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Azerbaycan Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi sayın Perviz 
Sahbazov, 
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu sayın Mustafa Pulat, 
Değerli Dernek Başkan ve Yöneticileri, 
Değerli Arkadaşlar, 
Değerli Basın mensupları, 
 
 
Azerbaycan 18 Ekim 1991 de, tam 20 yıl önce Sovyet 
hegemonyasına son vererek yeniden bağimsızlığına kavustu. 
Türkiye 29 Ekim 1923, bir çok ülkeye örnek olan ulusal kurtuluş 
savaşından sonra Cumhuriyeti ilan etti.  
 
Sevgili Arkadaşlar, bu iki büyük ulusal bayramımızı, ilkdefa 
büyük bir çoşku, dayanışma ve kardeşlik dugularıyla birlikte 
kutluyoruz. 
 
Bu mutlu günümüzde hepinizi en dostça dileklerimle 
selamlıyorum.  Hoşgeldiniz. 
  
Bu Cumhuriyet balosunu kısa bir süre önce kurulan 
„Almanya`daki Türk Azerbaycan Birliği“ düzenliyor. 
 
Almanya`da çok sayıda dernek olduğunu çok iyi bilen birisiyim. 
O halde  „Türk Azerbaycan Birliği“ ne neden gerek duyduk ? 
 
Federal Parlamento`daki milletvekilliğim süresince Kafkaslarda 
barış konusuyla ilgilendim. Azerbaycan`a gittiğimde gördümki 
biz Azerbaycan`ı  fazla tanımyoruz.  

http://www.tavd.de/
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Gördümki, Azerbaycan hakkındaki bilgilerimiz sonderece 
yetersiz. 
 
Oysa gördüm ve yaşadımki, biz gerçekten „Bir millet iki 
devletiz“ Azerbaycanın büyük önderi Heydar Aliyev`in 1993 de 
dediği gibi.  
 
Bakü`da bir Azerbaycanlıya „Türkçe konuşabilirmiyiz“ diye 
sorduğumda  bana yanıtı, „herhalde bilmiyorsunuzç biz 
Türküz ve Türkçe bizim de anadilimizdir“ yanıtıni verdi. 
  
Gördüm ki, Başkent Bakü`nun en güzel yerinde, Azerbaycan 
Parlamento binasından bakıldığında, önünüzde Türk ve 
Azerbaycan bayraklarının yanyana asılı olduğu müthiş etkileyici 
Türk şehitliğini görürsünüz. Ve bu şehitlikte, Türkiye`nin dört bir 
yanından  gelenler şehitler, isimleriyle ve geldikleri şehir 
isimleriyle kardeş azerbaycan toprakları için canlarını verdiler. 
 
Öğrendimki, bu kardeş ülke çok büyük bir haksızlığı yaşıyor. 
Azerbaycan topraklarının beştebiri, Rus tankları ve ağır 
silahlarıyla Ermenistan tarafından 20 yıl önce işgal edildi. 
  
Öğrendimki, bir milyona yakın Azerbaycanlı evinden barkından 
canları pahasına kovuldu. 
 
Gördümki, biz Türkiye Türkleri sonderece dramatik bu durumu 
yeterince bilmiyoruz. Bununla gereğince ilgilenmiyoruz. 
 
Bu nedenle Azerbaycan`la daha yakından ilgilenmeye 
başladım. Parlamentodaki görevimin bir kısmını da bu işe 
ayırdim. Federal Almanya Parlamentosundan tüm siyasi 
fraksiyonların desteğiyle ortak bir karar çıkardık. „Ermenistan 
işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz olarak 
çekilmelidir“ deniyor bu kararda.  
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Büyük Elçimiz sayın Perviz 
Shahpazov bana „böyle bir karar sadece Azerbaycan ve 
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Türkiye Parlamentolarında çıkabilirdi“ diyerek bu Bundestag 
kararını değerlendirdi. 
 
Ne varki Ermenistan daha önce alınmış olan dört Birleşmiş 
Milletlerin kararına, Avrupa Parlamentosunun, Avrupa 
Konsyenin kararlarına aldırmıyor. Çünkü Rusya, Ermenistn`ı 
Kafkaslarda tampon ülke olarak kullanıyor ve bu amaçla iki 
milyonluk fakir ülkeye, bu kararlara uymama cesaretini veriyor. 
 
Gördüm ve anladımki, Ermenistan Diasporası ve Ermenistan 
günümüzde yaşamakta olduğumuz bu güncel olayı  
unutturmak için, sürekli olarak „96 yıl önce olmuş olan 
soykırım iddialarını“ Dünya Kamuoyunun gündemine taşıyor. 
Birçok ülke Parlamentolarından kararlar çıkartıyor veya 
çıkartmaya çalışıyor. 
 
Anladım ki, bizim sözde müttefik ve dost ülkeler, başta 
Amerikan Senatosu, bu sözde soykırımı Türkiye`ye karşı bir 
Demokles kılıcı gibi kullanıyor. Bunu Türkiye`den ödün 
kopartma mekanizması olarak istismar ediyor. Bu oyun her yıl 
sonderece biliçli olarak sahneye konuyor. 
 
Peki Türkiye ne yapıyor, Türkiye`de büyük bir telaş, korku ve 
endişeyle bu oyunu yıldan yıla kıvranarak izliyor. 
 
Peki bizler ne yapıyoruz bu durum karşısında ? 
 
Gördümki, bizler tüm bu olaylara karşı gerekeni yapıyormuyuz, 
hatta yapabilecek     örgütlenmeye de sahip değiliz. 
 
Anladımki, bu oyun bozulmalıdır. Almanca deyimiyle „Wir 
müssen den Spiess umdrehen“ Yani bizler artık tartışmayı, 
İsgal altındaki Azerbaycan Topraklarına, evinden barkından 
kovulan bir milyona yakın  Azerbaycanlı Türkün kendi evlerine 
dönme taleplerine, çözüm bekleyen Dağlık Karabağı sorununa 
ve  Hocali Katliamına çekmeliyiz. 
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Bu nedenlerden,  bu görüşleri benimseyen arkadaşlarla bu 
derneği kurduk. 
 
Kafkaslarda barış istiyorsak, bu sorunların çözümüne bizim de 
katkımız olmalıdır. Emin olabilirsiniz, Azerbaycan topraklarının 
işgali son bulmadıkça bölgede barış sağlanamayacaktır. 
Azerbaycan halkı topraklarinin gasp edilmesine razi 
olmayacaktır! 
 
Artık kendi kamuoyumuzun, Dünya kamuoyunun ve Almanya 
kamuoyunun dikkatini, önce yaşamakta olduğumuz bu çok 
aktuel konuya çekmemiz gerekiyor. 
 
Kafkaslarda barış için, kardeş ülke Azerbaycan`ın uğradığı bu 
haksızlığa karşı birlikte tavır alalmamız gerekiyor. 
 
Ne Demiş Cumuriyetimizin kurucusu büyük insan Atatürk: 
“Azerbayvcanın sevinci bizim sevincimiz, kederi  bizim 
kederimizdir!“  
 
Özellikle inanmış Kemalistlerin ve tabii ki haksızlığa karşı olan 
herkesin, bu çok önemli tesbiti gereğince ciddiye almaları ve 
bunun için çaba harcamalrı gektiği inancındayım. 
 
1915 „Soykırım iddiaları“ konusunda bizim tavrımız bellidir. 
Uzman Tarihçilerden, eşit sayıda Ermeni, Türk ve uluslar arası 
uzman tarihçilerden ortak bir „Tarihçiler Komisyonu“ kurulsun 
diyoruz. Tüm arşivler taransın, araştırılsın diyoruz. Bunun 
sonucunda ortaya çıkacak gerçek ne ise bunu birlikte kabul 
edelim diyoruz. Bunadan daha mantıklı ve daha adil çözüm ne 
olabilir ?  
 
Değer arkadaşlar, sayın basın mensupları, İşt ebu nedenle 
„Almanya`daki Türk Azerbaycan Birliği“ ni kurduk. 
 

 Öncelikli amacımız Türk-Azerbeycan dostluğunu, 
dayanışmasını kerdeş ulus anlayışıyla ve daha iyi bir 
diyalogla pekiştirmek, 
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 İki halkın birbirini, sorunlarını daha iyi tanımasına katkı 
sağlamak, 

 Türkiye ve Azerbaycan`ın „Bir Milet iki Devlet“ anlayışiyla 
ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmesine destek olmak, 

 Azerbaycan`ın uğradığı haksızlığa karşı ve kafkaslarda 
kalıcı barışın sağlanması için çaba harcamak, 

 Sözde „Ermeni Soykırımı iddialarının“ ortak bir tarihçiler 
komisyonu tarafından araştırılması ve gerçeklerin ortaya 
çıkmasını gündeme getirmek ve gündemde tutmak 
istiyoruz. 

 
Örgütümüz kendini hiç bir kuruluşa rakip olarak görmemektedir. 
Aksine bu amaçları paylaşan her kesimle dostça bir ilişki, 
dayanışma ve işbirliği içersinde olacağız. 
 
Örgütümüz bir kitle örgütü değildir, böyle bir amacı da yoktur.  
Yukarda özetlediğimiz amaçlarımızı paylaşan ve bunlara destek 
olamk isteyenler, Almanya`nin her yerinden örgütümüze üye 
olabilirler. 
 
Bu akşamki Cumhuriyet Balomuz, iki kardeş ülkenin 
birlikteliğini, dostluğunu ve dayanışmasını simgeliyor. 
 

Bu amaçla çalışma ve örgütlenme fikri benden geldiğinden, 
arkadaşlar israrla benm hiç olmazsa ilk başta başkanlık görevini 
üzerlenmemi istediler. Oysa ben 30 yılı aşkın süren dernek 
yöneticiliğine artık nokta koymuştum. Buna reğmen bu görevi 
kısa bir süre için kabul ettim. 
 
Başkan: Hakkı Keskin  
Başkan Yardımcıları: Olcay Başeğmez ve Samira Patzer-
İsmailova  
 
Yönetim Kurulu: Bahattin Kaya, Sabriye Supçun, Habib Djalili 
Maku, Rafik Asadi,  
Asif Mmamadov, Ragsana Jiviskova 
 
Denetleme Kurulu: Yücel Cengiz, Ahmet Ortaç, Murat Kalmış. 
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