledilmesinin 29. yıl dönümünde Azerbay-
can Türkleri Hocalı Anıtına koştu.

Duaların göklere yükseldiği, Hocalı ‘ya ve şehitlerinin 
anıldığı törenlere Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mih-
riban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi 
Mihriban Aliyeva, Hocalı soykırımının 29. yıl dönümü müna-
sebetiyle Bakü’deki Hocalı soykırımı kurbanları anıtını ziya-
ret etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva Hocalı 
soykırımı anıtına çelenk koydu ve trajedi kurbanlarının anı-

sına saygı duruşunda bulundu. Bakan-
lar, milletvekilleri ile birlikte çok sayıda 
bürokrat da katliamın yıl dönümünde 
Hocalı anıtında idi.

Hocalı soykırımının üzerinden 29 
yıl geçti ancak Azerbaycan’ın acısı din-
medi. Hocalı trajedisi, saldırgan Erme-
ni milliyetçilerinin Azerbaycan’a karşı 
işlediği soykırım ve etnik temizlik politi-
kasının kanlı bir sayfasıdır. Azerbaycan 
devleti geçtiğimiz yıllarda Ermeni milli-

yetçilerinin Hocalı soykırımı da dahil olmak işledikleri suç-
larla ilgili gerçeği dünya toplumuna sürekli olarak aktarmak 
ve bunu bir soykırım olarak kabul etmek için çalışmaktadır.  
Azerbaycan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mihriban Aliyeva, trajediyle 
ilgili gerçeklerin dünya toplumuna aktarılmasında büyük 
hizmetlerde bulunmaktadır. Vakıf Başkan Yardımcısı Leyla 
Aliyeva’nın girişimiyle “Hocalıya Adalet!” Uluslararası kam-
panyasının bir parçası olarak her yıl bir dizi etkinlik düzen-
lenmektedir. Şimdiye kadar 10’dan fazla ülke ve İslam İşbir-
liği Teşkilatı Hocalı trajedisini soykırım olarak kabul etmiştir.

Düşmanın Hocalı soykırımını gerçekleştirmedeki ama-
cı Azerbaycan topraklarını zorla ele geçirmek olsa da, bu 

AZERBAYCAN’IN 
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büyük trajedi millet bilincini canlı tutan bir unsura dönüş-
müştür. Hocalı’da yaşanan soykırımın üzerinden yıllar geçse 
Hocalı’da hayatını kaybeden sivillerin kanları yerde kalma-
mış, 2020 yılında Azerbaycan ordusu Vatan Muharebesi’nde 
tarihe şanlı bir sayfa açmıştır. 44 günlük savaşta eşi benzeri 
olmayan cesaret gösteren kahraman Azerbaycan ordusu, 
Hocalı trajedisinin kurbanlarının intikamını almış ve şehit-
lerimizin kanı yerde kalmamıştır. Vatan Muharebesi sonu-
cunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden sağlamış, 
Anavatan birleştirilmiştir.

Hocalı’da Ne Olmuştu?
25-26 Şubat 1992 gecesi, Ermeni silahlı kuvvetleri, Han-

kendi’de konuş-
lanmış 366. Sovyet 
Ordusu Alayı’nın 
katılımıyla Hoca-
lı şehrini yerle bir 
etti. Ermenilerin 
Azerbaycan halkı-
na yönelik gerçek-
leştirdiği katliam 
sonucunda 106’sı 
kadın, 63’ü çocuk 
ve 70’i yaşlı olmak 
üzere 613 kişi öldü. 
1.275 sivil esir alın-
dı ve 150’nin akıbe-
ti hala bilinmiyor. 
Bu soykırım eylemi 
sonucunda 8 aile 
tamamen yok edil-
di, 25 çocuk her iki 
ebeveynini ve 132 
çocuk ebeveynlerin-
den birini kaybetti.

Yapılan otopsi 
ve incelemelerde 
cesetlerin birçoğunun insanlık dışı muameleye maruz kal-
dığı ve işkence görerek öldürüldüğü anlaşıldı. Aralarında Er-
meni gazetecilerin de bulunduğu yabancı basın mensupları, 
katledilen Azerbaycanlıların kafa derilerinin yüzüldüğünü, 
gözlerinin oyulduğunu ve birçoğunun başının kesildiğini ak-
tardı.

Ermeni güçlerinin 1991’in sonlarına doğru ablukaya al-
dığı Dağlık Karabağ’ın Hocalı bölgesi, 936 kilometrekarelik 
alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadı-
ğı bir kasabaydı. Aralık 1991’de Karabağ’ın başkenti olarak 
kabul edilen Hankendi şehrini ele geçiren Ermenilerin bir 
sonraki hedefi Hocalı oldu. Bölgenin etrafındaki bütün köy ve 
yolları kapatan Ermeniler, kasabanın diğer illerle kara yolu 

bağlantısını kesti.

Hocalı’nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan hava ula-
şımı ise, 28 Ocak 1992’de Şuşa Ağdam seferini yapan heli-
kopterin Ermeniler tarafından düşürülmesiyle ortadan kalk-
tı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil 
hayatını kaybetti. 1992 yılının başlarından itibaren Hocalı’nın 
savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güç-
leri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaret kaldı.

25 Şubat 1992’den itibaren Hocalı’ya üç koldan saldıran 
Ermeniler, Sovyet Kızılordusu’nun 366’ıncı Motorize Alayı’nın 
bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank 
ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise Hocalı Soykırımı 
vuku buldu.

Resmi verile-
re ve uluslararası 
insan hakları ör-
gütlerinin raporla-
rına göre, Ermeni 
güçlerinin Sovyet 
Rus ordusunun da 
desteğini alarak dü-
zenlediği saldırıda, 
613 Azeri katledildi. 
500’e yakın sivil ağır 
yaralanırken bin 
250’den fazla kişi 
de esir alındı. Arala-
rında 68 kadın ve 28 
çocuğun da bulun-
duğu 150 esirden 
bir daha hiç haber 
alınamadı. Ermeni 
makamları da esir-
lerin akıbetiyle ilgili 
bugüne kadar her-
hangi bir açıklama 
yapmadı.

A z e r b a y c a n 
Meclisi, 1994 yılında düzenlenen bir oturumla, 613 vatan-
daşının katledildiği hadiseyi, ‘Hocalı Soykırımı’ olarak kabul 
etti. Hocalı’da yaşananlar dünyanın birçok ülkesi tarafından 
‘soykırım’ olarak kabul edilmiş durumda.

Hocalı Soykırımı Türk tarihinde derin bir yara izi ola-
rak yerini almıştır. Hocalı’da yaşananlar sonrasında Er-
meni güçleri Karabağ’ı ve Azerbaycan topraklarının bir 
bölümünü uzun süre işgal altında tutmuşlardır. 2. Kara-
bağ Savaşı sonrasında işgal Azerbaycan Ordusu sayesinde 
ortadan kaldırılmıştır. Karabağ işgali sona erdirilmiş ve 
şehitlerin ve soykırım kurbanlarının kanı yerde kalmamış 
olsa da Hocalı’da hayatını kaybeden masum sivillerin acısı 
hiçbir zaman dinmeyecektir.
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Zafer, Diasporamızı Daha Kararlı ve 
Aktif Hale Getirdi

Son yıllarda Azerbaycan Diaspora faaliyetlerinde özel 
bir aktiflik ve canlanma açıkça hissedilmektedir. Başkomu-
tan İlham Aliyev liderliğindeki şanlı Azerbaycan ordusunun 
kazandığı tarihi zafer de yurttaşlarımızın daha aktif olması 
için ciddi bir teşvik oldu. Azerbaycan halkının temsilcisi kimi 
Azerbaycan diasporası daha gururlu, çevik ve verimli hale 
geldi. Diasporamızın faaliyeti, yurt dışında yaşayan yurttaş-
larımızın anavatan ile bağlantısı ve tüm bu çalışmaların Dev-
let Komitesi tarafından düzgün bir şekilde koordine edilmesi 
sonucunda, artık Hocalı trajedisi ve Karabağ hakkındaki ger-
çekler birçok ülkede duyulmakta ve tanınmaktadır.

2021 yılında Diaspora Devlet Komitesi’nin desteği ve or-
ganizasyonu ile “Hocalı Soykırımı’nın 29. yıl dönümü” eylem 
planı doğrultusunda çok sayıda ve çeşitli etkinlik düzenlendi.

Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 
uluslararası toplumun daha modern ve yenilikçi yollarla bil-
gilendirilmesi tercih edilerek, etkinliklerin formatında bazı 
değişiklikler yapıldı. Böylece, Haydar Aliyev Vakfı Başkan 
Yardımcısı Leyla Aliyeva’nın girişimiyle 2008’den beri uygu-
lanan “Hocalıya Adalet!” uluslararası bilinçlendirme kam-
panyası çerçevesinde, Hocalı Soykırımı’nın tanıtılması bu yıl 
dünyanın önde gelen şehirlerinde, soykırımla ilgili istatistik-
sel ve açıklayıcı bilgiler içeren LED’lerle arabalara yansıtı-
lırken, https://justiceforkhojaly.org/ sitesine erişim sağlayan 
QR kodların dağıtımı sağlandı. Toplantılar ve müzakereler 
ise çevrimiçi olarak düzenlendi.

Komite Başkanının 27 Ocak 2021 tarihli 6. Sayılı ve 10 
Şubat 2021 tarihli 9. Sayılı emirlerine göre, “Hocalı Soykırı-
mı’nın 29. yıl dönümü için” eylem planını geliştirmek ve uy-
gulamak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bununla 
paralel olarak yurttaşlarımız ve diaspora kuruluşlarımızla 
ilişkiler güçlendirilmiş, soykırım konusunda farklı ülkeler-
deki daha modern ve yenilikçi bilgi fırsatları araştırılmış ve 
ilgili genellemeler yapılmıştır. Yurttaşlarımızla düzenli ola-

rak sanal tartışmalar düzenlenmiş ve pandemi sırasında 
yerel yasalara uyularak daha fazla bilgi alma fırsatları düşü-
nülmüştür. Komite, diaspora örgütlerine ve yurttaşlarımıza 
propaganda araçları sağlamak amacıyla farklı dillerde (İn-
gilizce, Rusça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İbranice vb.) 
“Hocalıya Adalet!” kampanyasının resmi web sitesine erişim 
sağlayan QR kodları hazırlamış ve uygun sloganlar, afişler, 
billboardlar ve hashtag’ler kullanıma alınmıştır. Şubat ayı 
başında başlayan ve yaklaşık bir ay süren Hocalı Soykırı-
mı’nın 29. yıl dönümüne adanan bilgilendirme kampanya-
sında, diaspora temsilcilerine gerekli tüm bilgiler ve diğer 
görsel yardımlar sağlanmıştır. Bununla birlikte dünyadaki 
salgın ve katı karantina rejimlerine rağmen Hocalı Soykırı-
mı hakkındaki gerçeği geniş bir kitleye aktarmak mümkün 
olmuştur.

İlk yön, çeşitli ülkelerin resmi kurumlarına ve ulusla-
rarası kuruluşlara mektuplar ve itirazlar göndermekti. Er-
meni askeri birliklerinin Hocalı’daki sivillere karşı işlediği 
zulümleri soykırım olarak kabul etme çağrısıyla, ABD, Al-
manya, İngiltere, Fransa, İsrail, İsveç, Norveç, Macaristan, 
Kanada, Polonya, İsviçre, Finlandiya, Bulgaristan, Hollanda, 
Danimarka, Kazakistan, Gürcistan, Avusturya, Güney Kore, 
vb. Parlamento, Dışişleri Bakanlığı, hükümet, yerel yöne-
timler, Ombudsman, medya, BM İnsan Hakları Yüksek Ko-
miseri, Avrupa İnsan Hakları Konseyi Komiseri, Uluslararası 
Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme, vb. mektuplar ve itirazlar 
gönderildi. 16-26 Şubat 2021 dönemini kapsayan kampanya 
sonucunda 19 ülkeden devlet kurumları ve uluslararası ku-
ruluşlar kapsanmış, 40 diaspora kuruluşu tarafından 100’ün 
üzerinde açıklama, itiraz ve mektup ele alınmıştır.

Bu kampanya sonucunda 12 Şubat’ta Minnesota Valisi 
Steve Simon, Hocalı Soykırımı’nın kurbanlarını anarak 26 
Şubat 2021’i “Azerbaycan Günü” olarak adlandırdı. 16 Şu-
bat’ta Skoki’de Illinois Belediye Başkanı George Van Dusen 
uluslararası örgütlerden ve ABD hükümetinden, Azerbay-
can topraklarının işgalinin tanınmasını, Hocalı katliamının 
“Azerbaycan’ın Srebrenitası” olarak adlandırılmasını istedi. 



43TÜRKİYE AZERBAYCAN

Portland Belediye Başkanı Kate Snyder 17 Şubat’ta Hoca-
lı katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir cinayet olduğunu 
söyledi ve 26 Şubat 2021’de Portland’da “Hocalı’yı Anma 
Günü” olarak adlandırdı. Hallandale Belediye Başkanı Joy 
Cooper, 26 Şubat 2021’i  “Hocalı katliamının 29. yıl dönümü” 
olarak andı. Aventura Belediye Başkanı Enid Weissman, 26 
Şubat 2021’de Florida, Aventura’da ‘Hocalıyı Anma Günü’ 
ilan etti. Sunny Isles Beach Belediye Başkanı George Skol, 
Hocalı katliamının kurbanlarını anmak için 26 Şubat 2021’de 
Hocalıyı anma günü ilan etti. Boston, Massachusetts beledi-
ye başkanı Martin Walsh, Hocalı’daki olaylar büyük bir trajedi 
ve 26 Şubat 2021’de Boston’da “Hocalı’yı Anma Günü”ne iliş-
kin açıklama yaptı. Illinois Temsilciler Meclisi üyesi Kongre 
Üyesi Kam Buckner, Hocalı olaylarının Azerbaycan ve ulus-
lararası toplum için zor bir gün olduğunu söyleyerek, Hoca-
lı’nın 29. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Böylece Hocalı Soykırımı’nın 29. yıl dönümü, ABD’nin bir 
eyaleti tarafından “Azerbaycan Günü”, 7 şehrinde  “Hocalıyı 
Anma Günü” olarak kayıtlara geçti.

Hocalı Soykırımı’nın 29. Yıl dönümüne ilişkin bilgilen-
dirme kampanyasının bir başka yönü de çeşitli etkinlikler 
düzenlemekti. Karantina kurallarının katılığı nedeniyle, bazı 
ülkelerde yürüyüşler, flash moblar, mitingler düzenlemek 
mümkün olsa da bazılarında ancak çevrimiçi etkinlikler 
düzenlenmiştir. Genel olarak, bu yıl Azerbaycan diasporası 
dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirleri ziyaret etti- Ber-
lin, New York, Washington, Paris, Helsinki, Brüksel, Tokyo, 
Seul, Strazburg, Viyana, Cenevre ve diğerleri. 10 flash mob, 
13 sergi ve anma köşesi (Cenevre, Lahey, Varşova, Venedik, 

Salzburg, Berlin, Köln, Tallinn vb.), 70 yuvarlak masa ve di-
ğer formatlarda etkinlikler hazırlandı, 27 ülkede 56 çevrimiçi 
toplantı düzenlendi. Hafta sonu ise Fransa, Kanada, İsveç 
ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren Azerbaycan okullarında 
Hocalı soykırımı konu alan dersler işlendi.

Pandemi düzenlemeleri, bilinçlendirme kampanyaları 
sırasında çeşitli propaganda araçlarının kullanılmasını ge-
rektirir. Hocalı Soykırımı’nın 29. yıl dönümü ile bağlantılı ola-
rak etkinliği teyit edilen Tovuz olayları ve Vatanseverlik Savaşı 
sırasında kullanılan reklam araçlarının kullanılması uygun 
görüldü. Dünyanın farklı ülkelerinin başkentleri ve merkezi 
şehirleri- Amsterdam, Lahey, Minneapolis, Minnesota, Man-
chester, Londra, Edinburgh, Glasgow, Brighton, vb. Londra, 
Viyana, Strazburg, Paris, Washington, New York, Venedik, 
Budapeşte, Münih, Lahey, Nantes, Helsinki ve diğerlerinde 
12 reklam panosu, 32 afiş, reklam ve poster sergilendi. Şe-
hirlerde bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Hocalı Soykırımı’nın 
29. yıl dönümü arifesinde, Hollanda Krallığında faaliyet gös-
teren Azerbaycan diaspora örgütlerinin girişimiyle uluslara-
rası posta pulları basıldı. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin 
merkezindeki tren istasyonu ve metro istasyonunda “Hoca-
lıya Adalet!” sloganlı dijital panolar kuruldu. Büyük ekran-
larda görüntülenen ve şehir merkezinin en kalabalık yerine 
kurulan ekranda ayrıca Hocalı soykırımı ile ilgili bir internet 
sitesi de yer alıyor. Önde gelen Avrupa ülkelerindeki Azer-
baycan diasporasının genç aktivistleri “Hocalıya Adalet!” 
uluslararası bilinçlendirme kampanyasının bir parçası ola-
rak ilginç bir kampanya düzenledi. Yurttaşlarımız yaşadık-
ları ülkelerin tarihi yerlerinde parlamentolar ve uluslararası 
kuruluşlar önünde “Hocalı’ya Adalet!” sloganı attılar. Talebi 
yansıtan pankartlar tutan tek kişilik mitingler düzenlediler. 
Hollanda-Belçikalı Azerbaycanlılar Koordinasyon Konseyi ve 
Benelüks Azerbaycanlıları Kongresi tarafından organize edi-
len Hollanda Krallığı’ndaki Azerbaycan diasporasının bir grup 
temsilcisi, Hocalı Soykırımı’nın yıl dönümü için 29 Nisan’da 
Lahey’deki Ermeni Büyükelçiliği önünde “sessiz” protesto 
düzenledi. Strasbourg’da “Hocalı’ya Adalet!” uluslararası bil-
gilendirme kampanyası kapsamında Kleber Meydanı’na Ho-
calı kurbanları hakkında bilgilerin yer aldığı bir pankart asıldı 
ve mum ışığında “Hocalı - 613” kelimesi asıldı. Amerika Birle-
şik Devletleri’ndeki diaspora aktivistlerimiz tarafından Hocalı 
katliamının 29. yıl dönümüyle bağlantılı olarak, 5 ABD eyale-
tinde (New York, Washington, Atlanta, Georgia, Boston, Mas-
sachusetts, Nashville, Tennessee) ‘Hocalıya Adalet’ sloganı 
taşıyan LED ekranlı kamyonlar şehrin merkezi sokaklarında 
dolaştı. Tokyo’daki Azerbaycan-Japonya Dostluk Merkezi ta-
rafından Hocalı Soykırımı’nın 29. yıl dönümü ile ilgili bir bil-
gilendirme kampanyası düzenlendi. Tokyo’nun merkezindeki 
metro istasyonunun önündeki miting sırasında, Japonya’daki 
Azerbaycan Büyükelçiliği ve başkentin Şinjuku bölgesindeki 
ünlü Karabağ restoranı talep üzerine “Hocalıya Adalet!” ya-
zan medikal maskeler, fotoğraflı broşürler ve Hocalı soykı-
rımı ile ilgili bilgiler başkent sakinlerine dağıtıldı. Sakinlere, 
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maskelerdeki QR kodunun, Ermeni silahlı kuvvetlerinin 25-26 
Şubat 1992 gecesi Hocalı’da gerçekleştirdiği katliam hakkın-
da daha fazla bilgi sağladığı söylendi.

Kampanya süresince 35 ülkede toplam 32 afiş, reklam 
ve poster sergilendi, 10 flash mob, 12 reklam panosu, 13 ser-
gi ve anma köşesi, dijital posterli 20 özel araç vb. kullanıldı.

Ayrıca bu yılki kampanya sırasında Azerbaycan diaspora ör-
gütleri ve aktivistleri, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda, Avustralya, Türkiye, Mısır, Ce-
zayir gibi toplamda 23 ülkeyi ziyaret ederek, 62 makale yayınladı. 
Yabancı gazeteciler, Hocalı Soykırımı’nın yıl dönümü arifesinde 
Azerbaycan’ı ziyaret ederek kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Azer-
baycan hakkındaki gerçekleri dünya toplumuna etkin bir şekilde 
aktarmanın ve Batı toplumunda ülkemize yönelik dezenformas-
yonun önlenmesinin önemi göz önüne alındığında, Devlet Diaspo-
ra Komitesi’nin daveti ve desteği ile Amerikalı insan hakları avu-
katı ve ulusal güvenlik analisti, Timberwolf Phoenix LLC Başkan 
Yardımcısı, gazeteci Irina Zuckerman’ın, 23 Şubat - 2 Mart tarih-
leri arasında Azerbaycan’ı ziyaret etmesi de önemli bir detaydır.

Hocalı Soykırımı’nın 29. yıl dönümü internette, dijital med-
yada ve sosyal ağlarda da geniş çapta duyuruldu. Azerbaycan 
diasporası temsilcilerinin yurtdışına düzenledikleri anma etkin-
liklerini içeren 25 video materyali ülkenin tüm televizyon kanal-
larına gönderilerek yayınlanmış, 64 diaspora temsilcisinin tele-
vizyonda konuşma yapması sağlanmıştır. 3752 kaynakta Hocalı 
Soykırımı’nın 29. yıl dönümüne ilişkin toplam 216 haber yayın-
landı. Tüm haberler ve farklı ülkelerdeki vatandaşlarımız tarafın-
dan düzenlenen etkinliklerle ilgili yaklaşık 30 kısa video, Devlet 
Komitesi’nin sosyal ağlarında yayınlanmaktadır. Dünyayı sosyal 
medya aracılığıyla adalete çağırmak, uluslararası halkın dikka-
tini soykırıma çekmek için # Justiceforkhojali hashtag’i dünya 
trendine girmiştir, Diaspora ile çalışmak için devlet Komitesi’nin 
çeşitli platformları da kullanılmıştır. Yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımızla, hashtag’in dünya trendine girmesini sağlamak için 
#Justiceforchojali hashtag ile sosyal ağ Twitter yayınlarını oluş-
turmak için düzenli çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda, sosyal ağ-
larda çok sayıda abonesi olan yurtdışında tanınmış Azerbaycanlı 
blog yazarlarının yeteneklerini kullanarak, bu materyallerin say-
falarına yerleştirilmesi sağlandı. Sonuç olarak, 26 Şubat’ta Twit-
ter üzerinden yürütülen kampanyada, ülkemizde ve yurtdışında 
yaşayan gençlerin, diaspora gönüllülerinin, vatandaşlarımızın ve 

Komite çalışanlarının aktif katılımı ile # Justiceforchojali hash-
tag’i dünya trendine girdi ve 2.sırada yer aldı.

Diaspora temsilcilerimiz Hocalı ile ilgili ünlü kişilerin sos-
yal profillerinde de paylaşım yapabildiler. İngiliz gazeteci Neil 
Watson, Hocalı soykırımı ile ilgili “anchor FM” radyosuna röpor-
taj yaptı ve “Avrasya gündemi”haber sitesinde Hocalı soykırımı 
hakkında bir makale paylaştı. İrlandalı tarihçi Patrick Volsch, 
Web sitesinde Hoca soykırımı hakkında bir makale yayınladı ve 
George State Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hoca katliamı 
1992-soykırımın önlenmesinde diplomasinin rolü” web semineri-
ne katıldı. İngiltere’de yaşayan kemancı Sabina Rakchieva, Hocalı 
soykırımı hakkındaki eserini sosyal ağ Facebook’ta paylaştı. Ünlü 
bir Fransız işadamı olan cifal Group Başkanı Gilles Remy, Twitter 
hesabında #Khodjali hashtagini paylaştı. İsrail’de yaşayan şarkıcı 
Salman Rabayev, Hocalı soykırımı’nda hayatını kaybedenlere mü-
zik besteledi. Edmonton, Alberta, Kanada’dan bir mla üyesi olan 
rod Loyola, Twitter ve facebook sayfalarında Hocalı soykırımının 
tanınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Genel olarak, kampanya 
döneminde İngiltere, İsrail, Fransa ve Kanada’yı temsil eden 5 
ünlü kişinin Hocalı hakkında konuşmalar yapıldı.

Hocalı Soykırımı’nın 29. yıl dönümünü anan bilgilendirme 
kampanyasına Azerbaycan Diasporasına Destek Vakfı da katıldı. 
Vakfın desteği ile “ Westminster Azerbaijan Society” ve” Azerba-
ijan Society Team” ile birlikte, Estonya’da Azerbaycan’ın evinde, 
Macaristan-Azerbaycan Gençlik Birliği (MAGB) tarafından Buda-
peşte’nin merkezinde, Tuna Nehri kıyısındaki “somurtkan tank” 
anıtının önünde serginin düzenlenmesi için etkinlikler düzenlendi.

Vakıf, “unutma ki tekrarlanmasın. İnsanlık namına” adlı 
bilgi kampanyasının da yazarı ve organizatörü oldu. Proje kap-
samında 93 saniyelik bir video çekimi, Youtube kanalında 10 
farklı dilde (Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, Arapça, Farsça, Rusça, Çince, Japonca) yayınlandı 
ve “Unutma” adlı QR kod aracılığıyla, izleyicileri videonun yer-
leştirildiği adrese yönlendirildi.
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28 Yıl Sonra Şuşa’da – Çıdır Düzü’nde

Nevruz Bayramınız Mübarek Olsun...
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‘İki devlet tek millet’ şiarını en 
üst seviyede temsil eden Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türki-
ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan dostluğu, Erdoğan’ın 
doğum günü vesilesiyle bir kez daha 
kamuoyuna malum oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum günü 
münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
doğum gününü kutlayarak, dost ve kar-
deş Türkiye’nin kalkınması ve refahı için 
kendisine başarılar ve sağlık diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı da ilgisin-
den ve tebriklerinden dolayı Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Hocalı’da yaşanan soykırım hu-
susunda Türkiye’nin tavrını bu vesile 
ile tekrar ortaya koyarak Hocalı soykı-
rımı ile ilgili olarak devlet başkanına ve 
Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Devlet başkanları, Azerbay-
can-Türkiye ilişkilerinin her alanda ba-
şarılı bir şekilde gelişmeye ve güçlen-
meye devam edeceğine olan güvenlerini 
dile getirdiler ve ilişkilerimizin gelece-
ğine ilişkin görüş alışverişinde bulun-
dular.

Türk Dünyası Liderleri 
Erdoğan’ın Doğum 
gününü unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşka-

nı İlham Aliyev’in yanı sıra  Kazakis-

tan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elba-

şı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan 

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 

Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan 

Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi 

Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer tele-

fon görüşmesi gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI 
İLHAM ALİYEV CUMHURBAŞKANI 

ERDOĞAN’IN AD GÜNÜNÜ 
KUTLADI
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI 
İLHAM ALİYEV: ZENGEZUR TÜRK 

DÜNYASINI BİRLEŞTİRECEK

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbir-
liği Konseyi’nin (Türk Konseyi) 
Gayriresmi Zirvesi “Türkistan: 
Türk Dünyasının Manevi Baş-

kentlerinden Biri” temasıyla çevrimiçi 
olarak 31 Mart 2021 tarihinde düzen-
lendi.

Toplantı, Kazakistan Cumhuriye-
ti’nin Cumhurbaşkanı Kasım-Comart 
Tokayev başkanlığında, Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin Birinci Cumhurbaşka-
nı, Elbaşı ve Türk Konseyi’nin Onursal 
Başkanı Nursultan Nazarbayev, Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşka-
nı İlham Aliyev, Kırgız Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cum-
huriyeti’nin Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Baş-
kanı Gurbangulu Berdimuhammedov, 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad 
Amreyev’in katılımlarıyla gerçekleşti-
rildi.

“Türk Dünyasını 
Birleştirecek”

Video konferans yöntemiyle ger-
çekleştirilen toplantıda konuşma yapan 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Türk 
Konseyi Dönem Başkanı İlham Aliyev,  
Zengezur’dan geçecek ulaşım, iletişim 
ve altyapı projelerinin tüm Türk dünya-
sını birleştireceğini, Ermenistan dahil 
diğer ülkeler için ek fırsatlar yarataca-
ğını söyledi.

Savaşın sona erdiğini ve çatışma-
nın tarih olduğunu belirten Aliyev, yeni 
fırsatların ortaya çıktığını ve en önemli 
fırsatın ulaşım olduğunu belirtti. Zen-

gezur koridorunda aktif çalışmalar 
yürütüldüğünü belirten Aliyev, “Bugün 
Zengezur koridorunda çok aktif bir şe-
kilde çalışıyoruz. Nahçıvan’daki zirvede 
Zengezur’u Azerbaycan’dan alıp Er-
menistan’a katmanın Türk dünyasının 
coğrafi bölünmesi olduğunu söylemiş-
tim. Kadim Azerbaycan toprağı Zen-
gezur artık Türk dünyasını birleştirme 
rolü oynayacak” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın şu anda müttefiki 
Rusya ile demiryolu bağlantısı bulun-
madığını hatırlatan Aliyev, bu demiryolu 
bağlantısının Azerbaycan topraklarında 
kurulabileceğini belirterek, “ Ermenis-
tan’ın şu anda müttefiki Rusya ile de-
miryolu bağlantısı bulunmamaktadır. 
Bu demiryolu bağlantısı Azerbaycan 
topraklarında kurulabilir. Ermenis-
tan’ın komşusu İran ile demiryolu bağ-
lantısı yoktur. Bu demiryolu Nahçıvan 
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üzerinden sağlanabilir. Azerbaycan 
Türkiye’ye Nahçıvan Özerk Cumhuri-
yeti üzerinden bağlanmıştır, Orta Asya 
Avrupa ile bağlantılıdır. Yani yeni bir 
ulaşım koridoru yaratılıyor. Azerbaycan 
bu işe çoktan başladı. Ortak ülkelerin 
de bu fırsatları kullanacağına eminim” 
dedi.

“Ermeni Faşizmini Yok 
Ettik”

Toplantıda, Dağlık Karabağ savaşı 
hakkında bilgi veren İlham Aliyev, Türk 
Konseyi’nin savaşın başlamasından bir 
gün sonra Azerbaycan’ı destekleyen 
bildiri yayımladığını hatırlatarak teşek-
kür etti. Aliyev, 
Azerbaycan’ın 
u l u s l a r a r a s ı 
toplum tara-
fından tanınan 
topraklar ın ın 
yaklaşık 30 yıl 
Ermenistan ta-
rafından işgal 
altında tutuldu-
ğunu, 1 milyon-
dan fazla Azer-
baycanlının ise 
anavatanların-
dan çıkarılarak 
mülteci duru-
muna düştüğü-
nü belirtti.

Dağlık Ka-
rabağ sorunu-
nu çözmek için 
kurulan Avrupa 
Güvenlik ve İş 
Birliği Teşkilatı 
(AGİT) Minsk Grubu’nun faaliyetlerinin 
sonuç doğurmadığını ve uluslararası 
kuruluşların desteklerinin de pratikte 
bir önem taşımadığını belirten Aliyev, 
“Minsk Grubu’nun elde ettiği sonuç sı-
fıra eşitti. Minsk Grubu eş başkanları 
dünyanın önde gelen ülkeleri, nükleer 
devletleri ve Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin daimi üyeleridir. Elbette, 
Ermenistan’a işgal nedeniyle üzerine 
ciddi bir baskı yapılsaydı ve Azerbay-
can’ın talepleri dikkate alınarak yap-
tırımlar uygulansaydı, mesele barışçıl 
şekilde uzun zaman önce çözülebilirdi 
fakat maalesef bu olmadı. Tam aksine 
sorunun dondurulması yönünde adım-

lar atıldı. Ermenistan müzakerelerden 
imtina etti” açıklamalarında bulundu.

Ermenistan’ın yıllardır süregelen 
provokasyonları sonucu başlatılan 44 
günlük Vatan Muharebesi’nin Azer-
baycan’ın tam zaferi ile sonuçlandığını 
söyleyen Aliyev, Ermenistan’ın yenilgiyi 
kabul eden belgeyi imzalamak zorunda 
kaldığını belirtti.

10 Kasım 2020’de Azerbaycan, 
Rusya ve Ermenistan olarak üçlü bil-
diriye imza attıklarını belirten Aliyev, 
“Böylece sorun askeri ve politik yollar-
la çözüldü. Dağlık Karabağ sorununun 
çözüldüğünü artık eminlikle söyleye-
biliriz. Şu anda Dağlık Karabağ adında 

herhangi bir bölgesel birim bulunma-
maktadır. Azerbaycan bu sorunu çözdü, 
tarihi bir zafer kazandı ve tahrip olmuş 
bölgelerde yeniden imar çalışmalarına 
başladı” ifadelerini kullandı.

Kurtarılan topraklarda büyük tah-
ribat olduğunu belirten Aliyev, Ermeni-
lerin işgal ettiği şehirleri, tarihi anıtları 
ve mezarları yıkıp yaktığını, camilerde 
inek ve domuz beslediğini belirtti. Tüm 
bunların Müslüman alemine karşı ha-
karet ve suç olduğunu söyleyen Aliyev, 
şu ifadeleri kaydetti:

“Tarihsel misyonumuzu yerine ge-
tirdik, Ermeni faşizmini yok ettik. Şu 
anda restorasyon çalışmaları başladı. 

Savaştan sonra birçok Azerbaycanlı 
sivil ve asker kara mayınları nedeniyle 
öldü ve yaralandı. Ermenistan hala bize 
mayın haritalarını vermiyor. Bu başka 
bir savaş suçudur. Bu nedenle, mayın 
temizleme daha fazla zaman alacaktır. 
Bu çalışma tamamlanmadan elbette 
yerinden edilmiş ve mülteci yurttaşları-
mızı o topraklara geri veremeyeceğiz.”

“Savaşın İlk Gününden 
İtibaren Kardeş 

Türkiye’den Büyük 
Destek Aldık”

Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşı-
na desteklerin-
den de bahse-
den Azerbaycan 
Cumhurbaşka-
nı, “Sevgili kar-
deşim Cumhur-
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
savaşın baş-
ladığı 27 Eylül 
günü Azerbay-
can’a desteği-
ni açıkça ifade 
etti. Bu siyasi ve 
manevi destek 
çok önemliydi. 
Sevgili karde-
şim Azerbay-
can’ın yalnız 
olmadığını, Tür-
kiye’nin Azer-
baycan’ın ya-
nında olduğunu 
söyledi. Bu çok 

ciddi bir mesajdı. Bu, başarılı bir kar-
şı saldırı gerçekleştirmemizi sağladı, 
herhangi bir dış gücün bize müdahale 
etmesini önledi. Herhangi bir dış mü-
dahale olmazsa Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ sorununu kısa sürede çözü-
lebileceğini söylüyordum, öyle de oldu. 
Kardeş Türkiye’ye ve değerli Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a derin 
şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin 
savaş sırasında ve çeşitli zamanlarda 
yaptığı çok sayıda açıklama, sorunun 
çözümünde önemli rol oynadı. Şuşa’nın 
kurtuluşu için beni ve Azerbaycan hal-
kını ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan oldu” dedi.
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KARABAĞ’DA TÜRK-RUS
ORTAK GÖZLEM NOKTASI

Ermenistan’ın saldırıları karşı-
sında Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 
2020’de başlattığı operasyonda, 5 kent 
merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kur-
tarılması üzerine Ermenistan, 10 Ka-
sım’da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altın-
daki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini 
de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye 
imza atmıştı. 9 maddeden oluşan an-
laşmada Ermenistan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesini çevreleyen 7 bölgeden çekil-
mesi, Rus Barış Gücünün Karabağ ve 
Ermenistan bağlantısını sağlayan Laçın 
Koridorunu kontrol altında tutması ve 
Rus Sınır Kuvvetinin Azerbaycan-Nah-
çivan arasında açılacak Otoyolu denet-
lemesi de yer aldı.

Daha sonra 1 Aralık tarihinde 
Azerbaycan’ın öncülüğünde, Türkiye ve 
Rusya arasında ortak bir gözlem nokta-
sı kurulması amacıyla bir anlaşma im-
zalandı. Bu amaçla tarafların ateşkese 
uyması hususunda yapılacak olan de-
netimin verimliliğinin artırılması ama-
cıyla gözlem merkezi oluşturulması 
kararlaştırılmıştı. Türk-Rus Ortak Göz-
lem Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 
arasında 11 Kasım 2020’de imzalandı.

TBMM ise Türk askerinin Kara-
bağ’da görevlendirilmesine ilişkin bir 
tezkereyi kabul etti. Azerbaycan’a as-
ker gönderilmesine ilişkin Cumhur-
başkanlığı Tezkeresi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’n-
da kabul edildi. Tezkerede, Azerbay-
can, Rusya ve Ermenistan’ın aralarında 
vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Ka-
sım 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla 
bölgede ateşkes tesis ve işgal altındaki 
bazı bölgelerin belirlenen takvime göre 
Azerbaycan’a iadesini içeren bir plan 
ilan edildiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Varılan mutabakata göre, ateşke-
se uyulup uyulmadığının denetlenmesi 

amacıyla işgalden kurtarılan Azerbay-
can topraklarında bir Ortak Merkez 
oluşturulacaktır. Azerbaycan’ın talebi 
üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya’nın 
müştereken yer almaları kararlaştırıl-
mıştır.

Azerbaycan’ın belirleyeceği yer-
de Türkiye’nin Rusya ile birlikte kura-
cağı Ortak Merkezde ve bu Merkezin 
icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna 
göre ülkemizden sivil personelin gö-
rev yapmasının, 16 Ağustos 2010 tari-
hinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması” uyarınca ülkemizin taah-
hütlerine uygun, Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğünü tescil eden uluslararası 
hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararların ve Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu 
olduğu; bölge halklarının da huzur ve 
refahı yararına olacağı, ayrıca değer-
lendirilmektedir.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ise Türkiye ve Rusya’nın ortak Denetim 
ve Gözetleme Merkeziyle ilgili “Bura-

da Rusya’nın rolü neyse Türkiye’nin de 
rolü o olacak.” ifadesini kullanmıştı.

Ortak Gözlem Merkezi 
törenle açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 
Dağlık Karabağ’daki çatışmanın ar-
dından ateşkesi izlemek için kurulan 
Türk-Rus ortak gözlem merkezinin fa-
aliyete geçtiğini duyurdu. 30 Ocak 2021 
tarihinde ise Ağdam’ın Merzili köyü ya-
kınlarında kurulan, Türk ve Rus asker-
lerinin görev yapacağı merkez açıldı. 
Tesisin açılışına Azerbaycan Savunma 
Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Sa-
vunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Ba-
kan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve di-
ğer yetkililer katıldı.

İstiklal Marşı ile Azerbaycan ve 
Rusya milli marşlarının okunduğu tö-
rende konuşan Zakir Hasanov, merkez-
de görev yapacak Türk ve Rus askerle-
re başarılar diledi. Karaosmanoğlu da 
ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü 
gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçir-
mek, tarafların şikâyet ve sorunları-
nı incelemek ve ihlalleri engellemeye 
yönelik tedbirler almak maksadıyla 
faaliyet yürüteceğini bildirdi. Rusya Sa-
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vunma Bakan Yardımcısı Aleksandr 
Fomin de ortak merkezin bölgede barış 
ve huzura hizmet edeceğini belirterek, 
görevli askerlere başarı dileklerinde 
bulundu.

İlham Aliyev, Recep 
Tayyip Erdoğan’ı 

arayarak tebriklerini 
iletti

30 Ocak’ta Azerbaycan Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, Ağdam bölgesin-
de Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi’nin 
açılması nedeniyle Erdoğan’ı tebrik etti.

Devlet başkanları, Merkezin açıl-
masının bölgede uzun vadeli barış ve 
güvenliği sağlamaya hizmet edece-
ğinden emin olduklarını ifade ettiler. 
Telefon görüşmesinde, 10 Kasım’da 
imzalanan Üçlü Bildirge hükümlerinin 
yerine getirildiği memnuniyetle kayde-
dilirken, Azerbaycan-Türkiye dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerinin her alanda başa-
rıyla gelişmeye devam edeceği belirtil-
di.

60 Türk, 60 Rus askeri 
görev başında

4 hektar alana kurulu ortak mer-
kezde 65 modüler tipli yaşam ve hiz-
met alanı yer alıyor. Ortak merkezde 
insansız hava aracı (İHA) personeli de 
dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev 
yapacak. Merkezin tek bir komutanı 
yok, Türk ve Rus güçleri kendi gene-
rallerinin komutasında görev yapacak. 
Gözetleme için Türk tarafının Bayrak-
tar, Rus tarafının ise Orlan-10 insansız 
hava araçlarını kullanacağı belirtildi. 
Bu sayede toplanan görüntü ve bilgiler 

bölgede görev yapan 2000’e yakın Rus 
Barış Gücü askerinin hareketlerine 
yardımcı olacak.

Kurulan gözlem merkezi ile be-
raber hem ateşkesin denetlenmesi 
mümkün kılınmış hem de 1993 yılında 
Ermenistan’ın Kelbecer’i işgali sonra-
sında kapanan ulaşım yolları yeniden 
açılmış oldu. Bu sayede Güney Kafkas-
ya’yı Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağ-
layan yol faaliyete geçti. Daha önce faa-
liyete geçen birçok boru hattı projesiyle 
enerji hatları Avrupa’ya kadar taşın-
mıştı. Şimdi ise Asya ve Avrupa arasın-
da arasında ki insan ve yük taşımacılığı 
ayağı da tamamlanmış hale geldi.

Azerbaycan’ın yıllardır yürüttüğü 
çok taraflı diplomatik ilişkiler meyve-
lerini vermeye zaten başlamıştı. Azer-
baycan; Türkiye ve Gürcistan ile hayata 
geçirdiği enerji ve taşımacılık hatlarının 
yanısıra güney-kuzey hattı boyunca yine 
benzer projeleri İran-Rusya arasında 
da gerçekleştirmişti. Bu politikalar ve 
dengeli diplomatik ilişkiler sayesinde 
zaten bölgede Ermenistan’a hemen 
hemen hiçbir manevra alanı bırakılma-
mıştı.

Aslında Ermenistan’a bölgesel po-
litikalarda yer alma şansı 2009 yılında 
Türkiye ve Azerbaycan tarafından ve-
rildi. İşgal ettiği bölgelerden çekilme-
si halinde sınırların açılıp diplomatik 
ilişkilerin başlaması öngörülüyordu. 
Ancak Ermeni tarafının uzlaşmaz ve 
şovenist politikaları bugün yaşadıkları 
yenilgiyle sonuçlandı.

Kurulacak gözlem merkeziyle 
ateşkes şartlarının denetlenmesi ve 
Türkiye ile Azerbaycan’ı bağlayacak 
koridor sayesinde bölgesel barış ve is-
tikrarın sağlanması beklenmelidir. Bu 
ortam elbette tüm ülkelerin faydala-
nacağı ekonomik gelişmenin de yolunu 
açacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Bakü’de düzenlenen askeri geçit tö-
reninde de ifade ettiği gibi bölgede yer 

alan 6 devletin katılımıyla gerçekleştiri-
lecek görüşmeler sonrasında bölgesel 
barış ve refahın artmasının önü açılmış 
olacaktır.

Sonuç olarak Türkiye ve Rusya’nın 
bölgede yaptıkları iş birliği, hem Ame-
rika Birleşik Devletlerinin hem de Av-
rupalı güçlerin bölge politikalarındaki 
etkisini neredeyse sıfıra indirmiştir. Bu 
gelişmenin, Rusya’nın bölgede ki nüfu-
zu ve Türkiye’nin artan gücünün doğal 
bir sonucu olmasının yanı sıra ABD ve 
AB ülkelerinin daha önceki süreçlerde 
sorun çözebilecek yetkinlikten uzak ve 
yanlı politikalarının da bir sonucu ol-
duğu söylenebilir. Türk-Rus iş birliği, 
daha önce Zürih görüşmeleri ve AGİT 
Minsk Grubu gibi bölgeye fayda getir-
meyen girişimleri de sonuçlandırmıştır.

Bu sonuçlarla beraber Çin’in orta-
ya koyduğu Kuşak Yol Projesi de dâhil 
olmak üzere bölgenin Asya ve Avrupa 
arasında artan önemi, bölgede sağla-
nacak istikrarın ve taşımacılık imkân-
larının artmasıyla tüm bölge ülkelerine 
fayda sağlayacak bir ortamı doğura-
caktır. Azerbaycan elbette sahip oldu-
ğu imkânlar ve yürüttüğü nitelikli dış 
politikalarla bölgenin yükselen yıldızı 
olmaya adaydır. Ermenistan ise yürüt-
tüğü irrasyonel ve şovenist milliyetçi 
politikalardan vazgeçerek, Batı dünya-
sının şımarık çocuğu rolünü bırakma-
lıdır. Türk düşmanlığını politikalarının 
merkezine koyarak hayal dünyasında 
yaşamaya devam etmekte ısrar ederse 
gelecekte karşılaşacağı yenilgi bugün 
yaşadığı hezimetten daha büyük ola-
caktır.
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TÜRKİYE AZERBAYCAN SAVUNMA
İŞ BİRLİĞİ VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

“Azerbaycan’da Türk Ordusunun küçük

bir modelini oluşturmakta kararlıyız.”

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan Karabağ 
savaşı sonrasında iki ülke orduları arasındaki güç farkı belir-
gin bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu farkın hem kullanılan 
teknoloji hem de disiplin anlayışından kaynaklandığını iddia 
etmek yanlış olmaz. Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana 
geçen sürede ekonomi, ticaret ve sanayi alanlarında elde 
ettiği kazanımların yansımasını Azerbaycan Ordusu çok net 
şekilde kanıtlamış oldu.

Bu tarihi zaferin ortaya çıkışında Türkiye ile yapılan as-
keri iş birliğinin rolü de kuşkusuz değerlendirilmesi gereken 
çok önemli bir faktördür. Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk ta-
nıyan ülke olarak Türkiye ile yürütülen bu iş birliğinin tarihi, 
elbette ki çok daha eskilere dayanır. Ancak son dönemde 
hem Türk Savunma Sanayi’nin geldiği nokta hem de iki ülke 
arasındaki ilişkilerin derinliği bu dayanışmanın etkisini ar-
tırmıştır.

Azerbaycan’ın 1992 yılında bağımsızlığını yeniden ka-
zanmasından 18 yıl sonra iki ülke arasındaki askeri iş bir-
liğine boyut atlatacak bir anlaşma imzalandı. 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 silahlı saldırı veya askeri tecavüze maruz kaldı-
ğında, Taraflar, BM Şartının 51. maddesinin tanıdığı bireysel 
veya ortak meşru savunma hakkının hayata geçirilmesi için 
askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dâhil mevcut 
olanakları çerçevesinde gerekli bütün önlemlerin alınması 
amacıyla birbirine karşılıklı yardımda bulunmak hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bu yardımın biçimi ve kapsamı taraf-
larca acilen belirlenecektir.”

Bu tarihten sonra var olan askeri iş birliği kapasitesi iv-
melenerek artmaya devam etmiştir. Aynı yıl iki ülke arasında 
oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 
sayesinde askeri ilişkiler çok daha hızlı bir tempoda geliş-
miştir. 25 Şubat 2020’de Bakü’de düzenlenen YDSK toplan-
tısının ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 

iki ülke ordularının askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmaları 
çerçevesinde 2019 yılı boyunca 13 ortak askeri tatbikat yap-
tığı bilgisini vererek:

“Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Savunma Bakan-
lığı arasındaki iş birliğinin uzun bir geçmişi var” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk 
ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman bir arada 
oldu. Sorulardan birine cevap verdiğimde sadece 2019 yı-
lında hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de 13 ortak askeri 
anket yapıldığını söyledim. İlk anket bu yıl yapıldı. Ortak mer-
kezin kurulması Türk Silahlı Kuvvetlerinin Karabağ bölgesi-
ne gelmesi, Azerbaycan’a gelmesi demektir.”

Aliyev , “Savunma sanayisine gelindiğinde, muharebe 
döneminde bütün dünya Türkiye savunma sanayisinin kalite-
sini gördü ve bu artık dünya için sır değildir. Türkiye üretimi 
olan savunma sistemlerinden Azerbaycan ustalıkla yarar-
landı. Muharebe döneminde bu bize büyük bir üstünlük sağ-
lamıştır. Muharebeden sonra da bu temaslar devem etmek-
tedir. Yeni anlaşmaların imzalandığını bildirmem gerekir ve 
Türkiye tarafı ile Türkiye’de üretilen en çağdaş silah çeşit-
lerinin Azerbaycan’a getirilmesi için anlaşma sağlanmış-
tır. Yeni anlaşmalar imzalandı ve bu bizim harbi gücümüzü 
büyük derecede güçlendirecektir. Bildiğiniz gibi Türkiye-A-
zerbaycan ortak tatbikatlar da muntazam olarak yapılmak-
tadır. Geçen sene pandemiden dolayı biraz daha az yapıldı 
ama 2019 yılında 10 defadan çok yapılmıştır ve bu sene Kars 
şehrinde yapılmıştır. Bu konuyla ilgili işler yürütülecektir.”  
ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda savunma sanayi alanında yürütülen pro-
jeleri 3 ana başlık altında toplamak mümkün. Bunlardan bi-
rincisi Azerbaycan Ordusuna yapılan Modern Silah Satışları. 
2016 yılında işgal altındaki Karabağ’da yaşanan çatışmalar-
da Azerbaycan Ordusunun bazı bölgeleri ele geçirmesi son-
rasında askeri uzmanlar Azerbaycan Ordusundaki kapasite 
artışına dikkat çekmişlerdi.

Azerbaycan ekonomik alanda sağladığı gelişme sonra-
sında askeri yatırımlarına hız vermişti. Bu yatırımlar içeri-
sinde özellikle Aselsan ve Roketsan vasıtasıyla yapılan iyi-
leştirmeler özellikle uydu-haberleşme teknolojilerinde ve 
güdümlü mühimmatlar, topçu roketleri gibi alanlarda mey-
velerini vermiştir. 120 kilometre menzili olan Kaplan balistik 
füze fırlatıcısı, çok namlulu roketatar TR-300 Kasırga ve 122 
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mm topçu roketi Sakarya gibi silah sistemlerinin Azerbay-
can’a ihraç edildiği biliniyor.

Bunun dışında Azerbaycan tarafından TURNA hedef 
uçak sistemi, ŞAHİNGÖZ elektro-optik keşif ve gözetleme 
sistemi, SARP uzaktan kumandalı atış sistemi, 30 mm MU-
HAFIZ uzaktan kumandalı atış sistemi, PİTON termal görüş 
sistemi, İHASAVAR sistemleri, AFOS topçu ileri izleme simü-
latörü, BORA 12 keskin nişancı tüfeği, OTOKAR zırhlı perso-
nel taşıyıcı, ENGEREK özel operasyon aracı, SOM B1 seyir 
füzesi, UMTAS ve OMTAS orta ve uzun menzil tanksavar füze 
sistemleri Türkiye’den satın alınmıştır.

Ayrıca Azerbaycan Ordusu’nun son yıllarda büyük yatı-
rım yaptığı İHA-SİHA’lar önemli bir güç çarpanı olarak or-
taya çıkmıştır. Türk İnsansız Hava Araçlarının ihracatı da iki 
ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin önde gelen bir 
göstergesidir. Ayrıca Türkiye’nin yürütmekte olduğu Taarruz 
Helikopteri ve Ana Muharebe Tankı projelerinin Azerbaycan 
tarafından yakından takip edildiği bilinmektedir.

Iş birliğinin ikinci başlığı Eğitim ve Ortak Tatbikatlardan 
oluşuyor. Daha önceki yıllarda Kosova ve Afganistan’da ki 
NATO misyonlarında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri bir-
liklerinde Azerbaycan Ordusu askerleri de yer almıştı. 2000li 
yılların başından itibaren ise askeri tatbikatlar düzenli bir 
hal almaya başladı. Hem kapsam hem süreleri genişleyen 
bu harekâtlara zaman zaman Gürcistan ve Pakistan birlikleri 
de katılım sağlamıştır.

2013 yılından itibaren Nahçıvan, Azerbaycan ve Türki-
ye’de hem kara hem hava tatbikatları düzenli bir hal almıştır. 
Nisan 2016’da Dağlık Karabağ’da meydana gelen çatışma-
larında ardından 2017’de, Türkiye ile Azerbaycan arasında-
ki ortak tatbikatların hem sayısı, hem kapsamı genişletildi. 
2018’e gelindiğinde ise 26 Haziran törenlerinde Türk asker-
leri, Azerbaycan askerleriyle birlikte yürüdü.

Hatırlanacağı gibi, Azerbaycan kuvvetleri ilk defa Nisan 
2016 çatışmalarında işgal altında bulunan topraklarına iliş-
kin askeri kuvvet kullanarak inkar edilemez bir başarı elde 
etmişti. Bu çatışmaların sonucunda Bakü’nün toprak kaza-
nımı oldukça sınırlı olsa da, hem askeri seçeneğin retorikle 
sınırlı olmadığı anlaşılmış oldu hem de Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri’nin üst düzey koordinasyon, etkin komuta-kontrol 
ve yüksek birlik disiplini içinde savaşabilen bir askeri aktör 
olduğu görüldü. Ayrıca, Nisan 2016 çatışmaları süresince 
Ankara’nın tavizsiz olarak Bakü’nün yanında yer alması ve 
Türkiye kamuoyunun çok büyük bölümünün de Azerbaycan 
Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermesi, 2010 Stratejik Iş birliği 
Anlaşması’nın pratikteki karşılığının da altını çizmiş oldu.

Yukarıda belirtilen askeri etkinlikler arasında, son yıl-
larda düzenlenen Tur-Az Kartalı  hava kuvvetleri tatbikatları 
göze çarpıyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne bağlı Mig-29 

ve Su-25 gibi uçaklar ile Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16’la-
rının ve diğer platformlarının birlikte uçtukları bu etkileyici 
tatbikatlar, her iki ülkenin savunma kapasitelerinin gelişti-
rilmesi açısından çok kritik. Basına yansıyan haberler, tatbi-
katların hava-hava ve hava-kara görevlerini içeren kapsamlı 
senaryolar ile gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatlarda iki ülke sa-
vaş uçaklarının yanısıra C-130 Hercules, CASA CN-235 gibi 
nakliye uçakları ve Mi-35, Mi-17 ve S-70 Sikorsky helikopter-
leri de katılmıştır. Beraber hareket etme kabiliyetlerinin de 
öğrenilmesinin yanısıra belirlenen hedeflere başarılı atışlar 
gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlarda üzerinde durulan senar-
yolar ise tanıma/tanıtma, dost/düşman ayırma, hava sahası 
kontrol ve yönetim usullerini denemek ve birlikte uçuş yap-
ma yeteneklerinin artırılmasıdır.

Bir diğer kritik tatbikat ise Haziran 2017’de yaklaşık 5 
bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Azerbay-
can ortak Nahçıvan tatbikatıdır. Çünkü Nahçıvan’daki birlik-
ler Azerbaycan savunma planlamasında kritik bir fonksiyona 
da sahip. Zira, herhangi bir çatışma durumunda Ermenistan 
kuvvetlerini iki cepheli bir savaşa zorlayabilecek ve cephe ge-
risini baskı altında tutacak durumdalar. Bu da, askeri olarak, 
işgal altındaki Azerbaycan topraklarında ve temas hattında 
bulunan Ermeni unsurları destekleyecek gerekli ikmal hat-
tının ve ihtiyat kuvvetlerinin aksaması anlamına gelecektir. 
Dolayısıyla Bakü açısından Nahçıvan’da konuşlu kuvvetlerin 
hayati bir önemi var.

Son olarak Tovuz bölgesinde çıkan çatışmaların ardın-
dan 29 Temmuz-10 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan ortak 
tatbikatın kapsamı, planlanandan daha geniş şekilde yapıldı. 
Azerbaycan’ın 5 şehrinde hava kuvvetleri, bugüne kadar yer 
almadığı kadar geniş şekilde tatbikatlara katıldı, özel kuvvet 
birlikleri de kara taktik eğitimleri aldı.

Iş birliğinin üçüncü ve son başlığı ise Ortak Üretim ve 
Teknoloji Transferi’nde oluşuyor. 2010’daki anlaşma kapsa-
mında Azerbaycan’ın, Türkiye’de üretilen 105 mm’lik topla-
rın, modern piyade tüfeklerinin, 120 mm’lik havan topunun, 
122 mm. füzelerin, roketlerin ve gece görüş cihazlarının or-
tak yapımı projesinde yer alması kararlaştırılmıştı.

Bu başlığın bir diğer önemli ayağının ise mevcut silah 
altyapısının modernizasyonu oluşturmaktadır. Başta Azer-
baycan Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu uçak ve helikopter-
ler olmak üzere, top ve roket sistemleri Türk şirketleri tara-
fından modernizasyona tabii tutulmuştur. Aselsan, Roketsan 
ve MKE’nin dahil olduğu bu modernizasyon projeleri Azer-
baycan Ordusunun haberleşme ve komuta kontrol sistemle-
rinde ki iyileştirmelerle beraber yürütülmektedir.

Bu kapsamda Aselsan ile termal görüş ve dürbün sis-
temlerinin ortak üretimleri ve güdüm kitlerinin geliştiril-
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mesi, MKE ile MP-5 otomatik silahının beraber üretilmesi, 
OTOKAR ile zırhlı araçların bakım-onarım tesisi kurulması, 
HAVELSAN komuta kontrol ve simülasyon iş birliği yapılması 
projeleri yürütülmektedir.

2013’te iki ordu arasındaki iş birliği, savaş malzemele-
rinin ilerisine taşındı. Türkiye, Azerbaycan Savunma Bakan-
lığı’na iki adet mobil sahra hastanesi verdi, Azerbaycan or-
dusunda kullanılacak üniformaların tasarımını da TÜBİTAK 
üstlendi. Dağlık Karabağ’daki gerilimden bir buçuk ay kadar 
önce, 13 Ağustos’ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azer-
baycan’a giderek Aliyev’le görüştü. Görüşme sonrası Aliyev, 
Türkiye’den teknoloji transferi, eğitim ve iki ülkenin ortak 
üretiminin son yıllarda büyük oranda arttığını ve Azeri ordu-
sunun da bundan faydalandığını söyledi:

“Türkiye’nin çok yönlü askeri teknik potansiyele sahip 
olduğu sır değil. Biz de bu potansiyelden yararlanıyoruz. Tür-
kiye’nin günümüzde modern silah üretmesi bizi çok sevindi-
riyor. Bu olanaklardan gelecekte de yararlanmak istiyoruz. 
Türkiye’nin askeri teknik iş birliği alanında çok yakın zaman-
da bizim 1 numaralı ortağımız olacağından eminim.”

Genel çerçevesini çizmeye çalıştığımız savunma iş birli-
ği çalışmalarının gelecek dönemde “Bir millet İki Devlet” an-
layışı ile siyasi-askeri ittifaka dönüşmesi mümkün görünü-
yor. Türk Savunma Sanayinde yaşanan teknolojik gelişmeler 
ve Azerbaycan Ordusunun muharip gücündeki artış bölgede 
yeni bir dönemin de başlangıcı sayılmalıdır.

Ortak İzleme Merkezi de bölgede ortaya çıkan yeni 
denge politikasının en önemli köşe taşlarından biri olarak 
değerlendirilmelidir.  30 Ocak 2021 tarihinde ise Ağdam’ın 
Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin 
görev yapacağı Ortak İzleme Merkezi hakkında da konuşan 
İlham Aliyev, “Bunun tarihi bir olay olarak değerlendirilebi-
leceğini düşünüyorum ve bu bizi çok memnun ediyor. Türk-
Rus Ortak İzleme Merkezi’nin kurulmasının üç ülkenin ortak 
kararı olduğunu belirtmeliyim. Ermenistan’ın bunu kabul et-
mesi gerekiyordu. Çünkü 10 Kasım bildirisi imzalandığında 
Ermenistan buna itiraz edecek konumda değildi. Ermenistan 
dedikleri gibi tek başınaydı. Eğer başka siyasi ve askeri bir 
durum daha olsaydı Ermenistan buna karşı çıkardı. Ancak 
buna itiraz edemedi, biz de bu merkezin Azerbaycan’da ku-
rulduğunu söyledik, Ermenistan bu işlerle ne ilgisi var? Bu 
nedenle, bu merkezin kurulması tarihi bir olay olarak kabul 
edilebilir. Ayrıca sizin de dediğiniz gibi Türkiye’den 100’ün 
üzerinde büyük bir heyet geldiğini söyledim. Mayın temizle-
me ve eğitim kursları düzenlendi. Konuyla ilgili çalışmalar 
devam ediyor. Bundan sonra ordu dahil çeşitli alanlarda iş 
birliğimiz devam edecek. Muharebe sırasında demiştim ve 
herkes biliyor ki Türk Ordusu dünyanın en güçlülerinden biri. 
NATO’daki en büyük ikinci ordu ve Azerbaycan’da Türk ordu-

sunun küçük bir modelini oluşturmaya kararlıyız. Bu alanda 
pratik çalışmalar şimdiden başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, savaş sırasında yeni deneyim-
ler kazanıldığımızı söyleyerek şöyle devam etti: “Çünkü or-
dumuz neredeyse hiç savaşlarda yer almıyordu ve bu alana 
teorik açıdan basitçe yaklaştı. Şu anda savaş büyük bir dene-
yimdir ve bu deneyimden doğru sonuçları çıkarmalıyız. Bü-
yük başarı elde ettik. Savaş sırasında da bazı uyuşmazlıklar 
yaşandı. Biz bunu saklamıyoruz. Başkomutan olarak savaş 
sırasında aldığım kararlar, askeri personel ile ilgili olanlar 
da dahil, bazı sorunlar olduğunu gösteriyor ama sorunları 
biz çözdük. Türkiye ve Azerbaycan’ın çok geniş bir yasama 
temeli var. Birçok belge ve anlaşma imzalandı. Bunlar ara-
sında karşılıklı askeri yardım konularını belirleyen belgeler 
de var. Elbette Azerbaycan için herhangi bir tehdit varsa Tür-
kiye’nin arkamızda olacağına eminiz. Çünkü emin olmak için 
birçok sebep var.”

Aliyev, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azer-
baycan’a verdiği destek hakkında ise şöyle konuştu: “Savaş 
sırasında, ilk günlerde sevgili kardeşim, saygıdeğer Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında dediği “Azerbay-
can yalnız değil, Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır” sözleri 
birçokları için mesaj oldu, bildiri oldu ki, kenarda durun, 
müdahale etmeyin, Azerbaycan’a engel olmayın. Mesajlar 
bunlardı. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililer açıkça 
Azerbaycan’ı desteklediler. Bu bizim için büyük bir siyasi ve 
manevi destekti. Uzak durmaları ve karışmamaları için tüm 
dünyaya bir işaretti. Bu bugün de devam ediyor.”

İki kardeş ülke olarak Türkiye ve Azerbaycan, dünyanın 
en yakın ülkeleridir. Askeri iş birliğimiz her geçen gün güç-
leniyor. Türkiye’den yeni silah alımı çalışmalarımız sürüyor. 
O silahlar yakında gelecektir. Ordumuz daha güçlü ve daha 
modern olmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri modeli bizim için en 
kabul edilebilir modeldir. Bu yönde birlikte çalışmaya devam 
edeceğiz. “

Bu yeni dönemde bir takım çevrelerin oluşturmaya ça-
lıştığı kamuoyunun tersine Azerbaycan ve Türkiye hep barış-
tan yana olacaktır. Azerbaycan uluslararası hukuktan kay-
naklanan meşru haklarını yıllardır olduğu gibi bundan sonra 
da savunmaya devam edecektir. İşgal altındaki toprakların 
bir kısmı kurtarılmıştır. Ancak halen işgal altında bulunan 
Azerbaycan toprakları mevcuttur. Başta Ermenistan, Fransa 
ve Yunanistan olmak üzere her olayda uluslararası kamu-
oyunu Türk karşıtı bir noktaya sevk etmek isteyen ülkeler 
bulunmaktadır. Ancak Azerbaycan ve Türkiye hem yönetim 
hem halklar seviyesinde kardeşliğin ve dayanışmanın sami-
mi örneği olmaya devam edecek, bu düşmanca davranışlara 
birlikte karşı koyacaklardır.
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Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine 
Doç. Dr. Cahit Bağcı atandı, 2016 
yılında bu yana Bakü Büyükelçiliği 
görevine sürdüren Erkan Özoral 

ise merkeze alındı.

Resmi Gazete’de Büyükelçilerin 
atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Kararları ile Türkiye’nin 10 büyükelçisi 
merkeze dönüyor, 13 ülkede Türkiye’yi 
temsil edecek yeni büyükelçiler görevine 
başlayacak.

3 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı 
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan 
Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak 
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Dai-
mi Üyeliğini yürüten, 23, 24 ve 25. Dönem 
AK Parti Çorum Milletvekili Doç. Dr. Cahit 

Bağcı atandı.

Doç. Dr. Bağcı, Twitter hesabından 
Bakü Büyükelçisi olarak atanmasına iliş-
kin şu ifadeleri paylaşarak, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranları-
nı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na 
da teşekkürlerini sundu;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ten-
sipleri ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli 
Heyeti Daimi Üyeliği görevinden dost ve 
kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Ba-
kü’ye Büyükelçi olarak atandım. Bizi bu 
onurlu ve şerefli görevlere layık gören 
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı 
arz ederim.

Destekleri için Dışişleri Bakanımız 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu‘na çok teşekkür 

ederim. Köklü dostluk ve kardeşlik ru-
huyla ve aşk ile bir işçi arı gibi çalışacağız.  
Allah yüz akıyla görev yapmayı nasip et-
sin. Cehd ile Bismillah Can Azerbaycan.”

Cahit Bağcı Kimdir?

Sosyolog; 5 Haziran 1964’te Çorum 
Osmancık’ta doğdu. Baba adı Ömer, anne 
adı Fatma’dır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını 
ODTÜ Sosyoloji Bölümünde, doktorasını 
İngiltere Manchester Üniversitesinde ta-
mamladı. İngiltere’de Manchester Üni-
versitesi Türk Öğrenci Derneği’ni kurdu.

1988’de DPT Sosyal Planlama Baş-
kanlığı’nda çalışmaya başladı. 1993 yı-
lında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 
araştırma görevlisi oldu. YYÜ Sosyoloji 
Bölümünde yardımcı doçent ve anabilim 
dalı başkanı olarak görev yaptı. Van İli 
Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulu Üyesi ve Raportörlüğü gö-
revinde bulundu.  DPT Müsteşarlığı AB 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezin-
de Koordinatörlük ve Müsteşarlık Müşa-
virliği görevini yürüttü.

23, 24 ve 25. Yasama döneminde 
Çorum Milletvekili seçildi. Plan ve Büt-
çe Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 
24. Dönemde NATOPA Türk Grubu Üyesi 
ve Burkina Faso Dostluk Grubu Başkanı 
oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzey-
de Almanca ve Arapça bilen Bağcı, evli ve 
3 çocuk babasıdır.

TÜRKİYE’NİN
BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİNE

DOÇ. DR. CAHİT BAĞCI ATANDI
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TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ASKERİ İLİŞKİLER 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

1
Şubat’ta başlatılan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK)  düzenlediği 
son yılların en kapsamlı kış tat-
bikatı,”Kış-2021 Türkiye-Azer-

baycan Birleşik Müşterek Tabur Görev 
Kuvveti Tatbikatı” 9. Kolordu Komutan-
lığının sevk ve idaresinde ve 14. Meka-
nize Piyade Tugay Komutanlığı tarafın-
dan Kars’taki Şehit İstikam Astsubay 
Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve 
Tatbikat Alanı’nda başarıyla icra edildi.

İş birliği ve koordinasyonu sağla-
mak, derin kar ve şiddetli soğuklarda 
atış ve harekat imkan kabiliyetlerin de-
nenmesi, kış aylarının zorlu şartlarında 
arazide yerleşme, barınma, bakım ve 
ikmal faaliyetlerinin iyileştirilmesi ile 
komuta kontrol sistemlerinin başarılı 
bir şekilde işletilmesini hedefleyen tat-
bikatın “Seçkin Gözlemci Günü”ne, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbay-
can Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Or-
general Ümit Dündar, Deniz Kuvvetle-

ri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Küçükakyüz katıldı.

Esas Komuta Yeri’ne geçen Akar 
ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi al-
dıktan sonra yeni nesil üniteleri ve yerli 
ve milli üretim zırhlı ambulansı ince-
ledi. Daha sonra Derin Kar ve Şiddet-
li Soğuklarda Muharebe Parkuru’nda 
Komondo Andı’nı dinleyen Akar ve Ha-
sanov, marşın ardından “Allah Türk ko-
mandosunu korusun” dedi.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda 
Barınma Tesislerinde de incelemeler-
de bulunan Akar ve Hasanov yapılan 
yığma iglonun içine girerek inceleme-
lerde bulunduktan sonra 1 numaralı 
seyir yerlerine geçerek hava indirme 
harekatını izledi.

Hedefler başarıyla imha edildi

Tank bölükleri, topçu bataryaları, 
havan takımları, keskin nişancı timleri, 
Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, 
komandolar ve helikopterlerin görev 

aldığı tatbikatta, senaryo gereği İnsan-
sız Hava Araçlarının (İHA)  tespit ettiği 
düşman karargahlarına Azerbaycan ve 
Türk Özel Kuvvet Komutanlığı persone-
linden oluşan karma tim bölgeye direkt 
görev harekatı başlattı.

İHA tarafından belirlenen hedefler 
topla vurulurken, bir hedefi de Silahlı 
İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti.  
ZMA atışlarının ardından bölgeye gelen 
F-16’lar ise nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter 
hesabından yapmış olduğu açıklamada, 
“Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik 
Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbi-
katı’na katılan kahraman tankçılarımız 
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ve topçularımız hedefleri tam isabetle 

imha ediyor” açıklamasını yaptı.

Helikopterle temsili düşman ka-

rargahına inen bordo bereliler, gerçek 

mühimmatlar kullanarak düşman un-

surlarını etkisiz hale getirdikten sonra, 

ATAK helikopterlerle temsili düşman 

bölgesini ve köprüsünü ateş altına aldı. 

Komandolar daha sonra bulundukları 

yeri helikopterin görmesi için kırmızı 

sis yakarak güvenli bir şekilde bölge-

den alındı.

Bunun yanı sıra Milli Savunma 

Bakanlığı, Twitter hesabından, Türk ve 

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri persone-

line “Statik Atlayış Eğitimi” verildiğini 

bildirdi. Bakanlık tarafından, “Kartal 

olur süzülür gökte, aslan olur kükrer 

yerde, bir destandır dalga dalga gönül-

lerde’’ notuyla bir video da paylaşıldı.

1268 personel yer aldı

1-12 Şubat 2021 tarihleri arasın-

da Azerbaycan ile müşterek icra edilen 

“Kış-2021 Tatbikatı” için Azerbaycan 

askerleri 17 Ocak tarihinde Kars’a gel-

di. Mehmetçik, Azerbaycan askerlerini 

törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 

tarafından yapılan açıklamada, “Ka-

rabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı 

büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize 

büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. 

‘Tek Millet, İki Devlet’ anlayışımızla tek 

yürek, tek bilek, tek yumruk olarak ça-

lışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kul-

lanıldı.

66’sının Azerbaycan’ın Silahlı Kuv-
vetleri’nden katılım sağladığı 1268 ki-
şilik personelin bulunduğu tatbikatta, 
190 farklı aracın yanı sıra 218 farklı cins 
ve çapta silah kullanıldı.

Öte yandan tatbikata katılan per-
sonellerin taktığı Türkiye ve Azerbay-
can bayraklarının motiflerini taşıyan 
maskeler büyük ilgi gördü.

Kimyasal bir saldırıya karşı dezen-
fekte görevi yapacak mobil timlerin de 
tanıtıldığı tatbikatta, mobil yemekhane, 
çamaşırhane ve bulaşıkhaneler gaze-
tecilere gezdirildi.

Tatbikatı, Azerbaycan’dan çok sa-
yıda basın mensubu yakından takip etti.

Hatırlanacağı üzere, kardeş iki 
ülke, geçen Eylül ayında da tatbikat 
alanı Nahçıvan’ı da kapsayan “Azerbay-
can-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek 
Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı-2020” 
düzenlemişti.

Azerbaycan Ordusu Taktiksel 
Tatbikat Düzenledi

Kahraman Azerbaycan ordusu, 10 
bin askerin katılımıyla tatbikat düzen-
ledi. 15 Mart’ta başlayan tatbikatta, 100 
tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top 
sistemi, 30 askeri havacılık uçakları ve 

Türkiye’den alınan SİHA’lar yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’n-

dan yapılan açıklamada, tatbikatın dağ-

lık ve ormanlık arazilerde gerçekleşti-

rildiği bildirildi.

Kontrollerin ardından havalanan 

SİHA’lar, temsili düşman hedeflerinin 

tespiti ve kontrol noktalarına aktarıl-

ması görevlerini icra etti. SİHA’ların 

tatbikattaki görüntüleri, Azerbaycan 

Savunma Bakanlığı tarafından payla-

şıldı.

Bakanlık, “Azerbaycan ordusunun 

birlikleri harekat-taktik planına göre 

yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve bir-

likler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi 

icra edildi” açıklamasında bulundu. 

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çe-

telerle mücadele eğitimlerinin verildiği 

tatbikat, 18 Mart’a kadar devam etti.

Azerbaycan Askerlerine 
Isparta’da ‘Dağcılık Eğitimi’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 

Azerbaycan ordusu personeline, Ispar-

ta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim 

Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğiti-

mi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter 

hesabından yaptığı paylaşımda, “Kah-

raman Azerbaycan Ordusu mensubu 

kardeşlerimize, Isparta’daki Dağ Ko-

mando Okulu ve Eğitim Merkezi Komu-

tanlığımızca ‘Dağcılık Eğitimi’ verildi” 

açıklamalarında bulundu.
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Temmuz 2020’de Ermenistan’ın 
Tovuz yakınlarına başlattığı sal-
dırılar, 27 Eylül günü iki ülke 
arasında bir savaşa yol açtı. 

Azerbaycan’ın kesin galibiyeti ile biten 
savaş sonucunda Dağlık Karabağ’ın 
büyük bölümü işgalden kurtarıldı. Er-
menistan büyük bir darbe alırken, böl-
ge jeopolitiği büyük bir değişim geçirdi. 
Savaş sırasında Azerbaycan ordusu ta-
rafından kullanılan strateji ve taktikler, 
dünyanın önde gelen askeri uzmanları-
nın ve savaş stratejistlerinin de yoğun 
ilgisine mazhar olmuş durumda. Özel-
likle çok etkin bir biçimde kullanılan 
İHA ve SİHA’lar bu tartışmanın başını 
çekiyor.

Bu değerlendirmelere geçmeden 
evvel savaş öncesinde iki ülkenin ordu 
envanterlerine göz atmakta fayda var. 
Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü (International Institute for 
Strategic Studies– IISS) tarafından ya-
yınlanan 2020 Military Balance rapo-
runa göre: Azerbaycan Silahlı Kuvvet-
lerinin personel mevcudu yaklaşık 70 
bindir. 300 bin civarında yedek askeri 
olan ülkede askerlik süresi er ve er-
başlar için 18 ay, üniversite mezunları 
içinse 12 aydır. Ermenistan Silahlı Kuv-
vetlerinin personel mevcudu 2020 başı 
itibariyle 44,800’dür. Zorunlu askerlik 
süresinin 24 ay olduğu ülkedeki yedek 
asker sayısının 210 bin civarında oldu-
ğu kaydedilmektedir.

SIPRI verilerine göre ise Azerbay-
can Ordusu’nun 2019 savunma bütçesi 
yaklaşık 1,8 milyar ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. Azerbaycan’ın Savun-
ma sanayiinde en önemli tedarikçisi ise 
İsrail’dir. 2015-2019 arasında Azerbay-
can’ın silah ithalatının %60’ı İsrail’den 
gerçekleşmiştir. İsrail’i %31’lik payla 
Rusya takip etmektedir. İsrail’den alı-
nan sistemler arasında hemen hemen 
her sınıf ve tipte insansız hava araçları 
(İHA), Spike tipi uzun menzilli güdümlü 
tanksavar füzeler, Harop, Orbiter ve Sky 
Striker tipi kamikaze dronlar, modern 
topçu ve karadan karaya roket sistem-
leri dikkat çekmektedir. Rusya’dan ise 
son dönemde T-90 modern ana muha-
rebe tankları, Mi-35M tipi taarruz heli-
kopterleri, muhtelif tipte topçu ve hava 
savunma sistemleri temin edilmiştir.

Son yıllarda Türkiye ile yaptığı 
tatbikatlarda göz dolduran Azerbay-
can Kara Kuvvetlerinin yaklaşık 57 bin 
personeli bulunmaktadır. Envanterinde 
Eylül 2020 itibariyle büyük kısmı T-72 
ve T-90 olmak üzere 450’ye yakın ana 
muharebe tankı, 900 civarında zırh-
lı muharebe aracı ve personel taşıyıcı, 
600 civarında kundağı motorlu ve çeki-
li top, havan ile çok namlulu roketatar 
sistemi bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet 
İsrail yapımı LORA, 4 adet de Rus ya-
pımı 9K79 Toçka (NATO kodu SS-21 
‘Scarab’) taktik balistik füze sistemi 
mevcuttur. Hava kuvvetleri envanterin-

de 15 adet MiG-29 av-önleme, 21 adet 
Su-24 ve Su-25 taarruz uçağı bulunan 
Azerbaycan, 26 adet modernize edilmiş 
Mi-24 taarruz helikopterine sahiptir.

Dağlık Karabağ bölgesi işgalcisi 
Ermenistan’ın 2019 savunma bütçe-
si yaklaşık 644 milyon ABD Dolarıdır. 
Ülkenin silahlı kuvvetlerindeki silah ve 
teçhizatın neredeyse tamamı eski Sov-
yet ya da Rusya Federasyonu üretimi-
dir. Ülkenin genel ekonomik durumu ve 
savunma bütçesinin boyutu, yeni silah 
alım ve modernizasyon faaliyetleri kap-
samının, Azerbaycan’a kıyasla hayli dü-
şük kalmasına neden olmuştur.

Kara kuvvetleri bünyesinde beş 
mekanize kolordu bulunan Erme-
nistan’ın askeri personel sayısı ise 
22,900’dür. Araç gereç olarak neredey-
se tamamı T-72 modeli olan 100’den 
fazla tank, 400 civarında zırhlı muhare-
be aracı ve personel taşıyıcı, 150 civa-
rı kundağı motorlu ve çekili top ile 60 
civarında ÇNRA bulunduğu kaydedil-
mektedir. Kara kuvvetleri envanterinde 
ayrıca sekiz adet 9K72 Elbrus (NATO 
kodu SS-1C ‘Scud B’), dört adet 9K79 
Toçka (NATO kodu SS-21 ‘Scarab’) ve 
dört adet 9K720 Iskander E (NATO kodu 
SS-26 ‘Stone’) taktik balistik füze fırla-
tıcı aracı bulunmaktadır.

Ermenistan 10 adedini 2005 yılında 
Slovakya’dan satın aldığı 14 adet Su-25 
(NATO kodu ‘Frogfoot’) taarruz uçağına 
sahiptir. Ayrıca Rusya Federasyonun-
dan da 2019 sonunda dört adet modern 
Su-30SM tipi savaş uçağı teslim almış-
tır. Hava savunma sistemi olarak S-300 
(NATO kodu SA-10 ‘Grumble’) başta ol-
mak üzere muhtelif radar ve kızılötesi 
güdümlü hava savunma sistemlerine 
sahiptir. 2019 sonunda Rusya Federas-
yonundan Tor M2KM tipi modern alçak 
irtifa hava savunma sistemleri de al-
mıştır.

Dağlık Karabağ’ın işgalci güçlerine 
dair açık kaynaklarda güvenilir verile-
re rastlamak zordur. Savaş öncesinde 
tamamı T-72’lerden oluşan ana muha-
rebe tankı envanterinin 200-300 ara-
sında olduğu, yaklaşık aynı sayıda zırhlı 
muharebe aracı ve personel taşıyıcı ve 
200’den fazla topçu unsuru bulunduğu 
değerlendirilmekteydi. Silah altındaki 
personel sayısının ise 18 ila 20 bin civa-
rında olduğu tahmin edilmekteydi.

KARABAĞ SAVAŞI: 
AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN 
ORDULARI KARŞILAŞTIRMASI
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Savaşın başlamasıyla birlikte belki 
de tarihin bir cilvesiyle Azerbaycan Or-
dusu Türklerin en eski savaş teknikle-
rinden biri olan hilal taktiğiyle işgal al-
tındaki bölgenin Kuzey ve Güney hatları 
boyunca ilerleyerek düşman hatlarını 
geriye doğru söküp atmıştır. Böylece 
Dağlık Karabağ’ın İran ile sınırını Ho-
cavend’den Zengilan’a kadar tamamen 
kurtarmış, kuzey ve kuzeydoğu kesim-
lerinde de Murovdağ ve Sukovuşan bo-
yunca uzanan bir kesimi geri almıştır. 
Bölgenin İran ile bağlantısı kesilerek 
cephe kuzey-güney doğrultusunda 
baskı altına alınarak psikolojik üstün-
lük çatışmaların ilk anından itibaren 
ele geçirilmiştir.

Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki 
operasyonlarda etkin şekilde kullandığı 
ve özellikle hava savunma sistemleri ile 
mekanize birliklere, taşıdıkları ROKET-
SAN üretimi MAM-L tipi lazer güdüm-
lü bombalarla ağır kayıplar verdiren 
TB2’ler, Dağlık Karabağ Savaşı’nda da 
ön safta rol aldılar. Yayımlanan görün-
tülerde TB2’lerin çok sayıda Ermeni 
hava savunma sistemi, ana muharebe 
aracı, çekili ve kundağı motorlu top ile 
mevzi ve tesis vurduğu görülmektedir. 
Öte yandan hedeflerine dalış yaparak 
imha eden Harop, Orbiter ve SkyStri-
ker tipi İsrail yapımı kamikaze dronlar 
da Ermeni birliklerine büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ermeni hava savunması 
ve elektronik harp sistemlerinin bu ta-
arruzları önlemede büyük ölçüde başa-
rısız olduğu gözlenmiştir.

Savaşın ilk safhalarında alçak irtifa 
ve kısa menzil hava savunma sistemle-
rinin SİHA ve kamikaze dronlar ile mu-
habere ve komuta kontrol altyapısının 
büyük ölçüde bertaraf edilmesiyle bir-
likte hava taarruzlarının odağı meka-
nize birlikler ile lojistik ikmâl hatlarına 
kaymıştır. Burada, sahada sevk ve ida-
resi ile mevzilenmesinde büyük hatalar 
yapan Ermeni birlikleri, hava saldırıları 
ile İHA’ların koordine ettiği Azerbaycan 
topçusunun isabetli atışları ile süratle 
ağır kayıplar vermeye başlamıştır. Ni-
tekim savaş sonunda Ermenistan tank 
envanterinin neredeyse % 60 ı SİHA ve 
kamikaze dronlar ile imha edilmiş du-
rumdadır.

Savaş sonucunda askeri anlam-
daki açık üstünlük ve kısa sürede elde 

edilen askerî zafer, sert gücün ve ulu-
sal kabiliyetlerin ülkeler için hâlâ ne 
kadar önemli ve stratejik mahiyette ol-
duğunu göstermesi bakımından önem 
taşımaktadır. Azerbaycan Ordusu’nun 
Türkiye’nin koşulsuz desteğini arkası-
na alarak gerçekleştirdiği operasyon 
sonrasında yaklaşık 30 yıldır işgal al-
tındaki topraklarını kurtarmış oldu.

Türkiye’nin koşulsuz desteği, Rus-
ya’nın Peşinyan yönetimi ile yaşadığı 
sorunlar ve İran’ın iç politik nedenlerle 
müdahil olamaması gibi kolaylaştırı-
cı bölgesel faktörler sayılabilir. Ancak 
söylenildiği gibi bunlar ancak kolay-
laştırıcı faktörlerdir, büyük devletler 
olmadığında ve baş başa kalındığında 
Ermenistan’ın Azerbaycan karşısın-
da hiç şansının olmadığı görülmüştür. 
Azerbaycan devlet başkanı İlham Ali-
yev’in ifadesi ile “atıp tutan reks eyle-
yen” Ermenistan tarafı 44 günlük savaş 
boyunca ciddi hiçbir varlık göstereme-
miştir. Ermenistan tarafı cepheden ka-
çan askerler ve sivil yerleşim yerlerine 
gönderdiği füzelerle kendine dünya ka-
muoyunda yer bulabilmiştir.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 30 
Nisan 1993 tarihinde aldığı kararla, 
Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ böl-
gesinin Ermenistan tarafından huku-
ka aykırı şekilde işgal edildiğini kabul 
etmiş ve Ermeni güçlerin derhal böl-
geden çekilmesini istemişti. Bu karar 
muvacehesinde savaş dönemi boyunca 
BM, NATO ve AB gibi tüm uluslararası 
kurumlar taraflara sadece müzakere 
çağrısı yapmış ve hukuksuz Ermeni iş-
galinin son bulması kolaylaşmıştır.

Özellikle tarihi Şuşa şehrinin Azer-
baycan tarafından ele geçirilmesi, Han-
kendi ve Dağlık Karabağ’ın geri kalan 
bölgelerinin Ermeni güçlerince savu-
nulabilmesini zorlaştırmıştı. Ermenis-
tan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendile-
ri açısından daha kapsamlı bir bozgunu 
önlemek için ateşkes anlaşmasını im-
zalamak zorunda kalmıştır.

Ateşkes sonrasında bölgede 27 
yıldır işgal statükosunu koruyan Minsk 
Grubu da işlevsiz hale gelmiştir. Bu 
gelişme sonrasında da ateşkes ma-
sasında Fransa ve ABD yerine Türkiye 
oturmuştur. Elbette ki savaşın galibi 
Azerbaycan, İlham Aliyev liderliğinde 
Türkiye ve İsrail ile kurduğu stratejik 

ilişkilerin karşılığını almıştır. Erme-
nistan ve destekçileri ise hem savaş 
meydanında hem de kamuoyu önünde 
büyük kayıplar yaşamıştır.

Uluslararası haber içeriklerinde 
%19 luk oranla İlham Aliyev adından 
en çok bahsedilen kişi oldu, O’nu %16 
ile Nikol Peşinyan ve % 14 ile Vladimir 
Putin izledi. Twitter’da ise en yüksek 
hacim Şuşa’nın kurtarılması, ateşkesin 
ilanı ve 10 Aralık’ta Türkiye ile beraber 
Bakü’de düzenlenen askeri geçit töre-
ninde elde edildi. Savaşla ilgili olarak 1 
milyona yakın İngilizce, 600 bine yakın 
Türkçe ve 180 bine yakın Rusça tweet 
atılmıştır.

Savaş başlangıcında Ermeni yan-
lısı kişi ve grupların ilk anda başladığı 
propaganda faaliyeti ve Kim Kardashi-
an’ın ağırlığını koyması bile! Sonrasın-
da yaşanacakları engellemeye yetme-
miştir. Daha önce de söylediğimiz gibi 
esas olarak cephede kazanılan başarı 
ilerleyen süreçte özellikle drone kame-
ra görüntüleri ile dünyaya servis edi-
lerek Azerbaycan Ordusu’nun başarılı 
operasyonları sosyal medya ağlarında 
yayılmıştır. Telegram, VK, Twitter, Ins-
tagram, Youtube ve Facebook sosyal 
medya alanında ki en önemli çatışma 
platformları olmuştur. Bu platformlar-
da da İngilizce ağırlıklı paylaşımların 
etkileşimde önde olduğu görülüyor. 
Özellikle Youtube’un –Covid 19 karan-
tinalarının da etkisiyle- diğer platform-
lardan çok sayıda bağlantı alarak ağır-
lıklı şekilde öne çıkmıştır. Azerbaycan 
bilgi ortamında harp sahasındaki başa-
rılarının gösteriminde muvaffak olmuş 
ve böylece stratejik iletişim konusunda 
önemli bir eşiği kayıpsız şekilde aşabil-
miştir.

Sonuç olarak Azerbaycan Ordusu, 
halkıyla ve Türkiye ile bütünleşmesi 
sonucu savaşı her cephede kazanma-
yı başarmıştır. İbni Haldun’un meşhur 
“Coğrafya Kaderdir” sözü hala akıl-
lardadır. Azerbaycan da bulunduğu 
coğrafya itibariyle zor şartlarla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Ancak hem İl-
ham Aliyev’in akılcı ve dirayetli liderliği 
hem de ekonomik gelişmesi sayesinde 
kendisine yönelen tehditleri parçalayıp 
atabilecek kabiliyette olduğunu tüm 
dünyaya göstermiştir.
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1
0 Aralık 2020 tarihin-
de Bakü’de imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Azerbay-

can Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kimlikle Seyahat 
Protokolü’nün iç onay süreci 
sonuçlandı.

“Güçlü kardeşlik 
bağlarını daha da 

pekiştirecek”

Bakanlık, söz konusu 
protokolün 1 Nisan’dan itiba-
ren yürürlüğe gireceğini be-
lirterek, “Can Azerbaycan’la 
1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 
hayata geçecek yeni düzenleme, ülke-
lerimiz arasındaki ‘İki devlet, tek millet’ 
söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik 
bağlarını daha da pekiştirecektir” açık-
lamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da kimlikle seyahat düzenlemesinden 
duyduğu memnuniyeti, mevkidaşı Cey-
hun Bayramov ile yaptığı görüşmenin 
ardından, “Can Azerbaycan’ın Dışiş-
leri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayra-
mov’la görüştük. Kimlikle seyahatin 1 
Nisan’da başlamasından memnuniyet 
duyuyoruz. Güçlü iş birliğimiz her alan-
da devam edecek” ifadeleriyle belirtti.

Sadece Yeni Tip Çipli Kimlik 
Kartı Yeterli Olacak

1 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek 
olan yeni düzenleme ile iki ülke vatan-
daşları Azerbaycan- Türkiye arasındaki 
seyahatlerinde pasaporta ihtiyaç duy-
madan yalnızca yeni tip çipli kimlik kart-
larını ibraz ederek seyahat edebilecek.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’n-
den yapılan duyuruda, kimlikle seyahat 

hakkında belirtilen detaylar ise şu şe-
kilde:

Bahsekonu protokolün yürürlüğe 
girmesiyle iki ülke vatandaşlarının yeni 
tip çipli kimlik kartlarını kullanarak 
diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli 
vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebi-
leceklerdir.

Kimlikle seyahat uygulaması kap-
samında, Azerbaycan vatandaşlarına 
Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaş-
larına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki 
dilli “Giriş-Çıkış Formu” üzerine gi-
riş-çıkış damgaları tatbik edilerek ve-
rilecektir. Her iki ülke vatandaşlarının 
bu belgeyi Türkiye’de ve Azerbaycan’da 
bulundukları süre içerisinde berabe-
rinde taşımaları ve giriş-çıkışları sı-
rasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır 
kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla se-
yahat eden Türk vatandaşlarının Azer-
baycan’da kimlik kartlarını kaybetme-
leri halinde, ülkeye dönüşlerini temin 
için geçici pasaport müracaatında bu-
lunabilmeleri için yanlarında fotoğraf-

lı ve TC kimlik numaralı bir 
başka kimlik belgesi daha 
bulundurmalarında yarar gö-
rülmektedir.

Yeni tip çipli kimlik kart-
larının seyahat belgesi olarak 
kullanılabilmesinin yalnızca 
Türkiye ve Azerbaycan ara-
sındaki doğrudan seyahatler-
de mümkün olduğu belirtilen 
duyuruda, üçüncü ülkelerden 
Türkiye veya Azerbaycan’a 
gelişlerde pasaport kullanı-
mının zorunludur.

Yeni tip çipli kimlik kart-
larıyla ikamet izni başvurusu-

nun yapılamadığı hatırlatılan duyuruda, 
Türkiye’de veya Azerbaycan’da 90 gün-
den fazla ikamet etmek isteyen vatan-
daşların kalmak istenilen süreden 60 
gün daha fazla geçerlilik süresi bulu-
nan pasaportlarıyla ikamet izni başvu-
rusunda bulunmaları gerekmektedir.

Azerbaycan Bakanlar 
Kurulu’ndan Giriş İzni Şartı

Öte yandan Bakü Büyükelçiliği’n-
den yapılan duyuruda, COVID-19 salgını 
sebebiyle Azerbaycan’daki özel karan-
tina rejiminin 1 Haziran 2021 tarihine 
kadar uzatıldığı belirtilirken, özel ka-
rantina rejiminin yürürlükte olduğu 
süre boyunca yalnızca Azerbaycan’da 
ikamet izni bulunan veya yakın akraba-
sı (ebeveyni, eşi, çocuğu) Azerbaycan 
vatandaşı olan yabancı ülke vatandaş-
larının Azerbaycan’a girişine izin veri-
leceğinin altı çizildi. Bu kapsamda yer 
almayan yabancı ülke vatandaşlarının 
ise Azerbaycan’a gelmeden önce Azer-
baycan Bakanlar Kurulu’ndan giriş izni 
almaları gerektiği hatırlatıldı.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ARASINDA 
KİMLİKLE SEYAHAT 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR
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IĞDIR’DA VATAN MUHAREBESİ ŞEHİTLERİNİN 
ANISINA ÖZEL HATIRA ORMANI

I
ğdır’ın Tuzluca ilçesi istikametinde 44 
günlük Vatan Muharebesi’nin 2.783 
şehidinin anısına Iğdır Vakfı tarafından 
2.783 ağaçtan oluşan hatıra ormanı 

yapıldı.

Iğdır Vakfı Karabağ Şehitleri Orman 
Parkı’nda düzenlenen etkinlik, Türkiye 
ve Azerbaycan milli marşları ve şehit-
leri anma töreniyle başladı. Ağaç dikme 
törenine, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sa-
rıibrahim, Başsavcı Oğuz Şükrü Eren, 
Iğdır Vakfı Başkanı Özgür 
İnan Zor, Devlet Diaspo-
ra Komitesi Genelkurmay 
Başkanı Daşqın Recepli, 
Melekli Belediyesi Baş-
kanı Eray Coşar, Orman 
Parkı Müdürü Taner Taze-
gün, Tarım Müdürü Özkan 
Yolcu, Teknoloji Müdürü 
Ferdi Gürel, Ticaret Odası 
Başkanı Kamil Arslan, sivil 
toplum kuruluşları ve böl-
ge halkı katıldı.

Törende konuşma yapan Iğdır Vali-
si Hüseyin Engin Sarıibrahim, “19. yüz-
yıldan beri bu topraklarda savaşıyoruz. 
Aslında Azerbaycan’daki bu mücadele 
1. Dünya Savaşı sırasında başladı. O dö-
nemde Türk milleti yine Azerbaycan’da-
ki kardeşleriyle birlikteydi. Bugün Iğdır 
Vakfı’nın saygın yöneticileri “tek millet iki 
devlet” anlayışına hizmet eden harika bir 
eser ortaya çıkardılar” sözleriyle birlik ve 
dayanışmanın altını çizdi.

“2783 şehit, 2783 fidan” törenine 

halkın büyük ilgi gösterdiğini belirten 

Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor da 

yaptığı konuşmada, “2020 yılında Kara-

bağ’da canını feda eden şehitlerimizin en 

canlı örneğini gördük. Canları sevinsin! “ 

ifadelerini kullandı.

Iğdır Vakfı’na teşekkürlerini ileten 

Daşqın Recepli ise, “44 günlük savaşta 

Azerbaycan’ın yanında du-

ran ve her anı ile ilgilenen 

Türkiye’ye sonsuz şükran-

larımızı sunuyoruz. Bugün 

bir kez daha” tek millet, iki 

devlet “olduğumuza şahit 

olduk. Dünya var oldukça, 

bu kardeşliğimiz devam 

edecek” dedi.

Tören, orman-park 

alanına 2.783 ağacın dikil-

mesiyle sona erdi.
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A
zerbaycan Devlet Diaspo-
ra Komitesi devletin, mil-
letin ve ordunun tek yürek 
olduğu Vatan Muharebe-

si’nde medya ayağında da etkili bir 
mücadele geliştirerek operasyona 
ilişkin kasıtlı yanlış bilgilendirme-
lerin ve propagandanın önüne geç-
meyi başardı.

Azerbaycan ordusu Ermeni or-
dusuna karşı tarih yazarken, Erme-
ni diasporasının propagandasına 
karşı ‘vatan uzakta değil’ sloganıy-
la 7/24 yayın yapan Diaspor Radyo 
ve Diaspor TV, Ermenilerin yalan 
haberlerinin etkisini kırdı. Devlet 
Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Mura-
dov, dezenformasyon savaşında verdiği 
destek için de ayrıca Türkiye’ye teşek-
kür etti.

Azerbaycan’ın Ermeni işgaline son 
verdiği Dağlık Karabağ’da savaşın bir 
diğer cephesi de diasporalar arasında 
yaşandı. Azerbaycan, Diaspor FM ve Di-
aspor TV’den yaptığı yayınlarla Ermeni 
zulmünü dünyaya aktardı. Azerbaycan 
Diaspora Bakanlığı, Hocalı soykırımı 
anma törenleri kapsamında Küresel 
Gazeteciler Konseyi koordinasyonunda 
Bakü’ye gelen yabancı gazetecilere ka-
pılarını açtı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora 
Komitesi Başkanı ve Diaspora Bakanı 
Fuad Muradov, yaptıkları çalışmalara 
ilişkin bilgi verdi. 51 ülkede faaliyet yü-
rüttüklerini, koordinasyon konseyinde 
25 ülkenin bulunduğunu aktardı. Ga-
zetecilere Diaspor FM ve Diaspor TV’yi 
gezdiren Muradov, savaş sırasında bu 
kanallar üzerinden 7 gün 24 saat dün-
yaya doğru haber aktardıklarını kay-

detti. Ermeni diasporasına karşı savaş 
süresince diaspora faaliyetleri yürütül-
düğünü anlatan Muradov, bu faaliyetle-
ri daha profesyonel hale getirmek için 
çalıştıklarını söyledi.

‘Türkiye en büyük destekçimiz’

Azerbaycan Diaspora Bakanlığına 
Ermeni kara propaganda ve dezenfor-
masyona karşı savaşta en büyük des-
tek yine Türkiye’den geldi.  Türkiye’nin 
savaş süresince algı operasyonlarına 
karşı duruşunun net olduğunu, Türk 
gazetecilerin de savaş süresince bom-
baların altında görev yaptığını hatırla-
tan Muradov, Türkiye’ye teşekkür etti. 
Azerbaycan ve Ermenistan diasporaları 
arasında ciddi farklar bulunduğunu an-
latan Muradov, Azerbaycan diaspora-
sının vatanını korumak üzere faaliyet 
yürüttüğünü, Ermenistan’ın ise Erme-
nilerin yerleşik olduğu ülkelerde lobi 
faaliyetleri üzerinden çalışma yürüttü-
ğünü kaydetti.

Muradov, “Biz son yıllarda Erme-
ni diasporasına, onların dilinden cevap 

veriyoruz. Artık şunu düşünebilirler, 
biz güçleniyoruz. Onlar da bu gerçek-
lik üzerinden yeni formata geçti” dedi. 
Türkiye ve çevresindeki Türkler olarak 
dayanışma içinde çalışıldığını anlatan 
Muradov şunları kaydetti: “YTB Başka-
nı Abdullah Eren ile ortak çalışıyoruz. 
Türk dünyası dayanışmasını hayata 
geçiriyoruz. 1915 Ermeni soykırımı id-
diaları ve 1992’de Azerbaycan Türkleri-
ne yönelik Ermeni katliamlarına karşı 
tarihi ve siyasi olarak neler yapılması 
gerektiğini çalışıyoruz ki bir daha ya-
şanmasın” ifadelerini kullandı.

Ortak Medya Platformu

Türkiye ve Azerbaycan, Ortak Med-
ya Platformu projesi üzerindeki çalış-
maları yoğunlaştırdı. İki ülke arasında 
medya alanında iş birliğini geliştirme-
yi amaçlayan çalışmalar kapsamında 
stratejik bir medya ortaklığı hayata 
geçirilecek. Bu kapsamda uluslararası 
arenada karşılaşılan dezenformasyon-
la ortak mücadele edilecek.

VATAN MUHAREBESİ’NİN
EN ÇETİN CEPHESİ: MEDYA
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