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T
ürkiye, AKP hükümeti
ile birlikte bir taraftan
Atlantik ötesinde kur-
gulanan ve odak nokta-
sYnda enerji kaynaklarY-

nYn/güzegahlarYnYn güvenliğini içe-
ren stratejilerin taşeronluğunu yü-
rütürken, diğer yandan da ulusal
enerji politikasY tasarYmYnY Rus-
ya’nYn eline teslim etme noktasYna
geldi. Ancak, gerek Washington
yönetiminin Rusya’nYn etkinliğini
kYrmayY öngören küresel enerji po-
litikalarY, gerekse AKP hükümetinin
iç politika kaygYlarY ile yakYn çev-
resini öne çYkarma çabasY, Ankara-
Moskova hattYndaki enerji diplo-
masisinin arapsaçYna dönmesine ne-
den oldu. Rusya’nYn stratejik ma-
nevralarYna, taktik yaklaşYmlarla ya-
nYt vermeye çalYşan AKP, enerji
konusunda Türkiye’yi neredeyse
çYkmaza soktu.

Mavi AkYm ile birlikte başlayan
“bağımlılık” süreci, 2002 yYlYnda
AKP hükümetinin iktidara gelmesi
ile birlikte hYz kazanmYştY. Bu nok-
tadaki değerlendirmeler “Ankara-
Moskova ilişkileri hızla gelişiyor.
Ticaret hacmi katlanarak artı-
yor” retoriği ile öne çkarYlmak is-
tense de gelişmelerin arka planYnda
Türkiye’nin Rusya’ya enerji ba-
ğYmlYlYğYnYn geri dönülmez bir nok-
taya gelmesine kesin gözüyle bakY-
lYyor. Türkiye açYsYndan hiç de
olumlu bir tabloya işaret etmeyen ge-
lişmeler, AKP’nin enerji konusun-
da Türkiye’yi hYzla bir kapana sY-
kYştYrmasYnYn önünü açmYş durumda.

İçinde Türkiye’nin ve Rusya’nYn
yer aldYğY bölgesel/ulusal enerji pro-
jeleri üzerinde Ankara ve Moskova
arasYnda bir süreden buyana adeta bir
satranç oynanYyor. Samsun-Cey-

han, Güney AkYm, Akkuyu Nükle-
er Santrali projeleri başta olmak
üzere, Moskova yönetiminin Tür-
kiye’de HES ve doğalgaz dağYtYm şe-
bekelerinin işletmeciliği gibi ener-
ji işbirliğinin diğer konu başlYklarY
pazarlYk masasYnda. Ancak, her
konu başlYğYnda güçlü olan taraf di-
ğer tarafY sYkYştYrma çabasY içinde. Bu
da bugün için bütün enerji projele-
rini açmaz içinde bYrakYyor. Ancak
AKP’nin projelere ilişkin yaklaşY-
mYnY orta ve uzun erimli bir strateji
içine oturtmamYş olmasY, sözkonu-
su projelerdeki açmazlarYn aşYlma-
sY durumunda bile sürecin Türkiye
aleyhine işleyeceğini gösteriyor.

Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan’Yn geçen ay Moskova’ya
yaptYğY ziyaret sYrasYnda da taraflar
stratejik hamlelerini yaptYlar, an-
cak ne Türkiye ne de Rusya oyunu

tam olarak sonuçlandYracak nihai
halmeyi gerçekleştiremedi.

Bitmeyen tangonun figürleri
Tabloyu daha iyi ayrYntYlandYr-

mak için Türkiye ile Rusya arasYn-
da bitmeyen tangonun figürlerine kY-
saca bir göz atmakta yarar var:

AKP, sürecin başYndan bu
yana Samsun-Ceyhan’Y
öne çYkarma çabasY
içinde. Ancak,
Moskova yöne-
timinin Sam-
sun-Ceyhan
konusunda
ciddi çekin-
celeri bulu-
nuyor. Rus-
ya hem bu
projede bü-
yük ortak du-

rumunda olmak istiyor hem de pet-
rol taşYma ücretinin indirilmesini
belkiyor. Diğer yandan, her ne ka-
dar Kremlin’in talimatlarY doğrul-
tusunda sYnYrlY bir petrol güvencesi
verilmiş olsa da, Türkiye açYsYndan
Rusya’nYn Samsun-Ceyhan’da atmYş
olduğu adYmlar da yeterli görün-

müyor. Rusya’nYn ulusal petrol şir-
keti Transneft, Boğaz-

lar’dan taşYnmakta
olan petrolün bile

çok daha ucuza
geldiğini açYk-
layYp, bu nok-
tada Türk ka-
muoyunda
soru işaretle-
rini de bera-
berinde geti-

ren bir ma-
nevra yapmYştY.

Rusya açYsYndan kritik önemi
haiz olan ise Güney AkYm projesi.
Güney AkYm, Moskova yönetiminin;
ABD destekli olan ve Avrupa ülke-
lerinin Rusya’ya olan enerji bağYm-
lYlYğYnY ortadan kaldYrmasYnY öngören
Nabucco’ya alternatif gördüğü bir
proje. Bu nedenle Rusya’nYn ener-
ji politikalarY açYsYndan kritik bir ko-
numda bulunuyor. Güney AkYm’Yn
yaşama geçmemesi, Nabucco’nun
içinin doldurulmasY ve Avrupa ül-
kelerine gaz taşYmasY; Moskova yö-
netimi açasYndan adeta bir kabus se-
naryosu. Güney AkYm’Yn Türki-
ye’nin Karadeniz’deki münhasYr
ekonomik bölgesinden geçecek ol-
masY, bu projede RuslarY AKP’nin iz-
nine muhtaç kYlmYş durumda.

Rusya Güney AkYm’da çok yön-
lü bir diplomasi izliyor. Bir yandan,

TürkiyeileRusya
arasındakienerji
ilişkileriGüneyAkım,
Samsun-CeyhanBoru
Hattı,AkkuyuNükleer
SantralProjesive
Nabucccoprojelerine
bağlanmış durumda.
Türkiye,Samsun-Ceylan
hattınıgerçekleştirmek
amacıylaGüneyAkım’ı
pazarlıkkonusuyapıyor.
Türkiye’ninGüney
Akım’a olurvermesi
durumundaABD
destekliNabuccoProjesi
ölmüşolacak.Enerji
odaklı ilişkiler
arapsaçınadönmüş
durumda.
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Enerjide bitmeyen tango
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Türkiye-Rusya
ve Nükleer

J
aponya’da 11 Mart’ta meydan gelen deprem ve
sonrasYnda oluşan tsunaminin yarattYğY felaket,
uluslararasY toplumu derinden sarstY. Fukuşima’daki
nükleer enerji santralYnda meydana gelen patlamalar
ise deprem ve yarattYğY olumsuz sonuçlarYn farklY bir

boyutunu daha gündeme taşYdY. Nükleer enerjinin güvenliği
ve güvenirliği tartYşmasY hYzla “çevrecilerin
gündemi/takıntısı” olmaktan çYktY, toplumun gündemi
haline geldi. Somutlaşan nükleer risk Almanya ve Fransa’da
yapYlan yerel seçimleri etkiledi, hükümetlerin başarYsYz
sonuçlar almasYna yol açtY.

Japonya’da reaktörlerin yarattYğY tehdidin tYrmandYğY
dönemde, 17 Mart’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
gündemi ağYrlYklY enerji ve Akkuyu Nükleer santral olan
Rusya ziyaretine başladY. Başbakan, tesisin yapYmY
konusunda şüphe olmadYğYnY, örnek tesis inşa edileceğini
yineledi. Rus lider Medvedev’de Akkuyu’daki tesisin
Japonya’dakinden farklY ve yeni bir teknolojiyle yapYlacağYnY,
depremin temel bir değişiklik gerektirmediğini söyledi.
Gelişmeler, “Nükleer nasYl bir teknoloji; bu işin uzmanY
olarak kabul edilen ülkeler de bile tüm dünyayY etkisi altYna
alabilecek olumsuz gelişmeler oluyorsa Türkiye’de bunu
nasYl ele almak gerekir; bu projenin Rusya ile yapYlmasYnYn
gerekçesi ve sonuçlarY neler olabilir” gibi sorular kafalarY
meşgul etmeye başladY.

Rusya, 1950’li yYllardan günümüze nükleer enerji ile içli
dYşlY. Şu anda Rusya’da işler durumda 31 nükleer tesis
bulunuyor. Rusya, aralarYnda İran, Hindistan, Çin ve
Türkiye’nin de yer aldYğY 14 ayrY ülkede de nükleer santral
inşa ediyor ya da etmeyi planlYyor. Ülkenin elektrik
üretiminin yüzde 16’sYnY nükleerden sağlYyor. Bunu 2020’de
yüzde 23 seviyesine çYkarmayY hedefliyor. Rusya 1990’larda
durağan hale gelen nükleer enerji sektörünü yeniden
canlandYrmaya çalYşYyor. Bu ekonomik hedeflerin sonucu
olarak görülebilecek politik-stratejik etkinlikse cabasY.
Japonya’da yaşananlar ise Rusya’nYn, Çernobil’den alYnan
derslerle modernize edildiği belirtilen teknolojiyi
pazarlamasYnYn bir aracY haline geliyor.

Bizi ilgilendiren, Türkiye’nin şu aşamada nükleer
enerjiye ne düzeyde ihtiyacY var sorusu kadar bunun kiminle
ve nasYl yürütüleceği sorusudur. “Nükleer enerji, ucuz,
temiz ve sürdürülebilir bir enerji midir” tartYşmasYnY
uzmanlarYna bYrakarak genel politik-startejik sonuçlara da
odaklanmak gerekir. Nükleer enerji, Türkiye’nin enerji
çeşitlendirme stratejisinin bir ayağY olarak görülüyor. 2030
itibarYyla elektrik ihtiyacYnYn yüzde 20’sini nükleerden
sağlamayY hedefliyor. Öngörülebilen ve öngörülemeyen
kazalarYn yanY sYra kurulum süresi, teknolojinin transferi,
yakYt sağlanmasY ve atYklarYn yarattYğY sonuçlar akla ilk gelen
sorun başlYklarY. AyrYca kaynaklarY çeşitlendirme ve
bağYmlYlYk tartYşmalarY da gündemde. Sorun, “Atılan taşın
ürkütülen kurbağaya değip değmeyeceği” noktasYnda
kilitleniyor. Rusya’nYn İran’da yaptYğY santralin bir türlü
bitirilememesi, uluslararasY alanda yarattYğY tartYşmalar, İran
üzerinde artan Rus baskYsY, Rusya’nYn doğal gazY Ukrayna ve
Gürcistan’da bir silah olarak nasYl kullandYğY gibi örnekler
politik-stratejik açYdan akYllarY karYştYrYyor. Buna bir de
Rusya’ya karşY petrol ve doğalgaz bağYmlYlYğY, yapYlmaya
çalYşYlan yeni nakil hatlarYnYn inşasY pazarlYklarY da eklenince,
“Enerji alanında tam bağımlı, Rusya’ya çalışan bir
Türkiye” senaryolarY akYllarY daha da karYştYrYyor. Rusya’nYn
enerji politikasY mY yoksa bizim ki mi süreci belirliyor,
Türkiye İran ya da Gürcistan değildir demek bizi kurtarYr mY?

Diğer taraftan Fukuşima’daki patlamalardan sonra BatYlY
ülkeler, kamuoylarYnda oluşan endişeyi gidermeye
çalYşYyorlar. Türkiye’nin de, en azYndan gelişmeleri görmek
amacYyla bir an için de olsa duraksamasY gerek miyor mu?

Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA

EE  NN  EE  RR  JJ  İİ  PP  OO  LL  İİ  TT  İİ  KK
Nabucco’nun Avrupa ortaklarYnY ya-
nYna çekmeye çalYşYrken diğer yandan
da AvrupalY büyük sermayeyi de
projeye dahil ediyor. Nabucco’nun
Avrupa’daki ortaklarY Bulgaristan,
Macaristan, Avusturya, Rusya’yY
karşYlarYna almamak için Güney
AkYm projesinin de altYna imzalarYnY
atmYşlardY.

Diplomatik denklemler
Bu iki proje açYsYndan Moskova

yönetimi, “Güney Akım’da Türki-
ye’nin münhasır ekonomik bölge-
sinde inşaat iznine” karşYlYk, Sam-
sun-Ceyhan’Y masaya koyarken, Tür-
kiye ise diplomatik denklemi, “Önce
Samsun-Ceyhan’a ilişkin pürüzler
giderilsin, süreç içinde gerekli pro-
sedürler tamamlanınca deniz al-
tında inşaat iznini verebiliriz” yö-
nünde oluşturdu. Bu denklem, ciddi
anlamda rahatsYzlYk yaratmYş olacak
ki, Rusya Başbakan YardYmcYsY İgor
Seçin, daha Başbakan Erdoğan’Yn
temaslarYnYn sYcaklYğY sürerken, inşaat
izni ile ilgili olarak “Biz bu ertele-
menin nedenlerini anlayamıyoruz.
Türk partnerlerimiz Gazprom’un
bu proje için istediği bir dizi belgeyi
henüz temin etmediğini söylüyor-
lar. Ama Gazprom bunları vere-
mez çünkü söz konusu boru hattı-
nın geçeceği yerlerde Gazprom’un
araştırma yapabilmesi için izinler
daha yeni verildi” demesi dikkat çe-
kiciydi.

Bu noktada Rusya, AvrupalYlara
Güney AkYm’Yn özellikle denizaltY kYs-
mYndan pay verip Türkiye üzerinde
baskY kurmak için de önemli bir ma-
nevra da yaptY. Gazprom Yönetim
Kurulu BaşkanY Alexey Miller ve
BASF SE Yönetim Kurulu BaşkanY
Jürgen Hambrecht da 21 Mart’ta
Moskova’da, BASF’a bağlY şirket-
lerden Wintershall’Yn Güney AkYm’da
yüzde 15 hisse almasYnY öngören bir
mutabakat muhtYrasYna imzaladYlar.
Anlaşma, Gazprom’un şirketteki yüz-
de 50 hissesini korumasYnY öngö-
rürken, şirket Güney AkYm boru
hattYnYn deniz altY kYsmYnYn ge-
liştirilmesi, inşasY ve işletme-
sinden sorumlu olacak.

Bu iki diplomatik den-
klemin çözümü için, siyasi

pazarlYklardan sonuç alYnamayYnca
Türkiye ile Rusya arasYndaki diğer
enerji işbirliği projeleri pazarlYk koz-
larY durumuna geldi. Stratejik pazar-
lYk noktalarYna AKP’nin -doğalgaz fi-
yatYnda indirim ve al ya da öde uy-
gulamasYnYn 2014’e kadar dondu-
rulmasY önerisi gibi- iç politikaya yö-
nelik taktik manevralarY da eklenin-
ce, sYkYntY bir kat daha arttY. Rusya
açYk açYk, “Bizim size sağlayacağı-
mız bu avantaj, doğalgaz sattığımız
diğer ülkeler için de örnek oluştu-
rabilir” derken, pazarlYk konusunda
kapYyY aralYk bYrakYp, Nükleer Sant-
ral’e ilişkin sYkYntYlarda taviz ve Gü-
ney AkYm için inşaat izni gibi strate-
jik noktalarY masaya getirebileceği
mesajYnY vermiş oldu. Rusya stratejik
enerji başlYklarY olan Samsun-Ceyhan,
Güney AkYm ve Akkuyu Nükleer
SantralY konularYnY; yürümekte olan
pazarlYklarY, doğalgazda al ya da öde
formülünün dondurulmasY önerisine
bağlamYş oldu.

Ezcümle, AKP hükümeti Rus-
ya’nYn stratejik manevralarYna taktik
manevralarla karşYlYk vermeye çalY-

şYrken, kamuoyunda kim-
senin aklYna da “al

ya da öde
formülü-

n ü n

2014’e kadar dondurulmasını iste-
mek yerine, neden en başta bu for-
mül kabul edildi” diye sormak da
gelmedi.

Öte yandan Türkiye Güney
AkYm’a vize verirse, ABD’nin büyük
önem verdiği Nabucco da hiç yaşa-
ma geçmeden “ölü doğmuş büyük
projeler” mezarlYğYna defnedilecek.
Güney AkYm’Yn Avrupa’ya gaz taşY-
masY, Türkiye’nin Irak’taki enerji
pastasYndan almayY öngördüğü pay
konusunu da etkileyecek gibi görü-
nüyor. Çünkü, Türkiye Irak’taki ener-
ji projelerine ve özellikle de doğalgaz
yataklarYnYn işletilmesine talip olur-
ken, bunun BatY’nYn enerji konusun-
daki yaşamsal çYkarlarYna da önemli
bir destek sağlayacağY argümanYnY
kullanYyordu. Güney AkYm’a yakYla-
cak yeşil YşYk, Ankara’nYn bu argü-
manYnY geçersiz kYlmYş olacak. Irak’ta-
ki Bölgesel Kürt yönetimi ile yürü-
tülen işbirliğinin enerji ayağYnda da
doğalgaz konusu ve bu bölgeden çY-
karYlacak gazYn, Nabucco’ya eklem-
lenmesi projesi önemli bir yer tutu-
yordu.

Sonuç olarak, AKP dYş politika
uygulamalarYnda Türkiye’yi çYkma-
za sokan yaklaşYmlarYnYn benzerini
enerji konusunda da sergilemeyi sür-
dürüyor. Türkiye enerji güvenliğini
uluslararasY oyunlara feda ederken, tek
taraflY bağYmlYlYk yaklamYşYndan da
geri adYm atacak gibi görünmüyor. �


