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Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya 
ve Orta Asya   

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN

Giriş 
Türk halklarının ana vatanı ve müşterek 
tarih, din ve kültürünün şekillendiği 
zorlu coğrafyayı teşkil eden Orta Asya ve 
Kafkaslar bölgesini, Mackinder “Eurasian 
Heartland-Avrasya Kalpgah” bölgesi 
olarak tanımlanmıştır. Sovyet rejiminin 
çökmesini müteakiben ortaya çıkan yeni 
güçler mücadelesi uluslararası ilişkiler 
literatüründe “New Great Game-Yeni 
Büyük Oyun’’ olarak nitelendirilirken,1 
Hazar Havzası jeopolitik anlamda bu 
rekabetin odak noktası konumuna 
yükselmiştir.2 Uluslararası kamuoyunun 

1    Richard Weitz: ‘’Averting a New Great Game in Central 
Asia’’, The Washington Quarterly, Summer 2006, Vol, 29:3, p. 
155–167. 
2      Avrupa devletler, Rusya’ya doğal gaz ithalatında  % 40, petrol 
ithalatında ise %  30 oranında bağımlı olmaları nedeni ile Orta 
Asya enerji kaynaklarını alternatif çıkış yolu olarak görmektedir. 
Avrupa ülkelerinin gaz talepleri 2088 yılında 555 milyar metre 
küpten, 2035’de 628 milyar metre küpe çıkması tahmin olun-
maktadır. Buna mukabil, ekonomik büyümesi % 9 artan Çin’in 

hazırlıklı olmadığı bu hızlı değişim 
sürecinde Kafkasya ve Orta Asya 
devletlerinin egemenliklerini kazanması, 
Türk dış politikasının geleneksel 
gündeminde “Avrasya İşbirliği Fırsat-
Rekabet Penceresini” tartışmaya açmıştır. 
Yirmi yıl süren geçiş süreci içinde AB ve 
NATO’nun Doğu Avrupa’da genişlemesi,3 
11 Eylül terör saldırıları ve ABD ve 
NATO’nun terörizmle mücadele amacı ile 
başlattığı ISAF harekâtı ile Afganistan’a4 

enerji talebinin 2008 ‘de 395 milyar metre küpten, 2025 yılında 
395 milyar metre küpe çıkması beklenmektedir. ‘’ The Growing 
Geopolitical Role of Central Asia’’, Knowledge Economy Net-
work, Brussels, Weekly Brief No. 1 – January 2012.
3    William Wallace: ‘’From the Atlantic to the Bug, from the 
Arctic to the Tigris? The Transformation of the EUand NATO’’, 
International Affairs, Vol. 76, No. 3, Europe: Where Does It Be-
gin and End? , July., 2000, p. 475-493. 
4    Stephen M. Saideman and David P. Auerswald: ‘’Comparing 
Caveats: Understanding the Sources of National Restrictions 
upon NATO’s Mission in Afghanistan’’, International Studies 
Quarterly, Vol. 56, No. 1, March 2012,  p. 67-84. 

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi

 ‘’Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrasya’nın tümü için bütünleşmiş kapsamlı ve uzun vadeli bir 
jeostrateji oluşturmasının zamanı gelmiştir. Çünkü A.B.D. bu gün tek süper güçtür ve Avrasya da 

yerkürenin merkezi arenasıdır. Hal böyle olunca Büyük Satranç Tahtası özetle Avrasya Bölgesi 
başlıca oyuncular ise A.B.D.- Rusya-Fransa-Almanya-Çin-Japonya-İran ve Türkiye’dir.
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ve Pf P-Barış İçin Ortaklık projesi ile 
İttifakın Güney Kafkasya eksenli genişleme 
projeleri, bölgenin stratejik önemini 
yükseltmiştir.5 Türkiye, tüm diğer aktörler 
gibi Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan 
bölgesel savaşlar ve ekonomik krizlerin 
çalkantılı siyasal ve ekonomik düzleminde 
yakalamayı başardığı ekonomik 
kalkınma modeli ile yükselen bir profil 
sergilemektedir. Arap Baharı’nın Orta 
Doğu’yu sarstığı günümüzde, 

T            ürkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslar bölgesi 
dış politika ve ekonomik işbirliği stratejileri 
başarılı olabilir mi? Türkiye, neden bölgeye 
yeniden angaje olmalıdır? Türkiye’nin bölgede 
hangi stratejik çıkarları ve hedefleri mevcuttur?  
Bu tespite göre, Türk siyasal eliti ve karar vericileri 
çok yönlü dış politika ve yeni denge arayışları 
kapsamında ülkenin mevcut ekonomik potansiyel 
dinamiklerini nasıl harekete geçirebilir? 

Avrasya bölgesinde Türk iş adamları ve 
üniversitelerinin 20 yıllık deneyimleri 
dikkate alındığında, etkin bir rol 
üstlenebilir mi? Küreselleşen dünyada 
Türkiye, bölgesel bir aktör olarak 
hangi devletler ile işbirliği modelleri 
geliştirebilir?  Bu kısa makalede, Avrasya 
bölgesindeki güçler dengesinin değişimine 
bağlı olarak Türk dış politikasında 2013 
yılında olası yeni değişikliklerin stratejik 
analizi hedeflenmiştir. 

5    ‘Ermenistan ve Gürcistan NATO Kosova ve Afganistan Ha-
rekâtlarına katkıda bulunurken, Azerbaycan Afganistan Harekâ-
tına 94 askeri personel ile katılmaktadır. NATO, Azerbaycan- Er-
menistan arasındaki Karabağ sorunu ve 2008 Gürcistan savaşı 
sonrası gelişmeleri bölge barışı açısından dikkatle izlemektedir. 
’NATO’s  Partners in the South Caucasus’’, http://www.nato.
int/cps/en/natolive/news_89866.htm

AVRASYA’DA DEĞİŞİMİN 
GÜÇLER DENGESİ AÇISINDAN 

YENİ BOYUTLARI  

“Rusya’nın geleceği, Asya’dadır, Avrupa’da 
izlediği güç dengesini koruma politikasını 
ve İstanbul’u kuşatma hayallerini terk 
etmeli, tüm enerjisini , ulusal çıkarları 
adına ve bu çıkarlara en büyük rakip olan 
İngiltere’yi dengelemek adına Asya’ya 
yöneltmelidir.’’ 

Rusya Dışişleri Bakanı Gorchakov  

Türkiye’nin Kafkasya-Hazar eksenli dış 
politikasının analizinde, uluslararası 
sistem mantığı ve realist teorik düzlemden 
yaklaşıldığında, öncelikle bölgedeki tarihi 
değişimin boyutlarının ortaya konarak, 
güçler dengesi açısından aktörlerin dış 
politika davranışlarının analizinin gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Uluslararası 
ilişkilerde “güç” kavramı, “zayıf ” ve 
“kuvvetli” devletlerin tanımlanması 
ve devletlerin sahip oldukları gücü dış 
politikayı yönlendirmek için kullanıp 
kullanmamak konusundaki yetenek ve 
tercihlerini de belirlemektedir. 6Doktrinde 
Kenneth Waltz, güç olgusunu “başkalarını 
etkileyebilmek” olarak tanımlarken, 
Robert Gilpin, devletlerin “ekonomik-
askeri-teknolojik” yeteneklerinin 
toplamının devletin gücünü yansıttığını 
öne sürmüştür.7Kanaatimizce Kafkasya, 

6     Michael Barnett and Raymond Duvall: ‘’Power in Inter-
national Politics’’, International Organization, Vol. 59, No. 1, 
Winter, 2005, p. 39-75.
7      Margit Bussmann and John R. Oneal :’’ Do Hegemons 
Distribute Private Goods? A Test of Power-Transition Theory’’, 
The Journal of Conflict Resolution, Vol. 51, No. 1, February 
2007, p. 88-111.
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Orta Asya’nın giriş kapısı, Hazar 
Havzası ise tarihi İpek Yolunun ve 
bereketli Avrasya coğrafyasının görkemli 
Kervansarayı’dır. Bu noktadan hareketle, 
öncelikle bu coğrafi alanda Yolcuların 
ekonomik iş birliği talepleri ile Hancı 
konumundaki ev sahibi devletlerin 
arz kapasitelerinin ortak ve karşılıklı 
çıkarlara dayalı fırsat ve risklerin stratejik 
boyutlarının irdelenmesinin resmin bütün 
olarak anlaşılmasına yardımcı olabileceği 
söylenebilir.  Tarih boyunca Orta Asya 
Türk Milleti’nin ana vatanı olmuştur. 
Bozkırda göçebe bir hayat esası yaşayan 
Türkler bu coğrafyada kurdukları devletler 
ve yerleşik hayatta teşkil ettikleri büyük 
şehirler ile Türk medeniyetinin ve bölgesel 
kalkınma ve refahın ticaret yolu ile de 
gelişiminde yararlı olmuşlardır.8 Türk 
ülkelerinin bulunduğu geniş topraklar 
Uluğ Türkistan olarak nitelendirilmiştir.9 
1991 tarihinde SSCB’nin çökmesi ise, 
Avrasya’da istikrar ve güç mücadelesini 
yeniden gündeme getirmiştir.10

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kafkasya 
ve Orta Asya, birbirine eklemli geniş 
coğrafi düzleme sahip olup, petrol ve gaz 
rezervlerine ilaveten, zengin su kaynakları, 
stratejik madenler ile dünyada artan 
nükleer enerji reaktörlerinin ihtiyacı 
olan uranyum gibi modern ekonominin 

8     V.V. Bartold : “Türkistan ve Türkler”, Çeviren D. Ahsen Batur 
: “Orta Asya, Tarih ve Uygarlık”,  Selenge Yayınları, İstanbul 
2010, s. 28-36. 
9     Ramazan Özey: Türk Dünyası, İstanbul 1997, s.33. 
10    S. Frederick Starr, “Making Eurasia Stable’’, Foreign Affairs, 
January /February, 1996. 

zorunlu doğal kaynaklarına sahiptir. Buna 
mukabil, Orta Doğu enerji kaynaklarının 
denizlere olan bağlantısının aksine, 
bölgenin dünya pazarlarına ulaşımı Rusya 
topraklarından geçen demiryolları ve 
petrol boru hatlarına bağımlıdır. Öte 
yandan, jeopolitik olarak bakıldığında 4 
milyon kilometre kare geniş topraklara 
sahip olan bölge, ancak 61 milyon nüfusa 
sahip bulunurken, 1 milyar insan gücü ile 
Hindistan ve 1.5 milyarlık Çin’in asimetrik 
demografik baskısı, bu devletlerin hızla 
artan enerji açığının bölgeden karşılanması 
paradoksunu gündeme getirmiştir. Bu 
tespitten hareketle, öncelikle, Avrasya’da 
neler değişti sorusu ve satrançta küresel 
aktörlerin11 konumlarının istikametleri ne 
yönde olacaktır sorusuna cevap aranması 
gerektiği varsayılmaktadır. Buna göre, 
Soğuk Savaş sonrasında Kafkasya ve Orta 
Asya’nın uluslararası sistemdeki konumu 
siyasal ve ekonomik anlamda tarihi bir 
değişim yaşamaktadır. Sovyet askeri 
gücünün yarattığı güç boşluğu, Afganistan 
başta olmak üzere mücavir alanda dinsel 
ve etnik kökenli terör faaliyetlerinin 
tırmanışa geçme tehlikesini gündemde 
tutmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası 
ilişkiler mantığı açısından konuya dikkatle 
yaklaşıldığında; günümüzde Çin-Kuzey 
Kore-Pakistan-Hindistan arasındaki 
nükleer silahlanma yarışına İran’ın katılma 
isteğinin yarattığı belirsizlik önemlidir.12

11     Doktrinde, Brezezinki, bu gelişime ‘’Büyük satranç Tahtası’’ 
adını vermiştir. 
12    BM’in 1299 sayılı yaptırım kararı ile uygulanan ambargo 
kararının Ocak 2011 İstanbul toplantısında  çözüme kavuşturul-
maması, NPT Antlaşması dikkate alındığında BM Sözleşmesi-
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SSCB’nin tasfiyesi sonrasında bölgenin 
zengin enerji kaynakları, stratejik maden 
rezervleri ve tarihi ipek yolu güzergâhının 
yarattığı cazibe, dünya ekonomisi için 
hayati önem kazanırken diğer taraftan da 
ABD ve AB ülkeleri ile Çin’in politikaları 
Rusya ile rekabete yol açmaktadır.13 
Nitekim Rusya, XVIII. yüzyıldan itibaren 
kademeli olarak Avrasya bölgesinde 
yükselen güç olmuştur. 1917 Sovyet 
Bolşevik Devrimi ve II. Dünya Savaşı 
sonrasındaki iki kutuplu güçler dengesi 
Sovyetler Birliği’nin Avrasya’daki bölgesel 
kontrol ve etkinliğini en yüksek noktaya 
taşımıştır. Sovyet Lideri Gorbaçov ve 
ABD Başkanı Reagan arasında 11 Kasım 
1986’da gerçekleşen Reykjavik Zirvesi 
ile alınan nükleer silahsızlanma ve 
Avrupa’nın geleceği hakkındaki kararlar14 
doğrultusunda SSCB, 31 Ocak 1991 
tarihinde tasfiye edilmiş, Sovyet Kızıl 
Ordusu Doğu Avrupa topraklarından geri 
çekilmiş ve iki Almanya birleşmiştir.15 

nin VII. Bölüm esaslarına geçilmesinde Güvenlik Konseyi daimi 
üyeleri Rusya ve Çin’in tutumları netlik kazanmamıştır. 
13     Nitekim, ABD’nin Avrasya üzerindeki rekabetçi girişimleri 
ve NATO’nun askeri varlığına karşılık Çin- Rusya işbirliği Şan-
ghay Örgütü ile mukabil cephenin siperlerini derinleştirmeye 
devam etmektedir. Bu rekabetin periferik bölgedeki kaçınılmaz 
yansımaları olarak Kafkasya, Karadeniz, Baltık, Akdeniz ve İran 
Körfezine yansımaları, Türkiye, İran, Pakistan, Ukrayna,  Azer-
baycan, Gürcistan, Ermenistan’ın katılmasına sebebiyet vermek-
tedir. Orta Asya enerji jeopolitiği; XXI. yüzyılın öncelikli dış poli-
tika ve ekonomik konuları arasında yer almaya adaydır.
14    Nikolai Sokov: ‘’Reykjavik Summit: The Legacy and a Les-
son for the Future’’, December 1, 2007, http://www.nti.org/
analysis/articles/reykjavik-summit-legacy/
15    Kathrin Hörschelmann: ‘’History after the End: Post-So-
cialist Difference in a (Post)modern World’’,  Transactions of 
the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 27, No. 1, 
2002,p. 52-66, Chauncy D. Harris :’’ Unification of Germany in 
1990’’, Geographical Review, Vol. 81, No. 2, April , 1991, p. 170-
182, Mark Bassin :’’  Between Realism and the ‘New Right’: Geo-

Batılı ülkeler, yeni bağımsızlıklarını 
kazanan devletlerin tekrar Rusya’nın 
etki alanına girmesi endişesi ile bu 
ülkeleri kendi siyasal, ekonomik ve 
güvenlik sistemlerine entegre etmek 
istemişlerdir.16 Brezinski’nin Satranç 
Tahtası olarak tanımladığı Avrasya’da 
ABD’nin başlattığı politikalar, değişimin 
en önemli unsurunu teşkil etmiştir.17 
ABD’nin Kafkasya politikasının tarihsel 
süreç içindeki ilk açılımları, Bakü petrolü 
ve Ermeni göçmenler vasıtası ile olmuştur. 
1991 sonrası gelişmeler genel hatları ile 
irdelendiğinde ise, ‘’Rusya Öncelikli’’ 18 
olarak kurgulanmıştır. ABD’nin, Avrasya 
stratejisi içindeki hayati çıkarları açısından; 
Kafkasya bölgesini pivotal eksen olarak 
tanımlamıştır.19 ABD’nin değişim gösteren 
yeni Kafkasya politikasında;  enerji 

politics in Germany in the 1990s’’,  Transactions of the Institute 
of British Geographers, New Series, Vol. 28, No. 3, September 
,2003, p. 350-366. 
16    ‘’Collapse of the Soviet Union-1989-1991’’, http://www.
globalsecurity.org/military/world/russia/soviet-collapse.htm.  
17     S. Neil MacFarlane : ‘’The United States and Regionalism 
in Central Asia’’,  International Affairs ,  Vol. 80, No. 3, Regional-
ism and the Changing International Order in Central Eurasia , 
May, 2004, p. 447-461.
18     Bu politikaya göre; Kafkasya ile Moskova üzerinden iliş-
ki kurulması tercih edilmiştir. Bunun en önemli nedeni ise 
Rusya Federasyonu’nun uluslararası sisteme entegre edilmesi 
ve böylece güven altına alınmasını sağlamaktır. Bu anlamda 
Rusya Federasyonu’nun 1993 yılında benimsediği “yakın çevre 
doktrini” ABD tarafından da kabul edilerek; Rusya ile ABD’nin 
Kafkasya’ya yönelik politikası paralellik göstermiştir.1995’ten 
itibaren değişen jeopolitik ortam, ABD’nin de dış politikasının 
değişmesine imkân vermiştir. ABD’nin Kafkasya ve Orta Asya’yı 
“stratejik hayati bölge” olarak tanımlaması Rusya’nın tepkisine yol 
açmıştır ve Rusya küresel politikada Amerikan karşıtı bir çizgiye 
yer vermeye başlamıştır. Bunun için de Avrasya-ABD karşıtı bir 
koalisyondan oluşan karşı ittifak stratejisine yönelmiştir. 
19     Stephen J. Blank : ‘’After Two Wars: Reflections on the 
American Strategic Revolution in Central Asia’’, Carlisle Bar-
racks, PA, Strategic Studies, Institute, Army War College, July 
2005,  p.  12-21. 
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projelerinin hayata geçirilmesi,  bölgenin 
demokrasiye ve liberal ekonomiye açık 
tutulması, suretiyle yeni bir siyasal 
düzen tesis edilmesi, çatışmaların barışçı 
çözüme kavuşturulması, terörle mücadele, 
İran’ın çevrelenmesi vb. önceliklerine yer 
verildiği söylenebilir. Öte yandan ABD, 
11 Eylül sonrasında, Irak ve Afganistan 
Savaşlarına iştirak ettiği gibi, ilk kez 
Kafkaslar ve Orta Asya’da askeri güç 
konuşlandırmıştır.20 Washington bölgede 
Taliban ve El Kaide terör örgütlerinin 
güçlenmesi tehdidinin, Rusya ve Çin’in dış 
politikalarına ve hayati çıkarlarına aykırı 
olduğuna ikna etmiştir.21 ABD’nin bölgeye 
yönelik temel stratejik hedefleri ise, 
Rusya’nın yeniden hegemonik güç olarak 
baskılarını hafifletmek, İran’ın İsrail’i 
tehdit eden Körfez’deki politikalarının 
yayılmacı etkisini pasifize etmek şeklinde 
tanımlanabilir. Öyle ki, bu hedefler 
Hazar’ın hidrokarbon rezervlerinin 
bir kısmı üzerinde kontrol sağlamak ve 
alternatif boru hatları projeleri geliştirmeyi 
içermektedir. Bunu Türkiye, Gürcistan, 

20     “Bush Troop Redeployment Plan: A Threat to Russia,” 
CDPP, Vol. LVI, No., 33, September 15, 2004, p. 1-5., Radio Free 
Europe Radio Liberty, February 26, 2004, report of Rumsfeld’s 
trips to Uzbekistan and Kazakstan; “U.S. Relations with Central 
Asia: Beth Jones, Assistant Secretary for European and Eurasian 
Affairs, Briefing to the Press,” Washington, DC, February 11, 
2002, www.state.gov/p/eur/rls/rm/2002/7946.htm; Roger N. 
McDermott, “Washington Vague on U.S. Basing Plans in Cen-
tral Asia,” Eurasian Daily Monitor, August 6, 2004; “Envoy to 
Azerbaidzhan Upholds USA’s Regional Policy,” Zerkalo, Baku, 
September 11, 2004, p. 15-17, BBC Monitoring, September 18, 
2004, retrieved from Lexis-Nexis.
21     Shirley Kan: ‘’U.S.-China Counter-Terrorism Cooperation: 
Issues for U.S. Policy’’, CRS Report for Congress, 12 May, 2005. , 
S. Neil MacFarlane: ‘’ the United States and Regionalism in Cen-
tral Asia ‘’, International Affairs (Royal Institute of International 
Affairs 1944-), Vol. 80, No. 3.  

Azerbaycan gibi bölgesel müttefikleriyle 
devam ettirerek, onları bir anlamda 
ödüllendirmekte ve ABD’yle beraber 
devam etmeye teşvik etmektedir. Nitekim 
Dimitri Trenin’e göre Rusya, Kafkasya’daki 
ayrılıkçılık, dinsel radikalizm, terörizm 
ve etnik çatışmaları kendi iç güvenliğine 
karşı tehdit olarak algılamaktadır. Ancak, 
ABD ile ekonomik ve stratejik rekabet, 
Rusya’nın bölgeye yeniden dönmesi 
yolundaki engel olarak algılanmaktadır. 
Rusya, ABD’nin askeri faaliyetlerini de 
“Dondurulmuş Çatışmaları” ısıtmaya ve 
istikrarsızlık yaratmak için ve Moskova’nın 
deklare ettiği Kırmızı Çizgileri aşmak için 
NATO’nun kullanıldığını ileri sürmektedir. 
Bu tespite paralel olarak Rusya Devlet 
Başkanı Medvedev, Gürcistan’ın 2008 
saldırısını “Rusya’nın 11 Eylül’ü” olarak 
tanımlanan provakatif bir eylem olarak 
yorumlamaktadır.22 Amerikan yönetimi 
ise Rusya’nın Kafkaslardaki geleneksel 
nüfuzunu azaltarak, Kremlin’in arka bahçe 
anlayışına şiddetle karşı çıkmaktadır. 
Kısacası, ABD Rusya’yı tekrar karşısında 
rakip olarak görmek istememektedir.23 Bu 
itibarla, ABD’nin Kafkasya politikasının:  
 
  Bölgenin jeopolitik 
özelliklerinden istifade yöntemleri, 
XIX. yüzyılda misyonerlik faaliyetleri 
kapsamındaki gelişmelerin I.Dünya Savaşı 
ve II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler ile 
22    Dmitri Trenin: ‘’Russia in the Caucasus: Reversing the 
Tide’’, Brown Journal of World Affairs.  
23    Çağrı Kürşat Yüce: ‘’Kafkasya ve Orta Asya-Enerji kay-
nakları Üzerinde Mücadele ’’, Ötüken Yayınevi,  İstanbul 2006, 
s.194-195.
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ittifaka dönüşümü,
  Soğuk Savaş döneminde 
“Çevreleme Politikası” ile Sovyet Kızıl 
Ordusu’nun İran Körfezi ve Akdeniz’e 
inmesinin önlenmesi için Türkiye ve İran 
ile İttifak, Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi ile 
Avrasya bölgesinin enerji kaynaklarının 
kontrolünde Kafkasya’da Rusya ile 
yakınlaşmanın boyutlarının tartışılması, 
11 Eylül sonrasında, radikal İslami terörle 
mücadelede Kremlin ile ittifak yolunun 
açılması,  
  Başkan Bush döneminde 
2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ile yaşanan 
gerginlik döneminin; Başkan Obama 
yönetiminde Rusya ile kısmi yumuşama 
ve İran’ın Nükleer faaliyetlerinin 
denetlenerek bölgesel güç dengelerinin 
muhafazası olarak kısaca özetlenebileceği 
düşünülmektedir. 

Rusya Federasyonu, üç stratejik hamle ile 
ABD-AB-NATO’nun enerji arz güvenliği 
açısından güç boşluğuna izin vermeyeceği 
yolundaki politikasının yeniden dikkate 
alınması gerektiğini ortaya koymuştur. 
Birinci olarak Rusya, teorik düzlemde 
Şanghay Örgütü ile Çok Kutupluluk 
hipotezini ortaya atarak, bu değişime 
karşı çıkmıştır. İkinci hamlede Moskova, 
güçler dengesini bozduğu gerekçesi ile 
Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyeliğini 
kabul etmeyeceğini deklare etmiştir. Bu 
bağlamda enerji güvenliğini krize sokan 
‘2006 Rusya- Ukrayna gaz krizi AB’yi 

endişeye sevk etmiştir. Kremlin yönetimi 
üçüncü ve en kritik girişim olarak  Portakal 
Devrimleri ile Doğu Avrupa ve Orta 
Asya’yı kontrol eden siyasal istikrarsızlığa 
izin vermeyeceğini 2008 Rusya-Gürcistan 
Savaşı ile ortaya koyarken, “dondurulmuş 
çatışmalar-frozen conflict’’ denklemini 
bozmuştur. Rusya, Abhazya ve Güney 
Osetya bölgelerinde Gürcistan sınırlarında 
asker bulundurmakta, İran ile dostane 
ilişkiler geliştirmektedir. Gürcistan’daki 
Gül Devrimi’nden beri, Abhazya ve Güney 
Osetya’daki Rus askeri varlığı genişlemiş 
ve ayrılıkçı güçlere yardım derinleşmiştir.24 
Rusya sadece Gürcü güçlerini mağlup 
etmekle kalmayarak Abhazya ve Güney 
Osetya’nın bağımsızlığını tanımıştır.  
Böylece diğer ülkelerin de bölgeye bakış 
açısı değişmiştir.25 Rusya Çeçenistan’da 
ayaklanmaya karşı tedbirler almakta 
ve bu gelişmelerin bütün Kafkaslara 
yayılmasından endişe etmektedir.

Kaynak: Journal of Economic Geography 

Rusya, yukarıda bahsettiğimiz ABD 
ve Avrupa Birliği’nin önde olmasına 
mani olmaya çalışmakta, bu kaygan 
zeminde kural koyan güç konumunu 
korumak istemektedir. Bunun altında, 
ekonomik çıkarlarını savunmak, jeopolitik 
statükosunu muhafaza etmek, iç tehditleri 
ve terörizmi sindirmek ve yok etmek, 
emelleri sıralanabilir26. Ancak, NATO ve 
AB’nin Doğu’ya doğru genişleme süreci, 
24    R. Craig Nation, “Russia, United States and the Caucasus”, 
2007.
25     Mustafa Aydın, “Turkish Policy Towards Caucasus”, 2008
26     Ilan Berman, “The New Battleground: The Caucasus and 
Central Asia,” The Washington Post, Winter 2004-05, p. 59-69.
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2008 Gürcistan Savaşı ile durgunluk 
safhasına geçmiştir. NATO’nun Füze 
Kalkanı Projesi ile Baltık, Doğu 
Avrupa, Karadeniz, Akdeniz ekseninde 
İran’ın nükleer faaliyetleri gerekçesi ile 
tertiplenmesine Rusya, şiddetle karşı 
çıkmıştır. Kremlin, Near Abroad –Yakın 
Çevre doktrini ile uluslararası kamuoyuna 
ilan ettiği kırmızı çizgilerini Kafkaslar’da 
Frozen Conflict alanlarına müdahalesini 
aslında, güçler dengesi açısından nükleer 
paritenin ABD ve müttefikleri tarafından 
erozyona uğratıldığı gerekçesine 
dayandırmıştır. Ukrayna ve Gürcistan’ın 
NATO’ya entegrasyonuna karşı çıkan 
Moskova Kalilingrad’a İskender sınıfı 
nükleer füzeleri konuşlandırmak 
seçeneği ile askeri güç kartını pazarlık 
masasına bırakmıştır. Rusya, mukabil 
hamle olarak, Putin döneminde 
yeni boru hatları projelerini devreye 
sokarak enerji pazarındaki konumunu 
muhafazaya çaba sarf etmiştir. Füze 
kalkanını kendi nüfuz alanına yönelik 
bir tehdit olarak algılayan Rusya, 
Gürcistan’da kurulacak radarın yerine 
Azerbaycan’daki kendi radarının ABD 
tarafından da kullanılabileceği teklifini 
getirmiştir. Öte yandan, 15 Mayıs 1992’de 
Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya Federasyonu, Tacikistan ve 
Özbekistan arasında Kolektif Güvenlik 
Anlaşması (KGA) imzalanmıştır. 

Kısacası Rusya, KGAT’ın NATO’ya 
denk bir bölgesel güvenlik örgütü olarak 
tanınmasını istemektedir. Son dönemde 
KGAT sürekli yetkililerinin belirttiği 
gibi, KGAT’ın öncelikli faaliyet alanı 
Orta Asya bölgesidir. Bölgedeki ABD 
askeri varlığından rahatsız olan Rusya, 
KGAT çerçevesinde Orta Asya’daki askeri 
nüfuzunu artırmayı hedeflemektedir.27 
İkinci stratejik hamle olarak ise, AB’nin 
artan  enerji ihtiyacını karşılamak için 
Rus siyasal eliti, Baltık ve Güney Akım 
projelerini devreye sokmuştur.  Moskova, 
aynı zamanda Hazar Denizi’nin hukuki 
statü probleminin çözümünde, İran ile 
ortak hareket ederek, Kazakistan ve 
Türkmenistan’ın AB pazarına ancak 
kendi boru hatları ile girebileceğini 
ortaya koymuştur. Rusya, Basra Körfezi 
ve Hint Okyanusu seçeneklerini de 
dikkatle takibe devam etmektedir. Rusya 
buna rağmen, Çin’in Türkmenistan ve 
Kazakistan’ın enerji kaynaklarının yeni 
boru hatları ile rekabetini önleyememiştir. 
Rusya, ekonomik açıdan milli gelirinin 
% 63’ünü oluşturan enerji pazarındaki 
monopolist yapının muhafazası için 
kararlılığını ortaya koyarken, 2008 küresel 
ekonomik krizinden olumsuz yönde 
etkilenmiştir. Rusya bu noktada, Türkiye 
ve Balkan ülkeleri ile ortaklık modellerini 
Karadeniz-Balkanlar-Akdeniz hatlarındaki 

27  Leszek Buszynski: ‘’Russia’s New Role in Central Asia’’,  
Asian Survey, Vol. 45, No. 4 ( Jul. - Aug., 2005), pp. 546-565.
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projeleri ile realize etmeyi hedeflediği 
gözlemlenmektedir.   
Türkiye için Kafkasya bölgesi, tarihi 
komşumuz Rusya ve Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri için ekonomik ve 
siyasal kültür köprüsü, “Uzun Koridor” 
konumundadır.28 Ortalama 5000 metre 
yüksekliğindeki dağlık arazi yapısı 
nedeni ile “dünyanın çatısı” olarak 
tanımlanan Kafkasya,29 bölgeyi kontrol 
altında tutan SSCB’nin dağılmasından 
sonra dünya siyasetinde aniden çok 
önemli bir yer edinmiştir. Kafkasya, 
tarih boyunca Arap-İran-Türk-Rus 
kavimlerinin göç ve ticaret yolları ile 
ordularının muharebe alanı olmuştur. 
Kafkasya’nın coğrafi ve iklimsel 
zorlukları, aynı zamanda bölge halkının 
egemenliklerinin yanı sıra kendi özgün 
kültür-dil-dinlerini korumakta oldukça 
faydalı tarihi “SIĞINAK” rolünü de 
temin etmiştir. 30 XIX. yüzyıldan itibaren 
28    R. Hrair Dekmejian and Hovann H. Simonian, Troubled 
Waters: The Geopolitics of the Caspian Region, London: I. B. 
Tauris, 2001, p. 28., C. J. Chivers, “Violence Flares in Russia’s 
Caucasus, “International Herald Tribune, May 17, 2006. 
29     “Asların Dağı” anlamındaki Kafkaslar, daha sonraları Tatarlar 
tarafından “Jalbuz” (Buz Yelesi), Nogaylar tarafından Yıldız Dağ-
ları olarak adlandırılmıştır. Bir görüşe göre “Kafkas” adı Farsça 
“dağ” anlamına gelen “kuh” ile eski Türkçe’de “beyaz” anlamına 
gelen “kas” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
30     Bilinen tarihi yaklaşık 3 bin yıl geriye giden Kafkasya, üze-
rinde yaşayan halkların kendi aralarındaki iç çekişmenin ötesin-
de büyük güçlerin işgallerine sahne olmuştur. Sırasıyla (İskit, 
Sarmat, Yunan, Roma, Moğol, Avar, Hun, İran, Osmanlı) ve bu 
çerçevede verilen mücadelelerle de bugünkü karmaşık, çok dilli, 
çok etnik kompozisyona sahip bir görünüm haline gelmiştir.  Bu 
etnik yapı incelendiğinde, her biri farklı dili kullanan elli kadar 
etnik grup sayılabilmektedir. Bölgenin etnik yapısının şekillen-
mesinde dil unsurunun yanında, din öğesi de etkili olmuştur. 

Anadolu’ya göç eden Kafkasya kökenli 
Türk vatandaşlar, iç politika açısından iç 
politikanın da önemli unsurudur.
Diplomatik ve hukuki boyuttan 
bakıldığında Türkiye, tüm Orta Asya 
ve Kafkas Cumhuriyetlerini tanıyan ilk 
ülke olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, 
Kafkasya’da Gürcistan, Azerbaycan ve 
Ermenistan ile kurduğu diplomatik 
ilişkilerde Rusya ile olan dengenin 
gözetilmesine özen göstermiştir. Ancak, 
Türkiye, Sovyet rejiminin yıkılmasından 
sonra ortaya çıkan Azerbaycan 
Ermenistan Savaşı, Ermenistan’ın 
sözde soykırım iddiaları,  Rus-Çeçen 
Savaşı’nın yarattığı istikrarsızlık ve 
radikal dini terörün bölgesel yayılma 
riskinin farklı dış politika ve güvenlik 
endişeleri ile karşı karşıya kalmıştır.31 
Öte yandan, bölgenin sahip olduğu 
petrol ve gaz rezervleri, Türkiye’nin 
büyüyen ekonomisine bağlı olarak artan 
enerji talebinin karşılanmasını gündeme 
taşımıştır. İkinci hayati gelişim ise Türk 
Cumhuriyetleri ve Rusya’nın hidrokarbon 

Bölgenin yerli milliyetlerinin büyük çoğunluğu Azeri, Ermeni, 
Gürcü ve Çeçen’dir. Kafkasya’nın en eski halkları Gürcüler ve 
Çeçenlerdir. Bu etnik gruplara Abhazlar ve çeşitli Çerkez alt 
grupları İnguşlar, Avarlar ve Lezgiler de dâhildir. Kuzey Kafkasya 
halkları bugün için kendi topraklarında ya da cumhuriyetlerin-
de azınlık durumundadır. Adıgey’de Adıgeler nüfusun %22 sini, 
Karaçay-Çerkes’te Karaçaylar ve Çerkesler nüfusun sırası ile %31 
ve %10 nu, Kabardey-Balkar’da ise Kabardeyler %48, Balkarlar 
%8 ni oluşturmaktadır. Mitat Çelikpala; Beş Deniz Havzasında 
Türkiye, Siyasal Kitap, Ankara,2006,s.64.
31     C. J. Chivers, “Violence Flares in Russia’s Caucasus, “Interna-
tional Herald Tribune, May 17, 2006 .
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enerji kaynaklarının, Ortadoğu dışında 
alternatif kaynaklardan AB ve dünya 
pazarlarına ulaştırılmasında Anadolu’nun 
Akdeniz-Karadeniz transit güzergâh 
olarak kullanılması ABD, AB, Rusya, 
İran ve Çin’in katıldığı rekabet-ortaklık 
fırsatlarını beraberinde getirmiştir. 

Bu bağlamda, Azerbaycan önemli bir 
petrol ihracatçısıdır, Kafkasya doğal 
gaz ve petrol kaynaklarının dünya 
pazarlarına akıtılmasında transit koridor 
görevi üstlenmektedir. AB tarafindan 
benimsenen Avrupa Kafkasya Asya Transit 
Koridoru (TRACECA) projesinin de 
bir parçası olarak Avrupa’nın en önemli 
fosil yakıt kaynağı koridorlarından biridir. 
1993 yılında AB tarafindan başlatılan 
TRACECA projesi ile bölgeye yapılan 
otoyol, tren yolları, fiber optik kablolar 
ve doğal gaz ve petrol boru hatları 
yatırımlarıyla bölgede, Orta Çağ’da 
olduğu gibi, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan 
modern bir İpek Yolu’nun yeniden hayata 
geçirilmesi arzulanmıştır. 

Y            önetimine bir Rus yöneticKafkaslar ayrıca 
doğu-batı arasında uyuşturucu trafiğinin ve 
diğer yasa dışı suç oluşumlarının geçiş güzergâhı 

olmuştur. 

Diğer yandan bakıldığında, Kafkasya ve 
Orta Asya’nın birbirine eklemli coğrafik 
yapısının aynı zamanda ekonomik ve 

siyasal olarak da benzeri parametrelerde 
zorlu bir geçiş dönemini yaşadıklarını 
ifade etmek gereklidir. Nitekim, Orta 
Asya devletleri, 1989’dan bu yana geçen 
20 yıl içinde sömürgecilikten kurtuluşun 
ikinci aşamasını teşkil eden siyasal 
anlamda “Ulus İnşası” ve devletleşme 
sürecini yaşamaktadır. Yeni devletler, 
komünist rejimden, liberal serbest pazar 
ekonomisi ve demokratik yönetime geçişi, 
büyük devletlerin güç mücadelesinden 
etkilenmektedirler. Toplumsal adalet 
açısından, Orta Asya devletlerinin 
enerji arzından elde ettikleri milli geliri 
kurumsal olarak, yoksul toplumsal 
kitlelere yeterince aktarılamamaktadır. 
Halen, zengin fakir halk kitleleri ile, 
kentsel ve kırsal bölge halklarının sosyo-
ekonomik yaşam koşullarında ciddi 
zorluklar mevcuttur. Ülke yönetiminde, 
partizanlık, yolsuzluk,rüşvet,  gündelik 
ekonomide karaborsa yaygın olmaya 
devam etmektedir. Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin ekonomileri, enerji 
ve kritik hammadde kaynakları ile tarım 
ürünleriyle sınırlı olup, dış yardım, 
borçlanma ve yabancı sermayeye aşırı 
bağımlıdırlar. Enerji kaynaklarının üretimi 
ve pazarlamasında çevre koşullarına 
uyulmaması, gelecekte çok ciddi 
boyutlarda çevre sorunlarının, Hazar 
Denizi, Aral ve Baykal gibi göllerde aşırı 
kirliliğe yol çmaktadır.32 Doğu Türkistan’da 
32    Bruno de Cordier: “Eski Güneydoğu Sovyetler Birliği: Sö-
mürgecilikten Çıkış-Dönüşüm, Değişim ve Ötesi”, Çev. Serkan 
Berk Karadeniz, “Orta Asya ve Kafkasya”, Editör, Yelda Demi-
rağ, Cem Karadeli, Palme Kitabevi, Ankara 2006 s. 108-114. 
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çıkan olaylar da enerji jeopolitiğinin 
bölgeye olan en önemli yansımalarından 
biridir. Mevcut koşullarda Kazakistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan’ın Rusya 
ve Çin’le yakınlaştığını görmekteyiz. Bu 
yakınlaşmayı stratejik olarak dengeleyecek 
yapı ise Türkmen ve İran gazının belli 
oranlarda Avrupa’ya ulaştırılmasıdır. 
Cumhuriyetlerin ekonomileri SSCB 
döneminde büyük ölçüde birbirine 
ve Rusya’ya bağımlı olacak şekilde 
yapılandırılmıştır. Hiç bir sanayi sektörü, 
kendi bulunduğu cumhuriyette ham  
maddeden başlayarak nihai ürüne 
kadar gidememektedir. Orta Asya 
jeopolitiğindeki en önemli hususlardan 
birisi, toprak ve su arasındaki hassas denge 
ile nüfus yapısı arasındaki “dengesizlik” 
ve göç hareketleridir. Unutmamak gerekir 
ki, SSCB dağıldıktan sonra, eski SSCB 
vatandaşı Rus nüfusun büyük kısmı, Türk 
Cumhuriyeti topraklarını terk ederek, 
Rusya Federasyonu ve Uralların Batı 
yakasına göç etmişlerdir. İkinci olarak, 
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki 
nüfusun %60’ı kırsal alanlarda yaşamakta 
olup, %45’i tarım sektöründe istihdam 
edilmektedir. Sadece Kazakistan’ın 
GSMH’nin %8’i tarımdan sağlanmakta 
olup, nüfusun %33’nü istihdam etmektedir. 
Soğuk Savaş sonrasında, Rusya ekonomik 
çöküntüden kurtulabilmek için, petrol 
ve gaz üretimini artırmıştır. 1990-2010 
sürecinde, Rusya AB’nin en önemli enerji 

tedarikçisi konumuna yükselmiştir.
Enerji gelirleri ve Orta Asya devletleri 
ekonomileri için hayati öneme haizdir. 
2006 yılı verileri dikkate alındığında, 
Kazakistan’ın petrol ihracatı 18.3 milyar 
dolar, gaz ihracatı geliri 1 milyar dolardır. 
Türkmenistan’ın petrol ihracat geliri 
1.5 milyar dolar, gaz ihracatı ise ise 
3.4 milyar dolardır. Özbekistan petrol 
ihracatı 0.5 milyar dolar, gaz ihracatı 0.4 
milyar dolardır. Üç ülkenin toplam fosil 
kaynaklı enerji gelirleri 24 milyar dolar 
olup, toplam milli gelirlerinin %24,68’ni 
teşkil etmektedir. Buradan da açıkça 
görüldüğü üzere, Orta Asya devletlerinin 
ekonomi ve dış politikaları büyük ölçüde 
sahip oldukları enerji kaynaklarına 
bağımlıdır.33 Orta Asya devletlerinin dış 
ticaretinde Rusya ve Çin, yaklaşık %80lik 
bir paya sahiptir. Almanya-Türkiye-
Güney Kore ikinci sırada yer almaktadır.  
Türkmenistan, Arap ülkeleri ve Türkiye’yi 
tercih etmektedirler. Orta Asya devletleri, 
AB ülkelerine (gaz-petrol) diğer madenler 
ve pamuk ihracatından 7.5 milyar Euro, 
ithalattan ise 15.4 milyar Euro tutarında 
bir ticaret hacmine sahiptirler. Orta 
Asya devletlerinin bağımsızlıklarını 
kazanmalarının ardından karşılaştıkları 
en önemli sorun, yeterli finansman ve 
sermaye birikimi ile modern teknolojik 
üretim potansiyelinin eksikliği olarak 

33     Conflict Resolution in the South Caucasus: The EU’s Role, 
Europe Report No. 173, Brussels: International  Crisis Group, 
March 20, 2006, p.18-20.
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ön plana çıkmıştır. İkinci husus olarak, 
yatırımcı sermayenin uluslar arası 
hukukun öngördüğü serbest piyasa 
ekonomisine dayalı güven ortamının 
komünist bürokrasi mirasının engellerini 
aşamamasıdır. Bir başka ifade ile pek 
çok eski Sovyet sisteminden ayrılan 
ülkelerde yaşanan “yolsuzluk-hantal 
kamu bürokrasisi-rüşvet” döngüsünün 
günümüzde geçerli olması ve uluslararası 

hukukun öngördüğü teminatların 
mevcut olamaması, yabancı sermayenin 
yatırım güvencesini temin edememiştir. 
Geçen süre zarfında Orta Asya enerji 
kaynaklarına ilgi duyan ABD, AB, Çin, 
Japonya, Güney Kore gibi ülkeler, 
çok uluslu şirketler vasıtası ile yabancı 
sermaye transferi için düğmeye basmıştır. 
Yukarıda genel hatları ile özetlendiği 

üzere, Türkiye hazırlıksız yakalandığı 
Orta Asya ve Kafkasya ile ilişkilerinde 
Soğuk Savaş dönemindeki Batı endeksli 
kısıtlı ilişkilerin yerine inşa edeceği dış 
politikadaki yeni yol haritasının nasıl 
olması gerektiği sorusuna cevap aramıştır. 
Soğuk Savaş döneminde Sovyet askeri 
tehdidini ön planda tutan ve güvenlik 
merkezli denge politikası yeniden 
yorumlanarak, Turgut Özal döneminde 

Türk hariciyesi, dış politika  çizgisinde 
daha aktif ve katılımcı  bir vizyon arayışı 
içinde olmuştur.34 

Türkiye, Avrasya bölgesinde Turgut 
Özal ve Süleyman Demirel liderliğinde 
34     1991’deki Körfez Savaşı sonrası düzenlediği basın toplantı-
sında Özal, “Türkiye’nin eski pasif ve mütereddit politikasını bı-
rakması ve aktif bir dış politika izlemesi gerektiğini” açıklayarak, 
bir anlamda bu yeni döneme start vermiştir.

Kaynak: http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/oil_and_gas_sites.html
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başlattığı yeni dış politikasında; ABD’nin 
desteği ile Bakü-Ceyhan boru hattı ile 
yeni kazanımlar elde etmiştir. Ankara, 
enerji politikalarında transit ülke olarak, 
kendi yetersizliklerini ve sınırlılıklarını 
kalibre edilmesi ihtiyacını ön plana 
çıkarmıştır. Rusya ile işbirliği ve ortaklık 
seçeneğinin geliştirilmesi yaklaşımını 
gözden geçirmiştir. Bu bağlamda, 
AKP hükümetinin Başbakan Tayyip 
Erdoğan ve DİB Ahmet Davutoğlu’nun 
başlattıkları “komşularla sıfır sorun’’ 
politikası; bölgede yeni projelerin hayata 
geçirilmesi sürecini tetiklemiştir. Son 
dönemdeki diplomasi pratiği, dışa açık, 
proaktif bir dış politika anlayışını Türk 
dış politikasının önemli bir özelliği 
olarak karşımıza çıkarmaktadır. Rusya ile 
Gürcistan arasındaki çatışma sırasında 
Türkiye uzlaştırıcı olarak aktif bir rol 
almıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
hem Moskova’yı hem Tiflis’i ziyaret 
etmiştir. Erdoğan, müteakiben, Kafkas 
Güvenlik Paktı’nın oluşturulmasını teklif 
etmiştir. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan 
ve de dolaylı olarak Ermenistan bu 
inisiyatife destek vermiştir.  Ancak, 
projenin temellerin daha oturtulmaya 
ihtiyacı olduğu ve uygulamadaki 
zorlukların aşılması gerektiği de açıktır. 
Rus Gürcü yüzleşmesi ve Karabağ’daki 
Ermeni Azeri sorunu tarafların adım 
atmasını imkânsız kılmasa dahi, 
pratikte çok zorlaştıracaktır.35 6 Eylül 
35     Rovshan İbrahimov, “Why Turkey Became More Active In 

2008’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
Ermenistan Başkanı Sarkisyan tarafından 
davet edildiği Ermenistan Türkiye futbol 
maçına katılarak, normalleşme sürecini 
başlatmış oldu. Ermenistan izolasyonun 
kalkabileceği umuduyla bu ziyarete büyük 
önem atfetmiştir.  Gürcü Rus savaşının 
Ermenistan’da yol açtığı yakıt krizi,  geçici 
etkilere neden olmuştur. 

Peki, Türkiye’yi Güney Kafkasya’da daha 
etkili olmaya iten sebep ne olmuştur? 
2008’e kadar Türkiye Azerbaycan ve 
Gürcistan ile iyi ilişkiler kurmuş ancak 
Ermenistan ile kurmamıştı. Bakü Tiflis 
Ceyhan ve Bakü Tiflis Erzurum boru 
hattı projeleri Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki etkileşimin sonuçlarıdır. 
Bakü Tiflis Kars Demiryolu Projesi de 
Ermenistan’ı dışlayan üç ülke arasında 
bir işbirliği sonucudur. Gürcistan bu 
projelerin gerçekleşmesinde kilit rol 
oynamaktadır. Temel Güney Kafkasya 
yolları Gürcistan topraklarından geçme-
ktedir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye 
arasında bölgesel ekonomik ittifakın 
başını çekmesi önemlidir. Ermenistan bu 
gibi bölgesel projelere Karabağ sorunu ve 
Azeri topraklarında hak iddia ettiği için 
katılamamaktadır. Türkiye ve Azerbay-
can, yalnızca Ermenistan Karabağ’dan 
vazgeçerse sınırların açılacağını söyleme-
ktedirler. Şu an için Türkiye Ermenistan 
South Caucasus”, 2009.
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ticareti üçüncü ülkeler üzerinden yürüme-
ktedir. Türkiye açısından belki de en 
temel problem, Ermenistan’ın ve Ermeni 
diasporasının Türkiye’nin 1915 yılında 
Osmanlı topraklarında yaşanan olayları 
‘soykırım’ olarak tanımasını talep etme-
sidir. 2009’da imzalanan protokol ile bu 
olayların araştırılmasının tarihçi bir gruba 
devredilmesi söz konusu oldu ancak 
protokollerin halen ülkelerin meclisler-
inde onaylanmamış olması ve devletlerin 
karşılıklı olarak çekinceli davranması 
umudu azaltmaktadır. Aynı protokolde 
sınırların karşılıklı olarak  açılması da 
söz konusudur. Türkiye Ermenistan ile 
ilişkilerin geliştirilmesi halinde, Erme-
nilerin soykırım baskısının kendiliğinden 
azalacağını öngördüğünü tahmin edebili-
riz. 1915 olayları iki ülkenin diyalogunda 
en önemli engeli teşkil etmektedir. Er-
menistan yönetiminin kontrol edemediği 
diasporanın bu konudaki uzlaşmaz 
istekleri de sorunun çözümünde zorluk 
çıkarmaktadır. Genel olarak Türkiye’nin 
‘komşularla sıfir sorun’ politikası dışında 
Güney Kafkasya üzerinde uzun vadeli 
özel bir politikasından bahsetmek zor 
diyebiliriz. Ancak kısa ve orta vadede, 
Gürcistan ve Azerbaycan ile ekonomik, 
kültürel,  askeri ve siyasi ilişkileri artırmak, 
Ermenistan ile de normalleşme sürecini 
tamamlamak gibi bir hedefinin olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Büyük Güçler ekseninden bakıldığında 
Türkiye ABD’nin müttefiki olsa da Rusya 
ile de mesafeli olmayıp, son zamanlarda 
Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkiler 
önemli artış kaydetmiştir. Samsun 
Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Akkuyu 
Nükleer Santral projeleri ve iki ülke 
arasındaki vizelerin kaldırılması, önemli 
gelişmeler olarak dikkat çekici noktalara 
taşınmıştır. Türkiye’nin ABD ve NATO 
ekseninden çıkmadığı düşünülürse, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi ABD’nin 
bölgedeki hedefi sadece Rusya’yı 
dizginlemek değil, aktif bir partner haline 
getirmek olduğu doğrulanabilir. Rusya 
ise bölgede statükosunu ve nüfuzunu 
korumaya çalışmakta, ancak işbirliğinde 
de yapıcı davranmaktadır. Rusya ile 
Mavi Akım ve Akkuyu nükleer enerji 
projeleri bu konuda en önemli adımlar 
olmuştur. Öte yandan Rusya ile rekabet 
yerine işbirliğinin önemli adımı olarak 
29 Aralık 2011 tarihinde Moskova’da 
imzalanan Güney Akım -South Stream 
hattının, 63 milyar metreküp kapasite ile 
Karadeniz –Balkanlar hattını kullanması 
hedeflenmiştir. 36Ancak, 2011 yılında 
Ortadoğu’da yaşanan Arap Baharı’nın 

36     Türkiye, imzalanan anlaşmayla yeni hattın Türkiye’nin 
Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinden geçişine izin 
vermiştir. Rusya, bu izin karşılığında Türkiye’nin Rusya’dan aldığı 
doğal gazın fiyatında indirim yapmıştır.  Ayrıca, Türkiye’nin Batı 
Hattı’ndan “al ya da öde” kontratları çerçevesinde alması gereken 
ve kullanılamayan 3 milyar metreküplük doğalgazın müteakiben 
kullanıma imkan tanınmıştır. Mitat Çelikpala: ‘’Enerji Alanında 
Rekabet Yeniden Hareketleniyor: Türkiye Merkezli Gelişmelere 
Genel Bir Bakış’’, Ortadoğu Analiz, Mayıs 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 
41, s.9-11. 
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Tunus, Mısır, Libya, Körfez ülkeleri ile 
Suriye’de yarattığı iç savaş ve istikrarsızlık 
ortamı, İsrail’in Mavi Marmara saldırısı 
sonrası yaşanan gerginlik, Türk dış 
politikasında Orta Doğu’nun ön plana 
çıkmasına neden olmuştur. Türkiye, 
Nabucco Projesi kapsamında Haziran 
2011 tarihinde hükümetler arası prensip 
antlaşmasını da imzalamıştır. 

2012 yılında ise Türkiye-Kazakistan 
ekonomik ilişkilerinde yeni bir sayfa 
açılmıştır. İki ülke arasındaki ticaret 
hacmini 10 milyar dolara taşıyacak yeni 
Sinerji Ortak Ekonomi Programı’na 
yönelik üç yıllık eylem planı Ekim 2012 
tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma, 
Türkiye’nin bir Avrasya ülkesi ile 
imzaladığı ilk stratejik ortaklık anlaşması 
olma özelliğini taşımaktadır.  37Ticaret, 
ekonomi, eğitim ve kültürel alanlarda 
yapılacak yatırımlara ivme kazandıracak 
yeni projelere başlanmıştır. İran-
Türkmenistan-Kazakistan demiryolu 
hızlı bir şekilde tamamlanarak 
Kazak enerji kıyılarının doğrudan 
Türkiye’ye bağlanması sağlanacaktır.38 
Türkiye, bölgesel politikalarındaki 
siyasal tercihlerinde eksen kaymasına 
37     ‘’Türkiye ile Kazakistan, Stratejik Ortaklık Antlaşma-
sı İmzaladı’’, Rusya’nın Sesi Radyosu, http://www.rusya.ru/
Content/5280-%C3%BCrkiye+ile+Kazakistan_+stratejik+ort
aklB1
38     Metalürji, kimya ve petrokimya, makine, gıda sanayi, inşaat 
malzemeleri sektörleri gibi alanlarda işbirliği faaliyetleri geliştiri-
lecek. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Hazar Denizi üzerin-
den Kazakistan’a ulaştırılması, uluslararası ulaşım koridorlarının 
(TRACECA, SILKWIND) geliştirilmesi öncelikli konular ara-
sında yer alacaktır. Hazal Ateş: ’’ Kazakistan’la Dev Eylem Planı’’, 
Milliyet, 12 Ekim, 2012.

uğramadığını, 27 Aralık 2011 tarihinde 
Azerbaycan doğalgazını Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan 
TANAP-Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattının inşasına ilişkin mutabakat zaptı 
imzalamak sureti ile ortaya koymuştur.39 
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham 
Aliyev’in İstanbul ziyareti esnasında 
imzalanan TANAP Projesi ile ortaya 
koyarken, Türk dış politika stratejisine 
yön verecek yeni yol haritasının sürekliliği 
için düğmeye basmıştır. 

Sonuç

O            rta Asya enerji jeopolitiği; XXI. yüzyılın 
öncelikli dış politika ve ekonomik konuları 
arasında yer almaya adaydır. Bölgenin önemli 
aktörleri arasında yer alan ve NATO üyesi 
olan Türkiye’nin geçmişteki hatalarını tekrar 
etmeksizin gelişmeleri ve mevcut güç dengelerini 
doğru tahlil ve analiz edilmesinin bu çalışmada 
ortaya konduğu üzere, aynı zamanda enerji 
güvenliği için zaruret arz ettiğini söylemek 
mümkün görülmektedir.  

39     TANAP’ın beş yılda tamamlanması ve 5–6 milyar dolara 
mal olması öngörülüyor. Türkiye, hattan geçecek olan yaklaşık 
16 milyar metreküp doğalgazın 6 milyar metreküpünü kendi 
ihtiyaçları için kullanabilecek. Geri kalan miktar Avrupa pazarı-
na ulaştırılması hedeflenmiştir. Boru hattının, ortaklık yapısında 
ileride değişme ihtimali olmakla birlikte, bugün için % 80’lik 
kısmı Azerbaycan’a % 20’si ise Türkiye’ye ait.  Azerbaycan’ın Şah-
deniz-2 gazının 2017-8’de uluslararası piyasalara girecek olması. 
Bu gazın ve ilave olarak muhtemel Türkmen ya da Kazak doğal 
gazının Türkiye üzerinden Batılı tüketicilere taşınması ihtimali 
Rusya’nın tekel olma durumunu ortadan kaldırması nedeniyle 
alternatif hatlar arasındaki rekabeti su yüzüne çıkartmıştır. Çelik-
pala, age.s.12-16.
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Ekonomik kalkınma ve uluslararası 
rekabette  Türkiye’nin toplam 67,8 milyar 
m3’lük doğal gaz antlaşması mevcut olduğu 
dikkate alındığında enerji ihtiyacının 
%80’nin ithal eden ülke konumunda 
olması, 2011 enerji faturasının 50 milyar 
dolarlık hacminin yakın gelecekte 100 
milyar doların üstüne çıkması olasılığını 
kuvvetlendirmektedir. Bu itibarla, 
Türkiye’nin Avrasya enerji politikalarını 
yeniden revize etmesi ihtiyacı esasen 
ekonomik ve finansal politikaların yanı 
sıra devletlerarası bölgesel ilişkileri ve 
ulusal güvenlik politikalarını da yakından 
etkileyen bir sürece girmiştir. Türkiye 
Kafkasya-Orta Asya Ekonomik Birliğine 
katkılarda bulunabilir, biçimlenmesinde 
ciddi yardımları olabilir. Türkiye, 
bölgedeki dinsel-etnik çatışmaları önleyici 
roller üstlenebilir.  Türkiye, ekonomik 
ve teknolojik know-how birikimini 
paylaşması halinde, Kafkasya ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile yeni iş birliği projelerini 
hayata geçirebilir. Sermayeden çok neyin 
nasıl yapılacağı konusunda deneyim ve iş 
birliği enformasyonuna ihtiyaç duyan Orta 
Asya cumhuriyetleri ile üniversitelerin 
akademik ortaklıklar ve değişim eğitimleri 
uygulamaları,  gelecekte yaratıcı teknolojik 
dönüşümler sağlanmasını temin edebilir. 




