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P
utin’in iktidara gelmesiyle
Rusya’nYn 2000’li yYllarda
güçlenme trendine girmesi
bir yana, özellikle 2008 yY-
lYnda Kafkasya’da yaşanan

gelişmeler (Rusya’nYn Gürcistan’Y işgali,
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusun-
da yaşananlar, Karabağ sorununa ilişkin
çözümsüzlüğün sürmesi v.b.) Azer-
baycan dYş politikasY ile ilgili “Rusya’ya
yaklaşYlmaya başlandYğY” iddialarYnY ön
plana çYkarmaya başlamYştYr. Buna pa-
ralel olarak Azerbaycan’Yn enerji stra-
tejisini de Rusya lehinde değiştirdiği id-
dialarY yaygYnlYk kazanmaya başlamYş-
tYr. Burada bu iddialarYn değerlendir-
mesini yapmaya çalYşacağYz.

Hatların ve pazarın
çeşitlendirilmesi

AslYnda Azerbaycan bağYmsYzlYğY-
na kavuşur kavuşmaz, doğal kaynakla-
rYnY üretmek ve uluslararasY piyasalara
ulaştYrmak için kendine özgü politikalar
geliştirmeye başlamYştYr. Bu politikala-
rYn ana stratejisi ise “çeşitlendirme”
olarak nitelendirebileceğimiz her açYdan
sürekli olarak farklY seçeneklere sahip
olma stratejisiydi. “Çeşitlendirme” stra-
tejisinin en önemli uygulanma nedeni ge-
nelde Azerbaycan’Yn bağYmsYz dYş poli-
tika, özeldeyse bağYmsYz enerji politikasY
yürütmesine olanak sağlamaktY. Bu ana
strateji doğrultusunda Azerbaycan hem
doğal kaynaklarYnYn üretimi, hem ulaş-
tYrYlacak piyasalar, hem de ulaşYm hat-
larY konusunda alternatiflere sahip olmayY
önemsedi ve adYmlarYnY da bu doğrultuda
attY. Petrol ve doğalgaz üretim ihalele-
rine mümkün olduğunca çok ülkeden,
çok sayda önemli şirketin katYlYmYnY sağ-
lamaya çalYştY. Doğu-batY, güney-kuzey
ayrYmY yapmaksYzYn bir çok ulaşYm hat-
tY ve piyasa için girişimlerde bulunuldu.
Geçilen uzun yolculuk sonucunda Azer-
baycan doğal kaynaklarYnYn ihracatY
için doğalgaz ve petrolün her birisi için
3 olmak kaydYyla toplam 6 hazYr nakil
hattY mevcuttur. Buna rağmen Azer-
baycan ve bazY yabancY ülkeler yeni hat-
lar konusunda görüşmelerini sürdür-
mektedirler.

2008 yYlYnda başlayan sürece ge-
lindiğinde ise, gerçekten de Türkiye
Cumhuriyeti CumhurbaşkanY Abdul-
lah Gül’ün geniş yankY bulan “futbol dip-
lomasisi” çerçevesinde Erivan'Y ziyare-
ti de dahil olmak üzere 2008 yYlYnda ya-
şanan gelişmeler sonrasYnda Azerbay-

can'Yn dYş politikasYnda BatY karşYtY hava
esmiş, Türkiye ile enerji alanYndaki
ilişkilerde kYsmi gerginlik söz konusu ol-
muş, Azerbaycan hem Rusya ile do-
ğalgaz anlaşmasY imzalamYş (buna 2 Ka-
sYm 2008’de Azerbaycan ile Ermenis-
tan’Yn Rusya’nYn arabuluculuğunda Ka-
rabağ sorunun “çözümünde askeri yola
başvurulmayacağYna” ilişkin Moskova
Beyannamesi’nY imzalamalarY da ekle-
nebilir), hem de Ankara`daki NA-
BUCCO törenine sadece bakan düze-
yinde katYlmYştYr. Doğal olarak tüm
bunlar Azerbaycan’Yn dYş politika çiz-
gisinin değiştiğine ilişkin tartYşmalarY yine
alevlendirmiştir.

Azerbaycan ile Rusya arasYndaki
enerji konusundaki ilişkilerin gelişme-
si devam etmiş, Rusya Devlet BaşkanY
Dmitri Medvedyev’in Eylül 2010’daki
Azerbaycan ziyareti sYrasYnda Azer-
baycan’dan Rusya’ya satYlan doğalga-
zYn hacminin artYrYlmasY konusunda
yeni anlaşma imzalanmYştYr. Bunun,
son bir buçuk yYl içerisinde Azerbaycan
ile Rusya arasYnda doğalgaza ilişkin im-
zalanan dördüncü anlaşma olduğunu da
hatYrlatalYm. Ziyarette uzlaşamaya varYlan
konulardan birisi de Azerbaycan-Rus-
ya Enerji Zirvesi’nin gerçekleştirilme-

si konusu olmuştur.
Tüm bunlar tek başYna değerlendi-

rildiğinde Azerbaycan’Yn genel olarak dYş
politikasY ve özel olarak da enerji poli-
tikasYna ilişkin farklY algY oluşturma
gücüne sahip olabilir. Ama atYlan adYm-
larYn tamamY dikkate alYndYğYnda ger-
çeklik payY taşYmakla beraber durumun
biraz farklY olduğu görülmektedir. Ör-
neğin, Medvedyev’in ziyaretinin hemen
arkasYndan Bakü’de, bazYlarY Rusya
karşYtY olarak nitelendirilebilecek, bazY-
larY ise en azYndan Rusya’nYn yanYnda ol-
mayan ülkelerin yetkililerinin katYlY-
mYyla enerji zirvesi gerçekleştirilmiştir.
Bu zirvede NABUCCO’ya ilişkin ko-
nular da konuşulmuş ve zirvenin hemen
arkasYndan AB yetkilileri hattYn ilk ola-
rak 2015 yYlYnda Irak ve Azerbay-
can’dan verilecek doğalgazla dolduru-
lacağYnY açYklamYştYr.

15 Eylül 2010’da, İstanbul'da Türk
DünyasY Zirvesi sYrasYnda Azerbaycan ve
Türkiye yetkilileri enerji konusunda
görüşmelerin sYklaştYrYlmasY ve stratejik
işbirliğine dönüştürülmesine ilişkin uz-
laşmaya vardYklarYnY duyurmuşlar. AynY
gün yapYlan açYklamalarda günümüze ka-
dar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattYndan
1 milyar varilden daha fazla petrol ta-

şYndYğY ve Tür-
kiye’nin de bu
taşYnmadan ge-
çiş ücreti ola-
rak 550 milyon
dolar geçiş üc-
reti elde ettiği
açYklanmYştYr.
AyrYca 13 Ey-
lül 2010 itiba-
riyle BTC'nin
günlük akYş kap-
asitesinin günlük
1,2 milyon ham
petrol varil seviyesine ulaştYğY bildiril-
miştir. Bu son gelişmelerin Türkiye’nin
Karabağ sorununa ve Ermenistan ile iliş-
kilere ilişkin eski tutumuna dönüşüne pa-
ralel yaşandYğYnY hatYrlatmakta yarar
vardYr.

Çeşitlendirme ve Karabağ
AslYnda, girişte de ifade edildiği üze-

re Azerbaycan'Yn enerji konusundaki
adYmlarY iki temele dayanYyor:

1- Azerbaycan’Yn enerji konusun-
daki pazar ve ulaşYm hattY çeşitlendirme
stratejisine

2- Genel dYş politikasYnYn, özellik-
le de Karabağ sorununun çözümüne iliş-
kin çabalarYnYn yan vasYtasY olma özel-
liğine.

Diğer bazY etkenlerin de rolü bu-
lunmakla beraber, Azerbaycan’Yn 2008
sonrasY enerji politikasY daha çok bu çer-
çevede değerlendirilebilir. Günümüzde
Azerbaycan’Yn Rusya’ya çok yaklaştY-
ğYna ilişkin eleştiriler çok haklY olma-
makla birlikte, Rusya`yY daha fazla dik-
kate almaya başladYğY doğru sayYlabilir.
Bunun hem objektif nedenleri mevcut,
hem de Azerbaycan’Yn BatY’dan bek-
lentilerinin karşYlanmasY, Rusya’nYn kü-
resel-bölgesel gücündeki ve etkinliğin-
deki değişimlerle orantYlYdYr. 1997’de ve
2000’li yYllarda Rusya’nYn Ermenis-
tan’a karşYlYksYz milyarlarca dolarlYk si-
lah verdiği iddiasY, BatY’nYn baskYsY ile
Gürcistan’da boşalttYğY askeri üsleri
önemli yoğunlukta Ermenistan’a ve bu
ülkenin işgali altYnda tuttuğu Azerbay-
can topraklarYna taşYmasY Azerbay-
can’da ne kadar sert tepki ile karşYlan-

mYş ve BatY yanlYsY vurguyu ön plana çY-
karmYşsa (hatta, Azerbaycan bir ara
Bakü-Novorossiysk boru hattYna petrol
verilmesini durdurmuştu), son dönem-
lerde görüldüğü üzere BatY’dan beklen-
tilerin karşYlanmamasY da benzeri aksi re-
aksiyon doğurmaktadYr.

Azerbaycan yetkilileri kendilerine
yönelik eleştirileri cevaplarken özel-
likle 2 hususa dikkat çekmektedirler.
Bunlardan birisi Türkiye ve önemli AB
ülkeleri dahil Azerbaycan’Y Rusya’ya ya-
naşmakla suçlayan ülkelerin kendileri-
nin Rusya ile stratejik nitelikli enerji po-
litikalarY geliştirmeleridir. Diğeri ise, NA-
BUCCO ve benzeri bazY projelerde
daha çok ihtiyaç sahibi BatYlY ülkeler ol-
malarYna rağmen Azerbaycan’Yn daha is-
tekli, özverili ve girişimci bir pozisyon
üstlenmesini istemeleridir. Özellikle,
bu husus Devlet BaşkanY İlham Aliyev
tarafYndan da dile getirilmektedir.

Tabii ki, Azerbaycan açYsYndan
eleştirilebilecek hususlar da mevcuttur.
Bunun en önemlilerinden birisi Rusya
yanlYsY nitelendirilebilecek gelişmeler hYz-
lY bir biçimde gerçekleştirildiği halde, aksi
yöndeki gelişmelerin daha yavaş ya-
şanmasYdYr.

Geleceğe ilişkin ifade edilebilecek
en önemli husus ise Azerbaycan’Yn kü-
çük taktiksel değişimlerin yaşanma ih-
timali mevcut olmakla beraber enerji
stratejisinin en azYndan orta vadede de-
ğişmeyeceğidir. Küçük taktiksel deği-
şimler ise muhatap devletlerin Azer-
baycan iç politikasYna ve Karabağ so-
rununa ilişkin tutumlarYndan kaynakla-
nacaktYr. �

KARABAĞ SORUNU, PAZAR VE ULAŞIMIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ EN ÖNEMLİ ETKENLER...

Azerbaycan,
bağımsızlığını ilan
ettiği günden bu yana
enerji kaynaklarından
en üst düzeyde gelir
elde etmek amacıyla
pazar ve iletim
hatlarını olabildiğince
çeşitlendirmeye
çalışıyor. Bakü
yönetimi, enerji
kaynaklarını Karabağ
sorununu lehine
çözmek için de bir araç
olarak kullanıyor.
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