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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra Rusya’n›n örtüsünün kalkt›¤› Kafkasya ve Orta As-
ya’da yeni jeopolitik boflluklar›n oluflmas›yla beraber, ortaya ç›kan yeni güç dengeleri içinde
enerjinin jeopoliti¤i, çok zengin petrol ve do¤al gaz yataklar›na sahip olan Hazar co¤rafyas›n› kü-
resel paylafl›m sahas› haline getirmektedir. Sahip oldu¤u rezervlerle beraber Hazar Bölgesi pet-
rol ve do¤al gaz zenginlikleri aç›s›ndan ikinci Basra Körfezi konumuna gelme yolundad›r. Jeopo-
litik öneminin yan› s›ra, kritik enerji kaynaklar›n› da bünyesinde bulunduruyor olmas› nedeniyle
Hazar, son zamanlarda dünya siyasi ve ekonomisine yön veren güç oyuncular›n›n da içinde yer
ald›¤› karmafl›k bir denklem haline gelmektedir. Hazar’›n bir türlü çözüme kavuflturulamayan
“statü” sorunu da, asl›nda uluslararas› çapta yürütülen jeopolitik üstünlük mücadelesinin bir ne-
ticesidir. Rusya Federasyonu (RF), Hazar petrol ve do¤al gaz ak›fl›n› denetim alt›nda tutmaya ve
eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki etkinlik ve varl›¤›n› korumaya çal›fl›rken; ABD de Rusya’y› saf
d›fl› ederek petrol boru hatlar› projeleriyle ve güçlü petrol flirketleriyle bölgeye zorla girmeye ça-
l›flmaktad›r. Bu makaledeki amac›m›z;  k›y›dafl ülkelerle beraber küresel aktörlerin bölgedeki nü-
fuz mücadelesinin Türkiye’nin enerji güvenli¤ine olan etkilerini ortaya koymakt›r.

The Impact of Geopolitical War in the Caspian Sea on Turkey’s Energy Security

After the collapse of Soviet Union: Russia has lost his influence on Caucasian and Centre Asian
region. This caused for new geopolitical gaps in the Caspian region, which has rich oil and gas
sources. Also, balance of powers has been changed and the region becomes a global market to
share. Caspian Region is on its way to become second Persian Gulf with its rich oil and gas
sources. Not only with its geopolitical importance, but also with the owning of critical energy
sources, Caspian is becoming complicated balance including global actors, which are able to
shape global politics and economy, recently. Caspian’s statute issue, which has not been solved
yet, is consequences of international fight to hegemony. While Russian Federation tries to keep
Caspian oil and gas transport under its own control and tries to keep his influence alive in for-
mer Soviet Republics, the United States aims to leave Russia ineffective and getting strong in
the region with oil transportation projects and  powerful oil companies. In this article we will
analyze the impact of Caspian countries and global actor’s power struggle on Turkey’s energy
security. 

1. Giriş:

Enerji tarih boyunca gerek iktisadi gerekse sosyal ha-
yatın en vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuş, üret-
ken yapısının çevirici gücü olması nedeniyle de sü-
rekli biçimde toplumların gündemini meşgul etmiştir.
“Sanayi devrimi” ile, çeşitli jeolojik oluşumlar sonra-

sında yeraltında meydana gelen kömür, petrol ve do-
ğal gaz rezervlerinden yararlanmanın yolu bulunmuş
ve uygarlık bugünkü düzeyine erişmiştir. 
Petrolün bir enerji kaynağı olarak stratejik değer ka-
zanması ise, 20’nci yüzyılın başında Churchill kabi-
nesinin, İngiliz donanması yakıtının kömürden petro-
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le dönüştürmesi kararını alması ile birlikte gerçekleş-
miştir.1 En önemli Stratejik hammadde durumuna ge-
len petrole yönelik temel anlayış; Churchill’in şu söz-
leriyle “Petrolü elde etmenin iki yolu vardır: Ya barış
içinde deniz taşımacılığıyla getirmek; ya da savaş ya-
parak uzak ülkelerden elde etmek”belirlenmiştir.2 Pet-
rol yeni kazandığı stratejik önemiyle politik gelişmele-
ri derinden etkilemeye başlamış, tüm 20’nci yüzyıl bo-
yunca üstünlük ve egemenliğin simgesi olmuştur.
Her iki dünya savaşının sağlamış olduğu deneyimler
ve petrole dayalı hızlı endüstrileşme, Küresel aktörle-
rin petrolün öneminin uluslararası politikada en üst
düzeyde ele alınmasını gerekli kılmıştır. Petrole
odaklanan dış politikalarında, petrol zengini ülkelerin
iktidarlarını yönlendirerek bu hammaddenin arzını
kendi insiyatifleri doğrultusunda kontrol altına almaya
başlamışlardır. Böylece petrol üreten ülkelerin, dünya
petrol ticaretindeki etkinliğini de kırmışlardır.
İkinci dünya savaşının sona ermesinden Sovyetler
Birliği’nin dağılmasına kadar geçen sürede dış dün-
yaya kapalı, komünist idare altında bulunan tüm Sov-
yet alanları gibi Hazar ve Hazar enerji kaynakları da
bir bekleme dönemine girmiştir. Varşova Paktı’nın yı-
kılmasıyla iki kutuplu dünya düzeninden, henüz istik-
rar kurulmamış olan çok kutuplu dünya düzenine ge-
çilmiş ve bu durum 21’nci yüzyılın arifesinde yeni si-
yasi oluşumlar, yeni tehdit algılamaları ve yeni ekono-
mik mücadelelere açık bir ortam yaratmıştır. Kafkas-
ya ve Orta Asya, 19. yüzyılda Rusya ile İngiltere ara-
sında “Büyük Oyun” olarak adlandırılan çekişmelere
sahne olmuştur. Günümüzde ise Sovyet Rusya’nın
çökmesi ile “Yeni Büyük Oyun” oynanmaya başlan-
mıştır.3 Bugün oynanan yeni sömürgeci oyunun kural-
ları yüzyıl öncesinden çok daha karmaşıktır: ABD, İn-
giltere’nin öncü rolünü devralmış, Rusların yanı sıra
Çin, Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve İran gibi ülkeler de
güç arenasına dahil olmuşlardır. Ayrıca bölgedeki
uluslararası şirketler de kendi çıkarları doğrultusunda
strateji izlemektedirler.4 Oynanan Büyük Oyunun he-
defi ise, ortaya çıkan jeopolitik boşlukta, keşfedilmiş
olan yeni petrol deposudur. Bu depo, Sovyet Yöneti-
mi altında yabancılara kapalı kalmış ve Batıdan so-
yutlanmış olan Hazar Bölgesi’dir.
Hazar Bölgesine olan önemin giderek artmasının ar-
dında, iki tarihsel olayın önemli katkısı bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi; bölge kaynakları üzerinde Sovyet
egemenliğinin kırılmasına yol açan Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasıdır. İkincisi ise, 11 Eylül 2001’de
ABD’ye hedef olan terörist saldırılardır. 11 Eylül son-
rası Ortadoğu’daki istikrarsızlık, ülkelerin ihtiyacı olan
enerji kaynaklarını sürekli, emniyetli ve ucuz olarak
temin etmesini tehdit etmektedir. Bu da Ortadoğu’ya

alternatif kaynak arayışını arttırmıştır. Bu nedenle Ha-
zar’daki politikalar Ortadoğu gibi petrol ve doğal gaz
yörüngesinde şekillenmektedir.
Statüsünün deniz mi, göl mü olduğu konusunda he-
nüz bir anlaşmaya varılamayan Hazar Bölgesi’ne
Sovyetlerin çöküşüyle beraber, İran’ın yanı sıra dört
yeni bağımsız devlet katılmıştır: RF, Kazakistan,
Azerbaycan ve Türkmenistan.5 Bağımsızlıklarını ka-
zanan Hazar ülkeleri için ilk yıllarda, her ne kadar
zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip olsalar da pa-
zarlara çıkış yollarının hepsinin Rusya üzerinden ol-
ması nedeniyle bağımsızlıkları ekonomik bağımsız-
lıkla desteklenmesi mümkün olmamıştır. Ekonomik
bağımsızlıklarını kazanabilmek için ellerindeki yega-
ne kozun, sahip oldukları hidrokarbon rezervleri oldu-
ğunun farkına varmışlardır. Bu nedenle de, Hazar’ın
bir türlü çözüme kavuşturulamayan “statü” sorununu,
uluslararası çapta yürütülen jeopolitik üstünlük müca-
delesinin bir aracı haline getirmişlerdir.
Verilerden anlaşılacağı üzere Hazar Bölgesi, zengin
hidrakarbon yatakları ve jeopolitik konumu ile Avras-
ya coğrafyasının en önemli bölgesi ve Batı’nın ulusla-
rarası arenada sergilediği nüfuz mücadelesinin odağı
durumundadır. Türkiye ise bu koşullar dahilinde böl-
geye olan yakınlığı ve enerji aktarım projelerinin top-
rakları üzerinden planlanması nedeniyle yeni bir stra-
tejik önem kazanmıştır. Türkiye’nin bağımsız Cumhu-
riyetler’le olan tarihi ve kültürel bağlarını temel alarak
ABD’nin Çoklu Boru Hatları (ÇBH) stratejisini destek-
ler mahiyette yürüteceği bir dış politikanın, enerji ihti-
yacının karşılanması ve enerji güvenliğinin tesisinin
yanı sıra bölgede var olan nüfuz mücadelesinde be-
lirleyici aktör konumuna gelmesinde de büyük rol oy-
nayacağı değerlendirilmektedir. Çalışmamız dâhilin-
de ele alınacak olan bu konular; Hazar’da yürütülen
jeopolitik mücadelenin ve Hazar’a kıyısı olan devlet-
lerce sürdürülen statü sorununun proaktif yaklaşım-
larla yakından izlenmesi ve planlanan projelerin ha-
yata geçirilmesiyle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı-
lığının azaltılması ve enerji güvenliğinin temini üzeri-
ne bir düşünsel çıkarımla sonlandırılacaktır.
2. Hazar Bölgesi Petrol ve Doğal gaz Rezervleri: 

700 NM uzunluğundaki Hazar Bölgesi’nin petrol ve
doğal gaz rezervlerinin önemli bir kısmı daha gelişti-
rilmemiş, büyük kısmında henüz araştırma dahi yapıl-
mamıştır. Hazar’a kıyısı bulunan ülkelerin tespit edil-
miş rezervlerinin yanı sıra araştırma yapılmamış sa-
halar da düşünüldüğünde, karşımıza küçümsenme-
yecek boyutlarda bir enerji potansiyeli çıkmaktadır.
Batılı şirketler, ilgilerini 1991-1992’de Batı Sibirya’ya,
1993-1994’de Kazakistan’a, 1994-1997’de Azerbay-
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can’a ve 1997-1999’da Türkmenistan’a kaydırmışlar-
dır.6 1985-2003 yılları arasında Orta Asya’ya giren
doğrudan yabancı sermaye yatırımları 376 milyon do-
lardan 6.1 milyar dolara çıkmıştır. 2010 yılında büyük
şirketlerce yapılan yatırımların 50 milyar doları bula-
cağı tahmin edilmektedir.7

Hazar’ın petrol ve doğal gaz potansiyeli üzerine, bir-
birinden çok farklı rakamlar öne çıkmaktadır. Bu fark-
lılıkların temelinde; “potansiyel rezerv” ile “ispatlan-
mış rezerv” kavramlarının birbirleriyle karıştırılabile-
ceği gibi, bu rezervlerden farklı beklentileri olan
“oyuncuların” rezervleri yüksek ya da düşük göster-
me çabaları da rol oynayabilmektedir. Örneğin, ülke-
sine yabancı yatırımcı şirketleri çekmek ve anlaşma-
larda daha iyi koşullar sağlamak isteyen üretici ülke-
ler, sahalarındaki rezevleri olduğundan daha çok zen-
gin gösterme çabasına girerken yatırımcı şirketler de
bu anlaşmalardan elde edilebilecek karları maksimize
edebilmek için rezervleri düşük gösterme çabasına
girebilmektedirler.8

2.1. Hazar Bölgesi Petrol Rezervleri:

ABD hükümetinin Energy Information Administration
(EIA) istatistiklerine göre; Hazar Bölgesi’nin ispatlan-
mış petrol rezervleri 17 ile 44 milyar varil arasında
gösterilmektedir. Bu rezevlerin, alt değerde bir OPEC
üyesi olan Katar ile üst değerde ise ABD kaynakları
ile başa baş olduğu görülmektedir. 2010 itibariyle pet-
rol üretiminin 3.1 mv/g’u geçeceği tahmin edilmekte-
dir. Olası rezevler de dikkate alındığında, Hazar re-
zervlerinin toplamı 203.2-235.7 milyar varil gibi
önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.
Tablo-1: Hazar Bölgesi Petrol Rezerv ve Üretim De-
ğerleri9

^: İran ve Rusya’nın yalnızca Hazar çevresindeki de-
ğerleri dahildir.

Orta Doğu petrolü ile kıyaslandığında, geliştirme ve
taşıma maliyetlerinden pazardaki lojistik konuma ka-
dar çeşitli dezavantajları olan Hazar petrolü, gerek bu
önemli potansiyeli ve gerekse 11 Eylül 2001 olayları
sonrasında enerji güvenliği konusundaki endişelerin
doğurduğu alternatif kaynak arayışlarına bağlı olarak
çok daha fazla önem kazanmakmıştır.10

2.1. Hazar Bölgesi Doğal Gaz Rezervleri:

Hazar Bölgesi doğal gazı da, dünya talebi açısından
çok önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Hazar’ın is-
patlanmış gaz rezervleri 232 tcf11 (6,6 trilyon metre-
küp) ile Suudi Arabistan’ınkine eşittir. İspatlanmış ve
olası gaz rezervleri birlikte dikkate alındığında, Ha-
zar’ın toplam gaz potansiyeli 560 trilyon kübik fit (16
trilyon metreküp) olarak verilmektedir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki yıl Hazar
ülkelerinin doğal gaz üretimi 4,1 tcf olarak gerçekleş-
miştir. 2000 yılına kadar bu oranda fazla bir değişiklik
olmamış ve 4,39 tcf’lik doğal gaz üretimi yapılmıştır.
Ancak bölgeye yönelik yatırımın artması ile 2005 yı-
lında 5,07 tcf’lik doğal gaz üretiminin, gelecekte de
artacağı ve 2010 yılında 8,64 tcf’ye çıkacağı öngörül-
mektedir.                    
Tablo-2: Hazar Bölgesi Doğal Gaz Rezerv ve Üretim
Değerleri12

^: İran ve Rusya’nın yalnızca Hazar çevresindeki de-
ğerleri dahildir.
3. Hazar’ın Statü Sorunu:

Hazar’daki sorun nitelik itibariyle bir statü ve zengin
kaynakların paylaşımı tartışmaları şeklinde yansısa
da, aslında sadece bir statü ve paylaşım kavgasın-
dan ibaret değildir. Sorunun temelinde yatan ana se-
bep; bölgede “jeopolitik üstünlük” uğrunda yapılan
mücadeledir. Hazar’ın statüsü ise, bu mücadelede
sonuca ulaşmak için kullanılan önemli araçlardan bi-
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risi olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Hazar’daki bir
çok yatağın geleceği “statü” sorununun çözümüyle
yakından ilgilidir.
Hazar’ın kıyısındaki yeni bağımsız aktörler Azerbay-
can, Türkmenistan ve Kazakistan mevcut jeopolitik
konumları sebebiyle herhangi bir uluslararası suya çı-
kışı olmayan birer kara devletidirler. Karasal nitelikle-
ri sebebiyle ortaya çıkan uluslararası taşıma ve kori-
dor sorunları, bu ülkelerin gündeminde petrol ve do-
ğal gaz boru hatlarını ön plana çıkarmıştır. Dolayısıy-
la Hazar’a kıyıdaş olan ülkeler Hazar sorununu “milli
güvenlik” sorunlarının önemli bir parçası olarak algı-
lamaktadırlar. Bu durum ise, Hazar’ın statüsünü daha
da önemli kılmaktadır. 
Hazar’ın statü sorununun ortaya çıkışının temel ne-
denlerinden birincisi, Hazar’ın statüsünün SSCB ve
İran arasında yapılan anlaşmalarla tam olarak belir-
lenmemiş olmasıdır. İkincisi, bu anlaşmaların tarafla-
rından olan SSCB’nin ortadan kalkmış olması ve
üçüncüsü de eski geleneksel statünün, yeni jeopolitik
düzende özellikle Rusya ve İran’ın siyasi ve ekono-
mik çıkarlarına uygun gelmemesidir.13

Hazar’in hukuki statüsü ilk defa 16 Şubat 1828 Türk-
mençayı ile bir anlaşma metninde yer almiştir. Bu an-
laşma ile Hazar, St. Petersburg ve Tahran (Kaçar
Devleti) arasında Astara (Azerbaycan)-Hasan Kuli
(Türkmenistan) hattiyla14 bölünmüştur. Bu hattin kuze-
yinde kalan Hazar’ın %88’lik kısmınin SSCB’nin, gü-
neyde kalan %12’lik kesiminde İran’in ulusal sektörü
oldugu kabul edilmiştir. Türkmençayı Anlaşması ile
İran’a Hazar’da donanma bulundurma yasağı getiril-
miş ve Hazar Rusya dışındaki ülkelerin deniz gücüne
kapatılmıştır.15 Daha sonra 26 Şubat 1921’de İran ile
Rusya arasında  “Dostluk ve İşbirliği” Anlaşması im-
zalanarak önceki anlaşmalar iptal edilmiş ve her iki
ülkeye seyrüsefer serbestliği getirilmiştir. Ardından 25
Mart 1940’ta taraflar arasinda imzalanan “Ticaret ve
Seyrüsefer Anlaşması” ise, İran ve SSCB’ye 10 millik
off-shore sularda serbest balıkçılık yapma hakkı tanı-
mış ve Hazar’ın, SSCB ve İran’a ait kapalı bir “Sov-
yet-İran denizi” olduğunu kabul etmistir. SSCB ve
İran’ın, Hazar’ı “sadece iki ülkeye ait bir su parçası”
olarak tanımlamalarındaki esas amaç; Hazar’ı dış
müdahalelere kapamak olmuştur.16

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla, Hazar’da RF dahil
dört yeni kıyıdaş cumhuriyet ortaya çıkmış ve bu ül-
keler 21 Aralık 1991’de Kazakistan’da bir araya gele-
rek “Almata Deklerasyonu”nu imzalayarak kendilerini

SSCB’nin ortak mirasçısı kabul etmişlerdir. Bu anlaş-
mayla aynı zamanda kıyıdaş ülkeler İran ile SSCB
arasında imzalanan 25 Mart 1940 tarihli Ticaret ve
Gemicilik Anlaşması’nı ve SSCB-İran sınırını oluştu-
ran Astara-Hasan Kuli hattını da hukuki olarak kabul
etmiş olmuşlardır. Ortak mirasın bir diğer sonucu da
kıyıdaş ülkelerin, SSCB’nin 1970’te Hazar’ın Sovyet
sektöründeki petrol arama ve işletme faaliyetlerini bir
düzene sokmak amacıyla yaptığı iç bölümlemeyi, ya-
vaş yavaş kendi “ulusal sektörleri” olarak tanımaya
başlamaları olmuştur.
Hazar’ın paylaşımı ile ilgili ortaya konan başlıca gö-
rüşler şunlardır;
• Hazar Denizi, açık denizdir. 1982 Birleşmiş Milletler
(BM) Deniz Hukuku çerçevesinde ulusal sektörlere
bölünmelidir. Her kıyıdaş devletin karasuları, kıta sa-
hanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerinin olması ge-
rekmektedir. Her kıyı devlet kendi sektöründeki kay-
nakları işletme hakkına sahiptir.17 Ayrıca Devletler 12
Nm uzunluğunda kendi karasularını, 200 ile 350 Nm
arasında karasal marjine bağlı olarak kıta sahanlıkla-
rını ve 200 Nm uzunluğunda münhasır ekonomik böl-
gelerini ilan etme haklarına sahiptir.18

• Hazar Denizi, kapalı bir denizdir. Kapalı veya yarı
kapalı deniz; “iki veya daha fazla devlet tarafından et-
rafı çevrilmiş ve başka bir denize veya okyanusa dar
bir çıkışla bağlanan veya tamamen veya esas itibariy-
le iki veya daha fazla sayıdaki kıyı devletlerinin kara-
suları ve münhasır ekonomik bölgelerinden oluşan bir
körfez, havza veya deniz manasına gelir.”19 Bu du-
rumda Hazar ulusal sektörlere bölünemez, ancak kı-
yı devletler tarafından tek bir bütün olarak “Karşılıklı
İşbirliği”20 şeklinde işletilebilir.
• Hazar deniz değil, sınır gölüdür. “Hazar bir göl ola-
rak tanımlandığında ise, uluslararası sınır gölü statü-
sü kazanır ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin
yetki alanına girmeyecektir.21 Sınır gölleri için kabul
edilmiş uluslararası hudut belirleme yöntemi yoktur.
Bu durumda hukuka örnekler kaynaklık edecektir. Sı-
nır gölleri bütün kıyı devletlerinin sahillerinden eşit
uzaklıkta çizilen merkez hattıyla ve bu merkez hattı
üzerindeki kara sınırlarının son noktasından çizilen
bir dikey hatla ulusal sektörlere bölünür. Sonra da
devletlerin sınırları, göl üzerindeki sınır çizgisi boyun-
ca devletlerin topraklarına ilgili bölümler eklenerek
oluşturulur. Bu tür bir bölünmeye ABD ve Kanada ara-
sında Büyük Göller, Fransa ve İsviçre arasında Ge-
neva Gölü’nün paylaşımı örnek olarak verilebilir.”22
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13 Osman Nuri Aras, Azerbaycan’in Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, İstanbul, Der Yayınları, 2001, s. 181.
14 Faruk Arslan, Petrol İmparatorluğundaki Güç Savaşları Hazar’ın Kurtlar Vadisi (2.Baskı), İstanbul, Karakutu Yayınları, 2005, s. 307.
15 Aras, a.g.e., s. 180.
16 Çağrı Kürşat Yüce, “SSCB Sonrası Hazar Bölgesinde Enerji Mücadelesi ve Türkiye”, TURKSAM, (Çevrimiçi) http://www.turksam.org/tr/yazi-
lar.asp?kat1=2&yazi=307, 27 Aralık 2006.
17 Aras, a.g.e., s. 177.
18 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi,1982.
19 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, 1982, Madde 122.
20 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, 1982, Madde 123.
21 Gawdat Bahgat, “Energy Security: The Caspian Sea”, Minerals&Energy, 2005, Vol. 20, No: 2, s. 6.
22 Aras, a.g.e., s. 178.
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• Hazar bir göldür ve kıyıdaş ülkeler arasında “Ortak
Mülkiyet” şeklinde idaresini savunmaktadır. “Sınır göl-
lerinin hudutlarının belirlenmesi ile ilgili ender kullanı-
lan bir diğer yöntem de, Bolivya ve Peru arasında Tit-
ticaca Gölü’nün paylaşımında olduğu gibi, her bir kıyı
devletinin 12 millik kara sularına sahip olması ve gö-
lün geri kalanının ortak kullanıma açık olmasıdır.”23

3.1. RF’nın Yaklaşımı: 

Hazar’ın statüsüne ilişkin politikalarında günümüze
kadar üç temel politika değişikliğine giden Rusya, sta-
tü belirlenmesinde en etkin devlet konumundadır.
1993-1996 yılları arasında Rusya’nın tutumu 10-12
veya 20 millik kıyı şeridi dışındaki su kütlesinin ve de-
niz tabanının ortak kullanılması şeklindeydi. Rusya
bu tutumu ile Hazar’ın gerçekte bir göl olduğunu ve
beş kıyı devletin ortak kontrolünde olması gerektiğini
savunmaktaydı. Bu tutumunun hukuki dayanağıni
sunlara baglamaktadir; 

• Rusya önceki antlaşmaların Hazar’a göl statüsü
verdiğini iddia etmektedir.

• Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesi durumunda
Rusya, Türkmenistan ve İran ile ortak sınırını, Kaza-
kistan da İran ile sınırını kaybedecektir. Sadece Azer-
baycan dört komşusu ile olan sınırını muhafaza ede-
cektir. Rusya, sınırların bu şekilde belirlenmesinin de-
nizcilik alanında eşit olmayan haklar sağlayacağını
ve bazı devletlerle ortak sınırların kalkması nedeniyle
ikili ilişkilerin bozulacağını savunmaktadır.  

• Denizleri göllerden ayıran temel ilkenin, denizlerin
açık denizlere doğrudan ya da diğer denizler yoluyla
bağlantısının olmasıdır. Rusya’nın Don-Volga ve Vol-
ga-Baltık yapay kanalları ile Hazar’dan Baltık Denizi-
ne açılması, hukukun bir tartışma konusu olmuştur.
Ancak Rusya, yapay kanal ve nehirlerin uluslararası
hukukun objesi olmadığını ve Hazar’ın BM Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi’ne konu olmadığını savunmaktadır.
Bu tutumunun temel amacı ise, üçüncü ülkelerin böl-
geye müdahalesini engellemek ve bu kanallardaki
geçiş kontrolünü ulusal mevzuatıyla düzenlemektir.    

1996-1998 arasında Rusya, kara sularının 45 mile çı-
karılması önerisini ortaya atmıştır.24 Rusya’nın verdiği
taviz olarak görünen bu tutumun arka planında Rus-
ya’nın çıkarları yatmaktadır. Bakü’nün anlaşma yaptı-
ğı yatakların 45 milin ötesinde olması nedeniyle Azer-
baycan bu öneriyi kabul etmeyen tek ülke olmuştur.
1998’den sonra ise Rusya, deniz tabanının eşit uzak-
lık ilkesine göre bölüştürülmesi, su kütlesinin ise ortak
kullanılması şeklinde üçüncü bir tutum değişikliğine
gitmiştir.25 Rusya son tutum değişikliği ile ortak mülki-
yet tanımından sınır gölü tanımına yaklaşmıştır.

3.2. Azerbaycan’ın Yaklaşımı: 

Kıyı ülkelerin deniz üzerinde münhasır yetkilerini kul-
lanabileceği ve Hazar’ın  ulusal egemenlik alanlarına
bölünmesini amaçlayan iki farklı görüş savunmakta-
dır. Bunlardan birincisi açık deniz,26 ikincisi ise sınır
gölü teklifidir. İki görüşte de Hazar’ın sularının ve de-
niz dibinin tamamen taksim edilerek, her ülkeye ait
alanda egemenlik ilkesine dayalı olarak o ülke mev-
zuatının geçerli olmasını savunmaktadır. Son zaman-
larda Azerbaycan, bu görüşlerden sınır gölü görüşü-
ne ağırlık vererek, Hazar’ın orta hat esasına göre beş
ulusal sektöre bölünmesini desteklemektedir. Ayrıca
Azerbaycan yaptığı anlaşmalarda Rus şirketlerine yer
vererek ve anlaşmaları çeşitlendirerek statü noktasın-
da güç kazanmaya ve görüşünü meşrulaştırmaya ça-
lışmaktadır.
3.3. Kazakistan’ın Yaklaşımı: 

Azerbaycan ile benzer görüşleri paylaşan Kazakistan
da, Hazar’ın ulusal sektörlere bölünmesini savun-
makta ve ortak mülkiyete şüphe ile bakmaktaydı. Ha-
zar’ın bir deniz olarak nitelendirilmesini ve BM Deniz
Hukuku Sözleşmesinin uygulanmasını istiyordu.27 Da-
ha sonraları Hazar’ın tümüyle ulusal sektörlere bölün-
mesini savunan Azerbaycan’a karşın Kazakistan, de-
niz yatağının paylaşılması, ancak su yüzeyinin de or-
tak kullanılmasını savunmaktadır. Bu ise iki ülke ara-
sındaki küçük bir tutum farklılığını göstermektedir. Bu
tutumun asıl sebebi; Kazakistan’ın bünyesinde bulun-
durduğu Rus asıllı nüfusun çokluğu, ekonomisinin
Rusya’ya bağımlılığı ve en önemlisi ise batı piyasala-
rına giden tek petrol boru hattının da Rusya’dan geç-
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mesinden dolayı ikili ilişkilerin hassas olmasıdır. Ayrı-
ca Kazakistan, Hazar’ın ulusal sektörlere bölünme-
siyle sahip olacağı %29,6’lık paydan ötürü İran’ın
önerdiği eşit paylaşım teklifini de kabul etmemektedir.  
3.4. İran’ın Yaklaşımı: 

Hazar’ı bir sınır gölü olarak tarif eden İran, kıyıdaş ül-
keler arasında %20 prensibi ile beş eşit parçaya bö-
lünmesini istemektedir. Hazar’ın orta hat prensibine
göre paylaşılmasına kesinlikle karşıdır.28 Bu nedenle
İran’ın Hazar’da statü tartışmalarını yürüttüğü ülkele-
rin başında Azerbaycan gelmektedir. Çünkü İran, Gü-
ney Azerbaycan sorunu sebebiyle Azerbaycan’ı böl-
gesel tehdit algılamasında birinci dereceli tehdit ola-
rak görmektedir. Bu sebeple de Azerbaycan’ın geliş-
mesine ve “Güney” için bir cazibe merkezi haline gel-
mesine önemli katkılar sağlayacak petrol anlaşmala-
rını engellemek için Hazar’da uzlaşmaz tutumunu de-
vam ettirmektedir.
İran’ın Hazar bölgesindeki tutum ve davranışlarının
sebebini sadece Azerbaycan ile sınırlandırmak yeter-
siz kalacaktır. Zira Hazar’ın güneyinde ehemmiyetsiz
bir bölüme sahip olan İran, kendi payına düşen kısım-
dan memnun değildir ve kendi sınırlarını Hazar’ın iç-
lerine doğru genişleterek “stratejik derinlik” elde et-
mek istemektedir.
Hazar’ın statüsü resmi olarak belirlenmeden Ha-
zar’da diğer kıyıdaş ülkeler tarafından çizilmiş hiçbir
sınırın geçerli olmayacağını iddia eden İran, statü so-
runu çözülünceye kadar 1940 yılı anlaşmasının ge-
çerli olduğunu ve çalışmalara ancak beş ülkenin an-
laşmasından sonra başlanabileceğini açıklamıştır.29

3.5. Türkmenistan’ın Yaklaşımı: 

Türkmenistan’ın Hazar’a ilişkin tutumunda daha çok
belirsizlik görülmektedir. 1994 yılında statü problemi-
ni çözmek üzere uluslararası bir konsorsiyum oluştu-
rularak ortak faliyetleri sınırlamayı önermiştir. Daha
sonra tutumunu değiştirerek 45 millik Rusya teklifi yö-
nünde görüş bildirmiştir. Azeri-Çırağı ve Kepez petrol
yataklarının keşfedilmesi üzerine bu bölgelerde hak
talep etmesi ve bu petrol sahalarının 45 millik mesa-
fenin dışında olması sebebiyle bu tutumundan da vaz
geçmiş, ideal paylaşımın orta hat esasına göre yapıl-
ması görüşünü desteklemeye başlamıştır.30

Azerbaycan ve Türkmenistan arasında “orta hattın”
çekilmesi konusunda metodoloji sorunu bu iki ülkeyi
karşı karşıya getirmiştir. Türkmenistan, orta hattın be-
lirlenmesinde ekvatorun özelliği göz önünde bulundu-
rularak, enleme eşit mesafeli noktaları birleştiren yön-
temin kullanılmasını önermiştir. Bu durumda sadece

tartışmalı Kepez/Serdar yatağı değil Azeri ve Çırağ
yatakları da Türkmenistan sektöründe kalmaktadır.
Azerbaycan ise, orta hat çizgisi belirlenirken karşılık-
lı iki sahil arasındaki en uç noktaların belirlenerek bir
ortalamanın alınmasını talep etmektedir. Azerbaycan
Apşeron yarımadası vasıtasıyla coğrafi olarak denizin
ortasına doğru sokulduğundan tartışmalı yataklar
Azerbaycan’ın ulusal sektörü içerisinde kalmaktadır.
Yalnız bu durumda dahi Kepez/Serdar yatağı Azer-
baycan ve Türkmenistan sınırları içerisinde orta nok-
tada bulunmaktadır.31

4. Küresel Aktörlerin Hazar’a Yönelik Jeopolitika-

larının Türkiye’nin Enerji Güvenliğine Etkileri:

4.1. ABD’nın Hazar’a Yönelik Jeopolitikalarının

Analizi: 

Soğuk Savaşın bitip Sovyetler Birliği’nin tarihe karış-
masıyla, çift kutuplu dünyanın kutuplarından birisi
olan ABD, yeni kurulan dünya düzeninde tek süper
güç olarak kalmıştır. “Önceki imparatorluklardan fark-
lı olarak bu dev küresel sistem, hiyerarşik bir pramit
değildir. Bunun yerine ABD, birbirine bağlı bir evrenin
merkezinde durmaktadır.”32 Burada Brzezinski’nin
sözleri iki açıdan önemlidir; Bunlardan ilki ABD’nin
uluslararası sistem üzerindeki egemenliğini sürdür-
mesi, günümüzde ulusal gücün en önemli unsuru ha-
line gelen iktisadi gücün muhafazasına bağlıdır. İkin-
cisi ise, iktisadi egemenliği devam ettirebilmek için
ekonominin vazgeçilmezi olan enerji kaynaklarının
kontrolünü hedeflemektir. 
Başkan George W. Bush’un talimatıyla hazırlanan
“Ulusal Enerji Politikasi Geliştirme Grubu”nun
ABD’nin gelecek 20 yıllık sürede enerji sektöründeki
pozisyonunu açıklayan raporu, ABD’nin 1970’lerden
beri hiç bu kadar enerji açığı ile karşılaşmadığını gös-
termektedir.33 ABD’nin 2005 yılındaki petrol üretimi
310.2 milyon ton ile dünya petrollerinin %8’lik payını
oluşturmaktadır. Buna karşılık 2005 yılındaki petrol
tüketimi ise 944.6 milyon tonla dünya petrol tüketimi-
nin %24.6’lik kısmına karşılık gelmektedir.34 Bu veriler
göstermektedir ki; Enerji ABD’nin ulusal gelişim ve
güvenliği için esastır ve enerji ile ulusal çıkarı birbiri-
ne bağlayan durum zamanla daha da bağımlı hale
gelmektedir.35

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Avrasya böl-
gesinde ortaya çıkan güç boşluğu ve zengin enerji
kaynakları ile dünya gündemine oturan Hazar Bölge-
si, kendi kaderine terk edilmeyecek kadar önemli bir
mücadele alanı olarak ortaya çıkması ile ABD’nin ilgi-
si bu bölgeye toplanmıştır.36 Daha önce “çıkar sahası”
olarak tanımladığı bu bölgeyi 1997’den itibaren “so-
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35 Wirth, a.g.e., s. 132.
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rumluluk sahası” olarak ilan eden ABD, bölgeye yö-
nelik daha radikal politikalar izleyeceğinin sinyalini
vermiştir.37 ABD, Orta Doğu rezervlerine erişim ve bu
kaynakların taşınma yollarının kontrolü mücadelesin-
de, Carter Doktrini ile başlattığı hamlelerinin benzeri-
ni, 11 Eylül sonrası Hazar bölgesine yönelik hayata
geçirmiştir. 11 Eylül öncesi bölgeye yönelik politikala-
rını diplomatik ve ticari kanallardan yürüten ABD, sal-
dırılar sonrası tutumunu kökten değiştirmiştir; Afga-
nistan müdahalesiyle Çin’i batıdan çevreleyip, Çin’in
Hint Okyanusu aracılığıyla bölge enerji kaynaklarına
ulaşmasını engellemeyi hedeflemiştir. Diğer taraftan
RF’nin bölgedeki egemenliğini azaltmak içinde Uk-
rayna, Gürcistan ve Kırgızistan‘da ki renkli devrim de-
ğişiklikleriyle iktidarları ele geçirmiştir. Ayrıca Hazar’a
kıyısı olan ülkeler üzerindeki üsler zincirini her geçen
gün genişleterek bölgedeki etkinliğini arttırmaktadır.
Avrasya coğrafyasını “bir santranç tahtası’’38na ben-
zeten Brzezinski’nin tabiriyle Avrasya’da, orta alanda
bulunan oyuncunun (Rusya) doğulu büyük oyuncu-
larla (Çin, Hindistan) ittifak kurması, ABD için “büyük
ödül“ olan Avrasya coğrafyasındaki önceliğini ciddi bi-
çimde tehdit edecektir.39 Bölgenin ev sahibi büyük
oyuncusu Rusya’nın, Çin ile stratejik isbirligi anlas-
malari yapmasi ve Hazar ülkelerinin zengin hidrokar-
bon rezervlerini tüketim pazarlarına ulaştırılmasında
bölge ülkeleri üzerinde hegomanya kurmuş olması
ABD’yi rahatsız etmektedir.40 ABD’nin bölgedeki temel
politikası; bölgenin zengin enerji kaynaklarını Batı’ya
güvenli şekilde aktarmak ve bu kaynaklar üzerinde
kontrolü sağlamaktır.41 ABD bu hegomanyayı kırmak
ve temel politikalarını hayata geçirmek için “ÇBH
stratejini” geliştirmiştir.42 Aslında Hazar petrol ve do-
ğal gazı için en kolay yol, İran üzerinden Basra Kör-
fezi’ne açılan güzergahtır. Ancak ABD’nin İran politi-
kası bunun yapılabilirliğini engellemektedir. Bu bağ-
lamda ABD, hem Rusya’yı hem de İran’ı by-pass
eden doğu-batı koridorunu savunmuş ve Hazar pet-
rollerin Bati’ya guvenli bir sekilde Türkiye’ye üzerin-
den nakledilebilmesi için Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)
petrol boru hattının yapımında etkili olmuştur.43

1998’de ki Asya ekonomik krizi yüzünden uluslarası
petrol fiyatları 25 dolardan 13 dolara kadar düşmüş-
tür. Hazar petrollerinin varil başına maliyet fiyatı ise
18 dolar civarına düşmüştür. Bu durumda bile Was-
hington, Hazar’daki başlıca politikalarından biri haline
gelen BTC hattının devreye sokulmasında israr ede-

rek, bu projenin ve Hazar enerji kaynaklarinin naklin-
de de önemli olduğunu göstermiştir.44 Diğer taraftan
Rusya’dan bağımsız olarak Türkmenistan gazının
Hazar’ın altından Türkiye’ye, ordan da Avrupa’ya
nakledilmesi planlanan Trans-Hazar doğal gaz boru
hattı konusunda da ABD’nın tavrı benzerdir. ABD,
ÇBH stratejisini hayata geçirebilmek için Hazar’ın
statü meselesinde de Azerbaycan’ın ve dolayısıyla
Türkiye’nin tezini açıkça desteklemektedir.45 ÇBH
stratejisi; Hazar petrol ve doğal gazının ABD’nin böl-
gedeki müttefiği olan Türkiye bekçiliğinde dünya piya-
salarına serbestçe sevkini garanti altına alacak ve
RF’nin bölgedeki enerji hegomanyasını kırarak ener-
jinin güvenliğini sağlayacaktır.
4.2.Çin’in Hazar’a Yönelik Jeopolitikalarının Ana-

lizi: 

Çin ekonomisinin 1990’lardan günümüze kadar artan
büyümesi 2004 yılında %9.5 büyüme oranıyla46 tavan
yapmıştır. Bu artışa paralel olarak artan enerji ihtiya-
cını karşılayabilmek için yurtiçi üretimini arttırmaya
çalışmaktadır. Ancak üretimin enerji ihtiyacını karşıla-
yamaması, Çin’i enerji ithal eden ülkelerden biri hali-
ne getirmiştir. Çin’nin 2005 yılındaki petrol üretimi
180.8 milyon ton ile dünya petrollerinin %4.6’lık bölü-
münü oluşturmaktadır. Buna karşılık Çin’in 2005 yılın-
daki petrol tüketimi ise 327.3 milyon tondur. Dünya
petrol tüketiminin %8.5’lik kısmına karşılık gelen bu
oranla Çin, ABD’den sonra ikinci en fazla petrol tüke-
ten ülkedir.47

Enerji kaynaklarını arttırma ve çeşitlendirme gayretin-
de olan Çin’in artan enerji ihtiyacı, Pekin’i özellikle Or-
tadoğu, Afrika, Latin Amerika ve Avrasya’da daha ak-
tif politikalar yürütme konusunda harekete geçirmiştir.
Ortadoğu kaynaklı alımlarında, taşıma yollarının kon-
trolünün ABD’de olduğunu dikkate alan Çin, Orta As-
ya’dan yapılacak nakillerde kendini daha emniyette
hissetmektedir. Bölgedeki ABD’nin etkinliğini kırmak
için de Rusya ile işbirliği yaptığı da bilinmektedir. Bu
politika doğrultusunda 1996 yılında Rusya ile beraber
başını çektiği Şangay Beşlisi’ni kurmuş ve 2001 yılın-
da bu teşkilatı Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) dö-
nüştürmüştür. Çin, ŞİÖ ile beraber hassas sınırları
boyunca dost komşu ülkelerden güvenli bir kuşak
oluşturmakta, hem ekonomik açıdan kazançlı çık-
makta, hem de bölge ülkeleriyle askeri bağlarını güç-
lendirip terörizme karşı eylemlerini bölgesel düzeyde
meşrulaştırmaktadır.48 Bu görünen hedeflerin arkasın-
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37 Fırat Purtas, “Hazar Bölgesi’ndeki Rekabetin Yeni Boyutu: Silahlanma Yarışı”, TURKSAM, (Çevrimiçi) http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat=32&ya-
zi=21, 24 Aralık 2006.
38 Brzezinski, a.g.e., s. 31.
39 Brzezinski, a.g.e., s. 35.
40 Tomas Valasek, “U.S. Policy Toward the Caspian and Black Sea Region” Connections, Mart 2003, Vol. 11, No: 1, s. 17.
41 Aras, a.g.e., s. 239.
42 Enayatollah Yazdani, “Competition over the Caspian oil Routes: Oilers and Gamers Perspective”, Alternatives, İlkbahar&Yaz 2006, Vol. 5, No: 1-2, s. 51.
43 Necdet Pamir, “Hazar Bölgesi’nde Enerji Politikaları: Avrupa’nın ve ABD’nin Konseptleri”, TURKSAM, (Çevrimiçi) http://www.turksam.org/tr/yazi-
lar.asp?kat=27&yazi=291, 26 Aralık 2006.
44 Raşid, a.g.e., s. 251-252.
45 Aras, a.g.e., s. 235.
46 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü-Çin Halk Cumhuriyeti, (Çevrimiçi) http://www.dtm.gov.tr/anl/raporlar/AS-
YA_AVUST/CHC.doc, 12 Ocak 2007.
47 BP Statistical Review of World Energy June 2006, (Çevrimiçi) http://www.bp.com/statisticalreview, 29 Aralık 2006.
48 Bahgat, “Energy Security: The Caspian Sea”, s. 12.
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da Rusya ile stratejik ortaklık yapılarak, Orta Asya ve
Hazar Bölgesi enerji kaynaklarına ulaşmak için ge-
rekli zemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Rusya’nın
stratejik ortaklarından olan Hindistan ile Hazar Bölge-
si’nin etkili bölge ülkesi olan İran’ı da bu örgütün içine
gözlemci statüsüyle almışlardır. Ayrıca Çin, zengin
petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Sincan
Özerk Bölgesi’nin bağımsızlık mücadelesine destek
verebileceği düşünülen ve bünyesinde Uygur unsur-
larını bulunduran Kazakistan ve Kırgızistan’ı da ŞİÖ
ile kontrol altında tutmaktadır.  
Çin Kazakistan’la arasındaki, kapasitesi yılda 40 mil-
yon ton ve 3000 km. uzunluktaki Aktubinsk(Kazakis-
tan)-Sincan(Çin) petrol boru hattını tamamlamıştır.49

Ayrıca Türkmenistan gazının Sincan’a taşımasını ve
daha sonra da Japonya’ya uzanımını hedefleyen dev
bir proje için de ön fizibilite çalışması yapılmıştır. Bu
projenin maliyeti, 10 milyar dolar olup uzunluğu 6.700
km ve kapasitesi de 30 milyar metreküptür.50 Türki-
ye’nin Türkmenistan ve Kazakistan’la tarihi ve kültü-
rel bağlarının olmasına ve bu ülkelerin RF’nin hego-
manyasını kırmak için Türkiye’ye enerji projelerinde
öncelik tanımasına rağmen, Türkiye bu ortak planla-
nan projeleri hayata geçirmede kararlılık göstereme-
miş ve Kazakistan ile Türkmenistan’ı alternatif arayış-
lara itmiştir. Bu nedenle Türkmen gazı ile Kazak pet-
rolünü Çin’e götüren bu projelerin hayata geçirilmesi,
Türkiye’nin ihmalkarlığının eseridir. 
Boru hatlarının Sincan Bölgesi’nden geçecek olması,
bu bölgeyi Çin’in yumaşak karnı yapmaktadır. Ayrıca
bu bölgede yaşayan 9 milyon müslüman Uygur’un
mücadelesi de Çin’i ister istemez “Yeni Büyük
Oyun“un içine çekmektedir. Sincan her ne kadar ha-
ritalardan bakılınca Çin’in normal bir eyaleti gibi gö-
rünse de, nüfusunun çoğunluğunun ırk, din ve dil ola-
rak Orta Asya’da yaşayanlarla akraba olmasından
dolayı etnik ve kültürel olarak Çin’den ayrılmaktadır.
Sincan’ın ülkenin en büyük bölgesi olması ve Çin’in
yeraltı zenginliklerinin dörtte üçünün bu bölgede bu-
lunması Sincan’ı Pekin açısından vazgeçilmez yapan
noktalardır.51 Bu nedenlerden dolayı Çin, Sincan Böl-
gesi’ndeki ayrılıkçı hareketlerin enerji güvenliğini
olumsuz etkilemesi riskini ve Çin’in sınır güvenliğini
tehlikeye düşürmesi tehdidini göz ardı etmemektedir.
Türkiye ise, Uzakdoğu’da enerji açısından önemli
olan bu bölgeye yönelik ırk, dil ve din benzerliklerin-
den kaynaklanan avantajlarını kullanarak proaktif po-
litikalar üretmek zorundadır. 
Çin, enerji ihtiyacının karşılanmasında “Hazar-Sibir-
ya” havzalarından ihtiyacı olan enerjiyi temin ederek,
ekonomik kalkınma yolunda rekabet arayışını sürdü-
rebilmeyi amaç edinmektedir. Pekin, bu çercevede

enerji akışının kesintisiz ve güvenli olarak yürütebil-
mek ve gelecekteki enerji rekabetinde rolünü daha da
güçlendirebilmek için, öncelikle kendi iç pazarında
üretimini ve boru hatlarını tamamlamayı planlamakta-
dır. 
4.3. RF’nin Hazar’a Yönelik Jeopolitikalarının Analizi: 

1991’den günümüze Rus dış politikası farklı evreler-
den geçmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasına mü-
teakip, Rusya dünya sahnesine yeni çıkmış olan 15
bağımsız ülkenin Baltık ülkeleri dışındaki, 12 ülkeyi
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) şemsiyesi altın-
da tutmak için büyük çaba harcamıştır. RF ilk yılların-
da Batı yanlısı Atlantikçi akımı benimsemiş ve Batı’ya
entegre olmaya çalışmıştır. Dış politikanın odağında
Batı’nın olması sonucu Rusya, bu dönemde Hazar
Bölgesi’ni ihmal etmiştir. Batıyla bütünleşme düşün-
cesinde hayal kırıklığına uğrayan Rus dış politikası,
1993 yılının ortalarından itibaren giderek artan bir şe-
kilde “Yakın Çevre Doktrini“52 ile eski Sovyet sahasına
odaklanmıştır. Soğuk Savaş sonrası küresel bir güç
olamayacağını anlayan Rusya, uzak çevreye yönel-
mektense, Avrasya yöneliminin daha rasyonel bir açı-
lım olacağını değerlendirmiştir. 1999 yazında başba-
kan olarak göreve gelen ve 1 Ocak 2000’den itibaren
devlet başkanı olarak Rusya’yı yöneten Vladimir Pu-
tin ise, Rus dış politikasında yeni bir dönemi başlat-
mıştır. Putin, Rusya’nın bütünlüğünün korunması ve
Rus halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi doğrul-
tusunda pragmatik bir dış politika yaklaşımı benimse-
miş ve ülkenin mevcut olanaklarının küresel koşulları
etkilemesi için etkin kullanılmasını savunmuştur. Bu
yaklaşımla Putin, Rusya’yı Batı ile ihtilafa düşmeden
Avrasya süper gücü yapmayı hedeflemişdir.53

Putin iktidara gelmesiyle, ülkede yaşanan siyasal,
kültürel ve etnik gerginliklerin kutuplaşmalara yol aça-
cağını ve ülkenin ulusal güvenliğine zarar vereceğini
işaret etmiştir. Ulusal güvenliğin garanti altına alına-
bilmesi için de, federal ve yerel birimler arasında di-
key yönetim yaklaşımını hayata geçirerek yönetim
kadrolarını değiştirmiştir. Diğer taraftan başta Gaz-
prom olmak üzere, gaz ve petrol şirketlerinin kontro-
lünü elinde tutmak için büyük çaba göstermiştir. Bu
şirketler, yalnızca Rus ekonomisinin ve iç politik ege-
menliğin kilit kuruluşları değil, aynı zamanda Rus dış
politikasının da en etkili “enstrümanları” olarak öne
çıkmaktadırlar. Petrol sektöründe bir noktaya kadar
yabancı şirketlerin hisse almasına olanak tanıyan Pu-
tin, doğal gaz sektöründe ve özellikle boru hatlarında,
devlet kontrolünün kalkmasına kesinlikle izin verme-
mektedir.54

RF’nin 2005 yılındaki petrol üretimi 470 milyon ton ile
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dünya petrollerinin %12.1’lik bölümünü oluşturmakta-
dır. Bu oranla RF, dünya petrol üretiminin %13.5’lik
kısmını üreten Suudi Arabistan’dan sonra en fazla
petrol üreten ikinci ülkedir. Buna karşılık RF’in 2005
yılındaki petrol tüketimi ise, 130 milyon tonla dünya
petrol tüketiminin %3.4’lük kısmını oluşturmaktadır.
Doğal gaz konusunda ise RF, 2005 yıl sonu verilerine
göre, 47.82 trilyon metre küp ispatlanmış doğal gaz
rezervleri ile dünya ispatlanmış doğal gaz rezervleri-
nin % 26.6 payına sahiptir ve bu oranla dünya doğal
gazının tek hakim gücüdür. RF’yi %14.9 ile İran ve
%14.3 ile Katar takip etmektedir.55

ABD’nin ÇBH stratejisine rağmen, Rusya’nın bölgeye
yönelik egemenliği, yeterince kırılmadığı gibi yeni an-
laşmalarla, bu egemenliğin arttığından bile söz edile-
bilir. Kazakistan’ın dev Tengiz ve Kaşağan sahaların-
dan üretilen petrolün, “Caspian Pipeline Cosortium“
ile RF topraklarından geçerek, Novorossisk termina-
linden Karadeniz’e çıkması planlanmıştır.56 Ayrıca Ka-
zakistan’la Haziran 2003’te “Gaz sektörü İşbirliği” an-
laşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre de, Kara-
çakanak sahasında üretilen Kazak gazının alınması,
Orenburg’da işlenerek Avrupa ve BDT’ye pazarlan-
ması için 4 milyar metre küplük miktar için mutabık
kalınmıştır.57 Diğer taraftan Türkmen gazının Hazar’ın
altından boru hatları ile taşınıp Rusya’dan bağımsız
olarak Trans-Hazar projesiyle uluslararası pazara
ulaşmasına, RF Hazar’ın statüsünü bahane ederek
karşı çıkmıştır.58 Bunun üzerine de Türkmen gazında
tek söz sahibi olmak için, Türkmenistan ile 10 Nisan
2003 tarihinde, 31 Aralık 2028’e kadar sürecek olan
ve kapasitesi yıllar içerisinde 80 milyar metre küpe
ulaşması planlanan “Gaz Sektörü İşbirliği Anlaşma-
sı”nı imzalamıştır. Ayrıca Rusya bu işbirliğiyle Türk-
menistan’dan ucuza sattın aldığı doğal gazı, Mavi
Akım projesiyle Türkiye’ye pahalıya satarak, kendisi-
ne doğal gaz konusunda bağımlı kılmayı başarmıştır.
Doğal gaz alanında %65 oranında tek bir ülkeye ba-
ğımlı olmak Türkiye için bir enerji güvenliği problemi
oluşturmaktadır. Fakat Rusya kendisini by-pass ede-
rek Hazar geçişli boru hattı projelerinin yapılmasına,
statü problemini öne sürerek engellemeye çalışsa da,
Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasındaki gazın Türki-
ye’ye getirilmesini sağlayacak Bakü-Tiflis-Erzurum
(Şahdeniz projesi) doğal gaz boru hattı ile Türkmen
gazının Trans-Hazar ile Türkiye’ye ve oradan da Bul-
garistan’dan başlayıp Romanya ve Macaristan güzer-
gahını izleyerek Avusturya’ya ulaştıracak Nabucco
projesiyle Türkiye’nin enerji kaynakları açısından arz
güvenliği seviyesini yükseltmekle kalmayacak aynı
zamanda Hazar enerji kaynaklarının Avrupa pazarla-
rına aktarılmasında geçiş ülkesi olacaktır. 

Rusya direnç göstermesine rağmen kendi tekeli dı-
şında gerçekleşen BTC petrol boru hattının yapılma-
sına engel olamamıştır. Azerbaycan ile arasında bu-
lunan Bakü-Novorossiysk boru hattıyla gelen petrolle-
ri tankerlerle Boğazlardan Avrupa’ya ulaştırmayı
planlayan Rusya’nın karşısına, boğazlardaki geçişte
tehlike yaratması ve 15 milyon tonluk kapasitesiyle
Novorossiysk limanının yetersizliği gibi engeller çık-
mıştır. Rusya bu hattı Batılı şirketlerce yatırım yapıla-
rak tersine çalışır biçimde yeniletmesine rağmen, dü-
zenli olarak çalışmaması, şirketlerin Bakü-Supsa hat-
tına daha fazla petrol sevk etmelerine ve BTC’ye yö-
nelmesine neden olmuştur.59 Rusya’nın Bakü-Supsa
petrol boru hattından sonra, BTC petrol boru hattının
yapımı ile, bölge üzerinde boru hatlarını kullanarak
uyguladığı zorlama politikalarının etkisinde azalma
olmuştur. Diğer taraftan Türkiye, giderek artacağı ön-
görülen petrol ithalatında güvenilir bir kaynak çeşitlili-
ği sağlamıştır. Azeri petrolünü taşıyacak olan bu hat-
tın tam kapasiteyle çalışabilmesi ve daha etkin kulla-
nılabilmesi için Kazak petrolünün de  Aktau projesi
çerçevesinde taşınması Türkiye’nin enerji güvenliğini
güçlendirecektir. Ayrıca bu hat giderek tehlikeli boyut-
lara ulaşan boğazlar üzerinden tankerlerle petrol taşı-
macılığının yükünü de azaltacaktır.
Bağımsızlıklarını kazanan yeni devletlerin askeri ve
ekonomik açıdan Rusya’ya bağımlı bulunmaları, ba-
rındırdıkları Rus azınlık, Rus dilinin yaygınlğı ve bü-
rokratlarının çoğunluğunun Rus asıllı olması, Ha-
zar’da diğer aktörlere göre RF’yi daha avantajlı kıl-
maktadır. Ayrıca Sovyetler Birliği döneminde, bölge-
den uluslararası pazara kaynak ihraç yollarının Rus-
ya toprakları üzerinden geçecek biçimde inşa edilmiş
olması, bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya devlet-
lerini ekonomik mücadelede çok zorlamaktadır. Petrol
ve gaz ihracatına aşırı derece bağımlı olan Rusya’da,
Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın bu konu-
da kendisine rakip olmasını istememektedir. Rusya
bu ülkelere siyasi taleplerini kabul ettirmek için “ener-
ji kartını“ son derece etkin kullanmaktadır.60 Ayrıca
Rusya, Dağlık Karadağ sorununda Ermenistan yanlı-
sı bir tutum sergileyerek hem Ermeniler’in Batı’ya yö-
nelmesini engellemekte hem de Azerbaycan’a bir
baskı aracı olarak kullanmaktadır.61 Diğer taraftan bo-
ru hatları güzergahında bulunan Gürcistan’a karşı da
Güney Osetya kartını kullanarak yoğun diplomatik
baskı uygulayarak BDT’nin varlığını korumaktadır.
Sonuç olarak, Rusya’nın Hazar Bölgesi’ndeki dış po-
litika hedefleri şunlardır: a) Rusya’nın güvenliğini ve
jeopolitik menfaatlerini teminat altına alacak şekilde
dost bir tampon bölge sağlamak b) Rusya içlerine ya-
yılabilecek veya sınır anlaşmazlıklarına yol açabile-
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cek etnik gerginliklerden kaçınmak için bölgede istik-
rarı temin etmek c) Azerbaycan, Kazakistan ve Türk-
menistan’ın petrol ve doğal gaz kaynaklarından aza-
mi ölçüde istifade etmek d) Yabancı güçlerin bölgeye
girişini engellemek ve bölgedeki Amerikan varlığını
zayıflatmaktır.62

5. Sonuç: 

Zengin hidrokarbon kaynakları ve yeni jeopolitik ko-
numu ile Hazar, Avrasya coğrafyasının en önemli böl-
gesi konumundadır. Bu sebeple nüfuz mücadelesinin
en sert geçtiği bölgelerin başında gelmektedir. Dola-
yısıyla bu bölgede yaşanan nüfuz mücadelesi sade-
ce kıyıdaş ülkelerden ibaret değildir. Uluslararası ak-
törlerin de faal olarak iştirak ettiği bu mücadelenin, kı-
sa zaman dilimi içerisinde bir neticeye varamayacağı
değerlendirilmektedir.
Hazar’da bir türlü çözüme kavuşturulamayan “statü”
sorunu da, aslında bölgesel ve uluslararası çapta yü-
rütülen jeopolitik üstünlük mücadelesinin bir neticesi-
dir. Zira belirlenecek statü bir çok konuyu da aydınlı-
ğa kavuşturacaktır. Bu noktada Türkiye’nin, Azerbay-
can’ı destekler politika izleyip Hazar’ın bir sınır gölü
olduğu tezini paylaşması ve Hazar’ın orta hat esası-
na göre beş ulusal sektöre bölünmesi, Türkiye’nin
enerji güvenliği açısından önem arz eden petrol ve
doğal gaz nakil hatlarının hayata geçirilmesi için ge-
reklidir.
Soğuk Savaşla birlikte çift kutuplu dünya düzeninin
sona ermesi, Türkiye’nin uzun süredir donup kalmış
jeopolitik konumunu zayıflatmıştır. Türkiye Sovyetler
Birliği’ne komşu olmaktan dolayı ABD için taşıdığı
önemi yitirse de, Hazar’ın dünya güç arenasındaki
yerini alması Türkiye’ye yeni bir stratejik önem kazan-
dırmıştır. 
Türkiye bir çok konuda sınır ülkesi konumundadır;
Asya ile Avrupa’nın, Müslümanlık ile Hristiyanlığın ve
Doğu kültürü ile Batı kültürünün sınırındadır. Ayrıca
Türkiye etnik, kültürel ve jeopolitik hesaplaşmalardan
kaynaklanan savaşlara beşiklik eden Kafkaslar, Bal-
kanlar ve Ortadoğu’nun hepsine birden komşu olan
tek ülkedir. Üstelik Türkiye bu bölgelerin ortasında bir
istikrar ve güven adası görünümündedir ve Türkiye
Hazar Bölgesi ile Avrupa arasında doğal bir enerji
köprüsü konumundadır. 
Bağlılığını tarihi ve kültürel köklerinden alan Türki-
ye’nin Hazar Bölgesi’ndeki bağımsız Cumhuriyetler’le
olan yakınlığı, bu ülkelerdeki kaynak zenginliği ve
Türkiye’nin hızla gelişen ekonomisiyle birleştiğinde,
yadsınmaz bir olanak doğurmaktadır. AB’nin de bü-
yük enerji talebini karşılamada ve kaynak çeşitlendir-
mede bu bölgeye yönelimi kaçınılmazdır. Hazar Böl-
gesinin dünya doğal gaz ve petrol ihtiyacına büyük
katkıda bulunacağını dikkate alan AB, bölgede re-
zervlerin işletilmesinde ve bu amaçla oluşturulacak

alt yapıda kendi çıkarları doğrultusunda, bölgesel is-
tikrarın desteklenmesine, sorunlara barışcıl çözüm
aranmasına ve ekonomik kurumların güçlendirilmesi-
ne önem vermektedir. Petrol ve doğal gaz ihraç yolla-
rında çok seçenekli boru alt yapısını tercih eden AB,
Hazar’daki kaynakları Avrupa’ya bağlayacak projele-
re destek vermektedir. Bu projelerin doğurduğu ener-
ji jeopolitiğine sahip olan Türkiye’nin, AB’nin ihtiyacı
olan Hazar Bölgesi’ndeki avantajlarını bir koz olarak
kullanmasının, Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine olum-
lu bir katkı yapacağı değerlendirilmektedir.
Bölgede Türkiye’nin güçlenmemesi ve Batılı şirketle-
rin yatırımlarında ağırlık kazanmaması İran ve Rus-
ya’nın ortak çıkarları arasındadır. Her iki ülkenin de
çıkarları bu ülkelerin bölge siyasetinde Azerbaycan’a
karşı Ermenistan yanlısı tutum sergilemelerine ve do-
layısıyla Dağlık Karadağ sorununda da aynı çizgide
birleşmelerine neden olmaktadır. Diğer taraftan yarım
yüzyıldır müttefiklik ilişkisi bulunan ABD’nin stratejik
çıkarlarıyla, Türkiye’nin en azından taktik çıkarları
arasında bir dizi kesişme noktası mevcuttur. ABD’nin
ÇBH stratejileriyle desteklediği ve Türkiye’nin başarı-
lı girişimleriyle gerçekleştirilen BTC petrol boru hattı,
Türkiye’ye ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli
katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Azeri petrolünü
taşıyacak olan bu hattın tam kapasiteyle çalıştırılabil-
mesi ve daha etkin kullanılabilmesi için Kazak petro-
lünün de Aktau projesi çerçevesinde bu hat vasıtasıy-
la taşınması Türkiye’nin enerji güvenliğini güçlendire-
cektir. Ayrıca bu hat giderek tehlikeli boyutlara ulaşan
boğazlar üzerinden tankerlerle petrol taşımacılığının
yükünü de azaltacaktır. Kazak petrolüyle de bu hat-
tın stratejik değerinin arttırılmasının, Türkiye’nin pet-
rol ihraç yolları üzerindeki kontrol pozisyonunu güç-
lendireceği gibi, diğer taraftan Rusya’nın Hazar petro-
lü üzerindeki monopolünü de kırabileceği değerlendi-
rilmektedir.   
BTC’yi, Azerbaycan gazını Türkiye’ye ulaştıracak
olan Şahdeniz doğal gaz boru hattı projesinin izleme-
si planlanmaktadır. Ayrıca Türkmenistan gazının Ha-
zar’ın altından geçirilerek Trans-Hazar projesiyle Tür-
kiye’ye ve oradan da Nabucco projesiyle Bulgaris-
tan’dan başlayıp Romanya ve Macaristan güzergahı-
nı izleyerek Avusturya’ya ulaştırılması planlanmakta-
dır. Fakat Rusya, Hazar’ın belirsizliğini koruyan statü
sorununu bir koz olarak kullanmakta ve Hazar geçiş-
li doğal gaz boru hatlarının yapımını engellemeye ça-
lışmaktadır.
Rusya ile Türkiye arasında Kuzey-Güney koridoru
olarak inşa edilen Mavi Akım projesi, ekonomik açı-
dan olduğu kadar jeo-stratejik açıdan da Türkiye’nin
geleceğine ağır bir darbe vurmuştur. Çünkü Türki-
ye’nin doğal gaz ithalinde tek bir kaynağa büyük bir
oranda bağlanması, Türkiye’nin enerji güvenliği açı-
sından bir darboğazdır. Mavi Akım projesi Türkiye’yi
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doğal gaz konusunda Rusya’ya bağlı kılmasının öte-
sinde, Türkmenistan’ın Rusya’ya ucuza sattığı doğal
gazı Türkiye’nin pahalıya satın alması gibi garip bir
sonucu da doğurmaktadır. 
Türkiye’nin enerji güvenliğinin tesisi için, enerji sektö-
ründeki dışa bağımlılığının azaltılması gerekmektedir.
Bunun da en temel yolu, öncelikle enerji üretiminde
ülke kaynaklarının kullanılmasıdır. Ancak enerji ithal
etmekte zorunlu kalınıyorsa hem ithal edilen ülke sa-
yısının hem de kullanılan enerjinin çeşitlendirilmesi
gerekmektedir. Bu da dışa bağımlılığı en aza indirge-
yecektir.
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