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“Rus Süvarisi; ata yavafl yavafl biner, 
Ama dörtnala gider.”
BBiissmmaarrcckk

GGiirriiflfl

1989 y›l›nda Rusya’da faaliyete geçen flirketlerin tamam›n›n hedefi flüp-
hesiz ki, baflar›l› olmak ve kâr elde etmekti. Ancak di¤erlerinden ayr›lan bir
kurulufl vard› ki, 13 y›l içerisinde gösterdi¤i geliflim hayranl›k uyand›racak
cinstendi. Gazprom, sa¤lad›¤› devlet deste¤i ile kendi alan›nda bir dev olma
yolunda at›l›mlar yapmaya kararl›yd› ve amaçlar›n› gerçeklefltirecek güç ile
altyap›ya da sahipti. Sovyetler Birli¤i’nin son döneminde Petrol ve Gaz Ba-
kanl›¤›’n›n alt kuruluflu olarak do¤an bu enerji devinin bu kadar k›sa sürede
bir imparatorlu¤a dönüflece¤ini o zamanlar kestirmek gerçekten de zordu. Fa-
kat Gazprom, kurucular› ve destekçileri d›fl›nda herkesi flafl›rtm›fl, do¤algaz ve
petrol alan›nda dünyan›n en büyü¤ü olmay› baflarm›flt›. Bu mucizevî baflar›
öyküsünün elbette rastlant› olmas› beklenemezdi. Nitekim flirketin geniflleme
projeleri, ülkenin ünlü stratejistleri ve alan›nda uzman onlarca mühendise tes-
lim edilmiflti. Sonuç olarak ortaya; dünya gaz piyasas›na kelimenin tam anla-
m›yla hükmeden bir kurulufl ç›kt›. Ancak, misyon burada sona ermeyecekti.
Zaten bu büyüklükteki bir flirketten de böyle bir fley beklemek yanl›fl olurdu. 

fiimdi yeni hedefler koyma zaman›yd› ve ulafl›lan noktada yani zirvede
kal›c› olmak buraya ulaflmaktan çok daha meflakkatliydi. Gazprom, geliflimini
sürdürmekte son derece kararl› ve bir o kadar da haz›r bir görünüm içinde ye-
ni projelere yelken aç›yordu.
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Enerji piyasas›n›n son dönemlerdeki en önemli aktörlerinden biri hiç kufl-
ku yok ki Rusya Federasyonu’dur (RF). Bilinen do¤algaz rezervleri ile dünya-
da birinci s›rada yer al›rken dünya üretilebilir petrol rezervlerinde Orta Do¤u
Bölgesi’nden sonra ikinci s›radad›r.1 RF, ayr›ca dünyan›n en büyük do¤algaz
ihracatç›s›, en büyük ikinci petrol üreticisi ve en büyük enerji sa¤lay›c›s› un-
vanlar›n› da tafl›maktad›r.2 Bu veriler göz önüne al›nd›¤›nda enerji ihrac›n›n,
özellikle son 5 y›l içinde, Rusya’n›n ekonomik geliflimine en fazla katk› sa¤-
layan etmen oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Nitekim Rusya, dünya-
da petrol ve do¤algaz fiyatlar›n›n tavan yapt›¤› bir dönemde büyük at›l›m ger-
çeklefltirmifl ve üretim kapasitesini katlam›flt›r. D›flardan bak›ld›¤›nda gayet
zarars›z görünen bu tablo asl›nda büyük riskler alt›na girilerek yap›lm›fl bir gi-
riflimdir. Bu flekildeki bir büyüme, Rusya ekonomisini do¤algaza ve petrole
ba¤›ml› hale getirmifl ayn› zamanda petrol fiyatlar›ndaki dalgalanmalara karfl›
da ekonomiyi savunmas›z halde b›rakm›flt›r. Ancak, RF’nin olas› dalgalanma-
lara karfl› haz›rl›ks›z yakalanmamak amac›yla oluflturdu¤u bir acil durum fo-
nunun varl›¤› da bilinmektedir. Bunun yan›nda Rusya’n›n enerji üretim ve ih-
raç kapasitesini artt›rma olanaklar›nda da ciddi ölçüde daralma görülmektedir.
RF, enerji sahalar›n›n gittikçe yafllanmas› ve rezervlerin azalmas›, petrol boru
hatlar›n›n baz› bölgelerde yetersiz kalmas›, modern enerji teknolojilerine en-
tegrasyonun tam olarak sa¤lanamamas› gibi baz› sorunlarla karfl› karfl›ya gel-
mifltir.3 Sorunlar›n önemli bir k›sm›n›n çözümü için de yine tek ç›k›fl yolu ola-
rak Gazprom belirlenmifl ve çeflitli yeni projeler üretmek suretiyle problemle-
rin ortadan kald›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 

Bu çerçevede; varolan petrol boru hatlar›n›n kapsam›n›n geniflletilmesi
ya da yeni bölgelerde yeni hatlar infla etme yolunda birtak›m teklifler Gaz-
prom taraf›ndan de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Baz› projeler tamamlanm›fl baz›-
lar›n›n ise temeli at›lm›flt›r. Afla¤›da ayr›nt›l› flekilde de¤inilecek olan projeler
flüphesiz Gazprom ve Rusya için hayati önem tafl›maktad›r. Ancak, Amerika
Birleflik Devletleri’nin (ABD) de Rusya gibi büyük bir enerji üreticisi ve tü-
keticisi oldu¤u hesaba kat›l›rsa, genel anlamda Rus enerji politikalar›, Ameri-
kan enerji pazar›n›n dolay›s›yla ekonomisinin refah› önünde bir engel teflkil et-
mektedir. Bu yüzden Gazprom ve Rusya, bir k›s›m yeni projelerde olas› bir
ABD tehlikesiyle bafl etmek zorunda kalacakt›r. Fakat yine de vanalar›n aç›k
oldu¤u hatlarda ve k›sa süre sonra faaliyete geçmesi planlanan projelerde Gaz-
prom, yaln›zca ABD de¤il, di¤er rakipleri karfl›s›nda da stratejik bir avantaj
yakalam›fl olacakt›r. 
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DDrruujjbbaa** PPeettrrooll  BBoorruu  HHaatttt››

Gazprom, projelerinin haz›rlanma aflamas›nda, bütün olas›l›klar› göz
önünde bulundurarak ve en yüksek kâr en düflük maliyet prensibiyle hareket
ederek, olabildi¤ince çok bölgeye ve ülkeye enerji sa¤lama politikas› gütmek-
tedir. Bu politikan›n en belirgin oldu¤u projelerden biri Drujba Petrol Boru
Hatt›’d›r. 4000 km’lik (2500 mil) uzunlu¤uyla, dünyan›n en uzun petrol boru
hatt› olma özelli¤ini tafl›maktad›r. Sovyetler Birli¤i döneminde, bat› kesimde-
ki enerji fakiri Sovyet bölgelerine, sosyalist Do¤u Blo¤u ülkelerine ve Bat›
Avrupa’ya enerji sa¤lanmas› amaçlar›yla infla edilmifltir. Günümüzde Rus ve
Kazak enerjisinin bat›ya tafl›nmas›ndaki ana köprü görevini üstlenmifltir.4

Boru hatt›, Rusya’n›n güneydo¤usundaki Samara kentinden bafllayarak,
Sibirya, Urallar ve Hazar Denizi’nden petrol toplamak suretiyle bat›ya yöne-
lir. Beyaz Rusya’n›n güneyindeki Mozyr’e ulaflt›¤›nda kuzey ve güney olarak
ikiye bölünerek yoluna devam eder. Hatt›n güney bölümü Ukrayna’y› geçtik-
ten sonra tekrar ikiye bölünür ve üst k›s›m Slovakya üzerinden Çek Cumhuri-
yeti’ne ulafl›rken alt k›s›m, Macaristan’da son bulur. Bu hat üzerindeki en
önemli yenileme çal›flmas› ise Macaristan’dan sonra bafllar ve H›rvatistan’› da
kapsayarak Adriyatik Denizi’ne kadar ulaflan bir proje olan Drujba-Adria bu
hatt›n son k›sm›n› oluflturur. 

Drujba’n›n bat› yolunda ise Beyaz Rusya’n›n geri kalan kesimi, Polonya
ve Almanya bulunur. Bat› bölümü flu an itibariyle Almanya’n›n Leipzig ken-
tinde son bulmaktad›r. Fakat t›pk› güneydeki gibi burada da bir yenileme, da-
ha do¤rusu uzatma çal›flmas› planlanmaktad›r. Çal›flmalar sona erdi¤inde, Le-
ipzig – Wilhelmshaven5 aras›na infla edilmifl bir boru hatt› ve Kuzey Denizi’ne
kadar uzanm›fl bir petrol a¤› karfl›m›za ç›kacakt›r. Bu da, RF’den ABD’ye olan
petrol transferinin kolaylaflmas› anlam›na gelmektedir ki hatt›n uzat›lmak is-
tenmesindeki bafll›ca sebeplerden biri de budur. Transneft’in operatör flirket
oldu¤u boru hatt›n›n, günlük tafl›ma kapasitesinin 1,2 – 1,4 milyon varil petrol
aras›nda de¤iflti¤i bilinmektedir. 
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Rusya ile Almanya aras›nda kurulmas› planlanan ve bu iki ülke d›fl›nda
Finlandiya, ‹sveç, Danimarka’daki önemli ekonomik bölgeler ile Balt›k Deni-
zi’nden geçen boru hatt› projesidir. 1997 y›l›nda Gazprom ve sonradan For-
tum’a kat›lan Finlandiya merkezli Neste aras›nda yap›lan antlaflma ile ilk to-
humlar› at›lm›flt›r.6 2001 y›l›n›n Nisan ay›nda projenin ortaklar› Gazprom
(Rusya), Fortum (Finlandiya), Ruhrgas (Almanya) ve Wintershall (Almanya)
aras›nda fizibilite çal›flmalar› bafllad› ve Kas›m 2002’de infla takvimi belirlen-
di. Ancak May›s 2005’de Finlandiyal› ortak Fortum projeden çekildi¤ini aç›k-
layarak, operatör flirket North Transgas’daki %50’lik hissesini Gazprom’a sat-
t›. Böylece Gazprom, North Transgas’›n %100 sahibi oldu. Daha sonra yap›-
lan baz› anlaflmalarla boru hatlar›n›n da Gazprom taraf›ndan döflenece¤i kesin-
lik kazand›. 9 Aral›k 2005’te ise flirket, hatt›n Rusya topraklar›ndaki bafllang›-
c› olan Babayevo’da temel atma çal›flmalar›na bafllad›.7 Hat, Rusya’n›n Balt›k
Denizi k›y›s›nda bulunan Leningrad bölgesindeki Vyborg flehrinden bafllamak-
ta ve ilk olarak St. Petersburg ve çevresine do¤algaz sa¤lamay› amaçlamakta-
d›r. 917 km’lik kara yolculu¤u sonras›nda Balt›k Denizi’ne giren borular›n ç›-
k›fl noktas› ise önce Almanya’n›n Greifswald kenti oradan da Mecklenburg -
Bat› Pomeranya olarak belirlenmifltir. Toplam uzunlu¤u yaklafl›k 1300 km
(737km denizden) olmakla birlikte y›ll›k tafl›ma kapasitesi 55 milyar m_ ola-
rak hedeflenmektedir.8

Kuzey Avrupa Do¤algaz Boru Hatt›’n›n stratejik önemi ise tart›fl›lmaz
büyüklüktedir. Nitekim Balt›k Denizi’nin kullan›lmas› ile Rusya do¤rudan Av-
rupa’ya ba¤lanm›fl, arada kalan Balt›k Ülkeleri ve Polonya baypas edilmifltir.
Rusya aç›s›ndan bak›ld›¤›nda daha ucuz enerji transferi sa¤layan bu hat, Av-
rupa’ya da 5 milyar euro’luk yat›r›m ve yeni ifl sahalar› açmaktad›r. Ayr›ca de-
nizalt›ndan geçen ana hatta ba¤lanan di¤er kollar ile ‹sveç, Danimarka ve ‹n-
giltere’ye de sa¤lanacak enerji miktar› az›msanmayacak derecededir. Gaz-
prom, di¤er projelerinde oldu¤u gibi NEGP’de de can al›c› politikalar› ana hat
tamamland›ktan sonra hayata geçirmektedir. Özellikle ‹ngiltere pazar›na girifl
yapmay› uzun zamand›r planlayan flirket, bu yöndeki çal›flmalar›na da h›z ver-
mifl durumdad›r. 9 Kuzey Avrupa hatt›n›n bitmesini beklemeden ‹ngiltere’deki
önemli petrol ve do¤algaz kurulufllar›na talip olmas› da bu politikalar›n› des-
tekler nitelikte görülebilir.

Tüm bunlar›n yan›nda, RF Devlet Baflkan› Vladimir Putin, projeden so-
rumlu olan NEGPC’nin bafl›na geçmesi için eski Alman flansölyesi Gerhard
Schröder’i ikna ederek Kuzey Avrupa hatt›na verdi¤i önemi kan›tlam›flt›r. 
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1992 y›l›nda Gazprom, Avrupa enerji pazar›nda yeni bir koridor olufltur-
ma amac›yla çal›flmalara bafllad›. Bir y›l sonra da Yamal’dan Bat› Avrupa’ya
enerji tafl›yacak olan sistemin ana hatlar› belirlendi ve ayn› y›l içinde Belarus
ve Polonya hükümetleri aras›nda imzalanan anlaflmayla iki k›tay› ba¤layacak
olan borular›n döflenmesine (Polonyal› ve Alman flirketlerin de ortakl›klar›yla)
baflland›.10

Toplam uzunlu¤u 4000 km’yi bulan ve y›ll›k 33 milyar m_ kapasiteye sa-
hip hat ile birlikte Gazprom’un, Avrupa enerji sistemlerine entegrasyonu ol-
dukça kolaylaflmakta ve Rusya, enerji ihrac›nda önemli derecede esneklik ka-
zanmaktad›r. Ayr›ca, di¤er hatlarda oldu¤u gibi burada da bir tak›m stratejik
hedefler göze çarpmaktad›r. Nitekim, hatt›n son buldu¤u noktalar, ileride sür-
dürülebilir özellik tafl›maktad›r ve bir kez Avrupa içlerine kadar giren Gaz-
prom’un, bölgede azami kâr› sa¤lamadan, politik ç›kar için kullan›lmak üzere
malzeme elde etmeden k›sacas› Avrupa ülkelerini kendisine ba¤›ml› hale ge-
tirmeden geri çekilece¤i düflünülmemektedir. 

Yamal – Avrupa ve Drujba projeleri, her ne kadar yafllanm›fl gözükseler
de, yap›lan eklentiler sayesinde ilk günkü gibi genç ve yeni durmaktad›rlar.
Son dönemlerde gündeme al›nan fakat Kuzey Avrupa hatt›n›n faaliyete geç-
mesiyle önemi azalan Yamal – Avrupa 2 projesi ise, ilkinden biraz farkl› bir
rotada gaz tafl›mak üzere tasarlanm›flt›. Hatt›n Polonya’n›n güneydo¤usundan
geçerek Slovakya’ya oradan da Avusturya üzerinden ‹talya’ya ulaflmas› plan-
lanmaktayd›. Bu görüfl, tahmin edilece¤i üzere daha fazla ülkeye ulaflmay›
amaçlayan Gazprom yöneticileri taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Ancak Polon-
ya’n›n bu fikre karfl› ç›karak, ikinci Yamal – Avrupa’n›n da kendi ülkesi üze-
rinden Almanya’ya ulaflmas› konusunda ›srar etmesi üzerine projenin hayata
geçirilmesi ertelenmifltir. 11
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MMuurrmmaannsskk

Lukoil baflkan› Vagit Alekperov; Rus petrolünün, ABD’ye daha kolay
ulaflmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni bir proje gelifltirilmesi fikrini uzun zaman-
d›r savunmaktayd›. Bat› Sibirya petrollerini önce Murmansk’a oradan da de-
nizalt› tankerleri vas›tas›yla Amerika’ya götürecek ve günde 1,6 – 2,4 milyon
varil tafl›ma kapasitesine sahip olacak hat, Balt›k Denizi’ni kullanarak var›fl
noktas›na yaln›zca 9 günde ulaflacakt›. Bu da, Amerika’n›n Orta Do¤u ve Af-
rika’dan sa¤lad›¤› petrolle k›yasland›¤›nda aç›k bir zaman fark› anlam›na gel-
mekteydi. Basra Körfezi’nden ABD’ye aktar›lan petrol, Murmansk’tan nere-
deyse 2,5 kat fazla yol al›yordu. Rus petrol flirketlerinin projeye güveni o ka-
dar fazlayd› ki; hatt›n, ham petrolün yan›nda LNG (S›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz)
de içermesi gerekti¤i önerildi.12

Ancak, gerek Transneft (dolay›s›yla Gazprom ve Rusya) gerekse
ABD’nin isteksiz tutumlar› projenin üzerinde fazla durulmamas›na neden ol-
du. Transneft daha k›sa bir yol bulmak istiyordu ve Rusya yabanc› flirketlerin
enerji politikalar›nda yer almas›na fliddetle karfl› ç›k›yordu. Amerika ise böy-
lesine büyük bir projede kendi kurulufllar›na da yer verilmesini ayn› zamanda
Rusya’dan direk enerji sa¤layabilece¤i kap›lar› kapatmamay› istiyordu.13 fiim-
dilik rafa kald›r›lan projenin; her iki taraf›n da görüfllerinden taviz vermedik-
çe gerçekleflmesi beklenmemektedir.

Bu ba¤lamda ele ald›¤›m›zda; Amerika’n›n arada üçüncü bir arac› olma-
dan Rusya’dan sa¤layaca¤› enerjiye ciddi anlamda ihtiyac› oldu¤u kan›s›na
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varabiliriz. Nitekim, Avrupal› ve Amerikan uzmanlar›n da kat›ld›¤› Enerji Fo-
rumu 2006, 23–24 Ekim 2006 tarihleri aras›nda Çek Cumhuriyeti’nin baflken-
ti Prag’da gerçeklefltirildi¤inde, kat›l›mc›lar›n hemen hepsi enerji piyasalar›n-
da tekelcili¤in ve kaynak alternatifsizli¤inin Avrupa için büyük tehlike oldu-
¤undan bahsederken, aç›kça Rusya’y› elefltiriyorlard›.14 Özellikle Polonya,
Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti gibi Do¤u Avrupa ülkelerinin temsilci-
leri k›sa süre içinde farkl› enerji kaynaklar›na yöneleceklerini belirtirken ben-
zer bir aç›klama da Rusya’ya ba¤l›l›¤›yla tan›nan Beyaz Rusya’dan geldi. Pa-
nelde yer almamas›na karfl›n Beyaz Rusya; buradaki aç›klamalara paralel ola-
rak yüksek fiyatl› Rus enerjisinden vazgeçebilece¤ini söyleyerek, tüm bu dev-
letlerin görüfllerini desteklemifl oluyordu. Bu aç›klaman›n, RF- Beyaz Rusya
iliflkilerinde so¤uk rüzgârlar esti¤i bir dönemde yap›lmas› da dikkat çekicidir. 

Amerika Birleflik Devletleri’nin eski Ukrayna büyükelçisi Steven Pifer
ise, ayn› panelde yapt›¤› konuflmada, Ukrayna’n›n de¤iflen gaz fiyatlar›yla mü-
cadele edebilece¤ini söyleyerek bir anlamda Kiev’e arka ç›k›yordu.15 Bütün bu
geliflmelerin ›fl›¤›nda, Amerika’n›n, Rusya ile ba¤lar›n› gevfletmek ya da tama-
men koparmak isteyen Avrupa ülkelerini bu politikalar›n› sürdürmeleri do¤rul-
tusunda destekledi¤i aflikârd›r. Ancak, bunun arkas›nda yatan nedenleri iyi id-
rak etmek gerekir. Özellikle enerji alan›nda Rusya ile sorun yaflayan do¤algaz
ve petrol müflterisi Avrupal› devletler alternatif enerji kaynaklar›na (nükleer,
kömür vs…) yöneldiklerinde, zaten dünyay› çok uzun süre idare edemeyecek
olan petrolün tek al›c›s› Amerika olacakt›r. Böyle bir ortamda dünyan›n en çok
enerji tüketen ülkesi Amerika, üçüncü flah›slar› aradan ç›karmak suretiyle ken-
disine rakip olacak bir Rusya’dansa kaynaklar› eflit olarak paylaflt›¤› bir Rus-
ya’y› tercih ederek, Rusya Federasyon’un tek müflterisi olma yolunda ilerle-
mektedir.16

UUzzaakk  DDoo¤¤uu  PPeettrrooll  BBoorruu  HHaattllaarr››

Boru hatlar›n› yönlerine göre ikiye ay›rd›¤›m›zda Rusya’n›n do¤usu ve
bat›s›na do¤ru yöneldiklerini görmekteyiz. Rusya’n›n bat›s›nda kalan hatlar
Avrupa, do¤u hatlar› ise Asya ile ba¤lant› kurmaktad›r. Yukarda belirtilen Av-
rupa yönlü hatlar›n d›fl›nda kalan bir di¤er proje ise Mavi Ak›m’d›r. (Blue Stre-
am) Rusya’n›n ‹zobilnoye kasabas›ndan bafllar ve 1213 km’lik bir yolu kat
ederek Samsun üzerinden Ankara’ya ulaflarak Rusya’y› güney yönünde Türki-
ye’ye ba¤lar. 2006 y›l›nda faaliyete geçen Mavi Ak›m da, Gazprom’un enerji
politikalar›nda önemli rol oynamaktad›r. Zira çok kilit bir noktada yer alan
Türkiye, Avrupa’ya ve Orta Do¤u’ya olan yak›nl›¤› sayesinde enerji koridoru
görevinin tek namzedi olarak gösterilebilir. Son dönemlerde gündeme gelen
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bir baflka proje olan Burgaz – Dedea¤aç’›n da benzer bir nitelik tafl›d›¤›n› söy-
lemek yanl›fl olmayacakt›r.

Avrupa, her ne kadar Gazprom’un ana hedefi olsa da Orta Asya ve Uzak
Do¤u da Gazprom için çok önemli bir pazar, ayn› zamanda enerji kayna¤› an-
lamlar›na gelmektedir. Nitekim Asya içlerine döflenen borular ile Gazprom,
Pasifik k›y›lar›na kadar ulaflm›fl bulunmaktad›r. Önümüzdeki y›llarda ise Pasi-
fik Okyanusu’nun iki yakas›n› birlefltirecek, yani A.B.D.’ye varacak olan pro-
jeler üzerinde çal›fl›lmaktad›r. 

11--AAnnggaarrsskk  ––  NNaakkhhooddkkaa  vvee  AAnnggaarrsskk  ––  DDaakkiinngg  

Rusya Federasyonu, Do¤u Asya’n›n iki dev ülkesi Japonya ve Çin’e
enerji sa¤lama konusunda çeflitli fikirler üzerinde durmaktayd›. Uzun bir süre
boyunca tart›fl›lan projelerden Angarsk, 2004 y›l›nda devlet baflkan› Vladimir
Putin taraf›ndan Uzak Do¤u ve Pasifik hatt›nda faaliyete geçirilecek proje ola-
rak aç›kland›¤›nda iki alternatif yol belirlenmifl oluyordu. Baykal Gölü yak›n-
lar›ndaki Angarsk kenti boru hatt›n›n bafllang›c›n› oluflturuyordu ve hatt›n ilk
bölümleri Irkutsk petrollerini toplayarak gölün etraf›n› dolafl›yordu. Planlanan
bu ilk hat daha sonra Japon Denizi’ne liman› olan Rus flehri Nakhodka’ya ula-
fl›yordu. Yaklafl›k 4000 km’lik bir yolu kat ettikten sonra ulaflt›¤› bu limandan
sonra deniz yoluyla Japonya’ya geçmesi ise sonraki aflamayd›. Ancak bu pro-
je Çin taraf›ndan, Çin topraklar›n›n kullan›lmad›¤› gerekçesiyle kabul görme-
di ve böylece ikinci bir Angarsk hatt› üzerinde anlaflmaya var›ld›. Buna göre
Angarsk’tan bafllayan petrol boru hatt› Baykal Gölü’nün güneyinden geçerek
Rus – Çin s›n›r›ndaki Manzhouli’ye oradan da Daking’e ulaflacakt›. Daha son-
ra devreye girecek olan Çin, Daking – Shenyang ve Shenyang – Pekin aras›n›
da tamamlayarak Rus enerjisini baflkente kadar tafl›m›fl olacakt›. Ayn› hatt›n
son olarak Güney Kore’ye uzat›lmas› da olas›l›klar dâhilindedir. 

Operatör flirket Transneft’e 15 – 18 milyar dolar aras› bir maliyeti olaca-
¤› tahmin edilen hat sayesinde Rusya; Angarsk petrollerini ayn› anda iki bü-
yük Pasifik ülkesine sa¤lamay› baflaracak ve bölge enerji politikalar›nda söz
sahibi konuma gelecektir. Özellikle Daking üzerinden Çin’e gidecek olan yo-
la petrolden ayr› olarak bir de do¤algaz boru hatt› kurulmas› düflünülmektedir
ki, bu da Rusya’n›n ve Gazprom’un elini güçlendirecek önemli bir koz olarak
görülebilir. Bunun d›fl›nda bir olas›l›k da, Angarsk – Nakhodka hatt› üzerinde
ve Çin s›n›r›na yaklafl›k 50 km uzakl›kta yer alan Skovorodino flehri üzerinden
Daking’e bir hat çekme yoluyla Çin’e enerji sa¤lamakt›r. Angarsk petrolünün
her halükarda Çin’e gidece¤i kesin kabul edilmektedir. Nitekim Rusya, bu yol-
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la yukar›da bahsedilen büyük hedefini gerçeklefltirecek ve okyanusu aflan bir
hat ile Pasifik’in karfl› k›y›s›na ulaflmay› baflaracakt›r. 

Projede yaflanan ufak tefek aksakl›klar›n d›fl›nda kalan iki önemli husus
mevcuttur. ‹lk olarak projenin finansman› sorunu göze çarpmaktad›r ki, Rus-
ya sadece 7 milyar dolarl›k Japon deste¤ini sa¤lam›fl durumdad›r. ‹kinci prob-
lem ise; borular›n, UNESCO taraf›ndan koruma alt›na al›nan Baykal Gölü ya-
k›nlar›ndan geçmesi ile karfl› karfl›ya kal›nan çevresel sorundur. Ancak bu me-
seleler çözümlendikten ve hatt›n inflas› tamamland›ktan sonra Do¤u Asya’da,
Rusya – Japonya – Çin’i ba¤layan önemli bir enerji yolu ortaya ç›kacakt›r.

22--SSaakkhhaalliinn  ––  11  vvee  SSaakkhhaalliinn  ––  22  

1996 y›l›nda Sakhalin Eyaleti ve Rusya Federasyonu aras›nda, Sakhalin
Adas›’nda kurulacak 3 petrol sahas› ile enerji üretimi ve da¤›t›m› amac›yla bir
konsorsiyum oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›. Bu konsorsiyumda Amerika Birle-
flik Devletleri’nden Exxon Mobil,17 Japonya’dan SODECO,18 Hindistan’dan
ONGC Videsh,19 Rusya’dan da Rosneft’in alt kurulufllar›ndan RN Astra20 ile
yine Rosneft’e ba¤l› olarak de¤erlendirebilece¤imiz Sakhalinmorneftegas21

yer almaktayd›.   

Sakhalin–1; adan›n kuzeydo¤usunda bulunan, Chayvo, Odoptu ve Arku-
tun-Dagi bölgelerinde infla edilen dev tesisler, kara ve denizde kurulan gelifl-
mifl teknolojiye sahip sondaj makineleri, dünyan›n en büyük petrol arama ay-
g›t› olarak nitelendirilen Yastreb ve tabii ki bölgeyi Rus Anakaras›’ndaki De-
Kastri liman›na ba¤layan boru hatlar› sayesinde, 1 Ekim 2005’te faaliyete geç-
ti. Sakhalin–1’in geniflletilmesi için yeni hatlar infla etme çal›flmalar› devam
etmektedir. 

Projenin baflar›l› oldu¤unu gören yabanc› yat›r›mc›lar, Rusya’dan izin
alabildikleri tek yer olan Sakhalin’de* baflka çal›flmalar yapmaya karar verdi-
ler. Böylece Sakhalin–2’nin temelleri at›lmaya baflland›. Lunskoye ve Piltun-
Astokskoye bölgelerinde petrol arama, üretim ve da¤›t›m amac›yla oluflturu-
lan Sakhalin Enerji Yat›r›m fiirketi; Shell (A.B.D. - %55)22, Mitsui (Japonya -
%25) ve Mitsubishi (Japonya - %20) kurulufllar›n›n kat›l›m›yla hayata geçiril-
mifl oldu.23

‹lerleyen y›llarda üretim kapasitesini artt›rma hedefinde olan Sakha-
lin–2’yi, Sakhalin–3, 4, 5 ve 6 takip etmektedir. 

Sakhalin–3; Kirinsky, Do¤u Odoptu ve Aiyashky bölgelerinde bulundu-
¤u tahmin edilen 4–5 milyar varil petrol ve 27–38 Tcf (Trilyon kübik feet) do-
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¤algaz rezervlerine yönelik olarak tasarlanm›flt›r. 13.5 milyar dolara mal olma-
s› beklenen proje için Exxon Mobil, 80 milyon dolarl›k jeolojik çal›flma yap-
m›flt›r.24 Yat›r›mc›lar›n tamam› net olarak aç›klanmasa da özellikle Kirinsky ve
Do¤u Odoptu sahalar›nda Gazprom’un, Lukoil vas›tas›yla Sakhalin–3’te yer
alaca¤› konuflulmaktad›r. Sakhalin–4 ve Sakhalin–5 projelerinde British Pet-
roleum (%49) ile ortak olan Rosneft (%51) ise, Rusya içinde Gazprom’un
kontrolünde olmayan tek bölgedeki hâkimiyetini, bu projeler sayesinde bir sü-
re daha devam ettirebilecektir. 

Sakhalin Projeleri’nin hemen hepsinde karfl›lafl›lan bir mesele olan Çev-
resel Zarar ise yat›r›mc› firmalar›n çeflitli çabalar›na ra¤men henüz atlat›lm›fl
de¤ildir. Örne¤in Ohotsk Denizi’nde yaflamlar›n› sürdüren beyaz balinalar›n
petrol arama ve aktarma çal›flmalar›ndan kötü yönde etkilenece¤ini söyleyen
çevreci yazarlar›n ve gruplar›n say›s› az›msanmayacak derecededir.25

Asya yönlü boru hatlar›n›n Rusya aç›s›ndan bir di¤er önemi ise, bu hat-
lar›n Rus Uzak Do¤usu ve Do¤u Sibirya’n›n ekonomik geliflimine katk›da bu-
lunacak olmas›d›r. Angarsk ve Sakhalin boru hatlar› sayesinde, RF’nin di¤er
kesimlerine oranla daha az geliflmifl olan bu bölgeler, artacak ticaret hacmi ve
aç›lacak yeni ifl sahalar› vas›tas›yla ekonomilerini büyütme imkân›n› elde ede-
ceklerdir.26 Bunun yan›nda, bölgenin zengin yeralt› ve yer üstü kaynaklar›na da
yeni pazarlar aç›lacak, Rus Uzak Do¤u’sunun merkezden uzak olmas› nede-
niyle sahip oldu¤u bu dezavantaj da böylece ortadan kalkm›fl olacakt›r. 

GGaazzpprroomm’’uunn  UUlluussllaarraarraass››  EEnneerrjjii  PPiiyyaassaass››nnddaakkii  KKoonnuummuu  

Uluslararas› enerji piyasalar› son dönemlerde daha önce hiç olmad›¤› ka-
dar hareketlenmifl durumdad›r. Gün geçtikçe azalan kaynaklar›n kullan›m› ko-
nusunda ç›kan çat›flmalar ise bu hareketlili¤i artt›rmaktad›r. Enerji yaflamsal
bir gereklilik oldu¤undan birçok ülke enerji ihtiyac›n›, flartlar ne olursa olsun
karfl›lamak zorundad›r. Durum böyle olunca da kaynaklar› elinde bulunduran
devletler enerji piyasalar›nda önemli bir konuma gelmektedir. Dünya do¤algaz
rezervlerinin %33’üne olan Rusya ise, bu önemli konumu Gazprom vas›tas›y-
la sa¤lam›flt›r. RF’ ye s›n›r› olan devletler ile Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u’na
(BDT) üye ülkeler baflta olmak üzere Gazprom; çeflitli anlaflmalar yoluyla ön-
ce Avrupa’da sonra da Asya’daki konumunu güçlendirmeyi amaç edinmifltir.
Bu amaç do¤rultusunda yapt›¤› genifl kapsaml› çal›flmalar sonucunda As-
ya’dan Orta Do¤u’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar birçok bölgede etkili ha-
le gelmifltir. Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Balt›k ülkeleri ile Çek Cum-
huriyeti, Moldova, Slovakya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan ve Beyaz
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Rusya gibi Do¤u Avrupa ülkelerinin de aralar›nda bulundu¤u grubun Rus-
ya’dan gelen enerjiye ba¤›ml›l›k oran› %50 - %100 aras›nda de¤iflmektedir27

ki, böyle bir durumun sak›ncalar› konusunda neredeyse her ay yeni bildiriler
yay›nlanmakta, paneller düzenlenmekte ve enerjide tek kayna¤a ba¤›ml›l›¤›n
bedelleri belirtilmektedir. Bu ülkelere ek olarak %77 oranda Rus gaz› ba¤›m-
l›s› olan Ukrayna’y› ve %67’lik ba¤›ml›l›k oran›yla Türkiye’yi saymak müm-
kündür. ‹talya, Fransa, Almanya, ‹sviçre, Polonya ve Romanya’n›n yer ald›¤›
ikinci grubun özelli¤i ise henüz %50’yi aflmayan oranda Rus do¤algaz›na ba¤-
l› olmalar›d›r. Ancak yak›n zamanda bu oran›n artmas› beklenmektedir. Rus-
ya’dan sa¤lad›¤› enerji miktar›n› %10’un alt›nda tutabilmifl Hollanda, Belçika,
Bosna, Slovenya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerde ise farkl›
bir durum söz konusudur. Zira, bu ülkelerin bir k›sm› enerji üretebilecek ko-
numda bulunurken bir k›sm› da kaynaklar›n› çeflitlendirmek suretiyle bunu ba-
flarm›fllard›r. 

Gazprom yaln›zca petrol ve do¤algaz›n yurtd›fl›na ulaflt›r›lmas› alan›nda
de¤il, boru hatlar›n›n inflas›, güvenli¤i gibi çeflitli konularda da hizmet ver-
mektedir. Dolay›s›yla enerji alan›nda Rusya’ya tam manada ba¤›ml› olmayan
bir ülkenin Gazprom’a ba¤l› olabilece¤ini kestirmek güç de¤ildir. Nitekim, 27
Eylül 2006’da Gürcistan’›n 4 Rus subay› casusluk yapt›klar› gerekçesiyle tu-
tuklamas› sonras›nda ç›kan ve ilerleyen günlerde iki taraf›n da taviz vermeme-
siyle daha da büyüyen kriz, Kas›m ay›nda Gazprom’un Gürcistan’a verdi¤i
gaz›n fiyat›na %109,1 oran›nda zam yaparak fiyat› 110$’dan 230$’a kadar ç›-
karmas›yla farkl› bir boyuta tafl›nm›fl oldu. 

Gazprom’un uluslararas› arenadaki etkin konumunu özetleyen Gürcistan
örne¤inin bir benzeri de yine Kafkasya bölgesinde fakat bu sefer Ermenis-
tan’da gerçekleflmifl bulunmaktad›r. Devlet Baflkan› Robert Koçaryan’›n 30
Ekim – 1 Kas›m tarihleri aras›ndaki 2 günlük Moskova ziyareti s›ras›nda im-
zalanan anlaflma ile ‹ran–Ermenistan aras›nda kurulmas› planlanan hatt›n kon-
trolü Gazprom’a b›rak›l›yordu. Ayn› zamanda ArmRosGazprom flirketindeki
Gazprom hisseleri de 119 milyon dolar karfl›l›¤›nda %13’lük bir art›flla
%45’ten %58’e ç›kar›l›yordu. Böylece Ermenistan, Rusya ile iliflkilerinde öl-
çülü olmas› karfl›l›¤›nda Gürcistan’a verilen cezan›n bir benzerine maruz kal-
mayarak, 1 Ocak 2009’a dek do¤algaz›n 1000 metreküpüne 110 dolar ödeme-
yi kabul etmifl oluyordu.28

BDT co¤rafyas›ndaki Gazprom hâkimiyetinin bir di¤er örne¤i ise Ukray-
na’d›r. Ukrayna; 2005–2006 k›fl›nda ç›kan kriz sonras› Rusya’ya karfl› tutu-
munda yumuflamaya gitmifltir. Buna bir de Rus yanl›s› politikalar›yla bilinen
Viktor Yanukoviç’in baflbakanl›k koltu¤una oturmas› eklenince Ukrayna,
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2007 k›fl›n› rahat geçirmeye bir ad›m daha yaklaflm›flt›r. Nitekim yap›lan gö-
rüflmeler sonras›nda, 1000 m_ Rus gaz›n›n Ukrayna için fiyat› 130$ olarak be-
lirlenmifltir. Bu kapsamda 2007 y›l› içinde 55 milyar m_ gaz almay› taahhüt
eden Yanukoviç, fiyat›n 240$’a ç›kmas›n› önlemifl oluyordu. Ancak yine de
95$ olan önceki fiyattaki art›fl› engelleyemiyordu.29

fiirket, BDT ülkelerinin d›fl›nda Avrupa enerji pazar›na da hâkim durum-
dad›r ve Gazprom taraf›ndan kontrol edilen Rus gaz›n›n, Avrupa’daki pay› bü-
yüktür. Daha önce de belirtildi¤i üzere temel hedef Avrupa’y› do¤algaz ve pet-
rol ile beslemek olunca bu görevde yaln›z hareket etmek ise imkâns›zlaflmak-
tad›r. Bu amaç do¤rultusunda Avrupa’da kendine yer edinmek isteyen Gaz-
prom; büyüklü küçüklü birçok enerji flirketiyle ortakl›klar kurmakta, baz›lar›n-
dan ise önemli miktarlarda hisseler sat›n almaktad›r. Hisselerine sahip olunan
flirketler yaln›zca enerjiyle s›n›rl› kalmamakta, çeflitli ülkelerin bankalar›n› ve
medya kurulufllar›n› sat›n alma yoluyla da geniflleme esas kabul edilmektedir.
Gazprom 66 kuruluflta %100, 43 kuruluflta ise %50’den fazla hisseye sahip du-
rumdad›r. Ayr›ca 51 flirkette de %50’den az hissesi bulunmaktad›r.30 Bu kuru-
lufllar›n ço¤u çal›flmalar›n› Rusya’da sürdürmektedir. Ancak yine de kendi ül-
kelerindeki konumlar›n› korumay› baflarm›fllard›r. 

ArmRosgazprom (Ermenistan), Beltransgaz, Belgazprombank (Beyaz
Rusya), Eesti Gas (Estonya), Gazum (Finlandiya), ZGG, ZMB, Wingas, WI-
EH, WIEE (Almanya), Panrusgaz (Macaristan), ENI (‹talya), Latvijas Gaze
(Letonya), Lietuvos Dujos (Litvanya), Moldovagaz (Moldova), Hydro ve Sta-
toil (Norveç), EuRoPol Gaz ve PGNiG (Polonya), YugoRos Gaz (S›rbistan),
SPP (Slovakya), GM&T, Interconnector (‹ngiltere) ve RosUkrEnergo (Ukray-
na) Gazprom’un, Avrupa enerji piyasas›nda birlikte hareket etti¤i kurulufllar›n
bir k›sm›n› oluflturmaktad›r.31 Bu flirketler aras›nda Almanya tabanl› ZGG’nin
Gazprom aç›s›ndan önemi büyüktür. Zira ZGG, hissedar› oldu¤u birçok kuru-
lufl ve çeflitli ülkelere yay›lm›fl çal›flma sahas› ile Gazprom’un Avrupa’ya aç›-
lan kap›s› olarak nitelendirilebilir. ZGG, Almanya içinde Berlin, Leipzig, Es-
sen, ‹sviçre’de Zürich, Avusturya’da Viyana, Çek Cumhuriyeti’nde Prag, Tür-
kiye’de ‹stanbul32 ve ‹ngiltere’de Kingston flehirlerinde faaliyet gösteren çok
say›da flirket ile ortakl›k kurmufltur ve bunlar ayn› zamanda Gazprom’un da
ortaklar›d›r.33

Gazprom’un Avrupa d›fl›ndaki ortaklar›ndan baz›lar› ise dünya enerji pi-
yasalar›nda söz sahibi olan önemli flirketlerden; CNPC ve PetroChina (Çin),
ExxonMobil, ChevronTexaco ve ConocoPhillips (ABD) ve KazRosGaz (Ka-
zakistan) olarak gösterilebilir.34

Tüm bu geliflmeleri birlikte de¤erlendirdi¤imizde Gazprom’un uluslara-
ras› enerji piyasalar›ndaki konumunu net bir flekilde görebilmekteyiz. fiirket,
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özellikle Do¤u Avrupa ülkeleri üzerindeki gözle görülür hâkimiyetini yak›n
zamanda ‹ngiltere’ye de tafl›may› hedeflemekte, Asya’da ise, Japonya ve Çin’e
do¤ru bir yönelmeye gitmektedir. Burada yap›lacak en büyük at›l›m ise flüp-
hesiz Amerika’ya kadar uzanmak olacakt›r.

GGaazzpprroomm’’uunn  RRuuss  DD››flfl  PPoolliittiikkaass››nnddaakkii  KKoonnuummuu

So¤uk Savafl’›n büyük aktörü Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ile onun ha-
lefi olan Rusya’n›n d›fl politikada nas›l bir yol izleyece¤i merak edilmekteydi.
Hem ekonomik, hem siyasi aç›dan içinde bulunulan darbo¤az›n nas›l afl›laca-
¤› sorusu gündemi iflgal etmiflti. ‹lk olarak Boris Yeltsin, 1999’dan sonra da
Vladimir Putin ülkeyi düzlü¤e ç›karacak politikalar izleme amac›ndayd›. Dün-
ya dengesinin enerji üzerine kaymaya bafllad›¤›n› tam zaman›nda sezen Putin,
Rusya Federasyonu’nun, sahip oldu¤u kaynaklar ve etkili yöneticiler ile yeni-
den eski ihtiflaml› günlere dönece¤ini düflünmekteydi. Nitekim, k›sa sürede bir
dev haline gelen Gazprom, gerek iç politika gerekse d›fl politika üzerinde göz-
le görülür etkiler sergilemeye bafllay›nca bu düflüncenin baflar›yla hayata geçi-
rildi¤i de anlafl›lm›fl oldu. Birkaç y›l öncesine kadar yaln›zca bir politik enstrü-
man olarak nitelendirilen enerji ve enerjiye ba¤l› meseleler, günümüzde Rus
D›fl Politikas›’ndaki en temel ö¤e konumuna ulaflm›flt›r. Daha önce de bahse-
dildi¤i üzere Rusya, Gazprom üzerinden yürüttü¤ü ve özellikle eski Sovyet ül-
kelerinde çok belirgin olan, enerji kozunu kullanma yoluyla siyasi ç›kar sa¤-
lama politikas›na h›zla devam etmektedir. Gürcistan ve Ukrayna örnekleri
Gazprom’un bu önemli konumunu do¤rular niteliktedir. 

Enerji, Rusya ile AB ve NATO aras›ndaki diyaloga da yeni bir pencere
açm›flt›r. Önceleri çeflitli s›n›r sorunlar›, NATO’nun ve AB’nin Rusya yönün-
de genifllemesi, Rusya’da demokrasi gibi kavramlar Rusya-AB ve Rusya-NA-
TO iliflkilerinde gündem teflkil ederken son birkaç y›lda enerji, üst düzey zir-
velerdeki ana gündem maddesi haline gelmifltir. 24 Kas›m 2006’da Finlandi-
ya’n›n baflkenti Helsinki’de düzenlenen AB-Rusya ve 28 Kas›m’da Leton-
ya’n›n baflkenti Riga’da gerçekleflen NATO zirvelerinde enerji, en önemli me-
sele olarak ele al›nm›flt›r. Rusya, özellikle AB’nin, Gazprom’un Avrupa ülke-
lerine uygulad›¤› farkl› fiyatlar›n ortadan kalkmas› ve indirimli, dengeli, piya-
saya uygun bir fiyat üzerinde anlaflmaya var›lmas› görüflüne karfl› ç›karak
Gazprom’u savunmufltur. Bu zirvenin gündeminde enerji, ticaret ve insan hak-
lar› konular›n›n birlikte yer almas›na ra¤men enerjinin ön plana ç›kmas› da yi-
ne bu ba¤lamda ele al›nabilir. Nitekim, Kuzey Avrupa Do¤algaz Boru Hat-
t›’n›n (NEGP) tamamlanmas›yla transit ülke konumunu kaybeden Polonya,
AB ve Rusya aras›nda yap›lacak anlaflmalara, bir tak›m ticari sorunlar› gerek-
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çe göstererek karfl› ç›kmaktad›r. Yaklaflan k›fl öncesi do¤algaz›n kesilmesine
tahammülü olmayan AB ise Polonya’y› ikna etmek suretiyle Rusya ile anlafl-
man›n yolar›n› aramaktad›r. Gazprom’un d›fl politikadaki etkin rolü burada da
karfl›m›za ç›kmakta, Rusya ve Avrupa Birli¤i ülkeleri için hayati önem arz
eden bir konuda flirketin, Avrupa’ya temin edilecek gaz›n fiyat› ile miktar›n›n
belirlenmesinde söz sahibi oldu¤unu görmekteyiz. 

RF, Gazprom’u, uluslararas› arenada yaflanan geliflmelere ve özellikle a r-
ka bahçe olarak nitelendirilen BDT ülkelerine karfl› izledi¤i politikalara çok
baflar›l› bir flekilde entegre etmifltir. Karizmatik lider Vladimir Putin ile Rusya,
enerji silah›n› her zaman dolu tutarak, Gazprom arac›l›¤›yla d›fl politikada ha-
reket serbestîsine kavuflmufltur.35 2008 y›l›nda görev süresi dolacak olan Putin,
devlet baflkanl›¤›n› b›rakacakt›r. Ancak, son dönemlerde gündemde yer alan ve
Gazprom ile Rosneft’in yani devlet kontrolündeki enerji flirketlerinin yerine
kurulmas› planlanan bir Süper Enerji Kurulu tasar›s›n›n gerçekleflmesi duru-
munda eski baflkan›n bu kurumu yönetebilece¤i konuflulmaktad›r. Yetkililerin,
bu tasar›n›n 2008’den (baflkanl›k seçimlerinden) sonra hayata geçirilece¤ini
aç›klamas›36 ve baflkan›n y›ll›k soru cevap seans›nda dile getirdi¤i kendi söz-
leri37, Vladimir Putin’in yönetti¤i bir Süper Enerji Kurulu tezini güçlendirmek-
tedir. 

RRuuss  --  TTüürrkk  ‹‹lliiflflkkiilleerriinnddee  EEnneerrjjii  vvee  GGaazzpprroomm

Türkiye, 1980,li y›llar›n ortalar›nda Sovyetler Birli¤i ile yapt›¤› anlaflma-
lar sayesinde ilk kez do¤algazla tan›flm›flt›r. Enerji, 20 y›l içinde, daha da önem
kazanarak bu kez de Rusya ile iliflkilerde temel tafl› olmufltur. Özellikle, 1997
y›l›nda ilk anlaflmalar› “stratejik ortakl›k” çerçevesinde yap›lan ve 2005 y›l›n-
da tamamlanarak vanalar› aç›lan Mavi Ak›m Do¤algaz Boru Hatt› (Blue Stre-
am Gas Pipeline) ile Rus - Türk iliflkilerinde yeni bir dönem bafllam›fl oldu.
Mavi Ak›m, Rusya’ya, üçüncü ülkeleri saf d›fl› b›rakmak suretiyle, enerjisini
do¤rudan Türkiye’ye ulaflt›rma imkân› tan›maktad›r. Bu da, yukar›da bahsedi-
len Avrupa ve Asya yönlü hatlar›n d›fl›nda Rusya’ya üçüncü bir yön sa¤laya-
rak, do¤algaz›n, önce güneydeki Türkiye’ye, daha sonra da Lübnan ve ‹srail’e
gitmesi anlam›na gelmektedir. Almanya, ‹talya ve Fransa ile birlikte en çok
Rus gaz› ithal eden 4 ülkeden biri olan Türkiye ise Mavi Ak›m sayesinde, ül-
keye çok önemli miktarda enerji sa¤lamay› garanti alt›na alm›flt›r. 373 kilo-
metresi Rusya’da, 395 kilometresi Karadeniz’in 2100 metre alt›nda38 ve 508
kilometresi Türkiye’de olmak üzere toplam 1276km uzunlu¤undaki Mavi
Ak›m, y›ll›k 16 milyar m_’lük tafl›ma kapasitesi ile hem Rusya hem de Türki-
ye aç›s›ndan çok önemli bir hat niteli¤indedir. Rusya, Gazprom arac›l›¤› ve
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BOTAfi’›n ortakl›¤›yla, 2025 y›l›na kadar 311 milyar m_ gaz sevk etmeyi
amaçlamaktad›r. fiüphesiz bu durum iki ülke iliflkilerini gelifltirme yönünde
önemli bir ad›m teflkil eder. Ayr›ca Mavi Ak›m, gerek siyasi gerekse ekonomik
alanlarda, ileride yap›lmas› muhtemel antlaflmalara zemin haz›rlayacak, bin-
lerce insana istihdam sa¤layarak yeni ifl sahalar› açacakt›r. 

Mavi Ak›m’a farkl› bir aç›dan bakacak olursak, Rusya’dan güneye inen
hatt›n Ukrayna-Moldova-Romanya-Bulgaristan güzergâh›n› izlemesi, bu hat
üzerindeki transit ülkelerin fazlal›¤› ve hatt›n daha pahal› oluflu Gazprom’u al-
ternatif bir yol aray›fl›na itmifltir diyebiliriz. Bu alternatif hat aray›fllar› kapsa-
m›nda infla edilen ve Rusya topraklar› içinde ‹zobilnoye’den Djugba’ya ula-
flan, Türkiye’de ise Samsun-Durusu’dan karaya ç›kan Mavi Ak›m’›n bir di¤er
özelli¤i de, Türkiye’den sonra hem bat›ya, hem de Türkiye’den daha güneye
uzat›lmaya elveriflli olmas›d›r. Daha önce de de¤inildi¤i üzere ‹srail’e kadar
uzanacak bir Mavi Ak›m, Orta Do¤u Bölgesi’nin temel sorunu olan enerjiyi ve
bununla ilintili di¤er meseleleri de bir nebze olsun çözecektir. Ancak burada
da karfl›m›za, Rusya’n›n belirgin olmayan ve uyguland›¤› ülkeye göre de¤iflen
d›fl politikas› ç›kmaktad›r. Sorunlar›n çözümünde ulusal ç›karlar›na zarar gel-
mesini istemeyecek olan RF, enerjiyi bu bölgelerde de bir koz olarak kullana-
bilecektir. Türkiye aç›s›ndan ise, iliflkilerde meydana gelecek en ufak bir ger-
ginlik bile Mavi Ak›m vanalar›n›n kapanaca¤› endiflesini yaratacakt›r. Bunun
yan›nda Gazprom, her ne kadar Türkiye’yi vazgeçilmez bir ortak olarak gör-
dü¤ünü belirtse de, Bulgaristan’›n Burgaz liman›n› Yunanistan’daki Dedea-
¤aç’a ba¤lamas› planlanan Burgaz-Dedea¤aç Boru Hatt› 39 ile Karadeniz’in,
Marmara Denizi baypas edilerek karadan Ege Denizi’ne ba¤lanmas› Mavi
Ak›m’a alternatif bir yol oluflturmaktad›r. Bir di¤er deyiflle, Türkiye’ye gelen
do¤algaz›n kesilmesi, Rusya’n›n enerjiyi bat›ya tafl›mas›na engel teflkil etme-
yecektir. Ancak bu durumu Türkiye için bir felaket olarak nitelendirmek de
son derece yanl›flt›r. Nitekim, Mavi Ak›m’›n akmamas› olas›l›¤› göz önünde
bulundurularak, Bakû-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt›’na daha fazla önem ve-
rilmesi ya da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ‹ran’›n, enerji ithalindeki pay-
lar›n›n artt›r›lmas› yoluyla enerjide tek kayna¤a tam ba¤›ml›l›k ortadan kald›-
r›labilir. Bunun yan›nda, flehir ›s›tmalar›nda en yüksek verimlili¤in sa¤lanma-
s› yoluyla ›s› kayb›n›n önlenmesi ve stratejik noktalarda kurulacak büyük do-
¤algaz depolama tesisleri sayesinde, enerji kayb›n› önleyerek ola¤anüstü du-
rumlara haz›rl›kl› olmak da mümkündür.  

Tüm bu aç›klamalar dikkate al›nd›¤›nda, Rus-Türk iliflkilerinde, enerji
eksenli bir yak›nlaflman›n ya da buna ba¤l› siyasi geliflmelerin, günümüz flart-
lar›nda, pek de sa¤l›kl› say›lamayaca¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.  
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SSoonnuuçç

Gazprom’da yaflanan son geliflmeler dikkate al›nacak olursa, flirketin Rus
Süvarisi misali çok h›zl› flekilde ilerledi¤i görülmektedir. Hedeflerin belirgin
olmas› ve bu hedeflere ulaflma yolunda kesinlikle taviz verilmemesi, flirketin
h›zla büyümesinin temelini teflkil eder. RF ekonomisinin, askeri araç-gereç ve
silah ihracat›yla birlikte en önemli gelir kap›s› niteli¤inde olan petrol ve do¤al-
gaz›n yaln›zca bu ülkenin politikalar›n› de¤il, bölge ve dünya politikalar›n› da
etkiledi¤i göz önünde bulunduruldu¤unda Gazprom’un bu gelifliminin ve ge-
lece¤inin önemi artmaktad›r. Gerek Rus enerjisi, gerekse dünya enerjisi üze-
rinde söz sahibi konumda olan Gazprom flüphesiz ki, Rusya için bir övünç
kayna¤›d›r. Ne var ki, son dönemlerde gündemde çok s›k yer alan ve Rus-
ya’daki devlet kontrolündeki enerji flirketlerinin (Gazprom, Rosneft, Zarubej-
neft) tek bir lisans alt›nda toplanmas›n› öngören tasar› gerçeklefltirildi¤i tak-
dirde bu durum, enerji devi için yolun sonu anlam›na gelecektir. 2006 y›l›, flir-
ketin alt›n y›llar›ndan biri olmufl, 2007 için de birçok plan ve proje haz›rlan-
m›flt›r. Ancak, 2008 baflkanl›k seçimlerinden sonra daha da belirginleflecek bir
durum vard›r ki, o da Rusya için Gazprom’un mu yoksa “enerji kozu“nun mu
daha fazla önem tafl›d›¤›d›r. Do¤al kaynaklar, Tar›m ve Enerji bakanlar›na gö-
re bu tasar›n›n yabanc› yat›r›mlar olmadan hayata geçirilmesi zor gözükmek-
tedir.40 Buna ra¤men 2007–2008 y›llar›nda bu yöndeki geliflmeleri yak›ndan
takip ederek Gazprom’un gelece¤i hakk›nda fikir sahibi olabiliriz. 

St. Petersburg’da en modern teknolojiler kullan›larak infla edilmesi plan-
lanan ve 300 metre uzunlu¤unda bir kule içeren Gazprom fiehri projesi ise, flir-
ketin ana karargâh› olarak düflünülmektedir.41 2016 y›l›nda tamamlanacak olan
Gazprom fiehri ile flirket evrimini tamamlayacak ve kendisine verilen de¤eri
somutlaflt›racakt›r. St.Petersburg’un merkez olarak seçilmesini ise tesadüf ola-
rak nitelemek yanl›fl olacakt›r. Nitekim imparatorlu¤un eski baflkenti, Avru-
pa’ya yak›nl›¤› sayesinde stratejik bir önem de tafl›maktad›r. Bunun yan›nda
RF yönetim kadrosunun büyük ço¤unlu¤unun da St.Petersburg’lu oldu¤u unu-
tulmamal›d›r. ‹flte bu yönetim kadrosunun, baflta bat› olmak üzere, tüm dünya-
n›n zay›f noktas›n› –enerji- buldu¤u ve Gazprom arac›l›¤›yla bunu son derece
baflar›l› bir flekilde kulland›¤› rahatl›kla söylenebilir. 

Bu geliflmelerin ›fl›¤›nda, Rusya’n›n global enerji pazar›ndaki baflat aktör
konumunda yak›n gelecekte bir de¤iflme yaflanmayaca¤›, ancak petrol ve do-
¤algaza ba¤›ml› hale gelmeye bafllayan ekonominin durumunun da dikkate
al›nmas› gerekti¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Ekonomik göstergelerin ya-
n› s›ra, enerji güvenli¤i meselesinin de Gazprom’un ve RF’nin gündeminde
kendine yer bulmas› da kaç›n›lmazd›r. Rus Süvarisi’nin ne kadar ileri gidebi-
lece¤ini ise, ancak zaman gösterecektir.  
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