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019 yılında Merkezimizin çalışmalarına ve
etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere
hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.

I

Merkezimiz 2019 yılında da çalışmalarını Güney
Kafkas ve Balkan bölgeleri odaklı olarak, Geniş
Karadeniz Bölgesi, Hazar Havzası ve Orta Asya’ya
öncelik vererek, giderek somut bir içerik kazanan ve
daha iyi anlaşılmakta olan Avrasya oluşumu
kapsamında sürdürmüştür.

Our Center has continued its work in the year 2019
within the framework of Eurasia, a concept that is gaining
concrete content and receiving understanding as well as
recognition, with focal points on our part on the Balkans
and Southern Caucasus, the wider Black Sea region, the
Caspian basin and Central Asian republics.

Milli Mücadele/Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının
yüzüncü
yılını
kutladığımız
2019
yılı,
Cumhuriyetimizin temel değerlerini anmamıza vesile
olmuş ve ulusumuza karşı yürütülen yersiz ve haksız
propagandaların kararlılıkla karşılanmasına da yeni
bir güç sağlamıştır.

The year 2019, in which we celebrated the centennial of
the beginning of the National Struggle/War of Liberation
of Turkey was also inspiring to recollect the fundamental
values of the Republic, providing a new drive for defying
with determination the groundless and unjust
propaganda conducted against Turkey.

Soğuk Savaş döneminde Batının en doğusunda yer
alan Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve on beş
yeni cumhuriyetin bağımsızlıklarını ilan etmelerinden
sonra, üç Güney Kafkas Cumhuriyeti’nin 1999 yılında
Avrupa Konseyi üyeliğine alınmalarının da ortaya
koyduğu gibi, Batı ile Doğu arasında bütünleşmeyi
sağlayan ve Doğunun da en Batısını oluşturan bir
konuma gelmiştir. Asya-Pasifik’in gelişmesi ve Çin’in
dünya dengelerini değiştiren hızlı yükselişi, tarihi ipek
yolunun yeni bir işlev kazanması Türkiye’yi Avrasya
coğrafyasında merkezi bir konuma taşımış,
beraberinde yeni rol ve sorumluluklar getirmiştir.

Turkey, which constituted the eastern most of the West
during the Cold War, also assumed the geopolitical
position to be the western most of the East to become a
conduit between the East and the West following the
collapse of the Soviet Union and emergence of fifteen new
republics, particularly as the three Southern Caucasus
Republics were admitted to membership to the Council of
Europe in the year 1999. The rise of Asia-Pacific, China’s
rapid growth altering the balances of the world, the
historical silk road acquiring a new function has carried
Turkey to a central position in the Eurasian geography
and has brought with it new opportunities and
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t is a pleasure to present our Annual Report of 2019
prepared to provide a brief overview of the major
works and activities of the Center for Eurasian Studies
(AVİM) during the past year.
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Bu gelişmelerin ışığında, Orta Asya Cumhuriyetleri
ile ilişkiler, ortak tarihi Türklük bilincinin ve
akrabalık ilişkilerinin perçinlediği bir yakınlığın ve
işbirliğinin temelinde gelişmiş, ilerlemiştir.
Kurumsallaşma adımlarının da ortak değerler esasında
atıldığı bu ilişkilerin, Avrasya oluşumunun ve
etkinliğinin geliştiği ölçüde daha da kuvvetleneceği
kuşkusuzdur.

responsibilities.
In light of these developments, relations with the Central
Asian Republics have developed and advanced based on
mutual historical consciousness of common historical roots
and kindredship. There is no doubt that these relations,
in which steps of institutionalization are taken on the
basis of common values, will further strengthen as the
concept and efficiency of Eurasia unfolds.

Güney Kafkasya’da iyi komşuluk ilişkilerinin
yerleşmesinin, istikrarın sağlanmasının, ekonomik
işbirliğine yönelinmesinin tüm tarafların çıkarına
hizmet edecek, olmazsa olmaz ve kaçınılmaz bir
gelecek olduğu inancını koruyoruz. Bugüne kadar bu
yönde atılan ikili ve üçlü adımların başarısı ve yararı
bu yöndeki kapsayıcı girişimlerin gerçekleşmesi
bakımından ümit vericidir.

We maintain the conviction that establishing good
neighborly relations, stability and economic cooperation
in South Caucasia will serve the interests of all parties.
We see it essential, inevitable, a sine quo non for the
future. The success and benefit of the bilateral and
trilateral steps taken in this direction to this day are
promising for the realization of all inclusive initiatives.

Türkiye bir Balkan ülkesidir. Balkan tarihinin ve
coğrafyasının ayrılamaz bir parçasıdır. Balkanlarda
yapay bölünmeler ve tanımlamalar yoluyla Türkiye’yi
Balkanların dışında bırakma düşünce ve girişimlerinin
yapıcı ve yararlı bir yaklaşım olmadığı yönündeki
görüşlerimizi güçlü bir şekilde koruyoruz. Avrupa’nın
güney-doğu coğrafyasını oluşturan Balkanların
Avrasya oluşumundaki önemli yerinin ve rolünün de
dikkate alınması gerektiğinin altını çizmekte yarar
görüyoruz.

Turkey is a Balkan country, an inseparable part of the
Balkan history and geography. We strongly preserve our
views regarding notions and initiatives to create artificial
divisions and characterizations in the Balkans and
thereby to exclude Turkey from the Balkans not to be a
constructive, farsighted or wise approach. We consider it
useful to underline the necessity of taking into
consideration the important place and role the Balkans,
which constitute the south-eastern geography of Europe,
have in the evolution of Eurasia.

Karadeniz ve genişletilmiş Karadeniz bölgesindeki
gelişmeler önemini artırmıştır. Günümüzde güvenlik
konusunun ön plana çıktığı bölgeyi, ekonomik
potansiyel, bağlantılar ve ilişkiler yönüyle daha etkili
bir geleceğin beklediği düşünülmektedir.

The developments in the Black Sea and the wider Black
Sea region have gained importance. Although security
issues have come to the fore at present, it is to be expected
that a more vibrant future, as regards to the economic
potential, networks and regional cooperation lies in the
cards.

Avrasya’nın temel bir ayağını oluşturan ve çok sayıda
ülkeyi kapsayan Avrupa’nın güçlü kuruluşu Avrupa
Birliği sarsıntılı bir yıl geçirmiştir. Temennimiz AB’nin
dışlayıcı değil kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi ve
tüm Avrupa’yı temsil edecek bir nitelik kazanarak
Avrasya oluşumunda daha etkili bir konuma
gelebilmesidir.
İlgi alanını yakın komşular olduğu kadar geniş bir
coğrafya oluşturan Merkezimizin hiç aksamadan
devam eden dört yayını bulunmaktadır. Bunlardan üçü
akademik nitelikte hakemli dergilerdir: “Ermeni
Araştırmaları Dergisi” yılda üç kez yayınlanmaktadır ve
64’üncü sayıya ulaşmıştır. “Review of Armenian Studies”

The European Union, although not all encompassing,
nevertheless a powerful representative organization of
Europe and a fundamental pillar of Eurasia, has gone
through a bruising year. Our sincere hope is that the EU
adopts an inclusive approach in place of an exclusive one
and through enlargement it qualifies to represent the
whole of Europe, so as to attain a more influential place
in the evolution of Eurasia.
Our Center, whose field of interest covers a wide
geography, hinging on close neighbors and beyond,
continues to duly publish four periodical journals. Three
of them are of academic quality with peer review:
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İngilizce, yılda iki kez yayınlanan, özgün, akademik bir
dergidir. 40’ıncı sayısı çıkmıştır. “Uluslararası Suçlar ve
Tarih” Türkçe ve İngilizce akademik makalelerle yılda
bir kez yayınlanmaktadır. 20’inci sayıya gelmiştir.
Dördüncü dergimiz yılda iki kez yayınlanan “Avrasya
Dünyası”dır. Türkçe ve İngilizce, güncel sorunları ve
bölgesel konuları ele alan derginin 5’inci sayısı
yayınlanmıştır. Bu dönemsel yayınların yanı sıra,
haftada beş gün, iki dilde yayınladığımız “Günlük
Bülten”
AVİM
analistlerinin
ve
misafir
araştırmacılarımızın yorumlarının da yer aldığı, güncel
konuları ele alan haber-yorum yayınımızdır.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve Ermeni iddialarını
konu alan “Ermeni Sorunu” başlıklı aylık
konferanslarımız 2018 yılından bu yana “Ömer Engin
Lütem Konferansları” başlığıyla gerçekleşmektedir.
Konferanslarımız yıl sonunda kitap olarak
derlenmekte ve yayınlanmaktadır.
Kâr amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir düşünce
kuruluşu olan AVİM, bu süreli, zamanlı ve yoğun iş
yükünü sınırlı sayıda insan kaynağının özverili
çalışmalarıyla
yerine
getirmektedir.
AVİM
mensuplarını, değerli ve verimli gayret ve
çalışmalarından dolayı kutlar ve teşekkür ederim.
Çalışmalarımıza, etkinliklerimize ve yayınlarımıza ilgi
gösteren ve bizi destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara da
şükranlarımızı sunarım.

6
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“Ermeni Araştırmaları Dergisi” in Turkish is published
three times a year and has reached its 64th issue. “Review
of Armenian Studies” in English is a distinctive academic
journal that is published twice a year and has reached its
40th issue. “International Crimes and History” is an
annual academic journal in Turkish and English that is
published once a year with academic articles. It has
reached its 20th issue. The fourth journal, “Eurasian
World” is published twice a year. The 5th issue of the
journal, which covers contemporary issues and regional
subjects in Turkish and English, has been published. Our
online Daily bulletin is published five days a week,
covering daily developments in a vast Eurasian geography
with comments of our analysts and scholars in residence.
Our monthly conferences titled “Armenian Question”,
which are based on the Turkey-Armenia relations and the
Armenian allegations, have been renamed from 2018
onwards with the heading “Ömer Engin Lütem
Conferences”. Our conferences are compiled and published
as books at the end of the year.
The Center for Eurasian Studies (AVİM), an
independent and non-profit think tank, has been
shouldering this comprehensive and time-consuming
workload with the diligent work of a limited number of
personnel. AVİM staff deserves sincere thanks and warm
congratulations for their unrelenting efforts, fruitful and
conscientious work. I also wish to express our thanks and
gratitude to all those who have shown interest in and
given support to our work and activities.

Faaliyetler
Activities
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7
Ocak
January
2019

Ermeni Sorunu ve Ömer Engin Lütem

Armenian Question and Ömer Engin Lütem

8

6

Ocak 2018’de hayata veda eden Avrasya
İncelemeleri Merkezi (AVİM) Kurucusu ve
Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem, 7
Ocak 2019 tarihinde AVİM’de düzenlenen “Ermeni
Sorunu ve Ömer Engin Lütem” başlıklı konferansta
anılmıştır.

A

Ömer Engin Lütem’in yakın çalışma arkadaşı olan
Emekli Büyükelçi ve Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi
Dr. Bilâl N. Şimşir’in konuşmacı olduğu toplantıda,
Ömer Engin Lütem’in Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslek
yaşantısı ve sonrasında Avrasya Stratejik Araştırmalar
Merkezi’nde (ASAM) Ermeni Araştırmaları
Enstitüsü’nde yürüttüğü Başkanlık (2001–2008) ve
AVİM’de yürüttüğü Başkanlık ve Onursal Başkanlık
(2009-2018) görevleri sırasında gerçekleştirdiği
çalışmalar ve bu çalışmalara kılavuzluk eden hedefleri,
çalışma yöntemi ve vizyonu anlatılmıştır.

Ömer Engin Lütem’s colleague and close friend,
Ambassador (R) and Honorary Members of Turkish
Historical Society Dr. Bilâl N. Şimşir delivered a speech
on Ömer Engin Lütem's diplomacy career at the Ministry
of Foreign Affairs, the Armenian Research Institute
(2001 - 2008) at the Center for Eurasian Strategic
Studies (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi,
ASAM) as the Honorary Presidency (2009-2018) of
AVİM. Şimşir also touched upon the broad experience
Lütem gathered during the course of his duties
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mbassador Ömer Engin Lütem, Founder and
Honorary President of the Center for Eurasian
Studies (AVİM), who passed away on January 6, 2018,
was commemorated at the conference titled “Armenian
Question and Ömer Engin Lütem” held at AVİM on
January 7, 2019.

Konferans | Conference

Türkiye’nin Enerji Güvenliği

24
Ocak
January
2019

Energy Security of Turkey

2

4 Ocak 2019 tarihinde AVİM Konferans
Salonu’nda “Türkiye’nin Enerji Güvenliği” başlıklı
bir konferans gerçekleşmiştir. Konferansta, AGİT
Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri eski Koordinatörü ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eski Müsteşarı
Doç. Dr. H. Yurdakul Yiğitgüden, Türkiye dış
politikasının önündeki zorluklardan biri olan artan
enerji ithalatının yarattığı bağımlılık üzerinde
durulmuştur. Bu çerçevede, Doç. Dr. Yurdakul
Yiğitgüden, Türkiye’nin enerji kaynaklarını
çeşitlendirmeye, ekonomisini ve tedarikçi ülkelerle
siyasi bağlarını güçlendirmeye yönelik politikası
hakkında bir sunum yapmıştır.

O

n January 24, 2019, a conference titled “Energy
Security of Turkey” was held at AVİM Conference
Hall. At the conference, Assoc. Prof. Dr. H. Yurdakul
Yiğitgüden (Former Co-ordinator of OSCE Economic
& Environmental Activities; Retired Under-secretary
of the Republic of Turkey Ministry of Energy and
Natural Resources) reflected on Turkey’s increasing
reliance on energy imports as one of the major challenges
for its foreign policy. Within this framework, Dr. H.
Yurdakul Yiğitgüden made a presentation on Turkey’s
policy geared towards diversifying its energy supplies and
strengthening its economic and political ties with
supplier countries.
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Mülakat | Interview

Türkiyem TV - İşgal Altındaki Dağlık Karabağ

Türkiyem TV - Illegal Occupation of Nagorno-Karabakh

4
Șubat
February
2019

T

ürkiyem TV’de yayınlanan Turkuaz programında
4 Şubat 2019 tarihinde işgal altındaki DağlıkKarabağ konuşulmuştur. Berkay Bigeç'in sunuculuğunu
yaptığı programda AVİM Kıdemli Analisti Dr. Turgut
Kerem Tuncel birçok soruya cevap vermiştir.

10
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O

n February 4th, 2019, the illegal occupation of
Nagorno-Karabakh was discussed on Türkiyem
TV. AVİM Senior Analyst Turgut Kerem Tuncel
answered many questions during the program hosted by
Berkay Bigeç.

Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

Uluslararası Kamu Politikası Çalışmaları
Merkezi (CIPPS)’nin AVİM Ziyareti

The Visit of Center for International Public
Policy Studies (CIPPS) to AVİM

5

Şubat 2019 tarihinde AVİM'de, AVİM Başkanı
Alev Kılıç, AVİM Danışmanı Yiğit Alpogan ve
AVİM analistleri ile Tokyo'daki Uluslararası Kamu
Politikası Çalışmaları Merkezi Başkanı Naoki Tanaka,
Genel Sekreter Yardımcısı Masahide Owaka, Kıdemli
Araştırmacı Tsuyoshi Okamoto, Yardımcı Araştırmacı
Shohei Yamazaki ve Ankara'daki Japonya Büyükelçiliği
Başkatibi Akifumi Fukuoka'nın katıldıkları bir yuvarlak
masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, Balkan ülkelerinin AB'ye katılma
perspektifleri, Türkiye'de mültecilerin statüsü,
Karadeniz bölgesinde güvenlik, istikrar ve işbirliği,
Türk-Rus ilişkileri, Türk-Çin ilişkileri, nükleer enerjinin
rolü ve imalat sanayiinin Türkiye'nin ekonomik
gelişmesi konusunda yeri gibi konular ele alınmıştır.
Toplantıda, her iki kurum için yararlı ve yapıcı bir görüş
alışverişinde bulunulmuştur. Taraflar, gelecek
toplantılarında işbirliğine devam etmek konusunda
mutabık kalmışlardır.

5
Șubat
February
2019

O

n February 5, 2019, a round table meeting was held
at AVİM, in which a delegation from the Center
for International Public Policy Studies, Tokyo,
compromised of President Naoki Tanaka, Deputy
Secretary General Masahide Owaka, Senior Fellow
Tsuyoshi Okamoto, Associate Fellow Shohei Yamazaki
together with First Secretary of the Embassy of Japan in
Ankara Akifumi Fukuoka and AVİM Director Alev
Kılıç, AVİM Advisor Yiğit Alpogan and AVİM analysts
participated.
At the meeting, the topics of Balkan countries' perspectives
for joining the EU, the status of migrants in Turkey,
security, stability and cooperation in the Black Sea region,
Turkish-Russian relations, Turkish-Chinese relations and
the role of nuclear energy and manufacturing industry in
Turkey’s economic development were discussed.
A fruitful and constructive exchange of views beneficial
for both institutions took place during the meeting. Both
sides agreed to continue their collaboration in their future
meetings.
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200 Yıllık Bir Öykü: Dünden Bugüne Ermeni Basını
19
Șubat
February
2019

A 200-Year Story: Armenian Press from the Past to the Present

1

9 Şubat 2019 tarihinde, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Araştırma Görevlisi Dr. Hülya Eraslan’ın konuşmacı
olduğu “200 Yıllık Bir Öykü: Dünden Bugüne Ermeni
Basını” başlıklı konferans AVİM’de gerçekleştirilmiştir.
Dr. Hülya Eraslan yaptığı sunumda, Osmanlı
Devleti’nde yayınlanmaya başlanan Ermenice ilk gazete
olan Lıro Kir’den (1832) başlayarak ve Türkiye’de
Ermeni basınının günümüzdeki en önemli temsilcisi
olan Agos’a uzanan çizgiyi takip ederek, Osmanlı
Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yayınlanan Ermeni
gazetelerinin Osmanlı ve Türkiye Ermenileri için ne
ifade ettiğini örnek olaylar üzerinden dinleyicilere
aktarmıştır.

12
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O

n 19 February 2019, the conference titled “200
Yıllık Bir Öykü: Dünden Bugüne Ermeni Basını”
(A 200-Year Story: Armenian Press from the Past to the
Present). The speaker of the conference was Dr. Hülya
Eraslan, a Research Assistant at Ankara Hacı Bayram
Veli University, Faculty of Communication, Department
of Journalism. Dr. Hülya Eraslan at her presentation
discussed the significance of the Armenian press in the
Ottoman State and the Republic of Turkey for the
Ottoman and Turkish Armenians by referring to several
examples cases and following the line starting from Lıro
Kir, the first Armenian language newspaper in the
Ottoman State that began to be published in 1832 to
Agos, the most significant representative of the Armenian
press in Turkey in the present.

Strazburg | Strasbourg

11. İnsan Hakları Eğitim Programı

11. Program on Human Rights

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), “11. İnsan Hakları Eğitim Programı” ile
yurt dışındaki Türk öğrencilerini Fransa’nın Strazburg
şehrinde buluşturmuştur. Program kapsamında
öğrenciler, insan hakları, ayrımcılık, uluslararası
kuruluşların işleyişi gibi alanlarda alacakları eğitimin
yanında Strazburg’taki uluslararası kuruluşları tanıma
fırsatı bulmuşlardır.
25 Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında Strazburg’da
düzenlenen “11. İnsan Hakları Eğitim Programı”
kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli
uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi
konularda verilen teorik eğitimin yanında sivil
savunuculukla
ilgili
tecrübe
paylaşımları
gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında ayrıca
Strazburg’taki uluslararası kurumlar ziyaret edilmiştir.
Eğitim programı birçok ülkeden gelecek katılımcılar
arasında ağ oluşturma fırsatı sunmuştur.
Programda AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç,
“Ermeni Meselesi ve Avrupa’da Ermeni Diasporası”
başlıklı bir konuşma yapmıştır.

25
Șubat
February
3
Mart
March
2019

U

nder the “11th Program on Human Rights”, the
Presidency For Turks Abroad and Related
Communities organized the meeting for Turkish students
in the French city of Strasbourg. In addition to the
education they would receive on subjects such as human
rights, discrimination, the functioning of international
organizations, the students received the opportunity to
familiarize themselves the international organizations in
Strasbourg as part of the scope of the program.
As part of the “11th Program on Human Rights”
organized in Strasbourg in between 25 February-3
March 2019, in addition to the theoretical training that
will be provided by experienced experts in the national
and international field on subjects such as discrimination,
hate crimes, the structure of the European Court Of
Human Rights and ways of application, and experience
sharing was conducted on civil advocacy. Within the
framework of the program, the international
organizations in Strasbourg were also be visited. The
program provided an opportunity to form a network
amongst participants from many countries.
In the program, AVİM President R. Ambassador Alev
Kılıç gave a speech titled “The Armenian Issue and the
Armenian Diaspora in Europe”.

2019 Yıllık Rapor | Annual Report
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“2014’ten Beri Kırım’daki Siyasi ve Sosyal Dinamikler”

“The Political and Social Dynamics in Crimea Since 2014”

25
Șubat
February
2019

K

aradeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma
Merkezi, Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna
Derneği’nin katkılarıyla, ‘The Political and Social
Dynamics in Crimea Since 2014’ başlıklı bir panel
düzenlemiştir. Panel 25 Şubat 2019 tarihinde ODTÜ
İİBF B Binası Mavi Salonda gerçekleştirilmiştir.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Pınar Köksal'ın yürüttüğü
ve Yevgeniya Gaber (Ukrayna Diplomasi Akademisi),
Dr. Filiz Tutku Aydın (Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi, ASBÜ) ve Dr. Turgut Kerem Tuncel'in
(AVİM) konuşmacı olarak katıldığı panelde Kırım'ın
işgali sonrası Karadeniz'de güvenlik, Kırım Tatarlarının
hakları ve uluslararası hukuk perspektifinden Kırım'ın
işgali konularında sunumlar yapılmıştır.

14
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W

ith the contribution of the Center for Black Sea
and Central Asia Research Center, the Ukranian
Embassy and the Ukraine Association, a panel titled "The
Political and Social Dynamics in Crimea Since 2014"
was organized. The panel took place on 25 February 2019
at the METU EASF B Building's Blue Hall. In the panel
moderated by Prof. Dr. Pınar Köksal and attended by
Yevgeniya Gaber (Ukraine Diplomacy Academy), Dr.
Filiz Tutku Aydın (Ankara Social Sciences University,
ASSU) and Turgut Kerem Tuncel (AVİM) as speakers,
presentations were made on the subjects of Security in the
Black Sea Region following the occupation of Crimea, the
rights of the Crimean Tatars and the occupation of
Crimea from an international law perspective.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 – 3 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 – 3

“Türkiye-Fransa İlişkilerinde ‘Ermeni Sorunu’ ve
Türk Diasporasının Rolü”

“‘Armenian Question’ and the Role of the
Turkish Diaspora in Turkey-France Relations”

1

Mart 2019 tarihinde, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Biga İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Nihal Eminoğlu’nun konuşmacı
olduğu “Türkiye-Fransa İlişkilerinde ‘Ermeni Sorunu’
ve Türk Diasporasının Rolü” başlıklı konferans
AVİM’de gerçekleştirilmiştir. Dr. Nihal Eminoğlu
konuşmasında, Türkiye- Fransa ilişkilerinde sorunlu
alanlardan biri olan Ermeni soykırımı iddialarına
Fransa’nın bakışının tarihsel bir analizini yaptıktan
sonra Fransa’da yaşayan Türklerin bu ülkedeki 1915
olayları ile ilgili tartışmalardaki yerine dair görüşlerini
dinleyicilerle paylaşmıştır.

1
Mart
March
2019

O

n 1 March 2019 a conference titled “TürkiyeFransa İlişkilerinde ‘Ermeni Sorunu’ ve Türk
Diasporasının Rolü” (“Armenian Question” and the Role
of the Turkish Diaspora in Turkey-France Relations) was
held at AVİM. The speaker of the conference was Dr
Nihal Eminoğlu, a faculty member at Çanakkale Onsekiz
Mart University Department of International Relations.
Dr. Nihal Eminoğlu in her speech presented a historical
analysis of the outlook on France concerning the genocide
allegations as one of the problematic fields in TurkeyFrance relations. Following that, Dr. Eminoğlu discussed
the role of the Turks living in France with respect the
disputes on the 1915 events taking place in this country.
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Konferans | Conference

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Sertifika Programı

Certificate Program on Peace and Conflict Resolution

9
Mart
March
2019

A

VİM Danışmanı E. Büyükelçi Yiğit Alpogan, 9
Mart 2019 tarihinde Başkent Üniversitesi
Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen
“Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Sertifika
Programı” kapsamında “Uyuşmazlıkların Çözümünde
Liderlik ve Arabuluculuk” başlıklı bir konferans
vermiştir.
AVİM Danışmanı E. Büyükelçi Alpogan
konuşmasında, lider olan kişinin, otokratik bir lider
olmadıkça, uyuşmazlıkların çözümünde siyasi çözüm
yollarını denemeye öncelik vereceğini, bunlar arasında
da ‘arabuluculuk’ yönteminin öncelik taşıyacağını
vurgulamıştır.

16
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O

n 9 March 2019, AVİM Advisor R. Ambassador
Yiğit Alpogan gave a conference titled “Leadership
and Mediation in the Resolution of Conflicts” within the
scope of the “Certificate Program on Peace and Conflict
Resolution” organized by the Başkent University Strategic
Research Center.
In his speech, AVİM Advisor R. Ambassador Yiğit
Alpogan highlighted that, as long as a leader is not
autocratical, will prioritize attempting to use political
solutions for disputes and, amonsgst such solutions, the
method of ‘mediation’ will have priority.

Konferans | Conference

Diplomasi Mesleğinin Esasları ve Uyuşmazlıkların
Barışçı Yollarla Çözümü

Guidelines of the Diplomacy Profession and the
Resolution of Conflicts Through Peaceful Means

A

VİM Danışmanı E. Büyükelçi Yiğit Alpogan
İzmir Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin davetlisi olarak 13
Mart 2019 Çarşamba günü “Diplomasi Mesleğinin
Esasları ve Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü”
başlıklı bir konferans vermiştir.

A

E. Büyükelçi Alpogan konuşmasında diplomasi
mesleğinin tarihçesi üzerinde durmuş ve Osmanlılarda
ve Cumhuriyet dönemindeki tatbikatı hakkında özlü
bilgi sunmuştur. E. Büyükelçi Alpogan bilahare
uluslararası uyuşmazlıkların barışçı çözüm yolları
hakkında bilgi vermiş, barışçı çözüm yollarının
uyuşmazlıkların siyasi veya hukuki nitelik taşımalarına
göre değişebildiği hususu üzerinde durmuştur.

In his speech, R. Ambassador Alpogan elaborated on the
history of the diplomacy profession and provided concise
information on its implementation during the
Ottoman and Republic period. Afterwards, R.
Ambassador Alpogan provided information regarding
the ways of peaceful resolution of international conflicts
and emphasized the aspect that ways of peaceful
resolution can vary according to the conflicts having
political or legal characteristics.

13
Mart
March
2019

VİM Advisor R. Ambassador Yiğit Alpogan gave
a lecture titled “Guidelines of the Diplomacy
Profession and the Resolution of Conflicts Through
Peaceful Means” on 13 March 2019 Wednesday as an
invitee of the İzmir Yaşar University International
Law Implementation and Research Center.
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Şehitler Günü | Martyrs’ Day

AVİM, 18 Mart Şehitler Günü Vesilesiyle Dışişleri Şehitliği'nde
Düzenlenen Törene Katılmıştır

18
Mart
March
2019

AVİM Participated in the Ceremony Held at the Martyrs' Cemetery
of the Turkish Ministry of Foreign Affairs on the Occasion of
18 March Martyrs’ Day

A

vrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı ve çalışanları,
18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle, Ankara Cebeci
Asri Mezarlığındaki Dışişleri Şehitliği’nde düzenlenen
anma törenine katılmıştır. AVİM olarak Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm silah arkadaşlarını,
Çanakkale’de hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi, yurt
dışındaki görevleri sırasında aşırı Ermeni milliyetçisi
grupların terör saldırıları sonucu şehit olan Dışişleri
Bakanlığı mensuplarını, tüm kamu çalışanlarını ve
ailelerini saygı ve şükranla anıyoruz.

18
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O

n the occasion of 18 March Martyrs’ Day, the
director of Center for Eurasian Studies and its
personnel joined the commemorative ceremony at the
Martyrs’ Cemetery of the Ministry of Foreign Affairs of
Turkey in the Ankara Cebeci Asri Cemetery. As AVİM,
we commemorate with respect and gratitude the great
leader Mustafa Kemal Atatürk, his comrades in arms, our
glorious martyrs who lost their lives at Çanakkale, the
Ministry of Foreign Affairs personnel all public employees
and their families who lost their lives during their
assignments abroad as a result of the terror attacks carried
out by ultranationalistic Armenian groups.

Konferans | Conference

Kazakistan’ın Dış Siyaseti

Kazakhstan’s Foreign Policy

29
Mart
March
2019

2

9 Mart 2019 günü, Kazakistan Dışişleri Bakanı
Yardımcısı Sayın Yerzhan Ashikbayev’in konuşmacı
olduğu Kazakistan’ın dış siyaseti konulu konferans
AVİM’de gerçekleştirilmiştir. Sayın Ashikbayev’e
konferansta Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın
Abzal Saparbekuly eşlik etmiştir.
Sayın Ashikbayev konuşmasında dinleyicilere
Kazakistan’ın dış politika öncelikleri, uluslararası
ortamda Kazakistan’ın muhafaza etmeye ve
güçlendirmeye çalıştığı dengeyi ve Nursultan
Nazarbayev’in Kazakistan Devlet Başkanlığı’ndan istifa
etmesi sonrasında Kazakistan’ın içinde bulunduğu geçiş
dönemi konusunda bilgiler aktarmıştır. Konferans sorucevap kısmıyla sona ermiştir.

O

n 29 March 2019, a conference on the topic of
Kazakhstan’s foreign policy with Kazakhstan’s
Deputy Minister of Foreign Affairs H.E. Yerzhan
Ashikbayev as the speaker was held at AVİM. During the
conference, H.E. Ashikbayev was accompanied by
Kazakhstan’s Ambassador in Ankara H.E. Abzal
Saparbekuly. During this speech, H.E. Ashikbayev
relayed to the audience his knowledge on Kazakhstan’s
foreign policy priorities, Kazakhstan’s efforts at
maintaining and strengthening the international system’s
stability, and the transition period taking place in
Kazakhstan’s after the resignation of Nursultan
Nazarbayev as the President of Kazakhstan. The
conference concluded following a question and answer
session.
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Konferans | Conference

Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbonlar ve Kıbrıslı Türklerin
Doğal Kaynaklar Açısından Sahip Olduğu Hukuki Haklar

29
Mart
March
2019

Hydrocarbons in the Eastern Mediterranean and Legal Rights
of Turkish Cypriots Related to the Natural Resources

2

9 Mart 2019 tarihinde AVİM’de “Doğu
Akdeniz’deki Hidrokarbonlar ve Kıbrıslı Türklerin
Doğal Kaynaklar Açısından Sahip Olduğu Hukuki
Haklar” başlıklı konferans düzenlenmiştir. Konferansın
konuşmacısı Prof. Dr. Ata Atun, ilk Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, 3.
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun ve eski
Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı Serdar
Denktaş’ın Siyasi Danışmanı olarak hizmet vermiştir.
Kendisi ayrıca 2004 yılında Annan Planı çerçevesinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumlararası
görüşmeler müzakerecisi olarak görev yapmıştır.

O

Prof. Dr. Atun, hem mühendislik hem de uluslararası
ilişkiler doktorasına sahiptir. 2016 tarihinde
Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin kurucu Rektörü
olarak atanmıştır. Prof. Dr. Atun halen Kıbrıs Bilim
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Dekanıdır.

Ata Atun has PhD degrees both in engineering and
international relations. He was appointed as the
founding Rector of the International Aydın University
in 2016. Prof. Dr. Atun is presently Dean of the
Engineering Faculty of Cyprus Science University.

Sunumunda Prof. Dr. Atun, Kıbrıs’ın tarihi ve
1950’lerin başlarından bu yana Türk ile Rum
toplumları arasındaki toplumlar arası çatışmanın
kökleri ve sebepleri konusunda bilgi vermiştir. Daha
sonra Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon meselesine
değinip Kıbrıs çevresindeki sularda gerçekleşmekte olan
sondaj çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermiştir.

In his presentation Dr. Atun gave an insight of the past
history of Cyprus, the roots and causes of the
intercommunal conflict between the Turkish and Greek
communities on the island since early 1950s. He then
touched upon the hydrocarbons issue in the Eastern
Mediterranean giving detailed information about the
exploration activities currently underway in the waters
around Cyprus.

Ankara’daki diplomat topluluğunun seçkin üyelerinden
oluşan bir grubun katılmış olduğu konferans bir sorucevap seansı ile devam etmiştir.

20
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n 29 March 2019 a conference titled
“Hydrocarbons in the Eastern Mediterranean and
Legal Rights of Turkish Cypriots Related to the Natural
Resources” was held at AVİM. The speaker of the
conference was Prof. Dr. Ata Atun, who served as
Political Consultant to the first President Rauf R.
Denktaş of the Turkish Republic of North Cyprus, to 3rd
President Dr. Derviş Eroğlu, and the former Deputy
Prime Minister and Foreign Minister Serdar Denktaş.
He also served as the intercommunal talks negotiator
from the Turkish Republic of North Cyprus in 2004
within the framework of the Annan Plan.

Attended by a distinguished group of members of the
diplomatic corps in Ankara, the conference continued
with Q&A session.

Kitap Fuarı | Book Fair

Çanakkale Kitap Günleri

Çanakkale Book Fair

2-14
Nisan
April
2019

Ç

anakkale Akademi Şiir Ailesi ve MSR Fuarcılık
tarafından organize edilen, 20 stand ve 200’den
fazla eserin bulunduğu Çanakkale Kitap Günleri,
2 Nisan 2019’da Çanakkale okuyucularıyla
buluşmuştur.
AVİM çalışmalarını kitaplaştırarak okuyucuyla
buluşmasını sağlayan Terazi Yayıncılık da Çanakkale
Kitap Günleri’nde yerini almıştır. Terazi Yayıncılık
2019’da onuncu yılını kutlamıştır.
Hali hazırda üçü hakemli olmak üzere dört dergi ve çok
sayıda akademik çalışmanın okuyucuyla buluşmasını
sağlayan Terazi Yayıncılık’ın çalışmalarına Çanakkale
halkının ilgisi Fuar’ın ilk günlerinden itibaren artarak
devam etmiştir. Fuar’a yerel medya kuruluşları da ilgi
göstermiştir.

T

he Çanakkale Book Fair, organized by the
Çanakkale Academy Poem Family and MSR Fair
Organization, met with readers on April 2, 2019 with
20 stands and more than 200 works.
Terazi Publishing, which has published AVİM’s works in
book format and procured them to the readers, also
participated in the Çanakkale Book Fair. Terazi
Publishing celebrates its tenth year in 2019.
The works of Terazi Publishing, which existingly procured
four journals, three of which are peer-reviewed, and many
academic works, have continued to increasingly received
the attention of the Çanakkale community from the first
day of the Fair. Local media organizations also showed
interest to the Fair.
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Ziyaret | Visit

Tarihçi Edward J. Erickson’ın AVİM’i Ziyareti

Historian Edward J. Erickson’s Visit to AVİM

10
Nisan
April
2019

22

‘E

rmeni sorunu’ denildiğinde akla ilk gelen
isimlerden biri ABD’li tarihçi Edward J.
Erickson’dır. Erickson 10 Nisan 2019 tarihinde AVİM’i
ziyaret ederek AVİM’in çalışmalarına ilişkin bilgi
almıştır. Söyleşi şeklinde gerçekleşen buluşma yaklaşık
bir saat kadar sürmüştür.

O

Edward J. Erickson’ın Ermeni iddiaları üzerine yapmış
olduğu çalışmalar AVİM tarafından yakından takip
edilerek AVİM’in okuyucu kitlesi ile buluşmaktadır.

Edward J. Erickson’s works on the Armenian claims has
been followed closely by AVİM and relayed to AVİM’s
readers to various works.
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ne of the first names that come to mind when
thinking of the ‘Armenian issue’ is the US historian
Edward J. Erickson. On April 10, 2019, Erickson visited
AVİM and obtained information regarding AVİM’s
works. The meeting that took place in the form of a
conversation lasted for about an hour.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 – 4 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 – 4

Doğu Sorunu Perspektifinden İngiliz Başbakan
William E. Gladstone ve Ermeniler

British Prime Minister William E. Gladstone and the
Armenians From the Eastern Question Perspective

15
Nisan
April
2019

2

019 Ömer Engin Lütem Konferansları
kapsamında, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü
AVİM’de
gerçekleştirilen
“Doğu
Sorunu
Perspektifinden İngiliz Başbakan William E.
Gladstone ve Ermeniler” başlıklı konferansta, Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi F. Begüm Yıldızeli aynı başlıklı bir
sunum gerçekleştirmiştir.

W

Dr. Öğretim Üyesi F. Begüm Yıldızeli sunumunda,
19’uncu yüzyıldan 20’inci yüzyıl başlarına kadarki
süreçte, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğine ve
Balkanlar ile Ortadoğu’da hakim olduğu geniş
topraklara yönelik Avrupalı güçlerin stratejik rekabet
ve politik hesaplaşmalarını tanımlayan diplomatik bir
terim olan “Doğu Sorunu”nun farklı niteliklerine
değinmiş, bu kapsamda, İngiltere’de dört dönem
başbakanlık yapmış ve görüşleriyle İngiliz siyasetine yön
vermiş William E. Gladstone’un yayınladığı ‘Bulgar
Dehşeti ve Doğu Meselesi’ adlı kitapçığındaki görüşleri
irdeleyerek, Gladstone’un Osmanlı Ermenileri’ne
yönelik tutum ve düşüncelerini değerlendirmiştir.

In her presentation, Lecturer Dr. Yıldızeli touched upon
the various meanings of the “Eastern Question”, which is
a diplomatic term that defines the European powers’
strategic rivalry and political feuds during the period from
the 19th century to the early 20th century concerning the
future of the Ottoman Empire and its broad lands in the
Balkans and the Middle East. Within this scope, she
addressed the views of William E. Gladstone, who served
as prime minister for four terms and directed the British
politics with his views, in his published booklet titled
‘Bulgarian Horrors and the Question of the East’ and
evaluated Gladstone’s attitude and thoughts towards the
Ottoman Armenians.

ithin the framework of the 2019 Ömer Engin
Lütem Conferences, in the conference titled
“British Prime Minister William E. Gladstone and the
Armenians From the Eastern Question Perspective” that
took place at AVİM on 15 April 2019, Doctor Lecturer
F. Begum Yıldızeli from the Bilecik Şeyh Edebali
University International Relations Department delivered
a presentation with the same title.
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Seminer | Seminar

Türkiye Ermenileri Patriği Seçimi ve İlgili Tartışmalar

Armenian Patriarch of Istanbul Election and Related Disputes

17
Nisan
April
2019

A

VİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun, Ankara
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi’nde düzenlenen 169. Çarşamba Semineri
çerçevesinde “Türkiye Ermenileri Patriği Seçimi ve İlgili
Tartışmalar” başlıklı bir sunum yapmıştır. Tulun
sunumunda dinleyicilere ilk olarak Türkiye’nin Ermeni
kökenli vatandaşları ve Türkiye Ermeni Patrikliği
(İstanbul Ermeni Patrikhanesi) hakkında genel bilgiler
vermiştir. Tulun sonrasında Nisan 2019 itibariyle yeni
Türkiye Ermeni Patriği seçim sürecinde hangi aşamada
olunduğu, o zamana kadar süreçle ilgili çıkan
tartışmaları ve seçimin başarılı bir şekilde
sonuçlandırılması için hangi adımların atılması
gerektiğine dair tespitlerini ve öngörülerini anlatmıştır.
Tulun sunumu sonrasında dinleyicilerin hem sunum
hakkında hem de Türk-Ermeni ilişkileri hakkındaki
sorularını cevaplamıştır.

24
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I

n the context of the 169. Wednesday Seminar
organized by the Faculty of Law of Ankara Yıldırım
Beyazıt University, AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan
Tulun delivered a presentation titled “Türkiye Ermenileri
Patriği Seçimi Ve İlgili Tartışmalar” (“The Armenian
Patriarch of Istanbul Election and Related Discussions”).
Tulun firstly shared with the audience general
information about Turkey’s Armenian-origin citizens and
the Armenian Patriarchate of Istanbul. Afterwards,
Tulun explained his findings and predictions concerning
the current stage of the Armenian Patriarch of Istanbul
election process as of April 2019, the disputes that occurred
as a result of the process, and the steps that needed to be
taken for the process to be successfully concluded. After his
presentation, Tulun answered the audience’s questions
concerning the presentation and Turkish-Armenian
relations.

Mülakat | Interview

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun’un ve Misafir Araştırmacısı Maxime
Gauin’in, Milliyet Gazetesine 1915 Olaylarıyla İlgili Verdiği Röportaj

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun and Scholar in Residence
Maxime Gauin Gave an Interview to Milliyet Newspaper
Regarding the 1915 Events
25
Nisan
April
2019

A

nalist Mehmet Oğuzhan Tulun ve Misafir
Araştırmacı Maxime Gauin, Milliyet gazetesi
muhabiri Mert İnan’ın 24 Nisan için hazırladığı yazı
dizisi için 1915 Olayları ve ilgili Türk-Ermeni
uyuşmazlığı konusundaki birtakım sorularını
cevaplamıştır.

A

nalyst Mehmet Oğuzhan Tulun and Scholar in
Residence Maxime Gauin answered several
questions by journalist Mert İnan of Miliyet newspaper
concerning the 1915 Events and the related TurkishArmenian controversy as part of an article series that
Inan was preparing for 24 April.
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Makale Yarışması | Article Competition

31 Mart 1918 Katliamı Konulu Makale Yarışması Ödül Töreni

The Award Ceremony of the Article Competition with on
Subject of the 31 March 1918 Massacre

29
Nisan
April
2019

A

vrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) ve
Azerbaycan Büyükelçiliği’nce düzenlenen 31 Mart
1918 katliamı konulu makale yarışmasında dereceye
girenlere ödülleri düzenlenen törenle verilmiştir.
Törende konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Hazar
İbrahim, bu olayların anılması vesilesi ile bu yarışmaya
katılanları kutlamış ve bu tür anma faaliyetlerinin
artarak devam edeceğini ifade etmiştir. AVİM Başkanı
Emekli Büyükelçi Alev Kılıç konuşmasında 31 Mart
tarihinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Haydar
Aliyev tarafından 1998 yılında “Azerbaycanlıların
soykırımını anma günü” olarak tanındığını belirtmiştir.
Alev Kılıç AVİM’in bu tür anma faaliyetlerinin tarihsel
gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem
taşıdığının altını çizmiştir.
Tören, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin
verilmesi ile sona ermiştir.

26
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I

n the article competition with the subject of the 31
March 1918 Massacre, organized by the Center for
Eurasian Studies (AVİM) and the Embassy of
Azerbaijan, awards were given to the highest ranking
authors during the ceremony. The Ambassador of
Azerbaijan, Hazar İbrahim, who spoke during the
ceremony, congratulated the participants of this
competition with the occasion of commemorating these
events and stated that such commemoration activities will
increasingly continue. In his speech, AVİM President R.
Ambassador Alev Kılıç expressed that the date of 31
March was recognized by the late President of Azerbaijan
Haydar Aliyev in 1998 as “the day of commemorating the
genocide of the Azerbaijani people”. Alev Kılıç underlined
that such commemoration events have great significance
regarding the uncovering of historical truths.
The ceremony ended with the handing of the awards to
the highest ranking authors in the competition.

Mülakat | Interview

AVİM Analisti Tutku Dilaver’in, Azerbaycan’ın ARB Haber
Programına Çin’in Kafkasya Siyaseti ve Türkiye ile
İlişkilere Etkisi Konusunda Verdiği Mülakat

AVİM Analyst Tutku Dilaver Gave an Interview to the Newscast of
the Azerbaijani TV Channel ARB on China’s Caucasus Policy
and its Effects on the Relations with Turkey
29
Nisan
April
2019

A

VİM Analisti Tutku Dilaver, Azerbaycan’ın ARB
televizyonunda yayınlanan Güne Bakış
programına katılmış ve Çin-Kafkasya İlişkileri
hakkında bir mülakat vermiştir. Dilaver, Kuşak Yol
projesinin Güney Kafkasya siyasetine etkilerini ve
Ermenistan’ın
proje
içerisindeki
yerini
değerlendirmiştir. Ayrıca, Kuşak ve Yol projesinin
Türkiye-Kafkasya ilişkilerini nasıl etkilediği konusunda
değerlendirmelerde bulunmuştur.

A

VİM Analyst Tutku Dilaver joined a newscast
named Güne Bakış (Daily Outlook) at Azerbaijani
TV channel ARB and gave an interview on ChinaCaucasus Relations. Dilaver evaluated the effects of Belt
and Road initiative on the politics of South Caucasus and
Armenia’s place in the project. Moreover, she reviewed
how this project affects Turkish-Caucasus Relations.
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Konferans | Conference

Ukrayna’da 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

The 2019 Presidential Elections in Ukraine

7
Mayıs
May
2019

28

7

Mayıs 2019 tarihinde, Gazeteci ve Doğu Avrupa
Uzmanı Deniz Berktay ve AVİM Kıdemli Analisti
Dr. Turgut Kerem Tuncel’in konuşmacı oldukları
“Ukrayna’da 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”
başlıklı konferans AVİM’de gerçekleştirilmiştir.

O

Deniz Berktay sunumunda, Ukrayna’nın yakın siyasi
tarihi, Ukrayna toplumunun yapısı ve bu ülkede
gerçekleştirilmiş önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri
hakkında gözlemlerini aktardıktan sonra, 2019
cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili görüşlerini
dinleyicilerle paylaşmıştır. Konferansta Deniz
Berktay’dan sonra söz alan Dr. Turgut Kerem Tuncel
ise, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştiği
ekonomik, toplumsal ve siyasal bağlamın anlaşılması
için bazı istatistiki verileri dinleyicilerle paylaştıktan
sonra, 21 Nisan 2019’daki 2. tur seçimde yarışan Viktor
Poroshenko ve Volodymyr Zelenskiy’nin seçim
propagandalarında ortaya koydukları söylem ve
temaları irdelemiştir. Bunu takiben, seçim süreci ve
sonunda ortaya çıkan ve EuroMaidan-sonrası
Ukrayna’daki toplumsal ve siyasi dinamikleri gösteren
bazı olgulara değinmiştir. Cumhurbaşkanlığı
seçimlerini takip eden süreçte Ukrayna’da yaşanacağını
öngördüğü önemli siyasal süreçlerden de bahseden Dr.
Tuncel sunumunun sonunda, Ukrayna ile alakalı
uluslararası politikaya dair bazı gözlem ve öngörülerini
dinleyicilere sunmuştur.

In his presentation, after he expressed Ukraine’s recent
political history, Ukraine’s community structure and her
observations regarding the previous presidential elections
in this country, Deniz Berktay shared his views on the
2019 presidential elections with the audience. Dr.
Turgut Kerem Tuncel, who took the floor at the
conference after Deniz Berktay, after sharing some
statistical data with the audience in order to explain the
economic, societal and political context in which the
2019 presidential elections took place, addressed the
discourses and themes that Viktor Poroshenko and
Volodymyr Zelenskiy put forth in the 2nd election round
on 21 April 2019. Following this, he also touched upon
some of the features that transpired during and at the
end of the election process and that demonstrated the
communal and political dynamics in Ukraine postEuroMaidan. Dr. Tuncel, who also mentioned the
important political processes that he anticipated to occur
in Ukraine in the process following the presidential
elections, shared some of his observations and predictions
on international politics regarding Ukraine with the
audience at the end of his presentation.
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n May 7, 2019, the conference titled “The 2019
Presidential Elections in Ukraine”, in which
Journalist and Eastern Europe Specialist Deniz Berktay
and AVİM Senior Analyst Dr. Turgut Kerem Tuncel
were speakers, took place at AVİM.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 – 5 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 – 5

Ermeni Tarih Algısını Şekillendirmek İçin Üretilmiş Bir Çizgi
Film: Anavatana Giden Yol (Ճանապարհ Դեպի Տուն)

A Cartoon Made To Shape The Armenian History Perception:
Road To Home (Ճանապարհ Դեպի Տուն)

14
Mayıs
May
2019

1

4 Mayıs 2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Ermeni Dili ve Kültürü
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hande Dolunay’ın
konuşmacı olduğu “Ermeni Tarih Algısını
Şekillendirmek İçin Üretilmiş Bir Çizgi Film:
Anavatana Giden Yol (Ճանապարհ դեպի տուն)”
başlıklı konferans AVİM’de gerçekleştirildi.

O

Hande Dolunay konuşmasında, Ermenistan Milli
Sinema Merkezi tarafından 2005-2008 yıllarında
hayata geçirilen bir projenin ürünü olan Ճանապարհ
դեպի տուն (Anavatana Giden Yol ) adlı çizgi filmin
bir analizini sunarak, anı, öykü, roman, anıt, film ve
diğer tür sanatsal ve kültürel ürünlerin, Ermeni
milliyetçiliği tarafından belli bir tarih anlatısının
yaygınlaştırılması için nasıl araçsallaştırıldıklarına dair
tespitlerini dinleyicilerle paylaştı.

In her speech, Hande Dolunay presented an analysis of
the cartoon named Road to Home (Ճանապարհ
Դեպի Տուն), which is the product of a project
implemented by the Armenia National Cinema Center
in the years 2005-2008, and shared her findings with the
audience on how memoirs, stories, novels, monuments,
films and other kinds of artistic and cultural products are
being instrumentalized in order for the Armenian
nationalism to popularize a certain historical narrative.

n May 14, 2019, a conference titled “A Cartoon
Made To Shape The Armenian History Perception:
Road to Home (Ճանապարհ Դեպի Տուն)”, in which
Research Fellow at the Department of Armenian
Language and Culture of the Ankara University Faculty
of Languages, History and Geography Hande Dolunay
was a speaker, took place at AVİM.
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Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

İran Delegasyonunun AVİM Ziyareti

Iranian Delegation’s Visit to AVİM

22
Mayıs
May
2019

2

2 Mayıs’ta AVİM, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve Politik ve Uluslararası Araştırmalar Kurumu
(IPIS) Başkanı Sayın Dr. Seyyed Kazem Sajjadpour,
İran’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Mouhammad
Farazmand ve İran ve bölgesel meseleler hakkında
çalışma yürüten akademisyenlerin katılımıyla bir
yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıda;
Türkiye-İran arasında düşünce kuruluşu ilişkileri,
İran’ın özalgısı ve değişen küresel düzende dış politika
hedefleri, İran’ın nükleer enerji programı ve bölgesel
faaliyetleri çerçevesinde İran-ABD ilişkileri ve Türkiye
ve İran’ın içinde bulunduğu jeopolitik konumda iki
tarafı da bekleyen gelişmeler ve zorluklar ele alınmıştır.

30
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O

n 22 May 2019, a round-table meeting was
organized at AVİM with the participation of the
Deputy Minister of Foreign Affairs of Iran and the Head
of Institute for Political and International Studies (IPIS)
H.E. Dr. Seyyed Kazem Sajjadpour, Ambassador of Iran
in Ankara H.E. Mouhammad Farazmand, and scholars
conducting research on Iran and regional issues. The
following topics were discussed during the meeting: interthink tank relations between Turkey and Iran, Iran’s
self-perception and foreign policy objectives in a changing
international order, Iran-US relations in the context of
Iran’s nuclear energy program and its regional activities,
and developments and challenges awaiting Turkey and
Iran within their geo-political location.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 – 6 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 – 6

Ermeni İddiaları ve Tamalgı Sorunu

Armenian Allegations and Apperception Question

O

2

4 Mayıs 2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve
Kültürleri Bölümü ve Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca’nın geçtiğimiz
günlerde yayınlanan “Ermeni İddiaları ve Tamalgı
Sorunu” başlıklı kitabının tanıtım toplantısı AVİM’de
gerçekleştirildi.

n 24 May 2019, a book launch for Prof. Dr. Birsen
Karaca’s (President of the Department of
Caucasian Languages and Cultures and Department of
Armenian Language and Culture of the Ankara
University Faculty of Language, History and
Geography) book titled “Armenian Allegations and
Apperception Question” was held at AVİM.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 kapsamında
gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Birsen Karaca,
Ermeni sorunu üzerine yapılan çalışmalara dair yöntem
sorunsalı hakkındaki değerlendirmelerinin yanında,
Ermeni dili ve kültürü alanında bugüne kadar yaptığı
çalışmaların kazandırdığı bilgi ve deneyimleri
dinleyicilerle paylaşmıştır.

In the meeting that took place within the framework of
the Ömer Engin Lütem Conferences 2019, together
with her evaluations regarding the research question on
the method for works conducted on the Armenian issue,
Prof. Dr. Birsen Karaca shared the knowledge and
experiences she has gained from her works to date in the
field of Armenian language and culture.
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24
Mayıs
May
2019

31

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 – 7 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 – 7

Cinayet ve Hafıza: Ermeni Terörü

Murder and Memory: Armenian Terrorism

28
Mayıs
May
2019

2

8 Mayıs 2019 tarihinde, ABD’nin Coastal Carolina
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr.
Christopher Gunn AVİM’de düzenlenen “Cinayet ve
Hafıza: Ermeni Terörü” başlıklı konferansta konuşmacı
olmuştur. Prof. Gunn konuşmasında sadece dünya
genelinde radikal Ermeni çevreleri tarafından değil,
aynı zamanda Ermeni hükümetleri tarafından
yüceltilmekte olan üç kötü şöhretli Ermeni teröriste,
Soghomon Tehlirian, Gourgen Yanikian ve Monte
Melkonian’a odaklanmıştır. 1920’lerin başlarında,
1973’te ve yirminci yüzyılın son on yıllık dönemleri
sırasında faaliyette bulunmuş olan bu üç teröristin
ayrıntılı anlatımı ile Prof. Gunn ideolojilerdeki,
propaganda söylemlerindeki ve farklı Ermeni terörist
gruplarının diğer özelliklerindeki bağlantıları ve
devamlılıkları, bununla birlikte bazı Batı ülkelerinin
radikal Ermeni örgütlerin terörüne karşı sergilemiş
oldukları kuşkulu tutumları incelemiştir.

32
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O

n 28 May 2019, Assist. Prof. Dr. Christopher
Gunn, a member of Faculty at Coastal Carolina
University, USA, spoke at a conference titled “Murder
and Memory: Armenian Terrorism” that was held at
AVİM. Prof. Gunn, in his speech, focused on three
infamous Armenian terrorists, namely, Soghomon
Tehlirian, Gourgen Yanikian, and Monte Melkonian,
glorified not only by the radical Armenian circles around
the world, but also by the Armenian governments.
Through a detailed elaboration of these three terrorists,
who operated in early 1920s, 1973, and the last decades
of the twentieth century, Prof. Gunn examined the
patterns and continuities in ideologies, propaganda
discourses and other characteristics of different
Armenian terrorist groups, as well as the questionable
attitudes of some Western states towards the terrorism of
radical Armenian groups.

Kitap Tanıtımı | Book Launch

“Atatürk’ün İzinde Türkiye Dünyayı Değiştirecektir”

“Turkey Will Change the World in the
Footsteps of Atatürk”

1

1 Haziran 2019 tarihinde, TBMM Eski
Başkanvekili Uluç Gürkan’ın “Atatürk’ün İzinde
Türkiye Dünyayı Değiştirecektir” başlıklı kitabının
tanıtım toplantısı AVİM’de gerçekleştirildi. Uluç
Gürkan toplantıda, kitabında yer alan bilgi ve
görüşlerin ışığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi,
toplumsal ve ekonomik görüşleri hakkında
değerlendirmelerde bulundu.

O

n 11 June 2019, Former Grand National Assembly
of Turkey Deputy Chairman Uluç Gürkan’s book
launch conference for his book titled “Atatürk’ün İzinde
Türkiye Dünyayı Değiştirecektir” [Turkey Will Change
The World In The Footsteps of Atatürk] took place at
AVİM. In the book launch, Uluç Gürkan made
evaluations on the political, societal and economic views
of Mustafa Kemal Atatürk in light of the information and
views expressed in his book.
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Haziran
June
2019

33

Toplantı | Meeting

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun’un
Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği’nde Yaptığı
“1915 Olaylarının Gerçek Yüzü” Başlıklı Sunumu

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun Delivered a Presentation
Titled “1915 Olaylarının Gerçek Yüzü” (“The True Nature of the
1915 Events”) at the Vienna Embassy of the Republic of Turkey

14
Haziran
June
2019

A

nalist Mehmet Oğuzhan Tulun Türkiye
Cumhuriyeti
Viyana
Büyükelçiliği’nde
Avusturya’daki Türk vatandaşlarına ve STK’larına
“1915 Olaylarının Gerçek Yüzü” başlıklı bir sunum
yaptı. Tulun sunumunda Türk-Ermeni ilişkilerinin
geçmişini, 1915 Olaylarının nasıl doğduğunu ve bu
olaylar sırasında neler olduğunu ve bu olayların
günümüze yansımalarını anlatmıştır. Sunumda bu
çerçevede soykırım söylemine ve bu söylemden
beslenen militan Ermeni örgütlerin terör faaliyetlerine
değinilmiştir. Tulun sunumunda son olarak
dinleyicilere 1915 Olaylarıyla ilgili tartışmalara en etkin
nasıl yaklaşabilecekleri konusunda görüşlerini
aktarmıştır. Tulun sunum sonrası dinleyicilerin
sorularını cevaplamış ve orada bulanan gazetecilere
mülakat vermiştir.

34
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A

nalyst Mehmet Oğuzhan Tulun delivered a
presentation titled “1915 Olaylarının Gerçek Yüzü”
(“The True Nature of the 1915 Events”) for Turkish
citizens and NGOs at the Vienna Embassy of the
Republic of Turkey. During his presentation, Tulun
explained history of Turkish-Armenian relations, the
circumstances behind the birth of the 1915 Events and
what happened during these events, and the repercussions
of these events for today. In this context, the genocide
discourse and the acts of terror of militant Armenian
organizations who fed off this discourse was touched upon.
Lastly, Tulun shared with the audience his views on how
to most effectively approach the disputes concerning the
1915 Events. After his presentation, Tulun answered the
questions of the audience and gave an interview to the
journalists present there.

Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

Prof. Dr. Larry Goodson’ın AVİM Ziyareti

Professor Goodson's Visit to AVİM

O

xford Üniversitesi’nin Changing Character of
War Center of Pembroke College’da Misafir
Araştırmacı olan Prof. Dr. Larry Goodson 18 Haziran
2019 tarihinde AVİM’i ziyaret etmiş; Suriye iç savaşı,
bölgedeki istikrarsızlık ve Türkiye’nin bölgeye bakışı
üzerine AVİM Başkanı, Danışmanı ve analistleriyle
görüş alışverişinde bulunmuştur.

P

rofessor Larry Goodson, a Visiting Fellow in the
Changing Character of War Center of Pembroke
College of Oxford University, visited AVİM on June 18,
2019 and exchanged opinions with the AVİM personnel
regarding the Syrian civil war, the instability in the
region, and Turkey’s view towards the region.
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18
Haziran
June
2019

35

Ziyaret | Visit

Michael Gunter’in AVİM’i Ziyareti

Michael Gunter’s Visit to AVİM

1
Temmuz
July
2019

36

W

S

oykırım iddialarına bilimsel çalışmalarıyla cevap
veren ünlü tarihçi Michael Gunter, 1 Temmuz 2019
tarihinde AVİM’i ziyaret ederek AVİM’in çalışmalarına
ilişkin bilgi almıştır. Söyleşi şeklinde gerçekleşen
buluşma yaklaşık bir saat kadar sürmüştür.

ell-known historian Michael Gunter, who
responds to genocide allegations with his scientific
works, visited AVİM on 1 July 2019 and was informed
regarding AVİM’s works. The meeting, which took place
in the form of a conversation, lasted for about an hour.

Michael Gunter’in soykırım iddiaları üzerine yapmış
olduğu çalışmalar AVİM tarafından yakından takip
edilerek AVİM’in okuyucu kitlesi ile buluşmaktadır.

Michael Gunter’s works on the genocide allegations has
been followed closely by AVİM and has been relayed to
AVİM's readers through various works.
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Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

CEPA Stratejik Etütler Bölüm Başkanı
Benjamin Hodges’in AVİM ziyareti

Pershing Chair in CEPA Benjamin Hodges' Visit to AVİM

2

Temmuz 2019 tarihinde AVİM’de 2017 yılında
emekli olmadan önce NATO İzmir Müttefik
Harekatlar Komutanı ve ABD’nin Avrupa Kuvvetleri
Komutanı olarak görev yapmış olan ve halen
Washington DC’deki Center for European Policy
Analysis’te (CEPA) Stratejik Etütler Bölümü’nün
başkanlığını yürüten Emekli Korgeneral Benjamin
Hodges ve beraberindeki ABD’li heyet ile AVİM
uzmanları ve Ankara’daki çeşitli üniversitelerde
Karadeniz Bölgesi ve güvenlik konuları hakkında
çalışmalarına devam eden akademisyenlerin katıldığı
bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

O

n 2 July 2019, a round table meeting took place at
AVİM that was attended by Retired Lieutenant
General Benjamin Hodges (who served as the NATO
İzmir Allied Operations Commander and the US’
European Forces Commander prior to retiring in 2017
and presently holds the presidency of the Strategic Studies
Department at the Center for European Policy Analysis
(CEPA) in Washington DC), his accompanying U.S.
committee, AVİM specialists, and academicians from
various universities in Ankara continuing their studies on
the Black Sea Region and security matters.
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Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

Çin ve Uygur Türkleri Meselesi

China and the Uighur Turks Issue

10
Eylül
September
2019

38

1

0 Eylül 2019 tarihinde Çin'in Uygur Özerk
Bölgesi’nde yaşanan insan hakları ihlallerinin daha
iyi anlaşılabilmesi için İnsan Hakları aktivisti Campaign
for Uyghurs Başkanı Rushan Abbas AVİM’i ziyaret
etmiştir. Düzenlenen toplantıya Ankara’daki çeşitli
üniversitelerden akademisyenler, İngiltere, Avustralya
ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinden temsilciler ve
AVİM analistleri katılmıştır.

O

Toplantıda Abbas, Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan
insanlık suçlarını, 1,5 milyon Uygur Türkü’nün
yaşadıkları zorlukları, toplama kamplarının şartlarını ve
kendi kız kardeşi ve teyzesinin de bu kamplarda
alıkonulduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.

In the meeting, Abbas elaborated on the crimes against
humanity being committed in the Uyghur Autonomous
Region, the struggles of the 1.5 million Uyghur Turks, the
conditions in the concentration camps and that his own
sister and aunt are interned in these camps.

Rushen Abbas’ın sözlerini tamamladıktan sonra
toplantıya katılan akademisyenler ve uzmanlar da
konuya ilişkin görüşlerini paylaşmıştır.

After Rushen Abbas completed his speech, the
academicians and specialists that attended the conference
shared their views.
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n 10 September 2019, in order for a better
understanding of the human rights violations being
perpetrated in the Uyghur Autonomous Region of China,
Human Rights activist and President of Campaign For
Uyghurs Rushan Abbas visited AVİM. Various academicians
from the universities in Ankara, representatives from the
Embassies the UK, Australia and New Zealand and AVİM
analysts attended the organized meeting.

Çalıştay | Workshop

Bakalian-Davoyan Davaları Çalıştayı

A Workshop on Bakalian-Davoyan Cases

2

0 Eylül 2019 tarihinde AVİM tarafından “BakalianDavoyan Davaları” konulu bir yuvarlak masa
toplantısı organize edilmiştir. Toplantıda TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Larry Duane White, “ABD Hukuku
ve Bakalian-Davoyan Davası” hakkında bir sunum
yapmıştır. Sunumun ardından Bakalian ve Davoyan
Davaları değerlendirilmiştir. Kararın uzun sürede
bağlayıcılığı ve gelecekteki sürece olası yansımaları
değerlendirilmiştir.

“A

workshop on Bakalian-Davoyan Cases” was
organized by AVİM on 20 September 2019. At
the workshop, Dr. Larry Duane White, from TOBB
University of Economics and Technology Faculty of Law,
after the presentation, the verdict regarding the Bakalian
and Davoyan Cases was assessed. The long-term
bindingness of the decision and its possible implications
for the future process were also evaluated.

20
Eylül
September
2019
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Konferans | Conference

Hint Pasifik ve Hindistan Konferansı

The Indo-Pacific and India Conference

27
Eylül
September
2019

40

H

indistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Shri Sanjay
Bhattacharyya, 27 Eylül 2019 tarihinde AVİM'de
“Hint-Pasifik ve Hindistan” konulu bir konferans
vermiştir.

O

Büyükelçi Bhattacharyya, sunumunda şu dört alana
odaklanmıştır: Hindistan'ın bir bütün olarak Asya'daki
rolü; Hindistan'ın özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki
rolü; Hindistan'ın Asya'daki uluslararası yapılarında rolü
ve Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkiler.

Ambassador Bhattacharyya, in his presentation focused on
four areas: the role of India as a whole in Asia; the role of
India specifically in the Indo-Pacific region; the role of India
in Asian international structures and finally the relations
between Turkey and India. A lively discussion ensued.

Konferans, soru-cevap oturumunun ardından sona
ermiştir.

The conference concluded following a question and answer
session.
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n 27 September 2019, Ambassador H.E. Shri
Sanjay Bhattacharyya, Ambassador of India in
Turkey, spoke at a conference titled “Indo-Pacific and India”
that was held at AVİM.

Mülakat | Interview

AVİM Analisti Tutku Dilaver’in Ermenistan’da Güncel Durum
Üzerine Azerbaycan’ın Radius Programına Verdiği Mülakat

AVİM Analyst Tutku Dilaver Gave an Interview to
“Radius” Program, Aired on an Azerbaijani TV Channel,
on the Current Situation in Armenia

A

VİM Analisti Tutku Dilaver katıldığı programda
Ermenistan’da “Kadife Devrim” sonrasında
başlayan
yolsuzlukla
mücadele
dönemini
değerlendirmiştir. Dilaver, Ermenistan’da yolsuzlukla
mücadele kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol
Paşinyan ve eski Ulusal Güvenlik Müdürü Artur
Vanetsyan arasındaki gergin dönem üzerinde
durmuştur.

I

n this program, AVİM Analyst Tutku Dilaver
evaluated the process of fighting against corruption in
the Armenia which started after “Velvet Revolution”.
Dilaver stressed the tense period between Armenian
Prime Minister Nikol Pashinyan and National Security
Service Chief Arthur Vanetsyan within the scope of
fighting against corruption in Armenia.
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Toplantı | Meeting

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun’un Bolu/Abant’ta
Düzenlenen “Attaché Fall Conference” (“Sonbahar Ateşeler
Konferansı”) Esnasında Türkiye’nin Orta ve Doğu Asya Açılımı
ve Avrasyacılık Anlayışı Hakkında Yaptığı Sunum

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun Delivered a Presentation
on Turkey’s Central and East Asia Initiative and Understanding of
Eurasia During the Attaché Fall Conference Held at Bolu/Abant

A

VİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun,
Türkiye’de görev yapan yabancı ateşeler tarafından
Bolu/Abant’ta düzenlenen “Attaché Fall Conference”
(“Sonbahar Ateşeler Konferansı”) esnasında
Türkiye’nin Orta ve Doğu Asya açılımı ve Avrasyacılık
anlayışı hakkında bir sunum yaptı. Tulun sunumunda
Türkiye’nin kendisini algılayış şeklinin ve dünyadaki
konumunun Soğuk Savaşın başlangıcından bu yana
nasıl evrim geçirdiğini anlatmıştır. Tulun daha sonra
Türkiye’nin günümüze Batılı müttefikleriyle ikili
ilişkilerinde yaşadıkları zorlukları ve Ağustos 2019’da
ilk olarak tanıtılan Yeniden Asya politikasıyla ilgili
hedeflerini anlatmıştır. Tulun’un sunumu bir Soru &
Cevap seansıyla tamamlanmıştır.

14
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A

nalyst Mehmet Oğuzhan Tulun delivered a
presentation on Turkey’s Central and East Asia
initiative and understanding of Eurasia during the
Attaché Fall Conference held at Bolu/Abant and
organized by the foreign attachés serving in Turkey.
During his presentation, Tulun explained how Turkey’s
perception of self and its position in the world evolved
starting from the inception of the Cold War. Tulun
continued by narrating the challenges Turkey has faced in
its bilateral relations with its Western allies in recent times
and its goals in adopting the Asia Anew Policy that was
first announced in August 2019. Tulun’s presentation
concluded with a Q&A session.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019- 8 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 - 8

Ermeni Kültüründe Türk İmgesini
Şekillendiren Yeni Medya Araçları

New Media Tools Which Shape Turkish
Image in Armenian Culture

2

019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları, 18 Ekim
2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Öğretim
Görevlisi Doktor Ercan Cihan Ulupınar’ın konuşmacı
olduğu “Ermeni Kültüründe Türk İmgesini
Şekillendiren Yeni Medya Araçları” başlıklı konferans
ile devam etmiştir.

O

1990’lı yıllardan sonra Ermeni kültüründe Türk
imgesinin oluşumuna katkı sağlayan siyaset, eğitim,
tarih ve kültür alanlarındaki gelişmelere paralel olarak
internet teknolojisinde de büyük bir devrim
yaşanmıştır. Artık belirli merkezler arasında kurulan
internet ağları, toplum tarafından da kullanılmaya
başlanmıştır. Bu durum imgenin mecrasını değiştirmiş,
hayatımıza (reel ortamın yanında) sanal alan dediğimiz
yeni bir ortamı dâhil etmiştir. Teknolojideki bu
gelişmelerin Ermeni kültüründe Türk ve Türkiye
imgesinin oluşumuna etkisi olmuştur.

In parallel with developments in the fields of politics,
education, history and culture contributing to the
formation of the Turkish image in the Armenian culture,
a major revolution occured in the internet technology. The
internet networks established between certain centers also
began to be used by the public. This situation changed the
course of the image and included a new setting in our lives
(in addition to the real setting) which we call the virtual
field. These developments in technology influenced the
formation of the Turkish and Turkey image in the
Armenian culture.

Öğr. Gör. Dr. Ercan Cihan Ulupınar “Ermeni
Kültüründe Türk İmgesini Şekillendiren Yeni Medya
Araçları” başlıklı konuşmasında, Ermeni kültürünün
bir parçası olan yeni medya araçlarında tespit ettiği
görsel, işitsel ve yazılı örneklerle Türk imgesinin sahip
olduğu ortak özellikleri irdelemiştir.

In his speech titled “New Media Tools Which Shape
Turkish Image in Armenian Culture”, Lecturer Doctor
Ercan Cihan Ulupınar addressed the common features of
the Turkish image that he identified in the new media
tools that are part of the Armenian culture with visual,
audial and written examples.

n 18 October 2019, the Ömer Engin Lütem
Conferences of 2019 continued with the conference
titled “New Media Tools Which Shape Turkish Image in
Armenian Culture” in which Lecturer Doctor Ercan
Cihan Ulupınar (Department of Armenian Language
and Culture and Department of Caucasian Literature
and Cultures of Ankara University’s Faculty of
Languages, History and Geography) was the speaker.
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Toplantı | Meeting

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun’un Bilkent Üniversitesi
Politik Düşünce Kulübü Öğrencileri için Yaptığı “1915
Olayları'nın 21. Yüzyıl Siyasetine Olan Etkileri” Başlıklı Sunum

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun Delivered a Presentation
for Bilkent University Political Thought Club Students Titled
“1915 Olayları'nın 21. Yüzyıl Siyasetine Olan Etkileri”
(“The Effects of the 1915 Events on 21st Century Politics”)

5
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A

nalist Mehmet Oğuzhan Tulun Bilkent
Üniversitesi Politik Düşünce Kulübü öğrencileri
için “1915 Olayları'nın 21. Yüzyıl Siyasetine Olan
Etkileri” başlıklı bir sunum yaptı. Tulun sunumunda
1915 Olaylarının nasıl ortaya çıktığını, bu olaylarla ilgili
soykırım söyleminin nasıl geliştiğini ve bu olaylarla ilgili
yaşanan tartışmaların Türkiye’nin dış politikasını nasıl
etkilediğini anlatmıştır. Sunum bir Soru ve Cevap
kısmıyla tamamlanmıştır.
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A

nalyst Mehmet Oğuzhan Tulun delivered a
presentation for Bilkent University Political
Thought Club students titled “1915 Olayları'nın 21.
Yüzyıl Siyasetine Olan Etkileri” (“The Effects of the 1915
Events on 21st Century Politics”). In his presentation,
Tulun explained how the 1915 Events came into being,
how the genocide discourse concerning these events
developed, and how the disputes concerning these events
have affected Turkey’s foreign policy. The presentation was
concluded with a Q&A session.

Toplantı | Meeting

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun’un Ankara’daki İsveç
Büyükelçiliğinde Türkiye’nin Değişen Dünya Düzeninde
Avrasya’ya Bakış Açısı Konusunda Yaptığı Sunum

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun Delivered a Presentation
to Swedish Officials at the Ankara Embassy of Sweden on
Turkey’s Perception of Eurasia in a Changing World Order

A

nalist Mehmet Oğuzhan Tulun İsveç’in Ankara
Büyükelçiliğinde İsveç Askeri Ataşesi Ingemar
Adolfsson ve İsveç Genelkurmay Başkanlığı yetkilisine
Türkiye’nin değişen dünya düzeninde Avrasya’ya bakış
açısı konusunda bir sunum yaptı. Tulun sunumunda
Türkiye’nin kendisini algılayış şeklinin ve dünyadaki
konumunun Soğuk Savaşın başlangıcından bu yana
nasıl evrim geçirdiğini anlatmıştır. Tulun daha sonra
Türkiye’nin günümüze Batılı müttefikleriyle ikili
ilişkilerinde yaşadıkları zorlukları, Ekim 2019’da
Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtına
Batı kamuoyu tarafından gösterilen tepkilerin
yansımaları ve Türkiye’nin Ağustos 2019’da tanıttığı
Yeniden Asya politikasıyla ilgili hedeflerini anlatmıştır.

A

nalyst Mehmet Oğuzhan Tulun delivered a
presentation to the Swedish Military Attache
Ingemar Adolfsson and an official of the Swedish General
Staff at the Ankara Embassy of Sweden on Turkey’s
perception of Eurasia in a changing world order. During
his presentation, Tulun explained how Turkey’s perception
of self and its position in the world evolved starting from
the inception of the Cold War. Tulun continued by
narrating the challenges Turkey has faced in its bilateral
relations with its Western allies in recent times, the
ramifications of the Western public’s reactions towards
Turkey’s Peace Spring Operation launched in October
2019, and Turkey’s goals in adopting the Asia Anew
Policy that was announced in August 2019.
6
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Konferans | Conference

Balkanlar: Yeni Kavşak

Balkans: The New Cross Roads

7

Kasım 2019 tarihinde Karadağ Eski Başbakanı
Sayın Igor Luksic, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen “Balkans: The New
Cross Roads” (“Balkanlar: Yeni Kavşak”) başlıklı bir
konferansta bir konuşma yapmıştır. Konferans; AVİM,
Türkiye-Karadağ Dostluk Derneği ve Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Uluslararası
Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi (USEİM) iş birliğiyle düzenlenmiştir.

O

Sayın Luksic kapsamlı sunumunda ağırlıklı olarak
Karadağ tarihi, AB’nin bölgedeki rolü, TürkiyeKaradağ ilişkileri ve Balkanlar’da Endüstri 4.0’ın rolüne
odaklanmıştır.

Mr. Luksic, in his comprehensive presentation, focused
mainly on the history of Montenegro, role of EU in the
region, relations between Turkey and Montenegro and
role of Industry 4.0 in the Balkans.

Konferans yoğun
sonlanmıştır.

The conference concluded with a lively question and
answer session.

bir

soru-cevap

kısmıyla
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n 7 November 2019 Former Prime Minister of
Montenegro Mr. Igor Luksic spoke at a conference
titled “Balkans: The New Cross Roads” that was held at
the Ankara University Faculty of Political Science. The
conference was organized by AVİM in cooperation with
the Turkey-Montenegro Friendship Association, Ankara
University Faculty of Political Science and The Center for
Research and Application on Political and Economic
Relations (USEİM) of Ankara University.

Mülakat | Interview

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun Türkiyem TV’de
“Haber Kahvaltısı” Programında 1915 Olayları ve
İlgili Tartışmalar Konusundaki Görüşlerini Paylaştı

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun Shared His Views on the
1915 Events and the Related Disputes on the Guest on the
“News Breakfast” Program of the Türkiyem TV Channel

A

nalist Mehmet Oğuzhan Tulun Türkiyem TV
kanalında “Haber Kahvaltısı” programına konuk
oldu. Tulun programda sunucunun 1915 Olayları, bu
olaylarla ilgili soykırım iddiaları ve bu konuda çıkarılmış
veya çıkarılmaya çalışılmış parlamento kararları
konusunda yönelttiği soruları cevaplandırmıştır.

A

nalyst Mehmet Oğuzhan Tulun was a guest on the
“Haber Kahvaltısı” (“News Breakfast”) program of
the Türkiyem TV channel. During the program, Tulun
answered the host’s questions regarding the 1915 Events,
the genocide allegations concerning these events, and the
parliamentary resolutions that have been adopted or are
sought to be adopted concerning this issue.
12
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Mülakat | Interview

Avim Analisti Tutku Dilaver’in Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine
Azerbaycan’ın Radius Programına Verdiği Mülakat

AVİM Analyst Tutku Dilaver Gave an Interview to “Radius”
Program, Aired on an Azerbaijani TV Channel, on the
Turkish-Russian Relations

A

nalist Tutku Dilaver katıldığı programda, son
dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin
gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.
Dilaver, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki fırsatların ve
zorlukların üzerinde durmuştur. Suriye meselesi
haricinde iki ülkenin dış politikasının ortak konuları
olan konulardan kısaca bahsetmiştir.

19
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I

n this program, Analyst Tutku Dilaver evaluated the
recent developments in the Turkish-Russian relations.
Dilaver criticized the opportunities and challenges in the
Turkish-Russian Relations. She mentioned common issues
in the foreign policies of both countries briefly except
Syrian conflict.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019- 9 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 - 9

Ermeni – Nazi İşbirliği

The Armenian – Nazi Cooperation

2

019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları, 21
Kasım 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev’in
konuşmacı olduğu “Ermeni-Nazi İşbirliği” başlıklı
toplantıyla devam etmiştir.

O

Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, Ermeni-Nazi
işbirliği ilişkilerinden bahsettiği konuşmasında,
Garegin Njdeh’nin 1920’lerde Alman Faşizmine benzer
bir öğreti hazırlamasından yola çıkarak, Ermeni
Naziliği ile Alman Faşizmi arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar üzerinde durmuştur. Mehdiyev, İkinci
Dünya Savaşı sırasında Berlin’de oluşturulan Ermeni
Ulusal Konseyi ve konseyin o dönemki faaliyetlerini
göz önünde tutarak Ermeni-Nazi işbirliğini ayrıntılı bir
şekilde ele almıştır.

During his speech in which he touched upon the
Armenian-Nazi cooperation relations, Prof. Dr. Gaffar
Çakmaklı Mehdiyev elaborated on the similarities and
differences between Armenian Nazism and German
Facism on the basis of Garegin Njdeh preparing a doctrine
in the 1920’s similar to German Facism. Mehdiyev
addressed in detail the Armenian National Council
established in Berlin during the Second World War and
the Armenian-Nazi cooperation taking into account the
council’s activities during that period.

n November 21, the 2019 Ömer Engin Lütem
Conferences continued with the conference titled
“Armenian-Nazi Cooperation”, in which Erciyes
University Literature Faculty Department of Armenian
Language and Literature Faculty Member Prof. Dr.
Gaffar Çakmaklı Mehdiyev was the speaker.

21
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Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

Azerbaycan Heyetinin AVİM Ziyareti

Azerbaijan Delegation’s Visit to AVİM

2

1 Kasım 2019 tarihinde, AVİM toplantı salonunda
Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi
Başkanı Büyükelçi Sayın Farid Shafiyev, Dağlık
Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Sayın Tural
Genceliyev, Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi
Uzmanı Sayın Cavid Veliyev, Azerbaycan Ankara
Büyükelçiliği’nden Başkatip
Sayın Elchin
Allahverdiyev ve Nigar Shiralizade’nin katılımları ile
bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleşmiştir.
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O

n 21 November 2019, a round table meeting took
place with the participation of President of the
Azerbaijan International Relations Analysis Center
Ambassador H.E. Farid Shafiyev, President of the
Nagorno-Karabakh Azerbaijan community Tural
Genceliyev, International Relations Analysis Center
Specialist Cavid Veliyev, First Secretary of Azerbaijan
Embassy in Ankara Elchin Allahverdiyev and Nigar
Shiralizade.

Toplantı | Meeting

Balkanlar’daki Müslüman Varlığını Ortadan Kaldırma
Amacı ve Türkiye’nin Unutulmuş Mülteci Krizi

The Balkan Reconquista and Turkey’s
Forgotten Refugee Crisis

2

2 Kasım 2019 tarihinde tarihçi William H. Holt
AVİM’de düzenlenen “Balkanların Yeniden Fethi
ve Türkiye’nin Unutulmuş Mülteci Krizi” başlıklı
toplantıda konuşma yapmıştır.

O

Kitabını temel alan kapsamlı konuşmasında Holt 18771878 tarihli Rus-Osmanlı Savaşı öncesi ile sırasında
katledilen, tecavüz edilen ve genel olarak Balkanlardan
ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan
Müslümanların karşılaştıkları zorlukları konu alan tanık
ifadelerini sunmuştur. Bu trajediyi göz önünde
bulundurarak, Holt göç ve Anadolu’ya yeniden iskân
süreci sırasında Müslümanların ıstırabını bilhassa
irdelemiştir. Bunlarla beraber, Holt kitabında Osmanlı
devlet sistemine, Bulgar milliyetçiliğine, Türklere,
İslam’a ve oryantalizme karşı düşmanlığa odaklandığını
belirtmiştir.

In his comprehensive lecture based on his book, Mr. Holt
pointed out eyewitness stories regarding the difficulties
faced by Muslims who were massacred, raped, and forced
to flee from the Balkans in general and Bulgaria to
Turkey preceding to and during the Russo-Ottoman War
of 1877-1878. Considering this tragedy, Mr. Holt
examined in particular the suffering of Muslim refugees
during migration and their resettlement process in
Anatolia. In addition to these, Mr. Holt expressed that he
focused on the Ottoman state system, Bulgarian
nationalism, hostility towards Turks and Islam, and
orientalism in his book.

Toplantı soru-cevap kısmı ile sona ermiştir.

The lecture concluded after a lively question and answer
session.

n 22 November 2019, historian William H. Holt
spoke at a lecture titled “The Balkan Reconquista
and Turkey’s Forgotten Refugee Crisis” that was held at
AVİM.
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Konferans | Conference

Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Analizi

The Analysis of the Turkish-Armenian Relations

A

nalist Tutku Dilaver, Bursa Uludağ Üniversitesi
Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama
ve Araştırma Merkezi ve Diplomasi Araştırmaları
Derneğinin
düzenlediği
"Türkiye-Ermenistan
İlişkilerinin Analizi" başlıklı konferansta sunum
yapmıştır.
Konferansta tarihten bu yana Türk-Ermeni ilişkilerinin
gelişimi ele alınmıştır. Dilaver, bu konferansta “Güncel
Gelişmeler Bağlamında Türkiye-Ermenistan İlişkileri”
başlıklı bir sunum yapmıştır. Dilaver, 1991’den
günümüze kadar, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin
parametrelerini ve ilişkilerin bu parametreler etrafında
nasıl şekillendiğini anlatmıştır.
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A

nalyst Tutku Dilaver delivered a speech at a
conference titled "Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin
Analizi" organized by Türk Devletleri ve Akraba
Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Turkic
Countries and Related Communities Research and
Application Center) and Diplomasi Araştırmaları
Derneği (Diplomatic Research Association).
In the conference, improvement of the Turkish-Armenian
relations from the beginning was reviewed. Dilaver made
a presentation titled “Güncel Gelişmeler Bağlamında
Türkiye-Ermenistan İlişkileri” (Turkish-Armenian
Relations in the Context of Current Affairs) at the
conference. Dilaver mentioned the parameters of the
Turkish Armenian relations from 1991 until today and
how this parameters affected relations.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019- 10 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 - 10

Arjantin’de Ermeniler Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Armenians in Argentina

4

Aralık 2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Ermeni Dili ve Kültürü
Anabilim Dalı doktora öğrencisi Mehtap İnal
Kutlutürk’ün konuşmacı olduğu “Arjantin’de Ermeniler
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı konferans AVİM’de
gerçekleştirildi.
Arjantin’e Ermeni göçlerinin sebeplerini, Arjantin göç
politikalarını ele alarak ortaya koyan Kutlutürk,
sunumunda ayrıca Arjantin Ermeni diasporasının
ulusal kimliği korumak amacıyla ve soykırım iddiaları
doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri dinleyicilerle
paylaştı.

O

n December 4, 2019 a conference titled “A Study On
The Armenians In Argentina” took place at AVİM
in which Ankara University Social Sciences Institute
Department of Armenian Language and Culture
doctorate student Mehtap İnal Kutlutürk was the speaker.
Kutlutürk, who presented the reasons for the Armenian
migration to Argentina by addressing Argentina’s
migration policies, also shared with the audience the
activities conducted by Argentina’s Armenian diaspora
with the aim of preserving the national identity and in
line with the genocide claims during her presentation.

4
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Sempozyum | Symposium

5. Türk – Yunan Genç Liderler Sempozyumu

5. Turkish – Greek Young Leaders Symposium

4

-7 Aralık 2019 tarihlerinde NATO Kamu
Diplomasisi, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (CIES), Navarino Network ve Friedrich
Naumann Vakfı işbirliği ile “5th Greek-Turkish Young
Leaders Symposium on Security” (5. Yunan-Türk Genç
Liderler
Sempozyumu,
Güvenlik)
Kavala,
Yunanistan’da gerçekleşmiştir. Sempozyum’a siyaset
bilimi, gazetecilik ve kamu sektöründen 15 Yunan ve
15 Türk katılmıştır. Yunanistan ve Türkiye’nin
benzerlik ve farklarının tartışılmasının yanı sıra güven
inşasına yönelik çalıştaylar da yürütülmüştür.
Sempozyum katılımcılarından biri de AVİM’den
Analist Hazel Çağan Elbir olmuştur.

4-7
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T

he Greek-Turkish Young Leaders Symposium on
Security (4-7 December 2019) organized by NATO
Public Diplomacy, Kadir Has University Center for
International and European Studies (CIES), the
Navarino Network and the Friedrich Naumann
Foundation, held in Kavala, Greece, where 15 Greek and
15 Turkish people came together from different
proficiencies such as political science, journalism, and
public sector. Besides discussing similarities and differences
between Greece and Turkey, participants conducted peer
to peer workshops on how to improve our bilateral
relations. AVİM analyst Hazel Çağan Elbir was also one
of the participants of the Symposium.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2019- 11 | Ömer Engin Lütem Conferences 2019 - 11

“Rus Kışı”: Çarlık Hükümeti ve
Taşnaksutyun Davası (1908-1912)

“Russian Winter”: Tsarist Government and
Tashnaksutiun Case (1908-1912)

1

2 Aralık 2019 tarihinde, TED Üniversitesi Temel
Bilimler Birimi Öğretim Görevlisi Doktor Onur
Önol’un konuşmacı olduğu “Rus Kışı”: Çarlık
Hükümeti ve Taşnaksutyun Davası (1908-1912)
başlıklı konferans AVİM’de gerçekleştirilmiştir.
2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında
gerçekleştirilen toplantıda bu ilginç davanın hikâyesini
dinleyicilerle paylaşan Dr. Önol, Birinci Dünya
Savaşı’nın arifesinde Rusya Ermenileri’nin çarlık
rejimine nasıl tekrardan bağlandığını ve bunun
sonuçlarını dinleyicilere sunmuştur.

O

n December 12, 2019, a conference titled “Russian
Winter”: Tsarist Government and Tashnaksutiun
Case (1908-1912)” took place at AVİM in which TED
University Dr. Onur Önol was the speaker.
Dr. Önol, who shared the story of this interesting case with
the audience in this conference conducted within the
framework of the 2019 Ömer Engin Lütem Conferences,
presented to the audience how the Armenians of Russia
were connected to the Tsarist regime once again on the eve
of the First World War and the concequences of this.
The conference was concluded after a Q & A session.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.

12
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Konferans | Conference

1915 Olayları Hakkında Mitler ve Propaganda

Myths and Propaganda on the 1915 Events

1

O

Konferansın bir diğer davetli konuşmacısı olan AVİM
Misafir Araştırmacısı Dr. Maxime Gauin ise
konuşmasında, tartışılamaz bir dogma hâline
getirilmeye çalışılan soykırım tezi savunucularının
iddialarını gündeme getirirken başvurdukları
kaynaklarda kullandıkları seçicilik, çarpıtma ve yalan
belge üretme gibi yöntemler hakkında somut örnekler
verdi. Dr. Gauin, konuşmasını, çalışmalarında ortaya
koyduğu bu yöntemler hakkında şimdiye kadar
muhataplarından herhangi bir cevap almadığını ve
kendilerinden cevap beklediğini vurgulayarak
tamamladı.

AVİM’s Scholar in Residence Dr. Maxime Gauin, who
was also an invited speaker at the conference, provided the
audience with examples of the selectivity of the advocates
of the genocide thesis with respect to the archival
documents. He also gave concrete examples regarding the
ways in which this group distorts documents and forges
non-existing ones while arguing for their specific
interpretations as it tries to present its particular view as
an indisputable reality. Dr. Gauin finalized his speech by
emphasizing that he has been waiting for the response of
the advocates of the genocide thesis whom he criticizes for
selectivity, distortion and forgery, yet such a response has
not been given for years now.

3 Aralık 2019 tarihinde Litvanya’nın başkenti
Vilnius’da, Türkiye’nin Vilnius Büyükelçiliği
tarafından “1915 Olayları Hakkında Mitler ve
Propaganda” başlıklı bir konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak davet edilen AVİM
Kıdemli Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel, 1915
olaylarını soykırım olarak değerlendiren çevrelerin,
tezlerini kabul ettirmek adına kullandıkları söylem ve
yöntemlerin bir değerlendirmesini yaptı. Dr. Tuncel,
son yıllarda özellikle Doğu Avrupa’da ciddi bir endişe
kaynağı olan “hibrit tehditler” kavramsallaştırmasının,
bu söylem ve yöntemlerin anlaşılması için oldukça
kullanışlı bir çerçeve sunduğunu belirtti. Soykırım
tezinin savunucularının temel stratejisinin soykırım
tezini tartışılamaz bir gerçek olarak dogmalaştırmak
olduğunun altını çizen Dr. Tuncel, şayet konuyla ilgili
bir çözüm bulunması isteniyorsa yapılması gereken
şeyin açık, dürüst ve rasyonel tartışmaları mümkün
kılacak mekanizmaların oluşturulması olduğunu
söyledi.

13
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2019
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n 13 December 2019, Turkish Embassy in Vilnius
(Lithuania) organized a conference titled “Myths
and Propaganda on the 1915 Events” in this city. AVİM
Senior Analyst Dr. Turgut Kerem Tuncel, who was an
invited speaker at this conference, made an evaluation of
the discourses and the methods that are employed by the
groups, which try to impose a specific interpretation of the
1915 events as genocide. Dr. Tuncel argued that the
conceptualization of “hybrid threats,” which, in recent
years, is a source of great concern especially in Eastern
Europe, provides a very useful framework to make sense
of strategies, tactics and methods of these groups. Dr.
Tuncel, underlining that the main strategy of the
advocates of the genocide thesis is to turn the genocide
thesis into a dogma as an unquestionable truth, stated
that if there is a real desire to find a solution regarding
the controversy over the characterization of the 1915
events, mechanisms that would enable open, honest and
rational discussions need to be established.

Maxime Gauin Doktora Derecesini Aldı

Maxime Gauin Earned His PhD Degree

A

VİM Misafir Araştırmacısı Maxime Gauin, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde
doktora derecesini almıştır. Dr. Maxime Gauin’ı tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.

A

VİM Scholar in Residence Maxime Gauin received
his Ph.D. in Middle East Technical University,
Department of History. We congratulate Dr. Maxime
Gauin and wish him continued success.

17
Aralık
December
2019

2019 Yıllık Rapor | Annual Report

57

Panel | Panel

Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Turkish-Armenian Relations

A

nalist Tutku Dilaver, Anadolu Üniversitesi
Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Diplomasi
Araştırmaları Derneğinin ortaklaşa düzenlediği
"Türkiye-Ermenistan İlişkileri" başlıklı panele
katılmıştır. Dilaver, “Güncel Gelişmeler Bağlamında
Türkiye-Ermenistan İlişkileri” başlıklı bir sunum
gerçekleştirmiştir.
Dilaver sunumunda, 1991’den günümüze kadar
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini, aktör odaklı yaklaşım
çerçevesinde değerlendirmiştir.

20
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A

nalyst Tutku Dilaver attended a panel titled
"Türkiye-Ermenistan İlişkileri" organized by the
partnership of Anadolu Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Merkezi (Anadolu University Strategic
Research Center) and Diplomasi Araştırmaları Derneği
(Diplomatic Research Association). Dilaver made a
presentation titled “Güncel Gelişmeler Bağlamında
Türkiye-Ermenistan İlişkileri” (Turkish-Armenian
Relations in the Context of Current Affairs).
In her presentation, Dilaver evaluated TurkishArmenian relations since 1991 within the framework of
actor-based approach.

Çalıştay | Workshop

Yeniden Asya Çalıştayı

Asia Anew Workshop

2

6 Aralık 2019 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı
Startejik Araştırmalar Merkezi tarafından “Yeniden
Asya Çalıştayı” düzenlenmiştir. Dışişleri Bakanı Sayın
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11. Büyükelçiler Konferansı’nda
açıkladığı
“Yeniden
Asya”
politikasının
şekillendirilmesi amacıyla üniversite ve düşünce
kuruluşlarının temsilcilerinin politika önerilerini almak
üzere gerçekleştirilen Çalıştay’a AVİM Başkanı E.
Büyükelçi Alev Kılıç, AVİM Danışmanı E. Büyükelçi
Yiğit Alpogan ve AVİM analistleri de katılmıştır.
Açılışın ardından Orta Asya, Doğu Asya, Güney Asya
ve Güneydoğu Asya bölgelerinin ele alındığı dört farklı
oturum düzenlenmiştir.

O

n 26 December 2019, an “Asia Anew Workshop”
was organized by the Ministry of Foreign Affairs
Center for Strategic Research. The workshop, which was
conducted with the aim of receiving policy
recommendations from representatives of universities and
think tanks in order to shape the “Asia Anew” policy stated
by Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu during the 11.
Ambassadors Conference, was also attended by AVİM
President R. Ambassador Alev Kılıç, AVİM Consultant
R. Ambassador Yiğit Alpogan and AVİM analysts.
Following the opening, four separate sessions took place in
which Central Asia, Eastern Asia, Southern Asia and
Southeast Asia were addressed.
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Onuncu Kuruluş Yıldönümünde AVİM

AVİM on the Tenth Anniversary of its Founding
Teoman Ertuğrul TULUN
Analist, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)
Analyst, Center for Eurasian Studies (AVİM)

A

vrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) 2 Ocak 2020
tarihinde, Ankara merkezli, kar amacı gütmeyen
bir düşünce kuruluşu olarak yürüttüğü faaliyetlerinde
on yıllık bir çalışma dönemini geride bırakmıştır.
Kurumsal kimliğinin başlangıç tarihi 2 Ocak 2009
olmakla birlikte AVİM’ in bir düşünce kuruluşu genel
çerçevesi ve anlayışı içinde yaptığı çalışmaların
geçmişinin yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarına
uzandığının belirtilmesi gerekir.

Bilindiği gibi, Türkiye’de düşünce kuruluşları
genellikle 1970’lerde ortaya çıkmış olmakla birlikte
gelişmeleri hayli uzun sürmüş ve ancak 2000’lerden
itibaren sayıları ve etkinlikleri artmaya başlamıştır. Bu
bağlamda, 1990’ların sonunda Ankara’da kurulan,
düşünce kuruluşları arasında seçkin bir yere sahip
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ASAM)
bünyesinde 2000 yılının sonunda oluşturulan Ermeni
Araştırmaları Enstitüsü (ERAREN), Ermeni Sorunu
konusunda nitelikli akademik çalışmalar yürütmüştür.
ERAREN 2001 yılında, yılda dört kez yayınlanmak
üzere “Ermeni Araştırmaları” dergisi ile yılda iki kez
yayınlanmak üzere “Review of Armenian Studies”
dergilerini çıkarmaya başlamıştır. Enstitü ayrıca, 2005
yılında, özellikle 19. yüzyılda Balkanlar ve
Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğuna sürülen Türk
ve Müslüman halkların durumunu aydınlatmak üzere
“Uluslararası Suçlar ve Tarih” dergisini yayımlamaya
başlamıştır.
ASAM on yılı aşan faaliyetten sonra 2008 yılında
kapanmış, bunun üzerine ERAREN, Enstitüsü’nün
yerine geçmek üzere, 2 Ocak 2009 tarihinde, merhum
E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem başkanlığında
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T

he Center for Eurasian Studies (AVİM), on 2
January 2020, as an Ankara-based non-profit
think tank, has left behind an ten-year working period
in its activities. Although the start date of its corporate
identity is January 2, 2009, the studies made by AVİM
within the framework and understanding of a think
tank date back to the first years of the twenty-first
century.
As is known think tanks in Turkey began to emerge in the
1970s. However, it took a relatively long time for these
institutions to make headway, and it was not until the
2000s that their number and efficacy started to increase.
The Center for Eurasian Strategic Studies (ASAM)
which was established at the end of the 1990s in Ankara
has a distinguished place amongst these think tanks. The
Institute for Armenian Research (ERAREN) was
established in the late-2000s under the ASAM and
carried out qualified academic studies on the Armenian
Question. As of 2001, ERAREN began publishing two
journals, namely the Armenian Studies, which is issued
four times a year, and the Review of Armenian Studies
which is issued twice a year. In addition, in 2005,
ERAREN started publishing the journal International
Crimes and History, particularly to shed light on the
Turkish and Muslim communities who were deported
from the Balkans and Caucasia to the Ottoman Empire
in the 19th century.
ASAM was closed in 2008 after more than ten years of
activity and for replacing the ERAREN, the Center For
Eurasian Studies (AVİM) was founded on January 2,
2009, under the chairmanship of the late Ambassador
(R) Ömer Engin Lütem. AVİM, in addition to

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) kurulmuştur.
AVİM, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün tüm
işlevlerini yüklenmesine ek olarak Avrasya Bölgesi ile
ilgili incelemeler yapmayı da hedeflemiş, çalışma
sahasını genişletmiştir.
AVİM’in temel çalışma alanı olan Avrasya, Avrupa’nın
en batısındaki Atlantik Okyanusu ile Asya’nın en
doğusunda Pasifik Okyanusu arasında yer alan çok
geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çok geniş alan içinde
AVİM’in çalışmalarında öncelikle odaklandığı alanlar
Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Orta
Asya’dır. Değişen küresel jeopolitik bağlamda
Türkiye’nin içinde yer aldığı, Avrasya güvenliği ve
istikrarı açısından kilit öneme sahip coğrafyada
Kafkasya ve Balkanlar iki önemli fay hattını
oluşturmaktadır. Bu nedenle, AVİM çalışmalarında bu
iki bölge üzerinde özellikle yoğunlaşmaktadır.
AVİM Avrasya ile ilgili çalışmaları çerçevesinde, 2013
yılından bu yana, “Yapıcı Avrasyacılık” (Constructive
Eurasianism) kavramını gündeme getirmekte,
Avrasya’ya yönelik tanımlarda Batı’ya alternatif
arayışına dayalı anlayışı reddetmekte, yeni rekabetler
ve düşmanlıklar yaratmak değil, değişen bir dünyada
Türkiye’nin kendisini daha iyi konumlandırabilmesini
sağlayabilecek iş birliği olanakları yaratılmasına
yönelik yeni yollar açılmasını önermektedir.
Türkiye’nin Batı ile bütünleşmesini savunurken, aynı
zamanda Doğu ile yeni bir ilişkiler düzenine
geçilmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda
AVİM 2017 Ekim ayından itibaren “Avrasya
Dünyası/Eurasian World” dergisini de yayımlamaya
başlamıştır. Bu kapsamda, yarı akademik nitelikteki
dergide, Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz
Bölgesi, Kafkasya ve Orta Asya’da yaşanan ekonomik,
toplumsal ve siyasi gelişmelere ışık tutacak Türkçe ve
İngilizce analiz ve mülakatlar yer almaktadır. Bunun
yanında, Batı ve Güney Avrupa, İran, Afganistan,
Hindistan, Pakistan, Çin, Kore, Japonya ve ASEAN
ülkeleri gibi Avrasya çevresindeki coğrafyalarda
yaşanan süreçler de Avrasya’daki gelişmelerle ilgileri
oranında dergide yer alabilmektedir.
Gelinen aşamada AVİM halen, Avrasya Dünyası
dergisi ve aşağıdaki hakemli üç akademik dergiyi
çıkarmaktadır:
• Ermeni Araştırmaları (Türkçe, 2001’den beri)
• Review of Armenian Studies (İngilizce,
2002’den beri)

shouldering all the functions of the Armenian Research
Institute, aimed to conduct studies on the Eurasian
Region and expanded its field of study.
Eurasia, which is the main field of study of AVİM, covers
a vast area extending from the Atlantic Ocean in the
westernmost part of Europe to the Pacific Ocean in the
eastern edge of Asia. Within this very wide area, the
regions that AVİM primarily focuses on are the Balkans,
the Wider Black Sea Region, the Caucasus and the
Central Asia. Turkey, in the changing global geopolitical
context, is situated in a key geography for the security and
stability of Eurasia. The Caucasus and the Balkans are
in fact the two major fault lines in this geography. For
this reason, AVİM focuses particularly on these two
regions in its studies.
AVİM, within the framework of its studies on Eurasia,
has been bringing to the agenda the concept of
“Constructive Eurasianism” since 2013. In this context,
the “Constructive Eurasianism” concept rejects the
understanding based on the search for an alternative to
the West in definitions for Eurasia and instead of creating
new rivalries and antagonisms, proposes for the creation
of new avenues for cooperation through which Turkey can
position itself properly in a changing world. While
defending Turkey's integration with the West, at the same
time, underlines the importance of developing a new
relationship with the East. In this context, AVİM has
started to publish the “Eurasian World/Avrasya Dünyası”
journal since October 2017. In this context, this semiacademic journal includes Turkish and English analyses
and interviews that will shed light on the economic, social
and political developments in Central and Eastern
Europe, the Balkans, the Black Sea Region, the Caucasus
and Central Asia. In addition, processes in geographies
around Eurasia like in Western and Southern Europe,
Iran, Afghanistan, India, Pakistan, China, Korea, Japan
and ASEAN countries can be included in the journal in
proportion to their relevance for the developments in
Eurasia.
At the current stage, AVİM is presently publishing the
Eurasian World journal and the following three peerreviewed academic journals:
• Ermeni Araştırmaları (in Turkish; since 2001)
• Review of Armenian Studies (in English; since
2002)

• International Crimes and History / Uluslararası
Suçlar ve Tarih (Türkçe ve İngilizce, 2005’ten
beri)

• International Crimes and History / Uluslararası
Suçlar ve Tarih (bilingual in English and
Turkish; since 2005)

Bu dergilerin, uluslararası alanda yayın yapmanın
giderek zorlaştığı ve tekelleştiği bir ortamda özellikle

It is beneficial to emphasize that these journals provide a
very useful opportunity for academics and researchers of
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Türk ve Türk dünyasındaki çeşitli yükseköğrenim
kurumlarındaki akademisyenler ve araştırmacılar için
çok yararlı bir olanak sunduğunun bu noktada
vurgulanmasında yarar görülmektedir. Ayrıca, yukarıda
belirtilen dönemsel yayınların yanı sıra,haftada beş gün,
iki dilde yayınlanan ve güncel konuları ele alan“Günlük
Bülten” in, akademik çalışmalara ve araştırmalara da
katkı sağlayabilecek önem taşıyan bir AVİM yayını
olduğunun belirtilmesi gerekir.
Kâr amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir düşünce
kuruluşu olan, kısıtlı yerel ve mütevazı mali katkılarla
varlığını sürdüren ve uluslararası özel fonlardan,
yabancı kaynaklı vakıflardan proje bazında veya mali
yardım çerçevesinde hiçbir katkı almayan AVİM, bu
yoğun ve zamanlı iş yükünü sınırlı sayıdaki insan
kaynağının
özverili
çalışmalarıyla
yerine
getirmektedir. Kuruluşunun on birinci yılını idrak
eden AVİM bu çalışmalarını aynı özenle sürdürmeye
devam edecektir.
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the higher education institutions both in Turkey and in
the Turkic world for publishing their studies in peerreviewed journals. It should be noted that in addition to
the periodical publications mentioned above, “Daily
Bulletin”, which is published by AVİM five days a week,
in two languages which deals with current issues, is an
important publication that can contribute to academic
studies and research.
AVİM, which is a non-profit and independent think
tank, maintains its existence with limited local and
modest financial contributions, and does not receive any
contributions from international private funds and
foreign foundations neither on a project basis nor within
the framework of financial aid. AVİM has been
shouldering this comprehensive and time-consuming
workload with the diligent work of a limited number of
personnel. Realizing the eleventh year of its foundation,
AVİM will continue to carry out its studies with the same
care and diligence.

Medyada
AVİM
AVİM in Media
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Yayınlar
Publications

AVİM GÜNLÜK BÜLTEN / AVİM DAILY BULLETIN

68

I

A

VİM, basılı yayınların yanı sıra internet sayfası
(www.avim.org.tr) ile de ön plana çıkmaktadır.
AVİM, AVİM analistleri tarafından özenle oluşturulan
günlük bültenleri ile gündemi yakından takip etmekte,
takipçilerini de güncel tutmaya çabalamaktadır. Ayrıca,
AVİM analistleri gündeme dair önemli konuları
irdeleyerek, konularla ilgili yorum ve analizlerini
kaleme almaktadır. AVİM Blog kısmında ise AVİM’i
takip eden araştırmacı, akademisyen ve diplomatların
yazıları bulunmaktadır. Böylece AVİM’in ilgi alanlarını
oluşturan tüm çalışmalara, araştırmalara ve ufuk açan
yeni fikirlere tek bir adresten ulaşılabilmektedir.

n addition to printed publications, AVİM also stands
out with its website (www.avim.org.tr). Through the
daily bulletins dilligently prepared by its analysts, AVİM
seeks to carefully follow the daily agenda and to keep
AVİM's followers up to date with recent news. AVİM
analysts reviews important issues related to the agenda
and contribute to AVİM Daily Bulletin with their
comments, analyses and reports on the recent issues. The
AVİM Blog section contains articles by researchers,
academics and diplomats who follow AVİM. Thus, all
the studies, research and articles perteining to AVİM's
field of interest can be reached the AVİM website.

AVİM, Kafkasya, Balkanlar, Asya, Avrupa ve Irak’taki
siyasi gelişmeleri takipçilerine hergün aktardığı bir araç
olarak, AVİM Günlük Bülteni 2020 yılında da sayıları
artan takipçilerine ulaştırmaya devam edecektir. AVİM
Günlük Bülteni’ne abone olmak çok kolaydır.
Avim.org.tr internet sayfamızın sağ tarafında bulunan
“abone ol” kısmına e-posta adresinizi yazmanız yeterli
olacaktır. AVİM analistlerinin yorum ve analizlerinin,
duyuru ve etkinlik haberlerinin Blog’da yayınlanan
yazıların ve bunların yanında Türkçe ve yabancı
basından derlenen haberlerin yer aldığı iki dilli AVİM
Günlük Bülteni, e-posta aracılığıyla her gün yaklaşık
7000 alıcıya ulaşmaktadır.

The AVİM Daily Bulletin is a means through which
AVİM conveys to its followers the current developments
in the Caucasus, the Balkans, Asia, Europe and Iraq. The
AVİM Daily Bulletin will continue to be delivered to an
increasing number of followers in 2020. It is very easy to
subscribe to the AVİM Daily Bulletin. Just type your email address and click the “subscribe” button on the
right-hand side of AVİM website. The bilingual AVİM
Daily Bulletin, which includes AVİM analysts' comments
and analysis, announcements, events, and the articles
published in the blog as well as news from Turkish and
foreign press, reaches approximately 7000 recipients every
day via e-mail.

AVİM, kamuoyunun ve özellikle araştırmacıların
Kafkasya, Balkanlar, Asya, Avrupa ve Irak’ta yaşanan
gelişmeleri günü gününe takip etmesini kolaylaştıran
önemli bir araç olduğu inancıyla AVİM Günlük
Bülteni’ni 2020’de de yayınlamaya devam edecektir.

Considering that it is an important means that facilitates
being up to date with developments in the Caucasus, the
Balkans, Asia, Europe and Iraq, AVİM will continue to
publish the AVİM Daily Bulletin in 2020.
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Ermeni Araştırmaları Enstitüsü İnternet Sitesi

Website of the Institute for Armenian Research

E

rmeni Araştırmaları Enstitüsü (ERAREN)
internet sitesine teknik sorunlar nedeniyle
ulaşılması geçici olarak mümkün olamamıştır. 1915
Olaylarının tarihi, siyasi ve hukuki yönlerini inceleyen
bu değerli kaynağın idame ettirilebilmesini Avrasya
İncelemeleri Merkezi (AVİM) söz konusu internet
sitesine erişilmesini olanaklı hale getirmiştir.

I

ERAREN internet sitesine şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.eraren.org/

The website of ERAREN can be accessed from the
following link: http://www.eraren.org/

nstitute for Armenian Research (ERAREN) website
was temporarily inaccessible due to technical problems.
In order to ensure the maintenance of this important
source on the examination of the historical, political and
legal aspects of the 1915 Events, the Center for Eurasian
Studies (AVİM) has intervened and ensured accessibility
to the website.
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rmeni Araştırmaları dergisi, kendi alanında
bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların
yayınlanması ve akademisyenler/araştırmacılar arasında
akademik tartışmaların desteklenmesi amacıyla 2001
yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Hakemli bir dergi
olan Ermeni Araştırmaları, yılda üç defa
yayınlanmaktadır. Dili Türkçe’dir. Derginin editörü
AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü AVİM Analisti Tutku Dilaver’dir.
Ermeni Araştırmaları dergisi EBSCO ve TÜBİTAKULAKBİM tarafından taranmaktadır.

rmeni Araştırmaları (Armenian Studies) was
started in 2001 with the aim of publishing academic
research and promoting inter-disciplinary debate among
academics/researchers on issues within the scope of
Armenian Studies. As a peer reviewed journal Ermeni
Araştırmaları is published three-times a year. Language
of this journal is Turkish. AVİM Director (R)
Ambassador Alev Kılıç is the editor and Analist Tutku
Dilaver is the managing editor of Ermeni Araştırmaları.
Ermeni Araştırmaları is indexed by EBSCO and
TÜBİTAK/ULAKBİM.

Ermeni Araştırmaları, Ermenistan siyaseti, Ermenistan
tarihi, Ermenistan’da kültürel ve sosyo-politik
gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası
politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistanİran ilişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konular
hakkındaki akademik çalışmaları yayınlamaktadır.
Ermeni Araştırmaları, Justin McCarthy, Guenter Lewy,
Edward J. Erickson, Norman Stone, Jeremy Salt gibi
önde gelen akademisyenlerin çalışmalarına sayfalarında
yer vermiştir.

Ermeni Araştırmaları accepts submissions on a range of
subjects that include Armenian politics, history, culture,
socio-political developments in Armenia, regional and
international politics of Armenia, Turkey-Armenia
relations, Iran-Armenia relations, Armenia’s relations
with the states in the Caucasus, US-Armenia relations
and EU-Armenia relations.

2019 yılında Ermeni Araştırmaları dergisinin 62., 63.
ve 64. sayıları yayınlanmıştır.
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Previous issues include contributions of prominent
scholars such as Justin McCarthy, Guenter Lewy,
Edward J. Erickson, Norman Stone and Jeremy Salt.
62nd, 63th and 64hth issues of Ermeni Araştırmaları
were published in 2019.

Ermeni Araştırmaları, 62. Sayı

Ermeni Araştırmaları, Issue 62

Ermeni Araştırmaları dergisinin 62. sayısında dört
makale ve iki kitap tahlili bulunmaktadır.

In the 62nd issue of our journal, there are four articles
and two book reviews.
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Başyazı olan “Olaylar ve Yorumlar” kısmında,
Ermenistan’ın iç ve dış siyasetinde ve TürkiyeErmenistan ilişkilerinde, Aralık 2018-Mart 2019
arasındaki döneminde meydana gelen gelişmeler ele
alınmaktadır. Makalede, Ermenistan’da yapılan erken
genel seçimler, Paşinyan’ın zaferi sonrasında yeni
kabinenin açıklanması, yolsuzlukla mücadele ve eski
yönetimle hesaplaşmalar ile Dağlık Karabağ sorunu
gibi gelişmeler değerlendirilmektedir. Ayrıca Paşinyan
iktidarının, bir yandan Rusya ile ilişkilerine gölge
düşürmemeye çalışırken, diğer yandan Batı ile
yakınlaşma çabalarına dikkat çekilmektedir. Son olarak
Türkiye ile ilişkiler konusunda Ermenistan’ın yeni
yönetiminin içi boş bir söylemden öteye gitmeyen
açıklamalarına yer verilmektedir.
Hayati Aktaş’ın “I. Dünya Savaşı Sonrasında
Karadeniz’de Bağımsız Ermenistan Devleti Kurulması
Planları” başlıklı makalesi, Paris Barış Konferansı'nda
Büyük Ermenistan'ın kurulması çabalarını ele
almaktadır. Bu kurulması planlanan Ermenistan'ın
denize çıkışı olabilmesi için Trabzon vilayetinin nasıl
plana dâhil edilmeye çalışıldığı incelenmekte;
bölgedeki Pontusçu Rumlar ile Ermeniler arasındaki
anlaşmazlıkların ve nüfus olarak azınlıkta olmalarının
sürece nasıl etki ettiği değerlendirilmektedir.
Ayşe Zamacı’nın “Ermeni Milliyetçiliğinin
Siyasallaşmasında Ermeni Muallimlerinin Faaliyet Ve
Rolleri” başlıklı makalesinde Ermeni milliyetçisi
eylemlerin eğitim kurumlarının da dâhil olduğu geniş
bir sahada icra edilmeye başlaması ve isyana dönüşecek
bu eylemlerin genişleyip yayılmasında Ermeni
muallimlerin rolü incelenmektedir. Makalede 19.
yüzyılın sonlarında Anadolu’da Ermeni isyanlarının
çıkmaya başladığı bir süreçte, Ermeni muallimlerin
önceki yıllara nazaran daha yoğun bir biçimde çeşitli
suç hadiselerine nasıl karıştıkları arşiv belgelerinden
örneklerle gösterilmektedir.
Elnur Kelbizadeh’nin “Robert Koçaryan'ın
Cumhurbaşkanlığı Döneminde Ermenistan-İran
İlişkileri” başlıklı makalesinde SSCB’nin çökmesinin
ardından Kafkas cumhuriyetleriyle ilişkilerin İran dış
politikasında artan önemi ve Robert Koçaryan
döneminde Ermenistan’la İran arasındaki ilişkilerin
gelişmesi incelenmektedir. Makalede, Ermeni tarafının
İran ile ilişkilerinde daha çok ekonomik yönlerin
geliştirilmesine ilgi duyduğu, ancak İran’ın Avrupa
devletleri ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların
ekonomik sonuçlarını yumuşatmak için Ermenistan'ın
imkânlarını
kullanmaya
çalıştığından
bahsedilmektedir.
Son olarak, bu sayımızda iki de kitap tahlili
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Tutku Dilaver
tarafından hazırlanan Talin Suciyan’ın “Modern

In the “Olaylar ve Yorumlar” (Facts and Comments)
chapter as an editorial, developments between December
2018 and March 2019 in the internal and external
affairs of Armenia and the relations between Turkey and
Armenia are discussed. In this Article, developments such
as early elections in Armenia, declaration of the new
cabinet after the victory of Pashinyan, fighting against
corruption and dealing with former administration, and
Nagorno-Karabakh Conflict are evaluated. In addition,
efforts of Pashinyan government to approach with the
West while trying not to overshadow its relations with
Russia are emphasized. Lastly, statements of the new
government of Armenia on the relations with Turkey,
which does not go behind empty words, are referred.
The article titled “I. Dünya Savaşı Sonrasında
Karadeniz’de Bağımsız Ermenistan Devleti Kurulması
Planları” (The Plans To Establish an Independent
Armenian State at The Black Sea after the World War
I) by Hayati Aktaş, considered the efforts to establish the
Greater Armenia in the Paris Peace Conference. It is
examined how Trabzon province is tried to be included
in the plan in order for planned-Armenia to be launched
to the sea; and it is evaluated how the disputes between
the Pontus Greeks and Armenians in the region and the
fact that they are in the minority as a population affect
the process.
In the article titled “Ermeni Milliyetçiliğinin
Siyasallaşmasında Ermeni Muallimlerinin Faaliyet Ve
Rolleri” (The Activities and Roles of Armenian Teachers
in The Politicizatıon of Armenian Nationalism) by Ayşe
Zamacı, beginning of the Armenian nationalist actions
in a broad range of fields including educational
institutions and the role of Armenian teachers in these
actions which spread out and became a rebellion are
examined. In this article, it is shown with the examples
of archive documents how Armenian teachers involved
various crimes intensively compared to previous years.
In the article titled “Robert Koçaryan'ın
Cumhurbaşkanlığı Döneminde Ermenistan-İran
İlişkileri” (Armenia-Iran Relations in the Period of the
Presidency of Robert Kocharian) by Elnur Kelbizadeh,
increasing importance of the relations with Caucasus
states in the Iran foreign policy and the relations between
Armenia and Iran during the Robert Kocharian era are
studied. In the article, it is mentioned that the Armenian
side is more interested in developing economic aspects in
its relations with Iran, but Iran tries to use Armenia's
opportunities to soften the economic consequences of the
sanctions imposed by the European states and the U.S.
Finally, in this issue, there are two book reviews. The first
of these is the book review of Talin Suciyan’s book titled
“Modern Türkiye’de Ermeniler: Soykırım sonrası
Toplum, Siyaset ve Tarih” (The Armenians in Modern
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Türkiye’de Ermeniler: Soykırım sonrası Toplum, Siyaset
ve Tarih” başlıklı kitabının incelemesidir. İkinci tahlil
Ömer Engin Lütem ve Yiğit Alpogan’ın, Taner
Akçam’ın “Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and
the Armenian Genocide” başlıklı kitabının eleştirisidir.

Turkey: Post-Genocide Society, Politics, And History) by
Tutku Dilaver. The second one is the critic of Taner
Akçam’s book titled “Killing Orders: Talat Pasha’s
Telegrams and the Armenian Genocide” by Ömer Engin
Lütem and Yiğit Alpogan.

Ermeni Araştırmaları, 63. sayı

Ermeni Araştırmaları, Issue 63

Ermeni Araştırmaları Dergisinin 63. Sayısında biri
başyazı olmak üzere beş makale yer almaktadır.

63rd issue of Ermeni Araştırmaları journal consists of five
articles in total, including an editorial and four research
articles.

Her zamanki gibi 63. sayının ilk makalesi “Olaylar ve
Yorumlar” başlığıyla Alev Kılıç’ın hazırladığı
başyazıdır. Yazıda, Ermenistan’ın iç ve dış
dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde
Nisan-Ağustos 2019 dönemindeki gelişmeler ele
alınmaktadır. Kılıç, Başbakan Nikol Paşinyan’ın eski
ülke yönetimiyle hesaplaşması, sözde Dağlık Karabağ
idarecileriyle arasındaki gerginlikler ve Ermenistan’ın
Rusya’yla olan yakın ilişkilerine rağmen diğer
uluslararası aktörlere yakınlaşma çabaları gibi
konulara odaklanmaktadır.
“Berlin Antlaşmasının Birinci Murahhası Aleksandır
Karatodori (Theodori) Efendi’nin (Paşa) Berlin
Antlaşmasının Ermenilerle ilgili 61 Maddesine Dair
Görüşleri” başlıklı ikinci makalede, Taner Aslan
Ermeni cemaatinden temsilcilerin 1878 Berlin
Konferansı
süresince
yürüttüğü
faaliyetler
incelenmektedir. Aslan, bu süreci Osmanlı’nın baş
müzakerecisi Aleksandır Karatodori Paşa’nın
görüşlerine dayanarak değerlendirmektedir.
Salih Tunç’un “1908 Trabzon Seçimlerinde Ermeniler”
başlıklı makalesi bir arşiv araştırmasıdır. Tunç,
Trabzon’daki Fransız konsolosunun raporlarına
dayandırdığı çalışmasında, 1908 seçimlerinin
Trabzon’daki Ermeni cemaatinde yarattığı etkileri
incelemektedir.
“Güney Kafkasya’da İki-Taraflılığın İzlerini
Bağlamsallaştırmak: Ermenistan ve Gürcistan Örneği”
başlıklı dördüncü makalede Didem Ekinci iki-taraflılık
kavramı ışığında 1992 sonrası Ermenistan ve Gürcistan
arasındaki gelişen ilişkileri incelemektedir.
Güzin Çaykıran tarafından yazılan “Geçici Sevk ve
İskân Kanunu Sonrası Osmanlı Hükümetinin
Osmanlı Ordusunda Görevli Ermeni Asker ve
Ailelerine Yönelik Uyguladığı Politikalar” başlıklı son
makale de bu sayıda yer alan bir başka arşiv
çalışmasıdır. Çaykıran bu çalışmasında, Osmanlı
Devleti’nin 1915 Sevk ve İskân kanunu çerçevesinde
Ermeni askerlere ve onların ailelerine uygulanan
politikalara odaklanmaktadır.
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As always, the first article in the 63rd issue is the editorial
titled “Olaylar ve Yorumlar” (Facts and Comments) by
Alev Kılıç. It covers Turkey-Armenia relations as well as
domestic and international developments concerning
Armenia between April-August 2019. In this article,
Kılıç focuses on the issues such as Prime Minister Nikol
Pashinyan’s feud with previous administrations, the
tensions between Pashinyan and the so-called
administrators of Nagorno-Karabakh, and his efforts to
get close with other international actors despite Armenia’s
close ties Russia.
The second article titled “Berlin Antlaşmasının Birinci
Murahhası Aleksandır Karatodori (Theodori)
Efendi’nin (Paşa) Berlin Antlaşmasının Ermenilerle
ilgili 61 Maddesine Dair Görüşleri” (The Views Of The
Chief Negotiator Of Berlin Treaty Alexander
Carathéodory [Thedori] Efendi’s [Pasha] On The Article
61 Of Berlin Treaty Conserning Armenians), Taner
Aslan deals with activities and contacts of the Armenian
Delegation during the 1878 Berlin Conference. Aslan
evaluates this process in reference to the views of the
Ottoman Empire’s Chief Negotiator, Alexander
Carathéodory Pasha.
Salih Tunç’s article titled “1908 Trabzon Seçimlerinde
Ermeniler” (Armenians in the 1908 Elections) is an
archive research. Tunç, who based his study on the reports
of French consul in Trabzon of that time, evaluates the
impacts of the 1908 elections on the Armenian
community in Trabzon.
In the fourth article titled “Güney Kafkasya’da İkiTaraflılığın İzlerini Bağlamsallaştırmak: Ermenistan ve
Gürcistan Örneği” (Contextualizing the Traces of
Bilateralism in the South Caucasus: The Case of
Armenia and Georgia), Didem Ekinci focuses on the
relations between Georgia and Armenia after 1992 in
the context of the concept of bilateralism.
The last article titled “Geçici Sevk ve İskân Kanunu
Sonrası Osmanlı Hükümetinin Osmanlı Ordusunda
Görevli Ermeni Asker ve Ailelerine Yönelik Uyguladığı
Politikalar” (The Ottoman Government’s Policies Over
The Armenian Soldiers In The Ottoman Army And

Ermeni Araştırmaları, 64. Sayı
Ermeni Araştırmaları dergisinin 64. sayısı, bir başyazı ,
iki araştırma makalesi ve bir kitap tahlili içermektedir.
Alev Kılıç tarafından hazırlanan 64. sayının “Olaylar
ve Yorumlar” başlıklı ilk makalesi, Ermenistan’ın iç ve
dış dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde
Eylül ve Aralık 2019 arası dönemde meydana gelen
gelişmeleri ele almaktadır. Kılıç, ilgili dönemdeki
Paşinyan yönetiminin iç sıkıntılarının artması ve bu
sıkıntıların Ermenistan’ın politikalarını etkilemesine,
Dağlık Karabağ sorununun çözümüne dair kararsız ve
çelişkili söylemlere, Paşinyan’ın dış ilişkileri başarı
olarak gündeme taşıması ile diasporadan medet umma
çabalarına yönelmesine ve Pan-Ermenizm misyonunu
geliştirme çabasına odaklanmıştır.
“Macar Turan Derneği, İmam Abdüllatif Efendi ve
Ermeni Meselesine Dair Macarca Bir Broşür” başlıklı
ve arşiv belgelerine dayanarak hazırlanan ikinci
makalede Melek Çolak, Macar Turancıları tarafından
Anadolu’da emperyalizme karşı verilen bağımsızlık
savaşının desteklemesi ve bu dönemde Macaristan’da
bulunan İmam Abdullatif Efendi’nin faaliyetlerini
incelemektedir; İmam Abdullatif Efendi’nin
matbaadan çıkarttığı “izonyitekok az Angol Ragalmak
Cafolatahoz” (İngiliz İftiralarının Yalanlanması Üzerine
Kanıtlar) bir broşürle, Ermeni meselesine dair basın
kampanyası
yürütmüştür.
Böylece
Avrupa
Kamuoyunda Ermeni meselesine dair izlenen tutumun
haksız olduğunu anlatmaya çalışmıştır.
“Ermeni Ayrılıkçı Militanların Ermeni Halka Yönelik
Saldırıları: Antepli Boyacıyan Ailesi Örneği” başlıklı
makalede Şenay Atam, Ermeni ayrılıkçı militanlarının
Osmanlı Ermeni milletine mensup diğer bireyler
üzerinde uyguladıkları baskı ve yıldırma yöntemlerini
incelemektedir. Özellikle pek çok üyesi Osmanlı
Devleti’nde memur olarak görev almış Antepli
Boyacıyan Ailesi örneği üzerinden hareket ederek,
Devlete sadık Ermeni ailelere yapılan saldırıların
Osmanlı Devleti’ni nasıl zorda bıraktığına
odaklanmaktadır.
Son olarak 64. Sayımızda Berfin Mahide Ertekin
tarafından kaleme alınan “Hepimize Bir Bayrak” adlı
kitabın tahlili yer almaktadır.

Their Families After The Temporary Relocation And
Resettlement Law) by Güzin Çaykıran is another archive
research in this issue. In this study, Çaykıran evaluates
the policies of Ottoman Empire on Armenian soldiers and
their families during the period of the 1915 Relocation
and Resettlement Law.
Ermeni Araştırmaları, Issue 64
Issue 64 of Ermeni Araştırmaları journal contains an
editorial, two research articles and a book review.
The first article in the 64th issue, titled “Olaylar ve
Yorumlar” (Facts and Comments) written by Alev Kılıç,
covers Turkey-Armenia relations as well as domestic and
international developments of Armenia in the period of
September to December of 2019. Kılıç focuses on the
increasing internal problems of the Pashinyan
administration which is affecting Armenia's policies,
hesistant and contradicting discourse on the solution of
the Nagorno-Karabakh Conflict, Pashinyan’s effort to
introduce foreign relations as evidence of success, and to
undertake a mission to gather all the Armenians around
the world within the concept of Pan-Armenianism.
In her article titled “Macar Turan Derneği, İmam
Abdüllatif Efendi ve Ermeni Meselesine Dair Macarca
Bir Broşür” (Hungarian Turan Association, Imam
Abdullatif Efendi and A Hungarian Pamphlet on the
Armenian Issue), Melek Çolak analyzes the support for
the Turkish war of liberation against imperialism in
Anatolia by the Hungarian Turanists and the activities of
Imam Abdullatif Efendi who was in Hungary during this
period based on archive documents. Imam Abdullatif
Efendi had conducted a press campaign regarding
Armenian issue with a pamphlet which was printed by
Imam Abdullatif Efendi and originally titled “izonyitekok
az Angol Ragalmak Cafolatahoz” ("Evidence on
Disproving the English Slander"). Thus Imam Abdullatif
Efendi tried to explain that the attitude of the European
public regarding the Armenian issue was unfair.
In her article titled “Ermeni Ayrılıkçı Militanların
Ermeni Halka Yönelik Saldırıları: Antepli Boyacıyan
Ailesi Örneği” (The Attacts of Armenian Extremists
against Armenians: Example of Boyaciyan Family from
Aintab), Şenay Atam analyzes Armenian separatist
militants’ methods of oppression and intimidation against
other members of the Ottoman Armenian Millet. She
especially focuses on the example of the Boyaciyan family,
most of whose members were serving as civil servants in
the Ottoman Empire, and through this, how such attacks
against Armenian families loyal to the state put the the
Ottoman State in a difficult position.
Lastly, 64th issue contains a book review written by
Berfin Mahide Ertekin titled “Hepimize Bir Bayrak” (A
Flag for Us All).
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R

eview of Armenian Studies, yılda iki kez
yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.
Dergi, Ermeni araştırmaları alanında bilimsel
çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve bu
alanla ilgilenen akademisyenler ve araştırmacılar
arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi
amacı ile yayınlanmaktadır. Derginin dili
İngilizce’dir. AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç
derginin editörü, AVİM analisti Mehmet Oğuzhan
Tulun sorumlu yazı işleri müdürüdür. Dergi,
EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM indekslerinde
yer almaktadır.

T

he Review of Armenian Studies is a biannual
academic journal. The journal was established
with the aim of publishing academic papers on
Armenian Studies and to stimulate inter-disciplinary
debate between academics and others on topics relating
to the said academic field. The journal’s language is
English. AVİM Director Ambassador (R) Alev Kılıç
serves as the editor of the journal, while AVİM Analyst
Mehmet Oğuzhan Tulun serves as its managing editor.
The journal is indexed by EBSCO and the Scientific
and Technological Research Council of Turkey-Turkish
Academic Network and Information Center
(TUBİTAK-ULAKBİM) .

Review of Armenian Studies, 39. Sayı
Review of Armenian Studies, Issue 39
Review of Armenians Studies dergisinin 39'uncu
sayısında 4 makale yer almaktadır.
Alev Kılıç tarafından kaleme alınan “Facts and
Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı 39’uncu
sayının birinci makalesi, Ocak-Temmuz 2019
arasındaki dönemde Ermenistan’la ilgili iç ve dış
gelişmeleri ele almaktadır. Bu dönemde Nikol Paşinyan
elde ettiği güçlü seçim zaferi sonrasında Ermenistan
Başbakanı olarak konumunu sağlama almıştır. Paşinyan
elde ettiği zafer sonrasında kabinesini oluşturmuş ve
bakanlıkların sayısını azaltmıştır. Diaspora
Bakanlığının kapatılması ve işlevlerinin Başbakanlık
tarafından devralınması konusunda bastırması
Diasporadan ciddi eleştirilerin gelmesine sebep
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The 39th issue of the Review of Armenian Studies
journal contains 4 articles.
The first article in the 39th issue, titled “Facts and
Comments” and authored by Alev Kılıç, covers TurkeyArmenia relations as well as domestic and
international developments concerning Armenia
between January-July 2019. During this period, Nikol
Pashinyan secured his position as the Prime Minister
of Armenia following a solid electoral victory. Following
his victory, he appointed his cabinet and reduced the
number of ministries. His push to have the Ministry of
Diaspora abolished and its functions to be absorbed by
the Prime Ministry received considerable criticism from

olmuştur. Ancak tüm eleştirilere rağmen kendisi bu
kararı uygulamaya koymuştur. Eski Cumhurbaşkanı
Robert Koçaryan’ın tutuklanması ve yargılanması,
Paşinyan ile Koçaryan ve iki tarafın destekçileri arasında
bir güç savaşına dönüşmüştür. Dış ilişkilerde
Ermenistan Rusya ile Batılı ortakları arasında çok ince
bir çizgide ilerlemeye çalışmıştır. Genel anlamda
reformcu gündemine rağmen Ermeni hükümeti
Türkiye ile ikili ilişkilerin olmayışının suçunu
basmakalıp savlara dayalı olarak Türkiye’ye atmış ve
önkoşullarının olmadığını iddia etmiştir. Bu sebeple
Türkiye-Ermenistan ilişkileri söz konusu olduğunda,
Paşinyan hükümeti şu zamana kadar eski Ermeni
hükümetlerine benzer bir şekilde tavır sergilemiştir.
Armand Sağ, “Rewriting History And Passing Blame:
A Comparative Study Between The Katyń Massacres
(1940) And The Armenian Relocation (1915)”
(“Tarihin Tekrar Yazılması ve Suçun Başkasının
Üzerine Atılması: Katyń katliamları (1940) ve Ermeni
Sevk ve İskânı (1915) Arasında Karşılaştırmalı Bir
Çalışma”) başlıklı makalesinde Polonya’daki Katyń
katlimaları (1940) ile Osmanlı İmparatorluğundaki
Ermeni Sevk ve İskanı (1915) arasındaki karşılaştırmalı
bir vaka incelemesi sunmaktadır. Sağ; çalışmasında,
kabahatlerin ve mezalimlerin örtbas edildiği ve suçun
hedef seçilen düşmanlara atıldığı bir ulus inşası süreci
bağlamında, Sovyetler Birliği’nin Katyń katliamlarını
kullanış şekliyle militan milliyetçi Ermenilerin Ermeni
sevk ve iskanı sırasında vuku bulan olayları kullanış
şekli arasında benzerlikler tespit etmektedir. Bu şekilde
hem Sovyetler Birliği hem de militan milliyetçi
Ermeniler, kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde,
geçmiş olayların “alternatif ” versiyonlarını kullanarak
tarihin yeniden yazımı sürecini devreye sokmuşlardır.
Sağ, Sovyetler Birliği’nin çökmesi sebebiyle Katyń’in
sistematik bir şekilde örtbas edilmesinin bir son
bulduğunu, ancak militan milliyetçi Ermeni grupların
ve Ermenistan’ın Ermeni sevk ve iskanı konusundaki
olguları çarpıtarak Türkleri düşman olarak belirleyen
çatışmacı ulus inşası sürecini devam ettirdiğini
belirtmektedir.
Pulat Tacar, “Keys For A Legal Assessment Of
Genocide Recognition Demands And Reparation
Claims of Armenians” (“Ermeniler Tarafından Ortaya
Atılan Soykırım İddialarının Tanınması ve Tazminat
Taleplerinin Hukuki Değerlendirmesine İlişkin
Esaslar”) başlıklı makalesinde Ermeni soykırımı
iddialarının ve bu iddialara bağlı olarak yapılan
tazminat taleplerinin hukuki sonuçlarını kapsamlı bir
şekilde değerlendirmektedir. Yazar; soykırım
iddialarının, yüzyıl öncesinin olaylarını soykırım olarak
nitelendirebilmek için günümüzün hukuki
kavramlarını ve kurallarını kullanan kafa karıştırıcı
savlara dayandığını ve soykırımın nasıl tespit edilmesi
gerektiğiyle ilgili hukuki kıstasları görmezden geldiğini

the Diaspora. However, he nevertheless went through
with the decision. The arrest and trial of the former
President Robert Kocharian developed into a power
struggle between Pashinyan and Kocharian and their
supporters. In foreign relations, Armenia attempted to
walk a tight rope between Russia and its Western
partners. The Armenian government, despite its overall
reformist agenda, has placed the blame on Turkey for
the lack of bilateral relations based on cliché arguments
and has claimed it has no preconditions. As such, on the
issue of Turkey-Armenia relations, the Pashinyan
government has so far behaved very similarly to
previous Armenian governments.
In his article titled “Rewriting History And Passing
Blame: A Comparative Study Between The Katyń
Massacres (1940) And The Armenian Relocation
(1915)”, Armand Sağ makes a comparative case study
between the Katyń massacres (1940) in Poland and
the Armenian relocation (1915) in the Ottoman
Empire. Sağ determines similarities between the way
the Soviet Union used the Katyń massacres and
militant nationalist Armenians use the events
surrounding the Armenian relocation to carry out a
nation-building process that covers up their misdeeds
and atrocities and pass blame to their designated
enemies. In this way, both the Soviet Union and
militant nationalist Armenians engaged in a rewriting
of history by coming up with “alternative” versions of
past events that suited their interests. Sağ indicates that
while the Soviet Union collapsed and thus its systemic
cover-up of Katyń came to an end, militant nationalist
Armenian groups and Armenia continue to distort the
facts surrounding the Armenian relocation to carry out
their bellicose nation-building process that designates
Turks as enemies.
In his article titled “Keys For A Legal Assessment Of
Genocide Recognition Demands And Reparation
Claims of Armenian”, Pulat Tacar makes a
comprehensive assessment of the legal ramifications of
the Armenian genocide claims and the related
compensation demands. The author indicates that
genocide claims are based on confusing arguments that
use current legal concepts and rules to qualify centuryold events as genocide and ignore the legal criteria on
how genocide should be determined. Simply put, the
genocide claims simply do not hold up to the standards
of the 1948 UN Genocide Convention. Tacar indicates
that, to remedy this legal weakness, groups who
maintain the claims of genocide seek to use alternative
methods, such as pointing to non-binding law
instruments or draft treaties which, in the end, end up
failing to service their goals. Similarly, the author
highlights that compensation demands related to the
claims of genocide rest on weak legal grounds. Despite
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belirtmektedir. Daha basitçe belirtmek gerekirse,
soykırım iddiaları 1948 BM Soykırım Sözleşmesinin
standartlarına uymamaktadır. Tacar; soykırım
iddialarını sürdüren grupların bu yasal zayıflığı telafi
edebilmek için alternatif yöntemleri kullanmaya
çalıştıklarını, örneğin bağlayıcı olmayan hukuki
belgelere veya taslak antlaşmalara işaret ettiklerini,
bunların ise söz konusu grupların emellerinin
gerçekleştirilmesinde
başarısız
olduğunu
belirtmektedir. Yazar soykırım iddialarıyla ilgili
tazminat taleplerinin de benzer bir şekilde zayıf hukuki
temeller üzerine oturtulduğunun altını çizmektedir.
Soykırım meselesinde Türk tarafı hukuki konularda
bariz bir üstünlüğe sahip olsa da Tacar; Türk
hükümetine, akademi dünyasına ve sivil toplum
örgütlerine, üçüncü taraflara neden soykırım iddialarını
ve ilgili tazminat taleplerini reddettikleri konusunda
daha etkin açıklamaları için uyarıda bulunmaktadır.
Ramila Bahlul Dadashova, “Measures Of The UN
Security Council Against International Terrorism And
Globally Threatening Armenian Terrorism” (“BM
Güvenlik Konseyi'nin Uluslararası Terörle Mücadele
Önlemleri ve Küresel Tehlike Arz Eden Ermeni
Terörizmi”) başlıklı makalesinde uluslararası toplumun
terörizme yaklaşımı konusunda genel bir çerçeve
çizmek için Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen
birtakım antlaşmalar, hükümler ve kararlar
sıralamaktadır. Dadashova aynı zamanda çeşitli
yazarların eserlerinden faydalanarak okuyucuya
“terörizmin” ne anlama geldiğiyle ilgili genel bir
kavrayış elde etmelerini amaçlamaktadır. Bilindiği üzere
terörizmin anlamı konusunda uluslararası bir
mutabakat bulunmamaktadır ve bu terörizme karşı
sürdürülen uluslararası çabaları sekteye uğratmaktadır.
Dadashova, terörizm kavramıyla ilgili uluslararası ve
tanımsal çerçeveyi kullanarak Ermenistan’ın ve bu
ülkeyle bağlantılı militan grupların terörizm olarak
sınıflandırılabilecek
faaliyetlere
giriştiklerini
savunmaktadır. Yazar Ermenistan’ın terörizmi bir
devlet politikası olarak kullanması sebebiyle bu zamana
kadar uluslararası toplum tarafından yaptırıma maruz
bırakılmadığını belirtmektedir. Bunun ise hem Türkiye
hem de Azerbaycan Türkleri açısından modern tarih
boyunca trajik sonuçları olmuştur.
Avrasya İncelemeleri Merkezi çağımızın dijital çağ
olduğunun bilinci içinde, bu çağın getirdiği yeniliklere
uyum sağlamak ve çalışmalarımız daha geniş bir çevreye
iletmek amacıyla tüm yayınlarımızı çevrimiçi ortamda
açık erişime sunma kararı almıştır.
Bu kapsamda AVİM tarafından hazırlanan ve TR
Dizin ve EBSCO Host dahil olmak üzere çeşitli
akademik veri tabanlarında taranan Review Of
Armenian Studies dergisi tüm arşiviyle AVİM internet
sitesi üzerinden açık erişime sunulmaya başlanmıştır.
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the Turkish side having the clear upper hand in the
legal aspects of genocide issue, Tacar warns that the
Turkish government, academia, and NGOs should
make the effort to more effectively explain to third
parties why they reject the Armenian genocide claims
and associated compensation demands.
In her article titled “Measures Of The UN Security
Council Against International Terrorism And Globally
Threatening Armenian Terrorism”, Ramila Bahlul
Dadashova lists several conventions, decisions, and
resolutions adopted at the level of the United Nations
to draw up a general framework for how the
international community approaches terrorism. The
author also uses the writings of several authors to give
the reader a general understanding of what “terrorism”
means. As known, there is no international consensus
on the meaning of terrorism, which complicates
international efforts to combat it. Using the
international and definitional framework of the
concept of terrorism, Dadashova argues that Armenia
and militant groups associated with Armenia have
resorted to actions that can be classified as terrorism.
The author indicates that Armenia has so far not been
reprimanded by the international community for
employing terrorism as a state policy, which has had
tragic consequences for Turkey and Azerbaijani Turks
throughout modern history.
Aware of the progress of the digital age and in an
attempt to be able to adapt to the new advance brought
by this new age, the Center for Eurasian Studies
(AVİM) has decided to publish all AVİM publications
online for open access with the aim of reaching out to a
broader audience.
In this context, AVİM’s Review of Armenian Studies
journal, which is indexed in several databases including
TR Dizin and EBSCO-Host, will be available for open
access through AVİM’s website.
Review of Armenian Studies, Issue 40
The 40th issue of the Review of Armenian Studies
journal contains 4 articles and 1 book review.
The first article in the 40th issue, titled “Facts and
Comments” and authored by Alev Kılıç, covers TurkeyArmenia relations as well as the domestic and
international developments of Armenia in the period
of August to December 2019. During this period,
internal problems of the government increased
significantly, and domestic opposition assumed a
stronger and more organized character. The Armenian
government’s indecisive and conflicting statements have
further strengthened the international opinion that

Review of Armenian Studies, 40. Sayı
Review of Armenians Studies dergisinin 40’ıncı
sayısında 4 makale ve 1 kitap tahlili yer almaktadır.
Alev Kılıç tarafından kaleme alınan “Facts and
Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı 40'ıncı
sayının birinci makalesinde, Ermenistan’ın iç ve dış
dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde
Ağustos-Aralık 2019 ayları arasındaki gelişmeler ele
alınmaktadır. Dönem içinde Paşinyan yönetiminin iç
sıkıntıları artmıştır. Bir yandan iç muhalefet güçlenmiş
ve örgütlenmeye başlamıştır. Paşinyan hükümetinin
kararsız ve çelişkili söylemler, sorunun çözümüne
Ermenistan’ın engel olduğu anlayışını pekiştirmiştir. Bu
gelişmeler çerçevesinde Paşinyan hükümeti, bir yandan
Ermenistan’ı dışa açmış ve dış ilişkileri Ermenistan için
bir başarı olarak gündeme taşımıştır. Diğer yandan ise
Hükümet, Ermeni diasporasının potansiyelini elde
etmek için tüm dünyadaki Ermenileri Pan-Ermenizm
kavramı etrafında toplama misyonu edinmiştir.
Türkiye’ye yönelik süregelen olumsuz tutum ve
suçlamalar bu sıkıntılar altında daha da yoğunlaşmıştır.

Armenia is the obstacle to a peaceful resolution. These
developments have led the government under Prime
Minister Nikol Pashinyan to open Armenia to
international contacts and to introduce foreign
relations as evidence of Armenia’s success. At the same
time, the Government has undertaken a mission to
gather all the Armenians around the World within a
concept of Pan-Armenianism. Lastly, the ever-present
negative attitude and accusations against Turkey have
further sharpened under these circumstances.
In her article titled “The Implications Of The
Karabagh Conflict In The Context Of BSEC As A
Regionalism Case”, F. Didem Ekinci inquires the
impact and the implications of the Karabagh conflict
in the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
context through the conceptualization of regionalism.
To lay the groundwork for her article, she provides an
account on the concepts of region and regionalism and
information on the birth, the evolution, and the
stagnation of the BSEC. Ekinci argues that the
Karabagh conflict stands as a major reason for why
BSEC has failed to progress as a regional cooperation
and stability project as originally envisioned.

F. Didem Ekinci, “The Implications Of The Karabagh
Conflict In The Context Of BSEC As A Regionalism
Case” (“Bir Bölgeselcilik Örneği Olarak KEİ
Bağlamında Karabağ Çatışmasının Yansımaları”)
başlıklı makalesinde bölgeselcilik kavramsallaştırması
üzerinden Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
bağlamında Karabağ çatışmasının etkisi ve
yansımalarını araştırmaktadır. Makalenin temelini
oluşturmak için yazar bölge ve bölgeselcilik
kavramlarına ilişkin açıklama sunmakta ve KEİ’nin
doğuşu, evrimi ve duraksamasına dair bilgi vermektedir.
Ekinci, Karabağ çatışmasının, KEİ’nin ilk başta
tasavvur edildiği gibi bir bölgesel iş birliği ve istikrar
projesi olarak ilerleyemeyişinin başlıca nedeni
olduğunu savunmaktadır.

In his article titled “An Overview Of The Relations
Between The Republic Of Armenia And The Islamic
Republic Of Iran”, Aliyar Azimov analyzes the
parameters of the relations between Armenia and Iran
and what motivates both parties in their approach
towards each other. Azimov indicates that the
geopolitical scene of the South Caucasus changed by the
dissolution of the USSR, and new opportunities and
challenges emerged for both Armenia and Iran. He
argues that, to become a regional power, Iran has been
interested in cooperation with Armenia to strengthen
its position in the South Caucasus. Armenia,
meanwhile, has tried to get the support of Iran along
with Russia to maintain its political presence in the
region and maintain access to the outside world.

Aliyar Azimov, “An Overview Of The Relations
Between The Republic Of Armenia And The Islamic
Republic Of Iran” (“Ermenistan Cumhuriyeti ve İran
İslam Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilere Genel Bir
Bakış”) başlıklı makalesinde Ermenistan-İran
ilişkilerinin değişkenlerini ve iki tarafın birbirlerine
olan yaklaşımlarında onları teşvik eden unsurları
incelemektedir. Yazar, Güney Kafkasya’nın jeopolitik
sahnesi SSCB’nin dağılmasıyla değiştiğini ve İran ve
Ermenistan için yeni fırsatlar ve sorunlar ortaya
çıktığını belirtmiştir. İran bölgesel bir güç olma yolunda
adım atmak için Ermenistan’la iş birliği yapmak
istemektedir. Ermenistan ise bölgede siyasi varlığını
korumak adına Rusya’yla beraber İran’ın da desteğini
kazanmaya çalışmaktadır.

In her article titled “Threats And Provocations
Originating From The Republic Of Armenia Towards
The Water Resources Of The Republic Of Azerbaijan”,
Yegane Bakhshiyeva seeks to assess the magnitude of the
damage caused to Azerbaijan’s water resources by the
activities of Armenia both within its borders and the
occupied territories of Azerbaijan that Armenia exercise
direct control over. Bakhshiyeva argues that due to gross
negligence, incompetence, lack of inspection, or their
combination, Armenia is engaged in grave ecological
irresponsibility that is constantly victimizing
Azerbaijan. This means that Azerbaijan’s rivers, which
form the sources of drinking water for the country, are
being constantly polluted by various wastes that is
having serious impact on the ecology of Azerbaijan.
Furthermore, the ongoing occupation of Karabakh and
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Yegane Bakhshiyeva, “Threats And Provocations
Originating From The Republic Of Armenia Towards
The Water Resources Of The Republic Of Azerbaijan”
(“Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Su Kaynaklarına
Yönelmiş Ermenistan Cumhuriyeti Kaynaklı
Provokasyonlar Ve Tehditler”) başlıklı makalesinde
Ermenistan’ın hem kendi sınırları içerisindeki hem de
doğrudan kontrolünde olan Azerbaycan’ın işgal altında
olan
topraklarındaki
faaliyetleri
sebebiyle
Azerbaycan’ın su kaynaklarına verilen zararın
büyüklüğünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bakhshiyeva; ciddi ihmal, beceriksizlik, denetimsizlik
veya bunların birleşimi sebebiyle Ermenistan’ın
Azerbaycan’ı sürekli olarak mağdur eden vahim bir
ekolojik
sorumsuzluk
içerisinde
olduğunu
savunmaktadır. Bu, Azerbaycan’ın içme suyu
kaynaklarını oluşturan nehirlerin sürekli olarak çeşitli
atıklarla kirletildiği ve Azerbaycan ekolojisine ciddi
zararlar verildiği anlamına gelmektedir. Buna ek olarak,
Karabağ ve çevre rayonlarda işgalin devam ediyor
olması, Azerbaycan’ın sulama, elektrik ve turizm geliri
sağlayabilecek bazı önemli su-bağlantılı tesisleri
denetlemesini, tadilat yapmasını ve kullanmasını
engellemektedir.
Son olarak Berfin Maide Ertekin, Torkom
Istepanyan’ın Hepimize Bir Bayrak başlıklı kitabını
incelemektedir. Ertekin; bir Türkiye Ermenisi olan
Istepanyan’ın, Türkiye’nin Türk-Müslüman ile
Müslüman olmayan Ermeni, Rum ve Yahudi
vatandaşları arasındaki geçmişten günümüzü var olmuş
olan kardeşçe ilişkilerine ve ülkenin gelişimi için
ortaklaşa çalışma azimlerine dikkat çekmek konusunda
samimi çaba sarf etmiş olduğunu belirtmekte ve bu
sebeple kitabın önem arz ettiğine vurgu yapmaktadır.
Kitap aynı zamanda 1915 Sevk ve İskân Kanununun
uygulanışı sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili
Istepanyan’ın olumlu anıları ve hatıratlarını içerdiği için
ayrıca bir önem taşımaktadır.
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the adjacent rayons means that Azerbaijan is unable to
inspect, repair, and utilize some of its important waterrelated facilities that would normally supply it with
irrigation waters, electricity, and tourism money.
Lastly, Berfin Mahide Ertekin analyzes the book titled
Hepimize Bir Bayrak (A Flag For Us All) by Torkom
Istepanyan. Ertekin highlights the importance of the
book by drawing attention to the fact that it constitutes
a heartfelt effort by a Turkish Armenian to draw
attention to the past and present brotherly relations
between the Turkish-Muslim and non-Muslim
Armenian, Greek and Jewish citizens of Turkey and
their will work together for the betterment of the
country. The book is also of critical value in that it
contains Istepanyan’s positive memoirs and recollections
about the events that transpired during the enactment
of the Relocation and Resettlement Law of 1915.
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çatışmalar ve işlenen suçlardır. Derginin editörü AVİM
Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, sorumlu yazı işleri
müdürü Dr. Turgut Kerem Tuncel’dir. UST / ICH,
TÜBİTAK- ULAKBİM ve EBSCO tarafından
taranmaktadır.
Uluslararası Suçlar ve Tarih /
International Crimes and History, 20. Sayı
Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and
History dergisinin (UST / ICH) 20. sayısı dört
araştırma makalesi ve dört kitap incelemesinden
oluşmaktadır.
UST / ICH’nin 20. sayısında yer alan ilk araştırma
makalesi Gül Akyılmaz’ın kaleme aldığı “Kilikya
Ermeni Katalikosluğu Davası Çerçevesinde Emvâl-i
Metruke Meselesine Bakış” başlıklı çalışmasıdır.
Akyılmaz bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nden Türkiye
Cumhuriyeti’ne aktarılan sorunlardan birisi olan ve
Emvâl-i Metruke olarak nitelenen sevk ve iskâna tabi
tutulan Ermeniler’in geride bıraktıkları mallar

U

luslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes
and History (UST / ICH) is an annual peerreviewed bilingual (Turkish and English) academic
journal. First published in 2006, the UST / ICH is
dedicated to be a platform for the scholarly investigation
of inter- communal, inter-ethnic, inter-religious and
international conflicts and crimes in the Balkans, the
Caucasus, the Eurasia Region, and the Middle East. The
editor of the journal is AVİM Director Ambassador (R)
Alev Kılıç, while the managing editor is AVİM Senior
Analyst Dr. Turgut Kerem Tuncel. The UST / ICH is
indexed in the Scientific and Technological Research
Council of Turkey-Turkish Academic Network and
Information Center (TUBİTAK-ULAKBİM) and
EBSCO.
Uluslararası Suçlar ve Tarih /
International Crimes and History, Issue 20
The 20th issue of Uluslararası Suçlar ve Tarih /
International Crimes and History (UST / ICH) consists
of four research articles and four book reviews.
The first research article in this issue is Gül Akyılmaz’s
“Kilikya Ermeni Katalikosluğu Davası Çerçevesinde
Emvâl-i Metruke Meselesine Bakış” (A Look at the
Emvâl-i Metruke Question in Relation to the Armenian
Church Catholicosate of Cilicia Lawsuit). In this article,
Akyılmaz focuses on the question of the properties that
were left behind by the Armenians who were subjected to
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konusunu ele almaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda
Emvâl-i Metruke çerçevesinde dini kurumlar ya da
zimmiler tarafından kurulan vakıf davalarının ön plana
çıkmaya başladığı tespitini yapan Akyılmaz, 28 Nisan
2015 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut
yakınlarındaki Antilyas kasabasında bulunan ve
Lübnan makamları evraklarında Kilikya Ermeni
Katalikosluğu olarak geçen Ermeni Apostolik Kilisesi
tarafından Türkiye’de açılan dava sürecinin izini
günümüze kadar sürmekte ve yargısal süreçte önem
kazanacak olan Emvâl-i Metruke Mevzuatı, Osmanlı
Arazi Rejimi ve Osmanlı Vakıf Hukuku başlıklarının
Türk yargı sistemi ve AİHM’de yaşanacak olası
gelişmeleri nasıl etkileyeceği sorusuna hukuki bir bakış
açısıyla yanıt aramaktadır.
UST / ICH’nin bu sayısında yer alan ikinci araştırma
makalesi, Selcen Özyurt Ulutaş’ın “The Other Face of
the Communist Regime: Concentration Camps in
Bulgaria according to CIA Reports (1944-1955)”
(Komünist Rejimin Öteki Yüzü: CIA Raporlarına
Göre Bulgaristan’daki Toplama Kampları (19441955)) başlıklı çalışmasıdır. Ulutaş bu çalışmasında, 9
Eylül 1944’te Bulgaristan’daki faşist iktidar devrildikten
sonra iktidara gelen komünist hükümetin muhalif
olarak nitelendirdiği etnik ve dini gruplara karşı
geliştirdiği politikaları irdelemekte ve bu kapsamda
komünist rejimin 1944’ten 1955’e kadar sürdürdüğü
baskı politikalarını, Amerikan Merkezi İstihbarat
Ajansı’nın (CIA) belgelerini kullanılarak ele
almaktadır.
UST / ICH’de yer alan üçüncü araştırma makalesi
Gözde Turan’ın “Katyn: Politics of the Dead PoWs at
a Dead End?” (Katin: Ölü Savaş Esirleri Siyasetinin
Çıkmazı) başlıklı çalışmasıdır. İkinci Dünya Savaşı
sırasında Polonya’nın Katin Ormanı’nda yaklaşık
15.000 Polonyalı savaş esirinin katledildiği Katin
Katliamı’nı konu edinen bu çalışmada Turan, farklı
aktörlerin bu katliamı kendi perspektiflerinden nasıl
değerlendirdiklerini ve siyasi bir araç olarak
kullandıklarını irdelemekte, böylece konuyla ilgili
olarak Realpolitik analizlerin ötesine geçen bir bakış
açısı sunmaktadır.
UST / ICH’nin bu sayısındaki yer alan son araştırma
makalesi Özlem Küçük tarafında hazırlanan “Endüstri
Sonrasi Çalışma İlişkilerinde Yapay Zekâ, Acımasız
Rekabet ve Suç Önleme Politikası” başlıklı çalışmadır.
Küçük bu çalışmasında, sanayi ve teknoloji
alanlarındaki yeni gelişmelerin ve bu çerçevede yapay
zekâ konusundaki ilerlemelerin kamu güvenliği
politikaları ile ilişkisini irdelemektedir.
Araştırma makalelerinin yanında UST / ICH’nin 20.
sayısında dört kitap incelemesi yer almaktadır.
Bunlardan ilki, Birsen Karaca’nın 2019 yılında
yayınlanan ve yazarın Ermeni iddialarıyla ilgili 2003’ten
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relocation and resettlement by the Ottoman Empire
during the World War I (known as Emvâl-i Metruke) as
one of the disputes that was inherited to Turkey from the
Ottoman Empire. Observing that in recent years the
number of lawsuits on religious and non-Muslim
foundations is increasing, Akyılmaz studies the process
that was opened by the lawsuit filed by the Armenian
Apostolic Church, also by name Armenian Catholicosate
of Cilicia in Lebanese records, on 28 April 2015 in
Turkey. On this ground, she investigates how regulations
regarding Emvâl-i Metruke, Ottoman land regime, and
Ottoman laws on foundations would affect the decisions
of the Turkish courts and the European Court of Human
Rights.
“The Other Face of the Communist Regime:
Concentration Camps in Bulgaria according to CIA
Reports (1944-1955)” penned by Selcen Özyurt Ulutaş
is the second research article in this issue. Ulutaş in this
article investigates oppressive policies of the communist
regime in Bulgaria, which came to power after the collapse
of the fascist rule in Septeber 9th, 1944, that targeted the
ethnic and religious groups deemed as adversary to the
government. Within this framework, she addresses the
oppressive measures of the communist regime between
1944 and 1955 as described in the CIA reports.
The third research article is Gözde Turan’s “Katyn:
Politics of the Dead PoWs at a Dead End?” In this article
that discusses the massacre of approximately 15,000
Polish prisoners of war in the Katyn forest in Poland,
Turan reflects on the ways in which different actors
interpret this massacre and how they utilize this tragedy
as a political instrument. Accordingly, she provides an
outlook on this tragedy that goes beyond Realpolitik
analyses.
The last research article in this issue titled “Endüstri
Sonrası Çalışma İlişkilerinde Yapay Zekâ, Acımasız
Rekabet ve Suç Önleme Politikası” (Artificial Intelligence,
Fierce Competition and Crime Prevention Policy in PostIndustrial Labor Relations). The author of the article,
Özlem Küçük, addresses the developments in industry
and technology and discusses the ways in which progress
in the field of artificial intelligence may affect public
security.
The 20th issue of UST / ICH, in addition to these four
research articles, contains four book reviews. The first book
review authored by Doğanay Eryılmaz titled “Ermeni
İddiaları Üzerine Çoklu Bakış Açısı” (Multiple
Perspectives on Armenian Claims) assesses Birsen
Karaca’s “Ermeni İddiaları ve Tamalgı Sorunu”
(Armenian Claims and the Problem of Apperception)
that contains updated versions of the presentations and
articles of the author between 2003 and 2019.
Fethi Kurtiy Şahin’s “Ukrayna’nın Maidan’ı, Rusya’nın

2019’a kadar değişik tarihlerde verdiği konferansların
ve çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerinin gözden
geçirilerek güncellenmiş hallerinin yer aldığı “Ermeni
İddiaları ve Tamalgı Sorunu” başlıklı çalışmasını
değerlendiren, Doğanay Eryılmaz’ın kaleme aldığı
“Ermeni İddiaları Üzerine Çoklu Bakış Açısı” başlıklı
incelemesidir.
Fethi Kurtiy Şahin’in “Ukrayna’nın Maidan’ı,
Rusya’nın Savaşı” başlıklı incelemesi, Kasım 2013Şubat 2014 tarihlerinde Ukrayna’da yaşanan
EuroMaidan devrimini ve yarattığı etkilerin irdelendiği
Mychailo Wynnyckyj’nin “Ukraine’s Maidan, Russia’s
War: A Chronicle and Analysis of the Revolution of
Dignity” (Ukrayna’nın Maidan’ı, Rusya’nın Savaşı:
Onur Devrimi’nin Kronolojii ve Analizi) başlıklı
çalışmasının bir değerlendirmesini sunmaktadır.
Berfin Mahide Ertekin, “Kelebek Etkisi: Rusya’nın
Türk Dış Politikasına Etkisi-Kuzey Afrika” başlıklı
yazısında, Numan Hazar’ın, İkinci Dünya Savaşı
ertesinde SSCB’nin kendisine karşı takındığı tehditkâr
tutum nedeniyle Türkiye’nin Batı ile geliştirdiği ittifak
anlayışını ve bunun Türkiye’nin dış politikası açısından
ortaya çıkarttığı kısıtlılıkları Kuzey Afrika örneğinde
ele aldığı “Sovyet Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış
Politikası Kuzey Afrika Örneği” başlıklı kitabını
değerlendirmektedir.
UST / ICH’de yer alan son kitap incelemesi
Muhammed Nurullah Ketkanlı’nın “Geçmişle Cesur
Bir Yüzleşme” başlıklı yazısıdır. Ketkanlı bu yazısında,
Svetlana Aleksiyeviç’in Temmuz 2018’de Türkçe
üçüncü baskısı yapılan ve Sovyetler Birliği döneminde
“sıradan insanların,” resmi tarih anlatılarında yer
bulmayan, günlük yaşantılarını irdelediği “İkinci El
Zaman-Kızıl İnsanın Sonu” başlıklı kitabının bir
değerlendirmesini sunmaktadır.

Savaşı” (Ukraine’s Maidan, Russia’s War) reviews
Mychailo Wynnyckyj’s “Ukraine’s Maidan, Russia’s War:
A Chronicle and Analysis of the Revolution of Dignity,”
a monograph that examines the EuroMaidan revolution
in Ukraine, which took place between November 2013
and February 2014, and the effects of this revolution.
Berfin Mahide Ertekin in her “Kelebek Etkisi: Rusya’nın
Türk Dış Politikasına Etkisi – Kuzey Afrika” (Butterfly
Effect: The Impact of Russia on Turkish Foreign Policy –
North Africa) examines Numan Hazar’s “Sovyet
Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış Politikası Kuzey Afrika
Örneği” (Turkish Foreign Policy on North Africa under
the shadow of the Soviet Threat), in which Hazar
addresses the Turkey’s approach of allying with the West
at the face of threatening policies of the USSR after the
World War II and the limits that this approach had
imposed on Turkish foreign policy by focusing on the
example of North Africa.
The last book review in this issue is the review titled
“Geçmişle Cesur Bir Yüzleşme” (A Brave Encounter with
the Past) penned by Muhammed Nurullah Ketkanlı.
Ketkanlı in this article reviews Svetlana Aleksiyeviç’s
(Svetlana Alexievich) “İkinci El Zaman- Kızıl İnsanın
Sonu” (Secondhand Time: The Last of the Soviets), the
third edition of which was published in Turkish in July
2018, in which Aleksiyeviç tells the story of the “ordinary
person” in Soviet times, which has not found its
representation in the official historical narratives.
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Avrasya Dünyası / Eurasian World

A

vrasya Dünyası Dergisi, AVİM’in Avrasya
çalışmalarının akademik dünya ve kamuoyuyla
paylaşılması düşüncesi ile 2017 yılında yayın hayatına
başlamıştır.
Avrasya Dünyası Dergisi, yılda iki defa
yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Yiğit
Alpogan, sorumlu yazı işleri müdürü Dr. Turgut Kerem
Tuncel’dir.
Avrasya Dünyası Dergisi Dergi-Park’a üyedir. Dergi
İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde
yayınlanmaktadır.
Avrasya Dünyası Dergisi geniş Avrasya coğrafyasında
olan-biteni yansıtacak bir haber dergisi olmaktan ziyade
Türk ve yabancı akademisyen ve uzmanların Avrasya
bölgesindeki güncel gelişmelere ilişkin analizlerini ve
değerlendirmelerini içermektedir. Bu yönüyle ‘Avrasya
Dünyası’ Balkanlar, Geniş Karadeniz Havzası, Kafkasya
ve Orta Asya merkezli olarak bölgedeki fikir hayatına
ve akademik düşünceye katkı getirmeye çalışmaktadır.
Hiç şüphesiz Avrasya’nın tanımının bu belirtilen
coğrafya ile sınırlı tutulması, özellikle jeopolitik
çalışmalar açısından yetersiz kalacaktır. Bu itibarla,
yukarıda tanımladığımız Avrasya coğrafyası üzerinde
çalışırken konum; ekonomik ve askeri güç; bölge ile
yakından ilişki ve iletişimleri nedeniyle İran,
Afganistan, Hindistan, Pakistan ile Çin, Kore, Japonya
ve ASEAN ülkelerini de göz önünde bulundurmak ve
inceleme ve analizlerimizde yer vermek doğal
olmaktadır.
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T

he Eurasian World began its publishing life in
2017 with the idea of sharing AVİM’s works on
Eurasia with the academic world and the public opinion.
The Eurasian World Journal is published twice a year.
The journal’s editor is R. Ambassador Yiğit Alpogan, its
managing editor is Dr. Turgut Kerem Tuncel.
The Eurasian World Journal is a member of Dergi-Park.
The journal is published in two languages, English and
Turkish.
Rather than being a news journal that reflects the events
in the wider Eurasian geography, the Eurasian World
Journal comprises of the analyses and evaluations of
Turkish and foreign academicians and experts regarding
the current affairs in the Eurasia region. From this
aspect, ‘Eurasian World’ aims to contribute to the
thought life and academic thought in the region
centering on the Balkans, the Wider Black Sea Basin,
Caucasia and Central Asia. Undoubtedly, to limit the
definition of Eurasia to this aforementioned geography
would be insufficient especially in terms of geopolitical
works. In this respect, while working based on the
Eurasian geography that we have described above, it is
natural to also consider and include Iran, Afghanistan,
India, Pakistan and China, Korea, Japan and ASEAN
countries in our observations and analyses due to their
locations; economic and military power; close relations
and dialogue with the region.

Avrasya Dünyası, 4. Sayı

Eurasian World, Issue 4

“Orta Asya’nın Su Sorunu” kapak konusuyla
yayımlanan Avrasya Dünyası’nın 4. sayısında üçü bu
konuyla ilgili olmak üzere on bir analiz yer almaktadır.

In the 4th issue of Eurasian World published with the
cover subject “Central Asia’s Water Issue” there are eleven
analyses, three of which are related to this subject.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin Ankara’daki
Büyükelçisi Kemal Köprülü “A New Chapter: Time for
Cooperation in Cyprus” başlıklı yazısında yıllardan bu
yana var olan sorunlara siyasi bir çözüm bulunamamış
olan Kıbrıs adasında Türk ve Rum taraflarını bir araya
getirecek platformalara olan ihtiyaca vurgu yapılmakta
ve iki tarafın adanın çevresindeki hidrokarbon
kaynakların çıkartılması ve kullanımı konusunda iş
birliğine gidebilecekleri belirtilmektedir.
Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü
(Albanian Institute for International Studies) kıdemli
araştırmacısı Dr. Ledion Krisafi, “The Passing of the
‘Unipolar Moment,’ Russia and the Future of Kosovo
Issue” başlıklı çalışmasında Rusya Federasyonu’nun
Balkanlara yönelik politikalarını ve bunun Kosova ve
Sırbistan arasındaki ilişkilere etkisini ele almaktadır.
“Three Animals of the Adjustment Process of Chinese
Economy” başlıklı çalışmasında Tokyo’daki
Uluslararası Kamu Politikaları Çalışma Merkezi
Başkanı (Center for International Public Policy
Studies) Naoki Tanaka, Çin’in başını çektiği Kuşak ve
Yol Projesi’nin Çin ekonomisine etkilerini
değerlendirmektedir.
AVİM analisti Vuslat Nur Şahin “27 Yılın Ardından
Yeniden Doğuş ‘Kuzey Makedonya’” başlıklı
incelemesinde Kuzey Makedonya ve Yunanistan
arasındaki isim sorununu irdelemektedir.
SPD Hidropolitik Akademi Merkezi Başkan Dursun
Yıldız “Orta Asya’da Su (Yönetimi) Sorunu’nun Kısa
Analizi” başlıklı çalışmasında Orta Asya ülkeleri için
en önemli konulardan olan su kaynakları sorununu
incelemektedir.
Giresun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve
Mustafa Kemal Öztopal birlikte kaleme aldıkları “Orta
Asya’da Su Kaynakları ve Gelecek Dönem Beklentileri”
başlıklı incelemelerinde Orta Asya ülkeleri arasındaki
su kaynaklarının paylaşımı, yönetilmesi ve kullanımıyla
ilgili sorunlar tartışılmaktadır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Doktora Adayı ve
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde
(GASAM) araştırmacı Duygu Çağla Bayram’ın
“Hindistan-Pakistan
Su
Sorunu:
İndus’un
Hidropolitiği” başlıklı analizi Hindistan ve Pakistan
arasındaki sınır aşan su sorunlarına odaklanmaktadır.
“The Turkic Council’s Policy in Central Asia and the
Caucasus: Assessments and Prospects” başlıklı

In his article titled “A New Chapter: Time for
Cooperation in Cyprus”, the Turkish Republic Of
Northern Cyprus’ Ankara Ambassador Kemal Köprülü
highlights the need for platforms that will make the
Turkish and Greek sides come together at the island of
Cyprus where a political solution has not been found for
the issues that have been present for years and states that
the two sides could collaborate regarding the extraction
and use of hydrocarbon resources around the island.
In her article titled “The Passing of the “Unipolar
Moment”, Russia and the Future of Kosovo Issue”, Senior
Researcher of the Albanian Institute for International
Studies Dr. Ledion Krisafi evaluates the Russian
Federation’s politics towards the Balkans and its
influence on the relations between Kosovo and Serbia.
In his work titled “Three Animals of the Adjustment
Process of Chinese Economy”, President Naoki Tanaka
of the Center for International Public Policy Studies in
Tokyo evaluates the effects of the Belt and Road Project,
led by China, on the Chinese economy.
In her review titled “Rebirth After 27 Years “Northern
Macedonia””, AVİM analyst Vuslat Nur Şahin addresses
the title issue between Northern Macedonia and Greece.
In his work titled “Brief Analysis of the Water
(Management) Issue in Central Asia”, SPD Hydropolitic
Academy Center President Dursun Yıldız examines the
water resources issue, which is amongst the most
significant issues for the Central Asian countries.
In their analysis titled “Water Resources in Central Asia
and Expectations for the Future Period”, Associate
Professors Yalçın Sarıkaya and Mustafa Kemal Öztopal
from Giresun University discuss the issues amongst
Central Asian countries regarding the sharing,
management and usage of water resources.
In her analysis titled “India-Pakistan Water Issue:
Hydropolitics of Indus”, Doctoral Candidate of
Karadeniz Technical University and researcher at the
South Asia Strategic Research Center (GASAM) Duygu
Çağla Bayram focuses on the transboundary waters issue.
In his work titled, “The Turkic Council’s Policy in
Central Asia and the Caucasus: Assessments and
Prospects”, graduate student from Sciences Po, Toulouse
Pierre Chaix examines the vision goals of the
Cooperation Council of Turkish Speaking States (Turkish
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yazısında Sciences Po, Toulouse’de yüksek lisans
öğrencisi olan Pierre Chaix, 2009 yılında Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından kurulan
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk
Konseyi) vizyon hedeflerini incelemektedir.
AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarından
Kyle Christian Manejero’nun kaleme aldığı “The
Effects of Migration in the Post- Soviet Central Asia:
Case of Kazakhstan” başlıklı çalışmasında Orta
Asya’daki göç olgusunu Kazakistan örneği üzerinden
irdelemektedir.
“Sufficiently Docile? EU’s Disciplinary Concerns on
Kosovars’ Visa-Free Travel” başlıklı analizde Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına
devam etmekte olan Mert Cangönül Kosova ve
Avrupa Birliği arasındaki vizesiz seyahat konusu
hakkındaki gelişmeleri değerlendirmektedir.
Avrasya Dünyası’nın 4. sayısında yer alan son
değerlendirme, Lau China Institute King’s CollegeLondon’da doktora araştırmacısı olan Özge Söylemez’in
kaleme aldığı “Rising Nationalisms and the Future of
the Belt and Road Initiative (BRI) in Turkey” başlıklı
yazısıdır. Bu yazıda Söylemez, Türkiye’nin Çin’in Kuşak
ve Yol Projesi’ne yaklaşımını Uygur bölgesindeki
gelişmeler çerçevesinde ele almaktadır.

Council) established in 2009 by Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey.
In his work titled “The Effects of Migration in the PostSoviet Central Asia: Case of Kazakhstan”, Kyle
Christian Manejero of the participants of AVİM’s
hands-on training program addresses the migration
phenomenon in Central Asia through the example of
Kazakhstan.
In his analysis titled “Sufficiently Docile? EU’s
Disciplinary Concerns on Kosovars’ Visa-Free Travel”,
Mert Cangönül, who is continuing his postgraduate
studies at Middle East Technical University, evaluates
the developments between Kosovo and the EU regarding
the subject of visa-free travel.
The last evaluation in the 4th Issue of Eurasian World
is the article titled “Rising Nationalisms and the Future
of the Belt and Road Initiative (BRI) in Turkey” written
by doctorate researcher at Lau China Institute King's
College-London Özge Söylemez. In this article, Söylemez
addresses Turkey's approach towards China's Belt and
Road Initiative within the framework of the
developments in the Uyghur region.
Eurasian World, Issue 5

Avrasya Dünyası, 5. Sayı
Avrasya Dünyası’nın kapak konusu “Avrasya’nın Batı
Yakası: Balkanlar” 5. sayısında dördü kapak konusuyla
ilgili olmak üzere on analiz yazısı yer almaktadır.
AVİM analisti Mehmet Oğuzhan Tulun “Turkey’s
“Asia Anew” Policy” başlıklı yazısında Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ağustos 2019’da duyurduğu
Türkiye dış politikasındaki “Yeniden Asya” açılımını
değerlendirmektedir.
Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel “Türkiye’nin Yeni
Stratejik Cephesi: Doğu Akdeniz ve Kıbrıs
Mücadelesinde Yol Haritası” başlıklı yazısında on
yıllardan bu yana gündemde olan Kıbrıs sorununa dair
önerilerini okuyucuyla paylaşmaktadır.
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The cover subject of the 5th issue of Eurasian World
“West Side of Eurasia: Balkans”, there are ten analyses,
four of which are relevant to the cover subject.
In the article titled “Turkey's “Asia Anew" Policy”,
AVİM analyst Mehmet Oğuzhan Tulun evaluates the
“Asia Anew" initiative in the Turkish foreign policy
announced by Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu on
August 2019.
In his article titled “Turkey's New Strategic Front: A
Roadmap in the Eastern Meditterranean and Cyprus
Struggle”, Political Scientist Umur Tugay Yücel shares
with the readers his suggestions regarding the Cyprus
issue which has been on the agenda for decades.

“Türkiye-Rusya Doğalgaz İlişkisinin Diplomasi
Boyutu” başlıklı değerlendirmesinde İran Araştırmaları
Merkezi Dış Politika Koordinatörü Sabir Askeroğlu,
Türk Akımı projesinin Türkiye ve Rusya arasındaki
enerji ilişkileri üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

In his evaluation titled “The Diplomacy Dimension of
the Turkey-Russia Natural Gas Relation”, Iran Research
Center Foreign Policy Coordinator Sabir Askeroğlu
addresses the effects the Turk Stream has on the energy
relations between Turkey and Russia.

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi F. Didem Ekinci “Rusya
ve Balkanlar” başlıklı analizinde Rusya’nın 2000
yılından bu yana Balkanlar’la ilgili izlediği politikaları
irdelemektedir.

In her analysis titled “Russia and the Balkans”, Çankaya
University Political Science and International Relations
Department Lecturer F. Didem Ekinci examines the
policies that Russia has been pursuing regarding the
Balkans since the year 2000.
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Belgrade Fund for Political Excellence’dan Stefan
Vladisavljev, “Challenges of Cooperation between
China
and
Western
Balkans”
başlıklı
değerlendirmesinde Çin’in Balkanlar’da artan
görünürlüğünü ve bunun olası sonuçlarını ele
almaktadır.
“Prespa Anlaşması’na Yunanistan Açısından Bakmak”
başlıklı çalışmasında Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırma Enstitüsü’nden Ali Hüseyinoğlu, Yunanistan
ve Kuzey Makedonya arasındaki isim anlaşmazlığını
değerlendirmektedir.
AVİM analisti Teoman Ertuğrul Tulun “Are the EU’s
Divisive Policies in the Balkans in a Cul-De-Sac”
başlıklı yazısında Avrupa Birliği’nin “Batı Balkanlar”
adlandırmasını kullanarak bölgede Türkiye’yi izole
etmeye yönelik yapıcı olmayan yaklaşımının bir
eleştirisini sunmaktadır.
AVİM kıdemli analisti Turgut Kerem Tuncel,
Ukrayna’da
2019
yılında
gerçekleştirilen
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini ve bu
seçimlerin olası sonuçlarını “Ukrayna’da 2019
Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri” başlıklı
analizinde değerlendirmektedir.
“Space Security Tensions in Eurasia and Turkey’s
Regional Response” başlıklı yazısında GRIPS Institute
for Policy Studies’de doktora adayı olan Aurelie Trur,
Avrasya’da uzay güvenliği ve Türkiye’nin bu konuyla
ilgili politikalarını ele almaktadır.
Son olarak, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi öğretim üyesi Erkin Emet “21. Yüzyıl’da
İnsanlık Dramı: ‘Toplama Kampları’ ve Doğu
Türkistan Sorunu” başlıklı yazısında günümüzde
uluslararası kamuoyunun dikkatini daha da fazla
çekmeye başlayan Doğu Türkistan sorununu ele
almaktadır.

In his evaluation titled “Challenges of Cooperation
between China and Western Balkans”, Stefan
Vladisavljec from Belgrade Fund for Political Excellence
approaches the increasing visibility of China in the
Balkans and the probable outcomes of this.
In his work titled “Looking at the Prespa Agreement
From the Viewpoint of Greece”, Ali Hüseyinoğlu from the
Trakya University Balkan Research Institute evaluates
the naming dispute between Greece and Northern
Macedonia.
In his article “Are the EU's Divisive Policies in the
Balkans in a Cul-De-Sac”, AVİM analyst Teoman
Ertuğrul Tulun presents a criticism of the EU's nonconstructive approach to isolate Turkey in the region by
using the "Western Balkans" classification.
In his analysis titled “The 2019 Ukraine Presidential
and Parliamentary Elections”, AVİM senior analyst
Turgut Kerem Tuncel evaluates the presidential and
parliamentary elections that took place in Ukraine in
2019 and the probable outcomes of these elections.
In her article titled “Space Security Tensions in Eurasia
and Turkey's Regional Response”, doctorate candidate at
GRIPS Institute for Policy Studies Aurelie Trur
addresses space security in Eurasia and Turkey's policies
regarding this subject.
Lastly, in his article titled “Humanitarian Plight in the
21st Century: 'Concentration Camps' and the Eastern
Turkistan Issue”, Ankara University Faculty of
Languages and History-Geography lecturer Erkin Emet
addresses the Eastern Turkistan issue which has presently
began to increasingly catch the attention of the
international public opinion.
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Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine
Ömer Engin Lütem Konferansları 2018

On the Turkish-Armenian Conflict
Ömer Engin Lütem Conferences 2018
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Editör: Alev Kılıç
Yayın Tarihi: Mart 2019
Dil: Türkçe
ISBN: 978-605-82518-9-2
(Karton kapaklı, 254 sayfa)

Author: Alev Kılıç
Date of Publication: March 2019
Language: Turkish
ISBN: 978-605-82518-9-2
(Paperback, 254 pages)

A

VİM, 2016 yılında “Ermeni Konferansları” başlığı
altında Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili konferanslar
dizisi düzenlemeye başlamıştır. 2016 ve 2017 yıllarında
“Ermeni Konferansları” kapsamında, “Ermeni
sorunu”nu tarihsel ve hukuksal açıdan irdeleyen yirmi
bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslara esas
teşkil eden makaleler kitap olarak 2017 ve 2018
yıllarında aynı başlıkla AVİM tarafından
yayınlanmıştır.

I

“Ermeni Konferansları”nın fikir babası olan AVİM
Kurucusu ve Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer
Engin Lütem’in 6 Ocak 2018 tarihindeki vefatından
sonra AVİM bu konferansları “Ömer Engin Lütem
Konferansları” başlığı altında düzenlemeye devam
etmiştir.

Following the passing of AVİM Founder and Honorary
President R. Ambassador Ömer Engin Lütem, who was
the originator of the “Armenian Conferences”, on 6
January 2018, AVİM has continued organizing these
conferences under the title “Ömer Engin Lütem
Conferences”.
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n 2016, AVİM began organizing a series of
conferences regarding the Turkish-Armenian relations
under the title “Armenian Conferences”. In the years 2016
and 2017, within the scope of the “Armenian
Conferences”, twenty-one conferences that addressed the
“Armenian question” from historical and legal
standpoints were organized. The articles that constitute
the bases of these conferences were published by AVİM in
the years 2017 and 2018 as books with the same title.

AVİM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan,
editörlüğünü AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yaptığı
“Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin
Lütem Konferansları 2018” başlıklı kitapta “Ömer
Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2018
senesinde düzenlenen on konferansta sunulan
tebliğlerin makaleleri yer almaktadır.

In the book titled “Ömer Engin Lütem Conferences
2018 on the Turkish-Armenian Conflict” published by
AVİM in the past few days and edited by AVİM
President Alev Kılıç, the articles of the statements
presented at the ten conferences organized in 2018
within the framework of the “Ömer Engin Lütem
Conferences” can be found.

Kitapta yer alan makaleler inceledikleri konular
itibariyle üç başlık altında toplanmaktadır. “TürkErmeni İlişkilerinde Çözüm Arayışları” başlığı altında
topladığımız çalışmalar genel itibariyle, ihtilaflı TürkErmeni ilişkileri bağlamında iki ülke ve toplum
arasında sürdürülmesinde fayda olan ve geçtiğimiz
yıllarda da çeşitli şekillerde deneyimlenmiş fakat ne
ölçüde başarılı olduğu konusunda soru işaretleri
bulunan “normalleşme” ve “ “barışma” süreçlerini konu
edinmektedir.

The articles found in the book can be grouped under three
titles from the subjects they review. The works we have
assembled under the title “Search For Resolutions In The
Turkish-Armenian Relations” generally discuss the
processes of “normalization” and “reconciliation” which
are beneficial to maintain between the two countries and
communities within the context of the conflictual TurkishArmenian relations and have been attempted in various
ways during previous years but have left question marks
regarding how successful they have been.

Türk-Ermeni İlişkilerinde Mülkiyet Meselesi” başlığı
altında yer alan çalışmalar, son yıllarda daha da çok
gündeme gelmeye başlayan ve 1915 olaylarının niteliği
ile ilgili tartışmaların merkezine yerleşmeye başlayan
“Ermeni malları” ve mülkiyet sorunsalı ile ilgili
araştırmalardır.

The works under the title “The Issue of Property in the
Turkish-Armenian Relations” are studies on the
“Armenian property” and ownership research question
which began coming to the fore further in the recent years
and being centralized in the arguments on the
characteristics of the 1915 events.

Üçüncü olarak, çağdaş Ermeni ulusal kimliği ve bu
kimliğin inşasında önem arz eden öğeleri mercek altına
alan üç çalışma “Çağdaş Ermeni Kimliği” başlığı altında
yer almaktadır.

Thirdly, there are three studies under the title
“Contemporary Armenian Identity” which examine the
components that have importance in the Armenian
national identity and the formation of this identity.
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Konferans Kitabı No: 23

Türkiye ve Moğolistan Perspektifinden Avrasya
Conference Books No: 23

Eurasia from the Perspective of Turkey and Mongolia
AVİM Conference Book 23

EURASIA FROM THE PERSPECTIVE OF
TURKEY AND MONGOLIA
Proceedings of the International Conference Jointly Organized by the Center for
Eurasian Studies (AVİM) and the Embassy of Mongolia in Turkey on 5 December 2018

Embassy of Mongolia

A

VİM'in (Avrasya İncelemeleri Merkezi) 5 Aralık
2018 tarihinde düzenlediği “Türkiye ve
Moğolistan Perspektifinden Avrasya” başlıklı
konferansın çalışmalarını yayınlamaktan mutluluk
duymaktayız.
Moğolistan Türkiye Büyükelçiliği ve AVİM tarafından
ortaklaşa düzenlenen konferansta, Türk ve Moğol
panelistler Türk-Moğol ilişkilerinin tarihsel, sosyolojik
ve politik yönlerini ve Asya siyasetindeki olası etkilerini
ele almıştır.

88

I

t is our pleasure to inform that AVİM (Center for
Eurasian Studies) has published the proceedings of the
conference titled “Eurasia from the Perspective of Turkey
and Mongolia,” which took place on 5 December 2018.
At the conference, which is jointly organized by the
Embassy of Mongolia in Turkey and AVİM, Turkish and
Mongolian panelists addressed historical, sociological and
political aspects of Turkish-Mongolian relations and their
possible implications in Asian politics.

Panelde üç konuşmacı yer almıştır. Hüseyin Bağcı
sunumunda Moğolistan ile ilgili Türk dış politikasına
odaklanmıştır. Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü
Müdürü Mashbat Otgonbayar, Moğolistan Dış
Politikası ve son panelist Dr. Öğretim Görevlisi
Bahadır Pehlivantürk, Moğolistan'ın üçüncü komşuluk
politikasına ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinin
uygulanmasına değinmiştir.

There were three panelists in the panel. In his
presentation, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı focused on Turkish
foreign policy regarding Mongolia. The Director of
National Institute for Security Studies Mashbat
Otgonbayar framed the concepts of Mongolian Foreign
Policy, and the last panelist Asst. Prof. Bahadır
Pehlivantürk addressed Mongolia’s third neighborhood
policy and its implementation of especially Asia- Pacific
region. The proceedings are based on those presentations.

AVİM, “Türkiye ve Moğolistan Perspektifinden
Avrasya” nın bilimsel topluluk ve politika yapıcılar için
Avrasya bölgesinden uzman görüşleri edinmelerine
önemli bir katkı olacağını temenni etmektedir.

AVİM hopes that “Eurasia from the Perspective of Turkey
and Mongolia” will be a significant contribution for the
scholarly community and policy makers for acquiring
expert views from the Eurasian region.
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Konferans Kitabı No: 24

Üç Güney Kafkasya Devletinin Bağımsızlıklarının Yüzüncü Yılı:
Tarihsel Arka Plan, Güncel Gelişmeler Barış ve Refah Beklentileri
Conference Books No: 24

The Centennial of the Independence of the
Three South Caucasus States:
Historical Background, Contemporary Developments and
Prospects of Peace and Prosperity

AVİM Conference Book 24

THE CENTENNIAL OF THE INDEPENDENCE OF
THE THREE SOUTH CAUCASUS STATES:
HISTORICAL BACKGROUND, CONTEMPORARY
DEVELOPMENTS AND PROSPECTS OF
PEACE AND PROSPERITY
Proceedings of the International Conference Organized by
Center for Eurasian Studies (AVİM) in Turkey on 9 November 2018

A

VİM’in 9 Kasım 2018’de Ankara’da düzenlediği
“Üç
Güney
Kafkasya
Devletinin
Bağımsızlıklarının Yüzüncü Yılı: Tarihsel Arka Plan,
Güncel Gelişmeler Barış ve Refah Beklentileri” başlıklı
uluslararası konferansın bildiri kitapçığı yayınlanmıştır.
Kitapçıkta yer alan makaleler, konferans tebliğleriyle
aynı sıralamada yer almaktadır. Kitapçık AVİM
Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç'ın önsözü ve
kitabın editörlerinden Nigar Shiralizade'nin giriş
metinleriyle başlamaktadır. Bunları takiben, çeşitli
ülkelerden konferansa katılan araştırmacı ve
akademisyenlerin yazdığı toplamda dokuz makale
kitapçıkta yer almaktadır. Konferansa katılmasına
rağmen şahsi nedenlerle tebliğlerini göndermeyen
Mileno Sterio ve Yulia Nikitina'nın çalışmaları ise
kitapçıkta yer almamaktadır.

T

he conference proceedings book of the international
conference titled “The Centennial of the
Independence of the Three South Caucasus States:
Historical Background, Contemporary Developments
and Prospects of Peace and Prosperity” organized by
AVİM and held in Ankara on 9 November 2018 has
been published.
The order of the articles in this book are the same as
presentations order in the conference. The book opens up
with the foreword of Ambassador(R) Alev Kılıç (AVİM
Director) and introduction penned by one of the editors,
Nigar Shiralizade. These are followed by nine articles
written by researchers and academicians from various
countries who attended the conference. However, the book
does not include the papers of Mileno Sterio and Yulia
Nikitina who did not submit their papers out of personal
considerations.
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Uygulamalı
Eğitim
Programı
Traineeship
Program

Uygulamalı Eğitim Programı

Traineeship Program

A

VİM’de tüm yıl boyunca Uygulamalı Eğitim
Programı devam etmektedir. Avrasya bölgesine
dair çalışmalara ilgi duyan adaylar, bu programa kısa
veya uzun dönemli katılımlar için başvuruda
bulunabilirler.
AVİM Uygulamalı Eğitim Programı’na akademik veya
diplomatik kariyer yapmayı düşünen lisans
öğrencilerinin, yeni mezunların, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinin başvurmaları beklenmektedir.
AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarının,
AVİM’in gerçekleştirdiği faaliyetlerde görev almaları,
AVİM çalışanlarına faaliyet hazırlık aşamalarında
yardımcı olmaları, Avrasya bölgesindeki gelişmeleri
yakından takip etmeleri ve AVİM raporları ve
yayınlarına katkıda bulunmaları beklenmektedir.
Programa başvurmak için güncel Europass üzerinden
oluşturulmuş CV'nizi ve 300-500 sözcük aralığında
motivasyon mektubunuzu göndermeniz ve AVİM web
sitesindeki anketi doldurmanız beklenmektedir.
Motivasyon mektubunuzda neden program için doğru
kişi olduğunuzu, hangi konu hakkında çalışmak
istediğinizi ve programa katılmak istediğiniz tarih
aralığını belirtiniz. Bu tarih aralığı dönem içi iş
yükümüzden dolayı 3 ay süreyle en az iki iş günü ya da
5 iş günü süreyle bir ay olarak belirlenmiştir.
AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarından
programa dahil oldukları süre zarfında ilgi duydukları
bir konu hakkında araştırma yürütüp, programın
sonunda bu konu hakkında bir rapor hazırlamaları
istenmektedir. Bu sayede, AVİM mensuplarının
bilgilerinden istifade ederek, profesyonel bir ortamda
merak duydukları konular üzerine derinlemesine
araştırma yapma fırsatı elde ederler. 2019 yılında
Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa,
Hollanda, İran, İspanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya
ve Ukrayna’dan da 25 genç araştırmacı AVİM
Uygulamalı Eğitim Programı’na katılmıştır.
AVİM
Uygulamalı
Eğitim
ERASMUS+’ın parçasıdır.

Programı,

AVİM Uygulamalı Eğitim Programı hakkında bilgi ve
başvuru evraklarını göndermek için Hazel Çağan
Elbir ile hcagan@avim.org.tr veya staj@avim.org.tr
adresleri üzerinden iletişime geçilebilmektedir.
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VİM offers trainee program opportunities all year
round. Applicants from Turkey and other countries
may apply for short and long term trainee programs.
Participants to AVİM Trainee Program are expected to
possess a high interest in Eurasian affairs. Ideally, AVİM
provides trainee program opportunities to undergraduate
students, fresh graduates and Master’s and PhD students,
who plan to pursue academic or diplomatic carriers.
Application documents consist of your CV (prepared by
Europass), your motivation letter and the online form.
Your motivation letter should answer the "Why do you
think you are the right person for this programme?",
"What is your research areas" and the dates when you
would like to the join the program. The program period
is at least one month.
AVİM Trainee Program participants are expected to
provide assistance in organizational matters such as
supporting the AVİM staff in organizing different events,
monitoring of the developments in the Eurasian region as
well as to contribute to AVİM reports and other
publications.
AVİM Trainee Program participants are assigned specific
topics relevant to their research interests during their
trainee program. By the end of the trainee program
period, participants are expected to submit a policy paper
based on their studies. This helps the participants to focus
on the subjects about which they want to gain a deeper
knowledge of in a professional thinktank environment
under the tutorship of the AVİM analysts. In 2019, a
total of 25 young researchers from Turkey and
Afghanistan, United States of America, France, The
Netherlands, Iran, Italy, Spain, South Korea, Slovenia
and Ukraine participated in the AVİM Trainee Program.
AVİM Traineeship Program is a part of ERASMUS+
Internship Program.
Regarding information on AVİM Trainee Program,
candidates may contact Hazel Çağan Elbir via
staj@avim.org.tr or hcagan@avim.org.tr.

2019’de AVİM’de Uygulamalı Eğitim Programını Başarı ile Tamamlayan Katılımcılar
Participants who successfully completed the Traineeship Program at AVİM in 2019
Alperen Ünlü

Celal Bayar Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Political Science and International Relations

Ayşenur Demir

Erciyes Üniversitesi

Ermeni Dili ve Edebiyatı - Armenian Language and Literature

Sina Nasirzadeh

Ankara Üniversitesi

İktisat - Economics

Ataberk Uret

Karabük Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Çağdaş Varol

Dokuz Eylül Üniversitesi

İngilizce - Almanca - Türkçe Mütercim Tercümanlık English - German - Turkish Translation

Kyle C. Manejero

Hacettepe-Pamukkale Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- Political Science and Public Administration

Berfin M. Ertekin

TOBB ETÜ

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Hakan Kaçmaz

TOBB ETÜ

İngiliz Dili ve Edebiyatı- British Culture and Literature

Ceren Toraman

Bilkent Üniversitesi

Siyaset Bilimi - Political Science

İrem Ayça Aykın

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Federica Pugliese

Mezun

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Gülce Sert

ODTÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi- Political Science and Public Administration

Süeda Uzun

Osmangazi Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Aykut Tilki

Bilkent Üniversitesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - American Culture and Literature

Mustafa Özçelik

Lahey Üniversitesi

Avrupa Çalışmaları - European Studies

Berkcan Ayna

Uludağ Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Gülbahar Ok

Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Political Science and International Relations

Gökhan Südemer

Ankara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Mustafa Şenol

Ankara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Young Hwan Choi

Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Hazal Ertuğruloğlu

ODTÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Political Science and Public Administration

Gamze Akıntı

ODTÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Political Science and Public Administration

Kerem Artun

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Kirsten Harrod

University of York

Siyaset Bilimi - Political Science

Alperen Reis

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler - International Relations
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AVİM Staff

KADROMUZ

AVİM STAFF
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E. Büyükelçi Alev Kılıç, Başkan

Ambassador (R) Alev Kılıç, Director

E. Büyükelçi Yiğit Alpogan, Danışman

Ambassador (R) Yiğit Alpogan, Advisor

Dr. Turgut Kerem Tuncel, Kıdemli Analist

Dr. Turgut Kerem Tuncel, Senior Analyst

Hazel Çağan Elbir, Analist

Hazel Çağan Elbir, Analyst

Mehmet Oğuzhan Tulun, Analist

Mehmet Oğuzhan Tulun, Analyst

Teoman Ertuğrul Tulun, Analist

Teoman Ertuğrul Tulun, Analyst

Tutku Dilaver, Analist

Tutku Dilaver, Analyst

Ceyda Acicbe, Analist

Ceyda Acicbe, Analyst

Maxime Gauin, Misafir Araştırmacı

Maxime Gauin, Scholar in Residence

Berfin Mahide Ertekin, Misafir Araştırmacı

Berfin Mahide Ertekin, Scholar in Residence

Selim Seçkin, Misafir Araştırmacı

Selim Seçkin, Scholar in Residence

Ahmet Can Öktem, Çevirmen

Ahmet Can Öktem, Translator

Hülya Önalp, Başkan Asistanı

Hülya Önalp, Assistant of the Director of AVİM

Cemile Can, İdari Personel

Cemile Can, Administrative Staff
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E

. Büyükelçi Alev Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden 1968 yılında mezun olmuştur. 1969 yılında,
Dışişleri Bakanlığı’na meslek memuru olarak girmiştir.
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi (19961998), Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’nde Daimi Temsilci,
Büyükelçi (1998-2002), Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı,
(2002-2004), İsviçre Türkiye Büyükelçisi (2004-2009), Meksika
Türkiye Büyükelçisi (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. E.
Büyükelçi Alev Kılıç, Dışişleri Bakanlığı’ndan 2011 yılında
emekli olmuştur. 2013 yılından bu yana AVİM Başkanıdır.

A

mbassador (R) Alev Kılıç graduated from the Faculty of
Political Sciences of Ankara University in 1968. The next year,
he joined the Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Kılıç served as
Ambassador to F.R. of Yugoslavia between 1996 and 1998 and
Ambassador/Permanent Representative to the Council of Europe
in Strasbourg between 1998 and 2001. In 2001-2004, he served
as the Deputy Undersecretary of the Ministry for Economic Affairs.
He served as Ambassador to Switzerland (2004-2009) and
Ambassador to Mexican United States (2009-2011). He retired
from the Ministry in 2011. Ambassador (R) Kılıç has been the
Director of Center for Eurasian Studies (AVİM) since 2013.

Alev KILIÇ
E. Büyükelçi /Ambassador (R)
AVİM Başkanı / AVİM Director
akilic@avim.org.tr
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Ö

demiş’te 1945 yılında doğan Büyükelçi Alpogan, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.
1968 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girmiş ve Merkezde şube
müdürlüğünden müsteşar yardımcılığına kadar değişik
kademelerde hizmet etmiştir. Yurt dışında ise değişik ülkelerdeki
Türk temsilciliklerinde görev yapmıştır. Büyükelçi Alpogan, bu
çerçevede Tokyo’daki Türk Büyükelçiliği’nde 2.Kâtip ve Başkâtip
(1972-1975), Lefkoşe Büyükelçiliği’nde Başkâtip (1975-1977),
Cenevre’de BM ofisi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nde
Müsteşar (1979-1983), Lahey Büyükelçiliği’nde 1.Müsteşar
(1985-1989) ve Atina Büyükelçiliği’nde Elçi-Müsteşar (19911995) olarak çalışmıştır.
1995 yılında Büyükelçiliğe yükselmiş ve Aşkabat (Türkmenistan)
ve Atina Büyükelçisi olarak hizmet ettikten sonra Türkiye’nin
AB’ye üyelik süreci ışığında başlatılan reformlar çerçevesinde
Türkiye’nin ilk sivil Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak
2004-2007 yılları arasında görev yapmıştır. Bilahare Türkiye
Büyükelçisi olarak Londra’ya atanan Büyükelçi Alpogan burada
2007’den 2010 yılına kadar hizmet etmiştir. Kendisi Londra’daki
görevi esnasında 2009 yılında “Yılın Diplomatı” seçilmiştir. 2010
yılında emekliliğini takiben Barselona’da bulunan Akdeniz İçin
Birlik Örgütü’nün Genel Sekreter Yardımcılığı’na seçilmiştir. Bu
örgütteki görev süresinin 2016 yılında sona ermesini takiben
Büyükelçi Alpogan Ankara’ya dönmüştür. Halen AVİM’de
(Avrasya İncelemeleri Merkezi) Danışman statüsünde
çalışmaktadır.
Türkmenistan Hükümeti ve Atina Kenti belediyesi tarafından
verilmiş madalyaları bulunmaktadır.

B

Yiğit ALPOGAN
E. Büyükelçi / Ambassador (R)
AVİM Danışmanı / AVİM Advisor
yalpogan@avim.org.tr

orn in Ödemis (Turkey) in 1945, Ambassador Alpogan is
graduated from the Faculty of Political Science of Ankara
University. In 1968 he entered the Foreign Service where he served
in different positions ranging from Head of Section to Deputy
Undersecretary and abroad in Turkish missions in several countries.
In this respect, Amb. Alpogan served as II.Secretary and First
Secretary of the Turkish Embassy in Tokyo (1972-1975), First
Secretary of the Turkish Embassy in Nicosia, Cyprus (1975-1977),
Counsellor of the Permanent Delegation of Turkey to the UN Office
in Geneva (1979-1983), 1. Counsellor of the Turkish Embassy in
the Hague (1985-1989) and Minister-Counsellor of the Turkish
Embassy in Athens (1991-1995).
He became ambassador in 1995 and has since served in this position
in several embassies such as Ashgabat (Turkmenistan) and Athens,
before his appointment as the first civilian Secretary General of the
National Security Council of Turkey (2004-2007) in light of the
reforms undertaken for Turkey’s European Union accession process.
Amb. Alpogan was then appointed Ambassador to London, where
he served from 2007 to 2010. During his term in London he was
selected as "diplomat of the year" in 2009. He joined the Secretariat
of the Union for the Mediterranean in Barcelona as Deputy
Secretary General in 2010. After the completion of his term in the
Secretariat of the Union for the Mediterranean in 2016, he returned
to Ankara. He is presently working for AVİM (the Center for
Eurasian Studies) in an advisory capacity.
He is decorated by the Government of Turkmenistan as well as by
the City of Athens.
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D

r. Turgut Kerem Tuncel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (ana
dal) ve Sosyoloji (yan dal) bölümlerinden 2001 yılında mezun
olmuştur. Yüksek lisans derecesini 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden alan Dr. Tuncel, 2014 yılında
Università degli Studi di Trento Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar Doktora
Programı’ndan doktora derecesini kazanmıştır. Dr. Tuncel, doktora
çalışmaları esnasında, University of Michigan, Ann Arbor bünyesindeki
Ermeni Çalışmaları Programı’nda misafir araştırmacı olarak akademik
çalışmalarını sürdürmüştür.
2001-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümlerinde
araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Tuncel, Ocak 2015 tarihinden bu yana
AVİM bünyesinde görev yapmaktadır. Bu tarihten bu yana, Uluslararası
Suçlar ve Tarih / International Crimes and History Dergisi’nin sorumlu yazı
işleri müdürlüğünü de yürütmektedir.

Dr. Turgut Kerem TUNCEL

D

r. Turgut Kerem Tuncel completed his undergraduate degree in 2001 at
Middle East Techical University with a major in Psychology and a minor
in Sociology. He holds a Master’s degree in Political Science from Bilkent
University. In 2014, Turgut earned his PhD degree in Sociology and Social
Research from Università degli Studi di Trento. During his doctoral studies, he
had been a pre-doc visiting scholar at Michigan University, Ann Arbor
Armenian Studies Program.

Kıdemli Analist / Senior Analyst
tuncel@avim.org.tr

Dr. Tuncel worked as research/teaching assistant between 2001 and 2009 at
Bilkent University and İstanbul Bilgi University. He joined AVİM in January
2015. Since then, Dr. Tuncel has also been the managing editor of Uluslararası
Suçlar ve Tarih / International Crimes and History Journal.
Dr. Tuncel is the author of the book Armenian Diaspora: Diaspora, State and
the Imagination of the Republic of Armenia (Ankara, Terazi, 2014). He
published articles in Review of Armenian Studies and Uluslararası Suçlar ve
Tarih / International Crimes and History journals. He contributes to Turkish
and foreign media with his commentaries on current political affairs in the
Eurasian region, the Wider Black Sea Region and the Caucasus.
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H

Hazel ÇAĞAN ELBİR
Analist / Analyst
hcagan@avim.org.tr

100

azel Çağan Elbir 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında ODTÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek Lisans
derecesini aldı. Yüksek lisans tezini Ermeni Terörü ve Türk Basını (19731984) üzerine yazan Çağan Elbir, 2006 yılında TBMM’de, 2007 yılında
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’da ve Global Strateji
Enstitüsü’nde staj yapmıştır. Yine 2007 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde
düzenlenen Model Avrupa Parlamentosu projesine katılmıştır. 2008 yılında
Global Strateji Enstitüsü’nde dört ay süreyle Balkan Uzmanı olarak görev
almıştır. Yüksek lisans yaparken 2011 yılında Avrasya İncelemeleri Merkezi
(AVİM)’de de staj yapan Çağan Elbir, Şubat 2012 tarihinden bu yana AVİM
bünyesinde analist olarak çalışmaktadır. Hali hazırda Atılım Üniversitesi'nde
Politik Ekonomi doktora adayıdır. Çağan Elbir’in araştırma konuları
arasında Avrupa Birliği, Türkiye - ABD İlişkileri, Kafkasya, propaganda
çalışmaları, insanlığa karşı suçlar ve terörizm yer almaktadır. Çağan Elbir
hergün AVİM Günlük Bülten’in Avrupa bölümünü hazırlamaktadır. Çağan
Elbir, Terazi Yayıncılık’ın faaliyetlerini yürütmektedir.

H

azel Çağan Elbir graduated from Political Science and Public
Administration, Bilkent University in 2008 and holds MSc. in
International Relations from Middle East Technical University (2012).
Having completed Master’s thesis on Armenian Terrorism and the Turkish
Press (1973-1984), Çağan Elbir interned in TGNA (2006), Center for
Eurasian Strategic Studies (ASAM) (2007), Institute for Global Strategy
(2007) and attended a Project on Model European Parliament in Graz,
Austria. Çağan worked in Institute for Global Strategy for four months in 2008
as a specialist on the Balkans. During her Master’s degree, interned in Center
for Eurasian Studies (2011) and as of 2012 Çağan Elbir joined AVİM as an
analyst in February 2012. She is currently a PhD. candidate in
interdisciplinary department Political Economy from Atılım University.
Çağan Elbir’s research areas are European Union, Turkey - US Relations,
Caucasus, propaganda studies, crimes against humanity, terrorism. Çağan
Elbir also contributes in the AVİM Daily Bulletin, EU section. Çağan Elbir,
executes Terazi Publishing’s activities.
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M

ehmet Oğuzhan Tulun lisans eğitimini McGill Üniversitesi
(Montreal/Kanada) Sosyal Bilimler Fakültesi’nde siyaset bilimi (ana
dal), uluslararası ilişkiler (yan dal) ve tarih (yan dal) üzerine yaparak 2008
yılında mezun oldu. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği yüksek lisans programını
tamamladı. Yüksek lisans tezini Baltık devletlerinin vatandaşlık
politikalarının Avrupa Birliği çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine yazdı.
2013 ile 2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin Siyaset Bilimi Bölümünde doktora seviyesinde dersler aldı.
Tulun Ekim 2013 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde analist olarak
çalışmaktadır.

M

ehmet Oğuzhan Tulun completed his undergraduate degree in 2008 at
McGill University Faculty of Arts, with a major in political science, minor
in international relations, and minor in history. In 2012 he completed his master’s
degree on the European Union at Başkent University European Union and
International Relations Institute. His master’s thesis focused on the evaluation of
the citizenship policies of the Baltic states within the framework of the European
Union. Between 2013 and 2017, he took doctoral level courses from the
Department of Political Science at Ankara University Faculty of Political Science.
Tulun has been working as a analyst at the Center for Eurasian Studies (AVİM)
since October 2013.

Mehmet Oğuzhan TULUN
Analist / Analyst
motulun@avim.org.tr

2019 Yıllık Rapor | Annual Report

101

T

eoman Ertuğrul Tulun, lisans eğitimini McGill Üniversitesi Siyaset
Bilimi (ana dal), Uluslararası İlişkiler (yan dal) ve Tarih (yan dal)
üzerine yaparak 2003 yılında mezun oldu. 2003-2004 seneleri arasında
Avrupa Birliği İletişim Grubu’nda (ABİG) kıdemli araştırma görevlisi olarak
çalıştı.
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2004-2006 seneleri
arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında İhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans
derecesini almıştır. Yüksek lisans tezini Doğal Kaynakların Devlet İnşaası
Sürecine Etkisi üzerine yazmıştır. 2010 senesinden beri Bilkent Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora çalışmalarına devam
etmektedir. 2010-2015 seneleri arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümünde, araştırma görevlisi ve öğretim asistanı
olarak çalışmıştır ve 2012-2015 seneleri arasında aynı bölümde Sosyolojiye
Giriş ve Siyaset Bilimine Giriş I derslerini vermiştir.

Teoman Ertuğrul TULUN
Analist / Analyst
tetulun@avim.org.tr

T

eoman Ertuğrul Tulun has completed his undergraduate studies at
McGill University in Political Science (Major), International Relations
(Minor), and History (Minor) and graduated in 2003. Between 2003-2004,
he worked as senior research assistant at the European Union Communication
Group (ABİG).
He worked as a research assistant at Bilkent University International Relations
Department between 2004-2006. He received his Master of Arts Degree from
Bilkent University International Relations Department in 2009. He wrote his
master's thesis on the Effects of Natural Resources on the State Building Process.
Since 2010, he is continuing his doctoral studies at Bilkent University
Department of Political Science and Public Administration. Between 2010
and 2015, he worked as research assistant and teaching assistant at the same
department. Between 2012-2015 at the same department, he taught
Introduction to Sociology and Introduction to Political Science I courses.
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T

utku Dilaver, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini
tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) Avrupa Birliği ve Uluslararası
Ekonomik İlişkiler programında yüksek lisans seviyesinde, Avrupa BirliğiTürkiye ilişkileri, AB hukuku ve AB tarihi üzerine dersler almıştır. 2016
yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı Kafkasya Çalışmaları
Programında tezli yüksek lisans yapmaya başlamıştır.
Lisans öğrenimi sırasında Association Internationale des Étudiants en
Sciences Économiques et Commerciales (AIESEC) öğrenci topluluğunda
gönüllü katılımcı olarak bulunmuştur. 2016 yılında, Avrupa Birliği projeleri
ile ilgili özel bir firmada Proje Asistanı olarak çalışmıştır. 2017 Ağustos
ayında Avrasya İncelemeleri Merkezinde (AVİM) başladığı 6 aylık
uygulamalı eğitim programını tamamlamış, Misafir Araştırmacı olarak
AVİM’e katılmıştır. 2019 Ağustos ayından itibaren Analist olarak AVİM'de
çalışmaktadır.

T

utku Dilaver graduated from the Department of International Relations
of Ankara University’s Faculty of Political Sciences in 2015. After her
graduation, she took lectures on EU-Turkey Relations, EU Law, and EU
History at Master’s level in the European Union and International Economic
Relations program of Ankara University’s Avrupa Toplulukları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ATAUM - European Communities Research and
Implementation Center). In 2016, Dilaver began pursuing her Master’s degree
in the Caucasus Studies Program under the Department of International
Relations at Ankara Yıldırım Beyazıt University’s Institute of Social Sciences.

Tutku DİLAVER
Analist / Analyst
tdilaver@avim.org.tr

During her undergraduate studies, Tutku Dilaver participated in the
Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et
Commerciales (AIESEC) student community as a volunteer. In 2016, she
worked as the Project Assistant in a private company dealing with European
Union projects. After her completion of a six-month trainee program in the
Center for Eurasian Studies (AVİM) in August 2017, she joined AVİM as a
Scholar in Residence. She has been working as an Analyst at AVİM since
August 2019.
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C

eyda Acicbe 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin
ardından mezun olduğu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sosyoloji Bölümü tezli yüksek lisans programına başladı. Yüksek
lisans yaparken 2018-2019 öğretim yılı boyunca YÖK tarafından
desteklenen Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Kiev
Taras Şevçenko Milli Üniversitesi’nde (Ukrayna) lisans ve yüksek lisans
seviyesinde dersler aldı. Bu süre zarfında aldığı derslerin yanında iki farklı
projede araştırmacı olarak görev aldı.
Acicbe AVİM’e 2019 Eylül ayında katılmıştır.

C

Ceyda ACİCBE
Analist / Analyst
cacicbe@avim.org.tr

eyda Acicbe graduated from the Department of Sociology of Middle East
Technical University’s Faculty of Arts and Science in 2017. After she
completed her undergraduate degree in 2017, she began graduate program
with thesis in Department of Sociology of Middle East Technical University’s
Faculty of Social Sciences Institute. During her graduate studies, she benefited
from the project-based Mevlana Exchange Programme set by Turkish Higher
Educational Council. Within the scope of the Mevlana program, she took
undergraduate and graduate level courses at Taras Shevchenko National
University of Kyiv during the 2018-2019 academic year as well as she took
part in two different projects as a researcher.
Acicbe has been working at the Center for Eurasian Studies (AVİM) since
September 2019.
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D

r. Maxime Gauin, Ağustos 2012’den bu yana AVİM bünyesinde
misafir araştırmacı olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Tarih
alanındaki lisans derecesini université Bordeaux-III’da (2005), Çağdaş Tarih
alanındaki yüksek lisans derecesini ise université Paris-ISorbonne ve École
normale supérieure de Lyon’da tamamlamıştır (2010). Gauin, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora ünvanını almıştır. Gauin,
AVİM’deki çalışmalarından önce Uluslararası Stratejik Araştırmalar
Kurumunda (USAK) araştırmacı olarak görev almıştır. European Journal
of International Law, Journal of Muslim Minority Affairs, International
Review of Turkish Studies ve diğer hakemli dergilerde akademik makaleler
yayınlamıştır. Kendisi aynı zamanda Hürriyet Daily News, Daily Sabah,
Haaretz, The Jerusalem Post ve Cumhuriyet için köşe yazıları yazmıştır.
Gauin, 'Ermeni meselesi' ve Fransız-Türk ilişkilerinin çağdaş yönleriyle ilgili
olarak çalışmalar yapmaktadır.

D

r. Maxime Gauin has been AVİM’s scholar in residence since August
2012. Gauin got his B.A. in History from université Bordeaux-IIIin
2005 and M.A. in Contemporary History from université Paris-I-Sorbonne
and École normale supérieure de Lyon in 2010. He gained his Ph.D. degree
in History at the Middle East Technical University. Previously, Gauin worked
as a researcher at the International Strategic Research Organization (USAK).
He has published articles in various academic journals including the European
Journal of International Law, the Journal of Muslim Minority Affairs, the
International Review of Turkish Studies. He also contributes to different dailies
such as Hürriyet Daily News, Daily Sabah, Haaretz, The Jerusalem Post, and
Cumhuriyet.

Dr. Maxime GAUIN
Misafir Araştırmacı /
Scholar in Residence
gauin.maxime@wanadoo.fr

Maxime Gauin’s research focuses on contemporary aspects of the Armenian
question and Franco-Turkish relations.

A

nkara Özel Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan Berfin Mahide Ertekin
Lisans eğitimini 2019 yılında TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler
bölümünde tamamlamıştır. 2019 yılında Avrasya İncelemeleri
Merkezi’nde (AVİM) 3 aylık uygulamalı eğitim programının ardından
Misafir Araştırmacı olarak AVİM’e katılmıştır.

A

fter graduation from Ankara Tevfik Fikret High School, Berfin Mahide
Ertekin completed her undergraduate education at TOBB Univercity in
2019. Ertekin attended the Center for Eurasian Studies (AVİM) as a Scholar
in Residence after the three months trainee program in AVİM.

Berfin Mahide ERTEKİN
Misafir Araştırmacı /
Scholar in Residence
bertekin@avim.org.tr
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S

elim Seçkin, 2016 yılında İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2017 yılında
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü’nde tezli yüksek lisans
programına başlamış olup, yüksek lisans tez çalışmalarına devam etmektedir.
Ayrıca, 2017 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest
avukatlık yapmaktadır.
Lisans öğrenimi sırasında çeşitli hukuk bürolarında stajyer olarak çalışmıştır.
Temmuz 2015’te T.C. Paris Büyükelçiliği’nde yaz stajını tamamlamıştır.
Ağustos 2019'da Misafir Araştırmacı olarak AVİM'e katılmıştır.

S

Selim SEÇKİN
Misafir Araştırmacı /
Scholar in Residence
sseckin@avim.org.tr

elim Seçkin graduated from İ.D Bilkent University Faculty of Law in
2016. Following his graduation, he began Master's Degree in Ankara
University Graduate School of Social Sciences under the department of Private
Law and he is currently writing his thesis. In addtion, he has been pursuing a
law career as attorney at law, admitted to the Ankara Bar Association since
2017.
During his undergraduate studies, he worked as a trainee in different law firms.
Moreover, he fulfilled traineeship programme in Embassy of Turkey in Paris
in July 2015. He joined the Center for Eurasian Studies (AVİM) as a Scholar
in Residence in August 2019.

A

hmet Can Öktem lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat üzerine yaparak 2013
yılında mezun oldu. 2014 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Fakültesi’nin Avrupa Bütünleşmesi Yüksek lisans programına kabul
olan Öktem'in yüksek lisans eğitimi 2018 yılında tamamlanmıştır. 2016
yılında CIFE’nin, Centre International de Formation Européenne, Gelişmiş
Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları diploma programına
katılmıştır. Eylül 2013 ve Aralık 2013 tarihleri arasında AB Bakanlığı’nda
staj yapmıştır.
Öktem, Ekim 2017 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde çevirmen olarak
çalışmaktadır.

A

Ahmet Can ÖKTEM
Çevirmen / Translator
coktem@avim.org.tr

hmet Can Öktem has completed his undergraduate studies at Eskişehir
Osmangazi University, in the field of Economics at the Faculty of
Economics and Administrative Sciences, graduating in 2013. Öktem has been
accepted to the Masters degree programme at the Middle Eastern Technical
University’s European Integration field at the Faculty of Social Sciences in
2014. He completed his studies in 2018. In 2016, he joined the diploma
programme of CIFE, Centre international de formation europeenne, in
Advanced European Studies and International Relations. He has taken an
internship between September 2013 and December 2013 at the Ministry of
EU Affairs.
Öktem has been working at AVIM as a translator since October 2017.
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H

ülya Önalp, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. 1996-2002 yılları arasında
YAYSAT A.Ş.’de dergi tiraj planlama sorumlusu, 2002-2004 yılları arasında
Dergi Pazarlama Planlama A.Ş.’de Ankara Bölge planlama sorumlusu ve
2005-2008 yılları arasında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yayın
satış ve abone sorumlusu olarak görev yaptı.
2009 yılından beri AVİM’de başkan asistanlığı görevini sürdürmektedir.

H

ülya Önalp graduated from the Department of Agricultural Economics
at Ankara University in 1994. In the years 1996-2002, Önalp worked
at YAYSAT Inc. as circulation planner and as the Chief of Planing for Ankara
Region at Dergi Pazarlama Planlama Inc. from 2002-2004. From 2005 to
2008, She worked at the Center for Eurasian Strategic Studies where she was
the Sales Manager.
Hülya Önalp joined AVİM in 2009 as the Assistant to the Director.

Hülya ÖNALP
Başkan Asistanı /
Assistant of the Director of AVİM
honalp@avim.org.tr

C

emile Can, 1974 yılında Nevşehir/Ürgüp doğumludur. Çalışma
hayatına 1999 yılında başlamış olup, çeşitli kurumlarda idari görevlerde
bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk annesidir.
2019 Ağustos ayından beri AVİM’de idari personal olarak görevini
yürütmektedir.

C

emile Can was born in Nevşehir/Ürgüp in 1974. She began her working
life in 1999 and has worked in administrative duties in various
establishments. She is married and a mother of three.
She has been working as an administrative staff member at AVİM since August
of 2019.nalp

Cemile CAN
İdari Personel /
Administrative Staff
cemileus-50@hotmail.com
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Acı Kaybımız
AVİM personeli olarak Terazi Yayıncılık eski sahibi ve AVİM idari
uzmanı Ali Kenan Erbulan’ı 23 Nisan 2019 tarihinde ebediyete
uğurlamış olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Ali Kenan Erbulan'ı yardımseverliği ve güler yüzü ile daima
hatırlayacağız. Acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Our Sad Loss
We are bereaved with the passing away of AVİM administrative
specialist and previous owner of Terazi Publishing,
Mr. Ali Kenan Erbulan, on 23 April 2019. Our condolences
to his grieving family and loved ones.

2020
Yılına Bakış
A Look
Into the
Year 2020

2020 Yılına Bakış
Alev KILIÇ
E. Büyükelçi, AVİM Başkanı

D

ünyadaki değişen dengelerin etkisini en açık
gösterdiği bir bölgede, adeta bir ateş çemberi
içinde yer alan Türkiye, bu çalkantılı ve geleceği
belirsizleşen ortamda varlığını ve bekasını güvenceye
alacak bir yol izlemek ihtiyacı içinde 2020 yılına
girmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durum
sadece kendisine özgü bir durum değildir. Bu endişeleri
ve sıkıntıları küreselleştirmek ve önde gelen pek çok
ülkenin benzer sorunlar, tehditler ve endişeler içinde
bulunduğunu, esasen Türkiye’nin sıkıntılarının da bu
küresel rekabet ve gelişmelerden kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Batı-Atlantik ile Asya-Pasifik
arasında oluşmakta olan yeni denge, Türkiye’nin
merkezine yerleştiği bir Avrasya oluşumunu da ortaya
çıkartmaktadır. Balkan ve Kafkas coğrafyalarının
ayrılmaz bir parçası olan, bu itibarla Avrasya
jeopolitiğinin bağlantı bölgesinde bulunan Türkiye
doğal olarak bu gelişmeleri yakından izlemekte,
etkilerine duyarlı olmaktadır.
Soğuk savaş döneminde tartışmasız Batı cephesinde yer
alan Türkiye, 2020 yılına gelindiğinde Batı ile Doğu
arasında kalmamak, her iki coğrafya ile sağlam ilişkiler
kurmak, bir alternatif arayışı içine girmeden, köklü ve
yakın ilişkileri bulunan Batı ile bu bağları daha da
kuvvetlendirici adımlar atarken, yükselen Doğu ile
bağlar kurmak, özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri için
Batıya açılan pencere, Batı'yı da Orta Asya’ya taşıyan
ülke olmak olanağına sahiptir.
Böyle bir ortam doğal olarak barışçı bir ortam
gerektirmektedir. Kuşkusuz, Türkiye’nin izleyeceği yol
da, Cumhuriyetin temel dış politika ilkesi “yurtta sulh,
cihanda sulh” un gerçekleştirilmesi doğrultusunda
olacaktır. Ancak 2020 yılına böyle bir ortamda
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girilmemiştir. Tersine, uluslararası ilişkilerde kara
bulutların yoğunlaştığı bir dönemden söz etmek
mümkündür. Dolayısıyla, 2020 yılı, barışın ve istikrarın
sürdürülebilmesi için yoğun çaba sarf edilmesi gereken
bir dönem olacağı görüntüsünü vermektedir.
2020 yılı Kurtuluş Savaşımızın zor bir döneminin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun, Güney
Kafkas
Cumhuriyetlerinin
iki
yıl
süren
bağımsızlıklarının sona erişinin de yüzüncü yılı
olmaktadır. Yakın tarihimizin bu önemli gelişmeleri yıl
içinde ilgi odağı olacaktır.
Avrasya İncelemeleri Merkezi, küresel etkinliğini ve
önderliğini yitirmekte olduğu görüntüsü veren ABD,
İngiltere’nin ayrılmasıyla sarsılan, iki büyük üyesinin
gölgesi altında kalan ve içe kapanma eğilimi gösteren
Avrupa Birliği, Sovyetler Birliği dönemindeki
görkeminin özlemi içinde olan ve küresel etkinlik için
olanaklarını zorlayan Rusya Federasyonu ve hızla
küresel bir güç olma yönünde ilerleyen, ancak hala
zamana ihtiyacı olan ve temkini elden bırakmayan Çin
Halk Cumhuriyeti’nin bağdaşan ve çatışan çıkarlarını
ve bunların Türkiye’ye olası etkilerini uzmanlaşmış
kadrosuyla yakından izlemeye devam edecektir.

A Look Into the Year 2020
Alev KILIÇ
Ambassador (R), AVİM Director

L

ocated at a region where the effects of changing
global balances are felt most overtly, almost
encircled in a wall of fire, Turkey has started the year
2020 in need of finding a path to secure its well being
and existence at such a volatile and uncalculable
environment. This predicament Turkey finds itself in
however cannot be seen to be singularly of its own. It is
possible to observe those concerns and difficulties on a
global scale, shared by a number of prominent parties
facing similar concerns, challenges, threats which
actually emanate from global developments and
rivalries. The emerging balance of power between the
West-Atlantic and Asia-Pacific has also led to the
formulation of the concept of Eurasia, where Turkey sees
itself at the core or as the nexus. Straddling the Balkans
and the Caucauses and as such geopolitically establishing
the nexus of Eurasia, Turkey naturally follows the
pertinent developments and remains sensitive to their
effects.
Having sided incontestably with the West during the
Cold War, as we come to the year 2020, Turkey sees
before it the necessity to avoid being pressed between the
West and the East, to establish strong and healthy ties
with both geographies refraining from seeking one to be
the alternative of the other, while taking steps to further
cement its deep rooted and institutional ties with the
West, also establishing bonds with the rising East,
particularly to utilize the potential to become the
country to provide a window to the West for Central
Asian Republics as well as to be a conduit for the West
to connect with Central Asia.

Such a vision inevitably requires a peaceful
environment. This undoubtedly is reflected with
Turkey’s cardinal foreign policy principle of “peace at
home, peace abroad” enshrined at the foundation of the
Republic. However, the year 2020 has not started in
such an atmosphere. To the contrary, it is possible to
speak of dark clouds overcasting international relations.
Hence, the year 2020 appears to be foreboding for being
a period where much effort will be needed to sustain
peace and stability.
In the year 2020 we shall also be observing the
centennial of the initial phase of the War of
Independence of Turkey, the establishment of the Grand
Turkish National Assembly as well as the termination
of the independence of the three South Caucasian
Republics. These significant events of recent history will
be a focus of interest during the year.
The Eurasian Studies Center (AVİM) will continue to
follow closely the overlapping as well as the conflicting
interests of the USA which gives the appearance of
waning global leadership and influence; the European
Union, having received a blow with the exit of the UK,
showing a tendency of looking inwards, steered under
the guidance of two prominent members; Russian
Federation aspiring for the glamour days of the Soviet
Union and overstretching its capacities for global
influence and the People’s Republic of China on a fast
track to becoming a global power, yet biding its time
with prudence. The effects and reflections of these
developments on Turkey and the region will be a major
study for AVİM’s staff.
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AVİM Hakkında
2009 yılında kurulmuş olan AVİM, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren,
Ankara merkezli, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. AVİM, çalışmalarını yüksek
lisans ve doktora çalışmalarına devam eden veya doktorasını tamamlamış analistler ve idari personel ile
yürütmektedir.
AVİM’in çalışma ve araştırma alanı Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Orta Asya
ve doğusunu kapsamaktadır. Değişen küresel jeopolitik bağlamda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorun
ve fırsatların anlaşılmasına katkı sağlamak AVİM’in hedefidir. Türkiye’nin jeopolitik konumu, Avrasya
bölgesi ve bu bölgenin iki kilit noktası olan Kafkasya ve Balkanlar’a büyük dikkat gösterilmesini
gerektirmektedir. Bu nedenle, AVİM çalışmalarında bu iki bölge üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede,
sorunlu Türk-Ermeni ilişkileri AVİM’in özel önem atfettiği bir konudur.
AVİM, Avrasya Bölgesi üzerine çalışan uzman ve akademisyenler arasında entellektüel iletişim ve
işbirliği ağı inşa etmeyi öngörmektedir. AVİM bu çerçevede, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar,
bağımsız araştırma enstitüleri ve üniversitelerle işbirliği yapmakta, bunları daha üst seviyelere taşımak için
gayret göstermektedir.
AVİM, özgün araştırmalara dayanan kitap ve raporlar, konferans kitapları ve politika notlarını basılı ve
elektronik formatta yayınlamakta, Avrasya bölgesindeki siyasi gelişmeler hakkında ulusal ve uluslararası
konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bunların yanında AVİM, olgunlaşmakta olan yeni Avrasya’yla
ilgili haber yorum ve analizleri internet sitesinde yayınlamakta, bunları ayrıca hergün yaklaşık 7000 alıcıya
ulaşan günlük bülteni aracılığıyla ilgilenenlere ulaştırmaktadır.
AVİM ilk üçü hakemli olan akademik dört dergi çıkarmaktadır.
G Ermeni Araştırmaları (Türkçe, 2001’den beri)
G Review of Armenian Studies (İngilizce, 2002’den beri)
G International Crimes and History / Uluslararası Suçlar ve Tarih (Türkçe ve İngilizce, 2006’dan beri)
G Avrasya Dünyası (Türkçe ve İngilizce, 2017’den beri)

About AVİM
AVİM, founded in 2009, is an independent, non-profit think tank based in Ankara that operates under
the umbrella of the Turkmeneli Cooperation and Culture Foundation. AVİM carries out its work with
analysts and administrative personnel who are Masters and PhD students or PhD holders.
AVİM’s work and research field covers Europe, the Balkans, the Wider Black Sea Region, the Caucasus,
Central and Eastern Asia. AVİM also seeks to contribute to the understanding of challenges and
opportunities that Turkey faces within the changing global geopolitical context. The geopolitical position
of Turkey requires utmost attention to the developments in the Eurasian evolution with two key regions
being the Balkans and the Caucasus. Thereby, AVİM focuses on these two regions in its studies. Within
this framework, the problematic Turkish-Armenian relations is a subject to which AVİM attributes special
importance.
AVİM envisions building a network of intellectual communication and cooperation among academists
and experts on the Eurasian region. In this framework, AVİM collaborates with national and international
governmental and non-governmental organizations, independent research institutions and universities,
and aims to enhance those partnerships.
AVİM publishes books and reports based on original research, conference proceedings and policy briefs
both in print and electronic format. It organizes national and international conferences and workshops on
the political developments in the Eurasian region. In addition to these, AVİM prepares a daily bulletin with
news, commentaries and analyses covering the maturing new Eurasia on its website and distributes it via
email reaching approximately 7,000 recipients.
AVİM publishes four academic journals, the first three of which are peer-reviewed.
G Ermeni Araştırmaları (in Turkish, since 2001)
G Review of Armenian Studies (in English, since 2002)
G International Crimes and History / Uluslararası Suçlar ve Tarih (in Turkish and English, since 2006)
G Avrasya Dünyası (in Turkish and English, since 2017)

