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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet 
Başkanları 7. Zirvesi 14-15 Eylül 2019 tarihinde  

gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev’in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın kurucu 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Türk Konseyi göz-
lemci üyesi Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban ile üye 
olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan’ın 
Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda 
hazır bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda yap-
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tığı konuşmada, Kırgızistan’a başarılı dönem başkanlığı 
için teşekkür etti. Özbekistan’ı Konsey’e katılması dola-
yısıyla kutlayan Aliyev, Özbekistan’ın bu kararının Türk 
dünyasında birliğin daha da güçlenmesine ve iş birliği-
nin derinleşmesine katkı sağlayacağını söyledi. Aliyev, 
Türk Konseyi ülkelerinin ortak tarih ve milli değerleri 
birleştirdiğini vurgulayarak, Türk dili konuşan ülkelerle 
iş birliğinin Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden 
olduğunu dile getirdi. Türk Konseyinin kurulduktan son-
ra geçen 10 yılda önemli gelişmelerin yaşandığını belir-
ten Aliyev, “Azerbaycan, bu günden Türk Konseyi dönem 
başkanlığını devralıyor. Azerbaycan, dönem başkanlığı 
döneminde ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok 
taraflı iş birliğimizin daha da gelişmesi için çabalarını de-
vam ettirecektir.” diye konuştu.

Türk Devletleri Birliği ile yeni bir tarih sayfası açı-
lıyor. Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
Türk Konseyinin başarılı bir gelişim süreci yaşadığını, 
Türk devletleri arasındaki birlikteliğin kendisini mutlu et-
tiğini söyledi. Özbekistan’ın “tam üye”, Macaristan’ın ise 
“gözlemci” ülke olmasını memnuniyetle karşıladıklarını 
ifade eden Nazarbayev, şöyle devam etti: “Yeni bir tarih 
sayfası açılıyor. Türk Konseyi, küresel anlamda önemli si-
yasi ve ekonomik popülerlik kazandı. Aynı zamanda Türk 
dünyasında entegrasyonumuzu da artırmış bulunuyo-
ruz. Türk ülkeleri arasındaki etkileşim yeni bir seviyeye 

çıkmaktadır.”  Nazarbayev, Türk medeniyetinin çok derin 
köklere sahip olduğuna işaret ederek, “Türk dünyasının 
birliği, benim için güven sözüyle net bir şekilde ifade 
edilebilir. Ben birlikteliğimizi tasvir etmek için ‘yeniden 
doğuş’ ve ‘güven’ sözlerini seçiyorum’. Aynı zamanda 
da ‘kardeşlik’ kelimesi benim için çok şey ifade ediyor.” 
diye konuştu. Bu zirvenin “Türk Dilli Halaklar Zirvesi” şek-
linde bir platform olmaktan çıkıp artık BM’ye akredite 
İKO, ECO, BDT gibi “Türk Devletleri Birliği” gibi bir isimle 
uluslararası örgüt olması gerektiği teklifi bütün liderler 
tarafından büyük coşku ve alkışlarla karşılandı.  Türkiye 
Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan da bunun üzerine  Türk 
Dünyası’nın “elbaşı” Nazarbayev’in “Türk Devletleri Birliği” 
teklifinin büyük memnuniyetle karşıldıklarını ve 350 mil-
yonluk Türk Dünyası’nın yeni oluşacak bu örgütle dün-
yadaki barış ve işbirliğine daha çok katkı sağlayacağını, 
tarihte yeni bir sayfa açılacağını” söyledi. R.T.Erdoğan ay-
rıca bu yeniden oluşturulacak olan uluslararası örgütün 
mevcut olan TÜRKSOY, TÜRKPA vd. kurumlarıyla ve yeni 
oluşacak organlarıyla yeniden yapılanması için bir bütçe 
ve çalışma planı teklif ederek, bu sürecin en kısa sürede 
tamamlanması gerektiğini söyledi. 

“Özbekistan için tarihi bir gün”. Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Mirziyoyev, bu günün kendileri için “tarihi bir 
gün” olduğunu, Özbekistan’ın tam üye olarak Türk Kon-
seyi safına katıldığını ifade etti.
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Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkeleri nüfusunun yüz-
de 40’ının gençlerden oluştuğunu hatırlatarak, Genç 
Girişimciler Forumu’nun oluşturulmasını ve ilk top-
lantısının Özbekistan’da yapılmasını önerdi. Macaris-
tan’ın Başbakanı Viktor Orban, Türk Konseyi’ne katkı 
sağlamak için gözlemci üye olduklarını, kurumun Av-
rupa’ya yakınlaşmasında önemli rol oynamak iste-
diklerini söyledi. Orban, Türk Konseyi’nin Budapeşte 
ofisinin bu konuda büyük rol oynayacağını da sözle-
rine ekledi. Türkmenistan’ın Başbakan Yardımcısı Pürli 
Agamuradov, Türk Konseyini önemsediklerini ve des-
teklediklerini belirtti. 

Türk Konseyi Dönem Başkanlığı Azerbaycan’a 
geçti. Zirve’de, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev’e, Türk dünyasını birleştirme çabalarına 
sağladığı büyük katkılar dolayısıyla “Türk Konseyi Ömür 
Boyu Onursal Başkanı” unvanı İlham Aliyev tarafından 
takdim edildi. Ana konusu, “Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
melerinin Geliştirilmesi” olan zirve sonunda, Türkiye’nin 
Barış Pınarı Harekatı’na destek kararının da yer aldığı bil-
diri kabul edildi.

Türk Konseyi Dönem Başkanlığı Kırgızistan’dan Azer-
baycan’a geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bir 
sonraki zirvenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle 
gelecek yıl Türkiye’de yapılacağını açıkladı.
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Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı’na des-
tek. Azerbaycan’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ül-
keler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 
7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı’na 
destek kararı yer aldı. Toplantı sonrasında kabul edilen 
ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı’y-
la ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türk Konseyi, Türkiye’nin 
Barış Pınarı Harekatı’nın terörizmle mücadeleye, Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin 

teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden 
edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönül-
lü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda 
bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmek-
tedir.” denildi. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı 
R.T.Erdoğan teşekkür ederek artık şimdiye kadar “İlham 
kardeşimle hep bir millet iki devletiz diyorduk, bundan 
sonra bir millet 6 devlet olduk” söyleri dakikalarca bütün 
katılımcılar ve izleyiciler tarafından alkışlandı…
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