
 

BAŞKAN ŞENSOY “EKONOMİK NATO GELİYOR” 

 

Türkiye - Rusya Yuvarlak Masa Toplantılarının dördüncüsü 23 - 24 Ekim 2013 tarihlerinde 

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapıldı. 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Moskova Devlet Üniversitesi iş birliğiyle 

dönüşümlü olarak gerçekleştirilen toplantıların dördüncüsü “Yeni Dönem Türkiye - Rusya 

İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” temasıyla 23 - 24 Ekim 2013 tarihlerinde Rusya’nın başkenti 

Moskova’da icra edildi. 

M. B. Lomonosof Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsü Salonu’nda 

gerçekleştirilen toplantıya TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, TASAM Başkan Yardımcısı (E) 

Büyükelçi Murat Bilhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve 

TASAM Orta Asya Uzmanı Dr. Almagül İsina’dan oluşan heyet iştirak etti. 

Rus Heyeti’nde ise Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmalar Enstitüsü’nden 

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Mihail Serafimoviç Meyer, İSAA Ens. Müdürü Prof. Dr. İgor 

İşenaliyeviç Abilgaziyev, Prof. Dr. M.F. Vidyasova, Doç. Dr. Telman Gadjiyeva, Doç. Dr. Anar 

Ahmetbekkızı Gadjiyeva, Prof. Dr. Aleksandr Şaydatoğlu Kadirbayev, Prof. Dr. Taymuraz 

Musaoğlu Karayev, Prof. Dr. Viktor G. Korgun, Prof. Dr. Natalya S. Kuleşova, Prof. Dr. Tayır 

Mahamadoviç, Doç. Dr. Olga A. Maşkina, Prof. Dr. Vitali A. Melyantsev, Prof. Dr. Mihail A. 

Mikhalov, Prof. Dr. Dmitriy M. Nasilov, Doç. Dr. Elena A. Oganova, Doç. Dr. V.İ. Şlıkov, Prof. 

Dr. Jibek Syzdykova ve Prof. Dr. Leonid A. Fridman yer aldılar. 

Toplantıda “Küresel ve Bölgesel Yeni Rekabette Türkiye ve Rusya; Ortadoğu’da Fırsatlar ve 

Riskler”, “Türk-Rus İlişkilerinde Ortadoğu”, “Türkiye ve Rusya Arasında Örtüşen ve Ayrışan 

Çıkarlar” ile “Küreselleşme Ortamında Türkiye ve Türk Devletleri” konuları ele alındı. 

Süleyman Şensoy “Dünyanın tekrar - 20. yüzyılın başındaki gibi - rekabet eden ülkeler ve 

rekabet edilen ülkeler olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz” 

Konuşmasında 21. yüzyılın çok kutuplu bir dünyanın belirginleştiği bir yüzyıl olarak başlayıp 

bunun süratle devam ettiğini belirten TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, yeni düzenin çok 

farklı oyuncularının olduğunu,  devletlerin rolünün oldukça kısıtlandığını ve yine devletlerin 

doğasının hızla değiştiğinin altını çizerek söz konusu değişime ayak uyduramayan devletlerin 

defansif kurumlarının gittikçe işlevsiz hale geldiğinin birçok ülkenin savrulmasından 

anlaşıldığını söyledi. 



Başkan Şensoy çok kutupluluğun “entegrasyon”, “mikro-milliyetçilik” ve “öngörülemezlik” 

olarak isimlendirilebilecek üç yeni temel parametre getirdiğini Türk - Rus ilişkilerini ikili ve 

çok taraflı olarak bu parametreler üzerinden birlikte inceleyebileceklerini dile getirdi. 

 

Dünyada çok farklı entegrasyon çalışmalarının bulunduğunu ve tamamına yakınının Avrupa 

Birliği tecrübesini model aldığını söyleyen Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Latin 

Amerika’dan, Asya’dan, Afrika’dan çok çeşitli örnekler verilebilir. Bunları zaten siz de 

biliyorsunuz. Fakat çok yeni bir gelişme var: Altını çizmekte fayda görüyorum; Avrupa Birliği 

ve Amerika arasında başlatılan Trans-Atlantik Ticaret Yatırım Ortaklığı süreci… Bu 

NAFTA’dan dolayı Kanada ve Meksika’yı da kapsıyor. Ardından da Trans-Pasifik’teki dört 

ülkeyi ( Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya’yı ) kapsıyor. Bunlar birinci derece 

Batılı müttefik ülkeler. Yeni bir ekonomik blok oluşuyor…  

 

Dünyanın geri kalanında ise Rusya ve Çin’in başını çektiği yeni güç adayları bu bloklaşmanın 

karşısında yer alıyor. Latin Amerika’dan Brezilya’yı da yeni bir bölgesel güç adayı olarak 

unutmamak gerekiyor. Daha doğrusu yeni bir “ekonomik NATO”nun bir güç olarak 

doğduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tam görülebilir hale geleceğini de söylemekte 

sakınca olmadığını düşünüyorum. Çünkü Batılı ekonomilerin kaybettiği ivmeyi yakalaması için 

bu süreç adeta bir zorunluluk olarak duruyor. Dünyanın tekrar - 20. yüzyılın başındaki gibi - 

rekabet eden ülkeler ve rekabet edilen ülkeler olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz”. 

 

Başkan Şensoy sözlerini “Suriye konusunda Rusya ve Türkiye olarak farklı alanlardayız. Farklı 

önceliklerimiz var. Fakat Suriye’nin bir an önce istikrara kavuşması noktasında ortak bir karar 

söz konusu. Yine de Suriye deneyimi Türkiye - Rusya ilişkileri açısından çok önemli tarihsel 

tecrübeyi ortaya çıkarmıştır diye düşünüyorum: çünkü bu süreç, güçlü rekabet ve güçlü 

işbirliğinin aynı anda yönetilmesini sağladı. Duygusal yaklaşarak güçlü iş birliği alanlarına 

karşılıklı olarak zarar vermemeliyiz.  Hem Karadeniz - Kafkaslar’da, hem Orta Doğu’da, hem 

Orta Asya devletlerinde ve diğer bölgesel konularda dünyadaki yeni trendler ışığında Türkiye 

ve Rusya’nın önünde inşa edilecek çok büyük kapasite olduğuna inanıyorum” diyerek 

tamamladı (TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un 4. Türkiye - Rusya Yuvarlak Masa 

Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın tamamını okumak için lütfen tıklayınız). 

 

Murat Bilhan “Türkiye - Rusya ilişkilerinde “zero-sum-game”e düşülmemeli” 

Konuşmasında tarihsel perspektifte Türkiye - Rusya ilişkilerinin zayıf ve güçlü yönlerini ele 

alan TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan güven eksikliğinin, belki de iki 

ülkenin stratejik ortak olabilmesinin önündeki en büyük engeli teşkil ettiğine değinerek halen 

çatışmasız, ama güven eksikliğine dayalı ve bu arada şartların zorlamasıyla mecburi bir 



ekonomik iş birliğini eksenine alan bir ilişki şekli sürdürüldüğünü, “aslında bu zoraki 

alışverişin hacmi göz önünde tutulursa, ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığı kolaylıkla 

görülecektir” dedi. 

(E) Büyükelçi Bilhan Murat Bilhan Türkiye-Rusya ilişkilerinde “zero-sum-game:sıfır toplamlı 

oyun” olarak nitelendirilebilecek hatalara düşülmemesi gerektiğini söyleyerek ilişkilerde 

olumlu ivmeye yol açabilecek yedi  noktaya değinerek bunların öne çıkarılmasının iki ülkenin 

de yararına olacağının altını çizdi (konuşmanın tamamını okumak için lütfen tıklayınız). 

 

Esra Hatipoğlu 

Genel olarak taraflardan birinin (Türkiye) halkların kendi kararları üzerinden bazı 

çıkarsamalar yaptığını, diğerinin (Rusya) daha fazla egemenlik ve iç işlerine karışmama 

üzerinden bir dış politika okumasına gittiğini söyleyen Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise yaptığı 

konuşmasında “Rusya ile Türkiye’nin ilişkilerinde Suriye özeline bakarsak, Suriye her şeyden 

önce Türkiye’nin komşusu. Oldukça fazla sayıda mülteci var. Müdahil olmamanın imkanı da 

bulunmamakta.  Sınır olarak da, insani olarak da bulunduğunuz konum gereği, bir 

müdahilliğiniz söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunları belki politika oluşum sürecinde 

ayrıştırmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında aslında Rusya Suriye’den çok 

fazla uzakta bir ülkedir” dedi. 

TASAM Heyeti 24 Ekim’de Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Adnan Sezgin’e bir nezaket 

ziyaretinde bulundu. Heyet Prof. Dr. V.İ. Bernadskiy’in anısına düzenlenen Uluslararası 

“KÜRESELLEŞME -2013” Kongresi’ne de katılırken TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi 

Murat Bilhan Kongre’nin açılış oturumunda bir konuşma yaptı.  

 

 

 

 

 

 

 


