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 ÖZET
• Dağlık Karabağ Sorunu’nun çözülmesi, Azerbaycan’ın İran ve diğer devletlerle 

ilişkilerinde belirleyici faktörlerden biridir.
• Azerbaycan’ın stratejik konularda ABD ve İsrail’in desteğini almaya yönelik politikaları 

Bakü-Tahran ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştır. İran’ın Azerbaycan politikalarını değiştirme 
girişimlerinde bulunduğu durumlarda Türkiye faktörü caydırıcı ve dengeleyici olmuştur.

• Azerbaycan-İran ikili ilişkileri 2005 yılından itibaren normalleşme sürecine girmiştir.
• Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askerî girişimleriyle bölgede güçlenen konumu, Bakü-

Moskova ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Dolayısıyla bu durum 
Azerbaycan-İran ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir.

• Bakü yönetimi Azerbaycan-Türkiye-İran ve Azerbaycan-Rusya-İran ekseninde üçlü 
bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi açısından kilit öneme sahiptir. Türkiye’nin Rusya 
ve İran’la ilişkilerinin olumlu dinamiği Azerbaycan’ın bu ekonomik-siyasi ittifakta yer 
almasına katkı sağlamıştır.

 Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, İran, Türkiye, Rusya, Güney Kafkasya

 SUMMARY
• Finding a solution to the Karabagh dilemma is among the salient factors shaping relations 

between Azerbaijan and the world states, including Iran.
• Azerbaijan’s policies to ensure US and Israeli support in resolving its longstanding 

issues were a source of tension in relations with Tehran. Tehran’s attempts to influence 
Azerbaijan’s policies were neutralized owing to Turkey’s key role in deterring and 
balancing the former’s efforts.

• Iran-Azerbaijan relations have been going through normalization processes since 2005.
• Russia’s ever-strengthening position in the region, following its military incursion into 

Ukraine, has caused the Azerbaijani leadership to reconsider the status of their relations 
with Moscow. Such a development has also had an indirect positive impact on Baku-
Tehran relations.

• The Baku administration enjoys a unique position to further facilitate trilateral relations 
between Russia, Iran, and Turkey. Constructive dynamics in Turkey’s relations with Iran and 
Russia have contributed to secure Azerbaijan’s place in such a politico-economic alliance.

  Keywords: Azerbaijan, Iran, Turkey, Russia, South Caucasus.
چكیده 

حل و فصل مشکل قره باغ یکی از عمده ترین عوامل تعیین کننده خط مشی سیاسی آذربایجان با سایر کشورها • 
و از جمله ایران می باشد.

سیاستهای آذربایجان برای جلب حمایت ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل در راستای تأمین منافع راهبردی • 
کشور یکی از دالیل اصلی تنش در روابط باکو و تهران به شمار می رود. در مقابل تالشهای ایران جهت 
تغییر مسیر سیاستهای آذربایجان، ترکیه به عنوان یک نیروی بازدارنده و متوازن کننده وارد عمل شده است.

آذربایجان و ایران که طی سالیان متمادی از عدم اطمینان رنج برده و آسیب دیده اند، از سال ٢٠٠٥ روند • 
عادی سازی مناسبات فیمابین را آغاز کرده اند.

اقدامات نظامی روسیه علیه اوکراین که تقویت مواضع مسکو در منطقه را در پی داشت، باعث تجدید نظر • 
مقامات باکو در روابط خود با آن کشور شد. چنین تحولی موجبات بهبودی روابط ایران و آذربایجان را هم 

فراهم ساخت.
جمهوری آذربایجان از نقش کلیدی در توسعه روابط سه جانبه در محورهای آذربایجان-ترکیه-ایران و نیز • 

آذربایجان-روسیه-ایران برخوردار است. روند روبه رشد مناسبات ترکیه با ایران و روسیه هم به نوبه خویش 
نقش مثبتی در مشارکت آذربایجان در این مجموعه همکاری داشته است
كلید واژه ها: جمهوری آذربایجان، ایران، ترکیه، روسیه، قفقاز جنوبی.
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Giriş

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılının sonlarında 
dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Azerbay-
can, bir taraftan toprak bütünlüğünü korumak 
diğer taraftan da kültürel, ekonomik ve siyasi 
bağımsızlığını kazanmak için yoğun çaba gös-
termiştir. Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuğu 
tarihten bu yana 70 yıl maruz kaldığı Sovyet 
ideolojik mirasından ve bu politikaların ara ürü-
nü olan sorunlardan kurtulmaya çalışmaktadır. 
Sovyetler’in miras bıraktığı ve Azerbaycan’ın 
hayati sorunu olarak nitelendirebileceğimiz 
Dağlık Karabağ ve beraberinde getirmiş olduğu 
toprak bütünlüğü sorununa çözüm bulunması, 
Azerbaycan’ın gerek iç gerekse dış politikasının 
en önemli belirleyici faktörü hâline gelmiştir.

Bu çalışma, Azerbaycan’ın bölgenin kilit 
aktörlerinden İran’la ilişkilerinin nasıl şekillen-
diğini ve söz konusu ilişkilerdeki Türkiye fak-
törünü analiz etmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
Ayrıca bu bağlamda bölgesel ve küresel aktör-
lerin çıkarlarının Azerbaycan-İran ilişkileri üze-
rindeki etkisi de incelenmiştir.

Çalışmada öncelikli olarak Azerbaycan’ın 
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden hemen sonra 
içinde konumlandığı uluslararası bağlam ve bu-
nun Mütellibov ve Elçibey iktidarlarının iç ve 
dış politilarına etkileri incelenmiştir. Sonrasın-
da Haydar Aliyev’in 1993’te iktidara gelişinden 
günümüze kadar etkisini koruyan siyasi düzen, 
Azerbaycan’ın İran politikasını şekillendiren 
önemli bölgesel ve küresel gelişmeler farklı açı-
lardan ele alınmıştır. Ardından Türkiye ile Azer-
baycan arasındaki ilişki incelenerek bu ilişkinin 
Azerbaycan’ın İran’la ilişkileri üzerindeki etki-
lerine yer verilmiştir. Son olarak da Azerbay-
can-İran ilişkilerinin şekillenmesindeki küre-

sel aktörlerin rolü ABD ve Rusya’nın bölgesel 
politikaları örnek alınarak tartışılmıştır. Sonuç 
kısmında da elde edilen bulgulara dayanarak 
İran-Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelecekte 
izleyebileceği olası yön incelenmiştir.

1. Ayaz Mütellibov Dönemi’nde 
(1991-1992) Dış Politika

Sovyet yönetimi 70 yıl boyunca Azerbay-
can’ı kendine daha iyi bağlamak ve olası ba-
ğımsızlık çabalarını önlemek amacıyla gerek 
ekonomik ve siyasi gerekse de kültürel alanda 
birtakım politikalar uygulamıştır. Uyguladığı 
bu politikalar bağımsızlığına kavuştuktan sonra 
bile Azerbaycan için çeşitli sorunlara yol açmış 
ve Azerbaycan’ın siyasi ve kültürel açıdan tam 
olarak bağımsız olmasını engellemiştir. Yani 
Sovyetler’in çökmesinden sonra Azerbaycan’ın 
Kasım 1992’de ülkedeki Rus askerî birlikleri-
nin varlığına son vermesi tam bağımsızlığına 
kavuştuğu anlamına gelmemiştir. Bu bağlamda 
günümüzde Dağlık Karabağ, Abhazya, Güney 
ve Kuzey Osetya özerk cumhuriyetlerinde yaşa-
nan ve Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı 
meşgul eden çatışmaların Stalin Dönemi’nde 
yürütülen sınırların yeniden belirlenmesi poli-
tikasının sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Söz 
konusu çatışmaların yarattığı durum Mosko-
va’ya bu durumu manipüle ederek bu devletlere 
baskı uygulamak için önemli bir fırsat sunmuş 
ve bunun yanı sıra eski Sovyet cumhuriyetle-
rinin NATO ve benzeri uluslararası örgütlere 
entegrasyonunu engellemiştir. Aynı zamanda 
Sovyet ekonomi politikaları da müttefik cum-
huriyetlerin uluslararası alanda ekonomik iliş-
kiler geliştiremeyeceği şekilde tasarlanarak bu 
müttefik cumhuriyetler Moskova’ya bağımlı 
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kılınmıştır. Eski Sovyet cumhuriyetlerinin kar-
şı karşıya kaldığı problemler sadece bunlarla 
sınırlı değildir. Siyasal açıdan Dağlık Karabağ 
bölgesi gibi sorunlar ortaya çıkarken kültürel 
açıdan Sovyetler’in yürüttüğü asimilasyon poli-
tikaları ülkeyi bir kimlik bunalımına sokmuştur. 
Bu koşullar ideolojik eğilimine bakmaksızın 
tüm Azerbaycan iktidarlarını; toprak bütünlü-
ğü, iktisadi bağımsızlık ve ideolojik bağımsız-
lık-bütünlük olarak nitelendirebileceğimiz üçlü 
eksende çözüm bulmayı hedefleyen politikalar 
yürütmeye zorlamıştır.

Sovyetler Birliği sonrası Azerbaycan’ın ilk 
Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov’un İran poli-
tikası büyük oranda Sovyetler Birliği’nin çöküş 
süreci ve Dağlık Karabağ cephesindeki geliş-
melerden etkilenmiştir. Azerbaycan Komünist 
Partisi eski Genel Sekreteri Mütellibov’un iz-
lediği politikalardan Azerbaycan’ın bağımsızlı-
ğına pek sıcak bakmadığı ve mümkün mertebe 
ülkesindeki Sovyet yönetiminin devam etmesi-
ni sağlamaya özen gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Mütellibov, Sovyetler Birliği’nin korunması 
amacıyla Moskova yönetiminin inisiyatifiyle 
17 Mart 1991 tarihinde düzenlenen ve bağım-
sızlık yanlısı diğer altı Sovyet cumhuriyeti ta-
rafından boykot edilen referandumun aktif des-
tekçilerinden olmuştur. Rusya Federasyonu’nda 
katılımcıların sadece %71’i Sovyet yönetimine 
destek vermiş olsa da Mütellibov iktidarı Azer-
baycan’dan Birlik’in korunmasına yönelik %93 
evet oyu çıkarmayı başarmıştır (Khaleed, 2014, 
s. 129). Ancak referandumun üzerinden sadece 
birkaç ay geçtikten ve Sovyetler Birliği’nin çö-
küşünün kaçınılmaz olduğu anlaşıldıktan sonra 
bağımsızlık karşıtı olan ve muhalefet partileri-
nin Azerbaycan’ın bağmsızlığına yönelik ça-
balarını bastıran Mütellibov, büyük oy farkıyla 

bağımsız Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı se-
çilmiştir.

Eski komünist lider Mütellibov’un iktidarı; 
milliyetçi, anti-Sovyet ve bağımsızlık yanlı-
sı programlar ile gündeme gelen Azerbaycan 
Halk Cephesi (AHC) tarafından her zaman 
eleştirilmiştir. Öte yandan Karabağ cephesin-
deki gelişmeler de politikaya sıçrayarak gerek 
Mütellibov gerekse de sonraki iktidarların be-
kası için bir turnusol kâğıdı konumuna gelmiş-
tir. Bir başka açıdan bakıldığında Rusya’nın 
askerî gücü, Azerbaycan ve Ermenistan’ı Mos-
kova’nın çıkarlarına zıt düşen politikalardan 
kaçınmaları noktasında caydırıcı olmuştur. Bu 
sebeple Mütellibov, Rusya’yla ilişkilere ön-
celik tanımış ve Karabağ Sorunu’nu Rusların 
desteği ile çözmeyi ve bununla da siyasi hâki-
miyetinin devamını sağlamayı öngören bir po-
litika sergilemiştir. Ancak Ermeni birliklerinin 
Karabağ’ın merkezi Hankendin’de konuşlan-
mış Rusya’nın 366. Zırhlı Alayı’nın yardımıy-
la 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde Hocalı ken-
tinde yaptığı katliam Mütellibov yönetimini 
tehlikeye düşürmüştür. Hocalı’da Ermeni bir-
likleri tarafından 613 sivilin katledildiği habe-
rini saklayarak sadece 2 kişinin öldürüldüğünü 
iddia eden Mütellibov’un zaman kazanma ve 
sonrasında da kenti geri alma çabaları yetersiz 
kalınca bu katliam, Mütellibov’un siyasi hâki-
miyetini bitirmiştir (Modern Az Haber Ajansı, 
2016). Mütellibov sadece üç ay sonra muha-
lif güçlerce düzenlenen gösteriler karşısında 
tutunamayarak Moskova’ya gitmek zorunda 
kalmış ve Halk Cephesi, Bakü’de iktidarı ele 
geçirmiştir (Akan, 2010, s. 57).

Mütellibov genel anlamda Rusya eksenli 
politikalar izlese de bunun yanında İran’la da 
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ilişkileri geliştirmiş ve onun iktidarda olduğu 
süre uzmanlarca istikrarlı ilişkiler dönemi ola-
rak nitelendirilmiştir (Karakuş, 2019, s. 175). 
Mütellibov, Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı 
sıfatıyla ilk resmî ziyaretini İran’a gerçekleş-
tirmiştir. Bu ziyaret sırasında İranlı yetkililer, 
Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 
arasındaki ulaşımın İran toprakları üzerinden 
sağlanması ve Nahçıvan’ın ekonomik kalkın-
ması konusunda destek vaadetmiştir. Bu çer-
çevede İran 1992 yılından itibaren Nahçıvan’a; 
ilaç, buğday, petrol ve kömür yardımı yapmıştır. 
Mütellibov, Şubat 1992’de Tahran’da düzenle-
nen İran İslam Devrimi’nin 13. Yıl Dönümü 
Kutlamalarına da 57 kişilik bir heyetle katıl-
mıştır (Durdular, 1995, s.128). Mütellibov ikti-
darda olduğu altı ay boyunca zaman zaman ana 
muhalefet tarafından gündeme taşınan Güney 
ve Kuzey Azerbaycan’ın birleşmesi konusunda 
İran’ı tedirgin etmeyecek bir siyaset izlemiştir. 
Nitekim Bakü yönetimi, Doğu ve Batı Azerbay-
can eyaletlerinin İran’dan ayrılarak birleşik bir 
Azerbaycan devleti kurulmasının imkânsızlığı 
konusunda verdiği demeçle, izlediği bu politi-
kayı yüksek sesle de dile getirmiştir (Durdular, 
1995, s. 128).

2. Ebulfez Elçibey Dönemi’nde
(1992-1993) Dış Politika

Sovyet Dönemi’nde milliyetçilik ve an-
ti-Sovyet propagandası yapmakla suçlanarak 
hapse atılmış olan Elçibey ve liderliğindeki Halk 
Cephesi iktidarı, Turancı ve Türkiye eğilimli bir 
iktidar olarak nitelendirilmiştir. Elçibey defa-
larca Atatürk’e olan hayranlığını ve bağlılığını 
dile getirmiş, Türkiye’yi komşu devletten ziya-
de stratejik bir müttefik olarak görmüştür. Siya-

set yorumcularınca Elçibey, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Alparslan Türkeş’e yakın bir dünya 
görüşüne sahip olmuştur. Dış politikada Türkiye 
eğilimli bir duruş sergileyen AHC iktidarı, çeşit-
li ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda Türki-
ye ile derin ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. 
Nitekim 1992 yılında Cumhuriyet Bayramı kut-
lamaları nedeniyle Ankara’da bulunan Elçibey, 
TBMM’deki konuşmasında ülkesinin dış politi-
kada Türkiye’nin yararına olmayan hiçbir giri-
şimde bulunmayacağını beyan etmiştir (Karakuş, 
2019, s. 44).

Halk Cephesi iktidarı kültürel ve ideolojik 
açıdan Rusya’dan kurtulmak ve Azerbaycan’da 
Türklük bilincini yeniden canlandırmak amacıy-
la Stalin Dönemi’nde empoze edilmiş Rus Ki-
ril alfabesini terk ederek Latin alfabesini kabul 
etmiştir. Ayrıca Elçibey yönetimi Anayasa’ya 
resmî dil olarak Azerbaycan dili yerine Türk 
dili yazılmasını sağlamıştır (Cornell, 2011, s. 
166, Karakuş, 2019, s. 36). Elçibey, Rus askerî 
birliklerinin Azerbaycan topraklarında konuşlu 
olmasını Azerbaycan’ın bağımsızlığına gerçek 
bir tehdit olarak görmüş ve bu birlikleri ülke top-
raklarından çıkarmayı dış politika önceliklerin-
den biri hâline getirmiştir. Bu nedenle Sovyetler 
Dönemi’nde Azerbaycan’da konuşlandırılan Rus 
askerî birliklerinin acilen ülkeyi terk etmesini 
istemiş ve bunu başarıyla sonuçlandırmıştır. 7 
Ağustos 1992 tarihinde varılan anlaşma ile iki yıl 
içerisinde Rus askerî güçlerinin silahlarını Azer-
baycan hükûmetine teslim etmek şartıyla Azer-
baycan’ı terk etmesi öngörülse de Elçibey’in 
ısrarcı politikaları sayesinde bu süreç 3-4 ay içe-
risinde tamamlanmıştır (Cafersoy, 2001, s. 99). 
Bununla birlikte Elçibey, Rusya’nın siyasi etkin-
lik alanı ve baskı aracı olan Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na üye olmayı kesinlikle reddetmiştir.
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Rusya’nın, Karabağ Sorunu’nu Azerbaycan 
ve Ermenistan’a baskı yapmak için bir koz ola-
rak kullanmasına son vermek amacıyla bu sorunu 
uluslararası kuruluşların ve özellikle de AGİK’in 
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) arabu-
luculuğuna taşımış ve Batı’dan diplomatik destek 
alarak çözmeye çalışmıştır.

Elçibey Dönemi dış politikasında Rusya’dan 
sonra İran öne çıkmıştır. İran’ı bir imparatorluk 
olarak adlandıran Elçibey, bu ülkeyi Farsi şove-
nist politikalarla Azerbaycan Türklerini asimile 
etmekle suçlamış, kendini İran’daki Azerbaycan 
Türklerinin hak ve hukukunun koruyucusu olarak 
tanıtmıştır (Elçibey, 1998, s. 38). Elçibey iktida-
rı, İran’daki Azerbaycan Türklerinin haklarının 
korunmasını devlet politikası seviyesine yükselt-
miştir. AHC yetkilileri, Güneyli kardeşleriyle bir-
leşmeyi bölgede güçlü bir Azerbaycan devleti ya-
ratmanın bir yolu olarak görmüştür (Shaffer, 2002, 
s. 197). Bazı bilim insanlarına göre Elçibey’in 
dış politikası “İran’daki Azerbaycan Türklerinin 
kültürel haklarının ve idari özerklik bağlamında-
ki taleplerinin siyasal platforma taşınması her iki 
Azerbaycan’ın birleşmesi yolunda ilk basamak 
olacak.” tezine dayalıydı (Mehdiyeva, 2010, s. 
281). Bu tür faaliyetler İran’ın tepkisini çekmiş ve 
devlet radyosu sürekli olarak Azerbaycan’ı İran’a 
karşı aktif kampanya yürütmekte suçlayan resmî 
açıklamalar yapmıştır (Mehdiyeva, 2010, s. 281). 
Bunlardan dolayı Elçibey Dönemi ilişkilerin bo-
zulduğu ve karşılıklı meydan okumalar dönemi 
olarak tarihe geçmiştir (Karakuş, 2019, s. 175).

3. Haydar Aliyev (1993-2003) ve 
İlham Aliyev (2003-) Dönemlerinde 
Azerbaycan-İran İlişkileri 
Haydar Aliyev’in on seneyi bulan iktidar dö-

nemi Mütellibov Dönemi’nin “stabil” ve Elçi-

bey Dönemi’nin “bozulmuş” ilişkilerini ihtiva 
eden bir özelliğe sahip olmuştur. Şöyle ki İran’la 
ikili ilişkiler zaman zaman ivme kazanmış za-
man zamansa zirve yapan gerginliklere sahne 
olmuştur. Bahsedilen bu dinamiği çözümleye-
bilmek için her iki ülkenin de bu dönemdeki dış 
politika öncelikleri ve uluslararası konjonktür 
incelenmelidir.

Haydar Aliyev’in Haziran 1993’te göreve 
başladığı zaman siyasi öncelikleri; Karabağ Sa-
vaşı, Gence şehrinde Albay Süret Hüseynov’un 
çıkardığı askerî ayaklanma ve yüz binlerce 
mültecinin Bakü’ye akın etmesinden dolayı ül-
keyi saran krize çözüm bulmaktı. Bu tehditleri 
bertaraf etmek için Aliyev, Azerbaycan’ın iki 
önemli komşusu Rusya ve İran ile ilişkilerini 
normalleştirme politikası izlemiştir. Aliyev’in 
dış politika stratejilerinin özellikleri arasında 
kendinden öncekilerden farklı olarak ideolojik 
düşüncelerden ziyade daha kalıcı maddi faktör-
lerin etkili olması dikkat çekmiştir. Bu dönem-
de; müttefik seçiminde Dağlık Karabağ Soru-
nu’nun çözümüne öncelik verilmiş, Azerbaycan 
halkının millî çıkarları, petrol ve doğal gaz kay-
naklarının dünya pazarlarına ulaştırılması ön-
celikleri olmuş ve Birleşik Azerbaycan söylemi 
terk edilmiştir (Shaffer, 2010, s. 55).

İran’la ilişkilerin normalleştirilmesinde 
Aliyev’in daha önce Nahçıvan Özerk Cumhu-
riyeti’nin başkanlığını yaparken İranlı yetkili-
lerle kurduğu yapıcı ilişkiler de etkili olmuştur. 
Aliyev, abluka altında olan Nahçıvan’a İran’ın 
yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürünü de-
falarca resmî düzeyde dile getirmiştir (Allah-
verdiyev ve Sultanzade, 2002, s. 137). Londra 
Üniversitesine bağlı King’s College’ta 23 Şubat 
1994 tarihinde yaptığı konuşmada Aliyev’in El-
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çibey’i İran’ı bölmeye çalışmakla suçlaması ve 
Elçibey’in yanlışları yüzünden ikili ilişkilerin 
bozulduğuna yönelik söylemleri ve sergilediği 
siyasi tavır da bu yardımların devam etmesini 
sağlayan başka bir neden olmuştur. Aliyev 9 
Haziran 2000 tarihinde gazetecilerin sorusunu 
yanıtlarken ülkesindeki bazı siyasileri (İran’da 
Azerbaycan Türklerinin haklarının çiğnendiği 
gibi) popülistçe propaganda yapmakla suçlamış 
ve Azerbaycan’ın başka bir ülkenin iç işlerine 
müdahale etmemesi gerektiğini vurgulamıştır 
(Allahverdiyev ve Sultanzade, 2002, s. 67, 277).

Aliyev Dönemi’nde gelişen İran-Ermenis-
tan ilişkileri, Dağlık Karabağ Sorunu ve Azer-
baycan’ın ABD ve İsrail’le iş birliği Bakü-Tah-
ran ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerleyişini 
engelleyen en önemli faktörler olmuştur. Ali-
yev’in Bakü’de iktidarını pekiştirdikten son-
ra Elçibey’in Batı ve İsrail’le izlemiş olduğu 
politikalara benzer politikalar takip etmesi ve 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’nde 
İran’ın devre dışı bırakılması Tahran yöneti-
minde hayal kırıklığına yol açmıştır (Kelkitli, 
2013, s. 134). Ayrıca İran, ABD ve İsrail’in, 
kuzey sınırlarında Azerbaycan’la kurduğu iş 
birliklerini güvenliği için bir tehdit olarak gör-
müştür. İsrail’le askerî ilişkilerin geliştirilmesi 
ve bu ülkenin enerji ihtiyaçlarının %40’ının 
Azerbaycan tarafından karşılanması İran med-
yasında büyük yankı uyandırmıştır (Jamejam 
Online, 23 Temmuz 2006; Mehr Haber Ajansı, 
2015;  Basiret, 2016; Maşrik Haber Ajansı, 16 
Eylül 2017; Maşrik Haber Ajansı, 25 Kasım 
2017). Buna karşılık Azerbaycanlı yetkililer, 
ülke için hayati önem arz eden konularda İsrail 
dâhil herkesle iş birliğine açık olduğunu za-
man zaman dile getirmiştir. 1993-1998 yılları 
arasında dışişleri bakanlığı yapmış olan Hasan 

Hasanov da Azerbaycan’ın ABD’deki Yahudi 
lobisine güvendiğini açık şekilde beyan et-
miştir (Cornell, 2001, s. 393). Basına yansı-
yan haberlere göre Ermeni diasporasının Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’ne ABD 
desteğini önleme girişimlerinin, ABD Yahudi 
lobisinin vermiş olduğu destek sayesinde ber-
taraf edildiği anlaşılmaktadır. Bu bilgilere göre 
Azerbaycan bunu Yahudi lobisi aracılığıyla 
Kongrede düzenlediği yoğun kamu diplomasisi 
sonucu başarmıştır. Azerbaycan iç ve dış politi-
kasının diğer en önemli gündem maddesi olan 
Karabağ Sorunu’nu çözüme kavuşturmak ko-
nusunda da Bakü yönetimi İsrail’le 1,6 milyar 
doları kapsayan askerî teçhizat, mühimmat ve 
pek çok alanda stratejik iş birliği içerisindedir 
(Murinson, 2008, s. 49-50).

Azerbaycan uluslararası arenada ikili ilişki-
lerini geliştirirken İran’ın Ermenistan ile kur-
duğu diyalog Bakü yönetimini rahatsız etmiş 
ve Azerbaycan, bu iş birliğinden duyduğu ra-
hatsızlığı sert bir şekilde dile getirmiştir. Zira 
İran’ın Ermenistan’a doğal gaz boru hattı ge-
çirerek doğal gaz sağlaması, Türkiye ve Azer-
baycan’ın Ermenistan sınırlarını kapatmasın-
dan doğan baskının Ermenistan üzerindeki 
etkisini azaltmıştır. Bu durum da Azerbaycan’ı 
olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim Cumhur-
başkanı Aliyev, İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı 
görüşmelerde Ermenistan eski Cumhurbaşkanı 
Petrosyan’ın sarf ettiği “İran sadece iki gün Er-
menistan’a gelen nefesi keserse Erivan çöker.” 
cümlesine atıfta bulunarak (Bayat, 2004, s. 16) 
durumdan rahatsızlığını defalarca dile getirmiş 
ve hatta 28 Mart 2001 tarihinde İran’ın Enerji 
Bakanı Habibullah Bitaraf’la gerçekleştirdiği 
görüşmeyi yarıda bırakarak görüşmeden ayrıl-
mıştır (Cornell, 2011, s. 330).
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Bakü’nün Hazar Denizi’nde çalışan ABD’li 
ve Batılı petrol şirketleriyle ilişkilerinin geliş-
mesiyle İran-Azerbaycan yetkililerinin retoriği 
de önemli oranda sertleşmiştir. 1995 yılından 
başlayarak 2002’ye kadar süren bu gerilim sü-
recinde Azerbaycan’daki tüm İran menşeli dinî 
kurumlar ile hayır kurumları kapatılmış ve İran 
Azerbaycan Türkleri konusu, Bakülü yetkililer 
tarafından uluslarası toplantılarda gündeme ta-
şınmaya başlanmıştır (Yunus, 2006). İran tarafı 
da bu süreçte boş durmamış ve ülke basınına, 
Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan fakat 
“tarihî olarak İran’a ait 17 şehrin” İran tarafın-
dan ilhakını talep eden ve Azerbaycan vatandaş-
ları tarafından yazıldığı iddia edilen dilekçeleri 
sızdırarak tansiyonu daha da yükseltmiştir (Na-
sibli, 1999, s. 18).

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra coğrafi ya-
kınlık gereği birçok alanda yakın iş birliği içe-
risinde olan iki ülke farklılaşan çıkarlarını bir 
noktada uzlaşma çabalarını sürdürmüştür. Ali-
yev’in 2002 yılında Tahran’a yaptığı resmî zi-
yaret sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran 
İslam Cumhuriyeti arasında dostluk ve iş birliği 
ilkeleri hakkında imzalanan anlaşmayla yeni bir 
sürece girilmiştir (Bayat, 2004, s. 58).

İkili ilişkilerde 2002 yılında başlayan yu-
muşama, İlham Aliyev Dönemi’nde de devam 
etmiştir. Svante Cornel, Tahran-Bakü ilişkileri-
nin gelişmesi açısından her iki ülke cumhurbaş-
kanlarının 2004-2005 yıllarında gerçekleştirmiş 
oldukları resmî ziyaretlerin önemine dikkat 
çekmektedir. İkili ilişkilerde dönüm noktası 
olarak nitelendirebileceğimiz bu ziyaretlerde 
Tebriz kentinde Azerbaycan Konsolosluğunun 
açılışına izin verilmiş, Nahçıvan’a doğal gaz 
temin edilmesi konusunda mutabakata varılmış, 
dokuz önemli anlaşma imzalanmış ve birçok so-

runa çözüm getirilmiştir. İran, Kasım 2009’da 
Azerbaycan vatandaşları için vize uygulamasını 
kaldırmıştır (Cornell, 2011, s. 335).

Sonuç olarak bağımsızlıktan bu yana ge-
çen yaklaşık 30 sene boyunca Azerbaycan-İran 
ilişkilerinin seyri ikili konuların yanı sıra bir-
takım bölgesel ve küresel aktörlerin de önemli 
ölçüde etkisiyle şekillenmiştir. Şöyle ki Azer-
baycan-ABD ilişkisi İran-ABD ilişkileriyle de 
ilintilidir. Bununla birlikte Azerbaycan-Rusya 
ilişkileri de Azerbaycan-İran ilişkilerini etkile-
mektedir. Girift ve pek çok değişkene sahip bu 
durum Azerbaycan-İran ilişkilerindeki dış poli-
tika önceliklerini de belirlemiştir. Azerbaycan’ın 
dış politikasını etkileyen unsurlar sadece bu ül-
kelerle sınırlı değildir. İran zaman zaman ciddi 
boyutlara ulaşmasa da resmî düzeyde Azerbay-
can-İsrail ilişkisinden duyduğu rahatsızlıktan 
dolayı Azerbaycan’ı tehdit etmiştir. Örneğin 
Kasım 2011’de İran Genelkurmay Başkanı Ha-
san Firuzabadi, Azerbaycan’ı ülkede İsrail’in 
faaliyetleri için her türlü kolaylık sağlamakla 
ve inançlı kesime baskı uygulamakla suçlamış 
ve bu sürecin devam etmesi hâlinde Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’i bekleyen “talihsiz bir 
gelecek” konusunda uyarmıştır. Bu tür açıkla-
maların ardından İran Büyükelçisi, Azerbaycan 
Dışişleri Bakanlığına çağırılarak ondan konuyla 
ilgili açıklama talep edilmiş ve Firuzabadi’nin 
sözleri şiddetle kınanmıştır (Radio Farda, 2011).

4. Azerbaycan-ABD İlişkilerinin 
Doğası ve Azerbaycan-İran
İlişkilerine Etkisi

Rusya ve İran ile sınır komşusu olan ayrı-
ca Hazar Denizi’nde zengin petrol ve doğal gaz 
yataklarına sahip Azerbaycan, jeopolitik açıdan 
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çok önemli bir konumda yer almaktadır. Bu fak-
törler sebebiyle ABD, Azerbaycan’la aktif ilişki 
hâlindedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından dünyanın tek süper gücü konumuna 
yükselen ABD için Azerbaycan; Kafkasya’da 
etki alanını genişletmek, İran’a olası girişim-
lerde ve ilerleyen zamanlarda Afganistan’da 
konuşlandırılacak ABD güçlerine mühimmat 
ve personel sevkiyatını sağlamak ve Rusya 
ile İran’ın, bölgedeki nüfuzunu engellemek 
açısından önem arz etmektedir. Buna rağmen 
genel olarak uzmanlar Güney Kafkasya’nın 
ABD çıkarları açısından sınıflandırıldığında; 
Rusya, Irak, Afganistan, İran gibi ülkelere kı-
yasla ikincil derecede öneme sahip olduğu fik-
rini savunmuştur (Cohen, 2012, s. 2-3, Shaffer, 
2012, s. 84). Özellikle Obama iktidarı, Güney 
Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini Rusya ile iliş-
kilerini düzeltmek uğruna geriletmekle suçlan-
mıştır (Cohen, 2012, s. 26-27). Diğer bir görüş 
ise ABD’nin bölgeye Rusya, Türkiye ve İran 
kadar önem vermediğini fakat ABD’nin bu ül-
keye ilgisinin Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı 
gibi ekonomik projeleri kapsayan iktisadi çı-
karlar çerçevesinde yoğunlaştığı yönündedir. 
Bu bağlamda sadece İran’ı kuşatma konusunun 
gündeme geldiği ve Afganistan’a güvenli taşı-
ma güzergâhı sağlanması için Azerbaycan’ın 
desteğinin gerektiği zamanlarda ABD’nin Azer-
baycan’a yakınlaştığı ve taahhüt ve sorumlulu-
ğunu geçici bir süre artırdığı ancak mevzubahis 
konular gündemden kalktıktan sonra ikili ilişki-
lerin dinamiğinin azaldığı vurgulanmıştır. Ayrı-
ca Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu artırması ve 
özellikle de 2008 Rus-Gürcü Savaşı’nın ardın-
dan ABD’nin bölgedeki faaliyetlerini hissedi-
lecek şekilde azaltmış olması yaygın yorumlar 
arasındadır (Shaffer, 2012, s. 84).

Buna karşılık Azerbaycan da özellikle ba-
ğımsızlığının ilk yıllarında, Rusya’dan gelen 
tehditleri etkisizleştirmek ve uluslararası kuru-
luşlara entegre olmak için ABD ile iş birliğine 
sıcak bakmıştır. Ayrıca iktisadi bağımsızlığın 
sağlanması ve ekonominin gelişmesi için fev-
kalade önemli olan Hazar Denizi’ndeki doğal 
gaz ve petrol projelerini uluslararası şirketle-
rin yardımıyla gerçekleştirmek ve Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Boru Hattı’yla dünya pazarlarına 
ulaştırma konusunda Rusya’nın baskılarını 
bertaraf ederek ABD’nin desteğini almaya ça-
lışmıştır. Bakü, ABD’nin Kosova, Afganistan 
ve Irak’ta yürüttüğü operasyonlara çeşitli şekil-
lerde destek vermiş, Azerbaycan askerleri barış 
gücü olarak operasyonlarda yer almıştır. Ayrıca 
Bakü Havaalanı da Afganistan’a lojistik destek 
merkezi hâline gelmiştir. Aynı zamanda Azer-
baycan, NATO’ya üyelik başvurusu yapmış 
ve kendi askerî standartlarını NATO standart-
larıyla uyumlu hâle getirmek amacıyla çeşitli 
programları uygulamıştır (Haydar ve Korobov, 
2015, s. 87). Fakat Azerbaycan’ın eski Başba-
kanı Nevruz Mammedov’un “Bağımsızlıktan 
sonra ABD’nin bizim bütün sorunlarımıza bir 
çözüm getireceğini düşünüyorduk. Ancak za-
man geçtikçe bunun böyle olmadığını öğren-
dik.” şeklindeki açıklamaları Azerbaycan’ın 
bu ilişkiden beklediği sonucu elde edemediğini 
göstermektedir (Shaffer, 2012, s. 84).

Öte yandan Azerbaycan-ABD ilişkilerini 
İran-ABD ilişkileri bağlamında da ele almak 
gerekmektedir. İran-ABD ilişkileri ve Azer-
baycan-ABD ilişkileri arasında ters orantı söz 
konusudur. İran’la ilişkilerdeki gerginlik ABD 
için Azerbaycan’ın önemini ve gerekliliğini artır-
maktadır. 2004-2006 yılları arasında ABD-İran 
ilişkilerinde gerginliğin en üst kademeye ulaş-
tığı ve İran’a askerî müdahale hazırlıkları ya-
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pıldığına dair haberlerin dolaştığı bir dönemde 
ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in 
Azerbaycan’ı sık sık ziyaret etmesi bu duruma 
bir örnektir.

Kasım 2004’te Azerbaycan basınına; 50 
ABD askerî personelinin askerî danışman sı-
fatıyla İran sınırına yakın Salyan bölgesinde-
ki bir askerî üsse yerleştiği, Nahçıvan’da bir 
ve Bakü’nün kuzeyindeki iki hava üssünün 
NATO standartlarına uygun duruma getirildiği 
ve İran’a olası hava saldırısı düzenlemek için 
en azından yedi hava üssünün hazırlandığı hu-
susunda haberler yansımıştır. Azerbaycan’ın 
Batı’yla askerî iş birliği geliştirmesi her zaman 
İran için ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. 
Böyle bir ortamda bir ay içinde Azerbaycan yet-
kilileri Bakü’ye resmî ziyarette bulunan İran’ın 
İstihbarat Bakanı Ali Yunisi, Savunma Bakanı 
Ali Şemhani ve diğer üst düzey resmî yetkilileri 
ağırlamıştır. Daha sonra İlham Aliyev’in Nisan 
2006’da Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerde 
ABD ile askerî iş birliğine çok önem verdiği-
ni ancak ülkesinin “hiç kuşkusuz, İran’a karşı 
olası herhangi bir operasyona karışmayacağını” 
net bir şekilde bildirmesi, Azerbaycan’ın ortak 
çıkarları doğrultusunda ABD ile iş birliğini bel-
li bir noktaya kadar yürüttüğünü ve ilan etmiş 
olduğu denge politikasından taviz vermediğini 
göstermektedir (MacDougal, 2009, s. 256).

5. Rusya’nın İran-Azerbaycan
İlişkileri Üzerindeki Etkisi

İran ve Rusya, Güney Kafkasya bölgesinde 
ABD ve Batı’nın konumunu zayıflatmak için 
birlikte hareket etmektedir. Rusya, ABD ve 
Avrupa’yı “yakın çevre” olarak adlandırdığı 
ve eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayan böl-
geleri nüfuz alanına dönüştürmemesi konusun-
da defalarca uyarmıştır. Rusya eski Başbakanı 

Yevgeny Primakov 1990’lı yılların ortalarından 
itibaren “çok kutuplu dünya” tezini ortaya ata-
rak post-Sovyet alanını Rusya’nın “öncelikli 
etki alanı” olarak gündeme taşımıştır (Cohen, 
2012, s. 29). Sonrasında bu tez, Rusya Cum-
hurbaşkanı Vladimir Putin tarafından daha da 
geliştirilmiş ve çeşitli toplantılarda kavramsal-
laştırılmaya ve temellendirilmeye çalışılmıştır. 
Nitekim Putin, 2007 Münih Güvenlik Konfe-
ransı’nda yaptığı konuşmasında tek kutuplu 
dünya düzeninin kabul edilemez ve imkânsız 
olduğunu, ABD’nin buna yetecek ikitisadi, as-
kerî ve siyasi güce sahip olmadığını söylemiştir. 
Rusya Cumhurbaşkanı ABD’yi; dünyadaki tek 
karar merkezi olmak, uluslararası hukuku kötü-
ye kullanmak ve kendi isteklerini başka devlet-
lere zorla kabul ettirmekle suçlamıştır. Manevi 
dayanaklardan mahrum olan tek kutupluluğa 
modern uygarlıkta yer olmadığına özellikle vurgu 
yapan Putin, bununla birlikte çok kutupluluğa ge-
çişin de ilk sinyallerini vermiştir (Reuters, 2007).

ABD’yi bölgedeki gerginliklerin başlıca 
nedeni olarak gören İran yönetimi de Güney 
Kafkasya’nın güvenliği için oluşturulacak bir 
sistemde eşit haklara sahip bir aktör olmayı 
hedefleyen bir politika izlemiş ve bölge dışı 
güçlerin (ABD ve AB) Azerbaycan ve Gürcis-
tan’da güç kazanmasını önlemeye çalışmıştır. 
Bu açıdan gerek Batı’nın Güney Kafkasya poli-
tikaları gerekse de Azerbaycan’ın Rusya yakla-
şımında dönüm noktası niteliğine sahip Ağustos 
2008’deki Rusya-Gürcistan Savaşı’nın İran’ın 
dış politikadaki çıkarlarına uygun olduğunu 
söyleyebiliriz.

Bazı uzmanların da değindiği gibi savaş Gü-
ney Osetya için başlamış olsa da onun etkileri 
yalnızca Gürcistan’la sınırlı kalmamış, bölge 
ülkeleri ve hatta ABD politikaları bile nasibini 
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almıştır. Rusya’nın savaş esnasında Azerbay-
can ekonomisinin şah damarı olan ve Gürcis-
tan topraklarından geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı’na 50 bombalı saldırı yapması ve 
aşırı askerî güç kullanması bölge ülkelerini gü-
venlik garantileri açısından Batı-Rusya ikile-
mi ile karşı karşıya bırakmıştır (Cohen ve De-
Corla-Souza, 2012, s. 199). Sonraki dönemde 
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Temmuz 
2009’daki Tiflis ziyaretinde Gürcistan’a güven-
lik açısından herhangi bir güvence vermemesi, 
Abhazya ve Güney Osetya üzerinde Tiflis’in 
egemenliğinden bahsetmemesi ve Rusya’nın 
savaş öncesi konumuna geri dönmesini öngören 
2008 Ağustos Medvedev-Sarkozy Anlaşma-
sı’nı uygulamaması; ABD’nin bölgenin güven-
liği açısından üstlendiği sorumlulukları yerine 
getirmesiyle ilgili soru işaretleri yaratmıştır 
(Cohen ve DeCorla-Souza 2012, s. 199). Bu 
durum Azerbaycan yönetimini NATO ve ABD 
ile iş birliğini yeniden değerlendirmeye yön-
lendirmiştir (Haydar ve Korobov, 2015, s. 88). 
Tüm bunlara ek olarak Rusya’nın Ukrayna’ya 
müdahalesi ve Kırım’ı ilhakı, Bakü’nün Batı 
ve Rusya ile ilişkilerini yeniden gözden geçir-
mesi sürecinde tam bir dönüm noktası olmuştur 
(Haydar ve Korobov, 2015, s. 90-91).

İran’ın Rusya ile ikili ilişkilerde öncelikli 
hedefi günden güne artan ABD baskılarına kar-
şı Rusya’yı yanına almaktır. Bu bakımdan Tah-
ran’ın, Rusya’nın Azerbaycan’daki konumunu 
güçlendirmesini ciddi bir endişe kaynağı olarak 
görmediğini söyleyebiliriz. Rusya’nın askerî, 
iktisadi ve diplomatik desteğini sağlayan ve 
S-300 Hava Savunma Sistemlerini temin eden 
Tahran yönetimi, kendi askerî gücünü Rus-
ya’nın yardımıyla daha da artırmak doğrultu-
sunda bir politika izlemektedir. Bundan dolayı 

Rusya’nın, Kafkaslar’daki çıkarlarını korumak 
için yapacağı müdahalelere ses çıkarmamak-
tadır. Örnek vermek gerekirse 1994-1996 ve 
2000-2004 yıllarında Rusya’nın Çeçenistan’da 
yürüttüğü savaşlara İran’dan somut bir tepki 
gelmemiştir (Cornell, 2011, s. 326). İran’la Rus-
ya Kafkasya’da sadece bir kez karşı karşıya gel-
miştir. İran’ın 1992 yılında Karabağ Savaşı’nda 
taraflar arasındaki arabuluculuk girişimi Rusya 
tarafından hoş görülmemiş ve bu misyon kısa 
süre sonra tamamen fiyaskoya uğramıştır (Go-
cayev, 2016). İran için başka bir kritik öneme 
sahip konu ise uzun yıllar boyunca geliştirmiş 
olduğu nükleer programının Rusya’nın yardımı 
ile korunması ve Avrupa-ABD yaptırımlarının 
etkisiz hâle getirilmesidir. Belirttiğimiz bu ne-
denlerden dolayı İran, Güney Kafkasya’da Rus-
ya’yı karşısına almayarak ihtiyatlı bir politika 
izlemektedir ve çok nadiren Rus politikalarına 
zıt düşen girişimlerde bulunmaktadır (Cornell, 
2011, s. 326).

Bu açıdan İran-Rusya ilişkilerinin iyileş-
mesinin, Azerbaycan-İran ilişkilerini olumlu 
yönde etkilediğini söylemek yanlış olmayacak-
tır. Nitekim 2014 yılının sonlarında Rusya’nın 
Suriye’ye askerî müdahalesi esnasında Rus 
uçaklarının Lazkiye bölgesindeki hava üssüne 
ulaşması için Azerbaycan kendi hava sahasının 
kullanılmasına izin vermiştir. Rus basınına sı-
zan bilgilere göre başka ülkelerin bu uçuşlara 
müsade etmediği bir durumda Bakü yönetimi-
nin bu kararı alması İran tarafından da olumlu 
karşılanmıştır. Aynı şekilde Rusya’nın uzak 
kuzey bölgelerini Azerbaycan ve İran’dan geçe-
rek Basra Körfezi’ne bağlayacak Kuzey-Güney 
uluslararası taşımacılık demir yolu koridorunun 
inşasının sonuçlanması da şüphesiz her üç ülke-
ye de ekonomik ve siyasi fayda sağlayacaktır. 
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İran-Rusya-Azerbaycan arasındaki üçlü ilişkile-
rin seyrinin pozitif yönde ilerlemesi bu projenin 
tamalanmasını da hızlandıracaktır (Haydar ve 
Korobov, 2015, s. 99-100).

6. Azerbaycan-İran İlişkileri ve Türkiye

Azerbaycan coğrafi konumu itibarıyla hem 
komşu ülkelerle hem de uluslararası aktörlerle 
çok farklı ilişkiler geliştirmek durumunda kal-
mıştır. Geliştirdiği bu ikili ilişkilerin her biri 
daha önce de bahsedildiği üzere diğer ülkelerle 
kurmuş olduğu ilişkilerden de etkilenmektedir. 
Hem coğrafi hem de kültürel yakınlık bakımın-
dan Türkiye ile kurduğu ilişkiler istisnai bir 
özelliğe ve çokboyutlu stratejik bir niteliğe sa-
hiptir. İki ülke yetkilileri tarafından sık sık dile 
getirilen ve etnik, kültürel ve tarihsel bağları ön 
plana çıkaran “Bir Millet-İki Devlet” söylemi 
ikili ilişkilerin temel ilkesini teşkil etmektedir. 
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dostluk ve 
kardeşlik prensibine dayandığını ifade eden bu 
söylem aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan 
toplumları arasındaki dil, iş ve kader birliğinin 
bir yansıması olmaktadır. (Ekşi, 2009, s. 98). Ni-
tekim Kadir Has Ünversitesi tarafından Türkiye 
kamuoyunun çeşitli konularda gündem ve ter-
cihlerini tespit etmeye yönelik 2010 yılından bu 
yana sürdürülen araştırmanın 2018 yılı sonuç-
larına göre Türkiye halkının %63,6’sı Azerbay-
can’ı bir kez daha ülkelerinin en önemli dostu ve 
müttefiki olarak görmüştür (Kadir Has Üniver-
sitesi, 2018). Azerbaycan’ın Türkiye algısının 
oluşmasında Türkiye’nin Azerbaycan’ın bağım-
sızlığını tanıyan ilk ülke olması (Aydın, 2002, s. 
44) ve Azerbaycan’ın Karabağ Sorunu’yla ilgili 
izlemiş olduğu politika etkili olmuştur (Ekşi, 
2009, s. 99). Aynı zamanda Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’in söyledigi gibi Tür-

kiye dünyada Azerbaycan’a en çok destek olan 
ülkedir (Trend News Agency, 2020a). Karabağ 
Sorunu’nda Türkiye’nin Azerbaycan’a koşul-
suz destek vermesi ve Azerbaycan topraklarının 
yaklaşık %20’sinin Ermeni silahlı kuvvetlerin-
ce işgaline itiraz olarak Ermenistan’la sınırları 
kapatarak ilişkileri askıya alması Azerbaycan 
halkının Türkiye’yi Azerbaycan’ın koruyucusu 
olarak görmelerinde belirleyici olmuştur (Ekşi, 
2009, s. 101). Bu algı Tahran’la ilişkiler konu-
sunu da etkilemiş ve Bakü-Tahran ilişkilerinde 
de İran’ın üstün askerî gücü (sert güç) ve din-
dar toplumu yönlendirmek gibi (yumuşak güç) 
kozlarını kullanarak Azerbaycan politikalarını 
baskı altına alabilme girişimlerinde Türkiye 
faktörü caydırıcı ve dengeleyici olmuş, İran’ın 
bu kozu etkili olarak kullanmasını engellemiş-
tir. Bu bağlamda Azerbaycan-İran ilişkilerinde 
Türkiye faktörünü birkaç başlık altında değer-
lendirebiliriz.

6.1.  Ekonomik Dengeleme

Stalin’in yeniden etnik yapılandırma poli-
tikaları sonucu Azerbaycan’la kara sınırı bu-
lunmayan Nahçıvan, 17 kilometrelik bir sınır 
hattıyla Türkiye’ye bağlanmaktadır. Azerbay-
can’la Nahçıvan arasında ulaşım ve yük taşıma-
ları, 750 kilometrelik İran sınır hattı vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bölgenin elektrik 
ve doğal gaz ihtiyacı İran’la varılan mutabakat-
larca bu ülke üzerinden aktarılmaktadır. Nite-
kim İran’daki Tavanir Şirketi tarafından Aralık 
2000’de İran’dan Nahçıvan’a verilen elektriğin 
kesilmesi olayında olduğu gibi İran zaman za-
man Azerbaycan’ın politikalarını etkilemek için 
Nahçıvan’ın coğrafi konumunu koz olarak kul-
lanmıştır (Haydar Aliyev Mirası, 2001). Nahçı-
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van’ı Türkiye’ye bağlayan ve Hasret Köprüsü 
olarak bilinen kısa alanı kullanarak bu özerk 
bölgenin Türkiye üzerinden kendi ekonomik 
güvenlik olanaklarını geliştirmeye yönelik giri-
şimleri, İran ve Ermenistan’ın bölgeyi tamamen 
ablukaya alarak kendilerine bağlı kılmasının 
önüne geçmiştir. Nahçıvan’ın uluslararası iliş-
kilerini genişletmek amacıyla Nahçıvan-Kars 
Demir Yolu Hattı’nın inşası için Azerbaycan 
ile Türkiye arasında bir anlaşma imzalanmıştır. 
Demir yolunun Nahçıvan’da üretilen mahsulle-
rin dünya pazarlarına çıkışına da katkı sağlaya-
cağı umut edilmektedir. Ayrıca iki ülkenin ilgili 
makamlarınca Nahçıvan’ın ihtiyacı olan ve Tür-
kiye’den ithal edilecek ürünlerin de tutanağı tu-
tulmuştur  (Trend News Agency, 2020b).

Azerbaycan’ın iktisadi bağımsızlığı açısın-
dan Hazar Denizi’nden çıkarılan petrol ve doğal 
gaz kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırıl-
ması büyük önem arz etmiştir. Coğrafi konumu 
ve siyasi risk, Azerbaycan’ın Rusya ve İran’ın 

kontrolünden uzak bir güzergâha sahip olmasını 
da gerektirmiş ve Türkiye bu konuda gereken 
yardımı yapmıştır (Ipek, 2008, s. 119). Bunun 
en bariz örneği Azerbaycan’ın başkentinden 
Türkiye’nin Akdeniz’deki Ceyhan Limanı’na 
günlük ortalama 1 milyon varili aşkın petrol 
nakleden Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın ve 
Bakü-Tiflis-Kars Doğal Gaz Borusu’nun inşa-
sı olmuştur. 1.840 km uzunluğunda olan ve 2,4 
milyar dolara mâl olan boru hattı, iktisadi yön-
den çok siyasi yönden önem taşımaktadır (Bil-
gin, 2011, s. 405). Ayrıca Avrupa Birliği (AB) 
tarafından finanse edilen ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na üye ülkeleri Kafkasya ve Karade-
niz üzerinden Avrupa’ya bağlamayı amaçlayan 
TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma 
Koridoru, Türkiye’den daima yoğun destek 
almıştır. Rusya’ya bağımlılığı azaltmanın yanı 
sıra bu proje, Azerbaycan doğal gaz ve petrol 
kaynaklarının Batılı ülkelere taşınması açısın-
dan da Türkiye ve Azerbaycan’ın iktisadi-siyasi 
çıkarlarına uygun bir gelişme olmuştur (Ahme-

(Kaynak: Aljazeera http://www.aljazeera.com.tr/dosya/kafkasyanin-acik-hesabi-daglik-karabag)
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dov, 2012). Aynı zamanda Türkiye, Güney Kaf-
kasya ülkelerinin ekonomik potansiyelini ve 
iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da 25 
Haziran 1992 tarihinde kurulmasında da etkin 
bir rol üstlenmiştir.

6.2.  Askerî Caydırıcılık

Türkiye askerî caydırıcılığını Bakü yöneti-
mini desteklemek amacıyla kullanmıştır. Özel-
likle Karabağ Sorunu’nda Türkiye Bakü’ye 
destek vermiştir. Bakü’nün, Karabağ Soru-
nu’nun çözümünde Batı’nın desteğini kazan-
mayı amaçlayan ve petrol kaynaklarını Batılı 
şirketler ile iş birliği içerisinde Avrupa’ya ta-
şıma girişimleri, İran engeline takılmıştır. İran, 
petrol naklini sekteye uğratmak için Rusya ile 
ittifaka girmiş, Hazar Denizi’nin hukuki du-
rumunun belirsizliğine vurgu yaparak oradaki 
çalışmalara sahil devletleriyle istişare yoluyla 
karar verilmesinde ısrar etmiştir. İran daha ag-
resif politikalar izlemiş ve sahil güvenlik güç-
lerine ait gemi, denizin hukuki durumundaki 
belirsizlik nedeniyle İran’ın kendi meşru hakla-
rını korumasını gerekçe göstererek 23 Temmuz 
2001’de Sovyetler Dönemi’nde Azerbaycan’a 
ait yataklarda petrol arama çalışması yapan BP 
gemilerine ateş açarak onları geri püskürtmüş-
tür (Cornell, 2011, s. 331). Ayrıca İran’ın savaş 
uçakları, Azerbaycan’ın hava sahasını defalarca 
ihlal ederek gövde gösterisi yapmıştır. Arif Yu-
nus bu olayı iki ülkenin savaşın eşiğine gelmesi 
olarak değerlendirmiştir (Yunus, 2006). Buna 
karşılık yaklaşık bir ay sonra dönemin Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğ-
lu’nun katılımıyla Türk Yıldızları Filosu’nun 
Bakü’de gerçekleştirdiği akrobatik gösteri töre-

ni, yerel basın tarafından Tahran’a uyarı mesajı 
olarak değerlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Ali-
yev, Eylül 2001’de CNN Türk muhabiri Gürkan 
Zengin’in konuyla ilgili sorularına, “İran bu 
gösteriyi kendine yönelik bir mesaj olarak algı-
lamış... Bırakın herkes nasıl algılıyorsa öyle al-
gılamaya devam etsin.” şeklinde yanıt vermiştir 
(Bayat, 2004, s. 23).

Türkiye’nin askerî caydırıcılık niteliği Nah-
çıvan Özerk Cumhuriyeti örneğinde daha açık 
görünmektedir. Bakü yönetiminin amacı Azer-
baycan’la kara sınırı olmayan bu bölgesinin gü-
venliğini garanti altına almak ve bununla da dış 
ilişkilerde Nahçıvan’ın sürekli baskı aracı ola-
rak kullanılmasına son vermektir. Nahçıvan’ın 
askerî güvenliği, büyük ölçüde Türkiye ile iş 
birliği ve çeşitli mutabakatlarla sağlanmakta-
dır. Ağustos 2010’da Azerbaycan ile Türkiye 
arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması 
askerî alanda iş birliğini daha hızlı geliştirme-
ye müsait bir ortam oluşturmuştur. Bu durum 
ilk olarak ortak askerî tatbikatların ve üretilen 
silah ve mühimmatların sayısına yansımıştır. 
12 Mayıs 2015 tarihinde Azerbaycan’ın baş-
kentinde ve Nahçıvan’da gerçekleştirilen ortak 
tatbikata Azerbaycan’ın Savunma Bakanı Za-
kir Hasanov ve Türkiye Üçüncü Ordu Komu-
tanı General Ümit Dündar katılmıştır. Sonraki 
yıllarda da ortak tatbikatlar devam ettirilmiştir 
(World Bulletin, 2015). Nahçıvan’da düzenle-
nen her iki ülke Kara Kuvvetlerinin “Sarsılmaz 
Kardeşlik 2019” adlı en son askerî tatbikatına 
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve 
Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasa-
nov da katılmıştır. Beş bin asker, yaklaşık 200 
tank ve zırıhlı araç, 21 uçak ve helikopterin yer 
aldığı ve iki ordu arasındaki koordinasyon ve 
ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştiril-
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diği tatbikatta konuşma yapan Millî Savunma 
Bakanı Akar, Türkiye ve Azerbaycan devletleri 
ve halklarının güvenliğinin sağlanmasının her 
an harekâta hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir 
orduya sahip olunması ile mümkün olduğunun 
altını çizmiştir (TRT Haber, 2019). Azerbaycan 
Türkiye ile askerî ilişkilerini güçlendirirken 
aynı doğrultuda Gürcistan’la da askerî iş birliği 
kurmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Azerbay-
can-Türkiye-Gürcistan arasında üçlü bir ittifak 
oluşturulmuştur. Esasında 2007 yılında oluş-
turulan bu üçlü ittifak, 2014’te Nahçıvan’da 
her üç ülkenin yılda iki kez görüşmek ve üçlü 
ilişkileri geliştirmek hususunda imzaladıkları 
anlaşmayla yeni bir ivme kazanmıştır (Daily 
Sabah, 2018). Ayrıca iki ülkenin hava kuvvet-
lerinin katılımıyla 2015’ten başlayarak her sene 
Turaz Kartalı adlı eğitimler düzenlenmektedir. 
Kayseri’de Mayıs 2019’da düzenlenen Erciyes 
Tatbikatı’na Pakistan’dan da askerî heyetler ka-
tılmıştır (Azernews, 2019). Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile askerî iş 
birliğinin geliştirilmesine ve ekonomik ilişkile-
rin güçlendirilmesine özen gösterildiğini bildi-
rerek sadece 2019 yılında 13 ortak askerî tatbi-
kat düzenlendiğini, bu sene daha fazla tatbikatın 
yapılacağını ve ülkesinin Türkiye’den modern 
silahlar almaya devam edeceğini söylemiştir 
(Trend News Agency, 2020b).

6.3.  Siyasi-İdeolojik Dengeleme

Sovyetler Birliği, hâkimiyeti altındaki halk-
ları Sovyet kimliğinin bir parçası hâline geti-
rebilmek için uzun yıllar boyunca ağır bir asi-
milasyon politikası izlemiştir. Bundan dolayı 
öz kimliği erozyona uğrayan Azerbaycan’da 
bağımsızlıktan sonraki yıllarda Rusya’nın uy-

guladığı asimilasyon politikalarının etkisinin 
kırılmasına yönelik politikalar izlenmiştir. Bu 
açıdan İran nüfusunun en az %20-25’ini Türk 
kökenli vatandaşların oluşturduğunu göz önün-
de bulundurursak İran bu politikaları, ülkesin-
deki milliyetçilik duygularının yükselişini te-
tikleme potansiyeline sahip olumsuz gelişmeler 
olarak görmüştür. İran özellikle de dinî politika-
larını etkin kılmaya ve Şii toplumu yönlendirme-
ye özen göstermiştir. Buna karşılık Azerbaycan, 
inanç özgürlüğü ile modern devleti bağdaştıran 
Türkiye Cumhuriyeti’ni örnek almıştır (Hunter, 
2003, s. 133-134).

Uzmanlar, kültürel ve dinî alanlarda Tür-
kiye’nin Azerbaycan’da etkili politikalar yü-
rütebilmesinin başlıca üç nedeni olduğu kana-
atindedir: Türk dili ve kültürünün Azerbaycan 
insanına yakınlığı, Batılı devletlerin bu yönde 
vermiş olduğu destek ve Türk modelinin Azer-
baycan yönetimi tarafından desteklenmesi. Tür-
kiye’nin Batı’yla entegre olmuş başarılı bir de-
mokratik ülke imajı ve Türkiye’nin inşa ettiği 
camilerde siyaset ve dinin birbirinden ayrıldığı 
Türk modelinin sürekli olarak vurgulanması bu 
modelin Azerbaycan halkının bir kısmı için ca-
zip hâle gelmesine sebep olmuştur. Türkiye’nin 
bu sahada başarılı olmasında “Türk İslamı” 
olarak adlandırılan dinî yaklaşımın; tolerans, 
açık görüşlülük ve dogmatiklikten uzaklığı et-
kili olup Azerbaycan’ın resmî dinî anlatılarına 
yakınlığı da dikkat çekmektedir (Balci ve Go-
yushov, 2012). Azerbaycan’da dinî eğitim ve 
ve öğrenci değişim programları organize eden 
Türkiye tarafından Azerbaycan’ın çeşitli böl-
gelerinde okullar açılmış, ders kitapları ve ilgi-
li literatür halkın ilgisine sunulmuştur. Ayrıca 
Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilk 
yılından itibaren çok sayıda Azerbaycanlı öğ-
renciye burs olanağı sağlamıştır. Sadece 1992 
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yılında Azerbaycan’dan 929 burslu öğrenci 
Türkiye’deki okullara gönderilmiştir (Karakuş, 
2019, s. 44). Sonraki on yılda Türkiye 3.656 
Azerbaycanlı yüksekokul öğrencisine burs sağ-
lamıştır (Aypay, 2006, s. 85). İki ülke arasında 
şimdiye dek imzalanan 30 anlaşmayla eğitim 
alanında daha da gelişen iş birliği (Aypay, 2006, 
s. 91) ve Ankara tarafından sağlanan kolaylık-
ların hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde 
eğitim alan Azerbaycanlı öğrenci sayısının 19 
bini aşkın bir noktaya ulaşmasında etkili oldu-
ğu söylenebilir (Yükseköğretim Bilgi Yönetim 
Sistemi, 2020).

Sonuç

Daha önce belirttiğimiz üzere Ağustos 
2008’de Rusya-Gürcistan askerî çatışması ve 
özellikle Rusya’nın 2014’te Kıırm'ı ilhakı sonucu 
ortaya çıkan köklü degişiklikler Azerbaycan’ın, 
geleneksel bölge aktörleri ve Rusya-Türkiye-İran 
ekseninde iş birliği geliştirmesine neden oldu. 
Rusya-Azerbaycan iş birliğinin güçlenmesiyle 
ABD’nin İran sınırındaki bölgeye nüfuz imkânı-
nın azalması İran açısından olumlu bir gelişme 
olarak değerlendirilmektedir. Son dönemlerde 
her iki devletin, birbirinin güvenlik kaygıları 
konusunda daha uzlaşmacı bir noktaya varması 
söz konusudur. İran’la ilişkilerin olumlu seyrine, 
her iki ülkenin kendi topraklarını diğer güçlerin 
birbirlerine karşı kullanmasına müsaade etme-
mesinin de önemli oranda katkı sağladığı söyle-
nebilir. Bunun yanı sıra ikili ilişkileri, ABD’nin 
Güney Kafkasya bölgesinde etkinliğini artırmayı 
hedefleyen politikaları askıya alması ve siyasi 
önceliğinin Yakın Doğu’ya kayması, Rusya’nın 
bölgede konumunun güçlenmesi etkilemiştir. Bu 
anlamda hem İran hem de Rusya ile ortak sınırla-
ra sahip tek ülke olan Azerbaycan’ın siyasi terci-

hini İran’ın bölgedeki en önemli müttefiki Rusya 
ile daha sıkı iş birliğinden yana kullanması makul 
bir tercih olarak değerlendirilebilir. Azerbaycan, 
Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının 2016 yılın-
dan itibaren daha sık görüşmeleri de üç taraflı iş 
birliğinin yeni bir düzeye taşınmasının örneği-
dir. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ve Türkiye-İran 
ilişkilerinin olumlu dinamiği de Azerbaycan’ın 
bu ekonomik-siyasi ittifakta yer almasına katkı 
sağlamıştır. Sonuç olarak Azerbaycan-Rusya-İran 
elektrik hatlarının birleştirilmesi bu anlamda 
önemli bir gelişmedir (Azerbaycan Cumhurbaş-
kanlığı Resmî İnternet Sitesi, 2017). Öte yandan 
Azerbaycan-Türkiye ve İran dışişleri bakanları 
arasında 2014 yılından beri gerçekleştirilen üçlü 
görüşmeler de İran Dışişleri Bakanı Zarif’in ta-
biri ile üçlü iş birliğinin geliştirilmesi iradesinin 
göstergesi olarak okuyabiliriz (Azerbaycan Pa-
ris Büyükelçiliği Resmî Sitesi, 2018). Bu üçlü 
görüşmeler Azerbaycan ve İran’ın zengin enerji 
kaynaklarından, Türkiye’nin transit imkânların-
dan yararlanmakla enerji, taşımacılık ve ticaret 
alanlarında üçlü ilişkileri hızlandırabilir. Dahası 
Gürcistan’ın da bu iş birliğine katılması ve Türki-
ye-İran-Azerbaycan-Gürcistan dışişleri bakanla-
rının dörtlü formattaki görüşmeleri büyük önem 
arz etmektedir. Müzakere edilen pek çok konu 
özelllikle Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun 
Reşt-Astara Demir Yolu Hattı’yla birleşmesiyle 
İran’ın Çabahar ve Bender Abbas limanlarına çı-
kışını sağlayacak Güney-Batı Taşımacılık Dehli-
zi Projesi, bölge ülkelerin transit imkânlarını ve 
jeostratejik konumunu güçlendirecektir (BBC 
Azerbaycanca, 2018). Belirttiğimiz gibi İran ve 
Azerbaycan bölgesel iş birliğinin yoğunlaştığı 
son dönemlerde bile Türkiye faktörünün Azer-
baycan-İran ilişkilerindeki ekonomik, askerî ve 
siyasi-ideolojik alana dengeleyici ve caydırıcı 
niteliğiyle katkı sağladığını söyleyebiliriz.



18

Azerbaycan-İran İlişkilerinde Türkiye Faktörü

 Kaynaklar

• Ahmedov, E. (2012). Avrupa-Atlantik Kurumlara Entegrasyon Çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Avru-

pa Birliği (AB) İlişkileri. Yıldırım Turan, Alaeddin Yalçınkaya, Ertan Efegil, (Ed.), Siyaset, Ekonomi ve Toplum 

Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme, içinde (s. 

223-231). İstanbul: Gündoğan Yayınları.

• Akan, H. (2010). Azerbaycan Paradoksu: Azerbaycan’ın İç ve Dış Politikası. Ankara: USAK Yayınları.

• Allahverdiyev, Q., Sultanzade, V. (2002). Haydar Aliyev va Şark: İran. Bakü: Ozan Yayınları.

• Aydın, M. (2002). Turkish Policy towards the Caucasus. Connections, 1 (3), 39-48. Erişim Adresi: www.jstor.org/

stable/26322952 [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Aypay, A. (2006). Turkish Higher Education Initiatives towards Central Asia. Stephen P. Heyneman & Alan J. De 

Young, (Ed.), The Challenges of Education in Central Asia, içinde (s. 81-96). Greenwich, Connecticut: Informati-

on Age Publishing.

• Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Resmî İnternet Sitesi. (2017). Tehranda Azerbaycan, İran ve Rusiya Dövlet 

Başçılarının Üçterefli Zirve Görüşü Keçirilib. Erişim Adresi: https://president.az/articles/25664. [Erişim Tarihi: 

28.03.2020]

• Azerbaycan Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Resmî İnternet Sitesi. (2018). Azerbaycan, Türkiye ve İran Harici 

İşler Nazirlerinin İstanbulda Üçterefli Görüşü Olub. Erişim Adresi: http://paris.mfa.gov.az/news/4/4278 Erişim 

Tarihi: 28.03.2020]

• Azernews. (2019). Military Exercises with Participation of Azerbaijan Starts in Turkey. Erişim adresi: https://

www.azernews.az/nation/151130.html [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Balci, B. &Goyushov, A. (2012). Changing Islam in Post-Soviet Azerbaijan and its Impact on the Sunni-Shia 

Cleavage. Brigitte Maréchal and Sami Zemni (Ed.), Contemporary Sunni-Shia Relationships, içinde (s. 193-214). 

London: Hurst & Co Publishers.

• Basiret. (2016). Manabe-e neft o gaz-e Comhuri-ye Azerbaycan: taharrokat-e enerzhik-e Esrail ve emniyyet-e 

melli-ye Comhuri-ye Eslami-ye Iran. Erişim Adresi: https://basirat.ir/fa/news/285883/ [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Bayat, F. (2004). Haydar Aliyevin İran İslam Respublikası ile Alekadar Bakışları. Bakü: Çaşıoğlu Yayınları.

• BBC Azerbaycanca. (2018). Azerbaycan, Türkiye, İran ve Gürcistan: HİN rehberlerinin ilk dördterefli görüşü. 

Erişim Adresi: https://www.bbc.com/azeri/region-43416597 [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Bilgin, M. (2011). Energy in Turkey: Security, Markets, Supplies and Pipelines. Turkish Studies, 12(3), 399-417. 

http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2011.604209

• Cafersoy, N. (2001). Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası. Ankara: ASAM Yayınları.

• Cohen, A. (2012). Azerbaijan and US Interests in the South Caucasus Twenty Years After Independence. Cauca-

sus International,2, 25-51.

• Cohen, A. & DeCorla-Souza, K. (2012). Security Issues and US Interests in the South Caucasus. Fariz Ismailzade 

& Glen Howard (Ed.), The South Caucasus 2021: Oil, Democracy and Geopolitics içinde (s. 187-218). Baku: 

Center for Strategic Studies.

• Cornell, S. (2001). Small Nations and Great Powers: A Study of Etnopolitical Conflict in the Caucasus. London: 

Curzon Press



19

Azerbaycan-İran İlişkilerinde Türkiye Faktörü

• Cornell, S. (2011). Azerbaijan Since Independence. New York: M. E. Sharpe.

• Daily Sabah. (2018). Military Chiefs of Turkey, Azerbaijan and Georgia Meet to Boost Cooperation on Regional 

Security. Erişim Adresi: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/11/21/military-chiefs-of-turkey-azerbai-

jan-and-georgia-meet-to-boost-cooperation-on-regional-security [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Durdular, E. (1995). İran’ın Azerbaycan ve Ermenistan Politikası. Avrasya Dosyası: Uluslararası İlişkiler ve Stra-

tejik Araştırmalar Dergisi, cilt 2, sayı 1, 124-135.

• Ekşi, M. (2009). Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Söylemden Reelpolitiğe. Avrasya Etüdleri, 36-2, 95-112. Erişim 

Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421935 [Erişim Tarihi: 31.03.2020]

• Elçibey, E. (1998). Bütöv Azerbaycan Yolunda. Ankara: Ecdad Yayınları.

• Gocayev, Ş. (2016, 08 Kasım). İranın Karabağda Vasiteçilik Missiyası: “Gobl-1” planı-Bilinmeyen faktlar. Erişim 

Adresi: https://azvision.az/news/104209/iranin-qarabagda-vasitecilik-missiyasi-qobl-1-plani-%E2%80%93-bilin-

meyen-faktlar+fotolar.html [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Haydar Aliyev Mirası Uluslararası Elektronik Kütüphane. (2001). Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Haydar 

Aliyevin İran İslam Respublikasının energetika naziri Habibullah Bitarafi kabul ederken söhbetinden. Erişim 

Adresi: http://lib.aliyevheritage.org/print.php?lang=az&page=1077042 [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Haydar, M. & Korobov, I. (2015). Pragmatic Policies and Interplay of Forces: Azerbaijan’s Foreign Policy Amidst 

Turkey and Iran. Farhad Mammadov & Fuad Chiragov (Ed.), Trilateral Dimension of Azerbaijan’s Foreign Policy 

içinde (s. 84-101). Baku: Center for Strategic Studies.

• Hunter, S. (2003). Iran’s Pragmatic Regional Policy. Journal of International Affairs, 56(2), 133-147. Erişim Ad-

resi: https://www.jstor.org/stable/pdf/24357722.pdf [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Ipek, P. (2008). Azerbaijan: Oil Boom and Challenges. Mustafa Kibaroglu, (Ed.), Turkey’s Neighborhood, içinde 

(s. 111-141). Ankara: BRC Matbaacılık.

• Kadir Has Üniversitesi. (2018). Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) 2018 sonuçları açıklandı. 

Erişim Adresi: https://www.khas.edu.tr/en/node/3342 [Erişim Tarihi: 31.03.2020]

• Karakuş, G. (2019). Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve İran (1991-2003). Ankara: Gece Kitaplığı.

• Kelkitli, F.A. (2013). Soğuk Savaş Sonrası Ermenistan-İran İlişkileri: Gelişen ve Derinleşen Bağlar. Ermeni Araş-

tırmaları, 46, 129-142. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/639469 [Erişim Tarihi: 

31.03.2020]

• Khaleed, A. (2014). Islam After Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley and Los Angeles: 

University of Callifornia Press.

• MacDougal, J. (2009). Post-Soviet Strategic Alignment: the Weight of History in South Caucasus. (Yayımlanma-

mış doktora tezi) Georgetown University/Graduate Institute of Art and Sciences: Washington DC.

• Maşrik Haber Ajansı. (2017a). Azerbaycan hod ra zir-e gonbad-e ahenin karar midehed. Erişim Adresi: https://

www.mashreghnews.ir/news/775002/ [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Maşrik Haber Ajansı. (2017b). Vageyyatha-ye monasebat-e Comhuri-ye Azerbaican ve Esrail: 12 rahbord-e zedd-e 

İrani-ye sehyonistha dar Comhuri-ye Azerbaycan. Erişim Adresi: https://www.mashreghnews.ir/news/802200/ 

[Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Jamejam Online. (2006). Comhuri-ye Azerbaycan suht-e tankha-ye Esraili ra tamin mikonad! Erişim Adresi: 

http://jamejamonline.ir/online/669426748599112580/ [Erişim Tarihi: 29.03.2020]



20

Azerbaycan-İran İlişkilerinde Türkiye Faktörü

• Mehdiyeva, N. (2010). Azerbaijan and its Foreign Policy Dilemma. Asian Affairs, 34, 271-285. https://doi.org/10.

1080/0306837032000136305 

• Mehr Haber Ajansı. (2015). Hemkari-ye nezami-ye Esrail ve Azerbaycan, negerani baraye Ermenistan ya Iran? 

Erişim Adresi: https://www.mehrnews.com/news/2568664/ [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Modern Az Haber Ajansı. (2016). “Hocalı blokadada olanda İran prezidenti Rafsancaniden kömek istedim”-Müsa-

hibe. Erişim Adresi: https://modern.az/az/news/95278 [Erişim Tarihi: 31.03.2020] 

• Murinson, A. (2008, September). Azerbaijan-Turkey-Israel Relations: The Energy Factor. Middle East Review of 

International Affairs, 12 (3), 47-64.

• Nasibli, N. (1999). Azerbaijan-Iranian Relations: Past and Present. Journal of Azerbaijani Studies, 22, 3-21. Eri-

şim Adresi: http://81.17.84.10/bitstream/20.500.12323/172/3/N.%20Nasibli.pdf [Erişim Tarihi: 31.03.2020]

• Radio Farda, (2011). Safir-e Iran der Baku be vezaret-e harici-ye Comhuri-ye Azerbaycan ehzar şod. Erişim Adre-

si: https://www.radiofarda.com/a/24293982.html, [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Reuters. (2007). Putin Says US Wants to Dominate World. Erişim Adresi: https://www.reuters.com/article/us-rus-

sia-usa/putin-says-u-s-wants-to-dominate-world-idUSL1053774820070210. [Erişim Tarihi: 29.03.2020]

• Shaffer, B. (2002). Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity. Cambridge, Mass: MIT 

Press.

• Shaffer, B. (2010). Foreign Policy of the States of the Caucasus: Evolution in the Post-Soviet Period. Uluslararası 

İlişkiler, 7 (26), 51-65.Erişim Adresi: https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/foreign-poli-

cies-of-the-states.pdf [Erişim Tarihi: 28.03.2020 ]

• Shaffer, B. (2012). Azerbaijan’s Foreign Policy since Independence. Caucasus International,2, 73-84.

• Trend News Agency. (2020a). Türkiye dünya mikyasında Azerbaycana en böyük destek veren ölkedir. Erişim 

Adresi: https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3197590.html [Erişim Tarihi: 31.03.2020]

• Trend News Agency. (2020b). Prezident İlham Aliyev: Azerbaycan Türkiyeden müasir silahların alınmasını da-

vam etdirecek. Erişim Adresi: https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3197592.html [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• TRT Haber, (2019). Sarsılmaz Kardeşlik 2019’ Tatbikatı Başarı ile Gerçekleştirildi. Erişim Adresi: https://www.

trthaber.com/haber/gundem/sarsilmaz-kardeslik-2019-tatbikati-basari-ile-gerceklestirildi-418906.html [Erişim 

Tarihi: 29.03.2020]

• Yunus, A. (2006). “Azerbaijan: between America and Iran,” Russia in Global Affairs, 3, July-September. Erişim 

Adresi: https://eng.globalaffairs.ru/articles/azerbaijan-between-america-and-iran/ [Erişim Tarihi: 28.03.2020]

• Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. (2020). Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 

30.03.2020]

• World Bulletin. (2015). Turkey Azerbaijan Start Joint Military Exercise. Erişim Adresi: https://www.worldbulle-

tin.net/diplomacy/turkey-azerbaijan-start-joint-military-exercise-h159072.html. [Erişim Tarihi: 29.03.2020]



21

Azerbaycan-İran İlişkilerinde Türkiye Faktörü

“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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