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ÖNSÖZ 

Yaklaşık son iki yüzyıldır Moskova’nın nüfuz ve etki alanında olan 

Karadeniz Havzası,1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra hızla bu 

etki alanından çıkmaya başlamıştır. Karadeniz ülkeleri (Bulgaristan, Romanya, 

Ukrayna, Gürcistan) ise Rusya Federasyonu’ndan uzaklaşarak Batı’yla yakınlaşmaya 

başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olan Rusya federasyonu, Karadeniz’de 

Kuzeybatı Kafkasya kıyılarına sıkışmıştır. Karadeniz’de ortaya çıkan bu durum; 

bölgede jeopolitik boşluk meydana getirmiştir. Küresel aktörler mevcut durumu 

kendi lehlerine çevirip bölgeyi etki alanlarına almak için yeni stratejiler belirlemeye 

başlamıştır. Bu küresel aktörler arasında; ABD, AB, Bölge ülkeleri, Rusya ve 

Türkiye de bulunmaktadır. 

Jeopolitik kavramının içeriğini 20. yy. başlarında askeri ve politik konular 

oluşturmaktaydı. Fakat 1990’lardan sonra ülkelerinin jeopolitik önemlerinin, 

ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesi ve petrol ve doğalgaz gibi kıt doğal enerji 

kaynakların çıkarılması ve Batıya aktarılması konusunun artan önemi sonucunda 

jeopolitik kavramının içeriğine ekonomik faaliyetlerinde eklendiğini ve yeni 

jeopolitik yaklaşım olarak jeo-ekonomik yaklaşımların önem kazandığını 

görmekteyiz. Değişen Jeopolitik yaklaşımlar bağlamında, tarih içinde ülkelerin 

coğrafyası değişmese de bulundukları coğrafyanın jeopolitik öneminin zaman içinde 

uluslar arası güç dengeleri ve ekonomik faktörler sonucu değiştiğini gözlemliyoruz.  

Karadeniz Bölgesinin ya da yeni adıyla “ Geniş Karadeniz Bölgesinin” de 

önemi bu bağlamda artmaktadır. Jeopolitik kavramına farklı bir ivme kazandıran 

Karadeniz bölgesi; Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun kesişimin de stratejik bir konuma 

sahip, doğal kaynaklar açısından zengin bir bölgedir. Bu özelliği ile Karadeniz’in 

jeopolitik ve jeo-ekonomik öneminin Sovyet sonrasında arttığını görüyoruz.  

Bu tez çalışması ile Karadeniz’in Değişen jeopolitik önemi içinde aktörleri, 

politikaları ve süreçleri açıklamaya çalıştım. Đlk bölümde jeopolitik kavramını 

tanımlayarak günümüze kadar ortaya atılan belli başlı jeopolitik teorileri ile 

Karadeniz’in jeopolitik teorilerdeki konumunu açıklamaya çalıştım. Đkinci bölümde 

Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Avrasya’da meydana gelen değişim sürecini 
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anlattım. Üçüncü bölümde ise Karadeniz’in öneminin artmasında önemli rol oynayan 

enerji faktörünü ve enerjiyi tüketici ülkelere ulaştıran boru hatlarını anlattım. Son 

bölüm olan dördüncü bölümde ise Karadeniz’in tanımı, Karadeniz’in jeopolitik 

öneminin son zamanlarda artmasının nedenlerini ve bu konuda etkili olan ülkeler ile 

uluslararası kurumları ve bunların Karadeniz politikalarını açıklamaya çalıştım.  
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ÖZET 

 

Soğuk Savaş sonrasında, Sovyetler Birliği’nin sancılı bir şekilde dağılması 

ile birlikte Karadeniz’in jeopolitiği değişmeye ve uluslararası ekonomi, enerji 

güvenliği ve politik açıdan önemi artmaya başladı. Karadeniz’in konumunun içerdiği 

stratejik ve politik özellikleri, meydana gelen gelişmeler ve oluşumlarla birleşince 

coğrafyanın politika üzerindeki etkisi bir kez daha ortaya çıktı. Jeopolitik, 

günümüzdeki ve gelecekteki güç ve hedef ilişkilerini fiziki ve siyasal coğrafyayı esas 

alarak inceler. Karadeniz enerji üreten ülkelerle enerji tüketen ülkeleri birleştiren çok 

önemli bir kavşak noktasında bulunmaktadır. Avrupa’yı Kafkaslar, Hazar, Orta Asya 

ve Ortadoğu’ya bağlayarak jeopolitik denklem üzerindeki önemini gösteriyor.   

Avrasya, Rusya’nın 2000’li yıllarda yükselişe geçişi, askeri doktrinini 

belirlemesi, ABD’nin bölgede Rusya’yı dengelemek için Büyük Ortadoğu Politikası 

ve Geniş Karadeniz Politikalarını ortaya koyması ve NATO ve AB’nin Kafkaslara 

kadar genişlemesi ile büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm Karadeniz 

Bölgesini merkezi bir konuma itmektedir. 

 Karadeniz artık küresel ve bölgesel güçlerin yeni mücadele alanı olarak Avrasya 

satranç tahtasının Şahı oldu. ABD, Rusya, NATO, AB gibi küresel güçlerle, Türkiye, 
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Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan gibi bölgesel ülkeler bu satrançta Şaha yaklaşmanın 

yolarını arıyorlar. Oyunun bir tarafında bu ülkeler diğer tarafında Kalpgahın kendisi. 

Kim Karadeniz’i ele geçirirse kalpgahı, kim kalpgahı ele geçirirse dünya 

hâkimiyetini ele geçirir. 
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SUMMARY 

  

In the post-cold war era, with the collapse of the Soviet Union geopolitical 

situation of the Black Sea began changing and it gained critical importance in terms 

of international economy, politics and energy security. Political developments and 

events also highlighted strategical and political aspects of the Black Sea. Thus the 

aim of this study is to examine the changing geopolitics of the Black Sea region in 

the light of the traditional and modern geopolitical theories in the international 

relations. 

The Black Sea is an important region which combines the energy producing 

and consuming countries. It shows the importance on the geopolitics by connecting 

Europe to Caucasus, Caspian, Central Asia and Middle East. These properties locate 

the Black Sea at the center of the Eurasian energy corridors. 

Eurasia  has once more come to international arena in 2000s with the 

reemergence of Russia by defining its Military Doctrine of near abroad policy, which 

encountered by the US’ Great Middle East Projects and the EU’s Greater Black Sea 

Policy. Encounter of big players created new confrontations in the region such as 
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Georgian conflicts in August 2008. In addition to Russia, EU and US, smaller 

regional powers such as Turkey, Iran and Azerbaijan also follow their interests in the 

region which further complicates the picture. This thesis trys to analyze the interplay 

of these global and regional powers in the Black Sea region.



 

 

xvii

KISALTMALAR  

 

AB:    Avrupa Birliği 

AIOC:   Azerbaycan Uluslararası Petrol Şirketi 

BDT:   Bağımsız Devletler Topluluğu 

BOP:   Büyük Ortadoğu Projesi 

BOTAŞ:   Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi 

BP:    British Petrol 

BTC HPBH:  Bakû- Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı 

CĐPSO:   Hazar Uluslararası Petrol Şirketi 

CPC:   Hazar Boru Hattı Konsersuyumu 

CPC:   Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu  

EIA:    ABD Enerji Bakanlığı’na Bağlı Enerji Bilgi Merkezi 

GOKAP:   Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi 

GSMH:   Gayri Safi Milli Hasıla 

INOGATE:   Avrupa’ya Devletler Arası Petrol ve Gaz Taşıma 

KEĐ:   Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü 

MEP:   Ana Đhraç Boru Hattı 

NMD:  Ulusal Füze Savunma Sistemi 

OPEC:   Petrol Đhraç Eden Ülkeler Örgütü 

RF:    Rusya Federasyonu 

SCO:   Şanghay Đşbirliği Örgütü 

SOCAR:   Azerbaycan Millî Petrol Şirketi 

SSCB:  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği 

ŞĐÖ:   Şanghay Đşbirliği Örgütü 



 

 

xviii

TACIS:  Technical Assistance to Commonwealth Independent 

States 

TPAO:   Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 

TRACECA:  Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (Avrupa-

Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru-Đpek Yolu Projesi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

 
GĐRĐŞ 

Soğuk Savaş’ın bittiği 90’lı yıllardan günümüze uluslararası ilişkiler 

analizinde eskisine oranla çok daha karmaşık bir sistemin ve birbirinden farklılaşmış 

aktörlerin ortaya çıktığı, bu aktörlerin sistem içerisinde daha bağımsız hareket 

etmeye başladığı bir resimle karşı karşıyayız. Soğuk Savaş süresince Sovyetler 

Birli ği’nin sınırları dâhilinde bulunan coğrafyanın bugünkü bağımsız aktörleri, 

uluslararası arenada kendilerine yer bulmaya, iktisadi, siyasi ve sosyal alanda uyum 

sağlamaya çabalamaktadırlar. Bu coğrafyadaki bağımsız devletlerin 90’lı yıllar 

boyunca çekim merkezi olan Rusya yavaş yavaş eski gücüne kavuşmakta, Soğuk 

Savaş dönemini andıran ancak çok kutuplu bir uluslar arası sistemde kendisini 

önemli bir aktör olarak tekrar kabule çalışmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 

75’i Avrasya’da yaşamaktadır ve hem ekonomik girişimler hem de yer altı 

zenginlikleri bakımından dünyanın fiziksel zenginliklerinin de çoğu oradadır. 

Avrasya dünya GSMH’ sının yüzde 60’ına ve bilinen enerji kaynaklarının dörtte 

üçüne (yüzde 75) sahiptir. Avrasya aynı zamanda dünyanın siyasal olarak en iddialı 

ve dinamik devletlerinin bulunduğu yerdir. ABD’den sonra en büyük altı ekonomi ve 

en büyük altı silâh alıcısı Avrasya’da bulunmaktadır. Dünyanın, biri hariç, resmî 

olarak bilinen tüm nükleer güçleri ve de gizli nükleer güçlerinin tümü Avrasya’da 

bulunmaktadır. Bölgesel hegemonya ve küresel etki heveslisi olan, dünyanın en 

kalabalık nüfuslu iki devleti Avrasyalıdır. ABD önceliğinin bütün potansiyel siyasî 

ve ekonomik meydan okuyucuları Avrasyalıdır.1 

 Karadeniz bölgesine ilişkin -dar ve geniş kapsamlı olmak üzere- çeşitli 

tanımlamalar vardır. Ancak bölgenin tanımı konusunda bir görüş birliği olduğunu 

söylemek zordur. Dar tanımlama, yalnızca Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan, 

Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere altı ülkeyi 

içermektedir. Buna karşılık, Geniş Karadeniz (Wider Black Sea), bu altı ülkenin 

yanında Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan’ı da kapsar. Aydın’a göre ise, coğrafi 

bir alan olmaktan daha çok siyasal bir oluşum olan Karadeniz bölgesi, kıyıdaş 

ülkelerin yanı sıra Güneydoğu Avrupa’dan Hazar kıyılarına kadar, bölgedeki siyasal 

                                                 
1 Z. BRZEZĐNSKĐ, Büyük Satranç Tahtası,(Çeviren Y. TÜREDĐ), Đstanbul: Đnkılap Yayınları 1997, s. 
53. 
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gelişmeleri etkileyebilen ve bu gelişmelerden etkilenen ülkeleri kapsamaktadır. 

Ayrıca, Karadeniz bölgesini, “Geniş Orta Doğu”(Wider Middle East) projesinin bir 

parçası ve doğu sınırı olarak betimleyen görüşler de vardır.2 Karadeniz, çağdaş 

jeopolitik teorilere göre, önemli bir bölge konumundadır. Zira Mackinder’in “kara 

hâkimiyet teorisi”ne göre, “merkez” bölgesine en kolay ulaşımı sağlayacak konumda 

olan Karadeniz, Spykman’in “kenar kuşak teorisi”ne göre de Avrupa’yı Ortadoğu ve 

Asya’ya bağlamaktadır. Mahan’ın “deniz hâkimiyet teorisi”ne göre ise, Karadeniz’e 

hâkim olan güç, bölgeyi kontrol edecek coğrafi konuma sahip olur. Schaklian’ın 

“hava hâkimiyet teorisi”ne göre de, Karadeniz, merkez bölgesine ve dünya adasına 

hâkim olacak bir coğrafi konumdadır. Huntington’un “uygarlıklar çatışması” tezinde 

savunduğu biçimiyle, kültür ve uygarlığın, insanlar ve ülkeler arasındaki ilişkileri 

etkileyen en önemli faktör olduğu düşünülmese bile, Müslüman dünyası ile Ortodoks 

dünyasını birbirinden ayıran çizginin Karadeniz’den geçtiği ve bu bağlamda 

jeostratejik açıdan bir fay hattı oluşturduğu söylenebilir. Mackinder’in jeopolitik 

kalpgahında merkezi bir yerde bulunan Karadeniz, birçok etnik ve siyasal 

sorunlarıyla birlikte, Avrupa tarihinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.3 

Jeopolitik, günümüzdeki ve gelecekteki güç ve hedef ili şkilerini fiziki ve 

siyasal coğrafyayı esas alarak inceler. Yani, bütün güç unsurlarının coğrafi platform 

ve verilerle politikaya verdiği yönü belirler. Siyasal coğrafya, fiziki coğrafya, 

biyolojik coğrafya, beşeri coğrafya, antropoloji, kültür ve uygarlık tarihleri, sosyal ve 

siyasal bilimler gibi birçok bilim dalını kendi metotlarına göre inceleyen ve 

bunlardan yararlanıp güncel olaylar üzerine hüküm vermeye çalışan jeopolitik 

ampirik bir bilim dalı olarak kabul edilir. S. Göney siyasi coğrafyanın konusunu 

şöyle tarif etmektedir: "Siyasi coğrafya, her şeyden önce, yeryüzünde siyasi 

bölgelerin dağılışı, siyasi bakımdan neden önem kazandıklarını veya geri planda 

kaldıkları hususunda rol oynayan coğrafi amiller ile bunların mekan dahilinde 

                                                 
2 G. KOÇER, “Karadeniz’in Güvenliği:Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye” 
http://www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/karadenizin-guvenligi-uluslararasi-yapilanmalar-ve-turkiye-
1236245838.pdf.    
3Ibid. 
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karşılıklı münasebetlerini incelemektedir Bir bütün olarak, dünyadaki siyasi 

bölgelerin dağılışı, siyasi coğrafya sahasının esas unsurudur". 

Jeopolitik kavramı, temelde politik süreçlerin alanlara referansla 

hareketliliğin ifadesi olduğuna göre, Soğuk Savaş sonrasında üst düzey  stratejik 

yönelişlere anlam kazandırmada bu çerçevedeki perspektiflerin aydınlatıcı rolü 

büyüktür. Bu açıdan Soğuk Savaş sonrasında göze çarpan hareketliliğin ana hatları; 

a) Klasik (Kuzey–Batı ağırlıklı) merkezlerden doğu eksenli (Kafkaslar–Orta Asya) 

ve bu eksen çevresindeki alanlara kayışı bu alanların (politik kararlar ve etkileşimler, 

olayların yoğunluğu kriterlerine göre) nispi ağırlıklarının artışı, b) Güvenlik 

tehditlerinin yeni kategoriler içinde globalleşmesi ve c) Yeni bölgesel ağırlık 

merkezlerinin ortaya çıkışları (Almanya, Türkiye, Japonya gibi) ve bunların bölgesel 

bazda sorumluluk ve etkinlik pozisyonlarının değişmesi şeklinde özetlenebilir. 

Uluslararası kuramlar açısından jeo-politikayı değerlendirdiğimizde realizmle 

örtüştüğü görülmektedir. 

Jeopolitik kuramcıları doğal sınırlara ulaşma önemli deniz yollarından 

yararlanma ve stratejik önem taşıyan kara parçalarını denetim altında tutma gibi 

ulusal politikaların belirlenmesindeki önemini göstermeye çalışmışlardır. Küresel ve 

bölgesel politikaların belirlenmesi için gerekli bilgi tabanı ve düzen, jeopolitik 

verilerden sağlanmaktadır.4 

Teorik açıdan yaklaşıldığında; jeopolitik teoriler, güç unsurunu temel 

almaktadırlar. Bu bağlamda jeopolitiğe uluslararası ilişkiler ekollerinden realist 

yaklaşımın5 egemen olduğu söylenebilir. Ortaya atılan fikirler, genel olarak 

hâkimiyet, güç ve ulusal güç kavramları ile doğrudan ilişkilidir. Ulusal güç 

unsurlarının başında askeri güç gelmekle beraber, siyasal altyapı, ekonomik durum, 

coğrafi konum ve büyüklük ile demografik yapı da büyük önem taşımakta, bu 

unsurlar da jeopolitik unsurlarla büyük benzerlik göstermektedirler. Jeopolitik 

teorilere göre uluslararası ilişkiler bir mücadele sürecidir.6 Jeopolitik teori ile realist 

                                                 
4 S. ĐLHAN, “Jeopolitik Kavram Ve Unsurları”, Avrasya Dosyası, Cilt 8, Sayı 4, Kış 2002, ss. 318-
321. 
5 T. ARI, Uluslararası Đlişkiler Teorileri : Çatışma, Hegemonya, Đşbirli ği, Đstanbul: Alfa Yayınları, 
2006, ss. 163-205.  
6 Ibid., 217.  
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teori arasındaki temel benzerliklerden biri de savaş ve çatışmayı devletler arasındaki 

mücadelenin bazen bir aracı, bazen de doğal bir sonucu olarak görmesidir. Diğer 

taraftan jeopolitik teoriler emperyalizm ve yayılmacı politikalara kılavuzluk eden 

yönleri ile7 silahlı kuvvetlerin rollerini doğrudan etkilemişlerdir. 

Bugünün küresel politikaları ve stratejileri, dünya hâkimiyetinin peşinde 

olan ve buna karşı savunan güçler arasındaki ilişkilere göre şekillenmiştir. Jeopolitik 

görüşlerin ve etkilerin dikkate alınmaması, dış politika ve güvenlik alanında, silah 

sistemleri seçimlerinde ve diğer konulardaki planlama önceliklerinin belirlenmesinde 

yanılmalara sebep olabilir. Politik ve stratejik kararlar, birer politik tercih olmaktan 

çıkmıştır. Politik karara da, stratejik karara da bütün alt birimleri dikkate alan bir 

düşünce disiplini ile ulaşmak gerekmektedir. Jeopolitik, bu düşünce sistemini 

sağlayacak bilim alanıdır. Politika, güç ve hedef ilişkisini kurarken ve gücün 

geliştirilmesi ile hedefe ulaşılması için uygulanacak hareket tarzlarını belirlerken, 

jeopolitikten yararlanmaktadır.8 

 

       

 

 

                        

 

 

 

                                                 
7 Ibid., 227.  
8Ibid., 38. 
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I. BÖLÜM 

JEOPOLĐTĐĞĐN TARĐHĐ GELĐŞĐMĐ 

1.1. Jeopolitiğin Tanımı 

“Çok az modern ideoloji, jeopolitik teori kadar hayali ve anlaşılması güç; 

entelektüel olarak bölük pörçük ve muhtemel bir üçüncü dünya savaşını başlatacak 

kadar tuhaf anlamlar içerir.9” 

Coğrafyanın siyasi olarak yorumlanması ve bunun bilimsel bir disiplin 

altında yapılması ihtiyacı her ne kadar Sir Halford J. Mackinder tarafında 1887 

tarihinde ileri sürülmüşse de böyle bir bilimsel çalışma alnın “jeopolitik” olarak ismi 

Đsveçli Rudolf Kjellen tarafından 1899 yılında Đsveç’in sınırları hakkında yazılan bir 

makalede konulmuştur. O tarihten bu yana da coğrafya ve politika kelimelerinden 

oluşan bu yeni terime pek çok anlam yüklenmiştir.10 Jeopolitiğin en kısa ve en 

anlaşılır bir tarifi “coğrafyanın siyasi olarak yorumu” ya da “dünya politikası” 

şeklindedir. Yeryüzü yuvarlağındaki kara ve deniz kütlelerinin incelenmesi ve 

ülkelere buna göre anlamlar yüklenmesi jeopolitiğin klasik çalışma şeklidir. 

Jeopolitikle birlikte deniz gücü-kara gücü, kıta ülkesi-deniz ülkesi; hayat alanı 

(lebensraum), kalpgah ( heartland), kenar kuşak (rimland), çekirdek (merkez) 

bölgeler-çeper (periferik) bölgeler, kırılgan, çatışmalı, bölgeler; fay hatları gibi 

kavramlar ortaya çıkmıştır. Coğrafyanın siyasi yorumları ve ortaya çıkan bu yeni 

kavramlarla aslında dünya haritası insan zihninde yeniden yorumlanıp çizilmektedir. 

Bu zihinsel harita, aynı zamanda harita sahibinin stratejik zihniyetini de 

yansıtmaktadır. Bir toplumun stratejik zihniyeti; içinde kültürel, psikolojik, dini ve 

sosyal değer dünyasını da barındıran tarihi birikim ile bu birikimin oluştuğu ve 

yansıdığı coğrafi hayat alanını ortak ürünüdür. Bu açıdan bakıldığında, zihniyet ile 

strateji arasındaki ilişki, coğrafi verilere dayalı mekân algılamasının kesişim alanında 

ortaya çıkar.11 Bu da Farklı toplumların farklı stratejik bakış açılarına sahip olmasını 

                                                 
9 C. CLOVER, “Dream of the Eurasian Heartland:The Reemergence of Geopolitics”, 
http://www.foreignaffairs.com/articles/54793/charles-clover/dreams-of-the-eurasian-heartland-the-
reemergence-of-geopolitics. April 1999. 
10 Y. TEZKAN, M. TAŞAR, Dünden Bugüne Jeopolitik, Đstanbul: Ülke Kitapları, 2002, s. 14. 
11 A. DAVUTOĞLU, Stratejik Derinlik:Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Đstanbul: Küre Yayınları, 
2001, s. 29. 
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sağlar. Mekân ve zaman boyutlarına dayana farklı algılamalar jeopolitiğin arka planı 

oluşturur. Jeopolitiğin diğer kısa bir tarifi ise şöyle yapılabilir: jeopolitik, geleneksel 

olarak coğrafi faktörlerin siyaset üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. Yani 

jeopolitik coğrafi mülahazaları siyasi gelişmeler üzerine uygular, coğrafyanın siyasi 

tarihteki etkisin inceler.12 Jeopolitik, politika belirlenmesi amacıyla, bir ulusun, 

uluslar topluluğunun veya bölgenin jeopolitiğinin değişmeyen ve değişen unsurlarını 

dikkate alarak güç değerlendirmesi yapan, etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç 

merkezlerini, bölgedeki güçleri inceleyen, değerlendiren bir bilimdir. Jeopolitik, 

politik güç ve politik hedef ilişkisini coğrafi gücü esas alarak inceler ve politikaları 

belirler.13 

En kısa anlatım ile jeopolitik, coğrafyanın politikaya verdiği yönü belirler. 

Sözü geçen coğrafyayı ve politikaları bütün unsurları, bütün alt birimleri ile birlikte 

dikkate almak gerekir. Jeopolitik politika üretmez; politika üretecek alanlara veri 

hazırlar.14 

NicholasJ. Spykman’ın dediği gibi “Coğrafya, uluslar arası ilişkilerde en 

temel unsurdur, zira en kalıcı olan odur. Bakanlar gelir ve gider hatta diktatörler bile 

ölür, ama dağlar kalır.” Yine Spykman’ın işaret ettiği gibi “jeopolitik, bir ülkenin 

güvenlik politikasının coğrafi unsurlara göre planlanmasıdır.” Siyasi coğrafya ve 

jeopolitik kelimelerinin coğrafya terminolojisinde ye alması bir hayli eskidir. Prof. 

Suat BĐLGE jeopolitiği “ geniş manasında hükümet politikasının, dar manasında dış 

politikanın tayininde coğrafi vakıaları esas unsur olarak sistematik bir şekilde tetkik 

eden bilgi koludur.” şeklinde tarif etmektedir. Siyasi coğrafya siyasi topluluklar ile 

coğrafi vakıaları arasındaki münasebetleri tetkik eder ve bunun özelliklerini ortaya 

koyar. Jeopolitik ise bu özelliklerden devletlerin dış politikaların takibinde istifade 

gayesi güder. Jeopolitik’in bu tarifler kronolojisinde beliren en önde vasfı tatbik 

gayesine yönelmiş olmasıdır. Bu da jeopolitiği siyasi coğrafyadan ayıran en önemli 

vasıftır.15 Siyasi coğrafya yeni bir ilimdir. Her ne kadar devletlerin idaresinde 

politika ile coğrafya arasında sıkı bir bağlılık olduğu çok daha eskiden sezilmiş ve 

                                                 
12 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, ss. 15-16. 
13 S. ĐLHAN, Jeopolitik Duyarlılık, Đstanbul: Ötüken Neşriyat, 2003, ss. 14-15. 
14 Đlhan,  “Jeopolitik Kavramı ve Unsurları”, ss. 318-319. 
15 S. Öngör, “Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik”,  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/397/4298.pdf.    
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bunu uygulamak isteyen siyaset ve idare adamları çıkmışsa da özel bir ilim kolu 

olarak kurulabilmesi yenidir. Ratzel’den önce siyasi coğrafya çalışmaları hiçbir 

zaman sistemli bir disiplin halinde kurulamamıştır.16. yüzyılın sonunda Jean BODĐN 

devletle onun üzerinde kurulduğu topraklar arasında mevcut bağlar hakkında ilk 

araştırmaları yapmıştır. Ona göre, herhangi bir yerdeki tabii şartların o arazi üzerinde 

yaşayan insanların hayat tarzları zihniyeti ve dolayısı ile siyasi formasyonu üzerinde 

çok büyük bir tesiri vardır. Fransız askeri mühendisi Mareşal VAUBAN coğrafyanın 

değişen unsurlarını aydınlığa çıkarmıştır. Bununla jeopolitiğin ilk tatbikçisi16 olarak 

jeopolitik kavramında yerini almıştır 

1.2. Jeopolitiğin Tarihi Geli şimi 

Jeopolitik kavramı, Yunanca toprak anlamına gelen geo ile politika 

anlamındaki politeia kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Politik siyaset 

ve toprak siyaseti (dünya siyaseti) kavramlarını ifade etmek için bu kelime (ge-

opolitik) kullanılır. Đnsanın fiziki çevresi ve davranışları arasındaki çevresel 

münasebetlerin araştırılması çok eski dönemlere kadar gitmektedir. Eski Yunanlılar, 

toplum ile coğrafya arasındaki ilişkilerle ilgilenmişler; Herodot (M.Ö. 485-425), 

Eflatun (M.Ö. 427-347) devlet ile o devletin üzerinde yaşadığı arazinin ilişkilerini 

incelemişlerdir.17 Aristo (M.Ö. 384-322), içinde yaşadığı Atina şehrinin 

özelliklerinden cesaret alarak bir ülkenin büyüyüp gelişmesi için, muhtemel dış 

saldırılardan tepeler ve dağlarla korunmuş olması ve denizaşırı ticaretten azami 

istifade için iyi bir limana yakın bulunması gerektiğini ileri sürmekte idi. Strabo 

(M.Ö.63-M.S.24), devletlerin kültürel ve politik faaliyetleri ile üzerinde yaşadıkları 

araziler arasındaki ilişkileri belirtmeye çalışmış ve Roma Đmparatorluğu’nu 

inceleyerek “Coğrafya” isimli kitabında, büyük bir politik yapının, sağlam bir 

merkezi hükümete ve mekanizmanın düzgün işlemesi için de yetkilerin bir kişide 

toplanması gerektiği sonucuna varmıştı. Bu noktadan hareketle mükemmel coğrafi 

mevkii, iklimi ve kaynakları dikkate alındığında, Đtalya’nın böyle güçlü bir devlet 

olabileceğini ileri sürmüştü.18 Roma Đmparatoru Jul Sezar’ın (M.Ö.100-44) coğrafi 

                                                 
16Ibid.  
17http://www.turkcebilgi.net/bilim/cografya/jeopolitik-ve-turkiyenin-yer-aldigi-yeni-jeoplitik-ortam-
32227.html.  
18 Ibid.     



 

 

8 

unsurların ülke fetihlerine olan etkilerini çok iyi incelediği bilinmektedir ve yaptığı 

muharebeleri kazanmasının en önemli sebeplerinden birisinin de coğrafyaya değer 

vermesidir denilebilir. "Galya Savaşları” isimli kitabında, coğrafya ile siyaset ve 

strateji arasında önemli ilişkiler bulunduğunu öne sürmüştür. Büyük Đslam düşünürü 

Đbn-i Haldun (1332-1406) “Mukaddime” adlı ünlü eserinde, esas temaları olan 

“Toplum” ve “Uygarlık” için belirtmiş olduğu üç temel koşulu; yaşamı sürdürmek 

için gerekli maddelerin üretimi, toplumsal dayanışma ve dış tehditlere karşı savunma 

olarak özetlerken coğrafya konusundaki büyük katkısı fiziki coğrafya ile tarihin 

ili şkisine yönelmiş olmasıdır. Đbn-i Haldun sayesinde fiziki, sosyal ve ekonomik 

coğrafya, sosyoloji, ekonomi ve siyasi tarihle birleşerek “Jeopolitik” adı verilen ve 

senteze dayanan yeni bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Politika, ancak 17. yüzyıl 

sonlarına doğru modern coğrafyanın kapsadığı unsurlara değer verip bunlara 

dayanmaya başlamıştır. Tabii Sınırlar Tezi ile Kardinal Richelieu (1585-1642), 

Hayat Sahası Tezi ile Friedrich List politika ile coğrafyayı birbirine bağlayan anlayışı 

sergilemiştir. Monteskiyö (1689-1775)’nün “L’Esprit de Lois-Kanunların Ruhu” adlı 

eserinin bütün gelişmeler üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Monteskiyö, herhangi bir 

coğrafi alanın iklimine önem vermiş ve bu yerlerde oturan insanların karakterlerini 

oturdukları yerin iklimi ile mütalaa etmiştir. Öyle ki, “Bir Moskovalıyı his sahibi 

yapabilmek için derisini kazımak gerekir” diyecek kadar iklim ve insan etkileşiminin 

üzerinde durmuştur. Asya’nın topoğrafik yapısı, büyük ve yeknesak 

imparatorlukların, Avrupa’nınki ise küçük topraklı devletlerin teşekkülüne imkan 

verdiği yorumunu yapıyor, keza ticaret ve bunun tabii neticesinin barışı sağladığına 

değiniyor.19 Bu dönemde “Siyasi Coğrafya” kavramı, Turgot’ın “La Geographie 

Politique” başlıklı bir yazısı ile literatürde yerini almıştır. Siyasi coğrafyanın ayrı bir 

bilim dalı olduğunu ilk olarak ortaya atan Emanuel Kant (1724-1804), “siyasi 

coğrafyanın babası” unvanını bu husustaki görüşleriyle kazanmıştır. Hatta Kant, 

modern coğrafyanın kurucusu olarak tanınır. Coğrafi muhiti politikada kullanma 

sanatı olan Jeopolitik, kavram olarak bu dönemde anlam kazanmaya başlamış ve 

özellikle iki dünya harbi arasında geliştirilmi ştir. Dünya hakimiyeti peşinde koşan 

veya güçlü kalma uğraşı veren ülkeleri, ortaya attıkları teorilerle etkileyen büyük 

                                                 
19 Ibid. 
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jeopolitikçiler çoğunlukla bu dönemde yaşamışlardır. Siyasal coğrafya sahasının esas 

unsuru, bir bütün olarak dünyadaki siyasal bölgelerin dağılışıdır. Jeopolitiğin 

çıkması, dünya üzerinde geçtiğimiz yüzyıllarda ortaya çıkan gelişmelerle ilgilidir. 

Dünya güç merkezlerinin yerine göre, dünya politikası belirlenmektedir. Dünya güç 

merkezleri de, tarihin çeşitli dönemlerinde ve farklı sebeplerden değişik 

olabilmektedir.20 18. yüzyıl, bilginin hızla geliştiği ve bu bilgilerin mantıki bir 

şekilde tasnife tabi tutulduğu dönemdir. Coğrafya kendi kendini idrak ve organize 

eder. Coğrafyanın adından sık sık bahsedilir ve en çok ilgi çeken konulardan biri 

olan politika hakkında büyük fikir tartışmaları yapılır. Burada “Coğrafya” onurlu bir 

mevki işgal eder. Ve nihayet tabiat kanunlarını coğrafya ile politika arasındaki 

münasebetlere tatbik etmeye teşvik eder. Modern coğrafya bu şekilde doğdu. 

Dallarından bir tanesi fevkalade bir önemle ortaya çıktı. Çünkü etüt ettiği problemler, 

aynı zamanda insanlığa yön veren yolları telkin eden; muğlâk, hareketli ve insanlığı 

ilgilendiren problemlerdir. Bu “Politik Coğrafya”dır yahut ihtisas biraz daha 

genişletilirse “Jeopolitik”tir.21 

1.3. Jeopolitik Teoriler 

19.Yüzyıl Güçler Dengesine dayanan uluslararası sistem, zamanın devletleri 

tarafından 1815 Viyana anlaşması ile kayıt altına alınmıştı ve hükümetler bu düzeni 

meşru olarak tanımaktaydılar.22 

Sanayi devrimini geçekleştiren Avrupa ülkeleri Avrupa pazarlarının 

doymasıyla siyasi ve ekonomik faaliyetlerini Avrupa dışı ülkelere kaydırdılar.Deniz 

aşırı bölgelerde açık pazarlar aradılar.Asya ve Afrika bu amaca hizmet edecek 

durumdaydı. Dünya çapında gerçekleştirdikleri ekonomik ve siyasi yayılmacı 

politikalarla dünyanın değişik bölgelerindeki sömürgelerini Avrupa pazarlarına 

entegre etmeye başladılar. Sömürge imparatorluklarındaki küresel düzeyde faaliyet 

yapan şirketlerin rahat çalışabilmeleri için sömürge alanlarının güvenlik altına 

alınmasıydı. Bunun en güvenilir yolu ise sömürgelerin doğrudan askeri denetim 

                                                 
20 E.ŞALLI, “ Jeopolitik Teoriler ve Coğrafi Güç”, 
http://www.cografyam.net/lofiversion/index.php?t6976.html.    
21 Öngör, “Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/397/4298.pdf.  
22 M. DEMĐRAY, Đ. H. ĐŞCAN,“ Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve 
Jeopolitik Arka Planı”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 
http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf.  
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altına alınmasıydı.Böylece ekonomik bakımdan yayılma, aynı zamanda siyasal 

yayılmayı da beraberinde getirdi.23 

19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren I. Dünya Savaşına kadar küresel bir 

imparatorluk olan Đngiltere, bu gücünü korumak için kendisine büyük maliyet 

getirecek Avrupa iç savaşlarından kaçındı. Đngiltere küresel güç olma özelliğini 

imparatorluğu üzerinde inşa ettiği dört temel faktöre borçluydu: 

• Sanayi devriminin öncüsü olarak teknolojini imkânlarını ekonomik 

gelişme için kullanma yeteneğine sahip olmak 

• Dünyanın her tarafındaki denizlerde üstünlük sağlayabilecek 

kapasitede büyük bir deniz gücüne sahip olmak 

• Stratejik ticari amaçlarla Ortadoğu ve Uzakdoğu’da işgal edilen 

bölgelerin yanında gözü doymaz Đngiliz göçmenlerinin aracılığı ile imparatorluk 

topraklarına katılan Avustralya ve Kanada gibi bölgelerin Đngiliz ekonomik ve siyasi 

sisteme entegre edilmesi 

• Büyük miktarda ham madde ve yiyecek maddesini kendine çeken ve 

büyük miktarlarda demir, tekstil ürünleri ve mamul malları dışarı veren dev bir körük 

gibi çalışan ekonomisi ve bu ekonominin verdiği ticaret hacmi ve mali alanlardaki 

örgütlenme yeteneği.24 

19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Đngiltere’nin sömürge 

imparatorluğunun küresel anlamda kazandığı niteliği ve dünya ticaretinin merkezi 

haline nasıl dönüştüğünü Đngiliz iktisatçı Jevons 1865 yılında şu şekilde ifade 

ediyordu; “Kuzey Amerika ve Rusya bizim ekin tarlamızdır; Chicago ve Odesa 

bizim ambarlarımızdır; Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır; Avustralya 

bizim koyun çiftliklerimizdir; Arjantin ve Kuzey Amerika’nın batısındaki kırlarda 

bizim öküz sürülerimiz vardır; Peru altınını gönderir; Güney Amerika ve Avustralya 

altınını Londra’ya akar; Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler ve kahve, 

şeker ve baharat çiftliklerimiz tüm Hind adaları üzerindedir. Đspanya ve Fransa bizim 

                                                 
23 O. SANDER, Siyasi Tarih: Đlk Çağlardan 1918’e, Ankara: Đmge Kitapevi, 2001, s. 226. 
24Demiray, Đşcan, “ Uluslararası Sistemde güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik 
Arka Planı”, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf.  
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bağlarımız; Akdeniz meyve bahçemizdir ve uzun süre Güney Birleşik Devletlerini 

kapsayan bizim pamuk alanlarımız artık dünyadaki sıcak bölgelerin her yanına 

yayılmaktadır.25 

Sanayi teknolojisinin gelişmesi batılı sanayi ülkelerini Avrupa dışında 

tarıma elverişli yeni toprakların ve yeni hammadde kaynaklarının ulaşılmasına teşvik 

etti. Buna bağlı olarak Avrupa'da Güç Dengesi politikası temelinde gerçekleşen 1815 

Viyana düzenlemesi, Avrupa anakarasında büyük savaşların olmasını engelledi. 

Buna karşın Avrupa ülkeleri dünyanın diğer bölgelerinde yayılmacı bir işgal 

politikasına giriştiler.26 Böylece ekonomik faktörler milletler arası politikada gitgide 

daha büyük rol oynamaya başladı. Her devlet üzerinde siyasi gücünü kurduğu ve 

sahip olduğu topraklardaki kaynakların tükenmesi endişesini duydu ve buna 

dışarıdan çareler aramaya başladı. 

Siyasi olayları mekânla ilişkilendirerek bu ilişkilerin devletlerin siyaseti, 

ekonomik, kültürel ve toplumsal alanları da içerecek bir şekilde değişken ve 

değişken olmayan faktörler üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışan Jeopolitik 

teoriler, emperyalist devletlere küresel üstünlüklerini gerçekleştirebilmeleri için yol 

gösterici bir kılavuza dönüştü. Devletlerin dünyanın diğer bölgelerinde kuracakları 

hâkimiyet alanları onların gücünü belirleyecekti. O halde güçlü olmak isteyen bir 

devlet kendisine bu alt yapıyı hazırlayacak bölgelerin nereler de olduğunu 

bilmeliydi.27 19. Yüzyıl yeni sömürgeciliğiyle kızışan uluslararası hâkimiyet kavgası, 

tarafları daha önce yerel taktik hedeflere yönelik mücadeleleri küresel stratejik 

hedefle doğrultusunda yönlendirmeye sevk etmiştir. Bu etki dünya coğrafyasının 

politik açıdan mukayeseli üstünlükleri gösteren bir çerçeve içinde yeniden 

yorumlanmasına yol açmıştır. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren dış politikada 

karar mekanizmalarındaki belirleyici unsurların en önemlilerinden biri kabul edilerek 

geliştirilen küresel jeopolitik teoriler dünya hâkimiyet mücadelesinde iddialı ülkeler 

açısından birbirini tamamlayıcı iki gayeye yönelmişlerdir. Bu teoriler bir taraftan 

öncelikli hedefler doğrultusunda taraflara son derece önemli ipuçları sağlarken diğer 

taraftan bu hedeflere ulaşmak için izlenmesi planlanan yayılmacı siyasetin meşruiyet 

                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Davutoğlu, Stratejik Derinlik, s.103. 
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zeminini oluşturuyorlardı.28 Mademki devletlerin gücünü yeni sahalar üzerinde 

kuracakları hâkimiyet belirleyecek “devletlere bu yarış içinde göreli üstünlük 

sağlayacak bölgeler nereleridir? Bu bölgelerde hâkimiyet nasıl kurulabilir ve 

korunabilir? Soruları kara, deniz ve hava jeopolitiğinin devlet politikalarını doğrudan 

etkiyen bir unsur olarak gelişmesine yol açmıştır.29 Đşte tam da bu zaman diliminde 

Jeopolitik teoriler Avrupa sömürge imparatorluklarının küresel düzeyde yayılmacı 

işgal politikalarının bilimsel meşruiyetini oluşturacak şekilde ortaya çıktı.30 Modern 

coğrafyanın kurulması ile ekonomik, politik, coğrafik değişimler ve bu değişimlere 

zemin hazırlayan olayların bir araya getirilerek analiz edilmesi mümkün olmuştur. 

1980-1914 arasında Batı Medeniyetlerinin temsilcileri olan Büyük Britanya, 

Almanya, Fransa, Amerika’daki düşünürler Alfred T. Mahan, Friedrich Ratzel, 

Halford J. Mackinder, Rudolf Kjellen, Karl Ernest Haushofer ve Nicholas J.Spykman 

coğrafi ekolü kurmuşlardır. 

1.3.1.Jeopolitik Kuramlarda Klasik Dönem 

1.3.1.1.Alfred Mahan ve Deniz Hakimiyeti Teorisi 

 Friedrich Ratzel'in (1844–1904) Darwin'in evrim ve tabi seleksiyon 

teorisine dayalı olarak geliştirdiği coğrafyaya dayalı politika anlayışı ile siyasi 

coğrafyanın kurucusu olmasına rağmen Deniz Hakimiyeti Teorisi ile Alfred Thayer 

MAHAN ilk jeopolitik teorinin sahibi olmuştur. Amerika’da Amiral Alfred Thayer 

MAHAN (1841-1914), 1890’da yayımlanan “Deniz Kuvvetlerinin Tarihe Etkisi” adlı 

eseriyle “Deniz Hâkimiyet Teorisi”nin esaslarını ortaya koymuştur. 26 yaşında Asya 

ve Avrupa’nın önemli yerlerini görme fırsatı yakalayan Mahan bu seyahat esnasında 

Đngiltere’nin dünyanın her yanındaki etkisinden ve bu etkiyi sürdürmek için 

kullandığı güçten etkilendi. Bu yıllarda geziden edindiği tecrübeler ve ulaştığı 

sonuçlar, daha sonra formüle edeceği “deniz gücü” teorisinin temellerini 

oluşturacaktır. Deniz Harp Akademisi’nde başkanlık yaptığı dönemde öğretim için 

                                                 
28 Ibid. ,ss.102-103. 
29 Ibid. 
30 Demiray, Đşcan ,“ Uluslararası Sistemde güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik 
Arka Planı”, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf.  
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hazırladığı notlardan en önemli eseri ortaya çıktı.31 The Đnfluence of Sea Power Upon 

History 1660-1783 ( Deniz Gücünün Tarihe Olan Etkisi 1660-1783) 1890 yılında 

yayınlandı. Devamı olan The Đnfluence of Sea Power Upon History 1783-1812 

(Deniz Gücünün Tarihe Olan Etkisi 1783-1812) ise 1892 yılında yayınlandı. Ele 

alınan tarih dilimi yelkenlilerin gerçek devrinin başladığı 1660 yılından Napolyon’un 

Rusya seferinin başlangıç tarihi olan 1812 yılına kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

Aynı zamanda bu eser şayet politikanın silahlardan faydalanmak zorunda olduğu 

durumlarda hazırlıksız yakalanma tehlikesine düşmek istenmiyorsa, deniz gücüne 

dair siyasi bakış açısının belirginleşmesiyle, bahriyenin, büyük seferleri artıran bir 

donanmaya ihtiyacı hususunda bir anlayışa sahip olunmasını kolaylaştıracaktır. 

Kitaba eklenen giriş kısmı “Elements Of Sea Power ( Deniz Gücünün Unsurları) ile 

büyük ilgi toplamıştır. Kitabın bu bölümünde bir devletin deniz gücü oluşunun hangi 

şartlardan etkileneceği sıralanmaktadır. Bu şartlardan bazıları şunlardır: 

• Bir devletin denizle olan coğrafi ili şkisi, denize olan coğrafi konumu 

• Devlet toprağının okyanuslarla olan ilişkisi, kıyı uzunluğunun ve 

korunaklı limanların derinliği ve sayısının fiziksel nitelikleri 

• Devlet toprağının genişlemesi ve genişleyen kısmının fiziki ve beşeri 

coğrafya ile olan ilişkisi. 

Mahan’ın amacının; deniz ve denize hâkim olmanın milletlerin varoluşunda 

önemli etkiye sahip olduğunu, milletler arasındaki çatışmalarda bu önemi gösterme 

çabası ve insanlık tarihini etkileyişini belirgin biçimde ortaya çıkarmak olduğu 

söylenebilir. Mahan’ın eserinin geniş bir çevrede yankı bulmasının en önemli sebebi 

tarihten vahiy niteliğinde kıssalar çıkarmasıdır. Bu dönemde ABD’de Theodore 

Roosevelt ve başka devlet adamları teritoryal ve ticari yayılma için büyük filoların 

inşası yönünde ağırlık koyuyorlardı. Bu yöndeki arzu Mahan’a ihtiyaç duyduğu 

gerekli entelektüel sebebi ve buna uygun meşruiyeti sundu. Mahan’ın donanma 

militarizmi dışarıda da geniş yankı buldu. Almanya ve Japonya’da kitap tercüme 

edilerek kendi donanmaları için kullanmışlardır.32  

                                                 
31 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, s. 27. 
32 Ibid., s.29. 
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19. Yüzyılda endüstri devrimi sonucu bir yandan yeni keşifler yapılmış, 

diğer yandan ekonomik ilişkiler büyümüştür. Ham madde arayışı ve yeni ürünlerin 

pazarlanması ihtiyacı, deniz yollarının önemini artırmış, gelişen teknoloji ile 

mesafeler kısalmıştır. Tarihi ipek yolu önemini kaybederken, Mahan’ın “Denizlere 

hâkim olan dünyaya hâkim olur” tezi tesadüfen ortaya çıkmamıştır. Mahan “Asya 

Problemi” adlı kitabında, kuzey yarı küresinin, dünya hakimiyeti mücadelesinde esas 

zeminini oluşturduğunu, özellikle Asya'da 30-40 enlemleri arasındaki kuşağın 

Britanya deniz gücü ile Rusya'nın kara gücü arasında sürekli bir mücadele bölgesi 

olduğunu belirtmiş; ileriye dönük olarak ise, Đngiltere ve ABD gibi okyanuslara 

hâkim devletlere, Rusya ve Almanya gibi karada güçlü devletlere oranla daha fazla 

şans tanımıştır. Ona göre Đngiltere ve ABD'nin en büyük avantajları, birçok devlet 

gibi kara sınırlarını korumak için geniş kara orduları besleme ihtiyaçlarının 

olmamasıdır33. MAHAN, deniz gücünün taraflara askeri anlamda sağladığı hareket 

serbestîsi nedeniyle, büyük devletlerarasındaki bir savaşın kaderinin denizlerde tayin 

edilebileceğini savunmuş, bu nedenle ülkesi ABD'nin açık deniz donanması 

oluşturmaya önem vermesi gerektiğini vurgulamıştır.34 

Kara kuvvetleri ile dünyada ancak belirli ölçüde yer işgal edilebilir, hâlbuki 

dünya egemenliği veya büyük imparatorluklar kurmak için denizaşırı nokta ve 

bölgelerin ele geçirilmesi ve bunlarla anavatan arasındaki irtibatı sürdürmek için de 

denizlerde egemen olmak gereklidir.35 

• Mahan, Britanya Đmparatorluğu'nun gelişmesi ile Britanya 

Donanmasının gelişmesi arasında yakın bir ilişki görmüş, dünyanın belli başlı deniz 

yollarının aynı zamanda Britanya Đmparatorluğu'nun iç bağlantı hatları olmasına 

dikkat çekmiştir. Gerçekte de o yıllarda Dover, Cebelitarık, Süveyş Kanalı, Ümit 

Burnu, Singapur gibi önemli suyolları veya bu yolları denetleyebilen stratejik 

noktaların hemen hepsi Britanya Đmparatorluğu'nun elinde bulunmaktadır. Mahan ve 

teorisinin değeri konusunda en büyük kanıtı, son iki dünya harbini de denizlerde 

                                                 
33 F. SÖNMEZOĞLU, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Đstanbul: Filiz Kitapevi,2000, s. 
509.  
34 Đlhan, Jeopolitik Duyarlılık ,s.47. Ayrıca Bakınız, O.M.ÖZÜRK “Silahlı Kuvvetler Dış Politika 
Đlişkisinde Jeopolitiğin Yeri, Rolü ve Etkisi”, http://www.habusulu.com/makale56.htm.  
35 S. MERT, Jeopolitik, Jeostrateji ve Strateji, Đstanbul: Harp  Akademileri Komutanlığı Yayınları, 
2000, s. 85 .  
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güçlü olan tarafların kazanmış olması teşkil etmektedir.36 Mahan deniz Gücü 

kavramını genel olarak iki anlamda kullanmıştır. Birincisi güç aracı olarak 

kullanmıştır. Đngilizce “seapower” kavramından bir hükümetin deniz hakimiyeti için 

denize sürdüğü askeri güç aracı anlaşılmaktadır. Fakat Mahan “seapower” ile aynı 

zamanda bir devleti genel siyasetinin planlanmasına öncelikle ve kararlı biçimde 

denizi alan ve stratejik deniz pozisyonunu stratejik etki kazanmaya dönüştüren 

devleti kastetmektedir37. Siyaset, çağın zihniyeti ve hükümetlerin basiretlerine bağlı 

olarak değişir.38 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Anglosakson dünyası Mahan’ın eserlerine 

yeniden ilgi göstermiş, öğretileri teknik gelişmeler ve yeni siyasi gelişmeler ışığında 

değerlendirilerek zamana uyarlanmıştır. Soğuk Savaş döneminde her iki süper gücün 

ve onların liderlik yaptığı blokların denizlerde de hakimiyet kurma yarışına girdikleri 

bilinmektedir. Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra yaşanan en büyük global kriz olarak 

nitelenebilecek Körfez Krizi’nde ve çok yakın dönemde, 11 Eylül 2001 Tarihinde 

ABD’ye yönelik terör saldırısının ardından, ABD liderliğinde Afganistan’a yapılan 

müdahalede, Amerikan ve Đngiliz deniz güçlerinin ne derecede önemli olduğu 

görülmüştür.39 Ve bu dönemde Karadeniz’e yüklenmiş özelliler artmaktadır. 

1.3.1.2. Friedrich Ratzel ve Hayat Alanı Teorisi 

XIX. Yüzyılın önemli coğrafyacılarından olan Friedrich Ratzel’in ilmi 

araştırmaları, coğrafya ilminin yeni dallarının temellerini oluşturdu. Đnsanın hayat 

ili şkilerine çevrenin yaptığı etkiyi araştırmalarının merkezine koymakla tabii ve 

toplum bilimleri ile coğrafya arasında bir bağ oluşmasını sağlayan ilk coğrafyacı 

olmuştur. Biyolojik, tarihi ve antropolojik olaylara özel ilgi gösteren Ratzel, Charles 

Darvin’den çok güçlü biçimde etkilenmiştir. Antropocoğrafya ve siyasi coğrafyanın 

kurucusudur. Coğrafi ortamla devlet sistemi arasındaki ilişkileri göstermeye çalışmış, 

beşeri olayların yayılma alanlarını araştırmak ve bu alanları yeryüzü organizmasını 

meydana getiren şeylerden suni bir şekilde ayırmamak gereği üstünde durmuştur. 

Bazı milletleri genişlemeye ve hakimiyet kurmaya sürükleyen “mekan” duygusunu 

                                                 
36 Ibid. 
37 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, s. 32. 
38 Ibid., ss. 36-39. 
39 Ibid., s. 30. 
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tanımlamaya çalışmıştır. Alman Coğrafyacı ve antropolog Friedrich Ratzel (1844-

1904) Jeopolitiğin başlangıcı olan ve jeopolitik ile ilgili görüşlerini 1897’de 

yayınladığı “Politische Geograhie-Siyasi Coğrafya” adlı eserinde ifade etmiştir.40 

Ratzel’e göre siyasi coğrafya mükemmel haritalar yapmakta ve ülkeleri tanımak için 

yeni bilgiler getirmekte, havanın, nüfusun, iklimin etkilerini yeterli bir şekilde 

açıklamakta ise de, siyasi ilimler üzerinde tatmin edici bir duruma ulaşamadığından 

cansız ve sade kalmaktadır. O halde coğrafya, siyasi ilimleri de yine kendi sahasında 

işleyerek ancak Siyasi Coğrafyayı statik olmaktan kurtaracak ve ona bir hayat ve 

canlılık kazandıracaktır. Eserleri Siyasi Coğrafya (1897) ve Hayat Alanı(1901)’n da 

“lebensraum” kavramını ilk kez kullanan olmuştur. Darwin’in güçlü etkisini üzerinde 

taşıdığından, Darvin’in biyolojik evalüsyon ( evrimsel ) teorisini devlete 

uyarlamıştır. Organizmaların büyümek, gelişmek, varlıklarını sürdürmek için yeterli 

hayat alanına sahip olmaları gerektiğini belirtir; hayvan ve bitki topluluklarından 

buna misaller getirir ve var oluş mücadelesinin hayat alanı mücadelesi olduğunu 

altını çizer “…var oluş mücadelesi ile kast edilen aslında alan mücadelesidir. Çünkü 

alan, hayatın ilk şartıdır. Ve alan olmaksızın başta beslenme olmak üzere hayat 

şartlarının ölçüsü eksiktir.” Halkların ve devletlerin gelişimi insanların 

“lebensraum”( hayat alanı)için verdikleri mücadeleden ve tabii verili çevre şartları 

evalüasyonla (evrimsel) uyum sağlamasından etkilenmektedir. Halklar ve milletler 

tabii hayat alanlarına evrimsel uyum sağlayan “organik bütünlükler” olarak kavrana 

gelmektedir (bu tabii hayat alanları şiddet kullanılarak ele geçirilebilir ve 

savunulabilir). “…her canlı komşusunun zararına olsa da kendi bölgesini 

genişletmeye çalışır bundan da alan mücadelesi doğar. … bir halk kendinden sonra 

gelen nesillerle aynı toprakta oturup kalmaz; çünkü sürekli büyür ve bu yüzden 

yayılmak zorundadır. Yayılırken de şiddet kullanabilir.”41 

Friedrich Ratzel'in savunduğu hayat sahası (Lebensraum)düşüncesi, 19. 

Yüzyıl emperyalist devletlerin küresel düzeydeki sömürgeci yayılma politikalarının 

bilimsel meşruiyetini oluşturdu. Ratzel'e göre bir hücreden meydana gelen 

organizmaya benzeyen devletin, bir organizma gibi kendine özgü gelişim kanunları 

                                                 
40 Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, s. 507. 
41 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik , s. 52. 
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vardır.42 Her organizma gibi beslenmeye ihtiyacı olan devletin bu ihtiyacını 

gidermek için besin alabileceği hayat sahasını genişletmesi gerekmektedir. Her 

devletin gelişebilmesi için kendine gerekli olan hayat sahasını elde etmek istemesi, 

emperyalizmin temel nedenleri arasında sayılmaktadır.43 Ratzel'e göre devletler hayat 

sahası kazanmak için yeni bölgeleri kendi topraklarına katarak elde edeceklerdi. Ve 

bu mücadelede Darwin'in tabii seleksiyon teorisine uygun bir şekilde “zayıf 

devletlerin güçlü devletler tarafından yok edileceği” savunulmaktaydı.44 Bir bilim 

adamı olarak Ratzel “Bu küçük gezegende sadece bir büyük devlet için gerekli yer 

mevcuttur45” ifadesi ile bir bakıma 19. Yüzyıl Đngiliz emperyalizminin ezici küresel 

üstünlüğüne bilimsel anlamda icazet verdi. Aynı dönem Đngiliz Başbakanı Lord 

Salısbury'un 1898 yılında dünyanın “yaşayan ve ölmekte olan güçlere bölündüğünü” 

ifade eden sözleri, Ratzel'in teorisinin siyaset dünyasındaki desteğini de 

göstermekteydi. Avrupa'nın güçlü devletler karşısında Doğu'nun Çin gibi kadim 

devletlerin Osmanlı, hatta Habsburg Đmparatorluğu'nun hayat sahası mücadelesinde 

kaybedenlerden olmaları, en güçlü olanın ayakta kalacağı ilkesinin hayvanlarda 

olduğu kadar ulusların da kaderlerini belirlediği inancı46  jeopolitik teoriler temelinde 

bilimsel bir “gerçeklik” olarak algılandı. Ratzel, kitabını 1903’de, “Siyasi Coğrafya 

veya Devletler, Ulaştırma ve Savaş Coğrafyası” adıyla genişleterek yayınladı. Mekân 

fikrinin tarihte kaybolmadığına işaret ederek, “vaktiyle bir birlik ifade eden mekân, 

parçalanmış olsa dahi, o mekân fikri yahut mekân duygusu asırlarca yaşar ve günün 

birinde siyasi bir fikir olarak tekrar hayat bulabilir” diyordu. 

Ratzel, siyasi güç olarak teşkilatlanmış bir toplumun bulunduğu fiziki 

ortamla münasebeti hakkında genel bir teoriye varmak istiyordu. Teorisini önce 

coğrafyanın politikaya sunduğu iki temel unsura dayandırıyordu. Genişlik, fiziki 

                                                 
42 F. Ratzel'in devleti canlı bir organizma olarak görme fikri, yeni bir düşünce değildir. Tunuslu ünlü 
bilgin Đbn-i Haldun, çok daha önce devleti bir canlı şeklinde düşünmüştür. Đbn-i Haldun'a göre 
devletler de insanlar gibi doğarlar, büyürler ve ölürler. Platon da "tek bir insana benzeyen devlet, en 
iyi yönetilen devlettir", diyerek devleti insana benzetmektedir. Jeopolitik ve tarih ilişkisi iki kısımda 
incelenir 
43 Demiray, Đşcan ,“ Uluslararası Sistemde güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik 
Arka Planı”, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf. 
44 Davutoğlu, Stratejik Derinlik, s. 103. 
45 Demiray, Đşcan , “Uluslararası Sistemde güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik 
Arka Planı”, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf 
46 Ibid.  
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özellikler, iklim vb. ile tayin edilmiş “mekan-raum”; mekânın yeryüzündeki 

vaziyetini tayin eden ve münasebetlerinin bir kısmını yöneten “konum”. Đnsanın 

müdahalesi, tabiata bir dinamizm vermek ve onu organize etmekteki tabii istidadı 

demek olan “mekân duygusu-raumsinn” tarafından yönetilir düşüncesi ve bir milletin 

işgal ettiği saha miktarı ve haritadaki uygun konumu, o milletin siyasetini tespite 

yeter olmadığını takdir ederek, felsefesine bu üçüncü unsuru ilave etmişti. 

Topluluklar az çok istidatlıdırlar, öyleyse komuta ve organize etmeye, yani idare 

etmeye ve diğerleri üzerinde hakkı olmaya az veya çok tayin edilmişlerdir. Bu 

kabiliyetler zayıflayabilirler ve hatta kaybolabilirler, fakat yetiştirilip 

kuvvetlendirilebilirler de. Görülüyor ki Ratzel ırkçılık anlayışından uzak değildir. 

Ratzel, devletler arasındaki sınırlara geçici işaretler gözüyle bakıyordu. Ayrıca bir 

devletin uluslararası alanda başarılı olabilmesi için geniş bir sahaya ve hakim bir 

mevkiye sahip olması gerekiyor. Siyasi sınırlar ise bir devletin gücünü yansıtırlar. 

Sınırlar devletlerin sadece güvenliklerini değil aynı zamanda gelişme ve saha 

kazanma yönlerini de belirler.47 Sonunda dünya hakimiyeti için muazzam bir 

mücadeleye girecek olan bir kaç güçlü devletin ortaya çıkmasına sebep olacak 

şekilde, küçük politik bölgeler, daha büyükleri tarafından eritilecektir.48 1930’larda 

Ratzel’in fikirleri Nazi Almanyası’nın “Lebensraumu” ele geçirmesini, ilerlemelerini 

ve tabii kanunlara uygun olarak mukavemet edilemez genişlemesinin ilham kaynağı 

olmuştu. Ratzel’in eserlerinden çıkarılacak sonuçları aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür: 

• Devletler doğan yaşayan yaşlanan ve ölen canlı varlıklardır. 

•  ‘Hayati öneme sahip mekan’ ( hayat alanı) devletlerin hayatında 

merkezi yer işgal eder. 

• ‘kıtasal güçler’ ve ‘ deniz güçleri’ arasındaki karşıtlık milletlerin 

ili şkilerin ilk devresinde özel öneme sahiptir. 

                                                 
47 Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, s. 507. 
48 E. MÜTERCĐMLER, 21.yy ve Türkiye, Đstanbul: Güncel Yayıncılık, 2000, s.105. Ayrıca Bakınız, 
Öztürk,  “Silahlı Kuvvetler  Dış Politika Đlişkisinde Jeopolitiğin Yeri, Rolü ve Etkisi”, 
http://www.habusulu.com/makale56.htm.  
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• ‘siyasi coğrafya’ Ratzel’in “mekanın anlamı ( Sinn des Rums )” ve 

hayati öneme sahip enerji (lebensenergie) olarak nitelediği sübjektif boyutları da 

içermektedir.49  Siyasi Coğrafya adlı eserinde ele aldığı bir çok konu toprağın 

yetersizliği mülkiyet savaş bugün dahi güncelliklerini muhafaza etmektedirler. 

Ratzel’in eleştirel olmaksızın ve arka planın derinliğine ele almadan devletlerin 

toprakları ile olan ilişkilerini ele aldığını bugünkü bakış açısı ile söylemek 

mümkündür.50 

1.3.1.3.Prof. Sir Halford Mackinder ve Kara Hakimiyeti Teorisi 

“Kim Doğu Avrupa’ya hükmederse Kalpgah’a hakim olur; kim kalpgaha 

hakim olursa Dünya Adasına hükmeder; kim Dünya Adasına hükmederse Dünya’ya 

hakim olur.      Halford J. Mackinder Demokratik Đdealler ve Gerçekler, 1919.” 

Đngiliz Jeopolitik Ekolü’nün temsilcisi Sir Halford Mackinder (1861-1947) 

bir coğrafyacıdır. Ünlü Dünya Hâkimiyeti teorisini 1919’da yayınladığı “Demokratik 

Đdealler ve Gerçek” isimli kitabında öne sürdü. Daha sonraları dünya jeopolitik 

literatürüne girecek olan Kalpgah/Heartland ve mihver bölge terimini kullandığı 

“Tarihin Coğrafi Mihveri” isimli makalesinde tartıştığı görüşlerini I. Dünya 

Savaşı’nın hemen sonrasında yayımladığı bu kitabında geliştirdi. Makinder’e göre 

tarihin büyük savaşlarının sebebi doğrudan veya dolaylı olarak milletlerin eşit 

olmayan bir şekilde gelişmesidir. Bu eşit olmayan gelişme bazı milletlerin 

diğerlerine nazaran daha zeki ve enerjik oluşlarından ötürü değildir. Gerçek sebep 

verimli toprakların düzensiz bir şekilde yeryüzüne dağılmış olması ve ülkelerin 

yerküresi üzerinde işgal ettiği mevkiin verdiği stratejik fırsatlardır. Diğer bir 

ifadeyle, yeryüzünde ülkeler için fırsat eşitli ği yoktur. Daha da ötesi karaların ve 

denizlerin gruplaşmış olması, toprakların verimliliği ve tabii yayılma istikametleri 

imparatorlukların oluşmasına ve sonunda bir dünya imparatorluğuna doğru gidişe 

sebep olmaktadır. XIX. Yüzyılın Darwin teorisinin etkisiyle insanlar tabii çevreye en 

iyi uyum sağlayan milletlerin faaliyetlerini sürdürebileceklerine inanmaya 

başlamıştır.51 

                                                 
49 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, s. 55. 
50 Ibid., s. 51. 
51 Ibid., ss. 78-79. 
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Mackinder, dünya coğrafyasına politik ve özellikle dünya hakimiyeti 

açısından değerlendirme çalışmasına girmiş ve bu çalışmaları ile “Kara Hakimiyet 

Teorisi”ni geliştirmiştir. Teorinin kurucusu Đngiliz Prof. Sir Halford MACKINDER 

(1861-1947), 1904'te yayınladığı “The Geographical Pivot of History -Tarihin 

Coğrafi Esasları” adlı eserinde, yalnız deniz gücüyle dünyada egemenlik sağlamanın 

mümkün olamayacağını, gelişen ulaşım imkanları nedeniyle büyük bir hareket 

kabiliyeti kazanan kara kuvvetlerinin etkisini artırdığını ve büyük bir kıtasal güçle, 

ileri endüstriye sahip bir kıyısal gücün okyanuslara da açılabilecek şekilde birleştiği 

takdirde, dünya egemenliği avantajına sahip olabileceğini belitmiş ve tarihi bir 

bakıma deniz ve kara güçlerinin mücadelesi olarak tanımlamıştır.52 Esas fikir karasal 

ve denizsel devletler arasındaki farkı belirtmektedir. Bu iki gurup milletin 

ekonomilerini sağlamak ve nüfuzlarını yaymak için elde bulundurdukları silahlar 

ayrıdır. Bunlar kara ordusu ve deniz kuvvetleridir.bu ikisine sahip olanlar en sağlam 

durumdadır.53 Kalpgah teorisi ile bilinen Sir Halford Mackinder dünyayı üç bölgeye 

ayırmıştır: Dünya egemenliğini amaçlayan bir kara gücü için potansiyel güç merkezi 

teşkil eden Avrasya’nın içindeki Kalpgah, bu kalpgah’ı kuşatan iç hilal olarak 

tanımladığı Avrupa’dan başlayarak Yakındoğu ve Ortadoğu üzerinden Hindistan ve 

Çin’e uzanan kuşak ve bu iç hilali kuşatan, deniz gücü olması sebebiyle Avrupa’ya 

dahil etmediği Đngiltere ile birlikte Güney ve Kuzey Amerika, Afrika,Avustralya, 

Okyanusya ve Japonya’nın dahil olduğu bir dış hilal kuşağı. Mackinder Rusya’ya 

güçlü bir kara gücü rolünü biçmiştir. Ancak en büyük korkusu Alman 

imparatorluğu’nun günün birinde kontinental güç olmasıyla kalpgah üzerinde 

hakimiyet sağlayabilme ihtimalidir. Bu sebepten Fransa’nın katılımı ile deniz 

güçlerinin bir araya geleceği bir ABD-Đngiliz ittifakı Almanya’ya karşı 

oluşturulmalıdır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile Rusya arasında küçük 

devletlerden oluşacak federatif bir kuşak oluşturulmasını istemiştir.54 

Mackinder'e göre Asya, Avrupa ve Afrika, “Dünya Adası”nı oluşturur. 

Batıda Volga, doğuda Sibirya, güneyde Himalayalar, kuzeyde Buz Denizi arasında 

                                                 
52 Öztürk, “ Silahlı Kuvvetler  Dış Politika Đlişkisinde Jeopolitiğin Yeri, Rolü ve Etkisi” 
http://www.habusulu.com/makale56.htm.  
53Öngör, “Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/397/4298.pdf.  
54 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, s. 77. 
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kalan bölgeyi “Heartland” (kalpgâh) veya merkez bölgesi olarak kabul etmiş, daha 

sonra teorisini geliştirerek Avrupa Rusya'sını da tamamen merkez bölge içerisine 

dahil etmiştir. Kara Hakimiyet teorisi; 

- Doğu Avrupa'ya hakim olan merkez bölgesini kontrol eder, 

- Merkez bölgesine hakim olan dünya adasını kontrol eder, 

- Dünya adasına hakim olan dünyayı kontrol eder şeklinde özetlenebilir.55 

Mackinder, Heartland'ı çevreleyen kıtasal Avrupa ve Asya ülkelerinin 

oluşturduğu kuşağı “Inner Crescent” (Đç Hilal – Almanya, Avusturya, Balkanlar, 

Türkiye, Hindistan ve Çin), Đngiltere'den başlayıp Afrika, Avustralya, Japonya ve 

ABD'nin oluşturduğu kuşağı ise “Outer or Insular Crescent” (Dış Hilal veya Adalar 

Hilali) olarak adlandırmıştır. Heartland'dan yayılmak isteyecek kıtasal güce karşı, 

ancak bu kuşaklarda oluşturulacak güç merkezleri ile karşı konulabileceğini belirtir. 

Mackinder'in zihnindeki temel neden, Almanya ve Rus Đmparatorlukları arasında 

oluşacak bir ittifaktır. Böyle bir ittifakın, Rusya'nın kaynakları ve Almanya'nın 

endüstrisinin kara ulaşımı ile birleşmesini sağlayarak, okyanuslara taşınabilecek 

büyük bir güç merkezi oluşturabileceği endişesindedir. Mackinder Asya’nın kuzey 

kıyılarının buzlarla kaplı olduğunu belirttikten sonra bu bölgeye okyanuslardan giriş 

olmadığını ifade ediyor. Demir yollarının ve hava ulaşımının gelecekte bu bölgeye 

getireceği imkanlar, dünyanın geri kalan daha geniş alanları ile olan ilişkilerde 

devrim yaratacaktır. Mackinder, bu açıklamayı yaptıktan sonra bu geniş bölgeye 

Büyük Kıta’nın Kalpgahı ( heartland )ismini vermektedir. Kalpgahın kuzeyi, ortası 

ve batısı deniz seviyesinde yüksekliği 100 metreyi geçmeyen düzlüklerle kaplıdır. Bu 

büyük düzlük alan Batı Sibirya’yı, Türkistan’ı ve Avrupa’nın Volga havzasını ihtiva 

eder. Benzer mülahazalarla Afrika’da Büyük Sahra güneyinin de ikinci kalpgah 

olduğunu söyler. “Dünya Adası’nın (Büyük Kıta)bu iki kalpgah bölgesi arasında 

Büyük Sahra, Arabistan, Avrupa sahil Bölgesi ve Muson Sahil Bölgesi Bulunur. 

Ayrıca stratejik mülahazalarla Baltık Denizi, Tuna Nehrinin ulaşıma elverişli olan 

orta ve aşağı kısımları, Karadeniz, Küçük Asya, Ermenistan, Đran, Tibet ve 

                                                 
55 Đlhan, Jeopolitik Duyarlılık , s. 46. 
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Moğolistan Kalpgah içinde mütalaa edilir. Mackinder, Kalpgahı, deniz gücünün içine 

nüfuz edemeyeceği bir bölge olarak tarif etmektedir.  

HARĐTA-1: Mackinder’in Yeryüzü Haritası 

 

 

Mackinder, yeryüzünde bir tek büyük kara parçasının olduğunu kabul eder. 

“Dünya Adası-World Island” adını verdiği Avrupa-Asya-Afrika kıtalarıdır. Diğer 

kıta olarak bilinen yerler, bu büyük Dünya Adasının uyduları oluyor. Rusya’nın 

bulunduğu Orta bölge  “Heartland-Kalpgah”tır. Mackinder, önce Dünya Adasının, 

sonra da kalpgah’ın yeryüzü üzerindeki önemine dikkat çektikten sonra, karalara 

hakim olan bir gücün denizlere hakim olan bir güç karşısındaki rekabet imkanlarını 

araştırmaya çalışır.ve şu ara sonuca varır: Denizlere hakim olan güç ile karalara 

hakim olan güç dikkate alındığında  Dünya adası ve kalpgah en son coğrafi realitedir 

ve Doğu Avrupa esas itibariyle Kalpgah’ın bir parçasıdır.. ancak burada insan 

gücünün hem nüfus bakımımdan hem de teknik donanım bakımından yeterli 
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seviyede olması gerekir sonucuna da varıyor.Mackinder, üç aşamada hudutlarını 

geliştirdiği Heartland ile meşhur formülünü ifade eder.56 “Doğu Avrupa’yı elinde 

tutan Heartland’e egemen olur, Heartland’i elinde tutan Dünya Adasına egemen olur, 

dünyanın bu adasını elinde tutan dünyaya egemen olur.”Böyle bir kara parçasına 

sahip tek devlet Rusya’dır. “Gemilerin içeriye doğru nüfuz edemediği, ama atlı 

göçebe kavimlere açık olan ve son zamanlarda demir yolları ile kaplanan Avro-

Asya’nın bu geniş toprakları, dünya siyasetinin mihver bölgesini oluşturuyor. 

Almanya’nın sahip olduğu stratejik mevkiye Rusya’nın da sahip olduğu 

görünmektedir. Rusya her istikamete saldırabilir. Mihver devlet Avro- Asya 

Kıyılarındaki toprakları ele geçirme sonucu mevcut dengeyi kendi lehine 

değiştirmesiyle geniş kıta kaynaklarını bir donanma inşa etmek için kullanma 

imkanına sahip olacaktır. Böylece bir dünya imparatorluğu ortaya çıkmaya 

başlayacaktır. Eğer Almanya, Rusya ile bir ittifak yaparsa bu imparatorluk 

gerçekleşebilir. Böyle bir ittifak özellikle Fransa’yı deniz aşırı güçlerle bir ittifaka 

itebilir. Bütün zamanların sosyal hareketleri esas olarak aynı fiziki çerçeve içinde 

cerayan etmiştir. Rusya batıya doğru genişlemesi, mihver bölgenin batı ve güneybatı 

ucundaki kenar güçlerin çevresinde olmuştur. Yakın Doğu, Orta Doğu ve Uzak Doğu 

meseleleri kenar kuşağın bu bölgedeki yerel güçleri hemen hemen kabil-i ihmaldir. 

Rusya’nın iç bölgelerinde yeni bir yönetimin ortaya çıkmasının, mihver bölgenin 

coğrafi önemini azaltmayacağına dikkat çekmek yerinde olacaktır. Rusya’nın bölge 

ve dünya hegemonyasını elde etmesine mani olunmak isteniyorsa onun açık 

denizlere çıkmasına müsaade edilmemelidir. Bu netice, Soğuk Savaş Dönemi 

boyunca aktüel kalmıştır. Bugün ise, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 

istediği ölçülerde entegrasyon sağlayabildiği takdirde formülün aktüel kalmasını 

devam ettirebilir. Mackinder II. Dünya Savaşı sürerken bu görüşlerini yeniden 

değerlendirmeye tabi tutarak bazı değişikler yapmıştır. Ve yaptığı değişikleri 1943 

yılında bir makale olarak yayınlamıştır. Kuzey Doğu Amerika ile Kuzey Batı 

Avrupa’nın siyasi ve ekonomik açıdan hızla gelişmesi Mackinder’i Merkezi Bölgeye 

rakip Kuzey Atlantik Bölgesinden söz etmeye yöneltmiştir. Mackinder ayrıca 

Asya’nın Güney Doğusundaki Muson bölgesini ve Güney Atlantik Bölgesini 
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geleceğin önemli bölgeleri olarak görmeye başlamıştır.57 20. yüzyıl başında ortaya 

attığı kalpgah kavramının ve kalpgah’ın coğrafi mevkiinin doğruluğunun ve 

öneminin 21.yüzyılın başlarında da geçerliliğini koruduğunu belirtmek yerinde olur. 

Kalpgah’ın sahip olduğu sadece petrol ve doğalgaz rezervleri, Orta Doğu petrolüne 

bir seçenek arayan dünya enerji piyasası için kalpgah’ı önemli kılmaktadır. Petrol ve 

Doğal gaz kaynaklı enerjiye başka bir enerji kaynağı seçeneği bulununcaya kadar da 

kalpgah önemini korumaya devam edecektir.58 

1.3.1.4.Kjelen ve Lineer Devlet Sisteminde Jeopolitik 

Amerikalı Alfred T. Mahan ve Đngiliz Sir Halford J. Mackinder jeopolitik 

teoriler ortaya atmışlar, ancak jeopolitik kavramını kullanmamış, politika ile 

coğrafyanın iç içe geçtiği yeni bir bilimsel disiplin tanımı yapmamışlar, yazılarında, 

daha sonraları jeopolitik teoriler olarak nitelenen “deniz hakimiyet teorisi ve kara 

hakimiyet teorisini konu edinmişlerdi. Alman imparatorluğu içinde de Ratzel, 

biyolojik devleti, hayat alanını konu edinen yazıları ve emperyalist teorileri ile ortaya 

çıkmıştı. Ancak Ratzel’in 1904’te ölümünden sonra Almanya’da jeopolitiğin 

gelişmesinde önemli rol oynayan kişi ironik bir şekilde dış politik yazılarını coğrafi 

yorumlara dayandıran ve jeopolitik kavramını ilk kez kullanan Đsveçli bir siyaset 

bilimci Rudolf Kjellen olmuştur. 1899 yılında Đsveç’in sınırlarını belirtmek için bu 

kavramı kullanmıştır. Jeopolitiğin isim babası olması yanında jeopolitiği karmaşık 

yapıdaki devlet araştırmasının bir parçası olarak telakki etmesiyle de önemlidir. 

Görüşleri büyük ölçüde Ratzel’in Siyasi Coğrafya’sındaki devlet düşüncesine 

dayanmaktadır.59 Rudolf Kjellen (1864-1922), 1916 yılında yazdığı “Bir Hayat Şekli 

Olarak Devlet” adlı eserinde, yaşayan bir organizmaya benzettiği devletin beş aktif 

unsurunu “Sosyopolitik, Ekonopolitik, Kratopolitik, Demopolitik ve Geopolitik” 

olarak adlandırmış ve böylece JEOPOLĐTĐK terimi ilk kez bir kitapta kullanılmıştır. 

Kjellen, Ratzel’in fikirlerini ifrat derecesine götürerek ve 19. yüzyıl Alman 

filozoflarına karşı aynı şekilde hareket ederek Birinci Dünya Harbi sıralarında Alman 

ekolüne yeni bir hareket vermiştir. Đlk defa “Jeopolitik” adı altında devleti bir şâhısa 

benzeterek, her ikisinin de organlarını kıyaslamak suretiyle devletlere 
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davranışlarında, insanlara benzer davranışlar vererek bir doktrin vazetmiştir.  “Hayat 

Formu Olarak Devlet” Kjellen’in en önemli eseri olması yanında, bir kitapta 

‘jeopolitik’ kavramının ilk kez kullanılmasıyla da önemlidir. Eserde gerçek jeopolitik 

basit jeopolitik ve özel jeopolitik kavramlarını ortaya atar, bunları tanımlar: Gerçek 

jeopolitik basit ve tabii nesnedir, belirli sınırlarla kesin şekilde çevrelenmiştir. Özel 

jeopolitik olarak nitelediği ise sahip olunan mekânın kalitesidir. Burada yola çıkarak 

bir devletin coğrafi şeklini inceler. Bir devlet için ideal coğrafi form Đzlanda veya 

Fransa gibi düz alandır. Bölgeler, geçitler jeopolitikte büyük öneme sahiptirler. 

Bunları tek tek ele alarak inceler. Kjellen için sadece coğrafi konum önemli değildir. 

“Coğrafi organizma veya mekanda bir fenomen olarak nitelediği devletin 

araştırılması jeopolitiktir. Bu düşüncenin Ratzel’e dayandığı aşikardır. Devletin 

toprağı onun vücududur.  Hayat şekli olarak devlet’te devletin ampirik incelenmesini 

yapılmıştır. Jeopolitiği devletin konumunun araştırılması, devlet toprağının mekansal 

yapılanması ve devlet toprağının büyüklüğü bölümlerine ayırır.60  Đsveçli coğrafyacı 

bir devlet açısından üç temel öğe saymaktadır: a) Genişlik b)içeride birlik ve 

beraberlik c) hareket serbestîsi.61 

1.3.1.5.Karl Haushofer ve Alman Hayat Alanının Genişletmesi ve 

Korunması: Kontinental Blok 

“ Dünya politikasının coğrafi temellere bağımlılığından ve bu coğrafi 

esaslardan dış politikada pratik uygulama doktrini yaratmak, jeopolitik ilmidir ki 

amacı Alman Hayat Sahasının yerleşimde adil paylaşılma ilkesi uyarınca 

genişletilmesi ve korunması için gerekli manevi donanımın sağlanmasıdır.” 

Jeopolitiği pozitif bir ilim dalı olarak gören Haushofer elde edeceği jeopolitik veriler 

ışığında dünyayı değiştirmeye çalışmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın 

yenilgisinin nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Münih Üniversitesine bağlı 

Jeopolitik Enstitüsünü kurmuştur. Aslında Haushofer’in jeopolitik görüşleri görüşleri 

orijinal olmaktan çok Ratzel Kjellen ve Mackinder’in öğretilerinin birleşimi olarak 

ortaya çıkmıştır.62 Hayatı boyunca kaleme aldığı makaleleri ve kitapları bu amaca 

yöneliktir. Kjellen’in jeopolitik düşüncesinden yararlanmış ve onu dönüştürerek 
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coğrafya ile dünya politikasının iç içe geçtiği bir bilimsel disiplin haline getirmiştir. 

Haushofer’e göre jeopolitik: Dünya politikasının coğrafi temellere bağlılığından ve 

bu coğrafi esaslardan dış politikada pratik uygulama doktrini yaratmak jeopolitik 

ilmidir. Amaç Alman Hayat Alanı’nın yerleşime liyakatli olması yararına 

genişletilmesi ve korunması için gerekli manevi donanımın sağlanmasıdır. Bunun 

için gerekli araçlar jeopolitik insiyaklara güven uyandırma kendini yetiştirme 

bilimsel temelde siyasi bir dünya tasviri ve öngörüler için siyasi eğitimdir. Burada 

değişmez kalan Almanya’nın iyilikle veya şiddet yoluyla yeniden dünya gücü 

olmasını teşvik etmek ve meşrulaştırmaktır.63 Haushofer Almanya’nın Afrika’da 

veya deniz aşırı herhangi bir yerde değil de Doğuda hayat alanı araması gerektiğine 

inanıyordu. Haushofer’in jeopolitik düşüncesi esasen Anglo-Sagson güçlerin 

emperyal fitne ve kışkırtmalarına karlı çıkmayı içeren antiemperyalist bir yaklaşım 

içermektedir. Ona göre Anglo-Sagson güçler halkların harmonik yayılışını dağılışını 

engellemişlerdir. Pan-Asya ve Pan-Avrupa düşüncelerinin etkisindeki Haushofer 

nasyonalizmi aşmak istemiş ve yazılarıyla biri birileriyle dayanışma içindeki 

milletlerin oluşturacağı büyük kıtasal mekanların ortaya çıkmasına katkıda bulunmak 

istemiştir. Bu bağlamda Avrupalılar Ruslar ve Japonların Đngiliz ve Amerikan 

etkilerine kapalı bir büyük Avrasya ittifakında işbirliğine yönelmeleri gerektiğini 

söylemiştir. Haushofer öncelikler Avrasyacı olarak nitelenmelidir: Avrupa’da ve 

dünyada Đngiliz-Amerikan etkisine karşılık Alman-Rus hegemonyasını ve ittifakını 

savunmuştur.64 Bugün bu ittifak Amerika’nın Saddam’ı devirmek için Irak’a yaptığı 

2003 müdahalesi öncesi BM Güvenlik Kurulu karalarında müdahaleye red oyu 

kullanarak ve daha sonra enerji üzerine yapılan anlaşmalarla sağlanmıştır. ‘Jeopolitik 

Yapı Taşları’ adlı kitap Alman jeopolitikçilerin anlayışlarının temelleri alınarak  

oluşturuluş ve kitapta jeopolitik; siyasi olayların toprağa bağlılık öğretisidir kanısına 

varılmıştır. Geniş temelde coğrafyayı, özellikle siyasi mekan organizması ve onun 

yapısını konu edinen siyasi coğrafyaya dayandırmaktadırlar. Haushofer üstünlük 

mücadelesi veren devletlerin ekonomik olarak kendi kendine yeterli olması 

gerektiğini ve Avrasya’yı denetim altına alması gerektiğini ifade etmiştir. 

Haushofer’e göre Avrasya’da Avrupa ile Asya arasında kesin sınırlar çizebilme 
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imkanı yoktur, bu uçsuz bucaksız topraklar parçalanmaz bir bütündür. Ayrıca 

Haushofer jeopolitik büyük mekan düşüncesini bir Avrasya kontinental bloğunun 

gerçekleşmesinde görmek istemiştir. Avrasya mekanını bir büyük mekan olarak 

ortaya çıkması gerektiği düşüncesinin bir çok değişik sebepleri vardır.: Avrasya 

Kontinentalbloğu içinde yer alacak Rusya, Çin ve Japonya hakkında engin bilgiye 

sahip olmasının yanında Japonya’yı Almanya için örnek görmesi bir  sebeptir; 

Ratzel’in bakış açısından Almanya ve Rusya’yı bozkır halkları olarak 

değerlendirmesi de önemlidir, ayrıca kontinentalblok içinde Rusya ile ilişkiler de 

gündeme gelecek, bu bağlamda kurulacak ekonomik ilişkiler sayesinde Rus tabii 

kaynakları ile Almanya’yı besleyebilmek mümkün olacaktır. Ancak Avrasya 

Kontinentalbloğu düşüncesinin gerçek esin kaynağı Mackinder’in “Tarihin coğrafi 

mihver”in de ileri sürdüğü tezdir. Mackinder’e göre Doğu Avrupa ve Batı Asya 

bölgelerini elinde bulunduran gücün dünyanın geri kalanı kontrol edebilecektir. 

Haushofer’e göre bu güç Almanya’dır. Kontinental bloklar Asya ile  Afrika arasında 

bir bağ anlamında Rus kalpgah’ının ele geçirilmesi Dünya Adası Avrasya-Afrika’ya 

hükmetmektir. Bu Dünya Adası’na hükmetmek de dünyaya siyasi ve askeri 

hükmetmek sonucunu doğurur Mackinder, Haushofer’i bu konuda etkilemiştir.65 

Almanya-Rusya-Japonya-Çin ittifakı ile Avrasya ve Afrika kara parçalarının 

düzenlenmesini ve Versay Anlaşması sonucu Almanya’nın elinden alınan 

Afrika’daki sömürgelere tekrar kavuşmak Haushofer’in temel tezleri olup Avrasya 

mekan anlayışı içinde hayat alanlarını genişletmek için bir alan olarak görülmektedir. 

Nihayet Alman ırkının üstünlük ve “Raumsinn”e olan kabiliyet tezini kuvvetlendirdi 

ve böyle bir ekolün başına geçecek Karl Haushofer’i buldu. General ve profesör, 

asker ve politikacı Haushofer, milli çapta ve Nazi idareciler tarafından şevkle teyit 

edilen politik ve ilmi bir doktrin lanse etmek için gerekli niteliklere sahipti. Ratzel ve 

Kjellen’den daha ileri giderek yabancı referanslarla tezini kuvvetlendirme hünerini 

gösterdi. Mackinder’in “Kalpgâh”ını biraz daha batıya oynatarak onun fikirlerini 

Almanlar için kullandı. 
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1.3.1.6.Prof Nicholas Spykman ve Karşı Kenar Kuşağı Teorisi 

“Kim kenar kuşağa hükmederse Avrasya’ya hakim olur, kim Avrasya’ya 

hakim olursa dünyanın kaderini kontrol eder” ‘Barışın Coğrafyası,1944’Amerikan 

Jeopolitik Ekolünün gelişmesi özellikle Prof. Nicholas Spykman (1893-1943)’la 

başlar. Spykman Mackinder’in temel jeopolitik görüşlerinden yararlanmakla beraber 

onları yorumlamıştır. Merkez Çevre yerine Kenar Kuşağın önemini vurgulamıştır.66 

Prof. Spykman’ın jeopolitik konusunda yayınlanan ilk çalışmaları Coğrafya ve Dış 

Siyaset ve Dış Siyasette Coğrafi Hedeflerdir. Spykman, 1942’de yayımlanan “Dünya 

Politikasında Amerikan Stratejisi” ve ölümüne müteakip 1944’de yayımlanan 

“Barışın Coğrafyası” adlı iki önemli eserinde ünlü Kenar Kuşak teorisini ortaya 

koydu. Bu eserlerinde jeopolitiği Amerikan milli güvenlik politika ve stratejisinin 

dayanacağı coğrafi esasları ve yaptığı dünya coğrafyası değerlendirmesi ile de 

“Kenar Kuşak Teorisi – Rimland”i ortaya koymuştur. Spykman bu görüşlerinden 

hareket ederek ABD’nin Kenar kuşak ülkeleri üzerinde rakip bir devletin 

hâkimiyetine engel olması gerektiği ve de kendi etkisini arttırması yönünde 

önerilerde bulunmuştur.67Spykman bu teori ile aslında Mackinder’in Kara Hakimiyet 

Teorisine cevap vermekte ve Sovyetleri Asya’nın merkezi bölgesinde tutacak ve 

denizlere çıkışını çok büyük ölçüde engelliyecek politika ve stratejileri ön plana 

çıkarmaktadır. Spykman için uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve güç dengesi 

önemlidir. Bu bakımdan eserine gücü, güç siyasetini ve savaşı inceleyerek 

başlamakta. Ancak devletler aynı zamanda milli hedeflerine ulaşmak maksadıyla 

savaş dahil her türlü çatışmaya girmeyi ve zor kullanmayı da kabul etmektedir. 

Uluslararası toplumun bugünkü karakteri devletlerin diğer devletlere karşı güç 

kullanmasını uluslar arası kuruluşların etkisinden daha işlevsel kılmaktadır.68 

Uluslararası camiada savaşın tahribatı dahil her çeşit zorlama yöntemlerini 

kullanılmasına izin verilmektedir. Bunun anlamı güç sahibi olmak için mücadele 

edilmesinin, hayatta kalmak için mücadele etmekle aynı şey olduğudur. Spykman’a 

göre dünyanın bilinen şartlarında devletlerin hayatta kalabilmeleri, ancak güç 

siyasetine kendilerini hasretmeleri ile mümkündür. Gücün en son kullanma şekli 
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savaş olduğundan devletler askeri bir güç oluşturmaya daima önem vermişlerdir. Güç 

siyaseti uluslararası ilişkilerin yapısını anarşik ve çatışmacı hale getirmektedir. 

Uluslararası anarşinin hakim olduğu bir dünyada dış siyasetin başlıca hedefi, 

devletlerin nispi güç pozisyonunu geliştirmek veya en azından muhafaza etmek 

olmalıdır. Güç en sonunda başarılı bir savaşı yürütme yeteneğidir. Coğrafyada ise 

askeri ve siyasi stratejinin sorunlarına çare olacak ip uçları bulunur. Toprak, bir 

devletin savaş sırasında askeri harekatı yönlendireceği üssü ve barış öncesi geçiçi 

mütareke süresince elde bulundurmak için işgal ettiği stratejik önemdeki yerdir. 

Coğrafya uluslar arası ilişkilerde en temel unsurdur, zira en kalıcı olan odur. 

Bakanlar gelir ve gider; hatta diktatörler bile ölür, ama dağlar oldukları yerde 

kalmaya devam ederler. Güç mücadelesinde ülkenin büyüklüğü devletin nispi 

gücünü etkiler. Tabii kaynakların nüfus yoğunluğu üzerinde etkisi olur. Ekonomik 

yapı, ambargolara karşı olan hassasiyeti belirler. Ekvator çizgisine okyanuslara ve 

kara kitlelerine nazaran ülkenin bulunduğu yer güç merkezlerine ihtilaflı bölgelere, 

ulaştırma hatlarına olan mesafeyi tayin eder. En yakın komşulara nazaran bulunan 

yer potansiyel düşmanların mevkilerini ve toprak bütünlüğünü temel sorunlarını 

belirler. Bir devletin güç durumunun tespiti çalışmasına o devletin coğrafyasından 

başlanmalıdır. Çünkü iklim, nüfus, ekonomi, ulaşım gücü belirleyen unsurlardır.  

Spykman’a göre ılıman iklim bölgelerinde tarih yazılmıştır. Ekonomik, siyasi ve 

askeri açıdan bakıldığında dünyanın kuzey yarısı güney yarısına nazaran daima 

önemli olacaktır. Kuzey yarı kürede yer alan ülkeler arasındaki ilişkiler tarih 

üzerinde daha etkili olmuştur.69ABD’nin güvenlik stratejisinin oluşumunda 

benimsediği Kenar Kuşak ve Deniz Hâkimiyet Teorileri günümüze kadar aktüelliğini 

devam ettirmişlerdir. Spykman yeryüzü coğrafyasının dünya siyasetine nasıl 

yansıdığını açıklamaktadır: Dünya düz değil bir küre şeklinde olduğundan düz bir 

dünya haritasına bakmak yerine küresel bir haritaya bakmak gerekir. Böyle bakınca 

iki önemli husus dikkati çekmektedir: Birincisi, yeryüzü kara kitlesinin Kuzey Yarı 

Kürede toplanmış olduğu; ikincisi de bu kara kitlesinin merkezi  Kuzey Kutbu olan 

bir deniz yıldızı şeklinde Afrika’nın, Güney Amerika’nın, Avustralya’nın güney 

uçlarına doğru yayılmış olmasıdır. Dünyaya böyle bakınca Kuzey Amerika’nın, 
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Avrasya’nın doğu ve batı kıyıları ile olan ilişkilerinin dünya siyasetinin ana hatlarını 

belirlediği görülür. Eğer Yeni Dünya, güçlerini okyanus ötesi bir harekat için 

örgütleyebilirse Avrupa ve Asya siyasetinde etkili olabilir. Eğer Eski Dünya 

bölünmüş ve dengelenmiş durumuna devam ederse harici bir güç Eski Dünya’nın 

siyasi hayatını kontrol edebilir. Ve eğer Eski Dünya güçlerini bir araya getirir 

okyanus ötesine karşı bir büyük güç oluşturabilirse Yeni Dünya kuşatılacak ve 

direnme gücüne bağlı olarak Eski Dünya’nın iradesine tabi olacaktır. Dünya 

hâkimiyeti için savaş Eski Dünya topraklarında yapılmaktadır. Bu Büyük savaş alanı 

büyük Avrasya kıtasından başlayıp Kuzey Afrika’ya ve Avustralya’ya kadar 

uzanmaktadır. Avrasya kara kitlesi, Afrika’nın kuzey kıyıları ve Avustralya ortak 

merkezli üç bölge oluşturur ve bu bölgeler dünya siyasetinde şu jeopolitik gerçekliği 

oluşturur: Avrasya’nın Kalpgahı bunu çevreleyen tampon bölge kenar denizler ve en 

dış kıtalar olan Afrika ve Avustralya. Avrasya kıtasının Kalpgahı Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetin etkisinde ona sadece coğrafya ve deniz gücü engel olmaktadır. Bugün 

Rusya Federasyonu yine bölgede söz sahibi olmanın ve deniz imkânı olan 

Karadeniz’i kaybetmemenin peşinde koşuyor. Spykman’a göre Kara kitlelerinin ve 

stratejik hammadde kaynaklarının dağılımı ve ülkeler arasındaki nispi mesafeler 

değişmeyecektir. Spykman II. Dünya harbi sonrası Avrupa’sında üç siyasi seçeneğin 

olabileceğini söylemiştir: Birinci ihtimal bir Avrupa Birleşik Devletlerinin ortaya 

çıkmasıdır. Đkincisi, bir veya iki devletin hegemonyasındaki bir Avrupa’dır. 

Üçüncüsü ise, güçlerin tam eşitli ğine dayanan hegemonyasındaki bir Avrupa’dır. Bir 

Avrupa Federasyonu fikri ABD’nin teşvik edeceği bir fikir değildir. Bütünleşmiş bir 

güç değil, dengede tutulan ayrı ayrı güçler Amerika’nın çıkarınadır. Ayrıca ABD her 

seferinde ülkesine geri dönüp daha büyük kuvvetlerle Avrupa güç bölgesine 

gelmektense bu bölgede az da olsa askeri varlığını muhafaza etmelidir. Hem Birleşik 

Avrupa hem de Avrupa’da kuvvet bulundurma fikri bugün gerçekleşmiş durumdadır 

Avrupa Birliği Savaş sonrası Avrupa’nın yeniden yapılanması için kuruldu ayrıca 

soğuk savaş sürecine girildiğinde NATO kuvvetleri oluşturuldu ve halen bu iki 

kurum varlığını ilerleyerek sürdürmektedir.70 Spykman savaş sonrası süreçte 

özellikle Çin’in ekonomik ve daha sonra bu gücüne bağlı siyasi gücünün artacağını 
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belirtmiştir. Bu gün Çin güçlü bir ekonomi ile (13 trilyon dolar ) ABD’yi yetişmiş ve 

Şanghay Đşbirliği Örgütünü kurarak bölgede siyasi güce ulaşmış durumdadır. 

Günümüze doğru yaklaştıkça jeopolitik ve jeostrateji, uluslararası ilişkiler ve 

güvenlik alanlarında daha fazla yer almakta ve çok kullanılan kavramlar 

olmaktadırlar. SSCB’nin dağılmasını müteakip gerek siyaset bilimciler gerekse konu 

üzerinde çalışan askerler ve düşünürlerin günümüz problemlerine yaklaşımlarında 

daha radikal görüntüler ortaya koydukları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerde 

yoğunlaştıkları görülmektedir.71  

1.3.2.Yeni Jeopolitik Dönem 

Uluslararası siyaset ortamında Bloklaşmanın ortaya çıktığı 1948 yılından 

sonra, jeopolitik kelimesi ve bu kelimenin ifade ettiği kavram, uzunca bir süre 

kullanılmadı. Dış politikadaki realist anlayış jeopolitiğin kenara itilmesine yol açtı. 

Jeopolitiğin unutulmaya terk edilmesinin başlıca iki sebebi vardır: bu sebeplerden 

ilki: jeopolitik kelimesinin daha önceden ifade edildiği gibi iki dünya savaşı arasında 

emperyal hırsları ve hayat alanı siyaseti içiren bir kavramı ifade etmesi ve bu yüzden 

insanların zihninde kötü bir izlenim bırakması yanında güçlü ekonomik büyümenin 

yol açtığı genel iyimserlik ortamında Bretton Woods dönemi hüküm sürerken insan 

davranışları için coğrafyadan yola çıkarak bir takım sınırlamalar yapmakta pek 

uygun düşmüyordu. Diğer bir sebepte, Sovyetler Birliği’nin de nükleer silahlara 

sahip olmasıyla başlayan nükleer yarışta bir dengenin kurulmasıydı. “Dehşet 

dengesi” adı verilen bir dengenin oluştuğu siyasi ortamda uluslararası ilişkiler 

açısından yapılacak faaliyet, sadece bu dengenin muhafaza edilmesi maksadına 

yöneldi. Bu dönemde Uluslararası ilişkilerde geçerli olan iki kutuplu sistem 

jeopolitiğin unutulmasına nende olmuştur. Jeopolitiğe dönüşün en önemli sebebi, 

Sovyetler Birliğinin dağılması ve dolayısıyla dünya siyaset ortamında ortaya çıkan 

belirsizliktir. Soğuk savaşta dehşet dengesine dayalı bir istikrar oluşmuştu. Taraflar 

belliydi ve en önemlisi tarafların nasıl davranacağı biliniyordu. Bir dünya savaşı 

ihtimalinin artan silah gücü miktarıyla zayıflaması tarafların birbirlerinin varlığına 

alışmış olmaları jeopolitik değerlendirmeler yapılmasının önemini azaltmıştır. Doğu 

                                                 
71http://www.cografya.gen.tr/siyasi/jeopolitik/tarihi-gelisim.htm.  
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Bloğu ülkelerinin ideolojik ipotekten kurtulmalarının yarattığı uluslararası ortam 

dünya siyasetinin hangi yönlere doğru yol alacağı hususunda yeni görüşler ortaya 

çıkmaya başladı. Bu ortamda bir yandan jeopolitiğin klasik teorilerinden ilham alarak 

yeni ortama uygun teoriler veya görüşler üretilirken diğer yandan da kültürel farklılık 

üzerine inşa edilmiş yeni görüşler ileri sürülmüştür. XXI. Yüzyılın ilk yılları 

jeopolitik kavram en çok kullanılan kavram olmuştur. Uluslararası ilişkilerde 

devletlerin dış politikalarında siyaset bilimciler, ekonomistler, gazeteciler, 

hukukçular tarafından kullanılmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan jeopolitik görüşlerin 

önemli bir kısmı ABD’nin hegemonyası üzerine kurulmuştur. 

1.3.2.1.Samuel P. Huntington ve Medeniyetler Çatışması 

“Batı için temel sorun Đslamcı Köktencilik değildir. Bu sorun bizzat 

Đslam’dır; başka bir değişle halkı kültürlerinin üstünlüğü ve güçlerinin azlığını takıntı 

haline getirmiş farklı bir medeniyettir. Đslam’ın sorunu ise Batıdır; halkı kültürlerinin 

evrenselliğine inanmış ve azalmakta olsa bile üstün güçlerinin, kendilerine bu kültürü 

dünyaya yayma yükümlülüğü dayattığına inanan faklı bir medeniyettir. Bunlar Đslam 

ile Batı arasındaki çatışmayı körükleyen temel bileşendir.”72 

Sovyetler Birliği’nin dünya siyaset sahnesinden çekilmesinden sonra 

meydana gelen jeopolitik boşlukta en tutarlı, iddialı ve o nispette tartışmalara sebep 

olan yeni dünyanın düzenlenmesi ile ilgili jeopolitik görüş, Samuel P. Huntington’un 

“Medeniyetler Çatışması” tezidir. Huntington tezinde: Dünya siyaseti yeni bir 

safhaya giriyor ve entelektüeller daha başkalarıyla birlikte bu durum karşısında, 

tarihin sonu, milli devletler arasında geleneksel rekabetlerin geri dönüşü, globalizm 

ve tribalizm pistonların çekişmesi yüzünden milli devletlerin gerilemesi türünden 

görüşlerin her biri doğmakta olan realitenin muhtelif yönlerini yakalıyor. Bununla 

beraber onların tamamı muhtemelen gelecek yıllarda global politikanın alacağı 

vaziyetin hayati ve gerçekten merkezi bir yönünü gözden kaçırıyorlar. Benim 

faraziyem şudur ki, bu yeni dünyada mücadelenin esas kaynağı öncelikle ideolojik ve 

ekonomik olmayacak. Beşeriyet arasındaki büyük bölünmeler ve hakim mücadele 

kaynağı kültürel olacak. Milli devletler dünyadaki hadiselerin yine en güçlü aktörleri 

                                                 
72 S. P. HUNTĐNGTON, Medeniyetler Çatışması, (Derleyen, M. YILMAZ), Ankara:Vadi Yayınları, 
2002, s. 22. 



 

 

33 

olacaklar. Fakat asıl mücadeleler farklı medeniyetlere mensup grup ve milletler 

arasında olacaklar. Medeniyetler çatışması global politikaya hakim olacak 

medeniyetler arası fay hatları geleceğin muharebe alanlarını teşkil edecek.  

Medeniyetler arasındaki mücadele modern dünyadaki mücadelenin evriminde nihai 

safha olacak.73” Görüldüğü üzere Huntington’un tezi, klasik dönem 

jeopolitikçilerinin, mesela Mackinder, Mahan veya Spykman’ın tezleri ile 

örtüşmemekte olduğu gibi yeryüzündeki belirli bir coğrafya üzerindeki hâkimiyet 

mücadelesi esasına dayanmamaktadır. Dünya Soğuk Savaş esnasında, birinci ikinci 

üçüncü Dünyalara bölünmüştü. Bu bölünmeler artık münasebetsiz düşüyor. Şimdiki 

halde ülkeleri, siyasi ve iktisadi sistemleri veya ekonomik gelişme seviyeleriyle 

alakalı terimlerle değil, bunun yerine kültürel ve medeniyetleriyle ilgili terimlerle 

gruplandırmak çok daha manidardır.74 Huntington’a göre medeniyet: kültürel bir 

varlıktır.  Bir medeniyet insanların kendilerini diğer türlerden ayıran yönünden başka 

onların sahip olduğu en yüksek kültürel gruplaşma ve en geniş kültürel kimlik 

seviyesidir. Medeniyet hem dil, tarih, din, adetler, müesseseler gibi ortak objektif 

unsurlar vasıtasıyla ve hem de insanların sübjektif olarak kendi kendilerini teşhis 

etmeleri suretiyle tarif edilir. Đnsanlar çeşitli kimlik seviyelerine sahiptirler. Kişinin 

mensup olduğu medeniyet onunla kendisini kuvvetle teşhis ettiği en geniş kimlik 

seviyesidir. Đnsanlar kimliklerini yeniden tanımlayabilirler ve bunun neticesinde 

medeniyetlerin kompozisyonu ve sınırları değişir.  Huntington dünyayı sekiz 

medeniyet çevresine ayırıyor. Bunlar: Batı, Konfiçyus, Japon, Đslam, Slav-Ortodoks, 

Latin Amerika, Hint ve Afrika’dır. Huntington medeniyetlerin neden çatışacağını ise 

şöyle ifade etmektedir: Medeniyet kimliği gelecekte gittikçe artan bir şekilde 

ehemmiyet kazanacak ve dünya büyük ölçüde, belli başlı sekiz medeniyet arasındaki 

etkileşimle şekillenecektir. Geleceğin en mühim mücadeleleri, bu medeniyetlerin 

birini diğerinden ayıran kültürel fay kırıkları boyunca meydana gelecektir. Çünkü: 

• medeniyetler arasındaki farklar sadece hakiki değil esaslıdır. Asırların 

ürünüdür. Kısa zamanda zail olmayacaktır. Asırlar boyunca en uzun ve şiddetli 

mücadeleleri medeniyetler arasındaki farklılıklar husule getirmiştir . 

                                                 
73 Ibid. 
74Ibid., s. 23. 
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• dünya gittikçe daha küçük bir yer haline geliyor. Farklı medeniyetlerin 

insanları arsındaki etkileşimler gittikçe artıyor. Bu artış hem medeniyet şuurunu 

artırırken hem de medeniyetlerin arasındaki ayrılıkların fark edilmesini sağlıyor. 

• Dünya çapındaki sosyal değişme ve ekonomik modernleşme, insanları 

çok eski yerel kimliklerden koparmakta. Bunlar aynı zamanda bir kimlik kaynağı 

olarak milli devletleri zayıflatıyor. Bu dönemde fundamentalist etkiler devreye 

giriyor. Bu tür hareketler tüm medeniyetlerde ortaya çıkabilir. 

• Batı  kudretin zirvesinde olmasına rağmen Batılı olmayan 

medeniyetlerde ecdat fenomenine dönüş ortaya çıkıyor. 

• Kültürel hususiyetlerin ve farkların uyuşma ve ayrışmaları daha 

kolaydır. Din insanlar arsındaki ayrımı daha derin ve keskin yapar. 

• Ekonomik bölgecilik artıyor. Bölgecilik medeniyet şuurunu artırıyor.75 

Đnsan kimliklerini etnik ve dini terimlerle tanımladıkça farklı din ve etnik 

yapılara mensup insanlarla kendileri arasında birbirlerine karşı bir biz ve onlar 

ili şkisinin var olduğunu muhtemelen göreceklerdir. Eski Sovyetler Birliği ve Doğu 

Avrupa’da ideolojik olarak tanımlanan devletlerin sona ermesi geleneksel etnik 

kimlik ve husumetlerin öne alınmasına izin veriyor. Batının kendi liberalizm ve 

demokrasi değerlerini evrensel değerler olarak öne çıkarmak askeri üstünlüğünü 

sürdürmek ve ekonomik menfaatlerini artırmak için sarf ettiği çabalar diğer 

medeniyetlerden aksi yönde mukabeleler gelmesine neden oluyor. Đdeoloji temelinde 

ittifaklar kurmak ve destek sağlayabilmek imkanı git gide azaldıkça, hükümetler ve 

gruplar sürekli artan bir şekilde  ortak din ve medeniyet  kimliğine müracaat etmek 

suretiyle destek sağlayacaktı. Medeniyetler çatışması böylelikle iki seviyede ortaya 

çıkar: Mikro seviyede, mücavir gruplar, medeniyetler arasındaki fay kırıkları 

boyunca toprak ve birbirleri üzerinde kontrol kurmak için çok kere şiddetli biçimde 

mücadele ederler. Makro seviyede ise; farklı medeniyetlere mensup  devletler izafi 

bir askeri ve ekonomik üstünlük uğruna rekabet ederler milletler arası müesseseler ve 

üçüncü taraflar üzerinde kontrol kurmak için mücadeleye girişir ve kendi hususi 

                                                 
75 Ibid., ss. 25-29. 
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politik ve dini değerlerini rekabetçi bir anlayışla öne çıkarır.76Avrasya kıtasında, 

etnik temizlik deki aşırılıkta hulasa edilen etnik çatışmanın çoğalması, bütünüyle 

tesadüf değil. Bu çatışma en sık ve en şiddetli biçimde farklı medeniyetlere mensup 

gruplar arasında meydana gelmiştir. Bir medeniyete mensup grup veya devletler 

farklı medeniyetten bir milletle savaşa girdiklerinde tabii olarak kendi medeniyetlerin 

diğer üyelerinden yardım bulmaya gayret ederler. Akraba Ülke sendromu diye 

isimlendirilen bu duruma Soğuk Savaş sonrasında sıkça rastlanılmıştır. 

Medeniyetlerin farklı mekanlarda da ayrılmasına neden olmuştur. Jeopolitik görüşler, 

uluslararası  siyasi ortamın nasıl ve hangi dinamiklerin etkisiyle şekillendirildiğini 

açıklamak ve anlamak ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Jeopolitik somut bilgilerin 

siyasi olarak yorumlanmasıdır. Ama Huntington, kültür ve medeniyet gibi soyut 

verilerden ve bunların somut görüntülerimden hareket ederek dünyayı 

yorumlamaktadır. 

1.3.2.2.Zbigniew Brzezinski ve Büyük Satranç Tahtası 

“Bugün jeopolitik sorun ne Avrasya’nın hangi coğrafi bölümünün kıtasal 

egemenlik için kalkış noktası olduğudur, ne de kara gücünün deniz gücünden daha 

fazla önem taşıyıp taşımadığıdır. Jeopolitik, küresel öncelik için merkezi bir dayanak 

oluşturan tüm Avrasya kıtası üzerinden hakimiyet kurulmasıyla, bölgesel boyuttan 

küresel boyuta ulaşmıştır.” 

Napolyon, bir ulusun coğrafyasını bilmenin onun dış politikasını da bilmek 

olduğunu söylemiştir. Ancak siyasi coğrafyanın önemini kavrayışımız iktidarın yeni 

gerçeklerine uyarlanmalıdır. Uluslararası ilişkiler tarihin büyük bölümünde toprak 

hakimiyeti siyasi anlaşmazlıkların odağıydı. Daha büyük toprak elde etmenin ulusal 

yoksunluk duygusu, milliyetçiliğin doğuşundan bu yana yapılan kanlı savaşların 

çoğunun nedeni olmuştur. Bölgesel yayılmanın, ulus- devletleri saldırgan 

davranışlarını yönlendiren temel güdü olduğunu söylemek abartılı değildir. 

Đmparatorluklar da, yayılmacı egemenlik sisteminde kilit ya da kritik alanların, 

Cebelitarık ya da Süveyş Kanalı veya Singapur gibi hayati coğrafi noktaların planlı 

olarak ele geçirilmesi ve muhafazası yoluyla kurulmuştur.77 Ulus-Devletler, dünya 
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sisteminin temel birimi olmaya devam etmektedirler. Büyük güç milliyetçiliğin 

gerilemesi ve ideolojinin sönmesi küresel politikaların duygusal içeriğini azaltmıştır. 

Aynı zamanda nükleer silahlar askeri güç kullanımına büyük sınırlamalar getirmiştir. 

Yine de toprağa dayalı rekabet, daha uygar eğilimi taşısa bile, hala dünya 

ili şkilerinde en önemli yeri tutmaktadır. Bu rekabette coğrafi konum, bir ulus-

devletin dış önceliklerin tanımı için halen bir hareket noktasıdır. Ulusal toprakların 

büyüklüğü de statü ve gücün önemli ölçütlerinden birisi olmaya devam etmektedir. 

Bir devletin askeri, ekonomik ve siyasi gücü ne kadar büyükse ve bu devletin önemli 

jeopolitik çıkarlarının, etkisinin ve katılımının, sınır komşularının ötesindeki çapı da 

o kadar büyüktür. Bugün jeopolitik sorun ne Avrasya’nın hangi coğrafi bölümünün 

kıtasal egemenlik için başlangıç noktası olduğudur ne de kara gücünün deniz 

gücünden daha fazla önem taşıyıp taşımadığıdır. Jeopolitika, küresel üstünlük için 

merkezi dayanak oluşturan tüm Avrasya kıtasında hakimiyet kurulmasıyla bölgesel 

boyuttan küresel boyuta ulaşmıştır. Avrasyalı bir güç olmayan ABD, Avrasya 

Kıtası’nın üç çevre ve Avrasya iç bölgesinde doğrudan doğruya konuşlandırdığı 

güçlerle ve Avrasya iç bölgesindeki devletler üzerindeki güçlü etkisiyle şu anda 

uluslararası üstünlüğe sahiptir. Ancak, Amerika’ya potansiyel bir rakip, yerkürenin 

en önemli oyun alanı olan Avrasya’dan çıkabilir Bu nedenle, Amerika’nın 

Avrasya’daki jeopolitik çıkarının uzun vadeli yönetimi için Amerikan jeostratejisinin 

oluşturulmasında çıkış noktası, ana oyuncular üzerinden odaklanma ve arazinin 

doğru değerlendirilmesi olmalıdır.78 Bunun için iki temel  adım gereklidir: 

• Đlki; uluslararası güç dağılımımda potansiyel olarak önemli bir 

kaymaya neden olabilecek güce sahip Avrasya devletlerini ve daha aktif jeostratejik 

oyuncuları ve jeopolitik öneme sahip Avrasya ülkelerini tespit etmek. 

• Đkincisi; yaşamsal ABD çıkarlarını korumak ve geliştirmek için 

gerekli ABD politikalarını oluşturmak 

Kısacası Amerika Birleşik Devletleri için Avrasya stratejisi, jeostratejik 

açıdan dinamik devletlerin amaca yönelik yönetimini ve jeopolitik olarak katalizör 

devletlerin dikkatle el altında tutulmasını içerir.79 Brzezinski Roma, Çin, Moğol, 
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79 Ibid., s. 63. 
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Büyük Britanya ve Sovyet Đmparatorluklarının tarih içerisinde gelime, büyüme, 

çöküş dönemlerini inceledikten sonra, bu imparatorlukların hüküm sürdükleri 

devirde bile tam anlamıyla küresel bir hegemonya tesis edemediklerini 

söylemektedir. Ancak ABD’nin küresel hegemonyasını şu şekilde ifade ediyor: 

“Amerika’nın etkinlik alanı ve yayılımı benzersizdir. Amerika Birleşik Devletleri 

tüm dünya denizleri ve okyanuslarına hâkim olmakla kalmaz, siyasal olarak önemli 

mesafelerde, gücünü karada da göstermesine olanak veren kara ve deniz kıyı 

hâkimiyeti sağlayan iddialı bir askeri kabiliyette geliştirmiştir. Askeri birlikleri 

Avrasya’nın batı ve doğu uçlarına çok sağlam konuşlanmıştır ve Basra körfezine 

hâkimdir.80 Amerika küresel gücün belirleyici dört alanında en üstün durumdadır: 

Askeri olarak eşi olmayan bir küresel gücün sahibidir, ekonomik olarak küresel 

büyümenin lokomotifi olmaya devam etmektedir, teknolojik olarak yeniliğin tüm 

ultramodern alanlarında önderliği elinde tutmaktadır ve kültürel olarak özellikle 

dünya gençleri arasında rakipsiz bir cazibeye sahiptir.81 Tüm bunlar Amerika’ya 

başka hiçbir devletin sahip olamadığı bir siyasi güç vermektedir. Amerika’yı küresel 

güç yapan bu dördünün bileşenidir. Bu gücünden dolayı Amerika için en önemli 

jeopolitik ödül Avrasya’dır. Bu bin yılın yarısı boyunca dünya meseleleri Avrasyalı 

güçlerce, bölgesel güç için birbiriyle mücadele eden ve küresel güce erişmeye çalışan 

bu insanlarca belirlindi. Artık Avrasyalı olmayan bir güç Avrasya’daki üstün güçtür. 

Ve Amerika’nın küresel üstünlüğü doğrudan doğruya Avrasya kıtasındaki 

hâkimiyetin ne kadar süre ve ne kadar etkili sürdürüldüğüne bağlıdır.82 Avrasya çoğu 

kez sanıldığı veya anlaşıldığı gibi Orta Asya, Rusya’nın Asya’daki toprakları ve 

Doğu Avrupa’dan ibaret değildir. Brzezinski’nin Avrasya’sı Asya ve Avrupa 

kıtalarının tamamıdır ve Japon adalarını da kapsamaktadır. Đşte bu Avrasya 

Brzezinski’nin küresel üstünlük mücadelesinin sürdürüleceğini ifade ettiği “Büyük 

Satranç Tahtası”nı oluşturmaktadır. Her ne kadar jeostrateji yani jeopolitik çıkarların 

stratejik yönetimi satrançla kıyaslanabilirse de oldukça oval olan Avrasya satranç 

tahtasında her biri farklı güçlere sahip pek çok oyuncu vardır. Esas oyuncular satranç 

tahtasının batısında, doğusunda, ortasında ve güneyinde bulunmaktadır. Satranç 
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82Ibid., s. 51. 
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tahtasının hem batı hem doğu uçları yoğun nüfuslu bölgeleri kapsar; buralarda çeşitli 

güçlü devletler nispeten kalabalık alanlarda örgütlenmiştir. Avrasya’nın küçük batı 

kıyısında ABD konuşlanmıştır; Uzak doğu giderek güçlenen bir güçlenen bağımsız 

oyuncunun mekânıdır. Batı ve doğu uçları arasında nüfus yoğunluğu az ve siyasi 

olarak halen istikrarsız yapısal olarak parçalanmış dev bir orta alan uzanmaktadır. 

Brzenski Avrasya’nın önemini de açıklamıştır: Avrasya yerkürenin en büyük 

kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir eksendir. Avrasya’ya hükmeden güç dünyanın en 

ileri ve ekonomik olarak en verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Avrasya 

üzerindeki denetimin Batı Yarıküre’yi ve Okyanusya’yı jeopolitik olarak dünyanın 

merkezi kıtasının çevresi haline getireceğini ve Afrika’nın neredeyse kendiliğinden 

Amerika’ya tabi olması haline getirecektir. Dünya nüfusunun yaklaşık %75’i 

Avrasya’da yaşamaktadır ve dünya fiziksel zenginliklerinin çoğu hem yatırımlar hem 

de yer altı zenginlikleri bakımından burada bulunmaktadır. Avrasya dünya GSMH’ 

sinin %60’na ve dünyanın bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçüne sahiptir. Avrasya 

aynı zamanda siyasal olarak dünyanın en iddialı ve dinamik devletlerin bulunduğu 

yerdir. Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en büyük altı ekonomi ve silah alıcısı 

Avrasya’da bulunmaktadır. Nükleer güçlerden Amerika hariç diğerleri 

Avrasya’dadır. Özetle Avrasya’nın gücü Amerika’nın kini gölgede bırakmaktadır. 

Ayrıca Avrasy7a siyasi olarak bütünleşmek için fazla büyük olması Amerika için bir 

şanstır.83 Brzezinski hâkimiyet ve güç oyunun sonuçlarını şu şekilde 

değerlendirmektedir: Eğer Orta Alan, yani Rusya ABD’nin öncülük ettiği Batı 

Alanı’nın yörüngesine çekilebilirse, Güney Alanı tek bir oyuncunun egemenliğine 

girmez ise, Doğu Alanı ABD’nin deniz aşırı üslerinden atılmasını kışkırtarak 

birleşmezse, güç oyununda Amerika’nın üstün olacağı söylenebilir. Ama Rusya 

ABD’nin yörüngesine girmez ise iddialı tekil oyuncu olur. Ve eğer Doğu Alanı 

oyuncuları Çin ve Japonya ile ittifaka girerse ABD’nin Avrasya’daki üstünlüğü 

zedelenebilir. Brzezinski Avrasya’da mücadele gösteren iki grup gücün olduğunu 

ifade etmektedir. Birincisi jeo-stratejik oyuncudur. Mevcut jeopolitik ilişkilerin 

durumunu Amerika’nın çıkarlarının etkileyecek derecede değiştirmek amacıyla 

sınırları ötesinde güç uygulama ya da etkide bulunma yeteneğine ve ulusal iradeye 

                                                 
83 Ibid., s. 53. 
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sahip devletlerdir. Bunlar Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan’dır. Rusya, Çin 

ve Hindistan Avrasya’da önemli aktörlerdir.Đkincisi ise jeopolitik eksenlerdir. 

Jeopolitik eksenlerin önemleri güç ve motivasyonlarından gelmez. Önemleri daha 

çok hassas konumlarından ve jeostratejik oyuncuların davranışlarının potansiyel 

olarak hassas durumlarında doğuracağı sonuçlardan kaynaklanır. Bunlar coğrafya ile 

belirlenir. Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Türkiye ve Đran’dır. Türkiye ve Đran 

jeo-stratejik olarak ta etkili olabilir.84 Ukrayna, Azerbaycan ve Türkiye ise Karadeniz 

Havzasının bölgesel aktörleridir. Bu ülkeler incelendiğinde aslında Brzezinski 

Karadeniz ülkelerine işaret etmekte ve  Avrasya’nın giriş kısmının Karadeniz’den 

geçtiğini belirtmektedir. 

1.3.2.3.Aleksandr Dugin ve Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım 

Avrasyacılık yeni bir kavram değildir. XIX. Yüzyılda ve XX. Yüzyılın ilk 

çeyreğinde Bolşevik ihtilalinden kaçan Rus seçkinleri arasında taraflar bulmuş bir 

Rus milli jeopolitik görüşüdür. Avrasyacılık düşüncesinin ana değerleri Rus tarihinin 

ve devlet geleneğinin derinliklerinde olmuştur. Avrasyacılık Rus kültürüne sadece 

Avrupa medeniyetinin tamamlayıcı bir unsuru olarak bakmaktadır. Rus medeniyeti 

Batı ve bir dereceye kadar Doğu medeniyetlerinin ortak bir ürünüdür. Bu bakımdan 

Rus halkı ne Avrupa ne de Asyalı halklar içinde mütalaa edilmelidir. Rusya halkı 

tamamıyla Avrasyalı etnik bir halktır. Özellikle 90’lı yılların ortalarından sonra 

Avrasyacılık ideolojisinin yeniden canlanmasının ardında Rusya’nın Sovyetlerin 

çöküşü ertesinde geliştirmeye çalıştığı dış politikasındaki değişiklik yatmaktadır. 

Yeni Avrasyacılığın ortaya çıkışına zemin hazırlayan diğer önemli gelişme ekonomik 

problemlerin kazandığı önemdir. Batılı ittifaklardan yüz çevirip doğulu ittifaklarına 

yönelişin güçlü itici gücü Asya’nın ekonomik alandaki atılımlarından Rusya’nın 

fayda sağlaması, bu bölgede üzerinden dünya pazarlarına açılmak istemesidir. Rusya 

Avrasya’da güçlü oyun alanları açmanın peşindedir. Batılı değerler sistemi karşı 

eleştirel tavra sahip olsalar da, kapitalist ekonomik reformların gerçekleştirilme ve 

ülkenin hızlı bir şekilde modernleştirilme zorunluluğunu yadsımamaktadır. Yeni 

Avrasyacılıkta Rusya’nın Avrasya büyük gücü olarak ortaya çıkması yolundaki 

jeopolitik düşüncelerin merkezi konuma sahip oldukları söylenebilir. Avrasya 

                                                 
84 Ibid., ss. 64-65. 
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bölgesinin hegemon gücü konumunu elde etmek bu düşüncenin temelini oluşturur. 

Dugin’e göre “Yeni Avrasyacılık” temellerini Rusya’nın siyasi geçmişinden diğer 

yandan da modern toplum gerçeklerinden almaktadır. Avrasyacı model bir devlet, 

halk ve kültür olarak Rusya’yı bağımsız bir medeniyet olarak görür.85 

1.3.2.3.1.Jeopolitik Model ve Rusya 

Her şeyden önce belirtilmesi gereken, Aleksandr Dugin’in küresel ölçekli 

diplomasi ve uluslararası ilişkilere ve özelde de Rus siyasetine bakış açısını 

belirleyen temel paradigma jeopolitik yaklaşımdır. Dugin’in anladığı manada 

jeopolitik, insanlığı mekân (coğrafya) faktörüyle karşılıklı ili şkisi bağlamında 

inceleyen ve bu suretle tarihselci (historicist) modernitenin Batı merkezli zaman 

algısını reddederek, kürenin her bir noktasında, mekânın içsel ilişkiye uygunluklarını 

yansıtan kendine özgü zamanı olduğu varsayımına dayanıyor. Her bir medeniyetin 

değerler sistemini tanımlamaya ve onun mantığını idrak etmeye dönük bir anlayış 

olan jeopolitik, ya da mekân felsefesi denen bu yaklaşım- Dugin’e göre, post-modern 

çağın öncelikli enstrümanı olma iddiasındadır.86 

Đbn-i Haldun’un tarih felsefesiyle de paralellik arz eden bu yaklaşımda, 

Avrupa merkezli tarih yazımı yerine, Avrasya merkezli bir yaklaşım sergilenirken, 

daha özelde ise tarihin coğrafya ekseni diye sunulan Rusya, geleceğin de belirleyici 

gücü olarak ele alınmaktadır. Amerika’nın Atlantikçi jeopolitiğine yaslanan Yeni 

Dünya Düzeni’nin karşısına, Rusya’nın başını çektiği Đmparatorluk Avrasya’sını 

koymayı öngörüyor. Yani jeopolitik yöntemin deniz merkezli modelinin bugünkü 

temsilcisi olan ABD’nin Atlantikçi küreselleşmesinin önünün kesilmesi, Dugin 

tarafından, tarihin bu noktada gelecek adına Rusya’ya yüklediği Avrasyacı jeopolitik 

bir misyon olarak tartışılıyor.  

Düşünsel bir miras olarak Avrasyacı jeopolitik, Rus tarihinin her döneminde 

kendini belli formlarda hissettirmiş, Çar Büyük Petro ile süregelen Rus 

modernleşmesinin ve Sovyet dönemi enternasyonalizminin de itici gücü olmuştu. 

Dugin’e göre Rusya, ne Doğulu ne de Batılı olan ve üçüncü bir bağımsız yön ve 

                                                 
85 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, ss. 210-213. 
86 E. YALINKILIÇLI, “Tarihin Co ğrafya Ekseni: Yeni Avrasyacılık mı ? Yeni Avrusyacılık mı ?”, 
http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/070620101104.pdf.  
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alanı, yani tarihin coğrafya eksenini temsil ettiğinden, onun Avrasyacı jeopolitiğinin 

özgünlüğüne sarılması, 21. yüzyılda Rus devleti ve halkının var olma mücadelesinin 

yegâne gerçekliğini oluşturur. Çok büyük bir kıtasal mekânı işgal eden Avrasya, 

kadim medeniyetlerin beşiği, bilinen eski meskun (ekümen) dünyanın birikimine 

sahip ve bu özellikleriyle de bugünün küresel dünyasına meydan okuyacak bir 

jeopolitik düzlemi temsil ediyor. Dugin Rusya’yı, egemenliği ve bağımsızlığı bu 

devasa mekânsal kütle ile özdeş olan, dolayısıyla Avrasya kıtasının anakarasını 

(Heartland) oluşturan tarihsel bir güç olarak görüyor.  

Avrasya, kendi içinde potansiyel Avrasyacı güçleri de barındırıyor ama 

Dugin’e göre bu güçlerin hiçbiri Avrasya jeopolitiğini kendi lehlerine kullanma 

yetisini Rusya olmadan başaramaz. Bu noktada tarihin Rusya’ya yüklediği misyonun 

yerine getirilebilmesini Dugin, yani Anglo-Saxon Atlantikçi küreselleşmenin alaşağı 

edilmesini, Rusya (Heartland) ile diğer Avrasyacı kıyı güçlerin (Rimland) işbirliği 

yapması şartına bağlıyor. Dolayısıyla Rusya kendi sınırları dâhilinde Sovyet sonrası 

entegrasyonunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirip, Çarlık ve Sovyet dönemlerinde 

yapılan hatalardan arındırılmış bir real-politik açılım olan “Yeni Avrasyacılık” fikrini 

Rimland ülkelerine benimsetmek zorundadır. Avrasyacı görüşe göre Rusya uluslar 

arası siyasette kendisine değer verilen ve bağımsız siyasi bir realite olarak ancak çok 

kutuplu bir dünyada varlığını sürdürebilir. Tek kutuplu sistemde küreselleşmenin 

verdiği tahribatla Rusya bağımsızlığını ve özgünlüğünü yitireceğine inanılmaktadır. 

Rusya için jeopolitik unsurlar dört kategoriye ayrılmaktadır. Birinci kısımda güçlü 

bölgesel oluşumlar yani ülke veya ülke grupları bulunur. Bu ülkeler Rusya için 

hayati öneme sahip bazı şeylere sahiptir ve Rusya’da bu ülkeler için 

vazgeçilmeyecek bazı şeylere sahiptir. Avrupa Birliği, Đran, Hindistan bu grupta 

bulunmaktadır. Çok kutuplu sistemde bu ülkeler ile kuracağı ittifak sayesinde dünya 

düzenine ait projeyi gerçekleştirme imkânına sahip olacaktır. Đkinci grupta ise çok 

kutuplulukla ilgilenen ama Rusya’ya pek yakın durmayan ülkeler bulunur. Bu ülkeler 

Çin, Pakistan ve Arap ülkeleridir. Üçüncü kategorideki ülkeler yeteri kadar jeopolitik 
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potansiyel taşımayan üçüncü Dünya ülkeleridir. Dördüncü kategoride bulunan 

ülkeler ise ABD’nin doğrudan kontrolü altında bulunan ülkelerdir.87 

1.3.2.4.Eleştirel Jeopolitik 

Jeopolitik kavramı uluslararası ilişkiler literatüründe kullanılmaya 

başlamasından önce de ve bu kavramı uluslararası ilişkiler mahiyetini anlamak ve 

araştırmak üzere yapılan araştırmalar, değerlendirmeler için kullanılmaya başladıktan 

sonra da ve XX. Yüzyılın başlarında da mekan/toprak, devletler arasındaki ilişkilerin 

mihveri olmuştur ve olmaktadır. Nicholas Spykman’ın dediği gibi, “coğrafya, 

uluslararası ilişkilerde en temel unsurdur, zira en kalıcı olan odur. Bakanlar gelir ve 

gider; hatta diktatörler bile ölür, ama dağlar yerinde kalır.” Jeopolitiğin siyasi, 

ekonomik, stratejik, kültürel bütün beşeri faaliyetleri etkileyen coğrafi ortamın 

uluslararası siyaset ile olan ilişkilerin incelenmesi tanımında da coğrafyanın önemi 

anlaşılmaktadır.88 Fakat hem klasik hem de modern dönemde ki jeopolitik 

kuramlarda realist akımının etkili olması ve emperyal/hegemonik bir yapı içermesi, 

devlet ve güç faktörünü ön plana çıkarması, yayılmacı siyaseti meşrulaştırıcı bir 

yapıyı içermesi coğrafyanın önemini azaltmaktadır.  Colin Gray’ın ifade ettiği gibi: 

okuyucu şu veya bu büyük jeopolitik teoriden yana olabilir veya hiçbirisine iltifat 

etmeyebilir, ancak hoşuna gitsin veya gitmesin coğrafyanın önemi vardır. Kesinlikle 

fiziki coğrafyadan kaçınılmaz.  POST-Modernizm’in yükselişiyle, pek çok alan ve 

yönden Realizm eleştirilirken jeopolitikte bu eleştirilerden nasibini almıştır. Bu 

eleştirilerde dört önemli değişim ve gelişmenin bir sonucu olarak, modern 

jeopolitiğin de miadını doldurduğu zikredilmektedir.89 Bu alandaki değişimin ilk 

ayağı, 1970’lerde yaşanan gelişmelere dayanmaktaydı. Amerika’nın Vietnam 

bataklığına saplanması, Bretton Woods sisteminin derinden sarsılması, petrol krizi ve 

sonuç olarak modern jeopolitik teorilerin Amerikan hegemonyasının görece 

etkinliğini yitirmesini açıklamakta yetersiz kalması. Đkinci olarak Küreselleşme ile 

dünya global bir köy halini alırken elbette coğrafyaya ilişkin yaklaşımlar da kökten 

değişmek zorunda kalmıştı. Üçüncü olarak Modernizm ontolojik ve epistemolojik bir 
                                                 
87 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, ss. 214. 
88 Đbid., s. 203. 
89 Ş. H. ÇALIŞ, E.ÖZLÜK, “Jeo-Politik: Mekanın Siyasallaştırılması ve Suiistimali”, Uluslararası 
Politikayı Anlamak; Ulus Devletten Küreselleşmeye, ( Derleyen Z. DAĞI ), Đstanbul:  Alfa Yayınları, 
2007, s. 189. 
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kriz yaşarken, Modern jeopolitiğin bu krizden etkilenmemesi imkânsızdı. Son olarak 

realist paradigmanın etkinliğini ciddi şekilde yitirmesidir.90  Bu gelişmeler içerisinde 

Eleştirel Yaklaşım, Realizm’i ve Realizm’i içselleştiren Jeopolitik yazımının da 

yeniden ele alınması gerektiğini vurgulamaya başlayınca Eleştirel Jeopolitik ortaya 

çıktı. Modernizm’in derin nüfuzu altında şekillenen klasik jeopolitik algılamalara ve 

bu alana ilişkin literatürü altüst etmek ve logo-merkezci yapısını yıkmak amacı ile 

ortaya çıkan Eleştirel Jeopolitik, jeopolitiğin bilinç altı okumasını yaparak, Eleştirel 

Güvenlik Yaklaşımı ile birlikte resmi politik söylem ve uygulamaların altında yatan 

gerçekleri ve dış politikayı belirleyen güçlerin dünya haritasını nasıl gördüklerini 

açığa vurmaya çalıştı.91 Eleştirel Jeopolitik bugün küreselleşmeye karşı bir kimlik 

mücadelesi göstererek kültürel faktörleri de harekete geçirmektedir.92 Eleştirel 

Jeopolitik mekân dışında kültür, kimlik gibi toplumdan gelen değerleri de 

içermektedir. Yani Eleştirel Jeopolitik Jeo-kültürel boyuta geçmiştir.93 Coğrafyayı 

dünya hâkimiyeti ya da sömürge oluşturmak için bir mekân olarak gören klasik ve 

modern jeopolitiğe karşı, jeopolitiğin daha insani olduğunu savunan, anti-emperyalist 

ve anti-kapitalist olan Eleştirel Jeopolitiğin savunduğu temel tezlerden bazıları 

şunlardır: 

• Eleştirel Jeopolitik, en geniş mekân olarak dünyanın siyasal aktörler 

yani devletlere tarafından nasıl bölündüğünü ve bölüşümün yapısını 

ya da biçimini açıklamaya çalışır. 

• Jeopolitik klasik anlamda düşünüldüğü gibi mekânın ürettiği masum 

varsayımlardan oluşmamaktadır. Tek bir amaca yönelik emperyal 

karakter taşıyan jeopolitik bakış açısı post modern dönem içerisinde 

oldukça yetersiz kalmakta ve geçmişe dönük olarak Jeopolitik 

yazımının emperyal karakteri ciddi bir sorgulamayı gerekli 

kılmaktadır. 

                                                 
90 Đbid., s.190. 
91 Đbid., s.191. 
92 D. RETAILLE, “ Tarihte Jeopolitik”,  Avrasya Dosyası Jeopolitik Özel, Kış 2002, Cilt 8,Sayı 4, 
s.38. 
93 Đbid. 
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• Geleneksel jeopolitik düşünceye özgü entelektüel pratikler ve 

epistemolojik varsayımlar temelden ve yeniden sorgulanmalıdır. 

• Eleştirel Jeopolitikçiler çözümleme yaparken, dünya ekonomisi ve 

global medya ağları arasındaki ilişkiye ve bu alanda yaşanan 

gelişmelerin insanlar üzerindeki etkilerinin iyi değerlendirilmesi 

gereği üzerinde de duruyorlar.94  

Soğuk Savaş sonrasında Modern Jeopolitikçilerin jeopolitik gerçekler, 

kaynaklar ve çeşitli insan ve devletlerin coğrafi konumları, daimi bir barışın 

sağlandığı varsayımına izin vermemektedir95 tezine karşılık Eleştirel Jeopolitikçiler 

coğrafyanın insani boyutuna vurgu yaparak coğrafyanın devletlerin eylemlerini 

doğrudan etkileyen bir etmen olarak anlaşılmaması gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Artık devletlerin dış politikalarının temeli Klasik Jeopolitik olmamaktadır. Klasik 

jeopolitik öyle ya da böyle küresel siyasi mekân üzerinde kontrol ve paylaşımı 

amaçlar. Bu sebepten Eleştirel Jeopolitik çiler jeopolitiğin sürekli sınırlamalar 

dikkate alınarak bir dünya düzeni kurumunun aktif biçimde oluşturulma süreci 

olması gerektiğini savunmaktadırlar.96 

1.4.Avrasya’nın Tanımı 

 “Avrasya” kavramı, Mackinder’in 1919 ve 1943’te ileri sürdüğü ve 1940'lı 

yıllarda Spykman’in de ele aldığı global politik süreçlere bakış perspektiflerinden 

başlayarak günümüze kadar çeşitli yazarlar tarafından benimsenmiş hakim bir 

konudur. Bir coğrafya teriminden türemiş basit haliyle “Avrasya”,  Asya - Avrupa ve 

Afrika ile birlikte merkezi konumda bir adayı (Dünya Adası) ifade eder; Amerika ile 

Avustralya adalarından geçen dış çember ile çevrelenmiş olan Dünya Adası’nın 

merkez eksenini Avrupa - Asya hattı oluşturur. Bu kavramın Mackinder’de “Avrasya 

kontrolü ile dünya hâkimiyeti ” arasında bağlantı kuran şeklini ve Haushofer’de bu 

düşüncenin Alman politikasına temel oluşturduğu görüşü genel bir çerçevede 

“jeopolitik” (geopolitics) yaklaşımlar olarak görmek gerekir. 

                                                 
94 Çalış, Özlük, “Jeo-Politik: Mekânın Siyasallaştırılması ve Suiistimali”, ss.193-195. 
95 H. SICHERMAN, “Jeopolitiğin Yeniden Doğuşu”, Avrasya Dosyası Jeopolitik Özel, Kış 2002, Cilt 
8,Sayı 4, s. 103 
96 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, ss. 164. 
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Avrasya terimi, kapsadığı coğrafya açısından ilk bakışta kafaları 

karıştırabilir. Gerçekten Avrasya'nın harita üzerinde çizilmiş bir sınırı yoktur. Ancak 

bunun Orta Asya'dan Kafkasya'ya ve Balkanlar'a kadar uzandığı konusunda bir görüş 

birliği var. Çeşitli bölgelerden meydana gelen, kıtasal alan büyüklüğündeki 

Avrasya’nın konumu belirlenirken bu çok bölgeli yapıyı esas almak gerekir. 

Dünyanın diğer bölgelerine benzemeyen bu çoklu yapı kendi içinde de benzeri 

olmayan bir jeopolitik yapılanmayı beraberinde getirmektedir. Avrupa’nın 

ortalarından, Asya’nın ortalarına kadar uzanan uçsuz bucaksız alanlarda, Avrasya 

süreci gelişmektedir. Avrasya’nın bölgeleri incelendiğinde: Balkanlar, Karadeniz, 

Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya ön plana çıkmaktadır. Bu bölgelerin temel özelliği 

bölgesel çatışmalarla dolu olmalarıdır.97 Dünyanın en önemli siyasal, sosyal, 

ekonomik gelişmeleri bu coğrafyada oluşmaktadır. Karadeniz bölgesinin geri kalan 

dört bölgeden farkı merkez bölgesini oluşturmasıdır. Dolayısıyla Avrasya için 

politika geliştiren büyük güçler başta olmak üzere, uluslararası camianın dikkatleri 

de buraya çevrilmiş durumdadır.98 Yirminci yüzyılı Sovyet rejimi altında geçiren 

Avrasya bölgesi, sosyalist imparatorluğun yıkılmasından sonra bir otorite boşluğu 

alanı olarak ortaya çıkınca, otorite sahibi olduğu iddia eden güçlerin ve büyük 

devletlerin çekişme alanı haline geldi. Bugünün Avrasya’sının koşulları eskisinden 

farklıdır. Bağımsızlıklarından sonra artık her Avrasya ülkesi kendi koşullarına göre 

değerlendirilmektedir. Avrasya bağımlılıktan bağımsızlığa geçerken kendi özel 

koşullarına da oluşturmuştur.99 Günümüzde Avrasya, petrolün vazgeçilmez bir 

hammadde olarak tüketilmeye başlanmasıyla birlikte daha farklı bir anlam 

kazanmıştır. Brzezinski’ye göre Avrasya, dünya fiziksel zenginliklerinin, yer altı 

zenginliklerinin çoğunun bulunduğu ve ayrıca dünya GSMH’ sinin %60 ile dünyanın 

bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçünün bulunduğu bölgedir.100 Buna ilaveten yeni 

enerji kaynaklarına ait rezervlerin de merkez Avrasya’da yani Orta Asya ve Rusya 

Federasyonu denetimindeki Asya’nın orta ve kuzey bölgelerinde yer aldığının ortaya 

çıkması Avrasya’nın tanımını enerji odaklı hale getirmiştir. Ancak Avrasya 

                                                 
97 A. ÇEÇEN, Türkiye ve Avrasya, Ankara: Fark Yayınları, 2006, ss. 413-415. 
98“Avrasya Dansına Davet”, http://www.milliyet.com.tr/2005/07/06/yazar/kohen.html.  
99 Çeçen, Türkiye ve Avrasya, s. 416. 
100 Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, s. 52. 
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zannedildiğinin aksine salt doğal kaynak rezervlerinin bulunduğu bir coğrafya 

değildir. Bir sınıflandırma yapmak gerekirse; 

1. Doğal kaynak havzalarıyla birlikte silah endüstrisi ve diğer alanlarda 

gelişmiş ülkeler 

2. Doğal kaynak havzalarının bulunduğu ama silah ve teknolojik eksikliği 

olan ülkeler 

3. Devasa oranda enerji ihtiyacı olan ülkelerin bulunduğu bir coğrafyadır. 

Đkinci bölümde buraya kadar ortaya konulan Avrasya’ya ilişkin klasik jeo-

politik bakış açısının yeni şartlara göre nasıl değiştiği irdelenecektir. 

 

II. BÖLÜM 

SOĞUK SAVAŞ SONRASI AVRASYA’NIN DE ĞĐŞEN JEOPOLĐTĐĞĐ 

2.1.GĐRĐŞ 

John Foster Dulles’ın ifadesiyle ‘tarafsızlığın gayri ahlaki’ olduğuna 

inanılan iki kutuplu sistemin sona ermesiyle birlikte, 19. yüzyılın ortalarında ortaya 

atılan ve 20. yüzyılda devletlerin dünya politikalarında hayat bulan, kısaca 

coğrafyanın politikayı yönlendirmesi olarak tanımlanabilecek jeopolitiğe ilişkin 

teoriler, oluşan jeopolitik boşluğu doldurma konusunda yeterli olmamıştır. Başka bir 

ifade ile iki kutupluluğun sona ermesi ve değişen konjektüre bağlı olarak devletlerin 

dünya politikaları yerine bölge politikaları önem kazanmıştır. Bu dönemde jeopolitik 

tartışmalarda en çok vurgulanan bölge Avrasya bölgesidir.101 Klasik Jeopolitik 

teorilerde de sıkça zikredilen ve ‘kalpgah’ olarak nitelendirilen Avrasya’nın önemi 

Soğuk Savaş sonrasında değişeme uğramış, Kara, Deniz ve Kanar Kuşak teorilerinde 

vurgulanın yerine Avrasya’ya farklı özellikler yüklenmiştir. Birçok gelişmenin neden 

olduğu bu değişimin adı jeo-enerji olmuştur. 

Avrasya kavramı bir coğrafi bölgenin adıdır. Dar ve geniş anlamda ele 

alınmaktadır. Bu kavram geniş anlamda, Avrupa’nın doğusu ile Asya’nın batısını 

                                                 
101 A. KULOĞLU, “Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye”, Avrasya Dosyası Jeopolitik Özel, Kış 
2002, Cilt 8,Sayı 4, s.7. 
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kapsarken dar anlamda, dünyanın merkez bölgesini oluşturmaktadır.102 Soğuk Savaş 

sonrası yeni siyasal ortam, iki temel coğrafi alanı siyasal içerikli kılmaktadır. 

“Atlantik ve “Avrasya” coğrafi alanları, yeni dönemin kırılma noktalarını, ittifak 

veya ayrışma zeminini ve yeni egemenlik arayışlarını barındıran kilit alanlar 

olmuştur. Đdeolojik karşıtlığın beslediği Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, yeni 

bir jeopolitik ortamın inşasını zorunlu kılmıştır. “Yeni Đmparatorluk” projeleri “yeni 

yaşam alanları” yaratabilmek yeni siyasal ortamın temel argümanları olmuştur. 

Sovyetler Birliğinin 1991 Aralığında son bulması ve yerine bölgede yeni devletlerin 

kurulması Avrasya’nın dönüşümünün ilk adımı olmuştur. Bu sürecin en büyük 

yansıması Sovyetler dönemi ile unutulmuş Avrasya olgusunun yeniden canlanması 

olmuştur. Sovyet mirası üzerine kurulan yeni devletlerin politikaları bölgede oluşan 

güç boşluğunu doldurmaya yetmedi. Batıya yöneliş Batı Kurumlarına üyelik temel 

politikaları oldu. ABD, NATO, AB gibi küresel güçlerin yeni mücadele alanı güç 

boşluğu doldurulamayan Avrasya oldu. Soğuk Savaş sonrasında dünyadaki tek süper 

güç olarak kalan ABD’ye küresel hegemonyasının ödülü olarak Avrasya 

sunulmaktaydı. Batıda ABD’nin tartışmasız üstünlüğü, NATO’nun askeri gücü, 

AB’nin ortaklıktan Birliğe doğru hızla ilerleyişi Avrasya’ya doğru devam ederken, 

Avrasya jeopolitiğinin eski sahipleri de yenidünyada yerlerini almaya ve yeni 

dönemde stratejilerini belirlemeye çalışmaktaydılar. Rusya, Sovyetlerin kalıntılarını 

üzerinden hızla atarak kırmızı çizgilerini çizmeye, yakın çevre ve arka bahçesini 

oluşturmaya başladı. Putin öz kaynaklarının çoğunu millileştirip bir silah gibi 

kullanmaya başlayınca iç ve dış siyasette önemli değişmelerin gerçekleşeceği dönem 

başlamış oldu. Jeopolitik teorilerden “Hayat Alanını” vurgulayanını Arka bahçesinde 

uygulamaya çalışan Putin’in merkezi yapıda yaptığı değişimlerin sonuçları, 

Rusya’nın Avrasya’da yükselen bir güç olarak kendini göstermiştir. Çin, 

gerçekleştirmiş olduğu ekonomik gelişimle bölgesel bir güç olarak Avrasya’da 

yükselen bir diğer Aktör olmuştur. Ekonomik gelişmeyi ülke kalkınmasının her 

alanına aksettirmesi Çin’in komple kalkınmasını sağlamıştır. Sanayiden savunmaya 

birçok alanda gelişimini sağlayabilmesi ve sürdürebilmesi enerji bağımlılığını ortaya 

çıkarmıştır. Çin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için bölgede yer altı kaynakları 

                                                 
102 A. ÇEÇEN, “Avrasya’da Dünya Hegemonya Kavgası”, http://www.2023.gen.tr/ekim04/2.htm.  
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açısından zengin olan ülkelere yanaşmaya ve ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. Bu 

ülkelerden önemlileri; Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Đran’dır. Avrasya’da önemli 

doğal kaynaklara sahip olan bu ülkeler bu güçlerini politika ile birleştirebilmek için 

ortak bir çatı altında toplanmışlardır. Şanghay Đşbirliği Örgütü’nü kurarak bölgesel 

aktörlüklerini kanıtlamaya çalışmalardır. Soğuk Savaş döneminin siyasal 

bloklaşmasının perdelediği jeo-ekonomik temele dayalı dinamikler hareketlilik 

kazanmıştır. Artık jeopolitik kavramı, enerji ve ekonomi ile tanımlanmaya 

başlanmıştır. Enerjiye sahip olan ekonomik güce sahip olur. Ekonomik güce sahip 

olan Dünya Hâkimiyetini sağlar.  Avrupa, Atlantik, Rusya, Türk Dünyası, Đran ve 

Çin Avrasya merkezli yeni politikalar üreterek Avrasya’daki mücadele alanını 

genişletmişlerdir. 11 Eylül Avrasya kavramına daha farklı bir boyut ve anlam 

yüklemiştir. ABD’de gerçekleştirilen saldırı ile Avrasya bir anda terör ve güvenlik 

kavramları ile dünya gündeminin merkezine oturdu. Bush Doktrini ile terör ABD 

ulusal güvenlik stratejisinde ilk sıraya yerleştirildi. “Güvenlik” adı altında geliştirilen 

bu doktrin “önleyici vuruş” stratejisi ile desteklendi. Önleyici vuruş stratejisi ile 

ABD, dünyanın birçok yerine kendi başına müdahale edebileceğini vurguladı. 

Afganistan ve Irak operasyonları bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyonlardır. 

Artık ABD’nin Soğuk Savaş Sonrası ilan ettiği birçok jeopolitik tezin ve uygulamaya 

çalıştığı jeopolitik projelerin geçerliliğini Avrasya dinamiği belirleyecektir. Bu 

projelerden en önemlisi Büyük Ortadoğu Projesidir. Gerektiğinde askerî güç 

kullanmak da dahil olmak üzere, demokrasinin oluşturulması ve geliştirilmesi adı 

altında çeşitli yöntemlerle, Ortadoğu merkezinden çevreye doğru yayılarak, 

Karadeniz, Akdeniz, Hazar Havzaları, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya ve Basra 

Körfezi ve Kuzey Afrika’da hakimiyet kurmak ve hegemonyayı pekiştirmek 

amaçlanmıştır. Kafkaslarda gerçekleştirilen renkli devrimler bu projenin 

uzantılarıdır. 

 Her güç, kendi beklenti ve çıkarları doğrultusunda “Avrasya” tanımı 

yaparken, ABD “Amerika’nın küresel önceliği doğrudan doğruya Avrasya 

kıtasındaki hâkimiyetini ne kadar süreyle ve nasıl bir etkiyle sürdüreceğine 

bağlıdır” 103 tanımlaması yaparak Avrasya’ya hâkimiyetle eşdeğerde bir anlam 

                                                 
103 Tezkan, Dünden Bugüne Jeopolitik, s.187. 
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yüklemiştir.  Bu tanımlamaya karşı Rusya, Çin, Đran kendi Avrasyacı retoriklerini 

oluşturarak mücadelede yerlerini almışlardır. 

2.2.Sovyetlerin Çöküşü ve Putin’li Rusya 

Avrasya’da değişim Sovyetler Birliğinin çöküşü ile başladı. Đkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonraki dönemde sıcak çatışmalardan çok Sovyetler Birliği ve Amerika 

Birleşik Devletlerinin öncülüğündeki Đki Kutuplu Dünya Düzeninde çeşitli alanlarda 

rekabetler yaşandı. Bu durum 1991 yılına kadar sürdü. Sovyet Rusya 

Đmparatorluğunda yaşanan sorunlar 1980’lerde iyice su yüzüne çıktı. Gorbaçov’un 

iktidarının dördüncü yılı bittiğinde Sovyetler Birliğinin siyasal yapısında çözülmeler 

başlamıştı. Bu çözülmeler, 1991 yılında dağılmaya dönüştü. “Glasnost (şeffaflık, 

açıklık )” ve “Perestroyka (yeniden yapılanma, yeniden inşa etme)” ilkelerinin 1987 

yılından itibaren uygulanmaya konulmalarından hemen sonra Baltık Devletleri başta 

olmak üzere bağımsızlık ilanları başladı. Baltık ülkeleri 23 Ağustos 1939’ da Nazi 

Almanya’sı ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan tarafsızlık ve saldırmazlık 

antlaşması ile Sovyet Rusya’ya terk edilmişti. Bu ülkelerden Litvanya 11 Mart 

1990’da, Letonya 4 Mayıs 1990’da, Estonya da 8 Mayıs 1990’da Ermenistan 23 

Ağustos 1990’da Sovyetler Birliği içinde kalmak üzere bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

Ancak, bağımsızlık ilanları Sovyetlerin dağılmasını istemeyen Gorbaçov başta olmak 

üzere Rus yöneticileri tarafından tepki ile karşılandı. Mücadele 23 Ağustos 1991’de 

Gorbaçov’u devirmek için girişilen darbe gününe kadar devam etti. Bu ülkeler aynı 

gün bir kere daha bağımsızlıklarını ilan ettiler. Gorbaçov ülkede gerginliğin giderek 

artması üzerine 16 Mart 1991 yılında “Eşit egemenlik ilkesi içinde Federasyonu 

isteyip istemediğini” öğrenmek üzere halk oylamasına gitti.104 Üç Baltık ülkesi ile 

Gürcistan Ermenistan ve Moldova’nın boykot ettiği halk oylamasına sekiz ülkeden 

evet oyu çıktı. 11 Haziran 1991’de Rusya Federasyonu Cumhuriyeti, Rusya 

Anayasası’nın Birlik Anayasası’ndan üstün olduğu iddiası ile egemenliğini ilan etti. 

Boris Yeltsin Rusya Federasyonu Başkanı seçildi. Gorbaçov Komünist Partisi Genel 

Sekreterliğini bırakıp sadece devlet başkanlığı görevini üstlendi. Gelişmeleri yeni 

bağımsızlıklar takip etti. Sovyetler Birliğinin dağılmasında en önemli rolü 

Ukrayna’nın 24 Ağustos 1991’de yaptığı halk oylaması ile bağımsızlığını ilan etmesi 

                                                 
104 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyetlerin_Da%C4%9F%C4%B1lmas%C4%B1.  
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oynadı. Bir gün sonra Beyaz Rusya’nın da bağımsızlığını ilan etmesi Birliği dağıtan 

olay oldu. 29 Ağustos 1991’de Sovyet Komünist Partisi Yüksek Sovyet kararı ile 

resmen kaldırıldı. Bu karardan sonra Azerbaycan 18 Ekim 1991’de Özbekistan ve 

Kırgızistan, 31 Ağustos 1991’de Türkmenistan 27 Ekim 1991’de Kazakistan 16 

Aralık 1991’de bağımsızlıklarını ilan ettiler.105 

Gorbaçov’un yeniden yapılanma çabalarının başarısız olması; Aralık 

1991’de Sovyetler Birliğinin resmen dağılması ile neticelendi. 21 Aralık 1991’de 

Almatı’da gerçekleştirilen zirve ile Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, 

Ermenistan, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan başkanlarının imzasıyla Sovyetler Birliği’nden ayrılan bu 

cumhuriyetler Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında yeni bir oluşumu meydana 

getirdiler. 30 Aralık 1991’de Gorbaçov’un istifası ile de Sovyetler Birliği tamamen 

son buldu.106 Bu sancılı durum Dünya gündeminden dehşet dengesini kaldırırken 

ABD’nin üstünlüğünü ve hegemonyası kanıtlıyordu.  Ancak Avrasya adına yeni 

dönemi ortaya çıkaran süreç değişimi de beraberinde getirdi. Avrasya’nın bakir 

toprakları ve enerji kaynakları, 20. yüzyılın sonunda hem yeni bağımsızlıklarını 

kazanan cumhuriyetler hem de enerji ihtiyacı gittikçe artan büyük devletler için bir 

fırsat haline geldi. Bu kaynakları kendi ülkelerinin çıkarları için kullanarak ekonomik 

refaha ulaşmayı hedefleyen Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi Türk 

cumhuriyetleri bölgede yeni aktörler olarak ortaya çıktı.107 Bu durum Sovyet sonrası 

dönemde Avrasya coğrafyasının enerji odaklı güç mücadelesine sahne olacağının 

sinyallerini veriyordu. 

              2.1.1.Rusya Federasyon’un Askeri Doktrini 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 21 Nisan 2000’de 

imzalanan 706108 sayılı Başkalık Buyruğu Rusya Federasyonu’nun içerde ve dışarı 

                                                 
105 Ibid. 
106 H. BAYMĐRZA, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi, Ankara :Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2004, s. 364. Ayrıca Bakınız, A, YALÇINKAYA, Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler: Etnik 
Düğümden Küresel Kördüğüme, Ankara: Lalezar Kitapevi, 2006. 
107 C. M.CROĐSSANT, M. P. CROĐSSANT, “The Caspıan  Sea Status Dıspute: Azerbaıjanı 
Perspectıves, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/eng/0301-01.htm.    
108 Rusya Federasyonu Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Valeri Malinov, 14 Ocak 2000 
tarihinde basına verdiği demeçte, “Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini’nin hazırlandığı ve 
söz konusu doktrin 2 11 1993 tarihli Askeri Doktrini ve 10 01 200 tarihli Ulusal Güvenlik Doktrini 
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da uzun yıllardır tartışılan ulusal güvenlik belgesi ve askeri doktrinin son halini tescil 

etmiştir. Đlk olarak Ekim 1993’te “Rus Askeri Doktrininin Temel Prensipleri Taslağı” 

ortaya konulduğunda bu çalışmanın kapsamlı olarak kısa sürede geliştirileceği 

düşünülüyordu. Ancak, Rusya’da askeri ve siyasi çevrelerde gelişen olaylar ve diğer 

bazı faktörlere bağlı olarak bir çok değişiklik önergesinin verildiği taslak çalışmanın 

defalarca değişikliklere tabi tutulmasına yol açmıştır. Aralık 1997’de dönemin Rusya 

Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından onaylanan Ulusal Güvenlik Konsepti, 

Kosova olaylarının ertesinde ve Çeçenistan’da yaşanan gelişmeler ışığında Vladimir 

Putin'in de içinde bulunduğu bir gurup tarafından bazı değerlendirmelere tabi 

tutulmuş ve son şeklini almıştır. Rusya Federasyonu’nun yeni ulusal güvenlik 

konsepti içinde, Rusya’nın uluslararası topluluk içindeki yeri, Rusya’nın ulusal 

çıkarlarının tanımı ve Rusya’nın ulusal çıkarlarına tehditler gibi konularda görüşler 

ortaya konulmaktadır. Rusya’nın uluslararası topluluk içindeki yeri irdelenirken 

uluslararası ilişkiler alanında iki temel gelişmeye dikkat çekilmektedir. Birincisi, 

uluslararası ilişkilerde tayin edici faktör olarak askeri gücün öneminin (nispeten) 

azaldığı çok kutuplu bir dünyanın oluşumu; ikincisi ise ABD’nin liderliğinde 

gelişmiş ülkeler topluluğunun üstünlüğünün hakim olduğu tek kutuplu bir dünyanın 

oluşumu, olarak öngörülmektedir. Henüz uluslararası sistemin hangi yönde 

gelişeceği kesinleşmemesi sebebiyle Rusya’nın yeni ulusal güvenlik konseptinde 

askeri kuvvetlerin temel rolünün devam etmekte olduğu vurgulanarak, ikinci olasılık 

karşısında, gelişmiş ülkelerin kendi güvenliklerini garanti altına almalarına karşın 

Rusya’nın zayıflatılmasının kabul edilemeyeceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 

ulusal güvenlik konsepti, Rusya’nın ulusal çıkarlarını, bu ülkenin egemenliğin ve 

“büyük güç” konumunun sürdürülmesi ve bununla birlikte müttefiklerinin 

bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün de sağlanması olarak tanımlamaktadır. 

 2000’li yıllara Putin ile giren Rusya'nın iç ve dış politikasında hızlı bir 

değişim süreci başlamıştır. Rusya dışarıda bölgesel bir süper güç ve bir enerji süper 

gücü olma yönünde adımlar atmaya başlarken, içeride federal yapı güçlendirilmiş ve 

                                                                                                                                          
temel alınarak oluşturulduğu doktrin taslağında Beyaz Rusya ile müttefikliğin temel hedef haline 
getirildiği BDT ülkelerine önem verildiği Çin Hindistan gibi ülkelerin stratejik ortak ve müttefik 
olarak tanımlandığı açıklanmıştır açıklama için bakınız, http://www.lenta.ru/Russia.14.01.2000.  
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Kremlin'e yeni bir yönetim anlayışı getirilmiştir. Öncelikle nomenklatura, oligark 109  

ve mafya üçgeninin oluşturduğu çıkar üçgenini yıkıp ellerindeki finans, medya ve 

endüstri güçlerini millileştirmiştir. Putin’in Rusya'nın resmi politikasında çok 

kutuplu dünya, yakın çevre öncelikli dış politika ve ABD karşıtı çabaların önemli 

ölçüde varlığını koruduğunu görüyoruz. Putin öncelikli hedefini Rusya devletini 

güçlendirmek ve bunu da güçlü devlet, güçlü ekonomi ve güçlü ordu ile 

gerçekleştirmek olarak belirlemiştir. Đç politikada güçlü bir devlet oluşturulması 

amaçlanırken, dış politikada ise çok kutuplu ilişkilerin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Putin Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki (BDT) lider pozisyonunu 

koruması için bir yandan BDT'nin ekonomik yönünü geliştirmek, Avrasya Ekonomik 

Birli ği’ni oluşturmak, enerji faktörünü bu coğrafyadaki ülkeler üzerinde etkin baskı 

unsuru olarak kullanmak diğer yandan da ABD hâkimiyetine son vermek 

istemektedir.  

Putin’in 10 Şubat 2007 tarihinde 43. Münih Güvenlik Politikaları 

Konferansı’nda yapmış olduğu konuşma bu isteğin en somut ifadesi olarak kabul 

edilmelidir. Tek hakim devletin meşru kılınmaya çalışıldığı bir düzenin sadece 

mevcut sistem içindeki diğer devletlere değil aynı zamanda bu tek hakim devlete de 

zarar vereceğini ifade eden Putin aslında ABD’ye karşı mücadele vermeye kararlı 

olduğunun da mesajını vermiştir. Ardından gerçekleştirdiği Suudi Arabistan, Riyad, 

Katar ve Ürdün devletlerini kapsayan Orta Doğu ziyareti ise bu uğurda göstereceği 

kararlılığı somutlaştırmıştır.110 

Merkezi sistemdeki kontrolünü sağlayan Putin’li Rusya önce Bölgesellik 

gücünü garantiledikten sonra dış politikasında sağladığı açılım ve ilişkilerle 

uluslararası güç olmaya çalışmaktadır. Đç politikada sağlanan iktidar gücü dış 

politikasına da yansıdı.  Dış politika da yakın çevre olarak adlandırdığı Sovyetlerden 

ayrılan ülkelerle kurduğu ilişkiler önemli sacayağı oluşturmaktadır. Yukarda da 

                                                 
109 Nomenklatura: Sovyet döneminde Komünist Partisi üyeliğinin getirdiği ayrıcalıkları kullanıp 
zenginleşen kişilerin kurduğu dayanışma ağı. 
Oligark: Sovyet sonrası dönemde özelleştirmelerde Nomenklatura ağı ile zenginleşen kişilere verilen 
isim. 
110 N.CAFERSOY, “Rus Jeopolitik Düşüncesinde Misyon Arayışları”, Avrasya Dosyası, Cilt 8, Sayı 
4, 2002, ss. 84, 98-99. 
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açıklanan Askeri Doktrinlilerle “yakın çevre” ülkelerine askeri müdahale yapma 

yetkisinin kendisinde olduğunu savunmaktadır. Ulusal güvenliğin önce bu bölgesel 

kontrolden geçtiğini savunan Rusya bu konuda gerekli çalışmaları daha Putin’in 

iktidar olduğu günlerde Beslan Baskını sonrası Çeçen topraklarına yapmıştır. Ayrıca 

yakın zamanlarda 7 Temmuz 2008 tarihinde patlak veren Rusya Gürcistan savaşı bu 

politikanın hala devam ettiğini kanıtlamaktadır. Bu politikanın ikinci ve en önemli 

amacı bölgesel alanına (mekân) dışarıdan kimsenin müdahale etmemesini 

sağlamaktır. NATO ve AB’nin genişlemesinin Avrasya ülkelerine ve özellikle 

Rusya’nın “yakın çevre olarak “adlandırdığı ülkelere sıçraması, “Kadife 

devrimlerinin” yaşanması Rusya’nın politikasında kararlılığını arttırmıştır. NATO’ya 

ve AB’ye girmeye çalışan Gürcistan’ın, Rusya ile savaşı Karadeniz odaklıdır. Çünkü 

Odesa ve Abhazya’yı Gürcistan’a kaybederse, Karadeniz’e çıkmak için limanları 

azalacak ve Ukrayna’ya bağımlı kalacak. 

2.2.ABD’de Clinton’un Đkinci Dönemi ve George W.Bush Dönemleri 

2.2.1.Clinton’un Đkinci Dönemi 

Clinton’un ikinci döneminde (1997-2000) dış politika dört ana temel üzerine 

inşa edilmiştir. Birincisi hükümet güvenlik yarışını bastırmaya ve Avrupa, Doğu 

Asya ve Orta Doğu’da önemli bir savaş riskini bastırmak için uğraşacaktı. Đkinci 

olarak düşük düzeyli tehditleri azaltmak için çaba sarf edilmeliydi. Üçüncüsü 

Amerikan ekonomisinin başarısı için önemli bir bileşen olarak görülen açık ve 

görülen dünya ekonomisinin gelişmesi için çalışılacaktı. Son olarak, insan hakları 

ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanarak demokrasinin gelişmesi teşvik edilecekti.111 

2.2.1.1. Güvenlik Tehdidinin Dönüşümü Sorunu 

1997 yılında “Yeni bir Yüzyıl Đçin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi” 

yayınlandı. Buna göre küreselleşme dönemindeki tehditler tanımlanmaktaydı. Bazı 

devletlerin ABD’nin hayati çıkarlarına darbe vuracak “Bölgesel ya da Devlet 

Merkezli Tehditler” üretme kapasitesinde olabileceği belirtilmekteydi. Bu ülkelerin 

kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlara ulaşma kapasitesi olduğuna dikkat çekilmiş 

                                                 
111H. KISSINGER, Amerika’nın Dış Politikaya Đhtiyacı Var mı ?,(Çeviren, T, EVYAPAN), Ankara: 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, 2002, s. 231. 
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bu girişimlerin bölgesel istikrarsızlıklara neden olabileceği belirtilmiştir. Terörizm, 

uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, örgütlü suçlar, yasa dışı göç ve çevresel 

sorunlar, “Ulus-ötesi Tehditler” başlığı altında sıralanmıştır.1121997’de tehditler 

sıralanırken bunların uluslararası nitelikte olmasına dikkat çekilmiş hiçbir devletin 

bununla tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığı belirtilerek küresel 

işbirliğinden söz edilmiştir. 

Bu noktada ABD’nin uluslararası örgütleri algılama sorusu da önem 

kazanmaktadır. ABD için bu dönemde uluslararası örgütler, uluslararası ortamı 

şekillendirmede ilk yöntem olmuştur. Diplomasi aygıtı, ilk savunma hattını 

oluşturmaktaydı. Đkinci aşama ise ABD yardımlarının(ekonomik, siyasal vb) 

ulaştırılmasından oluşuyordu. Askeri seçenek ise son aşamada gündeme 

gelmekteydi. Bu bakımdan Clinton dönemi için uluslararası örgütlerin nasıl 

algılandığı sorusu uluslararası örgütlerin “öncelikli tercih” olarak 

adlandırabileceğimiz bir kullanım biçimini içermekteydi. Fakat Uluslararası 

Kuruluşlara Birleşik Devletlerin isteklerine uydukları zaman itimat etti, isteklerine 

uymadıkları zaman kuruluşları önemsemedi .113 

2.2.1.2. Küresel Sorunlar ve Küresel Tehditler 

1999 yılında yayınlanan “Yeni Bir Yüzyıl Đçin Ulusal Güvenlik Stratejisi” 

küreselleşme ve küresel sorunlar, bunların önlenmesi konusunda ABD için bir milat 

olmuştur. ABD artık bütün stratejisini barış, evrensel değerler, insan hakları, 

özgürlükler ve demokrasi üzerine dayandırmıştır.114 Küreselleşmenin neden bu kadar 

önemli olduğu, ABD’nin değerlerinin ne olduğu, ekonomik, iktisadi, siyasal ve 

kültürel anlamının ne olduğu açıklanmıştır. Belgeye göre küreselleşme getirdiği 

demokratik yönetim, serbest pazar ilkesi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkeleri 

ile ABD’nin çıkarlarına hizmet eden bir düzeni savunmaktadır. Soğuk savaş bitmiştir 

ve birçok eski düşman (SSCB coğrafyası) ABD ile ortak işbirliği halindedir. Bu yeni 

                                                 
112 Ç. ERHAN, “ABD’nin Ulusal Güvenlik Anlayışı”,  
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/474/5456.pdf.  
113 S. M.WALT, “Clinton’un Dış Politikasına Koşullu Đki Övgü”, (Çeviren, G. EKĐCĐ), Avrasya 
Dosyası, ,Cilt 6, Sayı 2, 2000, ss.1 48-153. 
114 WHĐTE HOUSE, “A National Security Strategy for A New Century,” 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/other_pubs/nssr99.pdf. ,December 1999. 
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fırsatlar ve imkânlar ABD için kullanılması gereken politik araçlardı.115Aşırı 

milliyetçilik, terörizm ve diğer suçlar Yeni Güvenlik belgesinde açıklanmıştır. 

Belgeye göre, dünyanın birçok yerinde etnik sorunlar, bölgesel mücadeleler 

olmaktadır. Kitle imha silahları, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç sorunları 

sadece ABD’nin değil bütün devletlerin ortak sorunudur. 

Öte yandan belgede yer verilen diğer bir konu ise “ulusal füze savunması” 

konusu ile ilgilidir. ABD, dünyada “serseri devletler” tabirini Irak, Đran ve Kuzey 

Kore için kullanmıştır. Dolayısı ile bunlardan ABD’ye gelebilecek kıtalararası füze 

saldırısına karşı önlem alınması gerekmektedir. Soğuk Savaş sırasında yapılan 

anlaşmalardan çekilmesi de gündeme gelmektedir.116 

2.2.1.3.ABD’nin Ekonomik ve Askeri Çıkarları 

Küreselleşmenin tanımlayıcısı ve savunucusu ABD, 1990’lar boyunca ABD 

ulusunun çıkarlarını korumak için gerek askeri gerekse de ekonomik olarak savunma 

mekanizmaları kurmuş bunları işletmiştir. Soğuk Savaş sonrası temel mücadele alanı 

“Amerikan temel değerlerinin korunması” üzerine olmuştur. Clinton “serseri 

devletler” denen ülkelerden gelecek tehditleri aynı zamanda ABD’nin temel 

değerlerine yönelik tehdit olarak algılamaktaydı Bu ABD’nin küresel ve ekonomik 

çıkarlarına zarar verebilirdi. Öte yandan askeri uluslararası örgütler yeni düzene 

uyum sağlamak için yeniden yapılandırılmıştır. NATO’nun 1991 Zirvesi ile “Yeni 

Stratejik Konsepti” kabul edildi. NATO artık sadece savunma örgütünden öte bir 

biçim alarak, üyelerinin çıkarlarını ilgilendiren konularda dahil olmak üzere 

eşgüdümü sağlayan, Atlantik ötesi bir forum oluşturma ve caydırma konularında 

kararlar alınmıştır.117 

             2.2.2.George W. Bush Dönemi Dış Politika: Amerikan Đstisnacılığı 

2000 yılında dünyada belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde George W. 

Bush ABD Başkanı olmuştur. Bu dönemden itibaren ABD dış politikasında Clinton 

                                                 
115 Erhan, “ABD’nin Ulusal Güvenlik Anlayışı”,  
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/474/5456.pdf 
116 WHĐTE HOUSE, “A National Security Strategy for A New Century,” 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/other_pubs/nssr99.pdf.  
117 Erhan, “ABD’nin Ulusal Güvenlik Anlayışı”,  
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/474/5456.pdf. 
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döneminden farklı olarak “realist” bir bakış açısının hakim olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu bakımdan Bush’un politikası devrimci bir nitelik arz etmektedir.118 

ABD’nin bu dönemde geleneksel ve dini Amerikan değerleri üzerinde 

durulmaya başlandı. ABD’nin dış politikada yeni bir ivme yakalama arzusu 

“Amerikan Đstisnacılığı” adı verilen bir milliyetçilik politikasının uygulanmasının 

yolunu açtı. ABD’nin Neo-Con (yeni muhafazakâr) olarak nitelendirilen şahin 

kanadı bu politikanın savunuculuğuna soyunmuştur. Amerikan istisnacılığı dört 

bakımdan öne çıkmaktadır. Birincisi ABD ile Avrupa’da olan egemenlik kavramı 

farklı kavramlardır. ABD’nin temel sorunu özgürlük misyonu görevini başkaları ile 

paylaşmasının imkânsızlığıdır. Đkinci nokta ABD dış politikasının meşruiyetinin 

ulusal onaya bağlı olmasıdır. Üçüncü nokta ise özgürlüğü yaymak ABD misyonu ise 

diğer uluslara ABD değerlerinin götürülmesi sorunudur. Dördüncü nokta ise ABD 

için çok taraflılık geleneğinin kuvvetli olmadığı varsayımıdır. 

2.2.2.1. 11 Eylül 2001: Đkiz Kulelere Saldırı ve Bush Doktrini 

11 Eylül 2001 günü New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezine uçakla 

yapılan terörist saldırı ABD’nin 21.yy politikaları açısından dönüm noktasını 

oluşturmaktadır. Bu saldırının ardından yaklaşık bir yıl sonra ilan edilen Bush 

Doktrini, ABD için yeni düşmanını ve yeni küresel düzeni tanımlıyordu. ABD için 

yeni düşman “terörizme karşı savaş” idi. Bunun çözümü için “sert güç” unsuru ön 

plana çıkıyordu. 

Medeniyetler Çatışması ve Tarihin Sonu tezleri ile Soğuk Savaş sonrası 

döneme giren ABD, 11 Eylül sonrası “uluslararası terörizm”, “şer ekseni” (Kuzey 

Kore, Đran ve Irak) gibi yeni düşman tanımlamaları ile ABD’nin yeni dönemde 

uygulayacağı politikaları uygulamaya koymuştur. ABD’nin 2002’de Bush Doktrini 

ile ifade edilen politikalar 1997’de kurulan Project for New American Century 

(PNAC) ekibi tarafından başlatılan yeni-muhafazakâr bir anlayış içerisinde daha 

önce dile getirilmişti. Bu projeye imza atan kişiler ABD’nin tartışılmaz boyutlara 

                                                 
118 Đ. KARAKAYA,  “ABD’nin Küreselleşme ve Đşbirliğine Yaklaşımı: Bill Clinton(1993-2000) ve 
George W. Bush(2000-2008) Dönemleri”, 
http://iskenderkarakaya.wordpress.com/2008/08/17/abd%E2%80%99nin-kuresellesme-ve-isbirligine-
yaklasimi/. Erişim ( 17 Ağustos 2008 ). 
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ulaşan ulusal gücünün artık başka güç tarafından sınırlandırılmasının mümkün 

olmadığını dolayısı ile liberal ve realist görüşlerin anlamsız kaldığını 

söylemekteydi.119 20 Eylül 2002’de açıklanan “ABD Ulusal Güvenlik Strateji 

Belgesi(UGS)” 9 bölümden oluşmaktaydı. UGS giriş bölümünde üç görev ön planda 

yer almaktadır. Buna göre: 

Barışı savunmak için teröristler ve diktatörlerle savaşmak, 

Barışı korumak için büyük güçler ile iyi ilişkiler kurmak, 

Barışı yaymak için özgür ve açık toplumları her kıtada teşvik etmek. Bush 

Döneminde altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan birisi artık rızaya dayalı 

“hegemon güç” perspektifinden vazgeçilerek “mutlak egemenliğin” kabul 

ettirilmesine dayanan yeni stratejik konsepte geçilmiştir.120 2002 belgesine göre, 

ABD’nin uluslararasıcılığını yansıtan, siyasi ve ekonomik özgürlükleri destekleyen, 

ortaya konan hedefler konusunda askeri güç kullanılmasından çekinilmeyeceğini 

belirten bir anlayış içermektedir. Ancak belgede “terörizmle mücadele” konusu önem 

arz etmektedir. Belgede terör örgütlerinin liderlerini bulmak ve örgütlerin iletişim 

ağlarını ortadan kaldırmak hedeflerden biri iken, ABD dış politikası için diğer 

dönemlere nazaran en belirgin fark bu hedefleri gerçekleştirmek için uygulanacak 

yöntemlerdir. ABD bu dönemde Kitle Đmha Silahlarına sahip olan ya da bunlara 

sahip olmak için uğraşan küresel terör örgütlerine karşı ulusal ve uluslararası bütün 

olanaklardan yararlanmak ilk hedeftir. Önleyici vuruş olarak adlandırılan bu yönteme 

göre ABD kendi güvenliği için terör eylemi potansiyeli taşıyan örgütleri bulunduğu 

yerde yok etme hakkını kendinde görmektedir.121 2002 Ulusal Güvenlik Strateji 

Belgesi üç unsuru ön plana çıkarmaktaydı. Đlk olarak ABD’nin “hegemonya”dan 

“mutlak kontrol”e geçtiği bir anlayış dile getirilmekteydi. ABD “çok taraflılığa 

karşı” pozisyon almaktaydı. Uluslararası Ceza Mahkemesinin statüsüne karşı 

çıkılmakta, Kyoto Protokolü reddedilmekteydi. Đkinci olarak tehdit geleneksel tehdit-

merkezli askeri savunma doktrininden olanak-olasılık merkezli bir geçiş 

                                                 
119 Ibid.  
120 Ibid. 
121 Ibid. Ayrıca Bakınız, K.ÖKTEN, “ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Kant’ın Radikal Bir 
Yorumu mu?”, ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya, (Derleyen, T. Ateş), Ankara: Ümit 
Yayıncılık, 2004. 
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vurgulanmıştır. Önlemeden (prevention) ön almaya (pre-emption) savunma anlayışı 

gelişmiştir. Üçüncü olarak ABD mutlak doğrunun ve iyinin kendisi olduğunu 

görmekteydi. Dinsel bazı değerlere atıf yapılıyordu. ABD’nin kendi doğrularını 

evrensel olarak dayatmasının önü açılıyordu.122ABD’nin kendi içerisinde ön-alıcı 

vuruş konsepti tartışılmaktaydı. ABD Eski Dış Đşleri Bakanı Kissinger’e göre: “ulus 

devletlerin temelindeki ulusal egemenlik kavramı ele alındığında önleyici vuruş 

tercihi ile ilgili bir tanımlama yapmaktadır. Terör örgütlerinin ulus devlet temelinde 

olmadıkları için bunlara karşı yapılacak önleyici vuruş eylemi, ulus devletin 

egemenliği sorununa zarar vermeyecektir. Zira ulusal egemenlik kavramını anlamsız 

yapan terör örgütlerinin kendisidir.123” Öte yandan o dönem ABD Ulusal Güvenlik 

Danışmanı olan Condoleezza Rice’a göre ön alıcı vuruş “teröristlere ve haydut 

rejimlere engel olmak, büyük güçler arasındaki ilişkileri uyumlu getirmek ve 

dünyanın her yerinde refah ve demokrasi geliştirmek” amaçlarına dayanmaktaydı.124 

ABD’nin Bush Doktrini ile ifade ettiği genel siyaseti Clinton döneminde uygulanan 

stratejik ortaklık, küreselleşme, çok taraflı işbirliği politikalarından farklı olarak ön-

alıcı vuruş stratejisine bir dönüşü göstermektedir. Mart 2003’te bu politikanın sonucu 

olarak ABD Irak’ı BM Güvenlik Konseyi Kararı olmadan koalisyon güçleri ile 

birlikte işgal etmiştir. ABD değerlerinin diğer ülkelere yayılması için Orta Doğu 

Bölgesini kapsayan “Büyük Orta Doğu” girişimini başlatmıştır. 

Başkan George W. Bush, Clinton dönemindeki “idealist” havayı kıyasıya 

eleştirerek etkisinde kaldığı yeni muhafazakâr ( neo-con ) çevreninde yönlendirmesi 

ile “sert güç” kavramını öne çıkaran realist bir dış politika anlayışı izlemektedir. Bu 

anlayışın temel dayanağı ABD’nin Soğuk Savaş sonrası elde ettiği tartışmasız 

kıyaslanamayacak üstünlüğünü daha verimli ve daha etkili kullanma konusunda 

düğümlenmektedir. Bush Döneminde meydana gelen 11 Eylül saldırıları ardından 

ilan edilen Bush Doktrini ise yeni muhafazakârların belki daha esnek izleyebileceği 

dış politika sürecini “sert güç” ile tanımlayan, tek taraflı kararlar alan, geleneksel 

                                                 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. Ayrıca Bakınız, M. E. O’HANLON, S. E. RICE, J. B. STEINBERG, “The New National 
Security Strategy and Preemption”, 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2002/12terrorism_ohanlon/pb113.pdf  
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hukuku zorlayan, önleyici vuruş konseptini geliştiren ve uluslararası onay 

mekanizmalarını ikincil gören bir süreci başlatmıştır.125 

Tehdit algılamalarındaki farklılık ve daha önce kullanılmayan söylemler 

Bush Döneminin özellikleridir. Bu dönemde artık yeni düşman “uluslararası 

terörizm”;” serseri devletler” ve bunların Kitle Đmha Silahlarına sahip olma olasılığı 

idi. “Hegemonya”dan “mutlak egemenliğe” geçiş, arka planı Medeniyetler Çatışması 

ve Tarihin Sonu gibi tezlere dayandırılan “ABD Đstisnacılığı” denen bu milliyetçi 

söylem ABD’nin günümüzde de devam eden dış politika algılamasını oluşturmuştur. 

2.2.2.2.Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) 

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler 

Birli ğinin ortadan kalkmasını müteakip ABD, dünya politikasına hâkim yegâne 

küresel güç olarak kalmış ve dünya hızla ABD’nin hegemonyasında tek kutuplu bir 

durum almaya başlamıştır. Yeni dönemde tehdit algılamaları da değişmiş, terörizm 

başta olmak üzere kitle imha silahlarının yaygınlaşması, kitlesel göç hareketleri, 

uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, kökten dincilik, çevrenin korunması gibi 

konular küresel güvenlik sorunları olarak ortaya çıkmıştır. ABD, küresel hegemonya 

sağlayabilmek, yenidünya düzenini kendi istekleri çerçevesinde oluşturabilmek ve 

ortaya çıkan bu yeni tehditleri etkisiz hale getirebilmek amacıyla politikalar 

belirlemeye başlamıştır. Yeni düzende dünyayı kontrol edebilme keyfiyeti, bölgesel 

politikalar geliştirerek stratejik coğrafyalarda söz sahibi olma temeline 

dayanmaktadır.126 Bu çerçevede ön plana çıkan bölgeler Orta Doğu, Kuzey Afrika, 

Orta Asya ve Kafkasya ile Hazar Bölgesi’ni kapsayan alan olmuştur. Karadeniz 

Havzasının bu sayılan bölgelerin merkezinde oluşturmaktadır. Bu bölgelerin ön 

plana çıkmasının sebepleri; terörün türediği kaynakların bu bölgelerde olduğunun 

düşünülmesi, doğal enerji kaynaklarının ve geçiş yollarının bulunması ve dolayısıyla 

bu bölgelerin artan stratejik önemidir. Bu düşünceden hareketle ABD, Büyük Orta 

Doğu Projesi (BOP) olarak bilinen bir proje geliştirmiş ve uygulayacağı politikalar 

                                                 
125  M. E. O’HANLON, S. E. RICE, J. B. STEINBERG, “The New National Security Strategy and 
Preemption”,  
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/articles/2005/winter_forceandlegitimacy_steinberg/20060
101.  
126 T. ARI,  “Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Ve ABD ile ilişkileri”, Doğu’dan Batı’ya Dış Politika: 
Ak Partili Yıllar, (Derleyen, Z. DAĞI), Ankara: Orion Yayınları, 2006, s. 129. 
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çerçevesinde, gerektiğinde askerî güç kullanmak da dahil olmak üzere, demokrasinin 

oluşturulması ve geliştirilmesi adı altında çeşitli yöntemlerle bu bölgelerde hakimiyet 

kurmayı ve hegemonyasını pekiştirmeyi amaçlamıştır. Bu proje ABD’nin 1997’de 

oluşturduğu “Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin” bir parçasıdır. 5 Ocak 1957’de 

kongreye sunulan Eisenhower Doktrini ile başlamış 11 Eylül saldırılarından sonra 

etkin bir şekilde gündeme gelmiştir.127 BOP’ un sınırları ABD tarafından açıkça 

ifade edilmemekle birlikte, izlediği yol haritası göz önünde bulundurulduğunda; 

Afrika’nın kuzeyinde Fas’tan başlayıp, doğuya doğru Kuzey Afrika ülkeleri, Körfez 

dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Kafkasya ve Orta Asya’yı içine alan, Çin 

sınırına kadar uzanan bir bölgeyi kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu bölge Avrasya’dır. O 

zaman Avrasya deniliyordu şimdi Büyük Ortadoğu deniliyor. BOP’ un coğrafi bir 

bölgeyi kapsamakla birlikte politik ve buna paralel olarak da stratejik bir amacının 

olduğunu ve özellikle Đslam Coğrafyası üzerinde gerçekleştirilmek istenen bir proje 

olduğunu söylemek de mümkündür.128 Başlangıçta Büyük Orta Doğu Projesi olarak 

adlandırılan bu projede, hedef ülkelerin rejimlerinin değiştirilmesi, uluslararası 

sisteme monte edilerek kontrol edilebilir bir duruma getirilmesi öngörülmüş, bu 

dönüşümde uygulanacak stratejilerin de farklı olması düşünülmüştür. Diplomasiden 

başlayıp, kadife devrimler, iç ayaklanmalar, güç gösterileri ile baskı yaratma ve en 

son yöntem olarak da fiili güç kullanmaya kadar varan yelpaze içinde uygulanması 

düşünülen stratejiler, ABD’de “yeni muhafazakârların iktidara gelmesi ve 11 

Eylül’ün yarattığı dehşetten dolayı, daha çok güç kullanma öncelikli olarak 

gelişmiştir. 2004 Haziran ayında Đstanbul’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi 

öncesinde projenin adı Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi 

(GOKAP)’ne  dönüşmüştür. Bölgedeki tehdit unsurlarıyla etkin bir biçimde baş 

edebilmek için bölge ülkelerinin “çağın gereklerine uygun olarak” 

demokratikleştirilmesi ve bu amaçla sosyal, ekonomik ve siyasal reformlar 

gerçekleştirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı sonucuna varılabilir. Gerçekleştirilmesi 

düşünülen reformlarla da; siyasal özgürlüklerin genişletilmesi, rejimlerin 

iyileştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele, eğitim reformu 

                                                 
127 B. ADIBELLĐ, Büyük  Avrasya  Projesi: ABD, Rusya ve  Çin’in Varolma Mücadelesi, Đstanbul : IQ 
Kültür Sanat Yayıncılık, 2006, ss. 198-199. 
128 M. KAYNAK, E. GÜRSES, “Büyük Ortadoğu Projesi” , Đstanbul: Timaş Yayınları, 2005, ss. 14-
15. 
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ile okur-yazarlığın artırılması, kadın haklarının genişletilmesi, ticaret ve finans 

sektörlerinin uluslararası sisteme uyumu ile girişimciliğin ve serbest ticaretin teşvik 

edilmesi gibi amaçlar güdülmüştür. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında bölgedeki 

radikal Đslam ve Amerikan karşıtı rejimlerin, ılımlı Đslam olarak nitelendirilen 

yönetimlerle değiştirilmesi, toplumların refah seviyelerinin artırılması ve bu 

çerçevede demokrasi getirilmesi de hedeflenmiştir. Yani projenin asıl amacı 

belirlenen coğrafyada ABD ile uyumlu rejimler zincirini oluşturmaktır. Diğer 

taraftan bu projenin, bölgedeki enerji kaynaklarını, terminallerini ve bunların intikal 

yollarını kontrol etme hedefinin de olduğu bir gerçektir. Gelişmenin ve refah 

düzeyinin endüstriyel ilerlemeye bağlı olduğu günümüzde, enerji kaynaklarının ve 

bunların bulunduğu bölgelerin kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir. Tarihsel 

olarak bakıldığında, ABD’nin dış politika ve milli güvenlik stratejisini jeopolitik 

temeller üzerine kurduğu görülmektedir. 20. yüzyılın sonlarına doğru bilinen dünya 

hâkimiyet teorilerinden ayrı olarak “enerji kaynaklarını kontrol eden dünyayı kontrol 

eder” tezine dayalı yeni bir stratejik anlayış oluşmaya başlamıştır. Başkan Bush son 

açıklamasında ABD’yi petrol bağımlısı ülke olarak tanımlamış ve bu bağımlılığın 

yarattığı olumsuzlukları gidermek için tedbirlerin alındığını ifade etmiştir.129 Irak’a 

müdahale ve Kafkaslardaki devrimler bunun için yapılmıştır. Küresel hâkimiyetin 

yeni belirleyici unsurunun enerji kaynaklarının kontrolüne dayandığı, bu anlayış 

çerçevesinde ABD’nin, Soğuk Savaş dönemi boyunca tam olarak etkinlik 

sağlayamadığı Orta Asya, Karadeniz Havzası ve Orta Doğu bölgeleri üzerine 

odaklanarak, yeni bir bölgesel etki alanı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Her iki 

bölgede de yoğun olarak bulunan petrol ve doğal gaz rezervleri üzerinde kontrol 

sağlanması, enerji nakil hatlarının güvenliğinin tesis edilmesi ve bu kaynakların 

bulunduğu ülkelere coğrafî olarak daha yakın bulunan Rusya ve Çin gibi aktörlerin 

bölge ülkeleri üzerindeki etkinliğinin sınırlanması; bu bölgeden gelecek olan enerji 

kaynaklarına muhtaç olan endüstriyel demokrasilerin bekası açısından gerekli 

görülmüştür.   

                                                 
129 A. KULOĞLU, “Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi”, 
http://www.globalstrateji.org/TUR/Printer.asp?Içerik=551&URL=http%3A//www.glo.   Erişim 
(23.01.2009). 
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Ayrıca enerji stratejisi anlayışına göre, ABD’nin hegemonyasını 

sürdürebilmesi ve gerektiğinde AB’yi kısıtlayabilmesi için, özellikle Avrupa’nın 

bağımlı olduğu enerjinin de kontrol edilmesinin ABD açısından dikkate alındığı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca Çin’in gittikçe artan enerji ihtiyacı üzerinde kontrol 

sağlamanın da bu hegemonyanın güçlenmesine katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir.130 ABD hegemonyasını sürdürmek ve Rusya’yı dengelemek için 

geliştirdiği BOP’un merkezi Karadeniz’dir. Irak operasyonuna başlamadan önce 

Afganistan’ı işgal etmesi ve Türkiye’den içinde Trabzon limanının da bulunduğu 

bazı üsleri kendisine açmasını talep etmesi ABD’nin yeni mücadele alanının aslında 

Avrasya olduğunu göstermekte burada iyi bir satranç oynamak için ise Karadeniz’in 

kendi kalesi olmasının şart olduğunu ifade etmektedir. BOP ve Geniş Karadeniz 

Projesi ya da her ikisinin bileşimi Geniş Avrasya Projesi bir enerji satrancıdır. Amaç 

enerjinin kaynağı ve geçiş yollarını ele geçirmek.  

2.3. NATO’nun Genişlemesi 

Kasım-Aralık 1989’da Doğu Bloğu ülkelerindeki sosyalist rejimlerin 

yıkılması ve 1991 sonunda SSCB’nin dağılarak Varşova Paktının feshedilmesi, 

NATO’nun yeni uluslararası ortamdaki yerinin ve işlevinin tartışılmasına yol açtı 

NATO’nun Soğuk Savaş sonrası stratejisinin temel taşları ise Kasım 1991’deki 

Roma zirvesinde geliştiril. Burada bir yandan NATO’nun yeni dönemdeki stratejisi 

belirlenirken öte yandan da doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ile Atlantik’in 

iki yanı arasındaki ilişkiler düzenleniyordu. NATO üyelerinin artık kapsamlı bir 

saldırı tehdidi altında olmadığı, ama bunun yerini çok yönlü ve farklı yönlerden 

gelebilecek, kestirmesi ve değerlendirilmesi güç risklerin aldığı kabul edildi. Yeni 

riskler arasında kitle imha silahlarının yayılması yaşamsal kaynakların (petrol, gaz, 

su vs ) akışının engellenmesi terörizm ve sabotaj sıralanıyordu.131 

Bu çerçevede NATO “5. madde dışı krizlere müdahale” kavramı ile 

doğrudan bir NATO üyesine saldırı gerçekleşmediği durumlarda da krizlere 

müdahale edilebileceğini kabul etti. Varşova Paktı"nın ortadan kalkması ve 

                                                 
130 A. KULOĞLU, F. E. SALKAYA, “Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye”,  Stratejik Analiz, Cilt 4, 
Sayı 48, Nisan 2004, s. 25. 
131 Đ. UZGEL, “ABD ve NATO’yla Đlişkiler”, Türk Dış politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne 
Olgular, Belgeler, Yorumlar (Editör Baskın ORAN), Đstanbul: Đletişim Yayınları, 2005, Cilt,2, s. 307. 
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SSCB"nin dağılmasıyla yeni bir kimlik ve vizyon arayışına girmek zorunda kalan 

NATO diğer taraftan üye sayısını arttırarak etki sahasını genişletmiştir. NATO"ya 

Soğuk Savaş sonrasında üye olan ve üye olmak isteyen ülkeler incelendiğinde 

Rusya"nın NATO tarafından adeta çevrelendiğini söylemek mümkündür. Bugüne 

kadarki genişlemelerde nispeten daha güçsüz bir Rusya ile karşı karşıya olan NATO, 

artık müzakere eden, yeni üyelerin önüne set çeken ve tehdit algılamalarını açıkça 

ifade eden bir Rusya ile yüzleşmektedir. NATO"nun eski Sovyet coğrafyasına doğru 

genişlemesi konusunda Rusya"nın bazı hassasiyetlerinin olduğu açıktır. Bu 

hassasiyetlerin kaynağına inildiğinde ortaya atılan iddialardan 

• Đlkine göre; Rusya, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu coğrafyada 

kontrol sahibi olabilmek amacıyla bölgede yeni kurulan ülke liderleriyle diyalog 

içinde dış politika izlemek istemiştir. Buna karşılık NATO"nun aynı coğrafyada 

genişlemeye gitmesi Rusya"nın bu amaca yönelik dış politika izlemesini imkânsız 

kılmıştır. 

• Đkinci olarak Rusya; NATO’nun ‘güvenlik" amacı taşıyan 

genişlemelerinin tam tersi etki yarattığı ve Avrupa’da tansiyonu arttırarak güvenlik 

kaygılarını had safhaya taşıdığını ileri sürmektedir. Rusya"nın Aralık 2007"de 

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması"ndan (AKKA) çekilmesi, Kremlin"in 

bu iddiasını doğrular niteliktedir. 

• Rusya"nın NATO genişlemesi konusunda tedirgin olmasının üçüncü 

sebebi, NATO ve AB’nin bir araya gelmesi sonucu Rusya"nın karşısına muazzam ve 

ezici bir güç olarak çıkması olasılığıdır. Dolayısıyla Rusya"nın bu genişlemeye 

verdiği tepkiyi anlamak bir yönüyle kolaydır. Hiçbir ülke yanı başına kadar 

dayanmış, oldukça güçlü bir yapı istemez.132 

• Dördüncü olarak, NATO’ya son yıllarda katılan133 ve katılmak isteyen 

ülkelere bakıldığında karşımıza ayrıca önem arz eden bir tablo çıkmaktadır. 

Bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren (1991) Rusya’nın müdahalelerine maruz 

                                                 
132 H. KADER, “NATO’nun Genişlemesi Rusya’ya Tehdit mi?”,  
http://www.tumgazeteler.com/?a=2718676 
133 NATO’ ya yakın tarihte üye olan ülkeler: 1999’da üye olanlar; 12 Mart 1999'da Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan ve Polonya; 2004 yılında üye olanlar: Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, 
Slovakya, Slovenya 
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kalan Gürcistan ve Ukrayna, Rusya karşıtı hükümetleriyle ve söylemleriyle öne 

çıkmaktadırlar NATO’nun Rusya karşıtlarının oluşturduğu bir blok haline gelmesi ya 

da başka bir ifadeyle Rusya karşıtlarının NATO çatısı altında buluşmaları 

Moskova’yı fazlasıyla rahatsız etmektedir.134 

2.3.1. Küresel Açılımlar ve Dönüşüm Stratejisi 

Soğuk savaşın bitişi, NATO’nun varlığının tartışılmasına yol açmış, buna 

karşı NATO, ABD liderliğinde varlığını devam ettirebilmek için dönüşüm sürecini 

başlatmış ve bu bağlamda genişleme stratejisine yönelmiştir. Bugün gelinen noktada 

bir çekim merkezi gibi birçok ülkenin NATO üyeliğine girmeye çalışması, 

NATO’nun varlığının tartışma konusu olmaktan çıktığını göstermektedir. Bükreş 

Zirvesi kararlarında da NATO’nun dönüşüm süreci çerçevesinde yeni küresel 

açılımlar belirlediği anlaşılmaktadır. Bu yeni küresel açılımları; genişleme stratejisi 

temelinde alan (alan dışı-out of area), konu genişlemesi ve kurumsal işbirliği olarak 

belirtmek mümkündür. 

2.3.2. Genişleme Stratejisi 

Bükreş zirvesinde her ne kadar Ukrayna ve Gürcistan’ın üyelik süreçleri 

uzatılsa da uzun vadede NATO’nun 2004 yılındaki genişlemesinin devamı 

niteliğinde olan eski SSCB alanına doğru genişlemeye (Putin, NATO’nun Rusya 

sınırlarına doğru genişlemesini tehdit olarak değerlendirmektedir) devam etme 

eğiliminde olduğu söylenebilir. Ancak bu iki ülkenin üyelik sürecinin uzatılmasında 

Rusya’nın tepkisinin ve Almanya ile Fransa’nın çekince koymalarının kuvvetle etkili 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, Arnavutluk (3,5 milyon nüfus) ve Hırvatistan’ın (4,5 

milyon nüfus) NATO üyeliğine davet edilmesi, (askeri kapasitelerine göre değil) 

Balkanların güvenliği ve bölgenin Avrupa-Atlantik güvenlik şemsiyesine dâhil 

edilmek istenmesinin bir ürünüdür. Bununla birlikte, bildirgenin 36. maddesinde 

Karadeniz bölgesinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ve temelde ise Hazar 

bölgesindeki petrol ve doğalgazın Batı pazarlarına ulaştırılmasında enerji koridoru 

konumunda olması nedeniyle stratejik önemini koruduğu belirtilmiştir. Bu da 

önümüzdeki süreçte NATO genişlemesinin Karadeniz’e doğru yayılacağı izlenimini 

                                                 
134 Kader, “NATO’nun Genişlemesi Rusya’ya Tehdit mi?”,  
http://www.tumgazeteler.com/?a=2718676.  
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ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Başkan G.W. Bush’un Japonya, Avustralya, G. Kore 

ve Yeni Zelanda ülkelerine NATO kapısının açık olduğunu belirtmesi de NATO’nun 

genişleme stratejisinin küresel derinliğini göstermektedir.135 

Genel olarak, ittifakın varlığını sürdürebilmesi için ABD’nin stratejik 

çıkarlarının yoğunlaştığı bölgelere (özellikle iki deniz havzasında: Karadeniz, -

Kafkasya- Akdeniz) doğru NATO’nun yayılmacı genişleme stratejisinin devam 

edeceği ve bunun Rusya ile gerginlik yaratacağı söylenebilir. 

 HARĐTA-2: NATO’nun Genişleme Haritası136 

 

                                                 
135 M. EKŞĐ, “Bükreş Zirvesi Bildirgesi Ve NATO’nun Küresel Dönüşümü”,  
 http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Icerik=1428 
136 http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Iceric=1428.  
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2.3.3.Alan Genişlemesi 

NATO içinde alan dışılık (out of area) sorunu uzun zamandır önemli bir 

tartışma konusudur. Ancak 2001 yılında NATO, Afganistan operasyonuyla ilk alan 

dışı ve hatta ilk kıta dışı genişlemesini yaparak bir anlamda alan dışılıktan küresel 

boyut aşamasına ulaştığını ortaya koymuştur. Böylece NATO’nun ilgi sahası, sadece 

ittifak üye ülkelerin sınırları ile bağlı olmayıp, bütün dünyayı kapsar hale gelmiştir. 

Ancak, ABD, NATO’yu küresel bir güvenlik örgütü boyutuna taşımak isterken, 

Avrupalı üyeler ise Afganistan operasyonunda olduğu gibi kendisine doğrudan bir 

tehdit içermeyen alanlara katkı sağlamakta isteksizlik göstermektedirler.137 

2.3.4.Konu Genişlemesi 

NATO, küresel güvenlik alanına giren enerji güvenliği konusunu 

gündemine alarak küresel açılım anlamında stratejik konseptinde genişlemeye 

gitmektedir. NATO’nun enerji güvenliğini stratejik konseptine dâhil etme 

girişiminde, enerjinin Avrupalı müttefikler için önemli bir güvenlik sorunu 

(bağımlılık) olması ve Rusya’nın bunu dış politikada bir silah gibi kullanmasının 

etkili olduğu söylenebilir. Ancak, NATO’nun enerji güvenliği konusunda Rusya ile 

karşı karşıya geleceğini düşünmek çok zor değildir. Buna rağmen, enerji 

güvenliğinin NATO’nun stratejik konseptine dâhil edilmesinde etkili rol oynayan 

ABD’nin bir anlamda Rusya ile ilişkilerde tırmandırma stratejisi izlemek istediği 

düşünülebilir.  

2.4.Çin’in Yükselişi 

“Orada bir dev yatmış, uyuyor. Bırakın uyusun, zira uyanırsa dünyayı 

sarsar.”138 

Deng XĐAOPĐNG dışa açılma, Stalinist merkezi planlama sistemi ve 

devletçiliği terk etmek gibi büyük ekonomik reformları başlatmıştır. O günden 

                                                 
137 Ekşi, “Bükreş Zirvesi Bildirgesi Ve NATO’nun Küresel Dönüşümü”,  
 http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Icerik=1428.   
138 O. KARAKURT, K. M. EKĐCĐ, “Avrasya’da Yeni Nüfuz Yarışı: Şanghay   Đşbirliği Örgütü 
(ŞĐÖ)’ne  Karşı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), 
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/45/web/makaleler/Oktay_KARAKURT_Kenan_Mehmet
_EKICI.htm 



 

 

67 

bugüne Çin her yıl ortalama % 9 büyüyerek139 dünyanın yeni ekonomik devi olarak 

Devletler arenasına çıkmıştır. 13 kat trilyon dolar gibi büyük bir ekonomi ile 

ABD’nin karşısındaki tek güç olarak yükselmektedir. Yükselen bölgesel bir güç 

olarak Çin Halk Cumhuriyetinin dış politikasının, uluslararası alanda önemli bir yeri 

vardır. Çin’in, gerek iç gerekse de dış politikada aldığı kararlar, sadece komşularını 

değil öteki ülkeleri de etkilemektedir. Aynı şekilde dışa açılma ve reform girişimiyle 

birlikte uluslararası siyasi sistemle entegrasyon çabalarına başlayan Pekin de 

dünyadan etkilenmektedir. Çin, artık uluslararası politika alanında etkili bir üye 

olmaya çalışmaktadır. Asya uluslararası konjonktür açısında, Soğuk Savaş sonrası 

dönemde en yoğun değişim geçiren ve 21. yüzyılı kendi lehine çeviren kıta olmuştur. 

Bu durum bir yandan küresel ölçekli stratejiler geliştiren gelişmiş, güçlü ülkelerin 

kıtaya bakışlarında değişiklik yaratırken, diğer yandan bölgesel güçlerin bu değişim 

sürecinde ortaya çıkan politik boşluk alanlarında kendilerine yer edinme çabalarında 

bulunmalarını sağlamıştır. Bölgeye bakışını değiştiren ülkelerden en önemlisi ABD 

olmuştur.11 Eylül sonrasında hem güvenlik hem de enerji koridoru için Asya 

bölgesinin kendisi için hayati önem arz ettiğini açıklamış ve bölge üzerinde 

politikalar üretmeye başlamıştır. Dışarıda bu tür gelişmeler yaşanırken bölge içinde 

ki ülkeler gelişme trendlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Özellikle Çin 

gerçekleştirmiş olduğu ekonomik kalkınmayı sanayi, savunma ve teknoloji ile 

taçlandırıp Sovyet sonrası boşluğu değerlendirip bölgeden çıkıp küresel aktör olma 

amacındadır. Emeğe dayalı hızlı ve ucuz üretimi ile sermayeleri ülkesine çekmeyi 

başaran Çin sağladığı ekonomik gelişimi ile tüm alanlarda modernizasyonunu 

tamamladıktan sonra süper bir güç olarak ABD’nin tek kutuplu hegemonik 

sisteminin karşısına çıkmayı amaçlamaktadır. Çin’in 1980 ve 2006 arasında yaşadığı 

yıllık ortalama 9,4 oranındaki ekonomik kalkınma ülkeyi yıllık yüzde 5.6 oranında 

artan enerji tüketimine itmiştir. Enerji tüketimi, 2000 ve 2005 yılları arasında dünya 

genelindeki tüketim artışının neredeyse yarısına denk gelecek şekilde yüzde 60 

oranında artan Çin, bugün dünyanın en çok enerji tüketen ikinci ülkesidir. Çin, büyük 

kömür rezervleri sayesinde enerji ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını iç 

                                                 
139 Dr. C. KOZLU, Türkiye Mucizesi Đçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, Ankara: Türkiye Đş 
Bankası Kültür Yayınları, 1999, s. 126. 
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kaynaklarından karşılasa da, hem gittikçe artan enerji talebi hem de kömür ağırlıklı 

tüketimin yarattığı çevre sorunları ülkeyi temiz enerji kaynakları arayışına ve 

ithalatına itmektedir. Fakat Çin’in iç dinamiklerinin yanı sıra bazı uluslararası 

etkenler ülkenin enerji güvenliği ve kalkınması karşısında tehlike oluşturmakta, Çinli 

yöneticileri konu ile ilgili kapsamlı stratejiler üretmeye sevk etmektedir.140 

Çin hızlı bir ekonomik büyüme içinde ve bu büyümeyi desteklemek için 

yabancı enerji kaynaklarına ihtiyacı var.141 Çin’in önem verdiği ekonomik gelişimin 

sürdürülebilmesi, Çin’in enerji kaynaklarını kontrol edebilmesi ve güvenliğini 

sağlayabilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ekonomik gelişim, askeri modernizasyon 

ve Tayvan konuları birbirinden ayrılamaz parçalardır. Enerji kaynaklarının güvenliği 

ise bu parçaların altyapısını oluşturan bir unsurdur. Enerji güvenliği” kavramı, Çin’in 

1993 yılından itibaren net petrol ithalatçısı haline gelmesiyle birlikte ülkenin enerji 

alanındaki çalışmalarına girmiş, 2000 yılında petrol ithalatının ikiye, faturanın ise 

üçe katlanmasıyla önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. 2004 yılında Çin’in 

petrol tüketimi dünyadaki toplam tüketimin yüzde 8,2’si, petrol ithalatı ise dünya 

genelindeki toplam ithalatın 7.1’i olmuştur.142 Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 

sağlanmasında gerekli enerji temininin artık yerel kaynaklarla karşılanamaz hale 

gelmesi 21. yüzyılda Çin’i enerji güvenliğini sağlamaya yönelik stratejilere 

yöneltmiştir. Çin için enerji güvenliği, “yönetimin ulusal hedefleri٭ gerçekleştirmek 

üzere yeterli miktarda enerji temininin uygun maliyetlerle ve çevre duyarlılığı 

gözetilerek sağlamasıdır. Çin’in 2005 yılında ithal ettiği petrol 127 ton civarındadır. 

Bu rakam Çin’in toplam petrol tüketiminin yaklaşık olarak % 40’ıdır. Buna göre 

Çin’in toplam petrol tüketimi 317 milyon ton kadardır. Çin bu değerlerle dünyadaki 

ikinci büyük petrol tüketicisidir. Çin için daha da önemli olan bu petrolün yarısına 

yakınının ithal edildiği, başka bir deyişle Çin’in enerji ihtiyacı için dışa bağımlı 

olduğudur.143 Çin’in bu petrolü ithal ettiği bölgeler bellidir. Ortadoğu ve Afrika 

                                                 
140 Đ. ATA, “Çinin Enerji Güvenliği ve Politikaları”, http://www.asam.org.tr/temp/temp704.pdf.   
141 M. M. HAKKI, Türkiye,Ortadoğu Ve Avrasya’yı Neler Bekliyor?,  Đstanbul: Ötüken Yayınları, 
2007, s. 237. 
142 BP Statistical Review of World Energy 2006, Haziran 2006, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/sta
tistical_energy_review_2006/STAGING/local_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_ene
rgy_full_report_2006.pdf.   
143Ata, “Çinin Enerji Güvenliği ve Politikaları”, http://www.asam.org.tr/temp/temp704.pdf 
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ülkeleri, Çin’in en büyük petrol tedarikçileridir. Fakat ABD’nin Irak’a operasyonu 

Çin’in hayat damarlarına bir müdahale gibi olmuştur. Bu yüzden Çin Orta Asya ve 

Kafkaslara çok önem vermektedir. Çünkü ihtiyacı olan kaynakların çoğu da Pekin’in 

kuzeyinde yatıyor.144 Çin enerji güvenliğini sağlaya bilmek için yeni yollar aramakta 

yeni stratejiler geliştirmektedir. Artık kendisi için daha güvenli olan bölgelere ve 

boru hatlarına ağırlık vermektedir.145 ABD’nin izlediği küresel hakimiyet 

politikasının yarattığı baskıyı her geçen gün daha fazla hisseden Çin Halk 

Cumhuriyeti (ÇHC), Avrasya coğrafyasında özellikle Orta Asya bölgesinde yaptığı 

yeni girişimlerle hareket ve etkinlik yeteneğini genişletmeye çalışmaktadır. Çin, 

Sovyetler Birliğin dağılması ve bölge cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 

kazanmasıyla, bölgedeki etkinlik arayışlarını giderek artırmaktadır. ÇHC’nin Orta 

Asya politikasını, genelde olarak uluslararası konjonktür, özelde ise ulusal tehdit ve 

çıkar algılamaları şekillendirmektedir.146 

Ayrıca Rusya ve Đran ile kurduğu ikili ili şkilerin sonucunda gerçekleşen 

silah-teknolojisi transferleri (özellikle nükleer enerji alanında ) Çinin bölgede gücünü 

artırmıştır. Çin; Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’la arasında 

yaşanan tüm sınır sorunlarını ŞANGHAY ĐŞBĐRLĐĞĐ ÖRGÜTÜ bünyesinde kendi 

aralarında çözmüştür. Bu beşli Şanghay Đşbirliği Örgütüne daha sonra Moğolistan, 

Hindistan, Afganistan, Đran ve Pakistan’ı gözlemci statüsünde alarak genişleme 

sürecine girmişlerdir.147 Çin’in ŞĐÖ’ ye verdiği önem, esas olarak bu bölgeye verdiği 

öneme paraleldir. Nitekim ikili ilişkiler bağlamında, bölge ülkeleri arasında 

kendilerine özel önem verilen Özbekistan ve Kazakistan’ın stratejik konumları 

dikkatle değerlendirildiğinde, Çin’in Orta Asya politikasının temel amaç ve 

gerekçeleri de ortaya çıkmaktadır. Pekin’i Orta Asya Cumhuriyetleri ile 

                                                 
144 Hakkı, Türkiye, Ortadoğu Ve Avrasya’yı Neler Bekliyor, s. 237. 
145 China’s oil pipeline dream come true, http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-
05/26/content_600633.htm.     
146G. OĞAN, “Çin’in Orta Asya’da Nüfuzu Artıyor”, http://www.asam.org.tr/temp/temp126.pdf .   
147 Adıbelli, Büyük Avrasya Projesi: ABD,Rusya Ve Çin’in Varolma Mücadelesi, ss. 36-39. 
 Söz konusu ulusal hedefler ise,“ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi, Tayvan’ın bağımsızlığının ٭
engellenmesi, Çin’in küresel düzeydeki gücünün pekiştirilmesi ve sürdürülmesi”, Çin Komünist 
Partisi’nin (ÇKP) varlığını devam ettirmesidir.”  Enerji güvenliğini sağlamak üzere oluşturulan 
stratejinin ana maddeleri ise tasarrufa öncelik vermek, yurtiçi kaynaklara dayanmak, farklı enerji 
kaynaklarının gelişimini desteklemek, bilim ve teknolojiyi esas almak, çevre koruması ve enerji 
kaynakları temini konularında uluslararası işbirliği yaparak karşılıklı fayda sağlamak olarak 
belirlenmiştir. 
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yakınlaşmaya iten en önemli iki unsur, ekonomik ve siyasi faktörlerdir. Artan enerji 

ihtiyacı, Çin’i Orta Asya enerji kaynaklarına yakın olma zorunluluğu ile karşı karşıya 

bırakmaktadır.148 Bölgesel bir güç olarak Avrasya NATO’su oluşturmaya 

çalışmaktadırlar. Đşte bu nedenle ABD Çin’i düşman olarak görmektedir. Soğuk 

savaş sonrası ortaya çıkan yeni süreç içerisinde Çin ABD ve Rusya Avrasya 

coğrafyasında meydana gelen güç boşluğunu doldurmak için mücadele etmektedir. 

Sonuçta Çin’in gelecekteki rolü; onu sistemine düşman olarak görüp engellemeye 

çalışan ABD ile mücadele olacaktır. ABD ile her alanda mücadeleyi amaçlayan Çin 

ABD’nin oturmuş liderlik geçmişinin farkında bunun için uluslararası kurallara 

devler arenasında yalnız kalmamak için uyum gösterecektir. 

2.5.Đran Petrol ve Gaz’ın Nükleer Güce Dönüşümü 

Đran’ da Şahı’ destekleyen büyük burjuvazinin 1979’da tasfiye edilerek, 

önemli sanayi ve ticaret kuruluşlarının tümüne yakınının kamusallaştırılması ve 

finans sektöründe devletin mutlak tekel kurması, genel olarak ekonomide merkezi 

planlamanın hakim olduğu bir dönemi başlatmıştır. “Devlet kapitalizmi” nitelemesini 

hak eden bu yapıda devlet ekonomik hayatın tüm alanlarında asıl karar alıcı 

konumdadır.149 Bunun yanında toplumun hemen herkesimi devlet tarafından 

desteklenmektedir. Đran; petrol, doğal gaz ve diğer büyük ölçekli isletmeler üzerinde 

devlet mülkiyetinin olduğu, kırsal bölgelerde tarımsal üretimin yapıldığı, özel ticaret 

faaliyetlerin ise sınırlı düzeyde işlediği bir ekonomik yapıya sahiptir. Devlet 

sektörünün yanında, “Bonyad” diye tabir edilen ve büyük ekonomik ayrıcalıklarla 

faaliyet gösteren vakıflar (kooperatif) ekonomide önemli pay sahibidirler. 2000’li 

yıllara girilmesiyle birlikte ise, ekonominin serbestleştirilmesine yönelik olarak, 

özelleştirme ve daha fazla yabancı yatırıma açılması söz konusu olmuştur. Đran petrol 

ekonomisine sahip bir ülkedir.1990’ların sonunda petrol fiyatlarındaki düşüşler 

nedeniyle daralan Đran ekonomisi 2000 yılından günümüze kadar, petrol fiyatlarının 

tekrar yüksek seyretmesi ile canlanmıştır. Đran ekonomisinin petrol gelirlerinden 

etkilenen yapısı hükümetin ekonomik alandaki en önemli konularından birini 

                                                 
148 Gökçen, “Çin’in Orta Asya’da Nüfuzu Artıyor”, 
http://www.asam.org.tr/temp/temp126.pdf.  
149 Y.CANKARA, Yeni Oyun Đran’ın Nükleer Politikası, Đstanbul :  IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005, 
ss. 65-68. 
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oluşturmaktadır. Đran dış ticaret fazlası veren bir ülke olmakla birlikte, toplam 

ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini ve devlet bütçesinin % 40–70’ini petrol gelirleri 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, petrol fiyatlarındaki artış devlet gelirleri üzerinde 

büyük bir etki yaratmaktadır. Đran ayrıca nükleer faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nin çıkartmış olduğu Kararlar ile ekonomik yaptırımlar 

ile karsı karsıya kalmaktadır. Bu yaptırımlar daha çok Đran’ın uluslararası faaliyette 

bulunan banka ve temsilcilikleri ile Đran’la iş yapan belli şirketlere finansman 

sağlayan kurumları hedef almaktadır. Đran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 

tartışmaların ve bu bağlamda ekonomik yaptırım hususunun BM platformunda 

değerlendirilmeye devam edileceği beklenmektedir.150 2005 yılında Đran ekonomisi 

büyüme oranı, OPEC’in 16.03.2005 tarihinde yürürlüğe koymuş olduğu ve Đran için 

belirlenen günlük 4.037 milyon varil üretim kotasına rağmen yeni Meclis’çe 

öngörülen kamu harcamalarındaki yüksek artış neticesinde %6.1 olarak gerçekleşmiş 

olup 2006 yılında petrol üretiminin azalması ve ithalattaki artış nedeniyle %5.5 

olarak gerçekleşmiştir. Yükselen petrol fiyatları ile beraber 2007 büyüme oranı % 

5.7’ye ulaşmıştır. Petrol gelirlerindeki bu artışla hükümetin genişletici maliye 

politikalarını sürdürmesi ve özel tüketim ve yatırım harcamalarının artması 

beklenmektedir. Đran OPEC’in ikinci en büyük petrol üreticisidir ve dünya petrol 

rezervlerinin 92.9 milyar  (başka kaynaklara göre 125-132 milyar ton arası) tonla ile 

% 9’unu ve doğal gaz rezervlerinin % 17’sini elinde bulundurduğu dikkate alınırsa 

Đran’ın gücü ve önemi anlaşılır hale gelecektir.151 Đran’ın ham petrol rezervlerinin 

önemli bir bölümü Irak sınırı yakınındaki Kuzistan’da bulunmaktadır. Đran petrol 

ihracatının yaklaşık yarısını Asya pazarına, geriye kalanını ise Avrupa ve Afrika’ya 

yapmaktadır. Đran ham petrol üretiminde dünya dördüncüsüdür. Đran 32 tane petrol 

üretim alanına sahiptir. Đran var olan sorunlara rağmen 2005 yılında günlük 4.8 

milyon varil seviyesinde üretim yapmıştır. Ayrıca üretimi 2010 yılına  kadar 5.6, 

2020 yılına  kadar 7.3 varil seviyesine  çıkarmayı planlamaktadır.  Đran kanıtlanmış 

doğal gaz rezervleri ile dünyanın ikinci büyük ülkesidir. Ayrıca Đran’ın doğal gaz 

rezervlerinin % 62’lik kısmı birleştirilemeyen alanlarda bulunmakta ve tam olarak 

                                                 
150DEĐK Đran Ülke Bülteni, Mart 2008, 
 http://www.deik.org.tr/Pages/TR/DEIK_BultenDetay.aspx?bDetId=100&IKID=10.  
151 T.ARI, Irak Đran Ve ABD: Önleyici Savaş, Petrol ve Hegemonya, Đstanbul: Alfa Yayınları, 2004, s. 
118. 
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işletilememektedir.  Bu yüzden büyük bir potansiyele sahip gözükmektedir. Đran’ın 

yaklaşık 27 trilyon m³ doğal gaz rezervine sahip olduğu sanılmaktadır. Bu Rusya’dan 

sonra dünyanın en büyük doğal gaz rezervine işaret etmektedir. Đran’ın doğal gaz 

rezervleri Güney Pars bölgesindeki ‘off-shore’ sahada yoğunlaşmıştır. Bu rezervler 

büyük ölçüde geliştirilmemiş sahalardır Artan iç tüketime rağmen Đran aynı zamanda 

önemli bir doğal gaz ihracatçısı olmaya adaydır. Đran 2006 yılında 3,708 ft³ doğal gaz 

üretmiştir. Đran ayrıca Bulgaristan üzerinden Avusturya’ya doğal gaz ihraç etmeyi 

hedeflemektedir. Đran’ın diğer potansiyel doğal gaz pazarları Ermenistan, Ukrayna, 

Avrupa, Pakistan, Hindistan, Tayvan, G. Kore ve Çin’dir.152 Đran’ın en önemli amacı 

üretimi artırmayı başarıp dünya piyasalarındaki yalnızlığına son vermek kendisine 

uygulanan ambargoları kaldırmaktır. Đran 2004 yılı üretimi 4 milyon varil/gün 

bulmuş ancak bunu uluslararası ortaklıklar yaratarak daha da arttırmayı 

amaçlamaktadır. Bununla 2010’dan önce 5 milyon varillik üretime ulaşmayı 

hedeflemektedir. Đran çok uluslu firmalarla işbirliğini geliştirirse üretim artışı 

sağlayabilecek Asya pazarlarının katkısıyla OPEC hedeflerine zarar vermeyecektir. 

Sonuçta Đran alternatif bir güç adayı olarak yükselebilecektir.153 Đran Avrasya’da 

özellikle Hazar Bölgesi hidrokarbonlarını kendisine uygulanan tecride son 

verebilmek ve uluslararası ticari sisteme girebilmek için bir fırsat olarak 

görmektedir.154 Bunun için bölgede aktif politikalar uygulamaktadır. Đran bölgesel 

alanda Rusya ve Çin’le ilişkilerini geliştirmiş Şanghay Đşbirliği Örgütünün 

Bünyesine girmeyi başarmıştır. Son yıllarda özellikle nükleer programı ile 

gündemdeki yerini koruyan ve bu alandaki faaliyetlerini durdurması konusunda 

uluslararası arenanın baskısı altında olan Đran, güvenlik alanında ve uluslararası 

alanda yaşadığı sıkıntıları dengelemek adına bölge ülkeleri ve bölgede etkili olan 

Rusya-Çin ikilisiyle işbirliği arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 

gözlemci statüsünde bulunduğu ŞĐÖ’ ye tam üyelik de Đran’ın üzerinde çalıştığı 

projelerden birini teşkil etmektedir. Đran’ın ŞĐÖ’ ye daimi üyeliği, Avrupa ve ABD 

karşısında daha güçlü ve bağımsız olmasını sağlayacağından Đran için öneme haiz 

iken, ABD Đran’ın muhtemel üyeliğine kaygıyla yaklaşmaktadır. Bunun en güzel 

                                                 
152  DEĐK. Đran Ülke Bülteni Mart 2008, 
 http://www.deik.org.tr/Pages/TR/DEIK_BultenDetay.aspx?bDetId=100&IKID=10.  
153 M .BĐLGĐN, Avrasya Enerji Savaşları, Đstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005, ss. 61-62. 
154 Arı, Irak Đran Ve ABD, s. 118. 
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örneği ise Donald Rumsfeld’in Singapur Konferansı’nda “Terörle mücadele etmek 

istediğini söyleyen bir forumun, dünyadaki terörist ülkelerin başında yer alan bir 

ülkeyi bünyesine almak istemesi oldukça ilginç” açıklamasını yapmasıdır. Bunun 

karşılığında ŞĐÖ Genel Sekreteri Zhang Deguang da “Gözlemci statüsündeki 

üyelerimize teröre sponsor ülkeler tanımlaması yapılmasına katlanamayız. Eğer 

teröre sponsorluk ettiklerine inansaydık onları örgütümüze davet etmezdik” cevabını 

vermiştir. ABD’nin bu konuda kaygılı olmasının en önemli nedeni ise, genişleyecek 

olan bir ŞĐÖ’ nün dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin ve nükleer cephanenin 

oldukça geniş bir bölümünü kontrol edecek olması ve başka bir tabirle bombalara 

sahip bir OPEC şekline bürünmesidir. Bunun haricinde toplam nüfusu, dünya 

nüfusunun yarısına eşit olan bu örgütün güçlenerek diğer önemli bölge devletlerini 

bünyesinde barındıracak olması da hiç kuşkusuz ABD’nin isteyeceği bir şey 

olmayacaktır.155 Tabi bunda önemli etken ABD’ni 11 Eylül sonrasında açıkladığı 

“Şer Ekseni” ülkelerdir. Bu ülkeler arasında Đran’ın varlığı Rusya’yı olası Đran 

harekâtı nedeni ile tedirgin etmiştir. Ayrıca Rusya Avrasya coğrafyasında bir Petro-

Gaz bloğu kurmaya ve bu sayede Batının bağımlılığının devamlılığını sağlamaya 

çalışmaktadır. Ayrıca Çin’in sağladığı ekonomik gelişmenin devam edebilmesi için 

enerjiye ihtiyacı vardır bunu sağladığı alan ise Đran’dır. Bunun için Rusya ve Çin’in 

Küresel politikalarını gerçekleşebilmesi için Đran ve yer altı zenginlikleri önemli bir 

aktör olarak durmaktadır. Đran’ın Avrasya coğrafyasında önemli bir aktör olmasını 

sağlaya diğer bir neden gerçekleştirmiş olduğu nükleer faaliyetlerdir. Hamaney ve 

Rafsancani ile başlayan nükleer silahlara sahip olma programları son dönemde 

Ahmedinecad ile devam etmektedir. Đran bu konuda özellikle Rusya ve Çin’den 

büyük destek almaktadır. Đran santrifüj uranyum zenginleştirme ve plütonyum 

ayrıştırma tesisi geliştirme çalışmaları başta ABD ve Đsrail olmak üzere tüm Batılı 

ülkeleri tedirgin etmiştir156. Đran’ın bulunduğu coğrafyada en büyük güç olmaya aday 

olması tedirginliklerini daha da artırmaktadır. Ayrıca Đran balistik füzelere de cruise 

füzelerine de sahiptir ve iki tip füzeyi de üretebilmektedir. Đran  ayrıca Kuzey 

Kore’den Scud füzeleri aldı Đran buna ek olarak Şahap-4 üzerinde çalışmakta ve son 

yaptığı denemelerde başarılı olmuştur. Bu füzeler 2000 km menzilli 1000 kg savaş 

                                                 
155A. CELALĐFER, Şanghay Đşbirliği Örgütü ve Đran, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=441.   
156 Cankara,Yeni Oyun Đran’ın Nükleer Politikası, s. 79.  
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başlığı taşıma kapasitesine sahip bulunmaktadır.157 Bu füzenin diğer bir özelliği ise 

Đsrail’in Arrow savunma füzelerini tehdit etmesidir ( Đran Đsrail sınırı 1020 km Kuzey 

Kore’den aldığı Nodong füzelerini geliştirip Şahab-3 füzelerini yapmıştır bu 

füzelerin menzili ise 1300 km.dir. Đsrail sınır ve füzelerin menzil farkının kendisinin 

Arrow güvenlik sistemini etkisiz kılabileceğini düşünerek tedirgin olmaktadır).158 

ABD ve Đsrail’den gelen baskılara 

Đran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad: “ ülkesinin barışçı amaçlı 

nükleer güce sahip olma hakkının bulunduğunu ve bazı ''kabadayı'' ülkelerin bu 

haklarını engelleme çabalarına direneceklerini söyledi”. BM Genel Kurulunda 

konuşan Ahmedinecad, ''Büyük Đran halkı kabadayılığa direnecek, haklarını 

savunacaktır'' dedi. Đran ulusunun diyalogdan yana olduğunu belirten Ahmedinecad, 

''ama yasa dışı taleplerini de kabul etmeyeceğiz'', diye konuştu. Ahmedinecad 

konuşmasında ABD ve Đsrail'i eleştirdi. ''Amerikan imparatorluğu yolun sonuna 

geliyor'', iddiasını dile getiren Ahmedinecad, bu ülkede yapılacak başkanlık 

seçiminde iş başına gelecek liderin, ''ülkesinin dışına müdahale etmeyi bırakması 

gerektiğini'' söyledi. Ahmedinecad, Đsrail'e ilişkin olarak da ''Siyonist rejim çöküşün 

tam eşiğinde'', ifadesini kullandı. Ahmedinecad, ''Günümüzde artık Siyonist rejim 

çöküşün tam eşiğinde. Onlar için artık kendilerinin ve destekçilerinin açtıkları lağım 

çukurundan çıkış yolu kalmamıştır'', şeklinde konuştu. Đran Cumhurbaşkanı, ''eli 

kanlı Siyonistler, Avrupalıları ve Amerikalıları yönlendiriyor'', şeklinde karşılık 

vermektedir.159 

2.6.Şanghay Đşbirli ği Örgütü 

Yirmi birinci yüzyılda eski uluslararası sistemdeki ittifak ve paktlar yerini, 

bölgeselleşme trendiyle ekonomik gelişme, güvenlik ve askeri işbirliği amacıyla AB 

ve NATO gibi bölgesel organizasyonlara bırakmıştır. Şanghay Đşbirliği Örgütü 

(ŞĐÖ), küresel jeopolitiğin 'mihver' bölgesinde (Orta Asya) oluşmakta olan yeni bir 

bölgesel organizasyon modeli olarak, uluslararası sistem ve politikada yerini 

                                                 
157 Ibid., s. 80. 
158 R.WALPOLE , “Foreing Misilse Developments and Balistic Missile  Threat to the United States 
Though 20015”,  https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/1999/walpole.htm. ,16 
September 1999. 
159 http://www.globalstrateji.org/TUR/Arama_Sonuc.ASP.  
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almaktadır. ŞĐÖ’ nün güvenlik yapılanması NATO karşıtı bir yapılanma veya yeni 

bir Varşova Paktı gibi algılansa da aslında uluslararası politikada dengeleyici bir güç 

odağına dönüşmekte olduğu söylenebilir. Zaten ŞĐÖ uluslararası sistemde bölgesel 

güvenlik rejimini tesis ederek, küresel güvenlikte ciddi inisiyatifler üstlenmeyi 

hedeflemektedir. Bugünkü konjonktürde güçlenerek bölgesel ve küresel dengeler 

açısından etkinliğini artırmaya çalışan örgütün uluslararası politikada yeni bir güç 

merkezi olacağı tahmin edilmektedir. Birçok stratejist tarafından, Yeni Dünya 

Düzeni’nin üç kutuplu bir hale geldiği ve bunların ABD, AB ve Rusya-Çin-

Hindistan stratejik üçgeninden oluştuğu söylenmektedir. Bu noktada ŞĐÖ’ nün 

kurucu ve lider devletleri olan Rusya ve Çin stratejik çıkarlarının, örgütün oluşum ve 

gelişiminde daima 'belirleyici' olacağı varsayılabilir.160 Rusya açısından, Basra ve 

Akdeniz’e inmek, Avrasya’nın petrol ve doğalgazını kontrol etmek, Orta Asya ve 

Kafkasya’ da eski hâkimiyetini yeniden kurmak önemlidir. Çin için ise, Batı’ ya 

açılmanın en kısa ve ekonomik yolu olması, iç güvenliği ve ülke bütünlüğünün 

devamı, artan enerji ihtiyacı, bölge üzerinde Batı etkisinin önlenmesi, kuzey ve 

kuzeybatı sınırlarının güvenlik altına alınması açılarından stratejik ve jeopolitik değeri 

olan Şanghay Bloğu, bölgedeki Sovyet sonrası oluşan güç boşluğunu dolduracak yeni 

bir oluşumdur.Avrasya coğrafyası, SB’nin dağılmasından sonra yeni bir güç 

mücadelesine sahne olmakta ve bu ortamda da Şanghay Bloğu giderek önem 

kazanmaktadır. Dünyada yaşanmakta olan belirsizliklere ve siyasal değişimlere 

paralel olarak yeni bir ekonomik ve siyasal coğrafya oluşmaktadır. Avrasya’nın 

zengin enerji kaynakları çevresindeki bu oluşumlar, 21. yüzyılın yeni düzeninin 

oluşmasında birinci dereceden jeopolitik öneme sahiptirler.  Tayvan Sorunu ve 1996 

yılı içinde ABD-Japonya arasında genişletilerek yenilenen Güvenlik Antlaşması Çin’ 

i, Rusya ile daha yakın bir işbirliğine doğru yönlendirmektedir. Hemen sonra da Çin 

ile Rusya arasında 21. Yüzyılda Stratejik ortaklığı geliştirmeyi amaçlayan Çin-Rus 

Stratejik Ortaklık Deklarasyonu imzalanmıştır. Buna göre her iki ülke de, ne stratejik 

nükleer füze saldırısı karşısında birbirlerini hedef yapmamaya ve ne de birbirine 

karşı ilk saldıran ülke olmayacaklarına dair söz vermişler ve böylece Rusya Çin’i 

                                                 
160 M. EKŞĐ, “Şanghay Đşbirliği Örgütünün OPEC ve CSTO Ekseninde Açılımı”, 
http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Icerik=1161.  
Erişim (03.09.2007).  
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tanımıştır.”161 Johns Hopkins Üniversitesi Dış Politika Enstitüsü uzmanı David 

SATTER bu ortak bildirgenin  iki ülkenin dünyada kuvvet dengesini kendilerinden 

yana değiştirme niyetini ortaya koyduğu vurguluyor.162Nitekim Çin için önemli olan, 

kuzey ve kuzeybatı sınırından gelebilecek potansiyel tehditleri yok etmek, Rusya ile 

iyi ili şkiler oluşturarak birçok konuda Rusya’nın desteğini sağlamak, 1997 yılına 

kadar süren Avrasya’daki ABD-Rus yakınlaşmasını engellemek ve uygun bir dış 

çevreyi oluşturmaktır. Böylece, Rusya ile oluşan stratejik ortaklık, uygun bir dış 

çevrenin devamlılığını sağlayacak ve Rusya’nın Çin karşıtı bir ittifaka katılmasını 

önleyecektir.163 Orta Asya’nın Fergana Vadisindeki Đslâmi hareketlerin en aktif 

olduğu yöreden başlayarak fundamentalizmin yayılma tehlikesi de, bölgede endişe 

kaynağıdır.164 Teröre, aşırı akımlara ve uyuşturucuya karşı 26 Nisan 1996 tarihinde, 

Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın yetkilileri kendi inisiyatifleri ile 

Şanghay’da toplanarak Şanghay Beşlisi’nin doğmasını temin etmişlerdir.165 ŞĐÖ’ nün 

kuruluş ve zirve bildirilerine göre, örgütün temel amacının; terörizm, ayrılıkçılık ve 

aşırılıkçılığa karşı bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak ve geliştirmek olduğu 

belirtilmişti. ŞĐÖ’ nün kuruluşu Çin-Rus ilişkilerinin başlamasıyla olmuştur. 

Özellikle Çin’in “Çok Kutuplu Dünya” politikasını gerçekleştirmek için böyle bir 

bölgesel teşkilata ihtiyacı vardı. Bu hususta, Samuel HUNTINGTON şöyle 

demektedir; Đktisadi bütünleşmenin ön şartı eğer kültürel ortaklık ise, Doğu Asya’da 

geleceğin temel ekonomik bloğu ise, muhtemelen Çin etrafında toplanacaktır, diye 

yorumlamaktadır. Çin-Rus iyi ilişkilerinin başlangıcı Sınır Anlaşmaları dır: “1991, 

1994, 1996 ve 1997’ deki anlaşmaları ile ilk defa Çin ile Rusya arasındaki sınırların 

uzunluklarının doğru olarak belirlenmiş ve işaretlenmiştir. Bunun yanında, sınırlarda 

güvenliği sağlayıcı önlemler ve sınırın her iki tarafında 100 km.lik sahada askeri 

                                                 
161 Karakurt, Ekici, “Avrasya’da Yeni Nüfuz Yarışı: Şanghay  Đşbirliği Örgütü (ŞĐÖ)’ne  Karşı Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP), 
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/45/web/makaleler/Oktay_KARAKURT_Kenan_Mehmet
_EKICI.htm.   
162 Hakkı, Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor, s. 236. 
163 Karakurt, Ekici, “Avrasya’da Yeni Nüfuz Yarışı: Şanghay Đşbirliği Örgütü (ŞĐÖ)’ne  Karşı Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP), 
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/45/web/makaleler/Oktay_KARAKURT_Kenan_Mehmet
_EKICI.htm . 
164  E. BĐLGĐN,  “ABD’nin Orta Asya Siyaseti”, Geçiş Sürecinde Orta Asya Cumhuriyetleri, (Editör 
M. K. ÖKE), Đstanbul: Alfa Yayınları, 1999,  s. 238. 
165Oğan, “Çin’in Orta Asya’da Nüfuzu Artıyor”, http://www.asam.org.tr/temp/temp126. Erişim (1 
Ekim 2005). 
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güçlerde ve silahlarda sınırlandırmalar getirilerek, siyasi ve askeri istikrar yeniden 

kurulmuştur. Çin-Rus Sınır Sorununun çözülmesi aynı anda, Orta ve Doğu Asya’nın 

güvenliğine de önemli bir katkı sağlamıştır.” 16626 Nisan 1996 tarihinde Çin, Rusya, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri Şanghay’da yaptıkları ilk zirvede, 

Sınır Bölgelerinde Askeri Alanda Güvenliği Güçlendirmeye Đlişkin Antlaşmayı 

imzalamışlardır. Atlaşma uyarınca, taraflar birbirlerine karşı askeri tatbikat 

yapmamayı askeri tatbikatları alan ve sayı itibari ile sınırlandırmayı ve sınır 

bölgelerine yakın 100 km² alanda askeri harekatlar da dahil olmak üzere önemli 

durumları birbirlerine rapor etmeyi taahhüt etmişlerdir.167 Bu anlaşmanın esas amacı, 

bu beş ülkenin sınır bölgelerinde barış, istikrar ve güvenliği sağlamak, Asya Pasifik 

Bölgesinde ve hatta dünyada barış ve güvenliğin korunması ve güçlendirilmesi için 

yeni bir güvenlik modeli geliştirmek168 şeklinde olmuştur. Şanghay’daki zirvenin güç 

merkezleri Çin ve Rusya’dır. O andaki zirvenin ana konusu Çin ve Rusya arasındaki 

bazı sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasıdır. Rusya ile Çin arasında 7400 

km2’lik sınır konusunda, Sovyetler Birliği döneminden beri sürüp gelen 

anlaşmazlıkları söz konusu idi.169 

Đkinci zirve, 24 Nisan 1997 tarihinde Moskova’da yapılmıştır. Bunda da 

taraflar, Sınır Bölgelerinde Karşılıklı Askeri Kuvvetlerin Azaltılmasına Đlişkin 

Anlaşma’yı imzalamışlardır. Böylelikle sadece savunmaya ait bölgelerin korumasına 

izin verildi.. Bu antlaşmayla bir denetleme organı oluşturulacak ve organın görevi 31 

Aralık 2020 tarihinde sona erecek, fakat gerekirse taraflar antlaşmayı 

uzatabileceklerdir.170 Böylelikle ŞĐÖ’ nün oluşmasında ki ilk iki adım olarak ; Sınır 

Bölgelerinde Askeri Güvenliği Pekiştirme Antlaşması ile Sınır Bölgelerinde Askeri 

Güçlerin Azaltılması Antlaşması hayata geçirilmiş oldu.171Üçüncü zirve 3 Temmuz 

1998 tarihinde Alma Ata’ da toplanmış ve zirvede bölgenin barış ve güvenliğini 
                                                 
166 Karakurt, Ekici, “Avrasya’da Yeni Nüfuz Yarışı: Şanghay  Đşbirliği Örgütü (ŞĐÖ)’ne  Karşı Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP), 
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/45/web/makaleler/Oktay_KARAKURT_Kenan_Mehmet
_EKICI.htm.  
167 K. KARACA, Dünyadaki Yeni Güç Çin Tek Kutuptan, Çift Kutuba, Đstanbul: IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, 2003, s. 106. 
168 M. S. EROL, “Avrasya’ da Güç Mücadelesi: Şanghay Beşlisi ya da Mahşerin Beş Atlısı”, Stratejik 
Analiz,  Cilt 2, Sayı 14, Haziran 2001, ss. 69-70. 
169 Ibid. 
170 Karaca, Dünyadaki Yeni Güç Çin Tek Kutuptan, Çift Kutuba,  s. 106. 
171 M. BĐLGĐN, Türkiye’nin Küresel Konumu, Đstanbul:  IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, s. 458. 
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geliştirme, bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmeleri konusunda görüşmeler 

yapılmıştır.zirvede  toprak bütünlüğüne, egemenliğe saygı ilkelerine ve içişlerine 

karışmama  konularında  kesin antlaşma yapılmıştır. Şanghay’da başlayan bu 

bölgesel işbirliği, bu toplantı ile etnik bölücülük, aşırı dinci akımlar ve uyuşturucu 

konularında tam mutabakat sağlandı. Zirve bildirisinde ki en önemli madde etnik 

bölücülük, etnik ayrımcılık ve aşırı dinciliğin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ve 

her ülke sınırındaki suçlar ile mücadele edilmesi olmuştur. Bu madde ile Rusya’nın 

Çeçenistan’da Çin’in Doğu Türkistan’da yürüttüğü dünya devletlerinin kabul 

etmediği politikalar, bölgesel işbirliği mantalitesi ile uygulanabilir hale getirildi.172 

25 Ağustos 1999 tarihinde, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan dördüncü 

zirvede de yine, bölge güvenliği ve dünya çapındaki problemler ele alınmış, farklı 

konularda görüş alışverişinde bulunulmuş ve ülkelerde arasında karşılıklı güven 

arttırıcı ortamın daha da geliştirilmesi yönünde bir deklarasyon yayınlanmıştır. 

Ayrıca, liderler insan hakları bahanesiyle ülkelerin içişlerine karışılması gibi BM 

yasasına aykırı tavır ve faaliyetlere tamamen karşı olduklarını beyan etmişlerdir. 

Zirve sonunda yayınlanan ortak bildiride, “NATO’nun genişlemesi, Irak, Bosna ve 

Kosova’daki gelişmelerle tartışmaya açılan ABD ve NATO merkezli tek kutuplu 

dünya düzenine karşı Çok Kutuplu dünya kavramı ortaya atılmış ve BM Güvenlik 

Konseyi’nin onayı olmadan uluslar arası alanda güç kullanma tehdidinde 

bulunulmasına karşı olduklarını”173 da özellikle vurgulamışlardır.  Bu zirvede Çin ile 

Kırgızistan yeni bir sınır antlaşması ile 1000 km² uzunluğundaki ortak sınırlarını 

bütün problemlerden arındıracak bir antlaşma imzaladılar.174 

Şanghay Beşlisi’nin beşinci zirvesi, 5 Temmuz 2000 tarihinde Tacikistan’ın 

başkenti Duşanbe’de yapılmıştır. Bu zirveye, Tacikistan’ın daveti üzerine 

Özbekistan’da gözlemci olarak katılmıştır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov, 

Şanghay Beşlisi’ne girme niyetini ve örgütün adının “Şanghay Birliği” olarak 

değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Özbekistan’ın aynı coğrafyada benzer 

sorunlarla karşılaştığı düşünülürse örgüte Şanghay Beşlisine olan ilgisi 

                                                 
172 Karaca, Dünyadaki Yeni Güç Çin Tek Kutuptan, Çift Kutuba, s. 106. 
173 Erol, “Avrasya’ da Güç Mücadelesi: Şanghay Beşlisi ya da Mahşerin Beş Atlısı”, s. 70. 
174 Karaca, Dünyadaki Yeni Güç Çin Tek Kutuptan, Çift Kutuba,  s. 107. 
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anlaşılacaktır.175 Bu zirve sonunda yayınlanan 19 maddelik bildirinin esas içeriği, 

önceki dört deklarasyona benzemektedir, ancak bunda askeri güvenlikle ilgili 

konular ağırlık kazanmıştır. Zirvede bölgedeki etnik ve dini bölücülere ve diğer suç 

unsurlarına, ABD’nin yürütmekte olduğu NMD (Ulusal Füze Savunma Sistemi)’ye 

karşı oluşan tutumlar değerlendirilmiş ve 21. yüzyıla yönelik işbirliğinin çerçevesi 

çizilmiştir. Çin’in birliği ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Tek Çin 

Đlkesine ve Çeçenistan konusunda da Rusya’ya destek verildiği bildiride açıkça 

belirtilmiştir. Yayınlanan deklarasyonda, siyasi ve askeri işbirliği, güvenlik, ekonomi 

ve ticaret konuları dışında ekolojik ve kültürel konularda da işbirliğine gidilmesi 

yönünde öneriler sunulmuştur. Ayrıca bölgesel ve uluslar arası sorunlarla ilgilenen 

diğer ülkelerin de Şanghay Beşlisine katılması ortamı oluşturulmuştur. Bu zirvenin 

başka bir özelliği de beş ülke liderinin öncülüğünde başlatılan farklı düzeydeki 

işbirliği mekanizmasının resmen oluşturulmasıdır. Karşılıklı i şbirliği konusunda bir 

Koordinasyon Konseyi’nin kurulması ve buna Şanghay Beşlisi Çalışma Organı 

statüsü tanınması kararlaştırılmıştır.176 

Zirvede, örgütün çalışma mekanizmasının geliştirilmesi ve beşlinin 

niteliğinin danışmanlık organı olmaktan çıkarılarak bölgesel ve küresel güvenlik 

içerecek bir nitelik kazanmasına çalışılması gündeme gelmiştir. Ayrıca, bölgedeki 

etkin ve dini bölücülere ve suç unsurlarına, ABD’nin yürütmekte olduğu Ulusal 

Füze Savunma Sistemine karşı oluşan tutumlar değerlendirilmiş ve 21. yüzyıla 

yönelik işbirliği çerçevesi tespit edilmiştir. Bu arada, Bişkek’te bölgesel anti-terör 

merkezinin kurulmasına karar verildi. Toplantıya katılanlar üyeler arasında, iki 

veya çok taraflı ticari-ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesi hususunda anlaştılar. 

Nitekim Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Çin ile Kazakistan 

arasındaki ticaretin son bir yıl içinde 1 milyar Amerikan Doları olarak 

gerçekleşmesinin, iyi bir başlangıç olduğunu belirtmiştir. 

Şanghay Beşlisinin, Beşinci Zirvesinde, üye ülkeler Afganistan sorununa 

yaklaşımlarının aynı olduklarını gördüler. Zirvede, Afganistan’daki çatışmaların 

silâhla değil Birleşmiş Milletler ve Şanghay Beşlisi gibi uluslararası örgütler 

                                                 
175 Bilgin, Türkiye’nin Küresel Konumu, s. 459. 
176Erol, “Avrasya’ da Güç Mücadelesi: Şanghay Beşlisi ya da Mahşerin Beş Atlısı”, s. 71. 
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aracılığıyla çözülmesi gerektiğine karar verdiler.17715 Haziran 2001 tarihinde 

Şanghay’da yapılan altıncı zirvede Özbekistan’ında katılımıyla Şanghay Beşlisi, 

Şanghay Đşbirliği Örgütü (SCO)’ne dönüştürmüştür. Altı ülkenin liderleri, ekonomik 

işbirliğini öngören SCO beyannamesi ile bölgesel güvenlik konularını da kapsayan 

Şanghay Antlaşmasını imzalamışlardır; 

• Türkistan Bölgesinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına, 

• Küresel ve bölgesel sorunlar konusunda işbirliği yapılmasına, 

• Bişkek’de kurulan Anti Terörizm Teşkilâtı’nın işlevinin arttırılmasına 

karar vermişlerdir. 

Böylece Şanghay Beşlisi, Çin’in diğer dört sınırdaş ülkesi arasındaki 

antlaşmaların tamamlamasıyla görevini tamamlamış ve bölge güvenliği ile ekonomik 

işbirliği konularını da üstlenen Şanghay Đşbirliği Örgütüne dönüştürülmüştür. Bu 

örgüt başlangıçtaki sınır anlaşmazlıklarına çözüm getirilmesi ve askeri güvenliğin 

oluşmasından sonra aralarında siyasi, güvenlik, istihbarat, ekonomik ve ticari 

işbirliğine dek gelişmiştir. Đki taraflı işbirliğinden çok taraflı işbirliğine dönüşen 

örgüt, farklı alanlarda ve içeriği giderek zenginleşen bir bölgesel pakta 

dönüşmüştür.178Ancak ŞĐÖ, 11 Eylül sonrası ABD'nin bölgeye asker 

konuşlandırması üzerine kendi nüfuz alanı olan Orta Asya'da bölgesel güvenlik ve 

istikrar konusunda tek söz sahibi olma konumunu güçlendirme çalışmalarına hız 

vermeye başlamıştı. Bu bağlamda ŞĐÖ bölgedeki terör sorununa karşı, kendi özel 

'Anti-Terörizm Merkezi'ni oluşturmuş ve 'Anti-Terörizm Yapısı'nı derinleştirme 

kararı almıştı. 5 Temmuz 2005 tarihinde Asya’da önemli politik gelişme yaşandı. 

Kazakistan’ın Başkenti Astana’da toplanan Şanghay Đşbirliği Örgütü önemli iki 

karara imza atmıştır. Kararların ilki; Đran, Pakistan, Hindistan’ın gözlemci statüsünde 

örgüte üye olarak kabul edilmeleridir. Đlk gözlemci statüsünü elde eden 

Moğolistan’ın179 bulunduğu coğrafya ve jeopolitik önemi dikkate alınırsa bu 

                                                 
177 Ibid. 
178 History of Development of Shanghai Cooperation Organization 2006, 
http://www.sectsco.org/fazhanlizheng2.htm.  
179 Moğolistan’ gözlemci sıfatıyla örgüte katılma talebi 16-17 Haziran 2004’te Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te gerçekleştirilen Şanghay Đşbirliği Örgütü zirvesinde onaylandı, bölgedeki aşırı akımlar, 
terör ve uyuşturucu ile mücadelede işbirliği kararı aldı. Taşkent`teki bölgesel terörle mücadele 
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genişlemenin ne kadar hayati öneme haiz olduğu anlaşılmaktadır Đkincisi; ABD’ye 

Afganistan’da süren operasyonlarına son vermesi çağrısı yapıldı.180 Đşte ŞĐÖ’ nün bu 

yaklaşımı, Orta Asya'da güvenlik meselelerinin kendisinden sorulması gerektiğinin 

bir göstergesi olarak nitelendirilebilir.181 

ŞĐÖ bölgedeki ABD nüfuzunu sınırlamakla birlikte bölge sorunlarının bölge 

devletleri tarafından çözülmesi gerektiğini ileri sürmekte ve bu bağlamda kendi 

güvenlik sistemini oluşturmaktadır. Aynı zamanda Bildiride uluslararası politikada 

ABD'nin tek taraflı anlayışına karşı çıkarak, küresel dengelerin çok kutuplu yapıda 

gerçekleşmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

     2.6.1.ŞĐÖ’ nün Enerji Açılımı 

Dünyanın enerji ihtiyacının hızla artması ve kanıtlanmış petrol rezervlerinin 

% 17,5’e doğalgaz rezervlerinin ise % 47,5 oranında ŞĐÖ devletlerinde olması, ŞĐÖ' 

y ü doğal olarak bir enerji gücü yapmaktadır. Özellikle Rusya, ŞĐÖ çerçevesinde 

enerji işbirliğinin sağlanması amacıyla örgüt içinde bir enerji diyalogu veya enerji 

kulübü kurulmasını dile getirmektedir. 

Bu kapsamda ŞĐÖ enerji işbirliğine odaklanmakta ve en önemlisi enerji ile 

güvenlik eksenlerini paralel olarak değerlendirmektedir. Yani Bişkek Bildirisinde 

sürdürülebilir ekonomik gelişme ve güvenlik için enerji işbirliğinin temel olduğu 

vurgulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, enerjide güvenli ve 'karşılıklı kazanç 

ortaklığı'nın güvenlik ve istikrarı sağlayacağı ortaya konmaktadır. Enerji işbirliğinin 

üretici, tüketici ve transit üye ülkeleri kapsaması, ŞĐÖ’ nün uluslararası arenada 

'enerji süper gücü' olarak ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Türkmenistan'ın  

bölgede enerji işbirliğini sağlamak için örgüt içine alınması bu duruma işaret 

etmektedir. ŞĐÖ’ nün OPEC benzeri doğalgaz karteli gibi bir yapıya bürünüp 

bürünmeyeceğini zaman gösterecek olsa da, 'Ortak Enerji Pazarı' kurulmasının 

hedeflenmesi, bu yönde bir niyet olduğu izlenimi vermektedir. Enerji jeopolitiğinde 

yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkmakta olan ŞĐÖ, bu açılımlarıyla enerji 

                                                                                                                                          
merkezini açan liderler, örgütün yeni üyelerle genişlemesine yeşil ışık yakarken, terörle mücadelede 
bilgi paylaşımı konusunda uzlaştı. Zaman http://www.zaman.com.tr. Erişim (18.06.2004) 
180 Adıbelli, Büyük Avrasya Projesi: ABD, Rusya ve Çin’in Varolma Mücadelesi, s. 36. 
181 ŞĐÖ’ nün Deklarasyon metni için bakınız, http://www.sectsco.org/html/00501.html.   
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işbirliğini geliştirmekte ve derinleştirmektedir. Buradan hareketle, ŞĐÖ’ nün enerji 

kaynakları ve boru hatları güzergâhları üzerinde etkinliğini artırmaya çalıştığı 

söylenebilir.182 

ABD’nin Özbekistan ve Kırgızistan’da askerî üsler elde etmesi, bölge 

ülkeleri ile ilişkilerini stratejik ortaklık noktasına kadar taşıması ve hatta sivil 

devrimlerin arkasında durarak yönetim değişikliklerini tetiklemesi Moskova ve Pekin 

Örgüt şemsiyesi altında birleşmesine neden olmuştur. Ayrıca ABD’nin 11 Eylülde 

elde ettiği “müdahale meşruiyetini” kırmak istemektedirler.183 Orta Asya 

Cumhuriyetlerinin Örgüt konusunda tavırlarını belirleyen etkenlerin başında ise 

“dengeleme politikasına” duydukları ihtiyaç gelmektedir. Bu Cumhuriyetlerin 

neredeyse tamamının dış politikalarını denge unsuru üzerine inşa ettikleri 

görülmektedir. Bu bakımdan iki önemli bölge gücü Rusya ve Çin’in desteği ve bu 

ülkelerle işbirliği imkânı; Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan için  

önemli bir fırsattır. 

Sonuç olarak ŞĐÖ’ nün, uluslararası sistemde reel politiğe dönüşüyle tek 

taraflı ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu sistem söylemini artıracağı ve 

uluslararası politikada küresel bir oyuncu olacağı söylenebilir. Ayrıca, örgütün 

NATO’ya karşı askeri bir blok oluşturmak yerine, ekonomi-enerji alanında OPEC 

benzeri bir yapılanmaya gitmesi veya orta vadede ‘Ortak Enerji Pazarı’nın 

kurulmasını hedeflemesi beklenebilir. Özellikle Đran’ın potansiyel üyeliğinin bir 

kırılma noktası olacağı ve örgütün Batı ve ABD karşıtı bir blok olarak algılanmasına 

neden olacağı ileri sürülebilir. ŞĐÖ’ nün uluslararası dengeleri etkileme kapasitesi 

arttıkça uluslararası sistemde muhtemel sismik değişimlere yol açacağı öngörülebilir. 

Ancak ŞĐÖ’ nün gelişiminin Rus-Çin ilişkilerinin seyrine ve ABD’nin dünya 

hegemonyasını KIRMAK NOKTASINDA ÖNEMLĐDĐR.184 

Bişkek Zirvesi öncesi, Rusya Federasyonu’nun ev sahipliği yaptığı ve bir 

hafta süren “Barış Görevi 2007” adlı tatbikat da Çin Halk Cumhuriyeti’nin yanı sıra 

                                                 
182Ekşi , “Şanghay Đşbirliği örgütünün OPEC ve CSTO Ekseninde Açılımı”, 
http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Icerik=1161.  Erişim (03.09.2007) 
183G. OĞAN, “Şanghay Örgütü’nde Gündem Çok Kutupluluk ve Genişleme”, 
http://www.asam.org.tr/temp/temp451.pdf.   
184 Y. ŞĐR, Ç. DEMĐRCĐ, M. EKŞĐ, “2007’den 2008’e Avrasya’da Değişen Parametreler”, 
http://www.globalstrateji.org/tur/Icerik_Detay.asp?Icerik=1325.    
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diğer ŞĐÖ üyeleri Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’da yer aldı. 

Çoğunluğu Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan ve 6500 kişilik askeri 

personelin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, ABD’ye karşı bir güç gösterisi olarak 

yorumlandı. 

Özetle; iktisadi, kültürel, siyasi, askeri ve enerjiye dayalı işbirliğinin 

geliştirilmesi gündem kapsamında tartışıldı. 

2.7.11 Eylül ve Sonrası 

11 Eylül 2001de Newyork’daki Dünya Ticaret Merkezine ve 

Washington’daki Amerikan Savunma Bakanlığı binasına büyük bir terörist saldırı 

düzenlendi. Saldırıyı Usame Bin Ladin liderliğindeki El -Kaide üstlendi. Dünya 

Ticaret Merkezi’ne yapılan bu saldırılar bütün dünyanın teröre bakışını değiştirdi.185 

Afganistan’daki Taliban yönetiminden Usame Bin Ladin’i isteyen ABD olumsuz 

yanıt alınca Afganistan’a operasyon kararı verdi. Bu doğrultuda 7 Ekim 2001 

tarihinde Afganistan operasyonu başlatıldı.186 Afganistan’a müdahale sırasında fazla 

sorun yaşanmamış, hatta Batılı müttefiklerin desteği de alınmıştı..187 ABD’nin askeri 

bakımdan tartışmasız üstünlüğü vardı. Sadece ABD’nin Afganistan çevresindeki 

ülkelerde üs edinme sorunu vardı. Bu problemde, hiç zorlanmadan çözüldü. Başta 

Özbekistan, Kırgızistan olmak üzere ABD Orta Asya’da üs edinme imkânını elde 

etti. ABD, tarihinde ilk defa terörle mücadele kapsamında Orta Asya’ya giriyordu.188 

Pek çok şeyi değiştiren, 11 Eylül, her şeyden önce Amerikan güvenlik algılamalarını 

da değişikli ğe uğratmıştır. Bu gelişme aynı zamanda 2001 Ocağında işbaşına gelen 

Bush yönetiminin Clinton sonrası dış politikaya getirdiği daha saldırgan ve 

müdahaleci üsluba yeni bir meşruiyet de kazandırmıştır. 11 Eylül sonrasında 

Bush’un adıyla yeni Amerikan dış politikasının temel felsefesini oluşturan doktrin 

açıklanmıştır. 

                                                 
185G, Kona, “ABD’nin Müdahale Mantığı ve Irak Özelinde Yarattığı Güvenlik Sorunsalı”, 
http://gamzegungormuskona.blogspot.com/2007/08/gngrm-kona-gamze-ve-mer-arvasi-2006.html.   
Erişim(27 Ağustos 2007). 
186Ibid. 
187 T.ARI, “Washington'un Kıyameti: 11 Eylül ve Önleyici Savaş Retoriği”,  
http://www.tayyarari.com/.  
188 Zaman Gazetesi, 12 Ekim 2001, Haberler, s. 13. 
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2.7.1.Ve Bush Doktrini 

Amerikan Başkanı Bush, 11 Eylül saldırıları ve Afganistan’a yapılan askeri 

müdahale ile eşzamanlı olarak Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Bush doktrini şeklinde 

anılan bir belgeyi açıklamıştır. Eylül 2002 tarihli “ABD'nin Ulusal Güvenlik 

Stratejisi” başlıklı 31 sayfalık belge, 9 ana başlık ve bir giriş metninden 

oluşmaktadır.189 Bu belgeye göre, ABD'nin öncelikli ulusal stratejisi, özgür ve 

demokratik yönetimlerin kurulması konusundaki çabaların uluslararası örgütlerin 

desteği ile sağlanmasıdır. ABD’nin bundan sonraki güvenlik anlayışı ve tehdit 

algılamalarında terörü ilk sıraya yerleştirildi ve eskiden beri teröre destek veren 

ülkeler de “şer ekseni”  olarak nitelenerek bunlarla acımasızca mücadele edileceği 

açıklandı. “Axis of evil” olarak nitelediği ve teröre destek vermekle suçladığı şer 

devletler; Irak, Đran, Suriye ve Kuzey Kore’ydi. Ancak bu noktada dikkatleri çeken, 

Afganistan, Đran, Irak ve Suriye’nin aynı kuşak üzerinde yer alıp birbirine komşu 

ülkeler olmalarıydı. Bu doktrinle potansiyel tehditler aktif hale gelmeden yok etmeyi 

amaçlayan “önleyici savaş “ konsepti ABD’nin güvenlik belgelerine girdi.19011 Eylül 

saldırıları ABD’ye uluslararası sistemi kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yeniden 

şekillendirme isteğini doğurmuştur. Bu doğrultuda yeni bir genel güvenlik konsepti 

de oluşturulmuştur. W. Bush yönetiminin ABD'nin genel güvenlik politikalarında 

önemli değişikliklere hazırlandığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin (National 

Security Strategy of The United States) Eylül 2002 öncesinde şekillenmişti. Fakat bu 

stratejinin uygulamaya geçmesi belgenin açıklanmasıyla olmuştur.  Açıklanan strateji 

ile önleyici vuruş çerçevesinde ABD, dünyanın birçok yerine kendi başına müdahale 

edebileceğini vurgulamıştır. Bush Doktrini açıkça dünyayı tekrar Soğuk Savaş 

yıllarında olduğu gibi ikili bir ayrıma tabi tutmaktaydı. Bush, 26 Eylül’de 

Kongre’deki mesajında tüm ülkelere bir seçim yapması gerektiğini, “ya bizimle 

berabersiniz ya da bizim karşımızda teröristlerle” ifadeleriyle net bir şekilde ortaya 

                                                 
189 Kona, “ABD’nin Müdahale Mantığı ve Irak Özelinde Yarattığı Güvenlik Sorunsalı”, 
http://gamzegungormuskona.blogspot.com/2007/08/gngrm-kona-gamze-ve-mer-arvasi-2006.html.  
Erişim(27 Ağustos 2007) 
190 B. AKKÜN, “Irak Savaşı’nın Türk Đç Politikası Üzerine Muhtemel Etkileri”,   
http://www.stradigma.com/turkce/mart2003/makale_04.html  
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koymaktaydı.191 Bush açıkça ABD ile birlikte hareket etmeyen ve tehdit 

değerlendirmesi noktasında kendileri gibi düşünmeyen tüm devletleri “onlarla” 

birlikte görme eğilimindeydi. Yeni Amerikan politikasında artık “Sovyet tehdidi” 

retoriğinin yerini “terör tehdidi” retoriği almaktaydı. 

Bu stratejide, düşmanı bertaraf ederek dünya gücü olması nedeniyle 

özgürlük, özellikle de ekonomik özgürlük konusunda kendisini dünyadan sorumlu 

bir aktör olarak ilan etmesiyle birlikte ABD, öncelikli tercihlerini çok da ayrıntılı 

olmayan alt başlıklar içinde sıralamıştır. 

Bu stratejiye göre; 

• Terörizmi destekleyen ya da terörist olanlar, 

• Totaliter rejimler 

• Tehlikeli teknoloji kullananlar 

• Radikal topluluklar; Amerikan müdahalesine açık olan gruplardır. 

Bunu yaparken de dünyanın diğer güçleriyle iyi ilişkiler kurmak 

ve tüm dünyada özgür ve açık toplumları teşvik etmek temel amaç olarak 

gözükmektedir. 

Doktrinin şekillendiği Ulusal Güvenlik Stratejisi 3 temel öğeyi barındırmaktadır: 

Önleyici Müdahale: ABD terör tehditlerini, bölgesel çatışmaları ve silahlanmanın 

yayılmasını önlemek amacıyla; diplomasi, kanun yaptırımı, silah denetimi ve ihracat 

kontrolü gibi stratejileri aktif bir biçimde kullanmayı planlamaktadır. 

Önceden Müdahale: Terör tehlikelerine ve saldırgan olabilecek haydut devletlere 

karşı önceden güç kullanma anlamına gelen bu kavram, Bush Doktrininin temel 

taşıdır. Buna göre sadece acil durumlarda güç kullanma anlayışı geçerliliğini 

yitirmiştir. 

Savunma: ABD hiçbir gücün kendisine meydan okuyamayacağı bir askeri güce 

sahip olmalıdır. Bu doğrultuda ABD, füze savunma sistemi ile savunma 

kapasitelerini artırarak hem kendisini hem de müttefiklerini daha iyi koruyabilecek 

                                                 
191George W. Bush, “The National Security Strategy of the United States”, September 17-20. 2002, 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html, “The National Security Strategy of the United States of 
America”, Seal of the President, September 2002. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html.   
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hale gelecektir.192 Bu doktrin ve Ulusal Güvenlik Stratejisi ile ABD’nin Irak’a 

yapacağı askeri bir müdahale Amerikan halkı nezdinde yasallaştırılmak istenmiş ve 

gerekirse ABD’nin bu müdahaleyi tek başına yapabileceği belirtilmiştir. ABD’nin 

Güvenlik Stratejisi’nde Irak’ın telaffuz edilen birçok özelliği içinde barındırması 

doktrinin hedef aldığı kitleyi göstermesi açısından ilgi çekicidir. Ancak doktrinde, 

kız çocuklarını okutmayanları dahi terörist kategorisine sokan ABD başta Đran olmak 

üzere birçok Müslüman ülkeyi de hedef kitlesi haline getirmiştir. Aynı zamanda 

totaliter rejimler, tehlikeli teknoloji kullananlar gibi kimin hedef alındığı ya da 

alınacağı net bir şekilde belirtilmeyen bir ifadeyle birçok ülke de ABD’nin saldırı 

tehdidine maruz kalabilecek duruma getirilmiştir.193 Daha önceden Şer Ekseni diye 

adlandırdığı Đran, Irak ve Kuzey Kore gibi ülkelere ve sistemini kendisine uygun 

görmediği birçok devlete karşı politikalarını artık daha yasal bir zeminde ve daha 

rahat ve tehditkâr kelimeler kullanarak ifade edebilecekti.194 Bu bağlamda, ABD 

artık çıkarları için çok taraflılık prensibi yerine tek taraflı bir yaklaşımı 

benimsemiştir. Preemption (öne alma) stratejisi bu genel güvenlik stratejisi içerisinde 

biçimlendirilmiştir. Bunun oluşmasında yeni muhafazakarların (neo-conservative) 

çok büyük payları vardır. Đçine girilen yeni yüzyılı “Amerikan Yüzyılı” yapmayı 

amaçlayan bu yeni muhafazakâr ideologlar ve siyasetçiler, bir önceki yüzyılda 

dengeye ve kontrole dayalı politikaların sınırlandırıcılığından kurtulunması 

gerektiğini savunmaktadırlar. Yeni-muhafazakârlar özellikle Reagan dönemiyle 

birlikte Amerikan yönetiminde etkili olmaya başlamışlardı. Clinton döneminde bu 

etkiler göreli olarak azalmıştı. Oğul Bush iktidarı ve 11 Eylül saldırıları sonrasında 

ise meydan, yeni muhafazakârlara kaldı, denilebilir. Richard Perle, William Bennet, 

Paul Wolfowitz gibi ünlü yeni-muhafazakârlar, 2000 seçimleri öncesinde oğul 

Bush’a sunulmak üzere ‘Present Dangers’ isimli bir rapor-kitap hazırladılar. Bu 

Kılavuza göre, Irak, Çin, K. Kore ve Đran'da rejim değişikli ği için çalışılması, ulusal 

füze savunma sisteminin inşa edilmesi, silahların sınırlandırılması görüşmelerinden 

geri çekilme, savunma harcamalarının artırılması ve Amerikan liderliğinin korunması 
                                                 
192 “ABD Dış Politikasına Yeniden Yön Veriyor”, http://www.voanews.com/turkish/archive/2002-
10/a-2002-10-30-14-1.cfm?moddate=2002-10-30.  Erişim (30 Ekim 2002 ). 
193Kona, “ABD’nin Müdahale Mantığı ve Irak Özelinde Yarattığı Güvenlik Sorunsalı”, 
http://gamzegungormuskona.blogspot.com/2007/08/gngrm-kona-gamze-ve-mer-arvasi-2006.html.  
194 D. AKŞĐN, “Pax Americanın Prensipleri ve Amerikan Güvenlik Stratejisi: ABD’nin Emperyalist 
Yüzü” Stratejik Analiz, Cilt 3, Sayı 32, Aralık 2002, s. 54. 
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gibi bazı tavsiyelerde bulunuluyordu. Bunların yanında, geleneksel tehdit-merkezli 

askeri savunma doktrininden olanak-olasılık merkezli bir yaklaşıma geçişin önemi 

işaret ediliyordu. Böylece savunmada, önlemeden (prevention) öne almaya 

(Preemption) geçilmeliydi. Bu çerçevede ABD artık kendisine yönelebilecek 

tehditleri daha tehdit ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir savunma stratejisi 

oluşturuyordu. Böylelikle saldırıdan sonra gerçeklesen meşru müdafaa yerine ABD, 

saldırı tehdidi oluşmadan, bu yönde bir niyet olduğu iddiasıyla öne-alma stratejisini 

benimsiyordu. 

Irak işgalini bu çerçevede ele almak gerekir. Ayrıca, yeni-muhafazakârlar 

için söylenebilecek bir şey de Evangelist ya da Judeo-Christian etkilerle hareket 

ettikleridir. Bu özellikle ABD Başkanının sözlerine de yansımaktadır. şeytan üçgeni 

ya da ekseni ve “Crusade against terörizm” gibi ifadeler bunlara örnek olarak 

gösterilebilir.195 

2.7.2. Irak Operasyonu 

ABD yönetimi, Saddam yönetimi ile terörist gruplar arasında birtakım 

bağlantılar olduğunu iddia ediyordu. Arkasından 14 Eylül’de Savunma Bakan 

Yardımcısı Wolfowitz tarafından yapılan açıklamada da, Irak Hükümeti ile teröristler 

arasındaki bağlantılardan söz edilirken, teröristlerin yanı sıra onları destekleyen 

devletler de hedef gösterilmekteydi. Wolfowitz’in yanı sıra eski CIA Başkanı James 

Woolsy de, Irak Hükümeti ile Bin Ladin ve El-Kaide örgütü arasındaki bağlantıyı 

kanıtlamaya çalışmaktaydı. Bush Doktrini’nin, zaman içinde yeni ilavelerle 

uygulama alanının genişletildiği görülmekteydi. “Önleyici savaş stratejisi” adı 

verilen politika çerçevesinde ABD yönetimi önleyici savaş (preventive war) ve 

önceden saldırı (preemptive strike) kavramları doğrultusunda artık çok taraflı 

işbirliği yerine tek taraflı inisiyatif kullanarak Amerikan çıkarlarını ve güvenliğini 

savunmaya dönük bir strateji izleyeceğini ortaya koymaktaydı. Bu stratejinin özü, 

tehdidin niteliğinin ne olduğuna Amerikan yönetiminin karar verecek olması ve bu 

                                                 
195 Ş. SEVĐM, “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye”, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/1865.pdf. Ayrıca Bakınız,C. ÇANDAR, 
“Amerika ve Türkiye; Korku ve Cehalet”, 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6233368&yazarid=215. Erişim (30.03.2007). 
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konuda kullanılacak araçların belirlenmesi konusunda da inisiyatifin ABD’de 

olmasıydı. Amerikan yönetimi tehdit ve kitle imha silâhları kavramlarını yan yana 

kullanarak, hem teröristlerle bağlantılı hem de kitle imha silâhlarına sahip olmaya 

çalışan ülkeleri tehdit olarak görmekte ve bunlara karşı gerekirse tek başına harekete 

geçme hakkına sahip olduğunu ileri sürmekteydi. Yeni Amerikan yönetimi kolektif 

hareket etme konusuna bir zorunluluk olarak bakmadıklarını öncelikle Amerika’nın 

güvenlik çıkarlarını temel aldıklarını her fırsatta ortaya koymaktaydı. 

Diğer taraftan, ABD tarafından ileri sürülen, “Irak’ın BM kararlarına 

uymadığı, kitle imha silâhlarına sahip olduğu ve geliştirdiği, bölge ve dünya 

güvenliği için ciddi bir tehdit haline geldiği ifade ediliyordu. Stratejik bakımdan 

ABD’nin Irak’a güçlerini yerleştirmesi aslında ABD’ye Orta Doğu’da birçok 

noktaya direkt olarak müdahale edebileceği üs ya da üsler kurma fırsatı tanıyacaktır. 

Böylece ABD, Afganistan’da kendine yakın bir yönetimi başa getirdikten sonra üç 

Orta Asya ülkesine de yerleşerek aslında kendi varlığını uzun vadede garanti altına 

almıştı. Irak’ta da kendisine yakın bir yönetimi yerleştirerek ve askeri mevcudiyetini 

kuracağı üslerle daha da sağlamlaştırarak bölgede hegemonik hâkimiyetini 

garantileyecekti. Ayrıca ileride kendisine rakip olabilecek güçler karşısında bir 

anlamda gövde gösterisi yaparak “tek güç” olma düşüncesini kanıtlama amacındaydı. 

Son olarak, ABD coğrafi yönden çok stratejik bir konumda olan Irak’a yerleşerek 

Đran’ı batıdan da kuşatma imkânına sahip olacaktır. Doğu’dan Afganistan, güney’den 

Basra Körfezi ile çevrelenen Đran batı’dan da çevrelendiğinde ABD, herhangi bir 

müdahaleye kısa vadede ihtiyaç duymayarak Đran’ı etki altına alabilecek fırsatı da ele 

geçirmiş olacaktır. Bu sayede kuzeydeki Hazar petrollerine doğru bir yay çizerek 

petrol coğrafyasına daha rahat hâkim olabileceği bir yapılanma kurabilme fırsatını da 

eline geçirmiş olacaktır. Soğuk Savaş’ın sonuna kadar hatta 2000’li yıllara kadar 

Orta Doğu’ya yönelik geleneksel Amerikan politikasının ana hedefleri, petrolün 

(ABD denetiminde) düzenli bir şekilde sevkinin sürekliliğini sağlamaktı. Bölgedeki 

petrol kaynaklarının içeriden veya dışarıdan bir başka gücün kontrolüne girmesini 

önlemek veya üretici ülkeler üzerinde denetim kurarak petrolün sevkini engellemek 

veyahut petrolü ve petrol üreticisi ülkeler üzerinde sağladıkları denetimi Batı 
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dünyasına karşı kullanmaya çalışmalarını engellemek.196 1997’de Başkan 

CLĐNTON’un  Dış işleri Bakan Yardımcısı Strobe TALBOTT, “ dini veya siyasi 

açıdan radikal bir yönetimin 200 milyon varilden fazla petrol rezervinin üzerinde 

oturan bir bölgeyi ele geçirmesinin Amerika için son derece önemli olduğunu ifade 

etmiştir.197Körfez’deki Amerikan müttefiki olan geleneksel rejimleri iç ve dış 

tehditlere karşı koruyarak mevcut istikrarı sürdürmek; Đsrail’in güvenliğine, 

egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik gerçek ve olası tehditleri önlemek ve 

tüm bu amaçları gerçekleştirmek için gerekirse askerî güç kullanmaktı.198 

Amerikan yönetimlerinin öncelikli hedefi hegemonik bir güç haline gelmek 

ve bu pozisyonlarını sürdürmek için gerekli finansal, politik, askeri ve coğrafi 

koşulları yerine getirmektir. Petrol üzerindeki denetimi elinde bulundurarak ayrıca 

olabildiğince daha geniş bir coğrafyada kontrolü sağlamak; özellikle stratejik 

noktaları denetim altında bulundurmak.     Rusya ve Çin Orta Asya’daki gelişmeleri 

yakından takip ediyorlar. Nitekim Duma Başkanı Genadiy Nikolay Seleznev; 

“A.B.D.’ye yönelik yapılan terör saldırısı üzerine Rusya’nın terörizmle mücadele 

kapsamında, NATO ve ABD. ile yakınlaşması ve işbirliği olması söz konusudur. 

Fakat bu yakınlaşma NATO’nun doğuya açılmasına razı olduğumuz anlamına 

gelmez.199” 

 

 

 

                                            

                                                 
196 Kona, “ABD’nin Müdahale Mantığı ve Irak Özelinde Yarattığı Güvenlik Sorunsalı”, 
http://gamzegungormuskona.blogspot.com/2007/08/gngrm-kona-gamze-ve-mer-arvasi-2006.html. 
197 L.KLEVEMAN, Yeni Büyük Oyun: Orta Asya’da Kan Ve Petrol, Đstanbul : Everest Yayınları, 
2004, s. 9. 
198  Kona, “ABD’nin Müdahale Mantığı ve Irak Özelinde Yarattığı Güvenlik Sorunsalı”, 
http://gamzegungormuskona.blogspot.com/2007/08/gngrm-kona-gamze-ve-mer-arvasi-2006.html. J. 
A. RUSSEL, “Searching for a Post-Saddam Regional Security Architecture,” Middle East Review of 
International Affairs, 
http://www.ccc.nps.navy.mil/people/biolinks/russell/Post%20Saddam%20Security%20Architecure.pd
f.   
199 “Putin NATO'ya Göz Kırptı”  
http://arsiv.zaman.com.tr/2001/10/04/dishaberler/dishaberlerdevam.htm#13    
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III. BÖLÜM 

AVRASYA’DA ENERJ Đ VE BORU HATLARI MÜCADELES Đ 

Petrolün yüzde 11,7’si, ağırlıklı olarak Hazar havzası olmak üzere Avrasya 

ve Avrupa’da üretilmektedir. Dünya doğalgaz rezervlerinin de yüzde 35,6’sı, Sibirya 

ve Hazar havzasında yoğunlaşmak kaydıyla Avrasya’dadır. Dünya enerji 

kaynaklarının çoğunluğu Basra ve Hazar havzalarında toplandığından, enerji 

politikaları da Hazar-Basra Körfezi ekseninde şekillenmektedir. Başka bir ifâdeyle, 

küresel güçlerin enerji alanındaki mücadeleleri ve mücadeleyi kazanmak için 

geliştirdikleri stratejileri, yeni “kalpgah” Basra Körfezi-Hazar havzasını kapsayan bir 

coğrafya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öte yandan, “Dünya Adası”nın bu yeni 

kalpgahı ya da “merkezi”ndeki zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının dış dünyaya 

pazarlanması ve nakledilmesi için kullanılabilecek en önemli iki yol, boru hatları ve 

büyük tankerlerden oluşan deniz yolu taşımacılığıdır. Bu nedenledir ki, kalpgahın 

komşu alanları, boru hatlarını barındıran coğrafyalar, petrol ve doğalgaz dolum 

tesisleri ve deniz ulaştırmasının düğüm noktaları da enerji stratejilerinde belirleyici 

roller oynayan diğer önemli etkenlerdir. Mckinder’in ünlü “Kara Egemenliği”ni 

öngören jeopolitik teorisi çağımızda coğrafî ve kömürden petrol ve doğalgaza kayan 

bir enerji hammaddesi değişimine uğramıştır. Artık çağımızda; “Kalpgah’a hâkim 

olan dünya enerji kaynaklarına hâkim olur. Enerji kaynaklarına hâkim olan, dünyayı 

kontrol eder. Dünyayı kontrol eden ya küresel güç olur, küresel ise gücünü idame 

ettirmekte önemli avantajlar kazanır.”200 Günümüzde enerji ve jeopolitiğin birleştiği 

tek bölgesel merkez vardır oda Karadeniz havzasıdır. Karadeniz Havzasının hem 

dünya enerji üretiminde ikinci bölge olması hemde bu enerjilerin güven içinde 

tüketici ülkelere ulaştırmak için gerekli nakil hatlarının geçtiği bölge olması 

Karadeniz’i günümüz jeopolitiğinde enerji merkezli bir noktaya getirmektedir. Yani 

bugünün jeopolitiğinde kalpgah Karadeniz’dir. Paul KENNEDY’ in Büyük güçlerin 

Yükselişi ve Çöküşü adlı eserinde vurguladığı gibi “ zaferi her zaman en büyük 

maddi kaynaklara sahip olan taraf kazanır”. Ekonomik gelişimin ve kalkınmanın 

                                                 
200 C. YAVUZ, “Avrasya’da Enerji Eksenli Bitmeyen "Büyük Oyun”, 
http://www.enerji2023.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:avrasyada-enerj-
eksenl-btmeyen-qbueyuek-oyunq-2&catid=15:stratej&Itemid=36.  
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enerji temelli gerçekleşme gerçeği ve petrol ve doğal gazın dünya sanayi 

sistemindeki doğrudan etkisi, 21. yüzyılda daha da artarak devam edecektir. Zira 

uluslararası sistemde meydana gelen güvenlik algılamasındaki değişimin, artık askeri 

olmaktan çıkarak ekonomik unsur ağırlıkta algılanışı, enerji kaynaklarının ve 

bulundukları coğrafyaların ekonomik, stratejik ve jeopolitik değeri üzerinde 

tartışmasız bir etki doğurmaktadır. 21. yüzyılda dünya ekonomik sisteminin 

genişleme döngüsü ve süreci, petrol ve doğal gaz ile bağlantılı bir coğrafik denetimin 

kontrolünde gerçekleşecektir. Günümüzde ABD'nin süper güç görünümü, petrol 

bölgeleri üzerindeki egemenliği nedeniyledir. ABD'nin küresel askeri ve politik 

hegemonyasının 21.yüzyılda da sürmesi, yeni dünya düzenin ABD tarafından 

yönetilmesi, ancak petrol ve doğal gaz bölgelerinde ABD egemenliğinin sürmesi ile 

mümkündür. Ortadoğu’da gerçekleştiril ve Saddam diktatörlüğünün yıkılmasıyla son 

bulan Irak operasyonu ABD’ye yeni dünya düzeninin kontrolünü ele geçirmek için 

büyük bir avantaj sağlamıştır. Hazar bölgesindeki petrol yatakları ise şimdi yeni 

mücadele alanı olmuştur. Bu mücadelenin anahtarı da Karadeniz’de kilitlenmektedir. 

Kim Karadeniz’i kontrol ederse yeni enerji alanlarını kontrol eder, kim yeni enerji 

alanlarını kontrol ederse yeni dünya düzenini kontrol eder.201 Karadeniz Havzasının 

kontrolünü ele geçirecek ülkenin yada bloğun elde edeceği gücün önemi yukarıdaki 

sözle özetlenebilir. ABD hegemonyasının tasdiki ya da Rusya önderliğinde ikinci 

bloğun kurulup tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişin sağlanması 

Karadeniz Havzasına hakimiyetle sağlanacaktır.  

3.1 Enerjinin Tanımı 

Enerji tarih boyunca ekonomik ve sosyal hayatın en vazgeçilmez 

öğelerinden birisi olmuştur. Güç, ısı ve hareket ihtiyaçlarını karşılayarak üretimin de 

çevirici gücünü teşkil etmiştir. Bu anlamda bakıldığında uygarlık tarihi, bir anlamda 

insanoğlunun enerji kullanımında kaydettiği gelişmelerin tarihi olarak da 

yorumlanır.202 Enerji günümüzde insan için temel gereksinim, ülkelerin gelişimi ve 

bilgi çağında yer almalarında en önemli araçlardan birisidir. Üretim sürecinin 

                                                 
201 Demiray, ““Uluslararası Sistemde güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka 
Planı”, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf. 
202 M. T. KLARE, Kaynak Savaşları: Küresel Çatışmanın Yeni Alanları, (Çeviren, Ö. ĐNCĐLER), 
Đstanbul: DevinYayınları, 2005, s. 19. 
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gerçekleşmesi ve yaşamın çağdaş koşullarında sürdürülmesi, çok büyük ölçüde 

enerjiye bağlıdır.203 Bir doğal kaynağın doğrudan veya bir sistem yardımıyla aktivite 

yaratma kapasitesine enerji denmektedir.204 Enerji, artık üretim faktörleri arasına da 

girmiştir. Hatta en önde gelenidir. Yaşamımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen 

enerji, 20 yy. ikinci yarısından itibaren ekonomik kalkınmayı da en fazla etkileyen 

unsurlardan biri olmuştur. Bu özelliği ile her ülke için stratejik bir yaşam kaynağı 

olan enerji, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasının temel araçlarından biri 

haline gelmiştir. Önemi ile paralel oranda artış gösteren enerji ihtiyacının, gelecekte 

nasıl karşılanacağı sorunu ülkeleri yeni enerji alanları arayışına sürüklemiştir. 

Böylece ülkeler arası güç mücadelelerinin, çatışmaların ve aynı zamanda ülkelerarası 

işbirliğinin önemli unsuru olan enerji uluslararası bir boyut kazanmıştır. Önümüzdeki 

yüzyıllarda ülkelerin ekonomi ve sosyal gelişmelerinde yine enerji ön planda olmaya 

devam edecektir205. Bu sebepledir ki devletlerin var olma ve varlığını sürdürebilme 

yolundaki mücadeleleri, enerji kaynaklarının kontrolünü ve enerjiyi en etkin ve 

ekonomik şekilde kullanma isteklerinin rekabeti, hatta bazen şiddet kullanmalarını da 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Kısaca, enerji kaynakları ekonomik gelişimin temel 

faktörüdür. Ve böyle bir süreçte elde edilen ekonomik güç, en az askeri güç kadar 

artık uluslararası yapıda devletin kendi varlığını ve güvenliğini sağlamada temel 

unsur halini almıştır206.  

3.1.1. Dünya Enerji Kaynakları 

Dünyadaki enerji kaynaklarının % 36,84’ü petrol, %27,17’si kömür, % 

23,67’si doğal gaz, %6,20’si hidroelektrik, %6,11’i ise nükleer enerjiden 

oluşmaktadır207. Petrolün stratejik önemi, enerji kaynakları içinde sahip olduğu 

yüksek paydan kaynaklanmaktadır. 

 

                                                 
203 Z. VURAL, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası 
Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.   
204 Klare, Kaynak Savaşları: Küresel Çatışmanın Yeni Alanları, s. 19. 
205Vural,  “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası 
Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.    
206 Ibid. 
207 N.PAMĐR, “Enerji Politikaları ve Küresel Gelişmeler”, 
http://www.emo.org.tr/ekler/c6744c9d42ec2cb_ek.pdf.  
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GRAFĐK-1:Dünya Enerji Tüketimi Đçinde Enerji Kaynaklarının Payları 2008208 

 

Tarihi gelişimi ve sanayileşme üzerine etkileri dikkate alındığında petrol, 

21.Yüz yıl’ının en kıymetli hammaddesi olarak değerlendirilmektedir209. 

Zamanımızda tüketilen enerjinin %40’ı petrolden elde edilmektedir. Petrol, doğada 

mevcut bulunan ve kullanım alanı çok geniş bir enerji kaynağıdır210.  “Petrol; 

ekonomik, politik ve askeri olarak paraya ve güce kolayca çevrilebilen, harbin 

sebebini teşkil edebileceği gibi sonucunu da etkileyebilecek stratejik bir 

hammaddedir.”211 

Dünyada petrol ve doğal gaz sınırsız miktarda değildir. Sınırlı ve 

yenilenemez bir maddedir. Gelecekte mevcut petrol ve doğal gaz kaynakları 

yükselen talebi karşılamak için yetersiz kalabilir ve dünya, önemli kıtlıklarla karşı 

karşıya gelebilir. Bu noktada yeni ve bol enerji kaynağı bulunmazsa kalan petrol ve 

doğal gaz kaynakları üzerinde rekabet giderek daha şiddetli bir hal alacaktır. Böyle 

bir durumda ithal petrole bağımlı devletlerin ilgi odağı yeni enerji kaynağı olan 

bölgelere kaymaktadır. Đşte bu nedenle dünya petrol ve doğal gazının çok önemli bir 

kısmını oluşturan Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri bütün ülkelerin ilgi 

sahasına giren bölgeler olma özelliğini kazanmıştır. Petrolün artan bu önemi ile 

                                                 
208 V. Ş.EDĐGER, “Yeni Yüzyılın Enerji Güvenliğinde Karşılıklı Bağımlılık Bir Zaruret”, 
http://www.v-energy.net/makaleler/dgd2.pdf.  
209 R. KARADAĞ, Petrol Fırtınası, Đstanbul: Truva Yayınları, 2008, s. 10. 
210 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası 
Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”,  http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.  
211Ibid. 
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Avrasya “büyük oyunun” ikinci perdesi ile sahneye çıkmıştır. Soğuk Savaş sonrası 

dönemde enerji uluslararası diplomaside devletlerin dış politika aracı olarak 

kullanılmış, bu uygulama ise enerjiyi ekonomik bir vasıta olmaktan çıkarmış, siyasi 

bir vasıta haline getirmiştir. Enerjinin siyasi bir araç olarak kullanılması ise konuyu 

bir güvenlik meselesi haline getirmiş ve devletler enerji güvenliğine dış politika 

öncelikleri arasında yer vermişlerdir.212 

3.1.1.1. Dünya Ham Petrol Rezervleri ve Önemi 

Petrol geçmişten günümüze önemi günden güne artan enerji kaynaklarının 

en önemlisidir. Petrol sözcüğü, Yunanca-Latince’de taş anlamına gelen “petra” ile 

yağ anlamına gelen ”oleum” sözcüklerinden oluşmuştur. Petrol; benzin, motorin, 

fueloil vb. belirli bir yakıtı anlatmak için değil, doğal halde bulunan ve yeraltından 

çıkarılan ham petrolü ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür.213 Petrolün bir güç 

kaynağı olarak ortaya çıkması 16.17. ve 18. yüzyıllarda yapılan keşifler sonucu 

olmuştur. Ancak kullanımının hızlanması 20.yüzyılın ikinci yarısında 

başlamıştır.Petrol, ticari manada ilk kez Rusya’da kullanılmış, hatta Bakü 

yakınlarında çıkarılan petrolün işlenmesi amacıyla bir işleme kompleksi bile 

kurulmuştur. Hiçbir başka enerji, bugün küresel ekonomide bu kadar geniş ve yoğun 

kullanılmamaktadır. Petrol uzmanı Edward L Morse’un öne sürdüğü gibi, “Petrol, 

keşfedildiğinden beri en çok yönlü kullanılan kaynak olmuştur ve modern 

endüstriyel ekonominin merkezindedir. Doğalgaz ve nükleer enerjiyle rekabet 

etmesine rağmen, büyük oranda, herkesin faydalanarak endüstriyel yakıt, yer 

ısıtması, elektrik üretimi alanlarında kullanılması ve ulaşım sektöründe rakipsizliğini 

sürdürmesi ile ününü korumaktadır.214 2005 yılı sonunda dünya ispatlanmış petrol 

rezervi 163.6 milyar ton, yani 1200,7 milyar varildir. 2005 yılı üretim kapasitesiyle 

ispatlanmış petrol rezervinin ömrü 40,6 yıl olarak ortaya çıkar. Dünya ispatlanmış 

petrol rezervinin %61,9’u Ortadoğu’da , %5,0’i Kuzey Amerika’da , %8,6’sı Orta ve 

Güney Amerika’da , %11,7’si Avrupa ve Avrasya’da, %9,5’i Afrika’da , %3,4’ü de 

                                                 
212 M. EKŞĐ ,“NATO’nun Enerji Güvenliği Yaklaşımı”, 
http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Icerik=1340.  
213 www.pmo.org.tr/petrol.nedir.htm . 
214 Klare, Kaynak Savaşları: Küresel Çatışmanın Yeni Alanları, s. 58. 
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Asya-Pasifik bölgesinde bulunmaktadır.215 Birinci Dünya Savaşından sonraki 

süreçte, öneminin gittikçe artmasına paralel olarak Petrol, sadece enerji kaynağı 

olmaktan öte manalar ifade etmeye başlamıştır. Öncelikle Petrol yeni endüstri 

kollarının kurulmasını sağlamış, bütün sanayi alanlarındaki etkileşimi arttırmıştır. 

Genel olarak üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesini sağlamış ve yeni iş 

sahaları ortaya çıkarmıştır. Bu ise milli gelirlerin artmasına yeni imkanların ve 

piyasaların açılmasına zemin hazırlamıştır. Medeni çizginin yükselmesi adına bu 

kadar faydası olan petrol ayrıca, birçok toplumsal hareketin, Đç savaşların ve 

savaşlarında müsebbibi durumundadır. Burada ele alınan kaynaklardan hiçbiri, 21. 

yüzyılda devletlerarasında, petrol kadar çatışmaya neden olmamıştır. Bu günkü 

durumda son derece endüstrileşmiş hiçbir toplum tatmin edici miktarda petrol 

olmadan ayakta duramaz. Kaynağın varlığına yönelik herhangi bir tehdit krize neden 

olabilir ve olağan üstü durumlarda askeri güç kullanılmasına neden olabilir. Bu 

yüzden gelişmiş ülkeler ya da petrole bağımlı ülkeler dünya Petrol pastasından daha 

çok pay almak için ülkelerin kaderleriyle, yani milyonlarca insanın hayatıyla 

oynandığı da yadsınamaz bir gerçektir.216 Her şekilde palazlanmalarını sürdürmek 

isteyen petrol kartelleri, her ne kadar inkâr etseler de, 20.yüzyılda gerçekleşmiş olan 

birçok savaşın, etnik çatışmanın, suikastın, devrimin ya da darbenin perde arkasından 

seyreden failleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu kartellerin mantığını anlamak 

istiyorsak eğer, Đngiltere’nin yetiştirdiği en güzide devlet adamlarından biri olan 

Churchill’in şu açıklaması bize yardımcı olacaktır. “Bir damla petrol bir damla 

kandan daha değerlidir.217” 

3.1.1.2. Dünya Ham Petrol Üretimi 

Dünya Petrol Rezerv miktarlarını incelediğimizde en fazla petrole sahip 

bölgelerin Ortadoğu-Avrupa ve Avrasya Bölgesi şeklinde sıralandığı görülmektedir. 

%61,7 oranı ile Ortadoğu diğer bölgelere göre en fazla ham petrol rezervine sahip 

bölge olarak görülmektedir.  Ülkelere göre dağılım ayrıntılı olarak incelendiğinde ilk 

                                                 
215 BP Dünya Rezerv Raporu  2005,  http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=91.  
216 Klare, Kaynak Savaşları: Küresel Çatışmanın Yeni Alanları, s. 45. 
217 S. BAĞCI, “Petrol ve Doğal Gazın Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu”, 
http://www.e-aso.org.tr/Asobulten/büyüteç. Erişim (08.07.2002). 
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sıraları Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Đran, Venezüella, 

Meksika, Rusya Federasyonu ve ABD almaktadır. 

TABLO-1:Dünya Petrol Rezervleri Ülkelere Göre Dağılımı218 

ÜLKE PETROL REZERV 

MĐKTARI (M ĐLYON/VAR ĐL) 

Suudi Arabistan 262,3 

Kanada 179,2 

Đran* 136,3 

Irak 115 

Kuveyt 101,5 

Birleşik Arap Emirlikleri 97,8 

Venezüella 80 

Rusya* 60 

Libya 41,5 

Nijerya 36,2 

Kazakistan* 30 

ABD 21,8 

Çin 16 

Katar 15,2 

Meksika 12,4 

Cezayir 12,3 

Brezilya 11,8 

Angola 8 

Norveç 7,8 

Azerbaycan* 7 

Diğerleri 65,5 

TOPLAM 1.317,4 

                                                 
218 Worldwide Look at Reserves and Production,” Oil & Gas Journal,, 
http://www.ogj.com/resourcecenter/survey.cfm., December 18, 2006. 
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Yukarıdaki tabloda dikkati çeken nokta dört büyük petrol üreticisin 

Karadeniz odaklı olmasıdır.  

GRAFĐK-2:Dünya Petrol Üretimi Bölgelere Göre219 

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
219 BP Statistical Review Of World Energy 2005, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/switzerland/corporate_switzerland/STAGING/local_assets/
downloads_pdfs/s/statistical_review_of_world_energy_2005.pdf.  
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 GRAFĐK-3: Dünya Petrol Üretimi Bölgelere Göre220    

 

 

Ülkelerin sahip oldukları petrol rezervlerin ömürleri incelendiğinde ise; 

ABD’nin mevcut rezervlerinin ömrünün 11,1 yıl, Venezüella’nın 70,8 yıl, 

Kazakistan’ın 83,6 yıl, Rusya’nın 21,3 yıl, Đran’ın 88,7 yıl, Irak ve Kuveyt’in 100 

yıldan fazla, Suudi Arabistan’ın 67,8 yıl, BAE’nin 100 yıldan fazla, Libya’nın 66,5 

yıl, Nijerya’nın 38,4 yıl ve Çin’in 13,4 yıl olduğu görülmektedir. Bu durum petrol 

kaynağının ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
220Ibid. 
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GRAFĐK-4: Petrol Üretiminde Bölgelere Göre Tahminler221 

 

3.1.2.Doğalgaz ve Önemi 

Enerji tüketimi içinde doğal gazda ciddi artış gerçekleşmektedir.222 21 Yıllık 

ortalama % 2.3 oranında artan doğal gaz kullanımı 2030 yılına gelindiğinde bugünkü 

tüketiminden %90 daha fazla olacak ve toplam enerji tüketimi içinde kömürü 

geçerek petrolün ardından ikinci sıraya yerleşecektir. Marko Polo 1273 yılında, 

Bakü’de ki Zoroastrian ateş tapınağında ki doğal gaz alevlerinden ve bu alevlerin 

yüzyıllardır yanmakta olduğundan bahsetmiştir. Dünya’da doğal gazın önemli bir 

enerji aktörü olarak sahneye girişi, 1970’lerde ortaya çıkan Petrol krizinden sonra 

olmuştur. Özellikle sanayileşmiş Avrupa ülkeleri doğalgaz kullanmaya 

yönelmişlerdir. Ekonomide doğal gaz temelde yakıt olarak kullanılmakla 

birlikte,1980’lerden sonra değişik sanayi dallarında da kullanımının arttığı görülür. 

Pahalı enerji maliyetlerine alternatif, kullanımın kolay ve hızlı olması sebebiyle çok 

çabuk yayılmaya başlamıştır. Dünya doğal gaz bölgelerine bakıldığında; petrole göre 

                                                 
221IEA.,Workshop on Caspian Oil & Gas; Paris, 
http://www.iea.org/textbase/work/workshopresults.asp?KEYWORD_ID=4111.  November. 11. 2003. 
222 C. PALA “21.yy Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal gazın Yeri ve Önemi: Hazar Boru 
Hatlarının Kesişme Noktasında Türkiye”, Avrasya Dosyası, 2003, Cilt 9, Sayı 1, s. 10. 
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daha geniş bir alana yayıldıkları görülmektedir.1980’lerden sonra dünyadaki doğal 

gaz üretiminin önemli oranlarda arttığı göze çarpmaktadır. Bu artışın asıl nedeni 

1980’li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin sınırları dahilinde keşfedilen doğalgaz 

rezervlerinden kaynaklanmaktadır. Dünyadaki doğal gaz rezervleri günümüzde var 

olan talepleri karşılayabilecek düzeydedir. BP raporlarına göre 2003 sonu itibariyle 

dünya ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin 176 trilyon m³ olduğunu öğrenmekteyiz. 

Bununla birlikte üretimin en çok Rusya ve Ortadoğu ülkelerinde arttığı 

görülmektedir. Yine Orta Asya doğal gaz rezervleri sürekli değişmekle beraber, 

bölgenin 18-20 trilyon m³ civarında rezerve sahip olduğu öne sürülmektedir. Doğal 

gazın bu kadar yoğun olarak kullanılmasının 50-60 yıl daha sürebileceği 

düşünülmektedir.223 

GRAFĐK-5: Dünya Doğal Gaz Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı224 

 

 

 

 

                                                 
223 B. DOKUZLAR, Dünya Güç Dengesinde Yeni Silah Doğalgaz: Orta Aya’dan Avrupa’ya, Đstanbul: 
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006, s. 30. 
224  BP Statistical Review Of World Energy 2008, 
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622. 
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Petrol zengini ülkelerin doğal gaz konusunda da şanslı olduğunu söylemek 

çok yanlış olmayacaktır. Doğal gaz rezervlerine sahip olan ülkeler incelendiğinde 

petrol rezervlerinin bölgelere dağılımındaki bir benzerlik görülmektedir. Doğal gazda 

da yine Orta Doğu ülkeleri anahtar Bölge olarak ön plana çıkmaktadır. Đspatlanmış 

dünya doğal gaz rezervleri incelendiğinde Doğal gaz açısından dünyada en zengin 

ülkeler arasında Rusya başrolde yer almaktadır.Doğal gaz ve petrol rezervlerinin 

Orta Doğu, Rusya ve bazı Türk Cumhuriyetlerinde toplanması, ABD’nin ve AB’nin 

bölgeye yönelik ilgisini ve Büyük Ortadoğu Projesinin temel amaçlarından birinin ne 

olduğunu net biçimde göstermektedir.  

GRAFĐK-6:Dünya Doğal Gaz Üretimi Bölgelere Göre ( trilyon metre 

küp)225 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
225 http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/dgg.doc. 
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TABLO-2: Dünyada En Çok Doğal Gaz Rezervine Sahip Ülkeler (2005 Yılı)226 

 

                                                 
226http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/yaziciDostu.cfm?dokuman=pdf&action=detayrk&yayinID=468&ic
erikID=572&dil=TR.  
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Doğal gazın ucuz ve pratik oluşu tüketimi etkileyerek artırmaktadır. 

Gelişmiş sanayiye sahip ülkeler, çevre konularında son dönemdeki hassasiyetleri de 

göz önünde bulundurarak enerji ihtiyacının büyük bölümünü doğal gazdan 

karşılamaya özen göstermektedirler. Doğal gaz kullanımının hızla artması nedeniyle 

stratejik enerji kaynağı olma konumuna geçmektedir.227Ekonomik gelişimin ve 

kalkınmanın enerji temelli gerçekleşme gerçeği ve petrol ve doğal gazın dünya 

sanayi sistemindeki doğrudan etkisi, 21. yüzyılda daha da artarak devam edecektir. 

Zira uluslararası sistemde meydana gelen güvenlik algılamasındaki değişimin, artık 

askeri olmaktan çıkarak ekonomik unsur ağırlıkta algılanışı, enerji kaynaklarının ve 

bulundukları coğrafyaların ekonomik, stratejik ve jeopolitik değeri üzerinde 

tartışmasız bir etki doğurmaktadır. 21. yüzyılda dünya ekonomik sisteminin 

genişleme döngüsü ve süreci, petrol ve doğal gaz ile bağlantılı bir coğrafik denetimin 

kontrolünde gerçekleşecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
227 Pala, “21.yy Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal gazın Yeri ve Önemi: Hazar Boru 
Hatlarının Kesişme Noktasında Türkiye”, s. 10. 
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GRAFĐK-7:Enerji Üretiminde Tahminler228 

 

 

3.2.Karadeniz Bölgesi Enerji Kaynaklarının Önemi 

Ülkelerin enerji güvenlikleriyle ulusal güvenlikleri arasında doğrudan ve 

güçlü bir ilişki vardır. Yani; ucuz, kesintisiz ve temin yolları açısından 

çeşitlendirilmiş enerji politikası, her ülke için ulusal güvenliğin vazgeçilmez köşe 

taşıdır. Küresel güç olma mücadelesinin en önemli alanlarından biri, enerji 

kaynaklarına sahip olmaktır. Ayrıca dünyadaki süper güçler için enerjinin naklini ve 

ticaretini kontrol etme düşüncesi de bir o kadar önemlidir. 17 Mayıs 2001 tarihinde 

ABD Başkanı Bush’un söylediği gibi; “enerji kaynaklarında çeşitlilik Amerika için 

                                                 
228 http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2008/key_stats_2008.pdf.  
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önemlidir, sadece enerji güvenliği için değil, ulusal güvenlik açısından da büyük 

değer taşımaktadır.229 

Günümüz dünyasında sanayileşmenin hızla ilerlemesi ve nüfusun artması 

sonucunda, petrol ve doğal gaz tüketiminde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca 

alternatif enerji kaynaklarının henüz bulunamamış olması, bu enerji kaynaklarının 

önemini daha da artırmıştır. Dünyadaki enerji kaynakları içinde belki de en önemli 

yeri işgal eden petrol, gelişmekte olan teknolojilerin motor görevini üstlenmiştir. 

Günümüzde petrol, dünya ekonomisinin isleyişindeki önemini koruyor ve petrolü 

kontrol eden ülkeler ise önemli ve stratejik bir gücü ellerinde tutmaya devam 

ediyorlar. Bu enerji kaynağının da, 2000'li yıllarda da, çoğu devletin stratejik 

hedeflerini, ekonomik yapılarını, politik tercihlerini ve jeopolitik konumlarını 

yakından ilgilendirdiği görülmektedir. Bir enerji kaynağı olarak petrolün uluslararası 

ili şkilerde bir siyasi güç olarak kullanımı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de 

devam etmektedir. Doğal gaz ise, 30 yıldır yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve 

son yıllarda tüketimi hızla artmıştır. Karadeniz Havzası, 21. yüzyılda dünyanın en 

önemli enerji üretim ve dağıtım alanlarından birisini oluşturmaktadır. Özellikle de 

Hazar Havzası ülkelerinden olup Geniş Karadeniz Bölgesi içine alınan Azerbaycan, 

Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, yeni yüzyılda da dünya ekonomisini 

derinden etkileyecek, petrol ve doğal gaz zenginliklerine sahiptirler. SSCB'nin 

dağılmasıyla birlikte uluslararası politikada yaşanan değişiklikler, Karadeniz 

bölgesinde de önemli gelişmelere yol açmıştır. Yıllarca SSCB egemenliği altında 

bulunan bölge ülkeleri, mevcut zenginlikleri ile bağımsızlıklarını kazanmaları, 

bölgede enerji kontrolüne yönelik güç mücadelesinin yaşanmasına neden olmaktadır. 

Sürdürülen enerji mücadelesi günümüzde de tüm hızıyla devam etmektedir. Süper 

güçler ve dev şirketler, Karadeniz Havzasındaki hidrokarbon rezervleri ile boru 

hatları güzergâhlarına egemen olma yarısındadır. Bu kapsamda önce “Büyük Oyun” 

terimi ardında Karadeniz ülkelerinin enerji görünümü incelenecektir. 

                                                 
229 M. AYDIN, “Büyük Oyun ve Đkinci Büyük Oyun’un Ayırt Edici Özellikleri”, Türk Dış Politikası, 
Kurtuluş Savaşından Bu Güne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Editör B. Oran), Đstanbul: Đletişim 
Yayınları, 2005, Cilt 2,    s. 392. 
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3.2.1.  “BÜYÜK OYUN” Terimi 

1800’lerde Đngiliz ve Rus imparatorlukları yaklaşık bir 100 yıl Kafkasya ve 

Orta Asya’nın kontrolü için para, casuslar, silah ve askerlerle savaştılar. Mücadele 

sadece daha çok para, toprak ve zenginlik için değildi. Farklı inançlar, güç, rekabet 

ve nüfuz bu mücadelenin önemli parçalarıydı. Đngiliz Rudyard Kipling bu çekişmeyi 

“Büyük Oyun” adı altında ölümsüzleştirmişti. Büyük Oyun kavramı, ilk defa Đngiliz 

Doğu Hindistan şirketinde çalışan istihbarat subayı Yüzbaşı Arthur Conolly 

tarafından kullanıldı. Đstihbarat toplamak için Han Ali takma adı ile Orta Asya’ya 

yaptığı ziyaretler sonucunda bölgede çarlık Rusya’sı ve Đngiltere arasında yaşanan 

rekabeti Büyük oyun diye adlandırdı.230 Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve SSCB’nin 

dağılmasından sonra yine büyük idealler ve hedefler içeren benzer bir Büyük 

Oyundan bahsedilmeye başlandı. 19. yüzyılda Rusya’nın Hazardaki güçlü rakibi 

Britanya idi. 150 yıl sonra gelinen noktadaki soru yine Rusya’nın zayıflamasından 

doğan boşluğu bölgede kimin dolduracağı oldu. Orijinal Büyük Oyun’da taraflar 

bölgeyi rakiplerine kapatmak istiyorlardı. Đkincisinde de açıkça söylenmese bile aynı 

hedef çok belirgindi. Yeni Büyük Oyun’da rekabet ilk başta ticari çıkarlarca 

başlatıldı. Fakat giderek daha fazla oranda siyasi çıkarları içerdi. Eski oyunun 

ideolojik çatışması da değişim geçirerek yerini korudu: Đslamcı kökten dincilik ve 

Sovyet tarzı baskıcı rejimlere karşı Batı tarzı liberal demokrasi. 19. yüzyılda taraflar 

“beyaz adamın yükü” nü üstlenerek bölgeye medeniyet getirme arzusundaydılar. 

Đkincisinde özellikle ABD için bölge özgürlük ve demokrasiyi yaymak için tarihi bir 

fırsat olarak görüldü. Dolayısıyla yeni büyük oyunun tıpkı ilki gibi üç çekici yanı 

vardı: kar, güç ve idealler. Fakat ikinci Büyük Oyun bazı önemli farklılıklara da 

sahipti. Bir kere, sadece iki oyuncunun yer aldığı orijinalinin aksine ikinci Büyük 

Oyun’da geleceği ön görmeyi zorlaştıracak şekilde oyuncu sayısı arttı. Bu sefer ilk 

başta Türkiye, Đran ve Rusya federasyonu temel oyuncuları olarak çıkarken ABD, 

Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya, Đsrail, AB ve Suudi Arabistan potansiyel 

                                                 
230 B. ADIBELLĐ, Avrasya Jeopolitiğinde Büyük Oyun, Đstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, s. 
17. 
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oyuncular olarak belirdi. 1995’ten itibaren RF ve ABD esas oyuncular, Türkiye, Çin 

ve AB yardımcı oyuncular olarak kesinleşti. 231 

11 Eylül’den sonra ABD bir adım öne çıkacaktır. Öte yandan, bu sefer 

sadece hükümetler değil ulusal ve çok uluslu şirketler de oyunun çok öneli aktörler 

arasında yer aldı.  Şirketlere örnek olarak,  Exxon-Mobil, Chevron, Shell, BP-

Amaco, Lukoil, Socar, Sinopec, Yukos, Unocal, Total, Pennzoil, Gazprom, British 

Gaz, Statoil, TPAO, Kazakoil’i verebiliriz. Yukarıda belirtilenlere finans 

kuruluşlarını ve çok uluslu bankaları da eklememiz mümkündür. Özellikle ABD 

açısından şirketler ve ekonomik çıkarlar hükümetten önce oyuna katıldılar. Bu gün, 

eğer hala aynı terminoloji kullanıla bilirse Büyük Oyun siyasi nüfuz ve stratejik 

avantajlar için olduğu kadar ekonomik karlılık, daha fazla iş, boru hatları ve yeni 

pazarlar için oynanıyor. Ayrıca 19. yüzyılın aksine ulusal liderler ikinci Büyük 

Oyun’da dış müdahalelere karşı çıkmadılar. Hatta özellikle yabancı yatırımcı ve 

yönlendiricileri bölgeye davet ettiler. Bu çerçevede ilkinin aksine ikinci Büyük Oyun 

bölge ülkeleri açısından daha fazla yatırım yeni iş olanakları ve dış yardımla 

desteklenen ekonomik gelişim ve siyasi istikrara işaret ediyor.232 Zengin hidrokarbon 

yataklarına sahip bölgeler, dünyanın güçlü devletlerinin her zaman ilgisini çekmiştir. 

Dolayısıyla bu gibi enerji zengini yerler, güçlü devletler tarafından her zaman 

kontrol altına alınmak istenmiştir.  

Adı verilen dev şirketlerin bazıları, son yıllarda birleşmiş ve adı geçen bu 

güçlü oyuncuların yanına yenileri de eklenmiştir. Bilindiği üzere, enerjinin paylaşım 

savasını veren petrol şirketleri, bulundukları devletlerin dış politikalarında çok etkili 

oldukları gibi, dünya siyasetine de ekonomisine de az veya çok yön 

verebilmektedirler. Günümüzde Yeni Büyük Oyun; Rusya’nın Hazar Havzası’nda 

etkisinin azaltılması, Çin’in bölgeye girişinin engellenmesi, ABD destekli 

yönetimlerin oluşturulması, ABD’nin askeri gücü ve şirketleri ile bölgede etkinliğini 

artırması seklinde bir dizi politikalar ve buna uygun stratejiler ile devam etmektedir. 

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’dan sonra, son olarak, Orta Asya’nın kontrolü için 

                                                 
231 Aydın, “Büyük Oyun ve Đkinci Büyük Oyun’un Ayırt Edici Özellikleri”, s. 392. 
232 Đbid. 
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önemli olan Fergana Vadisi’nde olaylar yaşanmaya başlamıştır. Bu yaşanan olayların 

da devam edeceği uzmanlar tarafından sürekli dile getirilmektedir.233  

Hazar Havzası’ndaki Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve diğer bölge 

ülkelerinin petrol ve doğal gaz kaynaklarını ele geçirmek, boru hatlarını kontrol 

etmek için; basta ABD ile Rusya Federasyonu olmak üzere, Çin, AB, Đran ve Türkiye 

arasında büyük bir rekabet sürmektedir. Bu doğrultuda, dünyanın seçkin ekonomi 

dergilerinde ve gazetelerinde, Hazar Bölgesi’nde bulunan yabancı şirketlerin 

mücadeleleri konusunda her gün onlarca haber yayınlanmaktadır. Yeni büyük 

oyunda hedef; trilyonlarca dolarlık (200 milyar varil petrol ve 18 trilyon m3 

muhtemel doğal gaz) Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının üretiminde 

üstünlük sağlamak, taşınmasında geçiş ücretinden faydalanmak, diğer güçlere göre, 

enerjiyi kontrol ederek fiyatlara hakim olmak ve stratejik üstünlük sağlamaktır.234 

Özetle, son yıllarda “yeni büyük oyun” olarak adlandırılan uluslararası mücadelenin 

arka planında, geçen yüzyılda olduğu gibi günümüzde de enerji kaynaklarının 

kullanımı, elde edilmesi veya nakli ile ilgili çıkar çatışmalarının olduğu 

görülmektedir. 1991 yılında Orta Asya’da etkin hakim güç olan SSCB’nin dağılması 

sonrasında Hazar Havzası’nda beş yeni Türk Cumhuriyeti’nin ortaya çıkması ve bu 

ülkelerin sahip oldukları büyük ve çok önemli enerji kaynaklarını acil ihtiyaç 

duydukları ekonomik kaynaklara çevirmek için hamleler yapmaları “Büyük Oyun” 

olarak isimlendirilen tarihi mücadelenin yeniden başlamasına temel teşkil edilmiştir. 

9.yüzyıl da ki Büyük Oyun; Đngiltere ve Rusya arasındaki Kafkaslardan Basra’ya 

kadar hakimiyet kurmayı ve Đran’daki petrol kuyularını ele geçirmek amacıyla 

yapılırken, 235 bugün oynanan ikinci büyük oyunda ise ev sahipleri bağımsızlıkları 

yeni kazanan beş Türk Cumhuriyeti, oyuncular ise ABD, AB, Rusya 

Federasyonu’nun yanı sıra Türkiye ve Đran gibi yakın çevredeki ülkelerdir. Ödül ise 

Orta Asya enerji kaynakları olarak belirlenmiştir.236”  ABD petrol odaklı 

egemenliğini Brzezinski’nin Ortadoğu’dan başlayarak Hazar çevresine uzanan petrol 

                                                 
233 Ç. K. YÜCE, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Türk Cumhuriyetleri Đçin Önemi ve Bölgedeki 
Yeni Büyük Oyun”, http://www.beykent.edu.tr/fbedergi/vol999/number1/busam1.swf.  
234 Ibid. 
235 S. YANAR, Türk-Rus Đlişkilerinde Gizli Güç; Kafkasya, Đstanbul: IQ Kültür Sanat Yayınları, 
2002, s. 133. 
236 H. BĐRSEL “Hazar Enerji Havzasının Dünya Hakimiyeti Mücadelesindeki Rolü”, 2023 
Uluslararası Đlişkiler Dergisi, sayı:53, 15 Eylül 2005, s. 18. 



 

 

109 

politikası ile yaymak istiyor. “Petrolü kontrol eden devletleri, suyu kontrol eden 

halkları kontrol eder” anlayışıyla bugünün petrol, yarının su zengini Hazar çevresi de 

birer bir er ABD kontrolü altına alınmak istenmektedir.237  

TABLO-3:Hazar Bölgesi Petrol Rezerv ve Üretim Değerleri238 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
237A. KÜLEBĐ,“Avrasya Enerji Hatları ve Türkiye”,  
http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=366&sayfa=49.  
238 U.S.Department of Energy, Caspian Sea Region: Key Oil and Gas Statistics, Ağustos 2005, 
http://www.energy.gov/news/3517.htm.  
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TABLO-4:Hazar Bölgesi Doğal Gaz Rezerv ve Üretim Değerleri239 

 

 

 

3.2.2.Karadeniz Ülkelerinin Enerji Potansiyelleri 

3.2.2.1.Azerbaycan 

Avrupa ve Asya ülkeleri arasında ekonomik ve politik ili şkilerin 

gerçekleştirilmesinde Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu tarihten bilinmektedir. 

Bugün BM üyesi olan ve dünya birliği ile bağımsız ilişkiler kuran Azerbaycan'ın 

jeopolitik konumuna yine büyük önem verilmektedir. Bu önemin esasında, ülkenin 

stratejik coğrafi konumuyla birlikte, sahip olduğu enerji kaynaklarından büyük 

güçlerin yararlanma isteği de yatmaktadır.240 Petrolün %77'sinin Hazar Denizinden 

sağlandığı241 ve diğer kıyı ülkeleriyle (Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Đran) 

birlikte, bu denizin statüsünün orta hat yöntemiyle paylaşma prensibine göre 

çözüleceği (Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan şu anda bunu kabul 

                                                 
239 Ibid. 
240 F. HÜSEYNOV, “Azerbaycan’ın Jeopolitik Konumu,Enerji Kaynakları ve Dış Ekonomik Đlişkileri 
Sistemi”, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/azerbeycan.doc.   
241Ibid. 
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ediyorlar) dikkate alındığında, en zengin enerji rezervinin bulunduğu alanın 

Azerbaycan'ın su sahasına ait bulunması dolayısıyla ülkenin stratejik konumunun 

önemi artmaktadır.242 21. yüzyılın en stratejik üretim merkezlerinden biri olmaya 

aday ülkelerden en çok dikkati çeken iki ülkeden biri Azerbaycan’dır.243 

Azerbaycan yer altı kaynakları bakımından çok zengindir. Başlıca 

kaynakları; petrol, doğal gaz, demir, alüminyum, kurşun, çinko, bakır, altın, gümüş, 

arsenik, mermer, kireç taşı, siyanit, maden tuzu ve kaya tuzudur. Ülkenin sahip 

olduğu esas enerji kaynakları içerisinde petrol, doğal gaz ve kömürle  birlikte 

nehirlerin hidroenerji potansiyelini kullanmaya imkân veren gelişmiş hidroelektrik 

istasyonlarının da önemli payı vardır.244 Petrol ve doğal gaz üretimi diğer yer altı 

zenginliklerine göre birinci sırada gelmektedir. Bu nedenle petrol ve doğal gaz 

sektörleri Azerbaycan ekonomisinin lokomotif sektörleridir. Ekonomisi büyük 

ölçüde petrole dayalı olan ülkede, bu sektörün GSMH'daki payı her yıl ortalama 

olarak %22-24 civarındadır. Azerbaycan'da petrol 19. yüzyıldan beri ekonomik 

hayata girmiştir. Bugüne kadar 67 petrol ve gaz platformu keşfedilmiş olup, karada 

37, kıyıda 17 petrol yatağı işler durumdadır. Ayrıca 100 bin m2'lik bir alanda 

hidrokarbon yataklarının bulunduğu, 70 bin m2'lik alanın 20 bin m2'sinin gaz ve 

petrolü birlikte ihtiva ettiği, 379 bin m2'lik su alanında ise antiklin tabakalarının 

bulunduğu bilinmektedir.245 Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait olan 78.800 km2'lik 

alanında 60 ilâ 200 metre derinliklerde toplam 8 milyar varil petrol ve 4-8 milyar 

tonluk hidrokarbon rezervi bulunmaktadır.246  

Halen sondaj yapılmamış potansiyel yapıların da olduğu Azerbaycan, 

Kafkasya’da en fazla petrol ve gaz rezervine sahip olan ülkedir. Mevcut yatırımların 

da etkisi ile, ülkenin Gayrı Safi Hasılası hızla artmaktadır. Ancak, bu iyileşme, 

Sovyetlerin dağılması ile yaşanan küçülmeyi (1990-95 arası % 60 küçülme) 

giderecek boyuta ulaşamamıştır. Gayri Safi Hasıla, 2004 yılında bir önceki yıla göre 

                                                 
242Ibid. 
243 Pala, “21.yy Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal Gazın Yeri ve Önemi: Hazar Boru 
Hatlarının Kesişme Noktasında Türkiye”, s. 21. Stratejik üretim merkezlerinden biri olmaya aday 
ülkelerden en çok dikkati çeken iki ülkeden diğeri ülke Kazakistan’dır. 
244Hüseynov, “Azerbaycan’ın Jeopolitik Konumu,Enerji Kaynakları ve Dış Ekonomik Đlişkileri 
Sistemi”, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/azerbeycan.doc. 
245Ibid. 
246Ibid. 
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% 10.2 artmasına karşın, ancak 8.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Doğrudan 

yabancı yatırım ise 2004 yılında 4.4 milyar dolar olmuştur. Bunun % 97’si 

hidrokarbon sektörüne yapılan yatırımdır. Azerbaycan’daki projeler henüz yeterince 

devreye girmemişse de, 2003 yılı itibarı ile ham petrol ve petrol ürünü ihracatı, 

ülkenin tüm ihracatının % 70’ini oluşturmaktadır. Petrolle ilgili gelirler, bütçe 

gelirlerinin % 50’sini teşkil etmektedir.247 Ayrıca petrol üretimi ve naklinin hukuki 

zeminini oluşturmak amacıyla çok sayıda anlaşma yapmıştır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti Hükümeti dünyanın 14 ülkesinden 30 büyük petrol şirketi ile 19 adet 

petrol anlaşması imzalamıştır. Bu çerçevede yapılacak toplam yatırım tutarı yaklaşık 

60.9 milyar ABD doları, toplam rezerv ise 1,6 milyar ton petrol, 1,3 trilyon m3 doğal 

gazdır. Her yıl ortalama 50-60 milyon ton petrol, 14-15 milyar m3 doğal gaz 

üretilecektir. Azerbaycan'ın uluslararası petrol şirketleri ile yapmış olduğu petrol 

anlaşmalarının birincisi 1994'de, ikincisi 1995'de, üçüncüsü 1996'da imzalanmış 

olup; 1997'de 6, 1998'de 7, 1999'un 30 Nisan tarihi itibariyle 3 petrol anlaşması 

yapılmıştır.248  Bunlardan en önemlisi olan birinci petrol anlaşması, Azerbaycan'ın 

Hazar Denizinde bulunan Azeri, Çırak ve Güneşli yataklarını kapsamakta olup, 20 

Eylül 1994 tarihinde imzalanmıştır. "Asrın Kontratı" olarak adlandırılan proje 12 

Aralık 1994 tarihinde Azerbaycan Milli Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir.249 Projeyi yürütmek için 21.11.1994 tarihinde ortak bir Konsorsiyum 

("AIOC-Azerbaijan International Operating Company") kurulmuştur. Projenin 

anlaşma süresi 30 yıl, üretilebilir toplam petrol rezervi 4,2 milyar varil, gaz rezervi 

ise 70 milyar m3 ve projenin  toplam yatırım maliyeti 11,5 milyar dolar'dır. Projenin 

hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.250 

3.2.2.1.1.Petrol Üretimi 

Azerbaycan, 2005 yılında 340,000 varil/gün (yaklaşık yıllık 17 milyon ton) 

petrol üretimi gerçekleştirmiştir. Ülkenin ispatlanmış üretilebilir petrol rezervleri 

                                                 
247 Azerbaijan Country Analysis Brief”, June 2005, 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/azerbaijan.html.    
248Hüseynov, “Azerbaycan’ın Jeopolitik Konumu,Enerji Kaynakları ve Dış Ekonomik Đlişkileri 
Sistemi”, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/azerbeycan.doc. 
249Ibid. 
250Ibid. 
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ABD Enerji Bakanlığı’na göre 7-13 milyar varil, BP’ ye göre 7 milyar varildir.251 Bu 

tüm dünyadaki rezervlerin yüzde 0.6’sına tekabül etmektedir. Azerbaycan Devlet 

Petrol Şirketi SOCAR’ın kanıtlanmamış rezervlerin de dahil edildiği hesaplamalarına 

göre ülkenin petrol rezervleri 17.5 milyar varil seviyesindedir. Doğalgaz rezervleri 

ise 1.37 trilyon metreküp ile tüm dünyadaki rezervlerin yüzde 0.8’ine karşılık 

gelmektedir. SOCAR, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminden, iki petrol 

rafinerisinin işletilmesinden, boru hatlarından ve petrol ile doğalgazın ithalat ve 

ihracatından sorumludur. Azerbaycan hükümeti, SOCAR’ı özelleştirmemiş, enerji 

sektörüne doğrudan yabancı yatırım girişini üretim paylaşım anlaşmalarıyla 

sağlamıştır.252 

Azeri petrolünü dünya pazarlarına ulaştıracak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham 

Petrol Boru Hattı’nın tamamlanarak devreye girmesi ve bu hattı doldurmak için yeni 

yataklarda üretime başlanması nedeniyle Azerbaycan’ın petrol üretimi 2005 yılında 

ciddi bir artış göstermiş ve bir önceki yıla göre yüzde 43’lük bir artışla 22.2 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. Üretim artısı sonraki dönemlerde de devam etmiş ve 2006 

yılında 32,3 milyon ton, 2007 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 21,1 milyon ton 

petrol üretilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251  DEĐK, Azerbaycan Ülke Bülteni, Kasım 2007 
http://www.deik.org.tr/Pages/TR/DEIK_BultenDetay.aspx?bDetId=74&IKID=10.  
252Ibid. 
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GRAFĐK-8:Azerbaycan Petrol Üretimi253 

 

 

Ülkenin petrol sektöründe, tüm faaliyetler, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 

Petrol Şirketi (Azneft-SOCAR: State Oil Company of Azerbaijan Republic) 

tarafından yürütülmektedir. Uluslararası şirketler, imzalanan Üretim Paylaşım 

Anlaşmaları ile bu devlet şirketine ortak olarak, petrol ve gaz sahalarının arama, 

geliştirme ve üretim projelerine yatırım yapmaktadırlar. Azerbaycan, ürettiği 

petrolün yüzde 70’ini ihraç etmektedir. Su anda Azeri petrolü üç boru hattı üzerinden 

ihraç edilmektedir. Bu hatlardan birisi Bakü’yü Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki 

Supsa limanına bağlayan hat, diğeri ise yine Bakü’yü Rusya’nın Novorossiysk 

limanına bağlayan hattır. Azeri-Çıralı-Güneşli yataklarından çıkartılan petrol ile 

doldurulan, 1,776 km uzunluğunda ve yıllık 50 milyon ton ham petrol tasıma 

kapasitesine sahip Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’ndan ise Haziran 2006 

                                                 
253 http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=GG.  
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itibariyle “Azeri light” petrolü dünya piyasalarına ihraç edilmeye başlanmıştır. 

Bunların yanı sıra Batum’a demiryolu üzerinden petrol sevkiyatı da yapılmaktadır. 

Azerbaycan’da toplam kapasiteleri yılda 22 milyon ton olan iki adet petrol rafinerisi 

bulunmaktadır. “Azerineftyağ” ve “Haydar ALĐYEV” rafinerileri, çıkartılan petrolün 

büyük bir kısmının ihraç edilmesi nedeniyle halen tam kapasitelerinin altında 

çalışmaktadır254. 

GRAFĐK-9:Azerbaycan Gaz Üretimi255 

 

 

3.2.2.1.2.Doğal Gaz Üretimi 

Son yıllarda Şah Deniz gibi önemli bir doğal gaz sahası keşfetmiş olmasına 

karşın Azerbaycan, gereken yatırımların henüz tamamlanmamış ve boru hatlarının 

                                                 
254 DEĐK, Azerbaycan Ülke Bülteni, Kasım 2007, 
http://www.deik.org.tr/Pages/TR/DEIK_BultenDetay.aspx?bDetId=74&IKID=10.  
255 http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=GG.  
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inşa edilmemiş olmasından dolayı halen gaz ithal etmek zorunda olan bir ülke 

konumundadır. Mevcut gaz üretiminin tamamı, Azerbaycan milli petrol şirketi 

(Azneft:SOCAR) tarafından ve Hazar’daki Bakhar sahasından yapılmaktadır. 2004 

yılı tüketimi 8.5 milyar metre küp, üretimi ise 4.6 milyar metre küptür Şah Deniz 

sahası, ulusal kuruluşumuz olan 

TPAO’nun da ortak olduğu, operatörlüğünü BP’nin yaptığı büyük bir 

yatırım projesidir. Sahanın üretilebilir gaz rezervinin 625 milyar metre küp, 

kondensat rezervinin ise 750 milyon varil olduğu, Konsorsiyum ortaklarınca 

belirtilmektedir. Đlk gaz üretiminin 2006 yılı sonunda başlaması, tepe üretimin 8 

milyar metre küp civarında gerçekleşmesi beklenmektedir256. Üretilecek gazın 6.6 

milyar metre küplük büyük bölümü, BTC hattına paralel bir boru hattı ile (Güney 

Kafkasya Boru Hattı) Türkiye’ye (Erzurum) ulaştırılacaktır. Türkiye’nin Mavi Akım 

Projesi’ne (Rus gazı) öncelik vermesi, aslında öngörülenden çok daha sınırlı olan 

Türkiye gaz pazarının Rus gazı ile doyuma ulaşmasına, Azerbaycan gazının ve diğer 

alternatif kaynakların (Türkmenistan, Irak ve bir süre için Đran gazları) ertelenmesine 

ve alınabilecek miktarların kısıtlanmasına neden olmuştur. Ayrıca, Mavi Akım’ın 

Đsrail’e uzatılması ya da Mavi Akım’a paralel döşenecek bir hat ile Türkmen gazının 

Avrupa’ya nakli de gündemdedir ve Şah Denizi projesini olumsuz 

etkileyecektir.257Diğer taraftan, 1998 yılında, Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait Şah 

deniz ve Apşeron bölgelerinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, 1,2 trilyon 

m3'den fazla gaz rezervi bulunmuş ve Türkmenistan gazıyla birlikte bu gazın Batı'ya 

transferi amacıyla Trans-Hazar boru hattının yapımı konusunda çalışmalar 

yürütülmüştür.258 Söz konusu hattın 2002 yılına kadar tamamlanması 

beklenmektedir.   

21. yüzyılın başında Azerbaycan sadece kendi petrolünü uluslararası 

piyasaya sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Kazak ve Türkmen petrol ve doğal 

                                                 
256 BP Statistical World Review of Energy, Haziran 2005, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/switzerland/corporate_switzerland/STAGI
NG/local_assets/downloads_pdfs/s/statistical_review_of_world_energy_2005.pdf.  
TPAO verileri, http://www.tpao.gov.tr/v1.4/.  
257 M. YETKĐN, “Enerji Alanında Önemli Gelişmeler”, Radikal, 3 Şubat 2006. 
258 Hüseynov, “Azerbaycan’ın Jeopolitik Konumu,Enerji Kaynakları ve Dış Ekonomik Đlişkileri 
Sistemi”,  http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/azerbeycan.doc. 
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gazını Avrasya Ulaştırma Koridoru ile uluslararası pazara nakledecektir.259 Bu 

konuda ilk adım, 7-8 Eylül 1998 tarihinde 32 devlet ve 13 uluslararası örgütün 

katılımı ve Avrupa Birliği'nin yardımı ile Bakü'de yapılan "Tarihi Đpek Yolunun 

Yeniden Oluşturulması" Konferansında Avrupa-Kafkasya-Asya koridorunun 

geliştirilmesine ilişkin kararın alınmasıyla atılmıştır.260 

3.2.2.2. Rusya  

Rusya Federasyonu doğal kaynak bakımından dünyanın en önemli 

coğrafyasını elinde tutmaktadır. Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra, 

kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş, platin, demir dışı metaller ve 

orman kaynakları ile Rusya halen dünya hammadde ihracatında önde gelen 

ülkelerden biridir. Dünyadaki nikel ve kobalt üretiminin yüzde 20’si Rusya 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

TABLO-5:Rusya’nın Doğal Kaynak Üretimi261 

  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 
Doğal gaz 
(milyar 
m3) 

532,6 551,3 551 545 542,4 555,4 578,6 591 598 612,1 607,4 

 
Ham petrol 
(milyon 
ton) 

307,4 304,3 304,8 323,3 348,1 379,6 421,4 458,8 470 480,5 491,3 

1990’lı yılların sonlarına doğru dünya metal fiyatlarındaki düşüş ve artan 

enerji fiyatları nedeniyle, enerji sektöründe üretkenliği artırmaya ve modernizasyona 

yönelik reform çalışmaları hızlandırılmıştır. Bu kapsamda, Rusya’daki enerji 

şirketleri “downstream” yerine daha çok ham petrol üretimine “upstream” ağırlık 

vermeye başlamıştır. Son dönemlerde şirket birleşmeleri ve BP/TNK örneğinde 

olduğu gibi dünya devlerinin de sektöre girmeleriyle Rus petrol şirketleri güçlerini 

arttırmışlar ve dünyanın en büyük firmaları arasına girmişlerdir. Rusya’da petrol 

üreten belli başlı firmalar Yukos, Lukoil, BP/TNK, Surgutneft, Sibneft, Tatneft, 
                                                 
259Ibid. 
260 Vural,  “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”,  
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.  
 
261 Statistical Review of World Energy 2008, 
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622.  
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Sidanco, Slavneft, Rosneft’tir. Ancak 2006 yılında üretimini en fazla arttıran firma 

yüzde 37,5 oranıyla Rosneft olmuştur. Söz konusu firma aynı zamanda Rusya’da 

petrol üreten tek kamu şirketidir.  

BP firması tarafından yayınlanan Statistical Review of World Energy 2007 

adlı raporda yer alan verilere göre 2005 yılı sonu itibariyle Rusya, 74,9 milyar varil 

ham petrol ve 47,65 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahiptir. Buna göre 

dünyadaki toplam petrol rezervlerinin yüzde 6,6’i, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 

26,3’si Rusya’dadır. Rezerv/üretim oranlarına bakıldığında ise mevcut rezervler ile 

ham petrolde 21,4 yıl, doğalgazda ise 80 yıllık üretim yapılabileceği görülmektedir. 

2006 yılında Rusya’da 2005 yılına oranla yüzde 2,2’lük bir artışla 480,5 milyon ton 

petrol üretilmiştir. Söz konusu yılda 102,283 milyon dolarlık ham petrol ihracatı 

gerçekleştirilerek, bir önceki yıla göre yüzde 22’lik bir artış sağlanmıştır. Böylece 

2006 yılındaki ham petrol ihracatı, toplam ihracatın yüzde 33,9’unu oluşturmuştur.  

2006 yılında doğalgaz üretimi 612,1 milyar metreküptür ve bir önceki yıla 

göre yüzde 2,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Söz konusu yılda 151,46 milyar 

metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştirilerek (Eski Sovyet ülkelerine yapılan ihracat 

dahil edilmemiştir.), yine bir önceki yıla göre yüzde 39,7’lik bir artış sağlanmıştır. 

Rusya’da doğalgaz ihracatı toplam ihracatın yüzde 14,5’ini oluşturmaktadır. 

Statistical Review of World Energy 2008 verilerine göre 2007 yılı içersinde Rusya 

Federasyonu’nda 491,3 milyon ton petrol, 607,4 milyar m3 doğal gaz üretilmiştir. 

Doğal gaz üretiminde yüzde 0,8 oranında azalma yaşanırken, petrol üretiminde 

yüzde 2,2 oranında artış kaydedilmiştir. 2006 yılında 19,6 milyar metreküplük 

doğalgaz alımıyla halen Almanya ve Đtalya’dan sonra Avrupa’daki en büyük üçüncü 

alıcı konumunda olan Türkiye’ye 2008-2010 döneminde Batı Hattı ve Mavi Akım 

vasıtasıyla gelecek Rus doğalgazının 30 milyar metreküpe ulaşması 

beklenmektedir.262 Öncelikle belirtmek gerekirse enerji kaynakları  açısından Rusya 

Federasyonu ve eski nüfuz alanının tartışmasız üstünlüğü bulunmaktadır. Şöyle ki; 

Rusya Federasyonu toprakları üzerinde yer alan Volga Ural Havzasında (petrol), 

Orta Volga (Petrol), Güney Hazar Denizinde (gaz) ve Kuzey Hazar Denizinde  

                                                 
262http://www.deik.org.tr/Lists/Bulten/Attachments/32/Rusya%20Federasyonu%20Ulke%20Bulteni_
Haziran%202008_TR.doc.   
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(petrol), Kafkasya’da  (petrol ve büyük oranda gaz), Güney Volga’da (gaz), Kuzey 

Urallar’da (akıl almaz miktarlarda petrol ve gaz), Yamal Yarımadasında (yüksek 

miktarlarda gaz ve petrol), Ob Havzasında (çok sayıda petrol ve gaz), Sakhalin 

Đsland’da (petrol ve gaz), Batı Sibirya’da (gaz ve petrol) devasa enerji kaynaklarına 

sahip bulunmaktadır. Bunun yanında kendi egemenlik alanındaki kadar olmasa da 

merkez Asya Türkî Cumhuriyetlerde bulunan enerji kaynaklarının Rusya Ağına 

entegrasyonu için uzun vadeli bağlayıcı anlaşmalar yapılmış ve yapılmaya devam 

etmektedir.  Bu haliyle Rusya Federasyonu, geçmişteki Çarlık döneminden hatta 

SSCB döneminden daha fazla küresel düzlemde güç mücadelesine somut varlığıyla 

katılmıştır. Önceki dönemlerde yayılma çabası göstermesi yetiyorken, şimdiki 

durumda tuttuğu coğrafyada nüfuz ve hakimiyet icra edebilecek bir kapasite 

kazanmıştır. Bu şüphesiz Avrasya sorunsalının küresel sorunsal haline 

dönüşümüdür.263 

3.2.2.3.Ukrayna 

Ukrayna, sınırlı petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir ve net petrol ve 

doğal gaz ithalatçısıdır. Bu ülke 2005 yılında günde 320.000 varil petrol (yüzde 80 

ithal bağımlısı) ve yılda 66 milyar metreküp doğal gaz ithal etmiştir.Karadeniz 

ülkelerinin çoğu gibi Ukrayna da petrol ve doğal gaz konusunda Rusya’ya büyük 

oranda bağımlıdır. Petrol ithalinde Rusya’ya bağımlılık oranı yüzde 67’dir. Ukrayna 

coğrafi konumu yüzünden Rusya’dan ve Hazar bölgesinden Avrupa pazarlarına 

petrol ve doğal gaz nakli için ideal bir transit koridoru durumundadır. Ukrayna’daki 

petrol boru hatları 2005’te Avrupa’ya günde ortalama 934.000 varil petrol iletmiştir. 

Hattın kapasitesi ise bunun çok üzerindedir. Rusya’nın 2001’de günde 500.000 

varillik bir baypas boru hattı (Sukhodolnoya-Radionavskaya) inşa etmesi, 

Ukrayna’nın transit potansiyeline olumsuz etki yapmıştır. Ukrayna enerji transit 

ülkesi olarak oynadığı rolü arttırmak için elinden geleni yapmaktadır.Bu amaçla 

Brody-Odessa Akış Yönünü Tersine Çevirme ve Hat Uzatma Projesi’ni 

savunmaktadır. Rusya halihazırda bu boru hattını, Urallar havzasından çıkan Rus 

petrolünü Karadeniz kıyısındaki Odessa Limanı’na iletmek için kullanmaktadır. Hem 

                                                 
263 A. KÜLEBĐ,“Avrasya Enerji Hatları ve Türkiye”,  
http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=366&sayfa=49.  
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Kazakistan ve Azerbaycan gibi üreticiler hem de büyük tüketici AB ise boru hattında 

akış yönünün tersine (yani Brody’den Odessa yönüne) çevrilmesini sağlamak için 

baskı yapmaktadır. Ukrayna, tükettiği doğal gazın aşağı yukarı yüzde 78’ini ithal 

etmektedir. Son yıllarda Türkmenistan Ukrayna’nın en büyük doğal gaz kaynağı 

haline gelmiştir. Ukrayna’nın Avrupa ile Rusya arasında aracı rolü oynaması, bir 

yandan bu ülkenin jeopolitik önemini arttırırken bir yandan da Rusya’nın 

uyguladığı politikaların zaman zaman Ukrayna’nın ulusal çıkarlarıyla çatışması 

nedeniyle ülkenin istikrarına yönelik riskleri büyütmektedir. Ukrayna’nın ithal ettiği 

doğal gazın yaklaşık yüzde 93’ü dünya pazarlarına yeniden ihraç edilmektedir. 

Avrupa’ya 2005’te yıllık yaklaşık 110 milyar metreküp Rus gazı Ukrayna üzerinden 

iletilmiştir. Bu, OECD üyesi Avrupa ülkelerinin doğal gaz ithalatının yüzde 29’una 

ve Rusya’nın doğal gaz ihracatının yüzde 78’ine tekabül etmektedir21.264 

3.2.2.4.Türkiye 

Türkiye de net petrol ve doğal gaz ithalatçısıdır. Türkiye’de petrol talebinin 

yüzde 92’si ve doğal gaz talebinin neredeyse tümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

Rusya’ya aşırı bağımlılık ciddi bir sorundur. Türkiye 2006’da yüzde 65’i Rusya’dan 

alınmış olan 30 milyar metreküp doğal gaz tüketmiştir. Çeşitli AB enerji belgelerinde 

“Avrupa’nın artmakta olan ithalatında dördüncü ana arter” olarak nitelenen 

Türkiye’nin jeopolitik önemi artmaktadır. AB doğal gaz ithalatında Rusya’ya olan 

bağımlılığını azaltma ya çalışmaktadır ve bu amaçla Türkiye’yi bir çeşitlendirme 

seçeneği olarak tanımlamıştır. Bir süre önce inşa edilen BTC Petrol ve SC Doğal Gaz 

Boru Hatları bu tür hedeflere doğru atılmış somut adımlardır. Türkiye ayrıca Azeri 

doğal gazını Yunanistan’a taşımak üzere Yunanistan ile birlikte Türkiye-Yunanistan 

Doğal Gaz Boru Hattı’nı geliştirmektedir. Boru hattının inşasının Temmuz 2007’de 

tamamlanması hedeflenmektedir. Hattın daha sonra Đtalya’ya uzatılması da 

beklenmektedir. Başarıyla uygulandığında bu boru hattı Hazar doğal gazını Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya taşıyacaktır. 

                                                 
264 N. PAMĐR, “Karadeniz: Enerji Güvenliğine ve Kaynakların Çeşitlendirilmesine Açılan 
Kapı”,Avrasya Dosyası,Cilt 13, Sayı 1, s. 254. 
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Bir başka iddialı doğal gaz projesi de Nabuko’dur. Projenin yapılabilirlik 

araştırmaları tamamlanmak üzeredir. Bu boru hattı ile Hazar veya Orta Doğu doğal 

gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’ya 

taşınması tasarlanmaktadır. Proje AB tarafından desteklenmektedir ancak hâlâ 

çözümlenmemiş bazı sorunlar vardır. Her iki boru hattının da amacı Rusya’ya 

bağımlılığı azaltmak ve Avrupa’nın enerji güvenliğini arttırmak olduğu halde, Ruslar 

her iki boru hattından da Rus doğal gazı sevk etmek için baskı uygulamaktadır.265 

3.2.2.5.Diğerleri 

Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Moldova,Yunanistan ve Arnavutluk,net 

petrol ithalatçısı ve petrol ihtiyacında büyük ölçüde Rusya’ya bağımlıdırlar17. 

Karadeniz ülkesi olan  bu ülkeler Hazar ve Rus petrollerinin, petrole susamış Avrupa 

ülkelerine taşınması için boru hatları yapılmasını savunmaktadır.266 

3.2.3.PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATLARI 

19. yüzyıldan itibaren enerji kaynaklarına sahip olmak, üretimini elde 

tutmak, taşıma güzergâhlarını denetim altında bulundurmak ve bu uğurda 

uluslararası mücadelede başarılı olmak devletlerin temel amaçları arasında yer 

almıştır. Bu bakımdan tarihî süreçte önemli birçok sosyo-politik olayın arkasında 

enerji kaynaklarının kullanımı, elde edilmesi veya nakli ile ilgili çıkar çatışmalarının 

yattığı görülmektedir. Günümüzde "yeni büyük oyun" diye adlandırılan uluslararası 

mücadelenin arka planında da yine enerji kaynaklarının kullanımı, elde edilmesi veya 

nakli ile ilgili çıkar çatışmalarının var olduğu görülmektedir. Sovyetlerin resmen 

dağılması ile birlikte yeni dengeler oluşturulmaya çalışılan Karadeniz Havzasında 

kendisini dışa bağlayacak yollar, kapılar aramaktadır.267Bu coğrafya, ABD, AB, Çin 

ve Hindistan gibi enerjiye bağımlı ülkelerle; Rusya, Đran Kazakistan, Kırgızistan, 

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye gibi bölgesel güç olmak ve bulundukları bölgede 

kendi çıkarlarını / hayat alanlarını korumak isteyen ülkeler için giderek özel önem 

kazanmaktadır. Çünkü enerji kaynakları ve enerjiyi diğer ülkelere ulaştıracak geçiş 

noktaları buradadır. Enerjisinin yüzde 80’ini ithal etmekte olan AB için bu bölgeden 

                                                 
265 Pamir, “Karadeniz: Enerji Güvenliğine ve Kaynakların Çeşitlendirilmesine Açılan Kapı”, s. 253. 
266 Ibid., s.  255. 
267 A. GÜL,  Avrasya Boru Hatları Ve Türkiye, Đstanbul :  Bağlam Yayınları, 1995, s. 11. 
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çıkan doğalgaz ve petrol giderek hayati olmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz 

Havzasının önemini şu noktalar vurgulayabiliriz:  

Dünya enerji temininde yeni bir merkez olan Hazar Bölgesinin burada 

bulunması, SSCB dağıldıktan sonra Karadeniz bölgesinde şimdilik hiçbir gücün 

üstünlüğünün kesinleşmemiş olması. Şimdi sorun, bölgede çıkan petrol ve 

doğalgazın çoğunluğu Batı Avrupa’da olan tüketici ülkelere nasıl götürüleceğidir. Bu 

amaçla, ekonomik ve siyasal kaygılar da önemli bir şekilde göz önüne alınarak çeşitli 

boru hatları projelendirilmektedir.  

HARĐTA- 3:Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları268 

 

Petrol Boru hatları, kara içi taşımacılık faaliyetlerinde, üretim 

merkezlerinden tüketim ya da işleme merkezlerine ham petrolün ya da doğal gazın 

                                                 
268 http://www.yapirehberi.net/Yazi-Hazar.htm  
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nakli için önemli bir ulaştırma ve taşıma teknolojisidir.269  Petrol boru hatları taşıma 

tekniği, yaklaşık olarak 19. yy.ın ikinci yarısından itibaren yayılmaya başlamıştır. Đlk 

boru hattı, 1865 yılında Pensilvanya eyaletinde döşenmiştir. Hattın günlük taşıma 

kapasitesi ise 1800 varil kadardır.270  Hazar petrolleri için yapılan ilk boru hattı ise 

Đsveçli Nobel kardeşlerin, 1880’li yıllarda ürettikleri petrolü Bakü’den Batum’a 

taşıyan trenlerin, Gürcistan dağlarında 6 tanker vagondan daha fazlasını 

taşıyamaması üzerine 400 ton dinamitle 70 km. uzunluğunda bir geçit açılmasıyla ve 

bu geçide çelik bir tüp yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.271  

1991 yılı öncelerinde dünya piyasaları ile bağlantısı olmayan Hazar Bölgesi 

ülkeleri Sovyet Dönemi sonrasında tüketim pazarında yer alabilmenin yeni yollarının 

arayışına girmişlerdir. Hazar Denizi’nin ve bu deniz etrafındaki ülkelerin kapalı bir 

havza içinde yer alması boru hatları olmadan üretilen petrolün tüketici ülkelere 

ulaşımını imkânsızlaştırmıştır. Bunun için komşu ülkelerinin topraklarının 

kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Denize çıkışı olmayan Hazar Bölgesi ülkelerinin 

dünya üzerinde hangi yöne ve nereye açılacağı ise yeni bir rekabet ortamı 

yaratmıştır. Tüketici ülkeler, bu rekabette petrolün kendilerine en yakın dağıtım 

merkezine ulaştırılmasını amaçlamaktadırlar.  Esasen, bölgede boru hatları 

konusunda yaşanan rekabet, dünyanın birçok bölgesinin enerjiye olan bağımlılığı 

nedeniyle bölgesel olmaktan çıkıp küresel seviyede bir rekabete dönüşmüştür.272 

Özellikle Hazar bölgesi çevresindeki ülkeler açısından stratejik öneme sahip olan 

petrol boru hatları için Rusya Federasyonu, Türkiye ve Đran hatların kendi 

ülkelerinden geçmesi konusunda mücadele ederken petrolün ulaşacağı batılı ülkeler 

ise enerji güvenliklerini sağlayacak güzergâhı istemektedirler.273 Tüm bu rekabet 

ortamında “ülkeler petrolü beş ayrı bölgeye çekebilmenin mücadelesini 

vermektedirler. Bu bölgeler; Karadeniz, Akdeniz, Basra Körfezi, Hint Okyanusu ve 

                                                 
269Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”,  
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
270 Ibid. 
271 Kleveman, Yeni Büyük Oyun: Orta Asya’da Kan ve Petrol, s.  4. 
272 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”,  
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
273 Ibid. 
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Çin Denizi’dir”.274  Bu bölgeler içerisinde ise Karadeniz daha ön plana çıkmaktadır. 

Bu beş ayrı çıkış güzergahları ; 

- Rusya’ya uzanan Kuzey Rotası (Karadeniz) 

- Türkiye’ye uzanan Batı Rotası (Akdeniz) 

- Çin’e uzanan Doğu Rotası (Çin Denizi) 

- Đran’a uzanan Güney Rotası (Basra Körfezi) 

- Afganistan’dan Pakistan’a uzanan Güneydoğu Rotası (Hint Okyanusu)dır. 

 Bölge devletlerinin sahip oldukları enerjinin dünya pazarlarına 

ulaştırılabilmesi için, son yıllarda, çeşitli boru hatları gündeme gelmiştir. Bunlardan 

bazıları şunlardır; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Ibid. 
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TABLO-6:Petrol Boru Hatları275 

 

                                                 
275  N. PAMĐR,“ Kafkalar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının Türkiye’nin Enerji 
Güvenliğine Etkileri”http://www.asam.org.tr/temp/temp15.pdf 
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TABLO-7: Doğal Gaz Boru Hatları276 

 

            

              3.3.1. Petrol Boru Hatları 

3.3.1.1.Rusya’ya Uzanan Kuzey Rotası (Karadeniz) 

3.3.1.1.1.Akrau-Samara Petrol Boru Hattı 

Sovyetler Birliği dönemindeki başlıca boru hatlarındandır. Kazakistan’ın 

Atyrau kentinden Rusya’nın Samara kentine uzanan bir hattır. Bu hatta yapılan 

yenileme çalışmalarıyla “taşıma kapasitesi günde 310.000 varil seviyesine 

yükseltilmiştir.” Hattın uzunluğu yaklaşık 1126 km’dir.144 Kazakistan, petrol 

üretimindeki artışla birlikte bu hat aracılığıyla ihracatını Baltık Denizi’ne açmak 

istemektedir.277 “Erken petrolün taşınması için düşünülen bu geliştirme çalışmaları 

                                                 
276 Ibid. 
277 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”,  
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
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özellikle pompa istasyonlarının yenilenmesi ve kaçakların engellenmesi ile 

tamamlanıp kapasitesi başarıyla yükseltilmiştir.278”  

 

3.3.1.1.2.Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) (Tengiz-Novorossiysk) 

Kazakistan’da 1979 yılında bulunan zengin Tengiz Havzası petrolü 

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na bu boru hattı ile taşıması hedeflenmiştir. Bu 

nedenle kurulan konsorsiyumun ardından bu hattın yapımına başlanmıştır279. 

Kapasitesi günde 560.000 varildir. Hattın uzunluğu ise 1496 km’dir ve Mart 2001 

tarihinde kullanıma alınmıştır280.Yıllık 44 milyon ton petrol sevkiyatı öngörülse de 

aslında maksimum kapasitesi yıllık 67 milyon tondur. 2015 yılına kadar 70 milyon 

ton petrol bu hattan taşınıyor olacaktır281.  Boğazdan geçen tankerlerin yaratacağı 

tehlike nedeniyle Türkiye’nin bu güzergâha karşı çıkması sonucu Rusya, boğazları 

by-pass eden “Burgaz- Dedeağaç ve Burgaz Vlore” güzergâhlarını önermiştir. Fakat 

adı geçen her iki hattın yapımı için bir aşama kaydedilmemiştir.282 

3.3.1.1.3.Bakü-Grozni-Novorossiysk Boru Hattı 

Azeri-Çırağ-Güneşli petrol sahalarından elde edilen petrolü taşıma amacıyla 

yapılan, Bakü’den başlayıp Çeçenistan (Grozni) üzerinde Novorossiysk’e ulaşan bir 

hattır. Taşıma kapasitesi ise yılda 5 milyon ton’dur.283  Hattın taşıma kapasitesinin 17 

milyon ton’a çıkarılması hedeflenmiştir. 1997 yılında faaliyete geçen hattın 145 

km.si Çeçenistan sınırları içerisinde olduğundan bu boru hattı Çeçen sorunu 

nedeniyle sık sık kesintiye uğramıştır.284  

  3.3.1.1.4. Bakü-Mohaçkale-Novorossiysk Boru Hattı 

Dağıstan (Mohoçkale) ve Tikhorest’ten geçerek Bakü-Novorossiysk hattıyla 

kesişen ikili bir boru hattıdır. Bu hatla Çeçenistan by-pass edilmiştir. Hattın uzunluğu 

                                                 
278 Ibid. 
279 Konsorsiyumda Rusya%24, Kazakistan %19, Chevron %15, Lukarco %12,5, Mobil, %7.7, Oman 
%7, BG %2, Agip %2, Kazakistan Pipeline Ventures %1.75, Oryx %1.75 paylara sahiptir. 
280 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”,  
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
281 Ibid. 
282 Ibid. 
283 Ibid. 
284 Ibid. 
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325 km.dir. Eski kapasitesi yıllık 5 milyon ton iken boru hattının yenilenmesi ve 

sevk imkânlarının artırılması ile kapasite yıllık 8 milyon ton seviyesine çıkarılmıştır. 

Bu hattın geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri 140 milyon dolarlık bir yatırımla 2000 

yılında tamamlanmıştır.285  

3.3.1.2.Türkiye’ye uzanan Batı Rotası (Akdeniz) 

3.3.1.2.1. Bakü-Supsa Boru Hattı 

Azeri-Çırağ-Güneşli petrol sahalarından elde edilen erken üretim petrolünü 

Azerbaycan Uluslararası Đşletme Şirketi (AIOC) Konsorsiyumuyla, Rusya üzerinden 

olmayan bir güzergâhla uluslararası pazara taşıyabilen tek boru hattıdır. Bu özelliği 

ile stratejik değer taşımaktadır. Erken üretim petrolünün taşınması için Rusya’nın 

mevcut hatlarının kullanılması ekonomik anlamda oldukça makul bir seçimdi. Bu hat 

ile bir yandan enken üretim petrolünün taşınması sağlandı bir yandan da Bakü-Tiflis 

Ceyhan gibi ana ihraç petrolü taşıması düşünülen iddialı projelerin hayata geçirilmesi 

sürecinde konsorsiyumlara zaman taşınmış olmuştur.286 Bu boru hattı Şubat 1999 

tarihinde devreye girmiştir. Hattın uzunluğu 926 km. olup taşıma kapasitesi ise yılda 

5 milyon ton’dur. 

3.3.1.2.2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi 

HARĐTA-4: Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Güzergahı287 

 

                                                 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
287 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Btc_pipeline_route.png.  
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Türkiye’nin Hazar enerji kaynakları ile batılı enerji pazarları arasında köprü 

rolü politikası, enerji arzının güvenliğini sağlamaya çalışan ABD’nin desteği ile 

başarılı sonuçlar vermeye başlamıştır. Türkiye’nin bu rolünü öne çıkaran en önemli 

projelerden biri Azerbaycan’ın Azeri-Çıralı-Güneşli (ACG) sahasından çıkan Azeri 

petrolün batı pazarlarına Türkiye üzerinden taşınmasını sağlayan Bakü-Tiflis- 

Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Projesi’dir. Günde yaklaşık 1 milyon varil petrolü 

Akdeniz'e taşıyacak olan BTC hattı yaklaşık 4 milyar dolara mal olmuş ve 

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Devlet Başkanlarının katılımıyla 13 Temmuz 

2006’da resmi açılışı yapılmıştır. Kazakistan’dan gelecek petrolün de önümüzdeki 

yıllarda Hazar altına döşenecek borularla BTC hattına bağlanması 

planlanmaktadır.288 

Ancak Orta Asya petrollerinin Hazar Denizi altından boru hatlarıyla 

taşınması önünde önemli engeller vardır. Bunların başında Hazar’ın hukuki 

statüsündeki belirsizlikler gelmektedir. Hazar’ın hukuki statüsü ile ilgili sorun, 

Hazar’ın deniz mi, göl mü olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde kıyıdaş ülkeler 

arasında çıkan görüş ayrılığıdır. Eğer deniz olarak kabul edilirse, deniz ve kıta 

sahanlığında bulunan petrol, doğal gaz ve balık gibi kaynakların, kıyıdaş ülkeler 

arasında farklı (kıyı uzunluğuna veya medyan hatlara göre) bölüştürülmesi söz 

konusudur. Halbuki göl olarak kabul edilmesi durumunda bütün kaynaklar kıyıdaş 

ülkeler arasında eşit oranda bölüştürülecektir ki Đran ve Türkmenistan bu görüşü 

desteklemektedir. 1990’larda bu görüşe destek veren Rusya ise artık Kazakistan ve 

Azerbaycan tarafından savunulan diğer görüşü desteklemektedir.289 Sovyetler 

Birli ği’nin çökmesinden sonra Avrupa ile Asya’nın kesiştiği noktada büyük petrol 

yatakları keşfedildi. Bir iç deniz olan Hazar, dünya pazarından kilometrelerce uzakta 

olduğundan, yakıtın transferi konusunda bir yarış başladı. 

     Türkiye ise bu yarışta varlığını Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile 

göstermiştir. Hazar Denizi'nin soğuk suları altında yatan "zengin" hidrokarbon 

rezervlerinin, uluslararası enerji piyasalarına ulaştırılması meselesi, 10 yılı aşkın bir 

süredir Türk ve dünya kamuoyunun yakından, merakla ve dikkatle takip ettiği çok 
                                                 
288 E. K. KURT, “ Karadeniz’in Artan Jeopolitik Önemi”, Aralık 2006, 
http://eski.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/bulten/karadenizbulteni002.pdf.  
289 Ibid. 
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önemli bir gündem maddesidir. Daha kesin bir ifadeyle, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham 

Petrol Boru Hattı Projesi, 1991 yılından bu yana Türkiye'nin gündemindedir. “Proje 

ile Bakü’den başlayıp Ceyhan’da son bulacak bir boru hattı ile başta Azeri petrolü 

olmak üzere bölgede üretilecek petrollerin Ceyhan’a taşınması ve burada da 

tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlanmıştır.290” Bu tarihi projenin 

güzergâhını belirleme çalışmaları 1991 yılında başlamış ve proje ile ilgili çalışmalar 

1994’te Azerbaycan’ın Azeri-Çırağ-Güneşli bölgesinde en büyük petrol 

kaynaklarından birinin keşfedilmesiyle hız kazanmıştır. 2003 yılına gelindiğinde ise 

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla projenin 

temeli atılmıştır. Hazar Bölgesi petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılması amacıyla 

yapılan “BTC hattının uzunluğu 1767 kilometredir ve bunun 443 kilometrelik 

bölümü Azerbaycan, 248 kilometrelik bölümü Gürcistan ve 1076 kilometrelik 

bölümü Türkiye üzerinden geçmektedir.” Bu proje ile toprağın bir metre altına 

gömülen ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan borular 2800 metre yüksekliğe 

ulaşan dağ geçitleri üzerinden Hazar iç denizini Akdeniz’e bağlamıştır. Đlk aşamada 

Ceyhan’a günde 400.000 varil petrol sevkıyatı yapılması ve birkaç yıl içinde bu 

miktarın günde 1 milyon varile çıkarılması hedeflenmiştir.  Bu rakam dünyada 

günlük 84 milyon varil olan petrol üretiminin %1’inden biraz fazlasını 

oluşturmaktadır.291 

3.3.1.2.3.Trans-Hazar Boru Hattı 

Aktau’dan (Kazakistan’ın batısında Hazar Denizi kıyısı) başlayarak Hazar 

Denizi’nin altından Bakü’ye taşınan petrolün buradan Türkiye’ye (Ceyhan boru hattı 

ile taşınmasını öngörmektedir292.  Hattın uzunluğu 600 km.dir. Boru hattı projesinin 

fizibilite çalışmalarına dair anlaşma Kazakistan ile Royal-Dutch, Shell, Chevron 

Texaco ve Exxonmobil arasında Aralık-1998 tarihinde imzalanmıştır. Bu hat ile Đran 

                                                 
290 “Üç Denizin Hikayesi & Efsaneden Gerçeğe:Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı” 
http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ulkeler/aze/aze-rap-dig-btc.htm. Erişim(27.03.2006) Bakü-Tiflis-
Ceyhan HPBH Proje Direktörlüğü, http://www.btc.com.tr/proje.html.  
291 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.  
292 Qafqaz Üniversitesi Bakü-Azerbaycan, “Yaşanan Yeni Süreçte Avrasya Enerji Kaynaklarının Yeri 
ve Önemi” http://www.petrolcu.com/sanat/?kategori=petromercek&id=95. Erişim (27.03.2006) 
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ve Rusya’nın by-pass edilmesi amaçlanmıştır. Fakat Hazar Denizi’nin statüsünün 

belirsizliği hattın inşasını olumsuz etkilemiştir.293  

3.3.2.Doğal gaz Boru Hatları 

3.3.2.1.Rusya’ya Uzanan Kuzey Rotası (Karadeniz) 

 3.3.2.1.1.Türkmenistan-Rusya Boru Hattı 

Türkmenistan ve Özbekistan’dan alınan gazı Kazakistan üzerinden Rus 

doğal gaz boru sistemine bağlayan bir hattır. Türkmenistan bu hattı Ukrayna ve 

Rusya’ya doğal gaz ihraç etmek için kullanmaktadır.  Bu güzergâh için getirilen bir 

çok öneri bulunmaktadır. Bunlardan ilki mevcut boru hatlarına kompresörler 

eklenerek, Hazar doğal gazının Avrupa’ya ulaştırılması, diğeri ise Hazar bölgesi 

doğal gazını Rusya üzerinden Türkiye’ye ihraç etmek (Mavi Akım Projesi) olmuştur. 

3.3.2.2.Türkiye’ye Uzanan Batı Rotası (Akdeniz) 

3.3.2.2.1.Bakü-Tiflis-Erzurum (Azerbaycan-Türkiye) Boru Hattı 

Bu hat ile Azeri gazının Türkiye’nin kuzeydoğusuna ulaştırılması 

hedeflenmiştir. Türkiye’nin her geçen gün artan doğal gaz talebini karşılamak için 

planlanmış bir hattır. Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının karşılanmasının yanında 

Avrupa’ya doğu-batı ekseninde uzatılması düşünülmüştür. Ancak, bunun için 

kapasite artırımı gerekecektir. Azeri gazının Gürcistan’dan Türkiye’ye taşınması için 

petrol devi SOCAR ile BOTAŞ arasında imzalanan 15 yıllık gaz alım anlaşmasına 

göre 2 ila 6.6 milyar metreküp/yıllık alım ve nakil öngörülmektedir. Projenin 

fizibilite çalışması bir Fransız şirketi olan Sofregas tarafından çalışmıştır. 16 Ekim 

2004’te Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Azerbaycan ve Gürcistan 

kesimlerinin birleştirildi ği gün Bakü-Tiflis-Erzurum gaz hattının da yapımına 

başlanmıştır.294 Azerbaycan’ın Şah deniz sahasından üretilecek doğal gazın 

Gürcistan üzerinden geçerek Erzurum’a ulaştırılması öngörülmüştür. BTC’ye paralel 

olarak inşası süren Bakü-Tiflis-Erzurum (Güney Kafkasya) doğalgaz hattının 2006 

                                                 
293Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.   
294 H. ALIYEV, “Petrol Stratejisi” , 
http://aliyevheritage.org/cgibin/ecms/vis/vis.pl?s=001&p=0451&n=000016&prfr=1&g=&prev= 
Erişim(27.03.2006).  
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yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Hazar Denizi’ne kıyısı olan diğer 

ülkelerden de bu hatta gaz alımı Türkiye’nin stratejik hedefleri arasındadır. Bu 

nedenle, Bakü-Erzurum hattının taşıma kapasitesi yüksek tutularak Türkmenistan 

gazının da bu hatta dahil edilmesi planlanmıştır. Türkmen gazının bu hat aracılığıyla 

ilerde Yunanistan pazarına ulaştırılması düşünülmüştür.  Türkiye bu hat ile öncelikli 

ve ağırlıklı olan doğu-batı enerji koridorlarının yanı sıra dünya enerji istikrarına çok 

önemli katkı sağlayacak kuzey güneybatı doğrultulu yeni bir koridorda işbirliğine 

açık politikalar geliştirmektedir 

 3.3.2.2.2.Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı 

Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasından elde edilen doğal gazı taşımak üzere 

BTC’ ye paralel bir hat olarak inşa edilmiştir. Boru hattının inşası tamamlanmıştır ve 

başlangıç sevkiyatının Türkiye’nin Erzurum kentine Mart 2007’de ulaşması 

öngörülmüştü. Azeri doğal gazı buradan Türk doğal gaz şebekesine bağlanacaktır ve 

doğal gazın bir kısmı Türkiye’de hızla artan talebin bir kısmını karşılarken, geriye 

kalanının da Yunanistan’a (ve umulur ki oradan da Đtalya’ya kadar) transit gitmesi 

beklenmektedir.295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
295 Pamir, “Karadeniz: Enerji Güvenliğine ve Kaynakların Çeşitlendirilmesine Açılan Kapı”,  s, 257. 
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 3.3.2.2.3.Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı 

HARĐTA-5: Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı Güzergâhı296 

 

 

Hazar bölgesi ülkelerinden olan Türkmenistan; Suudi Arabistan, Katar, 

Rusya ve Đran’ın ardından dünyanın beşinci büyük doğal gaz rezervine sahip bir 

ülkedir.  Doğal gaz bakımından dışa bağımlı olan ülkemiz, arz açığının bir bölümünü 

temin etmek amacıyla 29 Ekim 1998 tarihinde Türkmenistan ile Hazar geçişli 

Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz Boru Hattı projesinin gerçekleştirilmesine 

yönelik bir anlaşma imzalamışlardır.  

Bu hat ile doğal gazın Türkmenistan’dan başlayarak Azerbaycan’a, 

Gürcistan’a oradan Türkiye’ye ve Avrupa pazarına ulaştırılması hedeflenmiştir. 

Trans-Hazar petrol boru hattında olduğu gibi bu hat ile de Đran ve Rusya 

Federasyonu devre dışı bırakılmıştır. Yapılan anlaşmalarla, bu hat ile yılda 16 milyar 

m3 doğal gaz Türkiye tarafından satın alınıp geri kalan kısmı Avrupa’ya sevk 

edilmek üzere toplam 30 milyar m3 doğal gazın taşınması öngörülmüştür.297 Ancak, 

Azerbaycan’ın Şah deniz bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının keşfinden sonra 

                                                 
296 http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/pdgb.doc.  
297BBC Turkish, “Mavi Akım Vanası Resmen Açıldı”, Erişim (17.11.2005), 
http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/11/051117_bluestream_pipeline.shtml 27.03.2006.  
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Türkmenistan’ı devre dışı bırakarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden alternatif bir 

boru hattı ile Azeri doğal gazını pazarlamak Azerbaycan için daha sıcak gelmeye 

başlamıştır. Bunun sonucu olarak Türkmenistan proje konusundaki fikrini 

değiştirerek Rusya federasyonu ile gaz pazarlığına ağırlık vermiştir ve böylelikle 

Trans-Hazar doğal gaz boru hattı projesinin neredeyse tamamen gündemden 

düşmesine neden olmuştur. Tüm bu çelişkiler sürerken Türkiye’nin acil gaz 

ihtiyacının doğması doğal gaz alımında önceliği Rusya yönüne kaydırmasına neden 

olmuştur. Türkiye’nin tercih konusunda yön değiştirmesi Türkmenistan’ı 

küstürmüştür. Bu tepkisini de yılda 20 milyar m3 gazını, uluslararası fiyatın üçte biri 

fiyatı olan 1000 m3’ü 36 Dolar civarında bir fiyatla Rusya’ya satarak göstermiştir. 

Türkiye’nin Rusya doğal gazına yani Mavi Akım Projesine öncelik veren tavrından 

sonra Hazar geçişli Türkmenistan boru hattı projesi de dağılma sürecine girmiştir. 

Türkiye bu seçimiyle doğal gaz tüketiminde %65 gibi yüksek bir oranda Rusya’ya 

bağımlı hale gelmiştir.298  

3.3.2.2.4.Mavi Akım Projesi 

HARĐTA-6: Mavi Akım Projesi Güzergahı299 

 

                                                 
298 N. ADANALI, “Türkiye’nin Doğal gaza Bağımlılığının Değerlendirilmesi” , Đzmir Ticaret Odası, 
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/B942DEAC-917E-4200-81F5-2D065174DF75/6008/Gaz3.pdf 
27.03.2006.  
299 http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/pdgb.doc.  
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Toplam 3 Milyar 339 Milyon Dolarlık yatırım yapılan Mavi Akım Projesi 

bir Rus-Đtalyan-Türk ortak girişimidir. 3.300 kilometrelik boru hattının 380 

kilometresi Karadeniz’in 2140 m. altından geçmektedir. Bu özelliği ile de 

yeryüzünün enderindeki boru hattı projesidir. Mavi Akım projesi 3,3 milyar dolara 

mal olmuş ve proje için, Đtalya ile Rusya arasında yarı yarıya ortaklı Transco adlı bir 

şirket kurulmuştur. Projenin finansmanlığını ise Rus şirketi Gazprom yapmıştır. 

Ancak Samsun-Ankara bölümünü (Deniz geçişi dahil 270 Km.) Türkiye finanse 

etmiştir.300 Türkiye, Mavi Akım Projesi ile inşa edilen boru hattından yılda 3 milyar 

m3 doğal gaz almakta bu miktarın her yıl 200 Milyon m3 artacağı ve 2008 yılında 

yıllık 18 m3’e ulaşacağı öngörülmektedir. Đlk gaz 30 Aralık 2002 günü 

pompalanmıştır. Yine aynı tarihte 25 yıl süreli ve 16 milyar m3 doğal gaz alımına 

ili şkin Doğal gaz alım-satım anlaşması da imzalanmıştır.301 Anlaşma 31 Aralık 2025 

tarihine kadar geçerlidir.302 Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz satılmasını öngören 

Mavi Akım Projesinin oluşturulması, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı konusunda Rusya’nın 

itirazlarını hafifletmeye ve bu petrol oyununda onları tatmin etmeye yönelik bir adım 

olmaktadır. 15 Aralık 1997 tarihinde Rusya ile imzalanan Mavi Akım Projesinin 

Türk Cumhuriyetleri açısından yarattığı olumsuzluk ise Azerbaycan ve Türkmenistan 

doğal gazının Türkiye’yi bir pazar olmaktan çıkarmasıdır. Azerbaycan’ın Şah Deniz 

sahalarından çıkan doğal gazın Türkiye üzerinden dünya piyasalarına aktarılmasını 

savunan ABD’de de Mavi Akım Projesine sıcak bakmamıştır. Bu gelişmeler Türkiye 

ve Amerika’nın müşterek olarak sürdürmeye çalıştığı paralel petrol ve gaz boru 

hatlarının oluşturduğu “Doğu-Batı Enerji Koridoru” stratejisine de ciddi darbe 

vurmuştur. Haziran 2000’de Türkiye’de Meclis, Mavi Akım anlaşmasına ek bir 

protokolü onaylayarak projedeki yatırımcılara vergi muafiyetini garanti etmiştir. 

Mavi Akım’ın Türkiye toprakları üzerindeki bölümünün maliyetinin 339 milyon 

doları bulması beklenmektedir. Mavi Akım hem teknik hem de ulusal güvenlik 

konularından dolayı tartışma konusu olmaktadır. Teknik olarak Karadeniz’in yoğun 

                                                 
300 Adanalı “Türkiye’nin Doğal Gaz’a Bağımlılığının Değerlendirilmesi”, 
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/B942DEAC-917E-4200-81F5-2D065174DF75/6008/Gaz3.pdf 
27.03.2006.  
301 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf. 
302 Ibid. 
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hidrojen sülfat kaplı tabanının 1,2 mil altından geçecek olması, ulusal güvenlik 

açısından ise Türkiye’nin enerji ithalatının Rusya’ya daha fazla bağımlı olma 

ihtimali tartışmalara neden olmaktadır. Ayrıca Mavi Akım yoluyla Rusya’dan 

alınacak gazın fiyatı, Türkmen veya Azerbaycan gazından daha pahalıya mal olacağı 

düşünülmektedir. Sonuç olarak Mavi Akım Türkiye’nin ileride Türkmenistan’dan 

gaz ithal etme ihtimalini azaltmaktadır. 21 Mayıs 1999’da BOTAŞ, 

Türkmenistan’dan doğal gaz alımı için Hazar Denizi altından, Azerbaycan ve 

Ermenistan üzerinden geçen, 1.050 mil uzunluğunda ve 2-2,4 milyar dolara mal 

olacak bir doğal gaz boru hattı yapımı için anlaşma imzalamıştır. Bu proje ile fazlası 

Avrupa’ya gönderilmek üzere yıllık 565-1.060 bcf gaz alımı mümkün olabilecektir. 

General Electric, Shell ve PSG International şirketlerinin dahil olduğu 

konsorsiyumun liderliğini Amerikan Bechtel şirketi üstlenmiştir. Azerbaycan’daki 35 

trilyonluk büyük gaz potansiyeline sahip Şah Deniz gaz bölgesinin Türkiye’ye 

Türkmenistan’dan çok daha yakın olmasına rağmen, Hazar Geçişli Türkmenistan-

Türkiye-Avrupa Boru Hattı (TCP) daha tercih edilir bir durumdadır. Đçinde 

bulunduğumuz dönemde Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattının, Mavi Akım 

projesi, Đran ve özellikle de Azerbaycan doğal gazı ile rekabet etmesi gerekmektedir. 

Azerbaycan’ın Şah deniz bölgesinden gaz dağıtımı, Türkiye ve Azerbaycan’ın Mart 

2001’de 15 yıl için imzaladıkları anlaşmaya göre 2004 yılında başlayabilecektir. 

Türkiye, doğal gaz talebinin birden çok boru hattından gelecek gaz arzı kadar hızlı 

artacağını iddia etmekteyse de, bir çok analist Türkiye’nin tahminlerini gerçekçi 

bulmamakta ve Mavi Akım, Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye Doğal Gaz Boru 

Hattı veya Şah deniz doğal gazı projelerinden bir tanesinin uzun süre için yeterli 

olacağına inanmaktadır.Geniş doğal gaz rezervleri ile Mısır, Türkiye için bir başka 

potansiyel kaynak durumundadır. LNG tankerleri yolu ile gaz ithali için Akdeniz 

sahilindeki Said Limanı’nda ve Đzmir Limanında yapılacak 1-2 milyar dolarlık bir 

yatırım gerekmektedir. Türkiye ve Mısır 1996 yılında LNG ithali için ön anlaşma 

imzalamışlar ancak uzmanlar anlaşmanın ekonomik yönden çok makul 

bulmamaktadırlar. 
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3.3.2.2.5.NABUCCO Doğalgaz Hattı 

HARĐTA-7: NABUCCO Doğalgaz Projesi Güzergahı.303 

 

 

Hazar Havzası’ndan ve Orta Doğu’dan Türkiye üzerinden Güneydoğu 

Avrupa’ya doğal gaz ulaştıracak bir hattıdır. AB tarafından yürütülen önemli bir 

projedir. Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’ya gaz 

iletilmesini hedefleyen Nabucco projesi ile Hazar havzası ve Ortadoğu’da üretilecek 

                                                 
303 http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=25b87c08-1e78-4e87-a020-
97d0ba157194.  
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doğalgazın Orta ve Batı Avrupa ülkelerine taşınması öngörülüyor.304 Türkiye ile AB 

arasında en büyük doğalgaz boru hattı projesi olarak bilinen 4.5 milyar Euro’luk 

yatırım öngörülen Nabucco Projesi ortaklarınca Haziran 2004 tarihinde, projenin 

finansman ve boru hattı taşıma kapasitesinin pazarlanması işlerini yürütmek üzere 

NABUCCO Company Pipeline Study GMGH (Nabucco Boru Hattı Đş Geliştirme 

Şirketi) kurulmuştur.305 NABUCCO Gas Pipeline International Ltd. adı ile yeniden 

yapılandırılarak, amaç ve görev kapsamı, genişletilmiştir.306 

Halen Türkiye’ye, Rusya’dan Mavi Akım ile Đran’dan da Erzurum’a boru 

hatları ile doğalgaz gelmektedir. Yapılmakta olan ve Şah deniz doğalgazını Bakü-

Tiflis-Erzurum hattında taşıyacak olan proje 2006 sonunda faaliyete geçecektir. 

Özbek ve Kazak doğalgazlarının da ilerde buradan sevki söz konusudur. Özellikle 

Yunanistan’ın Hazar çevresinden gelecek doğalgazın kendisine Türkiye üzerinden 

ulaştırılması konusunda ilgisi büyüktür. ABD kabul ederse Türkmen gazının da bu 

Şah deniz hattıyla bağlantılı olarak Yunanistan üzerinden Avrupa’ya, Đtalya, Đspanya 

ve Portekiz’e gitmesi de söz konusudur. Yunanistan’ın bu hevesinin bize bu konuda 

bir üstünlük ve kontrol sağlayacağı da yanlış olmayacak bir stratejik yaklaşım 

olacaktır. Yine Türkiye kendine ulaşan doğalgazın Bulgaristan üzerinden Romanya, 

Macaristan, Avusturya Doğalgaz Hattı Projesi ile ve Adriyatik Geçişli Đtalya 

ulaştırılmasını da düşünmektedir. Bu noktada sağlam bir doğu-batı enerji 

politikamızla Avrupa’ya açılımımız ve Avrupa ülkeleri ile ili şkilerde bir avantajımız 

da söz konusu olabilecektir. 2020’lerde AB doğalgaz ihtiyacının % 70’inin ithalatla 

karşılanacak olması, Avrupa için gaz taşıma stratejisinin birden fazla açılım üzerinde 

durulmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle Nabucco Projesi(Türkiye-Bulgaristan-

Romanya-Macaristan-Avusturya boru hattı) ile Türkiye Avrupa’nın eskiden 

SSCB’ye karşı güvendiği bir askeri güç iken şimdi bir boru hatları transit ülkesi 

olarak önemi konuma gelecektir. Esasen AB birçok kriterin yanı sıra bu hususu da 

göz önüne almış olduğundan Türkiye’ye net bir şekilde seni AB’ye almam 

                                                 
304 BOTAŞ, “Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi –NABUCCO 
Projesi”, http://www.botas.gov.tr/projeler/tumprojeler/bulgaristan.asp. Erişim( 27.03.2006) 
305 J. ROBERTS “The Turkish Gate: Energy Transit and Security Đssues” 
http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_id_13.pdf.   
306 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın Merkezi “NABUCCO Doğal Gaz Boru Hattı Projesinde 
Ortak Girişim Anlaşması Đmzalandı”, http://www.enerji.gov.tr/belge/nabucco.doc.27.03.2006.    
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diyememektedir. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile ilgili Hükümetler arası 

Anlaşma 13 Temmuz 2009 da Ankara’da imzalandı. Anlaşmaya, Türkiye, 

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya başbakanları, AB komisyonu 

Başkanı Jose Manuel Barroso imza attı. 

 3.3.3.Boğazları By Pass Eden Boru Hatları 

“Boğazları by-pass eden boru hatlar şunlardır; 

- Adria-Druzhba (Dostluk Hattı) 

- Arnavutluk-Makedonya-Bulgaristan Petrol Boru Hattı 

- Burgaz-Dedeağaç (Trans Balkan) Boru Hattı 

- Köstence-Trieste Boru Hattı 

- Güneydoğu Avrupa Boru Hattı (Köstence-Đtalya ) 

 Odesa-Bradi (Ukrayna) Boru Hattı307” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
307Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf. 
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  HARĐTA-8: Boğazları By Pass Eden Katların Haritası308 

 

 Bu seçenekler boğazları tehdit eden tanker trafiğine karşı çözüm 

alternatifleri olarak sunulmasının yanı sıra Yunanistan gibi ülkelerin “stratejik” 

çıkarları doğrultusunda Rusya’nın da desteği ile ekonomik olmasa da uluslar arası 

kamuoyuna sıkça enjekte ettikleri projeler olarak da değerlendirilebilmektedir.309 

Boğazları by-pass eden boru hatlarının avantaj ve dezavantajı ise; 

 - Boğazlar ve Đstanbul’un petrol ve petrol taşıyan tankerlerden kaynaklanan 

kirlilik ve kazaları önlemesi bakımından avantajlıdır.  

- Hazar bölgesi petrolü boru hatları ile Karadeniz’e ulaştırılmasından sonra 

tankerlere yükleme aşaması vardır ve bu da ek maliyet ve zaman kaybı demektir. 

Ayrıca Karadeniz’in iklim koşulları nedeniyle bu işlemin çoğu zaman yapılamaması 

da bir dezavantajdır. Ek maliyet ve olumsuz iklim koşulları boğazları by-pass 

projelerinin uygulanabilirliğini azaltmaktadır. Buna rağmen bu tür alternatifler, 

                                                 
308 U.S.Departmant of Enegy, http://www.energy.gov/, Şubat 2006 
309 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf. 
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stratejik kaygılarla Türkiye’nin Bakü-Ceyhan ile elde edeceği stratejik üstünlüğü 

devre dışı bırakabilmek için özellikle Yunanistan ve Rusya tarafından sıkça gündeme 

getirilmektedir. Şu an için Rusya Yakıt ve Enerji Bakanlığı’nda Boğazları by-pass 

eden projelerden ancak sadece ikisi uygulamaya en yakın projeler. Bu iki projeden 

biri Burgaz-Aleksandropolis Petrol Boru Hattı Projesi. Proje fikri 1994’te ortaya 

atıldı. Projeye göre Rus petrolü gemilerle Bulgaristan’ın Burgaz limanına getirilecek, 

oradan inşa edilecek boru hattı yoluyla Yunanistan’ın Ege Denizi’nde bulunan 

Aleksandropolis Limanı’na pompalanacak. Daha sonra ise gemilerle istenen yere 

nakledilecek. Böylece Boğazlar by-pass edilmiş olacak. Söz konusu proje, 280 

km.lik bir boru hattının inşası düşünülen projenin kapasitesi yıllık 35 milyon ton’dan 

50 milyona çıkarılacak. Tahmini maliyeti ise 783 milyon Euro.’dur.310 Hazar 

Denizi’nin ve bu deniz etrafındaki ülkelerin kapalı bir havza içinde yer alması boru 

hatları olmadan üretilen petrolün tüketici ülkelere ulaşımını imkânsızlaştırmıştır.311 

Denize çıkışı olmayan Hazar Bölgesi ülkelerinin dünya üzerinde hangi yöne ve 

nereye açılacağı ise yeni bir rekabet ortamı yaratmıştır. Tüketici ülkeler bu rekabette 

petrolün kendilerine en yakın dağıtım merkezine ulaştırılmasını amaçlamaktadırlar. 

Boru Hatları konusunda güç mücadelesi veren ülkelerden Rusya, kendi toprakları 

üzerinden geçecek boru hatları vasıtasıyla Hazar petrolünün akışını ve bu bölgedeki 

ülkeler üzerindeki varlığını kontrol etmeye çalışırken, ABD ise “doğu-batı enerji 

koridoru” düşüncesiyle Rusya’yı saf dışı bırakacak petrol boru hatları projeleriyle 

bölgede etkin olmaya çalışmaktadır. Đran ve Türkiye bölgeyle kendi iletişim ağlarını 

kurmaya çalışmakta, boru hatları için kendi yollarının tercih edilmesi için stratejiler 

ve projeler üretmektedirler. Bunların hepsi gemi taşımacılığına dönük olarak Kazak 

ve Azeri petrollerini Karadeniz’e indirmektedir. 2015 yılında Hazar kıyısı ülkelerin 

petrollerinin toplam 150 milyon tonu Karadeniz limanlarına boru hatları ile ulaşacak 

iken bunun ancak 60 mil./tonu gemi ile Boğazlardan geçerek dış pazarlara 

ulaştırılabilecektir. Kalan yaklaşık 90 milyon ton miktarındaki petrol ise gemi ile 

Bulgaristan’a taşınacak ve Bulgaristan çıkışlı boru hatları ile Avrupa’ya ulaştırılacak 

veya çoğaltılacak Türkiye geçişli boru hatlarıyla Akdeniz’e indirilecektir. Bu 

                                                 
310 S. Oğan, “Türkiye-Rus Đli şkileri: Đkili Đşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa”, 
http://www.avsam.org/tr/analizler.asp?ID=12. Erişim (27.03.2006).  
311 M. Dikkaya, “Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun: Türkiye, Rusya ve Đran”, Avrasya Dosyası, 
Sonbahar 1999, Cilt 5, Sayı 3, s. 204. 
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durumda Novorossiyk petrolünün de gemiyle Samsun’a getirilip Ceyhan’a 

ulaştırılması söz konusu olabilecektir. Orta Asya, Kafkasya, Rusya, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika bölgelerindeki petrol ve doğal gazın batıya, kuzeye ve güneye 

taşınmasında takip edilecek en kısa ve en ekonomik yol Türkiye’den geçmektedir. 

Bu nedenle enerji kaynakları üzerine yapılan hesap ve mücadelelerde, ülkemizin göz 

ardı edilmesi mümkün değildir. Başta BTC olmak üzere Bakû’den çıkış yapacak 

hatların yolu üzerinde olan Türkiye, tüm elverişli koşulları ile Batı’nın en uygun 

alternatifidir. Azerbaycan için de en uygun ve güvenilir güzergah Bakü-Tiflis-

Ceyhan hattıdır. Çünkü petrol çıkışının kontrolü Azerbaycan’ın elindeyken, son 

noktayı da dost ülke Türkiye kontrol edecektir. Azerbaycan için önemli olan diğer 

nokta, Ermenistan’ın by-pass edilmesidir. Ayrıca; Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 

proje Kafkasya petrollerinin Akdeniz’e ulaştırılmasında Rusya Federasyonu’nun 

tekelini ortadan kaldırabilecektir. Hazar Petrolleri’nin BTC HPBH Projesi ile sadece 

Boğazlarımız değil, Karadeniz ile birlikte Marmara Denizi ve Ege Denizi de çevresel 

açıdan büyük risk yaratan yoğun tanker trafiğinden arındırılmış olacaktır. Esasında 

boğazlardaki yoğun trafiğin önlenmesi amacıyla boğazları by-pass eden boru hatları 

da planlanmıştır. Ancak ek maliyet ve olumsuz iklim koşulları boğazları by-pass 

projelerinin uygulanabilirliğini azaltmaktadır. Ayrıca bu tür alternatifler, stratejik 

kaygılarla Türkiye’nin Bakü-Ceyhan ile elde edeceği stratejik üstünlüğü devre dışı 

bırakabilmek için özellikle Yunanistan ve Rusya tarafından sıkça gündeme 

getirilmektedir. Planlanan ve yapılmakta olan petrol ve doğal gaz projelerinin 

gerçekleşmesi halinde, Orta Asya ile Kafkaslar ve Orta Doğudan dünya piyasalarına 

enerji naklinde kavşak noktasında yer alan Türkiye, Hazar’dan gelecek petrolün 

Avrupa’ya aktarıldığı stratejik bir terminal ve enerji köprüsü görevini üstlenerek 

Avrupa Birliği’ne girme konusunda önemli bir avantaj sağlayacağı sonucuna 

varılabilir.312 

                                                 
312 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
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IV. BÖLÜM 

AVRASYA’DA KÜRESEL GÜÇLER VE KARADEN ĐZ’ ĐN ÖNEMĐ 

         HARĐTA-9 Karadeniz Havzası 313 

 

Her geçen gün önemi artan Avrasya enerji kaynakları üzerinde, birçok 

ülkenin çıkarları çatışmaktadır. Bölgedeki enerji pastası önemini koruduğu sürece de 

buralarda gerginlik ve mücadele bitmeyecektir. 21.yüzyılın mücadelesi Z. 

Brzezinski’nin öngördüğü gibi, Avrasya satranç tahtasında oynanacaktır.314 Bu 

mücadelenin merkezinde, her zaman olduğu gibi, enerji kaynaklarının öncelikli rolü 

yer alacaktır. Ve mücadelenin coğrafi anlamdaki merkezlerden birisi de Karadeniz 

Havzası olacaktır. Asya ile Avrupa’nın kavşak noktasında yer alan, bir zamanlar 

güneyinde Osmanlı Đmparatorluğu’nun (günümüzde Türkiye Cumhuriyeti), 

kuzeyinde ve doğusunda ise Rus Đmparatorluğu’nun (daha sonra Sovyetler Birliği ve 

günümüzde Rusya Federasyonu) bulunduğu Karadeniz her zaman rekabetin ve 

mücadelenin doğal alanı olmuştur. Karadeniz, antik çağlardan bu yana Avrasya’nın 

Akdeniz’den sonra stratejik öneme sahip en önemli ikinci su havzasıdır.15.16. 

                                                 
313 http://www.asam.org.tr/temp/temp684.pdf.  
314 Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, s. 72. 
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yüzyıllarda, Osmanlı Đmparatorluğu hakimiyetinde olan Karadeniz bir iç deniz hatta 

bir tür büyük göl olarak görülürdü ve konumu konusunda herhangi bir tartışma 

yoktu. Ancak 17. yüzyılda Rus donanması Karadeniz’e girdikten sonra konu, 

uluslararası ilişkiler gündeminde bir güvenlik sorunu olarak ortaya çıktı. Yıllar içinde 

bölgesel güçler arasında Karadeniz ve onun sıcak denizlere açılım yolu olan 

Boğazlar konusunda çıkan güç savaşları giderek arttı ve iki dünya savaşı döneminde 

en üst noktaya ulaştı. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası, Karadeniz 

ve Hazar kıyılarında yeni devletler ortaya çıktı ve Soğuk Savaş sonrası dönemde 

görülmemiş jeopolitik bir boşluk meydana geldi. Sovyetler Birliği sonrasında, 

Rusya’nın ekonomik, siyasi ve askeri pozisyonu bu jeopolitik boşluğu doldurmaya 

kifayet etmedi. Bu yeni durumu kendi lehlerine çevirmek ya da bu bölgedeki 

pozisyonlarını kaybetmek istemeyen bölgesel ve küresel aktörler, kendilerini 

19.yüzyılın ‘Büyük Oyun”unu hatırlatan yeni bir mücadele içinde buldular. Bu 

mücadelenin şimdiki aktörleri arasında Rusya, Türkiye ve bölge devletlerine ek 

olarak başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere batılı güçleri görmekteyiz.315 

“Soğuk Savaş” döneminde “Doğu-Batı” rekabetine sahne olmuş ve bu 

rekabet sonucunda bölgede “eşit” süper güçlerin siyasi ve askerî varlığı, başka bir 

deyişle “şemsiyesi” dolayısıyla bir çeşit istikrar hâkim olmuştu. Sovyetler Birliği’nin 

çöküşü bir yandan Soğuk Savaş süresince bastırılmış ve perdelenmiş olan eski 

gerginlik ve şikayetleri su yüzüne çıkarmış, bir yandan da Karadeniz Bölgesi’nde bir 

işbirliği ortamı ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. NATO’nun ve AB’nin 

genişlemesi sonucunda yeni ve güçlü oyuncular oyuna katılmış, Karadeniz AB’nin 

doğu sınırı haline gelmiştir. Bölgenin uzun ve karmaşık geçmişi hâlâ işbirliği lehine 

ve aleyhine önemli bazı etkenleri harekete geçirmektedir. Son gelişmeler ve yeni 

oyuncuların varlığı bölgenin geleceğinin şekillendirecek önemli ve yeni parametreler 

getirmektedir.316 

                                                 
315 Kurt, “Karadeniz’in Artan Jeopolitik Önemi”, Aralık 2006, 
http://eski.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/bulten/karadenizbulteni002.pdf.  
316 N. PAMĐR,“Karadeniz: Enerji Güvenliğine ve Kaynakların Çeşitlendirilmesine Açılan 
Kapı”,Avrasya Dosyası, 2007, Cilt 13, Sayı 1, s. 250. 
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21. yüzyılda dünya ekonomik sisteminin genişleme döngüsü ve süreci, 

petrol ve doğal gaz ile bağlantılı bir coğrafik denetimin kontrolünde 

gerçekleşecektir.317 

Jeo-politik teorilerin devlet politikalarını etkileyen üç temel husus 

devletlerin birbirleri ile yarış içinde göreli üstünlüğü sağlayacak bölgelerin tespit 

edilmesi, tespiti yapılan bölgelerin kontrol altına alınması ve bu bölgelerdeki 

hâkimiyetin sürdürülmesidir.318 Bu çerçeveden değerlendirildiğinde 19. yüzyılda ve 

20. yüzyıl başlarında jeopolitiğin ana konusunu teşkil eden Avrasya bölgesinin 21. 

yüzyılın başında da büyük devletlerin jeo-ekonomik ve jeo-politik alanlarda 

hâkimiyet kurmak için mücadele ettikleri bölgenin olması dikkat çekicidir. Avrasya 

olması dikkat çekicidir. Bu da Jeo-politik kavramının Soğuk Savaş döneminin sona 

ermesinden sonra yeniden önem kazanmasının anlamını ortaya koyan önemli bir veri 

olarak değerlendirmek mümkündür. Değişen Jeopolitik yaklaşımlar bağlamında, 

tarih içinde ülkelerin coğrafyası değişmese de bulundukları coğrafyanın jeopolitik 

öneminin zaman içinde uluslararası güç dengeleri, teknolojik gelişmeler ve 

ekonomik faktörler sonucu değiştiğini gözlemliyoruz.319  

Karadeniz Bölgesinin ya da yeni adıyla “ Geniş Karadeniz Bölgesinin” de 

önemi bu bağlamda artmaktadır. Jeopolitik güç kavramına farklı bir ivme kazandıran 

Karadeniz bölgesi; Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun kesişimindi stratejik bir konuma 

sahip, doğal kaynaklar açısından zengin bir bölgedir. Bölge Sovyetler sonrasında 

yüksek kalkınma potansiyeline sahip büyüyen bir Pazar haline gelmiş, ayrıca enerji 

ve ulaşım ağları için önemli bir merkez konumundadır. Ancak, Karadeniz Bölgesi 

aynı zamanda, dondurulmuş ihtilafları, pek çok çevresel sorun ile yasa dışı göç ve 

organize suçları teşvik eden yetersiz sınır kontrollerini de bünyesinde 

barındırmaktadır. 

4.1.Karadeniz’in Tanımı 

 Avrasya’nın en önemli iç denizi olan Karadeniz, Türkiye’nin kuzeyinde ve 

Avrupa’nın güneydoğusunda yer almaktadır. Karadeniz’in, Boğazlarla Akdeniz’e, 
                                                 
317 Demiray, Đşcan, “ Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik 
Arka Planı”, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/21/9-muhittindemiray.pdf.  
318 Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, s. 103. 
319Ibid. 
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Kerç Boğazı’yla Azak Denizi’ne, Ren-Tuna Kanalı’yla Kuzey Denizi’ne, Main-Tuna 

Kanalı’yla Baltık Denizi’ne ve Volga-Don Kanalı’yla da Hazar Denizi’ne bağlantısı 

vardır. Ayrıca, Đstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Ege Denizi ve 

Akdeniz dolayısıyla Atlantik Okyanusu’na bağlanmaktadır. Karadeniz Bölgesi, 

batı’da Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Moldova, kuzey’de Ukrayna ve Rusya, 

doğu’da Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile güneyde Türkiye’yi 

kapsamaktadır. Rusya Federasyonu ve Türkiye dışında ve diğer ülkelerin başka 

denizlere kıyısı yoktur. Karadeniz’e sahildar ülkeler açık denizlere Türk boğazları 

aracılığıyla ulaşabilmektedir.320 Önemli bir geçiş ve bağlantı merkezi olan Karadeniz 

bu özelliğinden dolayı da jeopolitik teorilerin merkezinde yer almaktadır. Karadeniz, 

klasik ve modern jeo-politik teorilere göre, önemli bir bölge konumundadır. Zira 

Mackinder’in “kara hâkimiyet teorisi”ne göre, “merkez” bölgesine en kolay ulaşımı 

sağlayacak konumda olan Karadeniz, Spykman’in “kenar kuşak teorisi”ne göre de 

Avrupa’yı Ortadoğu ve Asya’ya bağlamaktadır. Mahan’ın “deniz hâkimiyet teorisine 

göre ise, Karadeniz’e hâkim olan güç, bölgeyi kontrol edecek coğrafi konuma sahip 

olur.  Huntington’un “uygarlıklar çatışması” tezinde savunduğu biçimiyle, kültür ve 

uygarlığın, insanlar ve ülkeler arasındaki ilişkileri etkileyen en önemli faktör olduğu 

düşünülmese bile, Müslüman dünyası ile Ortodoks dünyasını birbirinden ayıran 

çizginin Karadeniz’den geçtiği ve bu bağlamda jeostratejik açıdan bir fay hattı 

oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtası ile 

Avrasya’yı Amerika’nın ödülü olduğunu ifade etmesi ve Đmparatorluğunu sürdürmek 

isteyen Amerikan yönetimlerinin Avrasya coğrafyasında kontrolü mutlaka ellerinde 

bulundurması gerektiğini ifade etmektedir. 1990’ların ortalarından itibaren Orta Asya 

ve Kafkasların ABD’nin yaşamsal çıkarları için son derece önemli olduğunu ileri 

süren Amerikalı strateji uzmanları, Mackinder ve Spkman’ın merkez bölge 

nitelendirmesi Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtasından hareketle, bölgede denetim 

sağlayacak devletin dünya güç dengelerini baştan aşağıya değiştireceğini savunmaya 

başladılar. Günümüzde tüm jeopolitik teorilerin odak noktasını oluşturan bölge 

                                                 
320 B. BUTTANRI, Bölgesel Güç Karadeniz, Đstanbul: IQ Yayıncılık, 2004, s. 17. 
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“Geniş Karadeniz Bölgesi”dir ve bu bölge; kontrolünü ele geçirerek Merkeze 

ulaşmak isteyen küresel güçlerin odak noktası haline gelmiştir.321  

4.1.1.Geniş Karadeniz Bölgesi” ve Önemi  

Karadeniz coğrafyası, tarih boyunca dönemin en büyük güçlerinin etki alanı 

içinde kalmış bir bölgedir. Soğuk Savaşın ardından bölgede bağımsızlığını kazanan 

bir çok yeni devlet ile bölgede ilk defa bir çok farklı güç odakları ortaya çıkmış oldu. 

Sadece Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin değil Güney Doğu Avrupa ve Güney 

Kafkasya’nın da katılımıyla bölge genişleyerek ”Geniş veya Büyük Karadeniz” adı 

altında bir bölge olarak incelenmeye başlandı. Yani Karadeniz’e kıyıdaş devletler 

Türkiye, Bulgaristan, Romanya,Ukrayna,Rusya ve Gürcistan ile Moldova ve Güney 

Kafkasya’daki devletler olan Azerbaycan ve Ermenistan’ın da dahil edildiği bir 

bölgedir.  

 Bölge, eskiden başka bölgelerin uzantısı veya kenarında kalan birim olarak 

incelenirken şimdilerde dünya politikasının merkezine taşındı. Bölge, doğudan batıya 

uzanan enerji nakil hatları nedeniyle taşıdığı önemin yanı sıra küresel ekonominin 

motoru Çin ile büyük pazar AB’yi bağlayan bir köprü olarak “21. Yüzyılın Đpek 

Yolu” olmaya adaydır.322 Geniş Karadeniz Bölgesi, klasik jeopolitik görüş açısından, 

Avrupa-Asya güvenlik ve kararlığının köşe taşlarından biridir. Bu bölge Heartland ve 

Rimland arasındaki sınır üzerinde çok önemli ve hassas alanı içerir. Büyük doğal 

kaynakların bulunduğu bölgedir. Ayrıca önemli stratejik ulaşım yolları ve enerji 

koridorudur. Bu bölge üzerinde kontrolü belirleyen bugün ve gelecekte gerçekten 

Avrupa-Asya’yı kontrol eder. Sovyetlerin dağılmasıyla bu bölgede güvenlik boşluğu 

meydana gelmiş, bu boşlukta bütün transatlantik toplumun güvenlik ve kararlığını 

tehlikeye atmaktadır.323 Bu durum, Karadeniz’in değişen jeopolitiği, bölgenin 

geleceği ve Batı’nın bölgede üstlenmesi gereken role ilişkin hatırı sayılır nicelikte 

yazı kaleme alınmasına yol açmıştır. Alman Marshall Fonu tarafından geliştirilen ve 
                                                 
321 Kurt, “Karadeniz’in Artan Jeopolitik Önemi”, 
http://eski.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/bulten/karadenizbulteni002.pdf.  
322 E. A. AKIN, “Yeni Ufuklara Yelken Açmak Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü’nün 15. Yılı ve 
Geniş Karadeniz Bölgesindeki Rolü”, Haziran 2007, 
http://eski.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/bulten/karadenizbulteni004.pdf.  
323 A. GONCHARENKO,“Wider Black Sea Area: Nw Geopolitical Realities, Regional Security 
Structures and Democratic Controle A View From Ukraine”,  
http://www.icps.com.ua/doc/BLackSea_honcharenko_article.doc.  
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bir strateji veya proje olarak sunulan Geniş Karadeniz kavramı, Karadeniz 

tartışmalarında en az olgusal gelişmeler kadar etkili olmuştur. Moldova, Azerbaycan 

ve Ermenistan’ı içeren, zamanla Yunanistan’ın da dâhil edildiği Geniş Karadeniz 

kavramı tartışmalarda baskın bir konum edinmiş ve yönlendirici etki yapmıştır.324 Üç 

ayrı durum, günümüzde Geniş Karadeniz Bölgesi’ne daha fazla ilgi duyulmasına ve 

bölgenin öneminin daha iyi anlaşılmasına neden olmaktadır. Đlk durum, başta 

Romanya ve Bulgaristan olmak üzere Karadeniz’e kıyıdaş bazı Avrupa ülkelerinden 

gelmiştir. Bu Avrupalılar, AB ve NATO genişleme projelerinin kendi ülkelerinde 

son bulmaması, genişlemenin mümkünse Karadeniz’in batı kıyılarından doğu 

kıyılarına kadar devam etmesi gerektiğini düşünmekteydi. Söz konusu fikir bir 

bakıma genişleme projesinin 1990’larda Orta ve Doğu Avrupa’yı kapsamasına yol 

açan ahlaki ve stratejik tezlerin bir uzantısı niteliğindedir.325 Batılıların bu bölgenin 

önemini daha iyi anlamalarını sağlayan ikinci etken ise Geniş Ortadoğu olmuştur. 

Ana hatlarıyla Batı’nın stratejik düşüncesinin Avrupa’da çatışma konusundan 

uzaklaşıp terör ve Geniş Ortadoğu’dan kaynaklanan diğer istikrarsızlıklarla mücadele 

konusuna yaklaşması da Geniş Karadeniz bölgesine yepyeni bir prizmadan 

bakmamızı sağlamıştır. Bu fark şöyle izah edilebilir: 1990’larda Amerikalılar ve 

Avrupalılar istikrarı Batı Avrupa’nın ötesine, yani Orta ve Doğu Avrupa ve 

Balkanlar’a da yaymaya ve buna paralel olarak Moskova ile yeni bir ortaklık 

kurmaya odaklanmıştı. 11 Eylül 2001’den sonra Batı’nın stratejik dikkatinin 

yönünde çok büyük ve muhtemelen kalıcı bir değişiklik oldu. Bir yandan Avrupa’da 

istikrarın pekiştirilmesi ve bir yandan da Geniş Ortadoğu Bölgesi’nden yayılan yeni 

tehditlerin kaynak noktasının giderek daha iyi fark edilmesi, bölgeye yeni bir 

prizmadan bakmamıza neden oldu. Bir zamanlar marjinal ya da Avrupa’nın çevre-

kuşağında sayılanlar şimdi çok daha yakında, çok daha merkezi durumda idi. Bir 

bakıma Geniş Karadeniz Bölgesi çekirdek Avrupa ile Geniş Ortadoğu arasındaki kilit 

taşıdır. Bu yüzden de Avrupa-Atlantik topluluğunun güney kenarını güçlendirecek 

daha genel bir strateji çerçevesinde bu bölgeyi Batı’ya demirleme ve böylece 

                                                 
324 B.P. JAKSON, R. D. ASMUS, “The Black Sea and The Frontiers of Freedom”, 
http://www.hoover.org/publications/policyreview/3437816.html.  
325 R. ASMUS, “Geniş Karadeniz için Avrupa-Atlantik Stratejisi Belirlenmesinde Bundan Sonraki 
Adımlar”,(Çeviren G. ARAL),Avrasya Dosyası, 2007, Cilt 13, Sayı 1, s. 11. 
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istikrarlı kılmanın istenir ya da gerekli olduğu daha net biçimde ortaya çıkmıştır.326 

Geniş Karadeniz konusunun gündeme girmesini sağlayan üçüncü etken ise doğal 

olarak enerji güvenliğidir. Bu, 2003’lerde de önemli bir konuydu; ancak enerji 

fiyatlarındaki artış, Moskova’nın 2005 kışında Ukrayna’ya enerji sevkiyatını 

durdurması ve Ortadoğu’da istikrarsızlığın artması gibi nedenler yüzünden 2006’da 

daha çok önem kazanmıştır. Geniş Karadeniz Bölgesi, Hazar’dan Avrupa pazarlarına 

enerji, özellikle doğal gaz iletiminde kullanılan kilit önemdeki bir transit hattır. Bu 

hat özellikle gelecekte enerji sevkiyatçılarının çeşitlendirilmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Michael Thumann ve Vladimir Socor’un yazılarında farklı 

yollardan belirtmiş oldukları gibi Avrupa sevkıyatçıları çeşitlendirme ve Rusya’nın 

tekelci enerji gücünün etkilerini hafifletme çabası içindeyken önümüzdeki yıllar ve 

on yıllarda bu bölgenin transit hattı olarak sahip olduğu önemin daha da artması 

kaçınılmazdır. Doğal olarak Rusya Avrupa’nın bir numaralı enerji kaynağı olmaya 

devam edecektir ancak AB bu konuda sağlıksız düzeyde bir bağımlılığı engellemek 

istiyorsa ve Avrupalı tüketiciler tekelci uygulamaların etkilerinden korunacaksa AB 

ülkelerinin alternatif boru hatları ve enerji koridorları için yüzlerini Geniş Karadeniz 

Bölgesine çevirmeleri gerekecektir.327 Ve enerji çeşitlili ği için Hazar Havzasının 

önemli bir alternatif olarak görülmesi bölgenin güvenlik ve enerji koridoru olarak 

stratejik önemini artırmıştır. Böylece Karadeniz bir anda Avrupa, Asya ve Orta Doğu 

alt sistemlerinin bağlantı noktası olarak öne çıkmıştır. Tedo Japaridze’nin dediği 

gibi: Karadeniz, kendisinin dışında, bazen çok uzaklardan kaynaklanan canlı ve 

stratejik değişim süreçlerinin bir araya geldiği, birleştiği ve kesiştiği bir merkez 

konumuna gelmiştir.328Yani Geniş Karadeniz Bölgesi Hazar enerji kaynakları ve 

Orta Asya devletleri ile başlayan Avrupa-Asya enerji koridorudur. Geniş Karadeniz 

stratejinin belli başlı unsurları şunlardır: Demokratikleşme, dondurulmuş 

çatışmaların çözümü, Avro-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme, Rusya’nın etkinliğinin 

azaltılması, enerji güvenliğinin sağlanması, deniz güvenliğinin sağlanması ve 

                                                 
326 Ibid., ss, 12-13. 
327 Ibid., ss, 13-14. 
328 T. JAPARĐDZE, “Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Teşkilatı’nın Geleceği: Uygun Bir Yol Haritası”, 
Stratejik Analiz, Mayıs 2006, Cilt 7, No 73, ss. 43–49. 
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NATO’nun Etkin Çaba operasyonlarının Karadeniz’i de kapsayacak şekilde 

genişletilmesi.329 

4.2.Karadeniz Bölgesinde Jeopolitik Rekabetin Başlaması   

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması ile birlikte 20. yüzyılın 

sonunda birinci jeopolitik dönüşümünü yaşayan Karadeniz’in, Avrupa-Atlantik 

dünyasının-NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile- bölgeye girmeye başlamasıyla 21. 

yüzyılın başında ikinci jeopolitik dönüşümü başlamıştır.330 

Yaklaşık son iki yüzyıldır Moskova’nın nüfuz alanında olan Karadeniz,1991 

yılında Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktının dağılması sonrasında hızla bu etki 

alanından çıkmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olan Rusya 

federasyonu, Karadeniz’de Kuzeybatı Kafkasya kıyılarına sıkışmıştır. Karadeniz’e 

kıyısı olan(Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan) veya Geniş Karadeniz 

Bölgesi (Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan) içinde yer alan ülkeler331 ise Rusya 

federasyonu’ndan uzaklaşarak Batı’yla yakınlaşmaya başlamıştır Karadeniz’de 

ortaya çıkan bu durum; bölgede jeopolitik boşluk meydana getirmiştir. Đlk jeopolitik 

dönüşümün ardından küresel aktörler mevcut durumu kendi lehlerine çevirip bölgeyi 

etki alanlarına almak için yeni stratejiler332 belirlemeye ve genişleyerek politik etki 

alanlarını arttırmaya başlamaları Karadeniz’de ikinci dönüşüm dalgasını 

oluşturmuştur. Sovyetler birliğinin ve Varşova Paktının dağılması, bu dağılma 

sonrası batıdan doğuya doğru genişlemeye devam eden AB ve NATO’nun 

Karadeniz’e kadar genişlemesi ve Karadeniz’i kapsayacak şekilde Güney 

Kafkasya’yı da içine alarak genişlemeyi tamamlamak istemesi bu dönüşüm içinde 

yer almaktadır. Nitekim 1 Mayıs 2004 tarihinde AB’nin son genişlemesinden sonra 

11 Mart 2003’e AB komisyonu tarafından hazırlanan Daha Geniş Avrupa programı 

çerçevesinde AB, Karadeniz ülkeleriyle ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atmaya 

                                                 
329 K. AĞACAN, “Karadeniz’e Kafkasya’dan Bakmak”,Avrasya Dosyası, Cilt 13, Sayı 1, s. 194. 
330 H. KANBOLAT, “Karadeniz’in Jeopolitik Önemi Artıyor”, Stratejik Analiz, 
http://www.asam.org.tr/temp/temp684.pdf.   
331 Balkanlarda ve Güney Kafkasya’da bulunan Karadeniz Ülkelerinin en büyük ortak özellikleri ya 
eski Varşova Paktı üyesi ya da Sovyetler Birliği Cumhuriyeti’nin bir parçaları olmalarıdır. 
332 H. KANBOLAT, “Türkiye, Karadeniz’de Yeni Ufuklara Yelken Açmak Đstiyor”, Avrasya Dosyası, 
2007, Cilt 13, Sayı 1, s. 73.  
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başlamıştır.333 Karadeniz’deki güç mücadelesine katılan aktörler; ABD, AB, NATO, 

bölge ülkeleri, Rusya ve Türkiye’dir. Rusya ve Gürcistan arasında 8 Ağustosta 

yaşanan savaş ikinci dönüşümün hala devam ettiğini ve bu aktörlerin bölgede karar 

verme gücünü ele geçirmek için stratejik hamleleri yaptığını göstermektedir. 

Karadeniz, çevresindeki önemli gelişmelerle birlikte son yıllarda ilgi odağı haline 

geldi.334 

4.2.1.Karadeniz’in Önemini Arttıran Nedenler 

Soğuk Savaş sonrasında, Karadeniz’in siyasal coğrafyası köklü bir değişim 

göstermiştir. Bu değişime paralel olarak, bölgede yeni jeopolitik ve jeostratejik 

dengelerin oluştuğu gözlenmiştir. 

a) Karadeniz ülkeleri son iki yüzyıldır Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler 

Birli ği’nin egemenlik ve nüfuz alanında kalmışlardır. Rusya’nın, gelecek yıllarda 

ekonomik, askeri ve siyasal alanlarda tekrar toparlanmasıyla eski nüfuz alanına 

dönmek isteyebileceği konusundaki olasılık Karadeniz’in önemini arttıran en önemli 

nedendir. Bu olasılık, bu coğrafyada yer alan ülkelerin, NATO ve AB üyeliğini, 

gelecekteki siyasal, askeri ve ekonomik güvenliklerinin en önemli güvencesi olarak 

görmelerine neden olmaktadır. Zira Karadeniz’e kıyıdaş eski Doğu Bloğu ülkelerinin 

ulusal güvenliklerini sağlama kapasitelerinin zayıf olması kendilerini güçlü bir dış 

desteğe muhtaç bırakmaktadır. Bu nedenle güvenlik konuları vazgeçilemez öneme 

sahiptir.335   

b) Öte yandan, Karadeniz’in, AB’nin genişlemesiyle ortaya çıkacak sonuçlar 

açısından da büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu ülkelerin Batı’yla 

yakınlaşma politikaları nedeniyle, gelecek on yıllarda Karadeniz’i, Avrupa-Atlantik 

dünyasının bir parçası ve NATO ve AB üyesi ülkelerin çoğunlukta olduğu bir 

coğrafyaya dönüştürebileceklerdir. Halen kimlik arayışındaki bu ülkelerin Doğu’dan 

Batı’ya doğru süren bu jeopolitik kayış süreci, Karadeniz’in Doğu ile Batı arasındaki 

tarihsel sıkışmışlığını da yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Doğu-Batı kutuplaşması, 

Karadeniz’in yakın geleceğini belirleyecek en önemli unsurlardan biri 
                                                 
333 H. KANBOLAT, “Paix Ottamana’dan Pax Americana’ya mı? Karadeniz’in Değişen 
Jeopolitiği”,Stratejik Analiz, Nisan 2006, Cilt 6, No, 72, ss. 23–36.  
334 K. AĞACAN, “Karadeniz’e Kafkasya’dan Bakmak”, Avrasya Dosyası, 2007, cilt 13, sayı 1, s.192 
335  Kanbolat, “Türkiye, Karadeniz’de Yeni Ufuklara Yelken Açmak Đstiyor”, s. 77. 
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olabilecektir.336 AB’nin genişleme sürecinin ulaştığı nokta itibariyle, artık 

Karadeniz’in Avrupalı kimliğine sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Son 

olarak Romanya ve Bulgaristan’ın üyeliklerinin gerçekleşmesiyle, AB, artık bir 

Karadeniz gücü olmuştur.337 

c) 11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında ABD’nin terör merkezlerini yok 

etmeyi hedefleyen askeri harekâtta Karadeniz’e atfettiği özel konum diğer nedendir. 

Nitekim Karadeniz, ABD’nin Orta Doğu ve Orta Asya’ya açılımında stratejik bir 

konumdadır. ABD’nin Orta Asya’da bulunan ABD askeri varlığı ile ulaşımı 

sağlaması açısından önemlidir. ABD uçaklarının Orta Asya’ya ve Afganistan’a 

gitmek için kullandığı hava koridoru Karadeniz’den geçmektedir. ABD sadece tek 

bir koridora bağımlı olmaktan kaçınmaktadır. Böylece Doğu-Batı enerji koridoru 

olarak literatürümüze giren koridor bu defa Karadeniz güvenlik koridoru olarak 

uluslar arası siyasette yerini almıştır. Bunun sonucunda ABD olağan koşullarda 

yerleşmesinin adeta imkânsız olduğu Sovyetler Birliği topraklarına yerleşmeye 

başlamıştır.338 Özellikle 11 Eylül 2001’de ABD, 3 Kasım 2003’te Đspanya ve 7 

Temmuz 2005’te Đngiltere’de gerçekleştirilen terörist saldırılarından sonra, Kuzey 

Amerika ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden unsurların kaynağının “Büyük Orta 

Doğu” bölgesinden kaynaklandığının düşünülmesiyle, Karadeniz bölgesinde bulunan 

ülkelerin bu tehdide karşı mücadelede önemli rol oynayabilecekleri 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, ABD’nin, Büyük Orta Doğu Projesi’nde 

somutlaşan yeni stratejisi anlam kazanmaktadır. Karadeniz bölgesi, yüzyıllar 

boyunca Ortadoğu’ya girişin kapısı olmuştur. Karadeniz bölgesi Batı ile Büyük Orta 

Doğu arasında bulunmaktadır.339 Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilecek her türlü 

iktisadi ve siyasi gelişme Orta Doğunun dönüşümü için önemli bir ivme 

kazandıracaktır. Afganistan operasyonu, Gürcistan ve Ukrayna’da yaşanan renkli 

                                                 
336 K o ç e r, “Karadeniz’in Güvenliği:Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye”, 
http://www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/karadenizin-guvenligi-uluslararasi-yapilanmalar-ve-turkiye-
1236245838.pdf.  
Ayrıca Bakınız, E. G. Oktay, “Türkiye’nin Avrasya’daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: 
Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü”, Uluslararası Đli şkiler, Yaz 2006,  Cilt 3, No. 10. 
337 Ibid., s. 170 
338Kanbolat, “Türkiye, Karadeniz’de Yeni Ufuklara Yelken Açmak Đstiyor”, s. 77. 
339 R. D ASMUS, “Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy fort he Wider Black Sea”, German 
Marshall Fund, 2006, http://www.gmfus.org/template/download.cfm?document=doc/BSBook.pdf.  
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devrimler BOP’un gerçekleşmesi için Karadeniz’in önemini gösteren olaylardır. 340 

On dokuzuncu yüzyıldaki her Avrupalı güç, kim Karadeniz’i kontrol ederse,  

Ortadoğu’yu da kontrol edebileceğini anlamıştır. Bu kapsamda eğer Ortadoğu’da 

demokratikleşme sürecinin başarıya ulaşması isteniyorsa, Karadeniz Bölgesi’nde 

demokratik ve güvenli bir yapı kurulması önkoşuldur.341 

d) ABD’nin olası bir Đran harekâtı ve Avrupa-Atlantik dünyası dışında kalan 

Beyaz Rusya ile Rusya Federasyonu’nun askeri hareketlerini kontrol altına tutmak 

için, Karadeniz’i askeri üs, radar istasyonları ve casus uçakları ile izleme merkezi 

olarak değerlendirmek istemesidir342. ABD’nin özellikle Romanya ve Bulgaristan da 

askeri üstleri kurması yönünde anlaşmaya varması ile güvenli bir strateji elde etmesi 

Karadeniz bölgesinde yeni bir güç yapılanmasını beraberinde getirmiştir.343  

e) Dünya petrolünün %65’ini doğal gazın ise%40 bulunduran ve gittikçe 

istikrarsızlaşan Orta Doğuya alternatif olabilecek enerji kaynakları arayışı 

Karadeniz’in önemini artıran nedenlerden bir tanesidir. Karadeniz ve hazar bölgesi 

coğrafi konumundan ileri gelen jeopolitik öneminin yanında zengin enerji 

kaynaklarına sahip bir bölgedir. Söz konusu bölge, petrol ve gaz rezervlerinin önemi 

önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenmektedir. Ayrıca Rusya—Ukrayna doğal 

gaz krizinin ardından enerji güvenliğinin dünyada hayli önem kazanması gözlerin 

Karadeniz bölgesine çevrilmesini sağlamıştır. Nitekim Karadeniz gerek tanker 

taşımacılığı gerek petrol ve doğal gaz boru hatları ile doğu batı enerji koridoru 

üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle Avrupa’nın Karadeniz’e olan ilgisi 

artmaktadır.344  

f) Karadeniz’in, doğal olarak Rusya için jeopolitik önceliği olan bir bölge 

olmasıdır. Ancak, Soğuk Savaş sonrasında Rusya, büyük bir jeopolitik kayba 

uğramıştır. Rusya, ulusal sınırları içinde olmayan başka ülkelerdeki sorunları 
                                                 
340 S. CORNELL, “The Wider Black Sea Region: An Emerging Hub in European Security”, 
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0612Blacksea_P.pdf.  
341 Koçer, “Karadeniz’in Güvenliği:Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye”,  
http://www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/karadenizin-guvenligi-uluslararasi-yapilanmalar-ve-turkiye-
1236245838.pdf.  
342 H. KANBOLAT, “Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, Stratejik Analiz, Nisan 2006, Sayı 72, s. 27. 
343 F. BORDONARO, “Bulgaria, Romanya and the Cihanging Structureofthe Black Sea’s 
Geopolitics”,  http://www.pinr.com/report.phb?ac=view_report&report_id=302&language_id=1 . 
Erişim (20 Mayıs 2005). 
344 Kanbolat, “Paix Ottamana’dan Pax Americana’ya mı? Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, s. 36. 
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destekleyerek, bir başka deyişle “dondurulmuş istikrarsızlık” ortamı yaratarak ve 

bundan yararlanarak, bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Bu anlamda, 

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorununda Ermenistan’ı, 

Gürcistan’da Abhazya ve Güney Osetya’yı, Moldova’da Dinyester’i, egemen 

devletlere karşı desteklemektedir. Buna ek olarak Son bir neden ise, enerji arz 

güvenliğinin, son yıllarda büyük önem kazanmış olmasıdır. Özellikle Rusya ile 

Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizinin ardından, gözler Karadeniz’e 

çevrilmiştir. Gerek tanker taşımacılığının güzergâhı, gerekse de boru hatlarının geçiş 

yolları, yeni “Doğu-Batı Enerji Koridoru” üzerindedir, yani Karadeniz’dedir. Bu 

nedenle, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması için Karadeniz ön plana 

çıkmaktadır. Bütün bu nedenler, Karadeniz’i ister istemez giderek Batı ile Doğu 

arasındaki nüfuz mücadelesinin merkezi durumuna getirmektedir.345 

Günümüz uluslararası siyasetine yön veren en önemli etkenlerden biri olan 

enerji; güvenliği önemli ölçüde etkileyen temel bir dinamik halini almıştır. 

Günümüzde giderek artan bir biçimde enerji politikaları ve bu politikaların ekonomik 

etkileri üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Enerji üretiminin büyük bir bölümü 

gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilirken, bu enerjinin büyük bir bölümü gelişmiş 

ülkelerde tüketilmektedir. Bu nedenle üretilen enerjinin gelişmekte olan ülkelerden 

gelişmiş ülkelere doğru bir transferi söz konusu olmaktadır. Enerji kaynaklarının 

ülkeler arasında güvenli olarak kesintisiz alınıp satılması, uluslar arası sistemde 

savaşlara neden olan, jeopolitik dengeleri etkileyen ve tehdit algılamalarını değiştiren 

büyük bir sorun niteliğindedir.  Enerji güvenliği Geniş Karadeniz stratejisinin ileri 

sürülmesinin nedenlerinden biri olduğu gibi aynı zamanda da onun bir unsurunu 

oluşturmaktadır. Günümüzde enerjiyi ithal eden ülkeler için enerji güvenliğinin üç 

ana belirleyicisi vardır: Arz güvenliği ve sürdürülebilirlilik, Maliyet, Rekabet.346  

Geniş Karadeniz bölgesi hem bir petrol ve doğalgaz üretim bölgesi hem de nakil 

bölgesi özelliğini bir arada taşıması yukarıda sayılan üç neden dolayısıyla batı için 

giderek önem arz etmektedir. Karadeniz bağlamında enerji güvenliği tartışmalarının 

                                                 
345 Kanbolat, “Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, s, 28. Ayrıca, Kanbolat, “Türkiye, Karadeniz’de 
Yeni Ufuklara Yelken Açmak Đstiyor”, s. 80. 
346 A. Y. ŞĐR, “Karadeniz’in Jeopolitik Önemi, Rusya ve Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü”,  
http://www.globalstrateji.org/Tur/Đçerik.Detay.Asp?Đçerik=1095.                       
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iki yönü vardır. Birincisi, mevcut hatların güvenliğinin sağlanmasıdır. Đkincisi de 

kaynak çeşitlili ğinin temin edilmesidir.347 Rusya’nın gaz ve petrol ihracatını 

jeopolitik çıkarları için kullanması ve bu etkiyi artıracak olduğuna ilişkin sinyaller 

vermesinden tedirgin olan Avrupa dikkatlerini Hazar havzası enerji kaynaklarına 

yöneltmiştir.348 Hazar kaynaklarının alternatif olma özelliği yanında OPEC dışından 

olmasıyla fiyatların kontrolünde tamamlayıcı özelliği de vardır. Ancak bu özelliğini 

yerine getirebilmesi için kaynakların Rusya dışındaki güzergâhlarla taşınmasının 

sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede Batılı ülkeler, Orta Asya ülkelerindeki 

petrolün ve özellikle doğal gazın Hazar ve Karadeniz geçişli nakil hatlarıyla 

Kafkasya üzerinden taşınmasına yönelik projeleri gündeme getirmekte ve 

desteklemektedir.349 Bunlardan da anlaşıldığı gibi batılı güçlerin son dönemlerde 

bölgeye olan ilgilerinin artmasının başlıca nedenleri enerji politikaları, 11 Eylül 

sonra değişen güvenlik politikaları ve küreselleşen dünya ekonomisinin dinamikleri 

olarak özetlenebilir.  

Geniş Karadeniz Bölgesi, klasik jeopolitik görüş açısından, Avrupa- 

Asya’nın güvenlik ve kararlılığın köşe taşlarından biridir. Hem bugün hem de 

gelecekte Avrupa-Asya çizgisinde önemini koruyacaktır. Sovyetlerin dağılmasından 

sonra ortaya çıkan ve transatlantik toplumun tümünün güvenliğini tehlikeye atan, 

global ve bölgesel güçlerin bölgeyle ilgilenmesine neden olan güvenlik boşluğu 

ortaya çıkmıştır. Bu güvenlik boşluğu nasıl doldurulabilir? Hangi politik güç, 

bölgenin gelecek güvenliği ve kararlılığıyla sorumlu olmalıdır350 ve bu sahipsiz 

bölgede etki alanını kim genişletecektir: Rusya ve Rusya’nın uyduları mı? NATO ve 

NATO’nun potansiyel güçleri mi? Bölgesel ülkeler mi? ABD ve AB gibi küresel 

güçler mi?. 

 

                                                 
347Ağacan, “Karadeniz’e Kafkasya’dan Bakmak”, s. 209. 
348 Ibid., ss. 209-210. 
349 V. SOCOR, “Trans-Black Sea Pipeline can Bring Caspian Gas to Europe”, Erişim (7 Aralık 2006), 
http://jamestown.org/edm/article.php?article_id=2371712.   
350 Goncharenko, “Wider Black Sea Area: New Geopolitical Realities, Regional Security Structures 
and Democratic Control AView from Ukraine”, 
http://www.turksam.org/en/yazilar.asp?kat1=1&yazi=195.  
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4.3.Karadeniz’in Değişen Jeopolitiğindeki Aktörler 

Karadeniz’deki değişimleri iyi anlayabilmek için bölgede strateji geliştiren 

aktörlerin yerini ve rollerini hesaba katmak gerekir. Bölgenin jeopolitik durumu göz 

önüne alındığında aktörler üç temel gruba ayrılmaktadır. Birincisi büyük dünya 

güçleridir. Onlar jeopolitik konularla tam anlamıyla ilgilenmekte ve az yâda çok 

bölge politikalarını ve ilgilerini tanımladılar. Bunlar Amerika ve Rusya’dır. Đkinci 

grupta Uluslararası kuruluşlar vardır. NATO, AB, Karadeniz Ekonomik Đşbirliği 

Örgütü. Üçüncü grupta ise bölge ülkeleri bulunmaktadır. Türkiye, Ukrayna, 

Azerbaycan, Gürcistan gibi. 

4.3.1.ABD’nin Karadeniz Bölgesi Stratejisi 

Sovyetler Birliğinin çöküşüyle birlikte Karadeniz’in jeopolitiği ve ABD’nin 

bu bölge üzerindeki stratejileri önemli bir dönüşüm geçirdi. ABD kürsel güç olarak 

tek kutuplu dünyaya hükmetmenin projelerini oluştururken bu projelerin odak 

noktasına da ulusal gücün en önemli unsuru haline gelen iktisadi gücün muhafazasını 

yerleştirmiştir. ABD, iktisadi egemenliğini devam ettirebilmek ve süper güç unvanını 

diğer devletlere kaptırmamak için ekonominin vazgeçilmezi olan enerji 

kaynaklarının kontrolünü hedeflemektedir.351 Çünkü ABD dünya üretiminin % 

27’sini tek başına yapmaktadır. Buna karşın ABD’nin dünyanın en çok petrol tüketen 

ülkesi olması, bu ülkenin en büyük petrol ithalatçısı olmasını da beraberinde 

getiriyor. Birleşik Devletler iç tüketiminin % 52’sini ithalat yoluyla  karşılamaktadır. 

Bu rakamın 2010 da % 67’ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Başka bir değişle ABD 

her geçen gün daha fazla ithalata bağımlı hala gelmektedir.352 Enerji hâkimiyeti ve 

enerji transferi güvenliğini sağlamak enerji kaynaklarının kontrolü için gerekli 

şartlardır. Günümüzde Karadeniz üzerine yürütülen tartışmalarda, bölgeye atfedilen 

en büyük önemlerden biri enerji faktörü üzerinedir. ABD ve AB’de artan enerji 

talebi, ham petrol ile doğalgaz hatlarının yanı sıra, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Türkmenistan gibi ülkelerdeki enerji kaynaklarının kontrolünü daha fazla gerekli 

kılmaktadır. Enerji naklinde önemli bir su yolu olan Karadeniz, başlı başına önem 

                                                 
351 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf.  
352 M. BĐLGĐN, Avrasya Enerji Savaşları, Đstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005, ss. 75-76. 
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arz etmektedir. Bu çerçevede, ABD ve AB’nin, Rus kontrollü enerji kaynaklarına 

bağımlılığının hafifletilmesi üzerine çalıştıkları görülmektedir. ABD 11 Eylül 

sonrasında Afganistan ve Irak işgalleri ile bu bağımlılığını azaltmak ve enerji 

güvenliğini sağlamak istemiştir. Tüm bunlardan hareketle Karadeniz Havzası, ABD 

için tedarikçi çeşitlili ği sağlamak anlamına geliyor. Enerji alanında tek bir noktaya 

bağımlı olmak istemeyen ABD Karadeniz Havzasında alternatif enerji alanları 

oluşturmak istiyor.353 Fakat ABD bu coğrafyaya ekonomik (enerji) kriterlerden öte 

siyasi endişelerle değerlendirmektedir. Bir taraftan Rusya’nın, 1993’te ilan ettiği 

“Yakın Çevre Doktrini” ne daha fazla odaklanarak Orta Asya’daki etkinliğini tekrar 

artırma çabası içerisine girmesi354,Rusya Başkanı Medvedev’in gerektiğinde Rus 

vatandaşlarının nerede olurlarsa olsunlar varlıklarını ve çıkarlarını koruyacaklarına 

dair kararlı açıklaması, Rusya’nın  pasif ve statükocu stratejisini bir kenara 

bıraktığını göstermekte ve Medvedev’in ortaya koyduğu öncelikli Rus yaşam 

alanlarını, Karadeniz bölgesinde Kırım; Baltık bölgesinde Litvanya, Estonya, 

Letonya ile Moldavya kuzeyindeki Transdinyester’in355 oluşturması ABD’nin siyasi 

endişelerinin nerden kaynaklandığının göstergeleridir.11 Eylül terör saldırısı, 

ABD’nin Karadeniz bölgesine yönelik yeni bir strateji belirlemesine yol açtı. Bu 

stratejisinde Amerika Karadeniz’i, sadece bu denize kıyısı olan devletler olarak 

tanımlamıyor, Karadeniz’i bir havza olarak değerlendiriyor.356 ABD’nin Karadeniz 

stratejisi iki sütuna dayanmaktadır. Birinci sütun, ABD’nin bölge ülkelerinden 

lojistik destek bulmasına bağlıdır. Bu çerçevede, topraklarında Amerikan üslerinin 

kurulmasına izin veren Bulgaristan ve Romanya ABD’nin Karadeniz’e açılması için 

önemli roller üstlenmiş gözükmektedir. Đkinci sütun ise, Karadeniz’i de kapsayacak 

şekilde NATO ve AGĐT’in eylem alanlarının genişletilmesinden ibarettir. Karadeniz 

stratejisin ilk sütununda ABD’nin belli bir başarıya ulaşmış gözükmektedir.357 11 

Eylül terör saldırılarının ardından “terörizme karşı savaş”ın başlamasıyla birlikte, 

                                                 
353 Ibid., s. 77. 
354 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
355 N. TARAKÇI, “ABD’nin Yeni Karadeniz Stratejisi ve Türkiye’ye Etkileri”, 
http://www.akumil.gen.tr/?islem=paket/sayfaP/sayfa_detay.php&sayfa_id=1494. Erişim (16.10.2008) 
356 E.TÜRBEDAR,“Karadeniz’de Değişen Dinamikler: Bulgaristan ve Romanya’nın Rolleri”,Avrasya 
Dosyası, 2007, Cilt 13, Sayı 1, s. 225. 
357 Ibid. 
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jeopolitik konumları nedeniyle Bulgaristan ve Romanya’nın NATO üyeliği için 

olumlu bir uluslararası konjonktür oluşmuştur. Her iki ülke, Afganistan ve Irak 

operasyonları sırasında hem toprağını, hem de hava koridorunu ABD’nin 

kullanımına açmış, hatta askerlerini Afganistan ve Irak’ta görev yapmak üzere 

göndermiştir. Bunun sonucunda, başta ABD’nin desteğiyle, Bulgaristan ve Romanya 

29 Mart 2004’te resmen NATO üyesi olmuştur.358 ABD’nin Karadeniz stratejisinin 

ikinci sütununu incelemekte fayda vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, ABD’nin, 

NATO ve AGĐT’in eylem alanlarının Karadeniz’i de kapsaması yönünde bir isteği 

bulunmaktadır. ABD’nin Karadeniz stratejisinin bu ikinci sütunu için ise, öncelikle 

Karadeniz bölgesindeki sorunların “uluslararasılaştırılması”nın gerektiği 

söylenebilir. Bunun sayesinde, her şeyden önce bölgesel sorunların çözümünde 

AGĐT’in etkin rol alması sağlanabilecektir. Diğer taraftan, sorunlar 

uluslararasılaştırıldığı ölçüde, NATO’nun Aktif Çaba Operasyonu’nun (Operation 

Active Endeavour) görev alanının Akdeniz’den Karadeniz’e doğru genişletilmesi 

daha kolay meşruiyet kazanabilecektir. Neticede, ABD NATO aracılığıyla 

donanmasını Karadeniz’e yerleştirme fırsatı elde edebilecektir.359 11 Eylül saldırısı 

sonucu, bütün Batılı ülkeler güvenliklerine yönelik en büyük tehdidin Orta Doğu 

coğrafyasından kaynaklandığını kabul etmişlerdir. Tartışılan Büyük Orta Doğu 

Projesi çerçevesinde Karadeniz bölgesinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 

Çünkü Karadeniz bölgesinde demokrasinin kök salmasının ve barış ile istikrar 

ortamının pekiştirilmesinin, Orta Doğu’ya da olumlu yansımalarının olabileceğine 

inanılmıştır. Bir başka ifadeyle, Karadeniz bölgesi sadece Orta Doğu kökenli 

terörizme karşı savaşın yürütülebileceği bir kale olarak görülmemiş, aynı zamanda 

Batılı değerlerin daha geniş coğrafyalara yayılması açısından bölge ülkelerinin 

yardımcı olabileceği düşünülmüştür. Neticede, Karadeniz bölgesi ülkeleri üzerindeki 

Rus etkisinin, bir Amerikan veya genel olarak Batı etkisiyle ikame edilmesi üzerine 

süreç işlemeye başlamıştır.360 Amerikan yönetiminin Karadeniz için üç önceliği; 

Rusya’nın bölge üzerindeki etkisini sınırlamak veya dengelemek, Đran’ın Radikal 

Đslam’ı bölgeye yaymasına mani olmak ve insan hakları ve demokrasi değerlerini 

                                                 
358 Ibid., s. 230. 
359 Ibid., s. 231. 
360 Ibid., s. 227. 



 

 

159 

yükselterek bölgede istikrarın gelişimini sağlamak olarak açıklanabilir.361 ABD’nin 

geliştirmek istediği bu üç önceliğin bütünlük kazanması ancak Karadeniz'in 

kontrolüyle mümkün olabilmektedir.3622001 yılı sonlarına kadar bölgeye yönelik 

politikalarını diplomatik ve ticari kanallardan yürüten ABD, 11 Eylül 2001 saldırıları 

ile bölgedeki politikaların uygulanması için büyük bir fırsat yakalamıştır. Terörle 

mücadele kapsamında artık ABD’nin Afganistan’da, Özbekistan’da ve 

Kırgızistan’da etkili asker güç bulundurma fırsatı yakalamış, milli menfaatleriyle 

çatışan gelişmeleri önleme adına daha avantajlı bir pozisyon elde etmiştir. Bölgeye 

yönelik ABD politikaları göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki Amerikan 

varlığının azalmayacağı sonuca ulaşmak mümkündür. Bölgede görülen en büyük güç 

mücadelesinin Amerika ile Sovyetler Birliği’nin varisi Rusya Federasyonu arasında 

yaşanmaktadır. Rusya’nın, Hazar ülkelerinin zengin enerji kaynaklarını dünya 

piyasalarına ulaştırmada bölge ülkeleri üzerindeki büyük etkisi ABD’yi rahatsız 

etmektedir. Büyük küresel güç ABD’nin güç mücadelesi de bu tekelin kırılıp üretilen 

petrolün ve doğal gazın dünya pazarlarına en güvenilir yollardan ulaştırmasına 

yöneliktir. Bölgeye yönelik ABD stratejisini belirleyen diğer bir dinamik ise Orta 

Asya ve Hazar petrollerine yönelik önemli uluslararası aktörlerin yoğun talebiyle 

ortaya çıkan enerji ekseninin, Karadeniz’i enerji naklinde önemli bir su yolu haline 

gelmesidir. Nitekim Orta Asya ve Hazar enerji rezervleri dünya petrol fiyatlarının 

istikrarı ve ABD’nin enerji temini için oldukça önemli.363  

 Bunun için de “Çoklu Boru Hatları” stratejisini geliştirmektedir Çoklu boru 

hatları stratejisi ile Amerikan yönetimi; 

- Hazar Bölgesi ülkelerinin toprak bütünlüklerini ve refahlarını desteklemek, 

- Bölge devletlerinin bağımsızlığını güçlendirmek, serbest piyasa 

ekonomisini ve demokrasiyi benimsemelerini sağlamak, 

- Amerikan şirketlerinin bölgedeki ticari faaliyetlerini geliştirmek, 
                                                 
361 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
http://www.library.atilim.edu.tr/tezler/1023328.pdf 
362 N. ESLEN, “ABD'nin Bir Hedefi de Karadeniz”, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=190026&tarih=13/06/2006.  Erişim (13.06.2006 ). 
363 “ABD’nin Karadeniz Stratejisi ve Türkiye”, Boğaziçi Üniversitesi-TÜSĐAD Dış Politika Forumu, 
http://www.dispolitikaforumu.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=13&Itemi
d=6.  
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- Hazar petrol ve doğal gazın dünya piyasalarına serbestçe sevkini garanti 

altına- Hazar petrol ve doğal gazının dünya piyasalarına serbestçe sevkini garanti 

altına almak, 

- Arz çeşitlili ği ve enerji güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir.  

Amerika, bölgedeki çoklu boru hatları stratejisine paralel olarak, Hazar 

petrollerini batı pazarlarına taşımada en kolay ve kısa yol olan Đran ve Basra Körfezi 

güzergahları olmasına rağmen Đran’a olan ambargo nedeniyle bu güzergahlar yerine 

Đran ve Rusya’yı by-pass eden doğu-batı koridoru hattını tercih etmektedir.364 

Amerika’nın bu tercihi Azerbaycan’dan başlayan Gürcistan üzerinden Türkiye’deki 

Ceyhan Limanı’na ulaşan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattının gerçekleşmesinde 

etkili olmuştur. Bu hattın Amerika için taşıdığı önemi Bakan Richardson 1999’daki 

bir beyanatında, “Bu sadece bir başka petrol ve gaz anlaşması değildir. Amerika’nın 

ulusal güvenlik çıkarlarını daha da ilerleten stratejik bir çerçevedir.” sözüyle ifade 

etmiştir. Sonuç itibarıyla Amerika’nın küresel üstünlüğü sürdürme mücadelesinde 

yapı taşı olan enerji kaynaklarına erişimi konusunda karşılaşacağı engelleri aşmak 

için demokratik yöntemlere bağlı kalabileceğini düşünmek oldukça iyimser olmayı 

gerektirmektedir. Hazar bölgesi politikalarında güç merkezli stratejilerine devam 

edeceği düşünülebilir. Elbette bu stratejilerini uygularken bölgedeki Rusya’yı göz 

ardı etmemesi gerekmektedir. Ayrıca Karadeniz bölgesinin uyuşturucu, silah ve 

insan kaçakçılığı, terörizm ile kitle imha silahlarının Batıya ulaşımı açısından bir 

geçiş yolu konumunda olması da, güvenlik endişeleri bağlamında bölgeyi ABD 

açısından önemli kılmaktadır. Büyük Orta Doğuya açılan kapı olarak algılanan 

bölgenin Batı’ya entegrasyonu ABD’nin temel hedefi haline geldi. Bunun yolu 

olarak görülen stratejiyse bir taraftan bölge ülkeleri üzerinde baskı kurup devrim 

süreçlerini tetikleyerek batı yanlısı rejimleri iktidara taşımak, diğer yandan bölgesel 

oluşumlara her aşamada dâhil olmak. Bu stratejinin pratikteki uygulamalarını 

Ukrayna ve Gürcistan’daki batı destekli iktidar değişiklikleri, Azerbaycan’da 

konuşulan rejim değişimi senaryoları, Belarus’a uygulanan baskılar, ABD’nin 

Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütüne gözlemci olma başvurusu ve NATO’nun 

                                                 
364 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
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Aktive Endeavour operasyonunu Karadeniz’e taşıma çabalarında gördük.365 ABD 

Karadeniz’i, NATO’nun Đstanbul 2004 zirvesinde de tanımladığı gibi: Karadeniz 

Bölgesi Avrupa-Atlantik güvenliğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Ayrıca 

uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığında geçiş yolu olma faktörü bölgeyi Amerika 

için stratejik bakımdan önemli hale getirmiştir. Tüm bu dinamikler ise bir üst nokta 

da birleşerek ortaya küresel siyasetin gidişatını da yakından ilgilendiren bir durumu 

ortaya çıkartıyor: Karadeniz’de yer alan eski Doğu Bloğu ülkelerinin üzerindeki Rus 

etkisinin bir Amerikan etkisiyle ikame edilmeye çalışılması. ABD Karadeniz 

stratejisi içinde bir taraftan yeni stratejik lojistik destek merkezlerine ihtiyaç 

duyarken diğer taraftan da bu lojistiklerin bulundukları bölgelerdeki varlığını meşru 

hale getirecek siyasal oluşumları destekliyor. Zira NATO’ya üyelik güçlerini arkaya 

alan her ülke ABD’nin kendi ülkelerinde üs kurmasına yeşil ışık yaktı.366  

4.3.2.Rusya’nın Bölgedeki Rolü 

Tarihsel olarak bakıldığında, Karadeniz bölgesinin Moskova için daima 

önemli bir bölge olduğu görülmektedir. Karadeniz’in Rusya’nın sıcak denizlere 

önemli bir çıkış yolu olması itibarıyla, bu bölge Moskova’nın Çarlık ve Sovyet 

dönemlerinde izlediği dış politikasında jeopolitik açıdan çok önemli olmuştur. 

Avrasya’nın kuzeyi ile güneyini, doğusu ile batısını bağlayan Karadeniz, sadece 

ulaşım açısından değil, aynı zamanda jeopolitik, ekonomik ve sosyo-kültürel 

açılardan da Moskova’nın dikkatinin sürekli olarak odaklandığı bir bölge 

olagelmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise Moskova’ya Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının olumsuz etkilerini en şiddetli bir şekilde hissettiren bölge de yine 

Karadeniz olmuştur. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Moldova, Ukrayna, 

Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın Sovyetler Birliği’nden bağımsızlıklarını 

ilan etmiş olmaları kadar,  Bulgaristan ve Romanya’nın Batılı kurum ve kuruluşlara 

tam üye olmak için attığı adımlar  Moskova’yı çok güç bir durumda bırakmıştır.367 

                                                 
365M. AYDIN, Karadeniz’de Hırçın Rekabet ve Türkiye, 
http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/07/13/mercelalti/mercekalti1.html.   
366 “ABD’nin Karadeniz Stratejisi ve Türkiye”, 
http://www.dispolitikaforumu.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=10&Itemi
d=6.  
367 O. F. TANRISEVER, “Sovyet Sonrası Dönemde Rusya’nın Karadeniz Politikası”, Avrasya 
Dosyası, 2007, Cilt 13, Sayı 1, s. 174. 
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Rusya, Karadeniz bölgesindeki Türkiye, Bulgaristan ve Romanya dışındaki ülkelere 

yaklaşımını, 1993’den itibaren uygulamaya koyduğu “yakın çevre” doktrini 

çerçevesinde şekillendirmiştir. Bu kapsamda, Karadeniz bölgesindeki eski Sovyet 

Cumhuriyetleri ile özel ilişkiler kurmaya çalışmıştır. 1995’e kadar Rusya’nın 

Dışişleri Bakanı olan Andrei V. KOZYREV, Moskova’nın “yakın çevre” doktrinini; 

Rusya’nın eski Sovyet cumhuriyetlerinde bölgesel istikrarı koruması, bu bölgedeki 

komşu devletlerin Moskova ile dostane ilişkiler kurmaya zorlanması ve Rus 

askerlerinin Bağımsız Devletler Topluluğu topraklarındaki varlığının devam 

etmesinin sağlanması şeklinde özetlemiştir. Bu doktrinle Moskova Karadeniz 

bölgesindeki eski Sovyet cumhuriyetlerini kendi etki alanı içinde gördüğünü ilan 

etmiş olmaktadır. Bu durum ise, Batılı ülke ve kurumların bölgeye yönelik etkili bir 

strateji geliştirmesini oldukça güçleştirmiştir.368 Avrasyacılık düşüncesi çerçevesinde 

Rusya, Hazar Denizi ve Karadeniz Havzasını Rusya’nın menfaat ve nüfuz alanı 

olarak görmüş ve bölgeye kendisinden başka bir gücün hakim olmasını engellemeye 

yönelik stratejiler uygulamıştır. Öncelikle askeri ve savunma reformlarına ağırlık 

vermeye başlamıştır. Rusya askeri gücüne ağırlık vererek eski Sovyetler Birliği 

dönemindeki gücüne geri dönerek, Çin, Irak, Đran, Yugoslavya ve Hindistan gibi 

ülkeleri de yanına alarak Amerika’nın bölgedeki politikasının karşısına çıkmayı 

hedeflemiştir.369 Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk yıllarında, Rusya’nın Karadeniz 

bölgesindeki tek başat güç olabileceği varsayımına dayanan Moskova’nın Karadeniz 

politikası, bölgedeki ülkelerin özellikle 11 Eylül 2001 sonrası dönemde 

Avrupalılaşma süreçlerine ağırlık vermeleriyle diğer büyük darbeyi almıştır. Söz 

konusu Avrupalılaşma süreci Avrupa Birliği’ni bölgede daha da güçlendirdiğinden, 

bu durum Moskova’nın Karadeniz politikasını ciddi bir şekilde zora sokmuştur. 

Ayrıca, Karadeniz bölgesindeki ülkelerin özellikle 2000 yılından sonra Rusya’ya 

ekonomik bağımlılıklarını azaltırken, giderek artan şekilde Avrupa Birliği ülkeleriyle 

ticarete başlamaları da bölgesel dengeleri önemli ölçüde etkilemiştir. 11 Eylül 

sonrası dönemde Avrupa Birliği’nin kendi enerji güvenliğini sağlanmak için attığı 

adımlar da Karadeniz bölgesinin stratejik konumunda Moskova aleyhine bir bölgesel 

                                                 
368 Ibid., s. 173. 
369 Vural, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye’ye Etkisi”, 
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163 

tablo ortaya çıkarmıştır.370 Washington’daki Cato Enstitüsü’nde dış politika uzmanı 

olan Justin LOGAN da Rusya’nın uzun süredir NATO Đttifakının yayılmasından 

kaygı duyduğuna atıf yapıyor: “Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana hep 

Rusya’nın kırmızı çizgilerinin nerede olduğunu merak ederiz. Baltık ülkeleri NATO 

üyesi olduğu zaman bunun büyük sorun yaratacağını düşünenler oldu. Asıl, 

Moskova’yla ilişkileri pek iyi olmayan Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeler NATO’ya 

göz kırpmaya başlayınca Rusya’nın kırmızı çizgiyi çektiğini gördük”371 Karadeniz 

bölgesinde Rusya’nın politikalarını etkileyecek iki ülke vardır: Ukrayna ve 

Gürcistan. Ukrayna’nın geleceği kimilerine göre Rusya’nın küresel pozisyonunu 

etkiler. Ukrayna 50 milyonluk nüfusu, Avrupa’nın tahıl ambarı olarak konumu ve 

SSCB devrinden kalan sanayi kuruluşları ile gerçekten önemli bir ülke. Brzezinski, 

Ukrayna olmadan Rusya’nın bir Slav birliği kuramayacağına hatta tekrar süper güç 

olamayacağına inanıyor.372 Ayrıca Ukrayna Karadeniz’deki Rus üssünün bulunduğu 

tek ülkedir ve Rusya’nın Ukrayna’yla üs konusundaki anlaşması 2017 de sona 

erecektir. Ukrayna anlaşma tarihini uzatmama yönünde sinyaller vermiştir.Kışın 

yaşanan gaz krizi ile Rusya ABD ve Yuschenko’ya kendi stratejik çıkarları ile kolay 

oynatmayacağı mesajını verdi. Kendisine enerji kaynağı olarak bağımlı olan AB’ye 

de Ukrayna ve Belarus konusunda ayağını denk alması mesajını verdi. Netice Mart 

2006’daki Ukrayna seçimlerinde de görüldü. “Turuncu” güçler* ile Rus yanlısı 

politika izleyen Yanukoviç yakın oy aldı. Ukrayna’nın Rusya’dan kopması kolay 

olmayacak.373Ayrıca Rusya Ukrayna’nın Batı tarafına kaymasını engelleyerek 

Karadeniz’e çıkış alanlarını geniş tutmaya çalışmaktadır. Diğer ülke Gürcistan ise 

Rusya için bir kırılma noktasıdır. Bu iki yönlü bir kırılma noktasıdır. Đlki; Rusya 

yakın çevre politikası ile jeopolitik teorilerde geçen hayat alanını çizmiştir, bu hayat 

alanın giriş kısmı Gürcistan dır. Eğer Gürcistan’ı AB yada NATO gibi örgütlere 

kaptırırsa arka bahçesini Batıya açık hale getirmiş olacaktır. Bu da Sovyetler sonrası 

toparlanmaya ve bölgede kendi etki alanı oluşturmaya çalışan Rusya’nın tüm 

                                                 
370 Tanrısever, “Sovyet Sonrası Dönemde Rusya’nın Karadeniz Politikası”, s. 177. 
371 M. M. HAKKI, Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor, Đstanbul : Ötüken Yayınları, 
2007, s. 236. 
372 Ibid., s, 256. 
*Kafkaslarda ABD’nin desteklediği devrimlerin Ukrayna ayağını oluşturan muhalefetin gösterilerde 
kullandığı renk ve isim. 
373 Hakkı, Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor, s. 257. 
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projelerini yıkacaktır. Đkinci kırılma noktası Rusya’nın ABD ile girdiği satranç 

savaşıdır. Rusya gücünü ve zafer ümitlerini diri tuttuğu374 ülke Gürcistan’dır. Soğuk 

Savaş sonrasında sarsılan ulusal kimlik ve ulusal gururun yeniden onarılması 

ihtiyacı, Rusya’nın bölgeye atak yaklaşımının ardında yatan en önemli nedendir.  

Petrol rezervleri açısından dünyanın en zengin on ülkesi arasındadır. 

Đspatlanmış doğal gaz rezervleri bakımından ise dünyanın en zengin ülkesidir. OECD 

Avrupa ülkelerinin toplam gaz talebinin hemen hemen dörtte birini karşılamaktadır. 

Petrol ve doğal gaz ihracatına aşırı derecede bağımlı olan Rusya; Azerbaycan, 

Kazakistan ve Türkmenistan’ın kendisine bu konuda rakip olmasını istememektedir. 

Bu nedenle bu ülkelerden batı pazarlarına ulaşacak petrolün Rusya toprakları 

üzerinden geçmesini ve böylece boru hatlarına hakim olmayı hedeflemektedir. Bu 

hedefini gerçekleştirmede Sovyetler Birliği döneminde uluslararası pazara enerji 

ihraç yollarının Rusya toprakları üzerinden geçecek biçimde yapılmış olmasının 

avantajlarını da kullanmaktadır. Hazar denizine sahildar ülkelere petrol şirketleri 

aracılığıyla içerden nüfuz etmeyi amaçlayan Rusya’nın ilk etaptaki hedefi 

Azerbaycan petrolleri olmuştur. Azeri Petrol Şirketi SOCAR’ın 1993 yılında Rus ve 

Đran petrol şirketlerini dışarıda bırakan uluslararası konsorsiyumla bir anlaşma 

imzalaması Rusya’yı harekete geçirmiştir. Dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

Elçibey’in Rusya karşıtı politikaları ve Rusya’yı petrol anlaşmasından dışlaması, 

Haziran 1993’te meydana gelen ve Elçibey’i deviren darbenin sebebi olarak 

değerlendirilebilir. Daha sonra başa gelen Aliyev, AIOC ile anlaşmayı yenileyerek 

Rus Petrol Şirketi Lukoil’e AIOC’nin %10 hissesini vererek Rusya böylelikle 

anlaşmaya dahil etmiştir. Rusya’nın Azerbaycan’daki sahalar içinde elinde 

bulundurduğu en önemli pay Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’na petrol 

veren Azeri-Çırağ-Güneşli sahalarındaki %10’lük payıdır. TPAO’nun %9’luk payı 

olan Şah Deniz konsorsiyumunda Rus payı %10 oranındadır. Hazar Havzası 

ülkelerinden, doğal gaz alanında Rusya’nın kendisine rakip gördüğü Türkmenistan’a 

yönelik politikalarında ise Rus Gazprom şirketinin etkisi büyük olmuştur. Sibirya’da 

zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden sonra Gazprom, Rus boru 

hatlarından Türkmen gazı ithal etmeyi kesmiştir. Rusya batı pazarlarına ulaşımını 
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engellediği Türkmenistan ile 10 Nisan 2003 günü uzun dönemli bir anlaşma 

imzalamış ve bu anlaşmaya göre 2004 yılından itibaren Rusya Türkmenistan’dan 

yılda 6 milyar m3 doğal gazı 44 dolar üzerinden almaya başlamıştır. Daha sonra 

ödenecek ücrette problemler çıkaran Rusya, Türkmen gazını piyasanın çok altında 

bir miktara mal etmiştir. Üstelik Türkmenistan’dan aldığı ucuz gazı tekrar ihraç 

ederek ekstra kar sağlamıştır. Rusya açısından büyük önem taşıyan diğer bir Hazar 

ülkesi Kazakistan’dır. Rusya, Kazakistan’daki önemli sahalarda işletilecek 

konsorsiyumlarda yer almak ve üretilen petrolleri Rusya üzerinden ihraç etmek 

amacıyla mücadele etmektedir. Rusya’nın Karadeniz Havzası politikalarından biri de 

bölgesel ihtilafları kendi lehinde kullanmak ve körüklemektir.“1992-1993 yıllarında 

35.000 insanın hayatına mal olan Abhazya’daki savaş, Rusya’nın bu bölgeye 

yerleşmesini sağlamıştır. Bu gelişme Rusya’nın Abhazya sınırları boyunca 

Karadeniz’de kontrol sağlarken bir yandan Novorossiysk ve Tuapse gibi Rus 

limanlarını güvenceye alıp, diğer yandan da Poti, Supsa, Batum (Acara) gibi 

Gürcistan limanlarına yakın konum elde etmesine olanak vermiştir. Çeçenistan’da 

başarısız olan Rusya, Çeçen Komandoların Abhazya’da eğitilmeleri nedeniyle 

Abhazlara karşı rahatsızsa da, Gürcü-Abhaz çatışmasında, Gürcistan’ın toprak 

bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmayarak her fırsatta Abhazları Gürcülere karşı 

desteklemiştir. Rusya, Azeri erken petrolünün Gürcistan üzerinden akmaması için 

başlangıçtan beri her çabayı göstermiştir. Bölgede mevcut kronik politik kaos 

ortamının sürdürülmesinin, Avrasya petrollerinin Gürcistan üzerinden akmasını 

engelleyecek bir istikrarsızlık unsuru olduğunu düşünerek bu yapıyı sürdürecek 

girişimlerde bulunmuştur.”375 Yaşanan son savaşta Rusya’nın Karadeniz stratejisi 

açıkça ortaya çıkmaktadır. Bölgede Batı yanlısı iktidarlara yaşam alanı bırakmayarak 

ABD ve NATO AB gibi örgütlerin kendi hayat alanına yaklaşmasını engellemek ve 

kurduğu ittifaklarla kendi bloğunu kurmaya çalışmaktadır. Rusya Karadeniz 

Bölgesinde kilit ülke konumundadır. Ne AB ile Rusya arasında köprü oluşturan 

Doğu Avrupa ülkeleri, nede enerji ihtiyacını Rusya’dan karşılayan ancak alternatif 

kaynaklara yönelmek isteyen Avrupa ülkeleri, Rusya’ya bağımlılıklarından 

kurtulamamaktadır. Avrupa için hiçbir hat veya kaynak günümüzde birbirinin 
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alternatifi olacak kadar büyük kapasitelerde enerji taşıyamamaktadır. Ancak enerji 

hat ve kaynaklarının çoğaltılması aşamasında bir çok hat ve kaynağa yönelme 

ihtiyacı tamda bu sebeple hayati öneme sahiptir. Rusya’nın izlediği enerji 

politikaları, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da imzalanan enerji transit ve ihracat 

anlaşmaları, ayrıca Orta Asya devletleri ile yapılan anlaşmalar gösteriyor ki Rusya 

tüm kaynaklar üzerindeki kontrolünü arttırarak bu ülkelerin alternatif hatları tercih 

etmesinin önü kesilmekte, büyük miktarda ve uzun dönemli anlaşmalarla ülkeler 

Rusya kontrolündeki kaynaklara bağımlı kalmaktadır.376 Karadeniz’de enerji transit 

ülkesi konumundaki ülkeler arasında sağlanamayan siyasi ve stratejik işbirliği, her 

geçen gün Rusya’nın elini güçlendirmektedir. Türkiye üzerinden geçmesi önerilen 

alternatif hatlar ile Ukrayna’daki Odessa-Brody hattı, Hazar’daki sınır 

anlaşmazlıkları ve Rus girişimleri ile önemini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Bu sebeple enerji konusunu giderek önemini arttırdığı günümüzde Rusya’nın enerji 

politikalarının Karadeniz bölgesinde olumlu veya olumsuz etkilemediği ülke 

kalmamıştır. Hatta Karadeniz ülkelerinden Batı’ya destek vererek Rusya’yı karşısına 

alması ülkede büyük istikrarsızlıklara neden olmaktadır.377 

4.3.3.Avrupa Birliği’nin Karadeniz Stratejisi 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu gibi dünya devlerinin 

nüfus arayışında olduğu bölgenin yeni bir ortağı da Avrupa Birliğidir. Sovyetler 

Birli ği’nin ve Varşova Paktı’nın dağılması sonrası batıdan doğuya doğru genişleyen 

AB nihai hedefi Karadeniz’i kapsayacak şekilde Güney Kafkasya’yı da (Dublin’den 

Bakü’ye) içine alarak genişlemeyi tamamlamak ve doğal sınırını Hazar Denizi 

kıyılarına yaklaştırmak gibi görünmektedir. AB, Almanya’nın 2007’de dönem 

Başkanı olduğu dönemde, Karadeniz politikasını yenilemeye çalışmıştır. Almanya 

Dışişleri Bakanı Steinmeier’in Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı kapsayan 

Güney Kafkasya turunda AB ile ilişkilerin yanı sıra enerji, bölgesel sorunlar ve 

demokratikleşme de gündeme gelmiştir. Steinmeier, Güney Kafkasya gezisinin ilk 

durağı Azerbaycan olmuştur. Rusya Federasyonu’nun son yıllarda enerjiyi güç ve 

baskı unsuru olarak kullanmaya başlaması, Avrupa-Atlantik dünyasını tedirgin etmiş 

                                                 
376Şir, “Karadeniz’in Jeopolitik Önemi, Rusya ve Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü”, 
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ve gerek enerji kaynakları gerekse enerjinin Avrupa’ya aktarımında ulaşım yolları 

açısından Rusya Federasyonu dışında kaynak ve yol arayışını başlatmıştır. Bu 

nedenle, Azerbaycan’ın enerji alanında Avrupa ile daha yakın işbirliği geliştirmesini 

öneren Steinmeier, Rus petrolü ve doğal gazına olan bağımlılığı azaltacak alternatif 

arayışlar içinde olduklarını belirtmiş ve Azerbaycan’ın enerji üreticisi ülke olarak 

taşıdığı öneme dikkat çekmiştir. Azerbaycan sadece kendi enerji kaynakları 

açısından değil, enerji ulaşım hattı üzerinde olduğu için de ayrı bir önem 

taşımaktadır. Çünkü Kazakistan petrolünün ve Türkmenistan doğal gazının Hazar 

Denizi geçişli olarak Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

aktarılması olasılığı bulunmaktadır. Steinmeier, Azerbaycan’dan sonra ziyaret ettiği 

Gürcistan’da AB ve Almanya’nın Gürcü-Rus geriliminden rahatsız olduğunu açıkça 

ortaya koymuştur. AB, gerek eski Sovyet cumhuriyetlerinde ve gerekse Karadeniz 

bölgesinde Rusya Federasyonu’nu rahatsız ederek başarılı politikalar 

yürütemeyeceğini düşünmektedir. Tiflis-Moskova ilişkilerinin uyum içinde 

olmasının bölgenin istikrarı açısından önem taşıdığını, Almanya’nın bu iki başkent 

arasındaki sorunların aşılması için katkı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştır. 

Steinmeier, Gürcistan’ın NATO ve AB ile işbirliğini artırması hususunu da 

görüşmüştür.378 Sınırları, Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak 2007 itibariyle tam 

üye olmasıyla Karadeniz'in derin sularına ulaşan AB için de özellikle doğalgaz 

bağımlılığı nedeniyle enerji güvenliğinin ciddi önemi var. AB, bölge için 2003'ten 

beri çeşitli arayışlarını sürdürüyor. Komşu ülkeler politikası, Türkiye’nin AB'ye 

katılım öncesi stratejisi ve AB ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık politikası, 

AB’nin Karadeniz’de nasıl hareket edeceğini belirleyen üç temel politika arasında 

yer alıyor. 11 Nisan'da ise Avrupa Birliği Komisyonu kanalıyla "Karadeniz Sinerjisi-

Yeni Bölge Đşbirliği Đnisiyatifi" adıyla bir rapor yayınlandı. Bu raporda yer alan 

politikalar ise AB’nin hali hazırda belirlenmiş bölge politikalarından farklı değil, 

aksine onları tamamlıyor. Komisyon raporda, bölgenin coğrafi ve stratejik 

potansiyeline karşılık uzun süredir devam eden donmuş fikir ayrılıklarıyla 

örüldüğüne, bölgedeki çevresel ve sosyal problemlerin sayısının oldukça fazla 

olduğuna ve sınır kontrollerinin iyi durumda olmadığına dikkat çekerken, bu 

                                                 
378 H. KANBOLAT,“Almanya AB’yi Karadeniz  ve Kafkasya’ya  Odakladı”, 
http://www.asam.org.tr/temp/temp381.pdf.  
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olumsuzlukların bölge halklarının yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkilediğini 

belirtiyor. AB'ye katkısı büyük Bölgesel bir girişimin gerekli olduğuna işaret edilen 

raporda, bu girişimin Karadeniz halkları kadar AB'nin refah düzeyine ve istikrarına 

da katkı yapacağı belirtiliyor. Raporda Karadeniz Sinerjisi'nin aktörleri Romanya, 

Bulgaristan, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, 

Gürcistan ve Moldova olarak açıklanıyor. Bu ülkelerden Azerbaycan, Ermenistan, 

Moldova ve Yunanistan, Karadeniz’e kıyısı olmadıkları halde yakınlık ve tarih 

açısından bölgenin doğal aktörleri olarak Karadeniz Sinerjisi'ne dâhil ediliyor.  

ABD’nin Geniş Karadeniz Stratejisinin içine aldığı ülkeler.AB'nin amacı artık bölge 

ile ilgili politikalarını teoriden pratiğe geçirmek. AB Dış Đlişkiler ve Komşuluk 

Politikası'ndan Sorumlu Komisyon Üyesi Benita Ferrero-Waldner, girişimin 

motivasyonunu “Siyasi olarak dikkatimizi bölgesel düzeyde yoğunlaştırmak ve 

Rusya, Türkiye ve doğudaki Komşu Ülkeler Politikası ortaklarımızla devam etmekte 

olan işbirliği süreçlerini canlandırmanın artık zamanı gelmişti” diye açıklıyor. 

Bölgenin baş aktörlerinden Rusya sinerjiye temkinli yaklaşıyor. Sinerjide kendisine 

biçilecek role göre tavır alması beklenen Rusya, bir yandan AB’yle olan ilişkilerini 

dengede tutmak isterken diğer taraftan AB’nin özellikle enerji konusunda 

kendisinden bağımsızlaşmak istemesinden ve bu yöndeki girişimlerden de rahatsızlık 

duyuyor.379Avrupa Birliği, ay içinde, hazırlayacağı yeşil kitap (bir hükümet 

tasarısının ardındaki genel ilkeleri açıklayan hükümet yayını) ile enerji ile ilgili 

önemli kararlar alacak. Yeşil Kitap olarak adlandırılan belgede şu önemli noktalar 

yer alıyor:  

• Doğal gaz tedarikçilerinin çeşitlendirilmesi yolunda net bir siyaset 

belirlenmeli  

• Kuzey Afrika ve Hazar Havzası'ndan gelecek yeni boru hatları ve 

sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri gibi yeni altyapı kurulmalı  

• Doğal gazın depolanması konusunda siyaset geliştirilmeli  

• Tek bir Avrupa elektrik ağı kurulmalı  

                                                 
379 “AB Şimdi de Gözünü Karadeniz'e Dikti”, http://www.denizhaber.com.tr/imo-ve-ab/7872/ab-
simdi-de-gozunu-karadeniz39e-dikti.html. Erişim (08 Mayıs 2007 ). 
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• Tek bir elektrik ve doğal gaz pazarı oluşturulması için yeni adımlar 

atılmalı  

• Nükleer enerji kullanımı hakkında geniş bir tartışma başlatılmalı  

• Yakıt tüketimini sınırlayıp alternatif enerji kaynakları geliştirmek için 

daha fazla çaba gösterilmeli  

• Enerji piyasalarının açık ve rekabetçi olması sağlanmalı.380  

AB ihtiyaçların temin edilmesine uygun bir strateji ile Karadeniz ve Hazar 

havzasındaki üretici ve geçişi sağlayan ülkelerle, Avrupa Birliği ülkelerini birbirine 

bağlamak istemektedir.. Avrupa Birliği Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak ve 

enerjiyi Avrupa’ya taşıyan transit yolların denetimini kaybetmemek için yeni transit 

yolları oluşturmaktadır. 

1) Karadeniz bölgesi yoluyla Türkmen gazına ulaşabilmek için batıya 

doğru uzanan Trans-Caspian(trans-hazar) boru hattı. 

2) Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı için Tiflis’ten, Gürcistan’ın Karadeniz 

kıyılarına kadar ulaşan Kazakistan- Azerbaycan petrol taşıma sistemi. Bunlar, 

Kazakistan’ın Kashagan petrol sahasından nakliye için, Rusya’ya ait olmayan ana 

yollar olabilir. Beş orta kapasiteli tankerle Bakü’ye yapılacak nakil, kısa süreli bir 

rahatlık sağlayabilir. Asıl çözüm, Caspian(Hazar)deniz yatağında batıya doğru yol 

alan bir boru hattı olacaktır. 

3) Şah denizi (Azerbaycan)-Tiflis-Erzurum (Türkiye) gaz boru hattının 

geliştirilmesi.  

4) Şah denizindeki rezervler tahminleri aşmıştır. Türkiye’nin rolü 

müşterilikten transit geçiş ülkesine dönüşecektir. 

5) Odesa-Brody boru hattını Polonya’ya kadar genişletmeyi, teklif edilen 

yıllık kapasitesini, ticari olarak 9 milyon tondan daha çekici hale getirmek.381   

                                                 
380 “AB Enerji Siyaseti”, 
http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2006/03/060308_eu_energy.shtml.  Erişim (08 Mart, 
2006). 
381 Socor, “Trans-Black Sea Pipeline can Bring Caspian Gas to Europe”, 
http://jamestown.org/edm/article.php?article_id=2371712 
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4.3.4. Türkiye’nin Bölgedeki Rolü  

Soğuk Savaşın bitimi, Karadeniz’in en uzun sahil şeridine sahip olan 

Türkiye tarafından bu bölgenin, Doğu ve Kuzey Avrupa ile Kafkasya ve Orta Asya 

arasında bir koridor olarak görülmesini sağlamış ve Türkiye’nin bölgeye bakışına 

yeni bir boyut kazandırmıştır. Türkiye’nin Sovyet sonrası yıllarda Kafkasya’daki 

politikası, yeni kurulan devletlerin bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin 

korunması için desteklemek olmuştur. Yüzyıllardır Karadeniz’de rekabet içinde olan 

Türkiye ve Rusya arası ilişkiler, Soğuk Savaş dönemindeki sakinliğin ardından 

SSCB’nin dağılması ile Kafkaslarda ve Orta Asya’da etki alanı oluşturulması 

konusunda rekabete dönüşmüştür.  Putin’in yeni akılcı dış politikasının yükselişinin 

ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bir gelişme ve düzelme görülmüş ve 

Avrasya’da rekabet yerini işbirliğine bırakmıştır. Türkiye’nin Karadeniz ile ilgili 

geleneksel görüşü Rusya ile örtüşmektedir.382 Türkiye de Rusya gibi Karadeniz’i bir 

iç deniz olarak görmekte ve bölge dışı güçlerin bölgeye girişine sert tepki 

vermektedir. Geniş Karadeniz Bölgesinde de ABD’nin uygulamaya çalıştığı 

politikalar Rusya kadar Türkiye’yi de endişelendirmiş ve Rusya gibi ABD’yi 

dengeleme ihtiyacı hissetmiştir. Türkiye asıl ABD’nin NATO’yu Karadeniz’de aktif 

hale getirme çabalarından endişe duymaktadır. Türkiye Montrö rejiminin yeniden 

tartışmaya açılmasından endişe duymaktadır.383 Montrö rejimi, Türkiye’nin boğazlar 

üzerindeki egemenliğini kıyıdaş ülkelerin güvenliğini koruyarak sağlayan, ticaret 

gemileri için tam geçiş ve ulaşım serbestîsi, savaş gemilerinin geçişi konusunda ise 

yabancı ülkelere kısıtlamalar getirerek kıyıdaş ülkelere avantaj sağlayan bir rejimdir. 

Bu nedenle NATO güçlerinin barış zamanında Karadeniz’e girişi ve kalışı Montrö 

kısıtlamalarına tabi olacaktır. NATO güçlerinin Karadeniz’deki üstlerde bulunması 

ve etkin çaba operasyonları gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla bu rejimin 

değiştirilmesi ise Türkiye’nin stratejik çıkarlarını tehdit etmektedir. Dondurulmuş 

çatışmaların tekrar alevlenerek bölgeye yayılmasından endişe eden Türkiye bu 

çatışmalarda Rusya’nın anahtar konumda olduğunu ve bölgenin önemli bir aktörü 

olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye bölgedeki lider rolünü kaybetmemek amacıyla 

                                                 
382 Kurt, “Karadeniz’in Artan Jeopolitik Önemi”, 
http://eski.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/bulten/karadenizbulteni002.pdf 
383 Ibid. 
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1992’de kuruculuğunu yaptığını Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Teşkilatı’nı 

canlandırmaya ve canlı tutmaya çalışmaktadır.384  

Avrasya kıtasında paylaşım rekabeti hızlanırken Rusya, elinde 

bulundurduğu enerji kozunu tam anlamıyla bir dış politika aracı olarak kullanma 

yolunda hızla ilerliyor. Rusya'nın bu stratejisinin sonucunda enerji ithalatçısı olan 

Türkiye'de Rusya'ya karşı bir güvensizliğin oluşmaması mümkün değildi. 2006'ya 

gelindiğinde Türkiye'de Rusya ile enerji ilişkilerinin daha fazla gelişmesi konusunda 

ciddi şüpheler oluştu. Rusya'nın önerdiği Mavi Akım 2 projesi, Rusya'ya bağımlılık 

bağlamında değerlendirilmeye başlandı. Üstelik Rusya-Ukrayna doğal gaz krizi 

sırasında Türkiye'nin zannedildiği gibi ucuz fiyattan değil, Batı Avrupa ülkelerine 

uygulanan fiyatlardan Rusya'dan doğal gaz aldığı ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak 

Rusya'nın eski Sovyet alanındaki baskıcı tutumu ve enerjiyi dış politikasının bir aracı 

olarak kullanma girişimleri, Türkiye'yi bir kat daha tedirgin etti. Ayrıca enerji 

pazarlıklarında olsun, sözde Ermeni iddiaları olsun, Kıbrıs sorunu olsun Rusya'nın 

Türkiye'ye yönelik takındığı tutum Batı devletlerinin tutumundan farklı değildi ve 

aynı şekilde emperyalizmin izlerini taşıyordu. AB ve Rusya arasında enerji güvenliği 

meselesi alevlendikten sonra Türkiye, genel olarak AB'nin karar verme organlarının 

politikaları doğrultusunda bir tutum izledi. Türkiye Karadeniz’de etkin bir bölgesel 

güç olarak bulunduğu konumunu sürdürmek istemektedir. Bu noktada eğer 

Karadeniz’de bir güvenlik boşluğu (security vacuum) varsa bunu doldurabilecek olan 

ülke de Türkiye’dir. Nitekim KEĐ, BLACKSEAFOR ve Karadeniz Uyum Harekâtı 

Türkiye’nin girişimleridir. Türkiye’nin çabaları sonucu Karadeniz güvenli bir barış 

denizi durumuna gelmiştir. Bu durumda Karadeniz’de bir tehdit ortamını varlığından 

söz edilemez. Karadeniz’de giderek etkisi artan Türkiye’nin KEĐ’nin daha işlevsel 

hale gelip üye ülkeler arasında ticaret geliştirilmesine çalışması gerekir. Bölgedeki 

Abhazya, Güney Osetya, TransDinyester ve Karabağ sorunu gibi dondurulmuş 

çatışmaların kısa ve orta vadede çözümü zordur. Bu durum Karadeniz’de ittifakları 

ve gruplaşmaları zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin de kurulmasına öncülük ettiği 

KEĐ’nin yapılanmasını bozmadan bazı ülkeler ile daha yakınlaşarak çıkarlarını 

korumaya çalışması kaçınılmazdır. Karadeniz’deki diğer bir bölgesel güç olan Rusya 

                                                 
384 Ibid. 
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ile Batı arasındaki gerginlik, Karadeniz’in NATO üyesi bölgesel gücü Türkiye’yi ön 

plana çıkarmaktadır. Enerji alanındaki rekabet ve Kosova’nın bağımsızlığını ilan 

etmesi ile birlikte artan gerginlik Türkiye’nin Karadeniz’deki rolüne de 

yansıyacaktır. KEĐ ülkelerinden Türkiye’nin yakın ilişki içerisinde olduğu ülkelerle 

Rusya sorunlar yaşamakta ve Türkiye ile problemleri olan ülkelerle de çok yakın 

ili şki içerisinde bulunmaktadır. Bu durum iki bölgesel gücü aralarındaki gelişen 

ekonomik ilişkilere rağmen rakip haline getirmektedir. Türkiye bu rekabette Batı ile 

olan bağları ile avantajlıdır. Ancak Rusya’ya olan doğal gazdaki %65 oranındaki 

bağımlılık sorun oluşturabilir. Bu bağımlılığın azaltılması için Türkiye, 

Türkmenistan ve Azerbaycan gazını taşıyacak boru hatları projelerini gündemde 

tutmaya devam etmelidir. Karadeniz mevcut haliyle risklerin olduğu, ancak tehdidin 

olmadığı bir barış denizi durumundadır. Türkiye bu durumun devamı için çaba sarf 

etmektedir. Ancak uluslararası gelişmelerin etkisiyle Karadeniz’deki diğer bir 

bölgesel güç olan Rusya ile Batı arasındaki gerginliğin artması Karadeniz’deki 

mevcut sakinliği bozabilecektir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa ve Rusya ile 

Batı arasında Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki göreceli uyum bozulursa 

Karadeniz’de de devletlerarasında farklı ittifak grupları ortaya çıkacaktır. Türkiye 

böyle bir ortamda kıyıdaş ülkelerin (Gürcistan ve Ukrayna) ve kıyıdaş olmayan 

Azerbaycan’ın NATO’ya üyeliği ve Batı ile entegrasyonuna destek vermelidir.385 

Türkiye, Rusya ile ABD ve AB arasında yeni bir Soğuk Savaş söylemine 

neden olan gerginlikten kazançlar elde edebilir. Unutulmamalıdır ki Soğuk Savaş 

döneminde Batıya yönelik Sovyet tehdidi Türkiye’nin stratejik önemini ön plana 

çıkarmış ve Türkiye NATO gibi Batılı kurumlarda yer almıştır. Benzer bir gerilim 

ABD’nin, Kafkasya’da ve Orta Asya’da Türkiye gibi NATO üyesi bir müttefikine 

daha fazla ihtiyaç duyması anlamına gelmektedir.386 Bu durum Türkiye’nin ABD ile 

ili şkilerinde pazarlık gücünü artıracaktır. AB açısından ise üye ülkeler ve bunların 

vizyonlarından kaynaklanan bir karışıklık söz konusudur. AB içerisinde bazı çevreler 

AB’nin şu an yeteri kadar genişlediğini ve Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu gibi 

istikrarsız bölgelerle AB’nin ekonomik bağların dışında ilgilenmesinin gereksiz 

                                                 
385 K. KASIM, “Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler”, 
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/eVRqmB4CKUXHvPJTAUQF9U6skITPdp.pdf. 
386 Ibid. 
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olduğunu düşünmektedir. Karadeniz bir bölgesel güç olarak Türkiye’nin çok etkin 

olabildiği ve gelişmeleri yönlendirebildiği bir bölgedir. Bölgede üye ülkeler 

arasındaki ilişkilerde ana sorun ise politik bloklaşma ve ekonomik ilişkilerin 

yetersizliğidir.387 Türkiye Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, kuzey ve 

kuzeydoğu sınırlarında ortaya çıkan jeostratejik değişim sonucu Rusya’ya komşu 

olmakta kurtulmuştur. Bundan sonra Türkiye Karadeniz’i bir bölge olarak sunarak 

bölgede kendi politikalarını hissettirmeye çalışmıştır. Bunun arkasında yatan en 

önemli iki nedenden ilki: AB’ne Türkiye’nin Avrasya için önemini göstermek ve 

Türkiye’nin AB’ne girişini kolaylaştırmak. Đkinci neden ise; Türkiye Soğuk Savaş 

sonrasında yalnızlığına son vermek için alternatif arayışlarına girmiştir. 388 

4.3.5.Karadeniz Ekonomik Đşbirli ği Örgütü’nün Rolü 

1980’li yılların sonunda Sovyetler Birliğinin büyük ekonomik sıkıntılar 

içine girmesi ve müteakibinde dağılması sonucu yeni oluşan devletlerin varlıklarını 

sürdürebilmek için değişen dünya şartlarına uygun yeni bir dış politika ve ekonomik 

anlayışa ihtiyaç duymaları; diğer yandan Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna 

entegrasyon için uzun yıllar çaba sarf etmesine karşın adeta birliğin dışında 

tutulmaya çalışılması Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler arasında bölgesel işbirliği için 

ekonomik ve psikolojik etmenlerin oluşması sonucunu doğurmuştur.389 Bu dönemde 

ortaya çıkan bölgeselcilik, çok kutuplu dünyanın aktörleri arasında yeni denge 

arayışlarının öne çıkarılmasına yönelik bir çabayı temsil ediyordu. Yeni bölgeselcilik 

adı verilen bu akım, Sovyet coğrafyasının bağımsızlığına kavuşan ülkelerini bölgesel 

bütünleşmeye yöneltmekte, bu sayede ekonomik liberalleşme ve devlet inşası 

önündeki siyasi engelleri aşmak ve finanssal açıdan çökmüş ülkelere sermaye akışını 

sağlayabilmek için birçok örgütün kurulmasını öngörüyordu. Sovyet sonrası 

coğrafya, hem yeni bağımsız ulus- devlet inşasının zorluklarıyla, hem de siyasi ve 

ekonomik istikrarı sağlama sorunlarıyla karşı karşıya kalmış ülkeler için çareyi 

benzer sorunlara sahip bölge devletlerinin de katıldığı örgütler aracılığı ile çözmeye 

                                                 
387 Ibid. 
388 E. OKTAY, “Türkiye’nin Avrasya’da Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik 
Đşbirliği Örgütü”, Türkiye’nin Avrasya Macerası: 1989-2006, (Derleyen M.  AYDIN), Đstanbul: Nobel 
Yayınları, 2007, ss. 220-221. 
389 Buttanrı, Bölgesel Güç Karadeniz, s. 187. 
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çalışmıştı.390 Karadeniz Havzasında ekonomik işbirliği alanı oluşturma fikri Şükrü 

ELEKDAĞ’ aittir ve ilk defa Ocak 1990’da Henkel firmasının 10. kuruluş yıl 

dönümü kutlaması çerçevesinde Đstanbul’da düzenlediği “Dünyadaki Değişimler ve 

Türkiye” başlıklı konferansta, bizzat kendisi tarafında dile getirilmi ştir. Karadeniz 

Ekonomik Đşbirliği Bölgesinin kurulmasına ilişkin deklarasyon 3 Şubat 1992 

tarihinde Đstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı bir toplantıda, Karadeniz 

Havzasındaki dokuz ülkenin dış işleri bakanları tarafından paraf edildi. Arnavutluk, 

Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Yunanistan,  Moldova, 

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye arasında böylece kurulan bölgesel işbirliği 

alanı, Avrupa, Asya , Orta Asya ve Ortadoğu transit yollarını kontrol altında 

bulundurmakta.Kullanılabilir 200 milyar petrol rezervi ile körfez bölgesinden sonra 

dünyanın ikinci büyük petrol ve gaz rezervini barındırmakta.391 Karadeniz Ekonomik 

Đşbirliği Örgütü, dünyanın özellikle ekonomik alanında, önemli üretici ülkeleri ile 

tüketici ülkelerini çatısı altında barındırmaktadır.392 Karadeniz Ekonomik Đşbirliği 12 

asil üye ve 14 gözlemci üye ile kıyıdaş ülkelerin dışında da etkiye sahiptir. Üye olan 

büyük ülkeler arasındaki rekabetten dolayı etkinleştirilemeyen örgütün ekonomik ve 

siyasi işbirliği noktasında büyük bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.393 Üyeleri 

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, 

Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dır. Karadeniz 

bölgesinin gelişimi ve bu bölgede yaşayan halkların refahını artırmak amacıyla üye 

ülkeler arası ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik i şbirliğinin geliştirmek ve 

böylece bölgede kalıcı barış istikrar ve refahın oluşturulması örgütün temel 

amaçlarıdır394. Bu yapıya AB, NATO ve ABD’nin artan ilgisiyle Rusya’nın KEĐ’ye 

daha olumlu bakmaya başlaması eklendiğinde KEĐ’nin Avrasya’daki güç 

mücadelesinin işbirliği platformu olarak yükselebilir.395 Soğuk Savaşın bitiminin 

ardından henüz bağımsızlığını ilan etmiş ve ciddi ekonomik ve politik değişimler 

                                                 
390Şir,  “Karadeniz’in Jeopolitik Önemi, Rusya ve Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü”, 
http://www.globalstrateji.org/Tur/Đçerik.Detay.ASP?Đçerik=1095.     
391 Bilgin, Türkiye’nin Küresel Konumu, s. 476. 
392 Buttanrı, Bölgesel Güç Karadeniz, s. 188. 
393 Kasım, “Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler”, 
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/eVRqmB4CKUXHvPJTAUQF9U6skITPdp.pdf.  
394Akın, “Yeni Ufuklara Yelken Açmak Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü’nün 15. Yılı ve Geniş 
Karadeniz Bölgesindeki Rolü”, http://eski.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/bulten/karadenizbulteni004.pdf.  
395 Bilgin, Türkiye’nin Küresel Konumu, s. 477. 
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geçiren eski Doğu Bloğu ülkeleri ile  Batı bloğunda yer alan Türkiye Yunanistan gibi 

ülkeleri bir araya getiren bu örgüt o güne kadar benzeri görülmemiş bir şekilde 

Karadeniz çevresinde barış, güvenlik ve istikrar ortamı oluşturma ve üye ülkeler 

arası iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek amacıyla çok taraflı bir politik ve ekonomik 

işbirliği modeli olarak tasarlanmıştır. Fakat örgüt bu güne kadar bölgede dünya 

siyasetinde etkili olamamıştır. Günümüzde uluslar arası ilişkilerde jeopolitik geri 

dönmüş, kendi çıkarını gözeten ulus devletler ve onların sınırlı şekilde katılım 

sağladığı uluslar arası örgütler ortaya çıkmıştır. Ekonomik gelişme bu devletler için 

dışarı yönelme aşamasında işlevsel bir rol oynarken temelde devletlerarasındaki 

ili şkilerin de asıl belirleyicisi siyasi bütünleşme ve bu bütünleşmenin bölgesel 

düzeyde yapılması olmuştur. Bölge ülkelerinin coğrafi yakınlığı ve birbirini 

tamamlayıcı üretim yeteneklerinden doğan fırsatların kullanılarak refahın arttırılması 

amaçlanmıştır. Öncelikle bölge ülkeleri arasındaki ticaretin arttırılması ve ticarette 

engellerin kaldırılması hedeflenmekteydi. Uzun dönemli amaç ise, bölge ülkeleri 

arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirebilmek için kişi, mal, sermaye ve 

hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır.396 KEĐ’nin kuruluş deklarasyonu’nun 

çeşitli maddelerinde belirtildiği gibi ekonomik işbirliği bölgesel barış ve güvenliğin 

temini için bir numaralı yol olarak gösterilmektedir. Ayrıca bölge ülkelerinin Avrupa 

ve Atlantik Kurumlarına entegre olmak amaçları bölgesel işbirliğinden 

geçmekteydi.397 KEĐ ulaştırma, iletişim ve enerji sektörlerine ağırlık vermiştir. Bölge 

ülkelerinin kendileri ve dış dünya ile bağlantısı olan ulaşım ve iletiş alanında önemli 

projeler hayata geçirilmiştir. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında deniz altından 

fiber optik kablo çekilmiş, Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Moldova arasında 

doğrudan bağlantı kurulmuştur. Ayrıca ulaşım alanında; Kuzey-Güney önünde Baltık 

Denizi hattı, Doğu-Batı arasında Pan-Avrupa 7. ve 8 koridorları ve Karadeniz Pan-

Avrupa Ulaştırma Alanı gerçekleştirilmi ştir. Enerji alanında ise üreticilerden 

tüketicilere enerjinin güvenli ve etkin bir şekilde ulaşımı sağlanırken çevreye zarar 

vermemek geliştirilen projelerin temelini oluşturmaktadır.398 Sonuç olarak dışardan 

bir müdahale olmadan bölge ülkeleri belli prensipler etrafında birleşerek, 

                                                 
396 Oktay, “Türkiye’nin Avrasya’da Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik 
Đşbirliği Örgütü”, s. 228. 
397 Ibid, s. 229. 
398 Ibid, s. 232. 



 

 

176 

problemlerini çözmeye çalışmaları ve demokratikleşme çalışmalarında birbirlerine 

destek vermeleri KEĐ bünyesinde sağlanmaya çalışılmaktadır. 

4.3.6.Kıyıdaş Ülkeler 

Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’ın Karadeniz 

konusundaki politika ve beklentileri birbirinden farklılık arz etmektedir. Ancak bu 

farklı küresel beklentilerine rağmen kıyıdaş ülkelerin bölgesel önceliklerinde benzer 

hususlar da bulunmaktadır. Bölgesel istikrar ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, 

ulaşım yollarının güvenliği gibi konularda genel bir fikir birliği söz konusudur. 

Bunun için de bölge ülkelerinde demokratik kurumsal mekanizmaların ve politik 

süreçlerin oluşturulmaları; uluslararası hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi, piyasa 

ekonomisine geçilmesi gerekmektedir. Karadeniz ülkeleri Batıyla bütünleşerek 

bunları en kısa zamanda gerçekleştirmek istemektedirler.  NATO ve AB gibi 

kurumları da bu yöndeki temel araç olarak görmektedirler. Bu bağlamda Romanya 

ve Bulgaristan önce NATO’ya daha sonra AB’ye üye olmaları, Gürcistan’ın AB’ye 

üye olma isteğini her türlü platformlarda dile getirmesi Batı ile bütünleşmek için 

yapılan açılımlardır. Ukrayna ve Azerbaycan’ın bu yönde politika izlediği 

bilinmektedir. Batı ile yakın ilişkiler kuran Karadeniz ülkeleri güvenlik sektörlerini 

geliştirmekte, ekonomik yardım almakta ve ayrıca da NATO ve AB’ye üyelik 

süreçleri hızlanmakta, diğer ülkeler nezdinde itibar kazanmaktadırlar. Bu devletler 

demokratikleşme ve istikrarı Rusya’dan uzaklaşıp Batı etkisi altına girmek olarak 

algılamaları yapay bir değişim sürecine maruz kalmalarına sebep olmaktadır. 

Orduların ve sivil toplumun da siyasi idareye tam manasıyla bağlı olamaması 

nedeniyle bölgede istikrar sağlanamamaktadır. Demokratik reform süreci için gerekli 

yardımların, bu konuda tecrübeli batıdan gelmesi de bölge devletlerini batıya daha 

çok bağlamaktadır. Rusya ve batı arasında sıkışmış olan bu devletler genel olarak 

Rus etkisinden kurtulmak istiyorlar. Fakat Ukrayna, Gürcistan örneğinde olduğu gibi 

enerji ve diğer ekonomik konulardaki Rusya’ya olan bağlılık bu durumu 

zorlaştırıyor.399Gürcistan’ın dış politikası Batı yanlısı bir politika olarak 

tanımlanmaktadır. Bu politika Batı kurum ve kuruluşları ile mümkün olduğunca kısa 

                                                 
399 S.OĞAN, “ Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması”,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html.  
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sürede, en hızlı biçimde ve en geniş alanda, bütün yönleri ile bütünleşmeyi ifade 

etmektedir.400Gürcistan’ın Batıyla bütünleşme politikası esas itibarıyla AB ve 

NATO’ya üyelik hedefinde somutlaşmaktadır. AB’ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi 

zaman alacağından Yakın komşuluk Politikası çerçevesinde ilişkilerini giderek 

yoğunlaştırmanın peşinde koşmaktadırlar. Son iki yılda Rusya Federasyonu ile olan 

ili şkileri oldukça çatışmalı geçmiş, hatta Rusya tarafından de facto ekonomik 

ambargo uygulanmıştır. Zaten ekonomik sıkıntı yaşayan ve enerji açısından pekte 

zengin olmayan Gürcistan Karadeniz Politikasını iki temel noktaya oturtmuştur. Đlki 

güvenlik: Rusya’nın Putin dönemiyle canlanması ve Batıya karşı “yakın çevresi 

kırmızı hatlarını” çekmesi ile bölgede kendi politikalarını kabul ettirmeye çalışması 

özellikle Gürcistan’ı tedirgin etmektedir. Batıyla bütünleşmek isteyen Gürcistan’a 

kendisinden başka bir alternatif sunmak istemeyen Rusya Abhazya ve Güney Osetya 

bölgelerinin ayrılıkçı hareketlerini desteklemekte, bunun sonucunda Gürcistan’ın 

toprak bütünlüğü tehlikeye girmektedir. Ayrıca Rusya bu bölgelerdeki vatandaşlarını 

bahane ederek Gürcistan’ın uyguladığı politikaları eleştirmiş ve hatta Ağustos 2008 

de olduğu gibi Gürcistan’a müdahale edebilmektedir. 2000 sonrası Avrasya’da 

büyük bir dönüşümün özellikle Rusya cephesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip 

eden Gürcistan bu durum karşısında batı kurumlarının desteğini almak istemektedir. 

Đkinci nokta ise ekonomidir ekonomi alanındaki geri kalmışlığı özellikle enerji 

yoksunluğu ile birleşince büyük bir ekonomik güçsüzlük ortaya çıkmaktadır. 

Gürcistan bu durumdan kurtulabilmek için Karadeniz’in enerji nakli özelliğini 

kullanmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı gibi kendisine ekonomik 

imkânlar sunacak alternatif boru hatlarının geçişinin kendi toprakları üzerinden 

yapılmasını istemektedir. Eğer Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan 

gelecek petrolün ve doğal gazın transit ülkesi olmasını başarabilirse ekonomik alanda 

rahatlama sağlayabilecektir.401 Karadeniz’in Kafkasya’ya açılan kapısı olması ve 

Hazar enerji kaynaklarının dünya ölçeğinde ikinci sıraya yükselmesi gelişmiş 

ülkelerin artan enerji talepleri boru hattı projelerini ön plana çıkarmaktadır. Gürcistan 

                                                 
400 Ağacan, “Karadeniz’e Kafkasya’dan Bakmak”, s. 201. 
401 N. PAMĐR, “Karadeniz: Enerji Güvenliğine ve Kaynakların Çeşitlendirilmesine Açılan 
Kapı”,Avrasya Dosyası, 2007, Cilt 13, Sayı 1, s.  255. 
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paha biçilmez konumunu değerlendirerek dünyada ve bölgede konumunu 

sağlamlaştırmak istemektedir. 

Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra kendisine kalan Sovyet askeri 

donanması ve limanları ile bölgede güçlü bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Asıl 

hedefi Gürcistan gibi Batı ile bütünleşmektir istemiştir. Batıya yaklaşmak için daha 

bağımsızlığının ilk dönemlerinde Sovyet Rusya’sından kendisinde kalan nükleer 

füzeleri Rusya’ya teslim ederek Soğuk savaşın kalıntılarından kurtulmuştur. Ukrayna 

eğer başarılı olursa Sovyetler döneminden gelişen sanayisini de kullanarak hem batı 

yanlısı hem Karadeniz ülkesi olarak önemli bir güç olacaktır. Ayrıca Karadeniz’de 

en uzun kıyısı olan ülke ve yine Karadeniz ülkeleri arasında dördü AB üyesi ülke 

olan toplam yedi ülke ile komşu olması Ukrayna’nın jeopolitik önemini bir kat daha 

arttırmaktır. Bu durumda Ukrayna’nın göstereceği gelişim bölgesel istikrarın 

sağlanmasında önemli bir belirleyici olacaktır.402 Ukrayna, bir yandan Batı ile 

bütünleşme isteği bir yandan Rusya’ya enerji konusunda olan bağımlılığı yüzünden 

kendisini arada kalmış hissetmektedir. Fakat her kış olduğu gibi bu kışta olan Rusya 

tarafından doğal gazın kesilmesi Ukrayna’yı Rusya’ya olan enerji bağımlılığından 

kurtulmak için alternatif enerji projeleri geliştirmeye yöneltmiştir. Bir enerji Transit 

Koridoru olma özelliğini kullanmak istemiştir. Bunların en önemlisi Kafkasya-

Odessa enerji koridorudur. Ukrayna coğrafi konumu nedeni ile Rusya’dan ve Hazar 

bölgesinden Avrupa’ya petrol ve doğal gaz için ideal bir transit koridoru 

konumundadır. Ukrayna bunlara rağmen hem Rusya ile hem de batı ile ilişkileri 

dengede tutmaya çalışıyor.403 Rusya günde 500 bin varillik by-pass boru hattı olan 

Sukhodolnoya-Radionavskaya’yı 2001 de açması Ukrayna’nı transit koridoru olma 

özelliğini zayıflatsa da Ukrayna Brody-Odesa boru hattının akışını tersine çevirme ve 

hat uzatma projesi ile Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak istemektedir. 

Ukrayna’nın bu projesine Azerbaycan, Kazakistan ve AB’den destek 

gelmektedir.NATO üyeliği Gürcistan gibi Rusya engeline takılsa da jeopolitik 

özelliği nedeniyle AB için Rusya’ya terk edilecek bir ülke değildir. Romanya da 

benzer şekilde yaptığı ikili anlaşmalar ile bölgede aktif rol oynamaya çalışmaktadır. 

                                                 
402 Ö. SANBERK, “Türkiye, ABD, ve Yeni Karadeniz Bölgesinde Dönüşüm Đçin Đşbirliği” Avrasya 
Dosyası, 2007, Cilt 13, Sayı 1, s. 61. 
403Buttanrı, Bölgesel Güç Karadeniz, s. 118. 
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Ayrıca Hazar petrollerinin Batıya aktarılmasında geçiş yolu olarak Constante-Trieste 

hattından ekonomik kazanç sağlamaya çalışmaktadır. NATO ve AB üyeliğini 

gerçekleştiren Romanya üslerini ABD ve NATO’ya açarak Karadeniz’de Rusya’nın 

üstünlüğüne karşı kendi güvenliğini sağlamak istemiştir Bulgaristan genel olarak 

Avrupa ve ABD’nin Karadeniz konusundaki taleplerini desteklemekle birliktedir. 

Buna ek olarak Karadeniz’de işbirliğine gidilmesi hususunda çaba sarf etmektedir. 

Ulaşım,enerji ve iletişim alanında Avrupa’yı Karadeniz, Ortadoğu ve Orta Asya’ya 

bağlayan bir ülke olmak istemiştir. Romanya’ya göre daha tereddütlü bir yaklaşım 

sergilemektedir. Ve yine Romanya’ya göre politikaları Balkanlara dönüktür. Tüm 

bölge ülkeleri coğrafi, etnik ve tarihi konumlarını kullanarak Karadeniz stratejisinde 

etkili olmak istemektedirler. Ayrıca ABD-AB ile Rusya arasında denge politikası 

izleyerek bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.  
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SONUÇ 

Petrol keşfedildiğinden bugüne kadar uluslararası ilişkileri farklı şekillerde 

etkilemiş, petrol kaynaklarını kontrol altına almak için yapılan savaşlar, güçlü 

devletler arasında petrol deposu olan bölgeler üzerindeki çekişmeler dünya 

politikasının gündemini meşgul etmiştir.1990'lı yılların başında soğuk savaşın sona 

ermesi, uluslararası sistemde köklü değişmelere yol açmıştır. ABD tek süper güç 

konumuna yerleşmiş, Sovyetler Birliği dağılmıştır. Güç dengelerinin bu kadar köklü 

bir biçimde değişmesi ideolojik bloklaşmaların ortadan kalkmasına neden olmuştur. 

Uzun yıllar Sovyetler Birliği tekelinde kalan Karadeniz Havzası enerji kaynakları 

bölge devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ile büyük güçlerin ilgisini çekmeye 

başlamıştır. Bu enerji kaynaklarının kontrol altına alınmasına yönelik yeni dünya 

sistemi güç mücadelesine sahne olmuştur. Bölgede, enerji kaynakları üzerine 

yaşanan uluslararası mücadeleler önümüzdeki dönemlerde de devam edecek ve 

dünyanın yeniden şekillendirilmesinde temel faktör olacaktır. Özellikle Karadeniz 

Havzası enerji kaynaklarının kontrolünün yanı sıra enerji kaynaklarının tüketim 

alanlarına nasıl ulaştırılacağı konusu rekabete neden olmaktadır.  

Hazar Havzası petrol ve doğal gazının uluslararası piyasaya taşınması için 

yapılacak boru hatları güzergâhları bağlamında verilmekte olan mücadelenin özünde 

bölgedeki kaynakların geliştirilmesi ve 21.yy.da Batı'nın, kaynak alternatifleriyle 

enerjiye olan bağımlılığının azaltılması yatmaktadır. Bu durum, Soğuk Savaş 

döneminde unutulan jeopolitiğin dünya siyaset sahnesine tekrar çıkmasını 

sağlamıştır. Jeopolitik; coğrafya ile siyaset arasındaki ilişkilerin incelenmesi; iktidar 

çatışmalarının ve bu çatışmaların ülkelerin kendi içinde oluşturduğu risklerin, 

devletlerarasındaki ilişkilerin ve güç mücadelelerinin analiz edilmesidir.  

Coğrafya’nın siyasallaşması olarak kısaca tarif edebileceğimiz jeopolitik 

kavramı ilk ortaya çıktığında deniz yada kara parçalarının önemini vurgulamakta ve 

merkez olarak Avrasya’dan bahsetmekteydiler. Tüm hâkimiyet mücadelesini 

Avrasya’yı ele geçirmek üstüne oturtan jeopolitik teoriler, Avrasya’yı dünya 

hakimiyeti ile eş değerde tuttular. Ancak günümüzde özellikle Avrasya 

coğrafyasında yaşanan gelişmeler ve bunların sonucunda meydana gelen dönüşümler 

jeopolitiğin içeriğini de değiştirmiştir. Artık Avrasya’yı ele geçirmek değil 
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Avrasya’daki enerjiyi kontrol etmek önemliydi. Siyasal coğrafya sahasının esas 

unsuru, bir bütün olarak dünyadaki siyasal bölgelerin dağılışıdır.  

Bu alanlardan biri ve bugünün siyasetinde en önemlisi de Karadeniz 

Havzasıdır. Karadeniz'in odak noktası haline gelebileceği düşüncesi iki temele 

dayanmaktadır. Karadeniz, Avrupa'ya, Rusya Federasyonu'na, Kafkasya’ya, Orta 

Asya'ya ve Ortadoğu’ya bağlanan bir kavşak noktasıdır. Üstelik bu mücadele 

yalnızca askeri değil, aynı zamanda politik ve ekonomik açıdan da 

gerçekleşmektedir. Ortaya çıkan bu jeopolitik ve jeostratejik tablo karşısında, 

Karadeniz'de ortaya çıkan bu değişim işaretleri, uluslararası politika dengeleri 

üzerinde de etkiye neden olabilecek güçtedir. Bu açıdan denilebilir ki, Karadeniz'i 

kontrol eden, bu denizin sunduğu bütün avantajları da kontrol eder ve bu durum 

kontrol eden aktöre rakipleri karşısında büyük bir üstünlük ve hareket serbestîsi 

sağlar.  Bu nedenle Karadeniz'in sahip olduğu konum ve Karadeniz'in komşularının 

SSCB'nin dağılması ile değişikli ğe uğraması ve bu değişiklik sonrasında yeni 

bağımsızlığına kavuşan ülkelerin küresel aktörlerin ilgisini çekmesi Karadeniz'i de 

ilgi alanı haline getirmektedir. Karadeniz'i uluslararası mücadelenin odak noktası 

haline getirebilecek bir diğer nokta ise, enerji kaynakları ile ilgilidir. Soğuk Savaş'ın 

sona ermesi ve SSCB'nin parçalanması ile Kafkasya ve Orta Asya'nın zengin yer altı 

kaynakları gün yüzüne çıkmış, enerji-jeopolitik bağlamında Karadeniz o günlerden 

bu günlere gitgide artan bir öneme sahip olmuştur. Büyük oranda Rus denetiminden 

kurtulan bu kaynaklar, giderek artan bir enerji ihtiyacına sahip olan Avrupa, ABD ve 

Uzak Doğu'nun dikkatini çekmiştir. Bu zengin enerji kaynaklarının çıkarılması, 

işletilmesi, uluslararası pazarlara taşınması, kullanılması büyük çıkar çatışmaları 

yaratmaktadır.  

Tüm bu şartlar, Karadeniz'de uluslararası bir mücadelenin yaşandığının ve 

yaşanacağının işaretleridir. Aslında Karadeniz geçmişten beri önemli olmuştur. 

Bugün ise bölgede yaşanan gelişmeler Karadeniz'in önemini giderek arttırmaktadır. 

Soğuk Savaş sonrası yeni düzen ve yapılanmadan Karadeniz’de nasibini almıştır. Bu 

bölgedeki devletler bir yandan bağımsızlık sürecine girerken diğer yandan küresel ve 

bölgesel güçlerin üzerlerine oynadıkları oyun alanına dönüşmüşlerdir. Bu bölgelerde 

etkin olup öne çıkan gücün, bu alanlardan sağlayacağı kazanımlarla küresel ölçekte 
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de öne çıkması mümkündür. Belki de bu nedenle Karadeniz Havzası, Sovyetlerin 

yıkılmasından beri hala istikrar sağlanamamıştır. Siyasi olayları mekânla 

ili şkilendirerek bu ilişkilerin devletlerin siyaseti, ekonomik, kültürel ve toplumsal 

alanları da içerecek bir şekilde değişken ve değişken olmayan faktörler üzerindeki 

etkilerini açıklamaya çalışan Jeopolitik teoriler, emperyalist devletlere küresel 

üstünlüklerini gerçekleştirebilmeleri için yol gösterici bir kılavuza dönüştü. 

Devletlerin dünyanın diğer bölgelerinde kuracakları hâkimiyet alanları onların 

gücünü belirleyecekti. Ayrıca ülkelerin enerji güvenlikleriyle ulusal güvenlikleri 

arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Yani; ucuz, kesintisiz ve temin yolları 

açısından çeşitlendirilmiş enerji politikası, her ülke için ulusal güvenliğin 

vazgeçilmez köşe tasıdır. Dünyadaki süper güçlerin, küresel güç olma mücadelesinin 

en önemli gerekçelerinden biri, enerji kaynaklarına sahip olmaktır. Ayrıca bu 

devletler için enerjinin naklini ve ticaretini kontrol etme düşüncesi de bir o kadar 

önemlidir. Bu gün bu küresel üstünlüğünün yeni mücadele alanı Karadeniz oldu. 
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