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Ermenistan'a yapılan buğday ve enerji yardımının bir nevi ateşli değil fakat ateşsiz silah 
yardımı anlamına geldiği ve bunun yanlışlığı söylendiğinde, Hükümet bunun "insanlık borcu" 
olduğunu ileri sürerek, Ermenastan'a karşı hiçbir caydırıcı tedbir alamayacağını peşinen ilan 
etmiştir. 

Sayın Demirel Hükümeti, hem Azerbaycan'ın ve diğer kardeş cumhuriyetlerin Türkiye'ye 
olan güvenlerini sarsma, hemde Türk kamuoyundan ve muhalefet partilerinden tepki çekme 
pahasına, yukarıda izah edildiği gibi Ermenistan'a yardımcı olurken bugünkü sonuca ulaşıl
masında, Ermeni saldırılarında Türkiye'nin caydırıcılığım ortadan kaldırmış ve dolaylı olarak 
bu saldırılara ortam hazırlamış ve Ermenistan'ı cesaretlendirmiştir. Bunun neticesinde Erme
nistan Millî Orduları öncülüğünde Azerbaycan topraklarının yüzde lO'unu işgal edip binlerce 
kardeşimizi katletmiş ve binlercesi de tehdit altındadır. Bu sebeple DYP-SHP Koalisyon hükü
meti hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılması
nı talep etmek bir zaruret haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Başbakan veya birba-
kan konuşabilecektir. 

önerge sahibi için süre 10 dakika, gruplar ve Hükümet için 20 dakikadır. 
Refah Partisi grubu adına da söz istemiş bulunduğu cihetle, önerge sahibi sıfatıyla ilk ko

nuşmayı yapacak olan Sayın Abdullah Gül'e, toplam 30 dakika süre veriyorum ve kendisini 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 23 arkadaşımla beraber, Hükümetin Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış^politi-
ka nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinden dolayı, dolaylı olarak 

» 
Hükümeti sorumlu tuttuğumuz için bu gensoruyu vermiş bulunuyoruz. Grubum ve şahsım adına 
bu konuda konuşma yapmak için huzurunuzdayım. . 

Her şeyden önce, tarihî bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla bu gensoruyu vermiş 
bulunuyoruz. Hatırlayacağınız gibi, Ermenistan, ilk defa kendi topraklarından Azerbaycan'a 
karşı saldırıya geçmiş Ve daha önce -1992 yılında- elde ettiği topraklara ilave olarak Kelbecer'i 
ele geçirerek güneye doğru inmeye başlamış ve Fizuli'yi de ele geçirmek için gayret sarf etmektedir. 

Biz, bu gensoruyu o sıralarda vermiştik; fakat, daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanının ve
fatı üzerine geçen hafta görüşülmesi gereken bu gensoru, bu güne ertelenmişti. 

Gensorunun gerekçesinde de yazılı olan -biraz önce dinlediğiniz gibi- şu konuları ileri sü
rerek bu Hükümeti mesul tutuyoruz; gerekçenin başlangıcında da ifade edildiği gibi, asırlardır 
Azerbaycan toprakları içinde bir Azeri yurdu olan Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde ermeniler, 
oradaki nüfuslarını ileri sürerek hak iddia etmekteler ve Dağlık Karabağ Bölgesinin, Ermenis
tan'ın olduğunu ileri sürmektedirler. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, bu iddialarını askerî olarak da gerçekleştirmek ama
cıyla, geniş bir saldırıya geçmişler ve adım adım da bu gayelerine ulaşmak için bir nevi yapılaş
ma içine girmişlerdir. 

İlk defa, 1992 yılında bütün dünyanın gözleri önünde Laçin, Suşay gibi Azeri yerleşim 
bölgelerini ele geçirmişler, daha sonra da Karabağ'a tamamen hâkim olmuşlardır. 
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