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Azerbaycan ve Türkiye iki dev-
let tek millet anlayışıyla araların-
daki siyasi bağları bütün saldırı-
lara rağmen diri tutuyor. İki ülke 
arasındaki ilişkiler küresel güç-
lerin dikkatini çekecek kadar ile-
ri seviyede. Aramızdaki kuvvetli 
bağlar nedeniyle böyle olması da 
gerekmektedir. Çağımız birliğe 
beraberliğe bizi mecbur kılmak-
tadır. Zorlu coğrafyada güçlü ka-
labilmek için birliği sağlamlaştır-
mak gerekmektedir. Lakin birlik 
beraberliği büyütecek kalıcı hale 
getirecek yumuşak güç kültürel 
işbirliğini artırmaktan geçmekte-
dir. Kültürel birlik kurulursa diğer 
adımlar daha kolay atılır. Azerbay-
can Türkleri de bizim gibi  zengin 
bir kültürel mirasa sahiptir.

Siyasetin ileri seviyeye taşıdığı 
birlikteliğin kültürel seviyede de 
ulaşmak gerekmektedir. Bunun 
için edebiyatçıların entelektüelle-
rin ortak zeminde proje yürütme-
si elzemdir. Özellikle dergilerimiz 
bu manada öncü vazifesini üstlen-
melidir.

Hür tefekkürün kaleleri olan 
dergilerin açacağı yol kıymetli bir 
yoldur. Açılan bu yoldan gelecek 
nesiller güvenle geçecek ortaklığı 
artıracaktır. Geçmişte Azerbay-
can”in dergilerimizde ne kadar 
yer aldığını araştırdığımızda is-
tenilen seviyeyede olmadığımızı 
üzülerek görmekteyiz. En azından 
bundan sonra bu açığı kapatmalı 
daha çok çalışma yapmalıyız diye 
düşünüyorum. Azerbaycan demek 
Türkiye demektir . Bugün Azer-
baycan’a saldıran Ermeni çeteleri 
aslında Türkiye’ye saldırmaktadır. 
Karadağ’ın acıları dinmemiş Ho-

calı katliamının yaraları hala sarıl-
mamıştır. Bu yaraları sarmak için 
edebiyatın gücünden istifade et-
meliyiz. Dergilerimiz bunun için 
üs olarak değerlendirilmelidir. 
Değerli dostlar terör devleti Er-
menistan’ın kardeş Azerbaycan’a 
saldırması dolayısıyla dosya ko-
numuzu Azerbaycan olarak belir-
ledik. Bu vesileyle kardeşlerimizin 
yanında durduğumuzu da dosta 
düşmana göstermiş olduk. 

Dergilerimize çağrımız sayfala-
rına Azerbaycan’ı daha çok misa-
fir etmeleridir. Ancak bu şekilde 
tarihe karşı sorumluluğumuzu 
hakkıyla getirmiş oluruz. Dergi-
ler Dergisi milli meselelere bigane 
kalmamış bundan sonra da kal-
mayacaktır. Dualarımız Azerbay-
can’ın Karabağ zaferini ilan etmesi 
içindir. Türkiye’nin en büyük Der-
gi STK’sı olarak Azerbaycan’ın ya-
nında olmaya devam edeceğimizi 
tekrar ilan eder, Karabağ’ın azad-
lığa kavuştuğu günleri görmek 
temennisiyle bütün okurlarımızı 
içtenlikle selamlarız.
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Mehmet Poyraz

Rusya esaretinden yaklaşık 120 
yıl sonra,28 Mayıs 1918 tarihinde 
kurulan Azerbaycan Demokratik 
(Halk) Cumhuriyeti ilk iş olarak 
İstiklal beyannamesi hazırlayarak 
Karabağ’ı da içine alan en önemli 
kararını ilan eder. 

Buna göre Rusya’nın İran ile yap-
tığı 1813 yılındaki Gülistan ile 1828 
yılındaki Türkmençay anlaşmala-
rı yok sayılıyordu. Rusya’nın işgal 
ettiği Kuzey Azerbaycan toprakla-
rının yasal tek varisinin Azerbay-
can Demokratik Cumhuriyeti’nin 
olduğuna dikkat çekilen beyanna-
mede şu ifadeler yer verilir: 

“Bugünden itibaren Azerbay-
can halkı egemen haklara sahiptir. 
Doğu ve Güney Kafkaslardan olu-
şan Azerbaycan tam bağımsız bir 
devlettir.”

Yeni doğmuş cumhuriyet daha 
ilk günlerinde Karabağ vurgusu 
yaparak bölgenin Azerbaycan dev-
letinin ayrılmaz bir parçası oldu-
ğunu dünyaya haykırıyor, bölge-
de siyaseten söz sahibi olmak için 
hazırlık yapıyordu. Az ötede, Batı 

Azerbaycan topraklarında kuru-
lan Ermenistan devleti ise Karabağ 
üzerinde hak iddia ederek itirazlar-
da bulunur. Azerbaycan Demokra-
tik Cumhuriyeti’nin Meclis Başka-
nı Ali Merdan Topçubaşı İstanbul’a 
gelerek, Osmanlı Hariciye Nazırlı-
ğı ile yaptığı görüşmede Ermenile-
rin Karabağ üzerinde hak iddia et-
tiğini ve Azerbaycanlıların barışçıl 
çözümlerden yana olduğunu ifade 
eder. 

18 Kasım 1918 günü yapılan gö-
rüşmede Topçubaşı şu ifadelere yer 
verir:

“Ermenilerin ortaya attıkları 
Karabağ meselesi beş veya on köy 
meselesi değil, bütün dört sancak, 
Şuşa, Cevanşir, Cebrail ve Zenge-
zur üzerinedir. 

Bu hanlığın arazisinde Ermenile-
rin mutlak çoğunluğu konusunda 
konuşmaya esas yoktur, ayrıca on-
lar buranın yerli halkı değillerdir. 
Rusya ile savaş sonrası Türkiye’den 
buraya göç etmişlerdir. 

Son olarak, Karabağ’da Erme-
niler toplu halde bulunmuyorlar, 
Müslümanlarla karışık yerleşmiş-
lerdir. Bununla birlikte, biz soru-
nun barışçıl çözümünden yanayız.”

Bu arada da Ermeniler Kara-
bağ’da katliamlarını sürdürürler. 
Yeni kurulan Azerbaycan cum-
huriyeti bir yandan devletleşme 
yolunda adımlar atarken diğer 
yandan da Karabağ meselesiyle uğ-
raşmak zorunda kalır. 

Karabağ’da yasal olarak varlığını 
hissettirmek ve katliamların önünü 
kesmek için Azerbaycan Demok-
ratik Cumhuriyeti tarafından Şuşa, 

AZERBAYCAN DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ 

DÖNEMİNDE KARABAĞ

anekdot

Ermeniler Karabağ’daki en kanlı eylemlerini, Bakü’yü işgale hazırlanan Rus Bolşevikler-
inde isteğiyle, 1920’nin ilkbaharında Navruz bayramında gerçekleştirirler. Kuzeyden 

Bolşevikler, güneyden Ermeniler. Azerbaycan devleti ne yapacağını şaşırmıştır.

Ali Merdan Topçubaşı
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Cavanşir, Cebrail ve Zengezur’u da 
içine alınan valiliğin kurulmasına 
karar verilir. Bölgeyi Azerbaycan’a 
bağlı bir valinin yönetecek olması 
Ermenistan’ı rahatsız eder. Erme-
niler itirazlarını sürdürerek bölge-
nin kendilerinin olduğunu iddia 
ederler ve bunu da Azerbaycan’a 
bildirirler. Azerbaycan devleti id-
diaların asılsız olduğunu söyler ve 
itirazlarını kabul etmezler. 1919 ile 
1920 yılları arasında Karabağ’da 
Ermeniler tarafından soykırım 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemlerde 
Karabağ meselesine İngilizler ve 
Amerikalılar da dahil olur. Sözde 
yardımcı olacaklardır ama bir şey 
yapmazlar. 

Ermeniler Karabağ’daki en kanlı 
eylemlerini, Bakü’yü işgale hazır-
lanan Rus Bolşeviklerinde iste-
ğiyle, 1920’nin ilkbaharında Nav-
ruz bayramında gerçekleştirirler. 
Kuzeyden Bolşevikler, güneyden 
Ermeniler. Azerbaycan devleti 

ne yapacağını şaşırmıştır. Bu ka-
rışıklıkta, Nisan ayında, Sovyet 
Kızılordusu Bakü’yü işgal ederek 
Azerbaycan Demokratik (Halk) 
Cumhuriyeti’nin hakimiyetine son 
verir. Ardından Azerbaycan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti Bolşevikle-
rin isteğiyle kurulur.

Referans: Yakub Mahmudov - Kerim Şü-
kürov, Karabağ: real tarih, faktlar, senedler, 
Bakü 2009. (Türk Tarih Kurumu Kütüpha-
nesi Yer Numarası: A.VII/9618)

Kızılordu 
Bakü’de

1920
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“Size selam getirmişem.” Huşeng Azeroğlu

Selamın gönlümün direğinde can,

Derdin saplı hançer yüreğimde can,

Beş vakit sen varsın dileğimde can,

Gurban olam gardaşımın destine,

Gül selamın başım gözüm üstüne.

Elma renkli yanak solmasın gayrı,

Serin bulak yasla dolmasın gayrı,

Analar saçını yolmasın gayrı,

Sefer var zalimin canı kastına,

Gül selamın başım gözüm üstüne.

Kovduğum uykular senin içindir,

En kutlu ülküler senin içindir,

Yaktığım türküler senin içindir,

Yüzüm sürem Şehriyâr’ın postuna,

Gül selamın başım gözüm üstüne.

Yalın kılıç zulme dalma vaktidir,

Gayrı gardaş için ölme vaktidir,

Şu canı kafesten salma vaktidir,

Türkülerin kondu gönül pistine,

Gül selamın başım gözüm üstüne.

GÜL SELAMIN 
BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE   

siir

Bestami Yazgan
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gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi-
mizin Kültür ve Sanat Yayınların-
da ‘’Azerbaycan’ ın bir Türk ülkesi 
olması 11. Asırda Selçuklu’larla-
dır…1828 yılında Türkmençay an-
laşmasıyla Kuzey Azerbaycan Rus-
ya’ ya Güney Azerbaycan ise İran’ 
a bağlanmıştır. Bu tarihten sonra 
Azerbaycan tarihi bir başkaldırı 
tarihidir… Sovyetler birliğindeki 
Ağustos 1991 darbesinin başarısız-
lıkla sonuçlanmasının ardından 18 
Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığı-
nı ilan eden Azerbaycan dünyada 
ilk defa Türkiye tarafından tanın-
dı. Azerbaycan 1918 yılında kuru-
lan Cumhuriyetin bayrağını kabul 
etti. Bayrağın rengi yeşil, kırmızı 
ve mavidir. Bayrakta kırmızı için-
de bir hilal ve sekiz köşeli yıldız 
bulunmaktadır. Hilal ve yeşil renk 
İslamiyeti, kırmızı mücadeleyi, 
mavi ise Türklüğü temsil etmek-
tedir. Sekiz köşeli yıldız ise 1918 
yılında Azerbaycan’da yaşayan 8 

etnik kökeni temsil etmektedir. 
Ülkenin nüfusunun %90’ ı Türk’ 
tür. Azerbaycan’ ın bütün dernek 
ve mesleki kuruluşları Sovyetler 
döneminde devlet tarafından ku-
rulmuştur. Bunlar isim olarak de-
vam etmesine rağmen faaliyetleri 
yoktur. Yazarlar Birliği Komünist 
yönetimden en az etkilenen ve fa-
aliyetlerine devam eden istisna-
lardan biridir.’’ İfadeleri geçmek-
tedir. Azerbaycan Cumhuriyeti 
başlıklı bu yayından alınan kısacık 
özet bizim için şunları ifade etmek-
tedir: Tarihimiz ortak bir Türk ta-
rihidir, esaret ve himayeye başkal-
dırı bağımsızlığa giden yolda ayağa 
kalkma gücümüzdür. Tüm bunları 
anlatmaya da bayraklarımızın ma-
nevi ifadeleri tek başına yetmekte-
dir. Azerbaycan, öz kardeşimizdir. 
Aynı köklerden türeyen bir millet 
iki devlet, bugüne gelirken o ka-
dar çok birbirine benziyor ki. Ta-
rihi boyunca bağımsızlık şuuruyla 

yaşan Azerbaycan’ ın kurucusu 
Mehmet Resulzade milletinin ba-
ğımsızlığa giden yolunda bedeller 
ödemiş ve bu bedelleri öderken 
düşünce dünyasını ortaya çıkar-
dığı dergilerde, gazetelerde, farklı 
ülkelere ait yayınlarda milletine 
ve dünyaya anlatmaya çalışmıştır. 
1884 yılında Bakü’ de doğan Meh-
met Emin Resulzade Şark-ı Rus ga-
zetesinde düşüncelerini dile getir-
meye başladı. Azerbaycanlı Genç 
İnkılapçılar Komitesinin kurucu-
luğunu da yapan Resulzade, Hayat, 
Füyuzat, İrşad ve Terakki gazete ve 
dergilerinde Azerbaycan merkezli 
fikirlerini yazdı. Tekâmül ve Yol-
daş gazetelerini bizzat çıkararak 
ülküsü ile ilgili fikir hareketlerine 
devam etti. Bu gazete ve dergilerde 
milletlerin hürriyet ve  bağımsızlık 
yolunda her konuda özgür olmala-
rı gerektiğine işaret etti. Bir dönem 
İran’ da İran-ı Nev adlı gazetede 
yazıları yayınlansa da İran’ dan 

DERGİLER, HÜRRİYET YOLUNDA 
BAYRAĞA ÇEKİLEN; 

GÖĞE ÇAKILAN BİR MIZRAKTIR.
Ferhat Özcan

Tarih boyunca kendinden başka dostu olmayan Türk Milleti, emperyalistler tarafından 
kuşatılmaya ne kadar çok çalışılmaktadır. Tarihi hürriyet ve bağımsızlık mücadelesiyle 
geçmiştir. 21. yüzyılda ilk çeyrek biterken dahi Azerbaycan saldırılara maruz kalmakta-
dır.Bütün gücüyle bu saldırıları bertaraf etse de bu saldırılar maalesef ki son olmayacak-

tır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarıyla, gücüyle bu konuda caydırıcı güç olma 
özelliğiyle tabii ki de tarafını Azerbaycan’ dan yana koymuştur. 
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Dilhane, Ekim sayısın-
da, Bediüzzaman Said 

Nursi’nin, “Ayasofya, bu 
kahraman milletin, ebedî 

bir medar-ı şerefidir” 
sözleriyle Ayasofya’yı 

kapağına taşıdı.

Derin Tarih Ekim sayı-
sında, Prof. Dr. Teoman 

Duralı’yı kapak yaparken 
tarih ve felsefeyi dosya 

haline getirerek okurun 
ilgisine sundu.

çıkarılmak zorunda kaldı. Türkiye’ 
de Türk Yurdu dergisinde de yazıla-
rı yayınlanan Resulzade Azerbaycan’ 
a dönerek Açık Söz gazetesini çıkar-
dı. Kafkasya’nın ve Azerbaycan’ın 
Rusya’dan ayrılmasını gerektiğini sa-
vunan Resulzade 28 Mayıs 1918 ta-
rihinde milli mücadelesi sonucunda 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriye-
ti’ ni kurmuştur. Rusya’ nın Bakü’yü 
işgal etmesinden sonra tutuklanmış 
ve sonrasında Türkiye’ ye dönme-
yi başarmıştır. Yeni Kafkasya, Aze-
ri Türk ve Odlu Yurt adlı dergilerde 
faaliyetler gösteren Resulzade 1931 
yılından sonra faaliyetlerine Avrupa’ 
da devam etti. Avrupa’ da İstiklal ve 
Kurtuluş adlı dergilerde yazılar yazdı. 
Hayatını Azerbaycan’ ın istiklaline ve 
bağımsızlığına adayan Mehmet Emin  
Resulzade 1955 yılında Ankara’ da 
hayata veda etti. Hayatı, düşünceleri 
ve fikirleri bugünkü Azerbaycan için 
temel olan Mehmet Emin Resulzade, 
milletin bağımsızlığı yolunda kaldı-
rılacak setlerin düşünceleri yaymak-
tan geçtiğini bilen nadir liderlerden 

olmuştur. Bu mücadele dünya yolcu-
luğunda hep var olan Türk Milletinin 
her döneminde esasında yapılan bir 
mücadeledir. Geleceğe dair fikirlerin 
ölmeyeceğinin bir gün bir yerlerde 
hayat bulacağının göstergesidir. 

Türk Kurtuluş Mücadelesinin en 
büyük güç kaynağı olan Türk Milleti 
nasıl ki kurtuluşa dair fikirleri, çö-
zümleri milli yayınlarda, gazetelerde, 
dergilerde, fanzinlerde görmüştür ve 
uygulamıştır. İşte Azerbaycan Türk 
tarihide buna benzer olarak varlığı-
nı kazanmıştır ve devam ettirmekte-
dir. Gün geldiğinde dünya milletleri 
arasında yaşanması muhtemel an-
laşmazlıklar olacaktır. Bu anlaşmaz-
lıklar savaş dahil bir çok olayı ortaya 
çıkaracaktır. Teknolojiye, uluslararası 
ağlara hükmedenler teknolojinin fi-
şini çekmeye düşüneceklerdir. Böyle 
bir durumda Altay’dan Tuna’ya, Çin’ 
den Hazar Denizi’ ne, dünyanın her 
tarafına dağılmış Türk Milleti olarak 
cesaretimizi, ülkümüzü, haklılığımızı 
ve mücadelemizi dünya milletlerine 

Eski şehir, Bakü.
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siir

İstanbul Valiliği’ninin aldığı karar 
gereği açık alanda tüm etkinlikler 
iptal edildi. Dolayısıyla dergi fuarı 

da iptal edilmiş bulunmaktadır.
Genel Sekreterliğimiz gerekli 

açıklamayı yapacaktır.

dergilerdergisi@gmail.com

turdeb.org.tr

DUYURU

nasıl anlatacağız ve birliğimizi na-
sıl sağlayacağız. Burada tarih bize 
gerekli cevabı veriyor aslında… 
Büyüklerimizin yaptıklarını yapa-
cağız dergiler, gazeteler çıkaraca-
ğız. Fikri hür insanların fikirlerini 
geleceğe hürriyet ve bağımsızlık 
olarak taşıyacağız. Sınırlarımızı ve 
özümüzü akıl ve öngörü yoluyla 
ortaya çıkardığımız düşünce yazı-
ları ve toprak parçalarıyla birleştir-
meye devam edeceğiz. 

Bugün Azerbaycan ve Türkiye’ 
nin akıl dolu bir Nahçıvan’ ı vardır. 
Kültürel ve köken bağları vardır. 
Bütün bunları gelecek nesilleri-
mize koklayacakları ve tadını asla 
bozmak istemeyecekleri bu kül-
türel lezzeti tıpkı bizler gibi renkli 

olan rengarenk dergilerde sun-
maya çalışacağız. Tarih boyunca 
kendinden başka dostu olmayan 
Türk Milleti, emperyalistler tara-
fından kuşatılmaya ne kadar çok 
çalışılmaktadır. Tarihi hürriyet ve 
bağımsızlık mücadelesiyle geçmiş-
tir. 21. yüzyılda ilk çeyrek biterken 
dahi Azerbaycan saldırılara maruz 
kalmaktadır.Bütün gücüyle bu sal-
dırıları bertaraf etse de bu saldırı-
lar maalesef ki son olmayacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm 
imkanlarıyla, gücüyle bu konuda 
caydırıcı güç olma özelliğiyle tabii 
ki de tarafını Azerbaycan’ dan yana 
koymuştur. Zamanında yukarıda 
da adı geçen toprak parçası Nah-
çıvan Azerbaycan ile aramızdaki 
kan bağının göstergesidir. Dilucu 

maneviyatımızın sınırlarını kas-
tetmemekte olup yüreğimizin ne 
kadar geniş olduğunu ispat etmek-
tedir. Tarihin hangi zamanında, 
hangi noktasında yaşıyor olursak 
olalım savaşta ve barışta, gölgede 
ve güneşte, hilalin ve yıldızın bek-
çiliğinde yaşadığımız bizi derleyen 
ülkelerimizde olduğu gibi düşün-
celerimizi derleyen dergilerimizde 
de yaşamalıyız. Tıpkı uzaklarda da 
olsa dergilerini ve gazetelerini ba-
ğımsızlık ve hürriyet için düşmana 
vurulan bir mızrak misali kullanan 
Mehmet Emin Resulzade gibi Mil-
li Mücadele kahramanlarımız gibi. 
Gök Bayraktaki birliğimiz daim ol-
sun. Var olsun bizi derleyen dergi-
lerimiz ve de değerlerimiz.

Bakü
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Sebilürreşad, Batı’nın 
çöküşünü Ekim 

ayında dosya haline 
getirdi. “Çöküyor” 

başlığıyla çıkan der-
gi kapağında Batı’yı 
ahtapota benzettti.

Muhit dergisi de 
Ekim ayında, Ayasof-
ya’yı dosya haline ge-
tirenler arasındaydı.

‘’Azerbaycan yüreğimde bir şah damar-
dır

Ben, Yakup gibiyim uzun yıllardır

Onda, Yusuf ’umun kokusu vardır

Ve hasreti gönlümde, büyük Türkistan 
kadardır.’’

Şair Yavuz Bülent Bâkiler, yukarıda-
ki dizelerde ne de güzel ifade etmiş. 
İşte Azerbaycan bizim için böyledir. 
Hz. Yakup’un Yusuf ’a duyduğu hasret 
ne kadar şiddetliyse bizim içinde Can 
Azerbaycan’a duyduğumuz hasret ve 
özlem o kadar şiddetlidir. Olaya sa-
dece iki ülkenin birbirlerine yakınlığı 
gibi bakmamak gerekir. Bu ondan da 
öte bir şeydir. Nasıl ki bir anne çocuk-
ları arasında sevgi de bir ayrıcalık ya-
pamıyorsa bizim de Azerbaycan me-
selesine böyle bakmamız gerekiyor.

Hep söyleriz ya: ‘’İki devlet tek mil-
let’’ diye. Her söz bir ispat ister. Peki 
nedir bu sözün ispatı. Dönüp tarihe 

bakmak lazım. Çünkü insan unutur 
ama tarih asla unutmaz. 

Evet, unutmadık. 1920’de Anado-
lu’yu düşman işgalinden kurtarmak 
için başlattığımız Bağımsızlık müca-
delesinde, Kafkaslardan, Azerbaycanlı 
kardeşlerimizden gelen maddi manevi 
yardımları unutmadık. Bu yardımları 
bir borç olarak aldığımızı belirttiği-
mizde‘’Türk örfünde Kardeşin kardeşe 
borcu olmaz. Bugün bizim yaptığımız 
kardeşin kardeşe yapması gerekenden 
başka bir şey değildir.’’ diyerek cevap 
veren Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Nadirov’un sözleri zihinlerimizde he-
nüz tazedir.

2015 yılında, Amerika’daki Türk bü-
yükelçiliği önünde eylem yapan Er-
meni göstericilerden biri bayrağımızı 
yakma teşebbüsünde bulunduğunda, 
koşarak yetişen ve şanlı bayrağımızı 
göstericinin elinden alarak muhafaza 
eden o yiğit Azerbaycanlı kardeşimizi 
de unutmadık.

Avrupa parlamentosunda Türki-

“AZERBAYCAN 
YÜREĞİMDE 

BİR ŞAHDAMARDIR”

Halil Yücel

Türk halkı olarak biz de diyoruz ki: ‘’Sizin meseleniz bizim mese-
lemizdir. Acınız acımız, sevinciniz sevincimizdir.’’ 

Ermenistan devletinin saldırgan ve işgalci tutumuna karşı hep 
birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte Nadi-

rov’un söylediği gibi bugün de biz size sesleniyoruz.
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5 yılı geride bırakan 
Cins, Ekim ayında 

5. yıl özel dosyasıyla 
okurunu selamladı.

OT Dergi’nin Ekim 
sayısının kapağında 

ünlü roman karakteri 
Harry Potter var. 

ye’nin, Suriye’deki terör örgütlerine 
yönelik gerçekleştirdiği operasyonları 
İşgal ve istila olarak niteleyen Avrupa-
lı parlamenterlere: ‘’Hayır. Terör Avru-
pa sınırlarında bir kanserdir. Türkiye 
bu kanseri temizlemek için mücadele 
etmektedir. Bu bir işgal değil Türki-
ye’nin kendi sınırlarını müdafaa giri-
şimidir.’’diyerek, ülkemizi uluslararası 
arenada savunan Azerbaycanlı vekil 
Seyidov’un sözlerini de hafızalarımıza 
çok iyi kazıdık.

Ülkemizin temsilci bulundurmadığı 
uluslararası bir sempozyumda, Erme-
nistan Başkanı Sarkisyan’ın Türkiye 
karşıtı söylemlerine: ‘’Türkiye burada 
olsa böyle rahat konuşamazdınız. Şunu 
bilin ki Türkiye yoksa BEN varım.’’ 
diyerek tepki gösteren Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu 
dik duruşunu da unutmadık.

Yine ülkemizin Suriye sınırında baş-
lattığı Bahar kalkanı harekâtında şehit 
olan askerlerimizin haberini yapan 
Azerbaycan televizyon kanallarında: 
‘’Şehitleriniz demeyeceğiz, çünkü onlar 
ŞEHİTLERİMİZ.’’ diyerek acımızı bi-
zimle paylaşan Azerbaycanlı kardeşle-
rimiz de hala hatırlarımızdadır.

Ve şimdi. Yıl 2020. Türk halkı ola-
rak biz de diyoruz ki: ‘’Sizin mesele-
niz bizim meselemizdir. Acınız acımız, 
sevinciniz sevincimizdir.’’ Ermenistan 
devletinin saldırgan ve işgalci tutu-
muna karşı hep birlikte Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte 
Nadirov’un söylediği gibi bugün de 
biz size sesleniyoruz: ‘’Biz sadece kar-

deşlik hukukunun gereğini yapıyoruz.’’

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan da ifadelerinde: Azerbaycan’a 
yönelik saldırılarına bir yenisini ek-
leyen Ermenistan, bölgede barışın ve 
huzurun önündeki en büyük tehdit 
olduğunu bir kere daha göstermiştir. 
Türk Milleti her zaman olduğu gibi 
bugün de tüm imkânlarıyla Azerbay-
canlı kardeşlerinin yanındadır.

 Bugün yaptığımız telefon görüşme-
sinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir 
kez daha şahit olduğum Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Ali-
yev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye “tek 
millet, iki devlet” anlayışıyla, Azerbay-
canlı kardeşleriyle dayanışmasını güç-
lendirerek sürdürecektir. Türkiye’nin 
bakış açısını güçlü bir şekilde dünyaya 
duyurmuştur.

Son olarak etrafımızdaki bu ateş 
çemberini bertaraf etmek için bir ve 
beraber olmak zorundayız. Bize biçi-
len bu gömlek artık bize dar gelmekte-
dir. Merhum Abdurrahim Karakoç’un 
dizelerinde hayat bulan duygu ve dü-
şüncelerimizin dışa yansıması olarak 
gördüğüm dörtlüğüyle sizleri baş başa 
bırakıyorum.

Ellerin yurdunda çiçek açarken 
Bizim İl’e kar geliyor gardaşım. 
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? 
Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

Selam olsun Azeri kardeşlerimi-
ze. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 
Muzafferiyet nasip etsin İNŞALLAH.

Gence
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dosya

O, bağımsız Azerbaycan’a duy-
duğu aşkı hem kaleminin ucuna,  
hem de siyaset arenasına taşımış, 
ömrünü bağımsız Azerbaycan da-
vasına adamış bir aydın. Önemli 
bir entelektüel. Bahse konu lider 
Mehmet Emin Resulzade.

Azerbaycan-Ermenistan ara-
sında Karabağ nedeniyle yaşanan 
savaş bu yazı kaleme alındığında 
6. günündeydi. Sokakta, caddeler-
de, yazılı, görsel ve sosyal medya-
da gündem Azerbaycan. Dergiler 
Dergisi’nin de konusunun Azer-
baycan olması kaçınılmazdı. Azer-
baycan’ın dergilerde ki yeri söz ko-
nusu olur da dergilere, gazetelere 
Azerbaycan Davası’nı taşıyan ve 
Azerbaycan’ın fikirsel ilkelerinin 
temellerini atan Mehmet Emin Re-
sulzade anılmadan geçilir mi? 

Mehmet Emin Resulzade’nin ef-
saneleşen yaşam öyküsü 1884 yı-
lında Azerbaycan Türklüğü’nün 
kalbi Bakü’nün Novhanı köyünde 
başlar. Türk Dünyası’nın başka bir 
büyük şahsiyeti Gaspıralı İsmail 
Bey’in eğitim modeli sayesinde ve 
Gaspıralı İsmail’in fikirlerinden de 
etkilenerek milli meselelere eğilir. 
Resulzade, çok genç yaşlarda ga-
zete ve dergilerde yazılar yazmaya 
başlar. Bu yazıların içerikleri ço-
ğunlukla Çarlık aleyhtarı ve Azer-
baycan’ın bağımsızlığına vurgu ya-
pan milliyetçi yazılardı. 

Mehmet Emin Resulzade, ilk ola-
rak Bakü’de Rusça yayın yapan bir 
gazete de işe başladı. Gazetecilik, 
Resulzade’nin böylece profesyo-
nel işi haline gelecekti. Mehmet 
Emin Bey’in ilk yazısı ise Tiflis’te, 
Şark-ı Rus Gazetesi’nde yayımlan-

dı. Tarihler 1903’ü gösteriyordu. 
Bakü’den Mektup başlığını taşıyan 
ilk yazısında Azerbaycan’da Rus-
ça konuşan insanları eleştirmiştir. 
Bu yazısında Azerbaycan toprak-
larında yaşayan Türklerin, kendi 
öz dilini konuşmasını istemiş ve 
Azerbaycan’ın kültürünü muhafa-
za ederek geleceğin inşa edilebile-
ceğini ifade etmiştir. Daha sonra 
Bakü’de yayın yapan Füyuzat Der-
gisi, Ahmet Ağaoğlu’nun çıkardığı 
İrşad ve Terakki Gazetesi’nde yazı-
lar yazdı. Davet, Tekamül ve Yoldaş 
mecmuaları ise kaleminin mürek-
kebini değdirdiği başka mecmu-
alar olacaktı. Mehmet Emin Bey 
bu mecmualarda Azerbaycan fik-
rini sadece yazı ile değil şiirleri ile 
de anlatmış ve kalemini o kadar 
keskin kılmıştır ki, bu yazılarında 
düşman gördüğü Rus Emperyaliz-
miyle beraber buna sessiz kaldığını 

ADI BAYRAKLAŞAN 
FİKİR VE SİYASET ADAMI:

 MEHMET EMİN RESULZADE 
VE MATBUAT HAYATI

Berat Sarıtop

Yazdığı yazılarıyla Azerbaycan toplumunun bilinçlenmesini, kültürel dinamiklerinin canlan-
dırılmasını sağladı. Tarihsel süreçlere değindi. Bu yazılardan ve içeriğinden rahatsız olan Çarlık 
rejimi Resulzade’yi Azerbaycan’ın dışına itti. İran’a geçen Resulzade, burada da çizgisini devam 
ettirince Osmanlı topraklarına iltica etmek durumunda kaldı. Cemiyetçilik faaliyetlerine de çok 
genç yaşlarda başlayarak Çarlık emperyalizmine karşı kurulan Müslüman Gençlik Teşkilatı’na 

girdi. Mesimov, Nerimanov gibi öncü şahsiyetlerle beraber 1904 yılında yayın  hayatına başlayıp 
sadece 6 sayı çıkacak olan Himmet isimli bir mecmua çıkardı. 
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Kriter dergisi Ekim 
sayısında Türki-

ye’nin Akdeniz po-
litikası ile Azerbay-
can’a verdiği desteği 

kapağına taşıdı.

Atlas dergisi, Ekim 
ayında da coğrafi 
keşifler yapmaya 

devam ediyor. Bu sa-
yıda Fiji’i kapağına 

taşıdı.
düşünen dostlarını da hedef edin-
miştir. Böylece Resulzade Bey’in ha-
yatında ki tek gerçeğin Azerbaycan 
olduğu aşikar bir şekilde görülmüş-
tür. 

Cemiyetçilik faaliyetlerine de 
çok genç yaşlarda başlayarak Çar-
lık emperyalizmine karşı kurulan 
Müslüman Gençlik Teşkilatı’na gir-
di. Mesimov, Nerimanov gibi öncü 
şahsiyetlerle beraber 1904 yılında 
yayın  hayatına başlayıp sadece 6 
sayı çıkacak olan Himmet isimli bir 
mecmua çıkardı. 

Yazdığı yazılarıyla Azerbaycan 
toplumunun bilinçlenmesini, kül-
türel dinamiklerinin canlandırılma-
sını sağladı. Tarihsel süreçlere de-
ğindi. Bu yazılardan ve içeriğinden 
rahatsız olan Çarlık rejimi Resulza-
de’yi Azerbaycan’ın dışına itti. İran’a 
geçen Resulzade, burada da çizgisini 
devam ettirince Osmanlı toprakları-
na iltica etmek durumunda kaldı. 

Bu iltica hayatının büyük dönüm 
noktasıydı. Geldiği İstanbul’da ken-
disi gibi vatanından olmuş Türk ay-
dınları ile tanıştı. Yusuf Akçura ve 
geçmiş yıllarda birlikte çalıştığı Ah-
met Ağaoğlu bunlardan bazıları idi. 

Daha sonra Yusuf Akçura ve Ziya 
Gökalp ile birlikte İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti’ne giren Mehmet Emin 
Resulzade, Türk Ocaklarının çalış-
malarına katıldı. Sırât-ı Müstakîm 
ve Türk Ocakları’nın yayın organı 
olan ve hâlâ yayın hayatına devam 
etmekle beraber Türk dergiciliğinin 
en uzun ömürlü yayını olan Türk 
Yurdu dergisinde yazılar kaleme 
aldı. Mehmet Emin Bey, bugün dahi 
bir çoklarının bihaber olduğu İran 
Türkleri ile daha o yıllarda ilgiliydi. 
İran Türkleri ile Azerbaycan Türkle-
ri arasında tarihsel bir bağlantı var-
dı. Şayet o damar diri tutulursa iler-
de Büyük bir Azerbaycan Devleti 
kurulabilirdi. Yazılarında bu konuya 
da eğilmeye başladı.  

Birinci Dünya Savaşı’nın başların-
da, doğduğu topraklara geri döndü. 
İkbal’de yazı hayatına devam eden 
Mehmet Emin Bey, Osmanlı Top-
raklarında tanıştığı ve büyük öl-
çüde fikirlerinden etkilendiği Ziya 
Gökalp’in etkisiyle “Türkleşmek, 
İslamlaşmak, Muasırlaşmak” ola-
rak özetlenebilecek formülasyon ile 
liderliğini yaptığı siyasal örgütlen-
me olan Müsavat Partisi’nin yayın 
organı Açıksöz Gazetesi’ni kurdu. 

Resulzade
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dosya

Birinci Dünya Savaşı’nın en hara-
retli yılları yaşanırken, Ermeniler 
tarafından katliama uğrayan Türk-
lere yardım yapan, Azerbaycan’da 
faaliyet gösteren dernekleri destek-
lemiş, kalemini bu kez kınından 
kardeşleri için sıyırmıştır. “Kardaş 
Kömeği” isimli yayını çıkararak ge-
lirlerini bu derneklere aktarmıştır.

1914 yılında yayınlamaya başla-
dığı bir başka mecmua olan “Di-
rilik” isimli mecmuada izleyeceği 
net yolu çizmiştir. Resulzade’ye 
göre, Osmanlı Devleti olur da sa-
vaşı kaybederse, Azerbaycan kendi 
kaderini artık kendisi çizecektir. 
Buna mecburdur. Bu yolda Azer-
baycan’ın bağımsızlığına odaklan-
maya başladı. Aradığı çıkış yolu 
Rus Çarlık rejiminin yıkılması ile 
açılmıştı. Azerbaycan yaşanan si-
yasal boşluktan yararlanarak ba-
ğımsızlığını ilan etmeliydi. Arka-
daşları ile birlikte beklediği fırsat 
doğmuştu. 

Ve Azerbaycan 

Demokratik 

Cumhuriyeti 

Kurucu Cumhurbaşkanı

28 Mayıs 1918 yılına gelindiği 
zaman, Mehmet Emin Resulzade 
Bey yıllarca emek harcayarak ba-
sın ve yayın çalışmaları neticesinde 
halkına bilinç ve şuur kazandırmış, 
karşılığında ise ömrünü vakfettiği 
Azerbaycan davasının meyvesi ola-
rak Azerbaycan Demokratik Cum-
huriyeti’ni kurmuştu. Kurucusu 
olduğu cumhuriyetinde ilk cum-
hurbaşkanı olacaktı. Bakü işgal 
altında olması nedeniyle devletin 
merkezi Gence olarak ilan edildi. 

Asude bir hayat ideale adan-
mış insanların hayali olamayacağı 
gibi Mehmet Emin Bey’de asude 
bir hayat süremeyecekti. Netice-
de kurduğu genç cumhuriyetin 
üzerinde emperyalist eller vardı. 
Zengin kaynaklara sahip Bakü, 
emperyalistlerin iştahını kabartı-
yordu. Halihazırda Irak cephesinin 
açılmasının sebeplerinden biri de 
Bakü petrollerine giden yolu aç-
mak değil miydi? İran’da bulunan 
İngiliz kuvvetleri Bakü üzerine ha-
rekete geçince destansı “Çırpınırdı 
Karadeniz” şiirini Ahmad Cavad’a 
yazdıracak ilhamı veren, Kafkas 
İslam Ordusu’da, Bakü üzerine 
hareket etti. Neticede Bakü, Nuri 

Paşa komutasında ki Kafkas İslam 
Ordusu tarafından kurtarıldı. Hü-
kümet merkezi böylece Bakü’ye 
taşınsa da Mondros Mütarekesi 
sonrasında Bakü, Osmanlı Kuv-
vetleri tarafından boşaltılacak ve 
İngilizlerle beraber Rus ve Erme-
ni kuvvetleri 17 Kasım’da Bakü’ye 
girecekti. Asıl son 27 Nisan 1920 
yılında Kızıl Ordu’nun Bakü’ye 
girmesiyle gerçekleşecekti. Ardın-
dan tekrar sürgünler faslı açılacak-
tı. İşgal sonrası Mehmet Emin Re-
sulzade Bey tutuklanacak ve birçok 
defa ölümlerden kurtardığı Stalin 
tarafından, idam cezası sürgüne 
çevrilecekti. Sürgün cezalarını ara-
larında Türkiye’nin de olduğu 3 ül-
kede geçirdi. Bu sürgün günlerinde 
Azerbaycan’ın bağımsızlığı davası-
na tekrar kendisini adadı. Mehmet 
Emin Bey, destanlaşan sözleriyle 
“Bir kere yükselen bayrak, bir daha 
inmez” inancına bağlıydı. 

Yıllar yılı sürgünlerde geçen öm-
rünün bu kez durağı ilk olarak Av-
rupa olacaktı. İkinci Dünya Savaşı 
günlerinde, Azerbaycan davasını 
Almanya başta olmak üzere anlat-
maya çalışacak ve destek arayacak-
tı. Rus Orduları’nın Avrupa içleri-
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İzdiham dergisi, Ey-
lül - Ekim sayısında 
“Sorun varsa umut 
da vardır” diyerek 
okuruyla buluştu.

Açıkkara dergisi 
Ekim ayında 32.sa-
yıya ulaştı. E-dergi 
formatında yayın 
hayatını sürdüren 

Açıkkara yine ilginç 
metinlerle dolu.

ne yürümesi ile vatansızlığın acısını 
bir kere daha hissedecekti.

Yazı Cephesinde 

Mücadeleye Devam

1922 yılında sürgünden kaçarak 
geldiği İstanbul’da,  1927 yılına kadar 
çıkaracağı Yeni Kafkasya Dergisi’n-
de, haklı davasına tekrardan meşale 
yaktı. Bolşevik Ruslar’ın egemenliği 
altında bulunan Türklerin sorunları-
nı anlattığı yazılarında, İran ve Sovyet 
Rusya’ya sert eleştiriler getirmekteydi. 
Yazıları Moskova’yı sarsacak ağırlıkta 
olacak ki, 1927 yılında Sovyetlerin yo-
ğun baskısı neticesinde Yeni Kafkasya 
Dergisi kapatılacaktı. Mehmet Emin 
Bey, yılmamaya devam edecek başka 
gazete ve dergilere, İran ve Sovyetler’i 
eleştirecek yazılar yazmaya devam 
edecekti. Bu kez Ruslar, Resulzade’nin 
Türkiye’yi terk etmesi yönünde baskı 
yapmaya başladı. 1928’de kendisine, 
Azerbaycan’dan sonra ikinci vatan 
olan Türkiye’den ayrıldı. Azerbaycan 
davasını bu kez Avrupa kamuoyuna 
taşımıştı. Kafkaz, İstiklal, Kurtuluş 
vb yayınlarda yazılar yazmaya devam 
etti.   

1947 yılında Türkiye’ye dönen Re-
sulzade, Ankara’ya yerleşti. Yukarıda 

destansı hayatı anlatılan Resulza-
de, müthiş entelektüel donanımına 
rağmen, üstelik bir devletin kurucu 
cumhurbaşkanlığını yapmış olması-
na bakılmadan, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nda ve Milli Kütüphane’de memur 
olarak çalıştırıldı. Azerbaycan Kültür 
Derneği’nin başkanlığını yapan Re-
sulzade, 2011 yılına kadar yayın haya-
tına devam eden Azerbaycan dergisi-
ni çıkardı. 

Ömürünü adadığı bir sevda uğru-
na, çekilecek ne çile varsa çekmiş ne 
tasa varsa tasalanmış ancak davası-
nın mutlu sonunu görememişti. Yıllar 
sonra Resulzade’nin bıraktığı kültü-
rel mirası iyi özümseyen ve Resulza-
de’nin “Bir kere yükselen bayrak bir 
daha inmez” sözünü hatırlatan Ebul-
fez Elçibey, Azerbaycan’ı ikinci defa 
bağımsız kılacaktı.

Büyük siyaset ve fikir adamı Meh-
met Emin Resulzade’nin kaleminde ki 
mürekkep Azerbaycan davasını yazı 
sahasında anlatmak için vardı. Resul-
zade’nin, 6 Mart 1955 tarihinde çileli 
yaşamı son bulacak ve Hakk’a yürü-
yecekti. 

Hayatını vakfettiği üç renkli bayrağı 
her daim gökte olsun!
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“Çırpınırdı Karadeniz, Bakıp 
Türk’ün Bayrağına”… Bu sözler di-
limizde tekrarlansa da kalbimize 
işlemiştir. “İki Devlet, Bir Millet” 
sözleriyle de perçinleşmiştir. Sanki 
elimizi uzattığımızda tutacağımız, 
“gel gardaş sarılalım” dediğimizde 
sarılacağımız, sanki “bir ben var 
bende benden içre” sözünün en 
güzel tanımlarından biridir, Azer-
baycan.

Bazen düşünüyorum da Azer-
baycan’ın Türk sevgisi, Türkiye’deki 
Türkler de var mıdır diye. Hemen 
itiraz seslerinin kalabalık uğultu-
sunu duyar gibi oldum, karşıdakini 
eleştirmeden dönelim mi kendimi-

ze… Hani gurbete gidince içiniz 
buruk kalır da bayrağımıza, top-
rağımıza, vatanımıza, insanımıza 
olan özlemimiz bir başka artar ya, 
Türkiye topraklarına girdiğimiz an 
kaldırımları öperiz. Gurbette nere-
deyse her yanımız Türk Bayrağı ve 
vatan resimleriyle doludur, biri bir 
laf etse direk dalarız. İşte Azerbay-
can’ın Türkiye’ye bakışı da aynen 
böyle, aramıza girmiş olan Erme-
nistan hep gurbet havası estirmiş-
tir. Azerbaycan, Ana Vatanından 
kopmuş, kalbi de, gözü de, aklı da 
Türkiye ‘de olmuş gurbetçi gibidir. 
Ve gece üstünü açtı mı acaba deyip 
de kontrol ettiğimiz kardeşlerimiz-
den biridir aslında.

Bizler çok badireler atlatmış çok 

yara almış her defasında tek yum-
ruk tek bilek olarak birbirimizin 
elinden tutmuş, kalkmış, yaraları-
mız sararak yolumuza devam etmi-
şiz. Ne zamanki özümüzden uzak-
laşmaya başlamışız, o zaman daha 
da yalnız kalıp, daha derin yaralar 
almışız. Geçmişteki büyüklerimizi 
eleştirmek haddim değil belki, an-
cak birçok hatalar yapıldığı da ma-
lum ortada. Ne zaman yüzümüzü 
Batıya dönsek hep batmışız. Ne za-
man atalarımızdan, kardeşlerimiz-
den yüz çevirsek, hep yalnız kalıp, 
avlanmışız. Bizi biz yapan değer-
lerden uzaklaştıkça, kendimizden 
uzaklaşmışız. Aslımız aslımıza, 
Neslimiz Neslimize döndükçe çö-
zülecektir her şey…

AZERBAYCAN; KARDEŞ Mİ, 
GARDAŞ MI, GARINDAŞ MI

AZERBAYCAN; A-KARDEŞ, B-GARDAŞ, 
C-GARINDAŞ D-TABİKİ DE HEPSİ

Kifayet Özkul*

*Öğretim Görevlisi, İstanbul Üniversite-
si-Cerrahpaşa, Kifayet.ozkul@istanbul.edu.tr

İnternette bir sosyal deney programı izlemiştim, Azerbaycan bayrağını 

yakmaya çalışan bir adama karşı Türklerin “kardeşim o benim, kardeşimin 

bayrağını yakamazsın” diye savunulmaları ile Türkiye’nin bayrağını yakmaya 

kalktıklarında Azerbaycanlı kardeşlerimizin “menim bayragım o, sen 

yakabilemezsin”  diyerek atlamaları aynı duygunun, aynı hamurun meyvesidir.
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Geçenlerde bir sempozyuma ka-
tıldım, salgından dolayı her şey 
uzaktan olduğu için Azerbaycan’a 
gidemedim, zoom üzerinden bil-
dirileri sunmaya başladık, lakin 
o kadar güzel bir ortam oluştu 
ki, sempozyum bahane, akraba-
lık şahane gibi bir şey oldu, sanki 
uzaktaki yakınlarımı bulmuş gibi 
oldum, ekrandan yüzlerine do-
kundum, gözlerim doldu, o kadar 
güzel konuşuyorlardı ki, ninni gibi, 
oturum başkanımız kendi sunu-
munu dombra ile başlatınca bütün 
duygularım şaha kalktı, bitirdik 
sunumları ama ekranı da kapata-
madık. Birbirimizi salgından son-
ra evlerimize davet eder bulduk. 
Söz aldık, söz verdik. Ve salgından 
sonra ömrüm yeterse verdiğim 
sözü tutup, Azerbaycan’a gitmeye 
niyet ettim, nasip etmek de RAB-
BİMden. Zaten şimdiye kadar niye 
gitmedim ki diye hayıflandım ken-
dime.

İnsanın Sıla-ı Rahim yapmaması 
ne acı, bu günlerde bunu bir kere 
daha anladım. Sıla-ı Rahim sadece 
birinci kandan gelen aileye değil, 

kendi boyuna, soyuna, değerleri-
ne, atalarına, senden olan her şeye 
ulaşmak erişmek, sahip çıkmakmış 
öğrendim. 

İnternette bir sosyal deney prog-
ramı izlemiştim, Azerbaycan bay-
rağını yakmaya çalışan bir adama 
karşı Türklerin “kardeşim o benim, 
kardeşimin bayrağını yakamazsın” 
diye savunulmaları ile Türkiye’nin 
bayrağını yakmaya kalktıklarında 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin “me-
nim bayragım o, sen yakabilemez-
sin”  diyerek atlamaları aynı duy-
gunun, aynı hamurun meyvesidir.

Siyaseti pek sevmem lakin ha-
yatın her alanında siyaset bulun-
makta maalesef. Ebulzef Elçibey; 
“Azerbaycan ve Türkiye dost de-
ğildir. Dostluk, birbirini sonradan 
tanıyanlar arasında kurulur. Bizler 
kardeşiz.” demiştir. Azerbaycan ve 
Türkiye arasındaki bu kardeşlik, 
siyasi boyutta da oldukça önemli-
dir. Karadeniz ve Hazar havzaları-
nın iki önemli ve değerli gücü olan 
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 
ilişkiler, uluslararası politikada ör-

neğine rastlanmayacak niteliktedir. 
Bu ilişkileri önemli ve ender yapan 
özellik ise her iki ülke arasında iş-
birliğinin sadece çıkarlar üzerine 
değil, kardeşlik üzerine kurulmuş 
olmasıdır. Türkiye, Azerbaycan 
için Batı’ya açılan kapı, Azerbaycan 
ise Türkiye için Orta Asya’ya açılan 
kapıdır.

Sayfalar yazsak dolmaz, türküler 
söylesek susmaz, efsaneler anlat-
sak bitmez, son cümlelerim olarak; 
inşallah KARABAĞ bizim olacak, 
İnşallah böğrümüzdeki hançer 
çıkacak ve aramızda sınır kalma-
yacak. Rabbim duamızı kabul ey-
leyip, 2020 yılını inşallah kardeşi-
mizle vuslata erdirerek kapattırır, 
dünyayı korkutan gücümüzle daha 
ileriye, mazlumlara merhamet, za-
lime adalet ile kılıcımızı kuşanma-
yı nasip eder. 

Azerbaycan, Kardeş mi ?, Gardaş 
mı?, Garındaş mı?, elbette ki hep-
si… Aynı Garından çıkmış, iki gar-
daş, iki kardeş…selam ve dua ile.
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Kalbim acıdı. Evet gerçekten bunu 
hissediyorum ben Türkiye’de yaşa-
yan bir Oğuz kızı olarak içim titredi 
bu ne açlık bu ne doymazlık.

Yukarı Karabağ’da Gence bölge-
sinde yaşarmış atalarımız. Öyle ki 
o zaman Azer illeri var fakat oralar 
da Osmanlı toprakları halen bizim 
atalarımız da orada bir aşiretmiş.
Kimine aş kimine iş kimine yatak 
vermiş. Birçok kişiyi sarıp sarma-
lamış Rusya zulmünde koltuğunun 
altına almış korumuş. Ve o zaman-
lar Azerbaycan Türkçesi ile Gence›-
de büyükler anlamında «Yekeler» 
diye anılırmışız. Herkes bu ismi 
kullanmış herkesin sevdiği sığındığı 
bir sülaleymişiz. Kiminin gelip gö-
rüş danıştığı kiminin borç istediği 
bir aşiretmişiz. Demek ki diyorum 
insanlar bu ismi ünvanı taktıysa or-
tada bir hakikat var... Evet bu ger-
çekliğin yanında şöyle bir gerçeklik 
var ki Rusya işgali... Rusya, işgalini 
genişletip zulmünü artırınca ama 
ne zulüm ne cami kalmış ne Kur’an 
kutsal saydığımız ne varsa kitap, ek-
mek, namus elden gider olmuş. Biz 
asil milletiz savaşmışız amma vela-
kin artık güç gösteremez olmuşuz. 
Bizimkiler daha fazla mukavemet 
gösteremez olunca göç etme kara-
rı almışlar. Ailenin büyükleri önde 
gelenleri Rus Çarı ile yaptıkları göç 

mübadelesi çerçevesinde padişah 
fermanıyla her türlü malını mülkü-
nü tüm zenginliğini orada bıraka-
rak kalabalıklar halinde yola koyul-
muşlar.

Göç esnasında nice can kayıpları 
verilmiş. Anadolu’ya gelince Ağrı, 
Erzurum, Malatya illerine gelenler 
gelmiş gelemeyenler o illerde dur-
muşlar artık çünkü soğuk iklim 
şartlarıyla birlikte azıkların da tü-
kenmesiyle yaşlılar artık daha faz-
la ilerleyemez olmuşlar. Daha ileri 
gidemeyenler bu illerde kalmışlar.
En son durak Sivas olmuş ve artık 
kendilerine herkes yeni bir hayat 
kurmaya başlamış. Zaman sonra 
Anadolu’nun farklı şehirlerinde ya-
şam başlamış. Gün geçmiş 1. Dünya 
Savaşı başlamış.Ve artık ahde vefa 
günü gelmiş atalarım I Dünya Sava-
şı›nda cephelere koşmuş mücadele 
göstermiş. Tabi sonra soyadı olarak 
öz vatanımızda nasıl anılıyorsak 
ünvanı soyadı olarak almışız. İşte 
bu Hazin hikayede hala TRT’nin 
belgesellerinde soyadımı taşıyan bi-
rini görsem kalbim sızlar, kan çeker.
Biz bir milletin evlatlarıyız. Elbulfez 
Elçibey diyor ya «Azerbaycan ve 
Türkiye dost değildir. Dostluk bir-
birini sonradan tanıyanlar arasında 
kurulur. Bizler kardeşiz» 

“Biz virmeriz yad ellere,

Azerbaycan tobrağını.

Ebediyyen keseceğiz,

Buradan düşman ayağını.”

  Aziz kardeşlerim, kardeşlerim 
diyorum çünkü biz bir gözün göz-
yaşları, bir duanın aynı aminleri-
yiz.»Benim iman dolu göğsüm gibi 
serhaddim var. Ulusun korkma!-
Nasıl böyle bir imanı boğar? Bizde 
bu iman oldukça asla mağlubiyet 
yaşamayız.Yeter ki mayamız bo-
zulmasın.Atalarımız oku der, dini-
miz bunu emreder. Okuyalım, geri 
kalmayalım, dua edelim. Akidemiz 
güçlü olsun, kitabımız, dinimiz, 
kardeşliğimiz daim olsun. Zaferi-
miz kutlu olsun.Biz gönül insanıyız. 
Sabreder rıza gözetiriz   cehdeder 
şehadet şerbetini içmeyi  kazanç bi-
liriz.

  Ve bir gün inşallah 

“Kafkaslar’dan aşacağız 

Türklüğe şan katacağız 

Azerbaycan bayrağını 

Karabağ’da asacağız (Ahmet Ce-
vad)”

  Allah büyüktür.

Rabia Yekeler

KUTLU GÜN GELECEK

Rusya, işgalini genişletip zulmünü artırınca ama ne zulüm ne 
cami kalmış ne Kur’an kutsal saydığımız ne varsa kitap, ekmek, 

namus elden gider olmuş. Biz asil milletiz savaşmışız amma 
velakin artık güç gösteremez olmuşuz. Bizimkiler daha fazla 

mukavemet gösteremez olunca göç etme kararı almışlar. 
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Başka hangi iki ülkeyi böylesi 
aidiyet duygusuyla birbirine bağ-
lı olarak görebilirsiniz? Üzerinde 
durulması gereken konulardan 
bir tanesi de uluslararası sistemde 
örneğine çok az rastlanacak olan 
“Tek millet iki devlet” olarak nite-
lendirdiğimiz Türkiye-Azerbaycan 
ilişkisidir. 

Bu ilişkiyi Bahtiyar Vahapza-
de’nin o eşsiz şiirinde kullandığı 
ifadelerden daha iyi anlayabiliyo-
ruz;

Bir millet iki devlet

Aynı arzu aynı niyet

Her ikisi cumhuriyet

Azerbaycan Türkiye

Tabi bizim burada ifade edilen 
bağımız coğrafi ve jeopolitik açı-
dan birbirine olan stratejik konu-
mundan ziyade, kökleri yüzyıllar 
öncesine dayanan tarihsel ve kül-
türel bağlılıktan geçmektedir.  Şa-
irinde ifade ettiği gibi, dinimiz bir 
dilimiz bir. 

Ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız 
bir, yolumuz bir. 

Türkiye, Azerbaycan için batı-
ya açılan bir kapıdır. Aynı min-
valde kardeş Azerbaycan’da bizim 
Orta Asya’ya açılan kapımızdır. 
Bu stratejik konumları pekiştiren 
kardeşlik bağları Türk dünyasıy-
la ilişkileri geliştirmenin temelini 
oluşturmaktadır. Ama asıl bağ iki 
ülke halklarının gönülden gönüle 
kurmuş olduğu köprülerdir. 

Son dönemde iki ülke arasında 
tarihsel boyuttaki politik ve ekono-
mik anlamda işbirliğinin yanı sıra 
imzalanan askeri ve savunma sa-
nayiindeki anlaşmalar diğer bölge 
ülkelerinin ve Avrupa’nın dikkatini 
çekmiştir. Kafkasların yıllardır çö-
zülemeyen sorunu Ermenistan’ın 
Dağlık Karabağ’ı işgali ve uluslara-
rası toplumun bu işgale sessiz kalı-
şı bu sorunun kronikleşen bir hal 
almasına sebep olmuştur. 

Geldiğimiz noktada Azerbaycan 
yürütmüş olduğu operasyonlarla 
Kafkaslar’ın şımarık çocuğu Erma-
nistan’a ciddi bir ders vermiştir. 30 
yıldır bu soruna karşı, kör, sağır ve 

dilsiz taklidi yapanlar işin ciddi-
yetini kavradıklarında yine kendi-
lerine yakışan bir tavırla suçlunun 
yanında taraf almayı tercih etmiş-
lerdir. 

Bu noktada en önemli destek ise 
hiç kuşkusuz ülkemizden geldi. 
Toplumun büyük bir kesimi yaşa-
nan süreci hassasiyetle takip edi-
yor. Ermeni diasporasının her yıl 
gündemde tutmaya çalıştığı soy-
kırım iddiaları, Karabağ’da sergi-
lediği işgalci tutum ve perde arkası 
oyunlarıyla asıl hedefinin Türkiye 
olduğunu anlamak hiç de zor değil. 

Tarihçi yazar merhum Kadir Mı-
sıroğlu’nun yıllar önce bir sohbeti 
esnasında kullandığı ifadeler daha 
dün gibi kulaklarımda; “Azerbay-
can Türkiye’ye meyyal olduğu için 
bu dayağı yiyiyor” diyordu özetle. 
Ve ekliyordu; “Biz nasıl olurda bize 
meyyal olan dostumuzun yaşadığı 
bu zulme sessiz kalabiliyoruz”  De-
vir değişti ve Türkiye eski Türkiye 
değil. Bugün her anlamda dost ve 
kardeş ülke Azerbaycan’ın yanın-
dayız elhamdülillah. 

Yazımın başında da ifade ettiğim 

Şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki, geliştirdiğimiz bu dostane ilişkiler daha büyük bir ge-
lecek vadediyor. İşbirliğimizi geliştirme adına tüm platformları kullanıyoruz, kullanmaya da 
devam edeceğiz.  Bu kardeşliğe gölge düşürmek isteyenler her daim başarısız olmuşlardır ve 

tarihin akışı içerisinde her daim başarısız olmaya devam edecektir. Dost ve kardeş ülke Azer-
baycan Türkiye’nin çıkarlarını kendi çıkarlarıyla bir tuttuğu gibi, Türkiye’de Azerbaycan’ın 

tüm çıkarlarını kendi çıkarlarıyla bir tutmaktadır. Yolumuzda, hedefimizde davamızda birdir. 

AYNI BAĞIN 
GÜLÜYÜZ BİZ

Salih Doğan
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gibi iki ülke ilişkilerinin dünyada 
eşi benzeri yoktur.  Bu sadece stra-
tejik bir ortaklık olarak tanımlana-
maz. Ondan daha ileri bir dostluk 
ilişkisidir, ortak değerlere, tarihe, 
kültüre, dine, dile ve coğrafyaya 
dayalı kardeşliktir bizimkisi. Bu se-
beple Türkiye’nin gelişmesi Azer-
baycan’ın gelişmesi demektir. Azer-
baycan’ın gelişmesi ise Türkiye’nin. 
Bu iki devletin en zor anlarda ser-
giledikleri ortak tutum aslında tüm 
dünyaya verilen bir mesajdır. Mer-
hum Haydar Aliyev’in “bir millet 
iki devlet” tanımı ise bu bağın en 
güzel ve anlamlı örneğidir. 

Şunu çok rahatlıkla ifade edebi-
liriz ki, geliştirdiğimiz bu dostane 
ilişkiler daha büyük bir gelecek 
vadediyor. İşbirliğimizi geliştirme 
adına tüm platformları kullanıyo-
ruz, kullanmaya da devam edece-
ğiz.  Bu kardeşliğe gölge düşürmek 
isteyenler her daim başarısız ol-

muşlardır ve tarihin akışı içerisin-
de her daim başarısız olmaya de-
vam edecektir. Dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan Türkiye’nin çıkarlarını 
kendi çıkarlarıyla bir tuttuğu gibi, 
Türkiye’de Azerbaycan’ın tüm çı-
karlarını kendi çıkarlarıyla bir tut-
maktadır. Yolumuzda, hedefimiz-
de davamızda birdir. 

Bu doğrultuda, kültürel anlamda 
bağlarımızın daha da geliştirilme-
sinde fayda görüyorum. Burada 
görev kültür dünyamızın önde ge-
len entelektüellerine, tarihçilere, 
yazarlarımıza ve fikir adamlarımı-
za düşmektedir. Özellikle dergileri-
miz bu ilişkileri esas alarak iki ülke 
edebiyatı arasındaki bağlarında ele 
alındığı sayılar hazırlamalı, şairle-
rin şiirlerinde kullandığı benzer-
likleri genç nesillere aktarmalıdır. 

Şehriyar’ı, Bahtiyar Vahapza-
de’yi, Celil Mehmet Kulizade’yi, 

ve nicelerini yakından tanımalı ve 
tanıtmalıyız. Sözlerime yazımın 
başında olduğu gibi Bahtiyar Va-
hapzade’nin dizeleriyle son vermek 
istiyorum;

Birdir bizim her halimiz

Sevincimiz, melalimiz.

Bayraklarda hilalimiz

Azerbaycan-Türkiye 

Ana yurtta yuva kurdum

Ata yurda gönül verdim 

Ana yurdum ata yurdum

Azerbaycan-Türkiye…
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Tarihte bir bölgenin adı olan 
Azerbaycan, jeopolitik konumu 
nedeniyle savaş ve işgal görmüş bir 
coğrafyadır. 

Azerbaycan’ ın Türkleşmesi ise 
11. yy Oğuz Türklerinin göçleri ve 
akınları ile gerçekleşmiş.

Tarihi, kültüren yapısı çok geniş 
olan Azerbaycan’ı araştırırken bir 
çok hüzünlü hikaye ye tanık olabi-
lirsiniz. Bir makalede rastladığım, 
çok sevdiğim türkülerden biri olan 
“Ayrılık” türküsünün hikayesini bir 
özet geçebiliriz.

1828 yılında imzalanan Türk-
mençay anlaşmasıyla Rusya-İran 
arasında Azerbaycan krizi sona er-

miş, Kuzey Azerbaycan Rusya’nın 
Güney Azerbaycan ise İran’ın sö-
mürgesine geçmiştir. Sınır böl-
ge olan Aras nehri ile Hudaferin 
Köprüsü yıllarca kapalı kalmış, hiç 
kimsenin geçmesine izin verilme-
miştir. Bu sınır akrabaları ,aileleri, 
dostları, aşkları birbirinden ayır-
mış, bu ayrılık bu halkın ağıdı-
nı Ayrılık türküsünün dizelerine 
yansıtmıştır . Fatih İbrahimiye’ nin 
sözlerini kaleme aldığı türkünün 
bestesini Ali Selimi yapmıştır. 

Buradan Azerbaycan’ın kültürel 
yapısına değinmeden geçmeyelim;  
Müslümanlığın çoğunlukta oldu-
ğu ülkeler arasında opera, tiyatro 
gibi sahne sanatlarını barındıran 
ilk ülkedir. Ayrıca bir çok kültürü 

bünyesinde yaşatan Azerbaycan’ın 
müzik , edebiyat, halk oyunları da 
önemli bir yere sahiptir. Değerleri-
ni korumayı ve yaşatmayı başaran 
can komşumuz yine sınırlarında 
tekrar eden bir mücadeleyle karşı 
karşıya, Allah’tan kardeşlerimize 
yar ve yardım diliyoruz. Tüm dua-
larımız onlarladır.

Kaynakça:

https://www.gezginfoto.com.tr/maka-
le/256-Ali Irgat

Orha ajans- Nigar Samadli- Azerbay-
can’ı İkiye Ayıran İki İmza

Yeni Haber- Senan Kazımoğlu- Aman 
Ayrılık

AZERBAYCAN
Sema İrem Alshawish*

*Kimya Mühendisi

1828 yılında imzalanan Türkmençay anlaşmasıyla Rusya-İran arasında Azerbaycan krizi sona 
ermiş, Kuzey Azerbaycan Rusya’nın Güney Azerbaycan ise İran’ın sömürgesine geçmiştir.

Karabağ
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Ne çok acı var içimize sığmayan, 

Taşan ve bazen bir gözyaşı olup akan

Ne çok acı var hala yasını tuttuğumuz,

Sevdasına solmayan güller kuruttuğumuz

Ayrılıklarımız var vuslatlara gebe

And içiyoruz kavuşmak için toprağına her gece

Sen Karabağ’ım, yetim sesim, güzel kızım

Hüznün kalbimde bir kor, örgü saçların alın yazım

Her rüzgârın Fuzuli’den, Gudablı’dan, Zengilan’dan bir koku

Kalbime saplandı karşı dağdan bir düşman oku

Hani annen taçlar yapmıştı o gece harı bülbüllerinden

Şimdi toplarım onları sana yakılan türkülerinden

Bağların var girilmiş, güllerin hep derilmiş

Birbirine deste olmuş yollarına serilmiş

Süzme gözlerini öyle bilirim yaralısın

Şuşa’lı anaların boğazında düğüm, hiç dinmeyen yasısın

Bu yas vatan yasıdır, yurt, toprak yası

Kimselere diyemedim anlımda bu kara yazı

Az sabret gülecek yüzün kurtuluşun yakındır

Selam durdum askerine müjdeler hakkındır

Gönderdim yiğidi haber salsın yankılansın dağlarda

Azerbaycan bayrağı hiç inmesin dalgalansın Karabağ’da.

Ceyda Toker

KARABAĞ

siir
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analiz

VATANDA 
VATANSIZ KALMAK

Ziyafa Guliyeva

Derbent’ten Zencan’a, Hazar 
Denizi’nden Kerkük vilayetlerine 
kadar geniş bir coğrafyayı kapsa-
yan tarihi Azerbaycan toprakla-
rı. O topraklar ki zaman zaman 
paylaşılarak çağdaş Azerbaycan 
Cumhuriyeti`nin sınırlarına kadar 
küçüldü. Ayrıca Azerbaycan Cum-
huriyeti artık Türk Dünyası`na gi-
den yolları kesen bir koridorla iki-
ye bölünmüştür.

Azerbaycan`ın ayrılmaz bir 
parçası olan İrevan Hanlığı`-
nın toprakları en eski zamanlar-
dan başlayarak 1988 yılına kadar 
Azerbaycanlıların birlikte yaşadığı 

bölgelerden biri olmuştur. İrevan 
Hanlığı XVII. asrın ikinci yarısın-
da Kuzey Azerbaycan`ın güney 
batı topraklarını kapsayarak Araz 
Nehri`nin her iki kıyısında yerleş-
miştir.

Günümüzde Ermenistan dev-
letinin bulunduğu topraklar XIX. 
yüzyılın başlarında Azerbaycan 
Devleti olan İrevan Hanlığı`nın 
toprakları idi. Bu toprakların en 
eski yerli ahalisi, söz sahibi Azer-
baycan Türkleriydi. İrevan Han-
lığı`nın bulunduğu topraklar en 
eski Türk topraklarıdır. Azerbay-
can halkının oluşmasına yakından 

katılan Huriler, Kimmerler, İskit-
ler, Sakalar, Hunlar ve diğer bir çok 
Oğuz ve Kıpçak Türkleri bu bölge-
de, özellikle Göyçe Gölü çevresin-
deki topraklarda yaşayarak tarihi 
ve kültürel izler bırakmıştır.

Türk Dünyasının ortak mira-
sı ve Erken Dönem Azerbaycan 
Türkçesi olarak bilinen kahra-
manlık destanımız Kitab-ı Dede 
Korkut hikayelerinde tasvir edilen 
birçok önemli tarihi olaylar Azer-
baycan`ın özellikle bu bölgesinde, 
yani İrevan Hanlığı`nın toprakla-
rında gerçekleşiyordur.

Çarlık Rusyası tarafından İrevan`a yerleştirilen Ermeniler, yerleşim yerlerini, dağları ve 
yaşadıkları diğer yerlerdeki Azerbaycan toponimlerinin isimlerini değiştirerek ermeni-

leştirmeye başladılar. Ardından, Sovyet Rusyası döneminde tarihi Azerbaycan toprakları 
Ermenistan Cumhuriyeti olarak adlandırıldı. Bu dönemlerde burada yaşayan Azerbay-

canlılara karşı kitlesel soykırımlar yapıldı. 
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Ermenilerin Azerbaycan toprak-
larında ortaya çıkması Grigoryan 
misyonerleri dışında, 1441 yılında 
ermenin Katolikosluğunun Kilik-
ya`dan Azerbaycan Karakoyunlu 
Devleti`nin topraklarına, yani Üç-
kise`ye göç ettirilmesinden sonra 
başlamıştır. Ermeni katolikosluğu 
Merkezinin 1441 yılında Çuhursed 
(İrevan) bölgesine göçürülmesine 
kadar bu topraklarda ermenilere 
ait hiçbir köy, yapı ve ya kaynak 
olmadığını özellikle belirtmemiz 
gerekiyor.

Ermenilerin Azerbaycan toprak-
larına göçürülmesi daha XVIII. as-
rın başlarında başlayarak Azerbay-
can topraklarında ermeni devleti 
kurmak niyetinde olan Rusya`nın 
ve ermenilerin eski işgal planların-
dandı. Rusya, Güney Kafkasya`-
da yerleştmek ve gelecekteki işgal 
planlarını hayata geçirmek için 
Türkmençay ve Edirne Antlaşma-
ları`nın şartlarına dayanarak er-
menileri İran ve Osmanlı toprak-
larından toplu olarak Azerbaycan 
topraklarına yerleştirmeye başladı. 
Stratejik ve verimli topraklar oldu-
ğu için ermeniler özellikle, İrevan, 
Nahçivan ve Karabağ bölgelerine 
yerleştirildi. Ermenilerin Azerbay-
can topraklarına yerleşmesinden 
sonra bölgenin etnik yapısını de-
ğiştirmek amacıyla bu topraklarda 

yaşayan Azerbaycan türkleri zo-
runlu olarak tarihin farklı dönem-
lerinde özellikle XX. yüzyıldan 
başlayarak zorunlu göçe maruz 
kaldı. En büyük zorunlu göçler 3 
aşamada gerçekleştirildi : 1. 1905-
1920 yıllar, 2. 1948-1953 yıllar, 3. 
1988-1989  yıllar. 

Bu süreçler sırasında Ermeniler 
Batı Azerbaycan’da( İrevan Han-
lığı) yüzlerce Azerbaycan yerle-
şimlerini yıktı, aralarında yaşlılar, 
çocuklar ve kadınlar dahil olmak 
üzere 140.000`dan fazla kişiyi acı-
masızca öldürdü ve 750.000’den 
fazla Azerbaycan türkünü tarihi 
Azerbaycan topraklarından zorla 
sürdüler. Bu topraklarda Azerbay-
can türklerinin izini silmek amaç-
lı mezarlıkları, tarihi ve kültürel 
anıtlar ermeniler tarafından tahrip 
edildi. 

Çarlık Rusyası tarafından İre-
van`a yerleştirilen Ermeniler, yer-
leşim yerlerini, dağları ve yaşadık-
ları diğer yerlerdeki Azerbaycan 
toponimlerinin isimlerini değişti-
rerek ermenileştirmeye başladılar. 
Ardından, Sovyet Rusyası döne-
minde tarihi Azerbaycan toprakla-
rı Ermenistan Cumhuriyeti olarak 
adlandırıldı. Bu dönemlerde bura-
da yaşayan Azerbaycanlılara karşı 
kitlesel soykırımlar yapıldı. Azer-
baycan türklerinin yaşadığı yerle-

şim yerlerine saldırarak insanlar 
katledildi. Dökülen kanlar, sahte-
leştirilen tarih, deyiştirilen isimler, 
dağıtılan obalar.. Bunların hepsine 
kendi tarihi topraklarında yaşayan 
Azerbaycanlılar maruz kaldı. Soy-
kırıma ve sürgüne maruz kalan 
Batı Azerbaycanlılar; Türkiye, İran, 
Rusya`ya yerleşmiştir.

1988 yılında sürgün ve zorun-
lu göçe maruz kalan Azerbaycan 
türkleri tarihi topraklarından zorla 
çıkarılarak çoğunluk olarak Azer-
baycan Cumhuriyeti`nin farklı 
şehirlerine yerleşmiştir. Kendi va-
tanlarında yaşasalar da, doğup bü-
yüdükleri, ulu atalarının iz saldığı 
tarihi vatandan uzakta hasret ve 
özlemle yaşıyorlar. Bir gün yeniden 
Tarihi vatanın Ana vatana kavuşa-
cağını ve yeniden o topraklarda 
ömür süreceklerini uzak olmayan 
gelecekte beklemektedirler. 

Vedi`nin yanı dağlar,

Yüreği, canı dağlar.

Burda bir el var idi

Siz deyin hani dağlar?!

( Ferman Kerimzade)

Bir gün yeniden elimize kavuş-
mamız dileğiyle..

Karabağ 
Şuşa’da 
Ermenilerin 
tahrip ettiği 
camii.
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Türkiye’nin Doğu Anadolu böl-
gesiyle Hazar Denizi arasındaki 
190.000 km²lik bölgedir. Kafkasya 
ve İran Azerbaycan olmak üzere 
iki bölgeye ayrılır. Aras nehri iki 
bölge arasında tabii sınır olarak 
kabul edilir.

Kuzey Azerbaycan yer yer 3000 
m’yi aşan Kafkas dağlarıyla kap-
lıdır. Kafkas dağlarının buradaki 
en yüksek yeri Banardüz tepesidir 
(4480 m). Güney Azerbaycan ise 
büyük bir yayla görüntüsündedir. 
Urmiye gölünü de içine alan kısım, 
yeryüzü şekilleri bakımından çe-
şitlilik arz eder.

Azerbaycan’ın,  kuzeydeki Kaf-
kas dağlarının rüzgârları kesmesi 
sebebiyle, ılık bir iklimi vardır. Ilık 
iklim güney-batıda Hankeran böl-
gesine kadar devam eder. Güneyde 
ise sert yayla iklimi görülür. Yağ-
murlar genellikle ilkbaharda yağar. 

Bitki örtüsü bakımından zengin 
değildir. Çoğunluğu bozkırlar-
la kaplıdır. Kuzey Azerbaycan’da 
dağların 200 m yüksekliğine kadar 
ormanlar örülür. Güney Azerbay-
can’da tarım ve üzüm ziraatı yapı-
lır. Kuzey’e göre otlaklar çok daha 

geniş yer kaplar. 

Kuzey Azerbaycan’da hemen her 
çeşit yabani hayvan bulunmakta-
dır. Otlak bakımından zengin olan 
Güney Azerbaycan’da koyun yetiş-
tiriciliği gelişmiştir. 

Azerbaycan özellikle petrol bakı-
mından zengindir. Bakü’de petrol 
rezervleri vardır. Petrolden başka 
gümüş, kurşun, bakır, kükürt ma-
denlerini, yer altı zenginlikleri ara-
sında sayabiliriz.

 Azerbaycan tarih sahnesine M.Ö 
6’ıncı asırdan itibaren görülmeye 
başlar. Jeopolitik durumu itibariy-
le, devamlı istilâlara uğramış ve çe-
şitli devletlerin hâkimiyeti altında 
kalmıştır. Bu bölgede kurulan ilk 
devlet, Ahameni Komutanı Sahrap 
Atropates’in temellerini attığı kral-
lıktır. Atropates krallığının ismi 
zamanla değişikliklere uğramış. 
Sasanilerce Azurbeycan, Süryani-
lerce Azerbaigan olarak isimlen-
dirilmiştir. Türkler ve İranlılar ise 
bölgeye Azerbaycan ismini ver-
mişlerdir.

Atropetes krallığından sonra 
bölgeye sırasıyla Selevkoslular, Er-

meniler, Romalılar ve Sasaniler hâ-
kim olmuşlardır. Türklerin buraya 
esaslı yerleşmeleri M.S. dördüncü 
ve beşinci asırlarda olmuştur. Daha 
sonra Sasani hükümdarı Nuşire-
van bölgeye İranlılar’ı yerleştirme 
politikasını takip etmiştir. Yedinci 
asırdan itibaren büyümeye başla-
yan İslâm devleti Azerbaycan’ı fet-
he başladı. Bu fetih hareketi 643’de 
bölge tamamen Müslümanların 
hâkimiyeti altına geçmesiyle ta-
mamlandı. Daha sonra Abbasiler 
burayı Türk emirler vasıtasıyla ida-
re ettiler.

Abbasi devletinin yıkılmasıyla, 
bu topraklarda bir takım yerli ha-
nedanlar beylik kurdular. Yedinci 
asırdan itibaren Selçuklu Akıncı-
ları Azerbaycan’a girdiler. Fakat 
burada kesin bir hâkimiyet tesis 
edemediler. 1015-1016’dan sonra 
buraya Oğuz boyları yerleşme-
ye başladı.1043 senesinde  Tuğrul 
Bey, amcası ve amca oğlunu bura-
ya fethe gönderdiyse de, Bizanslar-
la uzun süren çarpışmalardan bir 
netice alınamadı. Azerbaycan’ın 
kesin Selçuklu hâkimiyeti Sultan 
Alparslan devrinde olmuştur. 

   Azerbaycan, on ikinci, on 

CAN AZERBAYCAN
Şakir Aydoğdu

SSCB’nin dağılmasından sonra 18 Ekim 1991’de yeniden bağımsızlı-
ğını ilan eden Azerbaycan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye oldu.  Ayrıca Ka-
rabağ sorunu nedeniyle Ermenistan, Azerbaycan’ın gelişmesini iste-

memektedir. Bu nedenle İran, Rusya ve Ermenistan arasında dostluk, 
iş birliği ve saldırmazlık anlaşmaları imzalanmıştır.

dosya
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üçüncü asırlar arasında Atabeyler 
ve Harzemşahların istilâsına uğra-
dı. Daha 1539’dan sonra Azerbay-
can’da muhtelif hanlıklar kuruldu. 
Kargaşalık, on dokuzuncu asra 
kadar devam etti. Bu asırda bazı 
kalkınma hareketleri başladıysa 
da, sonuçları  ancak yirminci asrın 
başlarında görüldü.

Nihayet, 28 Nisan 1920’de Kızıl 
ordunun istilası ile Sovyet rejimi 
ilan edildi. Azerbaycan bu günkü 
statüye gelene kadar, Gürcüler-E-
meniler ile birlikte Kafkasya fede-
rasyonu şeklinde idare edildi.

5 Aralık 1936’da toprakların bir 
kısmı Ermenilere bir kısmı da Gür-
cülere verildi. Görünüşte Gürcü ve 
Ermenilerin ise de Rusya’nın ta-
hakkümü altındadır. İran Azerbay-
can’ı ise İran’ın yirmi eyaletinden 
biri haline getirildi.

SSCB’nin dağılmasından sonra 
18 Ekim 1991’de yeniden bağım-
sızlığını ilan eden Azerbaycan’ı ilk 
tanıyan ülke Türkiye oldu.  Ayrıca 
Karabağ sorunu nedeniyle Erme-
nistan, Azerbaycan’ın gelişmesini 
istememektedir. Bu nedenle Iran, 
Rusya ve Ermenistan arasında 
dostluk, iş birliği ve saldırmazlık 
anlaşmaları imzalanmıştır.

Azerbaycanlılar: On bir ve on 
dördüncü asırlarda Azerbaycan’a 
yerleşmeye başlayan ve Azeri ola-
rak bilinen Türkler’in ekseriyeti 
Oğuz soyundadır. Çiftçilik ve el 
sanatlarıyla geçinirler. Ovalarda 
yaşayanları hayvancılıkla geçinip, 
kışın ovalara yazın ise yaylaklara 
göçerler. Azerbaycan Türklerinde 
aile tipi “ Pederşâhi”dir.  Çocukla-
rın eğitimi annenin mesuliyeti al-

tındadır. Kültür ve dil yönünden 
dış etkilerin tesiri altında kalma-
larına rağmen Türklüklerini koru-
masını bilmişlerdir. 

Azerbaycanca: Azerbaycan Türk-
çesi günümüzde Sovyet Azer-
baycan’ı, Gürcistan ve İran Azer-
baycan’ın da konuşulan Türkçeye 
denilmekle beraber, aslında umu-
mi olarak Türk dilinin güney batı 
topluluğuna verilen isimdir. Azeri 
Türkçesi hem kelime hazinesi, hem 
de söyleyiş bakımından Anadolu 
Türkçesine benzemektedir. Yalnız-
ca kelimelerin telaffuzu bakımın-
dan farklılıklar görülmektedir.

Azerbaycan Edebiyatı: On üçün-
cü asırdan sonra Anadolu lehçe-
sinden ayrılmaya başlayan Azer-
baycan Türkçesi kendi bünyesinde 
eser vermeye başlamıştır. Azerbay-
can Türkçesinde ilk yazılı eser on 
dördüncü asırda yaşayan, Hasan 
oğlu denilen bir Türk’e aittir. Aynı 
zamanda Farsça şiirlerde yazan 
Hasan oğlu, Farsça şiirlerinde pür 
Hasan mahlasını kullanmıştır.

Kadı Burhaneddin ve Erzurum-
lu Dariş, Azerbaycan edebiyatın-
da Hasanoğlu’nun takipçisi olarak 
kabul edilir. Erzurumlu Dariş’in 
Yusuf ve Züleyha adlı eserinden 
başka eseri bilinmemektedir. Kadı 
Burhaneddin’in Aruz vezniyle ve 
hece vezniyle yazmış olduğu şiir-
leri günümüze kadar ulaşmıştır.  
Kadı Burhaneddin’le aynı asırda 
yaşayan Seyit Nesimi’nin Türkçe ve 
Farsça bir divanı vardır. Azerbay-
can edebiyatını on altıncı asırda en 
muhteşem devrini yaşadı. Gerçek-
ten bu asırda yaşayan Fuzûli, yalnız 
Azerbaycan edebiyatının değil, bü-

tün Türk edebiyatının en büyük şa-
irlerinden biri olarak kabul edilir. 
Leylâ ve Mecnun mesnevisinden 
başka 20’den fazla kıymetli eseri 
vardır.

   Ondokuzuncu asra kadar Fuzû-
li’den sonra bir duraklamaya giren 
Azerbaycan edebiyatı bu asrın 
sonlarında başlayan milliyetçilik 
hareketleriyle beraber edebi saha-
da kıpırdanmaya başladı. Ondo-
kuzuncu asırda batı metodlarına 
dönük tarzda gelişen Azerbaycan  
edebiyatının ilk temsilcisi Veda-
di’dir.  Vedadi eskiyi muhafazaya 
çalışmakla beraber, nazmın iç ve 
dış yapısında bazı değişiklikler 
yapmıştır. Bu şair yeni Azerbaycan 
edebiyatının meşhur şairi Vâkıfı da 
yetiştirmiştir. Şiirde anlatımı lirik 
ve hissi bir ifade ile yazan Vâkıf, 
asırlar sonra Azerbaycan edebiya-
tında hece veznini kullanmasıyla 
bilinir. Ondokuzuncu asırda Vâ-
kıf ’ı, Mirza Feth Ali ve Zakir takip 
eder. Mirza Feth Ali Azeri edebi-
yatına Avrupa türlerini getirmiştir. 
Hikâye, tiyatro ve mizah alanların-
da eserler yazmıştır. Zakir’de Mir-
za Feth Ali gibi milli  Azerbaycan 
edebiyatının meydana gelmesi için 
çalışmıştır. Zulmü ve cahilliği hi-
cveden güçlü şiirleri vardır. Azer-
baycan edebiyatının son büyük 
halkasını Sabir meydana getir-
mişti. 1911’ de ölen bu şair  Azer-
baycan edebiyatında ince, zarif ve 
uyarıcı şiirleriyle tanınır. Sabir’in 
Hophopnâme adlı eseri Azerbay-
can edebiyatının en çok basılmış 
eseri olarak bilinir.

Not: Kaynak olarak Türkiye Rehber Ansik-
lopedisi’nden faydalanılmıştır.

dosya
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2019 yılı kasım ayında Ahıska sür-
günün yıldönümünde önce Gür-
cistan’daki Ahıska köyünü ziyaret 
ettik, sonrasında sürgünde binler-
ce Ahıskalı Müslüman Türkler’in 
trenlere bindirilerek meçhule gön-
derildiği kıran istasyonuna gittik. 
Akşam saatlerinde ahıskalı aileleri 
ziyaret edip  kumanya dağıtımla-
rında bulunduk.

Gittiğimiz evlerin birinde 90 yaşın 
üstünde bir amcamız “Türkiye’nin 
elinin üstümüzde olduğunu bil-
mek bize güven veriyor,hoş gel-
diniz,safalar getirdiniz” dedi. Bu 
sözler bize buraya gelmekle bir kez 
daha güzel bir karar verdiğimizi 
düşündürdü. Gece yarısı Mihman-
darımız olan gençler “gece burada 
kalmasanız daha iyi olur, güvenlik 
açısından sıkıntı olabilir, gürcü is-
tihbaratı siz gitseniz de bize sizden 
sonra sıkıntı verirler”deyince biz 
de Azerbaycan’a geçişimizi erkene 
aldık gece yarısı 1 sularında sınıra 
geldik. Bala Kha şehrinden Azer-
baycan’a geçiş yaptık.

Azerbaycan tarafında bir imam 
arkadaş bizi aracıyla alıp ipek yolu 
güzergahında olan kadim şehir 
Şeki’deki  misafir olacağımız Aziz 
Mahmut Hüdai vakfı uhdesindeki 
hafızlık Koleji’ne getirdi gece yarısı 
burada misafir olduk.Sabah kolej-

deki vazifeli hocalarla hasbıhal et-
tik akabinde Şeki şehrini yakından 
tanımak için yola çıktık.

İlk durağımız hemen vakfın kar-
şısındaki kalpak ve Mes imalatçı-
sıydı. Salih usta eski bir öğretmen, 
kendi deyimiyle muallim. Üçüncü 
kuşak kalpak imalatçısı merak-
lı bakışlarımıza hemen tercüman 
oldu “bu gördüğünüz hazırı içine 
böyle baklava dilimler gibi dikeriz 
yazın serin kışın sıcak tutar Gar-
daşlar”dedi.”Kısmetlisiniz sıcak 
çayım var hele şuradan kendinize 
birer çay koyun anlatayım. Bura-
da her kalpak şekli bir kişiliği ifa-
de eder. Mollaların ayrı müftülerin 
ayrı halkın giydiği ayrıdır “ dedi. 
Sıcak sohbetiyle sıcak çay eşliğinde 
uzunca anlattı elindeki kalpağı ve 
hikayesini.

Salih hocamızdan müsade alarak 
Sekiyi daha yakından tanımak için 
önce tarihi Kervansarayı ziyaret 
ettik burada Kervansarayin işlet-
me müdürü Şahin Mehmed beyin 
bizim için hazırlattığı yöresel Şeki 
pitisi ve helvasının tadına baktık.

1762 senesinde inşa edilen ve göz 
kamaştırıcılığı asırlar sonra bile 
devam eden Han Sarayını ziyaret 
ettik. 18. asırda yükselen yukarı 
kervansaray güney Kafkasyanın en 

büyük iki Kervansarayından biri 
olarak karşıladı bizi. Kafkas dağ-
larının eteğinde kurulmuş şehirde 
yeşilin her tonunu görmeniz müm-
kün. Şeki’ye dair aklımda kalan di-
ğer bir görüntü ise yokuşları ve çok 
derli toplu imar edilmiş sokakları...

Akşam saatleriydi artık Saatli’ye 
geçme vakti gelmişti. Kendisi de 
Ahıskalı olan yol arkadaşım Üs-
küdar Kuşkonmaz camii imam 
hatipi hafız Binali Murtazaoğlu 
ile, Saatliden onca yolu kat ederek 
bizi almaya gelen Kamil hocayla 
buluştuk, uzunca bir sohbetle gece 
yarısı Binali hocanın teyzesinin 
evine ulaştık. Sabah erkenden kal-
kıp ilk olarak Saatli Şirinbey köyü 
mezarlığını ziyaret ettik. Burada 
Ahıska’nın sürgün yıllarında böl-
geye gönderilen bir Türk istihbarat 
subayının kabrinin de olduğunu 
duymuştuk. Orjinal ismini öğrene-
medik takma adıyla orada yaşamış 
ve vefat etmiş Vehbi İbrahim, aslen 
1902 kars doğumlu olduğu mezar 
taşında yazan İbrahimov,Türk dev-
leti tarafından bölgedeki karışıklığı 
gözlemlemek ve rapor etmesi için 
gönderilmiş bir yiğit. Sürgün ve ka-
rışıklıklar artınca bölgeden ayrılan 
kayıp bölge halkına yardım etmek 
üzere kalır ve bu bölgede evlenir 
çoluk çocuğa karışır, yıllar geçer 25 
Ekim 1972 yılında bu köyde vefat 

AZERBAYCAN 
CANDIR!

Turgut Tunç

Azerbaycan topraklarında ilçelerden köylerden geçerken yakınında ırmakları aktığı halde 
şehir şebekelerinin su sistemlerinin olmadığı köyler gördük, tarımla ulaşıyorlardı, fakat 
su yoktu nasıl yapıyorsunuz dediğimizde traktörler üzerindeki tankerlerle taşıma suyla 

tabiri caizse değirmen döndürüyorlardı.
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eder. Tam 47 yıl sonra Mirza Mis-
liyev isimli bir işadamı Şehitliği ve 
Vehbi İbrahimov’un kabrini yeni-
den imar eder ve bayraklarla do-
natır. Kabrinin başucundaki mezar 
taşında ise şunlar yazılıdır.

-Hasta düştüm tohum kardeş gör-
medim, bir danışıp hal ahvalin sor-
madım.

Çok çalışıp muradıma yetmedim,-
garip ölür ve dahası yatan dediler.

Şehit vehbi İbrahimovın kabrini 
ziyaret edip fatihalarla vedalaşır-
ken köy meydanı ve çevresinde 
gördüğümüz vatandaşlarla sohbet 
ettik sonrasında köy caminin ima-
mını ziyaret edip caminin eksikleri 
ve ihtiyaçlarından bahsettiler biz 
de fotoğraf ve video çekmek için 
müsade istedik çektiğimiz fotoğraf 
ve videoları gönüllü yardımsever 
dostlarımızla paylaştık sonrasında 
güzel gelişmeler oldu bunlardan da 
haberdar olduk İstanbul’dan birkaç 
kardeşimiz birlik olup epeyce bir 
kısmının yükünü almışlar,Allah 
razı olsun. 

 Akşamüstü Binali hocamızın ak-
rabalarıyla bir araya geldik yine yö-
resel lezzetler Hıngal mantı, Özbek 
pilavı ile donatılmış bir sofra hoşça 
muhabbet vardı.

Aklıma gelmişken Azerbaycan 
topraklarında ilçelerden köyler-
den geçerken yakınında ırmakları 
aktığı halde şehir şebekelerinin su 
sistemlerinin olmadığı köyler gör-
dük, tarımla ulaşıyorlardı, fakat 
su yoktu nasıl yapıyorsunuz dedi-
ğimizde traktörler üzerindeki tan-
kerlerle taşıma suyla tabiri caizse 
değirmen döndürüyorlardı.

Geçerken gördüğümüz gurur ve-

rici manzaralardan bir tanesi de 
TİKA’nın tarım projelerine destek 
özellikle seracılık bizi çok gurur-
landırdı ve ülkemizin ümmetin 
umudu olduğunu  bir kez daha 
görmüş olduk.

Son gün Baküye geçtik.

Bakü‘de “Gençliğe yardım fondu” 
( vakfı) ‘nın misafiri olduk. Vakfın 
idarecisi Ahmet Tecim hoca ve vak-
fın gönül insanları bizimle ziyade-
siyle ilgilendiler sağ olsunlar, şehri 
gezdirip tarihi mekanları tanıttılar 
ve hikayelerinden bahsettiler. Bakü 
şehitliği içerisinde birkaç şehitliği 
barındıran 24 saat 365 gün mese-
leler yanan sıkça ziyaret ada ada 
edilen şehitlik ve yanındaki Türk 
diyanet vakfı tarafından yaptırılan 
şehitlik camii ve Diyanet ateşeliği-
ni ziyaret ettik. Şehitlik İçerisinde 
dolaşırken çok güzel yönlendirme 
tabelaları isim isim şehir şehir tek 
tek işlenmiş size yol gösteriyor. Ba-
kü’deki şehitliğin içerisinde Türk 
Şehitliği de var hikayesi ise 1918’de 
Ermeni çeteleri ve Bolşevik isyan-
cılarından Bakü’yü kurtaran kafkas 
İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa 
Himayesinde bulunan ve orada 
şehit düşen Osmanlı askerlerinin 
kabirleri de var. Doğudan batıya 
kuzeyden güneye bir çok ilimiz-
den şehit isimleri Allah hepsinden 
razı olsun mekanları cennet olsun, 
Nuri Paşa 28 yaşındayken abi En-
ver Paşa’nın emriyle 12.000 kişi-
lik kafkas ordusuna kumandanlık 
yapmış daha sonra esir düşmüş. 
Sonrasında Esir düştüğü yerden 
kaçmayı başaran Nuri paşa Kaf-
kasya’da Bakü fatihi olarak saygıyla 
anılıyor. Nuri paşa’ın ağabeyinin 
vefatı sonrasında söylediği sözler 
hala Azerbaycan’da dilden dile do-
laşıyor “Ağabeyimin vefatı kalbimi 

ne kadar sızlattıysa Azerbaycan’ın 
istilası kalbimi ondan daha fazla 
sızlattı. Ağabeyim bir faniydi fakat 
Azerbaycan’daki Türklük ebedidir.”

Yıllar sonra İstanbul’da bir silah 
fabrikasında patlama sonucu şehit 
olan Nuri paşa ve Azerbaycanda-
ki şehitlikteki kafkas cephesinin 
cümle şehitlerini rahmetle min-
netle anarak Bakü’ye tekrar gelebil-
me duasıyla  veda ettik. 

Gürcistan’da Ahıska bölgesi ve son-
rasında Azerbaycandaki ziyaretle-
rimizde Aklımda kalan bu kadim 
şehirlerde anadolu kültürünün 
hala yaşatılmaya çalışılmasındaki 
gayretleridir.

***Bugün yaşanan olaylara bakıla-
cak olursa son söz olarak Ermenis-
tan’ın karabağ’da hak iddia etmesi 
ve Azerbaycan’ın Öz toprağı olan 
Karabağ mücadelesinde komşu bir 
ülkeye yapılan haksızlığa karşı ta-
raf olmak değil tek millet iki devlet 
anlayışıyla dertleriyle dertlenmek 
ve derman olabilmek düsturumuz-
dur. Bölgede zaman zaman ortaya 
çıkan karışıklıklar Müslüman Türk 
coğrafyasını karıştırmaya çalışan-
lar Dün olduğu gibi bugün de var 
yarın da olacak,bize düşen Ümmet 
bilinciyle hareket etmektir.

Çünkü;

Türk beklenendir.

Türk özlenendir.

Türk umudun adı, yolu gözlenen-
dir...

seyahatname
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Azerbaycan ile Ermenistan ara-
sında yaşanan çatışmaların savaşa 
dönüşmesi, Avrupa’daki Azerbay-
can diasporasını da çok yönlü et-
kilemiş durumda. Hem temmuz 
ayında Ermenistan tarafından 
Azerbaycan’ın Tovuz şehrine ya-

pılan saldırı, hem de Dağlık Kara-
bağ’da son iki haftadır devam eden 
çatışmalar, başta Avrupa’da yaşa-
yan Azerbaycanlılar olmak üzere, 
tüm Azerbaycan diasporasını ha-
rekete geçirdi. Avrupa Azerbaycan 
diasporasında yaşanan bu hare-

ketlik, Tovuz şehrine yapılan sal-
dırı ve Dağlık Karabağ çatışmaları 
sonrasında, aşağıda vereceğimiz 
örneklerle daha somut halde göz-
lemlendi.

Bilindiği üzere, 12 Temmuz’da 

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN 
ÇATIŞMASI, AVRUPA AZERBAYCAN 

DİASPORASI’NI HAREKETE GEÇİRDİ
Veyis Güngör

analiz

Eylül ayının son haftası yaşanan Azerbaycan-Ermenistan çatışması sonrası ise, Azer-
baycan’ın Avrupalı dostları harekete geçtiler. Yayınladıkları yazılı açıklamalarla Ermenis-
tan’ın haksızlığına dikkat çekildi. Azerbaycan davasının Avrupa’daki savunucusu yazar ve 

şair Orhan Aras, Almanlar tarafından verilen desteği şu şekilde özetlemiş:

 “Artık Azerbaycan 1990’lı yıllarda olduğu gibi yalnız değildir.” 
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Ermenistan Azerbaycan’ın Tovuz 
şehrine beklenmeyen bir saldı-
rı düzenledi. Uluslararası hukuk 
sözleşmelerini çiğneyen Ermenis-
tan’ın, Azerbaycan’a yaptığı bu sal-
dırı, hiç şüphesiz bir işgalcilik po-
litikasıdır. Saldırılar bölgede barışı 
tehdit etmekten başka bir şekilde 
izah edilemez. Olayın hemen aka-
binde, dünyadaki Türk Sivil Top-
lum Kuruluşları’nın ortak yaptıkla-
rı açıklamada da, Ermenistan’ın bu 
çatışma ortamını bilerek ve isteye-
rek yaptığ, provakatif tutumuyla 
bölgedeki tansiyonu arttırmak is-
tediği belirtilmişti.

Aynı zamanda Avrupa’nın farklı 
başkentlerinde de, ‘Can Azerbay-
can’a Destek’ gösterileri yapıldı. 
Ancak, Avrupa’daki şımarık Er-
meni fanatikleri de boş durmadı-
lar. Örneğin Avrupa’nın başkenti 
Brüksel’de Ermeniler, Azerbaycan-
lılara ve Azerbaycan Büyükelçili-
ği binasına saldırdılar. Saldırıda 
Azerbaycanlı bir gazeteci hanıme-
fendi de yaralandı.

Azerbaycan diasporasının hare-
ketliliğine karşı saldırılar Brüksel 
ile sınırlı kalmadı maalesef.

 Olaylar Avrupa, Amerika, Avust-
ralya ve Arap ülkerine sıçradı. Bu 
ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar, 
sokaklarda Ermeni fanatikleri ta-
rafından saldırılara maruz kaldılar. 
Bunun üzerine ‘Avrupa Azarbay-
can Kongresi’ Lahey’de bir basın 
toplantısı yaptı. Basın toplantısın-
da, Tovuz şehrinde meydana ge-
len Ermeni saldırısı ve devamında 
farklı ülkelerde şiddete uğrayan 
Azerbaycanlılar’ın durumu an-
latıldı. Toplantı, Hollanda Parla-
mentosundaki Uluslararası Basın 
Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantı-
ya medya ve siyaset temsilcilerinin 
yanısıra, kanaat önderleri davet 
edildi.

Toplantıda Avrupa Azerbaycan 
Kongresi Başkanı Sahil Qasimov 
gazetecilerin sorularını cevapladı. 
Sahil Qasimov “Ne yazık ki, yaşa-
nan olaylar tüm dünyada medya 
tarafından tamamen farklı şekilde 
anlatıldı. Olaylar radikal Ermeni 
güçler ve gazeteciler tarafından 
ters yüz edilerek verildi” dedi. 
Qasimov, “Ateşkes Ermenistan ta-
rafından bozuldu. Azerbaycanlı-
lar can verdi. Avrupa başta olmak 
üzere, dünyanın bir çok yerinde 
Azerbaycanlılar Ermeni şiddetine 
uğradı. Bazıları hastaneye kaldırıl-
dı. Azerbaycan’ın yüzde yirmisi Er-
menistan tarafından işgal altında. 
Bütün bunlara reğmen, Avrupa’da 
bu gerçekler görmezden geliniyor” 
açıklamasını yaptı.

“Azerbaycan’ın Karabağ bölge-
sindeki tansiyon 30 yılı aşkın bir 
süredir devam ediyor. Ancak Er-
meniler’in son saldırısı Tovuz şeh-
rinde yaşandığını” diyen Qasimov, 
ayrıca “Karabağ sorununun çözü-
lememesi, çözülmek istenmeme-
si, Kafkasya’nın büyük bir savaşın 
eşiğine sürüklenmesi endişesini de 
gündeme getirdi” diye ilave etti..

Eylül ayının son haftası yaşanan 
Azerbaycan-Ermenistan çatışma-
sı sonrası ise, Azerbaycan’ın Av-
rupalı dostları harekete geçtiler. 
Yayınladıkları yazılı açıklamalarla 
Ermenistan’ın haksızlığına dikkat 
çekildi. Azerbaycan davasının Av-
rupa’daki savunucusu yazar ve şair 
Orhan Aras, Almanlar tarafından 
verilen desteği şu şekilde özetle-
miş: “Artık Azerbaycan 1990’lı yıl-
larda olduğu gibi yalnız değildir. 
Bugün de değerli dostumuz, Ma-
urer Yayınevi’nin sahibi, Esad Bey, 
(Kurban Said) araştırmacısı Hans 
Jürgen Maurer, Berlin’deki Azer-
baycan Büyükelçiliği’nin gazeteci-
lere yönelik yayınladığı Almanca 
mesajı kendi sayfasında yayınlaya-

rak Azerbaycan’nın haklı davasına 
destek verdi. teşekkürler Hans Jür-
gen”. 

Yayınlanan bildiride özetle ha-
berlerin içinde sürekli “Müslüman 
Azerbaycan” yazılarak olayı din ça-
tışması eksenine taşınması kınan-
makta ve olayların tarihi de anla-
tılmaktadır.

Diğer taraftan olayların Avrupa 
medyasına yansımasıyla Orhan 
Aras Almanya’da yayınlanan TAZ 
gazetesine Almanca bir mektup 
yazdı. Gazetenin Genel Yayın Yö-
netmeni Barbara Junge’ye hitaben 
yazılan mektup kısaca şöyle:

“Sayın Barbara Junge,

Ben Köln’de yaşayan bir yazarım. 
Türkiye’de doğdum, büyüdüm ama 
Azerbaycan kökenliyim. Yıllarca 
Hessen IG Metall sendikasında 
görevliydim ve o günden beridir 
TAZ’ı devamlı okurum. Taz’ın Al-
manya’da farklı bir okuyucu kitlesi 
vardır. Taz, özgür, insan haklarına 
önem veren ve önyargısız bir gaze-
te olarak burada yaşayan yabancı 
kökenli insanların da değer verdiği 
bir gazetedir.

Biliyorsunuz Kafkasya’da bir çok 
halklar vardır ama üç tane güzel ve 
küçük ülke vardır. Bunlar Gürcis-
tan, Azerbaycan ve Ermenistan’dır. 
Bu ülkelerin halkları birbirlerine 
benzerler. Müzikleri, yemekleri, 
gelenekleri hemen hemen aynıdır. 
Görünüşleri de pek farklı değildir. 
Ama tarih boyu bu güzel halkları 
emperyalistler siyasi amaçlarla bir-
birlerine kırdırmışlardır. Azerbay-
can’la Ermenistan arasındaki Ka-
rabağ konfilikti de bu tür siyasi bir 
oyundur. Oysa bu iki halkın birbi-
rine ihtiyacı vardır. Dağlık Kara-
bağ (Hankendinde) Ermeniler de 
yaşamaktadırlar. Ama o şehrin et-

analiz
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analiz

rafındaki yedi bölge de Ermenistan 
tarafından işgal edilmiştir. O şehir-
lerden göç ettirilen bir milyon in-
san Azerbaycan’da Bakü etrafında 
çok zor durumda ve Ermenistan’a 
karşı büyük bir öfke içinde yaşa-
maktadırlar. Bu insanları anlamak 
gerekiyor. O yedi bölgenin işgal 
edildiği Birleşmiş Milletler ve Av-
rupa Konseyi tarafından da kabul 
edilmiştir. Hatta oradaki Hocalı 
kasabasının bütün ahalisi Ermeni-
ler tarafından öldürülmüştür. Bu 
da uluslararası kuruluşlar tarafın-
dan kınanmıştır.

Bir kaç hafta önce iki komşu 
ülke sınırında yeni saldırılar oldu 
ve ölenler için çeşitli protestolar 
yapıldı. TAZ’da yazan Tigran Pet-
rosyan isimli yazar çok önyargılı 
ve taraflı yazılar kaleme aldı. Oysa 
Almanya’daki Azerbaycanlı öğren-
ciler barışçıl protestolar yaptılar ve 
çoğu işgal bölgelerinden gelen bu 
gençler haklı olarak topraklarını 
istediler. Şimdi de iki ülke arasında 
başlayan savaş da çok taraflı bir şe-
kilde kamuoyuna yansıtılmaktadır.

Benim sizden ricam, bu tür kon-
filiktler konusunda yazılar ya-

zılırken Taz’a yakışır bir şekilde 
tarafsızlık ve adalet ilkesine uyul-
masıdır. Örneğin gazetede aynı 
konuda bir Azerbayacanlı da kendi 
düşüncelerini yazabilmelidir. Bu 
konularda daha dikkatli olunması-
nı sizden rica ediyorum.

Selam ve sevgilerle.”

Azerbaycan Ermenistan arasında 
yaşanan çatışmalar sonrası, Avru-
pa Azerbaycan diasporasının haklı 
tutumu, bize artık Avrupa med-
yasının eskisi gibi tek yanlı yayın 
yapamayacağını göstermektedir. 
Her ne kadar Avrupa’da Azerbay-
can ve Türk diasporası, Ermeni 
diasporası kadar güçlü, donanım-
lı ve tecrübeli olmasa da, Avrupa 
medyası kafasına göre yayınlar 
yaparken daha dikkatli davrana-
caktır. Nitekim Almanya’nın N24 
TV kanalı yayınlarında işgal edilen 
bölgenin uluslararası hukuka göre 
Azerbaycan’a ait olduğunu üstüne 
basa basa söylemiştir. Elbette Av-
rupa Azerbaycan diasporasının, 
Türk diasporası gibi, bu konuda 
işi kolay değildir. Avrupa ve Ame-
rika’da bir avuç Ermeni diaspora-
sı ve destekleyicilerin on yıllardır 

yaptıkları çalışma, örneğin 1915’te 
yaşanan  olayları ters yüz çevirme-
leri gözler önündedir. Aynı metod, 
olayları ters yüz etme hem Tovuz 
saldırılarında hem Dağlık Karabağ 
meselesinde de uygulanmıştır. Av-
rupa’da Ermeniler’in sayısı az ama 
çıkardıkları ses daha fazla. Tüm 
bu gerçeklerden hareketle, Avrupa 
Azerbaycan diasporası yılmadan, 
bıkmadan, sabırla, ince ince, mo-
rallerini yüksek tutarak haklı da-
valarını anlatmalıdırlar. Sağduyu 
sahibi Avrupalı dostların sayısını 
artırmalı, siyaset başta olmak üzere 
kültür, sanat, gastronomi diploma-
sisi artırılmalıdır. 

Sürdürülebilir etkinlik ve proje-
ler harekete geçirilmelidir. Örne-
ğin, 10 Aralık Uluslararası Dünya 
İnsan Hakları Günü başta olmak 
üzere, yıllık uluslararası etkinlik-
ler takvimi takip edilerek, dünya 
insanlığı için seçilen özel günler 
değerlendirilmelidir. Bu çerçeve-
de, hasseten Avrupa’da doğmuş, 
büyümüş ve yetişmiş Azerbaycan 
kökenli gençlere büyük iş düşmek-
tedir. 
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Kafkasya dağlarından, geliyorum 
ben. Türklüğün meydana geldiği 
topraklardan seyrediyorum ben. 
İlk Türk kelimesinin, cereyan etti-
ği yerlerin bağrından ön türklerin 
coğrafyada yayıldığı, toplum ola-
rak belirli bir yapıya sahip olduğu 
zamanlardan beri cihana tanık olu-
yorum ben. 

Ben kim miyim? 

Ben bu topraklara canıyla, ba-
şıyla, cihana kafa tutan. Şiiri, şar-
kısı, sözü hepsi bayrak, hepsi vatan 
olan. Dedelerinin izinden yürüyen, 
ötelerden beridir bu davaya bayrak 
tutan, Türk kanını damarların-da 
yaşatan, bunu hisseden günümüz 
çağının şuurlu, olmasa bile o yol-
da gönüllü kimselerim ben. Beni 
yabancı görenlerin aslının aslıyım 

ben.

Azerbaycan kim mi?

Azerbaycan Demokratik Cum-
huriyeti1918’in baharında bağım-
sızlığını ilan etmiştir. Müsavat 
Partisi’nden Mehmed Emin Re-
sulzade, reisicumhur olarak yeni 
cumhuriyetin başına geçmiştir. Bu 
Cumhuriyetin destekçisi olan iman 
ve vatan aşkıyla Bakü’ye giren Kaf-
kas İslam Ordusu’dur. Kafkas İslam 
Ordusu ya.. Dini mübareğin olma-
dığı ve o toprakların saadete ka-
vuşmadığı bir saha mümkün mü? 
Milletin kimliği Türk, lisanı Türkçe 
dini İslam.

Azerbaycan’la Türkiye birbirine 
yakın iki Türk devletidir. Haydar 
Aliyev’in söylediği gibi. “Biz. Bir 

millet, iki devletiz.’’ Biz bir mede-
niyetin parçasıyız. Ayrılmaz bütün, 
alı konulmaz ilkeyiz. Azerbay-can, 
bayrağı ve siyasi faaliyet itibari ile 
Birinci Cihan Harbi’nin hemen 
sonrasında geleceğin modern Tür-
kiye’sinin gerçekleştireceği poli-
tikayı ve mücadeleyi başlatan ül-
kedir Azerbaycan. Tabii, şartlar 
Müsavat rejiminin yaşamasına izin 
vermemiştir, başka…

Benim babam Azerbaycan Tür-
küdür. Dedeleri yıllar öncesin-
de Türkiye’ye göç etmek zorunda 
kalmış. Göç kelimesi telafuzu bile 
acı değil mi? Bugün bir çok politi-
kalara konu olmuş kavram, yıllar 
öncesinde bir ifade barındırma-
dan çaresiz-lik boyutu ile zorunlu, 
zorunsuz bir olay iken bugün bu 
cümle için bir istihdamdan bahse-

BEN AZERBAYCAN 
TÜRKÜYÜM

Sümeyra Bulut

Ders esnasında içimden bir ulubatlı çıkmış gibiydim, o an aralandı tüm perdelerim. Vakit 
sanki be-nimdi. Şimdi söylemekten çekinmemi gerektirecek hiç bir durum söz konusu dahi 

değildi. Hürdüm artık, özgürdüm. Gurur duyuyordum islamın sancağının altında feth edilen 
yerlerden, islam adına toplanıp cihana meydan okuyan dedelerimden. 

anlatı
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diliyor. Ne istihdam ama. Sicilime 
baksam anne tarafımın yedi kuşak 
soy ağacına ulaşa biliyorken, ba-
bamın akrabalarından en fazla 3 
kuşak kadar ilerleyebiliyorum. Bir 
çok akrabaları Rusya gibi çeşit böl-
gelere göçmüşken babamın dede-
leri o zaman da yalnız kardeş ülke 
Türkiye’ye göç etmişler. Biz biliriz, 
dünya bilir Türk’ün Türkten başka 
dostu olmaz.

Çocukluğumdan beri farklı tanı-
dım. Yabancı gibiydi bize Azerbay-
can göçmeniyim diyebilmek. San-
ki dışlayacaklar, yabancı sayıp hor 
göreceklerdi beni? Hoş çocuk ak-
lıyla neleri düşünmüştük kim bilir. 
Bir umman çağı olduğunu nereden 
bilebilirdik? Orta okul çağına ge-
lip, tarih dersine iştirakımız olun-

ca, Kafkas dağlarını işledik konu 
olarak. Akabinde Kafkas kartalı 
Şeyh Şamili…  Kalbimin he-yecanı 
gözlerimden fırlayacak gibiydi… 
o vakit anladım. Aslında hangi 
medeniyetin çocuğu oldu-ğumu. 
Hangi cepheye bayrak tuttuğumu. 
O vakit anladım ben, rahmetli ha-
lamın yavrum sen ilk Türklerden-
sin, senin deden ilk Türk deyişle-
rini. Halbuki o zamanlarda kabul 
edemedim. Ben Tür-küm derdim, 
Azerbaycan göçmeni değilim diye 
söylenirdim. 6-7 yaşlarında bir ço-
cuk ne kadar fark edebilirdi ki böy-
le derin ayrıntıları… 

Ders esnasında içimden bir ulu-
batlı çıkmış gibiydim, o an ara-
landı tüm perdelerim. Vakit san-
ki benimdi. Şimdi söylemekten 

çekinmemi gerektirecek hiç bir 
durum söz konusu dahi değildi. 
Hürdüm artık, özgürdüm. Gurur 
duyuyordum islamın sancağının 
altında feth edilen yerlerden, is-
lam adına toplanıp cihana meydan 
okuyan dedelerimden. Soyumdan 
sopumdan cümle cemi aslımdan. 
Şimdi yine hüznü yaşıyor vatanım. 
Tüm cihan bir araya gelmişte dil 
uzatıyor bayrağıma. Uluslarara-
sı hu-kuktan bahsediyor ulussuz 
devletler. Hangi ateşin narına ge-
beler bilinmez. Bildiğim tek söz: 

“Eğer benim kanımla yüksele-
cekse hz. Muhammed’in dini, dur-
mayın ey kılıçlar doğrayın beni!” 
(Fatih Sultan Mehmed Han hz.)

anlatı
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Biz Türkler, cephede kazanıp 
hep masada kaybeden bir milletiz.  
Azerbaycan’ın cephedeki zaferinde 
de durum aynı olmuştur. Rusya’nın 
sözde arabulucu olarak araya gir-
mesi ve taraflar arasında ateşkes 
ilânı Azerbaycan’ın aleyhinde, Er-
menistan’ın lehinde olmuştur. Ni-
tekim devlet görünümlü bir çete-
den ibaret Ermeni idaresi ateşkesi 
dinlememiş, Azerbaycan’ın sivil 
bölgelerine uzun menzilli füzeler-
le saldırmış ve hem yıkıma hem 
de can kaybına sebep olmuştur. Bu 
süreç hâlâ devam etmektedir.

Gönül, yeterince güçlü ve haklı 
olunan bir dönemde cephede şim-
şek hızıyla hedefe ulaşıp sonra ma-
saya oturulsun isterdi; ama olmadı. 
Otuz yıllık Ermeni işgali sonlandı-
rılamadığı gibi Hocalı katliâmının 
acısı da dindirilemedi. Şimdi olay 
büyük ihtimalle sürüncemede bı-
rakılacak ve uzun vâdede Ermenis-
tan’ın lehine neticelenecektir. Za-

ten şimdiki netice, Azerbaycan’ın 
gerek savaşta gerek diplomaside bir 
özgüven kazanmasından başka bir 
yarar sağlamamış görünmektedir. 

Biz, elbette Azerbaycan’ın haklı 
mücâdelesinin destekçisiyiz. Dile-
riz ki savaşta ve diplomaside yahut 
askerî ve siyasi olarak haklı dava-
sında her zaman kazançlı çıksın. 
Allah’ın yardımı, milletimizin des-
tek ve duası Azerbaycanlı kardeş-
lerimizle olsun! Ancak haysiyet ve 
merhamet yoksunu Ermenilere ve 
onlara arka çıkan güçlere güven-
mek büyük hata olur. Biz, fırsatını 
bulduğunda uluslararası güçlerin 
desteğiyle Anadolu’da savunma-
sız Müslüman halka uyguladıkları 
soykırımdan Ermenileri iyi tanıyo-
ruz. Tarihimize Ermeni mezâlimi 
olarak geçen bu olayı şimdi tersine 
çevirip, yine uluslararası destekle 
ülkemizi suçlu duruma düşürmek 
istiyorlar. Hocalı ise daha taze bir 
acının kaynağıdır. Örnekler çoktur 

ve Ermenilerin tîneti budur.

Sonuç olarak, iyi niyet gösterisi ve 
barışçı tutum her zaman beklenen 
yararı sağlamaz. Çünkü düşman 
böyle bir altyapıya sahip değildir; 
bu türden insani değerleri yoktur.

Türk milleti ve genel olarak Müs-
lümanlar açısından Kur’an’da yer 
alan şu nihai ihmaline ilkeye de 
dikkat çekmeliyiz: 

Düşmana karşı güçlü ve dona-
nımlı olmak (Enfâl, 8/60). Bu, ev-
rensel bir ilkedir; askıya alınması 
mümkün değildir. Çekilen acılar 
büyük ölçüde bu ilkenin ihmali-
ne bağlı olarak ortaya çıkmıştır ve 
çıkmaya devam etmektedir. 

Tek farkla; Azerbaycan askeri 
komutanlarının Türkiye’de milli 
ve yerli aşılarla ve insani degerler-
le yetiştirilmesi, istikbaline olumlu 
katkılar sağlayacağı kanaati orta-
dadır.

AZERBAYCAN’IN ERMENİSTAN 
KARŞISINDAKİ BAŞARISI, 

TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN 
SUBAYLARINA YERLİ VE MİLLİ 

DUYGU AŞILANMASIDIR
Mustafa Malkoç

teori

Otuz yıllık Ermeni işgali sonlandırılamadığı gibi Hocalı katliâmının acısı da 
dindirilemedi. Şimdi olay büyük ihtimalle sürüncemede bırakılacak ve uzun 

vâdede Ermenistan’ın lehine neticelenecektir.
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Karabağ
Çizim: Hazal Vuslat İşçi, Ekim 2020.



Dergiler Dergisi Ekim 2020 36

Sovyetler Birliği’nin bağımsız 
birer devlet olan Azerbaycan ve 
Ermenistan arasına bomba olarak 
bıraktığı 4 bin 400 kilometrekare-
lik alana sahip Dağlık Karabağ son 
günlerde yine dünya gündeminde 
yer bulmaya başladı. 

Sorun alanı özelliğini koruma-
ya devam eden Dağlık Karabağ, 
1989 yılında Sovyetler Birliği’nin 
kararıyla Azerbaycan yönetimine 
bırakılmıştı. Azerbaycan ile Erme-
nistan daha sonra bağımsızlığını 
kazanınca bu iki ülke için en ön-
celikli sorun alanlarından biri de 
Dağlık Karabağ oldu.  Azerbaycan 
bağımsızlığını ilan ettikten bir ay 
sonra Dağlık Karabağ’ın özerklik 
statüsünü kaldırdığını ilan edin-
ce, referandum kararı alan Dağlık 
Karabağ Meclisi Azerbaycan’dan 
ayrılmak istedi. Daha sonra ba-
ğımsızlığını ilan eden Dağlık Kara-
bağ’ı Ermenistan’dan başka tanıyan 
olmadı.

1992 yılında Ermeni silahlı grup-
ların baskınından kaçmak isteyen 
161 Azerbaycan vatandaşı şehit 
edildi. İnsan Hakları İzleme Ör-
gütü Hocalı’daki bu vahşi katliamı, 
‘En kapsamlı sivil katliam’ olarak 
yorumladı. 

1994 yılında savaş bittiğinde 30 
bin kişi hayatını kaybetti. Bölgede-
ki Azerbaycan vatandaşları mülteci 
durumuna düştü. 

Çözüm için oluşturulan Minsk 
Grubu, 29 Kasım 2007’de iki tara-
fın da olumlu yaklaştığı bir plan 
ortaya koysa da Ermenistan yöne-
timi saldırgan tutumundan vaz-
geçmedi. 

Haziran 2010, Haziran 2012, 
Ocak 2014, Ocak 2015 ve Nisan 
2016’da ölümcül çatışmalar yaşa-
nan Dağlık Karabağ uzun yıllar so-
runlu alan olma hüviyetini korudu. 

Ermenistan’ın kasten provokas-
yonlar yapması aslında masada 
kendinin haksız olduğunu bil-
mesinden kaynaklanıyor. Tarihi 
kayıtlara bakacak olursak, Erme-
nistan’ın Başkenti Erivan’ın bile hu-
kuki açıdan sıkıntılı olduğu gerçe-
ğini bulabiliriz. Bilindiği gibi, 1918 
yılında Ermenistan ile Azerbaycan 
hükümeti arasında yapılan anlaş-
mada, Kelbecer, Laçın gibi gibi di-
ğer Karabağ’daki bölgelerden hak 
iddiasından vazgeçtiğinde Erivan 
Ermenistan’a bırakılıyor. Böyle bir 
anlaşma varken Dağlık Karabağ’a 
saldıran Ermenistan, bir yandan 
da Erivan’ın meşruiyetini sıkıntılı 
hale getiriyor. Uluslararası hukuk 

bağlamında, Azerbaycan’ın bu an-
laşmayı hatırlatması ve gerektiğin-
de masaya taşıma hakkı var.  

Bu güne kadar masada sürdürü-
len çözüm arayışları ve diyalog ça-
balarından bir sonuç almak müm-
kün olmadı. İran’ın Ermenistan’a 
olan desteği, Ermenistan’ı cesa-
retlendirdi. İran gerektiğinde Er-
menistan’a silah sevkiyatı yapıyor. 
Güçlü bir Azerbaycan’ı bölgede 
istemiyor. Azerbaycan Dağlık Ka-
rabağ sorununu çözerse, İran top-
raklarındaki Güney Azerbaycan’la 
birleşmesinden korkuyor. 

Türkiye kardeş ülke olarak gör-
düğü Azerbaycan’ın her zaman 
yanındadır. Dağlık Karabağ soru-
nunda her zaman kardeşinin ya-
nında olmuştur. Bu günden sonra 
da olmaya devam edecektir. 

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da 
hakkı olanı alıncaya dek, adım 
adım ilerlemeye devam etmeli-
dir. Burada tuzağa düşmemelidir. 
Rehavete kapılıp cepheyi genişlet-
memelidir. Ermenistan ve Rusya, 
Azerbaycan’ı tuzağa çekmek iste-
yebilir. ABD ve AB, Azerbaycan’ı 
masaya çekmeye çalışacaktır. Hem 
sahada hem de masada Azerbay-
can devleti haklı davasını sonuna 
kadar korumalıdır. 

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU 
VE ÇÖZÜM YOLLARI

Muhammed Işık*

*Sahipkıran Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (SASAM) Genel Sekreteri 

Ermenistan ile Azerbaycan hükümeti arasında yapılan anlaşmada, 
Kelbecer, Laçın gibi gibi diğer Karabağ’daki bölgelerden hak 
iddiasından vazgeçtiğinde Erivan Ermenistan’a bırakılıyor. 

analiz
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ulusa sesleniş ko-
nuşmasında hiç kimsenin sözde 
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni ta-
nımadığına dikkat çekti. 

Aliyev şu ifadelere yer verdi: 

* Şimdi dünyanın sözde suç ör-
gütü tanımasını sağlamaya çalışı-
yorlar. Akıllarını kaybettiler. Kim-
senin yapmayacağını anlamıyorlar.

* Bunu yapan her ülkenin Azer-
baycan için dost ülke sayılamaya-
cağını anlamıyorlar. Sadece dost 
bir ülke değil, bu ülke ile tüm bağ-
larımızı keseceğiz.

* Bugün statükoyu yeniden şe-
killendirmeye çalışıyorlar. Statüko 
yok dedim. Statükoyu yok ettik ve 
bunu doğru yaptık. Yaklaşık 30 yıl-

dır bekliyoruz.
* Cumhurbaşkanı olarak faali-

yetimdeki ana amacım, benim asıl 
görevim Azerbaycan topraklarının 
geri almak, toprak bütünlüğünün 
yeniden sağlanmasıdır. Bugün ya-
pıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır yapılan 
görüşmeler sonuç vermedi.

* İşgal altındaki topraklarda Er-
menistan tarafından inşa edilen 
surlar bize bu toprakları vermeyi 
düşünmediklerini gösteriyor. Bizi 
ve uluslararası arabulucuları aldat-
tılar. Sadece zamanı uzattılar.

* Aynı zamanda işgal altındaki 
bölgelere yasa dışı bir şekilde yerle-
şiyorlardı. Her gün iyi haberler ge-
liyor. Her gün bayrağımız yeni bir 
yerde dalgalanıyor. Bu Azerbaycan 
devletinin gücüdür.

* 30 yıl boyunca Ermenistan yö-
netimi tırnak arası uydurma gü-
cüyle övündü. Ermenistan ordusu 
nerede? Onlar kaçıyorlar. Gence 
bombalaması hakkında resmi ola-
rak yalan açıklamalarda bulunu-
yorlar.

* Onlarda ne vicdan, ne ahlak, ne 
de maneviyat var. Balistik füzele-
rin füzelerin fırlatım güzergahı ve 
düşme noktası bütün ülkeler tara-
fından takip ediliyor.

* Onlar buna rağmen utanmadan 
yalan söyleyerek dünyayı kandır-
maya çalışıyor ve füzeyi fırlatma-
dıklarını söylüyorlardı. Bu dersi 
onlar hayatları boyunca unutma-
yacaklar. Şimdi herkesten yardım 
istiyorlar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

Her gün iyi haberler geliyor, her gün 
bayrağımız yeni bir yerde dalgalanıyor
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Çemberi daraltan bu viran diyarda

Çehrene hüzünlü bir gölgedir gurbet

Yolunu, yokuşunu damla damla ıslatan bu ummanda

Bir katresine meftun sonsuz devrandır gurbet

Bayramları yürekte buruk yaşatır

Sevincinde bir yanın kanayan yaradır

Hüznünde boğulur, kırılır kanadın

Yüreklerde vuslatı hasretle yaşatır gurbet

Takdire şayandır bu aslını bilene

Taşı toprağıyla hizmeti önüne serene

Türklük baharını her dem içinde hissedene

Gittiği yerde bir umut muştusudur gurbet

Nesillerdir buradadır kadim tarihimiz

Kültürü kaybetmemek için vazifeyi kutsal bilmişiz

Tek bildiğimiz hakikatten ebedî vazgeçmemişiz

Sevgilinin sevdasında yok olmaktı gurbet

Biliriz O’ (c.c) istediği için buradayız

Alnımıza yazıldığı için karadır toprağımız

Sonsuzluğun sahibinedir aslolan sevdamız

O’nun olmadığı yüreklerde kalmaktır gurbet

    GURBET 
Osman Cüneyd Bulut


