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2017 yılı zor, sıkıntılı ve Türkiye’nin dış politikasında derin izler  bırakan bir yıl olarak 
hatırlanacak. Türkiye’nin Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı dünyası ile ilişkile-

rinde durağanlık yaşanması belki de yıla damga vuran dış politika gelişmelerinden 
biri olarak öne çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında, müttefiklerimiz ile genel olarak hem 
ikili hem çok taraflı ilişkilerde aramızın açılmakta olduğu, karşılıklı ziyaretlerin azal-
dığı dikkati çekiyor. Bu durum da ister istemez Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmakta 
olduğu, hatta Türkiye’nin NATO ile dahi arasının açılmakta olduğu gibi gerçeği yan-
sıtmayan görüşlerin dile getirilmesine yol açıyor.

Batı ile ilişkilerde beliren bu görünüm, Türkiye’nin bir yandan da Rusya ile olan ilişki-
lerinde kaydedilen gelişmeler nedeniyle daha çok dikkati çekiyor. Aslında 24 Kasım 
2015 tarihinde bir Rus askeri uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle başlayan 
kriz hatırlandığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu kadar hızlı bir şekilde yeniden 
normalleşebileceğine inananların sayısı oldukça az idi. Güçlü bir diplomasi ve iki 
tarafın krizi aşmak amacıyla gösterdikleri siyasi irade, kısa süre içinde iki ülke ara-
sında yeniden yakınlaşmanın başlamasına yol açtı.

2015 yılının Kasım ayının sonundan 2016 yılının Haziran ayının sonuna kadar geçen 
dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan kriz dönemi karşılıklı ikili ticari ilişkiler-
de önemli bir gerilemeye yol açmıştı. Aynı şekilde, Türkiye’ye Rusya’dan gelen turist 
sayısında yaşanan güçlü azalma da Türkiye’nin turizm sektörüne 2017 yılına kadar 
sarkan olumsuz bir yansıma oluşturmuştu. Bütün bu gelişmeler iki ülke arasındaki 
ilişkilerin belki de onarılması çok güç bir soğukluk içine girdiği yorumlarına yol aç-
mıştı. Korkulan olmadı. Tarih boyunca sık sık savaşan bu iki ülke  bugün birbirleriy-
le doğrudan kara komşusu olmasalar dahi bitişik  bir coğrafyayı paylaşıyorlar. Bu 
jeopolitik gerçeklik aralarındaki diyaloğun yeniden kurulmasını ve ilişkileri yeniden 
normalleştirme çalışmalarına başlanmasını zorunlu kıldı.

Türkiye ile Rusya, Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Asya, Hazar Havzası, Orta 
Doğu ve Doğu Akdeniz’de tüm dünyanın dikkatini çeken sorunlarla yan yana ve baş 
başa yaşıyorlar. Dolayısıyla, aralarındaki görüş farklılıklarından çok sorunların çözü-
müne yönelik ortak arayışları öne çıkarmaları gerekiyor. Uluslararası konjonktürün 
bir bakıma zorunlu kıldığı bu gerçeği kalıcı görmek ve Türkiye’nin dış politikasında 
bir “eksen değişikliği” olarak yorumlamak uluslararası ilişkilere bakışta sebep-so-
nuç ilişkisinden uzaklaşan indirgemeci bir yaklaşım olur. Bu yanılgıya düşmemek 
gerekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 2017 yılı içinde se-
kiz defa buluştular. İlk buluşma Türkiye ile Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Kon-
seyi (ÜDİK) toplantısı vesilesiyle Moskova’da 10 Mart tarihinde gerçekleşti. İkinci gö-
rüşme ise 3 Mayıs tarihinde Soçi’de idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya 2017 
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yılının başında yaptığı bu iki ziyaretin 
birincisini daha çok ikili ilişkilere ağırlık 
verilen ve ÜDİK nedeniyle gerçekle-
şen bir ziyaret olarak görmek mümkün. 
Her hal ve karda, iki lider bu tür ziyaret-
lerde bile bölgesel ve uluslararası me-
selelere değiniyorlar. Soçi’de gerçek-
leşen görüşmenin ağırlıklı konusu ise 
Suriye idi. Bu açıdan bakıldığında da, 
Soçi buluşması bir bakıma 2017 yılının 
başından itibaren hayata geçirilen ve 
Suriye’de barışın temini için sürdürülen 
Cenevre görüşmelerini desteklemek 
amacıyla başlatılan “Astana Süreci”nin 
devamı olarak gerçekleşmişti. 2017’nin 
üçüncü ve dördüncü buluşmaları çok 
taraflı toplantılar çerçevesinde gerçek-
leşti. 15 Mayıs’ta Pekin’de “Tek Kuşak 
Tek Yol” konferansı, ardından da 8 
Temmuz’da Hamburg’da G20 Zirvesi 
Putin ve Erdoğan’ı yeniden buluşturdu. 
28 Eylül’de ise Putin Ankara’ya geldi ve 
iki liderin 2017 yılındaki beşinci buluş-
maları gerçekleşti.

Bu görüşmeleri altıncı ve yedinci gö-
rüşmeler olarak 13 ve 22 Kasım’daki 
Soçi buluşmaları izledi. Son olarak da 
Putin Mısır ve Suriye’ye yaptığı ziyaret-
ten dönerken 12 Aralık tarihinde bir kez 
daha Ankara’ya uğradı. Çok taraflı iki 
görüşmeyi bir yana bırakacak olursak, 
Putin iki kez Ankara’ya geldi, Erdoğan 
ise bir kez Moskova üç kez de Soçi 
olmak üzere dört defa Rusya’ya gitti. 
Sekiz buluşmanın altısı ikili ziyaretler 
çerçevesinde gerçekleşti.

Türkiye ile Rusya arasında en üst dü-
zeyde bu kadar sık yapılan görüş-
melerde hangi konuların ele alındığı 
elbette merak konusu. İkili ilişkiler bağ-
lamında öne çıkan konular Türk Akımı, 
Akkuyu Nükleer Santralı’nın yapımı ve 
Türkiye’nin Rusya’dan almayı öngördü-
ğü S-400’lerin satışı. Bölgesel ve ulus-
lararası sorunlar bağlamında ise önce-
likli dosyayı Suriye oluşturuyor.

Türkiye enerji ihtiyacı açısından ithala-
ta bağımlı bir ülke. Bu denklemde Rus-
ya ağırlıklı bir yer tutuyor. Gerek petrol 
gerek doğalgaz ithalatı bakımından 
Türkiye’nin enerji ihtiyacında en önemli 
tedarikçi konumu Rusya’ya ait. Bu tab-
lo Rusya’nın kurmakta olduğu Akkuyu 
Nükleer Santralı ile bir de nükleer ener-

ji boyutu kazanmış durumda. Dolayı-
sıyla, kimi çevrelerde Türkiye’nin enerji 
üretiminde Rusya’ya bağımlılığının ar-
tık kritik bir düzeye eriştiği görüşü dile 
getiriliyor. Türk Akımı projesi daha çok 
Rusya’nın Ukrayna’yı devre dışı bırak-
mak ve Avrupa’nın Rus doğalgazına 
bağımlılığını pekiştirmek maksadıyla 
yürütülen bir proje. Bu projenin ger-
çekleşmesi Rusya’nın küresel düzeyde 
önemli bir doğalgaz ihracatçısı olma 
kozunu kaybetmemesi için önem taşı-
yor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sa-
vunma sistemi almasıyla ilgili açıkla-
malar ise tüm ikili görüşmeler ertesin-
de daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından kamuoyu ile paylaşılan bir 
bilgi olmaya devam ediyor. Bu konuda 
Putin’in Türk muhatabı kadar açıklayı-
cı bir söylem kullandığına henüz pek 
rastlanmadı. Bununla birlikte, bir NATO 
üyesi ülkenin Rusya’dan böyle bir sa-
vunma sistemi satın alacak olmasının 
NATO içinde bir tartışma yaratması 
Rusya’yı memnun ediyor, müttefikler 
de bu işbirliğini Türkiye’nin NATO ile 
mevcut ilişkilerini zayıflatan bir gelişme 
olarak görmeye devam ediyor.

Suriye konusu Türkiye ile Rusya’nın 
üzerinde en çok konuştukları dosya-
yı oluşturuyor. Astana Süreci’nin ön-
gördüğü Suriye’de dört çatışmasızlık 
bölgesi oluşturulması fikri başından 
beri Türkiye ile Rusya’nın birlikte hazır-
ladıkları bir proje idi. Sonuç olarak iki 
ülke İdlib’teki çatışmasızlık bölgesinin 
sorumluluğunu da birlikte üstlendiler. 
Buna rağmen, Idlib’te çatışmasızlık 
bölgesi kurulmasının gereği olan top-
lam oniki gözlem noktasının Türkiye 
tarafından oluşturulması süreci bek-
lendiği kadar hızlı ilerlemiyor. Türkiye’yi 
suçlamamak için Rusya tarafından çok 
öne çıkarılmasa da, bu durumun 2018 
yılının ilkbaharında devlet başkanlığı 
seçimi yaşayacak olan Putin’i memnun 
etmediğini düşünmek yanlış olmaya-
caktır. Esasen Putin’in son Ankara zi-
yareti öncesinde yaptığı açıklamada 
Suriye’de terörle mücadelenin artık bit-
tiğini, dolayısıyla Rusya’nın da yavaş 
yavaş Suriye’den askerlerini çekmeye 
başlayacağını açıklaması  bu gelişme-
lerle bağlantılı olarak değerlendirilmeli.
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Bütün bu ilişkiler yumağı dışarıdan bakıldığında 
Türkiye’nin Batı’dan ve geleneksel ittifak bağlan-
tılarından kopmakta olduğu ve Rusya odaklı yeni 
bir ittifaka doğru ilerlediği kaygısına yol açıyor. 
Oysa 2018 yılı Türkiye-Rusya ilişkileri açısından 
yeni sınamalarla dolu. Rusya, Cenevre’de süren 
Suriye barış sürecine ivme kazandırmak için Su-
riye Halkları Demokratik Kongresi’ni toplamak isti-
yor ve bu toplantıya PYD’nin ağırlıklı olarak içinde 
yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’ni de davet 
etmek istiyor. Uluslararası gözlemciler Putin’in bu 
konuda Esad’ı dahi ikna ettiğine ve sahada yer 
alan grupların Suriye’nin geleceği kurulurken ma-
sada da yer almasını sağlamaya gayret ettiğine 
inanıyorlar. Bu haberler Türkiye’yi rahatsız ediyor.

Öte yandan, son olarak Kudüs konusunda başla-
yan gerilim ve Türkiye’nin bu konuda İslam İşbir-

liği Teşkilatı’nı olağanüstü zirve toplantısını davet 
etmesi, toplantıda da Doğu Kudüs’ün Filistin’in 
başkenti olarak tanınması talebini içeren bir ortak 
bildiri yayımlanması, bölgede dengeli ve İsrail’i 
karşısına almamaya gayret eden bir çizgi izleyen 
Rusya’yı rahatsız ediyor. Kremlin’in sözcüsü tara-
fından “Kudüs konusunda Türkiye ile görüşlerimiz 
tam olarak örtüşmüyor” şeklinde bir ifade kullanıl-
ması da buna işaret ediyor.

Rusya’nın Suriye’den asker çekmeye başladığını 
ilan etmesinin,  önümüzdeki dönemde Türkiye ile 
Suriye arasında belirebilecek bir gerginlik ve tır-
manmaya karşı Rusya’nın Şam üzerindeki etkisini 
kullanma konusunda eskisi kadar ısrarlı olmama-
sı sonucunu doğurabileceği de hatırda tutulmalı. 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın alması 
ile ilgili gelişmeler de beklenen süratle ilerlemiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyareti kapsamında 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
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Ancak burada üzerinde önemle durulması gereken, Türkiye’nin Rusya ile sürdürdüğü bu 
alışverişe rağmen Fransa ve İtalya tarafından oluşturulan EUROSAM projesi konsorsi-
yumuna katılmasıdır. Bu da gerek savunma sanayiini geliştirme, gerek ulusal güvenliğini 
pekiştirme konularında Türkiye’nin NATO müttefikleri ile arasına iddia edildiği gibi mesa-
fe koymadığını gösteren bir gelişme olarak görülmeli.

2017 yılı dış politika açısından zor geçti. 2018 yılında önümüzde belirecek yeni sınamalar 
2017’den farklı gözükmüyor. Türkiye’nin çok yönlü ancak taahhütlerine bağlı, güvenilir, 
inandırıcı ve öngörülebilir dış politika uygulamalarına dönmesi halinde zorlukları ve en-
gelleri aşmak daha kolay olacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13 Aralık 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilen, 48 ülkenin katıldığı zirve ile Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıdı.

Kudüs konusunda başlayan gerilim ve 
Türkiye’nin bu konuda İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nı olağanüstü zirve toplantısını davet 
etmesi, toplantıda da Doğu Kudüs’ün Filistin’in 
başkenti olarak tanınması talebini içeren bir 
ortak bildiri yayımlanması, bölgede dengeli 
ve İsrail’i karşısına almamaya gayret eden bir 
çizgi izleyen Rusya’yı rahatsız ediyor. 


