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Azerbaycan-Türkiye ilişkileri klasik devletlerarası 
ilişkiler kavramına dayanmaktadır ve kardeşlik 
bağları ile birbirine bağlı bir karaktere sahiptir. 

Tarihin farklı dönemlerinde yaşanan zorluklara rağmen 
iki ülke halkının kardeşlik bağlarını asla unutmaması ve 
tüm zorluklardan açık alınla çıkması tesadüf değildir.

Bu bağlamda, Birinci Dünya Savaşı’nda farklı cep-
helerde yer almalarına rağmen Azerbaycanlılar Ana-
dolu’daki kan kardeşlerini yalnız bırakmamış ve onların 
haklı mücadelesinde yanlarında yer almak amacıyla 
Çarlık Rusya’sının katı yasaklarından kaçınarak Çanak-
kale Savaşı’na katılmış ve şehit olmuşlardır. Daha son-

ra, Transkafkasya Demokratik Federal Cumhuriyeti’nde 
temsil edilen Azerbaycan hükümeti fraksiyonu, 1918’de 
Osmanlı devletine karşı savaşa katılmaya karşı kararlı bir 
tutum sergileyerek Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan 
kardeşleriyle savaşmamıştır. 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurulma-
sından sonra Nuru Paşa komutasındaki Kafkas İslam 
Ordusu tarihi misyonunu yerine getirerek Bakü dahil 
Azerbaycan’ın birçok bölgesini Ermeni-Bolşevik işgalin-
den kurtarmıştır. Bu kez Anadolu Türkleri hiç tereddüt 
etmeden Azerbaycanlı kardeşleri için canlarını feda ede-
rek kardeşliklerini bir kez daha kanıtlamıştır.

Reşad MEMMEDOV,
Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

Azerbaycan-Türkiye 
ilişkilerinin bölgesel
ve küresel sonuçları

Siyaset
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 İki devletin birbirine bağlılığı, 27 Eylül 2020’de baş-
layan ve 44 gün devam eden Vatan Savaşı’nda bir kez 
daha sınavdan geçmiştir. Türkiye her zaman olduğu 
gibi Azerbaycan’a güçlü siyasi ve manevi destek sağ-
lamış, savaşın başından sonuna kadar Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan dahil tüm Türk halkı ve bü-
rokrasisi Azerbaycan’ın yanında yer almış ve Muzaffer 
Ali Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki kahraman 
ordumuz Ermeni işgali altındaki topraklarımızı kurtar-
mıştır. Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Savaşı’ndaki par-
lak zaferi, Azerbaycan için tarihi öneme sahip olmanın 
yanı sıra otuz yıllık manevi ve psi-
kolojik zorlukları geride bırakmış, 
başta Türkiye ve tüm Türk dünyası 
olmak üzere geniş bir coğrafya-
da yeni ilişkiler, verimli işbirlikleri 
perspektifi ve yeni bir bölgesel 
güvenlik ortamı yaratmıştır.

Bu yılın Temmuz ayında Tür-
kiye’de çıkan orman yangınları-
nın söndürülmesi ve daha fazla 
komplikasyonun önlenmesinde 
Azerbaycan’ın kardeşçe yardım 
etmesi, her biri birbiriyle uyumlu 
olan Azerbaycan-Türkiye ilişkile-
rindeki manevi birliği zenginleşti-
ren olaylardır. 

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, kardeşlik bağları ile bir-
likte, bağımsızlığımızı yeniden kazandığımızdan beri her 
zaman stratejik düzeyde gelişmiştir. Milli lider Haydar 
Aliyev’in “tek millet, iki devlet” felsefesi, aynı zamanda 
kardeşlik ve eşitlik ilkelerine dayanan ve Cumhurbaşkan-
ları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 
yeniden canlandırılan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, 15 
Haziran 2021 tarihinde kültürel başkentimiz olan, 28 yıl 
işgal altında bulunan ve Kahraman Ordumuz tarafından 
Kasım 2020’de kurtarılan Şuşa’da imzalanan Bildiri ile itti-
fak düzeyine yükseltilmiştir.

Azerbaycan ordusunun üst düzeyde 
savaşa girmesinde Türkiye ile ortak 

eğitimlerin rolü büyüktür
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Şuşa Bildirisi’nde “Taraflardan herhangi birinin gö-
rüşüne göre, üçüncü bir devlet veya devletler tarafın-
dan bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğü-
ne, dokunulmazlığına veya uluslararası kabul görmüş 
sınırlarının güvenliğine yönelik bir tehdit veya saldırı 
olması durumunda, Taraflar 
ortak istişarelerde bulunacak,  
bu tehdidi veya saldırganlığı 
ortadan kaldırmak için BM Ant-
laşması’nın amaç ve ilkelerine 
uygun girişimlerde bulunacak 
ve BM Antlaşması uyarınca 
birbirlerine gerekli yardımı ya-
pacaklardır” ifadesi yer almak-
tadır. Görüldüğü gibi, Azer-
baycan-Türkiye ilişkilerinin 30. 
yıldönümünde imzalanan bu 
Bildiri sayesinde kardeşlik bağ-

larıyla birbirine bağlı Azerbaycan ve Türkiye artık müt-
tefik devletler olmuştur.

Derin ve kapsamlı Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 
Şuşa Bildirisi’nin gereklerine uygun hale getirilmesine 
ihtiyaç oluşmuştur. Bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye 

Siyaset
Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Şuşa Bildirgesi, bölgenin askeri-politik durumunu 
değiştirebilir

Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçisi Reşad Memmedov, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a güven mektubunu 

sundu
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arasında  siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve diğer tüm 
alanlardaki ilişkileri yeni gerçeklere uyarlamak için çalış-
malar yapılmaktadır. 

Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları, iki ülke ara-
sında15 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlemiştir. Bunun 
için potansiyelimiz var ve bu hedefe ulaşabiliriz. İki ülke 
arasındaki ticaret hacmi her yıl artmaktadır. Azerbaycan 
Türk ekonomisine 19 milyar dolardan fazla yatırım yap-
mıştır. Türkiye’nin Azerbaycan ekonomisine yaptığı ya-
tırımsa 13 milyar dolar. Bu tür yatırımlar, her iki devletin 
de güçlenmesine ve dış etkilerden bağımsız olmalarına 
katkıda bulunuyor.  Bunun yanı sıra karşılıklı yatırımların 
daha da artırılması ve çeşitlendirilmesi önemlidir. Karşılıklı 
yatırımlar birbirinin ihtiyaçlarını karşılamalı ve tamamla-
malıdır. Bu nedenle Azerbaycan’da üretilen ürünler Türki-
ye’nin, Türkiye’de üretilen ürünler ise Azerbaycan’ın sanayi 
ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu şekilde yatırım sa-
dece ortak üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda 
iki ülke arasındaki ticareti de etkileyecektir.

Bağımsızlığımızı yeniden kazandıktan sonra Türki-
ye, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesine büyük 
destek vermiş, çok sayıda askerimiz ve subayımız Türki-
ye’de eğitim görmüş ve yetiştirilmiş ve nihayet modern 

bir orduya sahip olmamızda Türkiye önemli bir rol oy-
namıştır. Türkiye’den satın alınan silahlar da savaş sıra-
sında önemli rol oynadı. Türkiye, hassas teknolojilerini 
Azerbaycan ile paylaşmış ve bu, bir kardeş devletin di-
ğerine sunabileceği çok önemli bir destek olmuştur. Şu 
anda Azerbaycan Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri modeli-
ne geçmektedir. Bu amaçla Azerbaycan Ordusu ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri arasında işbirliği ve ortak tatbikatlar her 
geçen gün artmaktadır. Bütün bunlar Ordumuzun daha 
da modernize edilmesine ve güçlendirilmesine olanak 
sağlayacaktır.

Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkileri sadece bu iki 
ülke için değil, daha geniş bir coğrafyada Türk dünya-
sının birliğine ve tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. 
Dünya, Azerbaycan ve Türkiye ile işbirliğinin hangi so-
nuçlar doğuracağını öğrenmek istiyorsa, ilişkilerimizin 
tarihsel dinamiklerine ve sonuçlarına bakabilir. Bu bağ-
lamda, sağlam temeli Milli lider Haydar Aliyev tarafından 
atılan Azerbaycan ve Türkiye’nin önemli ortak projeleri 
ve girişimleri, sadece bu iki ülke için değil, aynı zamanda 
bulunduğumuz coğrafyanın çok ötesinde barış, huzur, 
güvenlik, ekonomik fırsatlar ve sürdürülebilir kalkınma 
için temel oluşturmaktadır. 

20, KIŞ 2021

Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın açılışına ortak katılımı
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Bugün faaliyette olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattı ve Güney Gaz Koridoru’nun önemli bileşenlerin-
den olan TANAP ve TAP projeleri, Hazar hidrokarbon 
kaynaklarının Avrupa ve diğer bölgelere taşınmasını 
sağlamıştır. Bu, hızla büyüyen ve enerji kaynaklarına 
bağımlı birçok ülkenin farklı ve güvenilir kaynaklardan 
kesintisiz petrol ve gazı güvenli bir şekilde temin edebi-
leceği anlamına geliyor.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliği sadece 
küresel öneme sahip hidrokarbon projeleriyle sonuç-
lanmadı. Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir-
yolu projesi, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan ta-
rihi İpek Yolu’nun bir parçası olarak inşa edilmiştir, bu 
sayede Çin’den yola çıkan kargolar çok kısa sürede ve 
ekonomik olarak Avrupa’ya ve geri yönde taşınabili-
yor. Azerbaycan’ın modern demiryolu ağının yeniden 
inşası, Alat Uluslararası Ticaret Limanı’nın inşası, Ka-
zakistan’da benzer bir limanın inşası ve yeniden inşa 
edilen 1.200 kilometrelik Kazakistan iç demiryolunun 
Çin sınırına kadar uzanması, Avrasya bölgesinde deniz 
taşımacılığına çok uygun bir alternatif sağlamıştır. Bu 
proje aynı zamanda Türkiye ile Orta Asya’daki Türk dev-

letlerini birbirine bağlayan önemli bir ulaşım ağı rolünü 
de üstlenmektedir. 

Zengezur koridorunun açılması, Kars-Iğdır-Nahçıvan 
demiryolunun inşası, Iğdır-Nahçıvan-Zangilan karayo-
lunun yapımı, Avrasya’nın en önemli ulaşım ve lojistik 
projelerinden birinin önemli unsurlarını oluşturacak-
tır. Zengezur koridorundan sadece Azerbaycan değil, 
bölgedeki tüm ülkeler ve aynı zamanda Ermenistan da 
yararlanacak, Ermenistan’ın dünya pazarına farklı yönler-
den erişecek ve diğer projeleri hayata geçirdiğimiz ül-
kelerle aynı büyük yatırımlar ve gelirler elde edecektir. 
Bu, mevcut projelere sadece rakip değil, tamamlayıcı bir 
işlevin yanı sıra Türk dünyasını birbirine bağlayacak baş-
ka bir alternatif olacaktır.

Bu tür projelerin son kullanıcı devletlere fayda sağla-
makla kalmadığını belirtmek gerekir. Transit ülkeler de 
bu projelerden büyük fayda sağlamaktadır. Bu ülkelerun 
altyapıları modernize ediliyor. Söz konusu devletlere ül-
kemiz büyük yatırımlar yapmakta ve şirketlerimiz orada 
önemli vergi mükellefleri haline gelerek bu ülkelerin 
ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 
Ayrıca Hazar Denizi’nin karşı yakasında yer alan Orta 

Siyaset
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı sadece ekonomik değil, aynı zamanda tüm bölgenin siyasi manzarasını da değiştirdi
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Asya’daki Türk devletleri, Azerbaycan’ın petrol ve gaz, 
demiryolu altyapısından yararlanma imkanına sahip 
olmuştur. Bu altyapılar aracılığıyla hidrokarbonlarını ve 
diğer ürünlerini dünya pazarına istedikleri zaman taşıya-
bilmektedirler. İki kardeş ülke liderliğinde gerçekleştiri-
len bu tür projeler, barış, istikrar, kalkınma ve ilerleme-
den yana ülkeler için açık ve çekicidir.

Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin bölgesel ve küresel 
barış ve güvenliğe sağladığı katkısını da vurgulamak 
gerekir. Azerbaycan, en başından beri, Birleşmiş Millet-
ler’in yetkisi altında Afganistan’da yürütülen farklı görev-
lere katkıda bulunmuş ve bunu Türkiye ile birlikte ger-
çekleştirmiştir. Afganistan’ın en stratejik noktalarından 
biri olan ve ülkeye ilk giriş kapısı olan Kabil Uluslararası 
Havalimanı uzun yıllar içinde doktor ve istihkamcılar da 
dahil olmak üzere Azerbaycan askerleri tarafından koru-
ma altına alınmış   ve yaralılara tıbbi hizmet sağlanmıştır. 
Askerlerimiz 2021 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Türk Si-
lahlı Kuvvetleri temsilcileriyle birlikte binlerce yabancı 
ve yerlinin Afganistan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine 
destek vermiş ve ülkeyi en son terk eden kuvvetler ara-
sında yer almıştır. Aynı zamanda, Azerbaycan ve Türkiye 

öncülüğündeki farklı üçlü ve diğer platformlar bölge-
mizde ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrara katkıda 
bulunmaktadır.

İkili ilişkiler sürekli geliştirmekle birlikte, Azerbaycan 
ve Türkiye ortak bir konumu paylaşmakta, uluslararası 
platformlarda tartışılan önemli konuların çözümünde 
birbirlerini desteklemekte ve tamamlamaktadır. Azer-
baycan, Türkiye’nin bulunmadığı, Türkiye de Azerbay-
can’ın bulunmadığı platformlarda gerekli desteği sağlı-
yor ve gerekirse birbirleri adına konuşuyorlar.

Yukarıda belirtilenler, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri-
nin dünyada benzersiz bir yapıya sahip olduğunu bir 
kez daha kanıtlamaktadır. Bu ilişkiler her zaman yukarı 
yönlü bir eğilim içinde gelişmiştir. Bu gelişme sadece 
siyasi alanda yaşanmamıştır. Her iki ülke halkı da her za-
man bu kardeşlik bağlarını güçlendirmek için çalışmış 
ve sürece önemli katkılarda bulunmuştur. Dolayısıyla 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde siyasi ve halk birliği var-
dır ve bunlar birbirini tamamlamaktadır. Bu bağlamda 
sarsılmaz temeller üzerinde gelişen kardeşliğimizin her 
zaman zirveye çıkacağına inancımız tamdır ve bu doğ-
rultuda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 

20, KIŞ 2021

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, dünyadaki erişim noktalarının manzarasını değiştirecek


