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Önsöz/Foreword

Alev KILIÇ
E. Büyükelçi, AVİM Başkanı
Ambassador (R), AVİM Director
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020 yılında Merkezimizin çalışmalarına ve
etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere
hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.

I

2020 yılı, tüm dünyayı saran COVID-19 salgını
nedeniyle küresel kayıtlara geçen olağanüstü bir yıl
olmuş, tüm dünyanın yaşam biçimini etkilemiş ve
değiştirmiştir. Merkezimiz bu değişikliklere hızla ayak
uydurmuş, bir aksamaya yol açmadan, uzaktan-evden
çalışmayla faaliyetini sürdürebilmiştir.

The year 2020 has already gone in global annals as an
extraordinary year as the COVID-19 pandemic has
affected and changed the lifestyles of the peoples of the
whole world. AVİM has also adapted itself rapidly to
those changes and carried on its activities from a far or
home without disruption to its work.

Milli Mücadele/Kurtuluş Savaşımızın yürütme gücü
Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılını
kutladığımız 2020 yılı, ulusal çıkarlarımızın ve ulusal
bağımsızlığımızın aynı güçle savunulması anlayışını da
tazeleyen bir yıldönümü olmuştur.

2020 witnessed the commemoration of the centennial
anniversary of the founding of the Turkish Grand
National Assembly, the executive body of the Turkish
national uprising and War of Liberation, refreshening
the resolve to continue defending national interests and
sovereignty with the same spirit.

Değişmekte, evrilmekte olan küresel güç dengelerinde
Türkiye’nin Batı’nın doğusu, Doğu’nun en batısı olarak
şekillenen, Geniş Karadeniz Bölgesini de kapsayan
Avrasya coğrafyasının merkezini oluşturan yeni
konumu, Soğuk Savaş döneminden kalan kalıpların ve
anlayışların dışına taşılmasını, yeni pencereler
açılmasını, yeni rol ve sorumluluklar üstlenilmesini de
beraberinde getirmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye’nin de doğusuna
inen “demir perdenin” kalkmasıyla, Türkiye’nin doğuya
açılmasının önündeki engel de kalkmış, Orta Asya Türk
dünyası ile bağlantısı güçlü şekilde kurulabilmiştir. Bu
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t is a pleasure to present our Annual Report of 2020
prepared to provide a brief overview of the works and
activities of the Center for Eurasian Studies (AVİM)
during the past year.

The ongoing shift in the global power balance posits
Turkey as an Eastern most of the West and Western most
of the East at the nexus of the Eurasian geopolitics,
easternmost of the West and westernmost of the East.
Located also at the core of the Wider Black Sea Region,
this evolution has opened new windows and introduced
new vistas, inevitably leading to moving beyond the
taboos and understandings of the Cold War era, bringing
with it the assumption of new roles and responsibilities.
As the “Iron Curtain”, which fell also to the east of Turkey
after the Second World War, disappeared following the
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bağın gücü 2020 yılı sonlarında Azerbaycan’a işgal
altındaki topraklarının kurtarılması mücadelesinde
verilen destekte görülmüş, Azerbaycan’ın zaferi ortak
zafer olarak kutlanmıştır.
Bir kanadı Kafkaslarda olan Türkiye, Avrupa’nın güney
doğusunda yer alan bir Balkan ülkesidir. Balkan
tarihinin, coğrafyasının ve sosyal yapısının ayrılmaz bir
parçasıdır. Soğuk Savaş sonrasında, Avrupa’yı yeniden
şekillendirme girişimlerinde Balkanlarda yapay
bölünmeler yaratılmasında, Türkiye’nin Balkanlardan
soyutlanmaya, uzaklaştırılmaya kalkışılmasında
Türkiye’ye karşı dışlayıcı ve hasmane bir tutum
bulunduğunu da kaydediyoruz.
Türkiye’nin üyelik başvurusu halen gündemde bulunan
Avrupa Birliği ile ilişkileri zor ve sarsıntılı bir yıl
geçirmiştir. Her iki tarafın da bu duruma neden olan
gelişmeler hakkında farklı görüşleri bulunmaktadır. Bu
sorunların ayrıntılarına girmeden, temel unsur olarak
gördüğümüz, iyi niyetin bulunup bulunmadığı, AB’nin
dışlayıcı değil, kapsayıcı bir gelişmeyi gerçekten içine
sindirip sindiremediği sorgulanmaya devam edilecektir.
Artan yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük, ortak
değerlerin Hristiyanlıkla özdeşleştirilmesi gelecek için
ümitleri kırmaktadır. Her şeye rağmen, bu yıl da
temennimiz, AB’nin Türkiye’yi de kapsayarak Avrasya
oluşumunda daha etkili bir konuma gelebilmesidir.
İlgi alanını yakın komşular, bu kapsamda TürkiyeErmenistan ilişkileri ve geniş bir Avrasya coğrafyasının
oluşturduğu Merkezimizin hiç aksatmadan devam
eden dört dönemsel yayını bulunmaktadır. Bunlardan
üçü akademik nitelikte hakemli dergilerdir: “Ermeni
Araştırmaları” yılda üç kez yayınlanmaktadır ve 67’nci
sayıya ulaşmıştır. “Review of Armenian Studies” yılda iki
kez İngilizce yayınlanan özgün, akademik bir dergidir,
42’nci sayısı çıkmıştır. “Uluslararası Suçlar ve Tarih”
Türkçe ve İngilizce akademik makalelerle yılda bir kez
yayınlanmaktadır, 21’inci sayıya gelmiştir. Dördüncü
dergimiz yılda iki kez yayınlanan “Avrasya Dünyası”dır.
Türkçe ve İngilizce güncel sorunları ve bölgesel konuları
ele alan derginin 7’nci sayısı yayınlanmıştır.
Bu dönemsel yayınların yanı sıra, haftada beş gün, iki
dilde yayınladığımız “Günlük Bülten” AVİM
analistlerinin ve misafir araştırmacılarımızın inceleme
ve yorumlarının da yer aldığı güncel konuları ele alan
haber-araştırma-yorum yayınımızdır. Gelişen teknoloji

collapse of the Soviet Union, no hurdle stayed in the way
of Turkey to open to the East and to establish strong links
with the Turkic world of Central Asia. The strength of
this bond was tested with Turkey’s full and unwavering
support to Azerbaijan in its righteous struggle to recover
its occupied territories. Azerbaijan’s victory was deeply
shared in Turkey.
While straddling the Caucasus, Turkey is a Balkan
country in the south east of Europe. Turkey is inseparably
connected with the Balkans not only by geography but also
historically, culturally, and socially. In the aftermath of
the Cold War, there have been conscious efforts to reshape
Europe, which in the Balkans surfaced with artificial
delineations, practically attempting to outcast Turkey
from the Balkans, which we note as being discriminatory
and hostile.
Turkey’s relations with the European Union, officially
negotiating for membership, has had a difficult and
tumultuous year. Both sides have varying views on the
reasons of this state of affairs. Without going into the
details of those differences, we continue to question the
substantial element of the existence of good will, whether
EU has the will and the vision to be inclusive rather than
exclusive. The rising xenophobia, religious intolerance,
and outspoken identification of “common values” with
that of Christian values dim the prospects. We nevertheless
reiterate our wish, also this year, that the EU becomes a
more effective player in the evolution of Eurasia with
Turkey in its ranks.
AVİM, with a field of interest covering a wide geography,
first and foremost the neighboring regions, in this context
with particular attention to Turkish-Armenian relations,
continues to publish uninterruptedly four periodical
journals. Three of them are of academic nature with peer
review: The “Ermeni Araştırmaları” in Turkish is
published three times a year and has reached its 67th
issue. “Review of Armenian Studies” in English is a
distinctive academic journal that appears twice a year and
has reached its 42nd issue. The “International Crimes
and History” is an annual academic journal in Turkish
and English that is published once a year and has reached
its 21st issue. The fourth journal, “Eurasian World” is
published twice a year. The 7th issue of the journal, which
covers contemporary issues and regional developments has
been published.
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Önsöz/Foreword
ile uyum içinde devamlı kendini yenileyen günlük
bültenimizin izleyici-okuyucu sayısının da devamlı artış
göstermesi bizi mutlu etmektedir.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve Ermeni iddialarını
konu alan “Ermeni Sorunu” başlıklı aylık
konferanslarımız 2018 yılından bu yana, Merkezimizin
merhum kurucu ve daha sonra Onursal Başkanı’nın
anısına, “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığıyla
gerçekleşmektedir. Konferanslarımız yıl sonunda kitap
olarak derlenmekte ve yayınlanmaktadır.
Kar 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 içtenlikle 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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Next to these periodicals, AVİM publishes an online
“Daily Bulletin” five times a week. It covers daily
developments in the vast Eurasian geography with
commentaries, analyses, and research by our analysts and
scholars in residence.
AVİM holds monthly conferences on the “Armenian
Question” on Turkey-Armenia relations and the
Armenian allegations against Turkey, renamed from
2018 onwards as the “Ömer Engin Lütem Lectures” in
memory of the founding and later honorary chairman of
AVİM. The lectures are compiled and published in book
format 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 and often self-sacrificing work
of a limited number of personnel. The 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

TV Programı | TV Program

12
Ocak
January
2020

AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç
Ulusal Kanal’ın Konuğu Oldu

AVİM Director Alev Kılıç Was Hosted By Ulusal Kanal

A

VİM Başkanı Alev Kılıç, 12 Ocak 2020 tarihinde
Ulusal Kanal’da Şule Perinçek’in sunduğu Yeni
Ufuklar adlı programın konuğu olmuştur. AVİM
Başkanı Alev Kılıç programda, yeni dünya düzeninde
Avrasya’nın önemini ele almıştır.

8
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O

n January 12th, 2020, AVİM Director Ret.
Ambassador Alev Kılıç appeared on a program on
the Ulusal Kanal channel titled “Yeni Ufuklar” (New
Horizons) hosted by Şule Perinçek. During the program,
AVİM Director addressed the importance of Eurasia in
the new world order.

Avrasya Konferansları - 1 | Eurasian Conferences - 1

Gürcistan’da Demokratikleşme ve Avrupalılaşma:
Demokrasiye Giden Yol?

14
Ocak
January
2020

Democratization and Europeanization in Georgia:
A Path Towards Democracy?

1

4 Ocak 2020 tarihinde AVİM’de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Karadeniz ve Orta Asya
Ülkeleri Araştırma Merkezi’nde (KORA) doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarına devam eden Dr.
Yelda Karadağ’ın konuşmacı olduğu “Democratization
and Europeanization in Georgia: A Path towards Democracy?” (Gürcistan’da Demokratikleşme ve Avrupalılaşma: Demokrasiye Giden Yol?) başlıklı bir
konferans gerçekleştirildi. Dr. Karadağ, 1991’den bu
yana Gürcistan’da demokratikleşme ve Avrupalılaşma
arasındaki ilişkileri irdelediği konuşmasında, Gürcistan’ın Avrupalılaşmasının ülkedeki demokratikleşme
sürecini ne ölçüde destekleyebileceği ve günümüzde
hız kesmiş görünen bu süreçle ilgili önemli dönemeçler
hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaşmıştır.

O

n January 14th, 2020, at the conference titled “Democratization and Europeanization in Georgia: A
Path towards Democracy,” Dr. Yelda Karadağ - post-doctoral researcher at the Center for Black Sea and Central
Asia (KORA) at Middle East Technical University
(METU) - made a presentation on the relationship between democratization and Europeanization in Georgia
since 1991. Within this framework, she evaluated to
what extent Europeanization would trigger democratization in Georgia and elaborated important crossroads
that led to the current democratic backsliding in this country.
The conference was concluded by the Q&A session.

Toplantı, soru-cevap kısmıyla son bulmuştur.
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23
Ocak
January
2020

Yuvarlak Masa Toplantısı | Round Table Meeting

AB’nin Yeni Orta Asya Stratejisi: Bölgede Sinerji ve Avrupa Birliği
ve Türkiye Arasında Daha Yakın İş Birliği İçin Yeni Beklentiler

The New EU Strategy on Central Asia: New Prospects For
Synergies and Closer Cooperation Between European Union
and Turkey in the Region

2

3 Ocak 2020 Peşembe günü AVİM’de “The New
EU Strategy on Central Asia: New Prospects for
Synergies and Closer Cooperation between European
Union and Turkey in the Region” ("AB’nin Yeni Orta
Asya Stratejisi: Bölgede Sinerji ve Avrupa Birliği ve
Türkiye Arasında Daha Yakın İş Birliği İçin Yeni
Beklentiler") başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı
gerçekleştirildi. AB’nin Orta Asya Özel Temsilcisi
Büyükelçi Peter Burian’ın başkanlığındaki AB
delegasyonu, Türk akademisyenler ve AVİM
analistlerinin katıldığı toplantıda diğer konuların
yanında, AB’nin Orta Asya’ya dair yeni yaklaşımı ve
Mayıs 2019’da açıklanan yeni stratejisinin temel
noktaları, bu stratejinin pratikte nasıl hayata
geçirilebileceği ve AB ve Türkiye arasında Orta Asya’da
geliştirilebilecek iş birliği olanakları ele alındı.

10

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

O

n January 23rd, 2020, a roundtable titled “The
New EU Strategy on Central Asia: New Prospects
for Synergies and Closer Cooperation between European
Union and Turkey in the Region” was held at AVİM. The
roundtable was attended by the EU Delegation headed
by the EU Special Representative for Central Asia
Ambassador Peter Burian, Turkish academics and AVİM
analysts. The EU’s renewed approach to Central Asia and
the main aspects of the EU’s Central Asia strategy adopted
in May 2019, the ways that the new strategy could be
implemented, and the ways in which EU and Turkey may
cooperate in Central Asia were among the topics discussed
at the roundtable.

Avrasya Konferansları - 2 | Eurasian Conferences - 2

Günümüzde Asya’da Mülteci Akımları ve
Türkiye’ye Etkileri

Current Refugee Movements in Asia and
Their Reflections on Turkey

1

1 Şubat 2020 tarihinde AVİM’de, İltica ve Göç
Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı ve Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye
Ofisi’nin eski Sözcü ve Dış İlişkiler Yetkilisi Metin
Çorabatır’ın konuşmacı olduğu “Current Refugee
Movements in Asia and their Reflections on Turkey”
("Günümüzde Asya’da Mülteci Akımları ve Türkiye’ye
Etkileri") başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Metin
Çorabatır, Asya-Pasifik ülkelerindeki mültecilerin
korunmasına yönelik pratikleri değerlendirdiği
konuşmasında, bu alanda yaşanan bazı olumsuzlukların
Türkiye’nin sığınmacı yönetişimi üzerindeki etkilerini
de ele aldı.

11
Șubat
February
2020

O

n February 11st, 2020 at the conference titled
“Current Refugee Movements in Asia and their
Reflections on Turkey,” Metin Çorabatır, the President of
the Research Centre on Asylum and Migration (IGAM)
and the former Spokesperson and External Relations
Officer of the UNHCR Office in Turkey, made a
presentation on the current state of refugee protection in
the Asia-Pacific region. Upon this background, he also
discussed the impact of the gaps in refugee protection
policies on Turkey's asylum management.
The conference was concluded by the Q&A session.

Toplantı, soru-cevap kısmıyla son buldu.
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Şehitler Günü | Martyrs’ Day

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18 March Çanakkale Victory and Commemoration of Martyrs Day
18
Mart
March
2020

1

8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
vesilesiyle, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)
çalışanları olarak; ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını, Çanakkale’de
hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi, yurt dışındaki
görevleri sırasında aşırı Ermeni milliyetçisi örgütlerin
terör saldırıları sonucu şehit olan Dışişleri Bakanlığı
mensuplarını, tüm kamu çalışanlarını ve aile
mensuplarını saygı ve şükranla anıyoruz.

12
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O

n the occasion of 18 March Çanakkale Victory and
Commemoration of Martyrs Day, as the staff of the
Center for Eurasian Studies (AVİM), we commemorate
with respect and gratitude the great leader Mustafa
Kemal Atatürk, his brothers in arms, our glorious
martyrs who lost their lives at Çanakkale, the Ministry
of Foreign Affairs personnel, all public employees, and
their family members who lost their lives during their
assignments abroad as a result of the terror attacks
perpetrated by ultranationalistic Armenian groups.

Ghent Üniversitesi AB Çalışmaları Merkezi (CEUS)
Avrasya Dünyası Dergisi’ni tanıttı

The Centre for EU Studies (CEUS) at Ghent University
Has Promoted Eurasian World Journal

20
Nisan
April
2020

G

hent Üniversitesi AB Çalışmaları Merkezi
(CEUS), Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin
(AVİM), Avrasya Dünyası Dergisi’ni tanıttı.

T

he Centre for EU Studies (CEUS) at Ghent
University, has promoted the Eurasian World
Journal of the Center for Eurasian Studies (AVİM).
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Webinar

“Kavala Ruhu” Zoom Toplantısı

“The Spirit of Kavala” Zoom Meeting

14
Mayıs
May
2020

A

ralık 2019’da 5.si düzenlenen ve beş gün süren
Yunan-Türk Genç Liderler Sempozyumu
gerçekleşmişti. 14 Mayıs 2020 tarihinde ise sayıları
30’dan fazla olan Yunan ve Türk katılımcı “Kavala
Ruhu” adı ile Zoom platformu üzerinden COVID-19
vesilesiyle yeniden bir araya gelmiştir. Friedrich
Naumann Vakfı (FNF) Türkiye
Temsilcisi Ronald Meinardus,
Kadir Has Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Dimitrios Triantaphyllou ve
Malta Üniversitesi’nden Andreas
Kotelis’in
moderatörlüğünü
üstlendiği toplantıda katılımcılar
COVID-19 ile mücadelede
Yunanistan’da ve Türkiye’de nasıl
tedbirler alındığı ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunmuşlardır.
Görüş alışverişinin ardından
toplantının bir raporu da
yayınlanmıştır. AVİM Analisti
Hazel Çağan Elbir, rapora katkı
sağlayan katılımcılardan biri
olmuştur.

14

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

I

n December 2019, the 5th Greek-Turkish Young
Leaders Symposium took place in Kavala over the
course of five days. On May 14th, 2020, over 30 Greek
and Turkish Young Leaders gathered to revive the
“Spirit of Kavala” as a collective follow-up discussion
due to the new COVID-19 era via a Zoom meeting.
The initiators were Ronald
Meinardus (Friedrich Naumann
Foundation Turkey, FNF) and
Professor Dimitrios Triantaphyllou
(Kadir Has University), while
Andreas Kotelis (University of
Malta) served as the moderator of
the meeting. During the meeting,
the attendees shared their opinions,
thoughts, and suggestions regarding
the current situation in both
countries, the role of the media and
public opinion, the state of bilateral
relations, and how to move ahead in
the post-COVID-19 situation. For
each topic, there was one discussant
from each side. AVİM Analyst
Hazel Çağan Elbir was one of the
contributors of the report.

Video Konferans | Video Conference

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, AVİM Danışmanı E. Büyükelçi
Yiğit Alpogan ile Video Konferans Gerçekleştirdi

İzmir Katip Çelebi University Held a Video Conference with
AVİM Advisor Ambassador (R) Yiğit Alpogan

22
Haziran
June
2020

A

VİM Danışmanı Emekli Büyükelçi Yiğit Alpogan,
22 Haziran 2020 tarihinde İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi’nde “COVID-19 Sonrası Diplomasinin
Önemi ve Geleceği” konulu bir video konferans
vermiştir. Konferans, Zoom platformu üzerinden
gerçekleştirilmiştir.

O

n June 22nd, 2020, Ambassador (R) Yiğit
Alpogan, Advisor to AVİM gave a conference at the
İzmir Kâtip Çelebi University) titled “The Importance
and Future of Diplomacy Post-COVID-19” via Zoom
platform.
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TV Programı | TV Program

AVİM Başkanı Alev Kılıç Azerbaycan TV’ye (AZTV) Konuk Oldu

Interview of AVİM Director Alev Kılıç by Azerbaijan TV (AZTV)

24
Haziran
June
2020

16

A

VİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç AZTV’nin
sorularını yanıtlamıştır.
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A

VİM Director Ret. Ambassador Alev Kılıç
answered AZTV’s questions.

Webinar

Küresel Salgın Altındaki Dünya: Bölgesel Gelişmeler

The World Under the Pandemic: Regional Developments

A

vrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) ve Tahran
merkezli Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar
Enstitüsü (IPIS) 13 Temmuz 2020 tarihinde bir
çevrimiçi seminer (webinar) düzenlemişlerdir.
Webinar'da, COVID-19 pandemisinin küresel ve
bölgesel etkileri ve neticeleri ele alınmış ve COVID-19
sonrası küresel ortam ile ilgili görüş alışverişinde
bulunulmuştur. Yararlı bir çalışma olduğu cihetle her
iki kurum da bu alandaki temaslarını sürdürmeyi
kararlaştırmıştır.

T

he Center for Eurasian Studies (AVİM) and
Institute for Political and International Studies
(IPIS) based in Tehran jointly held a webinar on July
13th, 2020. In the webinar, the global and regional
effects and implications of the COVID-19 pandemic
were addressed, and the views regarding the post
COVID-19 global environment were exchanged. The
sides concluded that the webinar has been a useful
exercise, as such, the two institutions decided to continue
their contacts in this field.
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13
Temmuz
July
2020
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Video Konferans | Video Conference

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporayla Çalışmalar
Devlet Komitesi Yetkilileri İle Çevrimiçi Toplantı

AVİM Analysts and Scholars in Residence Held An Online
Meeting with the Officials of the State Committee Responsible
with Diaspora of the Republic of Azerbaijan

15
Temmuz
July
2020

18

A

VİM Analistleri ve Misafir Araştırmacıları,
Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporayla Çalışmalar
Devlet Komitesi yetkilileri ile bir çevrimiçi toplantı
düzenlemiştir.

A

AVİM Analistleri Tutku Dilaver ve Mehmet Oğuzhan
Tulun ve AVİM Misafir Araştırmacısı Gülperi Güngör,
Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporayla Çalışmalar Devlet Komitesi yetkilileri ile Karabağ sorununun insani
boyutlarını ele almak için çevrimiçi bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda Birinci Karabağ Savaşı sonrası
Azerbaycan halkının ve özellikle de savaş sebebiyle oluşan ülke içi mültecilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu
sorunların uluslararası kamuoyuna duyurulması meseleleri ele alınmıştır. Taraflar bu konuda iş birliğinin
devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

AVİM Analysts Tutku Dilaver and Mehmet Oğuzhan
Tulun and AVİM Scholar in Residence Gülperi Güngör
held an online meeting with the officials of the State
Committee on Work with Diaspora of The Republic Of
Azerbaijan to discuss the humanitarian aspects of the
Karabakh conflict. During the meeting, the sides discussed
the problems experienced by the Azerbaijani people and
especially the internally displaced people in the aftermath
of the First Karabakh War and how to bring these
problems to the attention of the international public. The
sides emphasized the need to further cooperation in this
area.

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

VİM Analysts and Scholars-in-Residence held
an online meeting with the Officials of the
State Committee Responsible with Diaspora of the
Republic of Azerbaijan.

TV Programı | TV Program

AVİM Başkanı Alev Kılıç AZTV’ye Konuk Oldu

AVİM Director Alev Kılıç Was Hosted by AZTV

A

VİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç AZTV’nin
sorularını yanıtlamıştır.

A

VİM Director Ret. Ambassador Alev Kılıç
answered AZTV’s questions.

3
Eylül
September
2020
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TV Programı | TV Program

AVİM Analistleri Türkmeneli TV’de
Dağlık Karabağ Çatışmasını Değerlendirdi

AVİM Analysts Evaluated the Nagorno-Karabakh
Conflict on Türkmeneli TV

A

28
Eylül
September
2020

20

vrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Kıdemli
Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel ve AVİM
Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun, 28 Eylül 2020
tarihinde Türkmeneli TV’ye konuk olarak Dağlık
Karabağ
çatışmasındaki
güncel
gelişmeleri
değerlendirmiştir. AVİM Analistleri programda; 27
Eylül’de Dağlık Karabağ meselesi üzerinden
Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan geniş
çaplı sıcak çatışmaların geçmişi, bu çatışmaların
Türkiye ve Güney Kafkasya bölgesi için olası sonuçları
ve Dağlık Karabağ meselesinin genel gidişatıyla ilgili
açıklamalarda bulunmuşlardır.
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O

n September 28th, 2020, the Center for Eurasian
Studies (AVİM) Senior Analyst Dr. Turgut Kerem
Tuncel and Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun evaluated
the current developments in the Nagorno-Karabakh
conflict while appearing as guests at Türkmeneli TV.
During the program, the AVİM Analysts elucidated on
the background of the wide-scale armed clashes that
erupted on 27 September between Azerbaijan and
Armenia over the Nagorno-Karabakh issue, the possible
ramifications of these clashes for Turkey and the South
Caucasus region, and the overall trajectory of the
Nagorno-Karabakh issue.

Mülakat | Interview

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun ve Misafir Araştırmacı
Maxime Gauin’ın Daily Sabah’a Verdikleri Demeç

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun and Scholar in Residence
Maxime Gauin Gave an Interview to Daily Sabah Newspaper

A

VİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun ve AVİM
Misafir Araştırmacısı Maxime Gauin, Daily Sabah
gazetesi muhabiri Eralp Yarar’ın 27 Eylül’de Karabağ
sorunu sebebiyle Azerbaycan ile Ermenistan arasında
başlayan çatışmalarla ilgili çeşitli sorularını
cevaplamıştır. Röportaj sonrasında Daily Sabah’ta bir
haber makalesi olarak yayınlanmıştır.

A

VİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun and AVİM
Scholar in Residence Maxime Gauin answered
several questions by journalist Eralp Yarar of the Daily
Sabah newspaper concerning clashes that took place on 27
September between Azerbaijan and Armenia over the
Karabakh conflict. The interview was subsequently
published as an article by Daily Sabah.
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TV Programı | TV Program

Analist Hazel Çağan Elbir Ulusal Kanal’ın Konuğu Oldu

Analyst Hazel Çağan Elbir Hosted By Ulusal Kanal

A

VİM Analisti Hazel Çağan Elbir, 4 Ekim 2020
tarihinde Ulusal Kanal’da Şule Perinçek’in
sunduğu Yeni Ufuklar adlı programın konuğu
olmuştur. Çağan Elbir programda, PKK – ASALA
terör örgütleri ilişkilerini ele almıştır.

4
Ekim
October
2020

22
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O

n October 4th, 2020, AVİM Analyst Hazel Çağan
Elbir hosted by the program on the Ulusal Kanal
titled “Yeni Ufuklar” (New Horizons) and answered the
questions by Şule Perinçek. During the program, Hazel
Çağan Elbir addressed the relationship between the PKK
and ASALA terrorist organizations.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 – 1 | Ömer Engin Lütem Conferences 2020 – 1

Malta: Yargılama mı, Sürgün mü?

Malta: A Trial or An Exile?

A

VİM’in COVID-19 nedeniyle ara verdiği yüz
yüze toplantılarına sanal ortamda başlama kararı
aldığını duyurmuştuk. Bu yeni sistemdeki ilk
toplantımız 8 Ekim 2020 tarihinde, TBMM Eski
Başkanvekili Uluç Gürkan’ın konuşmacı olduğu
“Malta-Yargılama mı Sürgün mü?” başlıklı konferans
çerçevesinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.
TBMM Eski Başkanvekili Uluç Gürkan yaptığı
sunumda, Ermeni soykırım iddialarını hukuki ve tarihi
açıdan çürüten bulguları ile tarihimizde önemli bir yer
tutan Malta Yargılamalarına ilişkin incelemelerini
katılımcılarla paylaşmıştır. Soru cevap bölümünde
Gürkan katılımcılardan gelen soruları yanıtlamıştır.
Sayın Gürkan’ın konuşması AVİM tarafından Ömer
Engin Lütem Konferansları 2020 kitabında da
yayınlanacaktır.

I

t was recently announced that the Center for Eurasian
Studies (AVİM) decided to continue its face-to-face
meetings in a virtual environment due to the COVID-19
pandemic. In this new system, the first lecture titled
“Malta – A Trial or An Exile?”, at which the main
speaker was the Former Deputy Speaker of the Grand
National Assembly of Turkey Uluç Gürkan, was held
online on October 8th, 2020.
In his presentation, Former Deputy Speaker of the
Turkish Grand Assembly Uluç Gürkan shared his
findings on the legal and historical refutation of the
Armenian genocide allegations, as well as his studies
regarding the Malta Trials that have an essential place in
Turkish history. The lecture was concluded by a Q&A
session. The text of Mr. Gürkan's presentation will be
published by AVİM in the book of Ömer Engin Lütem
Lectures of 2020.
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TV Programı | TV Program

Analist Hazel Çağan Elbir Ulusal Kanal’ın Konuğu Oldu

Analyst Hazel Çağan Elbir Was Hosted By Ulusal Kanal

A

VİM Analisti Hazel Çağan Elbir, 17 Ekim 2020
tarihinde Ulusal Kanal’da Kıvanç Özdal’ın
sunduğu Yeni Dünya adlı programın konuğu olmuştur.
Çağan Elbir programda, Fransa – ASALA ilişkilerini
ele almıştır.

17
Ekim
October
2020

24
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O

n October 17th, 2020, AVİM Analyst Hazel
Çağan Elbir hosted by the program on the Ulusal
Kanal titled “Yeni Dünya” (New World) answered the
questions by Kıvanç Özdal. During the program, Çağan
Elbir reviewed the France – ASALA relations.

Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 – 2 | Ömer Engin Lütem Conferences 2020 – 2

Musa Dağı 1915: Bir İsyan mı Direniş mi?

Musa Dagh 1915: A Revolt or A Resistance?

2

020 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının
ikincisi 22 Ekim 2020 tarihinde, Yeni Türkiye
Stratejik Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Kemal Çiçek’in konuşmacı olarak yer aldığı
“Musa Dağı 1915: Bir İsyan mı Direniş mi?” başlıklı
konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

O

Prof. Dr. Kemal Çiçek, Musa Dağı Ermenilerinin sevk
ve iskanı kabul etmeyip dağa çıkmaları ve orada
Osmanlı jandarmasına karşı direnmeleri olayını bugüne
kadar çok az değerlendirilen Osmanlı kaynaklarını ve
bunun yanı sıra Amerikan, İngiliz ve Kızılhaç
belgelerini temel alarak hazırladığı sunumunda, Musa
Dağı isyanının kapsamlı bir analizini katılımcılarla
paylaşmıştır. Buna ek olarak Prof. Dr. Kemal Çiçek
sunumunda, Musa Dağı Ermenilerinin daima İtilaf
devletleri ile iş birliği içerisinde oldukları ve 5. kol
faaliyeti
yürüttüklerinden
hareketle
tehcir
edilmelerinin haklı ve meşru sebeplere dayandığını
ortaya koymuştur. “Musa Dağı olayı isyan mı, direniş
midir?” sorusundan yola çıkan Çiçek, Musa Dağı
Ermenileri ile ilgili iddiaların gerçekliği ne kadar
yansıttığına açıklık getirmiştir.

Prof. Dr. Kemal Çiçek shared a comprehensive analysis
regarding the rebellion of Armenians of Musa Dagh with
the participants in his presentation based on the Ottoman
sources, which have been evaluated little so far, as well as the
American, British and Red Cross documents considering the
incident of the Armenians of Musa Dagh, who did not
accept the relocation and resettlement and to resist the
Ottoman gendarmerie there. In addition to that, in his
presentation, Prof. Dr. Kemal Çiçek demonstrated with
reference to their permanent cooperation with the Allied
Powers and their engagement with the fifth column activities
that the relocation of the Armenians of Musa Dagh was
based on justified and legitimate reasons. Starting from the
question “Was the Musa Dagh incident a rebellion or a
resistance?”, Çiçek clarified whether the claims regarding the
Armenians of Musa Dagh reflect the reality or not.

Prof. Dr. Kemal Çiçek, Musa Dağı Ermenilerinin 19151939 yılları arasında Port Said limanına
nakledilmelerinin yanı sıra geri getirilmeleri ve 1939
yılında dünyaya yayılmalarını konu alan süreci analiz
ettiği “The Armenians of Musa Dagh 1915-1939: A
Story of Insurgency and Flight” başlıklı kitabının yakın
zamanda yayımlanacağını duyurmuştur.

Prof. Dr. Kemal Çiçek has announced that his recent book
titled “The Armenians of Musa Dagh, 1915-1939: A
Story of Insurgency and Flight” in which he analyzes the
process of transferring the Armenians of Musa Dagh to
Port Said between 1915-1939 as well as their return and
their spread to the world in 1939 will be released in the
months ahead.

Moderatörlüğünü AVİM Danışmanı E. Büyükelçi
Yiğit Alpogan’ın yaptığı konferans soru-cevap kısmının
ardından sona ermiştir.

Moderated by AVİM Advisor Ambassador (R) Yiğit
Alpogan the conference was concluded by a lively Q&A
session.

n October 22nd, 2020, the lecture titled “Musa
Dağı 1915: Bir İsyan mı Direniş mi? (Musa Dagh
1915: A Revolt or A Resistance?”, at which the main
speaker was the head of the History Institute of New
Turkey Strategic Research Center Prof. Dr. Kemal Çiçek,
was held online.
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Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 – 3 | Ömer Engin Lütem Conferences 2020 – 3

Cumhuriyet Döneminde Ermeni Azınlığın
İdaresine Yönelik Uygulamalar

The Practices Regarding the Governance of the
Armenian Minority in the Republic of Turkey

5

Kasım 2020 Perşembe günü, 2020 yılı Ömer Engin
Lütem Konferanslarının üçüncüsü, İstanbul
Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’nün
konuşmacı olarak yer aldığı “Cumhuriyet Döneminde
Ermeni Azınlığın İdaresine Yönelik Uygulamalar”
başlıklı konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

5
Kasım
November
2020

Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü sunumunda, Ermeni
azınlığın Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra Türkiye
Cumhuriyeti döneminde devletle olan ilişkilerini
hukuki metinler çerçevesinde incelemiştir. Bilindiği
gibi Ermeniler, Osmanlı döneminde “Millet Sistemi”
çerçevesinde Ermeni Patrikhanesi’nin idaresi altında
ayrı bir millet olarak tanınmışlardı. Tanzimat sonrası
dönemde ilan edilen Ermeni Milleti Nizamnamesi,
Ermenilere yönelik hukuki uygulamaları ve teamülleri
kapsayan idari bir metindi. 1923 yılında cumhuriyete
geçişle birlikte Ermeniler Türkiye’deki azınlık
toplumlarından birisi olarak idare edileceklerdi. Lozan
Antlaşması’ndan günümüze kadar olan süreçte
cumhuriyetin idari yapısında gerçekleştirilen
düzenlemelerle birlikte Ermeni azınlığın idaresine
yönelik patrikhane kapsamında yapılan düzenlemeleri
ele aldığı sunumunda Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü,
yeni uygulama ve değişimlerin ayrıntılı bir analizini
katılımcılara sunmuştur.

O

n November 5th, 2020, the lecture titled “The
Practices Regarding the Governance of the
Armenian Minority in the Republic of Turkey
(Cumhuriyet Döneminde Ermeni Azınlığın İdaresine
Yönelik Uygulamalar)”, at which the main speaker was
Assoc. Prof. Dr. Ramazan Erhan Güllü ( faculty member
of the Department of History of the Republic of Turkey at
Istanbul University) was held online.
In his presentation, Assoc. Prof. Dr. Güllü examined the
relations of the Armenian minority with the state in the
Ottoman Empire and later in the Republic of Turkey
period within the framework of legal texts. As is known,
Armenians had been recognized as a separate nation
under the administration of the Armenian Patriarchate
under the millet system in the Ottoman period. The
regulation of the Armenian Nation, which was
announced in the post-Tanzimat period, was an
administrative text covering the legal practices and
customs towards Armenians. With the transition to the
republic in 1923, the Armenians would be governed as
one of the minority communities in Turkey. In his
presentation, Assoc. Prof. Dr. Güllü presented a detailed
analysis of new practices and changes along with the
regulations adjusted in the administrative structure of the
republic and the arrangements made within the scope of
the patriarchate for the administration of the Armenian
minority since the Treaty of Lausanne.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.
The lecture was concluded by a lively Q&A session.
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TV Programı | TV Program

Analist Hazel Çağan Elbir Ulusal Kanal’ın Konuğu Oldu

Analyst Hazel Çağan Elbir Hosted By Ulusal Kanal

A

VİM Analisti Hazel Çağan Elbir, 7 Kasım 2020
tarihinde Ulusal Kanal’da Kıvanç Özdal’ın
sunduğu Yeni Dünya adlı programın konuğu olmuştur.
Çağan Elbir programda, 3 Kasım’da gerçekleştirilen
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri
öncesi dönemde Türkiye – ABD ilişkileri ve ABD –
Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele almıştır.

O

n November 7th, 2020, AVİM Analyst Hazel
Çağan Elbir joined the program on the Ulusal
Kanal titled “Yeni Dünya” (New World) answered
questions by Kıvanç Özdal. During the program, Çağan
Elbir addressed the Turkey – United States (US) and the
US – European Union (EU) relations during the period
prior to the US Presidential Elections held on November
3rd.

7
Kasım
November
2020

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

27

Webinar

AVİM Başkanı Alev Kılıç, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Konuğu Oldu

AVİM Director Alev Kılıç Was Hosted By the Yaşar University
International Law Implementation and Research Center

1

2 Kasım 2020 tarihinde, AVİM Başkanı E.
Büyükelçi Alev Kılıç, Yaşar Üniversitesi Uluslararası
Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
düzenlenen “Dağlık Karabağ Sorunu” başlıklı etkinliğe
katılmıştır. AVİM Başkanı Kılıç, Dağlık Karabağ
sorununu uluslararası hukuk boyutu ile bölgesel ve
küresel
güçlerin
politikaları
çerçevesinde
değerlendirmiştir. Etkinlik Zoom platformu üzerinden
gerçekleşmiştir.

12
Kasım
November
2020

28
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O

n November 12th, 2020, AVİM Director
Ambassador (R) Alev Kılıç attended the event
titled “Dağlık Karabağ Sorunu” (The Nagorno
Karabakh Issue) organized by the Yaşar University
International Law Implementation and Research
Center. AVİM Director Kılıç evaluated the Nagorno –
Karabakh issue within the framework of its
international law dimension as well as the regional and
global powers’ policies. The event was held via the Zoom
platform.

Mülakat | Interview

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun,
Daily Sabah Gazetesine Röportaj Verdi

AVİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun Gave an Interview to
Daily Sabah Newspaper

A

VİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun, Daily
Sabah gazetesi muhabiri Şeyma Nazlı Gürbüz’ün
2020 Karabağ Savaşı sonrasında bölgede oluşan durum
ve bu konuda Türkiye ve Rusya arasında iş birliği
olasılıklarıyla ilgili çeşitli sorularını cevaplamıştır.
Röportaj sonrasında Daily Sabah’ta bir haber makalesi
olarak yayınlanmıştır.

A

VİM Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun answered
several questions by journalist Şeyma Nazlı
Gürbüz of the Daily Sabah newspaper concerning the
regional situation that emerged in the aftermath of the
2020 Karabakh War and the possibilities for cooperation
between Turkey and Russia on this issue. The interview
was subsequently published as an article by Daily Sabah.
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TV Programı | TV Program

AVİM Başkanı Alev Kılıç AZTV’ye Konuk Oldu

AVİM Director Alev Kılıç Hosted By AZTV

A

VİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç AZTV’nin
sorularını yanıtlamıştır.

26
Kasım
November
2020
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A

VİM Director Ret. Ambassador Alev Kılıç
answered AZTV’s questions.

TV Programı | TV Program

AVİM Analisti Tutku Dilaver Radius’a Konuk Oldu

AVİM Analyst Tutku Dilaver Was Hosted by the Radius TV Program

T

utku Dilaver, 26 Kasım 2020’de Azerbaycan’da
yayınlanan Radius programına katılarak
Ermenistan Dışişleri Bakanının Mısır’da bir gazeteye
verdiği röportajda Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a
Suriyeli militanları gönderdiği şeklindeki iddiaları
yorumlamıştır.

T

utku Dilaver attended the Radius TV programme
which aired in Azerbaijan on November 26th,
2020, and commented on Armenian Foregein Minister’s
claims in the interview with an Egyptian newspaper that
Turkey sent Syrian militants to the recent war in the
Nagorno – Karabakh region.

26
Kasım
November
2020
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Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 – 4 | Ömer Engin Lütem Conferences 2020 – 4

Konferans: Son Osmanlı Savaşları:
İnsani Maliyet, 1877-1923

Conference: The Last Ottoman Wars:
The Human Cost, 1877-1923

2

O

Profesör Jeremy Salt, The Last Ottoman Wars: The
Human Cost, 1877-1923 (University of Utah Press,
2019) başlıklı son kitabına dayanan sunumunda, ilk
olarak 1877-1923 yılları arasında Osmanlı
İmparatorluğu’nda yaşayan sivillerin çektiği acılar
hakkındaki merakından ve bu merakın onu bu kitabı
yazmaya nasıl ittiğinden bahsetmiştir. Arka arkaya
gerçekleşmiş olan ayaklanmaların ve savaşların Osmanlı
sivil (özellikle Müslüman) nüfusu nasıl etkilediği
hakkında çok sınırlı sayıda eserin yazılmış olması,
Profesör Salt’ın bu konuya odaklanmaya karar
vermesine neden olan itici güçlerden biriydi. Daha
sonrasında Profesör Salt, kitabın kapsadığı dönemi
seçme nedeni ve bu dönemdeki gelişmelere ilişkin

In his presentation based on his latest book titled The Last
Ottoman Wars: The Human Cost, 1877-1923
(University of Utah Press, 2019), Professor Jeremy Salt
firstly mentioned his curiosity concerning the suffering of
the Ottoman Empire's civilians between 1877-1923 and
how this curiosity pushed him to write this book. The
existence of very few studies on how successive uprisings
and the wars affected the Ottoman civilian (especially
Muslim) population was one of the main factors that
drove Professor Salt into deciding to focus on this subject.
He thoroughly expressed why he chose to investigate the
period covered by the book and his opinions considering
the developments in this period. He mentioned that he
needed to look at the background created by previous wars
to understand what happened in the First World War. In

6 Kasım 2020 tarihinde, daha önceden Melbourne,
Boğaziçi ve Bilkent Üniversitelerinde dersler vermiş
emekli akademisyen Profesör Jeremy Salt’ın konuşmacı
olarak yer aldığı “Son Osmanlı Savaşları: İnsani
Maliyet, 1877-1923 (The Last Ottoman Wars: The
Human Cost, 1877-1923)” başlıklı konferans çevrimiçi
olarak gerçekleştirilmiştir.
26
Kasım
November
2020
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n November 26th, 2020, the lecture titled "The
Last Ottoman Wars: The Human Cost, 18771923", at which the main speaker was Professor Jeremy
Salt (a retired academic who taught courses at
Melbourne, Boğaziçi, and Bilkent Universities), was held
online.

düşüncelerinden bahsetmiştir. Profesör Salt, Birinci
Dünya Savaşı’nda ne olduğunu anlamak için geçmiş
savaşların yarattığı arka planı araştırması gerektiğini
anlatmıştır. Bunun için ilk olarak imparatorluğun
vahim mali durumunu ve bunun imparatorluğun
çöküşüne giden olaylar zincirini nasıl etkilediğini
anlamaya çalışmıştır. Sunum sırasında “bir hükümet
yeterli mali imkânı olmadan nasıl elzem reformları
yapabilir?” gibi soruların izleyicilere yöneltilmesi
muhtemelen izleyicilerin konu hakkında (yeniden)
düşünmelerini sağlamıştır. Özetle Profesör Salt, savaşın
bedelinin sadece askerler veya siyasetçiler tarafından
değil, Osmanlı sivil halkı tarafından da ödendiğini ve
tüm etnik-dini grupların o dönemki şiddet olaylarından
sorumlu olduğunu vurgulamıştır. Son olarak, Profesör
Salt (kitabında da bahsetmiş olduğu gibi) Balkanlar,
Arap ve Anadolu vilayetleriyle ilgili genel
değerlendirmelerini aktarmıştır.

this regard, Professor Salt wanted to understand the
Ottoman Empire’s dire financial situation and how this
affected the chain of events that led to its demise. His
questions directed to the audience during the presentation
such as "How does a government carry out crucial reforms
without an adequate supply of money?" arguably let
participants (re)think on the subject matter. In brief,
Professor Salt emphasized that the war costs were also
paid not only by soldiers or politicians but also by the
Ottoman civilian population. He also demonstrated that
all ethno-religious groups were guilty of violent acts.
Finally, a general overview, taking in the Balkans,
Anatolia, and the Arab provinces (as covered in the book
as well), was presented in detail.
The lecture moderated by AVİM Analyst Mehmet
Oğuzhan Tulun ended with a lively Q&A session.

AVİM Analisti Mehmet Oğuzhan Tulun’un
moderatörlüğünü yaptığı konferans, yoğun bir sorucevap kısmının ardından sona ermiştir.
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Webinar

AVİM Analistleri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne
AVİM’in Uygulamalı Eğitim Programı Konusunda Bilgi Verdi

AVİM Analysts Gave Information to Atılım University Law
Faculty Students About the AVİM Traineeship Program

30
Kasım
November
2020
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3

0 Kasım 2020 tarihinde, Atılım Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından Avrasya İncelemeleri Merkezi
(AVİM) ile Staj İmkanları üzerine bir seminer
düzenlenmiştir.

O

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Zeynep Müftüoğlu’nun moderatör olduğu
seminerde, AVİM Analisti Hazel Çağan Elbir ile
Uygulamalı Eğitim Programı Koordinatörü ve Analist
Ceyda Acicbe, AVİM Uygulamalı Eğitim Programı’na
kimlerin katılabileceği, katılımcıların görevleri,
katılımcılardan beklenenler ve uzaktan staj olanakları
neler olduğu konusunda bilgi vermişlerdir.

In the seminar, Atılım University Faculty of Law ViceDean Dr. Zeynep Müftüoğlu was the moderator. AVİM
Analyst Hazel Çağan Elbir and AVİM Traineeship
Program Coordinator and Analyst Ceyda Acicbe gave
information about who can participate in the AVİM
Traineeship Program, what is expected of the participants
and what are the online internship opportunities.
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n November 30th, 2020, Atılım University Faculty
of Law organized a seminar on Traineeship
opportunities with the Center for Eurasia Studies
(AVİM).

Webinar

AVİM Başkanı Alev Kılıç, BÜTAM’da Konuşma Yaptı

AVİM Director Alev Kılıç Gave a Lecture at BÜTAM

B

aşkent Üniversitesi Ordinaryüs Prof. Enver Ziya
Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşunun üçüncü yılı vesilesiyle 1
Aralık 2020 tarihinde bir etkinlik
gerçekleştirmiştir. Pandemi dolayısıyla Zoom platformu üzerinden
gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Prof. Dr. Seçil Karal
Akgün gerçekleştirmiştir.
Etkinliğin 2-3 Aralık 1920’de
TBMM’nin
Ermenistan
ile
imzaladığı Gümrü Anlaşmasının
100. yılına denk gelmesi dolayısıyla
AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev
Kılıç,
“100.
Yıldönümünde
TBMM ve Kafkaslarda Barışa
Giden Yol” başlıklı bir konuşma
yapmıştır.

O

n the occasion of the Başkent University Ord. Prof.
Enver Ziya Karal History Application and Research
Center’s third year of establishment, an
event was organized on December 1st,
2020. The opening speech of the event
was given by Prof. Dr. Seçil Karal Akgün
via the Zoom platform due to the
pandemic.
As the event coincided with the 100th
year of the Gyumri Treaty signed on 2-3
December 1920 between the Grand
National Assembly of Turkey and
Armenia, AVİM Director Ambassador
(R) Alev Kılıç gave a lecture titled “100.
Yıldönümünde TBMM ve Kafkaslarda
Barışa Giden Yol” (The 100th
Anniversary of the Grand National
Assembly of Turkey and the Path
Towards Peace in the Caucasus).
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TV Programı | TV Program

AVİM Analisti Tutku Dilaver Radius’a Konuk Oldu

AVİM Analyst Tutku Dilaver Was Hosted by the Radius TV Program

T

utku Dilaver, 2 Aralık 2020 tarihinde
Azerbaycan’da yayınlanan Radius programına
katılarak Ermenistan’da 2020 Karabağ Savaşı sonrası iç
siyasi karışıklıklar ve Paşinyan hükümetinin geleceği
konularını yorumlamıştır.

2
Aralık
December
2020
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T

utku Dilaver, attended the Radius TV programme
which aired in Azerbaijan on December 2nd, and
commented on the internal political upheaval in Armenia
and the future of Pashinyan government after the the
2020 Karabakh War.

Sempozyum | Symposium

3-10 Aralık 2020 Arasında Yunan-Türk Genç Liderler
Sempozyumu Düzenlendi

Greek-Turkish Young Leaders Symposium Held Between
December 3-10, 2020

6

. Türk-Yunan Genç Liderler Sempozyumu, Kadir Has
Üniversitesi, Selanik menşeili Navarino Network,
Friedrich Naumann Foundation for Freedom ve NATO
ortaklığı ile 3-10 Aralık 2020 tarihleri arasında 18:00-21:00 saatleri arasında 3’er saatlik online
oturumlar şeklinde gerçekleşmiştir. Aralarında AVİM Analisti
Hazel Çağan Elbir’in de bulunduğu 17 Yunan – 14 Türk katılımcının seçildiği sempozyumda
alanında uzman Türk ve Yunan
profesyoneller rol almıştır.

K

adir Has University – The Center for International
and European Studies (CIES) in partnership with
the Thessaloniki-based Navarino Network organized the
6th Greek-Turkish Young Leaders
Symposium (GTYLS), for the first
time as an online forum, to provide a
forum for study, dialogue, and networking for young Greeks and Turks between 3 and 10 December 2020. The
6th GTYLS was co-sponsored by NATO’s Public Diplomacy Division and
the Friedrich Naumann Foundation
for Liberty, Turkey Office. 31 participants (17 Greeks and 14 Turks) joined
the 6th GTYLS. AVİM Analyst
Hazel Çağan Elbir was one of the participants of the Symposium.
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Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 – 5 | Ömer Engin Lütem Conferences 2020 – 5

Osmanlı’da Ermeni Amira Sınıfı ve
Ermeni Toplumu Üzerindeki Etkileri

The Armenian Amira Class in the Ottoman Empire and
its Influence on the Armenian Community

10
Aralık
December
2020

A

10 Aralık 2020 tarihinde, 2020 yılı Ömer Engin
Lütem Konferanslarının beşincisi, Arş. Gör.
Birkan Demirbilek’in konuşmacı olarak yer aldığı
“Osmanlı’da Ermeni Amira Sınıfı ve Ermeni Toplumu
Üzerindeki Etkileri” başlıklı konferans çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmiştir.

I

Osmanlı, kuruluşundan imparatorluğa kadar geçen
sürede birçok etnik ve dini kökenden toplulukları
bünyesinde barındırmıştır. Bu topluluklardan biri de
asırlardır Osmanlı sınırları içinde yaşamış olan Ermeni
milletidir. İstanbul’un fethi sonrası farklı işlerle meşgul
olan Ermeniler önemli bir ticaret merkezi olan
İstanbul’a göç etmişlerdir. Ticaretle uğraşan kişilerin
büyük çoğunluğunun tercihi İstanbul ve çevresi
olmuştur. Bu bölgede ticaretle meşgul olan ve sarraflık
mesleğini icra eden imtiyazlı bir Ermeni sınıf ortaya
çıkmıştır.

From its establishment to its empire era, the Ottoman
Empire embodied communities/peoples of many ethnic
and religious origins. Among these communities are the
Armenians who have existed/lived within the Ottoman
borders for centuries. The Armenians, who have been
involved in various occupations/practices after the
conquest of İstanbul, migrated there, which was an
important center of commerce. İstanbul and its
surrounding region was the preference of the vast majority
of those who were engaged in trade. A privileged
Armenian class that was engaged in trade and conducted
money changing/agiotage emerged from this region.

Arş. Gör. Birkan Demirbilek sunumunda, Ermeni
milletinin uzun bir dönem liderliğini yapacak olan söz
konusu imtiyazlı Ermeni sınıfını, yani amiraları ele

38
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On December 10th, 2020, the fifth conference of the
Ömer Engin Lütem Conferences titled “Osmanlı’da
Ermeni Amira Sınıfı ve Ermeni Toplumu Üzerindeki
Etkileri” (The Armenian Amira Class in The Ottoman
Empire And Its Influence On The Armenian
Community) was held online.

In his presentation, Research Associate Birkan
Demirbilek addressed the aforementioned privileged

Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 – 5 | Ömer Engin Lütem Conferences 2020 – 5
almıştır. Amiraların ekonomik güçlerini kullanarak
Ermeni toplumu ve Ermeni Kilisesi üzerinde otorite
olmaya çalışmaları Demirbilek’in sunumunda irdelediği
konulardan biridir. Görünen o ki, ekonomik güçleri
vasıtasıyla amiralar Ermeni milleti için birçok okul,
kilise yaptırmış; hayır kuruluşları kurarak Ermeni
milletinin liderliğini üstlenmişlerdir. Ne var ki,
Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra amira sınıfının
gücü azalmış ve üstünlüklerini yavaş yavaş kaybetmeye
başlamıştır.

Armenian class which would lead the Armenian people
for a long period, namely the amiras. The amiras’ efforts
of utilizing their economic strengths/resources in order to
establish authority over the Armenian community and
the Armenian Church was among the subjects addressed
by Demirbilek in his presentation. It would appear that
the amiras procured many schools and churches for the
Armenian people by means of their economic
strengths/resources and assumed the leadership of the
Armenian people through establishing charities. However,
after the declaration of the Imperial Edict of
Reorganization/Rescript of Tanzimat/Edict of Tanzimat,
the power/influence of the amira class diminished and
they began to gradually lose their privileges.
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Avrasya Konferansları - 3 | Eurasian Conferences - 3

Avrasya Coğrafyasında Anadolu’nun Azerbaycan ve
Orta Asya ile Fiziki İrtibat ve Erişimi Nasıl Engellendi?
Zengezur ve Dağlık Karabağ’da Neler Oldu?

How was Anatolia's Connections and Access to Azerbaijan and
Central Asia Blocked in Eurasia? What Has Transpired in
Zengezur and Nagorno Karabakh?

17
Aralık
December
2020
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A

VİM, 17 Aralık tarihinde, AVİM Danışmanı
E. Büyükelçi Yiğit Alpogan’ın moderatörlüğünü
yaptığı ve Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Asker ve AVİM Analisti
Tutku Dilaver’in konuşmacı oldukları “Avrasya
Coğrafyasında Anadolu’nun Azerbaycan ve Orta Asya
ile Fiziki İrtibat ve Erişimi Nasıl Engellendi? Zengezur
ve Dağlık Karabağ’da Neler Oldu?” başlıklı bir webinar
düzenledi.

O

Webinarda konuşmacılar, tarihsel ve jeopolitik bir
perspektif içinde Zengezur meselesi ve Dağlık Karabağ
sorununu birbiri ile ilişkileri içinde analiz ettiler.
Konuşmacıların özellikle üzerinde durdukları bir nokta
ise bu iki konuyu Anadolu’nun Orta Asya ile bağlantısı
sorunsalı kapsamında ele almak oldu.

The speakers analyzed the Zengezur and Nagorno
Karabakh issues and the relationship between these two
issues from historical and geopolitical perspectives. One of
the main points that the speakers emphasized was the
impediments of the connectivity created between Anatolia
and Central Asia.

Soru-cevap kısmıyla sona erdi.

The webinar ended by the Q&A session.
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n December 17th, 2020, AVİM organized a
webinar titled “How was Anatolia's Connections
and Access to Azerbaijan and Central Asia Blocked in
Eurasıa? What Has Transpired in Zengezur and
Nagorno Karabakh?” The webinar, in which Assoc. Prof.
Dr. Ali Asker (Head of the International Relations
Department at Karabük University) and AVİM Analyst
Tutku Dilaver were the speakers, was moderated by
AVİM Advisor Ambassador (R) Yiğit Alpogan.

Medyada
AVİM
AVİM in Media
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Sovyetler Birliği'nde Milli Marşlar Üzerinden Komünizm
Propagandası: Ermenistan Üzerine İnceleme
Derya KARABURUN DOĞAN - Mehmet Ali GAZİ - Caner ÇAKI
On Yedinci Yüzyılda Osmanlı Topraklarında
Bir Tüccar Grubu: Agulisli Ermeni Tüccarlar
Ömer ÇAKMAK
KİTAP TAHLİLİ
“19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda
Ermeni Entelektüeller” Başlıklı Kitabın Tahlili
Oğuzhan ER

E

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.

2020 yılında Ermeni Araştırmaları dergisinin 65., 66.
ve 67. sayıları yayınlanmıştır.

E

Previous issues include contributions of prominent
scholars such as Justin McCarthy, Guenter Lewy,
Edward J. Erickson, Norman Stone and Jeremy Salt.
65th, 66th and 67th issues of Ermeni Araştırmaları were
published in 2020.

Ermeni Araştırmaları, 65. Sayı
Ermeni Araştırmaları, Issue 65
Ermeni Araştırmaları dergisinin 65’inci sayısı çıkmıştır.
Dergimizin 65’inci sayısında 4 araştırma makalesi, 1
başyazı olmak üzere toplamda 5 makale bulunmaktadır.
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We are pleased to announce that the 65th issue of the
Ermeni Araştırmaları journal has been published. This

Her sayıda yer aldığı üzere, başyazı olan “Olaylar ve
Yorumlar” bölümünde Ermenistan’ın iç ve dış
dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden
bahsedilmektedir. Bu çerçevede Ocak ayı başından
Nisan 2020’ye kadar olan dönemde meydana gelen
gelişmeler ele alınmaktadır. Paşinyan yönetimi
gerçekleştiremediği vaatlerin ve karşılayamadığı
beklentilerin sorumlusu olarak eski yönetim
döneminin halen görevde bulunan bürokratlarını,
özellikle yargı erkini ve anayasa mahkemesi üyelerini
hedef almış, arzuladığı değişiklikleri yapabilmek üzere,
gereken anayasa değişikliği için referanduma gitme
kararı almıştır. Dağlık Karabağ çatışması muhalefetin
istismarına müsait duyarlı bir sorun olmaya devam
etmiştir. Bu gelişmeler “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı
yazıda detaylı olarak değerlendirilmektedir.
Şahin Doğan’ın arşiv araştırmalarına dayanarak
hazırladığı “Armyanskiy Vestnik Dergisinin Işığında I.
Dünya Savaşı Günlerinde Petrograd Ermeni Milli
Kongresi” başlıklı makalesinde, Taşnaksütyun’un
Ermeni siyasi hayatını kontrol etme arzusuyla kongreyi
nasıl fırsat olarak kullandığını değerlendirmektedir.
Sadık Çalışkan ve Barış Yılmaz’ın “Ermenistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’nde Basında Yer Alan
Propaganda Posterleri Üzerinden Vladimir Lenin’in
Kült Liderlik İnşası” başlıklı makalesi Ermenistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Lenin’in liderlik
modelinin nasıl inşa edildiğini dönemin posterlerini
inceleyerek değerlendirmektedir.
Deniz Akçay, “Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında SelfDeterminasyon Tezlerinin Göreceliği” başlıklı
makalesinde BM tarafından self-determinasyon
konusunda alınan farklı kararlar inceleyerek, Dağlık
Karabağ çatışmasında bu tezin uygulanabilirliği
değerlendirmektedir.
Son olarak Orhan Turan, “Van’da Bir İngiliz Konsolos
Vekili: Bertram Dickson’ın Taşnak Cemiyeti Üzerine
Değerlendirmeleri” başlıklı makalesinde Van’da İngiliz
Konsolos Yardımcısı ve Askerî Ataşe olarak görev
yapmış olan Bertram Dickson tarafından Taşnak
Cemiyeti’nin faaliyetlerine dair yazılan raporları
incelemektedir.
Ermeni Araştırmaları, 66. Sayı
Ermeni Araştırmaları dergisinin 66’ıncı sayısı
yayınlanmıştır.
Dergimizin 66’ıncı sayısında 3 araştırma makalesi, 1
başyazı olmak üzere toplamda 4 makale ile 1 kitap
incelemesi yer almaktadır. Her sayıda olduğu üzere,
başyazı olan “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde

issue contains five articles in total including an editorial
and four research articles.
As always, the editorial titled “Olaylar ve Yorumlar”
(Facts and Comments) written by Alev Kılıç, covers the
relations between Turkey and Armenia, and also the
domestic and international developments of Armenia. In
this respect, the developments between January and April
2020 are considered. Having difficulties in fulfilling
promises and falling behind expectations, Pashinyan has
targeted the bureaucracy, in particular the judiciary with
the members of the Constitutional Court at the top,
identified with the previous administrations. With the
desire to shape the institutions in his own way in a legal
manner, he has called for a referendum for changes in the
constitution. The Nagorno-Karabakh conflict has
continued to be a vulnerable problem open to exploitation
by the opposition. These developments are evaluated in
this article.
In Şahin Doğan’s article titled “Armyanskiy Vestnik
Dergisinin Işığında I. Dünya Savaşı Günlerinde
Petrograd Ermeni Milli Kongresi” (Armenian National
Congress of Petrograd during the First World War in The
Light of The Armyansky Vestnik Journal) based on
archive researches, it evaluates how Dashnaksutyun used
the Congress as an opportunity with the desire to control
Armenian political life.
An article titled “Ermenistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nde Basında Yer Alan Propaganda
Posterleri Üzerinden Vladimir Lenin’in Kült Liderlik
İnşası” (The Cult of Leadership Construction of
Vladimir Lenin through Propaganda Posters in Media
in Armenia Soviet Socialist Republic) written by Sadık
Çalışkan and Barış Yılmaz evaluates how the
leadership model of Lenin was built in the Soviet
Socialist Republic of Armenia by examining the posters
of the period.
Deniz Akçay in her article titled “Dağlık Karabağ
Uyuşmazlığında Self-Determinasyon Tezlerinin
Göreceliği” (The Relativity of Self-Determination
Conceptions Regarding Nagorno-Karabakh Conflict)
examines the different decisions taken by UN on selfdetermination and evaluates viability of this conception
in Nagorno-Karabakh case.
Lastly, Orhan Turan, in his article titled “Van’da Bir
İngiliz Konsolos Vekili: Bertram Dickson’ın Taşnak
Cemiyeti Üzerine Değerlendirmeleri” (A British ViceConsul in Van: Bertram Dickson’s Assessments on The
Dashnak Committee) analyses the reports of Bertram
Dickson, who served as British vice-console and military
attaché, on Dashnak’s activities in Van.
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Ermenistan’ın iç ve dış dinamikleri ile TürkiyeErmenistan ilişkilerinden bahsedilmektedir. Bu
çerçevede Nisan ayı sonundan Ağustos 2020’ye kadar
olan dönemde meydana gelen gelişmeler ele
alınmaktadır. Temmuz ayında Azerbaycan ve
Ermenistan arasında meydana gelen çatışmalar,
Ermenistan’ın saldırganlığını bir kez daha gözler önüne
sermiştir. Türkiye’nin özellikle yakından takip ettiği bu
gelişmeler “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı yazıda detaylı
olarak değerlendirilmektedir.
66’ıncı sayıda yer alan ilk araştırma makalesi Caner
Çakı ve Mehmet Ozan Gülada’nın yazdığı
“Komünizm İdeolojisi Altında Ermeni Kadınların
Propaganda Posterlerindeki Temsili” başlıklı
makaledir. Çakı ve Gülada bu makalelerinde
komünist ideoloji altında yaşayan Ermenistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetindeki propaganda posterlerini
incelemişlerdir. Göstergebilim çerçevesinde incelenen
posterler üzerinden Ermeni kadınlarının toplumdaki
rollerinin gelişimine dair değerlendirmeler
yapılmıştır.
İkinci makale, Taner Aslan’ın yazığı “Hamid Paşa’nın
Van Valiliği Sırasında Ermeni Meselesi (1883-1887)”
başlıklı makaledir. Aslan, Ermeni milliyetçileri ve
misyonerler tarafından oldukça önemli kabul edilen
Van’a Vali olarak atanan Hamid Paşa’nın uyguladığı
politikaları incelemiştir. Bu kapsamda Hamid Paşa
tarafından Babıali’ye gönderilen raporlar ve alınan
tedbirler değerlendirilmiştir.
Bu sayıdaki üçüncü araştırma makalesi Yıldırım
Okatan ve Kemal Saylan tarafından yazılan “Vehib
Paşa’nın Ermeni Mezalimi ile İlgili Rus
Mevkiidaşlarına Yazdığı Telgraflara Dair” başlıklı
makaledir. Okatan ve Saylan’ın bu çalışmaları, 14-16
Mart 2019 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen I.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuş
konferans bildirisinin düzenlenmiş halidir. Okatan ve
Saylan, Gürcistan Devlet Arşivinde yer alan bir belge
ışığında Osmanlı ve Rus komutanlar arasındaki
telgrafları değerlendirmişlerdir. Bu telgraflarda Ermeni
komitacıların faaliyetleriyle ilgili karşılıklı yazışmaların
olması ve Osmanlı kaynakları dışında bir kaynaktan
Ermeni milliyetçilerinin Anadolu’da gerçekleştirdiği
eylemleri gözler önüne sermesi açısından önemli bir
arşiv çalışmasıdır.
Son olarak 66. Sayıda Ali Asker tarafından yapılmış bir
kitap incelemesi bulunmaktadır. Ramile Dadaşova’nın
“Ermenistan – Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu:
Tarihi, Siyasi ve Hukuki Değerlendirme” başlıklı
kitabının değerlendirmesini yapan Ali Asker, Dağlık
Karabağ sorunuyla ilgili kapsamlı bir yayının literatüre
kazandırıldığından bahsetmektedir.
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Ermeni Araştırmaları, Issue 66
The 66th issue of Ermeni Araştırmaları journal has been
published.
The 66th issue contains 5 articles in total, including 3
research articles, 1 editorial, and 1 book review. As
always, the editorial titled “Olaylar ve Yorumlar” (Facts
and Comments) written by Alev Kılıç, covers the relations
between Turkey and Armenia, and also the domestic and
international developments of Armenia. In this respect,
the developments from the end of April to August 2020
are considered. Skirmishes started in July between
Azerbaijan and Armenia reveals Armenia’s aggression
once again. These developments, following closely by
Turkey, are evaluated thoroughly in the article titled
“Olaylar ve Yorumlar”.
The first research article in 66th issue is an article titled
“Komünizm İdeolojisi Altında Ermeni Kadınların
Propaganda
Posterlerindeki
Temsili”
(The
Representation of the Armenian Women in Propaganda
Posters under Communist Ideology) written by Caner
Çakı and Mehmet Ozan Gülada. Çakı and Gülada,
studied the propaganda posters prepared under the
communist ideology in Armenian Soviet Socialist
Republic. The role of Armenian women in the society is
analyzed through these posters in the scope of semiotics.
The second article is “Hamid Paşa’nın Van Valiliği
Sırasında Ermeni Meselesi (1883-1887)” (The
Armenian Question During Hamid Pasha’s
Governorship of Van (1883-1887)) by Taner Aslan.
Aslan, examined the policies implemented by Hamid
Pasha who was appointed as a governor of Van which was
accepted as an important city by Armenian nationalists
and missioners. In this context, the reports sent to the
capital and the measures taken by Hamid Pasha are
evaluated.
The third article in this issue titled “Vehib Paşa’nın
Ermeni Mezalimi ile İlgili Rus Mevkidaşlarına Yazdığı
Telgraflara Dair” (About Vehip Pasha’s Telegrams to His
Russian Counterparts on the Armenian Atrocities) is
written by Yıldırım Okatan and Kemal Saylan. This
study by Okatan and Saylan is a revised version of a
conference paper which was presented at the I.
International Social Science Congress in Mersin held
between 14 and 16 March 2019. Okatan and Saylan
evaluated the telegrams between the Ottoman and
Russian commanders in the light of a document in the
Georgian State Archive. It is an important archive study
in terms of containing mutual correspondences about the
activities of Armenian committees and revealing the
actions of Armenian nationalists in Anatolia from a
source other than Ottoman sources.

Ermeni Araştırmaları, 67. Sayı
Dergimizin 2020 yılındaki son sayısı olan 67. sayısında;
1 başyazı, 4 araştırma makalesi ve 1 kitap incelemesi yer
almaktadır.
Diğer sayılarda olduğu gibi Ermenistan’ın iç ve dış
dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde
Ağustos-Aralık 2020 ayları arasındaki gelişmeler, Alev
Kılıç’ın kaleme aldığı “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı
başyazıda ele alınmaktadır. Ele alınan bu dönem
Ermenistan
bakımından
felaket
olarak
nitelendirilebilecek gelişmelere sahne olmuştur. Kılıç
makalesinde COVID-19 salgını, kötüye giden
ekonomik tablo, artan milliyetçilik ve Ermenistan’ın
saldırıları sonucunda çıkan savaşı etraflı şekilde ele
almıştır.
67. sayının ilk araştırma makalesi, Taner Aslan’ın
“Van Ermeni Murahhasa Vekili Altcıyan Kirkor’un
Lahiyası Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı
makalesidir. Aslan, Van Murahhasa Vekili Altcıyan
Kirkor’un Ermeni Komitacıların Anadolu’da
yürüttükleri faaliyetler hakkında Van teftiş heyetine
yazdığı raporu ele almaktadır. Altcıyan Kirkor’un
raporunda yönelttiği iddialar emniyet arşiv kayıtları
çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Kendisinin
Ermeniler adına raporda belirttiği isteklerine
bakıldığında, topluluğun esas sorunlarına yönelik
olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu sayıda yer alan ikinci araştırma makalesi, “Tarihten
Günümüze Borçalı Bölgesinde Ermeni İddiaları ve
Bölgenin Türk (Azerbaycanlı) Ahalisi” başlığıyla
Samira Habibbayli’nin yazdığı makaledir. Habibbayli
bu makalesinde Borçalı’nın siyasi tarihine ve
demografik yapısındaki değişimlere ışık tutmaktadır.
“Sovyetler Birliği’nde Milli Marşlar Üzerinden
Komünizm Propagandası: Ermenistan Üzerine
İnceleme” başlıklı üçüncü araştırma makalesi Derya
Karaburun Doğan, Mehmet Ali Gazi ve Caner Çakı
tarafından yazılmıştır. Ermenistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetinde milli marş üzerinden nasıl komünizm
propagandası yapıldığına dair disiplinler arası bir
çalışmadır.
Dördüncü araştırma makalesi, Ömer Çakmak
tarafından yazılan “On Yedinci Yüzyılda Osmanlı
Topraklarında Bir Tüccar Grubu: Agulisli Ermeni
Tüccarlar” başlıklı makaledir. Makalenin yazarı Ömer
Çakmak, Ermeni tüccarların Osmanlı’daki ticari
faaliyetlerine ve bu faaliyetleri sırasında yaşadıkları
sorunlar hakkında Osmanlı mercileri nezdinde
yaptıkları başvurulara odaklanmaktadır. Osmanlı
devletinde Ermeni toplumumun ticari yaşayışı
hakkında yol gösterici nitelikte bir çalışmadır.

Finally, the 66th issue contains a book review by Ali
Asker. Evaluating Ramile Dadaşova’s book titled
“Ermenistan – Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu:
Tarihi, Siyasi ve Hukuki Değerlendirme” (Armenia Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Issue: Historical,
Political and Legal Assessment), Ali Asker mentions that
a comprehensive publication on the Nagorno-Karabakh
conflict has been added to the literature.
Ermeni Araştırmaları, Issue 67
Our last issue in the 2020, 67th issue which contains 1
editorial, 4 research article and 1 book review has been
published.
As always, the editorial titled “Olaylar ve Yorumlar”
(Facts and Comments) covers Turkey-Armenia relations
as well as domestic and international developments of
Armenia in the period of August to December of 2020.
This period has witnessed disastrous developments for
Armenia. Kılıç explored the topics such as the COVID19 pandemic, the worsening economy, raising
nationalism, and the war broken out at a result of the
Armenian aggression in his article.
The first article in this issue written by Taner Aslan is
titled “Van Ermeni Murahhasa Vekili Altcıyan Kirkor’un
Lahiyası Üzerine Bazı Düşünceler” (Some Thoughts on
the Report of the Van Armenian Delegate Altcıyan
Kirkor). Aslan studied the report by Artciyan Kirkor, the
Armenian delegate of Van province on the activities of
Armenian Committees in the Anatolia. The Altciyan
Kirkor’s claims in this report were evaluated by
comparing with national police archives. When the wishes
mentioned in this report on the behalf of Armenian
society is considered, it is understood that these were not
about the real problem of the society.
The second article in this issue is titled “Tarihten
Günümüze Borçalı Bölgesinde Ermeni İddiaları ve
Bölgenin Türk (Azerbaycanlı) Ahalisi” (Armenian
Claims on the Borchali Region from History to Present
times and the Turkish (Azerbaijani) People of the Region)
and written by Samira Habibbayli. Habibbayli
enlightened the political history of the Borchali region and
the demographic changes in there.
The third article titled “Sovyetler Birliği’nde Milli
Marşlar Üzerinden Komünizm Propagandası:
Ermenistan Üzerine İnceleme” (The Communism
Propaganda through the National Anthems in the Soviet
Union: A Study on Armenia) is written by Derya
Karaburun Doğan, Mehmet Ali Gazi and Caner Çakı.
It is an interdisciplinary study on how communist
propaganda was made through the national anthem in
the Armenian Soviet Socialist Republic.
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Son olarak, 67. sayımızda Oğuzhan Er tarafından
incelemesi yapılan bir kitap tahlili bulunmaktadır. Er,
Yıldız Deveci Bozkuş’un 2020 yılında çıkan “19.
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni
Entelektüeller” başlıklı kitabını değerlendirmektedir.

Fourth article written by Ömer Çakmak is titled “On
Yedinci Yüzyılda Osmanlı Topraklarında Bir Tüccar
Grubu: Agulisli Ermeni Tüccarlar” (A Merchant Group
in Ottoman Territories in Seventeenth Century:
Armenian Merchants from Agulis). Ömer Çakmak as a
writer, focused on Armenian merchants and their
commercial activities in the Ottoman empire in his
article. It is a leading study on the commercial life of the
Armenian society in the Ottoman Empire.
Finally, in the 67th issue, Oğuzhan Er reviewed the book
titled “19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni
Entelektüeller” (Armenian Intellectuals in the Ottoman
Empire in the 19th Century) written by Yıldız Deveci
Bozkuş.
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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, 41. Sayı
Review of Armenian Studies, Issue 41
Review of Armenians Studies dergisinin yeni yayınlanan
41’inci sayısında 4 makale ve 1 kitap tahlili yer
almaktadır.

The newly published 41st issue of the Review of Armenian
Studies journal contains 4 articles and 1 book review.

Alev Kılıç tarafından kaleme alınan “Facts and
Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı 41’inci
sayının birinci makalesinde, Ocak-Temmuz 2020
arasında Türkiye-Ermeni ilişkileri ve Ermenistan’ın iç
ve dış gelişmeleri ele alınmaktadır. Bu dönemde Nikol
Paşinyan hükümeti seçmene olan vaatlerini yerine
getirmekte zorluk çekmiştir. Buna bir misilleme olarak;
hükümet, Ermenistan bürokrasisini hedef almış, onu
eski yönetimlerin bir kalıntısı olmakla ve mevcut
hükümetin “ilerlemesine” köstek olmakla suçlamıştır.

The first article in the 41st issue, titled “Facts and
Comments” and authored by Alev Kılıç, covers TurkeyArmenia relations as well as Armenia’s domestic and
international developments between January and July
of 2020. The government of Nikol Pashinyan has
experienced difficulties in fulfilling its promises to the
electorate. In retaliation, the government has targeted
the bureaucracy since it has been accused of being a
remnant of the previous administrations and standing
in the way of the current government’s “progress”. The
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Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan’daki muhalefete
siyasi malzeme vermeye devam etmiş, Ermenistan ve
Azerbaycan arasında kısa süreli fakat ciddi silahlı sınır
çatışmalarına sebep olmuştur. Ermenistan, Rusya’yla
olan ilişkilerde beliren gerginlik ve Türkiye’ye olan
yaklaşımın daha olumsuz hale gelmesi bağlamında “çok
vektörlü” dış politikasını sürdürmeye devam etmiştir.
Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi COVID-19
pandemisi Ermenistan’ın ekonomisine de ağır zarar
vermiştir.

Nagorno-Karabakh conflict has continued to give
ammunition for the political opposition in Armenia and
has resulted in short but serious armed border clashes
between Armenia and Azerbaijan. Armenia has
continued its pursuit of a “multi-vector” approach in
foreign policy, looking for new openings as relations with
Russia show signs of strain and approach towards
Turkey has become even more negative. Just like the rest
of the world, the COVID-19 pandemic has taken a
heavy economic toll on Armenia.

Deniz Akçay, “The Relativity of Self-Determination
Conceptions Regarding the Nagorno- Karabakh Conflict”
(“Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Self-Determinasyon
Tezlerinin Göreceliği”) başlıklı makalesinde AGİT
Minsk Grubu’nun, Dağlık Karabağ çatışmasına selfdeterminasyon formülü açısından yaklaşma ısrarının
hukuki değerlendirmesini yapmaktadır. Dağlık
Karabağ şu anda Ermenistan’ın baskın etkisi altındadır,
bu sebeple de bahsi geçen bölge kendi iradesini ortaya
koyabilecek bir durumda değildir. Bir yandan da Minsk
Grubu bu çatışma bağlamında toprak bütünlüğü ve
sınırların dokunulmazlığı ilkelerinden uzaklaşmışa
benzemektedir. Uluslararası anlaşmaları, mahkeme
kararlarını ve tavsiye görüşlerini, çatışmayla ilgili BM
kararlarını ve Ermenistan ile Azerbaycan’ın BM’ye üye
olarak kabul edilme koşullarını inceleyen Akçay, Dağlık
Karabağ çatışmasında self-determinasyonun gerçekçi
bir çözüm formülü olarak kullanılamayacağı sonucuna
varmaktadır.

In her article titled “The Relativity of SelfDetermination Conceptions Regarding the NagornoKarabakh Conflict”, Deniz Akçay evaluates the legal
merits of the OSCE Minsk Group’s insistence on
approaching the Nagorno-Karabakh conflict from the
angle of the self-determination formula. NagornoKarabakh is currently under the dominating influence
of Armenia, meaning the region cannot exercise a will
of its own. Meanwhile, the Minsk Groups seems to have
veered away from principles of territorial integrity and
inviolability of borders concerning this conflict.
Analyzing international agreements, court rulings and
advisory opinions, the UN resolutions concerning the
conflict, and the conditions in which Armenia and
Azerbaijan were accepted as members of the UN, Akçay
concludes that self-determination cannot not be used as
a realistic formula for the resolution of the NagornoKarabakh conflict.

Melek Çolak, “Hungarian Turan Association, İmam
Abdullatif Efendi and a Hungarian Pamphlet on the
Armenian Question” (“Macar Turan Derneği, İmam
Abdüllatif Efendi ve Ermeni Meselesine Dair Macarca
Bir Broşür”) başlıklı makalesinde 1920’lerin başında
İmam Abdüllatif Efendi tarafından yayınlanan, Avrupa
kamuoyunun Ermeni meselesi ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan Millî
Mücadele’ye olan haksız tutumunu ele alan Macarca bir
broşürü incelemektedir. Broşür, belge temelli delilleri
kullanarak bu meseleler hakkındaki İngiliz karalama
kampanyasını çürütmeyi ve aynı konularda Macar
kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Çolak aynı
zamanda o dönemde Macaristan’da var olan Turancılığı,
Macar Turan Derneği’nin faaliyetlerini ve İmam
Abdüllatif Efendi’nin hangi koşullar altında
Macaristan’da bulunduğuyla ilgili bilgiler paylaşmaktadır.
Görünüşe bakılacak olursa Abdüllatif Efendi, Millî
Mücadele dönemi sırasında Türk hükümeti ile Macar
Turancıları arasında bir köprü vazifesi görmüş, broşür ise
Macar kamuoyunu Türk Millî Mücadelesine karşı cephe
almasını amaçlayanlara yönelik bir kontra-propaganda
aracı olarak hazırlanmıştır.
Güzin Çaykıran, “The Ottoman Government’s Policies
Concerning the Armenian Soldiers in the Ottoman Army

52

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

In her article titled “Hungarian Turan Association,
İmam Abdullatif Efendi and a Hungarian Pamphlet on
the Armenian Question”, Melek Çolak analyzes a
Hungarian-language pamphlet published in Hungary by
İmam Abdüllatif Efendi in the early 1920s explaining
the unfair disposition of the European public towards the
Armenian Question and the Turkish National Struggle
that led to the establishment of the Republic of Turkey.
Using documentary evidence, the pamphlet sought to
disprove the British smear campaign concerning these
issues and to properly inform the Hungarian public about
these same issues. Çolak additionally shares information
about Pan-Turanism in Hungary during that period, the
activities of the Hungarian Turan Association, and the
circumstances of İmam Abdüllatif Efendi presence in
Hungary. It seems that Abdüllatif Efendi served as a
bridge between the Hungarian Turanists and the Turkish
government during the National Struggle, and the
pamphlet was meant to function as a counter-propaganda
tool against those who sought to turn the Hungarian
public against the Turkish National Struggle.
In her article titled “The Ottoman Government’s Policies
Concerning the Armenian Soldiers in the Ottoman Army
and their Families in the Wake of the Provisional Law of
Relocation and Resettlement”, Güzin Çaykıran delves
into, on the one hand, the claims regarding the killing of

and their Families in the Wake of the Provisional Law of
Relocation and Resettlement” (“Geçici Sevk ve İskân
Kanunu Sonrası Osmanlı Hükümetinin Osmanlı
Ordusunda Görevli Ermeni Asker ve Ailelerine
Yönelik Uyguladığı Politikalar”) başlıklı makalesinde
bir yandan Geçici Sevk ve İskân Kanunu sonrasında
Osmanlı ordusunda Ermeni askerlerin öldürüldüğü
iddialarını, bir yandan da Osmanlı hükümeti
tarafından Ermeni askerlerin ve ailelerinin sevk ve
iskâna tabi tutulmamaları yönünde yayınlanan
kararnameyi ele almaktadır. Çaykıran, mevcut deliller
ışığında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni askerleri
öldürmeyi amaçlamış olduğu yönündeki iddiaların
mantıklı olmadığı sonucuna varmaktadır. Çaykıran,
Osmanlı hükümetinin bahsi geçen kararnameyi
yayınlamak ve bu yönde yerel yetkililere talimat
göndermekle kalmadığını, aynı zamanda Geçici Sevk
ve İskân Kanununun uygulanması sırasında bürokratik
hatalar yapıldığı yönünde şikayetlerde bulunan Ermeni
askerlerin başvurularını işleme almış ve cevaplamış
olduğunu belirtmektedir.
Son olarak Ahmet Can Öktem, Houssine Alloul,
Edhem Eldem ve Henk de Smaele tarafından
editörlüğü yapılan “To Kill A Sultan – A Transnational
History Of The Attempt On Abdülhamid II (1905)” (Bir Sultanı Öldürmek - II. Abdülhamit’e Suikast
Girişiminin Uluslararası Tarihi (1905)) başlıklı kitabı
incelemektedir. Öktem, kitabın her bir bölümünün
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e karşı yapılan 1905
Yıldız suikast teşebbüsünü farklı açılardan ele aldığını
belirtmektedir. Bu bağlamda yazarlar Osmanlı
İmparatorluğu ile diğer Avrupalı devletleri arasındaki
etkileşimi ve suikast teşebbüsünün yerel ve uluslararası
sonuçlarını anlatmakta ve teşebbüsün EDF ve
tartışmalı Belçikalı anarşist Edward Joris gibi faillerini
tanıtmaktadır. Öktem; kitabın ilgi çekici bir anlatımı
olduğunu, ancak bu anlatım sırasında yer verdiği fazla
miktarda bilgi ve bakış açısı sebebiyle okuyucunun
aklını karıştırabileceğini belirtmektedir. Kitabın
işlediği konuların bugün de yankıları olduğunu ve bu
bağlamda kitabın önemli olduğu açıklayan Öktem;
buna örnek olarak terörizmin uluslararası ilişkilere ve
hukuka olan etkilerini ve terörizmin algılanış şeklinin
farklı aktörler ve koşullar çerçevesinde değişime
uğradığını örnek olarak vermektedir.

Review of Armenian Studies, 42. Sayı
Review of Armenian Studies dergisinin 42’nci sayısında
5 makale yer almaktadır.
Alev Kılıç tarafından kaleme alınan “Facts and
Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı 42’nci
sayının birinci makalesinde, Ağustos-Aralık 2020

Armenian soldiers in the Ottoman Army after the
implementation of the Provisional Law of Relocation and
Resettlement, and on the other hand, a decree issued by
the Ottoman government on not subjecting Armenian
soldiers and their families to relocation and resettlement.
Çaykıran concludes that claims of the Ottoman Empire
seeking to kill Armenian soldiers fail to make sense in light
of the evidence at hand. Çaykıran indicates that not only
did the Ottoman government implement the
aforementioned decree and sent orders to the relevant
local authorities in this regard, it also processed and
responded to the applications made by Armenian soldiers
who complained about bureaucratic errors made during
the implementation of the Provisional Law of Relocation
and Resettlement.
Lastly, Ahmet Can Öktem analyzes the book titled “To
Kill A Sultan - A Transnational History of the Attempt
on Abdülhamid II (1905)” edited by Houssine Alloul,
Edhem Eldem, and Henk de Smaele. Öktem explains
that each chapter of the book deals with various aspects of
the 1905 Yıldız assassination attempt against Ottoman
Sultan Abdülhamid II from several angles. In this respect,
the authors narrate the interaction between the Ottoman
Empire and its European counterparts, the domestic and
international repercussions of the assassination attempt,
and introduces the perpetrators of the attempt such as the
ARF and the controversial Belgian anarchist Edward
Joris. Öktem indicates that although the book makes for
an interesting read, it may also confuse its readers due to
the sheer amount of information and perspectives
introduced during its narration. Öktem argues that the
book is important in the sense that it goes into issues that
resonate today, such as terrorism’s influence on
international relations and law, and “how the perceptions
towards terrorism can vary with different parties and
conditions.”
Review of Armenian Studies, Issue 42
The newly published 42nd issue of the Review of
Armenian Studies journal contains 5 articles.
The first article in the 42nd issue, titled “Facts and
Comments” and authored by Alev Kılıç, covers TurkeyArmenia relations as well as domestic and international
developments of Armenia in the period of August to
December of 2020. The period has brought about
disastrous developments for Armenia, starting with an
inapt handling of the COVID-19 pandemic, a sharp
downturn in the economy, and disappointing failures of
Prime Minister Nikol Pashinyan’s government in
fulfilling its promises and carrying out reforms. To divert
attention away from its failures, the government has
played the radical nationalism card and has adopted a
bellicose rhetoric that has led to a war with Azerbaijan,
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dönemi içerisindeki Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve
Ermenistan’la ilgili iç ve dış gelişmeler ele alınmaktadır.
Ele alınan dönem Ermenistan bakımından felaket
olarak nitelendirilebilecek gelişmelere sahne olmuştur.
COVID-19 pandemisinde kötü bir sınav verilmiş,
ekonomide ciddi bir gerileme olmuş ve Başbakan Nikol
Paşinyan Hükümeti halka vaatlerini yerine getirmede
ve reformları gerçekleştirmede hayal kırıklığı yaratacak
şekilde başarısız olmuştur. Hükümet, başarısızlıklarını
örtebilmek için aşırı milliyetçilik kartına başvurmuş ve
Azerbaycan’la (Ermenistan için hezimetle sonuçlanan)
savaşa neden olan saldırgan bir tutum benimsemiştir.
Azerbaycan’ı kararlı ve güçlü bir şekilde destekleyen
Türkiye, Ermenistan tarafından resmen düşman ilan
edilmiş, iki taraf arasındaki ilişkiler bugüne kadarki en
düşük noktaya ulaşmıştır
Tuğba Baytimur, Caner Çakı ve Ferit Arda Arıca, “The
Propaganda in Armenia of the Five-Year Development
Plans Implemented in The Soviet Union”, (“Sovyetler
Birliği’nde Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının
Ermenistan’daki Propagandası”) başlıklı makalelerinde;
Sovyetler Birliği’nin Ermenistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti halkını, Sovyetler Birliği’nin beş yıllık
kalkınma planlarının Ermenistan ve halkı ve aynı
zamanda Sovyetler Birliği’nin geneli için faydalı
olacağına dair ikna etmek için hazırladığı çeşitli
propaganda posterlerini incelemektedir. Karl Bühler’in
Organon Modelini kullanan yazarlar, propaganda
posterlerinin “ifade”, “temsil” ve “hitap” işlevlerini
yorumlamakta, bu yolla da Sovyet yetkililerin kitlelere
vermek istedikleri mesajları ortaya çıkarmaktadır.
Yazarlar, propaganda posterlerinin Komünist ideolojiyi
veya lider kültlerini yüceltmeyi amaçlamadığını, bunun
yerine çalışmanın ve emeğin önemine vurgu yaptığını
savunmaktadır.
Tutku Dilaver, “Implementation of The EU’s Normative
Power in Armenia: Transformation or Toleration?”
(“AB’nin Ermenistan’daki Normatif Güç Uygulamaları:
Dönüşüm mü, Müsamaha mı?”) başlıklı makalesinde
Avrupa Birliği’nin bir “normatif güç” olarak
Ermenistan’daki etkinliğini değerlendirmektedir. Bunu
yapabilmek için yazar ilk önce normatif güçle ilgili
literatüre ve AB’nin bu güç türüne yönelik genel
duruşunu araştırmaktadır. Yazar aynı zamanda AB ile
Ermenistan arasındaki ilişkilerin tarihini ve çerçevesini
detaylı bir şekilde açıklamakta, AB’nin Ermenistan’da
ne elde etmeye çalıştığına ve Ermenistan’ın AB’ye nasıl
yaklaştığına vurgu yapmaktadır. Dilaver’ın çalışması
AB’nin normatif gücünü Ermenistan’da etkin bir
şekilde kullanamadığını ortaya koymaktadır. Bu
durum; hem AB’nin Ermenistan’a reformların
uygulanması konusunda tutarsız ve gevşek
yaklaşmasından, hem de Ermenistan’ın Rusya’nın
ülkedeki baltalayıcı etkisi yüzünden reform yapmak
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resulting in a humiliating defeat for Armenia. Turkey,
having firmly expressed its support for Azerbaijan, was
officially declared by Armenia to be the enemy, leading to
an all-time low in bilateral relations between the two
sides.
In their article titled “The Propaganda in Armenia of
the Five-Year Development Plans Implemented in The
Soviet Union”, Tuğba Baytimur, Caner Çakı, and Ferit
Arda Arıca analyze several propaganda posters prepared
by the Soviet Union to convince the people of the
Armenian Soviet Socialist Republic that the five-year
development plans of Soviet Union would be beneficial
for Armenia and its people and also the Soviet Union as
a whole. Using Karl Bühler’s Organon Model, the
authors interpret the “expressiveness”, “representation”,
and “appeal” functions of the propaganda posters, thereby
revealing the messages that Soviet authorities were trying
to give to the masses. The authors argue that the
propaganda posters that did not seek to glorify
Communist ideology or leadership cults, but rather
emphasized the importance of work and labor.
In her article titled “Implementation of The EU’s
Normative Power in Armenia: Transformation or
Toleration?”, Tutku Dilaver evaluates the effectiveness
of the European Union as a “normative power” in
Armenia. To achieve this, she first delves into the
literature of normative power and the EU’s overall
stance concerning this form of power. She also
comprehensively narrates the history and framework of
the relations between the EU and Armenia,
highlighting what the EU seeks to achieve in Armenia
and how Armenia approaches the EU. Dilaver’s study
reveals that the EU cannot use its normative power in
Armenia effectively, both because of EU’s inconsistent
and lax approach towards Armenia in the
implementation reforms and Armenia’s unwillingness
to carry out reforms due to the subversive influence of
Russia in the country. As such, the EU is demonstrated
to be only a limited normative power in Armenia.
In her article titled “Attempts by Armenia and Related
Actors to Disrupt Azerbaijan-Georgia Relations”, Samira
Habibbayli examines the activities of Armenia (and
actors related to this country through kinship or interest)
carried out to negatively influence the bilateral relations
between Azerbaijan and Georgia. Habibbayli begins by
outlining the positions of Azerbaijan and Georgia on the
one hand, and Armenia on the other hand in the South
Caucasus. Feeling left out of the regional cooperation
between Azerbaijan and Georgia and neighboring
countries such as Turkey and threatened by the successes
of its rival Azerbaijan, Armenia seeks ways to sabotage
the relations between Azerbaijan and Georgia. For this,
Armenia utilizes a multitude of actors, including
government officials, NGOs, religious functionaries, and

konusunda isteksiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
durum, AB’nin Ermenistan’da sadece kısıtlı bir
normatif güç olduğunu göstermektedir.
Samira Habibbayli, “Attempts by Armenia And Related
Actors to Disrupt Azerbaijan-Georgia Relations”
(“Ermenistan ve Bağlantılı Aktörlerin AzerbaycanGürcistan İlişkilerini Bozma Çabaları”) başlıklı
makalesinde Ermenistan’ın (ve soy veya çıkar yoluyla
Ermenistan’la bağlantılı aktörlerin) AzerbaycanGürcistan ilişkilerini olumsuz etkilemek için yürüttüğü
faaliyetleri incelemektedir. Habibbayli çalışmasına bir
tarafta Azerbaycan ve Gürcistan’ın, bir tarafta da
Ermenistan’ın Güney Kafkasya’daki konumlarının
genel hatlarını anlatarak başlamaktadır. Azerbaycan ve
Gürcistan ve Türkiye gibi bölge ülkeleri arasındaki
bölgesel iş birliğinden dışlandığını ve rakibi
Azerbaycan’ın başarıları sebebiyle tehdit altında
olduğunu hisseden Ermenistan, Azerbaycan ile
Gürcistan arasındaki ilişkileri sabote etmenin yollarını
aramaktadır. Bunun için Ermenistan; hükümet
yetkilileri, STKlar, din yetkilileri ve yabancı siyasetçiler
gibi pek çok aktörden istifade etmektedir. Habibbayli,
Ermenistan’ın Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinde
kışkırtma ve gerginlik yaratmakta kısmen başarılı
olduğunu ancak Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinin
sağlam temellere dayandığını belirtmektedir. Bununla
beraber yazar, bu ilişkilerin sabotaj teşebbüslerine daha
dayanıklı olabilmesi için daha da güçlendirilmesi
gerektiğini savunmaktadır.

foreign politicians. Habibbayli argues that Armenia does
manage to cause provocations and tensions in
Azerbaijani-Georgia relations, but that AzerbaijaniGeorgia relations enjoy a strong foundation that must
nevertheless be strengthened to better resist attempts at
sabotage.
In her article titled “The Events in Zangezur from 1918
to 1921 and The Transfer of Zangezur to Armenia”,
Ceyda Acicbe narrates the chain of events that resulted in
the transfer of the Azerbaijani land of Zangezur to
Armenia in a fait accompli manner. Acicbe explains to
the reader the importance of Zangezur for the Caucasus
region and how the various powers viewed this
strategically important piece of land. Despite historically
being an Azerbaijani land, the political situation began
to turn against Azerbaijanis favor in terms of Zangezur
with the excursions Tsarist Russia into the South
Caucasus in the 19th century and the mass arrival of
Armenians to region with the encouragement of the
Russians. Through the mass violence perpetrated by
radical-nationalist Armenian groups and the political
machinations in the Soviet Union geared towards cutting
off Azerbaijan’s ties with Turkey and the wider Turkish
world, Zangezur became a part of Armenia.

Ceyda Acicbe, “The Events in Zangezur from 1918 to
1921 and the Transfer of Zangezur to Armenia” (“19181921 Yıllarında Zengezur’da Yaşanan Olaylar ve
Zengezur’un Ermenistan’a Verilmesi”) başlıklı
makalesinde Azerbaycan toprağı Zengezur’un oldu
bitti şekilde Ermenistan’a verilmesine yol açan olaylar
zincirini anlatmaktadır. Acicbe okurlara Zengezur’un
Kafkasya bölgesi için olan önemini ve çeşitli güçlerin
stratejik öneme sahip bu toprakları nasıl görmüş
olduğunu açıklamaktadır. Zengezur tarihi olarak
Azerbaycan toprakları olmasına rağmen, 19’uncu
yüzyılda Çarlık Rusya’nın Güney Kafkasya’yı hedef alan
seferleri ve Rusların teşvikiyle Ermenilerin bölgeye
toplu olarak gelmeye başlamaları durumu
Azerbaycanlıların aleyhine döndürmeye başlamıştır.
Radikal-milliyetçi Ermeni çetelerin uyguladığı kitlesel
şiddet ve Azerbaycan’ın Türkiye ve geniş Türk
dünyasıyla olan bağlarını koparmaya yönelik Sovyetler
Birliği’ndeki
siyasi
entrikalar,
Zengezur’un
Ermenistan’ın parçası olmasıyla sonuçlanmıştır.

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

55

DERGİLER | JOURNALS

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History
ISSN: 1306-9136

ULUSLARARASI
SUÇLAR ve TARİH

Y ı l l ı k U l u s l a r a r a s ı H u k u k v e Ta r i h D e r g i s i

INTERNATIONAL
CRIMES and HISTORY
Annual International Law and History Journal

sayı /
issue

21
2020

Orta Asya’da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma
Pınar KÖKSAL
Avrupa Birliği’ne Üyelik Yolunda Türkiye’nin Uluslararası Ceza
Mahkemesini Kuran Roma Statüsüne Taraf Olmasının Yeri
Çiğdem AKIN
Milan Nedić İktidarında Sırp Toplumunda Düşman
İnşası Propagandasına Yönelik Bir İnceleme
Özkan AVCI - Caner ÇAKI
Suç, Cezalandırma ve Hapishanelerde Bir
Disiplin Aracı Olarak Kullanılan İletişim Olgusu
Arda Umut SAYGIN
An Evaluation Regarding the Role of France in
Rwanda in the Light of Recent Developments
Ceyda ACİCBE
İbn Haldun’un Siyaset Teorisi Bağlamında
Mançu Devleti’nin Çinlileşmesi
Gülperi GÜNGÖR
RAPOR / REPORT
Bir İnsanlık Trajedisi:
Kuzey Amerika Kızılderililerinin Trajik Öyküsü
Ömer ZEYTİNOĞLU
KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS

U

luslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes
and History (UST/ ICH), yılda bir kez
yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dili,
İngilizce ve Türkçe’dir. Yayın hayatına 2006 senesinde
başlamıştır. UST/ ICH’nin inceleme alanları
Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu’da
toplumlar arasındaki, etnik gruplar arasındaki, dini
gruplar arasındaki ve uluslar arasındaki anlaşmazlıklar,
çatışmalar ve işlenen suçlardır. Derginin editörü AVİM
Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, sorumlu yazı işleri
müdürü Teoman Ertuğrul Tulun’dur. UST / ICH,
TÜBİTAK- ULAKBİM ve EBSCO tarafından
taranmaktadır.
Uluslararası Suçlar ve Tarih /
International Crimes and History, 21. Sayı
Uluslararası ortamda dönemsel olarak yayınlanan
bilimsel dergiler türünün bir örneği olan Uluslararası
Suçlar ve Tarih (UST) / International Crimes and
History (ICH) Dergisi’nin son sayısı çeşitli konularda
yapılmış araştırmaları içermektedir.
Okurlarımız, UST / ICH’in, 14 yıllık yayın hayatından
kaynaklanan zengin mirası doğrultusunda, yazı ve konu
çeşitliliğini arttırdığını ve daha farklı coğrafyaları da ilgi
alanına dahil ettiğini gözlemleyeceklerdir.
Bu çerçevede, dergimizin son sayısında yer alan
araştırmalardan biri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi
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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 Teoman Ertuğrul
Tulun. 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 21
The 21st issue of the “Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST)
/ International Crimes and History (ICH)” journal has
been published. As being one of the few examples of its
kind in the periodical scholarly journal’s spectrum at the
international scale, the latest issue of the UST/ICH
journal has delved into a variety of topics. Our readers
will realize that UST / ICH, in line with its rich
publication heritage of 14 years, has expanded in this
issue the article types and topics as well as the geographies
it covers.
In this context, one of the research articles deals with

hakkındadır. Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinde,
Roma Statüsü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf
olmasının rolünü incelemektedir. Diğer iki yazı, Orta
Asya ile Çin’deki kimlik oluşumları konusundadır. Bir
yazı, Kuzey Amerika yerlileri hakkındadır. Bir diğer
yazı, hapishanelerdeki disiplin bağlamında suç ve ceza
kavramı ile ilgilidir. Ayrıca, dergide üç kitap tahliline
de yer verilmiştir.

Turkey - European Union relationship. It explores the role
of being party to the Rome Statue and International
Criminal Court in the accession process of Turkey to the
EU. It explores the role of being party of Turkey to the
Rome Statue and International Criminal Court in its
accession process to the EU. Two other articles are
concerning the identity formations in the Central Asia
and China. Another article is dealing with the North
American Indians. A final article is dealing with the
notion of crime and punishment in the context of
discipline in the prisons. Furthermore, we have included
three book reviews.
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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, 6. Sayı

Eurasian World, Issue 6

Avrasya Dünyası’nın “Avrasya’nın Doğu Kanadı: Orta
Asya” başlığıyla Nisan 2020’de yayımlanan 6. sayısında
dördü Orta Asya’ya odaklanan dokuz analiz yer
almaktadır.

The 6th issue of the Eurasian World published with the
cover subject “Eastern Wing of Eurasia: Central Asia”
includes nine analyses. Four of these analyses focus on
Central Asia.

Dr. Turgut Kerem Tuncel, “Bildiğimiz Dünya’nın Sonu
mu?
Münih
Güvenlik
Konferansı’nın
Düşündürdükleri” başlıklı analizinde, sonuncusu Şubat
2020’de olmak üzere 2015 yılından bu yana
gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferanslarında ele
alınan konular ve oturumlarda yürütülen tartışmaları
incelemekte ve bunlar üzerinden Avro-Atlantik
cephesinin kendine ve küresel siyasete dair tespitlerini
değerlendirmektedir.

Dr. Turgut Kerem Tuncel in his analysis titled
“Bildiğimiz Dünya’nın Sonu mu? Münih Güvenlik
Konferansı’nın Düşündürdükleri” examines the issues
discussed at Munich Security Conferences held between
2015 and 2020 and the assessments of the Euro-Atlantic
camp about itself and the global political developments.

“Augmenting Russian and Chinese Interests in the Baltic
Countries, is it out of Friendship Only?” başlıklı
çalışmasında Kristijonas Medelis, Rusya ve Çin’in
Baltık ülkelerine dair politikalarını inceleyerek bu
ülkelerin Baltık bölgesi hakkındaki yaklaşımlarını
masaya yatırmaktadır.
“Eastern Mediterranean, a Hotbed of Tensions:
Perennial Problem of Cyprus and A New Zero-Sum
Game for Hydrocarbon Resources” başlıklı yazısında
Teoman Ertuğrul Tulun, Doğu Akdeniz’deki
hidrokarbon kaynakları üzerinden ortaya çıkan
anlaşmazlık ve mücadelelerin oluşturduğu bağlam
içerisinde Kıbrıs meselesini incelemektedir.
Gülperi Güngör “Tarihi Süreçte Türkistan: Batı
Türkistan (Orta Asya) ve Doğu Türkistan (Sincan
Uygur Özerk Bölgesi)” başlıklı makalesinde Türkistan
tarihini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinde son
dönemde yaşanan gelişmeleri okuyucuya sunmaktadır.
Dr. Fabienne Bossuyt “The European Union’s New
Strategy for Central Asia: A Game Changer or More of
the Same?” başlıklı incelemesinde, Avrupa Birliği’nin
Mayıs 2019’da açıklanan yeni Orta Asya stratejisinin
niteliklerini, önceki stratejilerle kıyaslayarak
tartışmaktadır.
Berfin Mahide Ertekin “Gelişen Türk Keneşi (Türk
Konseyi)” başlıklı yazısında temelleri 1990lı yılların
başlarında atılan ve Türk dili konuşan devletler
arasındaki iş birliğini geliştirmek için faaliyette olan
Türk Keneşi’nin yaklaşık otuz yıllık süre içerisindeki
faaliyetlerini değerlendirmektedir.
“Hungary’s Opening towards the Turkic World” başlıklı
analizinde Dr. Zoltán Egeresi, Türk Keneşinde
gözlemci ülke olan Macaristan’ın Orta Asya’ya dair
yaklaşım, politika ve beklentilerini analiz etmektedir.

Kristijonas Medelis in his article titled “Augmenting
Russian and Chinese Interests in the Baltic Countries, is
it out of Friendship Only?” addresses Russia’s and China’s
policies and perspectives on the Baltic countries.
“Eastern Mediterranean, a Hotbed of Tensions:
Perennial Problem of Cyprus and A New Zero-Sum
Game for Hydrocarbon Resources” penned by Teoman
Ertuğrul Tulun focuses on the Cyprus issue in relation to
the disputes over the hydrocarbon resources in Eastern
Mediterranean.
Gülperi Güngör in her “Tarihi Süreçte Türkistan: Batı
Türkistan (Orta Asya) ve Doğu Türkistan (Sincan Uygur
Özerk Bölgesi)” presents a concise history of Turkistan and
the current developments in Xinjiang Uyghur
Autonomous Region.
“The European Union’s New Strategy for Central Asia:
A Game Changer or More of the Same?” penned by Dr.
Fabienne Bossuyt examines European Union’s new
Central Asia strategy announced in May 2019 in
comparison to previous strategies.
Berfin Mahide Ertekin in her article titled “Gelişen Türk
Keneşi (Türk Konseyi)” summarizes the activities of
Turkic Council - an organ that was established in early
1990s to foster cooperation between Turkish-speaking
countries - in the last thirty years.
Dr. Zoltán Egeresi in his analysis titled “Hungary’s
Opening towards the Turkic World” analyses perspectives,
policies and expectation of Hungary – an observant
country of the Turkic Council - with respect to Central
Asia.
Former Primeminister of Montenegro Dr. Igor Luksic in
his “Western Balkans 6 (WB6): How Did It All Begin?”
tells the story of “Western Balkans 6” initiative that was
launched in 2013-2014.
The last article in the 6th issue of Eurasian World is
“Strategic Competition in the Eastern Mediterranean:
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Karadağ’ın eski Başbakanı Dr. Igor Luksic “Western
Balkans 6 (WB6): How Did It All Begin?” başlıklı
yazısında 2013-2014 yıllarında başlatılan Western
Balkans 6 (Batı Balkanlar 6) girişimini ve sonrasındaki
gelişmeleri kişisel deneyimleri üzerinden okuyucuya
aktarmaktadır.

Geopolitics of Maritime Delimitation” penned by Eray
Erbil and Begüm Baydar. In this article, Erbil and
Baydar discusses the disputes emerging out of the
determination of the maritime borders in Eastern
Mediterranean.

Avrasya Dünyası’nın 6. sayısında yayımlanan son yazı
Eray Erbil ve Begüm Baydar’ın birlikte kaleme aldıkları
“Strategic Competition in the Eastern Mediterranean:
Geopolitics of Maritime Delimitation” başlıklı
makaledir. Bu makalede yazarlar, Doğu Akdeniz’de
deniz
sınırlarının
belirlenmesi
hakkındaki
anlaşmazlıkları incelemektedir.

Eurasian World, Issue 7

Avrasya Dünyası, 7. Sayı
Avrasya Dünyası’nın 7. sayısı Ekim 2020’de
“Avrasya’nın Göbeğinde Kafkasya” başlığıyla
yayımlandı. Bu sayıda dokuzu Kafkasya hakkında on
dört makale yer almaktadır.
Oğuzhan Mutluer kaleme aldığı “Covid-19 Sürecinde
Rusya Siyaseti: Etkiler ve Olası Sonuçlar” başlıklı
yazısında, Rusya’nın Covid-19 salgınıyla nasıl mücadele
ettiğini ve bu kapsamda başarılı ve başarısız olduğu
alanları irdelemektedir.
Kristijonas Medelis, Avrasya Dünyası’nın bir önceki
sayısında yayımlanan çalışmasının devamı olan
“Augmenting Russian and Chinese Interests in the Baltic
Countries, Is it out of Friendship only? (II)” başlıklı
çalışmasında bu kez ABD’nin Baltık ülkelerine dair
yaklaşım ve politikalarını incelemektedir.
“Does the EU Need a Grand Strategy to Become a Global
Actor?” başlıklı analizinde Jamila Zeynalzade, küresel
ölçekteki güncel gelişmeleri değerlendirdikten sonra
Avrupa Birliğinin bunlar karşısında ihtiyaç duyduğu
yeni bir stratejinin önemini vurgulayan bir analiz
yapmaktadır.
Dr. Turgut Kerem Tuncel “Güney Kafkasya’da Bitmeyen
Savaş: Dağlik Karabağ İhtilafi ve Yürü(tüle)meyen Barış
Süreci” başlıklı yazısında Dağlık Karabağ ihtilafının
çözümü için 1992’de oluşturulan AGİT Minsk
Grubu’nun yaklaşık otuz yıldan beri sürdürdüğü
faaliyetlerin değerlendirmesini sunmaktadır.
Elchin Allahverdiyev ve Nigar Shiralizade kaleme
aldıkları “Armenia Has No Intention to Achieve Durable
Peace and Security in the Region” başlıklı
incelemelerinde Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında
Ermenistan’ın yaklaşımını irdelemekte ve bu ülkenin
ihtilafın çözümüne dair yaklaşımını tartışmaktadır.
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The cover subject of the 7th issue of the Eurasian World
is “Centerpiece of Eurasia, The Caucasus.” This issue
contains fourteen analyses. Nine of these analyses are on
the Caucasus.
Oğuzhan Mutluer in his “Covid-19 Sürecinde Rusya
Siyaseti: Etkiler ve Olası Sonuçlar” examines the ways in
which Russia tackles with the Covid-19 pandemic and
the areas that this country proved successful and
unsuccessful in this struggle.
“Augmenting Russian and Chinese Interests in the Baltic
Countries, Is it out of Friendship only? (II)” is the follow
up of Kristijonas Medelis’s article published in the
previous issue of the Eurasian World. In this article the
author focuses on the US policies and perspectives on the
Baltic countries.
Jamila Zeynalzade in her “Does the EU Need a Grand
Strategy to Become a Global Actor?” assesses the current
global developments and presents an analysis that
emphasize the need of the Eu for a new strategy.
Dr. Turgut Kerem Tuncel in his article titled “Güney
Kafkasya’da Bitmeyen Savaş: Dağlik Karabağ İhtilafi ve
Yürü(tüle)meyen Barış Süreci” evaluates the almost
thirty-year long performance of the OSCE Minsk Group
that was formed in 1992 with the objective of the
resolution of the Nagorno Karabakh conflict.
Elchin Allahverdiyev ve Nigar Shiralizade in their
“Armenia Has No Intention to Achieve Durable Peace
and Security in the Region” examine Armenia’s approach
to the Nagorno Karabakh conflict and discuss this
country’s perspective on the resolution of this conflict.
“1918-1921 Yıllarında Zengezur’da Yaşanan Olaylar
ve Zengezur’un Ermenistan’a Verilmesi” penned by
Ceyda Acicbe scrutinizes the Zengezur conflict in the
South Caucasus in the beginning of the twentieth century.
Vahid Aliyev in his analysis titled “The David Gareja/
Keshikchi Dag Puzzle: Identity Question vs. Strategic
Partnership in the South Caucasus” examines the
Keshikchi Dag issue that occasionally creates tensions
between Azerbaijan and Georgia.
In “Karadeniz’i Elde Tutmak İçin: Rusya’nın Kuzey

“1918-1921 Yıllarında Zengezur’da Yaşanan Olaylar ve
Zengezur’un Ermenistan’a Verilmesi” başlıklı yazısında
Ceyda Acicbe, yirminci yüzyılın başlarında Güney
Kafkasya’da yaşanan bir diğer ihtilaf olan Zengezur
ihtilafını incelemektedir.
Vahid Aliyev “The David Gareja/ Keshikchi Dag
Puzzle: Identity Question vs. Strategic Partnership in the
South Caucasus” başlıklı analizinde, Azerbaycan ve
Gürcistan arasında zaman zaman gerginliğe neden olan
Keşikçi Dağ konusunun nasıl geliştiğini ve tarafların
yaklaşımını irdelemektedir.
Fethi Kurtiy Şahin “Karadeniz’i Elde Tutmak İçin:
Rusya’nın Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya, Kırım ve
Ukrayna’da Çıkardığı Savaşların geri planında Ne Var?”
başlıklı analizinde, Rusya’nın Geniş Karadeniz
Bölgesinde asır boyunca aynı kalan yaklaşım, politika
ve hedeflerini incelemektedir.
Melih Demirtaş “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde
Avrupa Birliği’nin Kafkasya Politikası” başlıklı
çalışmasında, AB’nin Kafkasya’ya dair politikalarının
son otuz yıl içerisinde gelişim ve uygulamalarını
irdelemektedir.
“Güney Kafkasya’daki Etnik Çatışmalar, Ülke İçinde
Yerlerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale
Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazısında Hazar
Ege Gürsoy Dağlık Karabağ ihtilafı nedeniyle ortaya
çıkan IDP sorununa dair ilgili aktörlerin politikalarını
ele almaktadır.
Serhat Keskin “Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Geri
Dönüş Sürecinde Avrupa Konseyi’nin Rolü” başlıklı
analizinde İkinci Dünya Savaşı sonrası Gürcistan’dan
sürgün edilen Ahıska Türklerinin vatanlarına geri
dönüş sürecine dair Avrupa Konseyi’nin karar ve
tutumunu ele almaktadır.

Kafkasya, Güney Kafkasya, Kırım ve Ukrayna’da
Çıkardığı Savaşların geri planında Ne Var?” Fethi
Kurtiy Şahin investigates the centuries long Russian
policies and objectives in the Wider Black Sea Region.
Melih Demirtaş in his study titled “Soğuk Savaş Sonrası
Dönemde Avrupa Birliği’nin Kafkasya Politikası”
addresses the development and implementation of the
EU’s Caucasus policy in the last thirty years.
“Güney Kafkasya’daki Etnik Çatışmalar, Ülke İçinde
Yerlerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale
Üzerine Bir Değerlendirme” penned by Hazar Ege
Gürsoy examines the policies of the related actors with
respect to the IDP problem as one of the consequences of
the Nagorno Karabakh conflict.
Serhat Keskin in his “Ahıska Türklerinin
Anavatanlarına Geri Dönüş Sürecinde Avrupa
Konseyi’nin Rolü” analyses the resolutions and attitude
of the European Council regarding the return of the
Ahıska Turks that were exiled from Georgia after the
World War II to their homeland.
Dr. Yelda Karadağ in her study titled “Gürcistan’ın
Avrupalılaşma Sürecinini Yeniden Düşünmek” provides
a picture of Georgia’s Europeanization since 1991.
“Özbekistan’da Başkan Şevket Mirziyoyev Dönemi”
penned by Prof. Dr. Pınar Köksal focuses on Uzbekistan
during the presidency of Şevket Mirziyoyev and analyses
the developments in this country during that period.
Nemanja Popovic in his “Sino-Russian Energy Relations:
Assessing the Impact of Political and Economic Crises on
Russia’s Energy Pivot to China” analyses the relations
between Russia and China emerging from the energy
cooperation between these two countries.

Dr. Yelda Karadağ “Gürcistan’ın Avrupalılaşma
Sürecini Yeniden Düşünmek” başlıklı çalışmasında
Gürcistan’ın 1991’den bu yana içinde olduğu
Avrupalılaşma serüvenin bir özetini sunmaktadır.
“Özbekistan’da Başkan Şevket Mirziyoyev Dönemi”
başlıklı çalışmasında Prof. Dr. Pınar Köksal, Şevket
Mirziyoyev’in
cumhurbaşkanlığı
döneminde
Özbekistan’a odaklanarak, bu dönemde ülkede
yaşananları ele almaktadır.
Nemanja Popovic “Sino-Russian Energy Relations:
Assessing the Impact of Political and Economic Crises on
Russia’s Energy Pivot to China” başlıklı analizinde
Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri enerji alanındaki
işbirliği üzerinden değerlendirmektedir.
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vrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), kurulduğu
günden bu yana 1915 olaylarına ilişkin TürkErmeni uyuşmazlığı konusunda istikrarlı bir şekilde
bilimsel çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşudur.
AVİM çatısı altında soykırım iddiaları ve ilintili
söylemlere ilişkin bilimsel çalışmaların ön planda
olduğu ve 2018 yılından beri düzenlenen etkinliklerden
biri de Ömer Engin Lütem Konferanslarıdır.
2016 yılında “Ermeni Konferansları”nda konuşmacı
olarak yer alan ve Türk-Ermeni uyuşmazlığını ele alan
akademisyen, araştırmacı-yazar ve diplomatların
bilimsel çalışmaları ilk kez “Ermeni Konferansları
2016” adıyla kitaplaştırılmıştır. 2017 yılında soykırım
iddiaları ve ilintili söylemler hakkında gerçekleştirilen
konferanslarda sunulan çalışmalar “Ermeni
Konferansları 2017” başlıklı kitapta yer almıştır.
AVİM kurucusu ve Onursal Başkanı E. Büyükelçi
Ömer Engin Lütem’in 6 Ocak 2018 tarihindeki
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he Center for Eurasian Studies (AVİM) is a think
tank that has been consistently carrying out its
academic studies on the Turkish-Armenian controversy
regarding the 1915 events since its establishment. One of
the events that has been organized since 2018 at AVİM,
in which academic studies on genocide allegations and
related discourse are at the forefront, is the lecture series
titled “Ömer Engin Lütem Konferansları” (“Ömer Engin
Lütem Lectures”).
For the first time in 2016, the scientific studies of academics,
researchers/writers and diplomats who participated to
“Ermeni Konferansları” (Armenian Lectures") as speakers
and their studies related with the Turkish-Armenian
controversy were published as a book titled “Ermeni
Konferansları 2016” (Armenian Lectures 2016"). The
studies presented at the lectures in 2017 and concerning the
genocide allegations and related discourse were included in
the book titled “Ermeni Konferansları 2017”.
Following the passing away of the Founder and Honorary

vefatının ardından “Ermeni Konferansları” başlığıyla
düzenlenen konferanslar serisi “Ömer Engin Lütem
Konferansları” adıyla sürdürülmeye devam edilmiştir.
2018 yılı içerisinde düzenlenen on konferansa esas
teşkil eden makaleler “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı
Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018”
başlığıyla kitap olarak yayınlanmıştır.
Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında 2019
yılı boyunca düzenlenen on konferansta sunulan
tebliğlerin makaleleri, AVİM tarafından yayınlanan ve
editörlüğünü AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yaptığı
“Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin
Lütem Konferansları 2019” başlıklı kitapta yer
almaktadır.
2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları’nın açılışı
Onursal Başkanımız Sayın E. Büyükelçi Ömer Engin
Lütem’in vefatının birinci yıldönümünde Sayın E.
Büyükelçi Bilâl N. Şimşir’in konuşmacı olarak yer aldığı
“Ermeni Sorunu ve Ömer Engin Lütem” başlıklı
toplantı ile gerçekleştirilmiştir. Bilâl Şimşir’in toplantıya
esas teşkil eden konuşmasının yazıya aktartılmasıyla
oluşturulan metin, bu kitabın giriş metni niteliğindedir.
2019 yılı konferansları ise, “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin
Yabancı Güçlerle İşbirliği ve Terör Faaliyetleri”, “TürkErmeni Uyuşmazlığının Diaspora Boyutu” ve “Ermeni
Kimliğinin ve Kültürünün Temsilleri” başlıklı üç bölüm
altında toplanmıştır.
Kitabın “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı Güçlerle
İşbirliği ve Terör Faaliyetleri” başlığı altında bulunan
çalışmalar, 19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda, milliyetçi
Ermeni grupların, dönemin öne çıkan İngiliz ve Alman
liderleriyle gerçekleştirdikleri işbirlikleri ve Ermeni
terör örgütlerinin bu zaman aralığındaki terör
faaliyetlerini konu edinmektedir.
Fransa’da yaşayan Türklerin ve Arjantin’deki Ermeni
diasporasının “Ermeni Sorunu”ndaki rolünü analiz
eden iki çalışma “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının
Diaspora Boyutu” başlıklı bölümde bir araya
getirilmiştir.
“Ermeni Kimliğinin ve Kültürünün Temsilleri” başlığı
altında toplanan çalışmalar bu kitabın son bölümünü
teşkil etmektedir. Bu bölümde yer alan çalışmalar, 1915
olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları, Ermeni milliyetçiliği
ve Türk imgesinin edebiyat, basın ve yeni medyadaki
temsillerini Ermeni kimlik ve kültürü kapsamında ele
almaktadır.
“Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin
Lütem Konferansları 2019” başlıklı kitabı çevrimiçi
olarak https://avim.org.tr/images/uploads/Kitap/
Omer-Engin-Lutem-Konferanslari-2019.pdf
adresinden okuyucuların erişimine sunmaktan
mutluluk duymaktayız.

President of AVİM Ambassador (R) Ömer Engin Lütem
on 6 January 2018, the lecture series organized under the
title of “Ermeni Konferansları” continued with the title
“Ömer Engin Lütem Konferansları” ("Ömer Engin Lütem
Lectures"). The articles, which constitute the basis of ten
lectures held in 2018 were published as a book titled “TürkErmeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem
Konferansları 2018” ("Ömer Engin Lütem Lectures 2018
Concerning the Turkish-Armenian Controversy").
The book titled “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer
Engin Lütem Konferansları 2019” ("Ömer Engin Lütem
Lectures 2019 Concerning the Turkish-Armenian
Controversy"), edited by the Director of AVİM
Ambassador (R) Alev Kılıç and published by AVİM,
includes ten studies presented at the lectures held in 2019.
The opening meeting of the “Ömer Engin Lütem
Konferansları” in 2019 was held on the first anniversary
of the passing away of our Honorary President,
Ambassador (R) Ömer Engin Lütem, with the
participation of (R) Ambassador Bilâl N. Şimşir as a
speaker whit a speech themed “Ermeni Sorunu ve Ömer
Engin Lütem”. The said text, created by decoding the voice
record of Bilâl N. Şimşir’s speech, serves as the introduction
of the book. The studies that constituted the basis for the
lectures in 2019 are gathered in the following three sections:
“Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı Güçlerle İşbirliği ve
Terör Faaliyetleri”, “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının
Diaspora Boyutu” and “Ermeni Kimliğinin ve
Kültürünün Temsilleri”.
The section titled “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı
Güçlerle İşbirliği ve Terör Faaliyetleri” ("The
Ultranationalist Armenian Groups' Cooperation with
Enemy Powers and Their Terorrist Activities") in the book
is about the nationalist Armenian groups and their
collaborations with the prominent British and German
leaders in the 19th and 20th centuries and the activities of
Armenian terrorist groups in this time period.
Two studies analyzing the roles of the the Turks living in
France and the Armenian diaspora in Argentina and their
role in the “Armenian Question” are aggregated in the
section titled “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının Diaspora
Boyutu” ("The Diaspora Dimension of the TurkishArmenian Controversy").
The studies gathered under the title of “Ermeni Kimliğinin
ve Kültürünün Temsilleri” ("The Representations of
Armenian Identity and Culture") constitute the last section
of this book. In the context of Armenian identity and
culture, the studies in this section cover the Armenian
claims of 1915 events, Armenian nationalism and the
image of the Turks in the literature, press and new media.
We are delighted to present the book titled “Türk-Ermeni
Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları
2019” online at https://avim.org.tr/images/uploads/Kitap/
Omer-Engin-Lutem-Konferanslari-2019.pdf.
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Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail
Aydıngün’ün proje yöneticiliğinde Bartın Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Taras Şevçenko Kıyiv
Ulusal Üniversitesi ve AVİM’den akademisyen ve
araştırmacıların Şubat 2019 - Haziran 2019 tarihleri
arasında ve Ekim 2019’da Ukrayna’da yürüttükleri
kapsamlı saha araştırmalarında gerçekleştirilen gözlem
ve Ukrayince, Türkçe, Kırım Tatarca, Rusça ve
İngilizce yapılan 107 derinlemesine mülakata, detaylı
literatür taramasına ve Ukrayna’da faaliyet gösteren

The publication is the end-result of a project by a team of
academics and researchers from Bartın University,
Başkent University, Karabük University, Middle East
Technical University, Taras Shevchenko National
University of Kyiv and AVİM headed by Prof. Dr.
Ayşegül Aydıngün and Prof. Dr. İsmail Aydıngün. The
book is based on observations and 107 in-depth
interviews conducted in Ukraine between February 2019
and June 2019, and October 2019 in Ukrainian,
Turkish, Crimean Tatar, Russian and English, in

krayna’da son yıllarda yaşanan gelişmeleri tarihsel
arka planın ışığında ve toplumsal dinamiklerin
karmaşık yapısına dikkat çekerek ele alan Sovyet
Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset –
Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı kitap
geçtiğimiz günlerde Avrasya İncelemeleri Merkezi
(AVİM) ve Terazi Yayıncılık iş birliğiyle yayımlandı.
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he book titled State, Society and Politics in PostSoviet Ukraine - Changing Dynamics,
Transforming Identities about the recent developments
in Ukraine in the light of the historical background of
the country and the complex structure of social dynamics
has been published through the collaboration of the
Center for Eurasian Studies (AVİM) and Terazi
Publishing.

araştırma merkezlerinin verilerine dayanan Sovyet
Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı bu
kitap, Ukrayna üzerine Türkiye’de şimdiye kadar
yapılmış çalışmalar arasında önemli bir yer
tutmaktadır.
Türkiye’deki okurlara Karadeniz’in kuzeyindeki
komşumuz Ukrayna’yı daha yakından tanıtmanın yanı
sıra Ukrayna, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Geniş
Karadeniz Bölgesi konularında çalışan akademisyen ve
araştırmacıların başvurabileceği, birinci elden veri
sağlayan ve objektif değerlendirmeler sunan bu kitap
kısa bir süre sonra kitap sitelerinde satışa çıkmıştır.

addition to a comprehensive literature review and
research data obtained from the research centers in
Ukraine.
State, Society and Politics in Post-Soviet Ukraine Changing Dynamics, Transforming Identities, besides
introducing Turkey’s northern neighbor in the Black Sea
region to the Turkish reader, provides first-hand data
and objective assessments to academics and researchers
working on Ukraine, Turkey-Ukraine relations and the
Wider Black Sea region. As such, it is one of the most
important studies on Ukraine so far published in
Turkey.
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Anastas Mikoyan: Bolşevik Bir Ermeni’nin İtirafları

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik

66

Yazar: Gaffar Çakmaklı Mehdiyev
Çeviri: Ahmet Can Öktem
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Dil: Türkçe
ISBN: 978-605-69199-4-7
(Karton kapaklı, 80 sayfa)

Author: Gaffar Çakmaklı Mehdiyev
Translation: Ahmet Can Öktem
Date of Publication: June 2020
Language: Turkish
ISBN: 978-605-69199-4-7
(Paperback, 80 pages)

P

rof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev tarafından
hazırlanan Anastas Mikoyan: Bolşevik Bir
Ermeni’nin İtirafları adlı kitabın ilk baskısı, Cedit
Neşriyat tarafından 2019 yılında Türkçe olarak
yayımlanmıştı. Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)
olarak, kitabın gözden geçirilmiş İngilizce tercümesini
Haziran 2020’de yayınlamış olduğumuzu duyurmaktan
mutluluk duyuyoruz.

T

İngilizce adıyla Anastas Mikoyan: Confessions of an
Armenian Bolshevik, hem Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerindeki Ermeni ihtilali sırasında hem de Sovyet
dönemi Rusya’sında çok önemli mevkilerde görev
yapmış önde gelen bir isim olan Anastas Mikoyan’ın
hayatını konu edinmektedir. Bu dört bölümlü kitapta
yazar Mehdiyev; Mikoyan’ın Ermenilerin bağımsızlık
mücadelesi, Türk-Rus-Ermeni ilişkileri ve Sovyetler
Birliği dönemi Ermeni siyaseti hakkındaki aykırı
görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bunu
yaparken Mehdiyev ağırlıklı olarak Rus ve Ermeni
kaynaklarına atıf yapmıştır.

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik
chronicles the life of Anastas Mikoyan, a prominent figure
who served in particularly important positions during the
Armenian insurrection during the final period of the
Ottoman State and Soviet-era Russia. In this fourchapter book, author Mehdiyev aims to reveal the
contradictory views of Mikoyan regarding the Armenians’
struggle for independence, the Turkish-RussianArmenian relations, and Armenian politics during the
Soviet Union period. During this endeavor, Mehdiyev
predominantly cites from both Russian and Armenian
resources.
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he first edition of the book titled Anastas Mikoyan:
Bolşevik Bir Ermeni’nin İtirafları (En. Anastas
Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik),
written by Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, was
originally published in Turkish by Cedit Neşriyat in
2019. The revised English translation edition was
undertaken by the Center for Eurasian Studies (AVİM)
and published in June 2020.

Mikoyan’ın Karadeniz’den Akdeniz’e kadar yedi
Osmanlı vilayetini kapsayan “Büyük Ermenistan”
kurma fikrinden tam bir hayal ürünü olarak bahsetmesi
veya onun Zangezur ve Karabağ gibi bölgelerin
Azerbaycan sınırları içinde olması gerektiğini
düşünmesi, okurların bu kitapta Mikoyan’ın düşünme
biçimini anlamaya başlayabilecekleri iki örnektir. Her
şeyden öte kitabın başarısı, Mikoyan’ın Ermeni
sorunuyla ilgili çok önemli değerlendirmelerini ve onun
Ermeni tarih yazımını altüst edecek itirafları-ifşaatları
açığa çıkararak Ermeni araştırmaları literatürüne
katkıda bulunmasına imkân vermesidir.
Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik
esas olarak, Sovyetler Birliği dönemindeki Türk-RusErmeni ilişkilerini yakın zamana kadar neredeyse hiç
üzerinde durulmayan eski bir Bolşevik siyasetçi
açısından görme fırsatını yakalamayı hedefleyen
okuyuculara yöneliktir. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev’in
kitabının AVİM tarafından yayımlanan gözden
geçirilmiş İngilizce baskısından tüm okuyucuların keyif
almasını dileriz.

Mikoyan’s mentioning of the idea of establishing a ‘Great
Armenia’ that comprised seven Ottoman provinces from
the Black Sea to the Mediterranean as a complete fantasy
or his consideration of the regions such as Zangezur and
Karabakh needing to be inside the borders of Azerbaijan
are just two examples with which readers can start to
understand Mikoyan’s way of thinking outlined in this
book. More than anything else, the success of the book lays
in its contribution to the Armenian review literature by
revealing very significant evaluations of Mikoyan
regarding the Armenian question and his confessionsdisclosures, which could turn Armenian historiography
upside down.
Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik
is mainly directed at an audience who look forward to
having an opportunity to see the Turkish-RussianArmenian relations during the Soviet Union period from
the perspective of a politician, an old Bolshevik, who was
barely paid attention to until recently. We hope that all
the readers enjoy the revised English edition of Gaffar
Çakmaklı Mehdiyev’s book published by AVİM.
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Rapor No: 17

Montreux Sözleşmesi: Bölgesel ve Küresel Güvenlik Vanası
Report No: 17

The Montreux Convention: A Regional and Global Safety Valve

A

vrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Avrupa ve
Asya'yı kapsayan Avrasya kavramı çerçevesindeki
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu genel bağlamda
AVİM özellikle Balkanlar, Kafkaslar, Geniş Karadeniz
Bölgesi, Hazar havzası ve Orta Asya'ya
odaklanmaktadır.

T

Özellikle geniş Karadeniz bölgesindeki güvenlik
sorunlarıyla ilgili gelişmeler bağlamında Karadeniz
bölgesindeki gelişmelerin son yıllarda ön plana
çıktığına şüphe yoktur. Karadeniz bölgesinde barışın,
istikrarın ve güvenliğin varlığı sadece Karadeniz’e
kıyıdaş ülkeler için değil, Avrupa ve Avrupa dışındaki
ülkeler bakımında da büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda bu bölgede yer alan Türk Boğazları olarak
isimlendirilen İstanbul ve Çanakkale boğazları, Avrupa
ve Asya'yı bir araya getirmekte ve iki kıtanın doğal sınırı
olmanın yansıra bir kavşak noktası oluşturmaktadır.

There is no doubt that developments in the Black Sea
region have come to the fore in recent years, particularly
with regard to security issues in the wider Black Sea area.
The existence of peace, stability, and security in the Black
Sea region is of great importance not only for the Black
Sea littoral countries but for Europe and beyond as well.
The Turkish Straits of the Bosphorus and the Dardanelles
bring together the Europe and Asia and in fact form a
natural border between and conjunction point of the two
continents.

İstanbul ve Çanakkale boğazları stratejik olarak
Karadeniz ve Akdeniz arasında hayati bir bağlantı
sağlamaktadır. Boğazların kontrolü Avrupa ve daha
geniş Avrasya bölgesi için tarih boyunca önemli bir
konu olmuştur. 20 Temmuz 1936’da imzalanan
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he Center for Eurasian Studies (AVİM) has been
continuing its work in the framework of the Eurasia
concept that covers Europe and Asia. In this general
context, AVİM particularly focuses on the Balkans, the
Caucasus, the Wider Black Sea Region, the Caspian
basin, and Central Asia.

The Bosphorus and the Dardanelles are strategically a
vital link between the Black Sea and Mediterranean Sea.
Their control has historically been an important issue for
Europe and wider Eurasia. The Montreux Convention
Regarding the Regime of the Straits of 1936 endowed
Turkey with full control of the Turkish Straits.

Montreux Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'ye Türk
Boğazları üzerinde tam kontrol hakkı sağlamıştır.
İmzalanmasının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına
rağmen Sözleşme geçerliliğini ve önemini korumuştur.
AVİM Analisti Teoman Ertuğrul Tulun tarafından
İngilizce olarak yazılan ve Mart 2020’de yayımlanan
“Montreux Sözleşmesi: Bölgesel ve Küresel Güvenlik
Vanası” başlıklı AVİM raporu, Montreux Sözleşmesi'ne
kadar olan dönemde Türk Boğazlarında uygulan
rejiminin tarihsel arka planını ele almakta ve
Sözleşme’nin temel maddelerinin ayrıntılı analizini
yapmaktadır. Rapor ayrıca, krizlerle dolu günümüz
dünyasında Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan
güncel gelişmeler üzerinde durmakta ve Montreux
Boğazlar Sözleşmesinin günümüz dünyasında işlevsel
bir bölgesel ve küresel emniyet vanası olmaya devam
ettiği görüşünü ortaya koymaktadır.

Throughout those years, the Convention has maintained
its validity and importance.
This AVİM report authored by AVİM Analyst Teoman
Ertuğrul Tulun which was published in March 2020
with the title “The Montreux Convention: A Regional
and Global Safety Valve” explains the historical
background of the regime of the Turkish Straits until the
Montreux Convention, incorporates detailed analysis of
the core articles of the Convention, dwells on the current
developments in today’s crisis-ridden world that bring the
Convention to renewed prominence, and suggests that
Montreux Convention continues to be a functional
regional and global safety valve for today's world.
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Rapor No: 18-19

Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında
Self-Determinasyon Tezlerinin Göreceliği
Report No: 18-19

The Relativity of Self-Determination Conceptions
Regarding the Nagorno-Karabakh Conflict

AVİM

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ
Rapor • No: 18 • Eylül 2020

Dağlık Karabağ
Uyuşmazlığında
Self-Determinasyon
Tezlerinin Göreceliği
Av. Dr. Deniz AKÇAY

Ankara • 2020
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A

zerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık
Karabağ çatışması kapsamında ortaya çıkan ve
çatışmanın farklı boyutlarını ve tarafların iddialarını
şekillendiren temel hususlardan birisi, çatışmanın
özüne dair farklılaşan iddialardır. Ermeni tarafı
çatışmayı kendi kaderini tayin hakkı (selfdeterminasyon) ilkesi çerçevesinde tanımlarken,
Azerbaycan ülkesel bütünlük-toprak bütünlüğü
ilkesine dayandırmaktadır. Bu iki ilkenin uluslararası
hukuktaki temel ilkelerden olması, çatışmanın hukuki
boyutu konusunda kavram karışıklıklarına ve fikir
ayrılıklarına neden olabilmektedir.

T

Avrupa Konseyi ve bünyesinde bulunan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi nezdinde Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile iki ortak hükümet ajanından biri
olarak atanan, değerli hukukçu Dr. Deniz Akçay, daha
önce Ermeni Araştırmaları dergisinin altmış beşinci
sayısında aynı başlıkla Türkçe, Review of Armenian
Studies dergisinin kırk birinci sayısında “The Relativity
of Self-Determination Conceptions Regarding the
Nagorno-Karabakh Conflict” başlığıyla İngilizce
yayınlanan, “Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Self-

This report is penned by Dr. Deniz Akçay, an esteemed
jurist, one of the two Turkish Government’s co-agents to
the Council of Europe and the European Court of
Human Rights. The report was first published in the 65th
issue of Ermeni Araştırmaları journal in Turkish and in
the 41st issue of Review of Armenian Studies journal in
English. It evaluates to what extent the self-determination
thesis is applicable to the Nagorno-Karabakh conflict by
analyzing the international agreements, court decisions,
advisory opinions and resolutions of the United Nations.
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he diverging claims of Azerbaijan and Armenia
regarding the core issues of the Nagorno-Karabakh
conflict shape the different dimensions and the claims of
the parties. Armenian side seeks the solution to the conflict
in the framework of the principle of self-determination
with the comfort of having ethnically cleansed the
territory, whereas Azerbaijan refers to the principle of
territorial integrity. As these two principles are within the
basic principles of the international law, conflicting claims
of Azerbaijan and Armenia lead to conceptual confusion
and disagreements regarding the legal dimension of the
conflict.

Determinasyon Tezlerinin Göreceliği” başlıklı
çalışmasında, uluslararası anlaşmaları, mahkeme
kararlarını ve tavsiye görüşlerini, Birleşmiş Milletler
kararlarını inceleyerek, Karabağ çatışmasında kendi
kaderini tayin hakkı (self-determinasyon) tezinin ne
ölçüde uygulanabilirliğini değerlendirmektedir. Bu
değerlendirmenin, çatışmanın özüne dair aydınlatıcı bir
çalışma olduğu kanaatindeyiz.
Karabağ ihtilafının tarihsel köklerinin ve barış süreci de
dâhil olmak üzere bu ihtilaf kapsamdaki gelişmelerin
genel hatlarıyla okuyucuya sunulması maksadıyla,
elinizdeki rapora Merkezimizin kıdemli uzman analisti
Dr. Turgut Kerem Tuncel’in kaleme aldığı “Dağlık
Karabağ Sorununun Kısa Tarihçesi” başlıklı bir giriş
bölümü de dâhil edilmiştir.

We believe that this study is enlightening regarding the
essence of the conflict.
To provide the reader with a general outline of the
historical roots of the Nagorno-Karabakh conflict, as well
as the developments within the scope this conflict
including the peace process, an introductory part titled “A
Short History of the Nagorno-Karabakh Conflict” penned
by AVİM’s Senior Analyst Dr. Turgut Kerem Tuncel is
added to the report.

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

71

AVİM GÜNLÜK BÜLTEN / AVİM DAILY BULLETIN

A

I

AVİM, Kafkasya, Balkanlar, Asya, Avrupa ve Irak’taki
siyasi gelişmeleri takipçilerine hergün aktardığı bir araç
olarak, AVİM Günlük Bülteni 2021 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

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 2021. 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

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.
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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.

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.
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 2021’de de yayınlamaya devam edecektir.

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.
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 2021.
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Uygulamalı
Eğitim
Programı
Traineeship
Program

Uygulamalı Eğitim Programı

Traineeship Program
VİM’de tü m 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 dü şü nen
lisans öğrencilerinin, yeni mezunların, yü ksek lisans ve
doktora öğrencilerinin başvurmaları beklenmektedir.

A

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.

Application documents consist of your CV (prepared by
Europass), your motivation letter and the online form.

A

Programa başvurmak için gü ncel Europass ü zerinden
oluşturulmuş CV'nizi ve 300-500 sözcü k 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
yü kü mü zden dolayı 3 ay sü reyle en az iki iş gü nü ya da
5 iş gü nü sü reyle bir ay olarak belirlenmiştir.
AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarından
programa dahil oldukları sü re zarfında ilgi duydukları
bir konu hakkında araştırma yü rü tü p, programın
sonunda bu konu hakkında bir rapor hazırlamaları
istenmektedir. Bu sayede, AVİM mensuplarının
bilgilerinden istifade ederek, profesyonel bir ortamda
merak duydukları konular ü zerine derinlemesine
araştırma yapma fırsatı elde ederler. 2020 yılında 24
genç araştırmacı AVİM Uygulamalı Eğitim
Programı’na katılmıştır.
AVİM Uygulamalı Eğitim Programı, ERASMUS+’ın
parçasıdır. AVİM Uygulamalı Eğitim Programı
hakkında bilgi ve başvuru evraklarını göndermek için
staj@avim.org.tr adresi ü zerinden iletişime
geçilebilmektedir.

76

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

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.

Your motivation letter should answer the "Why do you
think you are the right person for this program?", "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 2020, a
total of 25 young researchers 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 via
staj@avim.org.tr.

2020’de AVİM’de Uygulamalı Eğitim Programını Başarı ile Tamamlayan Katılımcılar
Participants who successfully completed the Traineeship Program at AVİM in 2020
İsim / Name

Üniversite / University

Bölüm / Department

Mustafa Özçelik

Lahey Üniversitesi

Siyaset Bilimi / Political Sicence

Alperen Reis

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Perisu Aydoğdu

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Sezin Atar

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Furkan Kaan Eşli

Ankara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Aybala Aydın

Ankara Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Batuhan Bera Karagüzel

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Buse Bakkaloğlu

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Nazlı Tekdemirkoparan

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Ali Dayar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Fatma İrem Bayram

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

İrem Çakmak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Hukuk

Furkan Güzel

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Zeynep İnal

ODTÜ

Siyaset Bilimi / Political Science

Eylül Flora Elibüyük

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Damla İrem Üstüntaş

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Damla Uslu

Hacettepe Üniversitesi

Mütercim Tercümanlık / Translation

Gamze Tekçe

ODTÜ

Tarih / History

Büşra Kaya

Sakarya Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Ayça Yılmaz

ODTÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration

İrem Alpay

ODTÜ

Tarih / History

Mesude Demir

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Oğuzhan Er

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Kafkasya Çalışmaları / Caucasus Studies
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AVİM Onursal Başkanı Ömer Engin LÜTEM’i
Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz
1933-2018
We commemorate AVİM Honorary President
Ömer Engin LÜTEM with respect and yearning
1933-2018

AVİM
Kadrosu
AVİM Staff

KADROMUZ

AVİM STAFF
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

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 Personnel

Maxime Gauin, Misafir Araştırmacı

Maxime Gauin, Scholar-in-Residence

Gülperi Güngör, Misafir Araştırmacı

Gülperi Güngör, Scholar-in-Residence

Şevval Beste Gökçelik, Misafir Araştırmacı

Şevval Beste Gökçelik, Scholar-in-Residence

Bu yıl COVID-19 Pandemisi dolayısıyla toplu fotoğraf çekilememiştir.
The AVİM family photo could not be taken this year due to the COVID-19 Pandemic.
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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 Bölümünden 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. Avrasya
Dünyası dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü de yürütmektedir.
Dr. Tuncel, Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination
of the Republic of Armenia (Ankara, Terazi, 2014) adlı kitabın yazarıdır.
Review of Armenian Studies ve Uluslararası Suçlar ve Tarih /
International Crimes and History dergilerinde makaleler yayınlamıştır.
Avrasya bölgesi, Geniş Karadeniz Bölgesi ve Kafkasya'daki güncel siyasi
olaylara ilişkin yorumlarıyla Türk medyasında ve uluslararası medyada
katkıları bulunmaktadır.

Dr. Turgut Kerem TUNCEL
Kıdemli Analist / Senior Analyst
tuncel@avim.org.tr

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.
Dr. Tuncel worked as research/teaching assistant between 2001 and 2009
at Bilkent University and İstanbul Bilgi University. He joined AVİM in
January 2015. Dr. Tuncel is also the managing editor of the Eurasian
World 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

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 (1973-1984) 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
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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.

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

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.

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 Birliği-Türkiye 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.

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

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.
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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A

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

A

hmet Can Öktem completed his undergraduate studies at Eskişehir
Osmangazi University, in the Department of Economics at the
Faculty of Economics and Administrative Sciences, graduating in 2013.
He was accepted to the Masters degree programme at the Middle Eastern
Technical University's Faculty of Social Sciences European Integration
field in 2014. He finalized his studies in 2018. He finished the diploma
programme of CIFE, Centre International de Formation Européenne,
in Advanced European Studies and International Relations in 2018,
which he joined in 2016. He worked as an intern at the Ministry of EU
Affairs between September - December 2013 .

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

Öktem has been working at AVİM 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

Hülya ÖNALP
Başkan Asistanı /
Assistant of the Director of AVİM
honalp@avim.org.tr
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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.
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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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Misafir Araştırmacılar | Scholars-in-Residence

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-I-Sorbonne
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.

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

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

ülperi Güngör, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, 2020
yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. .
Lisans öğrenimi sırasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nda
staj yapmış, 2016 yılında ise Varşova’da Avrupa Diplomasi
Akademi’sinde (Europejska Akademia Dyplomacji) diplomasi üzerine
eğitime (School of Advanced Diplomatic Skills) katılmıştır.

Building Bridges For Refugee Children sivil inisiyatifinde mülteci
gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi gönüllü projelerinde çalışmalar
yapmış olan Gülperi Güngör, 2018 yılında Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı’nda Uzman, 2018-2019 yıllarında İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nde Uluslararası Rekabetçiliği
Geliştirme (UR-GE) Proje Uzmanı olarak çalışmıştır. Ocak 2020’de
Misafir Araştırmacı olarak AVİM'e katılmıştır. Ankara Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

G

ülperi Güngör graduated from International Relations, Faculty of
Political Sciences, Ankara University in 2015, and holds MSc. in
International Relations from Middle East Technical University. (2020)

Gülperi GÜNGÖR
Misafir Araştırmacı /
Scholar-in-Residence
ggungor@avim.org.tr

During her undergraduate education, she interned in Turkish
Cooperation and Coordination Agency. In 2016, she attended training
on diplomacy (School of Advanced Diplomatic Skills) in the European
Diplomacy Academy in Warsaw.
Gülperi Güngör worked on volunteer projects for the empowerment of
refugee youth and women in the civil initiative -Building Bridges for
Refugee Children. She worked as an specialist in the North Anatolian
Development Agency in 2018, and worked as a project specialist
(International Competition Development Project) in the Istanbul Textile
and Apparel Exporters' Associations in 2018-2019. She joined AVİM as
a scholar in residence in January 2020. She continues her doctorate
education in Ankara University International Relations Department.
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Ş

evval Beste Gökçelik 2019 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun
olmuştur. Lisans mezuniyetini takiben 2019 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Çalışmaları tezli
yüksek lisans programına başlamıştır. 2018 yılında Erasmus programı
kapsamında Università di studi degli Siena'da (Siena Üniversitesi) lisans
ve yüksek lisans seviyesinde dersler almıştır.
Lisans öğrenimi sırasında Ocak 2019'da Türkiye Stratejik Analizler
Merkezi'nde staj yapmış ve Tü rkiye’yi doğrudan ve dolaylı
ilgilendirebilecek bö lge dışı siyasi, ekonomik, askeri ve sosyokü ltü rel
gelişmelerin yakından takibini sağlamıştır. Burada 'Arap Baharı'nda
Gençlik O
̈ rgü tleri' adlı tez çalışmasını hazırlamıştır. Ayrıca TÜRKSAM
Göçmen Bültenini hazırlamıştır. Yüksek lisans öğrenimi sırasında 2019
yılında Polonya'nın Krakow kentinde uluslararası tanıtım ve pazarlama
alanında uygulamalı olarak staj yapmıştır.

Şevval Beste GÖKÇELİK
Misafir Araştırmacı /
Scholar-in-Residence
bestegokcelik@avim.org.tr

Kasım 2020’de Misafir Araştırmacı olarak AVİM'e katılmıştır.

Ş

evval Beste Gökçelik graduated from the Department of International
Relations, Faculty of Political Sciences of Ankara University in 2019.
Following the completion of her bachelor's degree, she began a graduate
program with a thesis in Eurasian Studies at the Middle East Technical
University in 2019. In 2018, she took undergraduate and graduate courses
at Università di studi degli Siena (University of Siena) as part of the
Erasmus program.
During her undergraduate education, she served as an intern at the
Turkish Center for International Relations and Strategic Analysis and
closely followed regional and extra-regional political, economic, military,
and socio-cultural developments that affect Turkey. As a part of her
internship, she prepared a thesis titled 'Youth Organizations in the Arab
Spring'. In addition, she prepared the TÜRKSAM Migration Bulletin.
During her graduate studies, she completed an internship in the field of
international promotion and marketing in Krakow, Poland in 2019.
She joined AVİM as a scholar in residence in November 2020.

96

2020 Yıllık Rapor | Annual Report

2021
Yılına Bakış
A Look
Into the
Year 2021

2021 Yılına Bakış
Alev KILIÇ
E. Büyükelçi, AVİM Başkanı

2

020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan ve
yaşam biçiminde köklü, bir kısmı kalıcı
değişikliklere yol açan COVID-19 salgınının yarattığı
karamsarlık, 2021 yılında normalleşme çabalarını öne
çıkartmaktadır. Özellikle ekonomik zararların ve
kayıpların giderilmesi önem taşımaktadır.
Salgın hastalık süreci küresel güç dengelerindeki
evrilmeyi durdurmamış, hatta daha hızlandırmıştır.
Pandemi bir yandan ülkelerin ve halkların birbirlerine
ne kadar bağımlı olduğunu ve küresel işbirliğinin
zorunluğunu göstermiş, diğer yandan ise, her ülkenin
önce kendisini kurtarma çabasına girmesiyle ulusal
çıkarların uluslararası işbirliğinin önünde geldiğini
gözler önüne sermiştir.
Ülkelerin ulusal çıkarlarının ve sübjektif
değerlendirmelerin ittifak ilişkilerinin dahi önüne
geçebildiğini, 2021 yılına yansımaları olabilecek şekilde,
Türkiye dönem içinde daha somut olarak hissetmiş,
sadece Balkanlar’dan ve Avrupa’dan soyutlanma
girişimlerine değil, tüm çevresinde hareket yeteneğini
kısıtlamaya matuf bir kuşatma politikasına maruz
kaldığı izlenimini de edinmiştir.
Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi Balkanlar’dan ve AB’den
dışlayıcı politikasında bir değişiklik olmamış, aksine bu
karşıtlığın doğu Akdeniz’e uzandığına şahit
olunmuştur. AB dönem içinde kendi iç çelişkilerini
giderememiş, oybirliği ilkesinin verdiği imtiyazla, en
küçük bir ülkenin dahi en tutarsız taleplerinin önüne
geçilemeyip, birlik dayanışması gerekçesi arkasında
istismarına destek verilmiş, dolayısıyla ilkeli, tutarlı ve
güven verici bir politika oluşturulamamıştır. Buna utanç
verici bir örnek olarak Makedonya gösterilebilir. Bir
üyenin baskısı sonucu, AB’nin dayatmasıyla, önce
bayrağı ve adı değiştirilmiş, son olarak da dili ve kimliği
sorgulanmaya başlanmıştır. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz
kara suları ve ekonomik bölgesindeki meşru ve hukuki
haklarına karşı, gene birkaç üyesinin dayatmasıyla,
AB’nin benzeri bir yaklaşımda bulunma cüretine karşı
çıkma kararlılığını 2021 yılında sürdürmesi herhalde
şaşırtıcı olmayacaktır.
AB’nin tutarsızlıklarına olan tepki İngiltere’nin
birlikten ayrılması ile su üstüne çıkmıştır. Brexit, AB
için telafisi mümkün olmayan ve birliğin temellerini
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sarsan bir darbe olmuştur. AB yetkililerinin zaman
zaman sınırlı sayıda üyeden oluşan birliği tüm Avrupa’yı
temsil eder tonda beyanlarda bulunmaları ve kendilerini
tüm Avrupa ile özdeşleştirme çabaları bu son gelişme
ile daha da anlamsız hale gelmiş, AB’nin dar kapsamı
daha belirginleşmiştir. Bu gelişmeler Türkiye’nin 2021
yılında ilişkilerinde kuşkusuz belirleyici olacaktır.
Güney Kafkaslar’da Azerbaycan’ın işgal altındaki
topraklarını geri alma sürecinin tamamlanması ile
bölgenin istikrara kavuşması beklenmektedir. Burada
belirleyicilik ve temel sorumluluk Ermenistan’a ve
izleyeceği politikalara bağlı olmaktadır. Ermeni
Diasporasının özellikle Batı’dan sağladığı destekle
kışkırttığı aşırı ve yayılmacı emellere engel olunması
uluslararası sorumluluk gerektirmektedir. Türkiye
karşıtı söylem ve eylemlerin teşvik edilmesinin kimseye
yarar sağlamayacağının ve ters tepeceğinin bilinmesinde
ve dikkate alınmasında yarar vardır. Türkiye bölge
ülkelerinin katılımıyla, barış, işbirliği ve iyi komşuluk
girişimlerinin yanında olacaktır. Bu gelişme Türkiye’nin
Orta Asya Türk dünyası ile iletişiminde de kolaylık
sağlayacaktır.
Türkiye’nin tarihi “İpek Yolu” ile aşina olduğu Çin’in
“Tek Kuşak, Tek Yol” (OBOR) projesine ilgisi devam
etmektedir. Türkiye’nin merkezi bir konumda yer aldığı
Avrasya oluşumunun bu iletişim kolaylıkları sonucu
Pasifik bölgesi ile iletişimini de hızlandırması
beklenmektedir.
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) 2021 yılında da
gelişmeleri uzmanlaşmış kadrosu ile yakından izlemeye
devam edecektir.

A Look Into the Year 2021
Alev KILIÇ
Ambassador (R), AVİM Director

T

he year 2021 was welcomed throughout the world
with the hope and expectation to have respite from
the COVID-19 pandemic. This virus put its mark on the
previous year, enforcing substantial changes, some to
possibly remain permanently, in people’s overall lifestyles.
So, the priority for the year 2021 is to start the process of
normalization and to recover what has been lost
particularly in terms of the economy.
Nevertheless, the pandemic has not stopped the ongoing
shift in the global balance of power, perhaps it has further
accelerated it. The pandemic, on the one hand, has
revealed how countries and peoples have become
interdependent on one another, hence the necessity of
international cooperation, on the other hand, as each state
prioritized its own interests, it also showed the fact that
individual national interests come before international
collaboration.
Turkey has witnessed in concrete terms how national
interests and subjective interpretations can undermine
even alliance responsibilities. The impression grew of
being subject to a policy not only to isolate Turkey from
the Balkans and Europe, but also to attempts at
containment beyond.
The policy of the European Union to exclude Turkey from
the Balkans and the EU has not changed. Worse still, this
understanding has extended to the eastern
Mediterranean. The EU has not succeeded in eliminating
its internal vulnerabilities, was not able to overcome the
whimsical and absurd demands of its even smallest
members, emanating from the rule of consensus, therefore
abided by supporting this abuse under the guise of
solidarity. Consequently, EU has not been able to work
out principled, reliable, and consequent policies. An
obnoxious example to such an approach would be the
treatment of Macedonia. With the dictate of one member
and the backing of the Union, Macedonia was forced to
change its flag and then its name. Now another member
state is questioning its language and the identity of its
people. Turkey is also audaciously subjected to such an
approach regarding its legitimate and lawful territorial
waters and economic zone in the Aegean and eastern

Mediterranean. This will be a major challenge for the
year 2021.
The reaction against the inconsistencies of the EU became
apparent with the UK’s departure from the union. Brexit
was a blow to the EU that cannot be compensated, and
which has shaken the foundations of the union. The EU
officials’ statements from time to time portraying the EU
as representing all of Europe despite the union’s limited
number members and attempts to identify themselves
with all of Europe have become even more meaningless
with this latest development. With this development, the
limited scope of the EU has become more evident. These
developments will no doubt play a defining role in
Turkey’s relations in the year 2021.
We expect the establishment of regional stability in the
South Caucasus following the completion of the recovery
of the occupied territories of Azerbaijan. The main task
and responsibility in achieving this outcome is bound to
fall on the policies pursued by Armenia. The prevention
of the radical, extremist, and expansionist goals provoked
by the Armenian Diaspora, often with open or tacit
support from the West is an international responsibility.
It needs to be kept in mind that tolerating, aiding, and
abetting such radical narrative and acts against Turkey is
to the benefit of none and is bound to backfire. Turkey will
be wholeheartedly supporting peace, regional cooperation,
and good neighborly relations with the participation of
regional countries. Such a development will also facilitate
the communications of Turkey with the Turkic world of
Central Asia.
Turkey’s interest in the contemporary version of the “Silk
Road”, which Turkey is familiar with in the distant past,
the “One Belt One Road” (OBOR) project of China
continues unabated. The evolution of the Eurasian
geopolitics where Turkey posits itself at the nexus will be
bringing Turkey in closer contact also with the Pacific rim,
as the OBOR project of China connects both ways.
The Center for Eurasian Studies (AVIM) will be
continuing to follow these developments closely in the year
2021 with its expert staff.
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