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Bu zaman zarfı içerisinde, Ermenistan, Azerbaycan'a karşı olan fikir ve niyetlerini, emel
lerini, önce Dağlık Karabağ'dan bir koridor açmak suretiyle dünyaya gösterdi. 

Millet olarak, 57 milyon insan olarak, Azerbaycan'ın yanında olmamıza rağmen, bugün 
iktidarda bulunan DYP-SHP Hükümetinin, bu konuda hassasiyet gösterdiğini, bu konuda ge
rekeni, milletin istek ve arzularını yerine getirdiğini söylememiz mümkün değildir. 

Azerbaycan'a giden heyet içerisinde ben de vardım. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Türk
iye'ye karşı olumsuz bakışlarında en büyük etkenin, Sayın Başbakanın verdiği demeçler ve Sa
yın Hükümetin tavrı olduğunu gördük. Her kesimde, gittiğimiz bürokrasi ve dışarıdaki vatan
daşlar tarafından söylenen sözler, Türkiye'ye karşı; Türk Milletini sevmelerine rağmen, mev
cut DYP-SHP Koalisyon Hükümetine itimatlarının kalmadığı doğrultusundadır; bunu da üzü
lerek ifade ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan topraklarının onda biri işgal altındadır; 50-60 bin ci
varında insan göçe zorlanmıştır, çoluk çocuk katledilmektedir. Buna rağmen, Sayın Başbaka
nın, "biz, Azerbaycan'a karşı, dünyayla hareket etmek mecburiyetindeyiz, Birleşmiş Milletler
le hareket etmek mecburiyetindeyiz" gibi sözleri, Ermenileri daha da cesaretlendirmiş, Kelbe-
cer'in düşmesinden sonra ateşkes istemelerine rağmen, Fizuli'yi de işgale kalkmışlardır, bu
günlerde Fizuli'de düşmek üzeredir. 

Birleşmiş Milletlerde veto hakkı olan Amerika Birleşik Devletleri ve dört tane devletin Er
menistan'ı açıkça desteklediği hepimizin malumudur. Biz, hem bu devletlerle beraber hareket 
edeceğimizi söyleyeceğiz, öbür taraftan da Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, Azerbaycan'a 
destek verdiğimizi, Azerbaycan'ın toprak kaybını önlememiz gerektiğini söyleyeceğiz!.. Çeliş
kili bu iki ifâdenin hangisinin samimiyetine inanacağız? Yapılan icraatlar gösteriyor ki; Türki
ye, Amerika ve diğer Birleşmiş Milletler üyeleri de Ermenistan'ı destekleyen devletlerin yanın
da yer almıştır. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletlerde, Ermenistan'a yardım yapılması, hava sa
hasının kapatılması ve Türkiye'nin kınanmasına kadar karar çıkmıştır. Bu da bunun bir örne
ğidir ve bu, hepimizin gözü önünde cereyan eden bir olaydır. 

Bu kürsüde Sayın Dışişleri Bakanı, "Ermenistan'daki insanların hepsi cephede savaşmıyor" 
diyerek, komşusu açken.tok yatan bizden değildir düşüncesiyle hareket etmek suretiyle, Erme
nistan'a buğday verdiklerini ifade ettiler. Buğdayını temin eden Ermenistan ise, çoluk çocuk 
demeden Azerbaycan'daki kardeşlerimizi, soydaşlarımızı katletmeye başladı. Bunun izahını nasıl 
yapacaksınız, hangi kelimeyle bunu izah edeceksiniz? 

Yine, Başbakanın ifadeleri de meydandadır; ama, Azerbaycan'ın düşmesi, Azerbaycan'da 
bu karışıklıkların meydana gelmesi, Türkiye'nin önüne açılan ufakları Hükümetin görmemesi 
demektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığında, Türkiye'de bayram yapılmış, Türk 
cumhuriyetleri istiklallerine kavuştuğundan dolayı herkes gönül rahatlığı içerisinde; hepimiz, 
bu cumhuriyetlerle ilişkiler içerisinde bulunacağımızın sevinci içerisindeydik; ama, bugün, başta 
Azerbaycan olmak üzere, diğer Türk cumhuriyetlerinin de, Türk Hükümetfne karşı itimatları 
ve güveni kalmamıştır. 

Bugün, mevcut Hükümet, Bosna-Hersek'te olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi, Kırım'da 
olduğu gibi, yanıbaşındaki Azerbaycan'ı da kendi kaderine terk etmiştir. Sayın Ebulfeyz Elçi-
bey'in bizzat kendi ifadeleriyle, "Biz Türk insanına güveniyoruz, tran bizim dostumuz değil
dir, Amerika bizim dostumuz değildir, Almanya, Fransa bizim dostumuz değildir. Irak'ın Ku
veyt'i işgali sırasında Amerika Kuveyt'in yanındaydı, Kuveyt'in dostuydu, dünyayı Irak'ın 
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