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AÇILIŞ KONUŞMASI
Efendim hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum.
böyle önemli toplantıda bu kadar değerli bilim adamlarımızın,
tarihcilerimizin arasında bizim gibilerin konuşması biraz zor olur.
Bunun için de baştan kusurumuza bakmayın.
Rıza Heyet Bey konuyu açıklığıyla gündeme getirdi. Ermeniler
kim ne derse desin, davalarının arkasında duran bir toplumdur.
Geçmişe baktığımız zaman, bundan 200 sene evvel de Ermeniler
millî davalarının arkasında durmuşlardır. 1799 tarihine baktığımız
zaman Ermeni din adamlarıyla Rus devlet adamları Petrograd’da
yan yana gelmişler, Ermeniler için yurt arama kararı almışlardır. O
zamanlar Rusya’nın ileri gelenlerinden General Savarov ve
diğerleri Ermenilerle yaptıkları bu toplantıda Kafkasya’nın işgali,
Kafkasya’nın Türklerden temizlenmesi, İran’la Rusya arasında
yapılacak muharebelerde 70 bin silahlı adamla Rusların yanında
olacaklarını karara bağlamışlardır ve arkasından da I. Petro bunu
gerçekleşltirmiş, 1828 tarihiyle Türk yurdu toprakları üzerinde bir
Ermeni devletinin kurulmasının temelleri o zaman atılmıştır ve
arkasından da 1828 Türkmençay anlaşması, 1828-29 Edirne
anlaşmasıyla Karabağ, Erivan, Nahçıvan Ermeni yurdu haline
getirilmeye başlamıştır.
Ermenilere en çok sahip çıkan başta Osmanlı devleti, Türkiye
ve kim ne derse desin Türk yurdu İran’ı elinde tutan Türkler
olmuştur. Ama gel gör ki Ermenilerin en çok mezamim ettikleri de
bu topluma karşı meydana gelmiştir. Burada bu konuları bilen çok
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değerli hocalarımız var, şimdi düşünün Türkiye’de Ermeniler
yaşadığı zaman bir azınlık olarak değil, tamamıyla bir özerk
devlete sahip gibi yaşamışlardır. 1862 tarihinde Ermenilerin 99
maddelik anayasası vardır. İstanbul’un göbeğinde açılmış
parlementosu vardır. Bu parlementoda Ermeni patrikanesinin
seçip faaliyet gösterdiği 140 tane milletvekili vardır. Ama o tarihte
Osmanlı devletinin parlementosu da yoktur, anayasası da yoktur.
Çünkü Osmanlı devletinin anayasası Birinci Meşrutiyet’inin ilan
edildiği 1876’da ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Ermeniler
dışarıdan gelen bir takım telkinlerle Osmanlı devletine karşı en
büyük ihaneti göstermişlerdir. Meclis içerisinde de Ermeniler
tekrar Türklerin hayranlığı içerisinde baş tâcı edilmişlerdir.
Düşünün Abdülhamit zamanında Hariciye Bakanlığı’nın müsteşarı
Ermeni; müsteşarı bırakın Hariciye Bakanı Ermeni; hatta Balkan
harbine girdiğimiz zaman, koskoca Osmanlı devletinin Hariciye
Nazırı Gabriel Noradunkyan adındaki Ermeni olmuştur ve
maalesef bu Ermeni ileride Paris Konferansı’na giderek Osmanlı
devletinin aleyhinde faaliyet göstermekten çekinmemiştir.
Tabi İran’a baktığımız zaman da, bilhassa 1918’de
Azerbaycan’da iki başlı bir idare vardır. Bunlardan bir tanesi
Ermeni militan Şaumyan’ın Bakü’yü ele geçirme suretiyle ortaya
koyduğu Bakü Sovyeti idi. Bir diğeri de Mehmet Emin Resulzade
başkanlığında oluşan Musavat Hükümeti idi. Maalesef oradaki iç
düşmanların da yardımlarıyla Stepan Şaumyan Mart ve Nisan
başları arasında 30 binin üzerinde Türkü katletmiştir. Bu yalnız
Bakü ve civarında olan katliam değil, aynı şekilde Güney
Azerbaycan’da da Urmiye’de, Hoy’da, Salmas’ta, Tebriz’de
meydana gelen katliamlar 100 binleri aşmıştır. Bilhassa 1920’de
Ermeni devletinin Kafkasya’da sona ermesi, Lozan Barış
Anlaşması’nın ortaya çıkmasıyla da pek çok Ermeni İran’a
sığınmıştır ve o tarihlerde nerdeyse İran’ın büyükelçisi de,
Rusya’nın büyükelçisi de Ermeni kökenli bir militandır ve orada ev
ev Türklere karşı katliam yapılmış ve binlerce, on binlerce Türk
katledilmiştir.
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Şimdi bunları anlatmakla beraber bugüne gelmemiz lazım. Bu
günümüzde duran önemli meselelerden birisi Karabağ
meselesidir. Güney Azerbaycan’ın geleceği meselesidir. Karabağ’ın
meselesine baktığımız zaman ta 1994 Mayıs’ında yapılan bir barış
anlaşması vardır. Bu barış anlaşmasında Azerbaycan kimleri
muhatab almıştır? Bir tarafta Ermeni temsilcisi vardır, bir tarafta
Rus temsilcisi, bir tarafta Dağlık Karabağ Ermeni temsilcisi vardır.
Bunlarla barış anlaşması yapılmıştır. Barış anlaşması 24 senedir
devam ediyor, 24 seneden beri barış anlaşmasının ortada kalması
demek, Dağlık Karabağ’ın Ermenilerin işgalinde kalması demektir.
Bunun yanında da özellikle Karabağ’ın işgalinde en büyük hissesi
olan Ruslar bile Minsk Grubu içerisinde bu davayı çözsün diye
görevlendirmiştir ve bunlar da maalesef 24 sene içersinde Dağlık
Karabağ meselesinin sürümcemede kalmasını, Ermenilerin daha
çok orada yıkıma yol açmalarını bunlar gerçekleşmişlerdir.
Bugünkü duruma geldiğimiz zaman maalesef daha birkaç gün
evvel Azerbaycan’da devlet başkanlığı seçimi yapıldı. Takip
ettiğimiz kadarıyla bu seçimde tek kelime Karabağ’ın geleceğiyle
ilgili bir konuşma olmadı, bir toplantı olmadı, millete ümit verecek
şekilde bir açıklama olmadı ki bundan evvel de Rusya’da aynı
seçimler yapılmıştı, bir müddet evvel de Ermenistan’da seçimler
yapıldı. Gönül isterdi ki bu toplantıda bu seçimlerin sonunda işgal
edilen Dağlık Karabağ ne olacak biraz bunun hakkında münakaşa
etmemizi becerebilelim. 1918’lere baktığımız zaman Millî Müsavat
hükümetiminin elindeki toplam 114 bin kilometre kare topraktır.
Bugün koskaca Azerbaycan devletinin elindeki toprak 67 bin
kilometre kare toprağa düşmüştür ve Ermenilerin elindeki toprak
53 bin kilometre kareye çıkmıştır. Ermeniler bununla da
yetinmeyip bir tarafta Türkiye’de Ermenistan, İran’da Ermenistan
ve Gürcistan’da bir Ermenistan devletinin kurulması hayali
peşindedirler. Gürcistan’da da büyük bir adım atılmıştır. Özellikle
Ahılkelek ve Ahıska eski Türk yurdudur. Maalesef bu 20-30 sene
içersinde Ahıska Türkleri yurtlarını edinememişler ve Ermenilerin
hepsi Gürcistan’da Cevaheti denilen bir bölgede büyük bir güç
kazanmışlardır ve nerdeyse Abhazya ve Osetya özerk bölgelerinin
yanında Gürcistan’da da bir Ermeni özerk bölge yaratılmıştır.
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Artık buna Azerbaycan’ı idare edenlerin, Türk Dünyasının el atıp
sahip çıkması lazım. Çünkü Dağlık Karabağ öyle bir noktaya
gelmiş ki burada bir taraftan PKK eroin bekliyor, bir tarafta
dünyanın her yerinde katliam yapan teröristler buraya sığınıyor.
Arkadaşlar bilirler ta 1980 yıllarında Dağlık Karabağ’da 181
civarında vatandaş vardı. Bunun 120 bini Ermeni 60 bini de
Türktü. Topyekün Karabağ’ı ele aldığımız zaman da 1 milyon 250
bin üzerinde Türk, 120 bin civarında da Ermeni vardı. Şimdi gelin
koskoca Dağlık Karabağ’da 60 bin kişilik bir ordu kuruyorlar,
nüfusları bile bu kadar değil. Demek ki bu insanların hepsi
dışarıdan gelip oraya yerleşen teröristlerdir. Onun için de Minsk
Grubu ve 1994 yılı Mayıs ayında yapılan o barış anlaşması ortada
durduğu müddetçe Karabağ maalesef elden çıkacak noktaya
geliyor.
Bir diğer hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün
Türkiye’nin de içinde bulunduğu en büyük sıkıntılı ortam
Ortadoğu’da yaşanmaktadır. Çünkü İran kim ne derse desin,
milleti Türk devleti yarı Fars olan bir ülkedir. Burada bir tarafta
İranizm, bir tarafta Aryanizm Türklüğün karşısında en büyük
tehlike olarak durmaktadır ve bunun karşılığında da maalesef 35
milyon Türkün elinden dili, elindeki kimliği alınmış Ermenilere
tanınan hakların yüzde biri İran Türküne maalesef tanınmamıştır.
Yavaş yavaş Ortadoğu’da taşlar oynamaya başlıyor. Özellikle
evangelistlerin ve diğer emperyalist güçlerin üzerinde durduğu en
büyük şey kim ne derse desin, dünyanın yeniden şekillenmesine
yol açacak Ortadoğu’daki gelişmeler olacak. Ortadoğu’daki taşların
oynamasında da en büyük rol İran’ın başında dönmektedir.
Dışardan İran’a yapılacak bir hareket oradaki Türklerin aleyhine
olur. Onun için de Türkiye dahil İran’la daha çok işbirliği
içerisinde olması lazım. Bu dayanışma inançtan ziyade, bir mezhep
anlayışından ziyade Türklüğe dayalı Ortadoğu’daki iki komşu, iki
soydaş insanların dayanışması olmalıdır. İnşallah İran’ın başına
bir şey gelmez, çünkü geldiği zaman buranın sıçrayacağı yer Irak’ta
ve Suriye’de olduğu gibi Türkiye olacak ve Türkiye’de de bugün
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maalesef ileriye
içerisindeyiz.

gittiğimizi

belli

edemeden

bir

karanlık

Ben daha fazla sizleri yormak istemiyorum, çünkü Ermeni
meselesi artık tarihçilerin meselesi olmaktan çıkmış, tıbbın bir
meselesi haline gelmiştir. Çünkü yeni doğan Ermeniler maalesef
bu hastalıkla duğuyorlar, soykırım hastalığıyla yaşıyorlar ve tadavi
olmadan ölüyorlar. Onun için bu Ermeni meselesine çare bulcaklar
artık ilim adamları, tarihçiler değil, dünya tıp merkezleri olmalı.
Çar Nikola’nın iki tane önemli valisi vardır, Kafkasya valisi.
Onlardan birinin güzel bir sözü vardır: En güzel Ermenistan,
Ermenisiz Ermenistan’dır. Teşekkür ederim.
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