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Özet
Çalışmada, Ermeni terörizminin temel özelliklerinin retrospektif analizi yapılmaktadır. Ermeni
terörizmi dünyanın önde gelen devletlerinin, ilk sırada Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin Yakın Doğu’daki jeopolitik amaçlarının gerçekleştirilmesinin
aracı olarak ortaya çıkmış ve bu devletlerin sayılı
girişimlerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti’nin
zayıflamasına ve ortadan kalkmasına yöneltilmiştir.
Araştırmada, Ermeni terörizmi uluslararası
terörizmin sonsuz vahşeti ve etnik temizlikleri, toplu yağmaları ve çok sayıda insan ölümleri eşliğinde
ve onun özel türü olarak gösteriliyor. Onun ideolojik temelini sözde halkına karşı tarihi haksızlık, acı
çekmeler, başka ulusal gruplarla etnik uyumsuzluk,
ulusal ayrıcalık ve üstünlük fikirlerinin oluşturduğu vurgulanmaktadır. Terör faaliyetlerinin modern
deneyiminde önemli yer tutan terörizmin bu yaygın
türü, toplumda sosyal gerginliği artırmak, milli düşmanlığı körüklemek ve devletin yıkılmasına sebep
olan özel yıkıcı güce sahiptir. XIX. yüzyıl sonu ve
XX. yüzyıl başlarında kurulduğu günden şimdiye
kadar Ermeni terörizminin saldırgan bölücülüğün
temel unsuru olan etnik-ulusal özelliğe sahip olduğu,
olgulara dayanılarak kanıtlanmaktadır.
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Giriş
Terör örgütlerinin çoğu dünyanın çeşitli bölgelerinde lider ülkeler arasında jeopolitik çatışmanın güçlendiği dönemlerde
ortaya çıkmıştır. Bu devletler, terör örgütleri
aracılığıyla olayların gidişatını dolaylı olarak
etkilemek, ayrıca mevcut durumda bu veya
diğer ülkede veya bölgede “milli mesele”leri
kullanarak olayları manipüle etmek amacı gözetmişlerdir ve bu yöntemi bugün de başarıyla uygulamaktalar.
Günümüzde mücadelenin terör biçimlerini kullanarak savaşın gizli yürütülmesi
önde gelen devletlerin askeri-siyasi stratejilerinin temelini oluşturuyor. Bu bağlamda,
önde gelen devletlerin jeopolitik çıkarlarının
unsuru gibi Ermeni terörizminin oluşumunun, onun bir takım özelliklerinin analiz edilmesi önem ve aciliyet taşımaktadır.
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Ermeni Terörizminin Jeopolitik
Çıkarların Ürünü Olarak Oluşumu
Uygun jeostratejik konumundan dolayı birçok devletin ilgi odağı olan Osmanlı
Devleti, XVIII. yüzyıl sonu ve XIX. yüzyılın
başlarında zor bir dönem yaşamaktaydı. Çarlık Rusyası, Fransa, İngiltere, Avusturya ve
İtalya’nın Osmanlı Devleti’nin zayıflatılması
ve ortadan kaldırılmasına yönelik yayılmacılık
politikaları bu dönemde daha çok güçlendi.
Bu devletler Ortadoğu’da kendi konumlarını
sağlamlaştırmak ve Akdeniz’e serbest şekilde giriş elde etmek için mücadelede daima
“milli mesele”ler kartını kullanıyor, etnik
azınlıkların temsilcileriyle, özellikle Ermenilerle doğrudan ilişki kuruyor, çok sayıda terör
örgütlerinin oluşturulması için onlara manevi
ve maddi destek veriyorlardı. XIX. yüzyılın
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ikinci yarısında önde gelen devletlerin bu politikaları terörizmin özel türünün oluşmasına
yol açtı. Saldırgan bölücülüğe ve milli hoşgörüsüzlüğe dayalı Ermeni terörizmi bunun
bariz örneğidir. Terör faaliyetlerinin modern
deneyiminde terörizmin yaygın olan bu türü
etnik temizlik, toplu yağmalar ve çok sayıda
insanın yok edilmesi eşliğinde sonsuz acımasızlığı ile karakterize edilmektedir. O, toplumda sosyal gerginliği artıracak, milli düşmanlığı körükleyecek ve devletin yıkılmasına
yol açacak özel yıkıcı güce sahiptir. Tabi ki,
bu devletlerin her biri kendi jeopolitik ve yayılmacılık amaçlarının peşindeydiler ve buna
uygun olarak Osmanlı Devleti’ni zayıflatma
girişimini birkaç yönde yürütüyorlardı.
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Ermeni terörizminin büyük devletlerin
politikalarının unsuru olarak oluşum nedenini ve tarihini anlamak için, öncelikle Çarlık
Rusyası’nın jeostratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yayılmacılık politikasına dikkat çekmek gerekiyor. Çarlık Rusyası,
Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırılması ve
İstanbul Boğazı üzerinde hâkimiyetinin kurulması girişimlerinde Ermenileri defalarca
kullanmıştır.
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Bilindiği gibi, 1813 yılında Rusya ile
İran arasında Gülistan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra tarihi Azerbaycan toprakları yaklaşık eski İran-Sovyet sınırına kadar
Rusya’nın bünyesine verildi.1 Daha sonra,
1828 yılında imzalanmış Türkmençay Antlaşması’na göre Azerbaycan’ın diğer toprakları
-Erivan ve Nahçıvan Hanlıkları- Çarlık Rusyası’na verildi.2 Bu dönemde ilk kez silahlı
Ermeni çetelerinin savaşlarda yer aldıklarını
da belirtmek gerekiyor. Ve bu olayla birlikte
Ruslar, gelecekte Ermenileri hangi amaçları
için ve nasıl kullanabileceklerini tespit etmiş
oluyorlardı.
Gösterilen antlaşmaların imzalanmasının trajik sonuçları oldu. Bunlar, Azerbaycan halkının bölünmesi ve tarihi Azerbaycan
topraklarının parçalanması, sözde “Ermeni
meselesi”nin siyasi gündeme getirilmesi, ay-

rıca Güney Kafkasya’da demografik değişim idi. İşte bu andan itibaren Ermenilerin
Güney Kafkasya’nın çeşitli bölgelerine toplu
şekilde aktarımına ve Çarlık Rusyası’nın desteğiyle yerli Azerbaycan halkınının sıkıştırılmasına başlandı. 1828-1829 yıllarında tarihi
Azerbaycan topraklarına Ortadoğu ülkelerinden 130 bin, daha sonra 600 bin Ermeni göç
ettirilmiştir. Rus bilim adamı N. İ. Şavrov’a
göre, XIX. yüzyıl boyunca tarihi Azerbaycan
topraklarına göç ettirilmiş Ermenilerin toplam sayı bir milyondan fazlaydı.3 Gerçek şu
ki, Erivan, Nahçıvan ve Karabağ Hanlıklarının topraklarında yerleşmiş Ermeniler orada yaşayan Azerbaycanlılarla kıyasda azınlık
oluşturuyorlardı. 21 Mart 1828 tarihinde Rus
Çarı I. Nikola’ın fermanına esasen Nahçıvan
ve Erivan Hanlıkları ortadan kaldırıldı. Onların yerine 1849 yılında Erivan Guberniyası
diye adlandırılan “Ermeni vilayeti” adıyla yeni
bir idari birim oluşturuldu.4 Aslında böyle yapay arazi dağılımı ile gelecekte etnik temizlik ve bölücülük politikasının gerçekleşmesi
için ilk şartlar oluşturuluyordu. Son 200 yıl
içinde önce Çarlık Rusyası, daha sonra Sovyetler Birliği tarafından Güney Kafkasya’da
yürütülen siyaset sonucunda, Azerbaycanlılar
kendi tarihi topraklarından doğma yurtlarından zorla göç ettirilmelerinin kurbanları olmuşlardır.
Öte yandan, XVIII. yüzyıl sonu ve
XIX. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik
Devletleri hükümetinin Akdeniz’de ticaret
(1) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Tarih Arşivi (ACDTA), k. (koleksiyon-fond) 202, kl. (klasör-opis) 1, d. (dosya-delo) 25, y. (yapraklist) 281-283 [Государственный Исторический Архив Азербайджанской
Республики (ГИААР), ф. 202, оп. 1, д. 25, л. 281-283].
(2) ACDTA, k. 202, kl. 1, d. 71, y. 317-321 [ГИААР, ф. 202, оп. 1, д. 71, л.
317-321].
(3) N. İ. Şavrov, Güney Kafkasya’da Yeni Rus Tehditi: Mugan’ın Yabancılara Yaklaşan Satışı, St. Peterburg, 1911, s. 59-60, (Yeni baskısı: Bakü, Elm, 1990) [Шавров Н. И. Новая угроза русскому делу в
Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам. СПб, 1911, с.
59-60 (Переиздана: Баку: Элм, 1990)].

(4) İrevan Hanlığı, Rusya İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Aktarılması, Bilim Editörü: Y. Mahmudov, Bakü, Azerbaycan
Milli Bilimler Akademisi, A. A. Bakıhanov Tarih Enstitüsü, 2009,
s.576. [İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan
torpaqlarına köçürülməsi / Elmi red. Y. Mahmudov. Bakı: AMEA, A.
A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2009, s.576.]; İ. Memmedov,
T. Musayev, Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Tarih, Hukuk, Arabuluculuk, 2. Baskı, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş, Bakü, 2008,
s. 19 [Маммадов И., Мусаев Т.. Армяно-азербайджанский конфликт:
история, право, посредничество. 2-е изд., переработанное и дополнен
ное. Баку, 2008, с. 19].

kilise, 11.709 Ermeni-Protestan, 464 ilkokul,
26 yüksek erkek okulu, 16.990 öğrencisi olan
18 bayan okulu ve 5 kolej vardı... Böylece,
Protestanların sayı 28.667 kişiyi buluyordu...
Gelecekte Protestan propagandasının yaygınlaştırılması bekleniyor”.5
Ermeni din adamları Ermeniler arasında Amerikan-Protestan misyonerlerinin
başarılarından rahatsız oldular ve 1839’da
bu misyonerlerden kurtulmak, mezheplerini
değiştirenleri geri kazandırmak için girişimlerde bulundular. Ermeni Kilisesi tereddüt
etmeden güç kullanma yoluna gitti. Erich
Feigl, E. Strong’un söylediklerine dayanarak
şunları yazıyor: ‘‘‘Ermeni-Amerikan Protestan takibi’ olarak adlandırılan bu olaylar sırasında ‘okullar yakılmış, tutuklamalar yapılmış
ve terör yayılmıştı’”.6 Modern uluslararası
terörizmin geleneklerine uygun olarak tatbik
edilen bu eylem Çarlık Rusyası tarafından
başlatılan Ermeni faciasının devamı oldu ve
birçok halklara, öncelikle Türk ve Azerbaycan halklarına ve tabii Ermeni halkına da sayısız kurbanlar getirdi.
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Bu olaylardan hemen sonra büyük
devletler, öncelikle İngiltere’nin Ermeni
Protestanlarına yardım göstermeye gayret
ettiğini de belirmek gerekiyor, çünkü artan
müdahele için uygun görünüyordu. Protestan Kilisesinin kurulmasından sonra Osmanlı
Devleti’nde yaşayan Ermeniler için yabancı
güçlerin verdiği mücadele daha acımasız bir
hal aldı. Mücadelenin temeli şuna dayanıyordu: 1. Osmanlı Devleti’nde Ermeni Gregoryen Kilisesi daha önce vardı, 2. 1850 yılından
itibaren Ermeni Protestan Kilisesi resmi statü
kazandı, 3. Ermeni Katolik Kilisesi de faaliyet
gösteriyordu. Eğer Ermeni-Protestanlar Kilisesini Amerikan misyonerlerle beraber İngilizler de destekliyorduysa, Fransa, Ermeni
(5) N. A. Halfin, Akdeniz ve Hint Okyanusu Ülkelerine Başlayan Amerikan Yayılmacılığı, Doğu Edebiyatu yayınları, Moskova, 1958, s. 9396 [Халфин Н. А. Начало американской экспансии в странах Средизем
номорья и Индийского океана. М.: Изд-во Восточной литературы, 1958, с.
93-96].

(6) Erich Feigl, Terör Hakkında Gerçekler, Ermeni Terörizmi - Kaynağı ve Nedenleri, Azerneşr, Bakü, 2000, s. 26-29 [Файгл Э. Правда
о терроре. Армянский терроризм - истоки и причины. Баку: Азернешр,
2000, с. 26-29].
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ve askeri yayılmacılığı başlar ki, bu da paralel olarak ideolojik etkiyle gerçekleştirilir.
Amerika’nın Protestan misyonerleri Osmanlı
Devleti’nin kontrolü altında olan Hıristiyanlığın Kutsal Toprağını feth etmeyi amaçlıyorlar.
Misyonerler ekonomik, siyasi ve askeri-istihbari çalışmalar yürütürler. Onlar geniş şekilde
pro-Amerikan propagandası yapıyor, yönetim
birimleriyle yoğun ilişki kurmaya çalışıyor ve
yerel istihbarat birimlerinin hazırlığına çok
dikkat ediyorlardı. Gerçi misyonerler resmi olarak hükümetle bağlantısız, bağımsız
hareket ediyorlardı, aslında ise her zaman
devletin aktif desteğini alıyorlardı. Amerikan
misyoner ağı Doğu’da planlı ve detaylı düşünülerek kuruluyordu. 1810 yılında Boston’da
(Massachusetts eyaleti) “Yabancı Misyon Faaliyetini Yöneten Amerika Bürosu” oluşturulmuştu. Tüzüğü 1812 yılında eyaletin yüksek
mahkemesi tarafından onaylanmış olan bu
büro yurtdışında, esasen Doğu’da misyoner
faaliyetlerinin organize merkezi olmuştu. Bu
eylem, bir hayır işi olarak tasarlanmış olsa da,
Rusya, Fransa ve İngiltere’nin çıkarlarına çok
uygundu. Tabii ki, ne Müslüman, ne Yahudi,
ne Hıristiyanlığın çeşitli temsilcileri Protestanlığı kabul etmedi. 1821 yılında bir grup
Amerikan misyoner Yerusalim’deki başarısız
denemeden sonra Beyrut’a (Lübnan) yerleştiler ve orada başarı kazandılar. İki Ermeni,
Grigori Vartapet ve Karapet Dionisi Protestanlığı kabul etti. Bundan sonra Amerikan
misyonerleri Osmanlı Devleti’nin başka bölgelerinde de başarı kazanmaya başladı. Onlar İstanbul’da, daha sonrada Bursa, Trabzon,
Van, Bitlis, Konya, Erzurum, Maraş ve Mardin’de merkez-evlerini açtılar. N. A. Halfin,
XIX. yüzyılın 80’li yıllarında Türkiye’de 45
“esas” ve 254 “ikinci dereceli” Amerikan misyoner merkezi, 98 kilise ve 129 misyonerin
olduğunu yazıyor. N. A. Halfin, Rus gezgini
Putyata’ya dayanarak şunları yazıyor: “1845
yılında Anadolu’da toplam 34 misyoner-Protestan, yerlilerden 12 yardımcı, her iki cinsten 135 öğrencisi olan 7 okul mevcut idiyse,
1890 yılında 177 misyoner, 791 yardımcı, 117

katolizminin “savunucusu” rolünde faaliyet
gösteriyordu.7
Böylece, Rusya güney/sıcak denizlerine inmek, İngiltere’nin Hindistan yolunu
kesmek için Ermenileri kullanıyordu. İngiltere de bunun karşılığında, Hindistan’a ulaşan hayat yolunun savunmasında Rusya’yı ve
Fransa’yı saf dışı bırakmak için Protestan-Ermenilerden faydalanıyordu. Fransızlara ise
Ortadoğu’da kişisel çıkarları için Katolik-Ermeniler gerekiyordu. Tüm bu devletler, Hıristiyanların dini haklarını ve misyonerlerinin
çalışmasını korunmak bahanesiyle, aslında
Osmanlı topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda, Ermeni
liderler de siyasi hedeflerini gerçekleştirmek
için büyük devletlerin bu girişimlerinden faydalanıyorlardı.
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Bu durum ve daha sonraki tarihi olaylar Rus-Türk Savaşları zamanından I. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadarki Ermeni aşırılılığının ve hoşgörüsüzlüğünün temelini oluşturdu. Sonuçta, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın
belli çevreler tarafından körüklenen, gerçek
tarihi olguları reddedip, daha amansız metotlara-teröre el atan komplocu gruplar oluştu, devrimciler, kilise adamları ve aydınların
temsilcileri belirdi. Bunun sonucu olarak,
XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında kurulmuş tüm Ermeni partileri, -“Armenakan”,
“Hınçak”, “Taşnaksütün”- siyasi mücadele
aracı olarak terörü seçti. Ermeni terör örgütleri tarafından işlenen kanlı gösteriler acımasızlıkları ve vahşilikleriyle farklılık gösteriyordu. Tüm yerleşim yerlerinin, kültürel ve dini
yapıların yok edilmesi, çocuklar ve kadınlar
da dâhil olmak üzere sivil halkın toplu şekilde katl edilmeleri Ermeni terörizminin özelliklerindendi.

Ermeni Terörizmi XIX. Yüzyılda
Uluslararası Terörizm Olarak
Ortaya Çıkmıştır
Uluslararası terörizmin ortaya çıkması
ve terör örgütlerinin organize bir nitelik ka-

zanması XX. yüzyılın kusurlarından ve trajik
sayfalarından biri olarak kabul edilmektedir.
Ermeni terörizmi de uluslararası terörizm
gibi XIX. yüzyılda oluşmuş ve kurulduğu
günden itibaren organize, sistematik, planlı
niteliklere sahip olmuştur.
İlk Ermeni siyasi partisi “Armenakan”
1885 yılında kuruldu. Partinin üyeleri Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkeleri ile beraber,
Rusya ve İran topraklarında da faaliyet gösteriyorlardı. Parti Başkanı Marsilya’ya (Fransa)
göç etmiş M. Portakalyan idi ve o Fransa’da
silah alınması için para toplama işi ile ilgili
“Ermeni vatansever toplumunu” oluşturmuştu. Alınmış modern silahlar Van’da ve çevrelerinde yaşayan Ermeniler için öngörülüyordu. Orada onlara diversi-terör savaşın yürütülmesi sanatı öğretiliyor ve “dost devletlerin
gösterdiği desteğe güvenerek genel isyana”
hazırlıyorlardı.8
Nazarbekyan tarafından 1886 yılında Cenevre’de oluşturulan “Hınçak” (“Çan
sesi”) partisi Osmanlı Devleti’ne karşı mücadelenin temel yönteminin terör olduğunu
beyan etmişti. Bu partinin programının 4. fıkrasında gösteriliyordu: “öngörülen hedeflere
ulaşmak için, devrimci hükümet aşağıdaki
metotlara başvurmalıdır: propaganda, kampanya, terör, bozguncu grupların oluşturulması, işçi-köylü hareketinin gelişimi... Propaganda ve terör insanların daha güçlü ve cesur
yetişmesine hizmet etmelidir vb.” 9
Diğer bir siyasi örgüt Ermeni Devrimci
Federasyonu Taşnaksutyun 1890 yılında Tiflis’te kuruldu.10 “Taşnaksutyun”un merkezi
yayın organı “Droşak” (“Bayrak”) gazetesi
(7) İlter Erdal, Ermeni Kilisesi ve Terör, [http://www.ermenisoru
nu.gen.tr/turkce/makaleler/makale46.html] (linki kullanma yılı
2004); S. Weems S. A. Armenia secrets of a “Christian” terrorist state.
The Armenian Great Deception Series. V.1. Dallas: St. John Press,
2002 (Kitabın Türkçe baskısı için bkz. S. A. Weems, Ermenistan/
Terörist Hıristiyan Ülkenin Sırları, çeviri Hüseyin Adıgüzel, İleri
yayınları, İstanbul, 2006).
(8) Feigl, a.g.e., s. 38.
(9) J. Malevil, 1915 Yılı Ermeni Tradejisi, Fransızcadan çeviri A. Kazımov, Elm yayınları, Bakü, 1990, s. 79 [Малевил Ж. Армянская
трагедия 1915 года / Пер. с французского А.Кязимовой. Баку: Элм,
1990, с. 79].

(10) Gunter M. M., “Armenian terrorism: A Reappraisal”, The Journal
of Conflict Studies, Canada, Winter 2007, Vol. XXVII, No. 2, p.
113.

‘Taşnaksutyun’ kurulduğu andan itibaren esas faaliyet yöntemi olarak terör yöntemlerini seçmiştir. ‘Taşnaksutyun’ tarihçilerinden Mikail Varandyan K. S. Papazyan’a
dayanarak konuyla ilgili şöyle yazıyor: “Rusya halkçıları ve İtalyan karbonarileri dâhil
olmakla belki hiçbir zaman ‘Taşnaksutyun’
gibi terör eylemlerinin uygulanması alanında
bile zengin deneyime sahip devrimci parti
olmamıştır. ‘Taşnaksutyun’, zor koşullar için
en acımasız teröristler, ayrıca öç almak için
tabanca, bomba ve hançer kullanan yüzlerce
profesyonel hazırlamıştır”.14 Başka bir Ermeni yazar Sarkis Atamyan ise konuyla ilgili

şunu yazıyor: “‘Taşnaksutyun’ için ‘terörizm
popülist ve Taşnakların gizli örgütünün, Batı
anlayışında savaş ile karşılaştırılabilir cesaret
eylemi oldu”.15
Görüldüğü gibi, çeşitli ülkelerde Ermeni siyasi partileri kuruluyor ve tüm bu
partiler terörü amaçlarına ulaşmak için etkili
yöntem olarak kabul ediyorlardı. Bu partilerin faaliyetlerinin finansmanı, daha önce
belirtildiği gibi, bir kural olarak, tehditler
ve korkutma (‘gönüllü bağış’) yoluyla para
toplanması hesabına gerçekleşiyordu. Bu terör örgütlerinin savaş birlikleri ve aktivistleri
için silah, aslında, dünyanın birçok ülkesinde
toplanan ‘gönüllü bağış’ parası ile alınıyordu.
‘Ermeni topraklarının’ zoraki araçlarla genişletilmesini destekleyen terör örgütleri daha
büyük hâkimiyet elde etmek için kendi aralarında gizli mücadele veriyorlardı.
Osmanlı Devleti’nin topraklarında terör eylemleri ve toplu yağmalar sadece Osmanlı tebaası Ermeniler tarafından değil, hem
de başka devletlerin, özellikle Çarlık Rusyası
ve İran vatandaşları tarafından gerçekleştiriliyordu. Başka bir ifadeyle, Ermenilerin suç
eylemleri sınır ötesi özellik taşıyordu. Öyle ki,
Gülistan ve Türkmençay antlaşmalarına göre
Karabağ, Nahçıvan ve Güney Kafkasya’nın
başka bölgelerine aktarılmış Ermeniler, XIX.
yüzyılın son on yılında Osmanlı Devleti’nin
topraklarında devlet tesisleri ve yerleşim noktalarına silahlı saldırılar düzenlemek amacıyla
defalarca sınırı geçmek için teşebbüste bulunmuşlardı. Osmanlı Devleti’nin Tiflis Başkonsolosluğu verilerine, ayrıca 1891,16 189417
ve 189718 yıllarında İçişleri ve Adalet Bakan(11) Vratzian S. “The Armenian Revolution and the Armenian Revolutionary Federation”, The Armenian Review, 3, Autumn 1950, p.
19.
(12) Malevil, a.g.e., s. 80.
(13) Ter Minassian A., Nationalism and Socialism in the Armenian Revolutionary Movement (1887-1912), Cambridge, MA.: Zoryan Institute, 1984, p. 19.
(14) Varandian M., Patriotism Perverted. Boston: Baikar Press, 1934, p.
18.
(15) Atamian S., The Armenian Community, New York: Philosophical
library, 1955, p. 277.
(16) T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, HR.SYS,
2769/11; A.MKT.MHM, 502/25.
(17) Yenə orada, J.PRK.EŞA, 23/37.
(18) Yenə orada, HR.SYS, 2792/56; A.MKT.MHM, 670/17.
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1891 yılından 1930 yılına kadar Cenevre’de
yayınlandı. Diğer Ermeni siyasi partileri gibi
“Taşnaksutyun” de faaliyetinin ilk günlerinden itibaren, bu örgütün ideologlarının
“Büyük Ermenistan” adlandırdığı “denizden
denize tek, bağımsız Ermenistan”ın kurulması için Türk Devlet, siyasi ve toplum liderlerine karşı mücadelenin esas biçimi olarak
terörü kabul ediyordu. “Taşnaksutyun” kısa
süre zarfında Güney Kafkasya şehirlerinde,
İran’da, Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde
çok sayıda şubelerini kurdu. İran’da ve başka ülkelerde birçok devletlerin topraklarında çok sayıda terör eylemleri yerine getirmiş
savaşçıların üsleri oluşturuldu.11 “Taşnaksutyun” faaliyetlerinde insanları silahlandırmak
için istenen araçlara el atıyor, çatışmalar çıkarıyor, hükümet memurlarını ve muhbirlerini
korkutuyor, devlet idarelerini yağmalıyor, bozuyor vb. “Taşnaksutyun” liderlerinden biri,
Ermenistan Sovyet Rusyası’na birleştirilene
kadar bir süre Ermeni Devletinin Başbakanı
olmuş Saymon Vratzyan konuyla ilgili şunu
yazıyor: “‘Taşnaksütün’, 1891 yılı programına
göre, ‘devrimci yolla amaçlarına ulaşmak için
silahlı çeteler oluşturuyor, onlar ise, hükümete [Osmanlı] karşı aralıksız mücadele veriyorlardı’”.12 Ermeni yazar A. Ter-Minasyan,
“XX. yüzyılda Ermeni fedailerinin hareketinin İran’dan Cezayir’e kadarki Müslüman
dünyasında özgürlük mücadelesinin habercisi olduğunu” iddia ediyordu.13

6

lıklarının yazışmalarına göre, onlar İran’dan
gelmiş Ermenilerle Kars etrafında birleşmeyi
ve Van, Bayezid ve Muş’a saldırılar gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Ayrıca, Ermenilerin bu
suç eylemlerinin Eçmiadzin Patriğinin hayır
duasıyla karşılandığı da belirtilmelidir.19

Bugün uluslararası terörizm, eğer böyle ifade
etmek mümkünse, tecrübesini ‘zenginleştirdiği’ için Ermeni terörizmine ‘minnettar olmalıdır’. Çünkü Ermeni terörizmi uluslararası terörizme yol ve gelişim yöntemleri göstererek yönlendirici olmuştur.

Bu arada, Ermeni savaşçılarının sınır
ötesi faaliyetlerinin rastgele değil, sistemli
ve planlı bir nitelik taşıdığını da vurgulamak
gerekiyor. Çarlık Rusyası’nın tebaası olan
Ermeniler Osmanlı Devleti’nin topraklarına
gizli yollarla sadece silah taşımıyorlardı,20 hem
de çeşitli propoganda malzemesi götürüyorlardı. Rusya içinde bulunan Güney Kafkasya
üzerinden Türkiye’ye, Osmanlı Devleti tebaası olan Ermenilere, onları Müslümanlara
karşı silahlı isyana çağıran, bölücülüğe tahrik
eden gazete materyalleri ve broşürler gönderiliyordu. Örneğin, Türkiye İçişleri Bakanlığı
İç Kontrol İdaresinin verilerinde, 18 Ocak
1887 tarihinde Ohanes adında bir Ermeni
tarafından Rusya’dan gönderilmiş ‘Karabağ’
adlı kitabın müsadere edildiği yazılmaktadır.
21
Türkiye’de Bakanlar Kurulu’nun İçişleri
Bakanlığı’na gönderdiği 8 Ekim 1903 tarihli
yazısında Karabağ’da yaşayan ve Ermeni örgütlerinin liderlerinden biri olan Rusya vatandaşı Aristakisin Ermeniler arasında yaydığı
iki kitapçığın müsadere edildiği bildiriliyor.22
Ermeni örgütlerinin liderleri bu ve benzeri
propaganda malzemeleriyle Çarlık Rusyası,
Osmanlı Devleti ve İran tebaası olan Ermenileri bahsi geçen devletlerin topraklarında
uydurma “Büyük Ermenistan” ve “denizden
denize Ermenistan” kurulması amacıyla silahlı isyana çağırıyorlardı.

Bilindiği gibi, 26 Ağustos 1896 tarihinde Ermeni teröristleri Osmanlı Bankası’na
saldırı düzenledi. Bu eylem dünyada terör faaliyetlerinin gelişiminde ‘özel rol’ oynamıştır.
Bu olayın üzerinden yüz yıldan fazla bir süre
geçmesine rağmen, Ermeni teröristlerinin
başvurduğu yöntem, uluslararası terör örgütleri için en yaygın ve sevimli yöntem olarak
kalmaktadır. ‘Taşnaksutyun’un düzenlediği
bu saldırı sırasında Ermeni teröristler sivil
vatandaşları rehin aldı. Terör faaliyetleri için
başka yenilik, teröristler tarafından taleplerinin hükümete iletilmesi idi. Bu heyecan
uyandıran terör saldırısının üçüncü ayırt edici
özelliği, teröristlerin Osmanlı Türkiyesi’nin
sınırlarını engelsiz terk erme garantisini almayı başarmaları oldu. Teröristlerin ‘bankaya
sokulup, bombalar atıp ve gümüş sikke çuvallarıyla barikat kurup her yöne ateş açmaya
devam etmeleri’yle başlayan bu şiddet eylemi
bir takım özelliklere sahiptir. Bu arada, Osmanlı Bankası’na saldırı, Çarlık Rusyası’nın
tebaası olan üç Ermeni tarafından gerçekleştirilmişti. Teröristlerden çok sayıda silah ve
patlayıcı madde müsadere edilmişti. Türkiye
tarafı teröristlerden müsadere edilen silahların sergisini düzenledi, fakat yabancı devlet
büyükelçilerinin müdahale etmeleri sonucu
sergi apar topar kapatıldı.23
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Ermeni Terörizmi Dünyada
Terörizmin Gelişmesine Yeni Unsurlar
Ekleyerek Katkılar Yaptı
Ermeni terörizmi ortaya çıktığı andan
itibaren dünyanın birçok ülkesinde terörizmin gelişmesine yeni unsurlar ekleyerek katkılar yaptı, diğer benzeri terör örgütleri için
abartısız örnek ve bir tür ‘akademi’ oldu.

Bu eylem tüm dünyada daha sonralar
gerçekleşen şiddetli saldırıların klasik örneğini oluşturuyor. Terör saldırılarının yöntemleri
bugüne kadar değişmemiştir: bir ülke vatandaşları tarafından başka devletin topraklarında terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi;
rehinelerin alınması; hükümete taleplerinin
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Yenə orada, HR.SYS, 2792/56.
Yine orada, HR.SYS, 2792/56.
Yine orada, DH.MKT, 1393/66
Yine orada, A.MKT.MHM, 548/10
Feigl, a.g.e., s. 41.

Rehine alınma yönteminin günümüzde
terör faaliyetlerinin en yaygın yöntemi olarak
devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor: terörist
veya teröristler grubu nispeten izole edilmiş,
genellikle insanların çok toplandığı mekânlara (bina, uçak, otobüs, gemi vb.) saldırıyorlar.
Onlar bu mekanları kontrol altında tutuyor,
orada bulunan insanları rehin alıyor ve hükümete taleplerini iletiyorlar (bu talepler esasında bu faaliyeti gerçekleştirenlerin suç ortakları aracılığıyla hükümete iletilir). Hükümet,
belirlenen süre dâhilinde isteklerini yerine
getirmediği takdirde terörcülerin rehineleri
öldürme tehditi başlar. Hükümet teröristlerle
sık sık görüşmelere başlar, fakat bu yöntem
nadiren etkili oluyor. Bu görüşmelerin sonuçlarına bağlı olarak ya teröristlerin taleplerinin
hükümet tarafından yerine getirilmesi sonrası
rehineler tahliye oluyor, ya da hükümet saldırıya teşebbüs ediyor, bu da bir kural olarak,
rehineler arasında kayıpların yaşanmasına
neden oluyor. Bu nedenle, “icad edenleri”
Ermeni teröristleri olan rehinelerin alınması
yöntemi, terör faaliyetlerinin en sosyal tehlikeli yöntemi olarak devam etmektedir.

Terörizmi Desteklemeyen
Ermenilerin İşkenceyle Öldürülmesi
ve Eylemlerin Kalabalık Yerlerde
Gerçekleştirilmesi Ermeni
Terörizminin Temel Metodlarındandır
Ermeni terörizmi, ortaya çıktığı andan
itibaren kullandığı acımasız ve vahşi yöntemleriyle kesinlikle farklılık gösteriyordu.
Amaçlarına ulaşmak için düzenledikleri terör
eylemleri zaman zaman eyleme katılmayan,
bunu paylaşmak istemeyen Ermenilere de
dönüyordu. Fransız bilim adamı Malevilin

Hınçak Partisi’nin programına dayanarak
şunu yazıyordu: “Her koşulda Türkleri ve
Kürtleri öldürmek, kendi amaçlarına ihanet
eden Ermenilere asla merhamet göstermemek ve onlardan öç almak gerekir”.24 Türkiye topraklarında Ermeni Devleti kurmak için
mücadele veren ‘Hınçak’ ideologları silah
almak amacıyla tüm Avrupa’dan para topluyorlardı. ‘Hınçak’ın faaliyetlerinin finansmanı için para toplanması, bir kaide olarak,
şantaj ve korkutma yoluyla yapılıyor, ayrıca
‘örgütün faaliyetlerine katılmıyorum’ diyen
Ermeniler vahşice imha ediliyordu. Örgütün
faaliyetlerine katılmayan Ermenilerin sert
yöntemlerle imha edilmesi ve yapılan kasıtlı
tahrikler, Ermeniler arasında korku atmosferinin yaratılması ‘Hınçak’ın faaliyetlerinin
temel öğelerinden biriydi. Örneğin, 1895 yılında bu partinin üyeleri olan Ermeni teröristleri Avet Aveka ve Kalust Androsyan ‘Türkler
tarafından yapılan vahşetleri’ dünya kamuoyuna hatırlatacak olan ‘büyük Van İsyanı’nı
hazırlıyorlardı. Böyle hareketler çoklu para ve
çok sayıda kurban gerektiriyordu. Van gölü
yakınlarında Akdamar Kilisesinin başrahibi,
kilisenin katkısını parça parça ödemeyi öngörüyordu. O hemen ödemekten vazgeçiyordu,
çünkü Ermenilerin Osmanlı Türkiyesi’nde
mutlu yaşadıklarını düşünüyordu. Bu vazgeçmeyi o ve sekreteri hayatıyla ödediler: her
ikisi öldürüldü ve parça parça edildi. Sonra
onların cesetleri göle atıldı. Başrahibin varisi
talep edilen miktarı öder ve bir yıl sonra başlanmış faaliyet sırasında Ermeni teröristleri
Van’ın neredeyse tüm Müslüman nüfusunu
öldürürler.25
Tennessee Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilimler Departmanı Profesörü Michael Hunter bu konuda ayrıca şunu yazıyor:
“‘Taşnaksutyun’un terör eylemleri sadece
Osmanlı Hükümetinin resmi şahıslarına karşı değil, hem de Taşnakların çıkarlarına cevap
vermeyen Ermenilere karşı yöneltilmişti”.26
3-6 Kasım 1983 tarihlerinde Ortadoğu Araş(24) Malevil, a.g.e., s. 79.
(25) Feigl, a.g.e., s. 38.
(26) Gunter M.M. Armenian terrorism: A Reappraisal…, p.114.
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iletilmesi; yabancı devletlerden birine gitmek için garanti alınması; jeopolitik ve başka
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yabancı
devlet teröristlerinin himaye edilmesi. Bu
bahsedilenlerin, XIX. yüzyılda önde gelen
devletlerin ‘çifte standartlar’ uygulamasının
tipik örnekleri olduğunu düşünüyorum.

8

tırmaları Derneği’nin Chicago’da (Illinois
eyaleti) düzenlenmiş 18. yıllık toplantısında
Ermeni siyaset bilimcisi J. Libaridyan “Yakın
Geçmişte Ermeni Tarihinde Siyasi Şiddetin Kökenleri” konusunda sunum yaptı. O
raporunda 1904 yılından 1906 yılına kadar
Bakü’de ve Tiflis’te, ayrıca Van ve çevresinde
Ermeni teröristleri tarafından işlenen siyasi
cinayetler hakkında istatistiksel bilgileri sundu. Profesör Lowry’nin, J. Libaridyan’dan
aktardığı bilgilere göre, bu üç yıllık dönemde işlenen 105 siyasi suikast sonucunda, 56
Ermeni haberci, 32 Rus ve Türk memuru ve
subayı, 7 veya 8 provokatör öldürülmüştü.27
Görüldüğü gibi, Ermeni teröristleri tarafından kısa dönemde öldürülmüş her iki kişiden
biri Ermeni kökenli idi. Düşüncemize göre,
Ermeni teröristleri, Ermeni milletinin barışçıl nüfusunu öldürmekle, Ermeniler arasında korku yaymak istiyor, korkutma ve şantaj
yolu ile onları kendilerine tabi kılıyor, ayrıca
Ermeni teröristlerinin vahşilikleri hakkında
onları susmaya zorluyor ve bunda başarılı da
oluyorlardı.
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Yüzyıl sonra, 1988 yılında Sumgayıt’ta
Ermeni militanları tarafından benzer yöntem uygulanmıştı. Bu olayların SSCB Devlet
Güvenlik Komitesi tarafından hazırlandığı
ve tahrik edildiği tespit edilmiştir. Uygulayıcı ise Eduard Grigoryan’ın başkanlık ettiği
Ermenilerden oluşan suç ve eşkıya grubu
idi. Bu olaylar süresince o bizzat beş Ermeni
öldürmüştü.28 Bu olaylar sırasında ‘Karabağ’
ve ‘Krung’ gibi aşırı örgütlerin üyesi olmayan
Ermeniler baskın ve şiddet nesnesi olmuşlardı. Sumgayıt olaylarının, Azerbaycan’a karşı
silahlı saldırı sırasında geniş uluslararası anti-azerbaycan kampanyası için uygun zemin
yaratmak amacıyla Ermeni milliyetçi çevrelerinin aktif katılımıyla planlandığını belirtmek
gerekiyor.
Bu arada, kanlı eylemlerin tarafı olmak
istemeyen Ermenilere karşı Ermeni terör örgütleri tarafından şiddet uygulaması, özellikle
ASALA’nın lideri Akop Akopyan’ın 1 Ağustos
1980’de “New York Times” gazetesine verdi-

ği “bizim düşmanımız Türk rejimidir, NATO
ve bizimle olmayan Ermenilerdir” beyanatıyla onaylanmış oluyordu.29
Ermeni teröristlerinin bu kanlı deneyimi başka terör örgütleri tarafından da kabul
edilmiştir. Şu anda bu yöntemi devlet dairelerinin memurlarını kendi yanlarına çekmek,
mali kaynaklarını kullanmak ve teröristlerle
işbirliğinden imtina edenleri acımasızca yok
etmek için uyguluyorlar. Aynı terör örgütünün dahilinde teröristler arasında yaşanan
ayrışmaların çözümünde de bu yöntem etkinliğini korumaktadır. Sorun en basit yöntemle
çözülüyor: terör örgütünün yönetimi tarafından suçlu bulunan öldürülüyor, dolayısıyla
mesele, sektant yöntemi ile çözülüyor.
Bundan sonraki süreçte Ermeni teröristleri tarafından acımasızca uygulanan öldürme yöntemlerinin sadece insanlık dışı şiddet olaylarına katılmaktan imtina etmiş Ermenilere karşı değil, hem de başka milletlerin
sivil nüfusuna, öncelikle Azerbaycan halkına
karşı defalarca kullanıldığını belirtmemiz gerekiyor. Sonraki yıllarda tarih, şiddetin daha
amansız ve keskin türlerine, ayrıca cesetlere
hakaret edilmesi şeklindeki uygulamalarına
tanıklık etti. Ermeni teröristleri tarafından
sivil halka uygulanan şiddetin zalim, acımasız yöntemlerinin tam listesi budur: Cesedin
veya canlı insanın başının derisinin soyulması,
insan vücudunun el ve ayaklarının kesilmesi,
kadınların ve küçük çocukların zorlanması,
hamile kadınların karnının yırtılması, gözlerinin delinmesi, canlı insanın parçalanması
veya yakılması. XX. yüzyıl boyunca Ermeni
terörizminin ‘gelişmesi’nin çeşitli dönemlerinde bu veya benzeri acımasız yöntemler Ermeni teröristleri tarafından Azerbaycanlılara
karşı uygulanmıştır.30
(27) Lowry H.W. Nineteenth and Twentieth Century Armenian terrorism:
“Threads of Continuity” // [http://www.tallarmeniantale.com/lowrythreads-continuity.htm] (sayta daxil olma ili 2010).
(28) İ. Memmedov, T. Musayev, a.g.e., s. 38.
(29) Kafkas Elmas Trafiği, I. Kısım, Uygulamalı Araştırmalar Halk Merkezi, Moskova, Mayıs 2005 (Sayfaya giriş yılı: 2006) [Кавказский
алмазный трафик. Часть I, М.: Гражданский центр прикладных
исследований, май 2005 // (http://www.civilresearch.ru)]

(30) Ermeni Terör ve Haydut Teşekküllerinin İnsanlık Suçları (XIXXXI. Yüzyıllar), Kısa Kronolojik Ansiklopedi, Elm yayınları,
Bakü, 2002, s. 396 [Преступление армянских террористических и
бандитских формирований против человечества (XIX-XXI вв.). Краткая
хронологическая энциклопедия. Баку: Элм, 2002, 396 с.].

Yabancı devletlerin dikkatini çekmek
ve daha büyük sonuçlar elde etmek amacıyla
Ermeni terör örgütleri eylemlerini daha geniş
meydanlarda ve garlar gibi kalabalık yerlerde
gerçekleştirmeyi planlıyor ve bir kural olarak,
aşırı derecede fesatçı hareketlerde bulunuyorlardı. Şiddet olaylarından hemen sonra
muhabir ve gazetecilerin davet edilmesi tüm
Ermeni terör eylemlerinin mutlak özelliklerindendi. Bu anlamda, 30 Eylül 1895 tarihinde İstanbul’da Bab-ı-Ali etrafında ‘Hınçak’
partisinin düzenlediği gösteri örnek gösterilebilir. Eylem organizatörleri önceden tüm
büyükelçiliklere mektup göndererek şiddet
olaylarına karşı çıktıklarını ve barış gösterisi
düzenleyeceklerini bildirirdiler. Avusturyalı
bilim adamı E. Feigl olayla ilgili şunları yazıyor: “bazı göstericiler insanları polisle çatışmalara tahrik edip 30 Eylül gününün hafızalarda yer edinmesi için buraya silahlarla gelmişlerdi. Öğleye kadar yaklaşık 2 bin insan
Ermeni patrikliği karşısındaki Kum-Kapı mahallesinde toplanmıştı. İnsanlar yüksek sesle

bağırıyor, öç almayla ilgili çığlıklar duyuluyordu. Bu durum isyan liderlerinden birinin:
‘Özgürlük veya ölüm!’ diye bağırmasına kadar devam etti. Bu Bab-ı-Ali’ye saldırmanın
işaretiydi”.33 Eylem kayıp ve ölümlerle sona
erdi. Birkaç gün içinde İstanbul felç oldu.

Ermeni Terörizmi Enkazlarının
Büyük Ölçekliliği ve
Toplu Kurbanlarıyla Seçilir
Yerleşim birimlerinin, tarihi, kültürel
ve dini yapıların, ayrıca sosyal tesislerin (hastaneler, okullar vb.) yıkılması, insanların toplu şekilde imha edilmesi, yağmalar, sivil halka,
özellikle çocuklara ve kadınlara karşı etnik
kimliklerinden dolayı acımasızca davranmak
Ermeni terörizmine özgü özelliklerdir.
Bilindiği gibi, XX. yüzyılın başlarında
‘Taşnaksutyun’ yönetimi Kafkasya’da partinin etkinliğini güçlendirme kararı aldı ve
bu amaçla 1905 yılının Ekim ayında ‘Kafkas
Projesi’ni kabul etti. 1907 yılının başlarında
‘Taşnaksutyun Partisi’nin 3.233 şubesi vardı. Bunlardan 2.300’den fazlası Çar Rusyası’nda, esasen Güney Kafkasya’da, kalanları
ise Ermeni diasporasının yaşadığı ülkelerde
faaliyet gösteriyordu. Bu kararın, özellikle,
1903 yılından Rusya Çarının Ermeni Gregoryen Kilisesi mülkiyetine el konulmasıyla ilgili
fermanına cevap olarak kabul edildiğini belirtmek gerekiyor. Ermeni teröristler çok geçmeden Rusya’nın general-valilerine ve başka
memurlarına çok sayıda suikastler düzenlediler. Fakat Çarlık Rusyası ‘Taşnaksutyun’un
terör faaliyetini Azerbaycanlılara karşı yönlendirmeyi başardı. 1905-1907 yılları arasında Ermeni çeteleri Azerbaycanlılara karşı bir
dizi geniş kapsamlı kanlı operasyonlar gerçekleştirdiler. Bu gösteriler Bakü’de başlayıp
tüm Azerbaycan’ı, ayrıca şimdiki Ermenistan
topraklarında bulunan Azerbaycan yerleşim
birimlerini kapsamaktaydı. Yüzlerce yerleşim
(31) Langer W. The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902, 2nd ed.; Boston: Knopf, 1951, p. 157.
(32) Laqueur W. Terrorism. Boston: Little, Brown and Company, 1977,
p. 44.
(33) Feigl, a.g.e., s. 39.
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Bazı yazarlar, Taşnak ve başka Ermeni gruplarının Osmanlı Devleti’nde yaşayan
Ermenilerin toplu yok edilmelerine ve katledilmelerine sebebiyet vermek için kendi
faaliyetlerinde bilinçli olarak geniş çaplı terör
eylemleri gerçekleştirdiklerini belirtiyorlar.
Bununla onlar, Ermenilerin geniş desteğini
almak ve önde gelen devletlerin müdahale
etmelerini amaçlıyorlardı. Ünlü tarihçi William Langeran’a göre, “propaganda yapanların
[Ermenilerin] doğrudan hedefi amansız baskıların eşliğinde iğtişaşları körüklemek ve bununla devletlerin müdahalesini sağlamaktı”.31
Buna karşılık, terör sorunları konusunun
ünlü uzmanı Walter Laker şunları yazıyor:
“Onlar [Ermeni teröristleri] hükümeti devirmeyi umuyor ve stratejilerini bunun esasında
kurmuşlardı. Onlar muhtemelen, Türklere
karşı saldırıların amansız intikam doğuracağını ve sonuçta Ermeni nüfusunun daha kesin
hareket edeceğini, toplu katliamlardan sarsılmış daha kararlı Batı devletlerinin onların
tarafında yer alacaklarını sandılar”.32
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yerleri yıkıldı ve yeryüzünden silindi, binlerce Azerbaycanlı vahşice öldürüldü. Osmanlı
Devleti’nin Tiflis’teki Başkonsolosluğu’nun
22 Ocak 1906 tarihli verilerine göre, 1905
yılı boyunca sadece Gence’de Ermeni silahlı
güçleri tarafından 300’den fazla Müslüman
evi yakıldı ve binlerce Müslüman öldürüldü.34 Onların toplu şekilde imha edilmesinde
Osmanlı Devleti’nin Erzurum vilayetinden
gelmiş 800’den fazla Ermeni silahlı askeri yer
alıyordu.35 Azerbaycanlıların öldürülmesinde
Ermeni Kilisesinin aktif yer aldığını da hatırlatmak gerekiyor. Öyle ki, polis 1907 yılında
Gence şehrinde bulunan Ermeni Kiliselerinde yüklü miktarda ateşli silah ve patlayıcı madde tespit etti.36 Osmanlı Devleti’nin
Tiflis’teki Başkonsolosu Fevzi’nin Dışişleri
Bakanı’na gönderdiği mektubunda Ermeni
Kiliselerinde tespit edilen silahların ‘Taşnaksutyun’ grubuna ait olduğu bildiriliyordu.37
Ayrıca, aynı yıl evinde çok sayıda ateşli silah
ve patlayıcı maddeyi bulundurduğu için ‘Taşnaksutyun Partisi’nin saygın liderlerinden
biri, Ermeni Kilisesinin Arhimandriti Korpik
Gence’de yakalanarak hapsedildi. O, aynı
zamanda Osmanlı Devleti’nin topraklarında
kundaklama gibi terör eylemlerini gerçekleştirmeyi planlıyordu.38
1917 yılının Aralık ayından 1918 yılının Haziran’ına gibi, Gülistan ve Türkmençay Antlaşmaları imzalandıktan sonra Çar
Rusyası’na dahil olan Erivan bölgesinde 200
Azerbaycanlı köyü yağmalanmış ve yakılmıştır.39 Ermeni silahlı birlikleri Azerbaycanlılara
karşı artık geleneksel hal almış etnik temizlik
politikasını uyguluyorlardı. Amerikalı bilim
adamları J. McCarthy ve K. McCarthy konuyla ilgili şunu yazıyorlar: “toplu cinayetler
ve yıkılmış köyler sonuncuları (Azerbaycanlılar-R.S.) yurtlarını terk etmeye zorluyordu.
Çatışmanın sonlarına doğru İrevan Guberniyası’ndaki Müslüman nüfusunun 180.000’i
veya üçte ikisi ya öldürüldü veya mülteci durumuna düşdü”.40 S. Şaumyan’ın liderliğinde Bakü Komünü inkılap karşıtı unsurlarla
mücadele ve Bolşevizm bayrağı altında 1918

yılının Mart’ından başlayarak tüm Bakü Guberniyası’nda Azerbaycanlıları yok etmek için
korkunç planını uygulamaya koydu.41
Bakü’de, Şamahı’da, Kuba’da, Karabağ’da, Zengezur’da, Nahçivan’da, Lenkeran’da ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde
Azerbaycanlılara karşı acımasızca soykırım
gerçekleştirildi.42 Sivil halkın kitlesel kıyımı gerçekleştirilmiş, köyler yakılmış, maddi
kültürel yapılar, okullar, hastaneler, camiler
ve başka yapılar yıkılmış ve tahrip edilmişti.
Bakü’de büyük yıkımlar gerçekleştirlmişti.
Müslümanlar ve onların varlıkları üzerinde
yapılan tahribatları incelemek için Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Hükümetinin
15 Temmuz 1918 tarihli kararı ile oluşturulan Olağanüstü Soruşturma Komisyonu43
raporuna göre Türk-Müslüman ahalisinden
ölenlerin sayı sadece Bakü’de 12.000 kişiyi
bulmuştu.44 Bakü ahalisinin yarıdan fazlası
-Azerbaycanlılar- şehirden kaçmaya mecbur
olmuşlardı. J. McCarthy ve K. McCarthy’nin
Amerikan istihbarat kaynaklarına dayanarak
verdikleri bilgiye göre, Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde 60.000 Azerbaycan Türkü
mülteci durumuna düşmüş, 420 Müslüman
(34) T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, A.MKT.
MHM, 550/7.
(35) Yine orada, A.MKT.MHM, 550/13.
(36) Yine orada, HR.SYS, 1270/3, 41-42.
(37) Yine orada, HR.SYS, 1270/3, 42а.
(38) Yine orada, I.HUS, 1325.N/38
(39) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi (ACDA), k. 894, kl. 10, d.
80, y. 49-56 [Государственный Архив Азербайджанской Республики
(ГААР), ф. 894, оп.10. д. 80, л. 49-56.].

(40) J. McCarthy, K. McCarthy, Türkler ve Ermeniler: Ermeni Meselesi İçin Kılavuz, İngilizceden çeviri, Azerneşr, Bakü, 1996, s. 80
[Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне: руководство по армян
скому вопросу / Пер. с англ. Баку: Азернешр, 1996, с. 80].

(41) S. Rüstemova-Tohidi, Bakü Mart 1918, Belgelerde Azerbaycanlıların Toplu Katliamı, Bakü, 2009, s. 9-70 [Рустамова-Тогиди С. Март
1918 г. Баку. Азербайджанские погромы в документах. Баку, 2009, с.970]; T. Musayeva, A. Memmedov, “Mart 1918’de Azerbaycan Hal-

kına Yapılan Soykırım”, Azerbaycan Topraklarında Ermenilerin Faaliyetleri Hakkında Tarihsel Gerçekler, Elm yayınları, Bakü, 2003,
s. 10-28, 29-46 [Мусаева Т., Мамедов А. “Геноцид, учиненный над
азербайджанским народом в марте 1918 года”, Исторические факты о
деяниях армян на азербайджанской земле, Баку: Элм, 2003, с.10-28, 2946].

(42) ACDA, k. 970, kl. 10, d. 161, y. 1-9; k. 1061, kl. 1, d. 95, y. 5-8
[ГААР, ф. 970, оп.10, д.161, л. 1-9; ф. 1061, оп.1, д.95, л. 5-8;]; S. Rüstemova-Tohidi, Guba, Nisan-Mayıs 1918 Yılı, Belgelerde Müslümanların Toplu Katliamı, Bakü, 2010, 552 sayfa [Рустамова-Тогиди С.
Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах. Баку,
2010, 552 с.].
(43) ACDA, k. 1061, kl. 1, d. 1, y. 2 [ГААР, ф.1061, оп.1, д.1, л. 2].

(44) Azerbaycan Cumhuriyeti Siyasi Partiler ve Toplumsal Hareketler Devlet Arşivi (ACSPTHDA), k. 277, kl. 2, d. 27, y. 16-24
[Государственный Архив Политических Партий и Общественных
Движений Азербайджанской Республики, ф.277, оп.2, д.27, л.16-24].

28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan
bağımsızlığını ilan ettikten sonra yeniden
Ermenilerin toprak iddialarıyla karşılaştı.
Oluşan tarihi ve siyasi şartlar dikkate alınarak, ayrıca toprak iddialarının giderilmesi için
1918 yılında Erivan’ı Ermenilere verme kararı alındı ve Azerbaycan topraklarında başkentin Erivan şehri olmasıyla Ermeni Devleti kuruldu.46 Fakat bundan sonra da bu ve başka
topraklarından Azerbaycanlıların kovulmasına devam ettirildi. Ermeniler silahlı saldırılar
sonucu Zengezur koridorunu ele geçirerek
İran’la sınır kurmayı başardılar.

Ermeni Terörizminin İdeolojik
Temellerini Mitler Oluşturuyor
Bir zamanlar mevcut olmuş sözde ‘Büyük Ermenistan’ hakkında mitlerin oluşturulması, ‘Ermeni halkının acı çekmeleri’ hakkında uydurulmuş iddialar Ermeni terörizminin
ideolojisinde yer alıyor. Bunlar ise, onların
kanlı şiddet eylemlerine beraat kazandırmaya
hizmet ediyor. ‘Taşnaksutyun’un amaçlarına ulaşmak için uyguladığı terör yöntemleri
özel acımasızlığı ve katı uygulamalarıyla seçilmekteydi. Ayrıca etnik Ermenilerin bilinç ve
düşünceleri üzerinde hakimiyet kurmak için
mücadelede sözde bir zamanlar mevcut olmuş ‘Büyük Ermenistan’, ‘bu halkın acı çekmeleri’, onlara karşı ‘tarihi haksızlık’ hakkında ve ‘milli ayrıcalıkları’yla ilgili mitler oluşturuluyordu. ‘Taşnaksutyun’ liderlerinden
biri Kaçaznuni’nin, 1923 yılında Bükreş’teki
kurultay sırasında söylediği sözler yapılmak
isteneni açıkça göstermekteydi: “... biz kafamızda tam bir hayaller dünyası oluşturduk.
Arzularımızı başkalarına zorla kabul ettirdik;
gerçeklik hislerimizi kaybettik ve hayallerimizin bizi yönetmesine olanak tanıdık ...”47 Sonunda Ermeni örgütleri tarafından oluşturulan mitler neredeyse tüm Ermenilerin akılla-

rına ve bilinçaltına yerleştirerek, sadece Türk
değil, hem de Azerbaycan halkına karşı çok
sayıda kanlı terör eylemlerinin gerçekleştirilmesine bahane oldu. ‘Taşnaksutyun’un terör
faaliyetleri aynı zamanda Türkiye ile dostluk
ilişkileri içinde bulunan birçok devletlerin vatandaşlarına karşı da yöneltilmişti.
‘Ermeni halkının yok edilmesi hakkında’ yeni mitlerin oluşturulması ‘Taşnaksutyun’un faaliyetinde önemli yer tutuyordu.
Bunların arasından, 1915 yılında Osmanlı
Hükümeti tarafından yapılmış sözde ‘Ermeni soykırımı’ hakkında uydurulmuş iddiayı
özellikle belirtmek gerekir. Bunu abartısız
söylemek mümkün: ‘Ermeni soykırımı’ yıldırım hızıyla tüm Ermenilerin bilinçlerini sardı, çünkü bu mitin oluşturulmasında sadece
‘Taşnaksutyun’ değil, hem de Ermeni Kilisesi
dâhil, Ermeni toplumunun tüm kesimleri yer
alıyordu. Ermeniler her yıl 24 Nisan gününü
‘Ermeni soykırımı’ günü olarak anmaktalar.
Ayrıca, Ermenistan Cumhuriyeti, Ermeni Kilisesi ve çeşitli Ermeni kuruluşları dünyanın
birçok ülkesinde ‘Ermeni soykırımı’nın hem
çeşitli devletler, hem de uluslararası kurumlar
tarafından tanınması için aktif propaganda
işleri yürütüyorlar. ‘Ermeni soykırımı’ hakkında mitler Ermeni terörizminin sonraki gelişiminde önemli rollerden birini oynadığına
göre, onun oluşum tarihine açıklık getirmekte fayda vardır.
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Bilindiği gibi, I. Dünya Savaşı sırasında yasadışı Ermeni silahlı birlikleri fiilen
savaşan taraftı. Türkiye vatandaşları olan
Ermenilerin savaş birlikleri Çarlık Rusyası
tarafında Türkiye’ye karşı çarpışıyorlardı.
Ermeni silahlı birlikleri ayrıca Türk ordusu(45) J. McCarthy, K. McCarthy, a.g.e., s. 80.
(46) Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Feteli Han Hoysi’nin Dışişleri Bakanı M. G. Hacinski’ye Mektubu, 29 Mayıs 1918,
ACDA, k. 970, kl. 1, d. 4, y. 1-2, el yazısı [Письмо Председателя
Совета Министров Азербайджанской Республики Фатали хана
Хойского к Министру иностранных дел М. Г. Гаджинскому, 29 мая
1918 г./ ГААР, ф. 970, оп. 1, д. 4, л. 1-2. Автограф]; Protokol sayı 3,

Müslüman Milli Konseyi Toplantısı, 29 Mayıs 1918 Yılında Tiflis’de
Düzenlenmiş, ACDA, k. 970, kl. 1, d. 1, y. 51-52 [Протокол № 3
заседания Мусульманского Национального Совета, состоявшегося 29
мая 1918 года в городе Тифлисе / ГААР, ф. 970, оп.1, д.1, л. 51-52].

(47) Katchaznuni H. The Armenian revolutionary Federation has nothing
to do anymore, Reprint par Armenian Information Service, New
York, 1955, pp.1-2.
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köyü Ermeniler tarafından dağıtılmıştır.45 Bu
dönemde Güney Kafkasya’da 50.000’den
100.000 kadar Azerbaycanlının imha edildiği
konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.
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nun arkasında askeri operasyonlardan uzak
mekanlarda da faaliyet gösteriyorlardı. Onlar
yerleşim birimlerini yıkıyor, insanları (Türkleri ve Kürtleri) topluca öldürüyorlardı.48 Yasadışı Ermeni silahlı birliklerinin faaliyetlerinin
planlanması ve yönetimi Ermeni partilerinin
ve onların şubelerinin ‘komite üyesi’ adlandırılan yöneticileri tarafından yapılırdı. Böyle
bir ortamda Osmanlı Hükümeti ‘komite üyeleri’nin hapis edilmesi ile ilgili karar aldı ve 24
Nisan 1915 tarihinde devlete karışı eylemde
itham olunan 2.345 ‘komite üyesi’ tutuklandı.49 Eçmiadzin’deki Ermeni Kilisesinin Patriği V. Gevorg ABD Başkanına gönderdiği
telegramda, Osmanlı Hükümeti tarafından
Ermenilerin kitlesel şekilde imha edildikleri
bildiriliyor ve Ermeni halkına yardım etmesi
rica ediliyordu. Konuyla ilgili Çarlık Rusyası da bilgilendirilmişti ve Dışişleri Bakanlığı
hemen Rusya’nın Londra, Washington, Paris ve Roma elçiliklerine telgraf çekti. Çarlık
Rusyası’nın Dışişleri Bakanlığı bu telgraflarla
büyükelçilerini, faaliyetlerini aktiv hale getirmeyi ve İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya’nın
‘Osmanlı Devleti’nde Ermeni soykırımı’nı tanımalarını sağlamak için onların çalışmalarını
istiyordu.50

olan Armen Garon’un yönetimi altında ‘Nemesis’ (İntikam) isimli özel terör örgütünün
eylemlerinin başlaması hakkında karar kabul
edildi. Osmanlı parlamentosunun eski milletvekili olan bu zat I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında Çarlık Rusyası’na kaçmıştı. ‘Nemesis’in faaliyetlerinin koordinatörü Amerika’da
yaşayan, asıl adı Akop Ter-Akopyan (Hagop
Ter Hagopian) olan ve Türkiye’den göç eden
Ermeni Şahan Natali (Shahan Natali) idi.
Maliye, lojistik ve kadroların hazırlanmasından Aron Saçaklyan (Aaron Sachaklian) sorumluydu.51

Böylece, Ermeni siyasetçileri, bilim
adamları ve kamu görevlilerinin hakkında
çok konuştukları 1915 yılının 24 Nisan gününün Osmanlı Devletin’de yaşanmasının, aynı
yılın Mayıs sonunda başlanan Ermenilerin
göç ettirilmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. İkincisi,
uydurma ‘Ermeni soykırımı’nın ortaya atılması uzun yıllar için Ermeni teröristlerinin
saldırılarının hedeflerini belirledi; bu hedefler Türkiye ve Azerbaycan’ın devlet ve kamu
görevlileri, ayrıca Türkiye ile dostluk ilişkisinde bulunan ülkelerin vatandaşları idi.

‘Nemesis’in listesinde Türkiye ve Azerbaycandan 650 siyaset ve devlet adamının
ismi bulunmaktaydı. Kısa sürede, 1920 yılının birkaç ayı içinde ADC’nin seçkin liderleri
N. Yusifbeyli (Mayıs, 1920), F. Hoyski ve H.
Hasmemmedov (19 Haziran 1920), H. Ağayev (19 Temmuz 1920) Ermeni teröristlerinin
kurbanı oldular. ‘Nemesis’in kurbanlarından
biri de Osmanlı hükümetinin İçişleri Bakanı
olmuş Talat Paşa idi. O, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin’in en kalabalık sokakların birinde, yüzlerce tanığın gözleri önünde Sogomon
Teyleryan tarafından öldürdü.52 Siyasi baskılar sonucu yargı süreci ‘soykırım’ hakkında
iddialarla şova dönüşdürüldü: mahkeme teröriste beraat hükmü çıkarttı ve Berlin daire
mahkemesinde terörist Teyleryan değil, aslında Türkiye yargılanmış oldu. Ölüm cezası
talep etmiş savcılık, mahkemenin beraat hükmüne itiraz etti, fakat daha sonra talebini geri
çekti. Mahkeme üyeleri siyasi düşüncelerine
göre seçilmişlerdi ve işin görüşülmesi sırasında itham edilenin avukatı tarafından gizli
tehditlere maruz kalıyorlardı. Aile üyelerinin
I. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Hükümeti
tarafından imha edildiğini ileri sürerek Tey-

I. Dünya Savaşı’ndan ve Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyeti (ADC)’nin devrilmesinden sonra ‘Taşnaksutyun’un temel görevlerinden biri Türkiye ve Azerbaycan’ın siyaset adamlarını katl etmek oldu. Bu amaçla
1919 yılında Erivan’da ‘Taşnaksutyun’un IX.
Kurultayında asıl adı Garegin Pastermacyan

(48) J. McCarthy, K. McCarthy, a.g.e., s. 62-68.
(49) Malevil, a.g.e., s. 34.
(50) April 24, 1915 // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/intro/
april.html] (Sayfaya giriş yılı 2004); Weems S.A. Armenia secrets of
a “Christian” terrorist state. The Armenian Great Deception Series.
V.1. Dallas: St. John Press, 2002.
(51) Ternon Y. The Armenian Cause, Delmar, NY.: Carvan Books, 1985,
pp. 98-101; Gunter M.M. Armenian terrorism: A Reappraisal…, p.
114.
(52) Walker Ch.J. Armenia, The Survival of a Nation, New York, 1980:
p. 344; Ermeni Terörü, Bakü, İndigo, 2007, s. 114-119 [Армянский
террор. Баку: Индиго, 2007, с. 114-119].

Gerçekten de, 80’li yıllarda Türk Büyükelçilerini öldüren Ermeni teröristlerinin
mahkemeleriyle ilgili gazete haberlerinde Teyleryan olayının hatırlandığı görülmektedir. 9
Mart 1983 tarihinde Yugoslavya’da Türk Büyükelçisi Galip Balkar’ı öldürmüş iki Ermeni
teröristin mahkeme süreciyle ilgili Taşnak gazetesi Armenian Weekly şunu yazıyordu: “bu
mahkeme sürecinde teröristler, Türkiye’ye
karşı siyasi talepler ileri sürmekle hareketlerine beraat kazandırıyorlardı ve onlar bunu
başardılar. Bu açıdan mahkeme Teyleryan’ın
sürecine benziyordu”.54 Ayrıca, Berlin daire mahkemesinin rezil hükmünden hemen
sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde Ermeni
teröristleri tarafından Türkiye ve Azerbaycan
devlet adamlarına karşı bir çok katliamın gerçekleştirildiğini de belirtmek gerekir. Onlar
İstanbul’da Behbud Han Cavanşiri (18 Mart
1921), Roma’da Said Halim Paşa’yı (6 Aralık
1921), Berlin’de Osmanlı Hükümetinin eski
Başbakanı Bahattin Şeker’i ve Trabzon’un
eski valisi, Profesör Cemal Azmi’yi (17 Nisan 1922), Tiflis’te Kemal Paşa ve yardımcısı
Sureyya Bey’i (25 Temmuz 1922), Buhara’da
Enver Paşa’yı (4 Ağustos 1922) öldürdüler.55
Bu kanlı eylemler Ermeni terör örgütlerinin
faaliyetlerinin bir sonraki aşamasının başlangıcı oldu.

I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Türkiyesi ve Azerbaycan’ın resmi devlet yetkililerinin katlinde uzmanlaşmış ‘Nemesis’ Ermeni özel terör örgütünün grupları 1920’lerin
ortalarında faaliyetlerini durdurdular, fakat
onların varlığı bitmedi. 1981 yılında Ermeni
Ulusal Komitesi’nin (Los Angeles) “Christian
Science Monitor”un editörüne hitaben gönderdiği mektubunda hileyle şunu vurguluyordu: “uluslararası sahnede on yıllarca mevcut
olmuş bir takım örgütler (‘Nemesis’ öngörülüyor - R.S.), ... Ermeni direncini mümkün
olan barış yollarıyla sürdürmeye çalışıyordu.
Sonunda, bazı Ermeniler barış yoluyla nizamlanmanın sonuç vermediğini görüp hayal
kırıklığına uğradılar ve şiddete başvurmaya
başladılar.56 Bence, bu ve başka Ermeni terör
örgütleri gerçekte kendi suç faaliyetine yeniden başlamak için uygun uluslararası şartların
oluşmasını bekliyorlardı.
Ermeni terörizminin tarihinde XIX.
yüzyıl sonu ve XX. yüzyılın başları en amansız
ve acımasız dönem gibi akılda kaldı. ‘Taşnaksutyun’, XX. yüzyılın 20-90 yılları boyunca
siyasi sahneden çekilmedi, aksine, Ermeni
diasporasının yardımıyla daha da güçlü hale
geldi ve yüzyılın başlarındaki programını aynen sürdürdu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
yapılan Ermeni Milli Kongrelerinde, ‘Taşnaksutyun’ ve ASALA liderleri defalarca ‘Ermeni
halkının Türkiye’ye karşı mücadelesi özgürlük mücadelesidir ve karakterine göre Filistin
halkının mücadelesine benzediğini’ ifade ettiler. Böylece, mücadelenin bu aşamasındaki
taktik de daha öncekine benzeyecekti, yani
terör olacaktı.
Ermeni terörizminin kanlı deneyimi varlığının tüm dönemi boyunca ‘Büyük
Ermenistan’ ve ‘Ermeni soykırımı’ hakkında uzun süreli ve başarılı propagandayla ve
(53) Gunter M.M. Armenian terrorism in the 20th Century // [http://www.
tallarmeniantale.com/gunter-terrorism.htm].
(54) “The Belgrade 2 Trial: Becoming Like Tehlirian Trial”, Armenian
Weekly, December 24, 1983, p. 1.
(55) Walker Ch.J. Armenia, The Survival of a Nation, New York, 1980,
p. 344.
(56) Armenian National Committee, Los Angeles, letter to the editor
published in Christian Science Monitor, April 3, 1981, p. 22.
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leryan mahkemede hareketlerine hak kazandırıyordu. Ancak annesi ve kardeşlerinden
biri Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde göç
sırasında hayatını kaybetmişti. Profesör Gunter, Teyleryan’ın durumuyla ilgili şunu yazıyor: “Teyleryan bu zaman, ‘Rusya’nın yararına
gönüllü olarak Türklerin katliyle uğraşıyordu’
ve ‘diğer kardeşi Ruslara katılmıştı’, ‘babası
ve amcası ise ihtimal ki, Sırbistan’daydılar ve
ailelerinin ticari işlerini genişletiyorlardı’”.53
Yine de, ne yazık ki, o zamanki Berlin daire
mahkemesi hukuki değil, siyasi karar kabul
etti ve aslında, bütün Ermeni terörizmine
beraat hükmü çıkarttı. Bununla da, 70-80’li
yıllarda tüm dünyada Ermeni teröristlerinin
Türk diplomatlarına karşı gerçekleştirdikleri
kanlı eylemlerine “yeşil ışık” yakılmış oldu.

toplum düşüncesine uygulanan psikolojik
baskıyla sürdürmüştür. Sonuçta, uzun zaman
için dünyada bir çok aydın ve siyasetçi doğrudan veya dolaylı olarak Ermeni terör örgütlerini ulusal özgürlük hareketinin bir parçası
şeklinde kabul etti ve kabul etmeye devam
ediyorlar. Ermeni terörizmi Türkiye’nin istikrarını bozmak ve bazı başka devletler tarafından ona baskı yapmak aracıdır. Sözde
‘Ermeni soykırımı’, tarihi olguların değil, en
yüksek düzeyde siyasi spekülasyonların konusu haline geldi.
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Ermeni terörizminin sonraki aşaması
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir’in
27 Ocak 1973 tarihinde Santa Barbara’daki
katliyle başladı. Terör eylemi Yanikyan tarafından gerçekleştirilmiş ve bireysel uygulanan bir Ermeni terörü olarak kabul edilmişti.
Ama kısa sürede bu eylemin 1975 yılından
itibaren başlayan Ermeni terörizminin planlanmış, düzenlenmiş amacın bir parçası olduğu anlaşıldı. Bu eylem daha da yıkıcı oldu ve
gerçekten dünya ölçekli bir özellik kazandı.
Bu özelliğini ABD’de yayınlanan Armenian
Reporter isimli Ermeni gazetesi daha da ileri götürüyor ve 8 Mart 1984 tarihli sayısında
şunu iddia ediyordu: o ‘siyasi mücadelenin
yeni çağını açtı’ ve ‘Ermeni tarihinin gidişatını değiştirdi’.
Fransa, İngiltere, ABD, Ortadoğu ülkelerinin Ermeni örgütleri, XX. yüzyılın 70’li
yılların başında Filistin terör örgütlerinin deneyiminden esinlenerek (bu konuda aşağıda
bahsedilecektir) ve siyasi mücadelenin etkin
olmadığı kanısına vararak, dünya kamuoyunun dikkatini ‘Ermeni halkının sorununa’
çekmek amacıyla, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi yöntemine dönüş yapmaya karar
verdiler. Bu dönemde ‘Taşnaksutyun’un çok
sayıda terör grupları oluşturulmuştu; ‘Ermeni Devrim Ordusu’, ‘Yeni Ermeni Direnişi’,
‘Ermenistan’ın Özgür Olması İçin Yeni Ermeni Direnişi’, ‘Ermeni Özgürlük Örgütü’,
‘Ermeni Soykırımına Karşı Adalet Mücadelesi’, ‘Ermeni Soykırımı Adalet Öncülleri’,

‘Ermeni Soykırımının Öcalıcıları’ vb. gibi.
1972-1991 yılları arasında bu gruplar tarafından Türk diplomat, siyasetçi ve iş adamlarına
karşı 300’den fazla terör eylemi gerçekleştirildi. Özellikle, Avusturya, Fransa, Yugoslavya, İsviçre, Avustralya, Belçika, Bulgaristan,
Danimarka, İspanya, ABD, BM’de çok sayıda Türk diplomatları öldürüldü.57
Terör eylemlerine hak kazandırmak
için Taşnak gazetesi Armenian Weekly şunu
yazıyordu: “Ermeni ordusu ve öncülerinin
Türkiye’nin resmi yetkililerine karşı eylemleri
adildir ve Ermeni halkının çoğunluğu tarafından desteklenmektedir”. Ermeniler sadece ‘yaratılış aktları’ gibi bu şiddet eylemleri
sonucunda uyanabilirler, çünkü Türkiye’nin
her yetkilisinin imha edilmesi Ermeni onurunun korunduğunu bildirir”.58 Taşnaklar,
Ermenilerin ‘böyle eylemlerde yer almasında’
‘özel hukuklarının’ olduğunu belirterek ‘bu
eylemlerin terörizm olmadığını’ söylüyorlardı. Ayrıca şunu da iddia ediyorlardı: “bizim
işimiz silahlı olmasına bakılmaksızın, hiçbir
zaman uluslararası terörizmin bir parçası olmamıştır”.59 1985 yılında ‘Taşnaksutyun’un
23. Uluslararası Kongresi’nde ‘Siyasi Platform’ kabul edildi. Burada özellikle aşağıdaki
hususlar vurgulanmaktaydı: “Nahçıvan, Karabağ ve Ahılkelek’i kapsayan Wilson sınırları
[Ermenistan’ın sınırlarının sözde ABD Başkanı Wilson tarafından belirlenmiş sınırları
öngörülüyor - R.S.] dahilinde özgür, bağımsız ve birleştirilmiş Ermenistan’ın kurulması
Devrimci Ermeni Federasyonu’nun temel
siyasi amacıdır”. Platformda ayrıca aşağıdakiler de belirtiliyordu: “Ermeni meselesinin
çözümü yolunda Türkiye bizim düşmanımızdır”, “Türk İmparatorluğu’nun varlığı
Ermeni meselesinin çözümüne ilkesel olarak
aykırıdır”, “Ermeni halkının fiziksel varlığını
ve kaderini tayin hakkını sağlaması için ken(57) Kojuşko E. P., Modern Terörizm: Ana Eğilimlerin Analizi, Kharvest,
Minsk 2000, s. 217 [Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ
основных направлений. Минск, Харвест, 2000, с. 217].

(58) Khaligian A. The Necessities of Violence and National Culture in
the Liberation Struggle, Armenian Weekly, 31 December 1986, p.
15.
(59) Sonentz-Papazian T., The ARF Legacy-Are We Ready?, Armenian
Weekly, Dec. 31, 1986, p. 3.

70’li yılların başlarında Marksizm-Leninizm ideolojisini savunan ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) terör örgütü kuruldu. Bu Ermeni terör
örgütünün amacı, Türkiye’nin doğu, Kuzey
İran, şimdiki Ermenistan toprakları, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arazilerinin dahil olduğu ‘Büyük Ermenistan’ı kurmak ve ayrıca
uydurma ‘Ermeni soykırımı’nın dünya kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamaktı.61 Bu
örgüt, Türkiye hükümetini ‘1915 yılında güya
1.5 milyon Ermeni’yi katl ettiği’ için kendi sorumluluğunu kabul etmeye, tazminat ödemeye ve Ermenilere toprak tavizi vermeye zorlamak düşüncesindeydi.62 Bunun belirtisi 1982
yılında görülmeye başlandı. 7 Ağustos 1982
tarihinde Ankara’nın uluslararası havaalanında Ermeni teröristler 10 yolcuyu öldürdü ve
71 yolcuyu yaraladı. Polis, hapsedilmiş Ermeni teröristlerinden Levon Ekmekçiyan’a saldırılar sırasında ölen ve yaralananların sayısını bildirdiğinde, o, ‘bunun çok az’ olduğunu
söylemiştir. O, Osmanlı Devleti’nde 1915 yılında yaşanan trajik olaylara atıfta bulunarak,
“Bizden bir milyondan fazla insan öldürüldü.
Sizden 25 kişi ölse ne fark eder” diye bağırmıştır.63
Bu örgütün amaçlarına ulaşmaktaki temel yöntemi terör eylemleri gerçekleştirmekti. ASALA ABD, Yunanistan, Yunan Kıbrısı,
Fransa, İran, Lübnan ve Suriye’deki Ermeni
diasporasının desteğini alıyordu.64 SSCB döneminde ASALA hedeflerine ulaşmak için
mekan olarak Ermenistan SSC’yi aktif şekilde kullanıyordu. 1975 yılının Ocak ayında
Uluslararası Kiliseler Konseyi’nin Beyrut’taki
binasında ASALA militanları tarafından gerçekleştirilen saldırılar, Ermeni terör örgütlerinin kanlı faaliyetlerinde yeni dönemin başladığını haber veriyordu.65 ASALA militanları,
bu kanlı eyleminin örgütün terör kampanyasının başlangıcı olduğunu düşünüyorlardı.
Örgütünün militanlarının açıklamalarında

bunu görmek mümkündür: “1975 yılında
örgütün birinci eylemi Ermenilerin Amerika
Birleşik Devletleri’ne göçünün desteklenmesi amacıyla Uluslararası Kiliseler Konseyi ofisinde yapılmıştı”.66
Kısa sürede ASALA’nın çok sayıda
Ermeni terör grupları oluşturuldu: “Ermeni
Özgürlük Cephesi” (1979), “Ermeni Özgürlük Hareketi” (1981), “Orli” (1981), “İntihar
Edenler Bölüğü” (1981), “9 Haziran” (1991),
“Ermeni Birliği” (1988), “Genç Ermeniler
Birliği” (1990) vb. Ayrıca, ASALA terör örgütü kanlı eylemlerini sık sık “Orli” ve “3
Ekim” grupları adıyla gerçekleştiriyordu.67 İlk
dönemde bu grupların saldırılarının hedefinde Türk diplomatları vardı. Sonralar ise onlar
Türkiye ile dostluk ilişkileri içinde bulunan
ve ASALA’nın militanlarını hapis eden devletlerin vatandaşlarına ve temsilcilerine karşı
çok sayıda saldırılar düzenlediler. Karabağ
sorununda sıcak temasların yoğunluk kazandığı dönemlerde onlar Dağlık Karabağ’a silah
ulaşımını sağlamak ve paralı askerlerin savaşa
katılımını organize etmek işiyle uğraşıyorlardı. Ayrıca Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlılara karşı sayısız saldırılar gerçekleştirdiler.68

15

1975-1985 yılları arasında dünyanın
21 ülkesinin 38 şehrinde ASALA’nın terör
(60) Political Platform of the Armenian Revolutionary Federation Ratified by the 23rd World Congress, Armenian Weekly, 16 August
1986, pp. 1-7 and 30 August 1986, p. 1; Gunter M.M. Armenian
terrorism: A Reappraisal…, p.115.
(61) Terrorist Group Profiles, Darby, Pennsylvania, DIANE Publishing,
1989, p. 32.
(62) Patterns of Global Terrorism Report-1996, U.S. Department of State, 1997 April, Appendix B.
(63) Gunter M.M., Pursuing the Just Cause of Their People: A Study of
Contemporary Armenian Terrorism, New York: Greenwood Press,
1986, p. 3-4.
(64) Kushner H.W., Encyclopedia of terrorism, London: SAGE, 2003, p.
47.
(65) Hoffman B., Inside Terrorism…, p.76-77; Kushner H.W., Encyclopedia of ...
(66) Nadim Nasir Report: Al-Majallah Visits an Armenian Secret Army
Base in Lebanon, Foreign Broadcast Information Service (FBIS),
Daily Report (Middle East and Africa), 1 September 1982, p. G8.
(67) Pitman P.M., Turkey: A Country Study, Washington, D.C.: The Federal Research Division of the Library of Congress, 1988, pp.354355.
(68) Adamçevski P., “Azerbaycan Kaynaklarının Işığında Ermeni Terörizminin Tarihi”, Uluslararası Toplum ve Küreselleşen Güvenlik
Tehditleri: Bildiriler Toplusu, cilt 2, Novgorod Devlet Üniversitesi,
Novgorod, 2008, s. 245-250 [Адамчевски П. История армянского
терроризма в свете азербайджанских источников / В кн.: Международное
сообщество и глобализация угроз безопасности: сборник научных
докладов. В 2 ч., ч. 2. Международное сообщество и национальные
государства в поиске ответов на новые угрозы безопасности. Великий
Новгород: НовГУ, 2008, с.245-250].1
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disini savunma yöntemlerine başvurmaktan
başka seçeneği kalmamıştı”.60

grupları tarafından 110’dan fazla terör eylemi
gerçekleştirildi. Bunlardan 39’u silahlı saldırı, 70’den fazlası bomba patlaması olayı idi.
Bu eylemleri sonucunda 42 Türk diplomatı
ve diğer devletlerin daha 4 diplomatı öldürülmüş, ayrıca 15 Türkiye vatandaşı ve diğer
devletlerin 66 vatandaşı çeşitli ağırlık derecesinde yaralanmıştı.69
XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında oluşmuş Ermeni terörizminin karakteristik özellikleri yeni oluşmuş Ermeni terör
örgütlerine de geçti. Aynı zamanda XX. yüzyılın ikinci yarısı ve XXI. yüzyılın başlarında
Ermeni terörizmi, seleflerinin “zengin” tecrübesine dayanarak daha geniş kapsamlı oldu
ve bu esas üzerinde gelişerek dünyanın tüm
bölgelerini sardı.

Ermeni Terörizmi Her Zaman
Kilisenin Hayır Duasını ve
Kapsamlı Desteğini Almıştır
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Ermeni terörizmi, uluslararası terörizm
olarak kiliseden hep kapsamlı yardım almış ve
almaya devam etmektedir. O başka halklara
karşı nefret ve hoşgörüsüzlüğün oluşmasında
önemli rol oynamış ve oynamaktadır.
Yukarıda belirtildiği gibi, Ermeni terör
örgütlerinin oluşması ve şekillenmesi tarihinde kilise önemli rol oynamıştır. Bu, özellikle,
Çarlık Rusyası, Fransa ve İngiltere’nin bölgenin geleceğiyle ilgili jeostratejik planlarının
olmasından doğmuştur. Öte yandan, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin
Hıristiyan azınlığı oluşturduğu bilinmektedir.
Ermeni Hıristiyanlığı dünyanın başka Hıristiyan gruplarından farklıydı: Ermeni Kilisesi, Roma Kilisesi’nin hakemliğini tanımıyor,
papa hakimiyetine hiçbir ilgi göstermiyor,
kendi Gregoryanlık inancını tercih ediyordu.
Tabi ki, Roma Kilisesi açısından, kendi fikirleri ve güveni olan bir Hıristiyan grubunun
varlığı aslında tüm Hıristiyan dünyası için
tehlikeliydi. Buna göre Roma Kilisesinin temel görevlerinden biri Ermenilerin arasına
nifak sokmak ve kendi hakemliğini tanıyan

çeşitli Ermeni dini gruplarının oluşturulması
idi.
Bu görev, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin Ermeni topluluğu kapsamında bu veya diğer ilgili tarafın
çıkarlarına hizmet edecek çeşitli grupların
oluşturulması planlarına uygundu. Böylece,
jeostratejik planlarının gerçekleştirilmesinde
dini unsurların kullanılması ilgili devletlerin
politikalarında önemli yer tutuyordu. İlk terör eylemleri öncelikle dinden dönenleri geri
kazandırmak için Ermeni Kiliseleri tarafından planlanıyor ve gerçekleştiriliyordu. Aynı
zamanda Osmanlı Devleti’nin temellerini
sarsmaya çalışan Fransa, İngiltere ve Rusya çeşitli Ermeni gruplarına manevi ve mali
destek sağlıyordu. İşte bu tarihi ortamda kilisenin doğrudan katılımıyla Ermeni terörizmi
oluştu ve daha da gelişti.
Öte yandan, Ortodoks ve Katoliklerin
dönme olarak gördükleri Ermeni Gregoryen
Kilisesi V. yüzyılda Bizans ve Roma Kiliselerinden ayrıldı. Ayrıca Roma Kilisesi tarafından yok edilmek korkusu yaşandığından,
1441 yılında Ermeni Gregoryen Kilisesi Patriğinin konutu Kilikya’dan Eçmiadzin’e aktarıldı. Buna göre o zamanlar, Ermeni Kilisesi
Ermenileri başka Hıristiyanlarla birleştiren
değil, ayıran etken oldu. Böylece, Ermeni
Kilisesi sonraki etnik ve dini hoşgörüsüzlük,
ayrıca aşırılık ve bölücülük için temel oluşturmakla kendini izole eden, sınırlayan bir unsur
oldu.70
Ermeni Kilisesi hep aktif olarak siyasete katılmış ve Ermenilerin komşularına karşı
nefret hissini uyandırmasında özel rol oynamıştır. Konuyla ilgili S. Weems şunu yazmaktadır: “Hıristiyan Ermeniler ve Müslüman
Osmanlılar arasında oluşan nefretin kökeninde Ermeni Kilisesinin emeği ve çabaları
duruyor”.71 Başpapaz Gevond Turyan 1917
yılında İstanbul’da yayınlanan kitabında Er(69) Hoffman B. Inside Terrorism…, p. 77; Armenia and terrorism //
[http://www. ermenisorunu.gen.tr/english/ terrorism/armandterror.html] (sayfaya giriş yılı 2004)
(70) J. McCarthy, K. McCarthy, a.g.e., s. 14.
(71) Weems S.A., Op. cit., p.10.

öç almayı kendilerine özgü iç kanlı çekişme
ile ayırt etmek istiyorlardı, ya da onlar çok
korktuklarından kişisel güvenliklerinden dolayı bildiklerini açmak istemiyordu”.74
Bazı verilere göre, Gevond Turyan’ı
Garegin Njde katletmiştir. Fakat o, bu cinayette yer aldığını inkâr etmektedir. Njde’nin
anlattığına göre, Gevond Turyan’ın katli (burada kurbanın soyadı Duryan gibi gösteriliyor
- R. S.) ‘Taşnaksutyun’un diğer yöneticileriyle
birlikte Ruben Ter-Minasyan tarafından gerçekleştirilmiştir.75
Ermeni Kiliselerinin etkinliğinde aşağıdaki unsurlar özel yer tutmaktadır: Terör
gruplaşmalarının koruyuculuğunu yapmak,
sıradan Ermenileri ‘soykırım’dan dolayı öç
almaya tahrik etmek, Ermeni terör grupları
tarafından işlenecek suçların planlarının hazırlanması, ‘yüksek amaç’ ve ‘masumca öldürülmüş Ermeniler’in öçünü almak için bağış
toplanması işininin düzenlenmesi, tarihi olayların tahrif edilmesi, Ermeni halkının ‘kadimliği’ ve ‘acılar çektiği’ hakkında yeni mitlerin
oluşturulması.
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Ermeni Kilisesi Ermeni terör örgütlerine sürekli maddi ve manevi destek veriyordu. Ermeni Kilisesi Patriği E. Tabakyan’ın
önderliğinde 21 Kasım 1983 tarihinde Kaliforniya’da ‘Hampig gecesi’ düzenledi. Gece
Lübnan Ermenisi terörist Hampig Sasunyan’nın anısına düzenlenmişti. O, 28 Ocak
1982 tarihinde Los Angeles Türk Konsolosu
K. Arıkan’ı öldürmüş ve bu suçundan dolayı
mahkum edilmişti. 1982 yılında Los Angeles’te Ermeni teröristi H. Sasunyan tarafından Türkiye’nin Başkonsolosu K. Arıkan’nın
katlinden sonra, ‘Ermeni Soykırımına Göre
Adalet Öncülleri’ şöyle bir açıklama yaptı:
(72) Ilter E., a.g.e.,
(73) Lowry H.W., Nineteenth and Twentieth Century Armenian terrorism…
(74) The Armenian Mirror-Spectator., Watertown, Massachusetts: Weekly Armenian newspaper published by the Baikar Association,
Inc., December 7, 1983; Lowry H.W., Nineteenth and Twentieth
Century Armenian….
(75) Garegin Njde ve Öğretileri, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi, Erevan, 2004, ss. 10, 17 [Гарегин Нжде и его учение. Ереван:
Республиканская партия Армении, 2004, сс.10, 17].
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meni terör örgütlerinin oluşumunda kilisenin
rolünden bahsetmektedir. Bu kitap, bir tür
Ermeni Kilisesinin itirafıdır ve onun ‘çok değerli’ faaliyetine ışık tutmaktadır. Bu çalışma
aynı zamanda Ermeni toplumsal bilincinin
şekillenmesinde ve Ermeni terör örgütlerinin
oluşumunda Ermeni Patrikhanesinin gerçek
mahiyetini açmaktadır. Örneğin, Turyan konuyla ilgili kitabında şunları yazıyor: “uzun
süre dini topluluklar Ermeni devrimci partilerinin merkezi idi, burada en korkunç programlar hazırlanmıştı... Dini merkezler yaptıkları konuşmalar ve yayınladıkları bildirilerle
halkı isyana çağırıyorlardı. Konuşmalarda
olumlu sözler ve İncil’in düşünceleri anılmıyordu. Sadakat ve doğruluk yerine isyana, insanlık yerine kin ve kısasa, ahlak yerine rezilliğe ve utanca çağırışlar yapılıyordu”. Devamında Turyan, konunun diğer boyutlarına da
dikkat çekmekteydi: “komiteler tarafından
düzenlenmiş tüm toplantılar ve başka etkinlikler dini liderlerin yönetimi altında gereçekleştiriliyordu. Ne Ermenilerin en yüksek dini
lideri - Eçmiadzin Patriği, ne diğer Ermeni
Kiliselerinin başkanları, ne devrimci partilerin yöneticileri, ne başka Ermeniler, “Ermenilerin 600 yıldan fazla, Türklerle beraber
sosyal ve dini özgürlüklerden yararlanarak,
yine onlarla beraber Türkiye topraklarında
yaşadıklarını” idrak edemediler. Tam tersi,
komiteler bu gerçeği inkâr ederek, nefret ve
hoşgörüsüzlük tohumu saçıyorlardı”.72 Beklendiği gibi, Ermeni Kilisesi ve Ermeni terör
örgütleri başpapaz Gevond Turyan’ı “cesur”
açıklamalarından dolayı afetmedi ve ‘Taşnaksutyun’ teröristleri onu 24 Aralık 1933 tarihinde New York’ta Ermeni Kilisesinde yüzlerce kişinin gözleri karşısında öldürdüler.73
Geçit sırasında bir grup erkek Turyan’ın yolunu keser, bıçaklar parlar ve o ölür. Turyan cinayetinin tüm tanıkları soruşturma sırasında
saldırganları görmediklerini iddia ettiler ve
ifade vermekten kaçındılar. Başpapazın katlini inceleyen New York daire savcısının yorumu şöyledir: “inceleyenler sessizlik duvarı
ile rastlaşırlar ki, bu gizemli cinayetin açılması
için iyi olmayan bir durumdur. Ya Ermeniler

“bizim tek hedefimiz - Türk diplomatları ve
Türk kurumlarıdır”.76
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Bu arada, ünlü teröristlere Ermeni Kilisesi tarafından bu tür saygının gösterilmesi
rastgele bir olay değildi. Örneğin, Ermeni
teröristler Yeganyan, Dagleyan, Krcleyan,
Acemyan ve Abramyan 27 Temmuz 1983
tarihinde Lizbon’da (Portekiz) Türk Büyükelçiliği’nin binasını basdılar. ‘Lizbon beşlisi’
adını almış bu terör grubu ‘Taşnaksutyun’a en
yakın terör grubu olan ‘Ermeni Devrimci Ordusu’nun bünyesinede bulunmaktaydı. Polisin saldırısı sırasında kendilerini patlattılar
ve bu zaman büyükelçinin hanımı da helak
oldu. 1984 yılının Ocak ayında Ermeni Kiliseleri ‘Taşnaksutyun’un yardımıyla ABD’nin
birkaç eyaletinde ‘Lizbon beşlisi’ni anma
günleri düzenledi. Özellikle, 12 Ocak’ta
Washington yakınınlığındaki Ermeni Kilisesinde, 21 Ocak’ta Illinois eyaleti Glenide
Kutsal Peygamberler Ermeni Kilisesinde, 22
Ocak’ta Rho İsland Kutsal Vartanyan Ermeni Kiliselerinde ve 29 Ocak’ta New Jersey’de
vb. yerlerde anma günleri düzenlendi.77
Eçmiadzin Ermeni Kilisesinin Patriği
I. Vazgen 1987 yılında ABD’yi ve Kanada’yı
ziyaret etti. New York, San Francisco ve Los
Angeles, ayrıca Kanada’da Ermenilerle görüşmeler sırasında ‘Büyük Ermenistan’ adına
tüm Ermenilere birleşme çağrısı yaptı. Ayrıca,
dünya Ermenilerini tüm güçleriyle sözde ‘Ermeni soykırımı’nın Avrupa Parlamentosu, ardından Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasını sağlamaya sesledi. Ona göre bu “Hıristiyan hareketinin ve Hıristiyan adaletinin
başarısının esası” olacaktır.78 Bir yıldan sonra
kilisenin aktif desteğiyle resmi Ermenistan
Hükümeti şimdiki Ermenistan arazisinden
250 binden fazla Azerbaycanlıyı sınır dışı etti.
Bu Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı asılsız
toprak iddiaları ile ilgili önceden hazırlanan
planının gerçekleştirilmesinde yeni bir aşamaydı.
Ayrıca, 26 Aralık 1994 tarihinde Kaliforniya’da Kutsal Grigor Ermeni Kilisesi ta-

rafından gerçekleştirilen toplu anma töreni
ünlü uluslararası terörist, Dağlık Karabağ’da
terör grubuna başkanlık yapmış ve Azerbaycan’ın Silahlı Kuvvetleri tarafından imha
edilmiş ASALA liderlerinden biri Monte
Melkonyan’ın ölümünün birinci yıldönümüne denk getirilmişti.79 Törende Ermeni siyasi partilerinin liderleri, Ermeni Kiliselerinin
temsilcileri, Ermeni bilim adamları ve toplum
önderleri bir araya geldiler.
Ermeni Kilisesi terör örgütlerine sadece manevi destek sağlamıyor. Kilise, Azerbaycanlıların tarihi vatanlarından -şimdiki Ermenistan topraklarından- göçe zorlalamalarının
planlanmasında ve korkunç planının uygulanmasında da aktif görev üstlenmekteydi.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde
terör savaşının başlangıcına kadar ve savaş
döneminde Ermeni Kilisesinin din görevlileri saldırıların doğrudan uygulayıcıları idiler.
Makaravan manastırının başpapazı Stepan’ın
(dünyevi adı Stepan Davtyan), 1988 yılının
Haziran ayında üç şişe fitilli yakıcı madde ve
el yapımı fin bıçağıyla Bakü’de milis tarafından tutuklanmasını buna örnek göstermek
mümkündür. Ayrıca, Azerbaycan’ın Ermeniler yaşayan birçok bölgelerinde Ermeni Kiliseleri silah depolarına çevirilmişdi. Örneğin,
Azerbaycan’ın eski Dağlık Karabağ Özerk
Bölgesi’nin Esgeran ilinin Kılıçbak köyünün
Ermeni Kilisesinde 6 havan topu, 16 el yapımı mayın, 130 el yapımı el bombası, seri üretimi qumbaraatanlar için 7 el bombası, radyo
için 2 destekleme bloğu tespit edilmişti.80
Diğer devletlerin topraklarında faaliyet
gösteren Ermeni Kiliseleri Ermeni gençlerine
‘Tarihi adaletin zaferi için’ Dağlık Karabağ’da
savaşan savaşçıların sıralarını doldurmak için
defalarca çağrıda bulunmuştur. 6-9 Eylül
(76) Lindsey R., Turkish Diplomat is Slain on Coast: Armenian Terror
Group Takes Responsibility in Shooting, New York Times, 29 January 1982, p. A12.
(77) Armenian newspaper published by the Hairenik Association, Watertown, MA USA, The Armenian Weekly, 14 January 1984; Lowry
H.W., Nineteenth and Twentieth Century Armenian terrorism…
(78) Ilter E., a.g.e.,
(79) Ilter E., Указ. соч.
(80) Севдималиев Р. Международный терроризм – глобальная проблема
современности. Баку: Элм, 2004, с.69.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan
Ermeni örgütlerinin temsilcileri 2002 yılının
başlarında Bükreş’te (Romanya) faaliyet gösteren Ermeni dini merkezinde toplantı yaptılar. Burada Azerbaycan’a ve Türkiye’ye karşı
yeni saldırıların gerçekleştirilme planı kabul
edildi. Katılımcılara göre bu, tüm Ermeni örgütleri için kesinlikli bir karakter taşımalıydı.
Toplantıya Ermenistan ve Fransa’dan da ‘Taşnaksutyun’ temsilcileri katıldılar. Bu görüşme
sırasında Dağlık Karabağ sorununun çözümlenmesi için yürütülen görüşme süreçlerine
engel olunması kararı alındı. ‘Taşnaksutyun’
temsilcisi K. Arakelyan özellikle şunu vurgulamaktaydı: “Ermeni terörünün kurbanları
Araplar ve başka Müslümanlar değil, Türkler ve Azerbaycanlılar olmalıdır”.82 Etkinlik

katılımcıları Romanya’da ayrıca Ermenistan
Büyükelçisi Karen Kasiyan’la görüştüler. Bu
gerçek, toplantının resmi Erivan’ın izni ile
düzenlendiğini gösteriyordu.
Böylece, Ermeni terör örgütlerinin
faaliyetlerinde kilisenin aktif yer aldığı görülmektedir. Ermeni terör örgütleri, sadece
Azerbaycan’ın değil, hem de başka devletlerin sivil nüfusuna karşı ‘ceza’ eylemlerini dini
liderlerinin hayır dualarıyla gerçekleştiriyorlar.

Diyaspora Örgütleri Ermeni
Terörizminin İdeolojik ve
Fiili Güç Merkezi Olmuştur
Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan
Ermeniler tarafından oluşturulan sosyal birlikler, vakıflar ve hareketler Ermeni terörizminin lider gücü ve mali kaynağıdır. Şimdiki
Ermenistan arazisini sözde ‘Büyük Ermenistan’ın sınırlarına kadar genişletmek ve sözde
‘Ermeni soykırımı’nın tanıması için dünya
kamuoyuna baskı yapılması bu kurumların
öncelikli görevidir.
Örneğin, dünya Ermeni örgütleri 3-6
Eylül 1979 tarihlerinde Paris’te birinci kongresini düzenledi. Kongrenin amacı ‘dünya Ermenilerinin bir fikir etrafında, bir bayrak altında birleşmesi ve toprak taleplerini sunmak
için siyasi durumun değerlendirilmesi’ stratejisini hazırlamaktı. Kongre, Ermeni terör
örgütleri tarafından işlenen şiddetin sayısının
artmasıyla ruhlanmış ve bizzat Fransa’da yaşayan Ermenilerin doğrudan desteğiyle düzenlenmişti. Kongrenin hazırlanmasında ve
uygulanmasında öncü rol oynayan ASALA
terör örgütü, özellikle, uluslararası ‘Ermeni cephesinin’ oluşturulması ve Ermenistan
SSC’nin, SSCB’nin diğer cumhuriyetlerinde
yaşayan Ermenilerin bu kararın gerçekleştir(81) PKK-Armenian Relations // [http://www.armeniangenocidereality.
com/pkk-armenian-relations/] (Sayta daxil olma ili 2009).
(82) S. Aslanova, Azerbaycan ve Türkiye’ye Karşı Yeni Saldırılar Hazırlanıyor, Zerkalo gazetesi, sayı 26, 7 Şubat 2002 [Асланова С. Против
Азербайджана и Турции готовятся новые теракты. Зеркало, №26, 7
февраля 2002 г. ].
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1993 tarihlerinde Lübnan’ın iki Ermeni Kilisesinde 150 genç Ermeni ile yapılan görüşmeye bu ülkede bulunan Ermeni Ortodoks Kilisesinin başpapazı, Ermeni partilerinin, ayrıca
PKK ve ASALA terör örgütlerinin yöneticileri katıldı. Görüşme sırasında şunlar vurgulandı: ‘Ermeni soykırımı’ yapılan propaganda
sonucunda dünyada daha iyi kabul görüyor,
Ermeni toplumu yükselmektedir, Ermeni
Devleti kuruldu ve arazisi Azerbaycan’ın
Dağlık Karabağ bölgesindeki savaş operasyonları sonucu genlişliyor ve Ermenistan
‘Ermeni soykırımı’ için mutlaka öç alacaktır.
Katılımcılar, Ermenistan’ın dışarıdan manevi,
mali ve teknik destek alması gerektiği olgusunu teyit ederek, ‘eski Ermeni topraklarının
özgür olması için’ Dağlık Karabağ’da savaşan
Ermenilerin sıralarını doldurmayı kararlaştırdılar. Ayrıca, Türkiye ekonomisini zayıflatıp
arazisini parçalayarak bir bölümünde Kürt
Devleti kurmak, başka bölümünün Ermenistan’a birleştirilmesi için Kürt İşçi Partisi
savaşçılarının katılımıyla Türkiye’nin genelinde terör eylemlerinin gerçekleştirilmesini
devam ettirmek kararı alındı. Alınan karar
doğrultusunda, Azerbaycan’a karşı savaşta ve
Türkiye’ye karşı mücadelede Ermeni ve Kürt
terör örgütleri birbirlerini destekleyecek ve
tek yaklaşım göstereceklerdi.81

mesine katılımını sağlamak hakkında karar
kabul etti.83
Dünya Ermeni örgütlerinin sonraki
kongresi 1983 yılında Lozan’da gerçekleştirildi Bu kongrenin hazırlanması ve uygulanmasında ‘Taşnaksutyun’ yöneticileri de aktif
yer aldılar. Dünya Ermenileri kongresine demokratik imaj kazandırmak amacıyla ‘Ermeni Anayasası’ hazırlamak kararı alındı. Lozan
kongresi aynı zamanda ASALA ve ‘Taşnaksutyun’un içinde parçalanmalara neden oldu
ve bunun sonucunda çok sayıda Ermeni terör
grupları oluşturuldu.84
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Ermeni örgütlerinin 7-13 Temmuz
1985 yılında Sevr’de düzenlenmiş üçüncü
uluslararası kongresi ‘Ermeni Anayasası’nı
kabul etti. Kongre ‘Taşnaksutyun’ tarafından organize edilmiş ve ASALA onun çalışmalarında yer almıyordu. Kongre, ‘Sovyet
Ermenistanı’nda Ermeni kültürünün korunmasında gösterdiği çabaya göre’ ve ‘1985 yılının Nisan ayında Pravda gazetesinde ‘1915
soykırımı’nı itham eden yazının yayınlanmasından dolayı’ Sovyetler Birliği’ne ayrıca teşekkür etme kararı aldı.85 Bu eylem, ‘Taşnaksutyun’ ve SSCB arasında ideolojik platformlarda bahsedilen düşman ilişkileri hakkında
resmi versiyonların gerçeği yansıtmadığını ve
bu güçlerin uzun süreden beri başarılı şekilde
işbirliği yaptığını gösteriyordu.
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Görüldüğü üzere, tüm kongrelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında öncü rolü
Ermeni terör örgütleri oynuyordu. Bu tür
kongrelerin çalışması sırasında, katılımcıların
ortama demokratik imaj verme girişimlerinin
aksine, burada Ermeni terör örgütlerinin hareketinin korkunç planları tartışılıyor ve kabul ediliyordu.
T. Poloskova’nın kaydettiği gibi, “Dünya deneyimi onu gösteriyor ki, dünyada diasporaların çoğunluğu “anakara”nın - Devletin
yardımına umut bağlamadan kurumsal ilgisini yaşadığı ülkelerde aktif şekilde gerçekleştiriyor. Lobiciliğin aktif sistemini uluslararası
kurumlar düzeyinde kurmuş tüm dünya di-

yasporları, kendi faaliyetlerini sadece maddi
motifler esasında değil, ayrıca, dünyaya dağılmış olsalar da, manevi bütünlüğünü kaybetmemiş halkının kaderi için vatanseverlik ve
sorumluluk duygularıyla kuruyorlardı”.86 Bizim düşüncemize göre, tüm dünyaya yayılmış
ve lobiciliğin gerçekte etkili sistemini kurmuş
Ermeni diasporasının vatanseverliği ‘Büyük
Ermenistan’ın kurulması ve sözde ‘Ermeni
soykırımı’nın tanınmasına dayanmaktadır.
Ermeni diasporası planlarının gerçekleştirilmesi için önceki dönemlerde olduğu gibi yine
de en iyi ve etkili yolun, aracın terör olduğunu düşünüyor. Örneğin, 1988 yılında Moskova’da kurulan Rusya Ermenileri Birliği ASALA ile yoğun ilişkilere sahiptir. Birlik, ASALA
üyelerinin eski SSCB topraklarında engelsiz
hareketi için sahte belgeler sağlıyor, Dağlık
Karabağ’a silah ve paralı askerlerin ulaşımını
sağlamak konularında aktif görev alıyor.87
SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanmış Ermenistan, bugün çevresinde
çok sayıda Ermeni diaspora hareketleri ve
terör örgütlerinin birleşmelerinin güçlü bir
“merkez”dir. Charles Aznavour’un dünya Ermenilerine hitaben söylediği aşağıdaki sözler
bu düşünceyi onaylamaktadır: “Ermenisen
Ermenistan’a yardım et”.88 Bugün Ermenistan Ermeni fonlarından ve hem de lobicilik
sistemi üzerinden büyük mali destekler alarak, Ermeni terör örgütlerinin sponsoru rolünde onların faaliyetlerini planlıyor ve koordine ediyor.

Ermeni Terörizmi Kendi Aralarında
Düşman Olan Çeşitli Rejimlerle
İşbirliği Yapıyor
Ermeni terör grupları kendi amaçlarına ulaşmak için siyasi ve ideolojik duruma
(83) The Paris Congress of 1979 // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/
english/ terrorism/congress.html] (Sayta daxil olma ili 2008).
(84) The Lausanne Congress of 1983 // [http://www.ermenisoru
nu.gen.tr/english/terrorism/lausanne.html] (Sayta daxil olma ili
2008).
(85) The Sevres Congress of 1986 // [http://www.ermenisorunu.gen.tr/
english /terrorism/sevres.html] (sayfayı kullanma yılı 2008).
(86) Poloskova T., “Beşinci Kol” Değil, Normal Lobicilik, Bağımsız Gazete, sayı 179, 28 Ağustos 2002 [Полоскова Т. Не «пятая колонна», а
нормальный лоббизм. Независимая газета, №179, 28 августа 2002 г.].

(87) Kafkasya’nın Elmas Trafiği...
(88) Poloskova T., a.g.m.

Yukarıda belirtildiği gibi, Ermeni terör
örgütleri Osmanlı Devleti’nin toprakları uğruna Çarlık Rusyası, İngiltere ve Fransa’nın
güçlü jeopolitik rekabeti ortamında oluşmuş
ve gelişmişti. Dolayısıyla bu ülkeler de Ermeni terör örgütlerine lojistik ve mali destek sağlıyorlardı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, SSCB
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması bütün
uluslararası durumun ve bölgesel güç dengelerinin değişmesine neden oldu. O zaman en
güçlü ve nüfuzlu Ermeni örgütü olan ‘Taşnaksutyun’un birimleri tüm dünyaya yayılmıştı.
Resmi görüşlere göre o, SSCB ile ters ideolojiyi savunuyor ve sosyalizmin temellerini düşmanı olarak kabul ediyordu. Aşağıda da göreceğimiz üzere, ‘Taşnaksutyun’un temsilcileri
Kürt terör örgütlerinin oluşumu ve üyelerinin
terör savaşlarının yürütülmesi yöntemlerinin
öğretilmesinde aktiv görev almaktaydılar.
Aynı zamanda onların faaliyetleriyle ilgili
Moskova’yı devamlı bilgilendiriyor ve oradan
uygun talimatlar alıyorlardı. Ayrıca, bence,
Moskova, asla ‘Taşnaksutyun’la ilişkileri kesmeyi istemiyordu çünkü, onun da Ortadoğu
toprakları üzerinde planları vardı. Artı XIX.
yüzyılın sonlarından ‘Taşnaksutyun’ bölgede
çok sayıda merkezler kurmuş ve yaygın ağını
yerleştirmişti. Bu dönem içinde ‘Taşnaksutyun’un edindiği tecrübe, Moskova’ya bölgede ideolojik mücadele çerçevesinde bu veya
diğer terör eylemlerini başarıyla uygulama
olanakları sağlıyordu. Bu arada, Sovyet yönetiminin yüksek makamlarında ‘Taşnaksutyun’
liderleriyle çok iyi ilişkileri olan Ermeniler

de çalışmaktaydı. Bu durum, özellikle, Güney Kafkasya Federasyonu’nun kurulması ve
iptali döneminde Moskova’ya bazı olanaklar
tanıdı. SSCB bünyesinde Azerbaycan SSC ve
Ermenistan SSC’nin oluşturulması sırasında sınırların kesin belirlenmesi behanesiyle
bir kısım Azerbaycan toprakları Ermenistan
SSC’ye verildi ve bu veya diğer yöntemlerle
yerli Azerbaycan halkı kendi topraklarını terk
etmeye zorlandı.
II. Dünya Savaşı sırasında Ermeni
terör örgütlerinin Almanya’da faşist rejimle
başarılı şekilde işbirliği içinde olduklarını da
belirtmek gerekiyor. Nazi Almanyası’nda ‘Ermeni Ulusal Konseyi’ oluşturulmuştu. Dro
(Drastamat Kanayan) kurulu üyeleri Garegin
Njde ve ‘Taşnaksutyun’un diğer aktiv üyeleri
‘Ermeni lejyonu’nun oluşturulması için Ermeniler arasında aktif iş yürütüyorlardı. Farklı
görüşlere göre Hitler ordusu bünyesinde ‘Büyük Ermenistan’ uğruna savaşmak çağrısına
30.000 den fazla Ermeni ses vermişti. Onlar
Ermeni dilinde ‘Hayastan’ (Ermenistan) ve
‘Hayrenik’ (Vatan) isimli haftalık yayınlarını
organize ettiler. ‘Ermeni lejyonu’ bünyesinde
ve onun komutanı General Dron’a bağlı, Kuzey Kafkasya’da birkaç ‘abverkomand’, yani
Ermenilerden oluşan istihbarat birimleri faaliyet gösteriyordu. İşgal edilmiş yerlerde onlar ‘binyıllık reyh’in hizmetinde yerel Ermeni
gruplarını organize ediyor ve ‘karşı istihbarat
işini’ düzenliyorlardı.89
II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’
nin yurtdışı Ermeni örgütleriyle, aynı zamanda ‘Taşnaksutyun’la ilişkileri yenilendi.
SSCB’nin eski Devlet Güvenlik Komitesi
Başkanı’nın birinci yardımcısı orgeneral F.
Bobkov’un verdiği bilgilere göre, “Taşnaklar
Ermenilerde her türlü milliyetçi ruhu körükleyerek inatla Türk halkına karşı nefret hissi
uyadırdılar” ve “1946 yılında Sovyetler Birliği
Türkiye ile çatışma noktasına vardı”. “He(89) Feigl, a.g.e., s. 146; Wehrmacht Ermeni Lejyonu/Армянский Легион
Вермахта // [http://arm-military.narod.ru/armenische.htm] (Sayfaya giriş yılı 2007); Nuranî, Eliyev H., “‘Gruppenfuhrer Ramzik
Nazaryan’ ve Diğerleri”, Ekho, sayı 116, 21 Haziran 2003 [Нурани,
Алиев Н. «Группенфюрер Рамзик Назарян» и другие. Эхо, №116, 21
июня 2003 г.].
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bağlı olarak, aynı zamanda kendi aralarında
düşman olan rejimlerle sık sık işbirliği yaparak manevralar etme ve uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Ermeni terör örgütleri kuruldukları ilk günden itibaaren Çarlık Rusyası,
İngiltere, Fransa’dan destek alıyor, SSCB ile
ilişkiler kuruyor ve Hitler Almanyası’yla işbirliği yapıyordu. Bugün onlar Ortadoğu’nun
en radikal rejimleriyle işbirliği yapmaya, aynı
zamanda gelişmiş ülkelerin siyasi çevrelerinin devamlı desteğini sağlamaya muvaffak
olmuşlardır.

men, Türkiye’den toprakların alınıp Sovyet
Ermenistanı’na verilmesi hakkında söylentiler ve konuşmalar yayılmaya başladı. Taşnakçılar, bu konuda karar vermekle Sovyetler
Birliği’ni muhakkak dünkü müttefikleriyle
karşı karşıya getirmek istiyorlardı. Bu durumda ABD ve İngiltere’nin çatışmaya gireceği
hiç şüphe doğurmamaktaydı”.90
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Bilindiği gibi, II. Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘casuslara ölüm’ Karşı-İstihbarat
Genel Müdürlüğü tahliye edilmiş arazilerde
ceza işlemleri düzenliyor ve Hitler Almanyası
ile işbirliği yapmış siyasetçileri hapis ediyordu. O dönem ‘Taşnaksutyun’un bazı üyeleri,
ayrıca Garegin Njde de tutuklandı. Bu dönemde SSCB yönetimi gelecekte Türkiye’ye
karşı yayılmacılık politikasını hayata keçirmede kullanmak için yurtdışındaki Ermenilerle
işbirliği kurmak üzere somut adımlar atmaya
başlamıştı. SSCB yönetimi Türkiye’ye karşı
mücadelede yurtdışındaki Ermenilerin kuvvetlerini seferber etmek amacıyla, aralarında amansız milliyetçi ve nüfuzlu kişi olarak
bilinen Njde’nin imkanlarından yararlanmak için mahkum olmasına rağmen onu iki
kez (1946 ve 1952 yıllarında) Ermenistan’a
gönderdi.91 Njde, 1947 yılında SSCB yönetimine yurtdışı umum Ermeni askeri-siyasi
örgütü olarak ‘Ermeni irredenta’sını oluşturmayı önerdi. Örgüt Türkiye topraklarının
bir bölümünü zorla Ermenistan SSC’ye birleştirmeyi amaçlıyordu. Njde’nin önerisinde
örgütün oluşturulmasının tarihi zorunluluğu
belirtilmekteydi. Örgütün yapısı ve faaliyet
yöntemleri Sovyet yöneticilerinde ciddi ilgi
uyandırmış ve çeşitli durumlarda ona birkaç
kez dönülmüştür.92
Garegin Njde 1918 yılının sonunda
Nahçıvan’da ve 1919 yılının Ağustos ayından 1921 yılının Temmuz ayınadek Zengezur’da Azerbaycanlılara ceza işlemlerinin
uygulanmasına rehberlik etti. Bu dönemde
Zengezur’da onun yönetimi altında Ermeni
çeteleri 200 Azerbaycan köyünü dağıtmış ve
15.000 Azerbaycanlıyı öldürmüşlerdi.93 Njde

birimleri 30’lu yıllarda ABD (Boston, Detroit, Chicago vb.), Bulgaristan (Sofya, Plovdiv,
Varna, Burgas vb.), Yunanistan, Fransa ve
Romanya’da faaliyet gösteren ‘Segakron’ hareketinin ideologu ve doğrudan organizatörü
olmuştur. ‘Segakron’ hareketi, İtalyan faşizminin ve Alman nasizminin prototipi olup,
ayrıca aşırı milliyetçiliğin Ermeni tezahürü ve
‘Ermeni soykırımı’ uğruna ‘öç alıcıların ocağı’
olarak, ‘Ermeni neslinin, Tanrı gibi’ ezelden
varlığına ve zorun gücüne tapıyorlardı. Njde
iddia ediyordu: “o (Ermeni soyu - R. S.) yüzyılların tanığı, ebedi yaşar Ermeni, Allah’ın
ortağı”dır.94
Njde’nin cinayetleri sadece Türklere
ve Azerbaycanlılara karşı yöneltilmemişti,
olaylara kendi bakışı olan Ermenilere karşı
da yöneltilmişti. Ermeni tanıklarının ifadelerine göre, 1920 yılının Aralık ve 1921 yılının
Ocak aylarında Zengezur’un Tatev geçitinde Njde’nin yönetimi altında “400’den fazla
Kızıl Ordu’nun Rus askeri, komünistler ve
devrimci Ermeni köylü ve işçileri kurşuna dizilmiş ve canlı canlı kayadan dereye atılarak
öldürülmüştü”.95 Görüldüğü üzere, Türkiye’ye karşı yayılmacılık politikasında SSCB
daha önce olduğu gibi Ermeni teröristlerini
kullanmayı planlıyordu. Bu durumda bile
onların SSCB’ye karşı yöneltilmiş ideolojik
bakışları ve suçlu geçmişi hiç bir önem taşımamaktaydı.
SSCB’nin ‘Taşnaksutyun’la işbirliği
neticesinde Ermenistan’ın Azerbaycanlılara
karşı etnik temizlik ve sürgün politikası sonraki dönemde de devam etti ve bu politika
Moskova tarafından da desteklendi. SSCB
Bakanlar Konseyi ‘Ermenistan SSC’ye Yurtdışından Gelen Ermenilerinin Yerleştirilmesi’ bahanesiyle 23 Aralık 1947 tarihli 4083
sayılı ‘Kolhozcular ve Başka Azerbaycanlı
(90) Bobkov, F., KGB ve İktidar, Moskova, 1995, s. 287-288 [Бобков Ф.
КГБ и власть. М.: Изд-во «Ветеран МП», 1995, с. 287-288].
(91) Ovsepyan V., Garegin Njde ve KGB, Erivan, 2001, 224 sayfa
(92)
(93)
(94)
(95)

[Овсепян В. Гарегин Нжде и КГБ. Ереван, Азгайнакан Акумб, 2001, 224
с. ]

Garegin Njde..., s. 13-14.
A.g.e., s. 8.
A.g.e., s. 20-25.
Ovsepyan, a.g.e., s. 165-168.

General F. Bobkov’a göre, Taşnaklar,
Türkiye topraklarının Ermenistan SSC’ye
birleştirmenin mümkün olmadığını anlayarak, ‘Büyük Ermenistan’ı (tırnak işaretleri tarafımdan eklenmiştir - R. S.) Sovyetler Birliği’deki topraklar hesabına kurmak niyetinde
idiler. Bu, hem de batı ülkelerinden geri dönen Ermeniler hesabına Ermenistan SSC’de
Ermeni nüfusunun sayısının belirgin artışı ile
örtüşüyordu.” F. Bobkov daha sonra yazıyor: “Geri dönenler arasında gelenek ve ahlak hakkında kendi tasavvurları olan ticaret
adamları çoğunluğu oluşturuyordu. Onların
gelişleriyle küçük burjuva partisi olan ‘Taşnaksütün’ün nüfuzu ülkede güçleniyordu”.96
Sovyet yönetimi XX. yüzyılın 50-60’lı
yıllarında Ortadoğu’da Türkiye’ye karşı Ermeni etkenini kullanmaya devam ediyordu.
C. Hesenli’nin vurguladığı gibi, “Sovyet yönetimi 1957 yılının Ağustos ayında ‘Ramkavar
Azatakan’ Partisinin lideri P. Tovmasyan’nın
sahte belgelerle, gizlice SSCB’ye gelmesine
izin verdi. P. Tovmasyan Erivan’da cumhuriyetin tüm yöneticileriyle, ayrıca Komünist
Parti Birinci Sekreteri Suren Tovmasyan’la
ve Moskova’da SSCB Dışişleri Bakanlığı’nın
Ortadoğu Bölümü Başkan Yardımcısı D. Solod’la görüştü. Ermenistan Komünist Partisi
liderleri Moskova’ya gönderdikleri mektuplarında Sovyetler Birliği’nin yararına yurtdışı
Ermenilerle işbirliğinin gelişmesi için Sovyet
elçiliklerinde çalışanlarının sayısının Ermeni
milletinden olan insanlar hesabına artırmayı
ısrarla teklif ediyorlardı. Buna karşılık, Moskova’daki görüşmelerde P. Tovmasyan, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin Ermenistan’ın

bünyesine katılması karşılığında SSCB’ye
gizli işbirliği teklif ediyordu”.97
SSCB sadece ‘Taşnaksutyun’la sıkı ilişkilere sahip değildi, o aynı zamanda kurulduğu günden itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü
ile işbirliği ilişkileri içinde olan ASALA terör
örgütünü da destekliyordu.98 Bilindiği gibi,
Ermeni terör örgütleri, aynı zamanda ASALA, diğer Filistin terör örgütleriyle - Filistin
Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Baş Komutanlığı, Abu - Nidal
örgütü vb., ayrıca Kürt terör örgütleri, aynı
zamanda Kürt İşçi Partisi ile sıkı ilişkiler içindeydiler.99
Çok dikkat çeken bir olayı hatırlamakta fayda vardır. 8 Ocak 1977 tarihinde Moskova’da üç patlama eylemi gerçekleştirildi ve
bu SSCB’nin tüm tarihi boyunca Rusya’da
Ermeni terör örgütlerinin tek eylemi olmuştur. Gün içinde üç kişiden oluşan Ermeni
teröristleri grubu - Zatikyan, Stepanyan ve
Bagdasaryan - “1 Mayıs” metro istasyonunda, Bauman ilçesinde mağazanın ticaret
salonunda ve 25 Ekim Sokağında patlama
gerçekleştirdiler. Patlamalar sonucunda 29
kişi hayatını kaybetti. Bu teröristler grubu
7 Kasım - Ekim Devrimi’nin 60. yıldönümü
gününde Moskova’da patlamalara devam
etmeyi planlamışlardı.100 1979 yılında her üç
terörist Yüksek Mahkemenin hükmü üzerine
infaz edildi.
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Bazı araştırmacılar teröristlerin ASALA savaşçıları,101 bazıları ise onların ‘Taşnaksutyun’ militanları olduklarını iddia ediyorlar.102 Bence, teröristler her iki örgütün adından hareket edebilirlerdi. Çünkü 80’li yıllar(96) Bobkov, a.g.e., s. 288.
(97) Cemil Hesenli, SSCB-Türkiye: Soğuk Savaşın Çatışma Alanı,
Bakü, 2005, s. 510-511 [Гасанлы Дж. СССР-Турция: полигон
холодной войны. Баку: Изд-во «Адилоглы», 2005, с. 510-511].

(98) Gunter M.M., Transnational Sources of Support for Armenian
Terrorism // Conflict Quarterly, 1985, Fall, Vol.V, No.4, p.34-37.
(99) Kojuşko, s. 217; PKK-Armenian Relations // [http://www.armenian genocidereality.com/pkk-armenian-relations/] (Sayfaya giriş
yılı 2004).
(100) Bobkov, s. 290-291; Kojuşno, s. 217-218.
(101) Nurani, Erivan Sabotajcıların İzinden, Ekho Artı, 12 Ocak 2002
[Нурани. По следам ереванских диверсантов. Эхо Плюс, 12 января 2002
г.].

(102) Kojuşno, s. 218.
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Nüfusunun Ermenistan SSC’den Azerbaycan SSC’nin Kür-Araz Ovasına Aktarılması
Hakkında’ ve 10 Mart 1948 tarihli 754 sayılı
“Kolhozcular ve Başka Azerbaycanlı Halkın
Ermenistan SSC’den Azerbaycan SSC’nin
Kür-Araz Ovasına Aktarılması Önlemleri
Hakkında’ karar kabul etti. Bu karara dayanılarak yaklaşık 150 bin Azerbaycanlı tarihi
vatanından sürgün edildi.

da ASALA ve ‘Taşnaksutyun’ arasında sıkı
ilişkiler bulunmaktaydı ve eylemlerini çoğu
zaman bağlantılı olarak gerçekleştiriyorlardı.
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Moskova’da patlamaları gerçekleştirenlerin mahkemelerinin süresi, kararın acil
alınması ve hemen de uygulanması ilginçtir.
Konuyla ilgili siyaset bilimcisi Nuranî şu açıklamayı yapmaktadır: “soruşturmada yer almış
Devlet Güvenlik Komitesi çalışanları uzun
suskunluk döneminden sonra olayın nedeni
açıkladılar. Onların söylediklerine göre, Moskova’daki patlamaların incelenmesi olayın,
Ermenistan SSC’nin yönetim kademesine
kadar yükselmiş olan ASALA’nın oldukça
yaygın ve çok sayıda ağına uzamasına neden
oldu. Böylece, soruşturmanın sonucunda
suçluların sırasında aynı milletin çok sayıda
temsilcilerinin bulunduğu yargı süreci ortaya
çıkacaktı. Siyasi sorunlara neden olmamak
için, hakimler Moskova’daki terör eylemlerini
doğrudan gerçekleştirenleri cezalandırmakla
yetindiler, fakat ağlarına dokunmama kararı
aldılar”.103 Aşağıda aktaracağım kanıtlar da
yukarıdaki tezi desteklemektedir: “Ermenistan SSC’de yaşayan insanlardan bu kanlı cinayeti gizlemek için Ermeni yönetimi her şeyi
yaptı. Ermenistan Komünist Partisi MK’nin
birinci sekreteri Demirçyan’ın talimatına esasen Ermeni dilinde yayın yapan gazetelerin
hiçbiri terör olayıyla ilgili haber yayınlamadı.
Zatikyan ve onun suç ortakları ile ilgili gerçekleştirilen Yüksek Mahkeme oturumları
sırasında çekilmiş belgeselin Ermenistan’ın
parti yetkililerine gösterimi yasaklandı, sadece yüksek yönetim kademesinde bulunan sınırlı sayıdaki insanlar belgeseli izleyebildi”.104
Nuraî’nin araştırmasına göre, “Devlet Güvenlik Komitesi’nin Moskovalı çalışanları ASALA ajanının aslında, Ermenistan
SSC’nin Devlet Güvenlik Komitesi’nin o
zamanki Başkanı Yüzbaşyan’ın olduğunu
düşünüyorlardı. ASALA, Devlet Güvenlik
Komitesi’nin “himayesi” altında uluslararası
statüsü olan Yerevan havalimanının kontrol
etmekle altın ve döviz kaynaklarını yurtdışına çıkartıyordu. Böylece, Devlet Güvenlik

Komitesi’nde hazırlanmış belgelerle ASALA
aktivistlerinin de giriş çıkışları sağlanıyordu. Hatta ASALA savaşçıları sık sık Devlet
Güvenlik Komitesi memuru sıfatıyla takdim
ediliyorlardı”. Nuranî yaptığı açıklamalardan
sonra şu soruyu soruyor: Ermeni terör örgütleri farklı ülkelerde kendi savaşçılarının
hapsine ve imha edilmesine her zaman yeni
terör eylemleriyle cevap veriyorlardı. Peki neden Moskova patlamasını gerçekleştirenlere
verilen ölüm cezasına onlar hiçbir tepki vermediler?
Fikrimizce Nuranî’nin tahminleri makuldur: “Zatikyan’ın hapsinden sonra ASALA ve Devlet Güvenlik Komitesi arasında
‘saldırmazlık anlaşması’ yapıldı. ASALA,
Moskova’daki patlamaları organize edenleri
teslim ‘etmekle’ tüm ağının dokunulmazlığını
korudu. Aynı zamanda, ‘davranışlarına dikkat etmek’, SSCB’ye karşı terör eylemlerinde
bulunmamak, Devlet Güvenlik Komitesi’nin
vereceği ‘ayrı ayrı görevleri yerine getirmek’
gibi yükümlülükleri de kabul etti”.105
Fikrimizce, Ermenistan SSC’de Ermeni terör örgütlerinin yaygın ve çok sayıda
ağının bulunması, bu ülke yönetiminin ve
terör örgütlerinin bağlantılı faaliyetleri, ayrıca Moskova memurlarının desteği Ermenistan yönetimine terör örgütlerinin militanları
ile beraber 1988 yılında kısa bir süre içinde
Azerbaycanlıları kendi tarihi vatanından sınırdışı etmeye ve Azerbaycan’a karşı asılsız
toprak taleplerini ileri sürmeye olanak tanıdı.

Sonuç
Yapılan araştırmalar, Ermeni terörizminin birçok devletin, öncelikle Rusya, Fransa,
İngiltere ve ABD’nin Ortadoğu’daki jeopolitik amaçlarını gerçekleştirilmelerinin aracı
olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Ermeni terörizmi ismi geçen devletlerin sayısız girişimleriyle Osmanlı Devleti’nin zayıflatmasına
(103) Nurani, Erivan...
(104) Bobkov, s. 290-291.
(105) Nurani, Erivan...

ve ortadan kaldırılmasına yöneltilmiştir. O,
sonsuz işkence, etnik temizlik, toplu katliam
ve toplu yıkımlar gibi unsurları içinde barındıran terörizmin özel türü gibi XIX. yüzyılın
sonu ve XX. yüzyılların başlarında formalaşmıştır. Oluşum gerekçesini ise sözde halkına
karşı yapılmış tarihi haksızlık, acı çekmeler,
başka ulusal gruplarla etnik uyumsuzluk, ulusal ayrıcalık ve üstünlük fikirleriyle açıklamıştır.

T.C. Başbakanlık Dövlət Arxivləri Umum Müdürlüğü, A.MKT.MHM, 550/13.

Sonsuz işkence, etnik temizlik, toplu
katliam ve toplu yıkımlar gibi unsurlara dayanan terörizmin, toplumda sosyal gerginliği artırmak, milli düşmanlığı körüklemek ve
devletleri yıkmak için özel yıkıcı gücü bulunmaktadır. Aslında, XIX. yüzyıl sonu ve XX.
yüzyın başlarında Ermeni terörizmi saldırgan
bölücülüğün temel unsuru olan etnik-ulusal
özelliğe sahip olmuş ve sahip olmaya devam
etmektedir.
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