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Asırlar boyu virane harabelikler içinde ezaba mahkum ömür yaşayan eski türk milletinin 
növbeti karanlık sabahında heyretamiz, benzersiz bir ışık yanmışdı. — Bu, koca Şerqin öz kanına 
belenmiş acı karanlıkları köksünden doğan güneş idi. Büsbütün beşerin can atdığı evezsiz, degeri 
hiç bir ölçüye sığmayan, sevgisi, doğmalığı, ateşi sonsuzadek olan heyretamiz varlık! —

— Bu, türkün sesi, fövkelade gücü, büsbütün zülmet ömrünü nura kerk eden sabahı, açık yolu 
idi. Evet, türkün asırlar boyu, min bir zülmü-sitemlere zincirlenmiş kara taleyinin

tek kahraman hilaskarı İstiklal Güneşi…  Mustafa Kamal Atatrük! Yabançıların zülmü 
siteminde yeterinceden artık yanıb köz olmuş türk varlığı, artık ötüb keçen o kara sayfalarından

nelerse… giley-güzar, izhar edirdi. Büyük İnsanın gerçek kemalı önünde secdeye durmuşdu:

İSTİKLAL...

Zulmetin içinde ezilirken Ben…
Bir zerre işığa hasret gezirdim.
Ağrıyan canıma derman yok iken,
Harayım içinde batıb itirdim.
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı,
Bu kara taleyim Seni aktarırdı.

Yadların sitemi ne yaman imiş?!
«Doğmalarsa» beter − can alan imiş…
Bilmedim halime yanan kim imiş?!
Ama, gördüklerim… dar… divan imiş.
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı,
Bu kara taleyim Seni aktarırdı.R.Bahar SONAM
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Şah tahtda tac tutan ingilis demi,
Çekmişti hükmüne harbi-alemi.
Ermeni meydanı kanla suladı,
Yunansa zebtiyle çalıb-taladı.

Halife, sultanın kalbi yok imiş,
Yabançı elinde oyuncak imiş.
Yanırdı İstanbul odlar içinde,
Derdi lap çok idi- büyük biçimde.
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı.
Bu kara taleyim Seni aktarırdı.

Anadolu böyle susurdu her an,
Ne çare, derdine melhem yok idi.
Dağım da, taşım da ağlayırdı kan,
Varlığım didilip tamam itirdi.
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı,
Bu kara taleyim… Seni aktarırdı.

Antanta sevdası yaman dağ imiş,
Dünyanı yamanca degişdirirdi.
Harite içinden Beni de silmiş…
Bu talan… bu viran… büyük dert idi.

Ben Senin yüzüne, izine hasret…
Ben Senin gözüne, sözüne hasret…
Hasret… hasret…hasret… yine de hasret…
Tekce derman olan özüne hasret!

Uzanmış çocuk tek Sana ellerim…
Bu hasretle keçib bütün yıllarım.
Bilirdim, doğacak büyük bir kemal,
Nihayet bitecek bu acı melal.
Umudla göz yaşım içme akırdı,
Bu kara taleyim Seni aktarırdı.
    SENİ!!!

… Evet,
— Türkün kayb etmek üzre olan gerçek varlığını hayata döndermek için bin-bir maneyelerle 
dolu zamanın tüm zor keçidlerini şerefle adlayarak, büyük harb zaferlerlerini kazanmış Böyük 
Kamal kalkdığı İstiqlal kürsüsünden işıklı çöhresini türkün gerçek varlığına tutmuşdu. Ve ele özü 
böyüklükde heyretlenmişdi. Sevincinin hiç bir heddi, hüdudu yok idi. Çünki, çünki… menfur 
Antantanın Onun Türkiyesini tamam bölüşdürüb, türkün adını dünya haritesinden
tamam silmek, itirmek niyyeti boşa çıkmışdı. O, öz fövkalade kemalı, gücü sayesinde bu 
böyük beladan türkün varlığını kurtarmış, onu sonsuzadek süren küdretli bir istiklaliyyete 
kavuşdurmuşdu.

Mustafa 
Kamal Paşa
ATATÜRK
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Mustafa Kamal
ATATüRK

Türkiyənin ADı...

Mustafa Kamal Atatürk (türk. Mustafa 
Kemal Atatürk; 1934-cü ildən 1935-ci ilə dək 
Kemal Atatürk; 1935-ci ildən sonra Kamâl 
Atatürk; d. 1881, Saloniki – ö. 10 noyabr 
1938, İstanbul) — osmanlı-türk paşa, marşal, 
islahatçı, siyasətçi və dövlət xadimi. Ölkəsində 
monarxiyanı ləğv edərək respublikanı qurdu və 
1923-cü ildən 1938-ci ilə qədər prezident olaraq 
vəzifə etdi.



    1312

ATATüRK

irinci Dünya Müharibəsi əsna-
sında Osmanlı ordusunda xid-
mət edən Atatürk; Çanaqqala 
Cəbhəsinde polkovnikliyə, Si-
na-Fələstin Cəbhəsinde isə İl-

dırım Orduları (7-ci Ordu) generallığına təyin 
edilmişdir. Döyüşün sonunda Osmanlı İmperiya-
sının məğlubiyyətini taxıban Türkiyə İstiqlaliy-
yət Müharibəsindəki Türk Milli Hərəkatına ön-
dərlik etmişdir. Qurtuluş döyüşü müddətində 
Ankara Hökumətini qurmuş, hərbi hərəkətləriylə 
İttifaq dövlətləri tərəfindən göndərilən hərbi güc-
ləri təxribata uğratmış və türk millətini zəfərə 
aparmışdır. Atatürk daha sonra köhnə Osmanlı 
İmperiyasını müasir və sekulyar bir millət dövlə-
tinə çevirmək üçün siyasi, iqtisadi, ictimai və mə-
dəni islahatlar başlatmışdır. Liderliyi altında min-
lərlə yeni məktəb inşa edildi. İbtidai pulsuz və 
zəruri hala gətirildi. Qadınlara qeyri bərabərlik 
və siyasi hüquqlar verildi. Kəndlilərin kürəyinə 
yüklənən ağır vergilər azaldıldı. Türk orduları 

baş komandiri olaraq Sakarya Meydan Mühari-
bəsindəki müvəffəqiyyətinə görə 19 sentyabr 
1921-ci il tarixində «Qazi» adını almış və marşal-
lığa yüksəlmişdir. Xalq Firqəsini qurmuş və ilk 
ümumi başçısı olmuşdur. 1938-ci ildəki vəfatına 
qədər arxa arxaya 4 dəfə prezident seçilən Ata-
türk, bu vəzifəni ən uzun müddət icra edən prezi-
dent olmuşdur.

Atatürk tarixdə oynadığı əhəmiyyətli roldan 
ötəri bir çox yazar və tarixçi tərəfindən araşdırıl-
mış və haqqında 379 əsər yazılmışdır. Bu yönü 
ilə haqqında ən çox əsər yazılan ilk 100 adam 
arasında iştirak etməkdədir. Ayrıca dünyada ilk 
dəfə və tək nümunə olmaq üzrə, Birləşmiş Mil-
lətlərin UNESCO təşkilatı tərəfindən, özünün 
100-cü doğum ili olması səbəbiylə və bütün 
ölkələrin yekdilliklə 1981-ci ilin «Atatürk ili» 
olaraq qəbul edilmişdir. Jurnallarının noyabr 
1981 sayında da, Atatürk və Türkiyə mövzusu ələ 
alınmışdır.

B
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1839-cu ildə Kocacıkda doğulduğu sanılan 
atası Əli Rza Əfəndi, əslən Manastıra bağlı 
Debre-i Baladandır. Atasının ailəsi XIV və 
ya XV əsrdə Anadoludan bölgəyə köç etmiş 
olan Kocacık Yörüklərindəndir. Anasının 
mənşəyi isə Karaman’dan Rumeli’ye gələn 
Türkmənlərdəndir. Ailəsi ilə Salonikiyə köç 
edən Əli Rza Bəy, burada gömrük məmurluğu 
və taxta-şalban ticarəti etdi. Əli Rza Bəy 
ayrıca 93 Harbi (1877–1878) əsnasında yerli 
birliklərdə teğmenlik etmişdi. Əli Rza Bəy, 

1871-ci ildə, 1857-ci ildə Salonikinin qərbindəki 
Langazada cütçü bir ailədə doğulan Zübeydə 
xanımla evlənmişdi. Mustafa Kamal Atatürk, 
bu cütün uşağı olaraq rumi 1296 (miladi 1881) 
ildə Salonikidə doğulub. Samsuna çıxdığı 
19 May tarixini doğum günü qəbul etmişdir. 
Fatma, Ömər, Əhməd, Naciyə və Makbule adlı 
beş qardaşının ilk dördü kiçik yaşda həyatını 
itirmişdir.

Təhsil çağına gələn Mustafanın 
hansı məktəbə gedəcəyi mövzusunda 
anası ilə atası arasında anlaşılmaz-
lıq çıxmışdı. Anası Mustafanın Hafiz 
Mehmet Əfəndinin məhəllə məktə-
binə getməsini istəyir, atası isə o za-
mankı yeni üsullarla təhsil edən dün-
yəvi Mektebi Şəmsi İbtidai’nde (Şəmsi 
Əfəndi Mektebi) oxumasını istəyirdi. 
Ən sonunda əvvəl məhəllə məktəbinə 
başlayan Mustafa, bir neçə gün sonra 
Şəmsi Əfəndi Məktəbinə keçdi. Ata-
türk, məktəb seçkisindəki bu qərarı 
üçün həyatı boyunca atasına minnət-
darlıq eşitmişdir. 1888-ci ildə atasını 
itirdi. Bir müddət Rapla fermasında 
anasının ögey qardaşı Hüseynin ya-
nında qalıb yüngül ferma işləriylə 
məşğul olduqdan sonra -eğitimsiz qa-
lacağından narahat edən anasının is-
teğiyle- Salonikiyə dönüb məktəbini 
bitirdi. Bu vaxt Zibeydə Xanım, Sa-
lonikidə gömrük məmuru olan Ragıp 
Bəy ilə evləndi.

Mustafa, dünyəvi bir məktəb olan 
və bürokrat yetişdirən Saloniki Mül-
küyə Rüşdiyyəsinə qəbul oldu. Ancaq 
mühitindəki əsgəri tələbələr məktəb 
formalarından da təsirlənərək, ana-
sının qarşı çıxmasına baxmayaraq, 
1893-ci ildə Saloniki Əsgəri Rüşdiyyə-
sinə daxil olur. Bu məktəbdə riyaziyyat 

müəllimi Kapitan Üsküplü Mustafa 
Səbri Bəy, ona mənası mükəmməllik, 
yetkinlik olan «Kamal» adını qoydu. 
Fransız Müəllimlər Kapitan Nakiyüd-
din Bəy (Yücekök), azadlıq düşüncə-
si ilə gənc Mustafa Kamalın düşüncə 
quruluşunu təsir göstərdi. Mustafa 
Kamal Qülləli Əsgəri İdadisinə gir-
məyi fikirləşsə də ona böyük qardaşlıq 
edən Salonikili zabit Həsən bəyin töv-
siyəsinə qulaq asaraq Manastır Əsgəri 
İdadisinə qəbul olur.

1896-1899-ci illərdə oxuduğu Ma-
nastır Əsgəri İdadisində tarix müəllimi 
Kolağası Mehmet Tofiq bəy, Mustafa 
Kamalın tarixə olan marağını güclən-
dirdi. Bu tarixdə başlayan 1897-ci ildə 
baş verən Osmanlı-Yunan müharibə-
sində könüllü olaraq iştirak etmək istə-
disə də həm İdadi şagirdi, həm də 16 
yaşında olduğuna görə cəbhəyə gedə 
bilməmişdir. Bu məktəbi ikincilikle bi-
tirdi. 13 Mart 1899-cu ildə İstanbulda 
Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ye girdi. 
Birinci sinifi 27-ci, ikinci sinifi 11-ci, 
üçüncü sinfi 1902-ci ildə leytenant rüt-
bəsi 549 adam arasından piyada sinif 
səkkizincisi (1317 – P.8) olaraq bitirdi. 
Dərhal sonra Erkan-ı Hərbiyə Mək-
təbinə (Hərb Akademiyası) davam 
edərək 11 yanvar 1905-ci ildə qərargah 
kapitan rütbəsiylə məzun oldu

Uşaqlıq və Gənclik illəri (1881–1904)

Bacısı Makbule Xanım, 
anası Zibeydə Xanım və Atatürk

Hərb Məktəbində yoldaşları ilə birlikdə, 1901
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Qərargah Kapitan Mustafa Kamal, məzun 
olduqdan sonra mərkəzi Şamda olan 5-ci Or-
du’ya staj məqsədiylə göndərildi. Bu stajından 
piyada, süvari və topçu siniflərində vəzifə aldı. 
1905–1907 illəri arasında Şamda Lütfi Müfit Bəy 
(Özdeş) 5-ci Ordu əmrində vəzifə etdi. İlk stajı 
5-ci Orduya bağlı 30-cu Süvari Alayı’nda real-
laşdı. Bu dövrdə aşağı rütbəli şagird bir qərargah 
zabit olaraq Suriyanın müxtəlif bölgələrindəki 
isyanlarla maraqlanan Mustafa Kamal, «kiçik 
döyüş» (partizan döyüşü) üzərinə təcrübə qazan-
dı. Isyanlarla məşğul olduğu dörd aydan sonra 
Şama qayıtdı. 1906 Oktyabr ayında Mayor Lütfi 
bəy, Dr. Mahmud bəy, Luft Müfit (Özdeş) Bəy 
və hərbi təbib Mustafa Cantekin ilə ‘Vətən və 
Azadlıq’ adlı bir cəmiyyəti qurduqdan sonra or-
dudan icazəsiz Salonikiyə getdi. Saloniki Mərkəz 
Komandir müavini Kapitan Cəmil Bəyin (Uyba-
dın) köməyi ilə quruya çıxdı və orada cəmiyyəti-
nin şöbəsini açdı. Bir müddət sonra axtarıldığını 
öyrəndi və ona böyük qardaşlıq edən Polkovnik 
Həsən Bəy, Yafoya dönüb oranın komandiri Əh-
məd Bəyə Misir sərhədində Bîrüssebi’ye göndə-
rildiyini bildirməsini təklif etdi. Əhməd bəy də 
Mustafa Kamalı Bîrüssebi’ye təyin etdi və bir 
müddət sonra topçu staj üçün təkrar Şama göndə-
rildi. 20 İyun 1907də (kıdemli yüzbaşı) oldu və 
13 oktyabr 1907-ci ildə 3-cü Ordu’ya qərargah 
olaraq təyin edildi ancaq Salonikiyə çatdığında 
Vətən və Azadlıq Cəmiyyətinin şöbəsinin İttihad 
və Tərəqqi Cəmiyyətinə ilhaq edildiyini öyrəndi. 
Buna görə özü də 1908 Fevral ayında İttihad və 
Tərəqqi Cəmiyyətinə üzv oldu (İstifadəçi nömrə-
si: 322). 22 İyun 1908-ci ildə Rumeli Şərq Bölgə-
si Dəmiryolları Müfettişliğine təyin edildi.

23 İyul 1908-ci ildə Hökumətin elanından 
sonra dekabr 1908 sonlarında İttihad və Tərəqqi 
Cəmiyyəti tərəfindən ictimai və siyasi problemlə-
ri və təhlükəsizlik problemlərini araşdırmaq üzrə 
bu günki Liviyanın bir parçası olan Trablus-qər-
bə göndərildi. Burada 1908 İnqilabının fikirlərini 
Libyalılara yaymağa və buradakı əhalinin müxtə-

lif təbəqələrindən gələnləri Jön Türk siyasətinə 
qazanmağa çalışdı. Bu siyasi vəzifənin yanında 
bölgə xalqının təhlükəsizliyi ilə də maraqlandı. 
Şəhərin xaricində edilən bir döyüş manevrində 
Bingazi Garnizonu’na öndərlik edərək əsgərlərə 
müasir taktikalar öyrətdi. Bu manevr müddətində 
üsyana meyilli Şeyx Mənsurun evini qucaqlaya-
raq bölgədə sistem əleyhdarı başqa güclü kəslərə 
nümunə olması məqsədiylə onu nəzarət altına 
aldı. Ayrıca həm şəhərli insanları həm də çöl 
bölgə insanlarını qorumaq üçün bir ehtiyat ordu 
planlamağa başladı.

13 Yanvar 1909-cu ildə 3-cü Orduya bağlı 
Saloniki Redif Firqəsinin Qərargah Başçısı oldu 
və 13 aprel 1909-cu ildə Hökumətin qarşı 3-cü 
Orduya bağlı Taşkışlada yerləşən 2-ci və 4-cü 
Avcı Taburları’nın üsyanıyla başlayan, digər bir-
liklərin iştirakı genişlənən 31 mart qiyamını bas-
dırmaq üzrə Saloniki və Ədirnədən yola çıxaraq 
Mirliva Mahmud Şövkət Paşanın komandanlı-
ğı 19 aprel 1909-cu ildə İstanbula girəcək olan 
hərəkət Ordusuna bağlı birinci mərhələ birlikləri-
nin qərargah başçısı oldu. Daha sonra 3-cü Ordu 
Kurmaylığı, 3-cü Ordu Subay Talimgâhı Koman-
dirliyi, 5-ci Kolordu Kurmaylığı, 38-ci Piyada 
Alayı Komandirliyi vəzifələrində tapıldı.

Stuart Kline’ın Türk Havaçılıq xronologiyası 
kitabına görə, Mustafa Kamal, 1910-ci ildə Fran-
sada təşkil edilən Picardie Manevrlərinə qatıldı. 
Burada yeni istehsal olunan təyyarələrin sınaq 
uçuşuları edilirdi. Əli Rza Paşa, bu uçuşlardan 
birinə qatılmaq istəyən Mustafa Kamalı önlədi. 
Və dərhal sonra uçuş edən o təyyarə dönüş əs-
nasında yerə çaxıldı. Bəzi qaynaqlar tərəfindən, 
bu hekayəyə əsaslanaraq Atatürkün təyyarəyə 
minməkdən qorxduğu iddia edilsə də kitabın ya-
zıçısı Kline, Atatürkün hadisədən sonra 3 dəfə 
təyyarəyə mindiyini bəhs edir.

Mustafa Kamal, qayıtmasının ardından 27 
Sentyabr 1911-ci ildə İstanbulda Baş qərargah 
Qərargahında vəzifə aldı.

Əsgərlik illəri (1905–1918)

Kıdemli Kapitan
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İtalyanların Trablus-qərbə hücumuyla 
19 Sentyabr 1911-ci ildə başlayan Trablus-
qərb döyüşündə, 27 noyabr 1911-ci ildə 
Mayor olan Mustafa Kamal, Mayor Ənvər 
bəy, Fuad (Bulca), Nuri (Conker) və Mayor 
Fəthi (Okyar) kimi digər İttihadçı zabitlərlə 
birlikdə 18 dekabr 1911-ci ildə hərəkət etdi. 
Mustafa Kamal ilə qrupu, Misirdə Qahirə və 
İsgəndəriyyə üzərindən Bingazi’ye getdi. 19 
Oktyabrda İskəndəriyədən yola çıxdıqdan bir 
müddət sonra bir xəstəlik keçirdi. 22 dekabrda 
Tobruk yaxınlığında zəfər qazandı. Derne’deki 
16-17 yanvar 1912 hücumunda gözündən 
yaralanıb bir ay xəstəxanada müalicə gördü və 
6 Martda Dərnə Komandirliyinə gətirildi. Eyni 
ilin sentyabrında başlayan sülh danışıqlarına 
baxmayaraq qarşıdurmalar davam edərkən, 
Karadağın 8 oktyabrda Osmanlı Dövlətinə 
döyüş elan etməsi və Balkan müharibələrin 
başlaması səbəbiylə sülhə razı olunmasıyla 
Mustafa Kamal və digər zabitlər İstanbula geri 
döndülər.

Trablus-qərb Döyüşü
Trablus-qərb döyüşündə Mustafa Kamal
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Balkan Savaşları başladığında Trablus-qərb-
də vəzifə edən Dərnə Komandiri Mustafa Kamal 
və Mayor Nuri bəy, bu döyüşlərdə vəzifə almaq 
istədilər. Mustafa Kamal, dövrün Osmanlı Hər-
biyə Nəzarəti Ənvər bəyin də icazəsi ilə 24 Ok-
tyabr 1912-ci ildə Trablus-qərbdən ayrılmışdır. 
24 Noyabr 1912-ci ildə qərargahı Bolayır’da 
olan Bahr-i Sefit Boğazı (Aralıq dənizi Boğazı) 
Kuvayi Mürettebesi Hərəkat şöbəsi Müdirliyinə 
təyin edildi. Osmanlı ordusu burada general Sti-

lian Georgiev Kovachev əmrindəki Bolqar 4-cü 
Ordusuna məğlub oldu. İyun 1913-cü ildə başla-
yan İkinci Balkan müharibəsində əmri altındakı 
birliklərlə Dimetoka və Ədirnəyə girdi.

27 oktyabr 1913-cü ildə Sofiya hərbi Ataşe-
liğine təyin edilərək yaxın yoldaşı Sofiya səfiri 
(elçisi) Fəthi bəy (Okyar) ‘in emri altında çalış-
dı. Əlavə vəzifə olaraq Belqrad və Çətinə hərbi 
Ataşeliğine də icra etdi. Bu vəzifədə ikən 1 Mart 
1914-cü ildə podpolkovnik (məmur) yüksəldi.

Balkan Döyüşləri

Kam Əsgəri  Ataşe vəzifəsi Yanvar 1915-ci ildə sona çatdı. Bu sırada 28 iyul 1914-cü ildə I Dünya 
müharibəsi başladı, Osmanlı Dövləti də 29 oktyabr 1914-cü ildə döyüşə girdi. 20 Yanvar 1915-ci 
ildə Mustafa Kamal 3-cü Kolordu əmrində Tekfurdağ’da qurulacaq olan 19-cu Firqa Komandirliyinə 
təyin edildi.

19-cu Firqa, 23 Mart 1915-ci ildə Müstahkem 
Mevki Komandirliyi əmri ilə Eceabat bölgəsində 
ehtiyata alındı. 25 Aprel 1915-ci ildə Gelibolu 
yarımadasına SSRİ dövlətlərinin etdiyi 
çıkartmalarıyla Çanaqqala Döyüşü başladı. 
3-cü Kolordu komandiri Mehmet Esat Paşanın 
əmrində döyüşən Kaymakam (Podpolkovnik) 
Mustafa Kamal Arıburnuna çıxan ANZAC 
(Avstraliya və Yeni Zelandiya Kolordusu) 
birliklərinin yarımada içinə irəliləməsini 
Conkbayırında dayandırdı. Bu müvəffəqiyyət 
üzərinə 5-ci Ordu komandiri Marşal Otto Liman 

von Sandersin təqdirini qazandı və 1 iyun 1915-
ci ildə Miralaylığa yüksəldi. İngilislərin Avqust 
ayında Suvla Körfəzinə etdiyi ikinci çıxarmazdan 
sonra, 8 Avqust axşamı Otto Liman von Sanders 
Anafartalar mövqeyində olan birliklərinin 
başçılığını verdi və 9-10 Avqustda Anafartalar 
Zaferi’ni qazandı. Bu zəfəri 17 avqustda 
Kireçtepe və 21 Avqustda II. Anafartalar Zəfəri 
təqib etdi. Miralay Mustafa Kamal, Ruşen 
Eşref Bəy (Ünaydın) başda olmaq üzrə İstanbul 
mətbuatı tərəfindən «Anafartalar Qəhrəmanı» 
olaraq ictimaiyyətə tanıdıldı.

Çanaqqala döyüşü

Birinci Dünya Müharibəsi

Çanaqqala Döyüşləri 
əsnasında
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14 Yanvar 1916-cı ildə Geliboluda 
Ədirnəyə sövq edilmiş olan 16-
cı Kolordu komandirliyinə təyin 
edildi. Ədirnədə olduğu 2 ay qədər 
müddət boyunca 16-cı Kolordu’nun 
doldurma, toparlanması və təhsili ilə 
maraqlandı. Şərq Cəbhəsində Rus 
birlikləri Osmanlı 3-cü Ordusunu 
püskürtmüş 16 Fevralda Ərzurumu, 
3 Martda Bitlis, Muş, Van və 
Hakkaridə işğal etmişdi. Polkovnik 
Mustafa Kamal 15 Mart tarixində 
3-cü Ordunu dəstəkləməsi üçün 
əmrindəki 16-cı Korpusu ilə birlikdə 
Diyarbəkirə göndərildi. Rütbəsinə 
görə özünə ağır bir məsuliyyət 
verilən 16-cı Kolordu Komandiri 
Mustafa Kamal 1 aprel 1916-cı ildə 
Diyarbəkirdə ikən Tuğgeneralliğe 
(Mirliva) yüksəldildi və Paşa ünvanını 
aldı. Mustafa Kamal taktika bir 
geri çəkilmə əmri verdi. Daha sonra 
gözlənilməz bir hücum ilə Muş’u 
Ruslardan qurtararaq Osmanlı 
birliklərinə strateji bir üstünlük 
təmin etdi. Qafqaz cəbhəsindəki bu 
müvəffəqiyyətindən ötəri Qızıl Qılınc 
medalı ilə mükafatlandırıldı. Avqust 
ayında Muş və Bitlis tamamilə Rus 
işğalından qurtarıldı.

Qafqaz Cəbhəsi
Kamal Paşa, İldırım 
Orduları Qrupu 
Komandirliyi əsnasında 
(1918). Üzərindəki, 
padşahın fəxri yaveri 
olduğunu işarələyən 
şerittir.

Atatürk; Sofiya Ataşemiliteri ikən, verilən 
kostyumlu bala Yeniçəri paltarı ilə getmiş 
və ətrafında dərin bir heyranlıq maraq 
doğurmuşdur.
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7 Mart 1917-ci ildə qə-
rargahı Diyarbəkirdə olan 2-ci 
Ordu Komandiri vəkilliyinə 
atandıktan sonra Hicaz Qüvve-
yi-i Seferiyesi Komandirliyinə 
gətirilmək istəndi. Ancaq bunu 
qəbul etməyərək 5 iyul 1917-
ci ildə İldırım Orduları Qrupu 
əmrindəki 7-ci Ordu Koman-
dirliyinə təyin edildi.

Mustafa Kamal Diyarbə-
kirdeykən, İttihadçı fedailer-
den Yaqub Cəmil bir hökumət 
zərbəsi etməyə qərar vermiş-
dir. Döyüşün itirildiyində dü-
şünməkdədir. Tek qurtuluş 
yolunun Bab-ı Əlinin basıb, 
hökuməti aşırdaraq Baş ko-
mandir vəkili və Hərbiyə Na-
zırı’nı dəyişdirmək olduğuna 
inanır. Yeni Baş komandir və-
kili və Hərbiyə Naziri olaraq da 
Mustafa Kamalı düşünməkdə-
dir. Razılaşdığı yoldaşlarından 
biri sui-qəsdi Ənvər Paşaya 
xəbər vermişdir. Bunun üzə-

rinə Yaqub Cəmil güllələnərək 
öldürülmüşdür. Mustafa Kamal 

Falih Rıfkı Atay’a izah xatirələ-
rində belə deməkdədir: «O vaxt 
tümenlerimden birinə əmr edən 
Əli Fuad (Cebesoy) ‘a: Yaqub 
Cəmil asılmış. Səbəbi də mən 
Baş komandir vəkili və Hərbiyə 
nazırı olmadıqca qurtuluş yox-
dur demiş. Dediyini etmiş belə 
olsaydı mən İstanbul ‘a gedəndə 
ilk iş olaraq Yaqub Cəmilin ce-
zalandırırdım. Əgər mən, o və 
onun kimilər tərəfindən iqtidara 
gətiriləcək bir adamsan, adam 
deyiləm! « demişdir.

15 dekabr 1917 ilə 5 Yanvar 
1918 tarixləri arasında vəliəhd 
Vahdettin Əfəndinin maiyetinde 
Almaniyaya gedərək Kayzer II. 
Wilhelm, Ümumi Karargâhı və 
Elsass bölgəsini ziyarət etdi.

1918-ci ildə iyun ayında 
Vyana və (bu günki adı Karlovy 
Vary olan) Karlsbad’a gedərək 
müalicə gördü. Sultan Mehmed 
Reşad’ın vəfatı və Vahdettin’in 
cülusu üzərinə 2 Avqustda İstan-
bula döndü. 

Sina və Fələstin Cəbhəsi

Mustafa Kamal Paşa 
1917-ci ildə Hələbdə

Sina və Fələstin Cəphəsində

15 Avqustda 7-ci Ordu Komandiri olaraq 
Fələstin Cəbhəsinə təyin edildi və sonra Fəxri 
Yaver Həzrəti Şehriyari (Padşahın fəxri Yaver) 
ünvanı verildi. Mustafa Kamal Paşa, 20 sentyabr 
1918 tarixində Vahdettin’in Başyaver Naci 
(Eldəniz) Bəyə bir teleqraf çəkərək İldırım Orduları 
Qrupunun döyüş gücünün qalmadığını bildirərək 
sülh istəməsini təklif etdi. Ayrıca yeni hükumette 
özünün Hərbiyə Naziri və Başkumandan Vəkili 
olaraq vəzifələndirilməsinə istədi. Ardından 6 
Oktyabrda 7-ci Ordu komandirliyində istefa etdi.

19 Sentyabr 1918-ci ildə Edmund Allenby 
əmrindəki İngilis qüvvələri, ümumi hücuma 
keçərək üç ordudan ibarət İldırım Orduları qrupuna 
ağır bir məğlubiyyətə uğratdı. 1 Oktyabrda Şam, 
25 Oktyabrda Hələb düşdü. Mustafa Kamal Paşa, 
İngilis əsgərlərini, Hələbdə dayandıraraq, müdafiə 
xətti qurmağı bacardı.

30 oktyabr 1918-ci ildə Mondros Müqaviləsi 
imzalandı və sabahısı gün günorta vaxtında 
qüvvəyə girdi. Mondros Mütarekenamesi 19-
cu maddəsi lazımınca, İldırım Orduları Qrupu 
komandiri olan Otto Liman von Sanders Paşanın 
vəzifədən alınması üzərinə Mustafa Kamal Paşa 
bu vəzifəyə gətirildi. Ancaq 7 Noyabrda İldırım 
Orduları Qrupu ilə 7-ci Ordu ləğv edildi.

10 Noyabr 1918 tarixində Yıldırım Kıt’alarının 
başçılığını 2-ci Ordu Komandiri Nihat Paşaya 
buraxaraq Adanadan İstanbula hərəkət etdi və 13 
Noyabrda İstanbula Haydarpaşa Garı’na çatdı. 
Haydarpaşa’dan İstanbula keçərkən boğaza dəmirli 
düşmən döyüş gəmilərini gördüyündə məşhur 
«Gəldikləri kimi gedərlər» sözünü söylədi. Sülh 
dövründə Fəthi bəy (Okyar) ilə birlikdə Əhməd 
İzzət (Furgaç) Paşa tərəfdarı və Əhməd Tofiq 
Paşa (Okday) əleyhdarı bir rəftarı qoyan Minbər 
qəzetini çıxararaq siyasi cəhdlər etdi.
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Təşkilatlanma
Mondros Sülhündən sonra Anadoluda milislər (Kuvayi Milliye) şəklində təşkilatlanan 

müqavimət hərəkatları başlamışdı. Özü son vəzifə yeri Adanadan ayrılmadan Ulukışla’ya 
gələrək ilk örgütlenmeyi başlatmışdır.

MUSTAFA KAMAL PAŞA
Türk Qurtuluş Döyüşü

Mustafa Kamalın 
Samsuna çıxışı

2 Fevral 1919 tarixində Mersinli Camal 
Paşa şərqdəki Osmanlı ordularını sülh şərtlərinə 
görə təşkil üçün müfəttiş olaraq Anadoluya 
göndərilmişdi. İngilis Yüksək Komissarı 
Admiral Calthorpe və Fransız Yüksək Komissarı 
Admiral Amet, 1918-ci ilin noyabr ayında 
Osmanlı hökumətinə nota verdilər. Şərqdə 
Türklərin silahlanıp xristianları öldürdüyünü, 
buna qarşı tədbir alınmasını tələb etdilər. Mustafa 
Kamal Paşa, Padşah Vahdettin tərəfindən işğal 
qüvvələrinin Yüksək komiserlerinin verdiyi 
notlar lazımınca fövqəladə səlahiyyətlərlə təchiz 
edilərək Vilayət-i Sitte (Altı Vilayət) ‘dəki 
Xristian əhalini qorumaq və işğal qüvvələrinə 
qarşı edilən kiçik diametrli üsyanları yatırmaq 
üçün vəzifələndirildi. Atatürk, jurnalist Falih 
Rıfkı Atay’a Samsuna hərəkət etmədən əvvəl 

Vahdettin ilə olan son görüşməsini izah etmişdir. 
Bu görüşdə Vahdettin, Samsuna hərəkət etmədən 
əvvəl özünü ziyarətə gələn Mustafa Kamal 
Paşaya «Paşa Paşa, indiyə qədər dövlətə çox 
xidmət etdin, bunların hamısı artıq bu kitaba daxil 
olmuşdur, tarixə keçmişdir. Bunları unutmaq, 
əsl indi edəcəyin xidmət hamısından mühüm 
ola bilər. Paşa Paşa, dövləti qurtara! « demişdir. 
Ancaq Atatürk, Vahdettin’in səmimiyyətindən 
əmin ola bilmədiyini, onun SSRİ dövlətlərinin 
siyasətinə uyğun hərəkət edərək bu siyasətə 
qarşı gələn Türklərin yatıştırılmasını istədiyini 
izah etmişdir. Mustafa Kamal, 19 May 1919-cu 
ildə Refet Bəy (Belə), Kazım bəy (Diri), ‘Ayıcı’ 
Mehmet Arif bəy, Xosrov (Gerede) bəylərlə 
birlikdə Samsuna çıxdı.
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Amasya bəyannaməsi
Ərzurum Konqresi
Kazım Qarabəkir Paşa tərəfindən Ərzurumda 

toplanan Şərq İlleri Müdafaa-i Hüquq Konqresinə 
(Ərzurum Konqresi) qatıldı. Konqres üzvlərinin tə-
kidi Osmanlı ordusundan istefa etdi və Konqres baş-
çılığına seçildi. Bu konqresdə milli sərhədlər içində 
vətənin bölünməz bir bütün olduğu, vətəni qorumağı 
və müstəqilliyi təmin İstanbul hökuməti sağlaya-
mazsa, müvəqqəti bir hökumət qurulacağı, xristian 
azlıqlara siyasi hakimiyyət və ictimai tarazlığı poza-
caq imtiyaz verilemeyeceği, mandat və himayənin 
qəbul edilə bilməyəcəyi qərarlaşdırılmışdır.

Sivas Konqresi
4-11 sentyabr 1919 tarixləri arasında toplanan 

Sivas Konqresində alınan qərarları tətbiq etmək 
məqsədi ilə bir Təmsil Heyəti yaradıldı və başçılı-
ğına da Mustafa Kamal Paşa seçildi. Konqresdə, 
Mondros Atəşkəs sazişinin imzalandığı gün işğala 
uğramamış vətən torpaqlarının bir bütün olduğu və 
bir-birindən ayrıla vurğulanmışdır. Kuvay-i Milli-
ye’dir tək qüvvət olaraq tanınması və milli iradənin 
suveren qılınmasının əsas olduğu ifadə edilmişdir. 
Milli iradəni təmsil etmək üzrə Osmanlı Məbuslar 
Məclisinin dərhal toplanması və hökumət qərarla-
rının məclisin yoxlamasına təqdim edilməsi istən-
mişdir. Sivas Konqresində bütün milli cəmiyyətlər 
Anadolu və Rumeli Müdafiə-i Hüquq Cəmiyyəti adı 
altında birləşdirilmişdir.

TBMM-nin Açılışı
27 dekabr 1919-cu ildə Ankarada həyəcanla 

qarşılandı. Bu dövrdə, Osmanlı torpaqlarının bölüş-
dürülməsi prosesinin son mərhələsi olub «Amerika 
mandatı» olaraq dilə gələn xarici siyasət problemi 
də müzakirə rədd edilmişdir. Dekabr 1919 tarixini 
daşıyan son ABŞ təklifində «geniş bir Ermənistan 
yanında bir Türk Dövləti» qurulması] strateji hədəf 
olaraq ortaya qoyulmuşdur. Osmanlı Məclis-i Mə-
busanı Mart 1920-ci ildə işğal qüvvələri tərəfindən 
basılması və qabaqda gələn cəsarətli məbuslar həbs 
olunması üzərinə 23 Aprel 1920-ci ildə Ankarada 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açılmasını təmin 
etdi. Ərzurum məbusu sifətiylə Məclis və Hökumət 
Başçılığına seçildi. TBMM bir qurucu məclis kimi 
çalışaraq İstiqlaliyyət Müharibəsini icra edəcək olan 
Anadolu hökumətinin infrastrukturunu qurdu.

Mustafa Kamal və yoldaşları Havzadakı iş-
lərini tamamladıqdan sonra 12 iyun 1919-cu ildə 
Amasiyaya keçdi. 22 İyun 1919-cu ildə Rauf 
bəy (Orbay), Kazım Qarabəkir Paşa, Refet Bəy 
(Belə) və Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ilə birlikdə 
Amasya bəyanaməsini nəşr etdi. Təmimnamə 
hazırlandıqdan sonra Ərzurumda olan 15-ci Ko-
lordu Komandiri Kazım Karabekirə göndərilərək 
təsdiqi alındı. Daha sonra bütün mülki amir və 
hərbi komandirlərə teleqrafla çatdırıldı. Amasya 
bəyanaməsi İstanbulda olan işğal güclərinin re-
aksiyasını çəkmişdir və İngilislər Mustafa Kama-
lı İstanbula geri gətirmək üçün İstanbul hökumə-
ti üzərindəki təzyiqlərini artırmışdır. Bu sırada 
Daxili İşlər naziri olan Əli Kamal bəy bir təmim-
namə yayımlayarak Mustafa Kamalın yaxşı bir 
əsgər olduğunu ancaq İngilis təzyiqi nəticəsində 

vəzifəsindən alındığını ifadə etmişdir. Amasya 
bəyanaməsində vətənin bütövlüyü və millətin 
müstəqilliyinin təhlükədə olduğu, İstanbul Hö-
kümətinin üzərinə götürdüyü məsuliyyəti yerinə 
yetirmək, bu vəziyyətin milləti yox olmuş kimi 
göstərdiyi izah edilmişdir. Təlimatnamədə «Mil-
lətin istiqlalını yenə millətin əzm və qərarının 
qurtaracağını» elan edilmişdir. Anadolunun hər 
baxımdan etibarlı bir yeri olan Sivasda bir konq-
res toplanacağı ifadə edilmişdir. Bu konqresə qa-
tılmaq üçün hər ildən 3 nümayəndənin seçilərək 
göndərilməsi və nümayəndələrin Səyahətlərini 
gizli tutmaları istənmişdir. Şərq illəri üçün də Ər-
zurumda bir konqresin toplanacağı, daha sonra 
Ərzurum Konqresi üzvlərinin də Sivasa qatılmaq 
üzrə hərəkət edəcəyi ifadə edilmişdir.
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     İnönü Döyüşləri
İngiltərə baş naziri Lloyd Corca görə Yuna-

nıstan böyüməli və İngiltərə ilə mənfəətləri bir-
leştirilmeliydi. Yunanıstan boğazları Avropaya 
açıq tutmalı, Aralıq dənizində İngiltərənin ma-
raqlarına uyğun davranmalıydı. Əgər belə dav-
ranmazsam İngilis donanması onu uslandırmak 
üçün çatardı. Sevres sazişinin qüvvət istifadə 
tətbiq oluna aydın olmuşdu. İttifaq Dövlətləri isə 
qüvvət istifadə halda deyildi. İttifaq Dövlətlə-
ri, yunanlar yalnız Türk illərini alıb öz vətəninə 
qatmaq üçün deyil, öz iddialarını da icra etmək 
üçün Anadoluya çıxardı. Ancaq İttifaq Dövlətləri 
də Türkiyəyə qarşı tətbiq olunacaq siyasətlərdə 
artıq birlikdə deyil. İtaliya Yunanların Anadolu-
ya yerləşməsindən ötəri narahat idi. Fransa isə 
Suriyadakı torpaq qazanclarını kafi görür. Artıq 
Yunanlar öz orduları Anadoluya boyun eğdirmek 
məcburiyyətindədir. Mustafa Kamal də Yunan 
ordusunu yenerse, Türkiyəni xilas olacaq. 6 Yan-
var 1921 günü Bursa da Eskişehirə və Uşak’tan 
Afyon’a doğru iki qol halında irəli harekâta baş-
layan Yunan Ordusu, 9 Yanvar İnönü mövqelə-

rini qədər irəlilədi. Ancaq Türk Or-
dusunun müdafiəsi qarşısında irəli 
getməyəcəyini anlayaraq, 11 yan-
var 1921 səhəri İnönü mövqelərdən 
çəkilmək məcburiyyətində qaldı. 
Birinci İnönü Müharibəsi nizamlı 
ordunun ilk zəfəri olduğundan Ku-
va-yi Milliye’dir nizamlı orduya ke-
çid sürətlənmiş, xalqın yeni qurulan 
orduya etibarı artmışdır. Bu müvəf-
fəqiyyət bütün dünyanın diqqətini 
çəkmiş; İttifaq Dövlətləri, 26 yan-
var 1921-ci ildə Osmanlı Dövlətinin 
Londona bir heyət göndərməsini və 
bu yığıncaqda Ankara hökumətini 
də nümayəndə alınmasını istəmişlər.

Birinci İnönü zəfərindən sonra İttifaq Döv-
lətləri Sevr Andlaşmasında Türklərin faydasına 
bir dəyişiklik edilməsini görüşmək üçün Lon-
donda bir konfrans toplanmasına qərar vermiş-
lər. 21 Fevral-11 Mart 1921 tarixləri arasında 
edilən konfransda, Türklər faydasına bir nəticə 
çıxmamış, mübarizə davam etmişdir. Yunanıstan, 
London Konfransı bitmədən, Anadoluda yeni 
bir hücum etmək üzrə hazırlıqlara başlamışdır. 
23 Mart 1921 günü səhər erkən saatlarda, 3-cü 
Yunan korpusunun Qərb cəbhəsində, 1-ci Yunan 
korpusunun da Cənubi cəbhəsində irəli hərəkətə 
keçməsiylə Müharibələr başlamışdır. 23 Mart-1 
Aprel 1921 arasında meydana gələn İkinci İnö-
nü Müharibəsi təkrar Türk Qüvvələrinin zəfəriy-
lə sona çatmışdır. Bu zəfərdən sonra Fransızlar 
Zonguldakdan, İtalyanlar da Cənubi Anadoludan 
əsgərlərini çəkməyə başlamışdır.

Hakimiyyətin təmin edilməsi
Mərkəzi yoxlamadan uzaq olan Kuva-yi Milliyə təşkilatları paylanaraq nizamlı bir ordu 

yaradıldı. Türkiyə İstiqlaliyyət Müharibəsinin ən qanlı qarşıdurmaları, nizamlı orduya 
qatılmağı qəbul etməyən Kuva-yi Milliyə qruplarına qarşı verildi.

Kütahya-Eskişehir 
Müharibəsi
İnönü Döyüşlərində müdafiə taktikası tət-

biq edən Türk Ordusu, Aslıhanlar-Dumlupınar 
çarpışmalarında isə hələ hücum gücünə çata 
bilmədiyini göstərmişdi. Bu vəziyyətdən fay-
dalanmağa qərar verən Yunan Ordusu İnönü, 
Eskişehir, Tiryək və Kütahya arasındakı xəttdə 
iştirak edən Türk mövqelərini yüklənərək bura-
ları işğal etmək və Ankaraya qədər irəliləmək 
istəyirdi. Möhkəmlətmə birliklərlə yaxşıca güc-
lənən Yunan Ordusu 10 iyul 1921-ci ildə eti-
barən hücuma keçdi və 20 İyula qədər etdikləri 
hücumlarla Türk Ordusunu geri çəkilməyə məc-
bur etdi. Mustafa Kamal Paşa Türk Ordusunun 
Sakarya çayının şərqinə qədər çəkilməsini əmr 
etdi. Beləcə vaxt kazanılacaktı. Bu döyüşlər so-
nunda Eskişehir, Kütahya, Afyon kimi böyük 
strateji bölgələr əldən çıxdı. TBMM-mənəvi 
pozuqluğu yaşandı və sərt müzakirələr meydana 
gəldi. Ancaq Yunan Ordusu böyük atəş və silah 
üstünlüyünə baxmayaraq, Türk Ordusunu yox 

edə bilməmişdi. Türk Ordusu, etibarlı bir şəkil-
də Sakarya şərqinə çəkilmişdi.

Kütahya-Eskişehir Müharibəsi sonrasında 
Böyük Millət Məclisi içində iqtidara yəni Mus-
tafa Kamal Paşaya qarşı reaksiyalar artmağa baş-
ladı. Bu müxalifəti yöneltenler ordunun başına 
keçməsi üçün Mustafa Kamal Paşaya təzyiq et-
məyə başladı. Gerçək niyyətləri isə Onu Anka-
radan uzaqlaşdırmaq və Ənvər Paşanın iqtidarını 
təmin etmək idi. Mustafa Kamal Paşa, 4 Avqust 
1921 günü Böyük Millət Məclisində etdiyi da-
nışmaqla başkomutan olmağı qəbul etdiyini an-
caq başkomutanlığın faydalı ola bilməsi üçün 
Məclisin ordu ilə əlaqədar səlahiyyətlərini üç 
ay müddətində özündə yığacaq bir qanun çıxar-
dılması lazım olduğunu açıqladı. Paşanın baş 
komandirliyini istəyənlərin bu şəkildə xəyalları 
suya salınmış oldu. 5 Avqust 1921 günü səs bir-
liyi ilə çıxardılan qanun ilə Mustafa Kamal Paşa, 
TBMM Orduları Başkomutanlığı’na gətirildi.
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Sakarya  Meydan Müharibəsi

Böyük Hücum

Tam 1 il sürən hücum hazırlıqları nəticəsində, 
26 Avqust 1922 səhəri böyük bir diqqətlə hazır-
lanan hücum planı tətbiqə qoyuldu. 26-30 avqust 
1922-ci ildə edilən Böyük Hücum, Qurtuluş Dö-
yüşünün son mərhələsidir. 30 Avqust günü Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi’nde bir gün içində 
Yunan Ordusunun böyük bir hissəsi məhv edildi. 
31 Avqustda Mustafa Kamal Paşa komandirlərini 
Çalköy’deki qərargahında yığaraq qaça bilən Yu-

nan qüvvələrinin sürətli bir şəkildə təqib edilmə-
sini və İzmir ilə ətrafındakı kuvvetleriyle birleş-
memesi üçün üç qoldan Egeyə doğru ilerlenmesini 
əmr etdi. 1 Sentyabr günü Baş komandir Mustafa 
Kamal bir bəyanat yayımlayaraq ordulara bu əm-
rini verdi: «Bütün yoldaşlarımın Anadoluda daha 
başqa meydan müharibələr veriləcəyini nəzərə ala-
raq irəliləməsini və hər kəsin ağıl gücünü, igidlik 
və vətənpərvərlik qaynaqlarını yarışırcasına əsir-
gəmədən verməyə davam etməsini istəyirəm. Or-
dular ilk hədəfiniz Aralıq dənizinin. İrəli!»

Türk Ordusu 2 Sentyabrda Xidmətçinin geri 
aldı. Burada Yunan Ordusu baş komandiri General 
Nikolaos Trikupis əsir edildi. 9 Sentyabrda Türk 
süvariləri İzmirə girdi. 18 Sentyabr 1922-ci ildə 
qədər edilən Takip harekatıyla bütün Qərb Ana-
doludakı Yunan birlikləri sərhəd xaricinə çıxarıldı. 
Türk ordusunun qazandığı bu müvəffəqiyyət, Mu-
danya Atəşkəs sazişinə gedən müddəti başlatdı.

Karşıyaka’da Mustafa Kamalın qalması üçün 
yaxınları Yunanların əlində əsir olan bir ata-oğul 
evlərini hazırlamışdır. Bu evdə daha əvvəl Yunan 
kralı Konstantin də qalmış, evə nərdivanlarda 
ayaqları altına sərilən Türk Bayrağını tapdalaya-
raq girmişdir. Bu dəfə ata-oğul pilləkəndə Yunan 
Bayrağını sərmişdir. Mustafa Kamal Paşa evə gi-
recekken «Lütfedin, bu qarşılıqla bu ləkəni silin!» 
deyilmişdir. Mustafa Kamal Paşa da «O, keçmişsə 

səhv etmiş; bir millətin qüruru olan bayraq tapda-
lanmaz, mən onun səhvini təkrar etməm. Bayrağı 
qaldırın yerdən.» deyərək bayrağı kaldırtmıştır.

İzmir kurtarıldıktan sonra əsl problem, İstan-
bul və Boğazlar Bölgəsində sürməkdə olan müt-
təfiq qüvvələr işğalının sona erdirilmesidir. Türk 
qüvvələri dərhal Çanaqqalaya yönələrək buraların 
Trakya daxil boşaldılmasını taleb ederler. İngiltərə 
buna əlavə donanma (ki içlərində zamanın ən müa-
sir 2 ədəd təyyarə gəmisi var) və quru qoşunları 
göndərərək cavab verir. Eyni şəkildə ABŞ başçısı 
da 28. sentyabr 1922 günü 13 yeni döyüş gəmisinin 
Türkiyəyə qonşu dənizlərə göndərilməsini emre-
decektir. 1908–1923 arasında komandiri Admiral 
Bristol olan USS Scorpion gəmisinin, kəşfiyyat 
etmək surətiylə Lozanna müqaviləsi edilənə qədər 
davamlı İstanbulda olduğu da aydın olur. Barışa ge-
dən yol ancaq bu ciddi hərbi və siyasi təzyiqlərlə 
mübarizəyə davam nəticəsində kazanılmıştır.

Mustafa Kamal Paşa, Başkomutanlığa 
keçməsinin dərhal ardından nəşr Tekalif-i Milliye 
Əmrləri ilə xalqı ordunun təchiz edilməsi üçün 
səfərbərliyə çağırdı. 12 Avqustda Polatlı’da 
təftiş edərkən atdan düşdü və qabırğa sümüyü 
qırıldı. 23 Avqust-13 Sentyabr 1921 tarixlərində 
edilən Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunan 
Ordusunun hücum gücü tükəndi. Türk Ordusu 
ani bir hücumla Yunan Ordusunu Sakarya çayının 
şərqindən çıxarmağı bacardı. Bu zəfərdən sonra 
19 sentyabr 1921-ci ildə Böyük Millət Məclisi 
Baş komandir Mustafa Kamal Paşanı yekdilliklə 
Marşal rütbəsinə qaldırdı etdirdi və Qazi titulu 
verdi. Sakarya Meydan Müharibəsi sonunda Türk 
ordusunun itki; 5713 şəhid, 18.480 yaralı, 828 əsir 
və 14.268 itkin olmaq üzrə ümumi 49.289’dur. 
Yunan ordusunun zərəri; 3758 ölü, 18.955 yaralı, 
354 itkin olmaq üzrə ümumi 23.007’dir.

Sakarya Meydan Müharibəsini sonra, 13 
oktyabr 1921-ci ildə Ankara hökuməti ilə Cənubi 

Qafqaz respublikaları arasında Qars müqaviləsi 
imzalandı. Beləcə Türkiyənin şərq sərhədi 
tamamilə təhlükəsizlik altına alındı. Fransa 
isə TBMM Hökuməti ilə 20 Oktyabr 1921-ci 
ildə Ankara sazişi imzaladı. Bu andlaşma ilə 
Fransa TBMM Hökumətini tanımış və Hatay-
İskenderun xaricində, Türkiyənin bugünkü 
cənub sərhədi çəkildi. Əhd sayəsində cənub 
cəbhəsi etibarlı vəziyyətə gəldiyindən buradakı 
Türk birlikləri də Qərb Cəbhəsinə yerləşdirilir. 
İtalyanlar isə, Sakarya Meydan Müharibəsini 
sonra Cənubi Ege və Aralıq dənizi bölgələrində 
tutunamayacaklarını anlayaraq 1921-ci ilin 
sonuna qədər işğal etdikləri yerlərdən çəkildi. 
Sakarya Meydan Müharibəsi sonrasında İngiltərə 
də Ankaranı tanıyaraq TBMM ilə, 23 oktyabr 
1921 tarixində məhbusların sərbəst buraxılması 
mövzusunda əhd edildi.
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Mudanya 
Atəşkəs 
Müqaviləsi
Böyük Hücumdan sonra Mudanya 
Atəşkəs sazişinin imzalanması ilə 
müharibə sona çatmışdır. Əhd 11 
oktyabr 1922 tarixində imzalanmış-
dır. Əhd TBMM, İngiltərə, Fransa 
və İtaliya arasında imzalanmışdır. 
Yunanlar danışıqlara qatılmamış, 
İtaliya icra onları təmsil etmişdir. 
Bu müqavilənin şərtlərinə görə Türk 
və Yunan orduları arasındakı döyüş 
bitmişdir. Şərq Trakya Türkiyə Bö-
yük Millət Məclisinə təslim edilmiş 
və barış andlaşması imzalanana qə-
dər TBMM-nin burada ən çox 8000 

nəfərlik bir jandarma qüvvətini saxlamasına təsdiq verilmişdir. Boğazlar və İstanbul TBMM hökumə-
tinin rəhbərliyinə buraxılmışdır. Barış andlaşması edilənə qədər SSRİ dövlətlərinin İstanbulda qalma-
sı qərara bağlanmışdır.

udanya Atəşkəs sazişindən 
sonra sülh danışıqlarının 
aparılması üçün tərəfsiz bir 
ölkə olan İsveçrənin Lozan-

na şəhəri seçilmişdir. Türkiyəni İsmət İnönü təmsil 
etmişdir. Konfrans 20 noyabr 1922 günü toplan-
mış və anlaşılmazlıq nəticəsində 4 fevral 1923-
cü ildə danışıqlar kəsilmişdir. 23 Aprel 1923-cü 
ildə danışıqlar təkrar başlamış və 24 iyul 1923-cü 
ildə Lozanna müqaviləsi imzalanmışdır. Lozanna 
Andlaşmasında 20 oktyabr 1921-ci ildə Fransız-
larla edilən Ankara Antlaşmasındaki cənub sərhə-
di eynilə qorunmuşdur. İraq sərhədi çizilememiş 
və 9 ay ərzində həll edilməsi qərarlaşdırılmışdır. 
Meriç çayı yunanlarla olan sərhəd qəbul edilmiş-
dir. Karaağaç və Ətrafı döyüş təzminatı olaraq 
Türkiyəyə verilmişdir. Ege dənizindəki Bozca-
ada və İmroz Türkiyəyə verilmiş, Yunanların 
əlində qalan Anadoluya yaxın adaların silahsız-
landırılmasına qərar verilmişdir. Kapitulyasiyalar 
tamamilə qaldırılmışdır. 1845’ten Birinci Dünya 

Müharibəsinin sonuna qədər olan Osmanlı İmpe-
riyasının borcları sərmayə üzərindən yenidən he-
sablanaraq azaldılmışdır. Öhdəliklər Osmanlıdan 
ayrılan dövlətlərə gəlirlərinə mütənasib olaraq 
bölüştürülmüştür. Türkiyənin borcları Türk pulu 
və ya fransız frankı üzərindən ödəmə təklifi qə-
bul edilmişdir. Lozanna Boğazlar Müqaviləsi ilə 
Boğazlardan sərbəst keçid təmin edilmiş, Boğaz-
lar Komissiyası qurulmuş, Boğazlar və ətrafıdır 
askersiz hala gətirilməsi təmin edilmişdir. İstan-
bulda yaşayan Rumlarla Qərb Trakyada yaşayan 
Türklər xaric Türkiyədəki bütün Rumlarla Yuna-
nıstandakı bütün Türklərin yer dəyişdirməsi təs-
diq edilmişdir. Beləcə Qurtuluş Döyüşü, 24 iyul 
1923-cü ildə imzalanan Lozan Müqaviləsi nəti-
cələnmişdir. Bu andlaşma ilə Sevr müqaviləsi qü-
vvədən qalxmış, Türkiyə Respublikası Lozanna 
müqaviləsi təməlləri üzərinə qurulmuşdur.Lozan Barış Antlaşması

M
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1923-1938
Uşaqları çox sevən Atatürk Afət (İnan), Səbihə Göyçən, Fikriyə, Ülkü, Nəbilə, Ruqiyə, 

Zəhra adlı qızları və Mustafa adlı çoban oğlanı mənəvi övladlığa götürmüş, Əbdürrəhim və 
İhsan adlı iki uşağı isə himayəsinə almışdır.

Soyad qanununa uyğun olaraq 24 noyabr 1934-cü ildə TBMM tərəfindən Mustafa Kamala 
«Atatürk» soyadı verilmişdir.

Atatürk coğrafiya dərsində (26 noyabr 1930)
Fransız və alman dillərini bilirdi.
10 noyabr 1938-ci il saat 09:05-də tutulduğu sirroz xəstəliyindən İstanbulda Dolmabaxça 

sarayında vəfat etmişdir. Cənazəsi 21 noyabr 1938-ci ildə müvəqqəti olaraq Ankara 
Etnoqrafiya Muzeyində dəfn edilmiş, mavzoleyi tikildikdən sonra 10 noyabr 1953-cü ildə 
oraya köçürülmüşdür.

1927, 1931, 1935-ci illərdə TBMM tərəfindən yenidən prezident seçilmişdir.
15-20 oktyabr 1927-ci ildə İstiqlaliyyət Müharibəsindən və respublika qurulmasından bəhs 

edən Böyük nitqini, 29 oktyabr 1933-cü ildə 10-cu İl Nitqini söyləmişdir.
29 yanvar 1923-cü ildə Lətifə xanımla evlənmiş, bu evlilik 5 avqust 1925-ci ilədək davam 

etmişdir. 

ATATüRK
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ATATüRK
Qazi Mustafa Kamal Paşa
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TÜRKİYƏ
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RECEP TAYİP
ERDOĞAN

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 26 fevral 1954-cü ildə 
İstanbulun Qasımpaşa bölgəsində doğulmuşdur. 
1965-ci ildə Piyalə paşa ibtidai məktəbini bitirmişdir. 
Həmin il İmam Xatib liseyinə daxil olmuş və 1973-cü 
ildə oradan məzun olmuşdur. Daha sonra ali təhsilini 
Mərmərə Universitetinin İqtisadi və ticari elmlər 
fakültəsində almışdır. Camialtı, İETT, və Eroksporda 
16 il futbol oynamışdır. 12 sentyabr 1980-cı ildən 
sonra futboldan ayrılmışdır. 2007-ci ildə «NTV» dəki 
proqramda türk olduğunu söyləmişdir.
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Milli Türk Birliyindəki fəaliyyətindən sonra 
1976-ci ildə islami dəyərlərə sadiqliyi ilə bilinən 
Milli Səlamət Partiyası Bəyoğlu Gənclər Şöbəsi-
nin sədri və həmin il də MSP İstanbul il (vilayət) 
başçısı seçilmişdir. 1977-ci ildə bir konfransda 
tanış olduğu Əminə xanımla 4 iyul 1978-ci ildə 
evlənmişdir. Evliliklərindən Əhməd Burak və 
Nəcməddin Bilal adında iki oğlu, Əsra və Süməy-
yə adında iki qız övladı olmuşdur.

1982-ci ildə hərbi xidmətdə olan və ehtiyat 
zabit təhsilini Tuzlada alan Ərdoğan qərargah za-
biti olaraq əsgərliyini bitirmişdir. Hərbi xidmətdən 
döndükdən sonra əvvəllər çalışdığı şirkətdə təx-
minən il yarım işləmişdir. Sonraki iş fəaliyyətini 
başqa bir şirkətdə müdir olaraq davam etdirmişdir.

Türkiyədə 12 sentyabr 1980-cı il çevrilişin-
dən sonra ləğv edilmiş Milli Səlamət Partiyası-
nın xəttini davam etdirən 1983-cü ildə qurulmuş 
Rifah Partiyası ilə siyasi fəaliyyətə təkrar qayı-
dan Ərdoğan 1984-cü ildə partiyanın Bəyoğlu 
rayon başçısı və yüksək idarə orqanına üzv seçil-
di. 1986-cı ildə əlavə seçkilərdə deputatlığa na-
mizədliyi irəli sürüldü. 1989-cu ildə isə Bəyoğlu 
rayonundan bələdiyyə sədrliyinə namizəd oldu. 
1989-cu il seçkilərində Rifah Partiyası ikinci yeri 
tutdu. 1991-ci ildə təkrar deputatlığa namizədli-
yini irəli sürdü. Partiya limiti keçdi və Ərdoğan 
millət vəkili oldu. Lakin müxtəlif bəhanələr gə-
tirərək Yüksək Seçim Qurumu deputat mandatını 
ləğv etti.

Siyasi fəaliyyəti

27 mart 1994-cü il seçkilərinə qədər partiyanın İstanbul İl (vilayət) başçısı vəzifəsində işləyən 
Ərdoğanın İstanbul Bələdiyyəsinin sədrliyinə namizədliyi də irəli sürüldü. 27 mart 1994-cü ildə 
keçirilən seçkilərdə İstanbul Bələdiyyəsinin sədri seçildi.

İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən müzakirələr zamanı
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Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 dekabr 
1997-ci ildə dəvət olunduğu Siirtdə mitinq 
zamanı oxuduğu bir şeirə – Ziya Göyalpın 
1912-ci ildə «Balkan Savaşı» üçün 
yazdığı «Asker Duası»nın dəyişdirilmiş 
bir hissəsinə görə və çıxışının davamında 
«hər dövrün Firoun və Nemrutları olduğu 
kimi bunun qarşısına çıxacaq Musa və 
İbrahimləri də var» söyləməsi səbəbindən 
həbs olunur. Türkiyə Cinayət Məcəlləsinin 
312/2 maddəsinə əsasən xalqı dini və irqi 

ayrı-seçkiliyə görə kin və düşmənçiliyə 
açıq şəkildə təhrik etməkdə təqsirli 
bilinərək Diyarbakır Dövlət Təhlükəsizlik 
Məhkəməsi tərəfindən 1 il həbs cəzası alır 
və 860 mln. TL cərimələnir. Daha sonra 
bu cəza 10 ay həbs və 176,666,666 TL pul 
cəzası ilə əvəzlənir. 10 aylıq həbsin 4 ayını 
məhbəsdə yatan Ərdoğan əfv olunaraq 
azadlığa çıxır. Bu cəzasını 24 iyul 1999-
cu ildə çəkib bitirir.

Türkiyədə islami zümrəyə qarşı yürü-
dülən siyasətin nəticəsi olaraq Fəzilət Par-
tiyasının konstitusiya məhkəməsi tərəfin-
dən ləğv edilməsindən sonra, bitərəf qalan 
millət vəkilləri yeni partiya qurma cəhdlə-
rini «mühafizəkarlar» və «islahatçılar» adı 
ilə iki qanadda davam etdirirlər. «Müha-

fizəkarlar» adlandırılan qanad Recai Ku-
tanın sədrliyi ilə 20 iyul 2001-ci ildə Səa-
dət Partiyasını qurarkən, «islahatçılar» da 
Tayyib Ərdoğanın liderliyində 14 avqust 
2001-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası-
nı yaradırlar. Tayyib Ərdoğan partiyanın 
sədri seçilir.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ prezidenti Barak Obama Ağ Ev Gül bağçasında  
birgə mətbuat konfransı zamanı.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Vladimir Putin



Qurulan Ədalət və İnkişaf Partiyası 3 noyabr 2002-ci il seçkilərində səslərin böyük 
çoxluğunu qazanaraq təkbaşına iqtidara gəlir.[13][14][15] Seçkilərin birinci mərhələsində 
müxtəlif bürokratik əngəllərlə namizədliyi qəbul edilməyən Ərdoğan Siirtdə keçirilən təkrar 
seçkilərdə millət vəkili seçilir. Abdullah Gülün baş nazir olduğu 58-ci hökumətin istefasından 
sonra 59-cu hökuməti quraraq Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri olur.RECEP

ERDOĞAN
TAYİP

Ədalət və İnkişaf Partiyası





    5756

Ərdoğan hökuməti ilə Türkiyədə davam edən 
iqtisadi böhran dayandı, kəskin inflyasiyanın 
qarşısı alındı. Eyni zamanda Ərdoğan ölkədə bö-
yük korrupsiya qruplarını ifşa edərək məhkəmə 
önünə çıxartdı.

Eyni zamanda siyasi sahədə də Türkiyə daha 
aydın bir siyasi xəttə keçdi. Kipr məsələsində at-
dığı siyasi addımlarla bu məsələnin həllində daha 
dinamik bir hal nümayiş etdirdi.Eyni zamanda 
Amerikanın İraqa müdaxiləsi zamanı Türkiyəni 
bacardıqca bu məsələdən kənarda tutaraq İraq ba-
taqlığına düşməkdən qorudu. Yaxın Şərqdə İsra-
ilin özbaşınalıqlarına qarşı daha həssas olan Ər-

doğan hökuməti fələstinlilərin demokratik yolla 
hakimiyyətə gətirdiyi hökumətə qarşı beynəlxalq 
embarqodan narazı olduğunu da müxtəlif yollarla 
bildirdi.Türkiyənin Ermənistanla əlaqələr qurma-
sını tələb edən bəzi qüvvələrə qarşı da dayanan 
Ərdoğan hökuməti bu məsələdə Azərbaycan tor-
paqlarının işğaldan azad olmasını əsas şərt olaraq 
irəli sürməkdədir. Göz ardı edilməməsi gərəkən 
şeylərdən biri isə hakimiyyətin pul siyasəti nəti-
cəsində 2002-ci ildəki 600 milyon dollarlıq xarici 
borc tamamilə aradan qalxaraq, 2012-ci ildə 48 
milyard dollarlıq müsbət saldoya çatmışdır.

Ədalət və 
İnkişaf  Partiyası
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TÜRKİYƏ
ABŞ



TÜRKİYƏ: RECEP TAYİP
ERDOĞAN
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büyük yasının 
haykırtısından 
saçının leçeyi kopup 
ayaklarına 
kapanmıştı.
Evet, Karanfil 
için-için 
kanlı 
göz yaşları
dökürdü ... 
divane 
saçlarının 
kanlı leçekleri 
bağrına.

KARANFİL

BAKÜ

20 OcAK...



Mövlud Çavuşoğlu (türk. Mevlüt Çavuşoğlu; d. 5 avqust 1968-ci il, Alanya, Türkiyə) — 
Türkiyə siyasətçisi və dövlət xadimi. Türkiyə Respublikasının 48-ci xarici işlər naziri (29 avqust 
2014 – 28 avqust 2015), həmçinin Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı (Antalya vilayətini 
təmsil edir).

ÇavuşoğluMövlud
Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici işlər naziri
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Parlamentə ilk dəfə 2002-ci ildə seçilib, Türkiyənin Ədalət və İnkişaf 
Partiyasının ya ra dı cı larından biridir. Av ro pa Şurası Par lament Assamb le ya sının 
pre zidenti olub (2010-2012).

Özəl H. Emin Paşa Lise yi ni əla qiymətlərlə bitirən Ça vuş oğlu, 1988-ci ildə 
Ankara Uni versitetinin siyasi biliklər fakül təsini bitirib.

Diplomatik fəaliyyəti...
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FRANSA, 
AMERİKA, 
SURİYA, 
İRAK, 
İRAN, 

TÜRKİYƏ...
ERMƏNİSTAN, RUSİYA, 

AZƏRBAYCAN
GÜNDƏMİ

TÜRKÜN GÜCÜ!!! 
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AZƏRBAYCANTÜRKİYƏ



Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri 

son 25 ildə
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14 yanvar 1992-ci il tarixində Azərbaycan və 
Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərlə bağ-
lı imzalanan müqavilənin üzərindən 25 il keçdi. 
Hörmətli dinləyicilər, biz “Türkiyə və Avrasiya 
gündəmi” verilişinin bugünkü buraxılışında Tür-
kiyə - Azərbaycan münasibətləri və bunun böl-
gəyə təsiri barədə danışacağıq. Mətni Atatürk 
Universiteti Beynəlxalq Əlaqələr fakültəsinin 
müəllimi Cəmil Doğaç İpek yazıb, Sevda Mirzə 
oxuyur.

18 oktyabr 1991-ci il tarixində müstəqillik 
aktı qəbul edən Azərbaycan respublikasını Tür-
kiyə bir ay keçmədən, yəni noyabrın 9-da tanıyan 
ilk dövlət oldu. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
diplomatik əlaqələr isə rəsmi olaraq 1992-ci ilin 
14 yanvarından başladı.

İkili əlaqələrin artırılması və gücləndirilməsi 
məqsədilə 2010-cu ildə prezidentlər səviyyəsin-
də Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şura-
sının mexanizmi yaradıldı. Sonra Türkiyə-Azər-
baycan-Gürcüstan, Türkiyə-Azərbaycan-İran və 

Türkiyə-Azərbaycan-Türkmənistan üçlü görüşlə-
ri keçirildi, regional sabitlik, sülh və rifahı təmin 
edəcək əhəmiyyətli mexanizmlər işlənildi.

Xəzər dənizi enerji qaynaqlarının dünya ba-
zarına çıxarılmasını nəzərdə tutan Bakı-Tbili-
si-Ceyhan Boru Kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
Qaz Boru Kəməri layihələrinin reallaşdırılması 
Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji ortaqlığa 
gedən yolda mühüm addım oldu.

Bu gün iki ölkə arasında ticarət həcmi təx-
minən 5 milyard dollardır. Hər iki ölkənin hədəfi 
2023-cü ilə qədər ticarət həcmini 15 milyard dol-
lara çatdırmaqdır.

Qarşılıqlı etibar və həmrəylik əsasında forma-
laşan Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri beynəlxalq 
platformalarda da davam edir. Hər iki dövlət Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Qaradə-
niz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Şurası və 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında birgə əməkdaşlıq 
nümayiş etdirir.

Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əmək-
daşlıq çərçivəsində iki ölkənin silahlı qüvvələri ara-
sında koordinasiyanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
hər il hərbi manevrlər təşkil olunur. Son olaraq bu il 
may ayının əvvəlində Azərbaycanın paytaxtı Bakı 
yaxınlığında həyata keçirilən hərbi təlimlərdə 1000 
əsgər, 80 tank və zirehli maşın, 60 quru və hava 
topu, 12 Mi-35 və Mi-17 hücum və nəqliyyat ver-
tolyotları, o cümlədən hava müdafiəetmə sistemləri 
yer aldı. Manevr 5 maya qədər davam etdi və mü-
vəffəqiyyətlə nəticələndi.

Azərbaycan və Türkiyə - hər iki ölkənin xalqla-
rının böyük əksəriyyəti türklərin Oğuz boyundandır. 
Eyni kök və coğrafi yaxınlıq Türkiyənin Azərbay-
canla yaxın dialoq qurmasını asanlaşdırır.

Türkiyənin Azərbaycanla əlaqələri yüksək strateji 
səviyyədədir. Hər iki ölkədə prezident seçilən dövlət 
başçısının birinci olaraq qardaş respublikaya getməsi 
ənənəvi hal alıb və simvolik əhəmiyyət daşıyır.

Türkiyə-Azərbaycan ikitərəfli əlaqələri bölgədə 
sabitlik və sülhün qurulmasına xidmət edir, heç bir 
ölkəyə təhdid yaratmır.

Türkiyə - Azərbaycan əlaqələri strateji ortaq-
lıq anlayışını tam mənasıyla daşıyır. Son 25 ildə iki 
ölkə arasında əldə edilmiş uğurlar sarsılmaz birlik, 
dostluq və qardaşlıq bağının bir göstəricisidir.

Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi içərisində, 
sülh yolu ilə həllinə səy edir. Bu çərçivədə ATƏT-in 
Minsk Qrupunun bir üzvü olaraq cəhdlərini əsirgə-
mir. Xüsusilə, 2016-cı il Aprel döyüşləri, Azərbay-
can-Ermənistan arasında yaşanan şiddətli qarşıdur-
malar və can itkiləri Dağlıq Qarabağ müzakirələrini 
daha da artırdı. Amma təəssüf ki, Minsk üçlüyü qə-
rarlı addım atmamaqla müddəti uzadır. Beynəlxalq 
qərarlara əməl olunmur. Heç nəyə baxmayaraq, 
Yuxarı Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü içində sülh yollarıyla həll edilməsi Tür-
kiyənin Azərbaycana dəstəyilə davam edir.

Bundan başqa, enerji mövzusu da iki ölkə ara-
sında əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biridir. Qlo-
bal bir layihə olan TANAP, yəni Trans Anadolu 
Təbii Qaz Boru Xətti Layihəsinin addımları sürətlə-
nib. TANAP-ın yola düşməsiylə, Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu və bu kimi layihələrlə Azərbaycan və 
Türkiyənin mövqeyi və bölgədəki strateji əhəmiy-
yəti daha da artacaq. Bu istiqamətdə əzm, qətiyyət 
və siyasi iradə hər iki ölkədə də vardır.
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Erkan Özoral
Türk diplomat, büyükelçi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
uluslararası ilişkiler bölümünden 1989 yılında mezun 
olduktan sonra, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda aday 
meslek memuru olarak göreve başladı.

T.c. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür 
Yardımcılığı’nda ve daha sonra Konsolosluk Genel 
Müdür Yardımcılığı’nda görev yaptıktan sonra, 1992 
– 1994 yıllarında T.c. Riyad Büyükelçiliği’nde üçün-
cü kâtip, 1994-1997 yıllarında ise T.c. Karlsruhe Baş-
konsolosluğu’nda muavin konsolos olarak görevine 
devam etti.

TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN
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TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN
QARABAĞ...

1997-1999 yıllarında Ankara’da Dışişleri 
Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü’nde ikinci 
kâtip ve başkatip olarak görev yapan Büyükelçi 
Özoral, 1999-2003 yılları arasında T.c. Berlin 
Büyükelçiliği’nde müsteşar olarak kariyerine 
devam etti. 2003-2005 yıllarında Dışişleri 
Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü’nde şube 
müdürü olarak çalıştı, 2005-2009 yıllarında ise 
T.c. Bakü Büyükelçiliği’nde birinci müsteşar 
olarak görev yaptı.

XOcALI SOYQIRIMI
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TüRK İYƏ
AZƏRBAYCAN

2009 – 2011 sırasıyla, Hazine ve Mâliye Bakanlığı’na bağlı 
İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çok Taraflı 
Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı 
olarak çalışan Erken Özoral, 2011-2014 yılları arasında 
T.c. Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı’nda «dışişleri 
danışmanı elçi» olarak görev yapmış; Eylül 2014’ten Ekim 
2016 tarihine kadar da T.c. cumhurbaşkanlığı Dışişleri 
Başdanışmanlığı’nda «dışişleri danışmanı elçi» olarak çalıştı.

Erkan Özoral, 11. Ekim 2016 tarihinde T.c. Bakü 
Büyükelçiliği’ne tâyin edildi.
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TÜRK GÜNDƏMİNDƏ QARABAĞ MÖVZUSU
ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI TƏCAVÜZÜ VƏ 
TÜRKİYƏNİN BU İSTİQAMƏTDƏ SİYASƏTİ

“Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ mövzusu necə bir
qanayan yaradırsa, bilinməlidir ki, bizim üçün də elə
qanayan bir yaradır. Bundan fərqli bir düşüncə bizdə
əsla ola bilməz. Bu məsələni də sona qədər təqib edirik
və bundan sonra da təqib etməkdə davam edəcəyik”.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan
ürkiyənin baş naziri
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QARABAĞ...
XX
əsrin 80-ci illərinin sonu- 90-cı illərinin əvvəl-
lərində, xüsusilə SSRİ-nin süqutu ərəfəsində 
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini daha 
da genişləndirdiyi dövrdə Ermənistan öz döv-
lət müstəqilliyinin ilk addımlarını Türkiyəyə və 
Azərbaycana düşmənçilik üzərində atmağa baş-
ladı. Belə ki, 1990-cı il avqustun 23-də qəbul et-
diyi  müstəqillik Bəyannaməsinin girişində Dağ-
lıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə dair 
özünün 1989-cu il 1 dekabr tarixli qərarına istinad 
etmiş, 11-ci maddədə isə Ermənistan Respublika-
sının 1915-ci ildə “Osmanlı Türkiyəsi və Qərbi 
Ermənistanda baş vermiş erməni soyqırımı”nın 
tanıdılması üçün səy göstərəcəyi öz əksini tap-
mışdır. Bundan əlavə, Ermənistan Respublikası-
nın Konstitusiyasında Türkiyə Respublikasının 6 
vilayətinə qarşı ərazi iddiası irəli sürülmüş, elə-
cə də 1915-ci ildə baş verən hadisələr soyqırımı 
kimi qiymətləndirilmişdir.

Müstəqilliyin ilk illərində Ermənistan Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycandan qoparılması üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edərək öz təcavüzkar siyasəti-
ni yeritməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda Tür-
kiyə torpaqlarını “Qərbi Ermənistan” adlandıraraq 
ərazi iddiaları irəli sürməklə yanaşı, uydurma və 
saxta “soyqırımın tanınması”nı öz dövlət siyasəti-
nin başlıca prinsipi kimi qəbul etmişdir.                        

Bu faktlar onu göstərir ki, bütün dövrlərdə 
Ermənistan Türkiyə və Azərbaycana qarşı döv-

lət səviyyəsində ərazi iddiasından əl çəkməmiş 
və bu gün də eyni siyasəti həyata keçirir. Buna 
baxmayaraq, Türkiyə dövləti 1991-ci il dekabrın 
16-da Ermənistan dövlət müstəqilliyini tanım-
mış, lakin bu tanınmanın müqabilində Ermənis-
tan Türkiyəyə qarşı irəli sürdüyü iddialardan geri 
çəkilməmiş və iki dövlət arasında diplomatik 
münasibətlər qurulmamışdır.

Türkiyə dövləti beynəlxalq aləmdə Azərbay-
canın fəal tərəfdarı kimi çıxış edərək, Ermənis-
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ədalətli həlli üçün Azərbaycanın göstərdiyi bütün 
səyləri həmişə müdafiə etmişdir. Belə ki, hələ 
SSRİ-nin mövcud olduğu dövrdə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları və hər-
bi təcavüzünün genişlənməsi zamanı Azərbaycan 
xalqının haqq səsi məhz Türkiyə vasitəsi ilə dün-
yaya çatdırıldı. Bu işdə Türkiyənin rəsmi şəxs-
lərinin mövqeyi, eləcə də mətbuat və kütləvi in-
formasiya vasitələrinin əhəmiyyətli rolu xüsusilə 
qeyd edilməlidir.

1991-ci il aprelin əvvəllərində Türkiyə Res-
publikasının SSRİ-dəki səfiri Volkan Vural Yere-
vana səfəri zamanı çıxışlarında dönə-dönə qeyd 
etmişdi ki, nə vaxta qədər ki,  Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və təhlükəsizliyinin təminatı gözlənil-
mir, Dağlıq Qarabağ məsələsi əsas problem kimi 
qalır, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibət-
lər yaxşılığa doğru irəliləyə bilməz.
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Ermənistanın hərbi təcavüzünün geniş-
ləndiyi bir dövrdə Azərbaycan ərazilərinin iş-
ğalı və xalqımıza qarşı edilən təcavüz aktları 
Türkiyədə böyük həyəcanla qarşılanırdı. Belə 
ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının 
Xocalıya hücum etməsi və orada 1000-dək 
azərbaycanlının qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclasında 
Qarabağdakı gərginliyin daha da artmasına 
səbəb olan bu hadisələrin dünya ictimaiyyə-
tinə çatdırılması haqqında yekldilliklə qərar 
qəbul edildi. Bundan əlavə, sonrakı illərdə də 
Xocalı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatı-
rılmasında Türkiyə ictimaiyyətinin, mətbuat 
və kütləvi informasiya vasitələrinin mühüm 
rolu təqdirəlayiqdir.

1992-ci ilin mayın 8-də Şuşa şəhərinin iş-
ğalı ilə əlaqədar Baş nazir Süleyman Dəmirəl 
Türkiyə hökuməti adından BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının təcili olaraq iclasının çağırılma-
sını xahiş etmiş və bu barədə Təhlükəsizlik 
Şurası sədrinin ünvanına müvafiq məktub 
göndərmişdir. Bununla yanaşı, Türkiyənin 
dövlət rəsmiləri dünya dövlətlərinə müraciət 
edərək onları Ermənistanın təcavüzkarlığını 
dayandırmağa, Ermənistan silahlı qüvvələri-
nin Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarmağa 
çağırmış, eyni zamanda, mayın 18-də Laçının 
işğalı ilə əlaqədar Türkiyə hökuməti Ermənis-
tana daha sərt bir bəyanatla müraciət edərək, 
onun hərbi təcavüzünü pisləmişdir.

1993-cü il aprelin əvvəllərində Ermənis-
tanın hərbi təcavüzünün daha da genişlənmə-
si və Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə əlaqədar 
Türkiyə xarici işlər nazirliyi bəyanatla çıxış 
etməklə yanaşı, Türkiyə hökuməti BMT Təh-
lükəsizlik Şurasından təcili iclasının çağrıl-
masını da xahiş etmişdir. 1993-cü il aprelin 
6-da BMT Təhlükəsizlik Şurasında aparılan 
müzakirələr zamanı Türkiyənin BMT-dəki 
daimi nümayəndəsi Mustafa Akşin bildir-
mişdi ki, “Türkiyə Azərbaycanın hər hansı 
bir güc tərəfindən işğalına heç vaxt biganə 
qalmayacaqdır”. O zaman Türkiyə Respub-
likasının Prezidenti Turqut Özal Azərbaycanı 
dəstəkləyərək Ermənistanın işğalçılıq siyasə-
tinə son qoymasını tələb etmiş və Türkiyə 
dövləti bu işğalın davam etməsi səbəbindən 
Ermənistanla sərhəddini bağlamışdır.

Bununla yanaşı, Türkiyə tərəfi münaqişə-
ni nizama salmaq üçün, ilk növbədə atəşin 
dayandırılmasına nail olmağın vacibliyini 
bildirmiş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən dər-
hal çıxarılmasını təkid etmiş və münaqişənin 
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə 
tərəfdar olduğunu bəyan etmişdir.

Türkiyə 1992-ci ilin martında yaradılan 
ATƏM-in Minsk qrupunun üzvü kimi mü-
naqişənin dinc vasitələrlə nizama salınmasına 
dair keçirilən danışıqlarda müntəzəm olaraq 
iştirak edir. 1995-ci ilin iyul ayında Türkiyə 
prezidenti münaqişənin sülh yolu ilə həl-
linə dair aparılan danışıqlarda iştirak etmək 
üçün özünün ATƏT-in Minsk qrupundakı nü-
mayəndəsinə xüsusi səlahiyytli səfir statusu 
vermişdir.

Müasir dövrdə Azərbaycanın etibarlı stra-
teji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin 
möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi 
dövlətimizin xarici siyasətinin çox mühüm 
tərkib hissəsidir. Bu günədək “bir millət, iki 
dövlət” prinsipi əsasında inkişaf edən müna-
sibətlərin səviyyəsindən razı olduğunu bil-
dirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
qeyd etmişdir ki, “Türkiyə ilə Azərbaycan 
arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri çox 
yüksək səviyyədədir”.

Bütün dövrlərdə Türkiyə-Azərbaycan 
münasibətləri həm iki ölkə üçün, həm də re-
gion üçün çox önəmli rol oynamışdır. Hər iki 
ölkənin dövlət başçılarının qarşılıqlı səfər-
ləri ikitərəfli siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişafında əhəmiyətli rol oynamışdır. Bu 
gün ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq 
münasibətləri mövcuddur və bütün sahələr-
də əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Türkiyə 
və Azərbaycan regional əməkdaşlıq prose-
sinin fəal və söz sahibi olan iştirakçılarıdır. 
Bu səbəbdən Azərbaycanın dövlət başçısı İl-
ham Əliyev bəyan etmişdir ki, bölgədə Tür-
kiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı, işbirliyi olma-
dan heç bir təşəbbüs, heç bir layihə həyata 
keçirilə bilməz.

2007-ci ildən başlayaraq Türkiyə-Ermə-
nistan münasibətlərinin bərpası və normal-
laşdırılması istiqamətində aparılan ikitərəfli 
danışıqlardan sonra Türkiyə-Ermənistan sər-
həddinin açılması istiqamətində məlumatlar 
vaxtaşırı yayılmağa başladı.
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Bununla əlaqədar dövlət başçısı İlham Əliyev 
açıq şəkildə bildirmişdir: “Türkiyə-Ermənistan 
münasibətləri Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllin-
dən əvvəl tənzimlənərsə, o zaman Ermənistanın 
mövqeyi danışıqlar prosesində daha da sərtləşə 
bilər.Ermənistan bunu bir növ öz siyasi və diploma-
tik uğuru kimi təqdim etməyə çalışacaq və çox gü-
man ki,danışıqlarda daha da sərt və qəbulolunmaz 
mövqe tutacaqdır. Bunu deməyə kifayət qədər əsas 
vardır. Danışıqlar prossesi və bu prossesin müxtəlif 
mərhələlərdə yaşanan hadisələr bunu deməyə əsas 
verir. Bu problemlərin, yəni Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin nizamlanması və Türkiyə-Ermənistan 
sərhədlərinin açılması proseslərinin paralel olaraq 
həll edilməsinin vacibliyini bildirən Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın bölgədə və dünyada artan ro-
lunun Ermənistanın təcrid vəziyyətdən çıxmasına 
heç vaxt imkan verməyəciyini vurğulayaraq, qeyd 
etmişdir ki, “Bu proseslər arasında rəsmi olmasa 
da, qeyri-rəsmi bağlantı vardır. Bu bağlantı sax-
lanılmalıdır və iki məsələ paralel şəkildə eyni za-
manda həll olunmalıdır. Əks təqdirdə bölgədə sta-
tus-kvo mənfi tərəfə dəyişə bilər”.

Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanın bölgədə və dünyada artan rolunun Ermə-
nistanın təcrid vəziyyətdən çıxmasına heç vaxt im-
kan verməyəciyini vurğulayaraq, qeyd etdi ki, “Bu 
vəziyyətin yaranmasının əsas səbəbkarı Ermənistan 
rəhbərliyinin özüdür”.

Bu səbəbdən Azərbaycan dövləti bu işğala son 
qoyulmadan, yəni Ermənistan silahlı qüvvələri işğal 
etdikləri ərazilərdən çıxmayana qədər Türkiyənin 
Ermənistanla sərhədlərini açmasını məqbul hesab 
etmir. Ona görə ki, Türkiyə-Ermənistan münasi-
bətlərinin normallaşdırılması istiqamətində atılan 
addımlar indiyə qədər danışıqlar prosesində qey-
ri-konstruktiv mövqeyi ilə nizamlanma prosesinə 
maneə törədən Ermənistan tərəfini yenə də vaxt 
uzatmaq taktikasını tətbiq etməyə imkan yarada-
caqdır.

 Bundan əlavə, Türkiyə Ermənistan münasibət-
lərinin normallaşması və hər iki ölkə arasında sər-
hədlərin açılmasında daha çox Ermənistan maraq-
lıdır. Çünki son vaxtlar Ermənistanda dərinləşmiş 
iqtisadi böhran, işsizlik və bu səbəbdən ölkədən ge-
dənlərin sayının sürətlə artması hakimiyyəti daha 
çox narahat edir.Digər tərəfdən Ermənistan regi-
onda həyata keçirilən iri infrastruktur layihələrdən 
kənarda qalması,eləcə də bu ölkənin digər dövlətlər 
və beynəlxalq qurumların yardımları hesabına ya-
şaması ölkədə böyük narazılıq doğurur.

Lakin ilk gözlənti, yəni, 2009-cu il aprelin 16-
na proqnozlaşdırılan “açılış” gerçəkləşmədi və 
qeyri-müəyyən müddətə təxirə düşdü. Hər dəfə 
istər Azərbaycan, istərsə də Türkiyə ictimaiyyə-
tinin təzyiqi ilə bu məsələdə Azərbaycanın işğal 
edilmiş torpaqlarının azad edilməsi ilk şərt kimi 
irəli sürülərək heç bir nəticə əldə edilməmiş, sər-
hədlərin açılması istəyi reallaşmamışdır.

Bunula yanaşı, 2009-cu ilin aprel ayında iki 
dövlət arasında razılaşdırılmış və 5 maddədən 
ibarət “yol xəritəsi” və həmin il oktyabrın 10-
da Sürixdə Türkiyə və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri tərəfindən iki protokolun imzalanması 
ilə ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılması 
prossesində yeni səhifə açılmış oldu. Bu prosses 
Azərbaycanda, eləcə də Türkiyədə ictimayyətin 
geniş etirazına səbəb olmuş və narazılıqla qarşı-
lanmışdır.

2009-cu ilin əvvəllərində Türkiyə-Ermənistan 
münasibətlərinin normallaşdırılması haqqında 
məlumatlar yayıldıqdan sonra, bu məsələ Ermə-
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi-
nin nizama salınmasına dair aparılan danışıqlar 
prosesinə də öz təsirini göstərdi.Türkiyə-Ermə-
nistan münasibətlərinin normallaşdırılması, xü-
susilə sərhədlərin açılması məsələsi Dağlıq Qa-
rabağ məsələsi ilə paralel nizama salınmalıdır. 
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini bağla-
masının əsas və tək səbəbi Kəlbəcər rayonunun 
işğal altına düşməsi olmuş və 1993-cü ilin aprel 
ayından sərhədlər bağlanmışdır. Lakin Türkiyə 
ilə Ermənistan arasında imzalanması nəzərdə tu-
tulan sənəddə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli 
ilə bağlı heç bir maddənin olmadığı məlum oldu. 
Bundan əlavə, Ermənistanın Türkiyəyə qarşı 
dövlət səviyyəsində soyqırım və ərazi iddialarının 
qüvvədə qalması aradan qalxmadan Türkiyənin 
Ermənistanla sərhədlərini açması həm Azərbay-
canın, həm də Türkiyənin milli maraqlarına uy-
ğun gəlmir.

Bu səbəbdən Azərbaycan dövləti bu işğala 
son qoyulmadan, yəni Ermənistan silahlı qüv-
vələri işğal etdikləri ərazilərdən çıxmayana qədər 
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini açmasını 
məqbul hesab etmir. Ona görə ki, Türkiyə-Er-
mənistan münasibətlərinin normallaşdırılması 
istiqamətində atılan addımlar indiyə qədər da-
nışıqlar prosesində qeyri-konstruktiv mövqeyi 
ilə nizamlanma prosesinə maneə törədən Ermə-
nistan tərəfini yenə də vaxt uzatmaq taktikasını 
tətbiq etməyə imkan yaradır. 
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Azərbaycan xalqına qarşı
Ancaq, 2009-cü il oktyabrın 10-da Su-

rixdə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin 
normallaşdırılmasını özündə əks etdirən pro-
tokolların imzalanmasından sonra Baş nazir 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmən bəyan etdi-
yi sözlər qardaş dövlətin Azərbaycanın milli 
maraqlarına zidd olacaq qərar qəbul etməyə-
cəyinə olan inamı daha da artırdı:“Ermənilər 
işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını azad 
etməsə, protokolların parlamentdə təsdiqlən-
məsi mümkün olmayacaq”. Türkiyənin dövlət 
rəsmiləri də Azərbaycanla münasibətləri yük-
sək qiymətləndirərək bəyan etmişlər ki, “Azər-
baycan strateji ortağımızdır və qardaş ölkənin 
milli maraqlarına zidd olaraq hər hansı bir ad-
dım atmayacağıq”.

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll 
olunmadan, yəni Ermənistan işğal olunmuş 
Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca bölgə-
də heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olma-
yacağını vurğulamaqla yanaşı, dövlət başçısı 
İlham Əliyev Azərbaycanın öz milli maraqla-
rı uğrunda sona qədər mübarizə aparacağını 
bildirmişdir. Eyni zamanda, bu mübarizədə 
ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu söy-
ləyən Prezident İlham Əliyev dünyaya bəyan 
etdi ki, “Azərbaycan bundan sonra da nə da-
nışıqlar prosesində, nə də bölgədə gedən başqa 
proseslərdə öz prinsipial mövqeyindən dön-
məyəcəkdir”.

Nəticədə, 2010-cu il aprel ayının 22-də Tür-
kiyəyə təzyiqlərin səmərəsiz qaldığını görən 
Ermənistan tərəfi  Sürixdə imzalanmış proto-
kolların müzakirəsinin dondurulması haqqın-
da qərar qəbul etdi.

 2010-cu il mayın 16-da Türkiyənin Baş 
naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Azərbaycana 
səfəri zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində 
Türkiyənin qətiyyətli addımlarının  davam et-
diriləcəyini bildirərək qeyd etmişdir ki,  “Azər-
baycanın bu probleminə qardaş Türkiyənin 
əhəmiyyət verməməsi mümkün deyildir”.          

Müasir dövrdə Azərbaycanın etibarlı stra-
teji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin 
möhkəmləndirilib daha da genişləndirilmə-
si dövlətimizin xarici siyasətinin çox mühüm 
tərkib hissəsidir. Bu günədək “bir millət, iki 
dövlət” prinsipi əsasında inkişaf edən müna-
sibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bildirən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər iki 

ölkənin dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri-
nin ikitərəfli siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın in-
kişafında əhəmiyətli rol oynadığını bildirərək  
qeyd etmişdir ki, “Türkiyə ilə Azərbaycan ara-
sında bütün sahələrdə əlaqələr çox uğurla inki-
şaf edir. Bu əlaqələr dostluq-qardaşlıq əsasında 
qurulubdur. Bizim çox zəngin birgə tariximiz, 
ortaq dəyərlərimiz vardır. Bu gün Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında əlaqələr bu möhkəm 
təməl əsasında qurulur. Son iyirmi ilə yaxın 
müddətdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
əlaqələr daim yüksək səviyyədə olmuşdur. Bu 
gün bu gözəl ənənələr davam edir və bütün 
məsələlərdə əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr 
verməkdədir”.

Baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Azər-
baycana səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüş-
lərdə hər iki dövlətin irəli sürdüyü yüksək 
səviyyədə Strateji Əməkdaşlıq Şurasının qu-
rulması istiqamətində verilən qərar da Tür-
kiyə-Azərbaycan arasında gələcəyi əhatə edən 
və ikitərəfli münasibətlərdə atılan ən mühüm 
addımlardan biridir.

Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün 2010-
cu il avqustun 16-da Azərbaycan səfəri zama-
nı imzalanmış “Türkiyə ilə Azərbaycan stra-
teji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında 
müqavilə” nin imzalanması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.

Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanla Türkiyə 
arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı 
yardım haqqında adı çəkilən sənədin imza-
lanması çox düzgün və gələcəyə hesablanmış 
bir addım oldu.  Azərbaycan  Prezidenti  İl-
ham Əliyev qardaş ölkə ilə imzalanmış bu 
müqavilənin böyük əıhəmiyyət kəsb etdiyini 
bildirmişdir: ”Bu gün imzalanmış  strate-
ji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı  yardım haqqında 
müqavilə böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan 
bir sənəddir. Bu müqavilə gələcək fəaliyyəti-
mizi müəyyən edir və bundan sonra onilliklər 
ərzində Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərini müəy-
yən edəcəkdir”. Türkiyə Prezidenti Abdul-
lah Gül də müqavilənin zəruriliyini və əhə-
miyyətli olduğunu vurğulayaraq qeyd etdi 
ki,”Bu gün imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq 
və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə hər 
bir məsələdə həmrəy və bərabər olmağımızı 
nəzərdə tutur”.
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Belə ki, bu müqavilə  hər iki 
dövlətin  üzərinə təkcə ikitərəfli 
münasibətlərin bütün sahələrin-
də yüksək səviyyəyə qalxması və 
istənilən məsələdə vahid mövqe-
dən çıxış etməsi deyil, eləcə də 
bir-birinin marağına zidd siyasət 
yürütməməsi kimi daha mühüm 
öhdəliklər də qoyur. Bu səbəbdən 
Ermənistanın Türkiyəyə qarşı döv-
lət səviyyəsində soyqırım və ərazi 
iddialarının qüvvədə qalması ara-
dan qalxmadan Türkiyənin işğalçı 
dövlətlə sərhədlərini açması həm 
Azərbaycanın, həm də Türkiyənin 
milli maraqlarına ziddir.

Bununla yanaşı, Türkiyə və 
Azərbaycan regional əməkdaşlıq 
prosesinin fəal və əsas söz sahibi 
olan iştirakçılarıdır. Hər iki dövlət 
özünün iqtisadi və enerji imkanla-
rından eləcə də, geosiyasi mövqe-
yindən ikitərəfli və regional əmək-
daşlığın genişlənməsi istiqamətində 
səmərəli surətdə istifadə edir. Bu 
gün bölgənin uzunmüddətli inkişaf 
strategiyasının müəyyənləşdiril-
məsində aparıcı rol oynayan və iki 
ölkə arasındakı münasibətlərin çox 
vacib elementlərindən olan neft və 
qaz kəmərləri təkcə regionda de-
yil, eləcə də bütün dünyada döv-
lətlərimizin nüfuzunu əhəmiyyətli 
dərəcədə artırmışdır. Bu layihələr 
Azərbaycanın, Türkiyənin, eləcə 
də digər ölkələrin enerji təhlükəsiz-
liyi üçün böyük təminat verir. Eyni 
zamanda, iki dövlət arasında geniş-
lənən əməkdaşlıq və strateji tərəf-
daşlıq regionda sabitliyin göstərici-
sinə çevrilmişdir.

Hazırda ikitərəfli əlaqələrin 
yüksək səviyyəyə qalxması ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xari-
ci siyasət kursunda  Türkiyə ilə 
əlaqələrin inkişafına yönəlmiş ar-
dıcıl və məqsədyönlü xətt dövlət 
başçısı cənab İlham Əliyev tərə-
findən inkişaf etdirilərək strateji 
tərəfdaşlığın dərinləşməsinə nail 
olunmuşdur.

2011-ci il iyulun 27-də Tür-
kiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Azərbaycana səfəri za-
manı Türkiyə-Azərbaycan əlaqələ-
rinin hazırda ən yüksək səviyyədə 
olduğunun bir daha şahidi olduq.  
Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyevin və Türkiyənin Baş 
naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
birgə mətbuat konfransı zamanı 
söylədikləri fikirlər bunu bir daha 
təsdiq edir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev bu əlaqələrin strateji xa-
rakter daşıdığını, dostluq və  qar-
daşlıq prinsiplərinə əsaslandığını 
bildirərək qeyd etdi ki, ”Bizi bir-
ləşdirən həm tarixi köklər, həm 
mədəni əlaqələr, bizim keçmişimiz 
və bugünkü siyasi maraqlarımızdır. 
Biz çox şadıq ki, Türkiyə-Azərbay-
can əlaqələri sürətlə inkişaf edir”. 
Bununla yanaşı, Ermənistan-Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sinin həlli yolları ilə əlaqədar da-
nışıqların son durumu haqqında 
muzakirələrin aparıldığını qeyd 
edən dövlət  başçısı İlham Əliyev 
Türkiyəyə bu məsələ ilə bağlı tut-
duğu mövqeyə görə Azərbaycan 
xalqı və Azərbaycan dövlətinin 
minnətdar olduğunu və bunu çox 
yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi.

Baş nazir Rəcəb Tayyib Ər-
doğan da Dağlıq Qarabağ məsələ-
sində Türkiyənin hər zaman Azər-
baycanın yanında olduğuna diqqəti 
çəkərək bildirdi:     ”Dağlıq Qara-
bağ mövzusundakı mövqeyimiz, 
düşüncəmiz, mübarizəmiz – hər 
şeyimiz Azərbaycan üçün Dağlıq 
Qarabağ mövzusu necə bir qana-
yan yaradırsa, bilinməlidir ki, bi-
zim üçün də elə qanayan bir ya-
radır. Bundan fərqli bir düşüncə 
bizdə əsla ola bilməz. Bu məsələni 
də sona qədər təqib edirik və bun-
dan sonra da təqib etməkdə davam 
edəcəyik”.
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Eyni zamanda, Baş nazir ha-
zırda Dağlıq Qarabağ ərazisinin 
işğal edilyini və işğalçıların mə-
lum olduğunu qeyd etməklə yana-
şı, bunun BMT tərəfindən də sübut 
edildiyini, eləcə də bu məsələnin 
həll edilməli olduğunu diqqətə çat-
dırdıraraq bildirdi: ”Bunun həllinə 
indiyə qədər mənfi yanaşma Er-
mənistan tərəfindədir. Azərbaycan 
hər zaman müsbət yanaşma ortaya 
qoymuşdur”.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Türkiyənin baş naziri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanla Bakıda keçirdiyi 
birgə mətbuat konfransında Ermə-
nistan prezidenti Serj Sarkisyanın 
Gənc Zabitlərin İlk Ordu Konfran-
sında erməni gəncliyinə xitabən 
“Dağlıq Qarabağı düşməndən biz 
azad etdik, Ağrı dağı azad etmək 
də sizin öhdənizə düşür” bəyana-
tına münasibət bildirərkən qeyq 
etmişdir ki, əslində bu, Ermənis-
tanın işğalçı mahiyyətini göstərir: 
“Bu ölkə problemlər içindədir. Bu 
ölkədən qaçanların sayı on minlər-
lə ölçülür. Ölkə iqtisadiyyatı tam 
böhran vəziyyətindədir - yoxsul-
luq, səfalət, ümidsizlik. Bir dənə 
də olsun əməlli-başlı müəssisə 
yoxdur, xarici ianələr, xaricdən hi-
mayədarlıq edənlər olmasa bu ölkə 
çökər. Belə vəziyyətdə, real əhalisi 
1 milyon 800 min nəfər olan halda 
bu adamlar Türkiyənin əzəli, tarixi 
torpaqlarına iddia edirlər. Onlar 
hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ 
məsələsini həll ediblər. Onlar ya-
nılırlar. Dağlıq Qarabağ Azərbay-
can torpağıdır, Azərbaycan torpağı 
kimi qalır. Vaxt gələcək, Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ üzərində öz 
suverenliyini ya barış yolu ilə, ya 
da hərb yolu ilə bərpa edəcəkdir”.

Bununla yanaşı, dövlət başçısı 
İlham Əliyev Türkiyə kimi böyük 
bir ölkəyə qarşı torpaq iddiasın-
da olan Ermənistan rəhbərlərinin 
real dünyada yaşamadıqlarını, öz-
lərinin yaratdığı xülya dünyasında 

yaşadıqlarını bildirərərək, yuxudan 
oyanmağı, real dünyaya qayıtmağı 
və özlərini Türkiyə ilə heç olmasa, 
müqayisə etməyi xatırlatdı.

Türkiyənin baş naziri Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan dünyada terror 
təşkilatlarına qarşı birgə mübarizə 
aparılmalı olduğunu bildirərək 
qeyd etdi ki, “Bütün bunlar bizə 
bir şeyi göstərir ki, biz dünyadakı 
bu hadisələr qarşısında əl-ələ verə-
cəyik. Türkiyənin bu məsələdəki 
sıxıntısı, inanıram ki, Azərbayca-
nın sıxıntısıdır. Azərbaycanın ter-
rorla bağlı belə bir sıxıntısı olsa, 
bizim sıxıntımızdır. Əl-ələ verərək 
bu mərhələləri, inşallah, aşacağıq”.  
Bü fikirlər, hər iki dövlətin  üzərinə 
təkcə ikitərəfli münasibətlərin bü-
tün sahələrində yüksək səviyyəyə 
qalxması və istənilən məsələdə 
vahid mövqedən çıxış etməsi de-
yil, eləcə də heç zaman  bir-birinin 
marağına zidd siyasət yürütməməsi 
kimi qiymətləndirilməlidir.

Ümumiyyətlə, Ermənistan- 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin ilk günlərindən Tür-
kiyə dövləti daim Azərbaycanın 
haqlı tələblərini ardıcıl müdafiə 
etmiş, mütəmadi olaraq  Ermənis-
tanın işğal etdiyi tarixi Azərbaycan 
torpaqlarından dərhal və qeyd-şərt-
siz çıxması tələbi ilə çıxış edərək, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tə-
min olunması istiqamətində səylər 
göstərmişdir. Münaqişənin həlli 
yolunun yalnız Azərbaycanın ra-
zılaşacağı şərtlər çərçivəsində qə-
bul edəcəyini bildirən Türkiyə bu 
məsələ öz ədalətli həllini tapmaya-
na qədər Ermənistan ilə diplomatik 
münasibətlər qurmayacağı və heç 
bir iqtisadi əlaqə yaratmayacağı 
barədə öz prinsipial mövqeyindən 
dönməyəcəyini ən yüksək dövlət 
və hökümət nümayəndələri səviy-
yəsində dəfələrlə bəyan etmişdir.
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Şəhid ANASI:
Ver mənim itirdiklərimi...

ŞEHİT ANASI

Üşüder ömrünü kederin kışı,
Göyner için-için bağrının başı.
Oyar her mermeri, erider taşı,
Çağlayan göz yaşın şehit anası.

Açılmış başından beyaz örpeyin,
Zehr olmuş gözünde halal ekmeyin.
Sanırsan yıkılmış, uçmuş direyin…
Esilen rüzgardan şehit anası…

Ezelden anmadık biz bu keleyi,
Bilmedik yanğındı esen küleyi.
Bir melek sandık biz namert feleyi,
Aldandık kor gibi, şehit anası.

Di yeter, hıçkırıp, göyneme daha,
Yığışdır saçını -sarıl silaha…
Bir dünya umutla boylan sabaha,
Vatanın Anası- şehit Anası!
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TURAN ELLƏRİNİN
TARİHİ 
SAYFALARI
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Бен сени корумак ичин йетиширим, АЗИЗ ВАТАН!
Торпаг, уьрунда юлян варса - Вятяндир!

Vatan Uğruna!
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24 ЕВЛАДЫМЫЗЫ ШЕЩИТ ВЕРДИК
Иште шещит атешинин дцштцьц иллер

Türkiye - Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 24 güvenlik görev lisi şehit oldu

Şehidler ölmez, 
Vatan bölünmez!

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde te-
röristler, gece saatlerinde çok sayıda 
noktaya silahlı saldırı gerçekleştirdi. 
Çatışmalarda 24 güvenlik görev lisinin 
şehit düştüğü belirtilirken, 18 kişinin 
de yaralı olduğu öğrenildi.

Amaç Öcalan’la yeniden müzakare 
masasına oturulmasını sağlamak mı?

Terör örgütü, ekim ayı sonuna ka-
dar yapacağı eylemlerle hükümete diz 
çöktürerek, Öcalan ile pazarlığa otu-
rulması için zorluyor. Hatırlanacağı 
üzere terör mücadelede yeni konsept 
çerçevesinde Öcalan’a görüşmeler ke-
silmişti. İmralı devre dışı kaldı. Terör 
örgütü Öcalan’ı yeniden devreye sok-
mak için şiddeti artırıyor...

Eşzamanlı saldırı düzenleyen te-
rör örgütü PKK’nın Çukurca’daki 
Emniyet Müdürlüğü’ne sabah kadar 
saldırdığı ve lojmanlara roketli sal-
dırı düze lendiği bildirildi. Polis Özel 
Harekat timleri sabaha kadar süren 
PKK sal dı rılarını önlediği ve sız-

ma girişim le rini başarıyla engelleyip 
püskürt tüğü ifade edildi. Saldırılarda 
bazı lojmanlara roketlerin isabet orta-
ya çıktı...

PKK’lı terörist grubu dün gece 
saat 01.00 sıralarında Çukurca’da gü-
venlik güçlerinin bulunduğu binaları 
uzun namlulu silahlarla yoğun ateş 
altına aldı. Gerçek leştirilen saldırıla-
rın bilançosu sabah saatlerinde ortaya 
çıkmaya başladı.

Gece saatlerinde başlayan saldı-
rılarda polis ya da asker olduğu 
belirtil mek sizin 24 güvenlik görevli-
sinin şehit olduğu ifade edilirken, 18 
kişinin de yaralı olduğu aktarıldı.
Bu arada, Hakkâri’de polis telsizlerin-
den tüm polislerin çelik yelek giyme-
leri ve tam teçhizatlı olmaları talimatı 
verilirken, Çukurca’daki çatışmaya 
destek için de hazır durumda bekle-
meleri istendi.
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Hakkâri Valisi Muammer Türker, saldı-
rının eş zamanlı gerçekleştirildiğini 
söyledi. Saldırının polis ve askeri güvenlik 
noktalarına aynı anda yapıldığını açıkladı.

İŞTE SALDIRI YAPILAN BİRLİKLER:

Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı
Çukurca Asayiş Bölük Komutanlığı

Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi
Çukurca Sivri Tepe Üs Bölgesi
TOKİ Polis Lojmanları
Gazitepe Jandarma Sınır Komutanlığı
Çukurca-Keklikkaya sınır noktası

Diyarbakır-Lice’deki 2’nci Motorize Piyade 
Tugayı’ndan bölgeye lojistik amaçlı giden 
birlik

SAVAŞ UÇAKLARI HEDEFLERİ 
VURUYOR

Saldırı sonrasında askerler karadan ve 
havadan harekata başladı. Diyarbakır’dan 
kalkan savaş uçakları Kuzey Irak’taki 
hedefleri vuruyor. Uçaklar ağırlıklı olarak 
ZAP bölgesindeki PKK kamplarını 
vuruyor. Terör örgütü PKK’nın ana 
karargahının bulunduğu yer ZAP olması 
nedeniyle hava harekatı ağırlıklı olarak 
burada yapılıyor.

UÇAR BİRLİKLER K. IRAK’A İNDİRİLİYOR

ANKARA’DA AcİL ZİRVE

Sonradan da Hakkari dağ komando 
birlikleri Kuzey Irak’ta sınırlı kara harekatı 
gerçek leştiriyor.  Uçar birlikler helikop-
terlerle stratejik noktalara indiriliyor. Sınır 

öte sine geçirilen asker sayısının 600’ü 
buldğu belirtiliyor. Türk askerlerinin 
sınırdan 3-4 km içeri girdiği ifade ediliyor.

Saldırı sonrası Ankara’da hareketli saatler 
yaşanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, 
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Jandarma 
Genel Komutanı Bekir Kalyoncu, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin ve MİT Müsteşarı 

Hakan Fidan şu sıralarda Başbakanlık’ta 
acil bir toplantı yapıyor. İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz bölgeye gidecek. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MYK 
üyeleriyle olağanüstü toplantı yaptı.
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DIŞ GEZİLER İPTAL EDİLDİ
Saldırı sonrasında Başbakan Tayyip 

Erdoğan’ın Kazakistan gezisi iptal edildi. 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ma-
liye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu da dış gezileri-
ni iptal etti.

Hakkari’nin Çukurca İlçesi merke zin-
deki güvenlik birimleriyle sınırdaki askeri 
birliğe PKK’lı teröristler ağır silahlarla eş 
zamanlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışma-
da 24 asker şehit oldu, 18  asker yaralandı.

Saldırıyı 200 kişilik PKK’lı grubu gece 
yarısı başlattı. İlçe merkezindeki polis ve 
jandarma binalarıyla güvenlik noktalarına 
ağır silahlarla saldıran teröristler, dikkat-
leri buraya çektikti. Hemen ardından ilçe 
merkezine 15 kilometre uzaklıkta Işık Böl-
gesi’nde, Çukurca 21’inci Sınır Jandarma 
Tugay Komutanlığı’na bağlı sınırın sıfır 
noktasındaki Kekliktepe Karakolu’na terö-
ristler ağır silahlarla saldırdı.

ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ
Güvenlik güçleri teröristlerin saldırısı-

na anında karşılık verirken çatışmalar sa-
bahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Çukurca 
ilçe merkeziyle sınırın sıfır noktasındaki 
çatışma bölgesine takviye polis ve asker 
sevk edildi. Sınırda karakola saldıran terö-
ristlerle çatışan askerlere destek için böl-
geye kobra helikopterler sevk edildi.

Çatışmalarda yaralanan büyük çoğun-
luğu asker 18 güvenlik görevlisi de heli-
kopterle başta Hakkari Asker Hastanesi 
olmak üzere bölgedeki hastanelere kaldı-
rılarak tedaviye alındı.

ÇUKURcA’YA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR 
KONTROL ALTINDA

    Gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına 
kadar süren çatışmaların ardından Çukur-
ca ilçe merkezine giriş ve çıkışlar da kont-
rol altına alındı.

      BÜYÜK OPERASYON
Bu arada en çok kayıpların olduğu Işıklı 

bölgesinde bulunan Kekliktepe ile yine 
sınırın sıfır noktasında bulunan Kazan 
vadisi ve Sabır Dağı bölgelerinde de yoğun 
operasyon başlatıldı. Kobra helikopterlerin 
havadan destek sağladığı operasyon özel 
birlikler tarafından yürütüyor.
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Şu mücadele ne... hep canlar yakar...
Yaşamı kürurdu... Vatanı sunar...
Her adım adını tarihe yazar...
Nasibi olsa da sonda tek mezar. —
— Şu toprak savaşı kutsal hünerdir,
Zaferi kazanan Türk Askeridir.

Gecesi, gündüzü senger boyunca...
O hayal eyleyer: “O, bir tek arzum:
— Şu Vatan borcumu verip sonaca,
canım olan ben Anne me kavuşum.
Şu darqın gönlümün heyanı Anne...
Şu acı yaramın dermanı Anne.
Şu toprak savaşı kutsal hünerdir,
Zaferi kazanan Türk Askeridir”.

TÜRK ASKERİ
SAKARYA FRAT

... Her savaş adımı fikri Anne dir,
Mücadele boyunca... “dönecem” deyir.
Düşmana içdirip şehit kanını,
Hep ucaldır Türkün Vatan Adını: —
“Ben Türkün oğlu yenilmez Türküm,
Uğruna can verdiyim Türkiye dir.
Hep hizmeti önünde diz çökürüm,
Şu... Benim için ebedi bir sevgidir.
Şu toprak savaşı kutsal hünerdir,
Zaferi kazanan Türk Askeridir”!



TüRK 
ASKERİ
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Ramil Səfərov
əfərov Ramil Sahib oğlu (25 avqust 
1977, Şükürbəyli, Cəbrayıl) — azərbay-
canlı hərbçi, polkovnik-leytenant.

Ramil Səfərov 25 avqust 1977-ci 
ildə Cəbrayıl rayonunda dünyaya gə-
lib. Uşaqlıqdan hərbiçi olmaq arzusun-
da olub ve orta məktəbin 8-ci sinfini 
başa vurandan sonra 1991-ci ildə Cəm-
şid Naxçıvanski adına hərbi təmayüllü 
məktəbə daxil olub. 1992-ci ilin sent-
yabrında ARMN-in sərəncamı ilə təh-
silini davam etdirmək üçün Türkiyənın 
İzmir şəhərinə göndərilib. Maltəpə hər-
bi liseyini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən 
sonra Türkiyədə Quru Qoşunları Mək-

təbinə daxil olub və hərbi təlim kurs-
ları keçib. 2001-ci ilin may ayından 
2002-ci ilin mart ayına qədər MN-in 
sərəncamı ilə Gədəbəydəki «N» saylı 
hərbi hissədə tağım komandiri vəzifə-
sində qulluq edib. 2002-ci ilin mart 
ayında MN-in sərəncamı ilə H.Əliyev 
adına AHKM-ə göndərilib. Qulluq et-
diyi müddətdə baş leytenant rütbəsinə 
qədər yüksəlib. 2004-cü ilin yanvar 
ayında MN-in sərəncamı ilə NATO 
proqramları çərçivəsində Macarıstanın 
Budapeşt şəhərində keçirilən 3 aylıq 
ingilis dili kurslarına ezam olunub.

S
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Vətənə dönməyə 20 gün qalmış – fevral ayının 19-da kurslarda iştirak edən Qurqen Mar-
karyan adlı erməni zabitini Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyinə görə qətlə yetirib. Elə həmin 
tarixdə Budapeştin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub. Budapeşt Şəhər Məh-
kəməsinin 13 aprel 2006-cı il tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib.

4 oktyabr 2009-cu ildə anası Nübar Səfərova vəfat edib.
Bəzi KİV-lər Ramil Səfərovun 2012-ci ilin oktyabrın əvvəlində ailə qurması barədə xəbər 

yaydılar.[2] Ancaq atası Sahib Səfərov Ramilin evlənmə xəbərini qəti şəkildə təkzib etdi.[3] 28 
may 2014-cü ildə Ramil Səfərovun qız uşağı dünyaya gəldi.

Ekstradisiyası və əfv edilməsi

Ramil Səfərov 31 avqust 2012-ci ildə Bakıya 
gətirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 31 avqust 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
cəza çəkməkdən azad edilərək əfv edilmişdir.

«Mən xatırlayıram ki, Azərbaycan zabitini 
– Ramil Səfərovu Vətənə qayıtdığına və azadlı-
ğa buraxdığıma görə mənə qarşı nə qədər əsas-
sız ittihamlar səsləndi, nə qədər riyakar xarici 
siyasətçilər mənə qarşı hücumlar etdilər. Hətta 

Avropa Parlamenti bu məsələ ilə bağlı qətnamə 
qəbul etmişdir və mənim addımlarımı pisləmiş-
dir. Mən bu gün də tam qətiyyətlə deyə bilərəm 
ki, Azərbaycan öz zabitini Vətənə qaytarmışdır, 
azadlığa buraxmışdır və ədaləti bərpa etmişdir. 
Ancaq baxın görün, buna görə dünya mətbuatın-
da, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbayca-
na qarşı nə qədər əsassız hücumlar edilmişdi.»

Erməni vəhşiliklərinin şahidi
1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər ermənilərin 

törətdikləri vəhşilikləri, tökdükləri qanı Ramil öz 
gözləri ilə görüb. Çünki həmin illər onun yeni-
yetməlik çağlarına təsadüf edir. O vaxtları ata-
sı Sahib bəy Cəbrayıl rayonunun mərkəzindəki 
xəstəxanada baş həkimin təsərrüfat işləri üzrə 
müavini, anası Nübar xanım cərrahiyyə şöbəsin-
də işləyib. Ərazi ermənilər tərəfindən daim atəşə 
tutulduğundan Ramil gününün çox hissəsini va-
lideynlərinin yanında keçirməli olub. Qolu-ba-

şı kəsikləri, gözləri çıxarılanları öz gözləriylə 
görüb. Elə vaxt olurmuş ki, hətta gün ərzində 
xəstəxanaya on beş-iyirmi meyit, iyirmi-otuz ya-
ralı gətirilirmiş. Bunlar hamısı Ramilin beyninə, 
canına, qanına hopub və təbii ki, 15-16 yaşlı ye-
niyetmənin psixoloqiyasına təsir göstərib. Hətta 
aradan xeyli müddət ötsə də, Ramilin elə qohum-
ları var ki, onların nə ölüsündən, nə də dirisindən 
xəbər yoxdur.
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AZƏRBAYCANIN 
MİLLİ QƏHRAMANI 

MÜBARİZ İBRAHİMOV

Həyatı
Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-də 
Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan 
olub. 1994-cü il şəhid olmuş M.Piriyev adına 
Əliabad kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur. 
2005-ci ildə orta təhsilini başa vurub, hərbi 
xidmətə çağrılmışdır.

Hərbi illəri
Hərbi xidmətini Daxili Qoşunların «N» saylı 
hərbi hissəsinin Xüsusi Təyinatlı Bölüyündə 
keçirib. Hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş 
rütbəsində başa vurub. Bir müddət “İnter 
Sekyuriti” MMC-də mülki işlərdə işlədikdən 
sonra, 2009-cu ilin avqust ayında yenidən 
gizir rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa 
başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə 
bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət 
etməyə başlayıb.

TüRK 
ƏSKƏRİ
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Qəhrəmanlığı

Atası Ağakərim İbrahimovun 
dediklərindən:

«Hadisənin səhəri gü
nü tezdən saat 56 ara
sın da mənə zəng gəl di. 
Soruşdular ki, oğlu nuz 
evə gəlməyib ki? Hətta 
bildirdilər ki, çoxlu silah 
götürüb və ərazidən uzaq 
laşıb. Dedim, mən oğ
lumu tanıyıram, sər hə
də tərəf gedin. Son ra da 
məktubunu tap mış dılar...»
  

«Canım, atam və anam. Məndən sarı darıxmayın. İnşallah, cənnətdə 
görüşəcəyik. Mənim üçün bolbol dua edin. Vətənin dar günündə 
artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim 
sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid 
olsam – ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha 
ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq 
bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz.. 
Haqqınızı halal edin.»

2010-cu ildə Mübariz İbrahimovun valideynlərinə yazdığı son 
məktubunun əlyazması.

18 iyun 2010-cu il tarixində gecə 
saat 23:30 radələrində gizir Mübariz 
İbrahimov təkbaşına iki ordu ara-
sındakı bir kilometrlik minalanmış 
sahəni keçir. Ermənistan Silahlı Qü-
vvələrinin çox sayda əsgər və zabitini 
gözlənilmədən birinci həmlədə məhv 
edir. Sonra isə düşmənin öz silahları-

nı özünə qarşı istifadə edərək 5 saat 
onlarla təkbətək döyüşür. Düşməni 
ağır itkilərə məruz qoyur, onların 
zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azər-
baycan döyüşçüsü səhər saatlarında 
qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəman-
casına şəhid olur.

Həmin ildə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Mübariz İbrahimova «Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı» adının (ölümündən son-
ra) verilməsi barədə sərəncam imzalamışdır. 
Gizirə bu ad Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qoru-
nub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və 
göstərdiyi rəşadətə görə verilib. Prezidentin 
başqa bir sərəncamı ilə İbrahimovun xatirəsi-
ni əbədiləşdirmək məqsədilə aşağıdakılar qə-
rara alınmışdır:

«1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti Biləsuvar rayonunun orta məktəblə
rindən birinə Mübariz İbrahimovun adının ve
rilməsini təmin etsin.

2. Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti Bilə
suvar rayonunda küçələrdən birinə Mübariz İb
rahimovun adının verilməsini təmin etsin.

İlham Əliyev
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Mübariz İbrahimovun ölməsinə bax-
mayaraq, Ermənistan onun cəsədini 141 
gün saxlamışdır. Ermənilər İbrahimovun 
cəsədinin şəkillərini internet saytlarında 
yayımlamışdır.

Azərbaycan, Ermənistan və Rusi-
ya prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin tənzimlənməsinə dair 27 ok-
tyabr 2010-cu il tarixli birgə bəyanatına 
uyğun olaraq, eyni zamanda, Əsir və itkin 
düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlar-
la əlaqədar Dövlət Komissiyasının bey-
nəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm 
danışıqların nəticəsində, İbrahimovun 
meyidi 6 noyabr 2010-cu il tarixdə Ağ-
dam-Bərdə yolunun üzərində, işğal altın-
dakı Baş Qərvənd kəndi yaxınlığında Er-
mənistan tərəfdən alınmışdır. Proses Əsir 

və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətən-
daşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazir-
liyi əməkdaşlarının iştirakı, Beynəlxalq 
Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə hə-
yata keçirilmişdir.

2010-cu il noyabrın 7-də Müdafiə 
Nazirliyinin Təlim-Tədris Mərkəzində 
keçirilən vida mərasiminə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev də qatılıb və nitq 
söyləmişdir.

Sonra şəhid, qəhrəman İkinci Fəxri xi-
yabanda dəfn olunmuşdur. 2010-cu il no-
yabrın 11-də Təzəpir məscidində prezident 
İlham Əliyevin adından şəhid hərbçilər İb-
rahimov və «İgidliyə görə» medalıyla təltif 
olunmuş baş leytenant Fərid Əhmədovun 
xatirəsinə ehsan mərasimi keçirilmişdir.
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Тцркийе аскерлеринин
ПКК-йа каршы аьыр дюйцшлери
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Докуnма намердин екмейине
 Сайын Bашбакан!
Сана йакышан эюревинъе
 йцрц,
 девам етте йолуну.
Не 7.2 депремин аъысы,
hатта, dцнйа сана 
саваш ачса да биле
йине де бцйцк эцч, 
 Зафер Сениндир!
Шащане Кцрурун Дцнйада текдир.
Бу эцн дцнйанын тек эцчлц
 Фатищи Сенсин!

Бизим Тцркийе мизиn
 дерди о катар бцйцк
 ки, бен шуну йаşымла
 щич чеке билмеm.
Йене Бцйцк Тцрк Миллетимиn
 башы саь олсун,
 шу Миллетин
 башында дуран
Сенин ъанын саь олсун!
Бу эцн Дцнйанын
 тек эцчлц
Фатищи Сенсин!

Шимди нереден чыkты
“йан”ларын ъан йакмасы?!
Унутма, Тцрк Дедемизин
тавсийесини:
“Сакын намердин 
екмейине докунма!
Йокса, kан кусарсıн.”
Евет, Фатищ лер достуnу,
 душманын ийи танырлар.
Сен ки, Фатищ син,
 шуну достун да,
 душманын
 ийи канырлар.
Бу  “мейдан” dцнйанын 
 тек эцчлц Фатищи Сенсин!

Сана ищанет етмек
Танры каршысында
 бцйцк суч демек.

Затен, ищанеткар
 ъезасыз калмаз!
Онун ъезасы:
- “Фатищ Ердоьан Зирвеси”не
 щич ковушамаз.
Шу “ковушaмазлык”
 намерди щеп йакар, йыкар.
Тцркийе Баш Лидери Олмак
садеъе щайалi калар.
Истейинин эерчекин
 о щич буламаз.
Ве шимдийе кадар
 йазылан эерчек
 Тцрк тарищинде
Сен тек эцчлц 
 Тцрк Тарищисiн!
...Чок доьал, чок да садесин,
чок дуйкулу, чок щикметлисин,
sен шиир ин кюврек,
аьлар,
 дерд дили син. 
Сесинин йанкы алеvлеринден
шиир щикметинин
эюз йашлары акыр,
 дюкцлцр.
Сенин эюз йашларын
о кадар дерин, 
о кадар аъы ки...
Сен шиир сюйлеркен
намертте, дцшман да -
доьмасы, йа йабанчы -
сусар, ичине капылар,
 эизлиъе йанар.
Евет, Сен
бу Дцнйада
тек эцчлц Фатищ син!
Бащар ын “Фатищ Tцrk Севэиси” ле
Тцркийе даща
шащане тарищи роман.
Сен бу романын
тек эцчлц шащ Тарищи син.
Чцнки, Сен бу дцнйада
тек эцчлц Fatih син.

Bakц, Ниссан 23, 2014

Заманын Тек Эцчлц 
Фатищи

Rəcəb Tayib
ERDOĞAN

ФАТИЩ
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R.Bahar SONAM
Tarixi Araşdırmaçı yazıçı, hərbi jurnalist, 
"ARBS Fateh" Tarixi Araşdırmalar jurnalının, 
arbs.az saytının təsisçisi və baş redaktoru
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AZƏRBAYCAN


