
Türkiye’nin İsrail ve Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem1 
 

Mavi Marmara'daki sivillerin ölümünden sonra Türk yetkililerin sert açıklamalarıyla  başlayan Türkiye ve 2

İsrail arasında krize dönüşen sürecin iki ülke için de olumsuz sonuçları olmuştur. Türkiye ile İsrail arasında 

meydana gelen Mavi Marmara krizinden sonra aradan geçen altı yılın sonunda bir anlaşmaya varılmıştır. Bu 

anlaşmaya göre İsrail, Mavi Marmara müdahalesinde hayatını kaybeden insan hakları aktivistlerinin 

ailelerine toplam 20 milyon dolar tazminat ödeyecek,  İsrail Gazze’ye yönelik ablukanın Türkiye’nin kabul 

edeceği şekilde esnetilmesini kabul edecek, buna göre Türkiye Gazze’ye İsrail’in kontrolündeki Aşdod 

Limanından insani yardım götürecek, bu yardımlar İsrail’in gözetiminde ülkeye girecek, Türkiye, Gazze’ye 

200 yataklı bir hastane inşa edecek, askeri malzeme içermeyen insani yardımlar götürecek, on dört tonluk 

ilk yardım bayramdan önce Filistin’e ulaşmış olacak, bölgedeki altyapı güçlendirilecek, Gazze’de mevcut 

enerji ve su krizine çözüm getirilecek, Almanya ile birlikte Gazze’nin enerji altyapısı ve elektrik dağıtım 

şebekesi güçlendirilecek, çözümsüz gibi duran su sorununu çözmek için deniz suyunu içme suyuna çeviren 

bir birim kurulacak, Cenin bölgesinde birçok konut inşa edilecek, yol, ulaştırma, belediye hizmetleri gibi 

altyapı yatırımı gerektiren projeler gerçekleştirilecektir.3 Bu kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi biraz 

zaman alacak olsa da yardım gönderme gibi hususlar kısa sürede gerçekleştirilerek bu sayede Filistin 

halkının bir miktarda olsa sorunları giderilecektir. 

 

İsrail ile ilişkilerimiz yumuşarken Rusya ile de benzer yönde adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran 2016 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 

yazmış olduğu Su-24 savaş uçağında hayatını kaybeden pilotun ailesine yönelik duymuş olduğu üzüntü ile 

ilgili mektup girişiminden sonra 29 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinde4 iki ülke için 

önemli konu başlıkları ele alınmıştır. Bunlardan ilki Putin İstanbul Atatürk Havaalanında gerçekleşen 

saldırıya ilişkin taziyelerini iletmiş, iki lider uluslararası terörizme karşı mücadele edilmesi gerektiğini 

vurgulamış, Türkiye'ye karşı uygulanan turizm yaptırımlarının kalkabileceği ifade edilmiş, iki ülke arasındaki 

geleneksel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanarak iki lider kişisel olarak görüşmesi ve 1 Temmuz 2016'da 

Soçi'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında iki ülke dışişleri 

bakanlarının görüşebileceği ifade edilmiştir. Bu görüşme sonucunda Putin, Türkiye'ye yönelik tur satışı ve 

charter uçuşları kapsayan yaptırımların kaldırılmasına karar vermiştir.5 Tur satışı ve charter uçuşlarına ilişkin 

yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kararın Türk turizm sektörüne olumlu yansıyacağı tartışılamaz bir 

gerçektir. 
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Bölgede bir an önce barış ortamının sağlandığında iki ülke toplumu ve ekonomisinin rahatlatacağı açıktır. 

Bunun yanı sıra ilişkilerde 23 Eylül 2015 tarihinde Moskova’da gerçekleşen Erdoğan ve Putin'in katılmış 

olduğu Moskova Camii açılışı düzeyine dönülmesi arzulanan bir seviye olarak mevcudiyetini korumaktadır.6 

 

Tüm bu gelişmeler ışığında İsrail ile ilişkilerde Mavi Marmara saldırısı sonrası meydana gelen krizin ve Rusya 

ile olan ilişkilerde Su-24 savaş uçağının düşmesinden sonra ortaya çıkan krizin etkilerinin aşılması için ciddi 

adımlar atılması gerektiği ortadadır. Öncelikli olarak ekonomik ve ticari ilişkilere ağırlık verilmelidir. 2016 yılı 

Ağustos ayında İstanbul'da açılması düşünülen 3. Köprünü açılışının Erdoğan, Putin ve Filistin devlet başkanı 

Abbas ile yapılması ilişkilerin normalleşmesine etkisi olacaktır. İsrail ile olan ilişkilerde de Mavi Marmara 

saldırısında ölenlere ödenecek tazminatın bir an önce ödenmesi ve Filistin'e yönelik ablukanın hafifletilmesi 

önemlidir. Bir diğer önemli husus ise Filistin'in içme suyu sorunudur. Bilindiği üzere Türkiye üzerinden Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) kanallarla Türk suyu taşınmıştır. Bu suyun adadan yine deniz altından 

Filistin'e taşınması projesi gibi  projeler gündeme getirilebilir. Filistin'in enerji sorununun çözümünde de üç 

ülke birlikte harekete edebilir. Türk İsrail ilişkilerinin normalleşmeye başlamasından sonra bu alanda ilk 

adım atılmış ve Enerji Bakanlığından bir komite Filistin'e giderek Filistin'in enerji sorununun çözümü için 

incelemelere başlamıştır.7 Türkiye'nin hem İsrail ile hem de Rusya ile kuracağı yakın ilişkiler Türk 

ekonomisini rahatlatacak ve Türkiye'nin terörizme karşı olan savaşını güçlendirecektir. Rusya ve Türkiye 

bölgede terör örgütlerine karşı ortak savunma ve saldırı çalışması gerçekleştirebilir. Bölgede varlığını 

güçlendiren terör örgütleri Rusya'nın farklı kimlikleri bünyesinde barındırması nedeniyle Türkiye kadar 

Rusya'yı da tehdit etmektedir. Bugün için bu örgütlerin Rusya'da eylem yapmaması ileride yapmayacağı 

anlamına gelmez. Atılacak bu adımlar bölgesel barışa olumlu katkı sağlayacaktır.  
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