
BASIN AÇIKLAMALARI 

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği 
Genel Başkanı Çelebi: 

 

BASIN MENSUPLARI İLE TOPLANTI 

"Türkiye, terör ve teröre destek veren ülkelere karşı tek 
başına mücadele vermektedir. Adeta bir haçlı seferiyle 
karşı karşıyadır. Şimdi Türk birliği zamanı. Biz de 
bunun için bütün gücümüzle çalışacağız" - "Hedefimiz, 
Türk dünyasını oluşturan bağımsız ve özerk Türk 
Cumhuriyetleri parlamento ve milletvekilleri arasında iş 
birliğini geliştirmek" 
 

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı ve 21. Dönem Trabzon 
Milletvekili Nail Çelebi, "Türkiye, terör ve teröre destek veren ükelere karşı tek başına 
mücadele vermektedir. Adeta bir haçlı seferiyle karşı karşıyadır. Şimdi Türk birliği 
zamanı. Biz de bunun için bütün gücümüzle çalışacağız." dedi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Beşevler'deki sosyal tesislerinde basın 
mensuplarıyla bir araya gelen Çelebi, milletvekilleri, işadamları, Türk dünyasına gönül 
veren vatandaşlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türk dünyasında 
birlik ve beraberliği oluşturarak güçlendirmek istediklerini vurguladı. 

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekat'ında Türkiye'nin 
sonuna kadar haklı olduğunun altını çizen Çelebi, buna karşın yalnızlığa itilmeye 
çalışıldığını ifade etti. 

Her zaman devletin birlik ve beraberliği için çaba gösterdiklerini anlatan Çelebi, "Artık 
Avrupa Birliği benzeri bir Türk birliğinin kurulması şarttır. Türk birliği olsaydı, Türkiye 
bu kadar yalnız olmaz, dayanacak bir gücümüz olurdu." dedi. 

Türk dünyasındaki milletvekillerine çağrıda bulunan Çelebi, TDPB'nin her partiden 
üyesinin olduğuna işaret etti. 

İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi dünyanın şu anda Türkiye'nin karşısında olduğunu dile 
getiren Çelebi, "Türkiye, terör ve teröre destek veren ülkelere karşı tek başına 
mücadele vermektedir. Adeta bir haçlı seferiyle karşı karşıyadır. Şimdi Türk birliği 
zamanı. Biz de bunun için bütün gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz, Türk dünyasını 
oluşturan bağımsız ve özerk Türk Cumhuriyetleri parlamentoları ve milletvekilleri 
arasında işbirliğini geliştirmek." diye konuştu. 



http://www.mynet.com/haber/guncel/turk-dunyasi-parlamenterler-birligi-genel-
baskani-celebi-3858684-1 

 

AZERBAYCAN’DA YAPILAN SOYKIRIMI LANET  

31 Mart Azerbaycanlılarının Soykırımının 100. yılı dolayısıyla   Türkiyenin başkenti 
Ankarada bir basın toplantısı düzenledi. 

Birliğin Başkanı Nail Çelebi, Ermeni çeteleri ve işbirlikçilerinin Türklere karşı  haince 
yaptıkları soykırımları lanetledi ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi. 

Nail Çelebi, 100'üncü yılın temsili bir tarih olduğunu belirterek, Ermeni ve bolşevik 
çetelerinin son 2 yüz yıldır Azerbaycan Türklerine karşı acımasız katliamlarda 
bulunduğunu söyledi. 

Çelebi, Ermeni-Bolşevik birlikleri ve çeteleri nin 31 Mart’ta başlayıp 3 gün içinde 
başta Bakü olmak üzere, onlarca  Azerbaycan şehri ve Karabağ’ın dağlık kesiminde 
50 bin Türk’ü acımasızca katlettiğinin altını çizdi. 

Bakü'nün   katledilen 12 bin kişiyle bu soykırımın en  acımasızca  yaşandığı 
yerlerden biri oldunu ifade eden Nail Çelebi, 

" Şamahı,  Zengezur, Lenkeran,Guba’da toplu katliamlarının izlerini bugün bile 
görmek mümkün…" diye konuştu. 

Neydi bu insanların suçu?  Diye soran Çelebi; 

"Hemen söyleyeyim… Bu insanlar sadece Türk oldukları için öldürüldü, vahşice 
katledildi. Bu yüzden Anadolu, Azerbaycan, Kırgız, Özbek, Türkmen, Kazak Türkleri 
bu acıyı hiç unutmayacak…"dedi. 

Ermeni- Taşnak zihniyetinin  son olarak Hocalı’da kendini gösterdiğini anlatan Çelebi, 
Karabağ’daki  Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin halen Ermeni işgali altında 
olduğunun unutulmamasını istedi. 

Çelebi; 

"Ermeni –Taşnak zihniyeti bugün de işbaşında…  Kendilerinin yaptığı soykırımlar, 
işgaller  Türkleri soykırım yapmakla suçlayarak örtülmeye çalışılıyor.  Ama 
gerçeklerin üstü asla örtülemez. 

Türk dünyasında simge haline gelen 31 Mart Azerbaycan Türklerinin soykırım 
gününde   Ermenilerce katledilen onbinlerce Türkü rahmetle yad ediyorum. 
Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. 

Kendini Türk hisseden hiç kimse; Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşeviklerin bu 
katliamlarını, bu soykırımlarını unutmamalı, UNUTTURULMAMALI…  

http://www.mynet.com/haber/guncel/turk-dunyasi-parlamenterler-birligi-genel-baskani-celebi-3858684-1
http://www.mynet.com/haber/guncel/turk-dunyasi-parlamenterler-birligi-genel-baskani-celebi-3858684-1


 Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir Türkün ayağına, taş değmesin, işgal altında hiç bir 
Türk yurdu kalmasın... Başta Türkiyemiz olmak üzere bütün Türk yurtlarında şanlı 
BAYRAKLARIMIZ sonsuza dek DALGALANSIN." Diye konuştu. 

Nail Çelebi, 1918 yılinda Kafkaslardaki Azerbaycan Türkleri’nin feryadını duyan Nuri  
Paşa Komutasındaki Türk Kafkas İslam Ordusu  mensuplarını, Azerbaycan 
Türklerinin asla unutmadıgınin da altını çizdi.  

Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosu 31 Mart 1919'da  bu tarihi Azerbaycanlıların 
Soykırım günü olarak kabul etmiş, 

Büyük Lider Haydar Aliyev de 1998'de çıkardığı kararname ile  31 Mart tarihini   ikinci 
kez  Azerbaycanlıların Soykırım günü olarak ilân etmişti.. 

[16:00, 30.3.2018] NC: Başın toplantısına Birliğin Dış ilişkiler Genel Koordinatörü 
Hulusi Kılıç, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı ve Birliğin Basın Halkla Ilişkiler 
Koordinatörü Adnan Fişenk, milletvekilleri..... 

https://www.turkishnews.com/tr/content/2018/03/30/dunya-turkleri-31-mart-
soykirimini-andi/ 

 

AZERBAYCANIN 100 YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMA 

 

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 100. Yılını kutladı. 

 Gün dolayısıyla Nail Çelebi Başkanlığındaki  heyet Cumhuriyet ateşini 100 yıl önce yakan devletin 

kurucu lideri Mehmet Emin Resulzade'nin Ankara Cebeci'deki kabrini ziyaret etti. 

 Kabre çelenk bırakanı heyet, Resulzade'yi rahmet ve minnetle andı. 

  Birlik Başkanı Nail Çelebi,  1918'de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin bugünkü Türkiye 

Cumhuriyetinin esin kaynağı olduğunu  söyledi. 

Resulzade'nin Büyük bir lider olduğunun  altını çizen  Nail Çelebi; "23 ay içinde  demokratik ve çok 

partili cumhuriyetin en güzel örneğini verdi. Latin alfabesini getirdi..." diye konuştu. 

 

Nail Çelebi , Azerbaycan Halk cumhuriyetinin en önemli özelliğini ise şöyle tanımladı. 

"Devletin millet kimliğiTürk ve lisanı da Türkçe idi. " 

Bu özellikleri ile bugünkü çağdaş Türkiyenin esin kaynağını oluşturduğunu söyleyen Nail Çelebi; Büyük 

lider Mehmet Emin Resulzade'yi rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti. 

Çelebi; sözlerini Nice 100 yıllara can  Azerbaycan, Ruhun şad, mekanın cennet olsun büyük lider 

sözleriyle tamamladı. 
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[21:04, 29.5.2018] NC: Azerbaycanın Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun .100.yılında Mehmet Emin 

Resulzade .Doğu Türkistanın kurtuluş savaşının önderi Mehmet Emin Buğra ve Aksekili Osman Yüksel 

Serdengeçti Mezarı başında anıldı. 

Ziyaret 29.05.2018 Salı günü Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail ÇELEBİ 

başkanlığında Başkan Yardımcısı Kemal ALBAYRAK,Genel Sekreter Ayhan ÇEVİK,Yönetim Kurulu Üyesi 

Feramuz ÜSTÜN,Dış İlişkiler Genel Koordinatörü E.Büyükelçi Hulusi KILIÇ,Başkanlık Kültür ve Sanat 

Danışmanı Güner DİNÇASLAN,Basın Danışmanı Cahit MAAÇ,Halkla ilişkiler Koordinatörü Adnan 

FİŞENK ve Yüksel DEĞERCAN,STK Koordinatörü Ramazan BEKLEVİÇ den oluşan heyetçe yapılmıştır. 


