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AVİM tarafından hazırlanan ve editörlüğünü Ahmet Can Öktem’in yaptığı Sahte 
Fotoğraflar ve Ermeni Propagandası başlıklı kitap Terazi Yayıncılık tarafından 
yayınlanmıştır. 

“Ermeni Sorunu” yüzyılı aşkın bir süredir tartışılmaya devam eden bir konu olma niteliğini 
sürdürmektedir ve ortaya çıkışından itibaren sahte belgeler, istatistikler ve görsel 
malzemeler bu meselenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şimdilerde ise internetin ve 
sosyal medya platformlarının yaygın olarak kullanılmasıyla bu durum daha da yaygın hale 
gelmiştir. Günümüzde binlerce internet sitesi ve sosyal medya hesabı, 1915 olaylarıyla 
ilgili Ermeni anlatısını desteklemek için öyle ya da böyle sahte veya yanlış kullanılan 
görsellerin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bu kısa çalışma niteliğindeki kitap, Ermeni iddialarıyla bağlantılı olarak en yaygın şekilde 
karşılaşılan sahte veya yanıltıcı görselleri derleyip, bunları mercek altına almaktadır. 
Ayrıca yanlış kullanılan görsellerin orijinal versiyonları ile bunların kaynaklarına dair kısa 
bilgiler sunulmakta ve söz konusu görsellerin Ermeni iddialarıyla ilgili propaganda adına 
nasıl suistimal edildiği gözler önüne serilmektedir. 

1. KİTAP : FAKE PHOTOS AND THE ARMENIAN PROPAGANDA (ENGLISH) 

The “Armenian Question” has been a controversy for more than a century and ever since 
its emergence, fake documents, statistics, and visual materials have been part of the 
controversy. This has now become even more prevalent with the advent of the internet 
and social media platforms. Today, there are thousands of websites and social media 
accounts that one way or another contribute to the distribution of fake or misused 
images in support of the Armenian version of the 1915 events. 

This book, in the form of a short study, gathers and scrutinizes some of the most common 
fake and misused images in connection with the Armenian allegations. In case of the 
misused images, the book also presents the original image with brief contextual 
information as to its origins and how it was misused as part of the propaganda for the 
Armenian allegations. 

2. KİTAP : ERMENİ PROPAGANDASI VE SAHTE RESİMLER (TÜRKÇE) 

“Ermeni Sorunu” yüzyılı aşkın bir süredir tartışılmaya devam eden bir konu olma niteliğini 
sürdürmektedir ve ortaya çıkışından itibaren sahte belgeler, istatistikler ve görsel 
malzemeler bu meselenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şimdilerde ise internetin ve 
sosyal medya platformlarının yaygın olarak kullanılmasıyla bu durum daha da yaygın hale 
gelmiştir. Günümüzde binlerce internet sitesi ve sosyal medya hesabı, 1915 olaylarıyla 
ilgili Ermeni anlatısını desteklemek için öyle ya da böyle sahte veya yanlış kullanılan 
görsellerin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. 



Bu kısa çalışma niteliğindeki kitap, Ermeni iddialarıyla bağlantılı olarak en yaygın şekilde 
karşılaşılan sahte veya yanıltıcı görselleri derleyip, bunları mercek altına almaktadır. 
Ayrıca yanlış kullanılan görsellerin orijinal versiyonları ile bunların kaynaklarına dair kısa 
bilgiler sunulmakta ve söz konusu görsellerin Ermeni iddialarıyla ilgili propaganda adına 
nasıl suistimal edildiği gözler önüne serilmektedir. 

KİTAPLARA ERİŞMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN VE KİTAPLARI 
İNDİRİN. 
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