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İnsanlık tarihi, bu veya diğer bölgenin diğerleri tarafından tamamen izole edilmiş herhangi bir etnik grup tarafından 
(erişilmesi zor dağlık alanlar, adalar hariç) iskan edildiği olayını yaşamamıştır. Aksine, bir kural olarak, insanların 
Dünya’da yerleştiği bölgeler etnik çeşitliliğin değişen derecelerine göre karakterize edilir. Doğal olarak, bu çeşitlilik 
söz konusu toprakların genişlemesi ile birlikte artmaktadır. Yayılmacılık ve fetih savaşları sonucu ortaya çıkan büyük 
devlet oluşumları – imparatorluklar büyük ve küçük halkları ve milletleri kapsamış ve kapsamaktadır. 
Diğer birçok imparatorluklardan farklı olarak, yaklaşık dört buçuk asır var olmuş Osmanlı İmparatorluğu, tüm 

halklara ve milletlere, aynı zamanda, Müslüman olmayan inançlara karşı hoşgörüsü ile dünyada tarihi bir örnektir. 
Birinci Dünya Savaşı arifesinde Osmanlı İmparatorluğunda yüksek devlet makamlarında, ekonomik ve siyasi 
yaşamın kilit konumlarında, Genelkurmay Başkan Yardımcısı görevi dahil askeri alanlarda yaklaşık 2500 Ermeni 
milletinden olan kişilerin bulunması bunu en anlamlı şekilde doğrulamaktadır. Bunların arasında Dışişleri Bakanı 
Gabriel Norandunkyan da bulunuyor. Ticarette kilit pozisyonlar tamamen Ermenilere aitti. 
Bilindiği gibi, bu yıl Ermenistan ve yurtdışındaki Ermeni diasporası sözde “Ermeni soykırımının” 100. yılını geniş 

bir şekilde anmaktadır. Uluslararası yasalara göre, soykırım – insanların etnik, ırk ve dini mensubiyetine göre toplu 
katliamıdır. 1915 yılında Osmanlı Türkiye’sinde yaşanan olayları bu terimle adlandırmak mümkün müdür? Birçok 
ciddi tarihçiler, on yıllar boyunca Ermeni propagandası ve onları himaye eden çevrelerce zorla dünya gündemine 
oturtulan bu tezi artık çok uzun zamandır reddediyor.
Aslında, 24 Nisan 1915 yılında Sultan’ın, sivil Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlamak amacıyla onların geçici olarak 

göç ettirilmesi, açık şekilde devlet karşıtı eylemlerde bulunan, silahlı ayaklanmalar düzenleyen, savaş bölgelerinde 
Osmanlı ordusuna arkadan darbe indirerek düşmana yardım eden radikal Ermeni derneklerinin yasaklanmasını 
öngören bir emri yayınlandı. “Soykırım” yalanın - bir milyondan fazla masum Ermeni’nin “barbar Türkler” tarafından 
gelişigüzel yok edilmesinin, komşu ülkelere ve halklara karşı yeni toprak iddiasında bir koz olarak kullanarak 
“acılar yaşayan” Ermeni halkının daha iyi bir görüntüsünü yaratmak amacıyla üretildiğini tahmin etmek için her 
türlü neden vardır. Bu yalanın yardımıyla 1918 yılında Ermeniler bir kez daha eski Azerbaycan topraklarında kendi 
devletini kurmayı ve daha sonra da onu genişletmeyi başardılar.
Miras Dergisi sistematik olarak bu konuya değinmektedir. Ve bu sayıda da, gerçekleri anlamak için okuyucuya 

yardımcı olacak bir dizi materyaller sunulmuştur. Yayınlarımızda yer alan sayısız gerçekler, aslında hiçbir “Ermeni 
soykırımının” olmadığını reddedilmez bir şekilde kanıtlamaktadır. Aslında, bir Ermeni devletinin kurulması 
planlarını gerçekleştirmek için “yaşam alanlarını genişletmek” amacıyla ilk başta Anadolu’da, daha sonra ise Güney 
Kafkasya’da milliyetçi Ermeni militanlarının başlattığı Müslüman nüfusunun gerçek soykırımı yaşanmıştır. Daha XIX 
yüzyılın ikinci yarısında Ermeni ayrılıkçıları 1862 yılından 1884 yılına kadar Anadolu’nun doğusunda kanlı olaylar 
gerçekleştiriyordu ki, bunların sonucunda yaklaşık 2 milyon sivil hayatını kaybetmiştir. 1905-1907 ve 1918-1920 
yıllarında artık Güney Kafkasya sınırları içinde – Bakü’de, Guba ve Şamahı ilçelerinde, Karabağ, Zengezur ve Revan, 
Nahçıvan ve birçok yerlerde toplu etnik temizleme ve soykırım gerçekleştirilmişti. XX yüzyılda yaklaşık 2 milyon 
Azerbaycanlı yine de soykırım siyasetinin kurbanı olmuştur. Bugün bilindiği üzere, Ermeni devletini oluşturma 
planının ancak ikinci durumda – Kafkasya’da, daha doğrusu Azerbaycan topraklarında gerçekleştirmek mümkün 
oldu. Daha yakın zamanlarda, 1884-1994 yıllarında SSCB’nin çöküşüne ivme kazandıran etnik çatışmalar daha 
sonra Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı geniş çaplı askeri saldırısına dönüştü ve bunun sonucunda da Azerbaycan 
topraklarının beşte biri işgal edildi. Yayılmacılık devam ediyor…
Böylece, “Ermeni soykırımına” ilişkin yapmacık tez tarihsel gerçekleri kaba şekilde çarptırmaktan ibarettir. Buna 

rağmen, bu tez dünyanın bir çok kamuoyuna yerleşmiş, ona siyasetçiler, basın yayın organları, edebiyat ve sinema 
dünyası hizmet etmektedir. Bu yalanın ortaya çıkarılması ve adaletin tecelli etmesi için iyi düşünülmüş ve sistematik 
çalışma gerekmektedir.

Yüz yaşını doldurmuş 
yalanlar


