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Sevgili Okuyucular,

Hiçbir ilim adamının kabul etmediği, hatta 
birçoğunun yalan olduğunu açıkça ifa-
de ettiği Ermeni iddiaları Türkiye’yi ve 

Türkleri zora sokma, güçsüzleştirme amacına hizmet 
ettiği için maalesef dış dünyada destek bulmakta ve iti-
bar görmektedir.

Yine aynı şekilde tüm dünyanın gözü önünde bun-
dan 25 sene önce hayvanları bile utandıracak vahşetle 
gerçekleşen bir soykırım ve Azerbaycan topraklarının 
dörtte birinin işgalini de Türk’e karşı olduğu için dün-
ya görmek istememektedir.

Rusya’nın bizzat özbeöz Türk topraklarında kur-
durduğu Ermenistan, hem Ruslar, hem de onların kanlı 
bıçaklı düşmanı olan Batı tarafından sürekli olarak 
desteklenmiş ve bir maşa devlet olarak tüm emperya-
listlere hizmet etmiş ve etmeye devam etmektedir. 

Stalin’in Ermenilere peşkeş çektiği ve Türkiye ile 
Türkistan’ın birbiriyle karayolu bağlantısını önleyen 
Zengezur’dan sonra Ermeniler Karabağ’ı, Karabağ 
diye işgal etmediler. Türkiye’nin Türkistan’la irtibatını 
engellemek isteyen devletler, Ermenistan’a o bölgeleri 
işgal etmesi için her türlü desteği verdiler.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının işgaline 
ve yüzbinlerce insanın “kaçkın” olarak evsiz-yurtsuz 
yaşamalarına tam 25 yıldır göz yumuluyor ve bu vahşi 
soykırımlar yokmuş gibi davranılıyor. Çünkü Batının 
ve Rusya’nın insan hakları, demokrasi, barış, adalet 
gibi bir dertleri olmayıp, kendi çıkarları için bu kav-
ramları diledikleri gibi kullanmaktalar. 

Közhan Yazgan 
Tanrı Türkü Korusun.

Hocalı Soykırımı, Ermeniler ve Medeni Dünya 

... Biz bu kapıyı nasıl açarız?
1. Ermeniler Karadeniz’e çıkarak yaşama imkânı bulurlarsa, Türklerin de aynı imkânlara kavuşması için, 

kontrolü Türklerde olmak kaydıyla Zengezur üzerinden 500 metre eninde 35 kilo metre boyunda bir kara yoluyla, 
Azerbaycan’a rahatça girip çı kabilmemiz gerekir.

Böylece Ermeniler Karadeniz’e rahatça girip çıkabilirler. Türk ordusunun kılıcı bu yolun devamlı olarak üstün-
de olmalı ve Türkler petrol ve gazı bu koridordan taşımalıdır. Boru hattı nın Gürcistan üzerinden geçmesi hem uzun, 
hem siyasi olarak yanlıştır.

2. Ermenistan anayasasından Türklükle ilgili maddelerin ta mamı çıkarılmalıdır.
3. Ermenistan paralarından Ağrı Dağı’nın resmi derhal çıka rılmalıdır.
4. Uydurma “soykırım” iddialarına derhal ve kayıtsız şart sız son vermeli ve bütün parlamentolara da gerçeği 

kabul etti rerek oralarda çıkarılmış kanunları iptal ettirmeleri sağlanma lıdır.
5. Ermeniler işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından ve Karabağ’dan derhal ve kayıtsız şartsız çekilmelidir.
6. Ermeniler Hocalı’da yaptıkları soykırım dahil, Birinci Ci han harbi sırasında Ruslarla ve daha sonra Batılı-

larla bir olup, Anadolu’da erkeksiz köylerde yaptığı katliam için özür dileme lidirler.
Bütün bu maddelerin tamamı gerçekleşmeden Ermenistan ve Türkiye arasında hiçbir iktisadi, siyasi veya sosyal 

faaliyet yapılamaz. Dostluk gerçekleşemez.
Bu şartların gerçekleşmesi halinde Ermenistan bağımsız ve her çeşit desteğe layık şerefli bir devlet olarak 

yaşayabilir. Deni ze kıyısı olmayan, etrafımızdaki kurulmuş kurulacak hiçbir devlet, biz istemedikçe, ABD başkanı 
emretse dahi yaşayama yacağını, Ermenistan misliyle bilmelidir.

... 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Tanrı Türk’ü Korusun. 

Şehzadebaşı, 10 Nisan 2009


