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OSMANLI İMPARA TORLUĞU'NDA 
ERMENİ SORUNUNUN KA BARTILMASINA 
İLİŞKİN PROPAGANDA VE 
STEREOTİPLERİN ROLÜ (1894-1896)

Mikail HÜSEYNOV

1875-1878 yıllarında Şark krizinin sona ermesi Os-

manlı İmparatorluğu için Balkan yarımadasının büyük 

bir kısmında yüzyıllar boyu devam eden yönetimini 

sona erdirdi. Diğer taraftan olayların gidişatı Balkanların 

elden çıktığını ortaya koydu. Batı diplomasi için burası 

Bab-i Ali üzerinde önemli bir baskı aracıydı. Berlin Kong-

resi açık şekilde şunu gösterdi: Büyük güçler bu defa Os-

manlının iç işlerine müdahale için “Ermeni Sorununu” bir 

araç olarak kullanacaktır. 

Önceleri o kadar da mühim olmayan bu sorun kısa 

sürede büyük devletler arasında stratejik çekişmenin 

anahtar konularından birisi haline geldi. Tarih yazını açı-

sından bakıldığından bu konu ya Ermeni ya da Türk ya-

zarların etkisi altında ele alınmıştır. 

Ermeni tarihçilerine göre bu meselenin uzatılma-
sında ve doğal olarak Ermenilerin Türk hakimiyeti 
altında kalmasında Batı suçludur. Ermeni tarih ekolü-

nün istinad ettiği teze göre milli harekat kendi kendine 

gelişmiş ve dışarıdan herhangi bir yardıma odaklanma-

mıştır. Bunun dışında Ermeni araştırmacılara göre Os-

manlılara karşı mücadelenin ilk aktif aşamasında– 1894-
1896 yıllarında Ermeniler Türkler tarafından mezali-
me uğratılmış ve Batı buna göz yummuştur. Ermeni 

yazarlara göre 19. yüzyılın 90’lı yıllarında Şark sorununun 

derinleşmesindeki başlıca rol Büyük Britanya’ya aittir  [1].  

Yine Ermeni araştırmacılara göre İngiltere Osmanlı İm-

paratorluğunun sınırlarını korumaya çalışarak aslında iki-

li politika yürütmüştür. Batı bu sorunun sonuna kadar 
çözümüne müsaade etmeyerek Osmanlının içişleri-
ne müdahale etmek için kendine bir manevra alanı 
bırakmıştır.

Türk tarihçilerine göre Ermeni milli harekatı büyük 

devletlerin elinde Osmanlı İmparatorluğunu parçala-

mak için bir araç olarak kullanılmıştır. Ermeniler ise terör 

eylemlerinde bulunarak Türk saldırılarını provoke etmiş 

ve bu vesileyle Batı kamuoyunun dikkatini çekmeye ça-

lışmıştır.

Bu kadar farklı yaklaşımlar sorunun çözümü için ge-

rek Türkiye gerekse Ermenistan tarafından dengeli bir 
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yaklaşımın olmadığını ortaya koymaktadır. Hangi tarafın 

bakış açısı ne kadar doğrudur? Ermenilerin Türklere karşı 

tek başına mücadele ettiklerine dair Ermeni tarihçilerinin 

vurgu yaptıkları tez ne kadar doğrudur? Ulaşılabilir kay-

nakların büyük çoğunluğu  bu tezi şüphe altında bırak-

maktadır. Batıda Ermeni sermayesinin ve Ermeni örgüt-

leri karargahının varlığı yeterli bir olgudur. İstanbul’daki 

Fransız Büyükelçiliğinin Ermeni sorunu üzere danışmanı 

Bhujel 1892 yılında şöyle yazıyordu:  «…Meğer Ermeni-

lerin şikayetleri  daha önce yaptıklarından daha mı acıdır? 

Onların yabancı devletlerde oluşturdukları örgütler sadece 

Avrupa kamuoyunun kendilerine acımasını sağlamaktır. 

Gladston’un iktidara gelmesi onlar için bir piyango çıkma-

sına benziyordu. Onlar liberal partinin önderini unutmaya-

rak sadece ne zamansa Bulgarların lehine dönmüş korkunç 

kampanyanın başlamasını arzu ediyorlardı.   [2].

1893 yılı Temmuz ayında İngiltere Dışişleri Bakanı 

parlamentoda Ermeni sorunuyla ilgilendiklerini açık bir 

şekilde beyan etmiştir [3]. 1894 yılında Ermeni partsi 

Hnçak merkez karargahını Londra’ya taşıyarak İngiltere 

ile aktif işbirliğine başladı. Rus hükümeti  “Ermeni huzur-

suzluğu”nun çıkmasında Büyük Britanya’nın eli olduğu 

kanaatindeydi. Rusya’nın Erzurum ve Van konsolosu 

Maeviski Ermeni ayaklanmalarının nedenine ilişki şunla-

rı yazıyordu: “ İngiliz hipnozu özellikle duygusal destek de 

olduktan sonra düpedüz  etkiliyor…” [4]. Maeviski kendi 

tezini kuvvetlendirmek için İstanbul’daki Fransız elçisi-

nin mektubunda şöyle bir alıntı yapmaktadır: “Ermeniler 

Londra’da iyi bir yöntem buldular. Gladoston hükümeti tüm 

itiraz edenleri topladı, gruplaştırdı, düzene soktu ve yardım 

edeceğini vaat etti.  O andan itibaren Londra’da propagan-

da komitesi oluşturuldu ve uygun öneriyi aldı. Böylece bir-

kaç yılda gizli örgüt tüm Ermenistan’a yayıldı” [5].

Büyük Britanya Avam Kamarasının raporlarına istinat 

ederek şöyle bir neticeye gelinebilir: Londra’nın Erme-

ni sorununun çözümü için sergilediği tutum kararlı bir 

tutumdur. Nitekim Liberal Parti temsilcisi Edward Gray 

Sasun olayları müzakeresi sırasında “Osmanlının Ermeni-

lerle ilgili herhangi yasadışı eylemine karşı  her zaman 

İngiliz hükümeti yeterli cevabı vermiştir [6]. Ermeni-Türk 

çatışması bir yıl sonra yine bir liberal Andrew Prouend 

Sasun olaylarına ilişkin raporun yayına hazır olduğunu 

açıklamıştır [7]. Bu raporlar da Türkler keskin bir dille 

eleştirilmiştir. 

Genel olarak Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan 

Ermeni nüfusun İngilizler tarafından himaye edildiğine 

dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır ve bu kanıtların 

tümünü ortaya koymaya gerek yok. Bu olaylar Ermeni 

tarihçilerinin “İngilizlerin kayıtsızlığına” dair tezlerini ta-

mamen çürütmektir. 

Şimdi de Türk tarihçilerin bazı delillerine göz atalım. 

Türk tarih ekolünün ileri sürdüğü başlıca sorun Ermeni 

komitelerinin büyük devletler işbirliği, ayrıca isyanların 

neden ve seyrine ilişkindir. Yukarda da bahsedildiği 
gibi buradaki hakim görüş Ermeni ayaklanmaları-
nın Batı ve Rusya tarafından kışkırtılmasıdır.  

 Türk tarih ekolünün şüphe doğuran temel yönü 

Ermeni isyanlarının başlangıcından  aktif aşamasının 

tamamlanmasına kadar geçen dönemde baş gösteren 

olayların karakteridir. Bu sorunun incelenmesi sırasında 

Avrupa propagandası altında Ermeniler terör birlikleri 
oluşturuyordu. Ermeni gazetesi sayfası

1(9), İLKBAHAR 2014

Heritage_2-2014.indd   37Heritage_2-2014.indd   37 02.06.14   12:4302.06.14   12:43



38 www.irs-az.com

dünya kamuoyu gerçek durumu tahrif edilmiş bir şe-

kilde algılamaktadır. Ermeni tarihçilerinin genel olarak 

vurguladıkları husus Ermenilere yönelik mezalimlerin 

Osmanlı hükümeti tarafından düşünülmüş bir şekilde 

icra edilmesidir. Buna sebep ise Ermenilerin Osmanlı 

ekonomisinde anahtar role sahip olmalarıydı. Buna kar-

şılık bazı Türk araştırmacıları yönelik her zaman mantık-

sal cevabı olmayan sorular yöneltilmektedir. Neden Er-

menilere yönelik mezalim sorunun ortaya çıkışıyla baş-

lamıştır. Oysa ülke ekonomisinde  Ermeni sermayesi bu 

olaylardan çok önce vardı. Neden çatışma Ermeni siyasi 

partileri ve çeteleri ortaya çıktıktan itibaren ivme kazan-

dı.  Nihayet neden Türklerin kayıpları her zaman göz ardı 

edilmektedir. Bu sorulara Türk tarihçileri tek bir yanıt ver-

mektedirler: Ermeni komiteleri olayları kızıştırarak, ken-

di halkını düşünülmüş bir şekilde felakete sürükleyerek 

dünya kamuoyunu ve büyük devletleri yanıltarak istek-

lerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu tez sadece Türk 

yanlısı tarihçiler tarafından savunulmaktadır. Bugün Batı 

tarihçileri tarafından böyle bir tez hiçbir şekilde takdir 

edilmemektedir.  Yurt dışında yaşayan ve devamlı ola-

rak “Ermeni Soykırımının” tanınmasına çağıran ünlü Türk 

tarihçisi Taner Akçam’ın tezi resmi Ankara’nın düşmanla-

rı tarafından objektif olarak kabul görmektedir. Bu teze 

göre; Avrupa’nın sadece Hıristiyanların öldürülmesi-
ne dair haberlere tepki vermesi, buna karşılık  Türk-
lerin ve diğer Müslümanların öldürülmesine neden 
olan saldırılara kesinlikle ses çıkarmaması Türk mil-
liyetçiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 
Gerçekten Batı Avrupa kamuoyu genel olarak sadece 

Hıristiyan azınlığın hakları ile ilgilenmiştir. O dönemde 

Batı’daki basın   kasıtlı bir şekilde veya abartarak Ermeni 

katliamından bahsetmiştir [8]. Alman asıllı Osmanlı dev-

let memuru Murat Efendi 1858 yılında Bosna’da görevli 

olarak bulunduğu sırada gördüklerini şu şekilde aktar-

maktadır: “ Nihayet Ragoja’dan Alman gazeteleri aldım. İs-

tanbul’u terk ettikten sonra bu gazeteleri özlemiştim. Bura-

daki bir haber beni hayrete düşürdü: Güya benim bulundu-

ğum şehrin yakınında saldırılar gerçekleştirilmiş. Oysa dün 

bu köyden geçip gelmiştim. Burada insan değil, hatta tavuk 

bile kesmemişlerdi. Burada ilk kez kamuoyunu yanlış yön-

lendiren mutfak dedikodularına şahit oldum.  [9]. Böylece 

Akçam Batı’da  geniş boyutlu Türkiye karşıtı propaganda 

düşüncesini doğrulamaktadır.  

Şunu da itiraf etmek gerekir ki çoğu zaman Ermeni 

sorunu ile ilgili farklı bir yaklaşım provoke edici ve reviz-

yonist bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Gelenek-

sel tarih yazını çoğu zaman Ermeni tarafın tezlerini ka-

bul etmektedir. Bununla ilgili artık dayanaklı streotipler 

oluşmuştur ve bunların aşılması oldukça zordur. 19. yüz-

yılın sonlarında Ermenilerin Türkler tarafından tek tarafl ı 

olarak katledilmesi şüphe doğurmayacak şekilde kabul 

görmektedir. Bu durumun ortaya çıkması benzeri 
streotipin Ermeni huzursuzluklarının ortaya çıktığı 
dönemde kurgulandığından kaynaklanmaktadır. 
Gerçekten de uluslararası kuruluşlar ve Ermeni komitele-

rinin birbirine olan ihtiyaç duyduklarına dair tez mantıklı 

bir tez olarak ortaya çıkmaktadır. Ermeni milli harekatı 

büyük devletlerin desteğine güvenirken, bu sorunun 

dış destekle çözüleceğine inanırken Batı dünyası da Er-

menilerin mağduriyetine ihtiyaç duyuyordu. Zira bu şe-

kilde Osmanlının iç işlerine müdahale edebilecekti. Bu-

rada kurban edinme kurgulanmasına ilişkin mağduriyet 

teorisini zikretmek isabetli olacaktır. Bir kural olarak bu, 

çatışma öncesine gider ve çatışmanın en gergin anında 

doruk noktasına ulaşır. Kurban planlamak ve oluşturmak 

– bu, tarafl ardan birinin lehine hatta üçüncü taraf lehine 

yönelik çatışma yönetimidir.  Aynen bu eğilim Batının 

ermeni politikasında izlenmektedir. Ermeni-Türk ça-
tışmasından yönetilebilir çatışma oluşturarak Batı, 
Ermeni halkının şahsında kurban bir kimlik şekil-
lendirir. Buna eşzamanlı olarak Osmanlıları Ermeni-
lerin tüm belalarının sebebi gibi konumlandırarak 
imparatorluğun varlığını devam ettirmesinin yersiz 
olduğu düşüncesini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu 

düşünce belli yöntemlerle kamuoyuna iletişmiş ve bu-

rada propaganda önemli rol oynamış ve birkaç koldan 

yürütülmüştür.

 Ermeni-Türk ilişkileri konusunda kasıtlı olarak yalan 

ve yanıltıcı bilgi sunmakla  uluslararası diplomasi belli 
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amaçlar belirlemiştir. Bu durumda bilgi kaynakları çoğu 

zaman belirsiz ve şaşırtıcıdır. Bu tür bilgilerin gruplara 

ayırmak oldukça zordur. Çoğu zaman diğer haberler res-

mi makamlara üçüncü veya dördüncü elden ulaşmıştır. 

Buna göre de bizce kaynakları geleneksel sınıfl andırma 

şeklinde tasnif etmek doğru olmayacaktır. Osmanlıya 

saldırı niteliğindeki propaganda amaçlı kaynakları bir 

bütün olarak kronolojik sırasıyla gözden geçirmek isa-

betli olacaktır.

Dünyada yankı uyandıran en büyük olay 1894 
tarihli Sasun isyanıdır. Bu isyan sonrası kısa süre için-

de doğru olmayan bir sürü söylentiler dolaşmaya baş-

ladı. Örneğin; Amerikalı misyoner Green ölüm korkusu 

altında Ermeni kadınların Müslüman olmaya zorlandığı-

na, çocukların öldürülmesi, canlı olarak yakılmasına vs. 

ilişkin kan donduran  bilgiler sunmaktadır. [11]. Burada 

vurgu dini farklılığa yapılırken Hıristiyanların bir sokak 

köpeği kadar saygı görmediklerini belirtmektedir. Ayrıca 

Sasun isyanı ile ilgili kayıpları yanlış rakamlarla, 3 binden 

25 bine kadar olduğunu ifade etmektedir. [12].  Erzu-

rumlu ve Van’daki Britanya Konsolosunun İstanbul’daki 

büyükelçi Carrie’ye yazdığı raporlarda Türk birlikleri tara-

fından Ermeni ahalisine karşı kıyım uygulandığını ifade 

etmektedir. Bunun yanı sıra sözü geçen olaylarda bazı 

Ermeni provokatörlerinin hükümetin dikkatini bölgeye 

çekebildiğini yazmaktadır. Fakat Ermeni komitelerinin 

faaliyetlerinden bahsederek konsoloslar Ermeni propa-

gandasının verimli olduğuna şüpheyle yaklaşmaktadır-

lar. [13]. Batı medyası tarafından sunulan bu dehşet sah-

nelerinin oluşturduğu psikolojik baskı altında Sasun’da 

gerçekleşen olayların mahiyeti çok az insanın dikkatini 

çekmişti. Bu durumda isyanın sebeplerini araştırmak ne-

yin doğru neyin uydurma olduğunu irdelemek kimsenin 

aklına gelmiyordu. Ünlü Osmanlı araştırmacısı Stanford 

Shaw Sasun isyanının nedenini düzenli orduları kışkırtan 

Ermeni komitelerinin faaliyetinde görmektedir. [14]. İs-

yanın çıkmasının gerçek sebepleri Ermenilerin yerli Ha-

yanlı aşiretiyle aralarında çıkan çatışmaydı. 1893 yılında 

Ermeni komiteleri tarafından gerçekleştirilen saldırı so-

nucunda aşiretin önde gelenlerinden biri öldürülmüş 

ve o andan itibaren birçok yerel aşiret Ermeni köyüne 

saldırmıştır. [15]. Özel komisyonda yer alan bazı yabancı 

üyelerin raporunda Ermeni provokatörlerin gizli şekilde 

vilayete geldikleri Ermenilerin diğer halklara saldırılarını 

organize ettiklerini yazmaktadırlar. 1874 yılında Ermeni 

birlikleri birçok Kürt köyünü yağmalamış neticede Beh-

ranı aşiretinden 10 kişiyi öldürmüşlerdir [16]. Kargaşa 

çıkmış ve bölgeye hükümet orduları sevk edilmiştir. Er-

meni sorunuyla ilgili bahsi geçen korkunç olaylarla süs-

lenerek Türklere yönelik bir sürü suçlama sonrası, özel bir 

komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon bundan sonra 

sadece kendi gözlemlerine istinat etmiştir. 16 Ekim 1894 

yılında komisyonda yer alan İngiliz gözlemcinin raporu 

dikkate şayandır. O bu raporda bölgedeki hane sayı-

sından yola çıkarak Ermeni nüfusunun bu bölgede on 

binden fazla olmadığını yazmaktadır. Hayatta kalanla-

rın yeniden sayılmasıyla toplam öldürülen Ermenilerin 

Avrupa dergilerinde Türkler Ermenilere karşı şiddet 
uygulamakla suçlanıyordu
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yaklaşık 900 civarında olduğunu belirtmiştir [17]. Fakat 

Batıda bu tür gerçek sesler duyulmuyordu. Kamuoyu 

her geçen gün ürpertici haberlerle daha fazla galeyana 

getiriliyordu. Osmanlı hükümeti ise 20 bin Ermeninin öl-

dürülmesiyle suçlanıyordu[18].

Böylece ilk Ermeni ayaklanması örneğinde Küçük As-

ya’da meydana gelen olayların yorumlanması sırasında 

kullanılan stereotipler ortaya çıkmaktadır.

1894 Sasun isyanı İngiltere’ye Fransa ve Rusya ile bir-

likte tekrar Osmanlı İmparatorluğunun doğu illerinde 

reform sorununu gündeme getirme fırsatını vermiştir. 

Bu üç ülkenin büyükelçileri  Ermeni nüfusun yer aldığı 

vilayetlere ilişkin bir reform tasarısı hazırlamışlardır [19].

Söz konusu tasarı 11 Mayıs 1895 yılında Osmanlı padi-

şahına takdim edilmiştir. Bu belgede Küçük Asya’nın 

doğusunda yaşayan Müslümanlar ve Hıristiyanların hak 

eşitliği sağlanarak Ermenilerin  durumu birçok açıdan 

iyileştirilmiştir [20]. 3 Kasım 1896’da padişah tüm vilayet-

lerde reformların tam şekilde yapılacağını açıklamıştır. 

Böylece söz konusu bölgelerde reform sorunu geçici 

olarak ortadan kalkmıştır.

Şu hususta ilginçtir ki reform planı hazırlanırken de 

Ermeni ayaklanmaları dinmemiştir. 1894-1896 yıllarında 

kesintisiz olarak çatışmalar sürdürülmüş, Sasun isyanı 

olayında olduğu gibi olaylarla ilgili gerçekler saptanıla-

rak tüm dikkatler Ermenilerin durumu üzerinde çekil-

miştir. Fransa İçişleri Bakanlığının “Sarı Kitabı”nda belirti-

len bilgiler yine de tek tarafl ıydı. Trabzon olayları ile ilgili 

Türklerin Ermenileri planlı bir şekilde kestiklerinden bah-

sedilmektedir [21]. Oysa Trabzon’daki Ekim olayları  Er-

meni komitecileri tarafından yerel idare mensuplarının 

öldürülmesiyle başlamıştır [22].

Diyarbakır olaylarından bahseden Fransız konsolosu 

şöyle yazmaktadır: “ Vicdanım beni Diyarbakır’daki ölüm 

olaylarının Müslümanlar tarafından ve sebepsiz olarak 

gerçekleştirildiğini söylemeye zorlamaktadır” [23]. Kendi 

raporunda konsolos Müslümanların “vahşiliğini” yansıtan 

olayları tasvir etmektedir. Fakat sarı kitapta Diyarbakır’da 

meydana gelen olayların bir grup Ermeni tarafından 

Cuma namazında bulunan Müslümanlara ateş açması 

ile başladığı yazılmamaktadır.  Daha sonradan yangın 

çıkmış ve %90’ı Müslümanlara ait  yaklaşık bin tezgah 

yakılmıştır [24].  Ke’d’Orse tarafından yayımlanmış mec-

muada yer alan olaylar Paris hükümetinin açık bir Erme-

ni yanlısı politika izlediği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Bu mecmua Batı’da kuvvetli bir Türk karşıtı kamuoyunun 

oluşmasını sağlamıştır. 

Erzurum, Harput ve Van’da meydana gelen olaylar-

la ilgili misyonerlerin sundukları bilgiler hatta resmi ra-

porlarda olayların aydınlatılması amacıyla kullanılmıştır. 

Erzurum olayları 1895 yılı ekim ayı sonlarında Ermeni 

komiteleri ve yerel halk arasındaki ilişkilerin gerginleş-

mesi sonucunda meydana gelmiştir[25].  Gerek Erme-

nilerin gerekse Batının da verilerine istinat ettiği Ame-

rikan misyoneri Williams Ermenilerin provokasyonunu 

reddetmektedir. Müslümanların verdikleri kurbanlarla 

ilgili susmağı tercih ederken 1894-1896 tarihlerinde öl-

dürülen Ermenilerin toplam sayısının yaklaşık altmış bin  

olduğunu yazmaktadır [26]. 

Misyoner Bliss’in raporunda Harput ayaklanmasında 

Ermenilerin çoğunlukta oldukları köyde beklenmeden 

ve her hangi neden olmadan Kürt çetelerinin peyda ol-

Avrupa dergilerinde Türkler Ermenilere karşı şiddet 
uygulamakla suçlanıyordu

Tarih Bilinci
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duğunu yazar. Köye saldırdılar ve yaktılar. Harput olayları 

bu ifadeyle «başlar. Eğer yazara inanmak gerekirse öldü-

rülen Ermenilerin sayısının 12000’den fazla olmadığını 

söyleyebiliriz. Böylece seçilmiş tarafl ı tanık ifadelerinde 

olayların bir bütün olarak tasviri yokken, somut nedenle-

ri de göz ardı edilmektedir.  Gerçekte ise Harput çatışma-

sı 4 Kasımda ermeni berber Sarkis’in onun yanına tıraş 

olmaya gelmiş bir Türkün boğazını usturayla kesmesiy-

le başlar. Şehirde ayaklanmalar başlamış ve daha sonra 

ayaklanmanın bastırılması için önlemler alınmıştır.

Ermeni krizinin birinci aşaması döneminde Batıda 

yükselen Türk karşıtı propaganda dalgasını burada tam 

şekilde açıklamak imkanına sahip değiliz. Fakat yukarıda 

belirtilen veriler bile dünya kamuoyunun kesinlikle Er-

meni yanlısı bir tutum sergilediğini ortaya koymaktadır.

Her ne olursa olsun, 1894-1896 isyanı Ermeni soru-

nunun gelişmesi açısından önemli bir olaydı ve Batıdaki 

kamuoyunu  çok fazla etkilemiştir. Batılı ve Ermeni, ya-

zarların belirttikleri  ölü sayısı 30 binden 100 bine dek 

değişmektedir ve Osmanlılara yönelik Batı kamuoyunun 

çok fazla inandığı eleştiriler doğrultusunda çarpıcı etkisi 

söz konusudur. Türklere göre ölen Ermenilerin  sayısı 13 

bin, Müslümanların sayısı ise 10 bindir. Bu sorunla ilgili 

araştırma yapan  yazarların ellerinde bulunan kaynak-

lardan yola çıkarak 1894–1896 yıllarında gerçekleşen 

olaylarda Ermeniler ve Türkler arasında kanlı çatışmaların 

yaşandığını ve her iki taraftan çok sayıda kayıplar verildi-

ğini söyleyebiliriz. Bu çatışmaların nedeni radikal Ermeni 

grularının ayaklanmaları ve hükümetin bu gruplara karşı 

aldığı  önlemlerden kaynaklanmaktadır. Ermeni örgüt-

lerinin tercih ettikleri taktik sonucunda ortaya çıkan bu 

kanlı olaylardan sonra Ermeni sorunu uluslararası politi-

kanın merkezi sorunlarından biri haline gelmiştir. 
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