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Bu araştırma çalışması, Birleşik Devletler Uluslararası Gelişme Kurumu(USAID) ve İsveç 

Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın(Sida) desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yayında belirtilen 

görüşler Avrasya Ortaklık Fonu’na aittir ve Birleşik Devletler Uluslararası Gelişme Kurumu 

(USAID), ABD Hükümeti, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (Sida) ve İsveç Hükümeti’nin 

görüşleri ile kısmen ya da tamamen örtüşmeyebilir. 

 

 

Özet 

 

Bu araştırma çalışmasının amacı Türkiye-Ermenistan ve iki toplum arasındaki diyalog sürecine 

yardımcı olabilecek proje fikirleri ve teşvik mesajlarına temel yaratabilecek bilgi ve düşüncelerin 

sunulmasıdır. Araştırma, liberal varsayımla, sivil toplum arasında gelişen diyaloğun uluslararası 

ilişkilere ve iki ülke arasındaki yakınlaşmalara hatırı sayılır bir etki bırakacağı tezinden yola 

çıkmaktadır. Araştırma, büyük ölçüde Türkiye ve Ermenistan’da 2011 baharında, Türkiye-

Ermenistan sınırının halen kapalı kalmayı sürdürdüğü dönemde yapılan söyleşileri baz 

almaktadır. Çalışma, kapsamlı olarak diyaloğun devamını ve desteklenmesini öngören ve bunun 

için gerekli risklerin alınmasını göze alan sivil toplum üyelerinin fikirlerini yansıtmaktadır.  
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A.O.F.`un Önsözü 

 

 

2011 yılının Kasım ayında Erivan’da düzenlenen, Ermeni ve Türk ortakların temsilcilerinin bir 

araya geldiği bölgesel toplantı sonrasında  “Ermenistan-Türkiye İlişkilerinde Uzlaşmaya Destek” 

(SATR) projesi başlamış oldu. Bu proje, Birleşik Devletler Uluslararası Gelişme Kurumu 

tarafından desteklenmekte ve Avrasya Ortaklık Fonu,  Erivan Basın Kulübü, Uluslararası İnsani 

Kalkınma Merkezi ve Ermenistan Sanayici ve İşadamları Derneği ortaklığında 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Toplantı sonucunda Ermenistan ve Türkiye arasındaki resmi temasların 2010 yılı ortalarından bu 

yana donduğu hesaba katılarak, bu konuda acil olarak dış danışmanlığa gerek olduğu saptandı. 

Böylece, söyleşiler ve araştırma çalışmaları temel alınarak diyalog sürecine katılan hükümet 

yetkililerinin ve sivil toplum temsilcilerinin fikirleri araştırılacaktı. Yapılan araştırma sonucu 

resmi ilişkilere tekrar başlayabilmek için gereken motivasyon mesajları ve ilişkiler tahsis 

edilmediği takdirde dahi gerek duyulacak yapıcı fikirlere ulaşılacaktı.  

 

Danışmanlık süreci 2011 yılının Şubat-Nisan aylarında gerçekleştirildi. Danışman, Sayın Sven 

Behrendt, Uluslararası Barış Carnegie Fonu’nun Bertelsmann Grubu’nda ve Dünya Ekonomik 

Forumu’nda araştırma çalışmaları ve ilişkilerin tahsisi konusunda büyük tecrübeler elde etmiş,  

birçok konuda profesyonel dergilerde ve farklı mecralarda makaleler, raporlar ve araştırmalar 

yayınlamıştır. Kendi araştırma çalışmasının ürünü olan bu rapor, bahsi geçen diyalog süreci  ile 

ilgili yeni perspektifler ve fırsatlar sunmaktadır.  

 

Ermenistan-Türkiye etkileşiminin zannedilen kolaylığı ve aynı konular ve sorunların 

mütemadiyen tekrarlanması nedeniyle, diyaloğu pratik olarak gerçekleştirmeye çalışanlar, 

nadiren bu durumu ihtilaf paradigmasının teorik ve önem çerçevesi içinde değerlendirebiliyorlar.  

Bu ilişkileri daha ziyade pratik siyaset ışığında, reel politik altında kabul etmek daha yaygın bir 

uygulamaya dönüşmüş durumda. Sayın Behrendt’in araştırması sivil toplumun bu duruma farklı 

bir şekilde yaklaşmasına bir şans vererek, bu alışılagelmiş uygulamaya meydan okuyor. Burada 
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dile getirilen fikirler SATR projesindeki taktiksel adımları takip eder niteliktedir. Umarım, bu 

fikirler aynı zamanda bu zor konunun çözümü için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalışanlar 

için de yardımcı bir kaynak olacaktır.  

 

 

 

 

 

 Gevorg Ter-Gabrielyan 

 Ülke Direktörü 

 Avrasya Ortaklık Fonu 
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Sven Behrendt 

 

 “Evet” Sonucuna Ulaşmak: Türk-Ermeni Diyaloğu’nun Ufukları 

 

 

Giriş 

 

Bu araştırmanın amacı, Türk-Ermeni ilişkilerinde, iki ülke ve toplumlarının diyalog,  

normalleşme ve uzlaşma sürecine destek olabilecek yöntemlerin tespit edilmesidir. Çalışmanın 

amacı devamı sağlanabilir bir diyalog kurulurken paydaşlar için yeni fırsatlar, ortak proje 

fikirleri ve teşvik mesajları içeren kavramsal temelleri sağlayabilmektir. 

 

2009 yılı sonlarında ve 2010 yılında birkaç ay süreyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin 

geliştirileceği yönünde umutlar vardı. 10 Ekim 2009 tarihinde, Ermeni ve Türk dışişleri 

bakanları, iki ortak diplomatik protokol imzaladılar. Birinci protokol Ermenistan ve Türkiye 

arasında diplomatik ilişkilerin kurulma süreci hakkındayken, ikinci protokol ikili ilişkilerin genel 

gelişimine odaklanmıştı.  Bu ikinci protokol,yürürlüğe girdikten iki ay sonra kapalı olan sınırın 

açılması vaadini sunmuştu. Protokol sunduğu geniş çaplı siyasi inisiyatiflerin ve tarihsel 

sorunlara açtığı diyalog boyutunun yanısıra, iki ülke arasında, ulaşım, iletişim ve enerji altyapı 

şebekeleri alanlarında işbirlikleri ve hukuki çerçeveler dahilinde iki taraflı  bilim, eğitim, ticaret, 

turizm, ekonomi ve ticari işbirliği konularında çalışmaların geliştirilmesini içeriyordu.  

 

Belki de bu konular arasında en sembolik şey,  normalleşme ve nihai bir uzlaşmaya yeni bir ivme 

kazandırma konusunda en çok umut vaadeden konu olan, sınırın açılması oldu. Ancak, 

protokollerin onaylanması her iki mecliste de ertelenerek,  iki taraftaki aktörlerin iyi niyetini 

boşa çıkarmış oldu. Türk-Ermeni sınırı kapalı kaldı. 

 

Diyalog bu durumda nasıl bir rol oynayabilir? Uluslararası ilişkilerde, sivil ilerleme konusunda 

başvurulan çok temel varsayımlar vardır. Akademik dünya, uluslararası ilişkilerde fark 
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yaratabilir aktörler ve faktörleri saptamak için uzun ve dolambaçlı bir tartışma içinden geçmiştir. 

Realist okulun taraftarları nihayetinde fark yaratacakların hükümet temsilcileri olduğunu iddia 

etmektedirler.  Liberaller ise hükümetlere daha az paye verip, daha ziyade hükümetleri ve 

ülkelerin nihai kararlarını etkileyen toplumsal aktörler üzerinde odaklanmışlardır. Bu bakış 

açısına göre bu aktörler uluslararası ilişkilerde de toplumlar arasında arabuluculuk yaparak,  

sonunda hükümetler için uzlaşma ve ihtilaf konularında başarılı çözümler sunabiliyorlar. 

 

Belki daha ziyade felsefi olan bu yaklaşım Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyalog 

potansiyelini anlayabilmemiz için bazı kesin tespitleri tanımlamış oluyor. Realist yaklaşıma göre 

ikili ilişkilerin etkin olup olmamasına sadece iki ülke hükümetleri karar verebiliyor. Oysa liberal 

yaklaşıma göre, her iki tarafın sivil toplum öncüleri,  kendi toplumlarında dolayısıyla ülkelerinin 

içinde bulunduğu sorunların çözümünde fazlaca etkin rol oynamalılar. 

 

Bu araştırma realist bakış açısını kaybetmeden, liberal bakış açısı ile yazılmıştır. Araştırma 

çalışması siyasi durumunun donmuş olduğu bir ortamda yapıldı.  Çalışma temel olarak 2011 

yılının baharında İstanbul ve Erivan'da Türkiye ve Ermenistan sivil toplum üyeleri ile yapılan bir 

dizi görüşmeye dayanmaktadır. Görüşme süreci boyunca farklı paydaş grupları araştırma 

çalışmasına dahil edip, çeşitliliğin sağlanması konusunda çok çalışılmış olmasına rağmen, 

zamanın sınırlı olması, görüşülen kişi ve gruplarının çoğaltılmasına olanak sağlayamamıştır. 

 

Bu çalışmanın yazarı, Türkiye ile Ermenistan ve bu iki ülkenin toplumları arasındaki ilişkiler 

konusunda uzman değildir. İlişkilerin karmaşık doğası göz önüne alındığında, bu çalışma da 

konuya tek bir kavramsal yaklaşım sağlamak veya olası sorun çözümleri için tek bir politik 

açılım ya da temel önermemektedir. Ancak, çalışma iki ülkenin hükümetleri ve sivil toplum 

temsilcilerinin arasında diyalog sürecine destek olmak için belirli görüş ve düşünceleri dile 

getirmektedir. Raporda öne sürülen önerilerin, bazıları uluslararası ilişkiler ve ihtilaf çözümleri 

konusunda hazırlanmış çeşitli kaynaklardan ilham alınarak hazırlanmıştır, bu nedenle öneriler 

bazı alanlarda benzerlik gösterirken bazı durumlarda birbirleriyle tamamen çelişebilirler. 

Araştırma tutarlı bir yol haritası sunmaktan ziyade, farklı yapıcı fikirler önerebilmeyi 

hedeflemiştir. 
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Jeopolitik Dengesizliklere Rağmen Birbirimizi Eşit Ortaklar Olarak Görmek 

 

 

İki ülke arasındaki diyaloğun gelişmemesinin en büyük engellerinden biri kuşkusuz, tarafların 

coğrafi büyüklükleri ve konumlarının sonucunda ortaya çıkan jeopolitik yapısal 

dengesizliklerdir.  

 

Türkiye‘nin Avrupa'ya ulaşma konusunda oldukça büyük şansı ve uzun vadede AB‘ye nihai 

üyelik yolunda büyük çabaları var. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Türkiye aktif olarak 

Ortadoğu’da süre gelen siyasi durumla yakından ilgilenmiş, çatışan taraflar arasında 

arabuluculuk yapmayı ve Ortadoğu ile Avrupa arasında bir köprü olabilmeye çalışmıştır. Türkiye 

Arap dünyası tarafından demokratik ve ekonomik açıdan başarılı bir Müslüman ülke örneği 

olarak kabul edilmektedir. Türkiye aynı zamanda Orta Asya bölgesinde de etkin bir rol 

oynamaya devam etmektedir.  

 

Diğer bir deyişle, Türkiye dış politika konusunda önemli bir dizi sorun ile meşgul olduğundan 

Ermenistan ile ilişkileri konusu dış ilişkiler gündeminin başında gelememektedir. Birçok 

görüşmede "Ermeni konusu için Türkiye'de lobi oluşturmak oldukça zordur" ayrıca "Türkiye 

Ermenistan konusunu protokoller yönünde ilerleme sağlanamamasından sonra rafa kaldırdı" 

denildi. Öte yandan, Ermenistan’ın büyüklüğü ve denize çıkışı olmaması sebebiyle çok az 

jeopolitik etkiye sahip olunduğuna dikkat çekildi.  

 

Bu gözlemlerin önemsiz olduğu düşünülse bile, iki ülke ve toplumlar arasında diyaloğun 

kurulması konusunda var olan temel zorlukları göstermektedir. Görüşülen kişiler oldukça çok 

kez Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu ve Ermenistan ile ilişkilerin, kendi ülkeleri için 

kesinlikle öncelik oluşturamayacağını savundular.  Söz ettiğimiz bu dengesizlikler anlamlı bir 

diyaloğu sürdürme konusunda Türkiye’nin çabalarını kesinlikle olumsuz etkilemektedir. Bu 

yaklaşımı gerçek bir düşmanlık olarak ele almak yerine, iki ülke arasındaki güç dengesi ve 



9 

 

jeopolitik durumdan kaynaklandığını kabul etmek gerekmektedir.  Görüşmeler sırasında 

katılımcılardan biri durumu şöyle özetlemiştir: "Türkiye'nin Ermenistan'a ihtiyacı yok, ancak 

Ermenistan'ın Türkiye'ye ihtiyacı var". 

 

Realist bakış açısına göre, Ermenistan, iki ülke arasında var olan jeopolitik dengesizliği 

eşitleyebilecek ve sorunları çözüme kavuşturabilecek uluslararası ittifaklar içinde yer almayı 

benimseyen bir strateji izlemelidir. Böylece daha eşit ve dengeli bir temele dayandırılacak 

ilişkiler sayesinde Türkiye daha etkin bir şekilde diyalog sürecine dahil olur. Böyle bir 

yaklaşımın geçerliliğinin değerlendirilmesi bu raporun amaçlarından biri değildir. 

 

İkinci, ve belki daha umut verici bir yaklaşıma göre, diyalog mevcut güçler dengesi temeline 

değil daha evrensel ve ortak değerlere dayalı referans noktaları temelinde kurulmalıdır.  Aslında 

Türkiye’nin jeopolitik konumlarına bakmaksızın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirme 

niyetinde olduğu iddia edilebilir. Bunun dışında birkaç katılımcının da belirttiği gibi Türkiye ve 

Ermenistan hali hazırda birçok uluslararası anlaşmalara beraber iştirak etmektedirler. Çok üyeli 

organizasyonlar ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi forumlar ikili ilişkilerin geliştirilmesi 

konusunda yardımcı olabilirler.   

 

İki sivil toplum temsilcilerinin ilişkilerinin hükümetlere göre daha başarılı olmasının sebebi, sivil 

toplumun güç ilişkileri dengesi konusuna,  hükümet yetkilerine kıyasla daha az önem vererek 

diyalog sürecini sürdürmelerinden ileri gelmektedir. Türkiye ve Ermenistan'dan eşitlik temelinde 

ilerleyen sivil toplum üyelerinin katıldığı diyalog süreçleri olduğunu biliyoruz. Öğrenciler, 

sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler ya da profesyoneller gibi birçok farklı gruptan insan bire 

bir temas içine giriyorlar. Bu temaslar şaşırtıcı derecede sorunsuz ve verimli ilerliyorlar. Karşı 

tarafı eşit ve meşru bir ortak olarak görebilmek, bu diyalogların başarılı olmasının temel 

sebebidir. 

 

Eğer Ermenistan ve Türkiye hükümetleri diyaloğa daha aktif ve yapıcı bir şekilde katılma 

ihtiyacı duyacak olurlarsa, her iki taraf da birbirlerine eşit olarak kabul edecek platformları 

oluşturmaya çalışmalıdırlar. Böyle platformlar, kesin konular çerçevesinde kurgulanabileceği 

gibi daha geniş, uluslararası bağlamdaki konular için de düşünülebilir. 
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Ortak Referans Noktaları ve Empati Duygusunun İnşaası  

 

Toplumlar arasındaki diyaloğa daha derin anlamda bakılırsa konu ile ilgili iki önemli unsur daha 

olduğunu görüyoruz.  Bunlardan ilki diyaloğun referans noktaları, diğeri ise karşı tarafı ve 

onların duygularını anlamak için gerekli empatinin inşası. 

 

Şüphesiz, ortak tarih, en azından içinde bulunduğumuz dönemde Ermenistan ve Türkiye 

arasındaki ilişkiler için en öncelikli referans noktası. Bazı katılımcılar iki ülke arasındaki ilişkiler 

konusunda ileriye gidilmesi için öncelikle Soykırım sorununun kapsamlı olarak ele alınması 

gerektiğini savundular. Ayrıca, zaman içerisinde aynı konuyu yapıcı bir şekilde ele almak için 

fırsatlar yakalanabileceğini öne sürdüler. Çoğu katılımcılar uzun yıllar boyunca, Türkiye'de 

insanların 1915 yılında ne olduğunu bilemediklerinden bahsettiler ancak onlara göre son yıllarda, 

toplumun kendi tarihini keşfetmeyi arzulayan bir duruşu olduğundan bahsettiler. Katılımcılardan 

biri bu arzuyu "toplumsal uyanış" olarak özetledi. Katılımcıların neredeyse tamamı, son birkaç 

yıldır, tarih bilincinde genel bir değişim olduğunda hemfikirdiler. Onlara göre, insanlar kendi 

geçmişlerini daha yapıcı şekilde ele almaya ve geçmiş olaylar hakkında daha fazla bilgi talep 

etmeye başladılar.  Katılımcılardan biri "İki milyon Türk, Ermeni kökenli olduklarını sadece 

birkaç yıl önce açıkladılar" dedi. 

 

Bu fikirler,  hem Türkiyeli hem de Ermenistanlı katılımcıların her ikisi tarafından da dile 

getirildi. Bazıları, Türkiye’nin "Bizim sorunumuz var, daha doğrusu sorunlu bir tarihimiz var" 

görüşünü kabul etmesi gerektiğini öne sürdüler. “Geçmişteki olaylar kabul edilmeli ve Türkiye 

kendi tarihi ile barışmalıdır” denildi. Bir görüşmecinin önerdiği gibi "Er ya da geç, Türk 

hükümeti, Soykırım sorunu ile karşı karşıya olacaktır". Diğerleri ise bu sorunları, iki toplumun 

üyelerinin kendi tarihlerini tartışarak çözümleneceğini belirttiler.    

 

Bunların dışında bir temel argüman da Ermeni Ulusal Kimliği‘nin büyük ölçüde Soykırım 

tarihinden referanslar ile oluşturulduğu idi. Sonuçta, Ermenistan çok genç bir devlet idi ve 

tarihsel acılar üzerinden ulusal kimliğini geliştirmek, ister istemez stratejik bir seçenek olmuştu. 
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Görüşülenler gelecekte atılacak diyalog temelleri için bu tarihsel referansları kullanma 

konusundaki fikirlerini paylaştılar. Katılımcılardan biri,  endişesini "Soykırım konusunu daha 

şiddetli öne sürmenin çatışmanın derinleşmesine yol açabilecek bir riski vardır" şeklinde dile 

getirdi.  Diğerleri ise aynı endişeyi paylaşarak  " Uzlaşma hepimizi korkutuyor. Beklentilerimiz 

oldukça orantısız" dediler. Bir başka katılımcı da “Soykırımı gündeme getirerek diyaloğu 

baltalamayın" dedi. Diğer katılımcılar ise, şu anda Türkiye’nin gündeminde Soykırım hakkında 

tartışmaların olmadığını eklediler. 

 

Bunlardan yola çıkarak, artık farklı veya alternatif referans noktaları geliştirmenin çok daha 

önemli olduğu fikrine ulaşabiliriz. Bunun için 1915 tarihinden önceki dönemden iki toplumun 

beraber yaşadığı olumlu tarihi dönemlerden referanslar verilebilir. Katılımcılardan bazıları, 

Ermenistan’ın,  Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında ortak tarihin yeniden keşfedilmesi 

için az zaman harcadığını belirttiler. 

 

Ortak referans noktaları gelecekte de düzenlenebilir. Benzer durumlarda bazı referans 

noktalarının iki tarafın ekonomik geleceğini şekillendirdiğini görüyoruz. Bu gibi durumlarda 

geçmiş değil geleceği vurgulayan aktörler ancak başarı elde edebiliyorlar ve bu şekilde her şey 

daha olumlu gelişebiliyor. 

 

Bu durumlarda aynı zamanda empati unsuru da devreye giriyor. Gerçek bir diyalogun ilerlemesi 

için tarafların, kendilerini karşılarındakinin yerine koymaları gerekiyor.  Türkiye'de, gittikçe 

daha çok insan Ermeniler‘in yaşadığı travmayı anlayabiliyor. Birçok katılımcı, bu adımın, 

sonunda diyaloğa götürecek olan özür dileme ve affetme sürecinin başlangıcı olarak çok önemli 

bir adım olduğunu düşünüyor. Bu süreci kolaylaştırmak için, Ermenistan’da aşırıya kaçmadan 

bir yaklaşım şekillendirilmeli, Türkiye‘de ise siyasi dinamiklerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
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Diyaloğu Derinleştirmek ve Genişletmek 

 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sivil toplum temsilcileri ve farklı kesimler toplumlar arasında 

diyaloğun derinleştirilmesi için farklı konular çevresinde siyasi sorunları tartışarak ve bunlar 

üzerine temeller atarak önemli bir ilerleme kaydetmişlerdir. Bu çeşitli diyalog biçimlerinden 

herhangi birine dahil olanlar, kendi kişisel çabaları sonucunda başarıya ulaştıklarını 

saklamamaktalar. Kendisiyle görüştüğümüz bir katılımcının sözlerini hatırlayacak olursak, şöyle 

diyordu  "Siyasi düzeyde belki de hala sessizlik olabilir ama sivil toplum temaslarına bakacak 

olursak durum hiç de öyle değil." 

 

Bu güçlü temellere dayalı olarak artık sürecin daha kapsayıcı bir hal aldığını, dolayısıyla sürece 

olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. Katılımcıların hepsi aynı fikirde olmasa da birçoğu şu anda 

diyalog süreci faaliyetlerinde bulunan kişilerin sayılarının oldukça sınırlı olduğunu 

gözlemlediklerini belirttiler.  Katılımcılardan biri  "Her iki taraftan da toplamda ancak elli kişi bu 

konular ile yakından ilgileniyor“ dedi.  Diğer katılımcılar da bu fikre katılarak temaslar sırasında 

hep "aynı yüzleri" gördüklerini dile getirdiler. Katılımcılardan biri aslında radikal bir 

hareketliliğe de sebep olduklarından bahsetti. "Türkiye'de yaşayan 20 milyon genç insan var. 

Onlar kendi kimlikleri hakkında çok fazla şey bilmiyorlar“ dedi. Başka bir katılımcı ise  "Hiçbir 

bağımsız düşünce lideri yok, biz Hrant Dink‘i kaybettik ve bu boşluğu doldurmak için şu an hiç 

bir aday göremiyoruz.  Ermenistan'da da aynı şekilde dialoğu destekleyen  belirgin sesler ve 

figürler yok " dedi. 

 

Bu söylemler bize diyaloğun derinleşmesi ve genişlemesi gerektiğini göstermektedir. Bu 

bağlamda derinleşme,  insanların günlük yaşamlarında etkisini gösterebilecek daha somut 

öneriler ve projeler çevresinde ve (ya da) politikada doyurucu değişiklikler yapabilecek nitelikte 

gelişmelidir. Genişleme sürecini, zaten devam etmekte ve sayıları giderek artan aktörleri 

kapsayan projelerin, katılımcılarının sayılarını düzenli bir şekilde büyümesiyle gerçekleşecektir.  
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İnsanların projelere dahil edilme çalışmaları her düzeyde de gerçekleştirilmelidir. Bazı 

katılımcılar, diyalog süreci ilerlerken bu sürece toplumun her kesiminden insan katılımının 

önemini vurguladılar. Genç nesil diğerlerine kıyasla süreçle daha ilgili ve daha açık fikirli 

olabilir. Genç nesil bu yaklaşımlar konusunda daha açık ve meraklı olabilir. Görüşülen kişilerin 

önemli bir kısmı şu an için diyalog çalışmalarının özünde Erivan ve İstanbul odaklı olduğunu ve 

bu çalışmaları Türkiye'nin doğu bölgelerine de taşımanın öneminden bahsettiler. Katılımcılardan 

biri Van-Diyarbakır-Kars üçgeninde, toplumlar arasında temasın ve diyaloğun hemen hemen hiç 

olmadığını belirtti. Diyalog çalışmalarının akademik çevrelerin ötesine taşınması konusunda da 

güçlü öneriler toplandı. Görüşülen kişilerden bazıları diyalog sürecinin iki taraftan da entelektüel 

çevreler tarafından şekillendiğinin ama artık bu süreci teorik tartışmaların ötesine taşımanın 

gerekliliğinden bahsettiler. 

 

Bölgesel Boyut 

 

Türk-Ermeni ilişkilerinin, bölgesel siyasi platformlardan yararlanarak geliştirilmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılması sürece önemli derecede fayda sağlayacaktır.  Bölgesel gelişim 

konuların tartışılması ve daha geniş bir uluslararası ortamda etkileşim şansı, yeni fırsatlar 

keşfetmek ve ortak bir zemin tespit etmek için derin bir platform sağlayabilir. Türk-Ermeni 

ilişkilerinin bölgesel boyutta tartışılması, tarafların daha önce farkına varılmamış artıları 

görebilmelerini sağlayacaktır.  

 

İleriye gidebilmek için başvurulacak yollardan biri, Türkiye’nin de katılımıyla Güney 

Kafkasya'nın geleceği için alternatif senaryolar üzerinde beraberce çalışmak olabilir.  21. 

yüzyılın başında Güney Kafkasya kendi içerisinde ve uluslararası çerçevede sorunları olan yapıcı 

ilişkilere ve işbirliklerine kapalı, parçalanmış bir bölge temsil ediyordu. Bu durum dış aktörlerin 

bölgede yararlı ya da yararlı olmayan politikalarını uygulamalarına şans vermiştir. Senaryo 

çalışmaları yapılırken Güney Kafkasya’nın da dahil edilebileceği farklı jeopolitik ve jeo-

ekonomik eğilimlerin keşfedilmesi daha önce düşünülmemiş işbirlikleri için temel oluşturacaktır.  

Bu tip senaryo süreçleri daha sonra bölge dışında kalan Rusya, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika 
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Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Ortadoğu gibi aktörlerin bu işbirliklerine dahil edilmesi 

amacını da taşıyabilir.   

 

Türk-Ermeni ilişkilerinin jeopolitik boyutuna odaklanan görüşmelerde, Azerbaycan ile 

Ermenistan ilişkilerinin durumu ve Dağlık Karabağ'ın geleceği hakkında fikirler dinlendi. 

Ermenistanlı katılımcılar öngörülebilir gelecekte bu konu ile ilgili herhangi bir gelişmenin 

olmayacağını düşündüklerini belirttiler. Türkiye'deki katılımcılar ise, Türk-Azeri ilişkilerinin 

önemini yeniden vurguladılar. Katılımcılardan biri  "Bakü ve Ankara‘yı ayıramazsınız. İkisi 

birbirine bağlıdır,  asıl sorun Karabağ’dır" şeklinde fikir beyan etti.  Bir başka katılımcı ise 

Türkiye'nin Protokoller sürecinde Azerbaycan’ın direncini göz ardı ettiğini ama daha sonra bu 

tavırdan dolayı ileriye gidilemediğinden bahsetti. Türk-Ermeni ve Ermenistan-Azerbaycan 

ilişkilerinin diplomatik çözümsüzlüğünü göz önünde bulunduracak olursak, bu sorunun 

çözümüne gidecek yolda yeni siyasi açılımların varlığı araştırılmalıdır. 

 

Katılımcılardan biri uluslararası ilişkilerde  "güvenlik dilemması (ikilemi)" olarak bilinen bir 

fenomenin bu konu çerçevesinde araştırılmasını önerdi. Güvenlik ikilemi, bir ülke tarafından 

gerçekleştirilen askeri bir savunma hareketinin rakibi tarafından bir saldırı olarak algılanması 

durumudur.  Bu araştırma çalışması,  Ermenistan ve Türkiye‘nin gerçekte askeri muhalifler 

olduğu herhangi bir biçimde işaret etmese de,  iki ülkeyi bu fenomenin hafif derecesinde kabul 

edecek olursak, stratejik bir diyalog için iki tarafın askeri personel, bilgi paylaşımı ve empati 

algılarını geliştirecek iş birlikleri içerisinde olmasında yarar olduğunu düşünmektedir.  

 

 

Son olarak, aynı zamanda giderek daha dinamikleşen Ortadoğu'nun Türk-Ermeni ilişkileri 

üzerine etkisini araştırmak faydalı olabilir. Arap dünyasında gelişen olaylar iyi ya da kötü, 

bölgesel statükoyu değiştirebilecek önemli bir aşamaya geçiyor. Aynı zamanda, Körfez bölgesi 

petrole olan talep ve getirdiği kar dolayısıyla büyük faydalar elde etti. İran’ın nükleer programı 

uluslararası toplumu rahatsız etmeye devam ediyor. Bu bölgesel gelişmeler, iki ülke’nin de 

bölgeyle güçlü bağları olduklarından dolayı, Türk-Ermeni ilişkileri üzerinde etki bırakabilirler. 
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Daha geniş bölgesel ve uluslararası çerçevede Türk-Ermeni ilişkilerinin analizi ve tartışılması,  

iki ülke ve iki ülke ilişkileri ile ilgilenen ülkelerin, akademik ve araştırmacı çevrelerinin başka 

bir tabirle düşünce kuruluşlarının konuya daha yakından dahil olmasını sağlayacaktır.   Bu gibi 

alıştırmalar, çatışan tarafların konuya daha yaratıcı çözümler getirmesini, basmakalıplardan 

kurtulmalarını ve alternatif, yenilikçi politika seçenekleri yaratması konusunda zorlayıcı nitelikte 

olmaktadırlar. 

 

 

 

Gayriresmi (İkinci Kanal) Diplomasiyi Öğrenmek  

 

Türk-Ermeni ilişkilerini bölgesel boyutta tartışabilmek,  gayriresmi yani ikinci kanal diplomasi 

için de bir ivme sağlayabilir.  Çoğunlukla akademik çevreler ve düşünce toplulukları tarafından 

gerçekleştirilen paralel diyalog süreçleri, uluslararası uzlaşma ve uluslararası diplomasiyi 

destekleyen önemli birer araç haline gelmişlerdir. 

 

Hükümetler arasında güvensizlik ve yanlış fikirlerin hakimiyeti sonucunda resmi müzakerelerin 

ilerlemesinin sekteye uğradığı zamanlarda ortaya ikinci kanal diplomasisi ortaya çıkıyor. Birçok 

kez, ikinci kanal çabaları askıya alınmış ihtilaf sürecin çözümüne veya resmi müzakereleri 

yeniden başlatmaya güçlü katkılar sunabiliyor.  

 

Bu çabalar, özellikle hükümetlerin herhangi bir nedenden dolayı resmi görüşmeler yapmayı 

reddettikleri fakat politik olarak belli sorunların müzakere edilmesi gerektiği zaman daha büyük 

anlam kazanıyorlar. Bu tip inisiyatifler taraflara hükümetlerin uygulayamayacağı şanslar vermesi 

ve sorunun çözümüne giden yolda alternatif çözüm önerileri sunmaları açısından ihtilafların 

ortadan kalkması için büyük fırsat sağlamaktadırlar.     

 

Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında, düşünce kuruluşlarının bu sürece dahil olması ve ikinci kanal 

diplomasi konusunda çalışmaları desteklemesi çok önemli. Bu anlamda gayriresmi diplomasinin 

gelişmesi için daha birçok sorunun ele alınması ve tartışılması gerekmektedir.  

 



16 

 

 

Öncelikli olarak ikinci kanal diplomasisine gelişmesi için şans tanınmalıdır. Özellikle 

Ermenistan tarafındaki algı ikinci kanal diplomasisinin,  protokollerin imzalanmasından sonraki 

onay sürecinin donduğu dönemde yavaşladığı ve durduğu yönünde. Hayal kırıklığının hakim 

olduğu ortamda bu taraftakiler görüşler temelde ilk hamlenin resmi kanallar vasıtası ile 

gerçekleşmesi ve ancak protokollerin onay sürecinden sonra diyalog biçimlerinin gelişebileceği 

yönünde. Bu algı sebebiyle katılımcılar düşünce kuruluşlarının siyasi çevreler ile yakından temas 

halinde olmadıklarını dolayısıyla bu kuruluşların siyaseti ve dolayısıyla hükümeti 

etkileyebileceklerini düşünmediklerini belirtiyorlar. Bir katılımcı devlet desteği olmaksızın 

yapılacak ikinci kanal diplomasi çalışmalarından bir sonuç alınacağını düşünmediğini söyledi. 

 

Katılımcılar düşünce kuruluşlarının manevra alanları konusunda da var olan endişelerini dile 

getirdiler. Hükümetlerin düşünce kuruluşlarının üzerinde oldukça büyük bir yaptırımın olduğu 

düşünülüyor. Ermenistan'da, devletin duruşunun halen ülkenin geçmişteki Sovyet otoritesi ve 

tarihini hatırlatırken, Türkiye'deki güçlü  "devletçi" ideoloji de düşünce kuruluşları üzerinde aynı 

etkiyi yaratmakta.  

 

Bu çekinceleri olmasına karşın, iki ülke hükümetleri arasındaki siyasi iklim düşünülecek olursa 

ikinci kanal diplomasisinin devamına çok güçlü bir ihtiyaç var. Bu tip diplomasi tam olarak 

tarafları sonuca ulaştırmasa bile, akademik ve entelektüel düşünce liderleri arasındaki diyalog 

üzerindeki pozitif etkisinin yaratacağı dinamik iki ülke hükümetleri üzerinde etkisini 

gösterecektir. Bugün düşünce kuruluşlarının diyaloğu daha geniş stratejik konular üzerine 

odaklanabilir, böylece iki ülke arasından ortak stratejik değerler oluşturulabilir. Bu durum da 

kuşkusuz hükümetlerin ilişkilerinin düzelmesine ve ortaklıklar sağlanmasına fayda edebilir. Bu 

işlevi yerine getirmek için düşünce kuruluşları tabulardan uzak ve resmi ideolojilerin baskısı 

altında kalmadan kendilerine çalışma alanları yaratabilmelidirler. 
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Karşı Tarafın Çeşitliliğine Saygı Duymak 

 

Uzun süre derin siyasi ilişkileri ve sosyal etkileşimleri bulunmamış komşu ülkeler birbirlerini ve 

toplumlarını yekpare (monolitik) algılamaya çok müsaittirler, çünkü bu süre zarfı dışarıdan 

görünür ya da anlaşılabilir olduğu bir süreç değildir. Bu tip süreçlerde bahsedilen ülkedeki 

toplumun ve hükümetin çıkarlarının ortak olduğu düşünülür, bu düşünce de ileride parçalanması 

çok zor olan önyargı ve basmakalıp düşüncelerin oluşmasına mahal verir.  

 

Bu varsayım doğrultusunda, Ermenistan ve Türkiye’de hissedilir derecede toplumun bütünlüğü 

konusunda aşırıya kaçılan bir düşünce yaygındır. İki toplumun da oldukça katmanlı olduğu göz 

ardı edilmektedir, oysa kırsal/ kentsel ayrımı, ekonomik kalkınma farklılıkları, eğitim seviyeleri, 

etnik ve dini çeşitlilik, vb konularda iki taraf da çok parçalı bir toplumdur. 

 

Ermenistan'da "Türk toplumunun" yekpare olduğu görüşü popüler bir anlayış olsa da 

Ermenistanlı bazı analistler, Türkiye'nin henüz ulusal kimliğini inşa ve geliştirme sürecinde 

olduğunu düşünüyor. Güçlü bir ulusal kimliğe dayalı ulus-devletin katı sistemi henüz Kürtler, 

Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar, Gürcüler, Araplar ve diğer azınlıklar da dahil olmak üzere, 

Türkiye'deki azınlıkların kimliklerinin yerini almayı başaramamıştır. Türkiye'deki farklı etnik 

kökenlerin oluşturduğu toplum birçok göçmeni kendi içine katmış olsa da hala daha kapsayıcı ve 

önyargısız olmaya çalışmalıdır. 

 

Ayrıca, Ermeni diasporası hakkında birçok çelişen fikrin var olduğunu biliyoruz.  Ermeni 

katılımcılar Türk hükümetinin,  Ermeni hükümeti gibi Ermeni diasporasını da kabul etmesi 

gerektiğine dair fikirler öne sürdüler. Türk hükümetinde, hala Ermenistan hükümetinin Ermeni 

Diasporasını kendilerinden taviz koparmak için kullandığı gibi yanlış bir fikir var. Bu belki de 

diğer ülkelerde çalışmak için bulunan Türkiyeli vatandaşlara Türkiye‘nin beslediği yaklaşımla 

ilgili. Türk hükümetinin hala farklı ülkelerde göçmen olarak bulunan Türk işçilerinin Türkiye’ye 

karşı sadakat beslemesi gerektiği kanaatinde. 
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Türkiye’deki bu yaklaşımın tersine,  Ermeni katılımcılar diasporada bulunan toplulukların çok 

farklı kanatlardan oluştuklarının ve yekpare olmadıklarının farkındalar. Katılımcılara göre 

diasporanın çıkarlarını ve hükümetin ve yerel politik çıkarlar birbirleriyle paralellik 

göstermeyebilirler.  Ermenistan'daki katılımcılar hatta diasporanın zaman zaman uluslararası 

platformda Soykırımı tanıma konusunda gereğinden fazla baskı uyguladığını, bunun da 

normalleşme ve nihai uzlaşma gelişmelerini negatif etkileyebileceğini söylediler.   

 

Türk-Ermeni ilişkilerinde diasporasının rolü hakkında varılan farklı varsayımların ortak noktası 

diyalog sürecine Türkiye ve Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin yanısıra Diaspora’nın da daha 

sistemik biçimde dahil olması gerektiğini göstermektedir. Katılımcılardan biri aynı zamanda  

"Diaspora-Ermenistan diyaloğu kurulmalıdır." fikrini öne sürmüştür.  

 

 

İşbirliğinde  Ekonomik Boyutun İnşası 

 

Kapalı sınırlar ve ihtilafın çözümsüzlüğü ekonomik maliyeti yükseltmeye devam etmekte. Türk-

Ermeni ticareti bağlamında, bu maliyetlerin yükselmesi Türkiye'nin doğu kesiminde ve 

Ermenistan‘da ekonomik gelişme potansiyeli negatif yönde etkilemekte. Şu an için, Türkiye'nin 

doğusu büyük ölçüde gelişmemiş bir ekonomiye sahiptir. Ermenistan'da gelir seviyesi 

durgunlaşırken Ermenistan rüşvetin azaldığı ve daha cazip bir vergi rejiminin başlatıldığı 

Gürcistan ile yabancı sermayeyi çekme konusunda rekabet etmeye çalışmakta, fakat şirketler 

Gürcistan'ı tercih etmektedirler.  

 

Katılımcılar ekonomik kalkınma yolunda istikrarlı siyasi ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli 

olduğunu düşünmekteler. Türkiye ve Ermenistan‘daki iş çevreleri şimdiden siyasi engelleri 

aşabilen güçlü bağları geliştirme konusunda yeterince çevik davranabilmişlerdir.  Bugün 

Gürcistan üzerinden yapılan ticaret oldukça zorlu bürokratik engellerle karşılaşmakta ve uzun bir 

mesafe katetmektedir. Bu zorluklar Türkiye ve Ermenistan arasındaki iş hacmini küçültüyor olsa 

da, iki tarafta da birçok aile geçimini bu ticaretten sağlamaktadır. Her iki taraftan da katılımcılar 

siyasi ilişkiler uygun hale gelirse çok iyi çalışabilecek iş kollarından bahsettiler.  
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Bu iş kollarından biri enerji ve enerji güvenliği sektörüydü. Enerji Güvenliği kullanıcılar için 

farklı enerji kaynaklarının bulunması anlamına gelmektedir.   

 

Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve dolayısıyla artan enerji talebi, aynı zamanda Avrupa'ya transit 

bir ülke olarak enerji ihracatı yapılması enerji ulaşımında farklı yollar bulunması talebini 

gündeme getirmektedir. Bir katılımcıya göre Türkiye, enerji tedarik kanalları ve transit 

yollarında çeşitliliğe gitmesi konunda Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesine önem vermesi 

gerekmektedir. Türkiye, örneğin, kömür sektöründe dünyanın en büyük ithalatçısı. Bu talebi 

karşılamak için, Ankara dünyanın en büyük kömür üreticisi ve ihracatçısı olan Rusya ile iyi ticari 

ilişkileri geliştirmek zorunda kalacaktır. Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, kömür ticaretini 

kolaylaştıracak ve ekonomik olarak yarar sağlayacaktır.  

 

Japonya'daki Fukushima nükleer santralindeki olaydan sonra dünya nükleer güvenlik ve enerji 

güvenliği konularına çok daha hassas yaklaşmaya başlayınca Ermenistan‘da enerji güvenliği 

sorunlu bir hal aldı. Bu raporun yazıldığı sırada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 

uzmanlarından oluşan bir ekip Ermenistan'ın elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını üreten 

Ermenistan'ın Metsamor santrali üzerine  "stres testleri" adı verilen bir dizi araştırma yapmakta. 

Daha yakın siyasi ilişkilerin, enerji güvenliğini ve bölgede daha büyük nükleer güvenlik 

oluşturulması konularına nasıl yararlı olabileceği konularında araştırmalar yapılmalıdır.   

 

Turizm konusunda da önemli bir potansiyel olduğu bilinmekte. Sınır açıldığında Ermenistanlılar 

sınırdan geçerek serbestçe seyahat edebilecekler. Ülkenin doğu kısmında yaşayan Türk 

vatandaşları ise Erivan’a seyahat etmekten keyif alacaklardır. Bölge uluslararası turizm 

pazarında gelişmiş sayılmaz. Bu anlamda açık sınırlar durumunda,  tarihi yerlere turistlerin kolay 

erişiminin sağlanması bölgenin turizm alanındaki açılımlarını destekleyecektir.   

 

Türk yatırımcılar iş gücünün ucuzluğundan da yararlanabileceklerdir. Ermenistan’daki asgari 

ücret 100 $ iken bu ücret Türkiye'de 400 $ 'dır. Türkiye’de zorunlu sosyal güvenlik katkı payları 

ve sigortalar Ermenistan'a kıyasla çok daha yüksektir. Kendisiyle röportaj yapılan Ermenistanlı 

bir katılımcı Ermenistan‘da tekstil sektörüne 50 milyon dolar yatırımın Ermenistan'da 10.000 iş 

yaratılmasını sağlayacağını savundu. Türkiye için bir başka avantaj ise Rusya pazarlarına 
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Ermenistan ücretsiz erişim sağlayabilmektedir. Türkiye'nin Rusya’ya olan ihracatının yüzde 30 

ithalat vergisine tabidir, ancak mal Ermenistan üzerinden ihraç edilirse Türk ürünleri için ithalat 

maliyetleri düşürebilir. 

 

Türk iş dünyası için en önemli endişe henüz diplomatik ilişkilerin tesis edilmiş olmamasıdır. 

"Biz konsolosluğumuzun olmadığı yere gitmiyoruz. Bu seyahatler güvenli olmayabilir" fikri 

daha proaktif bir şekilde Ermeni meslektaşları ile iş yapmalarını engelliyor. Ermeni iş konseyleri 

ve kişisel bağlantılar sayesinde Ermenistan'a yapılacak Türk yatırımları kolaylaştırılabilir. Ama 

herhangi bir diplomatik ilişki olmadığı için yatırım sadece Ermenistan Cumhuriyeti yasalarınca 

korunabilir fakat ikili yatırım anlaşmaları kanunlar ile korunamaz. 

 

Genel olarak, işbirliğinin beklenen ekonomik yararları önemli ve hatırı sayılır ve çok yönlü 

olabilir. Veya başka bir deyişle, sınırın sürekli kapalı tutulması, ekonomik açıdan zarar 

getirmektedir. Türkiye'de ve Ermenistan'da iş çevreleri bu potansiyelin kilidini açmak ve yeni 

köprüler inşa etmek için öncü çalışmalar yapmış olsalar da bu çalışmalar ve iş dünyası sadece iki 

ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda rol oynayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Sonuç 

 

Bu araştırma çalışması, Ermenistan-Türkiye ve bu iki ülkenin toplumları arasındaki diyalog 

sürecine uzun vadeli bir perspektife dayalı olması gerektiği inancına dayanmaktadır. Diyalog 

siyasi sürecin desteklenmesine önemli katkılar sağlayabilir, ancak bu sürecin sadece siyasi 

gelişmelere endekslenmemesi taraflar için daha umut verici görünmektedir. Diyalog, 

normalleşme ve uzlaşma süreci toplumlar üzerinde uzun vadede etkisini gösterecek ve zaman 

içinde karşılıklı yararı sağlayabilme açısından siyasi tercihleri şekillendirebilir nitelik 

kazanacaktır. Diyalog süreçlerine katılanlar, diyalog sürecindeki çalışmaları gerçekleştirebilmek 

için finansal yardım sağlayan kurumlar ve kuruluşlar garanti dahilinde olmamasına rağmen daha 

olumlu bir sonuç görebilmek için daha sabırlı bir şekilde beklemelidirler.  

 

Diyaloğun mevcut durumunu anlayabilmek için onu üç aşamalı bir sürecin parçası olarak 

görmek sağlıklı olacaktır. 

 

Sürecin ilk aşaması Protokollerin imzalanmasından sonra sağlanan siyasi ivme üzerine inşa 

edilecek diyalog süreciydi. Bu süreçte diyalog yanlıları siyasi girişimin de verdiği motivasyon ile 

daha sistematik diyalog ortakları ve sınır ötesi bağlantılar bulmaya çalıştılar. Gerekli kaynakları 

bulup, kullanmaya ve sınır ötesi sorunları için halkı bilinçlendirme kampanyası geliştirilmeye 

başladılar. Bu aşamayı tamamlanmış kabul edebiliriz.  

 

İkinci aşamada diyaloğun derinleştirilmesi ve genişletilmesi konusunda daha tutarlı bir yol 

izlenmesi ve iki taraftaki potansiyelin farkına varılması için, bu çalışmada önerilen fikirleri 

değerlendirmek gerekecektir. Aynı zamanda üçüncü aşama kabul edilen "uçuşun tepe noktası" 

için şimdiden yaratılan diyalog konusunda uzun vadeli sürdürülebilirlik, istikrar ve diyalog 

çevreleri, siyasi tepkiler hakkında tartışmalar yapabilmek Ermenistan ve Türkiye arasındaki 

siyasi ve sosyal ilişkiler anlamında yararlı olacaktır. Şu anda bulunduğumuz noktayı Türk-

Ermeni diyalog sürecinin ilk aşamasının sonu olarak görebiliriz.  
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Raporun bulgularına dayanarak, aşağıda yer verilen mesajların diyalog sürecine katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir: 

 

1) Türkiye ile Ermenistan arasındaki jeopolitik dengesizliği kabul edip, bu dengesizliğin 

ötesinde diyalog sürdürebilmek için araçların geliştirilmesi; 

 

2) Sürecinde bulunan taraflar arasında güven ve empati duygusunu geliştirmek. Tarihsel 

olaylar Ermenistan ve Türkiye'de toplumlar arası ilişkilere konusunda ne kadar ağır yük 

olarak algılansa da,  bu olaylar ilişkilerin derinleştirilmesinde bir referans noktası olarak 

kullanabilmek; 

 

3) Diyaloğu derinleştirmek ve genişletmek. İstanbul ve Erivan ötesine de ulaşarak genç 

kuşakları diyaloğa dahil etmek için stratejiler geliştirmeye çalışmak; 

 

4) Türkiye ve Ermenistan toplumlarının yekpare değil çok katmanlı olduğunu ve kendi 

toplumları içinde de fikir ayrılıkları olduğunu kabul edip, bunu siyasi kazanç anlamında 

istismar anlamında değil, diyaloğun geliştirilmesi için farklı perspektifler geliştirmek için 

kullanmak; 

 

5) Kapalı sınırların getirdiği ekonomik zararı kabullenmek ve mümkün olan her yerde 

topluluklar arasında iş bağlantıları oluşturmak için gerekli anlayışı geliştirmek; 

 

6) Türk-Ermeni ilişkilerinin bölgesel boyutu anlayabilmek,  karşılıklı yarar sağlayan politik 

sonuçlara ulaşabilmek için gelecekteki bölgesel senaryolar konusunda ortak bir 

işbirliğinin geliştirilmesin için diyalog içinde olmak. 

 

 

 


