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A
NKARA- Avrupa ül-
kelerini Rus gazDna ba-
ğDmlDlDktan kurtarmasD
için projelendirilen Na-
bucco'nun yaşama geç-

mesi için önemli bir umut DşDğD daha or-
taya çDktD. Nabucco'nun uygulanabilir-
liği konusunda en büyük soru işaretle-
rinden birini oluşturan Hazar Denizi'in
statüsünün belirlenmesine ilişkin kDyD-
daş ülkeler ilk adDmD attD.

Türkiye'nin dDş politika gündemi-
nin üst sDralarDnda Füze KalkanD ve
NATO zirvesi olsa da geçen ay Bakü'de
Hazar Denizi'ne kDyDdaş olan ülkelerin
liderlerinin bir araya geldiği toplantD An-
kara'nDn stratejik enerji politikalarD açD-
sDndan büyük önem taşDyordu.

ToplantDda, Rusya Devlet BaşkanD
Dmitri Medvedev, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanD İlham Aliyev, Kazakistan
CumhurbaşkanD Nursultan Nazarba-
yev, Türkmenistan CumhurbaşkanD
Gurbanguli Berdimuham-
medov ve İran Cumhurbaş-
kanD Mahmud Ahmedinejad,
Hazar Denizi’nin statüsü ko-
nusunu masaya yatDrdD. Zir-
venin resmi gündemi olarak
"bölgesel işbirliği" ve "gü-
venlik konularD" olarak açDk-
lanmDştD. Ancak liderler,
SSCB'nin dağDlmasDndan son-
ra bölgenin karnDnda adeta de-
mir bilye gibi duran bu kro-
nikleşmiş sorunun çözümü
için adDm atttDlar.

Zirvede bir konuşma ya-
pan Rusya Devlet BaşkanD
Dmitri Medvedev hukuki
statü ile ilgili anlaşmanDn
kDsa sürede sağlanabileceği-
ni belirtti. Modern jeopolitik
gerekçeler çerçevesinde yo-
ğun çalDşmalar ortaya konarak sorunun
çözülmesi için çalDştDklarDnD ifade eden
Medvedev, "Önemli konularda prensipte
anlaşma sağlandD. Gelecek anlaşma
için her türlü çabayD ortaya koymaya ha-
zDrDz" dedi.

Medvedev, deniz tabanD ve su yü-
zeyinin paylaşDmDnDn yanDsDra, denizci-
lik ve balDkçDlDkla ilgili çalDşmalarDn da
anlaşmanDn temel konularD arasDnda
yer aldDğDnD belirtti. Rusya lideri, "En zor
konular dahil olmak üzere tüm sorun-
lar dostça müzakere edildi. Ekonomik
alanlarla ilgili taslak metin uygun gö-
rüldü. Bu bizim için Hazar'Dn statüsü ko-

nusunda anlaşma sağlayabileceğimiz an-
lamDna geliyor" dedi.

Neden önemli?
Peki, Hazar Denizi’nin statüsü ko-

nusu neden Nabucco için bu kadar
önemli? Bu sorunun yanDtD Türkmen do-
ğalgazDnDn Nabucco için kritik bir ko-
numda olmasDyla yakDndan ilişkili...

Türkmen gazDnD önemli kDlan ise
Azeri gazDnDn Nabucco'yu doldurduracak
miktarda olmamasD... Her ne kadar
Azeri yetkililer gelecek döneme ilişkin
Şahdeniz 2 gibi yeni yataklardan doğal-
gaz taahhüdünde bulunuyor olsalar da,

Türkmen gazD söz-
konusu proje için
büyük önem taşDyor.
HazarDenizi'nin sta-
tüsü konusunda kD-
yDdaş ülkeler anlaş-
maya varDrsa Türk-
menistan'dan Ba-
kü’ye Hazar Deni-
zi'nin altDndan 200
kilometrelik boru
hattDyla hem gaz
hem de petrol gön-
derilmesi mümkün
olacak. Böylece
Türkmen gazD Na-

bucco’ya bağlanabilecek. Ancak, Hazar
Denizi’nin statüsü saptanamadDğD için
Türkmenistan'dan Azerbaycan'a uza-
nan "Trans Hazar" boru hattD inşaasD
mümkün olmuyor.

Hukuksal sorunlar nedeniyle bu so-
run buzdolabDna konmuştu. Hazar ka-
palD bir deniz olduğu için kDyDdaş ülke-
lerin biraraya gelerek münhasDr eko-
nomik bölgelerini belirleyecek bir an-
laşma yapmasD gerekiyordu. KDyDdaş ül-
keler arasDndaki ikili uzlaşmazlDklar
sorunun çözümünün ertelenmesini be-
raberinde getirince, Nabucco'ya ya-
şam öpücüğü verecek Türkmen gazDnDn

da Hazar'D geçip Avrupa'ya ulaşmasD
sözkonusu olmamDştD.

Rusya çekinceli...
Ancak Hazar'Dn statüsüne ilişkin bir

anlaşmanDn yapDlmasD Rusya'nDn Av-
rupa'ya yönelik enerji kozunu büyük öl-
çüde yitirmesine neden olacak. Bu ne-
denle Moskova yönetiminin, Hazar
geçişli projelere ilişkin ayrD düzenleme
yapDlmasDnD istediği de biliniyor. Rus
Kommersant gazetesine konuşan bir
Rus kaynak, "Anlaşma olsa bile Hazar’a
boru hattD döşenmesini ortak karara
bağlayan bir düzenlemede Dsrar edece-
ğiz" demesi de Rusya'nDn sorununun
kendi aleyhine çözümüne kolay kolay
izin vermeyeğini gösteriyor.

Nabucco'nun 2015 yDlDnda 8 milyar
metreküplük doğalgaz ile devreye gir-
mesi öngörülüyor. Nabucco'nun çalDş-
malarDnDn başladDğD ilk günden bu yana
Azeri gazD ile AB'ye doğalgaz arzDnDn
çeşitlendirilmesi hedefleniyordu.

Ancak Türkmen gazD konusunda
Nabucco'nun devletlararasD anlaşmasD-
nDn imzalanacağD güne kadar kimse
umutlu değildi.

Nabucco doğalgaz boru hattD pro-
jesinin katDlDmcD ülkelerinden Avustur-
ya OMV şirketi BaşkanD Wolfgang
Ruttenstorfer, anlaşmanDn imzalanma-
sDndan birkaç gün önce 31 milyar met-
reküp kapasiteli projeye ilk etapta 8-10
milyar metreküp dolayDnda gazDn aka-
bileceğini söyledi. Ruttenstorfer, bu
miktarDn 7-8 milyarDnDn Azerbaycan ve
Irak tarafDndan karşDlanacağDnD geri ka-
lan 1-2 milyarlDk bölümün ise MDsDr ta-
rafDndan tedarik edileceğini belirtmişti.
Ruttenstorfer Türkmenistan'dan ise kDsa
vadede bir gaz aktarDmD beklenmediği-
ni dile getirmişti.

Ancak Türkmenistan Devlet Baş-
kanD'nDn Ankara'da Nabucco'nun dev-
letlararasD anlaşmasD için 13 Temmuz
2009'da yapDlan tören sDrasDnda da pro-
jeye ülkesinin katkD koyabileceğini söy-
lemesi, rüzgarDn birden yön değiştir-
mesine neden oldu. Dikkatler, Türkmen
gazDnDn önündeki en büyük engellerden
biri olan Hazar'Dn statüsüne çevrildi.

Zengin deniz...
Hazar'daki paylaşDm sadece Nabuc-

co'yu da ilgilendirmiyor. En az 75 milyar
varil petrol, 8 trilyon metreküp doğalgaz
vedünyahavyarüretimininyüzde90’Dbu
denizden sağlanDyor.

Rus basDnDna yansDyan bilgilere göre
Bakü'de buluşan kDyDdaş devletlerin li-
derleri, ön mutabakat sağlamDş durumda.
Her ülkeye 24-25 millik karasularD bD-
raktDktan sonra kalan bölgenin beşe bö-
lünmesi fikriöneçDkDyor.PazarlDkşeklinde
devamedensüreçtedenizinaltDnDnveyü-
zeyinin ayrD olarak değerlendirilmesi
gündemde. İran,Hazar’Dnbeşeşitparçaya
bölünmesini ve herkesin yüze 20 alanD
kontrol etmesini öneriyor. Rusya, Kaza-
kistanveAzerbaycan,herülkeninkDyDge-
nişliğini esas alacak bir bölünme öneri-
yor. Bu durumda en fazla payD Kazakis-
tan ve Rusya, en küçük payD İran alacak.

18 milyar ton hidrokarbon rezervin
bulunduğu Hazar Denizi, SSCB'nin dö-
neminde İran'la paylaşDlmDştD. Ancak
SSCB'nin dağDlmasDndan sonra Azer-
baycan, Türkmenistan ve Kazakistan da
Hazar'a kDyDdaş ülke durumuna gelmiş-
lerdi.

STATÜSÜ KONUSUNDA UZLAŞMA UMUDU BELİRİNCE TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ
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Hazar Denizi'nin statüsü,
küresel enerji projelerini

yakından ilgilendiriyor.
AB, alternatif kaynaklar

bulmak için bölgenin
kaynaklarını önemsiyor.
Rusya, enerji oyununda

geriye düşmemek için
hem Hazar'daki

çıkarlarının hem de
doğalgaz satışının

olumsuz
etkilenmemesini

hedefliyor.

Türkmen gazında Hazar satrancı


