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1970-1980li yıllarda Azerbaycan’ın ünlü ses sanatçısı Zeynep Hanlarova’nın 

konserlerine gider, bu muhteşem sesin söylediği Azeri türkülerinin melodilerinde coşku ile 

hüznü aynı anda terennüm ederdik.  

Azerbaycanlı şairlerden Ahmet Cevat Ahunzade’nin şiirleri ile tarihte yolculuğa 

çıkardık. Özellikle onun İstanbul’un işgal edildiği zaman yazdığı İstanbul şiiriyle:   

Ben sevdiğim mermer sineli yârin 

Diyorlar koynunda yabancı el var 

Bakıp âfaklara uzak yollara 

Ağlıyormuş mavi gözler İstanbul.  

 

Şair Şehriyar’ın doğduğu köyün adını taşıyan Heydar Baba şiirinin dizelerindeki manayı 

idrak etmeye gayret ederdik:  

Baba, yolum senden keç oldu, 

Ömrüm keçdi, gelenmedim geç oldu, 

Heç bilmedim gözellerin neç oldu, 

Bilmezidim döngeler var, dönüm var, 

İtginlik var, ayrılık var, ölüm var. 

 

O günlerden bugünlere geldik. Bugün 18 Ekim 2014. Azerbaycan bağımsızlığının 23. 

yılını kutluyor. Elbette biz de kardeşlerimizin sevincini gönülden paylaşıyoruz. Türkiye ile 

Azerbaycan arasında her alandaki işbirliğinin gelişerek güçlenmesini arzu ediyoruz. Bu 

işbirliğinin önemli alanlarından biri hukuk sahası olmasına rağmen, iki ülkenin hukukçuları 

arasındaki diyalog ve akademik işbirliği konusunda henüz arzu ettiğimiz kapsam ve 

verimliliğe ulaşamadık maalesef.  

İşte 24 Eylül 2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen 1. Türkiye-Azerbaycan Hukuk Günleri, bu gereksinimi karşılamak ve bilimsel 

diyalogun devamlılığını sağlamak üzere organize edilmiştir. Toplantıya Azerbaycan’dan Bakü 



Devlet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Nahcıvan Devlet Üniversitesi ve Aviasiya 

Akademiyası’nın akademisyenleri katılmıştır. Misafir katılımcılar ve Fakültemiz öğretim 

üyeleri, birbirinden değerli tebliğleriyle iki kardeş ve komşu ülke arasındaki hukuksal diyalog 

konusunda anlamlı bir adım atmışlardır. Toplantının çok faydalı ve verimli olduğu 

düşüncesindeyiz. Özverili çalışmaları ve tebliğlerinden dolayı katılımcılarımıza 

şükranlarımızı sunuyoruz.  

Bu tür toplantılar sadece katılımcıların ve izleyenlerin belleklerinde kalmamalı, 

meyveleri sınırsız sayıda alıcıya ulaşmalıdır. Tebliğlerin ve ortaya çıkan yeni yaklaşımların 

not edilmesi ve kalıcılığının sağlanması gerekir. Elinizdeki kitap böyle bir düşüncenin 

ürünüdür. Böylece toplantıda ele alınan konulara ilgi duyan veya tebliğ metinlerinden 

yararlanmak isteyenler için literatüre bir eser daha kazandırılmış olmaktadır. Tebliğleri kitap 

haline getirmekten ve sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Kitabın yayına hazırlanmasında 

başta kıymetli hocamız Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ olmak üzere emeği geçenlere teşekkür 

ediyoruz.  

Temennimiz, Türkiye ile Azerbaycan hukukçuları arasındaki bilimsel diyalogun devam 

etmesi; 1.’si düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Hukuk Günleri’nin iki ülke arasında bir gelenek 

haline gelmesidir.  


