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Türkiyə-Azərbaycan həmrəyliyi 
türk dünyasının gücünü artırır

Prezident İlham əliyevin “Mən dəfələrlə demisəm, bu gün də demək istəyirəm ki, uğurlarımızın 
əsas mənbəyi bizim birliyimizdir” sözləri Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin əbədilik rəmzidir

Türk dünyasının aparıcı dövlətləri olan Türki
yə-Azərbaycan həmrəyliyi öndərlərimiz Müs- 
tafa Kamal Atatürk və Heydər Əliyev ideya
larına sadiqlik almaqla möhkəmlənən dostluq və 

qardaşlığın sarsılmazlığını gösterir. Ötən əsrin əv
vəllərində daşnak-bolşevik hərbi birləşmələrinin 
soydaşlarımıza qarşı törətdikləri soyqırımının 
qarşısının alınması üşün türk ordusunun sərkərdə
si Nuru paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam 
Ordusunun qəhrəmanlığı, bu döyüşlərdə həlak 
olan türk əsgərlərinin şücaəti Azərbaycan xalqı 
tərəfindən həmişə qardaş köməyi kimi xatırlanır, 
hörmətlə yad olunur.

Zəfər günü adlandırılan 15 
sentyabr 1918-ci il tarixinin öl
kəmizdə qeyd olunması türk 
birliyinin, qardaşlığının nümu
nəsidir. Tarixi dönəmlərdə baş 
verən döyüşlərdə düşmənə 
qarşı birgə mübarizə aparan 
hər iki xalqın ərənləri üçün Ca- 
naqqala savaşı nə qədər mü- 
qəddəsdirsə, Azərbaycanın 
müstəqilliyi yolunda, Qarabağ 
müharibəsində şəhid olan 
soydaşlarımız da türk xalqı 
üçün eyni dərəcədə unudul
mazdır. Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin Azərbaycanın əra
zi bütövlüyü çərçivəsində həlli 
üçün siyasi, hərbi yardımını 
əsirgəməyən Türkiyədə Xocalı 
soyqırımının qurbanları, Qara
bağ döyüşlərində həlak olan 
şəhidlər ehtiramla yad olunur.

“Həqiqətən böyük Mustafa 
Kamal Atatürkün vəsiyyəti 
həm Türkiyə üçün, həm də 
Azərbaycan üçün eyni xarak
ter, eyni əhəmiyyət daşıyır. 
Türkiyənin dərdi-qəmi Azər
baycanın dərdi -qəmidir, Azər
baycanın dərdi-qəmi Türkiyə
nin dərdi-qəmidir" söyləyən, 
“Türkiyə-Azərbaycan bir millət 
- iki dövlətdir" sözlərinə həyat
da əməl edən ulu öndər Hey
dər Əliyev də Atatürk kimi türk 
dünyasının birliyi naminə gös
tərdiyi fədakarlığı, bitib-tükən
məyən sevgisi ilə əbədiləşib. 
Tarixi, adət-ənənələri, soykö- 
kü bir olan hər iki xalqın ən çə
tin günlərdə belə biri-birinə kö
mək göstərməsi görkəmli siya
si xadim, ədib Nəriman Nəri
manovun “qardaş qardaşa 
borc verməz, dayaq durar” 
sözlərində də əks olunur.

Mustafa Kamal Atatürk- 
Heydər Əliyev varislik missi
yası “Biz nə qədər güclü olsaq, 
bizim həqiqətlərimiz də bir o 
qədər üstün olacaqdır. O qə
dər də bizim sözümüzü eşidə
cəklər” söyləyən cənab Prezi
dent ilham Əliyevin sözlərində 
əksini tapır.

Tarixin sınaqlarından çı
xan bir həqiqət hər iki dövlətin 
əbədi varlığını təsdiqləyir: 
Əgər dünyanın hörmətini qa
zanmaq istəyirsənsə ilk növ
bədə məmləkətinə, millətinə 
sahib çıxmalısan. Çünki milli 
mənliyi olmayan millətlər baş
qasının əsarəti altına düşə bi
lərlər. Türkiyə və Azərbaycan 
da birlikləri ilə əsrlər boyu var
lığını qorumuş, milli mənəvi 
dəyərlərinə sahib çıxmış, bü
tün xəyanətlərə də birgə səylə
ri ilə qalib gəlmişlər. Nahaq 
deyilmir ki, türklər əsarəti qə
bul etməyən xalqdır.

İyun ayının 24-də Türkiyə
də keçirilən prezident seçkilə
rində AKP-nin namizədi, Azər
baycana olan məhəbbəti ilə 
xalqımızın da hörmətini qaza
nan Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
qələbəsi hər iki ölkə arasında 
davam edən qarşılıqlı əmək
daşlığın yeni, daha geniş sfe
rada inkişafını şərtləndirir. 
Türkiyə kimi qüdrətli dövlətə

başçılıq missiyasını davam et
dirən Rəcəb Tayyib Ərdoğa
nın qələbəsinin Azərbaycan - 
Türkiyə birliyinin ifadəsi olan 
TANAP-ın açılışı günlərinə tə
sadüf etməsinin özü rəmzi xa
rakter daşıyır.

Türkiyəli həmkarını qələbə 
münasibətilə təbrik edən Pre
zident ilham Əliyevin məktu
bunda qeyd olunduğu kimi xal
qının Rəcəb Tayyib Ərdoğana 
etimadı qardaş Türkiyənin 
hərtərəfli inkişafı və çiçəklən
məsi yolunda genişmiqyaslı 
fəaliyyətə verilən yüksək qiy
mətdir. Dərin tarixi kökləri olan 
və möhkəm təməllər üzərində 
qurulan, davam edən qarşılıqlı 
inama, etimada əsaslanan 
dövlətlərarası münasibətlər 
müttəfiqliyin, strateji tərəfdaş
lığın zirvəsinə yüksəlmişdir. 
“Türkiyə-Azərbaycan dostluğu 
və qardaşlığı sayəsində birgə 
həyata keçirdiyimiz layihələr 
regionun inkişafında, Avropa 
və Asiya arasında mühüm 
enerji kommunikasiya dəhlizi
nin yaradılmasında böyük rol 
oynayır. Birgə gerçəkləşdirdi
yimiz Bakı-Tbilisi -Ceyhan, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum, neft-qaz 
kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xətti, bu yaxınlarda 
açılışını etdiyimiz TANAP layi
həsi uğurlu əməkdaşlığımızın 
parlaq nümunəsidir” sözləri 
birgə təşəbbüsləri ilə dünya
nın enerji, nəqliyyat xəritəsini 
yeniləyən, alternativ istiqa
mətlər üzrə xalqları birləşdirən 
birliyin, dostluq və qardaşlığın 
yenilməzlik simvoludur.

Prezident seçkilərindən 
sonra hər iki dövlət başçısının 
qarşılıqlı olaraq ilk səfərinin 
dost, qardaş ölkələrə etməsi
nin təməlində də tarixi köklərə 
bağlılıq, dünyada baş verən 
hadisələrə eyni mövqedən ya
naşma, türk birliyinin maraqla
rının ifadəsi kimi mühüm amil
lər dayanır.

Prezident İlham Əliyevin 
“Mən dünyada Türkiyə və 
Azərbaycan kimi ikinci müttə
fiq tanımıram” sözləri kimi, “Bu 
iki xalq qədər biri-birinə dost, 
qardaş ola bilməz” kəlamı artıq 
aforizmə çevrilib. Bu yaxınlıq 
dövlət səviyyəsində, xalqlara- 
rası dostluqda, qlobal enerji və 
nəqliyyat layihələrinin həllində 
də əksini tapıb. Dünya siyasə
tinə təsir imkanları getdikcə 
artan bu dostluq regionda sa
bitliyin, iqtisadi inkişafın təmi
natına da etibarlı qarantdır.

Hazırda ən yüksək səviy
yədə olan dövlətlərimiz arasın
dakı qarşılıqlı etimad, əlaqələ
rin sarsılmazlığı öndərlərimiz
dən ərmağan qalan irsə hör
mət və etimaddır.

Bu birlik qlobal enerji layi
hələrinin həyata keçirilməsin
də də, Dağlıq Qarabağ ətrafın
da aparılan danışıqların sülh 
yolu ilə başa çatmasında israr
lı olan Azərbaycanın mövqeyi
nin bütün səviyyələrdə dəstək
lənməsində də, saxta erməni

soyqırımı ilə əlaqədar qəbul 
olunan ədalətsiz qərarlara eti
raz olunmasında da... ümu
miyyətlə, Türkiyə ilə Azərbay
canın eyni mənbədən qaynaq
lanan mənafelərinin müdafiə
sində daha qabarıq şəkildə 
özünü büruzə verir.

Belə qarşılıqlı etimad Sü
rix protokolunun imzalanma
sında, ABŞ Konqresinin Xarici 
Əlaqələr Komitəsində, Fransa 
parlamentində “erməni soyqı
rımı”, ilə əlaqədar qəbul olun
muş ədalətsiz qərara etiraz 
edən Azərbaycanın qətiyyətin
də, “Şərq tərəfdaşlığı” proqra
mında Türkiyənin yoxluğun
dan istifadə edərək dost, qar
daş ölkəyə əsassız ittihamlar 
söyləyən Ermənistanın sabiq 
prezidenti S.Sarkisyana “Bu 
gün təəssüf ki, Ermənistan 
prezidenti burada fürsətdən is
tifadə edərək Türkiyəyə yeni
dən hücum edir. Bunu demək 
asandır, çünki bu masa arxa
sında Türkiyə nümayəndələri 
yoxdur. Ancaq mən burada
yam və Türkiyə-Ermənistan 
sərhədlərinin niyə bağlı oldu
ğunu deyə bilərəm” yalanlarını 
ifşa edən Prezident ilham Əli
yevin cəsarəti ilə təsdiqlən
mişdir. Türkiyənin inkişafını, 
qüdrətlənməsini istəməyən 
qüvvələrin, radikal silahlı qrup
ların törətdikləri 15 iyul hadi
sələri zamanı hərbi çevriliş 
cəhdini yolverilməz adlandı
ran, qardaş münasibətini Tür
kiyənin Prezidenti Rəcəb Tay
yib Ərdoğana ünvanlanan 
məktubunda bildirən dövlət 
başçımız ilham Əliyev hadisə
ləri böyük narahatlıqla izlədiyi
ni bəyan etməklə, qiyamın 
qarşısının alınmasında şəhid 
olanların ailələrinə başsağlığı 
vermişdir: “Həmişə türk xalqı
nın və dövlətinin yanında olan 
Azərbaycan xalqı və dövləti 
Türkiyənin Konstitusiyasına, 
demokratiyasına qarşı yönəl
miş bu cinayəti qətiyyətlə pis
ləyir və qəbuledilməz hesab 
edir. Əminəm ki, Türkiyə xalqı

və hakimiyyətinin birliyini nü
mayiş etdirərək çevriliş cəhdi
nin qarşısının alınması istiqa
mətində həyata keçirdiyiniz 
qəti tədbirlər nəticəsində qar
daş ölkədə vəziyyət qısa za
manda sabitləşəcək və əvvəlki 
qaydasına düşəcəkdir.”

Hər iki xalq arasındakı 
dostluğun sarsılmazlığını “Tür
kiyə ilə Azərbaycan tək ürək
dir” sözləri ilə ifadə edən Rə
cəb Tayyib Ərdoğan Azərbay
can xalqının qardaşlıq dəstəyi 
kimi birgə çəkdikləri sıxıntıları 
yüksək dəyərləndirərək bu sə
mimiyyəti dost köməyi kimi 
qiymətləndirdi.

Həmin hadisələr zamanı 
keçirdiyi görüşdə, mitinqlərdə 
kənar partiyaların, həmkarlar 
təşkilatlarının bayraqlarının 
gətirilməsini məqbul hesab et
mədiyini bildirən Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan yalnız 
Şimali Kipr Türk Respublikası
nın və Azərbaycanın bayrağı
nın dalğalana biləcəyini, ölkə
mizə qardaş münasibətini bu 
sözləri ilə ifadə etmişdir: 
“Azərbaycan bizim ailəmizin 
üzvüdür.” Əsrlərin dostluğunu, 
qardaşlığını özündə ehtiva 
edən bu sözlərdə Türkiyə ilə 
Azərbaycanı birləşdirən, illərin 
sınağından çıxmış sədaqət, 
inam, etibar əksini tapır. İllər
dən bəri Türkiyə ilə bağlı ürək 
sözlərini “Biz birlikdə güclü
yük”, “ Türkiyə ikinci vətənimiz 
deyil, iki vətənimizdən biridir” 
sözləri ilə ifadə edən Azərbay
can xalqı bu etibarı dost ölkə
də baş verən dövlət çevrilişinə 
cəhd zamanı birlik və həmrəy
liyi ilə nümayiş etdirdi.

“Böyük 20”lərin Antalyada 
keçirilən zirvə görüşündə Tür
kiyənin dəvəti ilə ölkəmizin 
qüdrətli dövlətlərlə eyni məc
lisdə iştirakı qürurverici idi. 
Türkiyə- Azərbaycan Yüksək 
Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq 
Şurasının iclaslarının uğurla 
davam etdirilməsi, birgə fəa
liyyətlə bağlı aparılan müzaki
rələr Türkiyə-Azərbaycan əla

qələrini möhkəmləndirməklə 
dünyada baş verən hadisələrə 
də müsbət təsirini göstərir. 
Ümumiyyətlə, ikitərəfli format
da uğurlu fəaliyyət göstərən, 
iqtisadi, enerji, təhsil, mədəni 
sahədə əməkdaşlığı yeni mər
hələlər üzrə inkişaf etdirən, 
beynəlxalq təşkilatlarda siyasi 
baxışları eyni, bir-birinə dəs
tək olan Türkiyə ilə Azərbay
canın dostluğu bütün istiqa
mətlər üzrə inkişafdadır.

AŞ, ATƏT, BMT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər 
beynəlxalq təşkilatlarda vahid 
mövqedən çıxış edən hər iki 
ölkənin birliyi və həmrəyliyi 
bütünlükdə türk dünyasının 
gücünü artırır, ölkələrimizin re
gional təhlükəsizlik məsələlə
rinə töhfəsini verir. Reallıq bu
dur ki, bölgədə nəhəng enerji, 
infrastruktur layihələrinin yara
dılması təşəbbüsü məhz Azər
baycanla Türkiyəyə məxsus
dur. Qlobal, bütün dünya üçün 
önəmli olan təşəbbüslərin nə
ticəsidir ki, tarixdə ilk dəfə ola
raq Xəzər dənizi Aralıq dənizi 
ilə “Əsrin müqaviləsi”nin mən
tiqi nəticəsi kimi birləşdi və bu 
əlamətdar hadisə özlüyündə 
böyük bir nailiyyət kimi dəyər
ləndirildi.

Xəzər hövzəsi və Orta 
Asiya təbii qazının alternativ 
marşrutlarla Avropaya nəqlini 
nəzərdə tutan, Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinə töhfə 
verəcək “Cənub Qaz Dəhlizi”, 
TANAP, TAP kimi layihələr 
Azərbaycanın neft strategiya
sının tərkib hissəsi olmaqla 
Türkiyə-Azərbaycan əmək
daşlığının da uğuru, bölgədə 
təhlükəsizliyə etibarlı təminat
dır.

“Çox ciddi işlər, danışıqlar 
aparıldı və nəhayət, 2012-ci il
də Azərbaycan ilə Türkiyə ara
sında TANAP - Transanadolu 
qaz kəməri üzrə müqavilə im
zalandı. Beləliklə, “Cənub Qaz 
Dəhlizi”nin reallaşmasına güc
lü təkan verildi” sözlərini Əski-

şəhərdə TANAP-ın açılışında- 
kı “Bu gün TANAP-ın istisma
ra verilməsi Türkiyə-Azərbay
can qardaşlığının növbəti tə
zahürüdür. TANAP Türkiyə ilə 
Azərbaycanın növbəti zəfəri
dir. TANAP tarixi layihədir. Bu 
gün biz XXI əsrin enerji tarixi
ni birlikdə yazırıq. Bu tarix iş
birliyi tarixidir, bu tarix sabitlik 
tarixidir. Enerji layihələrimiz 
bölgəmizə sabitlik gətirir. Bu 
layihələrdə iştirak edən bütün 
ölkələr, bütün şirkətlər fayda 
görür, xalqlar fayda görür” söz
ləri ilə davam etdirən, Avropa 
ilə Asiya arasında əməkdaşlıq 
körpüsü olan enerji və nəqliy
yat layihələrinin geosiyasi, 
geoiqtisadi əhəmiyyətini yük
sək dəyərləndirən və gələcək 
nəsillərə ərmağan adlandıran 
Prezident İlham Əliyevin vur- 
ğuladığı kimi, bu sərvəti birgə 
səylərimizlə qorumalıyıq, inki
şaf etdirməliyik.

XXI əsr türk dünyası əsri 
olmalıdır. Sadəcə strateji ad
dımlar düzgün planlaşdırılmalı, 
hədəflərə doğru inamlı addım
larla irəliləməliyik. Türkiyə və 
Azərbaycan bu istiqamətdə li
derlik rolunu öz üzərinə götü
rüb və birgə səylər gələcəkdə 
də böyük uğurlara yol açacaq.

Bu kimi sözlərin səsləndi
rildiyi Dünya Azərbaycanlıları
nın qurultaylarında qeyd olun
duğu kimi ümumi mənafelər 
baxımından eyni mövqeyə 
malik türk dünyasının birlik və 
həmrəyliyinin möhkəmlənmə
sində, beynəlxalq müstəvidə 
inkişafında, türkdilli xalqlar 
arasında inteqrasiyanı təmin 
etməklə ölkələrin siyasi-iqtisa- 
di yüksəlişinə təkan verən mü
nasibətlərin genişlənməsində 
Azərbaycan- Türkiyə faktoru 
böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 
dostluq, qardaşlıq və əmək
daşlıq qurultaylarında, Azər
baycan və türk diaspor təşki
latları rəhbərlərinin forumların
da, Azərbaycan və türk dias
por Təşkilatları Əlaqələndirmə 
Şurasının tədbirlərində, Türk
dilli ölkələrin dövlət başçıları
nın ənənəvi olaraq keçirilən 
zirvə görüşlərində də əsas 
prioritet kimi daim diqqətdə 
saxlanılan Türkiyə-Azərbay
can dostluğu, qardaşlığı ermə
ni lobbisinə qarşı mübarizə 
birgə fəaliyyətin əsas istiqa
mətlərini təşkil edir. Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin müzakirə
lərində daim yanımızda olan 
Türkiyənin siyasi, mənəvi dəs
təyi bu dostluğun əbədiliyinə 
nümunədir.

Qlobal və regional təhdid
lərin davam etdiyi bir dövrdə 
Azərbaycanı təhlükələrdən qo
ruyan türkçülük siyasəti müna
sibətlərin gələcəyinin təminatı 
baxımından daha önəmlidir. 
Bu ideyaya sadiqlik, qlobal 
enerji, nəqliyyat dəhlizlərinin 
reallaşmasındakı əzmkarlıq, 
təmsil olunduqları beynəlxalq 
təşkilatlarda müzakirə olunan 
məsələlərə münasibətlərdə 
eynilik Türkiyə-Azərbaycan 
birliyində ifadəsini tapır.

Bu inkişaf bütün sahələr
də hiss olunur. Təkcə iki döv
lət üçün deyil, Avropa ittifaqı
na daxil olan ölkələrin enerji 
təhlükəsizliyinin reallaşmasın
da Türkiyə-Azərbaycan birliyi 
önəmlidir.

“Mən dəfələrlə demişəm, 
bu gün də demək istəyirəm ki, 
uğurlarımızın əsas mənbəyi bi
zim birliyimizdir” sözləri ilə 
Azərbaycanın təşəbbüsü, Tür
kiyənin dəstəyi ilə gerçəkləşən 
enerji, nəqliyyat layihələrinin 
beynəlxalq əhəmiyyətini yük
sək dəyərləndirən cənab ilham 
Əliyev siyasi əlaqələrin möh
kəmlənməsi ilə hər iki ölkədə 
iqtisadi inkişaf üçün gözəl şə
rait yarandığını da birliyimizin 
məntiqi ifadəsi adlandırır.

Xuraman İsmayılqızı, 
“İki sahil”
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