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Karadeniz ve Kafkasya’da  

Güvenlik ve İş Birliği Paneli  

Açış Konuşması 
 

Zekeriya TÜRKMEN
*
 

 

Değerli katılımcılar, 

Karadeniz Kafkasya Güvenlik ve İş Birliği Panelimize hoş 

geldiniz. 

Eski çağlardan beri Karadeniz ve Kafkasya bölgesi, çeşitli 

uygarlıkların beşiği olmuş; Asya ile Avrupa arasında değişik 

uyruklardan, farklı kültür ve dinlerden gelen insanların birbirleriyle 
kaynaştığı bir coğrafya olmuştur. Ancak bu gelişmeler hiçbir zaman 

kolay bir süreçte gerçekleşmemiş, barış ve huzur dönemlerini uzun 

çatışma ve savaşlar izlemiştir. Bu durumda bile, Karadeniz gelişmiş 

ticaret ilişkileri ve bağlantılarıyla tanınmıştır. Bölgedeki ülkeler 
arasında barış köprüleri kurma çabaları eksik olmamıştır.  

                                                   
* Dr. Öğ.Alb., Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü. 
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Konuşmamda Karadeniz sözcüğünü kullanmakla birlikte, bunu 

daha geniş bir bölgenin tanımlanması anlamında algılamanızı, 
Kafkasları da bu alanın içinde değerlendirdiğimi belirtmek isterim. 

Zira Kafkasya’nın jeopolitik anlamda önemini artıran başlıca unsur 

olarak Karadeniz’e açılımı olduğunu söyleyebiliriz. Tam tersi şekilde, 
Karadeniz’i önemli yapan da bu bölgenin Orta Asya özellikle Hazar 

havzası ile bağlantısını sağlayan Kafkaslar bölgesidir. Yani iki bölgeyi 

birlikte düşünmenin ve değerlendirmenin doğru olacağı kanaatindeyim. 

Karadeniz’de iş birliği fikri, 1980’li yılların sonunda Doğu 

Avrupa Ülkeleri ve Sovyetler Birliği’ndeki değişim sürecinin 
hızlandığı bir dönemde, özellikle de ekonomi alanında doğmuştur. 

Ham madde ve enerji kaynakları yönünden çok zengin olan eski 

Sovyetler Birliği’nde savunma ve uzay sanayi gibi alanlara yatırım 

yapılmış, buna karşılık başta tüketim malları olmak üzere insana 
yönelik yatırımlar ihmal edilmiştir. Türkiye ise eski Sovyetler 

Birliği’nin çok fazla ihtiyaç duyduğu ve Batı ülkelerinde pazarlamada 

güçlük çekebileceği gıda ve tüketim mallarına sahip bulunmaktaydı. 
Sanayileşmede önemli bir aşama kaydeden ve yeni bir atılıma 

hazırlanan Türkiye, yanı başındaki bu ham madde ve enerji 

kaynaklarına, eski Sovyetler Birliği ise gıda ve tüketim mallarına 
ihtiyaç duymaktaydı. Bütün bu yeni koşullar Karadeniz Havzası’ndaki 

diğer ülkeler için de geçerlidir. SSCB’nin dağılmasından sonra 

Batı’nın Karadeniz ve Kafkasya’ya daha fazla nüfuz etme çabası ile 

birlikte bu bölge için yeni bir dönem başlamıştır.  

Söz konusu tüm bu gelişmeler, Türkiye ile Karadeniz’e kıyısı 

olan ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve bölgesel bütünleşme 
girişimi için uygun bir ortam oluşturmuştur. Bu iş birliği ihtiyacının en 

somut yansıması hepinizin de bildiği gibi Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Örgütü (KEİ) olmuştur. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği, dünyada küreselleşme ve 

bölgesel düzeyde uluslararası bütünleşme yönünde, siyasal ve 
ekonomik alanda yeniden yapılanma sürecinin bir ürünüdür. Doğu 

Avrupa’da ekonomik boyutta serbest piyasa ekonomisine ve siyasal 

boyutta çoğulcu demokrasiye geçiş sürecinin yarattığı ortamda, 
konumunu ve zamanlamasını bulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği fikri, 
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öncülüğünü Türkiye’nin yaptığı bir bölgesel ekonomik iş birliği 

girişimidir. 

Karadeniz Bölgesi’nde bir ekonomik iş birliğine gidilmesi, 1990 

yılı başında biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye tarafından 
gündeme getirilmiştir. 11 ülke 25 Haziran 1992 tarihinde Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği Bölgesi Anlaşması’nı; 5 Haziran 1998 tarihinde de 

KEİ Örgütü’nü kuran Anlaşma’yı imzalamışlardır. Örgütün üye sayısı 
daha sonra Sırbistan’ın da katılımıyla 12 olup, aralarında ABD, Mısır, 

Tunus, Fransa gibi bölge dışından ülkelerinde bulunduğu 13 gözlemci 

üyesi bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi, pazar büyüklüğü ve doğal 
kaynaklarının zenginliği nedenleri ile dünya güç merkezlerinin yoğun 

ilgisini çekmektedir.  

Karadeniz coğrafyasının batısında ekonomik entegrasyonunu 

tamamlamış Avrupa; doğusunda Şanghay Beşlisi adıyla bir araya gelen 

Uzak Doğu’nun dev ekonomileri; güneyde ise dünyanın doğal kaynak 
rezervlerinin önemli bölümünü elinde tutan Orta Doğu ve İslam 

coğrafyası bulunmaktadır. Bu üç önemli alanın ortasında kalmış 

coğrafyada bulunan Karadeniz havzasını bir barış, iş birliği ve refah 

bölgesi haline getirmek amacıyla, bölge ülkeleri arasında her alanda iş 
birliğine gidilmesi ve bunun kurumsallaştırılması önem arzetmekle 

birlikte, Karadeniz ve kıyıdaş ülkelerin geleceğin büyük enerji 

projelerine ev sahipliği yapmak veya parçası olmak istemesiyle 
bölgenin önemi daha da artmaktadır. 

Karadeniz, Kafkasya-Hazar-Orta Asya bölgelerinin enerji 
kaynaklarını Batı pazarlarına aktarımında önemli geçiş 

güzergâhlarından birisidir. Bu çerçevede Karadeniz Doğu-Batı ve 

Kuzey-Güney Enerji Koridorlarının tam merkezinde yer almaktadır. 
Bölgenin giderek istikrarsızlaşan Orta Doğu’ya alternatif olarak öne 

çıkması ve Hazar Havzasının enerji rezerv potansiyeli bölgede 

istikrarın ve iş birliğinin artan önemine dikkat çekmektedir. 

Konuşmama Kafkasya bölgesi özelinde devam etmek istiyorum. 

Kafkasya; Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının buluşma noktası olan 
Anadolu’nun bir uzantısı ve bütünleyicisidir. Kıtaları kapsayan 

coğrafya bütününün kuzey-güney bağlantılarından biridir. Tarih 
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boyunca son derece stratejik bir geçit durumunda olan bölge gerek 

coğrafi yapısı, gerek etnik ve dinsel yapısı ile farklı bir konuma sahip 
olmuştur. Balkanlar gibi mozaik bir yapısı olan Kafkasya birçok 

devletin rekabet alanıdır. Kafkasya, Karadeniz yolu ile Avrupa içlerine 

ve Hazar denizi yolu ile Asya içlerine ulaşma olanağı verir. Böylece 
sadece kuzey-güney değil; doğu-batı arasında da bağ oluşturur. 

Son dönemde başta petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının 
işletilmesi ve yüzyılın enerji boru hatlarının bölgeden geçirilmesi 

projelerinin gündeme gelmesiyle birlikte sadece yakın çevrenin değil; 

tüm dünyanın ilgisini çeken, en küçük çatışmanın ve uzlaşmanın bile 
yakından takip edildiği bir yere dönüşmüştür.  

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan güç boşluğunun 
bulunduğu ve bu nedenle güç mücadelelerinin yaşandığı, önemli 

istikrarsızlıkların (özellikle etnik ve dini çatışmalar başta olmak üzere) 

ortaya çıktığı Kafkaslar, Türkiye’nin yanı başında ve Türkiye’nin millî 
menfaatleri ile millî güvenliğini etkileyen bir bölgedir. Kafkaslar 

bölgesinde istikrar, ülkemiz ve dünya açısından oldukça önem arz 

etmektedir. Bilindiği gibi Türkiye, SSCB’nin dağılması sonrasında 

Kafkasya’daki devletlerin bağımsızlığını güçlendirmek için bu 
devletlerle askerî yardım ve iş birliği anlaşmaları imzalama yoluna 

gitmiştir. 

Bu yeni oluşumların ve fırsatların çok iyi tahlil edilmesi, uygun 

stratejilerin ortaya konması ve politikalar oluşturması, bulunduğu 

coğrafyada bölgesel bir güç olma iddiasındaki Türkiye için bir 
zorunluluk halini almaktadır. Ayrıca bölgedeki iş birliği alanlarına 

katılım ve bu yöndeki faaliyetlerde üstlenilecek liderliğin ülkemizin 

bölgesel gücünü artırarak jeopolitik konumunu güçlendireceği 
değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin bölge ülkeleri ile tarihî ve kültürel bağları 
bulunması bu ülkelerle yakın ilişkiler kurmak, ekonomik faydalar 

sağlamak ve dış politikada çok yönlü çerçeve oluşturmak açılarından 

önem taşımaktadır. 

Türkiye bölge ile ilişkilerinde duygusal ve anlık geçici 

politikalar uygulamaktan kaçınmalı, uzun vadede ve akılcı yaklaşımlar 
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sürdürerek realist bir politikayla kendine yön vermelidir. Bu bölge 

ekonomik ve politik olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Bundan 
dolayı Türkiye bölge için; bölge de Türkiye için çok önemli bir 

konumdadır. 

Karadeniz ve Kafkasya bölgesindeki istikrar ve refah, 

Türkiye’nin kendi güvenliği ve istikrarı bakımından özel önem 

taşımaktadır. Özellikle Kafkasların önümüzdeki dönemde de büyük 
güçlerin artarak devam edecek menfaat çatışmalarına sahne olacak bir 

konumda bulunması ve bölge ülkelerinin içinde bulundukları 

güçlükler, Türkiye’nin bu bölgede aktif rol almasını ve gelişmelere 
öncülük etmesini bir zorunluluk ve sorumluluk hâline getirmektedir. 

Bu durum, Türkiye’nin bölgeye karşı, proaktif bir yaklaşım içerisinde 

bulunmasını ve politika ve strateji üreten, uygulamaları etkileyen bir 

güç merkezi olmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye, bu 
bölgelerdeki gelişmeleri proaktif bir yaklaşımla şekillendirmek ve 

geleceği tahmin etmenin ötesinde geleceği dizayn etme yönünde 

politikalar üretmek zorundadır. 

Bu kapsamda, panelimizin Karadeniz ve Kaskaysa bölgesinin 

önemini bilimsel olarak ortaya koymak, mevcut ve gelecekteki iş 
birliği alanlarına bir projeksiyon sunmak açısından bir fırsat olacağını 

ve bununla birlikte asıl amaç olan bölge istikrarına değişik bakış 

açılarıyla katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. 
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Hidrojen Enerjisi 
 

Güngör TUNCER
1
 

 

Hidrojen Nedir? 

Hidrojen 1500’lü yıllarda keşfedilmiş; 1700’lü yıllarda 
yanabilme özelliğinin farkına varılmış; evrenin en basit ve en çok 

bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14,4 kez daha hafif 

ve tamamen zehirsiz bir gazdır. Güneş ve diğer yıldızların 

termonükleer tepkimeye vermiş olduğu ısının yakıtı hidrojen olup, 
evrenin temel enerji kaynağıdır. -252.77 derecede sıvı hale getirilebilir. 

Sıvı hidrojenin hacmi gaz halindeki hacminin sadece 1/700’ü kadardır. 

Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek 
enerji içeriğine sahiptir  (üst ısıl değeri 140.9Mj/kg, alt ısıl değeri 

120,7 Mj/kg). 1 kg hidrojen 2,1 kg doğal gaz veya 2,8 kg petrolün 

sahip olduğu enerjiye sahiptir. Ancak birim enerji başına hacmi 

                                                   
1 Yrd.Doç. Dr., Maden, İnşaat, İşletme Yüksek Mühendisi. 
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yüksektir. Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz; birleşikler halinde 

bulunur. En çok bilinen bileşiği sudur. 

Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda kullanımı temiz ve 

kolay olan hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, 
atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı olmaktadır. 

Hidrojen, petrol yakıtlarına göre ortalama 1,33 kat daha verimli bir 

yakıttır. 

Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında, su buharı dışında, 

çevreyi kirletici ve sera etkisini arttırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal 
madde üretimi söz konusu değildir. 

Hidrojen gazı farklı yöntemlerle elde edildiği gibi su, güneş 

enerjisi veya onun türevleri olarak kabul edilen rüzgâr, dalga ve 

biyokütle ile de üretilebilmektedir. 

Araştırmalar, mevcut koşullarda hidrojenin diğer yakıtlarından 

yaklaşık üç kat pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji kaynağı olarak 
kullanımının hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik 

gelişmelere bağlı olacağını göstermektedir. Bununla birlikte, günlük 

veya mevsimlik periyotlarda oluşan ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin 

hidrojen olarak depolanması günümüz için de geçerli bir alternatif 
olarak değerlendirilebilir. Bu tarzda depolanan enerjinin yaygın olarak 

kullanılabilmesi, örneğin toplu taşım amaçları için yakıt piline dayalı 

otomotiv teknolojilerinin geliştirilmesine bağlıdır. 

Hidrojen Enerjisi 

Dünyanın giderek artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden 

ve sürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerji 

sistemi olduğu bugün bütün bilim adamlarınca kabul edilmektedir. 

Hidrojen enerjisinin insan ve çevre sağlığını tehdit edecek bir 
etkisi yoktur. Kömür, doğal gaz gibi fosil kaynakların yanı sıra sudan 

ve biyokütleden de elde edilen hidrojen, enerji kaynağından çok bir 

enerji taşıyıcısı olarak düşünülmektedir. Elektriğe 20. yüzyılın enerji 

taşıyıcısı, hidrojene 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı diyen çevreler vardır. 
Hidrojen yerel olarak üretimi mümkün, kolayca ve güvenli olarak her 

yere taşınabilen, taşınması sırasında az enerji kaybı olan, ulaşım 
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araçlarından ısınmaya, sanayiden mutfaklarımıza kadar her alanda 

yararlanacağımız bir enerji sistemidir. 

Hidrojen içten yanmalı motorlarda doğrudan kullanımının yanı 

sıra katalitik yüzeylerde alevsiz yanmaya da uygun bir yakıttır. Ancak 
dünyadaki gelişim hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı yakıt pili 

teknolojisi doğrultusundadır. 

1950’lerin sonlarında, NASA tarafından uzay çalışmalarında 

kullanılmaya başlayan yakıt pilleri, son yıllarda özellikle ulaştırma 

sektörü başta olmak üzere sanayi ve hizmet sektörlerinde başarı ile 
kullanıma sunulmuştur. Yakıt pilleri, taşınabilir bilgisayarlar ve cep 

telefonları gibi mobil uygulamalar için kullanılabildiği gibi elektrik 

santralleri için de uygun güç sağlayıcılarıdır. Yüksek verimlilikleri ve 
düşük emisyonları nedeniyle, ulaşım sektöründe de geniş kullanım 

alanı bulmuşlardır. 

Hidrojenin Depolanması 

Hidrojenin belki de en önemli özelliği, depolanabilir olmasıdır. 

Bilindiği gibi, günümüzde büyük tutarlarda enerji depolamak için hâlâ 

uygun bir yöntem bulunmuş değildir. Eğer bugün hidroelektrik 

santrallerinden elde edilen enerjinin depolanması mümkün olsaydı, 
enerji sorununu bir ölçüde çözmek mümkün olabilirdi. Ancak, elektrik 

enerjisi için bilinen en iyi depolama yöntemi hâlâ asitli 

akümülatörlerden başka bir şey değildir. 

Hidrojen gaz veya sıvı olarak saf halde tanklarda 

depolanabileceği gibi, fiziksel olarak karbon nanotüplerde veya 
kimyasal olarak hidrür şeklinde depolanabilmektedir. 

Hidrojen uygun nitelikli çelik tanklarda gaz veya sıvı olarak 
depolanabilir. Ancak gaz olarak depolamada yüksek basınç nedeniyle 

tank ağırlıkları problem yaratmaktadır. Hidrojen gazını depolamanın 

belki de en ucuz yöntemi, doğal gaza benzer şekilde yer altında, 
tükenmiş petrol veya doğal gaz rezervuarlarında depolamaktır. 

Maliyeti biraz yüksek olan bir depolama şekli ise maden ocaklarındaki 

mağaralarda saklamaktır. 

Hidrojen petrole göre dört kat fazla hacim kaplar; hidrojenin 

kapladığı hacmi küçültmek için hidrojeni sıvı halde depolamak 
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gereklidir. Bunun için de yüksek basınç ve soğutma işlemine ihtiyaç 

vardır. Sıvılaştırılmış hidrojen yüksek basınç altında çelik tüpler içinde 
depolanabilir. Bu yöntem orta ve küçük ölçekte depolama için en çok 

kullanılan yöntemdir, ancak büyük miktarlar için oldukça pahalı bir 

yöntemdir çünkü hidrojen enerjisinin yaklaşık 1/4’ü sıvılaştırma işlemi 
için harcanmalıdır. Bir diğer pratik çözüm ise, sıvı hidrojenin düşük 

sıcaklıktaki tanklarda saklanmasıdır. Uzay programlarında, roket yakıtı 

olarak sürekli şekilde kullanılan sıvı hidrojen bu yöntemle 

depolanmaktadır. Dünyadaki en büyük sıvı hidrojen tankı, Kenndy 
Uzay Merkezinde olup 3400 m

3
 sıvı hidrojen alabilmektedir. Bu miktar 

hidrojenin yakıt olarak değeri 29 milyon Mega Jule veya sekiz milyon 

KW-saate karşılık gelmektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu, hidrojen karbon 

nanotüplerde de depolanabilmektedir. Karbon nanotüpler kısaca grafit 
tabakaların tüp şekline dönüşmüş halidir. Çapları birkaç nanometre 

veya 10-20 nanometre mertebesinde, boyları ise mikron seviyesindedir. 

Hidrojen kimyasal olarak metallerde, alaşımlarda ve ametallerde 

hidrür olarak depolanabilmektedir. Metal hidrürler hidrojen depolamak 

için çok uygun bir yöntem olmasına karşın, kendi ağırlıkları ciddi 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle son 10 yıldır yüksek 

depolama kapasiteleri nedeniyle alüminyum ve bor içeren kompleks 

hidrürler üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Bor içeren kompleks 
hidrürler sıvı koşullarda kullanılması nedeni ile de önem taşımaktadır. 

Bor esaslı sistemler ana olarak sodyum bor hidrürü esas almaktadır. 

NaBH4, katı halde ağırlıkça %10,5 hidrojen içermektedir. 

Çözelti halinde, sodyum bor hidrür aşağıdaki reaksiyona göre 

hidrojenini vermekte ve sodyum metaborata dönüşmektedir. 

(katalizör) 

NaBH4 (s) + H2&>4H2 +NaB02 

H20 ve NaOH ilavesi ile sodyum bor hidrürün sıvı içerisindeki 

miktarı ağırlıkça %20-35 arasında olabilmektedir. Bu da sistemde 

ağırlıkça %4,4-%7,7 arasında hidrojenin depolanmasına olanak 
vermektedir. 
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Sodyum bor hidrürde hidrojen depolamanın en önemli 

üstünlüğü, depolanan hidrojenin oda sıcaklığında geri alınabilmesi ve 
geri alımın katalizör yardımı ile kolaylıkla kontrol edilebilmesidir. 

Sodyum bor hidrürün hidrojen amaçlı kullanımında en önemli 

darboğaz, oluşan metaboratın tekrar NaBH4 dönüştürülmesidir. 

Hidrojenin Taşınması 

Hidrojen gazı, doğal gaz veya hava gazına benzer olarak, borular 

aracılıyla her yere kolaylıkla ve güvenli olarak taşınabilmektedir. 

Hidrojenin boru ile taşınmasına, Texas’da petrol sanayi tarafından 
kullanılmakta olan ve 80 km uzunluğuna sahip boru şebekesi ile 

Almanya’da Ruhr havzasında 1938 yılında işletmeye açılan ve bugün 

15 atmosfer basınç altında hidrojen taşımaya devam eden 204 km’lik 
boru hattı örnek olarak gösterilebilir. 

Basınçlı hidrojenin çelik tüpler içine yerleştirerek taşınması, 
bugüne kadar geliştiren birçok deneme amaçlı hidrojenle çalışan taşıtta 

kullanılan yöntem olmuştur. Burada görülen en büyük sorun çelik 

tüplerin kendi ağırlıklarıdır. Benzinli bir otomobil ortalama olarak 65 
litre (47 kg) benzin almakta olup, bu da enerji olarak 17 kg hidrojene 

karşılık gelmektedir. Hidrojeni sıvı olarak depolamak, ağırlık sorununu 

çözmekle birlikte, tank hacmi ve maliyet artmaktadır. Diğer bir sorun 
ise, hidrojenin gaz haline geçmesi ile oluşan kayıplar ve yakıt ikmali 

zorluğudur. 

Neden hidrojen enerjisine ve dolayısıyla enerjiye önem 

veriyoruz? Bunu açıklayalım. 

Enerji Hayattır 

Bilindiği gibi enerji olmadan hiçbir varlık hayatını sürdüremez. 
İster canlı olsun, isterse cansız olsun; ister bitki olsun, isterse hayvan 

veya insan olsun; her varlık ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin edebildiği 

sürece hayatını sürdürebilir. Enerji yoksa hayat da yoktur. Kısacası 
varlıklar için enerji bir varlık-yokluk, bir hayat meselesidir. 

Bir insanın hayatını sürdürebilmesi için yemesi-içmesi gerekir. 
Besinler, hava ve su birer enerji kaynağıdır ve bu kaynaklar yeteri 

kadar sağlanamazsa insanın hayatını sürdürmesi mümkün değildir. 

Denilebilir ki insanın hayat mücadelesi bu girdileri sağlamak amacına 
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yöneliktir. İnsanlar ucuz, temiz ve devamlı enerji sağlamayı garanti 

altına almak için çeşitli birliktelikler ve yapılanmalar kurar ve ciddi 
mücadelelere girerler. 

Enerji Egemenliktir 

Enerji ile hayat arasındaki bu birebir ilişkiden dolayı enerji aynı 
zamanda bir egemenlik ve hükümranlık aracı olarak kullanılagelmiştir. 

Geçmişte olduğu gibi ve günümüzde de besin alanlarının ve enerji 

kaynaklarının kontrolü milletler mücadelesinde önemli bir ağırlığa 

sahiptir. 

20. yüzyılda özellikle sanayi devriminden sonra, kömür ve 
petrol, enerjiye dayalı mücadelede çok önemli birer stratejik kaynak 

haline gelmiş; bu kaynaklara sahip olmak, kontrol etmek, 

yönlendirmek ve yönetmek için sanayileşmiş ülkeler insanlığı iki 

büyük dünya savaşına sürüklemişlerdir. 

Milyonlarca insanın ölümüne, imparatorlukların yıkılmasına 
yeni devletlerin ortaya çıkmasına, kısacası dünyanın siyasi, coğrafi, 

ekonomik durumunun ve haritasının şekillenmesine sebep olan enerji 

odaklı bu hayati mücadele günümüzde de şiddetini arttırarak devam 

etmektedir. 

Bilindiği gibi, 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
100. yıldönümüdür. 600 yıllık Osmanlı Türk İmparatorluğu’nun 

temelleri arasında büyük bedeller ve gayretlerle 1923 yılında kurulan 

Cumhuriyetimiz Türk milletinin kıyamete kadar yaşama azim ve 

kararlılığının bir eseri olarak bugünlere gelmiştir ve daha güçlü, daha 
huzurlu olarak yarınlarda da var olmak için bütün engellere rağmen 

yoluna devam etmektedir. Bu istek ve iradenin sahibi, binlerce yıllık 

bir devlet, kültür ve medeniyet geçmişine ve geleneğine sahip olan 
Türk milletidir. 

Tarihi biçimlendiren en önemli etkenlerin başında gelen 
milletler mücadelesi 21. yüzyılda da bilgi gücüne dayalı ve enerji 

merkezli olarak acımasızca sürdürülmektedir. İçinde bulunduğumuz 

Avrasya ekseninde coğrafi, ekonomik, tarihi ve kültürel alanda önemli 
bir ağırlığa sahip olan ülkemiz, zengin petrol ve doğal gaz 

kaynaklarına sahip gelişmekte olan ülkelerle bu kaynaklara ihtiyaç 
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duyan gelişmiş ülkeler arasında önemli bir enerji iletim koridoru 

konumundadır. Bu konumundan dolayı, Türkiye önemli fırsatların 
yanında ciddi tehlikelerin de sıcak etkisi altındadır. 

Dün olduğu gibi bugün de enerji merkezli milletler mücadelenin 
göbeğinde bulunan ülkemizin varlığını tehdit etmekte, üzerinde 

oynanan oyunlar milletimizin huzurunu bozmakta ve insanlarımızda 

gelecek endişesi doğurmaktadır. Dün koskoca bir imparatorluğu 
kaybeden Türk milleti bugün de bölücü ve yıkıcı teröre binlerce 

insanını kurban vermekte; büyük ekonomik kayıplara uğramakta; 

nihayet Irak’ın petrol için işgal edilmesi sonucu adeta hedef ülke 
konumuna gelmiş bulunmaktadır. 

“Avrasya eksenini kim kontrol derse 21. yüzyılı da o kontrol 
eder” anlayışına dayalı olarak yürütülen enerji mücadelesi bölge dışı 

güçleri bölgeye taşırken, bölge ülkelerine refahtan çok kan ve gözyaşı 

getirmektedir. Kısacası bu bölgede “enerji hayattır.” 

Enerji Birincil Gündemimizdir 

Bu topraklarda yaşayan herkes, özellikle bu ülkeyi yönetme 

iddiasındaki her kişi ve kadro, enerji gerçeğini ciddiye almak 

durumundadır. Hayat ile ölüm arasında sürekli salınan bir sarkaç gibi 
kişisel ve toplumsal hayatımızı derinden etkileyen enerji konusunda 

insanlarımızın bilgilendirilmesi, toplumu yönetenlerin gerektiğinde 

demokratik yol ve yöntemlerle uyarılması, ihtiyaç duyulan sürekli, 
temiz ve güvenli enerji kaynaklarının hayatımıza kazandırılması 

amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, vatandaşlık görevi ve 

bir vatanseverlik faaliyetidir. Enerjide bu kadar önemli olan Hidrojen 

Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) İstanbul’da kurulmuştur. 

Bu kuruluşu inceleyelim: 

Bu merkezin kurulması husustaki anlaşma; 21 Ekim 2003 

tarihinde Viyana’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile UNIDO 
(Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü) arasında yapılmıştır. 

Türkiye adına anlaşmayı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. 

Mehmet Hilmi Güler imzalamıştır. 

İstanbul’da kurulan olan dünya hidrojen merkezi, UNIDO’nun 

oluşturacağı bir hibe fonuna sahip olmuştur. Anlaşmanın mali portresi 
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40 Milyon ABD Doları olmuştur ve Türk hükümeti merkeze arsa ve 

bina hibe etmiştir. Türkiye’nin UNIDO’ya aktaracağı parasal hibe 
miktarı ise 1,5 Milyon ABD Dolarını bulmuştur. Geri kalan hibeler ise, 

UNIDO bünyesinde olan diğer ülkeler tarafından yapılmaktadır. 

Üst organ olarak Direktör, ICHET Sekreteryası, Yönlendirme 

Komitesi (ikisi Türk olmak üzere dört üye) ve Uluslararası Bilimsel 

Dayanışma Kurulundan oluşan ve araştırmalara açık olan böyle bir 
merkezin İstanbul’da kurulması, ülkemizi uluslararası enerji 

sektöründe güçlü kılacaktır. Aynı zamanda ülkemiz enerji ile ilgili tüm 

araştırmalara maddi katkıda bulunmadan katılmış olmaktadır. Bunların 
dışında, ülkemizin en önemli enerji kaynaklarından borun, sodyum bor 

hidrür gibi bileşenlerinin de hidrojen enerjisi konusunda işleneceği bu 

merkezin ülkemizde kurulması bora önem veren tüm kuruluşların 

dikkatlerini de ülkemize çekmiş bulunmaktadır. 

ICHET’in başlıca amaçları 

- Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler arasında bir köprü 

vazifesi görmek, hidrojen araştırma, geliştirme ve yatırımcı kuruluşlar 
arasında bir koordinasyon sağlamak ve gelecekteki hidrojen teknolojisi 

ve endüstrisinin uygulama alanlarını tespit etmek, 

- Hidrojen teknolojisi uygulamalarında barışçıl ve kalkınmaya 

yönelik iş birliğini geliştirmek, 

- Hidrojen araştırma ve geliştirme çalışmalarının arttırılması 

için kalkınmış ülkelerin bilim adamlarını uzmanlarını doğrudan 

katkılarını sağlamak, 

- Kalkınmakta olan ülkelerin Ar-Ge merkezlerini ve 

programlarını desteklemek, hidrojen teknolojileri alanındaki yatırımları 
teşvik etmektir. 

ICHET’in faaliyetleri de 

- Uzun ve kısa dönemli atölye (workshop) çalışmaları, bilimsel 
toplantılar, bilim adamları ve uzmanların katılacağı uygulamalı eğitim 

programları düzenlemek, 

- Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak, 

- Danışmanlık hizmeti sunmak, 
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- Endüstri ile iş birliği kurmak. 

- Hidrojen enerjileri teknolojilerini tanıtmak amacıyla 

katılımcı ülkelere tekno-ekonomik çalışmalar, teknoloji izleme ve 

tahmini, Ar-Ge, teknoloji transferi, eğitim, burs ve danışmanlık hizmeti 
sağlamak olarak belirtilmiştir. 

ICHET’in çalışma kapsamı içinde 

- Hidrojen enerjisi politikası oluşturulması, büyük miktarda 
hidrojen üretimi ve hidrojen enerji teknolojilerinin uygulanmasının ve 

çevresel çalışmaların ekonomik analizi, 

- Diğer yenilenebilir enerji sistemleriyle hidrojen üretim 

tekniklerinin entegre edilmesi, 

- Hidrojen depolama teknikleri, 

- Klima sistemleri ve hidrojen depolamada hidrojen 

hidratlarının kullanımı, boru ile hidrojen nakli, 

- Sıvı hidrojen teknolojileri, 

- Hidrojenle çalışan taşıtlar (otobüsler, kamyonlar, 

otomobiller, iki ve üç tekerlekli taşıtlar), 

- Yakıt pili uygulamaları (desentralize enerji üretimi ve 

taşıtlar), 

- Hidrojen altyapısının geliştirilmesi, 

- Kimyada enerji üretiminde, gaz petrol endüstrisinde ve 

metalürjide hidrojen uygulamaları faaliyetleri yer almaktadır. 

Sonuç 

Bugüne kadar yapılan hidrojen enerjisi ile ilgili çalışmaları 
belirtmiş bulunuyorum. Bu arada enerjinin önemini de vurgulamış 

bulunuyorum. 

Yenilenemez enerji kaynaklarının (kömür, doğal gaz, petrol) 

ömrü belli olduğundan yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu enerji kaynağı da şüphesiz hidrojen enerjisidir. 

Güney Kore, hidrojen de çalışan aracı İstanbul Tüyap Oto-Show 

fuarında sergilemiş bulunmaktadır ve seri imalata 2015’de geçecektir. 
Söz konusu araç bir depo hidrojen ile 588 km gidebilmektedir. 
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Karadeniz’in 200 m altı hidrojen sülfür kaynağıdır. 

Yukarı bahislerde değinildiği gibi, hidrojenin gelişmesini 

sağlayan veya sağlayacak olan Hidrojen Teknolojileri Araştırma 

Merkezi’nin (ICHET) kapatılması gündemdedir. Bu durum Türkiye 
kadar diğer dünya devletleri bakımından bir kayıp olacaktır. Bunun 

önlenmesi ve faaliyetlerinin ara vermeden sürdürülmesi gerekmektedir. 

Bir an evvel hidrojen enerjisi sistemine geçmeye başlarsak, 

Türkiye’nin enerji, çevre, işsizlik ve kalkınma sorunlarına kalıcı bir 

çözüm getirmiş oluruz. Türkiye kendi enerji kaynaklarını yani su 
enerjisini, rüzgâr enerjisini, jeotermal enerjisini, güneş enerjisini, 

biokütleyi ve hatta kömürü ve linyiti kullanıp hidrojen üretebilir ki, bu 

da Türkiye’den döviz çıkışını azaltacaktır. Şimdiden planlanmasını 
yaparak ve gerekli kanunları çıkartarak iç ve dış özel yatırımcılar 

vasıtasıyla hidrojen üretimi tesislerinin ve hidrojen kullanacak olan 

araç ve gereçlerin üretimi için gerekli tesislerin yapılmasına 
başlanmasını sağlamalıyız. Planlanması bugün yapılan hidrojen üretim 

tesisi ancak üç sene sonra üretime geçebilecektir ve o zaman sudan, 

rüzgârdan, biyokütleden ve linyitden üretilen hidrojen, benzinden ve 

doğal gazdan daha ucuz olacaktır. Bu şekilde hidrojen süratle fosil 
yakıtların yerini alacak ve önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye’mizin 

yakıt ihtiyacını karşıladıktan sonra, Avrupa’ya da hidrojen ihraç edip 

döviz kazanmamamızı sağlayacaktır. 

Bunun Türkiye’ye faydaları şöyle sıralanabilir: 

- Petrol, doğal gaz ve kömür için sarf ettiğimiz döviz 

miktarları giderek düşecek ve netice de bütün yakıt ihtiyacımızı kendi 

birincil enerji kaynaklarımızla sağlamış olacağız. 

- Hidrojen enerjisi teknolojileri Türkiye’ye girecek ve bu 
konuda bilgi birikimi olacaktır. 

- Yeni iş sahaları açılacak, hem tarım da hem de sanayi de 
istihdam yaratılacaktır. 

- Türkiye, ürettiği fazla hidrojeni Avrupa’ya satıp döviz 
kazanacak ve kalkınmasını hızlandıracaktır. Türkiye temiz çevreye 

kavuşacaktır. 
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- Türkiye, Kyoto Protokolü kurallarına uymuş olacaktır. 

- Türkiye, dünyanın hidrojen enerji sistemine geçişinde emsal 

teşkil edecek ve önderlik edecektir. 

- Türkiye, teknoloji ihraç eden bir memleket olacak ve 

kalkınmasını hızlandıracaktır. 

Hidrojen enerjisine geçiş Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımızı ve de dış ticareti 

ilgilendirmektedir. 

Zirveler ve konferanslar çeşitli devletlerde yapılmaya 

başlanmıştır. Türkiye olarak böyle bir zirveye 2020 yılı için talip 

olmuş bulunuyoruz. 

Zirveyi alabilirsek, bu zirve İstanbul’da yapılacaktır. 

Böyle bir zirvede devlet başkanlarını ve konuyla ilgili bakanları 

ve de uzmanları, akademisyenleri bir araya getirmiş olacağız ve 
dünyanın hidrojen enerjisine geçiş yol haritasını da onaylatmış 

olacağız. İstanbul’da yapılacak böyle bir zirvenin Türkiye’mize politik 

ve tanıtım alanlarında da büyük faydaları olacaktır. 

Bu merkez (ICHET) hâlen Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı’na bağlıdır. Türkiye, UNİDO (Birleşmiş Milletler Sinaî 
Kalkınma Teşkilatı) üyedir. Diğer dünya devletlerinin Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlıkları da bu teşkilata üyedir. 

Hidrojen ve taşımacılığında bor kullanıldığı takdirde ve bu 

değerlendirmede Türkiye enerji ithal eden bir ülke değil; enerji ihraç 

eden bir ülke olacaktır. 
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Birinci Oturum Başkanı Açılış Konuşması 
 

Mesut Hakkı CAŞIN
*
 

 

Komutanım, Hanımefendi ve Beyefendiler, 

Bugün çok önemli bir konu olan Kafkaslar ve Karadeniz konulu 
SAREN tarafından hazırlanan konferansı yönetme lütfunu bize 

bahşettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunarım. 

Elbette ki komutanımın ve hocamızın ifade ettiği gibi Türk 

tarihinde fevkalade önemli olan Karadeniz, büyük güçlerin şiddetli 

rekabetine sahne olmaktadır. Türkiye olarak bütün bu gelişmeleri 
dikkatle izlemekteyiz; çünkü bu, Türkiye’nin milli menfaatlerini 

yakından ilgilendirmektedir. Gelecekte de orta ve uzun vadede 

sonuçların bugün alınacak pozisyona bağlı olacağını düşünüyorum. 

Niçin bu konferans bu kadar önemli? 

Malumunuz olduğu üzere, Soçi Olimpiyatları yapılırken, 

birdenbire bir uçağın kaçırılması bölgeye olan ilgiyi artırmıştır. Ancak 

                                                   
* Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, 
e-posta: mcasin@yeditepe.edu.tr.  
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bana göre Karadeniz aslında Akdeniz, Karadeniz ve Hazar 

Denizi’ndeki enerji kaynaklarının büyük güçler tarafından paylaşıldığı 
bir enerji mücadelesidir. O halde Kafkasya, Karadeniz ve Balkanlar, 

aynı zamanda Orta Asya’ya açılan, Avrupa gibi önemli ve Çin gibi 

yükselen ekonomik güçlerin enerji alanı olmaktadır. Bu kapının 
içerisinde iki-üç tane önemli dönem vardır. Bunlardan ilki I. Dünya 

Savaşı ve Osmanlının tasfiyesi; ikinci dönem II. Dünya Savaşı 

sonrasındaki Soğuk Savaş Dönemi; üçüncüsü de Sovyetler yıkıldıktan 

sonra Yalta düzenini sorgulayan gelişmeler olmuştur. Buradan 
bakıldığında, sanki Suriye kriziyle beraber bir bilek güreşinin devam 

ettiğini görüyoruz. Ancak Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgali, 

AGİT ve MİNSK’in buradaki başarısızlığı, 2008 Gürcistan-Rusya 
Savaşı, NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin doğuya doğru genişlemesi ve 

bu süreç içerisinde Füze Kalkanı projesinin buraya yerleştirilmesi 

“Acaba bu güçler dengesi içerisinde Türk egemenliği ve Rus 
egemenliği arasında bir rekabet var mıdır?” sorusunu öne 

çıkarmaktadır. Ancak Türk tarihi açısından ve gelecekte de bu denizin 

senedi Türkiye’nin elinde bulunmaktadır. Bu senet de 1936 Montrö 

Boğazlar Sözleşmesidir. 

Her ne kadar Stalin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Boğazları 
kontrol etmek ve Kars ve Erzurum’u almak istemişse de ABD’nin 

NATO ile Türkiye’yi desteklemesinin içerisinde başarısızlığa 

uğramıştır. Bugün gelinen noktada, Ukrayna’nın aslında çok büyük bir 

ekonomik krizde devletini idare edemeyecek şekilde 35 milyar dolar 
borçlanması AB, ABD ve Rusya arasında ciddi bir çatışmaya sebebiyet 

vermektedir. Bu ekonomik kriz, aynı zamanda bu ülkenin by-pass 

edilip edilmeyeceği sorun savını ortaya çıkarmaktadır. Pekâlâ, Türkiye 
burada ne yapabilir? 

Bana göre bu kriz, TANAP’ın (Trans Anadolu Doğal gaz Boru 
Hattı Projesi’nin) öne çıkmasını sağlamıştır. Güney Akımı Rusya 

Karadeniz’den geçiriyorsa da, Türkiye de TANAP vasıtasıyla hem 

Balkanlar hem de Orta Doğu ve Avrupa’da söz sahibi olabilecek 
önemli rekabet fırsatını yakalamıştır. Bugün Avrupa Parlamentosunda 

bu yönde ciddi gelişmeler vardır. Amerika-Rusya mücadelesinden 

baktığımızda bir başka oyuncu da burada dikkatlerden kaçmaktadır. 



Birinci Oturum Başkanı Açılış Konuşması 
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Rusya’nın Zaporozski bölgesinde Çin’in kiraladığı topraklar vardır ve 

bugün bu bölge, Belçika ve Ermenistan’ın topraklarından daha 
büyüktür. Demek ki burada Çin çok önemli bir oyuncudur. Aynı 

şekilde Belarus’ta da Rusya’nın ve Çin’in varlık gösterdiğini 

görüyoruz. Buradaki tüm büyük kentlerde, Kiev’de ve Minsk’te 
100.000 Çinli’nin varlığı bugün bilinmektedir. Obama burada bunun 

bir bedeli olacağını ifade etmiştir. Ama bu bedelin çok fazla olacağını 

ben zannetmiyorum. Çünkü Almanya’nın Rusya ile 76 milyar Euro 

değerinde dış ticareti vardır ve AB’ne toplam gazın %42’si, gelecekte 
de %70’i, petrolün ve kömürün de %30’u Rusya’dan gelmektedir. 

Hatta Putin, Alman Parlamentosunda yaptığı son konuşmasında 

“Petrolü ve gazı ben veriyorum; odun mu yakacaksınız?” diye sorunca 
Alman parlamenterler gülmüştür ve Putin “Odun da bende var, 

Sibirya’da var.” diye eklemiştir. Ama bu oduna kalmayacak iş, bana 

göre. 

Dışişleri Bakanı Lavrov da “Bizi G-8’den kovamazsınız.” dedi. 

Şimdi bu yaptırımlar, yeni bir pazarlığı ortaya çıkardı. Bugün geri 
adım atan bir Rusya’yı görüyoruz. Biliyorsunuz, Rusya, en son 

Lavrov’la müzakere içerisinde ve Kırım’ın statüsüne karşı, 21 Şubat 

statüsüne geri dönülmesini öngörüyor. Yani Yanukoviç’in geri 
döneceği bir statünün olmasını ve seçimlerin derhal yapılmasını 

öngörüyor. Tabi bu, bana göre, diplomatik müzakerenin asıl caydırıcı 

noktası, Rus ordusunun Ukrayna sınırında yapmış olduğu yığınak ve 

dünyada görülmedik bir şekilde Kırım’ı de fakto olarak işgali, 
uluslararası hukuk açısından da tartışmalara sebebiyet vermiştir. 

NATO Genel Sekreteri Rassmussen, bundan büyük bir kaygı 

duyduklarını ifade etmekle beraber; Dışişleri Bakanı Lavrov bugün 
sabah yaptığı açıklamada “İşgal planımız yoktur” dese de 

Transdinyester bölgesindeki Rusların, Rusya ile tıpkı burada olduğu 

gibi birleşme talebinde bulunmaları, bu sürecin son derece hareketli 

olacağını gösterir. Tabi Türkiye de bunları izleyecektir.  

Sayın Komutanım, müsaadenizle ben şimdi oturumu 
başlatıyorum. 
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Ukrayna Özelinde Doğu-Batı İkilemi: 

Batı-Rusya İlişkilerinde bir Dönüm Noktası mı? 

Ukraine’s East-West Dilemma: 

Is it a Turning Point in West-Russia Relations? 
 

Esra HATİPOĞLU
*
 

 

Öz 

Son günlerde özellikle Ukrayna özelinde Batı (ABD, AB) 

dünyası ve Rusya arasında yaşanan gerginlik, hem Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından bu yana Batı’nın eski Sovyet alanında 

uyguladığı politikaların etkinliğine, hem de söz konusu alanda yer alan 

ülkelerin Rusya’ya olan bağımlılıklarının yarattığı kırılganlıklarına 
ilişkin tartışmaları alevlendirmiştir. Nitekim Ukrayna’nın AB ile 

müzakerelerini 2007’de başlayıp, 2012’de tamamladığı ve Kasım 

                                                   
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: esrhat@gmail.com. 
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2013’de gerçekleştirilen Doğu Ortaklığı Vilnius Zirvesi öncesinde 

Zirve’de imzalanması beklenen Ortaklık (Association) Anlaşması’nı 
milli çıkarları (özellikle ekonomisinin içinde bulunduğu kötü durumu) 

gerekçe göstererek askıya aldığını açıklaması ve anlaşmayı yeniden 

görüşmek için AB’den altı aylık süre talebinde bulunmasıyla tetiklenen 
olaylar birkaç ay içinde Kırım’ı Ukrayna’dan kopma noktasına 

getirmiştir. İşte bu makalenin de öncelikli amacı Batı dünyası ile 

Rusya arasında sıkışmış bir ülke görüntüsü veren Ukrayna’nın 

durumunu açıklığa kavuşturmak, geleceğine ilişkin olması muhtemel 
dönüşümleri incelemektir. Makalede ayrıca Batı dünyası ve Rusya 

arasında yaşanan gerginliğin temel parametreleri de ele alınacak ve 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Batı’nın ve Rusya’nın 
Ukrayna’ya karşı uyguladığı politikaların etkinliği karşılaştırmalı 

olarak analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ukrayna, Rusya, Ortaklık Anlaşması. 

 

Abstract 

The latest tension between the Western world (USA, EU) and 

Russia due to Ukraine crisis have increased the discussions both about 
the efficiency of the Western policies applied in the ex-Soviet space 

since the disintegration of the Soviet Union and the vulnerability of 

those countries caused by their dependency on Russia. Likewise the 
events which started with the decision of Ukraine to delay signing of 

the Association Agreement (negotiations started in 2007 and finished 

in 2012) with the EU just before the Eastern Partnership Summit in 

Vilnius in November 2013 due to national interests (bad economic 
conditions) within a few months “brought Crimea into Russia”. The 

main aim of this article is to clarify Ukraine’s East-West dilemma and 

to discuss possible outcomes in the future. Apart from that in the 
article, the main parameters of the tension between Western world and 

Russia will also be dealt and the efficiency of the Russian and Western 

policies in the concerned region will be analysed in comparative 
perspective. 

Key Words: Ukrania, Russia, Association Aggreement. 
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Giriş 

Ukrayna’nın AB ile müzakereleri 2007’de başlayıp 2012 yılında 

tamamlanan ve kendisinin de dâhil olduğu Doğu Ortaklığı’nın 28-29 

Kasım 2013’de düzenlenen Vilnius Zirvesi’nde imzalanması beklenen 
Ortaklık (Association) Anlaşması’nı Zirve’den bir hafta önce (21 

Kasım 2013) milli çıkarları (özellikle Ukrayna ekonomisinin içinde 

bulunduğu kötü durumu) gerekçe göstererek askıya aldığını açıklaması 
ile ülke içerisinde AB yanlısı ve hükümet karşıtı protestolarla başlayan 

kriz ve krizin devamındaki bir-iki ay içinde Rusya’nın Kırım’ı ilhakı 

olayların arka planında yer alan Batı-Rusya karşıtlığını iyice görünür 
kılmıştır.

1
 Nitekim krizin başından itibaren gerek akademik ve gerekse 

de görsel ve işitsel medyada yapılan tartışmalar Ukrayna’dan çok 

Ukrayna üzerinden Batı ile Rusya arasındaki tarihsel hesaplaşma, 

rekabet ve güç mücadelesine odaklanmış, bu tartışmalarda da 
çoğunlukla mevcut durumu nitelendirmek üzere eskinin 

“dinamiklerini, korkularını, algılamalarını” çağrıştıracak kavramlar 

(“yeni Soğuk Savaş” gibi) kullanılmaya başlanmıştır.
2
  

Bu tür tartışmaların işlevsel olduğu gerçeğini kabul etmekle 

birlikte, mevcut krizin dinamiklerini anlamak adına Ukrayna’nın Batı-
Rusya ikileminin

3
 de tartışmalara dâhil edilmesi, nihayetinde Batı-

Rusya gerginliğinin yaşanmasına zemin teşkil eden Ukrayna olduğuna 

göre, Ukrayna’nın da tarihsel, demografik ve coğrafi özelliklerinin 
krizin şekillenmesinde önemli olduğunun altının çizilmesi 

                                                   
1 M. David, “Russia or EU? Ukraine Torn by the Horns of a Dilemma”, 
http://www.sbs.com.au/news/article/2014/02/22/russia-or-eu-ukraine-torn-horns-
dilemma, 22 Şubat 2014; M. Urban, “Ukraine Crisis: Is this Cold War II?”, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-26724267, 24 Mart 2014. 
2 M. Urban, “Ukraine Crisis: Is this Cold War II?”, http://www.bbc.com/ news/world-
europe-26724267, 24 Mart 2014; S. Cohen, “The Ukraine Crisis could Trigger ‘a New 

Cold War Divide’”, http://www.thenation.com/blog/178477/stephen -cohen-ukraine-
crisis-could-trigger-new-cold-war-divide, 20 Şubat 2014. 
3 “Battle for Ukraine-Springtime in Kiev, or Just Another Winter Storm?”, 
http://www.the-american-interest.com/wrm/2014/02/22/springtime-in-kiev-or-just-
another-winter-storm/, 22 Şubat 2014. 
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gerekmektedir. Bu durumda üzerinde durulması gereken birbiriyle 

bağlantılı üç ana tema ortaya çıkmaktadır: Ukrayna’nın Batı-Rusya 
ikilemi, Batı-Rusya ilişkilerinde Ukrayna’nın belirleyici rolü ve söz 

konusu krizin dünya politikası açısından önemi
4
.  

Krizin bugün geldiği noktadan bakıldığında da söz konusu bu üç 

ana temaya ait cevaplarının verilmesi için henüz erken olan (kriz hali 

artarak devam ettiği için) aşağıdaki sorular akla gelmektedir. 
Ukrayna’nın Batı-Rusya ikilemine ilişkin gündemin en temel sorusu 

Ukrayna’nın geleceğinin ne olacağı sorusudur. Buradaki en önemli 

meseleler Ukrayna’nın geleceğini şekillendirmede Ukrayna dışında 
kim (ya da kimlerin) belirleyici olacağı; Ukrayna’nın daha fazla 

bölünüp bölünmeyeceği (Rusya’nın müdahalesinin Doğu Ukrayna’ya 

uzanıp uzanmayacağı); 25 Mayıs 2014’de yapılması planlanan 

seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılamayacağı; seçimlerin 
gerçekleşmesi halinde bile seçim sonrasında ülkede istikrar sağlanıp 

sağlamayacağı ve Ukrayna’nın bundan sonra NATO, AB, ABD ve 

Rusya ile ilişkilerini dengeleyip dengeleyemeyeceğidir.  

Konu Batı-Rusya ilişkilerinde Ukrayna’nın belirleyici rolü 

açısından ele alındığında ise ana soru Batı-Rusya ilişkilerinde Ukrayna 
bağlamında yaşanan bu krizin ilişkinin diğer boyutlarına etkisinin ne 

olacağıdır. Bu durumda da enerjiden, yatırımlara, NATO’nun 

genişlemesinden, Suriye krizinin ortaklaşa çözümüne kadar birçok 
konu gündeme gelmektedir. Krizin dünya politikası açısından önemi 

tartışmalarının soruları ise krizin başta İran ve Suriye olmak üzere Orta 

Doğu ve benzeri bölgelere nasıl yansıyacağı ve Çin, Japonya gibi 

ülkelerin Ukrayna krizine veya çözümüne nasıl müdahil 
olabilecekleridir.  

 

 

                                                   
4 T.G. Ash, “At Stake in Ukraine’s Drama is the Future of Putin, Russia and Europe”, 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/21/ukraine-putin-russia-europe-
independence-disintegration, 21 Şubat 2014. 
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Ukrayna’nın Batı-Rusya İkilemi 

48 milyon nüfuslu Ukrayna
5
 aslında “bölünmüş” bir ülkedir.

6
 

Ülkenin (Kırım dâhil) yaklaşık %78’i etnik bakımdan Ukraynalı, 

%17’si etnik bakımdan Rus’tur, ancak ülkede etnik bakımdan 
Ukraynalı olup, Rusça konuşan Ukraynalılar da var. Etnik Ruslar 

Ukrayna’nın doğusunda (sanayileşmiş) ve güneyinde Rusya sınırına 

yakın; etnik Ukraynalılar ise daha çok batıda (tarıma dayalı) yaşıyor. 
Ülke 24 bölge, 1 özerk bölge (Kırım Özerk Cumhuriyeti) ve 2 bölge 

statüsünde kentten (Kiev, Sivastopol) meydana geliyor (Bu, Kırım’ın 

ilhak edilmesinden önceki durumdur). Ülkenin doğusunda çoğunluk 
Ortodoks, batısında Katolik’tir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 

itibaren bu yerleşik bölünmüşlük hep var ve bu bölünmüşlük aslında 

ülkede istikrarın bozulması istendiğinde kullanılacak ciddi bir 

potansiyeli hep barındırıyor.
7
 Bu kırılganlığın yanı sıra, Ukrayna’nın 

bugün bile hâlâ ucuz Rus enerji arzına bağımlı bir ekonomiye sahip 

olması, Rusya’nın da bu bağımlılığı devam ettirme isteği ve 

Ukrayna’nın Batı’ya yakınlaşma girişimlerini yavaşlatmak üzere 
kullanmaktan çekinmemesi konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. 

Öte yandan ülkenin bir Turuncu Devrim geçmişi de var; ekonomik 

problemleri çözmeye yetmeyip 2010’da Viktor Yanukoviç’i bu kez 
meşru bir seçim (7 Şubat 2010’da gerçekleştirilen ikinci tur başkanlık 

seçimi) zaferi sonucu devlet başkanlığına getiren.  

Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana hemen hemen tüm 

seçimler Batı yanlısı ve Rusya yanlısı adaylar arasındaki rekabete 

sahne oluyor. Seçim sonunda oylar da yine Ukrayna’nın 

bölünmüşlüğünü yansıtır nitelikte dağılıyor. Aslında ülkede her iki 
etnik gruptan da hem Avrupa ile hem de Rusya ile iyi ilişkiler 

geliştirerek ülkenin denge siyaseti ya da çok taraflı siyaset yürütmesini 

                                                   
5 P. Kubicek. The History of Ukraine (Greenwood Press, 2008). 
6 E. Conant, “How History, Geography Help Explain Ukraine’s Political Crisis”, 
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/01/140129-protests-ukraine-russia-
geography-history/, 29 Ocak 2014. 
7 A. Wilson, The Ukrainians: Unexpected Nation (Yale University Press, 2002). 
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isteyenler de var ama bunlar bu kriz sürecinde etkin ve belirleyici 

olabilmiş değiller.
8
  

Mevcut krizin çıkması ve büyümesinden ise Rusya Batı’yı, Batı 

da Rusya’yı sorumlu tutuyor ve suçluyor. Rusya’ya göre, Batı, 
Ukrayna’ya kendi girişimi olan Gümrük Birliği’ne dâhil olmak yerine 

kendisiyle Ortaklık Anlaşması imzalaması için baskı yapıyor; Batı’ya 

göre ise, Rusya, AB ile ortak girişimde bulunmaması için Ukrayna’yı 
tehdit ediyor. Aslında kriz Ukrayna’da patlak veriyor ama gerisinde 

Ukrayna’daki mevcut bölünmüşlüğün kullanıldığı bir Batı-Rusya 

mücadelesi var. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarını, 
“kırmızı” çizgilerini görmeye çalışıyor. 

Batı-Rusya İlişkilerinde Ukrayna 

Krizin başından itibaren AB gerek Yüksek Temsilci’nin 

ziyaretleri, gerek üye devlet yetkililerinden gelen açıklamalar, 
kınamalar ve sert uyarılar, gerekse de krizin ilerlemesi ile uygulamaya 

soktuğu şiddet olaylarında sorumluluğu bulunanların mal varlıklarını 

dondurma ve AB’ye seyahatlerini engellemeye yönelik yatırımlar
9
 

yoluyla aktif bir rol oynama çabası içinde. Ancak bu ne Kırım’ın 

Rusya’ya ilhakını engelleyebilmiş
10
, ne de krizin çözümüne katkı 

sağlamış durumda. İşte bu sonuç bizi tam da AB’nin 1990’lardan beri 
uyguladığı genelde bölge, özelde de Ukrayna politikasının etkinliği 

tartışmasına götürüyor.
11

 Yani aslında sorun ya da bir başarısızlık varsa 

konjonktürel değil; daha yapısal gibi. 

                                                   
8 R. Coalson, “Ukraine’s East-West Dilemma Evokes Century-Old Memories”, 
http://www.rferl.org/content/ukraine-drive-west/25175644.html, 21 Kasım 2013. 
9 B. Waterfield, “Ukraine Crisis: EU Sanctions Target Separatists and Russian Spies”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10795372/Ukraine-crisis-

EU-sanctions-target-separatists-and-Russian-spies.html, 29 Aralık 2014. 
10 “Why Crimea is so Important to Russia?”, http://gulfnews.com/news/world/usa/why 
-crimea-is-so-important-to-russia-1.1305604, 18 Mart 2014. 
11 I. Carver, “Georgia and Ukraine: The EU Dilemma”, http://journal-neo.org/ 
2013/12/08/georgia-and-ukraine-the-eu-dilemma/, 8 Aralık 2013. 
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 Günümüzde daha çok kendi iç sorunlarına odaklanan AB’nin 

yaşadığı tüm zorluklara (son genişleme süreçlerinin getirdiği 
hazmetme problemi, ekonomik kriz ve bu krizin yarattığı artçı şoklar 

vs.) rağmen mevcut koşullar değerlendirildiğinde, öncelikle kendi 

yakın çevresinde, sonrasında da küresel boyutta gerçekleşen olaylara 
ilgisiz kalamadığı doğru.

12
 Nitekim AB, Ukrayna’da da başından beri 

geliştirdiği çeşitli araçlar vasıtasıyla amaçlarını gerçekleştirmeye ve 

karşılaştığı zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Ancak Ukrayna 

özelinde değerlendirildiğinde, ülkenin AB’den beklentileri (öncelikle 
ekonomik sorunların çözümü vs.) oldukça yüksek olmasına rağmen, 

özellikle yaşadığı son ekonomik krizin etkisindeki AB’nin kapasitesi 

bu beklentileri karşılamaktan oldukça uzak görünüyor.
13

 

AB’nin Ukrayna için öngördüğü “üyelik” perspektifi ve somut 

taahhütler vermekten uzak Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı 
girişimleri de Ukrayna tarafından yeterli girişimler olarak 

değerlendirilmiyor. Bu çerçevede gerçekten de AB’nin Ukrayna’ya 

yönelik etkin ve tutarlı bir dış ve güvenlik politikası oluşturabildiğini 
söylemek mümkün değil. Son dalga ile oldukça yüksek sayıda ve 

birbirinden çok farklı üye ile genişleyen AB’nin hazmetme 

kapasitesinin zorlanmasının getirdiği etkiyle “yumuşak gücünün” en 
önemli unsurlarından olan “genişlemeyi” en azından şimdilik (yakın ve 

orta vadede) rafa kaldırması AB’nin çekiciliğini azaltmış, 

güvenilirliğini de zedelemiş durumda. Öte yandan Lizbon Anlaşması 

ile AB’nin daha tutarlı ve şeffaf dış politika izleyebileceği 
beklentilerinin de gerçekleşmemesi, dahası çeşitli kurumlar arasında 

daha da belirginleşen yetki karmaşası sonucunda dış politikanın 

yürütülme sürecinin daha da içinden çıkılmaz hale gelmesi, AB’nin 

                                                   
12 A. Higgens, “Ukraine Upheaval Highlights EU’s Past Miscalculations and Future 
Dangers”, http://www.nytimes.com/2014/03/21/world/europe/ukrainian-tumult-high 
lights-european-unions-errors.html, 20 Mart 2014. 
13 “European Council Conclusions”, EUCO,7/1/14, http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf, 21 Mart 2014. 
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hem genelde hem de Ukrayna özelinde politika oluşumunu olumsuz 

yönde etkilemekte. 

AB’nin Ukrayna’daki bugünkü varlığı daha çok “yumuşak 

gücün” araçları olan ekonomik ve teknik işbirliği ile sınırlı kalmakta, 
siyasi konular (demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğü) 

ikili programlar çerçevesinde ele alınmakta. Yine Rusya’nın bölgede 

önemli ve özel bir konumunun bulunması ve çoğu zamanda, özellikle 
de AB ile çakışan yakın çevreye ilişkin çıkarlar söz konusu olduğunda 

bu rolünü yapıcı olmayan biçimde kullanmayı tercih etmesi AB’nin 

bölgedeki varlığını zorlayan nedenler arasında sayılabilir. 

Nitekim Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2008’de yaşanan 

sıcak çatışmayla daha fazla hissedilmeye başlanan, son olarak da 
Ermenistan’ın AB ile Ortaklık Anlaşması imzalama arifesinde Rusya 

önderliğindeki Gümrük Birliği’ne katılma ve Ukrayna’nın da AB ile 

imzalaması beklenen Ortaklık Anlaşması’nı askıya alma kararları ile 
iyice belirginleşen Rusya’nın bölgedeki ağırlığı “AB bölgede 

kaybeden taraf mı oluyor?” sorularının daha sık sorulmasına neden 

olmakta. Yine AB’nin de enerji bağlamında Rusya’ya olan bağımlığı 

konuyu daha da çetrefilli bir hale sokuyor. Daha önemlisi Rusya da 
AB’nin ne yapıp ne yapamayacağının farkında. Almanya’nın 

arabuluculuğundan medet umuluyor ama Almanya’nın da AB’nin 

ortak çıkarları uğruna Rusya ile karşı karşıya gelmeyi ne kadar göze 
alacağı tam bilinemiyor.

14
 

ABD de AB ile benzer bir tutum içinde. Krizin çözümünde aktif 
bir aktör olarak yer alırken, daha çok Rusya’ya uygulanacak 

yaptırımlar
15

 ve Ukrayna’ya yapılacak yardımlar üzerinden politika 

üretiyor. Asıl amaç mevcut krizi çözüme kavuşturmak yanında, 

                                                   
14 “The Future of EU-Ukraine Relations”, Scenario Team EU-Ukraine 2030, 

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10608.pdf, Mart 2014; “Appeal to Russia’s 
Political Reason”, http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2014/03/ 2014-
03-13-regierungserklaerung-merkel-ukraine.html?nn=393344, 13 Mart 2014. 
15 “Fact Sheet: Ukraine-Related Sanctions”, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/03/17/fact-sheet-ukraine-related-sanctions, 17 Mart 2014. 
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Rusya’nın bölgede elini sağlamlaştırmasını önleyerek bundan sonra 

olması muhtemel girişimleri için ön almaya çalışmak. Çatışmaların 
barışçıl yollarla çözümü, egemenlik, bağımsızlık ve toprak 

bütünlüğüne saygı ilkelerine vurgu hep var. Rusya bu ilkelere meydan 

okudukça, yeni strateji üretme zorunluluğunun yarattığı kaygı, telaş 
ABD’nin hareket serbestisini daha da kısıtlıyor.

16
 Rusya’ya karşı 

yeknesak bir Batı duruşundan söz etmek de pek mümkün değil. Dahası 

Ukrayna hâlâ Batı’nın ortak önceliği olabilmiş değil. Şimdilik ek 

yaptırımlar Batı tarafından en çok kullanılan tehdit.
17

 G8’den 
çıkarılmış ve yaptırım uygulanan bir Rusya “yakın çevre” politikasını 

ve “kırmızı” çizgilerini değiştirir mi çok olası gözükmüyor ama bunu 

zaman gösterecek.
18

 

Rusya’ya gelince Ukrayna, Batı’nın ne kadar önceliği değilse, 

Rusya’nın o kadar önceliği. Yani aslında Ukrayna için politika üretmek 
Batı için “lüks” sayılabilecekken Rusya için “yaşamsal” önemde. 

Ukrayna, Rusya algısında, bir dış politika meselesinden ziyade hâlâ bir 

“iç” sorun. Ukrayna’da kaybetmek demek, aslında Rusya için Batı’ya 
karşı kaybetmek kadar “Sovyet” geçmişini kaybetmek

19
 ve önceliği 

olarak gördüğü NATO ve AB’yi söz konusu bölgeden uzak tutmak ve 

eski Sovyet ülkelerindeki Rus etnik azınlığı ve çıkarlarını korumak 
gibi iki “kırmızı” çizgisinin de aşılması demek. Hatta Vladimir 

                                                   
16 H. LaFranchi, “Ukraine Crisis: EU, US Poised to Slap Tough Sanctions on Russia”, 
http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/2014/0314/Ukraine-crisis-EU-US-
poised-to-slap-tough-sanctions-on-Russia, 14 Mart 2014. 
17 J. Cassidy, “The US’s Putin Dilemma:Talk Tough and Then What?”, 
http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2014/03/the-us-putin-dilemma-
tough-talk-and-then-what.html, 2 Mart 2014; D.M. Herszenhorn, M. Landler ve A. 
Smale, “With Military Moves Seen in Ukraine, Obama Warns Russia”, 

http://www.nytimes.com/2014/03/01/world/europe/ukraine.html?_r=0, 28 Şubat 2014. 
18 “Statement of G7 Leaders on Ukraine”, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/03/12/statement-g-7-leaders-ukraine, 12 Mart 2014. 
19 Address by President of the Russian Federation”, http://eng.kremlin.ru/ news/6889, 
18 Mart 2014. 
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Putin’in üçüncü başkanlık döneminin en önemli hedefi olarak gördüğü 

Avrasya Birliği’nin
20

 oluşumunun da yara alması demek. 

Ukrayna Krizinin Dünya Politikasına Etkisi 

Öte yandan Ukrayna krizinin elbette dünya politikasına da 

etkileri kısa zamanda hissedilmeye başlayacak. Bu etkilerden en 
önemlilerinden biri kuşkusuz “toprak çatışmaları”, “self-

determinasyon” ve “sınırların güç kullanılarak değiştirilmesi” gibi 

kavramların yeniden gündeme gelmesi ve bu gündeme gelişin yarattığı 

“güvensizlik” hali olacak.
21

 Buna paralel olarak “uluslararası hukukun” 
işlevselliği ve yaptırım gücünün yeniden değerlendirilmeye muhtaç 

hale gelmesi de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacak gibi 

gözüküyor.  

Öte yandan “güç kullanımının” sonradan değiştirilmesi mümkün 

olmayan de facto durumlar yaratabilecek biçimde etkin olarak 
kullanılabileceğinin görülmesi bundan sonra başka aktörlerin de benzer 

yollara başvurabileceği olasılığını gündeme getirecek.
22

  

Ukrayna krizinin bir başka etkisi de, Suriye ve İran gibi mevcut 

uluslararası sorunların çözümüne katkı açısından Rusya ve Batı 

arasında nasıl bir kırılma yaratacağı tartışmalarına yol açması. Yine 

                                                   
20 “Battle for Ukraine- Springtime in Kiev, or Just Another Winter Storm?”, 

http://www.the-american-interest.com/wrm/2014/02/22/springtime-in-kiev-or-just-
another-winter-storm/, 22 Şubat 2014; A.Kawato, “Before the Emotions Bring a New 
World Order: Look into the Real Situation in Ukraine”, http://carnegie.ru/2014/ 
03/03/before-emotions-bring-new-world-war-look-into-real-situation-in-ukraine/h28m, 
3 Mart 2014. 
21 “EU Strengthens Sanctions against Actions Undermining Ukraine’s Territorial 
Integrity”, 8049/14, Presse 174, http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ 
pressdata/EN/foraff/141741.pdf, 21 Mart 2014. 
22 W. Cook, “Today Crimea, Tomorrow Estonia?”, http://www.spectator.co.uk/ 

features/9153391/estonias-angst/, 8 Mart 2014; H. Hawksley, “Ukraine Crisis: Could 
Trans-Dniester be the Next?”, http://www.bbc.com/news/world-europe-26662721, 20 
Mart 2014; J.D. Sachs, “Ukraine and the Crisis of International Law”, 
http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d--sachs-sees-in-russia-s-annexa 
tion-of-crimea-the-return--with-us-complicity--of-great-power-politics, 24 Mart 2014. 
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Çin gibi ülkelerin krize ve çözümüne ilişkin yaklaşımları da önemli 

girdiler haline gelecek.
23

 

Ukrayna krizinin bir diğer etkisi bundan sonra Rusya’nın ve 

“yakın çevre” politikasının nasıl ele alınması gerektiği üzerinde daha 
fazla düşünülmesi zorunluluğunun ortaya çıkmış olması. Bu bağlamda 

Rusya’yı karşımıza mı almak istiyoruz, birlikte mi hareket etmeliyiz, 

bölge politikasını Rusya olmadan geliştirmek mümkün mü soruları 
daha sık sorulacak. 

Ukrayna krizinin bir başka etkisi ise eski Sovyet alanında yer 
alan ülkelerin Rusya’ya karşı nasıl bir politika izlemeleri gerektiği 

hakkında bir kez daha düşünmek zorunda kalmış olmaları. Nitekim 

BM’de yapılan Kırım’la ilgili oylamada, eski Sovyet alanında yer alan 
ülkelerin oylamadaki tutumlarına bakıldığında Rusya’nın sorgusuz 

sualsiz yanında olmak isteyen ülke sayısının oldukça az olduğu göze 

çarpmakta.
24

  

Tüm bu etkilerin boyutları zaman içinde daha iyi anlaşılacak. 

Ancak görünen o ki tüm bu etkiler bireysel ya da etkileşim halinde bizi 
uzun vadede de olsa bambaşka bir dünyayla karşı karşıya getirme 

potansiyeline sahip. 

Sonuç 

Şimdi herhangi bir olağanüstü durum söz konusu olmazsa        

25 Mayıs 2014’de Ukrayna’da seçimler yapılacak gibi gözüküyor. 

Devlet Başkanlığı için adaylar başvurularını tamamlamış durumda. 

Hali hazırda ülkede “çikolata kralı” olarak bilinen milyarder iş adamı 
Petr Poroşenko

25
 en güçlü aday olarak değerlendiriliyor. Öte yandan 

                                                   
23 S. Ding, “China’s Dilemma in Ukraine Crisis”, http://www.eastwestcenter.org/sites/ 
default/files/private/apb255.pdf, no:255, 27 Mart 2014. 
24 E.M. Lederer, “Russian Annexation of Ukraine’s Crimea Illegal: UN General 

Assembly”, http://globalnews.ca/news/1234497/russian-annexation-of-ukraines-crimea 
-illegal-un-general-assembly/, 27 Mart 2014. 
25 “Klitschko Endorses Poroshenko for President, will Run for Kyiv Mayor Instead”, 
https://www.kyivpost.com/content/politics/klitschko-endorses-poroshenko-for-preside 
nt-will-run-for-kyiv-mayor-instead-341322.html, 29 Mart 2014. 
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Rusya’nın Ukrayna’daki varlığı da Kırım’ın ilhakı ile 

nihayetlenmeyecek gibi. Ülkenin doğusunda da birtakım 
hareketlenmeler söz konusu. Ukrayna’daki istikrarsızlık bugünden 

yarına giderilebilecek gibi değil.
26

 Seçimler gerçekleştirilse dahi 

ülkenin bölünmesi ya da federatif bir yapıya dönüşmesi gibi gelecek 
senaryoları tartışılmaya devam ediyor. Batı bir yandan Rusya’ya 

yaptırımları artırırken, bir yandan bugüne kadar yapmış olduğu 

“hataları” telafi etmek üzere “Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya 

katılmasından”
27
, “Ukrayna’ya ekonomik yardım” yapılmasına

28
 kadar 

pek çok seçeneği ele alıyor. Rusya da bir yandan Batı ile müzakere 

ederken, bir yandan Ukrayna’daki askeri varlığını devam ettirerek 

ülkenin doğusunu
29

 hedefliyor. Taraflar birbirlerinin ne yapıp ne 
yapamayacaklarının farkında. Uygulanan yaptırımlar Rusya’ya karşı 

pek etkili olmuş gibi gözükmüyor. Gelecek tahmini yapmak çok zor. 

Bugün itibarıyla yapılabilecek en iyi tahmin mevcut istikrarsızlığın 
daha epeyce bir süre bizi meşgul edeceği. 

 

 

KAYNAKÇA 

“Address by President of the Russian Federation”, http://eng.kremlin. 

ru/news/6889, 18 Mart 2014. 

“Appeal to Russia’s Political Reason”, http://www.bundesregierung.de 

/Content/EN/Artikel/2014/03/2014-03-13-regierungserklaerung-merkel 

-ukraine.html?nn=393344, 13 Mart 2014. 

                                                   
26 R. Burt ve L. Feinstein, “Ukraine’s Future”, http://nationalinterest.org/commentary/ 
ukraines-future-9977, 28 Şubat 2014. 
27 I. Areshidze ve E. Suhir, “Expand NATO Now”, National Review, 4 Mart 2014. 
28 R. Kahn, “Ukraine and IMF: Step forward Now”, http://blogs.cfr.org/kahn/ 
2014/03/27/ukraine-and-imf-step-forward-now/, 27 Mart 2014. 
29 Dewees, L., “Updates and Analysis on Ukraine Crisis”, http://www.ewi.info/idea/ 
updates-and-analysis-ukraine-crisis-march-27-2014, 27 Mart 2014. 



Ukrayna Özelinde Doğu-Batı İkilemi: 

Batı-Rusya İlişkilerinde bir Dönüm Noktası mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Areshidze, I. ve Suhir, E., “Expand NATO Now”, National Review,     

4 Mart 2014. 

Ash, T.G., “At Stake in Ukraine’s Drama is the Future of Putin, Russia 

and Europe”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb 
/21/ukraine-putin-russia-europe-independence-disintegration, 21 Şubat 

2014. 

Aslund, A., “Ukraine’s Political Prisoner’s Dilemma”, 

http://gulfnews.com/opinions/columnists/ukraine-s-political-prisoner-

s-dilemma-1.1252814, 8 Kasım 2013. 

“Battle for Ukraine-Springtime in Kiev, or Just Another Winter 
Storm?”, http://www.the-american-interest.com/wrm/2014/02/22/sprin 

gtime-in-kiev-or-just-another-winter-storm/, 22 Şubat 2014. 

Bremmer, I., “A Tortured Policy toward Russia”, http://www.nytimes. 

com/2014/03/27/opinion/a-tortured-policy-toward-russia.html?smid= 

tw-share&_r=0, 26 Mart 2014. 

Burt, R. ve Feinstein, L., “Ukraine’s Future”, http://nationalinterest.org 

/commentary/ukraines-future-9977, 28 Şubat 2014. 

Carver, I., “Georgia and Ukraine: The EU Dilemma”, http://journal-

neo.org/2013/12/08/georgia-and-ukraine-the-eu-dilemma/, 8 Aralık 2013. 

Cassidy, J., “The US’s Putin Dilemma: Talk Tough and Then What?”, 
http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2014/03/the-us-

putin-dilemma-tough-talk-and-then-what.html, 2 Mart 2014. 

Charap, S. ve Troitskiy, “Russia, the West and the Integration 

Dilemma”, Survival, vol:55, no:6, Aralık 2013-Ocak 2014. 

Coalson, R., “In Crimea, A Simmering Cauldron”, RFE/RL, 

http://www.rferl.org/articleprintview/25279088.html, 27 Şubat 2014. 

Coalson, R., “Ukraine’s East-West Dilemma Evokes Century-Old 

Memories”, http://www.rferl.org/content/ukraine-drive-west/25175 

644.html, 21 Kasım 2013. 

Cohen, S., “The Ukraine Crisis could Trigger ‘a New Cold War 

Divide’”, http://www.thenation.com/blog/178477/stephen-cohen-ukrai 
ne-crisis-could-trigger-new-cold-war-divide, 20 Şubat 2014. 



Esra HATİPOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

Conant, E., “How History, Geography Help Explain Ukraine’s 

Political Crisis”, http://news.nationalgeographic.com/news/2014/01/14 
0129-protests-ukraine-russia-geography-history/, 29 Ocak 2014. 

Cook, W., “Today Crimea, Tomorrow Estonia?”, http://www.spectator. 
co.uk/features/9153391/estonias-angst/, 8 Mart 2014. 

“Crimea’s contested future”, New Yorker, 12 Mart 2014. 

Curry, T., “McFaul: Focus of US-RussiaTension Shifts to Moldova, 
Donetsk”, http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/mcfaul-focus 

-u-s-russia-tension-shifts-moldova-donetsk-n67186, 30 Mart 2014. 

David, M., “Russia or EU? Ukraine Torn by the Horns of a Dilemma”, 

http://www.sbs.com.au/news/article/2014/02/22/russia-or-eu-ukraine-

torn-horns-dilemma, 22 Şubat 2014. 

Dewees,L., “Updates and Analysis on Ukraine Crisis”, 

http://www.ewi.info/idea/updates-and-analysis-ukraine-crisis-march-
27-2014, 27 Mart 2014. 

Ding, S., “China’s Dilemma in Ukraine Crisis”, http://www.eastwest 

center.org/sites/default/files/private/apb255.pdf, no:255, 27 Mart 2014. 

Emerson, M., Readings in European Security, Volume:4 (Center for 

European Policy Studies, 2007). 

“EU Says to Sign Ukraine Association Pact before Elections”, 

http://www.eubusiness.com/news-eu/ukraine-russia.u90, 6 Mart 2014. 

“EU Strengthens Sanctions against Actions Undermining Ukraine’s 

Territorial Integrity”, 8049/14, Presse 174, http://consilium.europa.eu/ 

uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/141741.pdf, 21 Mart 2014. 

“European Council Conclusions”, EUCO,7/1/14, http://www.consilium. 

europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf, 21 Mart 
2014. 

“Fact Sheet: Ukraine-Related Sanctions”, http://www.whitehouse. 

gov/the-press-office/2014/03/17/fact-sheet-ukraine-related-sanctions, 

17 Mart 2014. 

 “The Future of EU-Ukraine Relations”, Scenario Team EU-Ukraine 

2030, http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10608.pdf, Mart 2014. 



Ukrayna Özelinde Doğu-Batı İkilemi: 

Batı-Rusya İlişkilerinde bir Dönüm Noktası mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

Garnett, S. Keystone in the Arch: Ukraine in the New Political 

Geography of Europe. (Washington DC: Carnegie Endowment, 1997) 

Hague, W., “Russia Faces Global Isolation Again”, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/10716194/
Russia-faces-global-isolation-again.html, 22 Mart 2014. 

Halligan, L., “Why China is Right on the Future of Ukraine?”, 

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/10700292/Why-China-is 

-right-on-the-future-of-Ukraine.html, 15 Mart 2014. 

Hawksley, H., “Ukraine Crisis: Could Trans-Dniester be the Next?”, 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26662721, 20 Mart 2014. 

Hawksley, H., “Will Ukraine’s Neighbour Moldova be the Next East-

West Europe Flashpoint?”, http://www.theguardian.com/world/ 
2014/mar/20/will-ukraine-neighbour-moldova-next-east-west-europe-

flashpoint, 20 Mart 2014. 

Herszenhorn, D.M., Landler, M. ve Smale A., “With Military Moves 

Seen in Ukraine, Obama Warns Russia”, http://www.nytimes.com/ 

2014/03/01/world/europe/ukraine.html?_r=0, 28 Şubat 2014. 

Higgens, A., “Ukraine Upheaval Highlights EU’s Past Miscalculations 

and Future Dangers”, http://www.nytimes.com/2014/03/21/ 
world/europe/ukrainian-tumult-highlights-european-unions-errors.htm, 

20 Mart 2014. 

Kahn, R., “Ukraine and IMF: Step forward Now”, 

http://blogs.cfr.org/kahn/2014/03/27/ukraine-and-imf-step-forward-

now/, 27 Mart 2014. 

Kawato, A., “On Crimea’s Annexation: How Long will Putin’s “Judo 

Diplomacy” Keep Working?”, http://carnegie.ru/2014/03/21/on-crimea 
-s-annexation.-how-long-will-putin-s-judo-diplomacy-keep-working/ 

h50t, 21 Mart 2014. 

Kawato, A., “Before the Emotions Bring a New World Order: Look 

into the Real Situation in Ukraine”, http://carnegie.ru/2014/03 

/03/before-emotions-bring-new-world-war-look-into-real-situation-in-
ukraine/h28m, 3 Mart 2014. 



Esra HATİPOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

“Klitschko Endorses Poroshenko for President, will Run for Kyiv 

Mayor Instead”, https://www.kyivpost.com/content/politics/klitschko-
endorses-poroshenko-for-president-will-run-for-kyiv-mayor-instead-

341322.html, 29 Mart 2014. 

Kissenger, H., “How the Ukraine Crisis Ends”, 

http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-

the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-
8466-d34c451760b9_story.html, 5 Mart 2014.  

Kubicek, P., “The Crimean Crisis: Time for a Real ‘Reset’ with 
Russia”, SEPAM Policy Brief, no:3, Mart 2014.  

Kubicek, P., “The Commonwealth of Independent States: An Example 

of Failed Regionalism?”, Review of International Studies, no:35, 

Special Issue, Ocak 2009. 

Kubicek, P., The History of Ukraine (Greenwood Press, 2008) 

Kuzio, T. ve D’Anieri, P. (der.), Dilemmas of State-Led Nation 

Building in Ukraine. (Westport: Praeger Publishers, 2002). 

LaFranchi, H., “Ukraine Crisis: EU, US Poised to Slap Tough 

Sanctions on Russia”, http://www.csmonitor.com/World/Security-

Watch/2014/0314/Ukraine-crisis-EU-US-poised-to-slap-tough-sanctio 
ns-on-Russia, 14 Mart 2014. 

Lederer, E.M., “Russian Annexation of Ukraine’s Crimea Illegal: UN 

General Assembly”, http://globalnews.ca/news/1234497/russian-anne 

xation-of-ukraines-crimea-illegal-un-general-assembly/, 27 Mart 2014. 

Lucas, E., “Ukraine’s Pain is Europe’s Shame”, 

http://ukrainianweek.com/Columns/50/95497, 2 Aralık 2013. 

Luttwak, E., “Russia Wants Much More Than Crimea”, 

http://www.newrepublic.com/article/116905/russia-wants-much-more-
crimea, 9 Mart 2014. 

Magocsi, P.R. Ukraine: An Illustrated History (University of 
Washington Press, 2007). 

Makarychev, A.S., “Russia’s Ukrainian Dilemmas”, http://www.wilson 
center.org/article/russia%E2%80%99s-ukrainian-dilemmas, 3 Aralık 

2013. 



Ukrayna Özelinde Doğu-Batı İkilemi: 

Batı-Rusya İlişkilerinde bir Dönüm Noktası mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

McGargill, N., “The Uncertain Future of Ukraine”, 

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/27-02-2014/126952-ukrain 
e_-0/, 27 Şubat 2014. 

Mihaylova, I., “The Ukrainian Dilemma: With Kremlin or with 
Brussels?”, http://www.euinside.eu/en/news/the-ukrainian-dilemma-

with-the-kremlin-or-brussels, 21 Eylül 2011. 

Motyl, A.,J. Dilemmas of Independence-Ukraine After Totalitarianism 

(Council Of Foreign Relations Press, 1993). 

Müller, A., “The Ukraine Crisis: Reigniting Europe’s Energy Security 

Dilemma”, http://www.turkishweekly.net/op-ed/3169/the-ukraine-crisis 
-reigniting-europe-39-s-energy-security-dilemma.html, 26 Mart 2014. 

Myers, S.L. ve Barry, E., “Putin Reclaims Crimea for Russia and 
Bitterly Denounces the West”, http://www.nytimes.com/2014/ 

03/19/world/europe/ukraine.html, 18 Mart 2014. 

“Obama’s Signal to Russia and Ukraine”, http://www.dw.de/obamas-

signal-to-russia-and-ukraine/a-17489004, 12 Mart 2014. 

O’Connor, P., “US and NATO Use Ukrainian Crisis to Advance 

Military Build-Up in Eastern Europe”, http://www.globalresearch.ca/ 

us-and-nato-use-ukrainian-crisis-to-advance-military-build-up-in-easte 
rn-europe/5374926, 24 Mart 2014. 

Otorashvili, M. ve Lidicker, H., “Geopolitical Implications of the 

Ukraine Crisis: What is at Stake for Georgia and Moldova?”, 

http://www.fpri.org/geopoliticus/2014/03/geopolitical-implications-ukr 

aine-crisis-what-stake-georgia-and-moldova, 7 Mart 2014. 

Pifer, S., “A Ukraine in Crisis between Russia and the West”, 

http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/01/31-ukraine-crisis 
-between-russia-west-pifer, 31 Ocak 2014. 

Pifer, S., “Ukraine’s Yanukovych Caught between Russia and the 

European Union”, http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13324/ 

ukraine-s-yanukovych-caught-between-russia-and-the-european-union, 

23 Ekim 2013. 

“Russia’s Crimea move poses West huge questions”, BBC, 18 Mart 
2014. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26627041


Esra HATİPOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Sachs, J.D., “Ukraine and the Crisis of International Law”, 

http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d--sachs-sees-in-
russia-s-annexation-of-crimea-the-return--with-us-complicity--of-

great-power-politics, 24 Mart 2014. 

Sapir, J., “What Future for Ukraine?”, http://russeurope.hypo 

theses.org/2100, 14 Mart 2014. 

“Statement of G7 Leaders on Ukraine”, http://www.whitehouse.gov/ 

the-press-office/2014/03/12/statement-g-7-leaders-ukraine, 12 Mart 

2014. 

Surowiecki, J., “Putin’s Power Play”, http://www.newyorker.com/talk/ 
financial/2014/03/24/140324ta_talk_surowiecki?mbid=social_retweet, 

24 Mart 2014. 

Trenin, D., “The Crisis in Crimea could Lead to the World into a 

Second Cold War”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/ 

mar/02/crimea-crisis-russia-ukraine-cold-war?CMP=twt_gu, 2 Mart 
2014. 

Tiezzi, S., “Between a Rock and a Hard Place: Japan’s Ukraine 
Dilemma”, http://thediplomat.com/2014/03/between-a-rock-and-a-hard- 

place-japans-ukraine-dilemma/, 8 Mart 2014. 

Tisdall, S., “West’s Puny Response to Ukraine Crisis will not Deter 

Vladimir Putin”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/ 

mar/02/west-response-ukraine-vladimir-putin-russia, 2 Mart 2014. 

“Ukraine Elections: Chocolate King Runs as Favourite in Ukrainian 

Election”, http://www.euractiv.com/topics/ukraine-elections-0, 31 Mart 
2014. 

 “Ukraine and the West-Viktor’s Dilemma”, http://www.economist. 
com/node/21530172, 24 Eylül 2011. 

Urban, M., “Ukraine Crisis: Is this Cold War II?”, http://www.bbc. 

com/news/world-europe-26724267, 24 Mart 2014. 

Wallerstein, I., “The Geopolitics of Ukraine’s Schism”, 

http://www.iwallerstein.com/geopolitics-ukraines-schism/, 15 Şubat 

2014. 



Ukrayna Özelinde Doğu-Batı İkilemi: 

Batı-Rusya İlişkilerinde bir Dönüm Noktası mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

Waterfield, B., “Ukraine Crisis: EU Sanctions Target Separatists and 

Russian Spies”, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ 
ukraine/10795372/Ukraine-crisis-EU-sanctions-target-separatists-and-

Russian-spies.html, 29 Aralık 2014.  

“Western Dilemma: Giving Putin Crimea to Save Ukraine”, 

http://www.eubusiness.com/news-eu/ukraine-russia-us.ub1, 11 Mart 

2014. 

“Why Crimea is so Important to Russia?”, http://gulfnews.com/news/ 

world/usa/why-crimea-is-so-important-to-russia-1.1305604, 18 Mart 
2014. 

Wilson, A. The Ukrainians: Unexpected Nation (Yale University 

Press, 2002) 

Zinets, N. ve Piper, E., “Ukraine Wins IMF Lifeline as Russia Faces 

Growth Slump”, http://www.reuters.com/article/2014/03/27/us-

ukraine-crisis-idUSBREA2Q0MR20140327, 27 Mart 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği ve Rusya’nın Güney Kafkasya 

Politikaları: Bölgede Barış Artık Daha mı Yakın? 

South Caucasus Policies of European Union and 

Russia: Does Peace in the Region Come Closer? 
 

Hikmet KIRIK
*
 

Atahan Birol KARTAL
**

 

 

Öz 

Güney Kafkasya Azerbeycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren 
zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip, aynı zamanda Asya ile 

Avrupa arasında geçiş yolu üzerinde stratejik öneme sahip bir 

                                                   
* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, e-posta: 
hikmetk@istanbul.edu.tr.  
** Topçu Alb., Harp Akademileri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Strateji ve Stratejik 
Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı, e-posta: akartal@harpak.edu.tr; 
atahankartal@yahoo.com.tr.  



Hikmet KIRIK ve Atahan Birol KARTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

bölgedir. SSCB’nin dağılmasıyla NATO’nun doğuya doğru genişleme 

stratejisine karşın Rusya, bölgedeki nüfuzunu yeniden tesis etmek 
istemiştir. Rusya’nın bölgeye yönelik yakın dönem politikaları, 2000 

yılında Putin yönetiminin iş başına gelmesiyle güvenlik ve dış politika 

konspetleriyle, askerî doktrinin yenilenmesine dayanmaktadır. 
Hidrokarbon enerji kaynaklarının arzı ve dağıtımında tekel olarak 

kalma stratejisi yeni dönemin temel politika aracı olarak 

belirmektedir. 1999’da Çeçen ayaklanmasından 2008’de Gürcistan’la 

yapılan savaş arasında geçen yaklaşık 10 yıllık sürede, Rusya 
uyguladığı “saldırgan gerçekçilik” politikaları sonucu bölgedeki 

nüfusunu konsolide etmiş görünmektedir. Öte yandan bölgeyle 

ilişkilerini ekonomik yardımlar üzerinden sürdüren Avrupa Birliği’nin 
de aynı dönemde politikalarını yenilediği görülmektedir. 1999 yılında 

Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasının ardından AB 

bölgedeki ekonomik çıkarlarının yanı sıra siyasi varlığını da arttıracak 
girişimlere ivme kazandırmıştır. Rusya’nın bölgeye ilişkin kararlı 

tutumuna karşın AB’nin temel stratejisi, Rusya ile karşı karşıya 

gelmeden bölgenin siyasi istikrarı ve refahını sağlamayı amaçlayan 

“ihtiyatlı bir iyimserlik”e dayanmaktadır. Bu çerçevede, bu makale 
Avrupa Birliği ve Rusya’nın Güney Kafkasya’ya yönelik yakın dönem 

politikalarının karşılaştırmalı bir genel değerlendirmesini yapmayı 

amaçlamaktadır. Gelinen noktada bölge ülkelerinin iç siyasi istikrarı 
ve bölgesel barışın, gerek Rusya ve gerekse AB’nin çıkarlarına daha 

çok hizmet edeceği yeni bir dengenin oluşması için koşulların geçmiş 

dönemlere kıyasla daha fazla olgunlaştığı varsayımına dayanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Rusya, Güvenlik, Güney 

Kafkasya. 

 

Abstract 

The South Caucasus is a geopolitical region located on the 

border of Eastern Europe and Southwest Asia, also referred to as 

Transcaucasia, or the Trans-Caucasus. The region, which includes 
Azerbaijan Armenia and Georgia, is rich in oil and gas and essentially 

divides the Eurasian trans-continent. After the collapse of the Soviet 
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Union, the region becomes competitive ground between the NATO and 

Russia because of the region’s strategic importance. NATO wanted to 
expand eastward and Russia wants to re-maintain its control on the 

region. Russia’s current policy on the region defined by its security 

and foreign policy concepts renewed when the Putin came to power in 
2000. To maintain its position as the monopoly of hydrocarbon energy 

sources seems to be the Russia’s main political tool. Ten years in 

between Chechen uprising 1999 and Russian-Georgian war in 2008, 

Russia seems to consolidate its power on the region, thanks to its 
policy of “aggressive realism”. The European Union, in the meantime, 

also revised its policies based on financial assistance towards the 

region. After the signing Partnership and Cooperation Agreement, the 
European Union accelerated its initiatives for political presence along 

with its economic interests in the region. Against the Russia’s decisive 

attitude towards the region, European Union’s basic strategy is 
‘cautious optimism’ defined as contributing the regions welfare and 

stability at the same time not to encounter with Russia. In this 

framework, this paper aims at comparatively assessing both the 

European Union and Russia’s current policies towards the region.      
It will be assumed that under the current circumstances, domestic 

stability of the countries in the region and the regional peace may 

serve better for the interests of sides and thus, current conditions to 
strike a new balance in the region is more mature than previously the 

case.  

Key Words: European Union, Russia, Security, Southern 

Caucasus. 

 

Giriş  

Günümüzde Rusya ve AB, Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya’da 
aynı ülkelerle komşudurlar. Bunun AB’nin son genişlemesi sonucu 

ortaya çıktığını göz önüne alırsak, bu olgunun temelinde AB’nin güç 

alanını geleneksel olarak Moskova’nın etki alanına giren bölgelere 
doğru genişletmesi yatar. Bu durum bölgeye dair çıkarlar, söylemler ve 

uygulamalar tarafından üretilen ve aynı zamanda bunlarda yansımasını 
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bulan bölgesel güç dinamiklerini etkilemiştir. Sonuç olarak, bölgede 

ortaya çıkan jeopolitik dönüşüm Güney Kafkasya’nın jeo-stratejik 
önemine dair algıyı da güçlendirmiştir. Gerek AB gerekse de Rusya 

açısından ortak komşular her iki bölgesel aktörün güvenlik algısında 

öncelikli konuma gelmişlerdir. Başka şekilde söyleyecek olursak, 
birbirlerini bölgesel aktör olarak gören AB ve Rusya’nın bölgeye 

ilişkin politikalarının merkezinde gerek kendilerinin gerekse de 

birbirlerinin güvenlik algıları yer almaktadır. Bu nedenle her iki 

bölgesel aktör de Güney Kafkasya’ya dair politikalarını iç 
güvenliklerinin sınır ötesinde başladığı ön kabulünden hareketle bölge 

ülkeleri bu iki bölgesel gücün kendi iç ve bölgesel güvenlik stratejileri 

açısından birer kilit role sahiptir. Bu açıdan gerek AB gerekse de 
Rusya güvenlik kaygıları nedeniyle bu ülkeleri kendi etki alanları 

dâhilinde tutma stratejilerini birbirleriyle dışlayıcı bir rekabet 

içerisinde yürütmektedirler. Rusya açısından AB’nin doğuya doğru 
genişlemesi kerhen de olsa kendisinin kabul edeceği sınırlara ulaşmış 

bulunmaktadır. 2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşı ve bugünlerde 

Ukrayna’da yaşananlara bakarak, denebilir ki, bölge ülkelerinin AB ile 

bütünleşmesi Rusya tarafından siyasi bir kayıp olarak görülürken aynı 
şekilde Rusya ile yakınlaşmaları ise AB tarafından bölge üzerindeki 

etkisinin sınırlanması olarak görülmektedir.  

Bildirinin bundan sonraki bölümlerinde AB ve Rusya’nın 

bölgeye ilişkin politikalarının güvenlik algıları çerçevesinde politik 

söylemleri ve politika araçlarını biraz daha ayrıntılı bir genel 
değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Ancak buna geçmeden önce 

bu aşamada her iki aktörün temel stratejik yaklaşımlarına aralarındaki 

farklılığa vurgu yaparak değinmek anlamlı olacaktır. Avrupa 
Birliği’nin genelde komşuluk politikaları ve özel olarak da Güney 

Kafkasya bölgesine yönelik politikalarının temeli son yıllarda giderek 

daha fazla önem kazanan ‘harici yönetişim’ yaklaşımına 

dayanmaktadır. Tam üyelik süreçlerinde uygulanan ‘hiyerarşik’ ya da 
‘sert’ yönetişim biçiminden farklı olarak bu yöntem ‘yumuşak’, ‘yatay’ 

ve ‘ağ tipi’ yönetişim modeli olarak nitelenir. Model esas olarak 

‘karşılıklı anlaşma’, ‘eşgüdüm’ ve ‘rekabete’ dayalı emredicilik 
özelliği daha sınırlı araçlar üzerinden yürütülür. Yöntem uyum 
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süreçlerinde talep edilen ‘hukuk kurallarının transferi’ yerine, 

muhatabın mevcut politika uygulamalarını değiştirmesini sağlamak 
amacıyla, ‘ikna’, ‘utandırma’ ve ‘iltifat’ gibi daha şekli yöntemlerden 

oluşmaktadır.
1
 Lavenex ve Schimmelfenning’e göre, yapısı açısından 

yumuşak yönetişim yöntemi, AB’nin dâhili sektör ağlarını sınır ötesine 
genişletmektir. Bu yöntemde karar alma süreçleri “kurumlar, yardım 

projeleri, değişim anlaşmaları, eğitim ve yanı sıra Sınır Ötesi İşbirliği 

programı çerçevesine devlet organları, devlet dışı ya da ulus-altı 

aktörler gibi alt düzey siyasi aktörlerle ortak karar süreçlerini 
içermektedir”.

2
  

Öte yandan Rusya, 1990’ların başlarında “Atlantikçi 

Yaklaşım”ın etkisinde “romantik” dönemin iyimserliği sona erdiğinde, 

kendi çıkarlarını yeniden tanımlama sürecini başlatmıştır. Gerçek 

anlamda Putin’in başkanlığa gelmesiyle uygulanmaya başlayan bu 
politikanın merkezinde ‘yakın çevre’ kavramı, Rus dış politikasının 

odak noktasını oluşturmuştur. Bu bağlamda Rusya’nın iç ve dış 

güvenliği arasında kaçınılmaz bir bağ olduğu kabulünden hareketle, 
Rusya’nın güvenliği ve bölgesel politikalarının birbiriyle bağlantılı 

olduğuna karar verilmiştir. Rusya Federasyonu’nun yeni dış politika 

kavramına göre ‘ulusal çıkar ve güvenliğin sağlama alınmasında iç ve 
dış güvenlik ayrımı giderek önemini yitirmiş olup’ ayrıca ‘Bağımsız 

Devletler Topluluğu’na üye devletlerle ikili ve çoklu işbirliklerinin 

sağlanması’ Rusya’nın dış politikasının öncelikli alanını 

oluşturmaktadır.
3
 Rusya’nın yeni dönem dış politika yaklaşımının 

temelinde, Sovyetler Birliği sonrası dönemde ortaya çıkan çok kutuplu 

                                                   
1 Khasson, V. ‘Cross-border cooperation over the Eastern EU border: between 
assistance and partnership under the European Neighbourhood and Partnership 
Instrument’ in East European Politics, 2013, Vol. 29:3, ss. 328-343, s. 330. 
2 Lavanex, S. ve F. Schimmelfenning ‘EU Rules Beyond EU Borders: Theorizing 

External Governence in European Politics’ in Journal of European Public Policy. 
2009, Vol. 16:6, ss. 791-812, s. 798. 
3 Dias, V.A. ‘The EU and Russia: Competing Discourses, Practices and Interests in the 
Shared Neighbourhood’ in Perspectives on European Politics and Society. 2103, Vol. 
14:2, ss.256-271, s. 262.  
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dünyada kutuplardan biri olabilmektir. Bunu güvence altına almanın 

yolu ise bir nüfuz alnına sahip olmaktır. Bu nüfuz alanının Sovyetler 
coğrafyası olmasından daha doğal bir şey de olamaz. Dolayısıyla 

Rusya gerekli gördüğü durum ve zamanda Sovyet sonrası bölgeye ve 

bölgede yaşanan gelişmelere müdahale hakkı olduğunu düşünmektedir.
4
 

Bu yaklaşımla bağlantılı olarak, Massari’nin dikkat çektiği husus ise, 

Rusya’nın Avrupa Birliği’nin bölgeye yönelik artan ilgisinin sonucunda 

bölge ülkelerinin Avrupa Birliği ve NATO yörüngesine girmeye ikna 

olmalarının sağlanacağı ve dolayısıyla kendi etkisinin zayıflayacağı 
endişesidir. Bu kaygı Rusya’nın bölgeye ilişkin stratejisinin temel 

dinamiklerini de oluşturmaktadır. Buna göre, Rusya, bölgesel düzeyde 

kendisinin liderliğini kabul etmesi, uluslararası düzlemde ise kendi 
politika yaklaşımlarını desteklemeleri ve kendisine dost kalmaları 

şartıyla bölge ülkelerinin siyasal rejimlerin ne olduğu ile pek fazla 

ilgilenmemektir.
5
 Bu stratejinin dışına çıkıldığında ise Rusya sert güç 

kullanmaktan çekinmeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştur.  

Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya Politikası 

Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya’ya yönelik yakın dönem 

politikaları iki farklı dönem içinde incelenebilir. İlki 1990-2004 yılları 
arası ve ikincisi ise 2004’ten başlayarak bugüne kadar gelen dönemdir. 

Bu dönemin belirgin özelliği, 1990 yılında Roma Zirvesinde 

kararlaştırılan Bağımsız Devletler Topluluğu Teknik Yardım [BDTTY 
(TACİS)] programı çerçevesinde, topluluk üye devletlerinin dünya 

ekonomisiyle bütünleşerek ekonomik reformlar ve gelişmelerini 

sağlamaya dönük politikalar olmasıdır. Avrupa-Kafkaslar-Asya Ulaşım 

Koridoru [AKAUK (TRACECA)] ve Devletlerarası Avrupa’ya Petrol 

                                                   
4 Bkz. Judah, B., Kazova, J. & Popescu, N. Dealing With a Post-BRIC Russia. 
London: European Council on Foreign Relations, 2011; Radchuk, T. ‘‘Contested 

Neighbourhood and How to Reconcile Differences’ in Journal of Communist Studies 

and Transition Politics. 2011, Vol.27:1, pp. 22-49.  
5 Massari, ‘Russia and the EU Ten Years on: A Relationship in Search of a Definition’. 
in The International Spectator: Italian Journal of International Affairs. 2007, Vol. 
42:1, ss. 1-15, s. 11.  
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ve Doğal Gaz Sevkiyatı [DAPD (INNOGATE)] gibi projeler BTTY 

programı çerçevesinde oluşturuluyor. Demirağ’ın bulgularına göre, 
1992-2000 yılları arasında bu ve benzeri teknik yardım programları 

çerçevesinde AB Gürcistan’a 317,78 milyon Avro, Ermenistan’a 

280,33 milyon Avro ve Azerbeycan’a da 335,69 milyon Avro olmak 
üzere toplamda bir milyar Avro’nun üzerinde ekonomik yardımda 

bulunmuştur.
6
 

1999 yılında AB bölgeye ilişkin politikalarını yenileme yoluna 

gidiyor. Aynı yıl AB ve bölge ülkeleri arasında imzalanan Ortaklık ve 

İşbirliği Antlaşması [OİA] ile taraflar arasındaki ilişkilerin temeli 
ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra siyasi diyalog ve kültürel iş 

birliğini de içerecek şekilde genişletiyor. AB ile Azerbeycan, Gürcistan 

ve Ermenistan arasında varılan mutabakat zaptında Güney 

Kafkasya’daki çatışmaların bölgenin siyasi ve ekonomik gelişimini 
engellediği ve AB’nin kalıcı barışın sağlanması yönünde etkisini 

kullanmaya hazır olduğu belirtiliyor.
7
 

11 Eylül sonrası Irak ve Afganistan’ın ABD tarafından işgali, 

2004 yılında gerçekleşen Madrid saldırısının ardından terör 

saldırılarının artma ihtimali ve ilaveten kitlesel ölüm silahlarının 
yaygınlaşması, Avrupa Birliği’ni bölgeye yönelik daha etkin ve 

bütüncül güvenlik politikaları ve strateji kültürü geliştirmeye 

yöneltmiştir. 2003 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan, 
‘Genişletilmiş Avrupa-Komşuluk: Doğu ve Güney Komşularımızla 

İlişkilerde Yeni Çerçeve’ belgesinde Güney Kafkasya ülkeleri 

bulunmazken, aynı yılın Haziran ayında yayınlanan ‘Daha İyi Bir 

Dünyada Güvenli Avrupa’ başlıklı strateji belgesi Azerbeycan, 
Gürcistan ve Ermenistan’ı Avrupa’nın komşuları arasına dahil etmiştir. 

O dönemde AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana’nın dile getirdiği bu 

yeni strateji kültürü ‘erken, hızlı ve etkin müdahalelere imkân tanıyan’ 

                                                   
6 Demirağ, Y. ‘EU Policy Towards South Caucasus and Turkey’ in Perceptions. 
Winter 2004-2005, ss. 92-95. 
7 Joint declaration of the European Union and the Republics of Armenia, Azerbaijan 
and Georgia. Official web-site of European Union, http://www.europa.eu.int. 
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bileşenlerden oluşmaktaydı.
8
 Bu yeni strateji kültürü ile beraber 

AB’nin bölgeye ilişkin politikalarında önemli bir değişiklik 
gerçekleşmiş oluyor. 

2004 yılına gelindiğinde Avrupa Komşuluk Politikası 
oluşturulmuştur. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP)’nın 

askerî boyutuna sivil unsurların da katılmasına dair Birlik üyesi 

devletlerin talepleri sonuç vermiş ve EJUST ve THEMİST programları 
2004 yılı Temmuz ayında Gürcistan’da uygulamaya konmuştur. 

Gürcistan devletinden gelen talep üzerine 12 aylık bir süre için 

öngörülen bu misyonlar AGSP’nin Batı Balkanlar ve Afrika dışında ve 
ayrıca sivil unsurların dâhil edildiği ilk misyon olma özelliğini taşır.

9
 

Bu dönemde Güney Kafkasya bölgesi özel temsilcisi olarak atanan 

Finlandıyalı Heikki Talvitie’nin gündemi ‘siyasi hedeflerin yerine 

getirilmesine katkıda bulunmak’ olarak belirleniyor. Bu hedefler, 
‘Güney Kafkasya ülkelerinde siyasi ve ekonomik reformların 

gerçekleştirilmesi; çatışmaların önlenmesi veya çözümüne yardımcı 

olunması; sığınmacıların ve yerlerinden edilen kişilerin geri dönüşü; 
komşu ülkelerdeki anahtar durumdaki aktörlerle yapıcı ilişkiler 

kurulması; bölgeler arası iş birliğini destekleme ve AB’nin Güney 

Kafkasya’ya yönelik uygulamalarının etkinliği, tutarlılığı ile 
eşgüdümünü sağlama yönündedür.’

10
  

AB açısından Avrupa Komşuluk politikalarının temelini ‘“dost 
çevresi” olarak nitelenen ve AB’nin yakın, barışçı ve iş birliğine dayalı 

ilişkileri geliştirmek istediği dostça komşuluk ve refah çemberinin 

geliştirilmesi gibi niyet ve hedefler oluşturmaktadır.
11

 Avrupa 

komşuluk politikaları stratejisi, AB’nin bölgeye ilişkin yaklaşımını, 

                                                   
8 J. Solana, ‘A secure Europe in a better world. European Security Stategy’, 
http://ue.eu.int/vedocs/cmsUpload/78367.pdf, last accessed 8 June 2005. 
9 ISIS Europe, European Security Review, 23 July 2004. 
10 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=263&lang=en&mode=g. 
11 ‘Wider Europe – Neighborhood: A New Framework for Relations with our Eastern 
and Southern Neighbors’. Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament. Commission of the European Communities. Brussels, 11.3.2003. 
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‘Güney Kafkasya’nın istikrarı ve gelişiminde AB’nin güçlü çıkarları 

vardır’ saptamasıyla özetlenmektedir. İlk olarak, Romanya ve 
Bulgaristan’ı da içine alan son genişlemenin ardından AB, Güney 

Kafkasya’ya ile sınırı olan Karadeniz komşuluğunun doğrudan aktörü 

durumuna gelmiştir. Genel olarak Güney Kafkasya ve özel olarak da 
Azerbaycan ve Gürcistan bir yandan Hazar denizi enerji kaynaklarına, 

diğer yandan da Orta Asya ve Çin güzergâhında köprü görevi 

görmektedir. Güney Kafkasya’nın önemli bir özelliği bölge ülkeleri 

arasında uzun yıllardır süregelen çatışmalardır. Günümüzde adeta 
donmuş durumdaki bu çatışmalar bölgesel işbirliklerinin önündeki en 

büyük engel olarak gösterilmektedir. Bu durum AB güvenliği 

açısından doğrudan bir tehdit oluşturmasa da olumsuz etkiler 
yaratmaktadır. Ayrıca gevşek sınır kontrolleri ihmal edilemeyecek 

kaçakçılık tehditlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Afganistan’nın 

bir türlü arzu edilen istikrara kavuşamamış olması da bölgenin siyasi 
istikrarı üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratmakta ve dolayısıyla 

da Avrupa güvenliği açısından dolaylı bir tehdit olarak 

algılanmaktadır. Bölgedeki çatışmaların çözümü, Kafkasya-Karadeniz 

bölgesindeki istikrarara katkı sağlayacak ve bu da bölgenin ekonomik 
kalkınması için gerekli dış sermaye akışını kolaylaştıracaktır.

12
 

Görüldüğü üzere, Güney Kafkasya Avrupa’nın enerji talebinde 

anahtar hat konumunda olup, Doğu İşbirliği, Avrupa-Karadeniz 

sinerjisi gibi belli başlı AB siyasalarıyla örtüşmektedir. Ayrıca bölge 

Güney enerji koridoru ve trans-Hazar stratejisinin bir parçasıdır. 2008 
yılında yayınlanan İkinci Stratejik Enerji belgesinde belirtildiği gibi 

Güney enerji koridoru, Brüksel açısından öncelikli enerji projesidir. 

Belge, gerek Rusya ve gerekse Kafkasya ülkeleri ile enerjide yeni bir 
karşılıklı bağımlılık ilişkisi öngörmektedir.  

Sonuç olarak, AB’nin Güney Kafkasya’ya yönelik politikaları 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ardından ekonomik ve teknik yardım 

                                                   
12 European Neighborhood Policy. Strategy Paper. Communication from the Commission. 
Commission of the Communities. Brussels, 12.5.2004. COM(2004) 373Final. 
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anlaşmaları çerçevesinde belirleniyor. 11 Eylül sonrası gelişen yeni 

şartlarda AB’nin bölgeye ilişkin politikalarını gözden geçirdiği 
gözleniyor. Bu gözden geçirmede özellikle 2004 yılından itibaren 

bölgenin, AB’nin güvenlik algısına dayalı yeni stratejik kültürünün 

temel bileşenlerinden biri olarak ortaya çıkıtığı görülüyor. Ancak 
görünen o ki, AB’nin bölgesel çatışmalara ilişkin parçalı politikaları 

Güney Kafkasya için de geçerli.
13

 Bunun için iki neden ileri sürülebilir. 

Bunlardan ilki AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası genel 

çerçevesinde diğer konularda olduğu gibi Güney Kafkasya 
meselesinde de üye devletlerin belirli bir politika konusunda 

uzlaşamamış olmalarıdır. Farklı ulusal çıkarlar ortak politikalar 

üretilmesini engellerken, Birliğin bölge üzerinde etkisini arttıracak 
olan komşular arası çatışmalara çözüm bulunamaması komşuluk 

politikaları çerçevesinde bölge ülkeleriyle ancak sınırlı ilişkiler 

kurabilmesine bağlanabilir. İkinci neden ise Rusya faktörüdür. AB 
bölgede Rusya’ya rağmen politika üretme konusunda pek de istekli 

görünmemektedir. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda da 

AB üyesi ülkeler arasında ideolojik temelli tartışmalar bir sonuç 

vermemektedir. Son olarak bu makalede tartışılmasa da AB ile ABD 
arasında da bölgeye yönelik ortak bir stratejinin geliştirilememiş 

olması da bir faktör olarak ileri sürülebilir.  

Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası 

Güney Kafkasya’nın coğrafi konumunu incelendiğinde Rusya 

Federasyonu için önemi anlaşılacaktır. Bölge, Anadolu’yu Rus 

steplerine ve Orta Asya’ya ve aynı zamanda Rusya’yı da Orta Doğu, 

Basra Körfezi ve Anadolu vasıtasıyla Akdeniz’e bağlayan bir 

                                                   
13 2001 yılından itibaren Konsey’in, bölgesel çatışmalar ve başarısız devletler söz 
konusu olduğunda olası krizileri önleme konusunda daha dikkatli olduğu görülüyor. 

AB, bu doğrultudaki kaygıları arttıkça, belirli bölgelerde “özel temsilci” ve 
“elçilerinin” sayısını arttırıyor. Cornish, P. and G. Edwards. ‘The strategic culture of 
the European Union: a progress report’. International Affairs 81, 4 (2005), ss. 801-
820, http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/ 
2005/inta_485.pdf. 
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coğrafyadır. Güney Kafkasya veya Transkafkasya Rusya’nın 

güneyinden gelebilecek bir askerî tehdide karşı tampon olmasının yanı 
sıra, Rusya’nın güneye doğru yapabileceği bir harekâtta önem arz eden 

bir arazidir. Kafkas dağları bu açılardan doğal bir engel görevi 

gördüğünden Moskova hükümetleri açısından stratejik önemi son 
derece büyüktür. Nitekim Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 

kısa bir süreliğine bölgeye ilginin azaldığı görülmekle birlikte kısa bir 

süre sonra geleneksel yaklaşıma dönülmüştür. Gerçekten de 1991 

yılında Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlığını ilan 
ettiğinde ‘Atlantikçi’ yaklaşım, Rusya’nın gelecekte çıkarlarının 

Batı’da olduğu ve Orta Asya ve Kafkasya ile uyumlu olmasının Batı 

ekonomik sitemine uyum sağlamasını yavaşlatacağını ileri sürerek 
bölgeye karşı ilgisiz bir tutum geliştirmiştir.

14
  

Ancak Atlantikçi yaklaşımın Batı’dan yeterince destek 
bulamaması, Kafkasya ve Orta Asya’nın ihmal edilmemesi ve eski 

Sovyet cumhuriyetlerinde Rus nüfusu ve mirası korunması gerektiğini 

ileri süren Avrasyacı görüşlerin güçlenmesine yol açmıştır.
15

 
Avrasyacılığın, ABD’nin Amerika kıtasındaki devletlerle dayanışmaya 

gidip Avrupalı sömürgeci güçleri etkisizleştirmeyi amaçlayan Monroe 

Doktrini’nden ilham almaktadır. Sovyetlerin dağılması ile eski Sovyet 
topraklarında kontrolü eline almak isteyen ABD’nin karşısında Rusya, 

ABD’nin bu bölge ile ilgilenmemesini istemiş ve tek kurtuluşun 

Rusya’nın etrafında birleşmeyle olabileceğini Batı ile Asya’daki 

devletlerin çıkarlarının örtüşmediğini belirtmiştir. Bu, Rusya 
önderliğinde birleşmenin Batı’nın etkisini zayıflatacağı ve bu nedenle 

eski Sovyet topraklarındaki ülkelerin yaşama şanslarının olabileceği 

varsayımına dayanmaktadır.
16

 Örneğin Aleksandr Dugin’e göre, 

                                                   
14 Rahl, A. Atlantics versus Eurasians in Russian Foreign Policy, Radio Free Europe/ 

Radio Liberty, Reserach Report, cilt:1, sayı 22, 1992, s. 17-22. 
15 Malcom, N. The New Russian Foreign Policy, The World Today, Şubat 1994, s. 29. 
16 Yalçınkaya, A. ‘Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Dugin’in Yeni Avrasyacılık 
Önerileri’, içinde Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten işbirliğine, Marmara Kitap 
Merkezi, 1. Basım, Bursa, 2010, s. 267. 
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Rusya’nın tekrar büyük güç olabilmesi için, Avrasya bölgesinde hâkim 

güç konumunu kazanması ve dünya egemenliği için Batı’ya meydan 
okumalıdır.

17
 Buna karşın, başta ABD olmak üzere batılı güçlerin 

temel stratejik amaçları, Hazar Denizi ve bölgenin enerji kaynakları 

üzerinde kısmi ekonomik ve siyasal bir egemenlik tesis ederek 
Rusya’nın bölgede yeni hegemonik güç olmasını engellemektir.

18
 Mart 

1992’de basına sızan Pentagon raporuna göre, ABD’nin askerî ve 

siyasi görevinin Batı Avrupa, Asya ve eski Sovyet topraklarında karşıt 

bir süper gücü önlemek olduğu belirtilmiştir. Ancak Karagiannis’in 
2008 Rus-Gürcü savaşını incelediği makalesinde isabetli bir şekilde 

belirttiği gibi, demografik faktörler, enerji kaynakları ve nükleer 

silahları da içeren askerî faktörlerine dayalı olarak geliştirdiği 
‘saldırgan gerçekçilik’ yaklaşımı sonucunda, Pentagon raporunun 

aksine Rusya, ABD’nin küresel hegemon güç olma pozisyonu için bir 

tehdit olmaya devam etmektedir.
19

 

Saldırgan gerçekçilik politikası, ilk defa 1993 yılında Rus dış 

politika konseptinde açıklanan yakın çevre doktrinine dayanmaktadır. 
Yakın çevre doktrini esas olarak a.) Çevresinde bulunan çatışmaların, 

ayrılıkçı hareketlerin ve problemlerin kendi topraklarına sıçrayabilmesi, 

bu olayların Rusya’nın toprak bütünlüğüne etki edebilmesi; b.) Eski 
Sovyet topraklarındaki Rus azınlığın tehlikelerden korunması; c.) Dış 

devletlerin, özellikle Batının, Rusya’nın çevresindeki çatışmalara 

müdahil olması ihtimalinin Rus çıkarlarına aykırı olması; d.) Bazı eski 

Sovyet ülkeleri ile bölgesel ekonomik ve askerî ittifakların kurulması 
ihtimalinin Rusya’nın çıkarlarına aykırı olması gibi gerekçelere 

dayandırılmaktadır.
20

 Yakın çevre ülkelerinin bazılarının zengin 

                                                   
17 Mankoff, J., Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. 
Maryland: Rowman and Littlefield Publisher, Birinci Basım, 2009, s. 66. 
18 Caşın, M. H., ‘ABD’nin Kafkasya Politikasında Rusya ile Ortaklık ve Rekabet 

Paradoksunun Olası Gelişmelerini Anlamak’, içinde Orta Asya ve Kafkasya: 

Rekabetten işbirliğine. Bursa: Marmara Kitap Merkezi, 1. Basım, 2010, s. 326. 
19 Karagiannis, E., ‘The 2008 Russian-Georgian War via the lens of Offensive 
Realism’, içinde Europen Security, 2013, vol. 22, No. 1, s. 80. 
20 Karabayram, F., Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası. Ankara: 
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hidrokarbon kaynaklarına sahip olması, bazılarının ise bu kaynakların 

Batı pazarlarına ulaşmındaki güzergâh üzerinde bulunması Rusya’nın 
enerji tekelini güvence altına alma çabalarının sekteye uğraması 

anlamına gelecekti. Rusya, askerî ve ekonomik olarak zayıf kaldığı 

sürece yakın çevresindeki ülkelerin özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa 
Konseyi gibi siyasi organizasyonların ve ayrıca NATO gibi askerî 

organizasyonların etkisinde kalacağını biliyordu. Dolayısıyla bölge 

ülkelerinin bu organizasyonlarla ikili ekonomik, ticari ve askerî 

ilişkiler geliştirmesi, Rusya’nın çıkarlarına aykırı olarak görüldü. 
Özellikle Hazar havzasında başta ABD ve Çin olmak üzere bölge dışı 

ülkelerin nüfuz sağlamak ve enerji kaynaklarına daha fazla sahip 

olmak için Rusya ile amansız bir rekabete girişmeleri, eski Sovyetler 
Birliği etki alanında yeniden hâkimiyet sağlama konusunda Rusya’yı 

yeni statüko arayışlarına yöneltmiştir.  

Yakın çevre kavramında da dile getirildiği gibi, ekonomik 

canlanma, ülkenin hayatta kalması ve güvenliği yani yeni statükonun 

ön koşulu olarak belirlendi.
21

 Putin 2000 yılında başkan seçildiğinde 
ekonomik büyümeye öncelik verdi. 1997-2007 yılları arasında doğal 

gaz ve petrol fiyatlarının da artmasıyla Rusya’nın GSMH’sı dolar 

bazında %26 büyüdü ve 1,29 trilyon dolara çıktı. 1999 yılındaki kişi 
başı millî gelir 1.312 dolarken 2007 yılında 9.070 dolar oldu. Doğal 

olarak, askerî harcamaları da 1999 yılında 5,4 milyar dolardan 2007 

yılında 32 milyar dolara çıktı.
22

 2008 de Rus ordusunun özellikle yeni 

stratejik nükleer silahlar ve yeni nükleer denizaltılar ve uçak gemilerini 
içeren deniz kuvvetlerinin modernizasyonu için 50 milyar dolar 

harcanacağı açıklandı.
23

 Ekonomik büyüme ile birlikte ordunun da 

                                                                                                               

Lalezar Kitabevi, 1. Basım, 2007, s. 107. 
21 Özkan, G., ‘Spoils of a War: Impect of Georgia-Russia War on Russian Foreign and 
Security Policies in the Near Abroad’, içinde Gazi Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 11, 

2012, s. 38-39. 
22 Oliker, O., ‘Russian Foreign Policy: Sources and implications’, RAND Corporation, 
2009, s. 45-47, p. 57, p. 67, p. 71. 
23

 ‘Russia to spend $ 50 billion Buying Arms in 2009’, RFF/RL 16 October 2008, 
http://www.referl.org/content/Russia_To_Spend_50_Billion_Buying_Arms_In_2009/1
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modernize edilmesi Rusya’nın yakın çevresinde askerî seçenekleri 

kullanabileceğinin sinyallerini vermekteydi. 2008 yılındaki Gürcü-Rus 
savaşı bu açıdan anlamlıdır. Rusya askerî gücünü arttırmaya devam 

etmektedir. 2012-2015 arasında personel sayısını 760.000’den 

1.000.000 kişiye çıkarmayı hedeflemektedir. Aynı dönemde 50 milyar 
dolar olan millî savunma bütçesini 80 milyar dolara çıkarmayı 

hedeflemektedir. Bu da savunma bütçesinin GSMH’ya olan %2,9 

oranını 2015 yılında %3,5’e çıkarması demektir.
24

  

10 Ocak 2010 tarihinde yayınlanan Rusya Federasyonu Ulusal 

Güvenlik Doktrinine göre ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu bir 
dünya kurulmasını, eski SSCB ülkeleriyle ilişkilerin daha 

derinleşmesini öngörmektedir. Yine doktrinde eski Sovyet topraklarında 

yaşayan Rus azınlığın haklarının korunacağı belirtilmiştir. Ulusal 

güvenliğin sağlanması konusunda gerektiğinde nükleer silahları 
kullanmakta tereddüt etmeyeceğini de açıklamıştır.

25
 5 Şubat 2010’da 

onaylanan askerî doktrinde ise NATO’nun genişlemesinin üzerinde 

durulması gereken en önemli tehdit olduğu; Rusya’ya ve onun 
müttefiklerine sınır olan ülkelerde ve karasularına yakın yerlerde başka 

devletlerin askerî güç bulundurmasının ve stratejik füze savunma 

sistemleri kurulmasının ve ayrıca toprak iddialarında bulunulmasının 
kabul edilemez olduğu yer almaktadır. Kendi vatandaşlarının güvenliği 

ve barışın korunması için sınırları dışında asker kullanabileceğini, 

kendine veya müttefiklerine yapılabilecek nükleer silah ve kitle imha 

silahlarının kullanımında veya konvansiyonel silah kullanılsa bile 
Rusya’nın varlığını tehdit eden bir durum var ise nükleer silah 

kullanmaktan kaçınmayacağı açıklanmıştır. Yine aynı doktrinde 

Kollektif Güvenlik Anlaşmasını öneminin arttırılması ve Şangay 
İşbirliği Örgütü üyeleriyle askerî iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde 

                                                                                                               

330511.html. 
24 Jakob Hedenskog and Carolina Vendil Pallin, ‘Russian Military Capability in a Ten-
Year Perspective’. 
25 ‘2010 yılı Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Doktrini’, içinde Nevazisimaya, 
https://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/gazeta012400.htm.  
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durulmuştur.
26

 18 Şubat 2013’te Başkan Putin tarafından onaylanan 

‘Dış Politika Konseptinde’ ise uluslararası alanda oluşan krizlere BM 
dışında ve tek taraflı yaptırımlarla çözüm arayışlarının uluslararası 

barış ve istikrara bir tehdit olduğu değerlendirilmiştir. Bağımsız 

Devletler Topluluğu ülkeleriyle ilişkilere ve özellikle Ukrayna’ya 
öncelikli olarak önem verildiği açıklanmıştır.

27
  

Rusya’nın bölgeye dönük politikaları, bölgesel hegemon gücün 
amaçlarını gerçekleştirmenin yöntemi olarak Mearsheimer’in 

‘saldırgan gerçekçiliklik’ olarak nitelediği kuramla açıklanabilir.
28

 

Saldırgan gerçekçilik kuramının temel varsayımları şunlardır:  
a.) Uluslararası sistemin anarşiktir; b.) Dünya çapında bir yönetimin 

eksik olduğu sistem devlet merkezlidir; c.) Genelde devletler, özellikle 

de büyük güçler rasyonel aktörlerdir; d.) Bütün devletler sürekli olarak 

tehditlerle karşı karşıyadır; e.) Devletler diğer devletlere zarar vermek 
için güç kullanmaktan kaçınmazlar; f.) Devletin en önemli amacı 

hayatta kalmaktır ve daha güçlü devlet daha fazla hayatta kalma 

şansına sahiptir; g.) Bu durum tüm devletleri silahlanmayla, tek taraflı 
diplomasiyle ve ekonomi politikalarıyla gücünü arttırmaya zorlar;  

h.) Büyük güçler çıkarlarının olduğu yerde ve zamanda yayılmacı 

politikalarını sürdürürler ve çıkarlarına hizmet ettiği sürece 
düşmanlarına karşı savaş başlatmak için bir an bile tereddüt etmezler.

 

Bu kuram çerçevesinden görüldüğünde, ekonomik büyümeye verdiği 

önem, askerî gücünü arttırmak ve gerektiğinde bunu kullanmaktan 

çekinmemesi Rusya’nın Güney Kafkasya politikasının, bölgesel 
hegemonik güç arayışları doğrultusunda şekillendiği ileri sürülebilir. 

Rusya da uluslararası sistemde kendisini güvende hissetmek için daha 

fazla güç elde etmek çabalarını en üst düzeye çıkarmak istemektedir. 
Bölgesel hegemon güç olarak da kendi bölgesinde veya arka bahçesi 

                                                   
26 Asker, A., ‘Rusya’nın Yeni Askerî Doktrini’, MSI, 2010, Analiz, 
https://www.academia.edu/3412383/Rusyanin_Yeni_Askeri_Doktrini. 
27 Özdal, H., ‘Rusyanın Güncellenen Dış Politika Konsepti’, USAK Analiz, 2013, 
http://www.usakanalist.com/detail.php?id=577. 
28 Karagiannis, E., a.g.m., s. 76. 
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olarak gördüğü yerlerde kendi hegemon gücünü tehlikeye sokabilecek 

devletlerden endişe duymakta ve bunun gereklerine göre 
davranmaktadır.  

Bölgenin enerji potansiyeli Rusya’nın bölgesel hegemon güç 
algısı açısından son derece önemlidir. Hazar Bölgesindeki hidrokarbon 

kaynakları Orta Doğu petrollerine bir alternatif değilse de, doğrudan 

bağımlılığı azaltacağı için önem arz eder. Hazar bölgesi küresel petrol 
rezervlerinin %3-4’üne ve küresel doğal gaz rezervlerin %4-6’sına 

sahiptir.
29

 Rusya bölgenin enerji kaynaklarını da bu kaynakların 

Avrupa pazarına ulaşmasını da denetiminde bulundurmak istemektedir. 
Enerji konusunda Avrupa’nın bağımlılığını devam ettirmesi stratejik 

öneme sahiptir. Kafkasya ve Hazar’daki kaynaklar Avrupa’nın 

kullanımına sunulsa bile bunun Rusya toprakları vasıtası ile olmasına 

önem vermektedir.
30

 Rusya’nın Gürcistan müdahalesini bu yolda 
Güney Kafkasya’da üstünlüğü ele geçirmek ve Güney Kafkasya’da 

hegemonyasının tesisi açısından algılamamız gerekmektedir. Bilindiği 

üzere, Rusya, Gürcistan’ı ‘kırmızı çizgi’ olan iki ülkeden biri (diğeri 
Ukrayna) olarak tanımlamıştır. Bunun esas olarak iki nedeni vardır. 

Bunlardan ilki, Ermenistan’ın gerek Azerbaycan ve gerekse Türkiye ile 

mevcut sorunları nedeniyle Hazar Denizi enerji nakil hatları 
Gürcistan’dan geçmek zorundadır. Buna bağlı olarak, son yıllarda 

NATO’nun Gürcistan’da genişlemek istemesi, Gürcistan’ın da buna 

paralel olarak Batı destekli bir dış politika izleyip AB’ne girmek 

istemesi, ayrıca açık denizlere bağlantısı olan ve dolayısıyla da bölgedeki 
enerji kaynaklarının batıya taşınmasında geçiş ülkesi olan konumu, 

Rusya için bu ülkenin vazgeçilmez olmasını sağlamıştır. 2008 Kasım 

ayında Kuzey Osetya savaşından hemen sonra Başkan Medvedev eski 
Sovyet topraklarını Rusya’nın öncelikli çıkarlarının olduğu bir bölge 

                                                   
29 Georgescu, S. (vd), ‘Position of the States Involved in Energy Project in the South 
Caucasus’, içinde Constanta Maritime University’s Annals, Vol. 18, 2013. 
30 Göral, E., ‘Avrupa Enerji Güvenliği ve Türkiye’, içinde Avrupa Araştırmaları 

Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 2, 2011, s. 132. 
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olarak isimlendirmiştir.
31

 Rusya’nın Güney Kafkasya’ya yönelik 

politika önceliklerini sıralayacak olursak, bunu a.) Eski Sovyet 
cumhuriyetleri ile enerji konusunda bağlarını arttırmak; b.) Batılı 

ortaklar ve devletlerle ikili ticari ilişkiler kurmak, c.) NATO’nun 

Güney Kafkasya ülkelerinde genişlemesine engel olmak ve NATO’nun 
bu bölgede üs sahibi olmasına engel olmak; d.) AB’nin eski Sovyet 

topraklarına dolayısıyla Güney Kafkasya ülkelerine doğru 

genişlemesine engel olmak; e.) Eski Sovyet topraklarında kaybettiği 

nüfuzu tekrar elde etmek; f.) Hazar Denizi ve Orta Asya hidrokarbon 
kaynaklarının üretimi ve batı pazarlarına aktarılmasında tekel 

konumunda olmak; g.) Bunun için Güney Kafkasya’daki donmuş 

çatışmaların barışçıl çözümüne engel olmak ve gerektiğinde bu 
çatışmalarda müdahil olarak buradaki etkisini devam ettirmek olarak 

özetleyebiliriz.  

Gürcistan’da ayrılıkçı bölgeleri ve Dağlık Karabağ sorununu bu 

son maddeye örnek olarak gösterebiliriz.
 32 

Soğuk Savaş sonrası Batı 

ile yaşanan romantik periyot sonrasında Rusya eski Sovyet toprakları 
üzerindeki çıkarlarını yeniden tanımladı. BDT ülkeleri ile çok taraflı ve 

ikili işbirlikleri oluşturdu. Rusya, eski Sovyet alanında liderliğini 

sağlamak adına siyasi, ekonomik, askerî ve enerji kaynaklarını kullandı 
ve BDT ve Kolektif Güvenlik Anlaşması (KGAÖ) gibi iş birliklerine 

gitti. Bölgede kendine yakın siyasi partileri ve sivil toplum 

kuruluşlarını destekledi.
33 
2008 Ağustos’undaki Rus-Gürcü savaşından 

sonra Gürcistan’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve 
Güney Osetya ile 15 Eylül 2009 yılında 49 yıllığına askerî anlaşma 

                                                   
31 Suchkov, M. A., ‘Assesing Russian Soft Power in the South Caucasus: Ten Reason 
why Moscow Looks Lame’, içinde Ortadoğu Analiz, Cilt:5, Sayı 54, 2013, s. 87. 
32 Tüysüzoğlu, G., ‘Güney Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Gerçekliğinden Soyutlanan 
ülke: Ermenistan’, içinde Ermeni Araştırmaları, Sayı. 44, 2013, s. 237-243. 
33 Dias, V. A., ‘Competing Discourses Practices and interests in the Shared 
Neighourhood’ içinde Perspectives on European Politics and Society, 2103, Vol. 
14:2, ss. 256-271, s. 262. 
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imzalamıştır; bunun hemen ardından ise 2010 yılında ise Ermenistan 

Gümrü’deki 102. askerî üssünü 2044 yılına kadar uzatmıştır.
34

  

Rusya bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirme 

uğraşı içinde de oldu. Ekonomik ilişkilerin gelişmesinde Rusya’da 
yaşayan bölge ülkeleri vatandaşlarının da etkisine değinmek gerek. 

2010 yılında Rusya’da yapılan nüfus sayımına göre ülkede yaşayan 

1.182.388 Ermeni, 157.803 Gürcü ve 603.070 Azerbaycan vatandaşı 
kendi ülkeleriyle Rusya arasında önemli kültürel ve ekonomik bağları 

olmasını sağlamaktadır.
35

 Mesela Rus Bankası olan VTB, 

Ermenistan’daki VTB Bankın %100’ünü, Azerbaycan VTB Bank’ın 
ise %51 hissesine sahip oldu. Aynı zamanda dünyanın en büyük gaz 

şirketi Gazprom, 2006 yılında Ermenistan hükümetiyle ülkedeki doğal 

gaz projelerinin kontrolünü sağlayan 25 yıllık stratejik iş birliği 

anlaşması imzaladı. Rus cep telefonu şirketi Beeline, MTC ve 
Megafon, Gürcistan, Ermenistan ve Abhazya’daki millî operatörlerin 

büyük oranda hisselerini satın almıştır.
36

  

Rusya’nın bölgesel hegemonik güç politikasının temel 

dinamikleri bölge ülkelerinin Rusya’ya yönelik tutumlarında 

farklıklara izin vermektedir. Gürcistan yüzünü Batıya dönerken 
NATO’ya resmî olarak katılmayı istemiş ve bu yolda adımlar da atmış 

olmasına karşın Rusya ile savaşmak zorunda kalmıştır. Gürcistan’da 

2003 yılında gerçekleşen “Gül Devrimi”yle iktidara gelen Mihail 
Saakaşvli Gürcistan’ın yüzünü tamamen Batıya döndürmeye 

çalışmıştır. Ancak 2008 yılındaki Gürcü-Rus savaşının ardından 

Batı’yla olan ilişkilerde gerileme başlamıştır. 2013 yılının Ekim ayında 

yapılan başkanlık seçimlerinin ardından seçimi kazanan Giorgi 
Mergvelaşvili daha dengeli bir politika izleyeceğini ve Rusya ile 

görüşmelere başlayacağını açıklamıştır. Bu politika değişikliğinde 

Gürcistan’ın savaşı kaybetmesinin yanı sıra Rusya’nın Gürcistan 

                                                   
34 Suchkov, a.g.m., s. 84. 
35 Agm, s. 86. 
36 Suchkov, M. A., ‘Assesing Russian Soft Power in the South Caucasus: Ten Reason 
why Moscow Looks Lame’, içinde Ortadoğu Analiz, Cilt:5, Sayı 54, 2013, s. 85. 
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ekonomisi açısından önemini de göz ardı etmemek gerek. Hâlen 

Rusya’da çalışan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan birçok Gürcü 
vatandaşı vardır. Bunun yanı sıra Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesiyle, 

tarım ürünleri, şarap ve maden suyu ihracında savaş öncesi düzeye 

ulaşılacağı düşünülmektedir. Siyasi açıdan bakıldığında, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin bir süre daha mevcut haliyle devam edeceği ileri 

sürülebilir. Her ne kadar kendilerinden kopan iki bölge dünyada birkaç 

ülke dışında tanınmasa da, buradaki Rus askerî varlığı sebebiyle kısa 

vadede herhangi bir çatışma olasılığının düşük olduğu 
varsayılmaktadır. Halkın büyük bir bölümünün Gürcüce dışında Rusça 

da bilmesi, ortak dine sahip olmaları, yeni seçilen başkanın ılımlı 

mesajları ve dengeli politikalar izlemesi bu ülkede Rusya ile iş 
birliklerinin daha fazla olacağını göstermektedir. 

Öte yandan Ermenistan gerek bölgesel gerekse de küresel 
politikalarda Rusya ile paralel hareket etmektedir. Ermenistan 

politikasına baktığımızda, Rusya’nın bu ülke üzerindeki etkisini 

sürdürmesi için Karabağ meselesini kullanmasına çok fazla gerek 
duymayacağı, zaten ekonomik olarak bu ülkenin ekonomisinde büyük 

payı olduğu ve askerî üslerinin olduğu bilinmektedir. Ermenistan’ın 

güvenliğinde Rus askerlerinin payı büyüktür. Ermenistan’da Gümrü ve 
Erivan’da konuşlu 102. üssün giderleri iki ülke arsında ortak olarak 

karşılanmaktadır.
37

 Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü vasıtasıyla da 

ittifaka katılan ülkelere olası bir saldırının tüm üyelere yapılmış gibi 

değerlendirileceğinden Ermenistan kendi emniyetini sağlamıştır. Doğal 
gaz dağıtım şirketleri ve elektrik dağıtım şirketleri Rusya kontrolünde 

olan Ermenistan’ın bu ülkenin ürettiği politikalar dışında bir politika 

üretmesi zaten şu anda pek makul görülmemektedir. Ermenistan enerji 
konusunda Rusya’ya bağımlıdır ve Rusya’dan enerji ithal etmektedir. 

Ermenistan ayrıca Rusya ile gümrük birliği anlaşması imzalamıştır, 

ancak AB ile ilişkilerini geliştirme çabaları da devam etmektedir.  

                                                   
37 Asker, A., ‘Rusya’nın Ermenistan’da Askerî Varlığı: Hukuki ve Politik Bakış 
Açısıyla Bir Değerlendirme, içinde Ermeni Araştırmaları, Sayı.41, 2012, s. 97-100. 
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Buna karşın Azerbaycan hem Rusya’dan hem de Batı’dan daha 

özerk güvenlik bağlantılarına sahiptir.
38

 Azerbaycan’da enerji 
dağıtımında Rusya’nın rolü büyüktür. BTC’nin yanı sıra Rusya 

istikametine giden boru hatları mevcuttur. Azerbaycan zaten 

bağımsızlığını kazandıktan sonra Batı ile bir denge politikası 
izlemiştir. Bölgedeki bazı enerji projelerinde Rusya ile ortaklıklar 

kurmuştur. Vladimir Putin başkan seçildikten sonra Güney 

Kafkasya’da ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapmıştır. Bu ziyaret 

Azerbaycan’da yapılan başkanlık seçimi öncesi üçüncü defa aday olan 
İlham Aliyev’e bir destek olarak algılanmıştır. Karabağ meselesinde 

Rusya’nın Azerbaycan’a karşı daha olumlu olmasıyla bölgede barışın 

daha fazla gelişebileceği aşikârdır. Ayrıca Bakü’nün Rusya’nın da 
içinde bulunduğu ülkelerle Gümrük Birliği ve Avrasya Birliği projesi 

kapsamında herhangi bir imzası olmadığı gibi AB ile de vize kolaylığı 

dışında herhangi bir anlaşması olmamıştır.
39

 

Her şeye rağmen Rusya enerji nakil hatları konusunda arzu ettiği 

tam denetimi sağlayamamıştır. Güney Kafkasya’da, Hazar’dan 
Avrupa’ya Doğu-Batı enerji koridoru Avrupa’nın tutumunu 

göstermektedir. Bu koridor toplam üç boru hattı ve bir demiryolundan 

meydana gelmektedir: BTC ve Bakü-Supsa petrol boru hattı ve Güney 
Kafkasya gaz boru hattı (GKB) ve Bakü-Batum demiryolu. 2009 

yılında bu hatlardan toplam 45,5 milyon ton petrol ve 6,1 milyar 

metreküp gaz taşındı. Bu koridorlara ek olarak 2010 yılında 2,6 milyon 

ton petrol taşınan Kuzey Rotası ve Bakü-Novorossiysk petrol boru 
hattı yalnızca Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi tarafından 

kullanılmaktadır. Bu hattın petrolü Kazakistan ve Azerbaycan 

tarafından karşılanmaktadır. BTC boru hattına bazı Türkmen petrolleri 
de 2010 yılından beri eklenmektedir. GKB’na ise sadece 

Azerbaycan’ın Şah Deniz gaz sahasından gaz gelmektedir. Bu hatlarla 

                                                   
38 Freire, M. R. ve L. Simao, ‘The EU’s Security Actorness: the Case of EUMM in 
Georgia’, European Security, Volume 22, No. 4, 2013, s. 467. 
39 Gafarlı, O., ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Sonrasında Güney Kafkasya ve Türkiye’ 
içinde www, bilgesam.org, erişim: 25.03.2014. 
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uluslararası finans kurumları, petrol şirketleri ve Rusya’nın by-pass 

edilmesini en kuvvetli destekleyen ABD ilgilenmektedir. AB’nin 
Güney Kafkasya’ya yönelik artan ilgisi siyasi ve ekonomik seviyededir 

ve Avrupalı algılaması değişikliği sonucu bu ilgi değişmiştir. Bu algı 

değişikliği AB enerji güvenliği hakkında artan endişe ile paralellik 
gösterir.

40
 Enerji güvenliği, uygun fiyatlarda ve yeterli enerji arzı 

demektir.
 

2000’li yıllarda Rusya ve AB enerji diyalogları, 

kullanımlarına ve karşılıklı bağımlık yaratılmasına karşın daha sonraki 

gelişmeler Güney Kafkasya’daki Rus çıkarlarına aykırıydı. BTC Rus 
çıkarlarına karşı en önemli örnektir. Rusya bu gelişmeler karşısında 

Kazakistan Tengiz petrollerini Novorossiysk’e taşımak için Hazar 

Boru Hattı Konsorsiyumunu kurmuştur.
41

 Rus-Gürcü savaşından sonra 
Batı’nın desteğinin az olması ve Rusya’nın askerî güç kullanmadaki 

istekliliği, Azerbaycan ve Ermenistan’ın politikalarını etkilemiştir. 

Azerbaycan gaz satışı için Rusya ile anlaşmalar imzalamış ve 
karşılığında Karabağ konusunda Rusya’nın desteğini alabileceğini 

düşünmüştür. Arabulucu rolü ile Rus Başkanı, Ermeni ve Azeri 

taraflarını Karabağ probleminin çözümü için davet etmiştir. 
42

 

Sonuç  

AB’nin Güney Kafkasya’ya yönelik politikaları Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ardından ekonomik ve teknik yardım anlaşmaları 

çerçevesinde belirlenmektedir. 11 Eylül sonrası gelişen yeni şartlarda 
Avrupa Birliği de bölgeye ilişkin politikalarını daha geniş düzlemde 

politikalarla gözden geçirmektedir. Özellikle 2004 yılından itibaren 

bölge, AB’nin güvenlik algısına dayalı yeni stratejik kültürünün temel 

bileşenlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Ancak görünen o ki bölgesel 
çatışmalara ilişkin parçalı politikaları Güney Kafkasya için de 

                                                   
40 Lussac, S. J., ‘Ensuring European Energy Security in Russian Near Abroad: the Case 

of the South Caucasus’, içinde European Security, Vol. 19, No. 4, 2010, s. 607-608. 
41 Agm, s.616. 
42 Kasım, K., ‘American Policy toward the Nagorno-Karabakh Conflict and 
Implication for Resolution’ içinde, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 32, No. 
2, 2012, s. 238. 
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geçerlidir.
 
Bunun için iki neden ileri sürülebilir. Bunlardan ilki AB’nin 

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası genel çerçevesinde diğer 
konularda olduğu gibi Güney Kafkasya meselesinde de üye devletlerin 

belirli bir politika konusunda uzlaşamamış olmalarıdır. Farklı ulusal 

çıkarlar, ortak politikalar üretilmesini engellerken; Birliğin bölge 
üzerinde etkisini arttıracak olan komşular arası çatışmalara çözüm 

bulunamaması AB’nin komşuluk politikaları çerçevesinde ancak sınırlı 

ilişkiler kurabilmesinde aranmalıdır. Buna bağlı olarak, ikinci neden 

ise Rusya faktörüdür. AB bölgede Rusya’ya rağmen politika üretme 
konusunda pek de istekli görünmemektedir. Enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi konusunda da bölge ülkeleriyle AB arasında ideolojik 

temelli tartışmalar bir sonuca erdirilememiştir. Son olarak bu bildiride 
tartışılmasa da AB ile ABD arasında da bölge yönelik ortak bir 

stratejinin geliştirilmemiş olması da bir fakör olarak ileri sürülebilir. 

Rusya’nın Güney Kafkasya politikasının esasını yakın çevre 

doktrini çerçevesinde Batı’yla nüfuz mücadelesi oluşturmaktadır. 

AB’nin tersine Rusya’nın temel stratejisi, bölgesel sorunları nihai 
çözüm arayışlarına girmeden ama sıcak bir çatışmaya dönüşmelerini de 

engellemek olarak nitelenebilir. Başka deyişle, Rusya bir yandan 

sorunları dondurarak diğer yandan gerekli gördüğü zaman ve 
durumlarda kullanmak üzere güç kullanma tekelini elinde 

bulundurarak bölgenin hegemon gücü olarak nüfuzunu konsolide 

etmek istemektedir. Bu amaçla bir yandan ekonomi ve enerji kartlarını 

kullanırken, diğer yandan Gürcü-Rus savaşında olduğu gibi askerî 
gücünü politika aracı olarak kullanmaktan da çekinmemektedir. 

Mevcut durumda Rusya Güney Kafkasya bölgesi özelinde hegemonik 

güç konumunu konsolide etmiş görünmektedir. Son yıllarda Rusya’nın 
Ermenistan ekonomisindeki artan payı ve yenilenen askerî antlaşmalar 

yanı sıra, Azerbaycan’ın Rusya’nın temel kaygılarını harekete 

geçirecek politikalar izlemekten dikkatle kaçınması hatta bu kaygıları 

ortadan kaldıracak dengeli politikalar izlemesi bu görüşü destekler 
niteliktedir. Gürcistan’da ise Giorgi Mergvelaşvili başkanlığındaki 

yeni yönetimin Rusya ile daha gerçekçi politikalar üzerinden ilişki 

kuracağının işaretleri alınmaktadır. Bu durumda bildirinin başlığında 
yer alan Güney Kafkasya’da “barış daha mı yakın” sorusunun cevabı 
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“barış” sözcüğünü nasıl içeriklendirdiğimize bağlı olarak değişir. Şöyle 

ki; “barış”tan kasıt Avrupa Birliği’nin öngördüğü veya arzu ettiği 
türden bölgede mevcut ikili sorunların nihai çözüme kavuşmasının 

ardından demokrasiye ve piyasa ekonomisine geçen ülkelerin Batı 

sistemine entegre olmasıysa, bu artık dünden daha uzaktır. Öte yandan 
“barış”ı Soğuk Savaşın ardından ortaya çıkan belirsizlik ve çatışma 

halinin yerini Soğuk Savaş dönemi dinamiklerinin günümüz 

koşullarına uyarlanmış yeni bir denge durumunda sıcak çatışmaların 

olmadığı bir “istikrar” veya bir simbiosis olarak algılayacaksak, o 
zaman, evet, barış daha yakın diyebiliriz. Avrupa Birliği’nin Rusya’nın 

bu hamlelerine kısa ve orta vadede nasıl bir karşı hamleyle cevap 

vereceği bölgenin geleceği açısından önem taşımaktadır. 
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Küresel ve Bölgesel Etkileşimde Kafkasya 

The Caucasus in Global and Regional Context 
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Öz 

Kafkasya zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip 

olmasının yanı sıra kuzey-güney, doğu-batı yönlü ulaştırma hatlarının 
üzerinden geçmesi nedeniyle jeopolitik açıdan önemli bir bölgedir. 

Rusya’dan Akdeniz’e, Orta Doğu’ya ve Basra Körfezi’ne bağlantı 

yolları bu bölgeden geçmektedir. Son yıllarda Rusya Federasyonu 
gücünü geliştirdiği oranda Kafkaslar üzerindeki nüfuzunu yeniden 

tahkim etmeye, bölgeyi etkisi ve denetimi altına almaya çalışmaktadır. 

Değişen bu duruma uygun olarak bu makalede küresel ve bölgesel 
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güçler ile Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları incelenmekte, 

Türkiye’nin dikkate alması gereken muhtemel gelişmeler ve ihtiyaç 
duyulan tedbirler açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan, Rusya, ABD, AB, Enerji, Güvenlik, Jeopolitik. 

 

Abstract 

The Caucasus region has geopolitical significance because of its 

rich oil and natural gas reserves as well as its location at the 
crossroads of major north-south and east-west transportation lines. 

The routes from Russia to the Mediterranean, the Middle East and the 

Persian Gulf pass through the Caucasia. Parallel to its growing 
power, Russia is trying to strengthen its foothold over the Caucasus in 

order to control and keep the region in its sphere of influence. In such 

an environment, it is required to reassess the geopolitics of the area 
and accordingly to review the Turkish foreign policy towards the 

region. This study analyzing the geopolitical features and historical 

background of the region surveys Turkey’s Caucasus policies.  

Key Words: Caucasus, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Russia, 

US, EU, Turkey, Energy, Security, Geopolitics. 

 

Giriş 

Geçmişleri çok eski olmasına rağmen ulusal devlet kurmada 

büyük güçlüklerle karşılaşmış olan Kafkas halkları, Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasını önemli bir fırsat olarak görmüşlerdir. 

Bağımsızlıklarını kazanan uluslar devlet yapılarını kuvvetlendirmeye 
ve bağımsızlıklarını teminat altına almaya çalışmaktadırlar. Rusya 

Federasyonu kendi içindeki bağımsızlık mücadelelerini bastırdıktan 

sonra petrol fiyatlarındaki artıştan da istifade ederek ekonomisini 
düzeltmiş ve bölgede tekrar önemli bir güç haline gelmiştir. Rusya, 

güçlendikçe bölgedeki etki alanını tekrar genişletmeye başlamış ve 

çevresindeki yeni devletler üzerindeki azalan etkisini her geçen gün 
daha da artırmıştır. Tarihi deneyimler dikkate alındığında, Rusya’nın 
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Kafkaslar üzerindeki girişimlerinin gelecek yıllarda daha da artacağı 

değerlendirilmektedir. Bu durum küresel ve bölgesel güçler ile 
Türkiye’nin bölgeye yönelik politikalarına nasıl bir etki oluşturacaktır? 

Türkiye’nin dikkate alması gereken muhtemel gelişmelerin ve ihtiyaç 

duyulan tedbirlerin belirlenmesi için akademik çalışmalara her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu makalede Kafkasya’nın 

jeopolitik özellikleri vurgulanacak; tarihsel arka plan dikkate alınarak 

Rusya, ABD, AB, Çin, İran ve İsrail’in bölgeye yönelik politikaları 

üzerinde durulacak; müteakiben Türkiye’nin Kafkasya’ya yönelik 
yürüttüğü politikaların temel hedefleri ve stratejileri incelenecektir.  

Kafkasya’nın Jeopolitiği 

Kafkasya; Kafkas Sıradağları’nın Kuzey Kafkasya ve Güney 
Kafkasya olarak ikiye böldüğü, kuzeyde Don nehri ağzı, Maniç 

Çukuru ve Kuma ağzı hattından, güneyde Aras nehiri ve Kars 

Platosu’na kadar uzanan bölgenin adıdır.
1
 Doğal sınırlarını batısında 

Karadeniz, doğusunda ise Hazar Denizi oluşturur. Kafkasya’yı coğrafi 

açıdan üç bölgeye ayırmak mümkündür. Birincisi Kafkas 

Sıradağları’nın kuzeyindeki bozkırları kapsayan ve önemli bir tarım 

potansiyeline sahip olan “Step Kafkasyası” veya “Bozkır Bölgesi”; 
ikincisi “Büyük Kafkas Dağları” bölgesi ve üçüncüsü de bu bölgenin 

güneyinde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ı içine alan 

“Transkafkasya” veya “Küçük Kafkaslar” bölgesidir.
2
  

Tarihsel süreç içinde farklı devletlerin istila yolları üzerinde yer 

alan Kafkasya dil, din ve etnik gruplar açısından dünyanın en zengin 
coğrafi bölgelerinden birisidir. Kafkasya yaklaşık 30 milyon insanın 

yaşadığı, dil, din ve ırk çeşitliliği gösteren, 50’nin üzerinde ulus ve 

                                                   
1 Françoise Companjen, L szl  K roly Mar cz ve Lia Versteegh, Exploring the 

Caucasus in the 21st Century: Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic 
Context, Pallas Publications, Amsterdam, 2010, s. 12. 
2 Habip Yıldırım, “Kafkasya’da Etnik Çatışmalar ve Türkiye Açısından Bölgenin 

Önemi”, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Sakarya, 2007, s. 19. 
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etnik toplulukla bir mozaiği andırmaktadır.
3
 Kuzey Kafkasya’daki 

Türk kökenli halklar RF içinde yer alan Dağıstan, Çeçenistan, İnguş, 
Kabardin-Balkar, Karaçay-Çerkez, Adıgey, Kuzey Osetya özerk 

cumhuriyetleri ile Stavrapol ve Krasnador eyaletlerinde yaşarlar. 

Buralarda yaşayanların nüfusu bir milyonun üzerindedir.
4
 Güney 

Kafkasya’da yaşayanların çoğunluğu Azerbaycan’da olmak üzere 

Ermenistan ve Gürcistan’da da bulunmaktadır ve nüfusları yaklaşık   

10 milyondur. 

Kafkasya; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma 

noktasında karayolları, demiryolları, deniz yolları ve enerji ulaşım 
hatları üzerinde yer almakta, bu özelliği ile üç kıtayı birbirine bağlayan 

ulaştırma hatlarını kontrol etmektedir. Rusya’dan Akdeniz’e, Orta 

Doğu ve Basra körfezine bağlantı yolları bu bölgeden geçmektedir.
5
 

Kafkaslar üzerinden geçen üç yol Hazar Denizi sahil yolu, Karadeniz 
sahil yolu ve Nalçık-Tiflis yoludur. Hazar yolu üzerinde Çeçenistan, 

Karadeniz yolu üzerinde Abhazya ve Nalçık-Tiflis yolu üzerinde 

Osetya sorunlu bölgeleri yer almaktadır.
6
 Kafkasya Hazar havzası 

ülkelerine Karadeniz yolu ile Avrupa içlerine ve dünya geneline; 

dünyadaki diğer ülkelere ise Hazar denizi yolu ile Asya içlerine ulaşma 

olanağı verir. Böylece sadece kuzey-güney değil, doğu-batı arasında da 
bağ oluşturur.  

Hazar kıyıları zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. 
Bu zengin kaynakların açık denizlere ve Avrupa’ya ulaşım yolları 

                                                   
3 Atilla Sandıklı, “Kafkasya Jeopolitiği ve Türkiye’nin Kafkasya Politikası”, 
Uluslararası Kafkasya Kongresi Bildiriler Kitabı, Uluslararası Kafkasya Kongresi, 
Kocaeli Üniversitesi, 26-27 Nisan 2012, Kocaeli, s. 228. 
4 Ramazan Öney, Dünya Platformunda Türk Dünyası, Aktif Yayınevi, İstanbul, 
1999, s. 85. 
5 Alexandre Grigoriantz, Kafkasya Halkları (Tarihi ve Etnografik Bir Sentez) 

(Çerkezler, Abhazlar, Svanlar, Osetler, Çeçenler, İnguşlar, Gürcüler, Dağıstanlılar), 
Çev. Doğan Yurdakul, Yeni Binyıl Yayınları, İstanbul, s. 16. 
6 Suat İlhan, “Kafkasların Coğrafi Konumu, Jeopolitik, Jeoekonomik, Jeostratejik 

Özellikleri” (Kafkaslar Orta Doğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye’nin Önemi 
Sempozyumu, 28-29 Nisan 1998, Harp Akademileri Basım Evi, İstanbul, 1998, s. 92. 
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Kafkaslardan geçmektedir. Bunlar Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-

Novorossiysk, Tengiz-Novorossiysk petrol boru hatları ile proje 
çalışmaları devam eden TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 

Hattı) ve Güney Akım doğal gaz boru hatlarıdır. Soğuk Savaş 

sonrasında Sovyetler Birliği’nin dağılması nedeniyle güç boşluğunun 
oluştuğu Kafkaslar, Rusya ve Batı menfaatlerinin kesiştiği bir bölgedir.  

Rusya ve Kafkasya 
Kafkasya’da geçmişleri çok eski olmasına rağmen ulusal devlet 

kurmada büyük güçlüklerle karşılaşmış olan uluslar Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasını önemli bir fırsat olarak görmüşlerdir. Dağılma 
sonrası bağımsızlıklarını kazanan uluslar devlet yapılarını 

kuvvetlendirmeye ve bağımsızlıklarını teminat altına almaya 

çalışmaktadırlar. Rusya’nın Kuzey Kafkasya üzerinde zayıflayan 

hâkimiyeti ve Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Ermenistan ve 
Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanması Kafkasya jeopolitiğinde çok 

aktörlü bir rekabet başlatmıştır.  

Rusya, Sovyetlerin çöküşü ile Kuzey Kafkasya’nın bazı 

bölgelerindeki hâkimiyetini fiilen kaybetmiş; 1990’lar boyunca bu 

bölgeleri federasyona dâhil etmeye odaklanmıştır. Güney Kafkasya’da 
Rus egemenliğinin sona ermesiyle enerji zengini Hazar havzasını 

Türkiye’ye, Avrupa’ya ve uluslararası pazarlara açabilecek 

güzergâhlar ortaya çıkmış; bölge Yeni Büyük Oyun’un bir parçası 
haline gelmeye başlamıştır.  

Rusya Federasyonu dağılma sürecinde eski Sovyet 
topraklarındaki petrol ve doğal gaz rezervlerinde ve bunların pazarlara 

ulaştırılmasında anlaşmalarla önemli haklar elde etmiştir. 2000’li 

yıllarda yükselen enerji fiyatları, artan savunma sanayii ihracatı ve 
nükleer teknoloji alanındaki yatırımları sayesinde Rusya istikrarlı bir 

ekonomiye sahip olmuş ve 1990’lı yıllara nazaran uluslararası ölçekte 

daha etkili bir aktör konumuna gelmiştir.  

Bu kapsamda, Güney Kafkasya ve Orta Asya’daki etkisini 

artırmayı hedefleyen Kremlin, 1992 tarihli Kolektif Güvenlik 
Antlaşması temelinde 2002’de Belarus, Ermenistan, Kazakistan, 

Tacikistan ve Kırgızistan’la ortak savunma esasına dayalı Kolektif 
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Güvenlik Antlaşması Teşkilatı’nı kurmuştur.
7
 Güney Kafkasya’dan 

Ermenistan teşkilata kurucu üye olarak katılırken, ittifakın hukuki 
temelini oluşturan antlaşmadan 1999’da çekilen Azerbaycan ve 

Gürcistan teşkilatta yer almamıştır.  

Moskova 2000’li yıllarda Kuzey Kafkasya’daki bağımsızlık 

yanlısı eğilimleri tamamen sona erdirmeye çalışmış; Güney 

Kafkasya’nın Rusya’nın etki alanından çıkma ihtimaline karşı 
bölgedeki ayrılıkçı dinamikleri desteklemeye devam etmiş ve alternatif 

bütünleşme projeleri geliştirmiştir.
8
 Kremlin, Kuzey Kafkasya’daki 

özerk cumhuriyetleri Kuzey Kafkasya Federal Eyaleti adlı tek bir idari 
birim altında toplayarak bölgedeki Rus hâkimiyetini güçlendirmeye 

çalışmıştır.  

NATO’nun Kuzey ve Doğu Avrupa’ya doğru genişlemesi, 

Washington’ın Akdeniz’de konuşlu Aktif Çaba Harekâtı’nı 

Karadeniz’e genişletme girişimi ve Hazar Denizi’nde askerî üs kurma 
çabası Avrupa-Atlantik sistemi ile Rusya arasındaki rekabeti öne 

çıkarmıştır. ABD’nin ve AB’nin Güney Kafkasya ülkeleriyle 

geliştirdiği ilişkiler, Ukrayna ve Gürcistan’da Batı yanlısı liderlerin 

devrimlerle iktidara gelişi ve Gürcistan’ın NATO üyeliğinin gündeme 
gelmesi Moskova’yı tedirgin etmiş; Kremlin’de Rusya’nın 

çevrelendiği yönünde bir algıya yol açmıştır.  

Rusya bu süreçte tepkisel bir yaklaşımla ABD ve AB’nin eski 

Sovyet coğrafyasındaki genişleyen etki alanını sınırlandırmaya, bu 

kapsamda Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya’daki gelişmelere 
hâkim olmaya çalışmıştır. Güneyde Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji 

kaynakları üzerindeki tekelini sürdürmeyi amaçlamış; bu ülkede 

                                                   
7 Anatoliy Rozanov ve Alena Douhan, “Collective Security Treaty Organization 

2002-2012”, Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF 
Books and Monographs, Issue 18, 2013. 
8 Alaeddin Yalçınkaya, Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler: Etnik Düğümden Küresel 

Kördüğüme, Lalezar Yayınları Ankara, 2006, s. 48. 
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çıkarılan petrol ve doğal gazın Rusya toprakları dışındaki 

güzergâhlardan taşınmasını engellemeye çalışmıştır.  

Rusya,  ABD ve AB tarafından desteklenen Hazar Havzası 

doğal gaz kaynaklarını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını 
öngören Nabucco projesini engellemek için Kazakistan ve 

Türkmenistan ile büyük miktarlarda doğal gaz alım anlaşması 

imzalamıştır. Ayrıca bu kaynakların Karadeniz güzergâhından 
Avrupa’ya ulaştırılması için Güney Akım projesini geliştirmiştir. 

Türkiye’nin bu hattın kendi münhasır ekonomik bölgesinden geçişine 

izin vermesiyle proje uygulanabilir hale gelmiş ve Nabucco Projesinin 
uygulanması engellenmiştir.  

Rusya, Gürcistan’daki Batı yanlısı Saakaşvili iktidarını 
devirmek maksadıyla bu ülkeye 2008’de savaş açmış; Abhazya ve 

Güney Osetya bölgelerinin fiilen Tiflis’ten ayrılmasına yol açmıştır.
9
 

Yukarı Karabağ krizinde Ermenistan yanlısı tutumunu sürdüren Rusya, 
bu ülkedeki Gümrü askerî üssünü genişletmiş ve üssün kullanım 

süresini 2044’e kadar uzatmıştır.
10

 Karadeniz’deki donanmasını 

genişletmeyi hedefleyen Rusya, Ukrayna ile Sivastopol’daki deniz 

üssünün kullanım süresini 2017 yılından itibaren 25 yıl daha uzatan bir 
anlaşma imzalamış, müteakiben Ukrayna’dan ayrılarak bağımsızlığını 

ilan eden ve Rusya’ya katılma kararı alan Kırım’ı 18 Mart 2014’de 

ilhak etmiştir. Rusya ayrıca Abhazya’nın Karadeniz kıyısında yeni bir 
deniz üssü inşa etmeye başlamıştır.  

Moskova, AB’nin Doğu Ortaklığı projesine karşı eski Sovyet 
coğrafyasının Rus ekonomisine entegrasyonu gayesiyle Gümrük 

Birliği projesini (Avrasya Birliği) geliştirmiş ve bölge ülkelerini bu 

birliğe katılmaya ikna etmeye çalışmıştır. Rusya’nın eski Sovyet 
Cumhuriyetleri üzerindeki nüfuzunu yeniden tesis etmek için Avrasya 

                                                   
9 Ronald Asmus, A Little War That Shook the World: Georgia, Russia and the 

Future of the West, (Macmillan, 2010), s. 74. 
10 “Russia to Upgrade Its Bases in Armenia“, Rianovosti, 27 Haziran 2013,   Erişim: 
20 Mart 2014, http://en.ria.ru/military_news/20130627/181913865/Russia-to-Upgrade-
Its-Bases-in-Armenia.html. 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+Asmus%22
http://en.ria.ru/military_news/20130627/181913865/Russia-to-Upgrade-Its-Bases-in-Armenia.html
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coğrafyasında ekonomik bütünleşme arayışlarına başladığı 

görülmektedir. 2000’de Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun 
kurulmasına öncülük eden Kremlin, 2006’da bu topluluğa mensup 

Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan’la birlikte 

bir Gümrük Birliği kurulmasını kararlaştırmıştır.
11

 Rusya 2010’da 
Belarus ve Kazakistan’la Gümrük Birliği Anlaşması’nı ve Avrasya 

Ekonomik Birliği Antlaşması’nı imzalamış; üç üye devletin 

meclislerinin onayıyla Ocak 2012’de Ortak Ekonomik Alan tesis 

edilmiştir. Üye devletler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Avrasya 
Birliği’nin faaliyet geçmesini planlamaktadır. Hâlihazırda Güney 

Kafkasya devletleri arasından sadece Ermenistan, Avrasya Birliği’ne 

katılmak maksadıyla Gümrük Birliğine girmeyi kabul etmiştir. 
Rusya’nın, Gürcistan ve Azerbaycan’ın da birliğe katılması için baskı 

yapacağı, kabul etmemeleri halinde bu ülkelere karşı çeşitli 

yaptırımlara başvurabileceği değerlendirilmektedir.  

Putin’in Şubat 2013’te onayladığı Yeni Dış Politika 

Doktrini’nde Rusya’nın Güney Kafkasya’ya yönelik hedefleri bölgede 
ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin etkisinin azaltılması, etnik 

problemlerin kullanılarak Gürcistan ve Azerbaycan üzerindeki 

baskının artırılması ve Hazar havzasındaki enerji kaynaklarının kontrol 
edilmesi şeklinde sıralanmaktadır.

12
 Bu hedefler Kremlin’in Güney 

Kafkasya’da tek baskın güç konumunda kalma arzusuna işaret 

etmekte; bölge ülkelerinin Rusya dışındaki aktörlerle yakınlaşması 

halinde baskıya maruz kalabileceği anlaşılmaktadır. Doktrin aynı 
zamanda Rusya’nın kuzeyde toprak bütünlüğünü savunurken, güneyde 

                                                   
11 Pavel Felgenhauer, “Dushanbe Summits Follow Russian Agenda,” The Jamestown 
Foundation, (10 Ekim 2007). 
12 Andrew Monaghan, “The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving 

Continuity”, Chatham House, Nisan 2013, Erişim: 1 Nisan 2014, 
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20E
urasia/0413pp_monaghan.pdf. 
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ayrılıkçı bölgeleri destekleme çelişkisini sürdürmekte kararlı olduğunu 

göstermektedir.  

ABD ve Kafkasya 

ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası 

bağımsızlığını kazanan Güney Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerinde 
kendine özgü bir strateji izlemektedir. Bağımsızlığın ilk dönemlerinde 

bölgeyi Rusya’nın etki alanı olarak kabul etmesine rağmen, 

Washington daha sonra Güney Kafkasya ülkelerinin bağımsızlığını 

desteklemiştir. ABD, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı 
kalacakları güvencesini veren Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile 

1991’de diplomatik ilişkilerini başlatmıştır. Hazar havzasının enerji 

kaynakları bakımından yüksek bir potansiyele sahip olduğunun ortaya 
çıkması ise Güney Kafkasya’yı ABD için öncelikli bir konuma 

dönüştürmüştür.
13

 

ABD ve Batı Avrupa devletlerinin katılımı ile Eylül 1994’de 

Hazar’daki enerji kaynaklarının taşınmasını içeren ve yüzyılın 

anlaşması olarak adlandırılan petrol anlaşması imzalanmış, Rus-Çeçen 
savaşının Rusya’nın askerî ve ekonomik açıdan zayıfladığını 

göstermesiyle birlikte Washington’ın bölgede daha etkin olduğu 

gözlenmiştir. ABD’nin BM Temsilcisi Albright, Rusya’nın yakın çevre 
politikasına tepki göstermiş, Kafkasya’nın Washington’un da ilgi 

alanına girdiğini net bir şekilde ifade etmiştir. Bölgeye olan ilgisini 

artıran Washington, 1999’da İpek Yolu Stratejisi’ni geliştirmiştir.
14

 

Kongre’nin hazırladığı strateji belgesinde Washington’ın Güney 
Kafkasya ve Orta Asya devletlerine siyasi, askerî ve güvenlik 

konularında destek vermeyi, bölge ülkelerinde insan hakları ve 

demokrasinin gelişmesine katkı sağlamayı planladığı kaydedilmiştir. 
ABD’nin bu hamlesi Güney Kafkasya’da ABD yanlısı rejimlerin 

                                                   
13 Kamil Ağacan, “ABD’nin Kafkasya Politikası”, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005, 
s. 23. 
14 “Silk Road Strategy Act of 1999”, The Senate of the United States, 106th Congress, 
10 Mart 1999, Erişim: 20 Mart 2014, www.eso.org/gen-fac/pubs/astclim/espas/ 
maidanak/silkroad.html. 
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kurulmasını amaçlayan uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak 

görülmüştür.  

Bölgedeki etnik çatışmaların çözüme kavuşturulmasında 

Rusya’ya geniş sorumluluk düştüğünü her fırsatta dile getiren ABD 
yönetimi, Hazar’daki petrol kuyularının işletilmesi konusunda ise 

Azerbaycan’la ilişkilerini geliştirmek için yoğun çaba göstermiştir. 

Gürcistan’da başlayan renkli devrimler sonrası dönemde ise Güney 
Kafkasya’nın Batı ve Rusya arasında yeni bir mücadele alanı haline 

geldiği müşahede edilmiştir. ABD Başkanı Bush’un Mayıs 2005’de 

Gürcistan ziyareti sırasında eski Sovyet cumhuriyetlerinde devrimlerin 
süreceği mesajını vermesi, Washington’ın bölgedeki nüfuzunu 

artırmayı amaçladığına işaret etmiştir. Nitekim ABD ve Batılı ülkelerin 

desteğiyle Saakaşvili’nin iktidara gelmesi ile Gürcistan 2008 yılındaki 

savaşa kadar Rus etkisinden uzaklaşmış bir ülke izlenimi vermiştir. 
Güney Kafkasya’daki devletlere ekonomi, demokrasi, güvenlik ve 

hukuk reformları başlıkları altında yardım sağlayan Washington, bölge 

devletleriyle askerî iş birliğini de geliştirmeye çalışmış; 11 Eylül 
sonrası dönemde Gürcistan ve Azerbaycan’da askerî üs kurma 

girişiminde bulunmuştur.  

Hazar havzasındaki enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara 

Rusya dışındaki güzergâhlardan taşınmasına sağladığı katkı ile 

karşılaştırıldığında, ABD’nin Güney Kafkasya’daki sorunlar 
üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Dağlık 

Karabağ ve çevresindeki Ermeni işgaline karşı tepki geliştiremeyen 

Washington, Gürcistan’daki ayrılıkçı bölgelerden kaynaklanan 

anlaşmazlıklarda da etkili olamamıştır. Ayrıca Rusya’nın Gürcistan’da 
Güney Osetya’yı işgalini engelleyememiştir.  

Soğuk Savaş sonrası ABD’nin Kafkasya’daki ülkelerde 

uyguladığı stratejilerden biri de NATO’nun doğuya doğru genişleme 

politikasıdır. Güney Kafkasya’yı da içine alan eski Sovyet ülkeleri ile 

Barış için Ortaklık (PfP) projesini uygulayan Washington, bölgedeki 
Rus etkisini kırmaya çalışmıştır. 1991 yılında kurulan Kuzey Atlantik 

İşbirliği Konseyi, eski Sovyet ülkeleri ile iş birliği yapmak için önemli 

stratejiler belirlemiştir. Ocak 1994’te Barış için Ortaklık projesi 
bölgedeki devletlere NATO üyeliği için bir yol haritası çizmiştir. 
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Rusya’nın yanı sıra Güney Kafkasya’daki devletler de PfP’yi 

imzalamıştır.
15

 

2004 yılındaki İstanbul zirvesinde NATO’nun Kafkasya’da 

temsilcilik açması kararlaştırılmıştır. Azerbaycan ve Gürcistan 
NATO’ya üyelik için girişimde bulunsa da Rusya ve İran’ın baskıları 

sonucu girişimlerini ertelemek zorunda kalmıştır. Ermenistan ise 

NATO’nun bölgesel programlarına katılsa da bağımsız politika 
izlemekten hayli uzaktır. Barış İçin Ortaklık, Ortaklık Planlama ve 

Gözden Geçirme Süreci (PARP), Bireysel Ortaklık Eylem Planı 

(IPAP), Terörizme Karşı Ortaklık Eylem Planı (PAP-T) ve Savunma 
Enstitüsü Yapılanması İçin Ortaklık Eylem Planı (PAP-DIB) gibi 

programlarla NATO, Güney Kafkasya devletleri ile ilişkilerini 

geliştirmeye devam etmektedir. 

10 Ekim 1997’de Avrupa Konseyi’nin Strazburg toplantısında 

Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova’nın katılımı ile GUAM 
isimli birlik oluşturulmuştur. ABD’nin de desteklediği birlik, 

Rusya’nın eski Sovyet cumhuriyetlerine karşı neo-milliyetçi 

politikasını önlemek için kurulmuştur. Üye devletler, toprak 

bütünlüklerine tehdit oluşturan ayrılıkçı bölgeleri Rusya’nın 
desteklediğini iddia ederek, ABD ve genel olarak Batı’nın desteğini 

almayı amaçlamıştır. Bu örgüt aynı zamanda NATO’nun bölgede aktif 

olması için ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne karşı bir alternatif olarak 
düşünülmüştür. Ancak son yıllarda etkisini kaybeden GUAM daha çok 

üye ülkeler arasında kültür ve ekonomi ağırlıklı iş birliğinin 

geliştirildiği bir kuruma dönüşmüştür.  

AB ve Kafkasya 

Soğuk Savaş sonrası, AB ülkeleri, Kafkasya’daki ülkeler ile 

ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. AB’nin Güney Kafkasya 

politikası dört farklı dönemde analiz edilebilir. İlk dönemi kapsayan 

                                                   
15 “The Partnership for Peace programme: Signatures of Partnership for Peace 
Framework Document”, Erişim: 20 Mart 2014, www.nato.int/cps/en/natolive/ 
topics_82584.htm. 
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1990’lı yıllar AB’nin devletlere teknik ve ekonomik anlamda 

yardımları ile dikkat çekmektedir; 1999-2004 arasındaki dönemde 
bölgede rolünü artırmaya çalışan AB, 2004’de uyguladığı komşuluk 

politikası ile daha sıkı ilişki içine girmiştir. 2009’dan itibaren 

uyguladığı Doğu Ortaklığı stratejisi Güney Kafkasya devletlerinin 
kendi dış politika çizgilerini belirlemeleri açısından da önem 

taşımaktadır.  

Bölgeyle ilk ilişkiler, AB ve Sovyetler Birliği arasında 1989’da 

imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile kurulmuştur. AB’nin 

bölge devletlerine yönelik amaçları ise bağımsızlık, demokrasi, insan 
haklarının korunması ve ekonomik kalkınma şeklinde özetlenebilir.

16
 

Nisan 1996’da Lüksemburg’da AB, Güney Kafkasya cumhuriyetleri 

ile Ortaklık ve İşbirliği Antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma AB’nin 

Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerinin hukuki çerçevesini oluşturmaktadır. 
Avrupa Parlamentosu 2002 yılında Güney Kafkasya raporunu kabul 

etmiştir. Raporda AB’nin bölgedeki çıkarları güvenlik ve ekonomi-

politik başlıkları altında toplanmış; Hazar havzası Avrupa kıtası için 
önemli bölge olarak belirlenmiş ve enerji yataklarında çıkacak doğal 

gaz ve petrolün dünya pazarlarına çıkarılması için alternatif yollar 

geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.  

2004’te AB komşuluk politikası çerçevesinde “Avrupa 

Komşuluk Politikası Strateji Belgesi” yayımlanmıştır.
17

 Yine aynı yıl 
AB Dış İlişkiler Konseyi Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan’ı Avrupa 

Komşuluk Politikasına dâhil etmiştir. Bu girişim ekonomik ve sosyal 

kalkınma, siyasi diyalog, enerji, ulaşım, iç pazar ve ticaret konularında 

taraf devletlere eylem planı hazırlamayı amaçlamıştır. AB’nin Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası, Güney Kafkasya ve AB ülkelerinin 

Kafkasya devletleri ile ikili ilişkilerinde ortak dış politika 

yürütülmesini öngörmektedir. AB’nin Türkiye’yi içine alarak 

                                                   
16 Haşim Türker, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, 2007.  
17 European Neighborhood Policy: Strategy Paper, Commission of the European 
Communities, Brussels, COM (2004) 373 Final, 12 May 2004, Erişim: 20 Mart 2014. 
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genişleme ihtimali dikkate alındığında, sınırlarının güvenliği ve 

istikrarı bağlamında Güney Kafkasya AB açısından önem 
taşımaktadır.

18
 AB Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak için, 

bölgedeki enerji projelerinin gerçekleşmesi için de çaba 

göstermektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının ve Bakü-Tiflis-
Erzurum doğal gaz boru hattının gerçekleşmesi bunun göstergesidir. 

Bu amaç doğrultusunda, AB ve Azerbaycan arasında Enerji İşbirliği 

Anlaşması imzalanmıştır. Azerbaycan-AB ilişkilerinde son dönemde 

dikkat çeken diğer gelişme de Azerbaycan-Türkmenistan arasında inşa 
edilmesi planlanan Trans-Hazar boru hattı projesidir. Bu projenin 

devamı olan Nabucco projesi Rusya tarafından engellenmiştr. 

Rusya’nın Kafkasya’da artan etkisi bölgedeki AB çıkarlarını 

tehlikeye sokmuştur. Bundan dolayı AB 2008’deki savaş sonrası 

Güney Kafkasya’da izlediği politikayı değiştirerek, Doğu Ortaklığı 
projesini geliştirmiştir.

19
 AB’nin bölgedeki ülkeler ile son dönemde 

geliştirdiği ilişkiler bu strateji doğrultusunda devam etmektedir. Beyaz 

Rusya, Moldova ve Ukrayna’nın yanı sıra üç Güney Kafkasya 
devletini kapsayan bu strateji, taraflar arasında politik, sosyal ve 

ekonomik alanlarda AB ve stratejiye ortak üye devletlerin ilişkilerini 

geliştirerek refahın artırılmasını ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. İleri bir ekonomik entegrasyon, kademeli şekilde 

kişilerin serbest dolaşımı, enerji alanında iş birliğinin derinleşmesi ve 

ülkelerde reformlara destek sağlanması da bu stratejinin 

kapsamındadır. Doğu Ortaklığı stratejisinin en büyük hedefi AB ve 
ortak üyeler arasında ekonomik entegrasyon ve AB politikaları ile 

uyumlu hareket etmektir. 

                                                   
18 Haydar Çakmak, “AB’nin Kafkasya Politikası”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 3, 

2004. 
19 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Council of the 
European Union, Prague, 7 Mayıs 2009, 8435/09, Erişim: 20 Mart 2014, 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/ 
prague_summit_declaration_en.pdf. 



Atilla SANDIKLI ve Elnur İSMAYİLOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

AB’nin Doğu Ortaklığı Girişimi’nin Güney Kafkasya 

devletlerine yönelik ilişkilerinde de etnik sorunların barışçıl ve toprak 
bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. AB’nin 

birlik olarak ayrıca Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili görüşmelerde 

arabuluculuk üstlenmesi teklifi Azerbaycan tarafından sunulsa da, 
diğer arabulucu devletlerin çıkarlarına uymadığı için kabul 

görmemiştir. Bu nedenle, AB sorunun Minsk Grubu çerçevesinde 

çözülmesi yönünde bir yaklaşım benimsemiştir. Azerbaycan ve 

Ermenistan’dan başka, Rusya, Belarus, ABD, Fransa, Türkiye, 
Polonya, Almanya, Finlandiya ve İsveç Minsk grubu üyesidir.

20
 

Helsinki toplantısında Ermenistan’ın karşı çıkmasına rağmen, AGİK 

üyesi devletler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekleyen karar 
önerisini kabul etmiştir. AGİK’in Roma toplantısında Karabağ 

sorununun çözümü için iki temel unsur ileri sürülmüştür. Bunlar 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün tartışılmazlığı ve Azerbaycan’ın 
diğer etnik gruplara olduğu gibi Ermenilere de kültürel haklar tanıması 

ve ayrımcılık yapılmamasıdır.  

İran ve Kafkasya 

İran, Fars kültürel havzasının uzantısı olarak gördüğü Kafkasya 
bölgesinde kuzeyde belirgin biçimde Rusya yanlısı bir dış politika 

izlerken; güneydeki devletlere yönelik farklı politikalar takip 

etmektedir. İran Kuzey Kafkasya politikasını Rusya Federasyonu’nun 
toprak bütünlüğü çizgisinde sürdürmüştür. İranlı yetkililer 

Çeçenistan’da yaşanan gelişmelerin Rusya’nın iç sorunu olduğunu 

vurgulamıştır. İran Güney Kafkasya’daki hedeflerini ise millî güvenlik 

kaygıları ve bölgedeki menfaatleri kapsamında belirlemekte; uzun 
vadede bölgede hâkim aktör konumuna yükselmeyi amaçlamaktadır. 

İran devleti, Güney Kafkasya’da güvenliğin bölge devletleri tarafından 

sağlanması gerektiğini savunmakta; ABD’nin bölgedeki nüfuzunun 
artmasından ve NATO’nun bölgeye doğru genişleme ihtimalinden 

                                                   
20 Demet Şefika Acar, “Kafdağı’nın Ardında Saklı Kalan Komşuluk Avrupa Birliği 

ve Güney Kafkasya”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt. 6, Sayı. 22, 2009. 
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tedirgin olmaktadır. ABD ve NATO’ya karşı söylemleri kadar belirgin 

olmasa da, İran’ın Rusya ve Türkiye’nin Güney Kafkasya üzerindeki 
ağırlığından da rahatsız olduğu ve bu ülkelerin bölgedeki etkisinin 

zayıflamasını arzu ettiği değerlendirilmektedir.  

İran yönetiminin Güney Kafkasya’daki birçok etnik ve dini 

grupla örtülü iş birliği geliştirdiği; bu işbirlikleri vasıtasıyla bölge 

devletleri üzerindeki etkinliğini artırmaya çalıştığı; özellikle bölgedeki 
enerji projelerinde etkin bir şekilde yer almayı amaçladığı müşahede 

edilmektedir. İran’ın kendisi gibi nüfus çoğunluğu Şii olan komşusu 

Azerbaycan ile ilişkileri genellikle gergin seyretmekte; Tahran 
yönetimi Bakü’yü ABD ve İsrail’le ilişkilerinden dolayı 

eleştirmektedir. Buna rağmen, Tahran’ın ABD ile oldukça yakın 

ilişkiler geliştiren Gürcistan’la ilişkilerinde hiçbir sorun olmadığı 

görülmektedir. İran-Ermenistan ilişkileri ise Tahran’ın Dağlık Karabağ 
meselesindeki Erivan yanlısı tutumu sayesinde ve Azerbaycan’la 

gergin ilişkileri nedeniyle gayet olumlu bir çizgiye sahiptir.
21

  

İran, Sovyetler Birliği sonrası Kafkasya’da Bakü’nün 

bağımsızlığından tedirgin olmakla birlikte, Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğünü imzaladığı ikili, bölgesel ve uluslararası anlaşmalarla 
kabul etmiştir. Bağımsızlığının ilk yıllarında Azerbaycan’da iktidara 

gelen milliyetçi kanadın bugünkü İran topraklarında bulunan Güney 

Azerbaycan bölgesinde hak iddia etmesi Tahran’ın tedirginliğini 
artırmış; ikili ilişkilerde gerginliğe yol açmıştır. Haydar Aliyev iktidarı 

ile birlikte bu iddialar sona erdirilmişse de İran’ın Azerbaycan 

kaynaklı rahatsızlığının devam ettiği gözlenmiştir. Bu yaklaşımın 

İran’ın Dağlık Karabağ meselesindeki tutumuna yansıdığı, Tahran’ın 
Karabağ Savaşı sırasında Erivan’a yakın bir politika takip ettiği, 

savaştan sonra ise Türkiye ve Azerbaycan’ın uyguladığı tecride karşı 

Ermenistan’a destek olduğu gözlemlenmiştir. 

                                                   
21 Hunter, T. Shireen, Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era, Resisting the new 

International Order, (Praeger, 2010). 
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Tahran, Azerbaycan’ın enerji kaynaklarını İran güzergâhını 

kullanmadan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara 
ihraç etme tercihine tepki göstermektedir. Azerbaycan’ın enerji 

rezervleri üzerinde söz sahibi olmayı hedefleyen İran, Hazar 

havzasındaki petrol ve doğal gaz kaynaklarının kendi toprakları 
üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını amaçlamaktadır. İran ve 

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki yetki alanlarının paylaşımında da 

anlaşmazlık yaşadığı görülmektedir. Tahran Bakü’nün Hazar 

Denizi’ndeki güney bölgelerinde petrol çıkarma faaliyetlerini 
engellemeye çalışmış; İran donanması Azerbaycan kara sularının 

sınırında tatbikatlar gerçekleştirmiştir. Son dönemde ise Azerbaycan-

İsrail arasındaki gelişen stratejik iş birliğinin, İran’ı rahatsız ettiği 
gözlemlenmektedir. İsrail’in Bakü’de büyükelçilik açmasından 

rahatsızlığını ifade eden Tahran, Azerbaycan’ın Tel-Aviv’de 

büyükelçilik açmasını engellemiştir. Tahran Azerbaycan-İsrail 
arasındaki enerji ve savunma sanayi iş birliğini teyakkuzla takip 

etmekte; İranlı yetkililer iki ülke arasındaki ziyaretlere sürekli olumsuz 

tepki göstermektedir. 

İran-Gürcistan münasebetleri, Gürcistan’ın bağımsızlığını ilan 

etmesinin ardından 1992’de başlamış, iki ülke ticari ilişkilerini 
geliştirmeye öncelik vermiştir. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 

temelini enerji alanındaki iş birliği oluşturmaktadır. Gürcistan, 

Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için İran’ı alternatif olarak 

görmektedir. Doğrudan sınırı bulunmayan iki ülke arasında 2006’da 
İran doğal gazının Azerbaycan üzerinden alınması hususunda anlaşma 

imzalanmıştır.
22

 2008’deki Rusya-Gürcistan savaşı ve sonrasındaki 

sürecin ise Tahran-Tiflis arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığı 
gözlenmektedir. Gürcistan’ın Rus doğal gazı dışındaki enerji arz 

seçeneklerine ihtiyacı belirginleşmiş; İran Tiflis-Moskova arasındaki 

sorunda tarafsız kalacağını açıklamıştır. Abhazya ve Güney Osetya 

                                                   
22 C. J. Chivers, “Georgia Signs Deal with Iran to Buy Natural Gas”, The New York 
Times, 28 Ocak 2006, Erişim: 20 Mart 2014, www.nytimes.com/2006/01/28/ 
international/europe/28georgia.html?_r=0. 
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bölgelerinin bağımsızlığını tanımayan İran, Gürcistan’ın toprak 

bütünlüğüne saygı duyduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. 

1992’de başlayan İran-Ermenistan diplomatik ilişkileri, 

Erivan’ın bağımsızlığını kazandığı dönemden itibaren gelişme 
kaydetmiş; ikili ilişkiler değişen iktidarların farklı vizyonlarından 

etkilenmeyecek stratejik bir boyut kazanmıştır. Ermenistan ile 

Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafı ve İran’ın Azeri 
nüfusundan dolayı devam eden tedirginliği, Bakü’ye karşı Tahran ile 

Erivan arasında yakınlaşmaya yol açmıştır. Dağlık Karabağ savaşı 

sırasında Ermenistan’ın doğal gaz ve yakıt tedarikini sağlayan İran, 
savaş sonrası dönemde Ermenistan’ın bölge dışına açılan kapısı haline 

gelmiştir. Bölgedeki boru hattı projeleri dışında bırakılan iki ülke, 

2004 yılında İran-Ermenistan doğal gaz boru hattı projesi üzerinde 

anlaşmış; 2006’da hattın faaliyete geçmesiyle İran Ermenistan’a enerji 
ihraç etmeye başlamıştır. İkinci bir boru hattının inşasını planlayan iki 

ülke arasında demiryolu ve karayolu hattı projeleri yürütülmekte; bu 

projeler kapsamında İran Karadeniz’e açılmayı, Ermenistan ise Orta 
Asya ülkelerine ulaşmayı hedeflemektedir.  

İran ve Ermenistan’ın Azerbaycan’daki Talış milliyetçilerinin 
ayrılıkçı hareketleri karşısındaki benzer yaklaşımları, iki ülke 

arasındaki iş birliğinin Azerbaycan karşıtlığı paydasında farklı 

alanlarda da gelişebileceğini göstermektedir. Talışlar, Azerbaycan’ın 
güneydoğusundaki Masallı, Lenkaran, Lerik ve Yardımlı’da ve İran’ın 

kuzeyindeki Astara eyaletinde yaşamaktadır. Azerbaycan’daki Talış 

nüfusunun yaklaşık 76 bin olduğu tahmin edilmektedir. Talış 

milliyetçileri 1993’te Rusya’nın örtülü desteğiyle Azerbaycan’da 
Talış-Mugan Özerk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. Bu girişimi İran ve 

Ermenistan da desteklemiştir. Ancak Talış milliyetçilerinin özerklik 

girişimi toplum tarafından desteklenmediği için başarısız olmuştur.  

Çin ve Kafkasya 

Sovyet sonrası dönemde Orta Asya’da ekonomik ve siyasi 

nüfuzunu artırmaya çalışan Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kafkasya’da 
da etkili olmaya çalışmaktadır. Orta Asya’dan geçerek Çin’e ulaşan 

İpek Yolu güzergâhının işlerlik kazanması ile Güney Kafkasya’nın 
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Pekin için öneminin artacağı değerlendirilmektedir. Pekin yönetimi 

İpek Yolu’nun güvenliğine önem vermekte; bu güzergâhta uluslararası 
ticareti geliştirmeyi hedeflemektedir. Çin, Güney Kafkasya’da 

özellikle Azerbaycan ve Ermenistan’a ilgi göstermektedir. Ermenistan 

ile Çin arasındaki ilişkiler ise Çin’deki Ermeni diasporasına bağlı 
olarak gelişmektedir. Diasporanın Çin’deki faaliyetleri iki ülkeyi 

yakınlaştırmış; Çin’in Ermenistan’ın bölgedeki stratejik ortakları olan 

Rusya ve İran’la yakın ilişkileri Pekin-Erivan diyalogunun 

güçlenmesini sağlamıştır.  

Çin, Azerbaycan’ın bağımsızlığını 1992 yılında tanımış; 
1993’de Azerbaycan’ın Çin’deki büyükelçiliği faaliyete başlamıştır. 

Pekin yönetimi Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunmuş ve 

Ermenilerin Azeri topraklarından çıkması gerektiğini açıklamıştır. 

İlham Aliyev dönemine kadar iki ülke arasında bakanlar düzeyinde 
önemli ziyaretler gerçekleşmiştir. Bu dönemde Çin, Azerbaycan’a 

enerji alanında yatırım yapmaya başlamıştır. Çin’in Güneşli Çırağ, 

Garacukhur ve Şahdeniz yatağında toplam 500 milyon dolar civarında 
yatırımı bulunmaktadır. Azerbaycan’daki ihaleleri de yakından takip 

eden Çinli firmalar son olarak elektrik santrallerinin yeniden inşası için 

devreye girmiştir. 2005 yılında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için 
gümrük ve ticaretle ilgili anlaşmalar imzalanmıştır. 2013 yılına ait 

verilere göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar dolar 

düzeyindedir.  

Ermenistan’daki yatırımlarla yakından ilgilenen Çin’in elektrik 

ve hidroelektrik santrallerinin yeniden inşası için yaptığı 170 milyon 

dolarlık yatırım Ermenistan ekonomisi için kayda değerdir. Çin’in 
ilgilendiği önemli konulardan biri de İran-Ermenistan demiryolları 

hattının kurulmasıdır. Ermenistan ve Gürcistan üzerinden Karadeniz’e 

çıkan bu demiryolu Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna alternatif 
oluşturmaktadır. Bu demiryolunun, Çin’den başlayıp Özbekistan, 

Türkmenistan ve İran üzerinde gelen hatla birleştirilmesi 

düşünülmektedir.  

Çin, Güney Kafkasya’nın Karadeniz’e açılan önemli ülkesi 

Gürcistan’la ilişkilerini geliştirmeyi planlamaktadır. 2008 yılındaki 
Rusya-Gürcistan savaşında Çin tarafsız kalmış, Abhazya ve Güney 
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Osetya’nın bağımsızlığını tanımamıştır. Gürcistan-Çin arasında 

ilişkiler lojistik ve ticaret üzerinde gelişme göstermiştir. Çinli firmalar 
Gürcistan’ın demiryollarının yeniden yapılanması için önemli 

yatırımlar yapmıştır.  

İsrail ve Kafkasya 

Sovyetlerin dağılmasıyla Güney Kafkasya’daki bağımsız ülkeler 

İsrail ile de diplomatik ilişkiler kurmaya başlamıştır. Bölgenin önemli 

ülkesi Azerbaycan’ın İsrail’le kurduğu diplomatik ilişkiler birçok 

açıdan önemlidir. Bilindiği üzere, Azerbaycan ve Gürcistan, 
Yahudilerin en eski yerleşim yerlerinden kabul edilmektedir. İki ülke 

arasındaki siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin son yıllarda hızlı 

gelişmesi bölgedeki güçlerin çıkarlarına etki edebilecek dinamikler 
ihtiva etmektedir. Nitekim, ikili ilişkilerin kaydettiği ilerleme başta 

İran olmak üzere bölgedeki aktörler tarafından dikkatle takip 

edilmektedir. 

İsrail’in Dağlık Karabağ meselesindeki tutumu, ikili ilişkilerini 

geliştirmiştir. İsrail yönetimi, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne vurgu 
yapmakta; Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği 

görüşünü savunmaktadır. Azerbaycan, Dağlık Karabağ konusunda 

Ermenistan’a karşı destek bulabilmek amacıyla Avrupa ve ABD’deki 
Yahudi lobileriyle ilişkilere de önem vermektedir. Bakü, ABD’nin 

Azerbaycan’a sağlayacağı yardımları sistematik biçimde engelleyen 

Ermeni lobisine karşı Washington’da etkili olan Yahudi lobisinin 

desteğini almaya çalışmaktadır. 

Ekonomik açıdan bakıldığında da, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin 

mesafe kat ettiği gözlemlenmektedir. İkili ticaretin başlıca kalemlerini 
enerji, savunma sanayi, tarım ve sağlık sektörleri ile su tasarrufu alanı 

oluşturmaktadır. Azerbaycan’ın millî petrol şirketi SOCAR, İsrail’in 

Akdeniz kıyısı açıklarındaki sondaj projelerine ilgi göstermektedir. 
1991’den beri Azerbaycan’dan petrol ithal eden İsrail, hâlihazırda 

toplam petrol ihtiyacının yaklaşık dörtte birini Bakü-Tiflis-Ceyhan 

boru hattı vasıtasıyla Azerbaycan ve Kazakistan’dan tedarik 
etmektedir. 
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İsrail, Orta Doğu’da Arap olmayan unsurlarla iş birliğini 

hedeflemekte; bölgede İran’a karşı destek aramakta ve enerji arz 
güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Azerbaycan ise Ermenistan’a 

karşı Yahudi lobilerinin desteğini almaya; millî savunma sanayisini 

geliştirmeye ve bu doğrultuda İsrail’in askerî sanayi tecrübesinden 
istifade etmeye çalışmaktadır. Nitekim, savunma sanayi alanındaki iş 

birliğinin son dönemde ikili ilişkilerde en önemli boyut haline geldiği 

gözlemlenmektedir. İran konusunun iki ülke arasındaki ilişkilerde 

önemli bir parametre olduğu ifade edilebilir. İranlı yetkililer çeşitli 
vesilelerle Azerbaycan-İsrail ilişkilerinden rahatsız olduklarını beyan 

etmektedir. Tahran, İran’a sınırı olması nedeniyle Azerbaycan’ın 

İsrail’le yakınlaşmasına tepki göstermekte, iki ülke arasındaki iş 
birliğini doğrudan kendi güvenliğiyle ilişkilendirmektedir.

23
  

İsrail, Ermenistan ve Gürcistan’la da ikili ilişkilerini 
geliştirmeye gayret etmektedir. İsrail-Ermenistan ilişkilerinin 

diplomatik ve ekonomik alanlarda gelişme kaydettiği görülmektedir. 

Son yıllarda Erivan’ın ve diasporaların çalışmaları neticesinde ise 
Ermeni ve İsrail kamuoylarında 1915 Ermen tehciri ile Yahudi 

soykırımı arasında benzerlikler kurulduğu; Ermeni iddialarının Yahudi 

soykırımı ile birlikte telaffuz edildiği görülmektedir. Ermeni iddiaları 
İsrail tarafından henüz tanınmamaktadır. Ancak Ankara-Tel Aviv 

ilişkilerindeki krizlerin ardından İsrail parlamentosunda bu konunun 

tartışılmaya başlandığı görülmektedir.  

Gürcistan ile İsrail arasındaki ilişkiler son yıllarda gelişme 

göstermiştir. Gürcistan İsrail savunma sanayisi için önemli bir pazar 

haline gelmiş; Gürcü silahlı kuvvetleri İsrail’den insansız hava araçları 
ve ağır silah sistemleri tedarik etmiştir. Moskova, iki ülke arasındaki 

savunma sanayi ticaretine 2008’deki Rusya-Gürcistan savaşı sırasında 

tepki göstermiş; İsrail’in bu süreçte Gürcistan’a silah ihracatını 
durdurduğu iddia edilmiştir. Tel Aviv, ayrılıkçı bölgeler sorununda ise 

                                                   
23 Alexander Murinson, Turkey’s Entente with Israel and Azerbaijan: State Identity 

and Security in Caucasus, Routledge, New York, 2010. 
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Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklemekte, 2008’deki savaş 

sırasında Rusya’nın ayrılıkçı bölgelere girişini işgal olarak kabul 
etmektedir. 

Türkiye ve Kafkasya 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla, Kafkasya, Türkiye’nin millî 
menfaatlerini ve güvenliğini doğrudan etkileyebilecek dinamiklerin yer 

aldığı bir coğrafya haline gelmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması 

neticesinde Kuzey Kafkasya’daki halkların Türkiye’deki akrabalarıyla 

etkileşimi artarken; Türkiye Güney Kafkasya’da bağımsızlığını 
kazanan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’la sınır komşusu 

olmuştur. Hazar havzasındaki enerji kaynakları ve Kafkasya’nın bu 

kaynakların Türkiye’ye, Avrupa’ya ve uluslararası pazarlara 
taşınmasına imkân tanıyan bir güzergâhta bulunması, bölgenin Ankara 

nezdindeki değerini artırmıştır. 

Türkiye, Sovyetler Birliği sonrası Kuzey Kafkasya’daki 
bağımsızlık girişimleri karşısında Rusya Federasyonu’nun toprak 

bütünlüğüne saygı göstermiş; güneyde bağımsızlığını ilan eden 

devletleri ise kısa süre içinde tanımıştır.
24

 Ankara, Güney Kafkasya 

devletlerinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir. 
Ancak Azerbaycan ve Gürcistan’la ilişkilerini geliştirirken, 

Ermenistan’la münasebetler gerek Dağlık Karabağ krizinden gerekse 

Erivan’ın 1915 tehciriyle ilgili iddialarından dolayı problemli bir 
zeminde başlamıştır. Gürcistan ve Azerbaycan’ın Batılı ülkelerle 

ilişkilerini geliştirmek istemesi ve Ankara-Bakü arasındaki yakınlaşma 

Türkiye’nin bölgedeki önemini artırmıştır. Türkiye, Güney Kafkasya 

devletlerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla iş birliğini ve Batılı 
ülkelerle birlikte Hazar havzasındaki petrol ve doğal gazın Rusya 

toprakları dışındaki güzergâhlardan dünya pazarlarına taşınmasını 

desteklemiştir.  

                                                   
24 B. Zakir Avşar, “Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye”, Yeni Türkiye Türk 
Dünyası Özel Sayısı II, Ağustos, 1997. 
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Türkiye’nin bölge devletleri ile ilişkileri genel olarak 

bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine 
karışmama ile sınırların değişmezliği ilkelerinin kabulü üzerinde 

gelişmektedir.
25

 Şevardnadze’nin Şubat 1999’da Ankara’ya yaptığı 

resmî ziyaret sırasında, Türkiye, Gürcistan’ın öncülüğünde yapılan 
Kafkasya’da Barış Girişimi projesini ve Gürcistan’da mevcut olan 

çatışmaların toprak bütünlüğüne dayalı olarak siyasi diyalog ile 

çözülmesine destek verdiğini açıklamıştır. Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel’in 2000 yılındaki Tiflis ziyareti sırasında gündeme getirdiği 
Güney Kafkasya İstikrar Paktı, bölge devletlerinin istikrarı için AGİT 

şemsiyesinde kurulması amaçlanan önemli bir teşebbüstür. Rusya-AB-

ABD iş birliği ve Karadeniz-Kafkasya-Hazar iş birliğinin geliştirilmesi 
ile bu paktın çizgileri belirlenmeye çalışılmışsa da bunlar kâğıt 

üzerinde kalmıştır.  

Gürcistan’da meydana gelen Gül Devrimi sonrasında 

Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin Mayıs 2004’deki İstanbul ziyareti, 

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 
İki ülkenin stratejik ortak olduğunu ifade eden Saakaşvili, bağımsızlık 

sonrası en az sorun yaşadıkları ülkenin Türkiye olduğunu 

vurgulamıştır. Ayrıca Saakaşvili, Karadeniz havzasındaki güvenlik 
konularında birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve 

Türkiye’den Gürcistan’ın NATO üyeliği konusunda destek istemiştir. 

Ankara, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklemekle birlikte 

Türkiye-Abhazya arasında ticari ilişkiler özellikle 2000’li yıllarda 

istikrarlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. 2012 yılına gelindiğinde 

Abhazya’nın toplam dış ticaretinde Türkiye ile yapılan ticaretin 
Rusya’dan sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ancak bu 

ilişkiler Ankara’nın Abhazya’yı tanıdığı anlamına gelmemektedir.  

Bölgenin bir diğer ülkesi Ermenistan ile Türkiye arasında ise 

diplomatik ilişkiler mevcut değildir. Ermenistan’ın Bağımsızlık 

                                                   
25 Müjdat Güler, Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı, İlgi Kültür Sanat, İstanbul, 
2007, s. 78. 
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Bildirgesi’nde Türkiye’ye karşı toprak iddiasında bulunması; uzun 

yıllardır Türk diplomatlarına karşı gerçekleştirilen ASALA terör 
örgütü saldırıları ve Türkiye’ye karşı PKK terör örgütüne destek 

vermesi ve en önemlisi sözde soykırım iddiaları ile Türkiye’ye baskı 

uygulamaya çalışması iki ülke arasındaki ilişkileri karakterize eden en 
önemli gelişmelerdir. Bunun yanı sıra, Dağlık Karabağ sorunu da 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerini etkileyen önemli bir faktördür. 

Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri 

olmuştur. 1990’lı yılların öncesinde Türkiye, diğer bölge ülkeleri gibi 

Ermenistan’la da diplomatik ilişkileri geliştirmekten yana olmuş, 
ekonomik yardımlar ve Ermenistan’ın Avrupa’ya entegrasyonu için 

çaba harcamıştır.
26

 Ancak 1993 yılında Ermenistan’ın Azeri 

topraklarını işgal etmesi sonrası Ermenistan ile arasındaki sınır kapısını 

kapatmıştır.  

2007 yılında ilişkilerin tekrar normalleştirilmesi için İsviçre’nin 
arabuluculuğuyla görüşmeler yapılmış ve Ekim 2009’da iki ülke 

arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve 

İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol imzalanmıştır.
27

 Diplomatik 

İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol’le iki ülke, aralarındaki mevcut 
sınırı uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında tanımlandığı şekliyle 

karşılıklı olarak tanıdıklarını teyit etmiş ve ortak sınırın açılması 

kararını aldıklarını vurgulamıştır. Türkiye ve Ermenistan, bu 
protokolle iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacak bir siyaset 

izlemeyeceklerine yönelik taahhütlerini yinelemiş; ortak menfaatler 

zemininde ikili ilişkilerde yeni bir istikamet belirleyeceklerini ve teröre 

destek ve teşvikten kaçınacaklarını beyan etmiştir. 

İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol kapsamında ise 
Türkiye ve Ermenistan, ikili ilişkilerini karşılıklı çıkarlara saygı ve 

                                                   
26 Kamer Kasım, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, USAK Yayınları, Ankara, 2011. 
27 David Phillips and Thomas de Waal, “Diplomatic History: The Turkey-Armenia 

Protocols”, Carnegie Endowment for International Peace, 17 Nisan 2012,      Erişim: 
20 Mart 2014, http://carnegieendowment.org/2012/04/17/diplomatic-history-turkey-
armenia-protocols/a7ea. 
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güven temelinde geliştirmeye ve bölgesel ve uluslararası çatışmaları 

barışçıl şekilde çözmeye katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Ankara ve 
Erivan, bu protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde ortak 

sınırın açılmasını kararlaştırmış ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları 

arasında düzenli istişareler gerçekleştirilmesi konusunda anlaşma 
sağlamıştır. Futbol diplomasisi ile başlayan ve iki ülke arasında 

diplomatik ilişkilerin kurulacağına dair umutlar, daha sonra tarafların 

karşılıklı olarak birbirlerini güvensizlikle itham etmeleri sonucu 

başarısız olmuştur.  

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin aksine, Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki ilişkiler giderek gelişmektedir. Türkiye ile 

Azerbaycan arasındaki ilişkileri özetleyen “tek millet, iki devlet” 

deyimi politik olarak da derin bir anlam ifade etmektedir. 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye, Dağlık 
Karabağ savaşında da Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı desteklemiştir. 

1990’lı yılların başlarında Nahçıvan’ın Ermenistan tarafından 

korunmasında tek garantör ülke Türkiye olmuştur. Azerbaycan 
topraklarının işgalinden dolayı Ermenistan’la ilişkilerini askıya alan 

Türkiye, uluslararası örgütlerde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne 

saygı gösterilmesini ısrarla vurgulamış ve alınan kararlara etki etmek 
için büyük çaba göstermiştir.  

Türkiye ile Ermenistan arasında Diplomatik İlişkilerin 
Kurulması ve Geliştirilmesine Dair Protokollerin imzalanmasını 

müteakip bu gelişmeden rahatsız olan Azerbaycan ile Türkiye arasında 

bayrak krizi yaşanmıştır. Bu olay iki ülke arasında soğuk rüzgârların 

esmesine neden olmuştur. İki ülke arasında 1991 yılından bu yana ilk 
defa bu denli sorun yaşanmıştır. Bu gelişmeler sonrası Türkiye’nin 

Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Türkiye-Ermenistan sınırının 

açılmasının söz konusu olmadığını açıklaması, Azerbaycan-Türkiye 
ilişkilerinin düzelmesini sağlamıştır.  

Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasının ana hatları 1990’lı 
yılların başında Rusya’nın menfaatlerine doğrudan zarar vermeden 

bağımsız ülkelerle iş birliğini geliştirmek; ülkelerin iç işlerine 

karışmamak ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek; bölgede tüm 
tarafların katılımıyla kurulacak bir birlik içerisinde mevcut sorunları 
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çözmek; Hazar denizi enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden boru 

hatları batıya ulaştırılmasını sağlamak ve enerji ihtiyacını güvenli 
kaynaklardan elde etmektir.  

Askerî Alandaki İlişkiler 
Sovyetler Birliği sonrası dönemde, Türkiye’nin ikili düzeyde ve 

NATO çerçevesinde Azerbaycan ve Gürcistan’la askerî ilişkiler tesis 

ettiği, özellikle Ankara-Bakü arasındaki savunma sanayi iş birliğinin 
stratejik nitelik kazandığı görülmektedir. Azerbaycan ve Gürcistan’la 

askerî iş birliğini NATO’nun “Barış İçin Ortaklık” programı 

kapsamında geliştirmeye devam eden Türkiye, Bakü ve Tiflis’in 
Avrupa Atlantik güvenlik sistemine entegrasyonunu sağlamayı 

hedeflemektedir. Erivan, Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı sağladığı 

destek ve güvenlik teminatı nedeniyle, Rusya ile askerî iş birliğine 

yönelmiş, topraklarını Rus askerî üslerine sürekli açık tutmuştur.  

1996 yılında Türkiye-Azerbaycan arasında askerî eğitim iş 
birliği protokolü imzalanmıştır. 1998’den itibaren savunma alanındaki 

ikili ilişkiler NATO çerçevesinde gelişmiştir. Türkiye, Azerbaycan 

Silahlı Kuvvetlerinin NATO standartlarına geçişi için önemli 

yardımlarda bulunmuştur. Azerbaycan’ın bu dönemde hayata geçirdiği 
askerî reformlarda Türkiye büyük rol oynamıştır. 2000’li yıllarda 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında 

mali yardım ile ilgili bir anlaşma imzalamıştır. Bu kapsamda 
Azerbaycan’a silah ve teçhizat yardımında bulunulmuştur. Ayrıca 

imzalanan protokol ve anlaşmalar çerçevesinde, 2001-2002 yıllarında 

Nahçıvan 5. Ordusu’nun modernizasyonu için çalışmalar yapılmıştır. 

2002’de iki ülke arasında harp tarihi, askerî arşiv, askerî müze ve 
askerî matbuat alanlarında iş birliği geliştirilmiştir. 2003’te ise 

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti’ne Türkiye’nin eğitim, uygulama ve 

teknik alanlarda yardım yapması ve mali yardım ve karargâhlar 
arasında istihbarat alanında iş birliği yapılması konularında anlaşmalar 

imzanlanmıştır. 
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İlham Aliyev’in iktidara gelmesiyle iki ülke arasındaki askerî iş 

birliği daha da gelişmiş; 2005’te Azerbaycan’da Savunma Sanayi 
Bakanlığı’nın kurulması ve iki ülkenin ortak silah üretimi konusunda 

projeler yürütülmüştür.
28

 2000’li yılların ortalarından itibaren Türk 

yetkililer Bakü’yü sık sık ziyaret etmiş; Azerbaycan ordusunun 
modernizasyonu konusunda çalışmalar yapılmıştır. Türkiye, silahlı 

kuvvetler reformu ve modernizasyonu için Azerbaycan’a destek ve 

yardım sağlamıştır. 2008’de Türkiye Savunma Bakanlığı yetkilileri 

Azerbaycan’a önemli bir ziyaret gerçekleştirmiş; ziyarette iki ülke 
arasında savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusu ele alınmış; 

çeşitli konularda anlaşmalar imzalanmıştır.  

2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen İDEF 2013 savunma 

sanayi fuarında Türkiye Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı, savunma sanayi 
alanında ortak projeler ihtiva eden bir iş birliği protokolü imzalamıştır. 

Bu protokol kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Makine 

ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ve ROKETSAN gibi firmalar 
arasında ortak projeler geliştirilmesi öngörülmektedir. Savunma 

sanayindeki iş birliğinin yanında Türkiye ve Azerbaycan’ın, ortak 

tatbikatlar gerçekleştirerek askerî iş birliğini güçlendirdiği 
gözlemlenmektedir. İkili düzeyde veya üçüncü ülkelerin katılımıyla 

Türkiye ve Azerbaycan’da tatbikatlar yapılmakta; iki ülkenin silahlı 

kuvvetleri arasındaki etkileşim artmakta ve ortak hareket kabiliyeti 

gelişmektedir.  

Türkiye, Azerbaycan’ın yanı sıra, bölgede Gürcistan’la da askerî 

ilişkiler tesis etmiş; iki ülke Gürcü silahlı kuvvetlerinin eğitimi ve 
modernizasyonu ile Karadeniz’in güvenliği çerçevesinde iş birliği 

yapmıştır. Türkiye, Gürcistan ordusuna eğitim desteği ve yardım 

sağlamış; iki ülke gerek ikili düzeyde gerekse Azerbaycan’ın 
katılımıyla üçlü düzeyde ortak tatbikatlar icra etmiştir. Gürcistan, 

Karadeniz’e kıyıdaş diğer ülkelerle birlikte Türkiye’nin öncülüğünde 

                                                   
28 Haluk Alkan, Azerbaycan Paradoksu, USAK Yayınları, Ankara, 2010, s. 43. 
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2001’de kurulan Karadeniz Donanma İşbirliği Görev Grubu’na 

(BLACKSEAFOR) iştirak etmiştir. Türkiye-Gürcistan askerî 
ilişkilerinde Saakaşvili iktidarıyla birlikte gelişme kaydedilmiş;  

NATO çerçevesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalanmıştır.  

Ekonomi Alanındaki İlişkiler 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye’nin Azerbaycan ve 

Gürcistan ile ekonomik ilişkileri önem kazanmıştır. Türkiye’nin 

Azerbaycan’da sermaye yatırımları toplam yedi milyar dolara 

ulaşmıştır. Azerbaycan’daki 3700 Türk şirketi enerji sektöründen 
inşaat ve tarım sektörüne kadar birçok alanda iş yapmaya devam 

etmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2013 yılında üç milyar 

dolara ulaşmıştır. Türkiye, Azerbaycan’ın ticaret yaptığı ülkeler 
arasında 13. sırada bulunmaktadır.  

Azerbaycan ile olduğu gibi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki 
ekonomi alanındaki ilişkiler de hızla gelişmektedir. 2008 yılında iki 

ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. 1997-2011 yılları 

arasında Türkiye, Gürcistan’a 805 milyon dolarlık yatırım yapmıştır. 
Türkiye’nin yatırımları 2012 yılında %8,9 oranında artmıştır. Türkiye 

Gürcistan’ın turizm, ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerine 

yoğunlaşmıştır. Gürcistan’ın Batum bölgesi Türk sermayesinin 
yatırımları sayesinde gelişmiştir. Son yıllarda Türkiye ile Gürcistan 

arasındaki ticaretin hacmi 1,5 milyar dolara yükselmiştir.  

Ulaşım Alanındaki Projeler 

Sovyetler Birliği sonrası Güney Kafkasya’da ulaşım projeleri 
büyük ölçüde bölgedeki çatışma alanları göz önünde bulundurularak ve 

İpek Yolu kapsamındaki girişimlere bağlı olarak geliştirilmiştir. Yukarı 

Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya sorunlarından dolayı bölgedeki 
demiryolu ve karayolu güzergâhları değiştirilmiştir. Azerbaycan ile 

Ermenistan arasındaki çatışma ve Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı 

olması bölgedeki doğu-batı güzergâhının Türkiye-Gürcistan-

Azerbaycan hattında gelişmesine hizmet ederken; İran-Ermenistan 
hattında kuzey-güney güzergâhını ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan, 

Türkiye ve Gürcistan 2007’de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi 

üzerinde anlaşmış ve 2015’e kadar bu hattı bitirmeyi planlamıştır.   
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İran ve Ermenistan da, Hindistan-Avrupa irtibatını sağlayacak Kuzey-

Güney Ulaşım Koridoru projesi kapsamında, Basra Körfezi’ni 
Karadeniz’e bağlayacak Güney Ermenistan Demiryolu projesi üzerinde 

anlaşmıştır. 

Diğer taraftan, Doğu ve Batı’yı birleştiren İpek Yolu’na işlerlik 

kazandırma girişimleri, Güney Kafkasya’dan geçen yeni ulaşım 

hatlarına zemin hazırlamıştır. 1993’de Brüksel’de Güney 
Kafkasya’dan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan; Orta Asya’dan 

ise Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın ulaştırma 

bakanlarının katılımıyla Doğu ve Batı’yı birleştirecek TRACECA 
(Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru) oluşturulması  

konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu proje ile ulaştırma ve ticaretin 

geliştirilmesi, Kafkasya-Orta Asya-Avrupa ve Asya pazarlarının 

entegrasyonu hedeflenmiştir. TRACECA projesiyle aynı zamanda 
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki ulaşımın gelişeceği ve 

Türkiye’nin Güney Kafkasya pazarındaki etkisini artırılabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Enerji Alanındaki Projeler 

Türkiye, Güney Kafkasya’ya yönelik enerji stratejisini gerek 

kendi enerji güvenliği gerekse Hazar havzasındaki petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının Rusya dışındaki güzergâhlardan uluslararası pazarlara 

taşınması hedefi doğrultusunda geliştirmiştir.
29

 Türkiye, petrol ve 

doğal gazda İran ve Rusya’ya olan bağımlılığını Güney Kafkasya 

üzerinden tedarik edeceği enerji kaynakları ile azaltabilecek ve Hazar 
havzasındaki rezervlerin Avrupa’ya ve dünya pazarlarına ihracatında 

geçiş ülkesi olabilecektir.  

Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya yönelik enerji stratejisinde en 

önemli ülke Azerbaycan’dır. Azerbaycan gerek kendi enerji kaynakları 

gerekse Kazakistan petrolünün ve Türkmenistan gazının Türkiye’ye ve 
Avrupa’ya naklinde Ankara açısından stratejik bir konumda yer 

                                                   
29 Mustafa Aydın, Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı Kafkaslar, Gökkubbe Yayıncılık, 
İstanbul, 2005, s. 56. 
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almaktadır. Türkiye bu nedenle bağımsızlığının ardından 

Azerbaycan’la enerji alanında iş birliğine yönelmiş; enerji iş birliği 
Ankara-Bakü arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmiştir. İki ülke 

arasındaki enerji iş birliği Bakü-Supsa petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-

Ceyhan petrol boru hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru 
hattı (BTE), Trans Anadolu doğal gaz boru hattı (TANAP) ve Trans 

Adriyatik doğal gaz boru hattı (TAP) projelerinin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Gürcistan’ın da (TAP dışındaki) bu projelerde geçiş ülkesi 

olarak yer almasıyla enerji alanında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 
arasında istikrarlı bir ortaklık tesis edilmiştir.  

Gerek Rusya’nın muhalefeti gerekse Avrupa ekonomilerini 

olumsuz etkileyen küresel finansal krizin meydana getirdiği şartlar, 

ABD ve AB’nin önerdiği NABUCCO projesinin gerçekleşmesini 

imkânsız kılmıştır. NABUCCO projesinin gerçekleştirilememesi diğer 
taraftan Türkiye ve Azerbaycan’ın öne çıktığı TANAP ve TAP 

projelerine zemin hazırlamış;  iki ülke 2012 yılında bu projeler 

üzerinde anlaşma sağlamıştır.  

Türkiye ve Azerbaycan, Haziran 2012’de TANAP’la ilgili 

anlaşmayı imzalamış; bu hat vasıtasıyla Şahdeniz 2 yatağından 
çıkarılacak doğal gazın 16 milyar metreküpünün Türkiye’ye 

nakledilmesi kararlaştırılmıştır. Yaklaşık yedi milyar dolara mal olması 

beklenen TANAP projesi ile altı milyar metreküp doğal gazın Türkiye 
iç piyasasına, 10 milyar metreküp doğal gazın ise Avrupa piyasasına 

taşınması öngörülmektedir. SOCAR-BOTAŞ ve TPAO ortaklığındaki 

proje çerçevesinde inşa edilecek hatla taşınacak toplam doğal gaz 

hacminin, bu hatta sağlanacak ilave kaynaklarla birlikte 2023 yılında 
23 milyara, 2026’da ise 31 milyara ulaştırılması hedeflenmektedir.

30
 

TANAP projesi ile Türkiye doğal gaz tedarikinde başarılı bir adım 

                                                   
30 “President Ilham Aliyev Approves Agreement between Azerbaijan and Turkey on 
TANAP Project”, 18 Ocak 2013, Erişim: 14 Mart 2014, http://azertag.gov.az/ 
en/node/1045710. 
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atmış; Avrupa’ya doğal gaz arzında Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye 

güzergâhı önem kazanmıştır.  

Azerbaycan ile Türkiye, TAP projesi aracılığı ile gazın 

Avrupa’ya taşınması konusunda anlaşma sağlamıştır. TAP projesinin 
diğer projelerden farkı, jeopolitik olarak Rusya’nın Kuzey Akım boru 

hattına ciddi bir alternatif olmaması ve Moskova’yı rahatsız etmiş 

olmamasıdır. Bu proje aynı zamanda AB’yi de memnun etmiştir. TAP 
projesi, NABUCCO’dan 450 km daha kısa ve daha az masraflıdır. 

SOCAR, TPAO ve BOTAŞ birlikte anlaşma imzalamış ve bu projede 

Türkiye %20 pay almıştır. Üç hissedarlı konsorsiyum olan TAP’da 
İsviçre’nin Axpo şirketinin ve Norveç’in Statoil şirketinin %42,5’er, 

Almanya’nın EON şirketinin ise %15 hissesi bulunmaktadır. Projede 

Total’in ise %10 ortaklık payı alacağı söylemiştir. TAP projesine 

TANAP projesinin bir devamı olarak bakmak doğru olacaktır. Türkiye 
her iki projeden de kârlı çıkmaktadır. Azerbaycan bu projeyle Rusya 

ile arasındaki denge politikasını devam ettirmiş ve istikrarın devam 

etmesini sağlamıştır. Azerbaycan Türkiye’nin gaz ihtiyacının %20’sini 
karşılamaktadır. Şah Deniz yatağının gaz hacmi bir trilyon olarak 

hesap edilmekte ve gelecekte Türkiye’nin ihtiyacının %30’unu 

karşılayacağı düşünülmektedir.  

Sonuç 

Sovyetlerin dağılmasından sonra Kafkaslarda küresel ve 

bölgesel etkileşimde rekabet her geçen gün artmaktadır. Bölgede 

ABD-AB-NATO ekseni ile Rusya ekseni arasındaki derinleşen 
rekabette, bölgesel aktörler olarak Türkiye ve İran önemli roller 

alabilir. Özellikle Rusya’nın güçlenmesi ve rekabette sert gücünü 

kullanmaktan çekinmemesi gelecekte bölgenin hassasiyetini 
artırmaktadır.  

Türkiye’nin Kafkasya bölgesi ile köklü tarihi ve kültürel bağları 
mevcuttur. Tarihsel süreç içinde Müslüman olan halklardan üç milyon 

civarında bir nüfus Türkiye’ye göç etmiştir. Bu rakamlar bugüne 

yansıtıldığında Kafkas halklarının çoğunun kardeş halklar olduğu 
görülmektedir. Ayrıca Kafkaslar, Türkiye’yi Orta Asya’ya bağlayan 
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kuşak içinde stratejik açıdan anahtar konumundadır. Türkiye bu 

nedenle Kafkasya’daki gelişmeleri yakından takip etmektedir.  

Kafkasya bölgesinin barış, istikrar ve refahı Türkiye için özel 

önem taşımaktadır. Rusya Federasyonu içinde yaşayan halkların 
bölgede yaşayan diğer halklarla birlikte uyumlu bir şekilde, güvenlik 

ve barış içinde yaşamaları Türkiye’nin temennisidir. Güney 

Kafkasya’da ise bölge ülkeleri arasında bağımsızlık, toprak bütünlüğü 
ve iç işlerine karışmama ilkeleri doğrultusunda iyi komşuluk ilişkilerin 

geliştirilmesi ve bu ilişkilerin ortak çıkarlara hizmet eden çok taraflı bir 

iş birliğine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  

Türkiye’nin Kafkasya politikası Rusya ile arasında barış ve iş 

birliği kuşağının oluşturulması; Gürcistan ile ikili ilişkilerin, 
Ermenistan ile barış sürecinin ve Azerbaycan ile stratejik iş birliğinin 

geliştirilmesi; Kafkaslar ve Orta Asya petrol ve doğal gazının en uygun 

koşullarda ve kesintisiz olarak Türkiye üzerinden Batı’ya akışının 
sağlanması ve Türkiye’nin uzun vadeli enerji ihtiyacının önemli bir 

bölümünün bu bölgeden karşılanması şeklinde özetlenebilir. 

Rusya’nın Kafkaslardaki nüfuzu da dikkate alınarak, 

Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan’ın Batı güvenlik sistemleri 

içinde yer almasına katkı sağlaması, bu ülkelerle askerî iş birliğini 
artırarak sürdürmesi ve bu stratejiyi gerektiğinde ekonomik 

politikalarla da desteklemesi Tiflis ve Bakü’nün güvenlik endişelerinin 

azaltılması açısından gereklidir.  

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı, geniş bir perspektifte 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Ermenistan ile kurabileceği ilişkiler 

açısından engeller oluşturmaktadır. Türkiye, önyargısız bir şekilde 
Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek arzusundadır. Ancak, 

Ermenistan’ın “Sözde Soykırım” politikasına angaje olması ve Azeri 

topraklarındaki işgalini sürdürmesi, bu konuda Türkiye’nin 
yapabileceği açılımları sınırlamaktadır.  

Türkiye’nin Kafkasya politikasında dikkate alması gereken en 
önemli husus, tarihten gelen deneyimlerine uygun olarak, RF’nin 

bölgeye yönelik politikalarını dikkate alması ve Rusya’ya rağmen 

değil, Rusya ile uyumlu olacak politikalar geliştirmesidir.  
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Kıyı-Kenar Uzunluğu ile Orantılı Olarak Kıta 

Sahanlığı Aidiyeti Belirleme: Karadeniz Örneği 

Determination of Continental Shelf Proportionally 

with the Coastal Length Ratios: Black Sea Example 
 

Şaziye Özge DÖNMEZ
*
 

 

Öz 

Karadeniz havzası zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına 

sahiptir. Bu nedenle, yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz’e kıyısı 

bulunan ülkelerin deniz hukukunda ve uluslararası ilişkilerinde kıta 
sahanlığı üzerindeki haklarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalışma, uzaktan algılama görüntüsü kullanılarak ve uygun kartografik 

projeksiyonun seçimi ile Karadeniz kıta sahanlığı üzerinde komşu 

ülkelerin hak iddia edecekleri alanı hesaplamayı amaçlamıştır. Uygun 

                                                   
* İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü,  
e-posta: donmezsaz@itu.edu.tr.  
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kartografik projeksiyonun seçimi, kara suların ve kıta sahanlığı 

alanının minimum distorsiyonla ifade edilebilmesi açısından 
önemlidir. Söz konusu alanların belirlenmesinde, kıyı kenar 

uzunluklarının oranları kullanılmış olan altı ülke Türkiye, Bulgaristan, 

Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan’dır. Bu amaçla, tatbik 
edilecek harita projeksiyonun belirlenmesinin ardından, belirlenen 

alanlarda azalan deformasyon miktarının yanı sıra, farklı doğrulukta 

sonuçlar elde edilmiştir. Sunulan çalışma tamamen teknik anlamda bir 

uygulama önerisi mahiyetindedir. 

Anahtar Kelimeler: Projeksiyon, Kıta Sahanlığı, Karadeniz, 
Transformasyon. 

 

Abstract 

The Black Sea basin has rich oil and gas resources. For this 

reason, maritime law and determining the continental shelf are 
important for countries bordering the Black Sea. This study has been 

aimed mapping with remotely sensed data and choosing cartographic 

projection type in order to calculate the continental shelf area. Using 

the proper cartographic projection is important while distributing 
territorial waters and the continental shelf area in order to minimize 

distortions. In this study, this determination is made with using coastal 

length ratios of the six countries: Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine, 
Russia and Georgia. For this purpose, after choosing the cartographic 

projection and transformations less deformation has come up, also 

more accurated result had been obtained. 

Key Words: Projection, Continental Shelf, Blacksea, 

Transformation. 

 

1. Giriş 

Okyanus ve denizlerin altında kalan kayalık bölge de yeryüzü 

kabuğunun parçası olarak kabul edilir. Kıta sahanlığı tanımı için birçok 

farklı bakış açısı mevcuttur. Franz da ifadesinde kıta sahanlığını 
“coğrafik yönden karanın deniz altına çökmüş kenarı” olarak 
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tanımlanmakta olup, “su derinliği 50-500 metre arasında değişmekte, 

(ortalama 130-200 m) ve gittikçe derinleşmektedir”
1
 şeklinde 

açıklamıştır. Bunun yanı sıra, Pazarcı’nın ifadesiyle jeolojik anlamda 

kıta sahanlığı “kıyı devletinin, kara ülkesinin, denizin altında süren 

doğal uzantısına verilen addır”.
2
 Türkiye’nin kıyısı bulunan 

denizlerden biri olan ve yarı kapalı kabul edilen Karadeniz’de de kıta 

sahanlığının ve komşu ülkelerin buradaki sorumluluk alanlarının 

belirlenmesi ilginç bir kartografik problemdir. Söz konusu problemin 

parametresi olan ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, 
Rusya ve Gürcistan’dır.  

1.1 Metodoloji 

Karadeniz fizyografik olarak dört bölümden meydana gelir: kıta 
sahanlığı, kıta yamacı, havza önlüğü ve derin düzlükler.

3
 Karadeniz 

havzasındaki kıta sahanlığı alanının belirlenmesi için komşu sahildar 

devletler olan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve 
Gürcistan’ın kıyı-kenar uzunlukları ile orantı kurulması amaçlanmıştır. 

Uygulamada kullanılacak altlık olarak, bölgeyi en iyi ifade eden ve son 

teknoloji ürünleri olan güncel uydu görüntüleri seçilmiştir. Çalışma 

alanının yeterince büyük olması, uydu teknolojisi sayesinde yeryüzü 
üstünde istenilen bölgelerin çok bantlı ve farklı dalga boylarında 

ulaşılabilir kayıtlarının olması da bu seçimde birer etkendir. Uydu 

görüntüsü üzerinde Karadeniz Havzası ve kuzeydoğusundaki iç deniz 
olan Azak Denizi’nin kıyı kesimleri dijital platformda 

sayısallaştırılarak kıyı çizgisi üzerinde yeterli sıklıkta nokta verisi elde 

edilmiştir. Uydu görüntüsünün yersel olarak kodlandığı harita 

projeksiyon sisteminden üzerinde çalışma yapılabileceğine karar 
verilecek uygun bir harita projeksiyonuna dönüşüme karar verilmiştir. 

                                                   
1 Franz E., Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu, Tercüme: Demirsoy S., M.T.A. 

Enstitüsü, Cilt 14, s. 1. 
2 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri II, (2005). Kitap. Turhan Kitabevi 
Yayınları, s. 6. 
3 Gedik A., Saltoğlu T, Kaplan H., Karadeniz’in Güncel Çökeltileri ve Uranyum 

İçerikleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, s. 108. 
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Bu nedenle sayısallaştırılan noktalar listesinde bulunan ve coğrafi 

koordinatları da bilinen kontrol noktalarının seçilen yeni 
projeksiyondaki koordinatlara direkt dönüşümü yapılmıştır. Ardından 

seçilen kontrol noktaları yardımıyla 2 boyutlu afin transformasyon 

katsayıları belirlenmiştir. Bu katsayılar ile önce, başlangıçta seçilen 
coğrafi koordinatı bilinen test noktalarının direkt transformasyon ve 

afin transformasyon ile yeni projeksiyondaki koordinatları; karesel 

ortalama hesabı ile yapılan dönüşümün doğruluğu sınanmıştır. 

Akabinde, 2 boyutlu afin dönüşümü analiz için girdi olarak kullanılan 
tüm noktalara uygulanmıştır. Bilgisayar destekli grafik programlarında 

uydu görüntüsünün sayısallaştırılmış kapalı kıyı şeridi ile, seçilen yeni 

projeksiyonda transformasyon sonucu oluşturulmuş noktaların 
birleştirilmesiyle elde edilen kapalı kıyı şeritleri oranlanmıştır. Bu yeni 

gösterimdeki kıyı şeridi üzerinden ülkelerin kenar-kıyı şeritleri 

belirlenmiş ve belirlenen uzunluklar yardımıyla Karadeniz Havzasında 
sahildar komşu ülkeler arasında kıta sahanlığı alanı belirlenmiştir. 

2. Veri Organizasyonu 

2.1.Uydu Görüntüsü Rektifikasyonu 

Karadeniz havzasının tamamı, ard arda alınmış iki MODIS uydu 

görüntüsü ile elde edilmiştir. ERDAS Imagine 8.2 programı 
kullanılarak belli oranda örtüşen bu iki uydu görüntüsü mozaikleme 

yaparak tek bir görüntü haline getirilmiştir. Böylece çalışma alanının 

tamamının resim koordinatlarına sahip halde olan altlığı elde edilmiştir 

(Şekil 1). 

MODIS uydusunun 250-1000 m arası değişen uzaysal 

çözünürlüğe sahip görüntüleri arasından, bu çalışmada kullanılmak 
üzere 250 m çözünürlükteki verisi kullanılmıştır. Görüntü boyutu 

4800x4800 olan görüntülerden toplamda iki taneyle çalışma alanının 

tamamı elde edilmiştir.  
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Şekil 1: Çalışma alanının uydu görüntüsü 

 

2.2. Dijital Platformda Sayısallaştırma 

Çalışma alanını kapsayan altlık görüntü üzerinde, AutoCAD 

programının kullanımıyla kıyı şeridi üzerinden sayısallaştırma 
yapılmıştır. Sayısallaştırma sonucunda, 5444 noktanın 

birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı bir şekil elde edilmiştir. Tüm 

noktaların keyfi lokal sistemdeki koordinatları tabloya aktarılmıştır. 

3. Projeksiyon Türü Belirleme ve Uygulama 

3.1 Kontrol ve Test Noktalarının Belirlenmesi 

MODIS uydu görüntüsü raster formattan vektör formata 

aktarılarak, keyfi lokal bir sistemde koordinatları belli noktaların 

oluşturduğu kapalı şeklin üzerinde; çalışma alanının tamamını 
kapsayan harita yardımıyla, coğrafi koordinatları bilinen toplam 36 

nokta seçilmiştir. Yeni projeksiyon özelliklerine sahip olacak 

transformasyonda, iki adet dönme, x-y eksenlerinde ölçek (S x, S y), 

her iki eksen yönünde öteleme (T x, T y) olmak üzere altı adet 
bilinmeyenin belirlenmesi gerekli olduğundan; seçilmiş noktalar 

arasından Karadeniz Havzası ve Azak İç Denizi üzerinde coğrafi 

koordinatları bilinen homojen dağılımda seçilmiş 25 adet kontrol 
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noktası belirlenmiştir. Geriye kalan 11 nokta ise test noktası olarak 

belirlenerek daha sonra hata hesabında kullanılmıştır. 

3.2 Uygun Harita Projeksiyonunun Belirlenmesi 

İster dünyanın tamamının, ister bir kısmının haritasının çizilmesi 

istensin; bunun için uygun görülen harita projeksiyonu kullanılması 
önemlidir. Haritalarda aranan özellikler arasında yer alan amaca 

uygunluk anlamında uygun projeksiyon sistemi ve ölçek seçimi öne 

çıkar.
4
 Küçük bölgelerin gösterimine yönelik harita projeksiyonu 

seçiminde öncelikli aşamalar; projeksiyonu yapılacak bölgenin orijinin 
seçimi ve bu bölgenin coğrafi konumunun projeksiyon seçimine 

etkisidir.
5
 Bunların yanı sıra, haritanın kullanım amacı ve ölçeği de 

uygun projeksiyonun seçimini belirlemeye yardımcı olur.
6
 Projedeki 

çalışma alanı yaklaşık olarak  41° 30 - 47° 30 Kuzey paralelleri ve 

27° 25 - 41° 45 Doğu enlemleri arasında kalmaktadır. Seçilecek harita 
projeksiyonu seçiminde orijin olarak da Karadeniz havzasının yaklaşık 
orta noktası olmasına karar verilmiştir. Çalışma alanının konusu 

Karadeniz Havzasındaki kıyı komşu sahildar devletler için kıta 

sahanlığı alanının belirlenmesi olduğundan, üzerinde altlık olarak 
çalışılan uydu görüntüsü üzerinden yapılan sayısallaştırmadaki 

noktaların birleşiminin, kıyı kesiminin tamamını ifade etmesine özen 

gösterilmiştir. Ancak bu noktaların sahip olduğu projeksiyon türünün, 

projede olması en uygun olduğu düşünülen projeksiyon türüne 
çevrilmesi gerekmektedir. Çünkü ülkelerin kıyı uzunluklarının aynı 

oranda ve minimum düzeyde deformasyona uğrayarak belirlenmesi, 

kıta sahanlığı alanlarını belirlerken hakkaniyetli dağılım yapmak için 
önemlidir. Bunun için seçilecek projeksiyon türünün en başta açı 

koruyan (konform) özellikte olması öngörülebilir. Bunun nedeni olarak 

da konform projeksiyonda şekillerin korunmasının amaçlanmasını 

                                                   
4 Haritanın tanımı özellikleri sınıflandırmalar. (2014). Erişim 4.2.2014, kaynak 
http://www.hgk.msb.gov.tr/hgk/genel/genelharitacilik.pdf. 
5 Yılmaz, İ. (2009), Uygun Harita Projeksiyonu Seçiminde Bazı Temel Esaslar. Harita 
Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1(2), 31-42, s. 1. 
6 A.g.m., s. 1. 
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olduğu söylenebilir.
7
 Dolayısıyla, proje kapsamında kullanılacak olan 

uygun projeksiyon türünün Stereografik Projeksiyon olduğuna karar 
verilmiştir. Bilindiği üzere, stereografik projeksiyonda deformasyon 

elipsi daireye dönüşür, bunun yanı sıra küre üzerinde tüm dairelerin 

izdüşümleri de dairedir.
8 
Kutup noktasını merkez kabul eden bu 

projeksiyonda, orijin olarak; üzerinde çalışma yapacağımız sularda 

belirlenecek olan merkez seçilmiştir. Bu projeksiyon türünde merkez 

olarak seçilen kutup noktasından uzaklaştıkça deformasyon artacaktır. 

Ancak projede üzerinde çalışılacak alanın büyüklüğü deformasyonu 
minimumda tutmak için yeterlidir. Aynı zamanda konform olduğu için 

merkezden kıyı çizgileri üzerine doğru olan doğrultularda, 

deformasyonlar eşittir. Misal verilecek olursa, Karadeniz Havzasının 
orta noktası kabul edilen yerden kuzeybatı yönündeki Soçi bölgesine 

doğru olan deformasyon ile batısındaki Romanya kıyılarına doğru olan 

deformasyon eşit ölçüde olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, projede 
kullanılacak projeksiyon eğik konumlu açı koruyan (konform) 

azimutal projeksiyon, diğer adıyla eğik stereografik projeksiyon, 

olarak seçilmiştir. Harita projeksiyonu ile ilgili eşitlikler (1.1) - (1.6) 

arasında gösterilmiştir. 

 

Seçilen Kontrol ve Test Noktaları için Kutupsal Koordinatların 

Hesaplanması  

 (1.1) 

 (1.2) 

 (1.3) 

 (1.4) 

                                                   
7 Uçar, D., İpbüker, C., & Bildirici, İ. Ö. (2004). Matematiksel kartografya: harita 
projeksiyonları teorisi ve uygulamaları. Atlas Yayın Dağıtım, s. 32. 
8 A.g.e, s. 32. 
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Eğik Konumlu Stereografik Koordinatların Hesaplanması 

 

 (1.5) 

 * (1.6) 

*  

 

Burada iki boyutlu kartezyen koordinatlardan  kuzeye doğru, 

 ise doğuya doğru artmaktadır. 

3.2.1 Harita Projeksiyonunda Yeni Kutup Noktasının Tayini 

Projede kullanılacak harita projeksiyonunun eğik stereografik 
projeksiyon olarak belirlenmesinin ardından, koordinat dönüşümlerinin 

yapılabilmesi için projeksiyonun yeni kutup noktası olarak kabul 

edilecek olan çalışma alanının yaklaşık orta noktası seçilmelidir. 

Bunun için, daha önce seçilen kontrol ve test noktaları kullanılmıştır. 
Coğrafi koordinatı da bilinen bu noktaların ortalaması alınmıştır. Bu 

yaklaşımın yanı sıra, orta nokta tayininde başka yaklaşımlar da 

uygulanabilir. Ancak, kontrol ve test noktalarının seçiminde noktaların 
olabildiğince homojen olmasına dikkat edildiğinden, bunların 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Çalışma Alanı Merkez Koordinatlarının Hesap Formülleri 

 (2.1) 

n: nokta sayısını ifade etmektedir. 

36 Nokta için Coğrafi Koordinatlar  olarak eşitliğinde 

yerine konularak 36 noktanın orta noktasının coğrafi koordinatları 

φ(H) (°) λ(H) (°) 

43.6846 35.0094 

olarak derece biriminde belirlenmiştir. 
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3.3 Kontrol ve Test Noktalarının Seçilen Projeksiyondaki 

Koordinatlarına Transformasyonu 

Toplamda 36 adet olan coğrafi koordinatları bilinen eşlenik 

kontrol ve test noktalarının ilk olarak kutupsal coğrafi koordinatları 
hesaplanmıştır. Ardından, kutupsal coğrafi koordinatlar yardımıyla 

stereografik koordinatları bulunmuştur. Bu hesaplamalar için harita 

projeksiyonu ile ilgili eşitlikler
 
kullanılmıştır. Ardından hesaplamalar 

sonucu, bu noktalar için eğik stereografik koordinatlara ulaşılmış ve 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Kontrol ve Test Noktalarının Koordinatları 

Nokta 
No   

Nokta 
No   

1 138487.758 189533.226 19 191480.918 -280233.749 

2 30030.661 141231.036 20 232773.257 -281753.241 

3 5734.856 123155.438 21 283901.890 -301340.463 

4 -127227.266 102000.502 22 464734.527 -280083.728 

5 -141636.433 238790.899 23 545431.980 -210593.124 

6 -326773.769 307702.376 24 241611.490 101445.696 

7 -417043.592 219495.472 25 228906.942 109528.468 

8 -528666.952 -13305.655 26 40566.321 177895.153 

9 -572264.894 -32632.546 27 18677.885 302324.098 

10 -580803.736 -84873.802 28 39629.473 310046.110 

11 -578687.929 -174992.864 29 262404.131 390358.027 

12 -491527.739 -258089.447 30 265482.371 361170.531 

13 -396826.629 -264170.153 31 206044.577 337991.873 
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14 -301089.579 -259944.296 32 -471647.774 132844.682 

15 -5426.688 -176374.417 33 422741.852 -27226.241 

16 9348.408 -185447.493 34 266347.433 81865.070 

17 78466.819 -216245.437 35 523414.948 -85034.286 

18 111179.813 -263577.947 36 318083.314 60623.429 

 

3.4 İki Boyutlu Afin Koordinat Dönüşümü 

Bulunan eğik stereografik koordinatlar yardımıyla, kıyı çizgisini 

ifade eden nokta kümesinin her birinin eğik stereografik 
koordinatlarının bulunması amaçlanmıştır. Bunun için, uygulanacak 

yöntem olarak “İki Boyutlu Afin Dönüşüm” seçilmiştir. Söz konusu 

dönüşüm iki boyutlu olduğundan altı bilinmeyen mevcuttur. Bu 

bilinmeyenlerin tespiti için en az 3 nokta kullanılmalıdır. Afin 
dönüşümde kullanılacak noktalar olarak, 25 adet eşlenik kontrol 

noktası seçilmiştir. Dönüşümde (3.1) - (3.13) arası numaralı eşitlikler 

kullanılmıştır. 

 

İki Boyutlu Afin Koordinat Dönüşümü 

 

  eksenindeki ölçek değişikliği  

 Her iki eksen yönünde öteleme  şeklinde ifade 

edilebilir. 

 (3.1) 

 (3.2) 

 (3.3) 

 (3.4) 
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 (3.5) 

 

 (3.6) 

 

 (3.7) 

 

 (3.8) 

 

 (3.9) 

 

nı ifade etmekle beraber 
toplamda 25 adettir.  

 (3.10) 

 (3.11) 

 (3.12) 

 (3.13) 

 

İşlemler sonucunda bilinmeyenler Tablo 2’de gösterildiği gibi 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 2: 6 parametrenin gösterimi 

a b d 

-0.269839515 35.52061608 35.15467383 

e c f 

14.6292566 24705.85599 -15574.44717 

 

3.5 Test Noktaları Yardımıyla Hata Hesabı 

Eşlenik kontrol noktaları yardımıyla hesaplanan altı 

bilinmeyenin işleme katılmasıyla, toplamda 5444 noktanın da eğik 
stereografik koordinatlarının hesaplanmasından önce, hesaplamalar 

için “Hata Hesabı” yapılmasına karar verilmiştir. Bu hata hesabına 

girdi olarak, daha önce kutupsal coğrafi koordinatların kullanılmasıyla 
bulunan 11 adet test noktası için eğik stereografik koordinatlar ile a, b, 

c, d, e, f katsayılarıyla bulunan yine test noktaları için olan eğik 

stereografik koordinatların tamamı kullanılmıştır. Hata hesabı için 

nokta koordinatları arasında, x yönünde ve y yönünde ayrı ayrı karesel 
ortalama hatalar hesaplanmıştır. Hatalar, x yönünde yaklaşık altı km 

iken, Y yönünde 10 km civarındadır. Bu belirlemenin ardından, 

bilinmeyenler yardımıyla 5444 nokta için eğik stereografik 
koordinatlara ulaşılmıştır. Ardından CAD programında birleştirilen 

noktalarla çalışma alanının yeni projeksiyondaki görüntüsü ortaya 

çıkmıştır. (Şekil 2 a ve Şekil 2 b). 
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Şekil 2a                                      Şekil 2b 

 

Şekil 2a’da, uydu görüntüsü üzerindeki sayısallaştırma sonucu 

oluşturulan kıyı çizgisi mevcutken, Şekil 2b’de ise noktaların yeni 
harita projeksiyonundaki koordinatlara dönüştürülmüş haliyle 

belirlenen kıyı çizgisi mevcuttur. 

4. Kıta Sahanlığı Alanının Belirlenmesi 

4.1 Kıyı Kenar Uzunluklarının Belirlenmesi 

Karadeniz Havzası veya Azak İç Denizi’ne kıyısı bulunan altı 
ülke için kıyı uzunlukları yeni projeksiyondaki koordinatlar yardımıyla 

hesaplanmıştır. Buna göre, ülkelerin kıyı uzunlukları (S), (4.1) eşitliği 

yardımıyla bulunarak Tablo 3’de ilgili sütünda gösterilmiştir. 

 (4.1) 

Ayrıca, ülkelerin kıyı uzunlukları toplam kıyı uzunluğuna 

oranlanmıştır.  

Bu oranlar, Tablo 3’de gösterilmiştir. Toplam alanın 1/6’sı 

ortak alan tayin edilip, ülkelerin su alanları ), kıyı 
uzunlukları oranlarına bağlı kalınarak; 22 numaralı eşitlik yardımıyla 

hesaplanıp Tablo 3’de ifade edilmiştir. 

 (4.2) 
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Tablo 3 

Ülkeler 
Kıyı uzunlukları 

 (km) 
Kıyı uzunlukları oranı 

Ülkelerin su alanları 

 

Türkiye 2068.42 0.26 94748.001 

Bulgaristan 461.16 0.06 21124.412 

Romanya 334.63 0.04 15328.441 

Ukrayna 2870.14 0.36 131471.951 

Rusya 1714.69 0.21 76864.853 

Gürcistan 541.52 0.07 24805.666 

TOPLAM 7990.58   

 

5. Sonuç ve Tartışma 

Uluslararası hukuk anlaşmalarınca gemiler, deniz ulaştırması 

konusunda, ticari ve güvenlik konularında tehdit içermediği sürece 

denizlerde serbest geçiş yapabilirler. Bu durum Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi Kısım II Bölüm 3 madde 17’deki zararsız 

geçiş hakkı uyarınca sağlanmıştır. Ancak kıyıdaş devlet sahip olduğu 

kanun ve düzenlemeleriyle iç sularında veya limanlarında yabancı 
gemileri kısıtlayabilme hakkını da kendinde görmektedir. Örnek 

verecek olursak, ticaret seferleri için Abhazya’da bulunan gemilere 

Gürcistan bazı olası politik sorunlardan ötürü sıkça el koymaktadır.
9
 

Karadeniz coğrafik konumu gereği stratejik öneme sahiptir. 

Kıyıdaş ülkeleri arasında güvenlik, enerji ve ulaşım koridoru 
niteliğinde olan yarı kapalı bir denizdir. Ayrıca, Karadeniz’deki gaz 

hidratları gibi enerji kaynaklarının varlığı da sadece kıyıdaş ülkelerin 

değil, küresel anlamda güç sahibi diğer ülkelerin de ilgisini fazlaca 

çekmektedir. Günümüzde, Türkiye’nin Karadeniz’deki karasularının 

                                                   
9 Başar, E. Bildirgesi, Sonuç. “Uluslararası Deniz Hukuku’nda Kıyı Devletinin 

Gemilere El Koyma Yetkisinin Sınırları Sempozyumu”, 167, s. 4. 
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genişliği 12 deniz milidir.
10

 Kıta sahanlığının belirlenmesinde; değişen 

coğrafyalarda ve farklı deniz altı doğal kaynaklarına sahip denizlerde 
yapılacak olası paylaşımın önerisi ilgili ülkelerce hazırlanıp 

Milletlerarası Adalet Divanına sunulabilir. Bu nedenle, bu çalışmada 

Karadeniz gibi iki ülkeden fazla sahildar devlete kıyı bir denizin sahip 
olduğu ve gelecekte ekonomik değer vaat eden kaynaklardan (hidrat 

gazları, petrol vb.) ötürü diğer denizlerde uygulanan genel yönergelere 

alternatif olarak, kıyıdaş altı ülke arasındaki hakkaniyetli dağılımın 

ülkelerin kıyı uzunlukları ile orantılı olması yaklaşımı sunulmuştur. 
Söz konusu dağıtımın adil yapılabilmesi için, su alanlarının 

dağıtımındaki deformasyonu minimalize etmek maksadıyla uygun 

görülen projeksiyon türünün seçimi ve transformasyonun tatbiki 
yapılmıştır. Sonuç üründe, kıyıdan deniz mili uzaklıkları hesabı 

yapılmadan, ülkelerin Karadeniz’deki iki boyutlu su alanları 

hesaplamaları kıta sahanlığı aidiyeti için belirlenmiştir. 
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BİRİNCİ OTURUM 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru (Yrd.Doç.Dr. Güngör Tuncer): 

Karadeniz gerek kıta sahanlığı yönünden gerekse Türkiye’nin en 

uzun kıyısı olması bakımından önemlidir. Karadeniz ayrıca enerji 

yönünden de önemlidir. Bu arada, Tuna, Avrupa’nın bütün atıklarını 
Karadeniz’e getirmektedir. Bunun için müracaat etmek lazım. Şimdi 

siz Boğazlarla koskoca bir denizi kapatıyorsunuz. Ama buna da hâkim 

olamıyorsunuz. Mesela I. Cihan Harbi iki Alman zırhlısının 
Sivastopol’u bombardımanı ile oldu. Yaptığım araştırmaya göre, 

Boğazlar artık bu yükü çekemiyor. Şöyle ki, Montrö Antlaşması 

yapıldığı zaman 15.000 tonluk şilepler vardı ve onların pervanelerinin 

verdiği girdap önemli değildi. O zaman hatta bu şilepler için kılavuz 
kaptan alma mecburiyeti de yoktu. Ama şu anda boğazdan 50.000 ton 

ve üzerinde şilepler geçmekte ve bunlar boğazı tehdit etmektedir. 

Yaptığım araştırmaya göre, Kuleli ve Dolmabahçe kaymaktadır. 
Boğazlara yeni bir kanal açılması gerekir. Başka çaresi yok. Bugün 

Rusya’nın boğazlardan petrol geçirmesini bir nebze izledik. Ama yarın 

ne olacak belli değil. Yani Montrö Antlaşması ile boğazları 
kapatamazsınız. Ama başka bir yerden kanal açıp ücreti mukabilinde 

şilepler geçirilebilir. Bunu anlamak için Kilyos’a gidin bakın. 

Boğazlara girmek için bekleyen şilepleri görün. Zaten bunun için bir 

ücret ödüyorlar. Yani şunu demek istiyorum, artık Karadeniz’in 
bekçiliğini Türkiye yapmalıdır. Türkiye, Tuna’ya mani olmalıdır. 

Bütün Avrupa’nın atıkları Tuna ile Karadeniz’e gelmektedir ve 

balıkçılık ölmektedir. Ayrıca Karadeniz hidrojen ile ilgili dünyanın en 
zengin denizi olacaktır. Ayrıca Deli Petro 1750’li yıllarda 3-5 gölü 

kanallar ile birleştirmiş ve bu sayede St.Petersburg’tan Moskova’ya 

kanallarla gidebiliyorsunuz. Sokullu Mehmet Paşa’nın Karadeniz’i 

Hazar Denizi’ne bağlama projesi ele alınmalıdır ve Karadeniz ile 
Hazar Denizi irtibatlanmalıdır. Sonuç olarak bu konular hakkında ne 

söylenebilir? 
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Cevap (Yrd.Doç.Dr.Rifat UÇAROL): 

Yrd.Doç.Dr. Tuncer şöyle bir şey söyledi. “Kırım’da 

Türkiye’nin bugün de hakkı vardır” dedi. 1774 Küçük Kaynarca 

Antlaşmasından söz etti. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı 
İmparatorluğunun o güne kadar gördüğü en büyük yıkımdır ve en 

büyük yenilgidir. Üstelik donanma 1770’te Çeşme’de yakılmış 

gitmişti. O tarihlerde Rusya’nın Karadeniz’de tek savaş gemisi yoktu. 
Bu çerçeve içerisinde yapılan antlaşmada, Kırım’a aynı bugün olduğu 

gibi o zaman da, Rusya’nın, hatta daha önceki dönemde yani 

1450’lerin Moskova Knezliği döneminde ve 18. yüzyılın başına 
geldiğinde hedefi güneye inmekti. Bir taraftan Kafkaslar, bir taraftan 

Balkanlar, ama asıl hedef Kırım’dı. Dolayısıyla 1774’e geldiğimiz 

zaman Rusya bu hedeflerden en büyüğünü elde etmiş oldu. 

Karadeniz’de donanma bulundurma amacına ulaşmıştı. Benim asıl 
söylemek istediğim, Kırım’a Rusya önce kendi içinde Hanları birbirine 

kırdırarak, adeta Kırım’ın kendisine hediye edilmesi hakkını getirmişti. 

Bunu da hukukî olarak Küçük Kaynarca Antlaşması’nda sağladı. Ama 
şöyle sağladı: Önce Kırım’ın bağımsızlığını istedi. Kırım’ın Tatar ve 

Müslüman halkına da padişaha halifeye bağlılığı olacaktı. Ama Rusya 

o zaman bir şey daha istedi. Aynı tarihte İstanbul’da bir kilise açtırma 
konusunu Küçük Kaynarca Antlaşmasına koydurdu. Hatta bu kilise 

Beyoğlu’nun o taraflarda olacak. Yani olay bu şekilde geldikten sonra 

Aynalıkavak Antlaşması ile resmen Kırım’ı kendisine kattı. Kırım 

konusunda Rusya’nın tavrı, bugünkü deyimiyle bu aktörlerin başında 
yer alması o günden bugüne gelişmelerin bir sonucudur. Bunların 

içerisinde önemli olan gelişmelerden bir tanesi Kafkasya’dır. 1864’e 

kadarki süreçte Kafkasya’yı Rusya işgal etmiştir. Ancak asıl büyük 
gelişme, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’dır. Kars, Ardahan, Batum 

dâhil Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarıyla Rusya’ya verilmiştir. 

Söylemek istediğim odur ki, Kırım’da biz hakkımızın tümünü 

kaybettik ve Rusya’nın Karadeniz’e yerleşmesini de kabul etmek 
durumunda kaldık. Rusya o günden beri aşama aşama bugünkü baş 

aktör haline geldi. Ama Boğazlar üzerinde Türkiye elindeki bazı 

sınırlamalarla ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesini kaybederse, 
Türkiye geleceğini de kaybeder düşüncesindeyim. Onun için kanal 
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açılsın mı? Kanal aslında açılmasın, çünkü kanal açılırsa aynı sizin 

belirttiğiniz o titreme o kanalda da olacaktır. O halde Türkiye elindeki 
bu imkânı iyi kullanmalı. Yaklaşık 160 yıllık uluslararası bir mücadele 

sonunda Montrö Boğazlar sözleşmesi bir denge oluşturmuştur. Herkes 

gibi, Türkiye de bunu değiştirmek istiyor. Rusya da istiyor; ABD dâhil 
herkes istiyor. Antlaşmanın imzalanmasından 20 yıl geçtikten sonra 

herkesin her beş yılda bir mevcut olan antlaşma ile ilgili önerme hakkı 

var ve antlaşmayı değiştirme hakkı var. Ama bugüne kadar, Türkiye de 

dahil olmak üzere, kimse bunu resmen istemedi. Onun için, bırakalım, 
denge devam etsin. Teşekkür ederim. 
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İkinci Oturum Başkanı Açılış Konuşması 
 

Esra HATİPOĞLU
*
 

 

Sayın Komutanım, değerli katılımcılar, 

İkinci oturuma hoş geldiniz. Birinci oturumda daha fazla yüksek 
politika konularından ve son gelişmelerden bahsettik. İkinci oturumda 

işlenecek konular ise sıkça üzerinde durduğumuz, ancak yine de 

farkındalık ve derinlemesine çalışmalar bakımından biraz daha geri 
planda kalan konular bütününden oluşuyor. Enerji tabiî ki çok önemli, 

kaçakçılık meselesi de yine çok önemli. Dolayısıyla birbirinden değerli 

panelist arkadaşlarımız bizlere bu konuları değerlendirecek. 

 

                                                   
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: esrhat@gmail.com.  
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Karadeniz Coğrafyasında Yeni Bir Olgu:  

Deniz Yoluyla Göçmen Kaçakçılığı 

A New Phenomenon in the Black Sea Region: 

Smuggling of Migrants by Sea  
 

Kemal EKER

 

 

Öz 

Karadeniz coğrafyası, hem mülteci ve göçmen üreten siyasal ve 

sosyo-ekonomik yapısı hem de dünyanın fakir ve zengin ülkeleri 
arasında bir geçiş güzergâhı olması nedeniyle yasa dışı göç 

faaliyetlerinin sıklıkla görüldüğü bir bölgedir. Bulgaristan ve 

Romanya’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını müteakip AB 
sınırlarının Karadeniz’e dayanması, bu faaliyetlerin daha da 

artmasına neden olmuştur. Ancak, son döneme kadar (2013 yılı) 

Karadeniz’de göçmen kaçakçılığının denizden yapıldığı hiç 

                                                   
 Dr. Dz.Bnb., Deniz Harp Akademisi Komutanlığı; e-posta: keker@harpak.edu.tr.  
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görülmemiştir. Son dönemde Arap Baharı ve Suriye’de meydana gelen 

gelişmeler, Ege ve Akdeniz güzergâhlarında yasa dışı göç açısından 
çok büyük bir hareketlilik meydana getirmiş; bu nedenle Yunanistan ve 

Bulgaristan’ın çabalarına ilave olarak AB’nin aldığı önlemler de 

artmıştır. AB tarafından deniz ve kara sınırlarında alınan önlemlere 
paralel olarak, Türkiye’nin de gayretlerini artırması sonucunda, 2013 

yılına kadar neredeyse hiç kullanılmayan yeni bir güzergâh ortaya 

çıkmış ve Karadeniz’e sahildar AB ülkelerini hedef alan deniz yoluyla 

göçmen kaçakçılığı olayları ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmada, 
Karadeniz’de yeni bir olgu olarak karşımıza çıkan “denizden göçmen 

kaçakçılığı” faaliyetleri tüm Karadeniz coğrafyasındaki göç 

hareketleri bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Yasa Dışı Göç, Avrupa Birliği, 

Suriye, Denizden Göçmen Kaçakçılığı.  

 

Abstract  

Illegal migration activities have been taking place in Black Sea 

Region, due to its geographic transitional position between the poor 

and rich states. Upon the membership of Romania and Bulgaria to 
European Union (EU), number of these activities increased dramatically. 

However, no smuggling of migrants by sea incidents were reported 

until recent years (2013 and on). The recent developments taking place 
in Middle East and North Africa such as Arab Spring and Syrian conflict 

caused the illegal immigration activities to increase in Mediterranean 

and Aegean Seas, and thus forcing EU to take further measures in 

addition to the efforts of Greece and Bulgaria. Paralel to the EU 
efforts, Turkey took necessary measures for the illegal migration routes 

at sea and on land concurrently. As a result of strict measures, alternative 

sea routes emerged passing through the new EU countries bordering 
Black Sea. In this respect, in this study, “smuggling of migrants by 

sea” as the new phenomenon in Black Sea is analyzed in the context of 

illegal migration taking place in the whole Black Sea Basin. 

Key Words: Black Sea, Illegal Migration, European Union, 

Syria, Smuggling of Migrants by Sea. 
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1. Giriş 

Karadeniz coğrafyasının tam olarak nereleri kapsadığı 

konusunda bir görüş birliği olmamakla birlikte, dar ve geniş çerçevede 

çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Dar tanımlama, yalnızca Karadeniz’e 
kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu (RF), 

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 kapsamaktadır.

1
 Ancak 

coğrafi bakışla değil de, siyasi olarak ele alındığında; bu alana 

Karadeniz’e sahildar ülkelerin yanı sıra, Güneydoğu Avrupa’dan Hazar 
Denizi kıyılarına kadar uzanan ve bölgedeki siyasi ortamı etkileyen 

ve/veya bu ortamdan etkilenen Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, 

Ermenistan, Gürcistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan 

gibi ülkeleri de ilave edebiliriz. Bölgeye daha da geniş çerçeveden 
havza olarak bakıldığında “Karadeniz havzası” (Black Sea Basin); 

yaklaşık iki milyon kilometrekarelik bir alan kaplayan Almanya, 

Arnavutluk, Avusturya, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, 

Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, RF, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye ve Ukrayna’yı içermektedir.
2
  

Tarihin en eski dönemlerinden beri büyük çekişmelerin 

yaşandığı Karadeniz coğrafyası,
3
 Avrupa ve Asya kıtalarının ortasında 

oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Bu coğrafya İstanbul ve 

Çanakkale Boğazları yoluyla sıcak denizlere (Akdeniz, Kızıldeniz, 

Atlantik Okyanusu) ve Afrika kıtasına açılmakta; ayrıca Tuna, Volga, 

                                                   
1 Gökhan Koçer, “Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye”, 
Gazi Akademik Bakış, Cilt 1, Sayı 1, Kış 2007, ss. 195-217, s. 197. 
2 Mustafa Aydın, “Europe’s Next Shore: The Black Sea Region after EU 
Enlargement”, European Union Institute for Security Studies, Occcasional Paper No. 

53, Paris, June 2004, p. 5. 
3 “Denizden göçmen kaçakçılığı” konusunun ele alındığı bu çalışmada, söz konusu 
kavramla öncelikle Karadeniz’e sahildar ülkeler kastedilmekle birlikte, göçmen 
kaçakçılığı faaliyetlerinin kaynak, transit ve hedef ülkelerini birlikte düşündüğümüzde 
çok daha geniş bir coğrafyanın akla gelmesi gerekmektedir.  
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Dinyeper ve Don nehirleri vasıtasıyla Baltık ve Hazar Denizlerine 

açılarak Avrupa ve Orta Asya içlerine ulaşmaktadır. Karadeniz 
coğrafyası, Soğuk Savaş yıllarında da iki ayrı bloğun çekişme 

alanlarından birini teşkil etmiştir.
4
 

Soğuk Savaş sonrasında ise Karadeniz’in siyasal coğrafyası 

köklü bir değişim yaşamış, yeni jeopolitik ve jeostratejik dengeler 

oluşmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle bölgede oluşan güç 
boşluğu, bir yandan bölge dışı devletlerin bölge üzerinde etkinlik 

kazanması açısından fırsat oluşturmuş; diğer yandan da bölgenin 

güvenliği sorununu ortaya çıkarmıştır. Varşova Paktı’nın dağılmasıyla 
birlikte, bu coğrafyadaki ülkelerin önemli bir kısmı, Rusya’nın nüfuz 

alanından çıkarak NATO ve/veya AB üyesi olmuşlardır. Böylece 

Batı’nın sınırları Karadeniz’e ulaşmıştır. Rusya’nın eski nüfuz alanına 

dönmesi olasılığı, bu coğrafyada yer alan ülkelerin NATO ve AB 
üyeliğini güvenliklerinin en önemli güvencesi olarak görmelerine 

neden olmaktadır. AB’nin genişleme sürecinin ulaştığı nokta itibariyle, 

Romanya ve Bulgaristan’ın da üye olması sonucunda, AB artık bir 
Karadeniz gücü olmuştur. 

Karadeniz coğrafyasının güvenlik açısından en önemli özelliği, 
zengin enerji kaynaklarına sahip olması ve enerji arz güvenliği 

açısından taşıdığı kritik önemdir. Karadeniz ve Hazar bölgeleri, 

dünyadaki petrol rezervlerinin %65’ine, doğal gaz rezervlerinin 
%40’ına sahiptir ve giderek istikrarsızlaşan Orta Doğu’ya alternatif 

olabilecek en önemli bölgelerdir. Tanker taşımacılığı güzergâhı ve 

boru hatları bu yeni “Doğu-Batı Enerji Koridoru” üzerinde yani 

Karadeniz’dedir. Bu nedenle, Avrupa’nın enerji güvenliğinin 
sağlanması Karadeniz’in güvenliğinden geçmektedir. Bütün bu 

                                                   
4 Bahadır Bumin Özarslan, “Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de Güvenlik Politikaları 
ve Türk-Rus İlişkileri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Journal of Turkish 

World Studies), Cilt XII, Sayı 1, Yaz 2012, ss. 135-166, s. 136. 
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nedenler, Karadeniz’i Batı ile Doğu arasındaki nüfuz mücadelesinin 

merkezi durumuna getirmektedir.
5
 

Soğuk Savaş sonrası AB ve NATO’nun doğuya doğru 

genişlemesi, enerji nakil hatları dolayısıyla jeopolitik öneminin artması 
gibi sebeplerle Karadeniz bölgesi çevresel bir konumdan çıkarak 

politik, ekonomik ve güvenlik yönünden merkezî bir nitelik 

kazanmaya başlamıştır. Bu yeni nitelik, Karadeniz bölgesi üzerinde 
nüfuz mücadelesini artırmış; bu bağlamda RF, AB, ABD ve NATO 

Karadeniz üzerinde rekabet etmeye başlamışlardır. Özellikle ABD ve 

AB “Geniş Karadeniz (Wider Black Sea)” gibi yeni kavramlar ortaya 
atarak bölgedeki etki sahalarını genişletmek istemişlerdir.

6
  

Günümüzde, bölgedeki tehditler temel olarak etnik ve milliyetçi 
gerilimlerden, ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecinden duyulan 

memnuniyetsizlikten, göç ve mülteci sorunlarından, terörizmden ve 

terörizmle ilişkili olan ve bölgesel sınırların ötesine geçen yasa dışı 
faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.

7
 Bölgede etnik ve dinî çatışmalar, 

yasa dışı göç, zayıf devletler, vekil savaşları, petrol ve doğal gaz boru 

hatlarının güvenliği, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, ekolojik 

riskler, çevresel bozulma ve az gelişmişlik gibi sorunlar dikkat 
çekmektedir.

8
  

Bu sorunlar içinde önemli bir yere sahip olan yasa dışı göç 

olgusu da dünya gündemine Soğuk Savaş sonrasında girmiştir. 

Yugoslavya’nın dağılması örneğinde olduğu gibi dengeleri sarsılan 

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve Soğuk Savaş 

                                                   
5 Koçer, a.g.m., s. 198-201. 
6 Sertif Demir, “Karadeniz’in Güvenliğini Yeniden Düşünmek”, Karadeniz 

Araştırmaları, Güz 2012, Sayı 35, ss. 19-50, s. 24-25. 
7 Ercan Özer, “The Black Sea Economic Cooperation and Regional Security”, T.C. 

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, http://www.sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2012/02/DrErcanOzer.pdf, (Erişim tarihi: 20.02.2014). 
8 Mitat Çelikpala, “Escalating Rivalries and Diverging Interests: Prospects for Stability 
and Security in the Black Sea Region” Southeast European and Black Sea Studies, 
Volume 10, Issue 3, 2010, pp. 287-302, p. 290. 

http://www.sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/DrErcanOzer.pdf
http://www.sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/DrErcanOzer.pdf
http://www.tandfonline.com/loi/fbss20?open=10#vol_10
http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/10/3
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döneminde Demir Perde ülkelerinde uygulanan seyahat 

kısıtlamalarının ortadan kalkması, dünya çapındaki göçmen ve mülteci 
hareketliliğini artırmıştır. 

Üstelik bu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında önemli 
miktarda göç alan Batı Avrupa ülkelerinde, 1973 Petrol Krizinden 

sonra başlayan ekonomik durgunluk ve göçmenlerden kaynaklanan 

toplumsal sorunlara paralel olarak göçe karşı kapıların kapatılmaya 
başladığı bir dönemde meydana gelmiştir. Bu dönemde, göçü 

önlemeye yönelik çabalar hız kazanmış ve bugün Avrupa Kalesi 

(Fortress Europe) olarak bilinen göç politikalarının temelleri atılmıştır. 
Beyin göçü (daha geniş olarak “vasıflı göçü”) dışında yasal göç 

olanaklarının neredeyse tamamen ortadan kalkması, dünyanın “yasa 

dışı göç” kavramı ile tanışmasına sebep olmuştur.
9
 

Karadeniz coğrafyası, hem mülteci ve göçmen üreten siyasal ve 

sosyo-ekonomik yapısı hem de dünyanın fakir ve zengin ülkeleri 
arasında bir geçiş güzergâhı olması nedeniyle yasa dışı göç 

faaliyetlerinin sıklıkla görüldüğü bir bölgedir. Bulgaristan ve 

Romanya’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını müteakip AB 

sınırlarının Karadeniz’e dayanması, bu faaliyetlerin daha da artmasına 
neden olmuştur. Ancak, son döneme kadar (2013 yılı) Karadeniz’de 

göçmen kaçakçılığının denizden yapıldığı hiç görülmemiştir. 

Son dönemde Arap Baharı ve Suriye’de meydana gelen 

gelişmeler, Ege ve Akdeniz güzergâhlarında yasa dışı göç açısından 

çok büyük bir hareketlilik meydana getirmiş; bu nedenle Yunanistan 
ve Bulgaristan’ın çabalarına ilave olarak AB’nin aldığı önlemler de 

artmıştır. AB tarafından deniz ve kara sınırlarında alınan önlemlere 

paralel olarak Türkiye’nin de gayretlerini artırması sonucunda, 2013 
yılına kadar nerdeyse hiç kullanılmayan yeni bir güzergâh ortaya 

çıkmış ve Karadeniz’e sahildar AB ülkelerini hedef alan deniz yoluyla 

                                                   
9 Kemal Eker, Türkiye’de Yasa Dışı Göç Sorunu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2008, s. 1 (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 
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göçmen kaçakçılığı olayları ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmada, 

Karadeniz’de yeni bir olgu olarak karşımıza çıkan “denizden göçmen 
kaçakçılığı” faaliyetleri tüm Karadeniz coğrafyasındaki göç hareketleri 

bağlamında incelenmiştir. 

2. Genel Olarak Karadeniz Coğrafyasında Yasa Dışı Göç  

 

 

Şekil 1: AB’ye Yönelik Yasa Dışı Göç Güzergâhlarında  

2012 Yılında Yakalanan Yasa Dışı Göçmenler.
10

 

 

                                                   
10 FRONTEX, Annual Risk Analysis 2013,

 Warsaw, April 2013, p. 22; 
http://frontex.europa.eu/publications/ (Erişim tarihi: 04.03.2014). 
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Karadeniz coğrafyasındaki yasa dışı göç hareketleri söz konusu 

olduğunda, hem bölge ülkelerinden kaynaklanan göçlerden hem de 
bölge dışından gelen göçmenlerin bölge ülkelerini transit olarak 

kullandığı göçlerden bahsetmek gerekmektedir. Göçmenler açısından 

çekim merkezi niteliğindeki AB’ye yönelik göç hareketlerine 
bakıldığında (Şekil: 1); Karadeniz’in kuzeyinden AB’nin doğu 

sınırlarına yönelen göç güzergâhları, Karadeniz’in güneyinde ise 

Türkiye üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan’a kara sınırları geçilerek 

ulaşan güzergâh ile Türkiye’nin Ege Denizi kıyıları kullanılarak 
Yunanistan’ı hedef alan güzergâhın ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, Karadeniz coğrafyasını daha geniş biçimde 

düşündüğümüzde Balkanların batısındaki ülkelerden geçen güzergâh 
ile Arnavutluk ve Yunanistan arasındaki geleneksel göç güzergâhını da 

belirtmek gerekmektedir. 

2.1. Karadeniz’in Kuzeyindeki Yasa Dışı Göç Hareketleri 

AB’nin doğu sınırlarını oluşturan ülkeler ile bunlara komşu olan 

ülkeler
11

 ele alındığında, iki temel göç sistemi
12

 söz konusudur. 

Ekonomik gelişme, işgücü ihtiyacı, ücret farklılıkları ile coğrafi, tarihî 

ve kültürel bağlar gibi çeşitli etmenler tarafından yönlendirilen bu 
sistemlerin birisi RF, diğeri ise AB merkezlidir. Bu göç sistemleri 

                                                   
11 AB Sınır Güvenliği Ajansı ya da tam adıyla AB Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının 
Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Avrupa Ajansı (European Agency for the 
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States 
of the European Union-FRONTEX) bünyesinde oluşturulan Doğu Sınırları Risk 
Analiz Bilgi Ağı (Eastern Borders Risk Analysis Network-EB-RAN) kapsamında bu 
ülkeler Beyaz Rusya, Moldova, Rusya Federasyonu (Söz konusu ağa dâhil olmamakla 
birlikte önem arz ettiğinden FRONTEX’in çalışmalarında dikkate alınmaktadır) ve 
Ukrayna’dır.  
12 “Bir uluslararası göç sistemi; genellikle göç alan bir merkez ülke ile buna bağlı olan 

ve bu ülkeye aşırı derecede göçmen yollayan bir veya birkaç ülkeden oluşmaktadır.” 
Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, 
J. Edward Taylor, “Theories Of International Migration: A Review and Appraisal”, 
Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, September 1993, pp. 431-466, 
p. 454. 
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çoğunlukla yasal göç hareketlerine sahne olmakla beraber; yasa dışı 

sınır geçişleri, yasa dışı çalışma, sosyal güvenlik sistemlerinin 
suiistimali ve vize sürelerinin aşımı gibi bazı gayrı yasal özellikler de 

göstermektedir. 

RF, eskiden beri, özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

ülkelerinden gelen göçmenler için ana hedef ülke durumundadır. Bu 

durum daha iyi çalışma koşulları, yakın tarihî ve kültürel bağlar, ucuz 
ulaşım imkânları, RF’de yaşayan ve söz konusu ülkelerden gelmiş olan 

büyük göçmen toplulukları ve RF’ye yasal giriş yapmanın göreceli 

olarak daha kolay olması gibi sebeplerle açıklanabilir.  

Ekonominin gelişimi ve işgücü ihtiyacındaki yapısal 

değişiklikler RF’deki emek piyasasının son on yılda önemli bir 
dönüşüm geçirmesine neden olmuştur. Gittikçe artan oranda yabancı 

işgücüne dayalı “inşaat” ve “hizmetler” gibi sektörlerde önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. Hâlihazırda, bu sektörlerde Orta Asya ve 
Güney Kafkasya ülkeleri ile Moldova ve Ukrayna’dan gelen 

göçmenler çalışmaktadır.  

RF’deki yabancı işgücünün (yasal veya kaçak) büyüklüğüne 

yönelik tahminler değişiklik arz etmektedir. RF Federal Göç Servisi’ne 

göre ülkedeki kaçak yabancı işgücü rakamı dört milyondur. Ekonomik 
İşbirliği ve Gelişme Örgütü (Organisation for Economic Co-operation 

and Development-OECD) verilerine göre ise kaçak ve geçici işçiler, 

RF’deki 75 milyonluk toplam işgücünün %7’sini oluşturmaktadır. 

Yaklaşık 4,25 milyon kişiye karşılık gelen bu oran OECD ülkeleri 
arasındaki en yüksek orandır. 

Kaçak göçmenleri RF’de iş aramaya yönlendiren temel çekici 
faktör, kaynak ülkelerle RF arasındaki büyük ücret farklılıklarıdır. 

Örneğin, OECD verilerine göre, 2012 yılında Tacikistan’da aylık 

ortalama gelir 100 ABD doları dolayında iken bu rakam RF’de 2011 
yılında bile 800 ABD dolarının üzerindeydi. Bundan da öte, birçok 

Orta Asya ülkesinin ekonomisi ağırlıklı olarak işgücü ihracına 

dayanmaktadır. Tacikistan Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2012 
yılında RF’de çalışan Tacik göçmenlerin ülkelerine gönderdikleri 

göçmen dövizleri 3,8 milyar dolara ulaşmıştır. Son yıllarda yıllık    
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%30 civarında artış gösteren bu rakam, Tacikistan’ın yıllık gayrisafi 

millî hâsılasının %47’sine karşılık gelen bir seviyeye ulaşmıştır. 

RF son yıllarda, kaçak işçi çalıştıran işverenlere ağır cezalar 

uygulayarak ve kaçak çalıştığı tespit edilen göçmenlere uzun süreli 
giriş yasakları koyarak kaçak göçü engellemeyi hedeflemektedir. 

Aralık 2012’de, hizmetler sektöründe çalışmak üzere çalışma izni 

başvurusunda bulunanlara zorunlu Rusça testleri önkoşul olarak 
getirilmiştir. Diğer yandan, 2012 yılında kabul edilen Yeni Göç 

Politikası Konsepti’nde RF’nin yabancı işgücüne olan ihtiyacı 

vurgulanmış ve özellikle yüksek vasıflıların göçünün kolaylaştırılması 
amaçlanmıştır.  

AB göç sistemi de kaynak ülkelerdeki ekonomik durum, hedef 
ülkelerde sezonluk işgücü ihtiyacı ile kaynak ve hedef ülkeler 

arasındaki ücret farklılıkları gibi etmenler tarafından 

yönlendirilmektedir. AB’deki hedef ülkeler ise coğrafi olarak yakın 
olanlar ve Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerden önemli miktarda 

yerleşik göçmen (diaspora) bulunduranlar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Birinci gruba Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 

Macaristan ve Romanya’yı; ikinci gruba ise İtalya, İspanya, İngiltere 
ve Almanya’yı örnek verebiliriz. Bu farklılık, göçmenlerin kalmaya 

niyetli oldukları süre açısından önem taşımaktadır. AB’nin doğu 

sınırlarındaki ülkeleri tercih eden göçmenlerin çoğunlukla mevsimlik 
işçi olarak geldikleri görülmektedir. Ancak AB ülkelerini etkisine alan 

ekonomik kriz kısmen de olsa devam ettiğinden, AB’deki işgücü 

talebinin geçmişe nazaran daha düşük düzeylerde seyrettiği görülmekte 

ve bu durum da BDT ülkelerinden gelecek göçü etkilemektedir.
13

  

Karadeniz’in kuzeyinde, bölge ülkeleri (BDT ülkeleri) dışındaki 
Somali, Afganistan, Eritre gibi ülkelerden gelen göçmenler açısından 

Ukrayna’nın ana transit ülke olduğu göze çarpmaktadır. Bu göçmenler 

Ukrayna’ya genellikle öğrenci, çalışma ve turist vizeleriyle RF 

                                                   
13 FRONTEX, Eastern Borders Annual Risk Analysis 2013, Warsaw, July 2013,       
p. 18-19; http://frontex.europa.eu/publications/ (Erişim tarihi: 04.03.2014). 
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üzerinden gelmekte ve RF-Ukrayna sınırını göçmen kaçakçılarının 

yardımıyla yasa dışı olarak geçmektedirler.
14

  

Bu bölgede, 2012 yılı verilerine göre en aktif sınır Slovakya-

Ukrayna sınırıdır. Bu sınırı sırasıyla; Litvanya-Beyaz Rusya, 
Romanya-Moldova ve Polonya-Beyaz Rusya sınırları izlemektedir. 

Her iki taraftaki sınırlarda yakalanan göçmenler arasında en çok 

yakalanan grubu Somali ve Afganistanlı göçmenler oluşturmaktadır. 
Bu grup, 2012 yılı rakamlarına göre BDT ülkeleri dışından gelerek 

yakalanan göçmenlerin %47’sini oluşturmaktadır. Bunları Vietnamlı 

ve Bangladeşli göçmenler izlemektedir.  

Son dönemde Vietnamlı göçmenlerin sayısında belirgin bir artış 

gözlenmiştir. 2011 yılında 34 göçmen yakalanmışken bu rakam 
2012’de 187’ye çıkmıştır. Vietnamlı göçmenler gitmek istedikleri 

hedef ülkeleri Almanya ve Polonya olarak belirtmektedir. Bazı 

Vietnamlı göçmenlerin daha önceden RF’te çalışan göçmenler 
oldukları; düşük maaşlar, zor çalışma koşulları ve çalışma izinleri 

konusunda yaşadıkları sorunlar nedeniyle RF’den ayrılarak AB 

ülkelerine gitme kararı verdikleri değerlendirilmektedir.
15

  

Aslında AB’nin doğu kara sınırları (Finlandiya, Estonya, 

Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya) yasa 
dışı sınır geçişleri açısından homojen bir karışım özelliği 

göstermektedir. Sınır uzunluklarının çok fazla olmasına rağmen, 

yakalamalar diğer tüm güzergâhlara göre oldukça düşük düzeydedir. 

Bunun temel nedeni, kaynak ülkelerle olan mesafenin fazla olmasıdır. 
Bu bölgede sınır geçiş noktalarından sahte belgelerle geçişler, sınır 

geçiş noktaları dışındaki sınır kesimlerinden yasa dışı geçişlere göre 

daha fazla ön plana çıkmaktadır.  

2013 yılının ilk çeyreğinde (Ocak, Şubat, Mart) bu bölgede 

sadece 220 yakalama gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki yıla göre 
durağan bir eğilim göstermektedir. Ancak, toplam rakamlardaki 

                                                   
14 A.g.e, s. 20. 
15 A.g.e, s. 28-30. 
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durağan eğilime rağmen, yakalanan göçmenlerin uyruklarında 2012 

yılına göre önemli değişiklikler görülmüştür. Örneğin, RF’den gelen 
göçmen sayısında bariz bir artış gözlenirken; Afganistan ve Bangladeş 

gibi uzak ülkelerden gelen göçmen sayısı azalmıştır.
16

  

2013 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran) sadece 

338 yakalama gerçekleşmiştir. Bu yakalamaların yaklaşık üçte biri 

Slovakya-Ukrayna sınırında yapılmış; Litvanya-Beyaz Rusya sınırında 
da buna yakın bir yakalama gerçekleşmiştir. 2008 yılından beri bu iki 

sınır en çok yakalamanın gerçekleştiği sınırlardır. Yakalanan 

göçmenler arasında Gürcistanlılar başı çekmektedir. Bunları Moldovalı 
ve Vietnamlılar takip etmektedir. Ayrıca birçok Vietnamlı, 

Litvanya’dan Polonya’ya AB içinde ikincil geçiş yaparken tespit 

edilmiştir.
17

  

2013 yılının üçüncü çeyreğinde ise (Temmuz, Ağustos, Eylül) 

469 yakalama gerçekleşmiştir. Bu yakalamaların yaklaşık dörtte biri 
Slovakya-Ukrayna sınırında meydana gelmiş; Litvanya-Beyaz Rusya 

sınırında da bu sayıya yakın bir yakalama olmuştur. İlk defa olarak, bu 

güzergâhta bir yıl içinde en çok yakalanan göçmenler, 81 kişiyle 

Afganistanlılar olmuştur. Bunların çoğunluğu Slovakya-Ukrayna 
sınırında, bir kısmı da Litvanya-Beyaz Rusya sınırında yakalanmıştır. 

Bunları Ukrayna ve Gürcistan uyruklular takip etmiştir. Kuzey Afrika 

ve Orta Doğu’dan (özellikle Suriye’den) gelen göçmenlerin RF’nin 
Saint Petersburg ve Leningrad eyaletlerinden Estonya ve Finlandiya’ya 

giriş yapmaya çalıştıkları gözlenmiştir.
18

  

                                                   
16 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 1-January–March 2013, Frontex Risk 
Analysis Network (FRAN), Warsaw, July 2013, p. 23; 
http://frontex.europa.eu/publications/ (Erişim tarihi: 04.03.2014). 
17 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 2-April–June 2013, Frontex Risk Analysis 

Network (FRAN), Warsaw, September 2013, p. 29-30; 
http://frontex.europa.eu/publications/ (Erişim tarihi: 04.03.2014). 
18 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 3-July–September 2013, Frontex Risk 
Analysis Network (FRAN), Warsaw, January 2014, p. 25-26; 
http://frontex.europa.eu/publications/ (Erişim tarihi: 04.03.2014). 
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2.2. Karadeniz’in Batısındaki Yasa Dışı Göç Hareketleri 

Karadeniz’in batısındaki göç güzergâhları, Karadeniz güneyinde 

Türkiye üzerinden geçen göç güzergâhları ile yakından ilişkilidir. 

Güneydeki bu güzergâh (Doğu Akdeniz), AB’ye yasa dışı girişlerde en 
çok yakalamanın yapıldığı (2012 yılındaki yakalamaların %51’i) 

güzergâh olarak önemini sürdürmektedir. Kara ve deniz sınırlarını 

geçerek Yunanistan’a giren göçmenler, buradan feribot hatlarıyla 
İtalya’ya, Batı Balkan ülkeleri üzerinden karayoluyla ya da hava 

yoluyla diğer AB ülkelerine geçmektedir.
19

 Batı Balkanlar bölgesinde, 

2011 yılıyla karşılaştırıldığında, 2012 yılında bölge ülkelerinden 
kaynaklanan ya da bu ülkelerin transit olarak kullanıldığı yasa dışı göç 

baskısının arttığı ve daha fazla AB üyesini ve Schengen İşbirliği 

Ülkelerini
20

 etkilediği görülmektedir.  

Bu güzergâhta, 2012 yılında, 2011 yılına göre, sınır geçiş 

noktaları arasındaki sınır bölgelerinden geçiş yaparken yakalananlar 
%33, sınır geçiş noktalarından araçlara gizlenerek geçmeye çalışırken 

yakalananlar %68 artmıştır. Genel anlamda asıl artış, Yunanistan 

üzerinden diğer AB ülkelerine gitmek isteyen Avrupa dışı ülkelerden 

gelen göçmenlerin sayısında olmuştur. Avrupa dışından gelen 
göçmenlerin yakalanma oranları %46 artarken; Batı Balkan ülkeleri 

vatandaşlarının yakalanma oranları yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. 

Grafik 1, Batı Balkanların yasa dışı göç açısından kaynak bölgeden 
transit bölgeye dönüşümünü net bir şekilde ifade etmektedir. Batı 

Balkan ülkelerinin vatandaşlarının tüm yakalananlar içindeki oranı 

2010 yılında %85 düzeyindeyken, 2012’de %27’ye düşmüştür.  

                                                   
19 FRONTEX, Annual Risk Analysis 2013,

 p. 20. 
20 Schengen İşbirliği Ülkeleri: AB üyesi olmayan fakat Schengen Bölgesine dâhil 
olan İsviçre, İzlanda, Lichtenstein ve Norveç’tir. Bkz. Avrupa Komisyonu Resmî 
İnternet Sitesi; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/schengen/index_en.htm#resp_map, (Erişim tarihi:07.03.2014). 
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Grafik 1: Batı Balkan Ülkelerinde Yasa Dışı Sınır Geçişi  

Yaparken Yakalanan Göçmenler.
21

 

 

2011 yılında olduğu gibi, 2012 yılında da Afganlılar, hem sınır 
geçiş noktalarından hem de sınır geçiş noktaları arasındaki sınır 

bölgelerinden geçiş yapmaya çalışırken yakalanan göçmenler arasında 

ilk sırada yer almaya devam etmiştir. Ancak bu dönemde Somalili ve 
Suriyelilerin sayısında önemli bir artış gözlenmiştir. 2011’de 617 

Somalili yakalanmışken, bu sayı 2012’de 2000’e ulaşmıştır. Yakalanan 

Suriyeli sayısında ise 17 kat artış görülmüştür. Konuya Batı Balkan 
ülkeleri vatandaşları açısından bakıldığında, yalnızca Kosovalı 

göçmenlerin sayısında bir önceki yıla göre %85’lik bir artış olduğu 

görülmektedir.  

Son dönemde bu bölgedeki göç hareketlerine etki eden önemli 

gelişmeler, Yunanistan-Türkiye sınır hattındaki iyileştirmeler ile Türk 

                                                   
21 FRONTEX, Western Balkans Annual Risk Analysis 2013, Warsaw, May 2013,     
p. 11; http://frontex.europa.eu/publications/ (Erişim tarihi: 04.03.2014). 
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Hava Yolları’nın (THY) sefer koyduğu güzergâhları sürekli artırması 

ve bu bağlamda Afrika boynuzu ve Batı Afrika’ya açılmasıdır.  

2012 yılının ilk yarısında, Yunanistan-Türkiye kara sınırındaki 

göçmen yakalamaları dramatik biçimde artmıştır. 2012 yılı Haziran ayı 
sonuna kadar yaklaşık 21.000 göçmen yakalanmış; bir önceki yılın ilk 

altı aylık dönemine göre %27’lik bir artış kaydedilmiştir. 2012 yılının 

ilk altı aylık döneminde, tüm AB sınırlarında yapılan yakalamaların 
neredeyse %60’ı Yunanistan-Türkiye kara sınırında gerçekleşmiştir. 

2012 yılı zirvesine ise Temmuz ayında 7000’den fazla göçmen 

yakalamasına ulaşılmıştır.  

Yunanlı yetkililer bu göç dalgasına 2012 Ağustos ayı başında 

Xenios Zeus ve Aspida (Kalkan) operasyonlarını başlatarak karşılık 
vermişlerdir. Yunanlı yetkililer, ayrıca, Türk-Yunan sınırında sınırı 

Meriç Nehri’nin çizmediği Kastanies ve Nea Vyssa arasında yapılan 

12,5 kilometrelik tel örgü inşasını hızlandırmışlardır (Resim 1).  

 

 

Resim 1: Yunanistan-Türkiye sınırında 2012 yılı sonunda  

inşası tamamlanan tel örgü.
22

 

                                                   
22 FRONTEX, Western Balkans Annual Risk Analysis 2013, p. 14. 
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Sonuçta 6 Ağustos 2012’den bu yana Yunanistan-Türkiye kara 

sınırındaki yakalamalar belirgin şekilde azalmıştır. İlerleyen 
dönemlerde gerçekleşen yakalamalar, Temmuz 2012’deki zirveye 

nazaran 10 kattan daha fazla bir düşüş göstermiştir. Bu sınırdaki 

yakalamaların tüm AB sınırlarındaki yakalamalara oranı %60 
düzeyinden 2012 yılı sonunda %27 düzeyine çekilmiştir.  

Bütün bunların yanında, Xenios Zeus operasyonunun bir parçası 
olarak Yunanistan’daki kayıt dışı ekonomiye karşı alınan önlemler, 

ağır ekonomik kriz ve buna paralel olarak göçmenlere yönelik 

saldırılar ve tacizlerin artışıyla birleşince, o ana kadar Yunanistan’da 
bulunan kaçak göçmenler diğer AB ülkelerine gitmeye başlamışlardır. 

Bu durum Batı Balkanlar güzergâhının kullanımını artırmıştır.  

Bu bölgede göç açısından öne çıkan bir başka husus ise 

THY’nin uluslararası uçuş ağını gittikçe genişletmesi ve bu 

genişlemenin yoğunlukla Afrika ülkelerine doğru olmasıdır. Örneğin 
2012 yılında Kinsaşa/Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 

Nuakşot/Moritanya ve (Hartum/Sudan aktarmalı) Mogadişu/Somali 

gibi yeni güzergâhlarda uçuş başlatılmıştır.
23

 THY, Somali’deki 

çatışmaların başlamasından 20 yıl sonra Mogadişu’ya uçuş başlatan ilk 
uluslararası havayolu firması olmuştur. Uçuşların başlamasıyla birlikte, 

sahte evrak (taklit metodu) ve öğrenci vizelerinin suiistimali gibi 

konular gündeme gelmeye başlamıştır. Bir rapora göre, yüksek rütbeli 
üç görevli, Somalili öğrencileri Türkiye’ye gönderen bir burs sistemini 

suiistimal ederek hak etmeyen öğrencileri gönderdikleri için 

tutuklanmışlardır. Tutuklamaları yapan otoriteler, Türkiye’nin öğrenci 

vizesi sisteminin suiistimale açık olduğuna vurgu yapmışlardır. 

Bu gelişmelerden dolayı, Bulgaristan-Türkiye kara sınırında 
yakalanan Afrikalı göçmenlerin sayısında bariz bir artış gözlenmiştir. 

Bu gruptaki göçmenlerin tüm göçmenler içindeki oranı Ocak 2011’de 

%15 iken; Ocak ve Şubat 2012’de %50’ye yükselmiştir. Sonuç olarak, 

                                                   
23 THY’nin Afrika ülkelerine yönelik uçuşları 26 ülkeye ve 43 şehre ulaşmıştır.       
Bkz. THY Resmî Internet Sitesi, http://www.turkishairlines.com 
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THY’nin Afrika uçuşlarının artması AB ülkelerine geçiş yapma 

niyetiyle Türkiye’ye gelen kişilerin ulaşımlarını daha kolay ve ucuz 
hâle getirdiği bir gerçektir.

24
  

2.3. Karadeniz’in Güneyindeki Yasa Dışı Göç Hareketleri 

2008 yılından bu yana Türkiye üzerinden geçen Doğu Akdeniz 
güzergâhı, Schengen bölgesine yönelik göç hareketleri açısından en 

önemli güzergâh olma özelliğini korumuştur. Ancak, yukarıda da 

değinildiği üzere, Ağustos 2012 ayı başından itibaren Yunanistan 

tarafından uygulanmaya başlayan Aspida operasyonu sonucunda bu 
güzergâhtaki yakalamalar oldukça düşük düzeylere inmiştir.  

2013’ün ilk çeyreğinde bu güzergâhta yakalanan göçmenlerin 

sayısı 2734’tür. 2012 yılının aynı dönemine göre azalış oranı %66’dır. 

Ancak yine de tüm AB sınırlarındaki yakalamaların yaklaşık %30’unu 

bu bölgedekiler oluşturmaktadır. Hâlihazırda bu güzergâh Schengen 
bölgesine ana giriş güzergâhı olma özelliğini sürdürmektedir.  

Bu dönemde, yaklaşık 1000 kişi ile Suriyeliler açık ara en çok 

yakalanan göçmenlerdir. Bu yakalamaların yarısından fazlası Ege’de, 

önemli bir miktarı da Bulgaristan-Türkiye kara sınırında meydana 

gelmiştir. Suriyelileri 500 kişiyle Afganlılar, 173 kişiyle Sri Lankalılar 
ve 120 kişi ile Mali uyruklular izlemektedir.  

Yunanistan-Türkiye kara sınırında da Suriyeliler, en çok 

yakalanan göçmenler sıralamasında başta gelmektedir. Bu sınırda 

alınan önlemler neticesinde, Türkiye’den çıkış yapmak isteyen 

göçmenlerin üç ana güzergâha yöneldikleri gözlenmektedir: 

1. Bulgaristan-Türkiye kara sınırından yaya olarak geçmek,  

2. Küçük botlarla Ege Denizi’ni geçmek, 

3. Sahte belgeler kullanarak İstanbul’dan hava yoluyla AB 

ülkelerine gitmek. 

                                                   
24 FRONTEX, Western Balkans Annual Risk Analysis 2013, p. 11-16. 
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Bu güzergâhta yakalanan Afganistan uyrukluların çoğunluğunun 

ise daha önceden İran’da yaşadıkları ve İran’daki istihdam koşullarının 
kötüleşmesi nedeniyle AB ülkelerine yöneldikleri belirlenmiştir. 

İran’daki Afgan topluluğu
25

 kendilerini önce Türkiye’ye, oradan da 

Yunanistan’a geçirebilecek suç şebekeleriyle kolayca irtibat 
kurabilmektedir.

26
  

2013’ün ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran) Doğu 
Akdeniz güzergâhında 4.532 göçmen yakalanmıştır. Bu sayı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %68’lik bir azalışa karşılık gelmektedir. Bu 

dönemde Doğu Akdeniz güzergâhındaki yakalamalar AB sınırlarındaki 
toplam yakalamaların %18’ini oluşturmuştur.  

Ağustos 2012’den bu yana yakalamalardaki belirgin düşüş, 
Doğu Akdeniz güzergâhındaki farklı sınırlarda 2013 yılında da devam 

eden bir dizi operasyonel faaliyet ile ilişkilidir:  

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Evros (Meriç Nehri’nin 

Yunanca adı, Merkezi Dedeağaç olan yönetim birimi) bölgesinde yasa 

dışı sınır geçişlerini engellemek maksadıyla düzenlediği Aspida 
operasyonu ilave personel, bütçe ve teçhizat ile sürüdürülmüştür. Bu 

operasyonun dördüncü aşaması Nisan 2013’te başlatılmıştır. Buna 

ilave olarak, Xenios Zeus operasyonu da Atina ve civarındaki yerleşim 
yerlerindeki kaçak göçmenleri tespite odaklanmıştır.  

Bulgaristan-Türkiye kara sınırında ise Uzman Polis Operasyonu 
ve genişletilmiş hava keşif ve gözlem faaliyetleri 1 Ekim 2012’den beri 

devam etmektedir. Ayrıca, 1 Temmuz 2012’den itibaren Bulgar 

yetkililer, Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır geçiş noktaları arasındaki 

58 kilometrelik sınır hattında Entegre Sınır Gözetim Sistemi 
(Integrated Border Surveillance System-IBSS) uygulamaktadırlar. 

                                                   
25 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 2013 
yılı sonu itibarıyla İran’da 804.000 dolayında Afgan mülteci yaşamaktadır.             
Bkz. BMMYK Resmî İnternet Sitesi, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/ 
page?page=49e486f96, (Erişim tarihi: 05.03.2014) 
26 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 1-January–March 2013, p. 18-20. 
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Bunun yanı sıra, Bulgaristan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma 

uyarınca, sınır olaylarını önleme ve çözüm üretme maksadıyla yapılan 
ikili müşterek toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır.  

Dönem içerisinde FRONTEX tarafından yürütülen Poseidon 
Müşterek Kara Operasyonu-2013, Yunanistan-Türkiye kara sınırında 

sürdürülmüş; Yunan ve Türk yetkililer arasında veri ve bilgi değişimi 

amacıyla her ay yapılan düzenli toplantılara devam edilmiştir.  

Poseidon Müşterek Deniz Operasyonu-2013 de Doğu 

Akdeniz’de, temel olarak Türkiye’den, ikincil olaraksa Mısır’dan 
AB’nin deniz sınırlarına yönelen göç hareketlerini engellemek 

amacıyla uygulanmaya devam etmiştir.  

2013’ün ikinci çeyreğinde, 2.043 yakalamayla Suriyeliler, ezici 

bir çoğunlukla, en çok yakalanan göçmen grubunu oluşturmuşlardır. 

Bu yakalamaların yarıdan fazlası Ege Denizi bölgesinde yapılmış; 
Bulgaristan-Türkiye kara sınırındaki yakalamalar da dikkat çekici bir 

sayıya ulaşmıştır. Son yıllarda Doğu Akdeniz güzergâhında yakalanan 

Afganistanlı göçmenlerin sayısının çok yüksek olması dikkat 
çekmektedir. 2013 yılı ikinci çeyreğinde bu sayı biraz düşük olsa da 

(1.213) Afgan uyruklular en çok yakalanan göçmenler arasında ikinci 

sırada yer almışlardır.
27

  

2013 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz, Ağustos, Eylül) Doğu 

Akdeniz güzergâhında meydana gelen 8.138 yakalama olayı, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %27 azalmaya; mevsimsel 

özelliklerden dolayı bir önceki çeyreğe nazaran %80’lik artışa karşılık 

gelmektedir. Bu güzergâhta üçüncü çeyrekteki yakalamaların en çoğu 

Ege Denizi’nde olmuştur. Ancak, buradaki toplam yakalamalar da bir 
önceki yıla göre daha azdır.  

İkinci çeyrek dönem ile benzer şekilde, bu güzergâhta 

yakalananların yarısından fazlası 4.535 kişiyle Suriyelilerdir. Ancak, 

Suriyelilere yönelik olara yılın önceki dönemlerinde genellikle Ege 

                                                   
27 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 2-April–June 2013, p. 22-24. 
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Denizi’nde yoğunlaşan yakalamalar, bu dönemde Bulgaristan-Türkiye 

kara sınırına kaymış; Suriyelilerin çoğunluğu (2.562 kişi) bu sınırda 
yakalanmıştır. Suriyeli göçmenlerin büyük bir kısmı aileleriyle birlikte 

yakalanmıştır. Yapılan sorgularda Suriyelilerin, Türkiye’de kayıt altına 

alınıp barınma merkezlerine gönderilmekten çekindikleri, Türkiye’de 
bir kez kayıt altına alındıktan sonra hiçbir Avrupa ülkesinin kendilerini 

mülteci olarak kabul etmeyeceklerine inandıkları belirlenmiştir.  

Bulgaristan’daki gelişmeler kapsamında, 2013’ün üçüncü 

çeyreğinde Elhovo sınır kapısının (Hamzabeyli sınır kapısının karşısı) 

bulunduğu bölge, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki toplam yakalamaların 
%80’inin gerçekleştiği bölge olarak ön plana çıkmıştır. Elhovo ve 

Bolyarovo sınır kontrol birimleri arasındaki bölge göçmenlerin hedefi 

hâline gelmiştir. Yerel organizatörler, Entegre Sınır Gözetim 

Sistemi’nin etkin olduğu bölgeyi bilmekte ve ona göre hareket 
etmektedirler. Svilengrad (eski adı Cisri Mustafa Paşa) ve Malko 

Tarnovo (eski adı Tırnovacık) arasındaki sınır bölgesi ise özellikle 

kendi başlarına sınırı geçmeye çalışan göçmenlerin yoğunlukla 
kullandığı bir başka geçiş bölgesidir. Açık kaynaklara göre, Ekim 

2013’te Bulgar yetkililer, Lesovo ve Kraynovo köyleri arasındaki 

bölgeye 30 kilometrelik tel örgü çekme çalışmalarına başlamışlardır.
28

 

Bu güzergâhta, AB’nin göçle mücedele çalışmalarının yanı sıra, 

Türkiye’nin çabaları da dikkat çekicidir (Grafik 2, 3). Türkiye, başta 
Arap Baharı ve Suriye’deki gelişmeler olmak üzere, İran’daki Afgan 

mültecilerin AB’ye yönelmeleri, Myanmar’daki gelişmeler vb. 

nedenlerle büyük bir transit göç baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye’de yakalanan göçmenlerin uyruklarına bakıldığında bu durum 
net olarak görülmektedir (Tablo 1). 

 

                                                   
28 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 3-July–September 2013, p. 21-22. 
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Grafik 2: Türkiye’de tüm kolluk kuvvetleri  

tarafından yapılan yakalamalar.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3: Sahil Güvenlik Komutanlığı  

tarafından denizde gerçekleştirilen yakalamalar.
30

 

 

                                                   
29 Sahil Güvenlik Komutanlığı (SG K.lığı) yetkilisi tarafından 28 Kasım 2013’te 
Deniz Harp Akademisi Komutanlığında verilen konferans sunumu. 
30 SG K.lığı. 
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Tablo 1: Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Yakalanan 

Göçmenlerin Uyrukları
31

 

ÜLKE/YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Filistin 2.568 1.452 690 74 848 484 

Afganistan 2.039 557 109 30 564 1541 

Somali 992 945 126 15 3 72 

Moritanya 616 27 1 - - 3 

Irak 479 86 14 14 4 7 

Eritre 275 183 23 38 78 539 

Myanmar 219 261 129 268 564 1908 

İran 175 35 39 3 54 54 

Pakistan 73 23 3 1 2 10 

Suriye 23 21 2 47 347 2945 

Diğer 111 87 33 56 67 92 

TOPLAM 7.570 3.677 1.219 546 2.531 7.655 

 

3. Karadeniz’de Denizden Göçmen Kaçakçılığı 

Genel olarak, Karadeniz’e mücavir tüm bölgelerde yasa dışı 

göçle mücadelede önemli adımlar atıldığı ve yüksek sayıda yakalama 

seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir. Bölgedeki göç baskısının ise son 
yıllarda daha da arttığı bir gerçektir. Örneğin, 2011 yılı Nisan’ında 

Suriye’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle, bugüne kadar 430 binden 

fazla Suriye vatandaşı Türkiye’de 10 ilde kurulan barınma 

merkezlerinde iki buçuk yılı aşkın süredir barındırılmaktadır. 

                                                   
31 SG K.lığı. 
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Kampların dışında çeşitli illerde yaklaşık 450 bin Suriye vatandaşı 

daha bulunmaktadır.
32

 Üstelik Suriyeliler, Türkiye’den geçiş yapmak 
isteyen diğer göçmenler gibi saklanmak zorunda olmadıklarından 

rahatça seyahat edebilmekte, çalışabilmekte ve insan kaçakçıları ile 

kolayca irtibat kurabilmektedirler. 

Yunanistan-Türkiye ve Bulgaristan-Türkiye kara sınırları ile Ege 

Denizi’nde sınırdaş ülkelerin aldığı tedbirlere, AB’nin verdiği destek 
de eklenince insan kaçakçıları yeni alternatifler üretmek durumunda 

kalmışlardır. Bu alternatiflerden biri de 2013 yılının ikinci çeyreğine 

kadar hiçbir olayın görülmediği Karadeniz’i denizden göçmen 
kaçakçılığı faaliyetleri için kullanmak olmuştur.  

Karadeniz, karşılıklı sahillerin uzak oluşu, deniz ve hava 
koşullarının zorluğu,

33
 kıyı şeritlerinin fazla girintili-çıkıntılı olmaması 

                                                   
32 T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Resmî İnternet Sitesi, 
https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747, (Erişim tarihi: 
02.03.2014).  
33 Karadeniz’deki deniz ve hava koşullarına ilişkin olarak yatçılar için hazırlanmış bir 
rehberde (Yatlar, genellikle göçmen kaçakçılığında kullanılan teknelerin boyutlarıyla 
benzerlik gösterdiğinden bu kapsamdaki bilgilerin daha uygun olabileceği 
değerlendirilmiştir) şu ifadeler yer almaktadır: “Karadeniz’de kışlar çok çetin 
geçebilir. Avrupa üzerinden geçen alçak basınç alanları sık sık Karadeniz’in üstüne 

çöker ve şiddetli rüzgârlar ile hırçın dalgalar yaratır. İlkbahar ve sonbaharda daha az 
fırtınaya rastlanır, ama yine de bu konuda Doğu Akdeniz’dekinden daha dikkatli 
olunmalıdır. Bu bölgeyi bilen Türk denizciler, haziran ayından önce Karadeniz’e 
girilmemesini ve eylül sonundan önce ayrılınmasını ya da teknenin emniyetli bir yere 
kaldırılmasını tavsiye ediyorlar. Ben ağustos ortasında bile sekiz kuvvetinde fırtınalara 
rastladım. Karadeniz’de tekneyle dolaşmanın en zor yanı denizin neredeyse aralıksız 
bir şekilde dalgalı olmasıdır. Herhangi bir rüzgâr çıktığında deniz hemen 
hareketleniyor ve bu hareket rüzgâr dindikten sonra da bir süre devam ediyor. Bu 
yüzden, hafif rüzgârlı ya da rüzgârsız havalarda motorla yol almak oldukça güç. 

Türkiye’nin Karadeniz kıyısının boydan boya rüzgâra açık bir kıyı olduğunu da hiç 
aklınızdan çıkarmamalısınız. Hâkim rüzgârlar poyraz ve karayel. Fırtınalar da 
genelde yıldız ve poyrazdan esiyor. Ve siz bu denizin güney kıyısındasınız”; Rod 
Heikell, Türkiye ve Kıbrıs Deniz Kılavuzu, (çev. Hayrullah Doğan), Denizler Kitabevi, 
İstanbul, 2008, s. 331, 333. 
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gibi nedenlerle son döneme kadar denizden göçmen kaçakçılığı için 

tercih edilmemiştir.  

FRONTEX raporlarına göre, Bulgaristan, Haziran 2013’te 

Varna limanına yönelik bir gizlice girme girişimini bildirmiş; ardından 
Temmuz 2013’te Romanya, toplam 59 Suriyeli göçmen ve dört Türk 

organizatörün yakalandığı iki olay rapor etmiştir. Bu olayların ilkinde, 

6 Temmuz 2013’te, Suriyeli göçmenleri taşıyan bir yat, Romanya Sınır 
Polisi tarafından Mangalia yakınlarında tespit edilmiş ve iki Türk 

organizatör tutuklanmıştır. 27 Temmuz’da bir başka Suriyeli grup yine 

iki Türk organizatörle birlikte Costinesti civarında tespit edilmiştir 
(Resim 2, 3; Tablo 2).

34
 

 

  

Resim 2-3: Karadeniz’de ilk defa gerçekleşen denizden göçmen 

kaçakçılığı olaylarında Romanya’da yakalanan Suriyeliler.
35

 

 

Eylül 2013’te de Romanya’da 10 Afgan ve 21 Suriyelinin yakalandığı 

olay meydana gelmiştir (Tablo 2). Bu olaylar, FRONTEX yetkilileri 

tarafından “hâlihazırda ender görülen bir özellik arz etseler de bu 
güzergâhın yavaş yavaş daha sık kullanılabileceğinin işareti olabilirler. 

Karadeniz’de denizden göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin görülmeye 

başlaması, Türkiye’den mevsimsel göç baskısının arttığını ve Doğu 

                                                   
34 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 2-April–June 2013, p. 30-31. 
35 A.g.e, s. 30. 
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Akdeniz güzergâhındaki keşif-gözetleme ve operasyonel faaliyetlerin 

etkinliğini ortaya koymaktadır.” ifadeleriyle değerlendirilmiştir.
36

  

Eylül-Ekim 2013’te Türkiye’deki yakalamalar gerçekleştirilmiştir. 

İlk olarak 18 Eylül’de İstanbul/Riva özel bir yatta 61 göçmen 
yakalanmıştır. 08 Ekim 2013’te ise Sahil Güvenlik Komutanlığı 

yetkilileri tarafından Kocaeli/Kefken’de bir balıkçı teknesinde, 53’ü 

Suriye, 32’si Eritre, 24’ü Afganistan, dördü Myanmar ve biri İran 
uyruklu olmak üzere 114 göçmen yakalanmıştır (Resim 4, Tablo 2).

37
  

 

 

Tablo 2: Karadeniz’e Sahildar AB Ülkelerine  

Yönelik Yakalamalar
38

 

Tarih Yer Kullanılan Vasıta 
Yakalanan 

Göçmen 

Yakalanan 

Organizatör 

06.07.2013 Romanya 
“ROSE 29” isimli 

özel yat 
33 Suriye 2 T.C. 

27.07.2013 Romanya 
“EBBİ” isimli özel 

yat 
26 Suriye 1 T.C. 

11.09.2013 Romanya İsimsiz tekne 
21 Suriye, 

10 Afganistan 
- 

18.09.2013 
İstanbul / 

Riva 

“ANADOLU 
KLUBÜ” isimli  

özel yat 
61 - 

08.10.2013 
Kocaeli / 
Kefken 

“HACI ASIM” 
isimli  

balıkçı teknesi 

53 Suriye 
32 Eritre 

24 Afganistan 

4 Myanmar 
1 İran 

2 T.C. 

                                                   
36 FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 3-July–September 2013, p. 27-28. 
37 SG K.lığı. 
38 SG K.lığı, FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 2-April–June 2013, p. 30., 
FRONTEX, FRAN Quarterly, Quarter 3-July–September 2013, p. 28 ve The Sofia 

Globe Gazetesi İntenet Sitesi, http://sofiaglobe.com/2013/10/09/bulgarian-border-
police-detain-boat-transporting-illegal-immigrants-across-black-sea/ (Erişim tarihi: 
01.03.2014)’den derlenmiştir. 



Kemal EKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 

 

09.10.2013 Bulgaristan 
“EMİR ERTE” 

isimli tekne 
24 Afganistan 2 T.C. 

11.10.2013 
İstanbul / 
Sarıyer 

İsimsiz tekne 

65 Afganistan 

32 Suriye 
3 Eritre 

1 T.C. 

29.12.2013 Romanya İsimsiz ahşap tekne 29 - 

07.03.2014 
İğneada / 
Kırklareli 

İsimsiz tekne 13 Suriye 2 T.C. 

 

11 Ekim 2013’te, İstanbul/Arnavutköy-Karaburun’dan hareket 

eden bir teknede çok sayıda kişinin yasa dışı yollardan Romanya’ya 

götürülmek istendiği bilgisinin alınması üzerine, Sarıyer-Kilyos 
sahilinin yaklaşık 3,5 mil açığında durdurulan bir teknede 65’i 

Afganistan, 32’si Suriye ve üçü Eritreli olmak üzere 102 göçmen 

yakalanmıştır (Tablo-2).
39

 

 

 

Resim 4: Kocaeli/Kefken’de bir balıkçı teknesinde  

yakalanan göçmenler.
40

 

                                                   
39

 SG K.lığı; ayrıca bkz. Anadolu Ajansı, 11.10.2013, http://www.aa.com.tr/tr/u/ 
238948--istanbulda-gocmen-kacakciligi-operasyonu, (Erişim tarihi: 08.03.2014). 
40 Türkiye Gazetesi, 08.10.2013, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/86575.aspx, 
(Erişim tarihi: 05.03.2014). 
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09 Ekim 2013 tarihinde ise, Bulgaristan’da Kaliakra Burnu’nun 

yaklaşık sekiz mil açığında, 24 Afgan uyruklu göçmen ve iki Türk 
organizatör Bulgaristan Sınır Polisi tarafından yakalanmıştır.

41
 

Karadeniz’de son olarak meydana gelen iki olay ise 29 Aralık 2013’te 

Romanya’da isimsiz bir ahşap teknede 29 göçmenin ve 07 Mart 
2014’te İğneada açıklarında 13 göçmenin yakalanmasıdır (Tablo 2).

42
 

Diğer yasa dışı faaliyetler gibi, Karadeniz’de denizden göçmen 
kaçakçılığı faaliyetleri de kıyıdaş devletlerin yetkilileri tarafından 

“Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu 

(Black Sea Littoral States Coast/Border Guard Cooperation Forum-
BSCF)” çerçevesinde anlık bilgi değişimini de içerecek şekilde 

yakından takip edilmektedir.
 43

  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Karadeniz coğrafyası en geniş anlamıyla düşünüldüğünde, 
bölgede en önemli çekim merkezi olan AB’ye ulaşmakta kullanılan 

birden fazla göç güzergâhı bulunmaktadır. Bu güzergâhlar, gerek bölge 

ülkelerinden gelen gerekse de bölgenin dünya üzerindeki merkezî 
konumu nedeniyle çevre ülkelerden gelen göçmenler tarafından transit 

maksatlı olarak kullanılmaktadır. 

Söz konusu güzergâhlardan, Karadeniz kuzeyindeki ülkelerden 

AB’nin doğu sınırlarına ulaşan güzergâh ile Yunanistan ve Arnavutluk 

arasındaki geleneksel göç güzergâhı haricindekilerin tümü Türkiye’yle 
doğrudan ilişkilidir. Doğu Akdeniz güzegâhı olarak adlandırılan ve 

                                                   
41 SG K.lığı; ayrıca bkz. The Sofia Globe Gazetesi İntenet Sitesi, 
http://sofiaglobe.com/2013/10/09/bulgarian-border-police-detain-boat-transporting-
illegal-immigrants-across-black-sea/ (Erişim tarihi: 01.03.2014) 
42 SG K.lığı. 
43 BSCF hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. SG K.lığı Resmî İnternet Sitesi; 

http://www.sgk.tsk.tr/baskanliklar/genel_sekreterlik/uluslararasi_iliskiler/uluslararasi_ 
iliskiler.asp; Ayrıca bkz., Zeyno Baran, “Turkey and the Wider Black Sea Region”, 
Eds: Daniel Hamilton and Gerhard Mangott, The Wider Black Sea Region in the 21st 

Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives, Center for Transatlantic 
Relations, Washington, D.C., 2008, pp. 87-101. 
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Türkiye üzerinden geçerek bir kolu Yunanistan ve Bulgaristan kara 

sınırlarına, bir kolu ise Ege Denizi’ne uzanan güzergâh en önemli 
güzergâh olarak dikkat çekmektedir. Batı Balkanlar güzergâhı da Doğu 

Akdeniz güzergâhının devamı olması nedeniyle, Türkiye’den geçen 

göçmenler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Arap Baharı ve Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrasında, AB’ye 

yönelik göç hareketlerinde önemli bir artış meydana gelmiş; bu durum 
AB’nin göçle mücadele önlemlerini artırmasına sebep olmuştur. AB, 

Avrupa Kalesi’nin duvarlarını güçlendirmeye devam etmektedir. 

Yunanistan ve Bulgaristan’ın Türkiye sınırında inşa ettikleri tel 
örgüler, bunun son örnekleridir. Söz konusu fiziksel önlemlerin yanı 

sıra, kara ve deniz sınırlarında geniş çaptaki operasyonel faaliyetler ve 

sınır gözetimine yönelik teknik çalışmalar göze çarpmaktadır. AB ile 

katılım müzakerelerine devam eden Türkiye de bu çabalara destek 
vermekte ve göçle mücadelede önemli sonuçlar almaktadır. 

Alınan bu önlemler karşısında, göçmenler ve onları yönlendiren 

insan kaçakçıları yeni yollar ve yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. 

Bu durumun son örneği, 2013 yılına kadar hiçbir olay kaydedilmeyen 

Karadeniz’de meydana gelen denizden göçmen kaçakçılığı olaylarıdır. 
Henüz çok yeni bir durum olması nedeniyle, bu olayların süreklilik arz 

eden bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğini kestirebilmek oldukça 

güçtür. Ancak coğrafi ve meteorolojik koşullarının zorluğu nedeniyle 
son döneme kadar göçmen kaçakçılığı açısından tercih edilmeyen 

Karadeniz’in kullanılmaya başlaması, Türkiye üzerinden AB’ye 

yönelik göç baskısının ne kadar yoğun olduğunu kanıtlamaktadır. Bu 

baskı, yapılan yakalamalardan anlaşılacağı üzere temel olarak 
Suriyeliler, ikincil olarak da İran’daki Afgan mültecilerden 

kaynaklanmaktadır. Bu göçmenlerin, Türkiye’de rahat hareket 

edebilme, diğer ülkelerden gelen göçmenlere göre kısmen de olsa 
ekonomik durumlarının iyi olması ve dolayısıyla göçmen 

kaçakçılarıyla kolayca irtibat kurabilme gibi avantajları söz konusudur. 

Mevsimsel şartların iyileşmeye başlamasıyla birlikte, Karadeniz’deki 
insan kaçakçılığı faaliyetlerinin devamının gelip gelmeyeceği 

konusunda daha net yargılara varılabilecek emarelerin ortaya çıkacağı 

düşünülmektedir. 



Karadeniz Coğrafyasında Yeni Bir Olgu:  

Deniz Yoluyla Göçmen Kaçakçılığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

 

Bu aşamada, yapılabilecek değerlendirmeler kapsamında, 

öncelikle belirtilmesi gereken husus, bu olayların beklenmeyen bir 
yerde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, bölge ülkelerinin kolluk 

güçlerinin başlangıçta hazırlıksız yakalanmış olmaları muhtemeldir. 

Ancak olayların hemen akabinde, tüm gayretlerini önleme 
faaliyetlerine yoğunlaştıracakları dikkate alındığında, Karadeniz’deki 

yakalamaların birkaç münferit olayla sınırlı kalacağı düşünülebilir.   

Bu kanıyı destekleyecek bir başka husus da, BSCF çerçevesinde, 

sahildar ülkeler arasındaki ortak çalışabilirlik ve bilgi paylaşımı 
konusunda ulaşılan düzeyin yüksek olmasıdır.  

Karadeniz, küçük tekneler ve şişme botlarla geçmeye elverişli 

değildir. Ele geçirilen tekneler incelendiğinde, Ege Denizi’nde sıklıkla 

kullanılanlara göre daha büyük ve dolayısıyla daha fazla kişi 

taşıyabildikleri görülmektedir. Bu tip teknelerin kullanılması 
zorunluluğu, kolluk güçlerince tespitlerini de kolaylaştırmaktadır. 

Karadeniz kıyılarının fazla girintili çıkıntılı olmaması, keşif-gözetleme 

ve tespit imkânlarını artıran bir başka unsurdur. Ancak Karadeniz’in 
hava ve deniz koşullarının neredeyse her mevsim zorlu olması ve insan 

kaçakçılığı amacıyla kullanılan teknelerin genellikle eski tekneler 

olması, büyük ve çok kişi taşıyan bu teknelerle yolculuk sırasında 
meydana gelebilecek bir kazada kayıpların da fazla olacağını akla 

getirmektedir.  

Sonuç olarak; Karadeniz’de son dönemde meydana gelen 

denizden göçmen kaçakçılığı olaylarının, Türkiye üzerinden AB’ye 

yönelen göç baskısının konjonktürel nedenlerle çok fazla olmasından 

ve diğer göç güzergâhlarında alınan önlemlerden kaynaklandığı; bu 
durumun, yakın gelecekte değişmesinin mümkün gözükmediği 

kıymetlendirilmektedir. Fakat Karadeniz’i bugüne kadar tercih edilmez 

kılan nedenlerin de değişmeyeceği ve kolluk güçlerinin göçle 
mücadele gayretlerini yoğunlaştıracağı dikkate alındığında, bugüne 

kadar olan olaylar gibi yakın gelecekteki olayların da münferit boyutta 

kalacağı değerlendirilmektedir. 
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Rusya’nın Enerji Politikasının  

Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İş Birliğine  

Olan Etkileri  

Effects of Russian Federation’s Energy Policy on 

Security and Cooperation in South Caucasus 

 

Yavuz İDUĞ

 

 

Öz 

Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip olması ve Hazar 
enerji kaynaklarının dünyaya açılan kapılarından biri olması 

nedeniyle, Kafkasya Bölgesi’nin kontrol altında tutulması, Rusya’nın 

enerji politikasını uygulayabilmesi için önem arz etmektedir. Bundan 

dolayı Rusya, bu bölgede Sovyetler Birliği’nin varisi olarak devam 
eden etkinliğini kaybetmek istememektedir. Bu durumu devam ettirmek 

                                                   
 P. Yzb., Kara Harp Akademisi 2’nci Sınıf Öğrenci Subay, e-posta: 

yavuzidug@gmail.com.  
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için, Rusya gerektiğinde baskı kullanmaktan da çekinmemektedir. Bu 

çalışmanın amacı, Rusya’nın son on yıl içerisinde benimsediği Kafkas 
politikasının en önemli enstrümanlarından biri olan enerji politikasını 

inceleyerek, bunun Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İş Birliğine olan 

etkilerini ortaya çıkarmaktır. Makale, iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, Rusya’nın enerji politikası genel hatlarıyla 

incelenmiştir. İkinci bölümde de Rusya’nın enerji politikasının bölgenin 

güvenlik ve istikrarına etkileri analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Kafkasya, Enerji, 

Hazar, Güvenlik, İş Birliği. 

 

Abstract 

Controlling Caucasia is very important for the Russian 

Federation to realize its energy policy. Caucasia has rich natural gas 

and oil reserves; it is also a transit route and an opening door for 
Caspian energy resources to the world. For this reason, being the 

inheritor of the Soviet Union, Russia is not willing to lose its influence 

in this region. In order to keep its influence, when necessary, Russia is 

not hesitating to use force. Russian Federation’s energy policy has 
been one of the most significant instruments of its Caucasian policy for 

the last ten years. This paper consists of two parts. The purpose of the 

first part is to examine Russia’s energy policy and put forth the 
importance of Caucasian Region for Russia. The second part of the 

paper is dedicated to point out the effects of the Russian Federation’s 

energy policy on security and cooperation in the South Caucasus.  

Key Words: Russian Federation, Caucasia, Energy, Caspian 

Region, Security, Cooperation. 

 

Giriş 

Enerji, son on yıldır Rusya’nın en önemli iç ve dış politika 

araçlarından bir tanesidir. Rusya’nın enerji politikasının genel 

hatlarını, 2003 yılında yayımlanan Rusya Federasyonu Enerji Strateji 
Belgesi belirlemektedir. Bu strateji belgesi; enerji kaynaklarının 
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borçların ödenmesi ve bütçenin sübvanse edilmesi için bir iç politika 

aracı, alıcı ülkelerde de Rusya enerjisine bağımlılık oluşturarak bir dış 
politika aracı olarak kullanılmasını öngörmektedir.

1
 Rusya’nın 2020 

Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde de, ülkenin potansiyel kaynaklarının 

Rusya’nın dünya arenasındaki etkisini artırmasında en önemli faktör 
olduğu belirtilmiştir.

2
  

Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya ve Kafkasya’daki 
hidrokarbon kaynakları, nakil hatları ile Rusya toprakları üzerinden 

diğer devletlere ve ülkenin batısındaki bölgelere ulaştırılmıştır. 

Böylece Orta Asya ve Kafkasya devletleri bir bakıma kendi enerji 
kaynaklarını dış piyasalara ulaştırabilmek için nakil hatlarının düğüm 

noktasında bulunan Rusya’ya bağımlı hâle getirilmiştir. Bu devletlerin 

hidrokarbon kaynakları, uzun bir süre Rusya üzerinden dünya pazarına 

ulaştırılmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının inşası, Rusya’nın 
enerji nakil hatları üzerindeki tekelini ortadan kaldırmıştır. Son 

zamanlarda planlanan TAP, TANAP gibi projelerin de Rusya’nın nakil 

hatları üzerindeki etkisini zayıflatacağı değerlendirilmektedir.  

Enerji, Rusya’nın dış politikasının uygulanmasında en önemli 

bir araç olmanın yanında iç istikrarın sağlanmasında da hayati öneme 
sahiptir. Rusya bütçesinin yaklaşık yarısını enerji satışından elde edilen 

gelirler oluşturmaktadır.
3
 Bu maksatla, zengin petrol kaynaklarına 

yakın olan, önemli petrol nakil hatlarının üzerinde olan ve çok renkli 
demografik yapıya sahip bulunan Kafkasya’da istikrarın sağlanması, 

Rusya için hayati önem taşımaktadır. 

Rusya’nın Kafkasya üzerinde, Sovyetler Birliği döneminden 

miras kalan sosyal, ekonomik ve politik etkileri bulunmaktadır. Rusya, 

bölge üzerindeki mevcut inisiyatifini muhafaza etmek maksadıyla 

                                                   
1 “Summary of the Energy Strategy of Russia For The Period of up to 2020”, Ministry 

of Energy of the Russian Federation, Moskow, 2003, http://ec.europa.eu/ 
energy/russia/events/doc/2003_strategy_2020_en.pdf. (Erişim Tarihi: 27.01.2014).  
2 Jim Nichol, “Russian Political, Economic, and Security Issues and U.S. Interests”, 
U.S. Congressional Research Service, 13 September 2013, p. 32. 
3 Jim Nichol, A.g.m., p. 32. 
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yumuşak güç kullanmanın yanında, gerektiğinde askerî ve ekonomik 

yaptırımlar uygulayarak sert güç kullanmaktan çekinmemektedir. 
Rusya’nın sert gücü bir araç olarak kullanması, bölge ile olan iş 

birliğine olumsuz etki etmektedir.  

Bu çalışma, Rusya’nın son on yıl içerisinde benimsediği Kafkas 

politikasının en önemli enstrümanlarından biri olan enerji politikasını 

inceleyerek, bunun Güney Kafkasya’da güvenlik ve iş birliğine olan 
etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Rusya’nın Enerji Politikası 

Enerji sektörü, Rusya’nın hem ekonomik gelişimi hem de siyasi 
istikrarı açısından bir dinamo özelliği taşımaktadır. Şekil 1’de 

belirtildiği üzere Rusya, kanıtlanmış doğal gaz rezervi açısısında 

dünyanın en zengin ülkesidir. Kanıtlanmış petrol rezervi açısından da 

Rusya, Şekil 2’de belirtildiği gibi dünyanın en zengin sekizinci 
ülkesidir. Ayrıca, Rusya dünyanın en büyük ikinci doğal gaz ve üçüncü 

petrol üreticisidir.
4
  

 

 

Şekil 1. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi açısından en zengin 10 ülke
5
 

                                                   
4 The World Bank Resmî İnternet Sayfası, “Russia Overview”, 
http://www.worldbank.org/en/country/russia/overview. (Erişim Tarihi: 01.02.2014) 
5 U.S. Energy Information Agency Resmî İnternet Sayfası, “Largest Proven Reserve 
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Şekil 2. Kanıtlanmış petrol rezervi açısından en zengin 10 ülke
6
 

 

Rusya için, enerji, iç istikrarın sağlanmasında önemlidir. 

Rusya’nın bütçesinin yaklaşık yarısını enerji satışından elde edilen 

gelirler oluşturmaktadır. Bu maksatla zengin petrol kaynaklarına yakın 
olan ve önemli petrol nakil hatlarının üzerinde olan Dağıstan, 

Çeçenistan gibi farklı etnik grupların yaşadıkları yerlerde istikrarın 

sağlanması, Rusya için hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı, 
Rusya, bu bölgelerde büyük ekonomik yatırımlarda bulunarak bölge 

halkının refahı artırmakta ve devlete olan bağlılıklarını tesis 

etmektedir.  

Enerji, Rusya’nın en önemli dış politika ve güvenlik 

araçlarından bir tanesidir. Rusya ürettiği gazın yarısını ihraç 
etmektedir. Rusya, arka bahçesi olarak gördüğü eski Sovyet ülkelerini 

Sovyetler zamanında enerji nakil hatları aracılığıyla kendisine bağımlı 

hâle getirmiştir. Bu ülkelerin enerji kaynakları uzun bir süre Rusya 

                                                                                                               

Holders of Natural Gas, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ir. (Erişim Tarihi: 
04.02.2014). 
6 U.S. Energy Information Agency Resmî İnternet Sayfası, “Largest Proven Reserve 
Holders of Oil”, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ir. (Erişim Tarihi: 
04.02.2014). 
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üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmıştır. Rusya, bölgedeki enerji 

üzerine olan tekelini kaybetmek istememektedir. Bundan dolayı 
Nabucco, TAP, TANAP gibi projelere karşı çıkmaktadır. Rusya’nın bu 

politikasının amaçlarından bir tanesi de enerji konusunda AB 

üzerindeki etkisini devam ettirmektir. Eski Sovyet ve Doğu Bloku 
ülkelerinin büyük bir bölümü, hâlihazırda enerji konusunda Rusya’ya 

bağımlı durumdadır ve Rusya bunu devam ettirmeyi arzulamaktadır.
7
 

Batı Avrupa ülkeleri de doğal gaz konusunda al veya öde şeklinde 

yapılan anlaşmalar neticesinde Rusya’ya kendilerini bir nebze bağımlı 
hâle getirmişlerdir.  

Rusya, ihraç ettiği gazın %50’sini AB’ye, % 30’u kadarını da 

BDT ülkelerine satmaktadır. AB tükettiği gazın %34’ünü, petrolün ise 

%25’i kadarını Rusya’dan almaktadır.
8
 AB’nin Rusya ile enerji 

bağlantısı, Sovyetlerin Doğu Avrupa’da etkili olması ve buralarda inşa 
ettiği boru hatları üzerinden olmaktadır. Doğu Avrupa ülkeleri bir 

anlamda böylece Rusya’ya enerji yönünden bağımlı hâle getirilmiştir. 

Rusya’nın Doğu Avrupa ve Kafkas devletlerine enerji konusunda 
uyguladığı politikalar her ne kadar uzun bir geçmişe sahip olsa da 

Putin’in başa geçmesiyle daha sistematik bir hâl almıştır. Putin’in 

bölge üzerindeki enerji politikası, kendisinin doktora tezinde de 
belirttiği üzere, bölge enerji kaynaklarının merkezi stratejik bir 

planlama dahilinde dış piyasaya arzıdır.
9
 Putin bunun Rusya’nın 

ekonomisini geliştirerek tekrar dünya gücü haline dönüşmesi için bir 

şart olarak görmektedir. Rusya’nın enerji kaynakları bu hedefin 
gerçekleşmesi ve dünya güç dengesinin yeniden tesis edilmesi için 

büyük fırsat sunmaktadır. 

Rusya, Avrupa ve eski Sovyetler Birliği devletleri üzerinde 

enerji konusundaki etkisini devam ettirmek için nakil hatları üzerinde 

                                                   
7 Jim Nichol, A.g.m. p. 32. 
8 Jim Nichol, A.g.m. p. 32. 
9 Stefan Bouzarovski ve Mark Bassin, “Energy and Identity: Imagining Russia as a 
Hydrocarbon Superpower”, Annals of the Association of American Geographers, 
2011, 101:4, 783-794, p. 788. 
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tam kontrol sağlamayı hedeflemektedir. Bu maksatla, Rusya, Beyaz 

Rusya üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğal gaz nakil hattını Beyaz 
Rusya’ya sattığı doğal gazda indirim yapma karşılığında satın almıştır. 

Rusya, Ukrayna’dan Avrupa’ya uzanan nakil hatlarının da kontrolünü 

eline almak istemesine rağmen, Ukrayna’nın Avrupa Enerji 
Topluluğu’na üye olması ve Avrupa Enerji Sözleşmesinin bir devletin 

hem doğal gaz hem de nakil hatları üzerinde tekel oluşturmasını 

yasaklaması nedeniyle bunu gerçekleştirememiştir.
10

  

Rusya enerjiyi kendi güvenliğini sağlama açısından da bir araç 

olarak görmektedir. Örneğin Rusya 2008 yılında Çek Cumhuriyeti’ni 
ABD’nin füze savunma planını desteklemesi nedeniyle gaz akışını 

durdurmakla tehdit edebilmiştir.
11

 

Rusya’nın Kafkasya Politikası 

Dünyanın zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının bulunduğu 
bölgelerden biri olan Kafkasya, dünya enerji üretimi üzerinde önemli 

bir yerdedir. Hazar enerji kaynaklarının dünyaya açılan kapılarından 

biri olması da, Kafkasya’yı uluslararası enerji politikası açısından 
önemli bölgelerden biri yapmaktadır. Kafkasya, Avrupa ve Asya 

arasındaki ana hava ve kara ulaşım yollarının bağlantı noktalarından 

biridir.
12

 Jeopolitik öneminden dolayı bu bölge; Rusya’nın Yakın 
Çevre, ABD’nin Büyük Orta Doğu ve AB’nin Genişlemiş Avrupa 

projelerinin de içerisinde bulunmaktadır. Her ne kadar Sovyetler 

Birliği’nin yıkılmasının hemen sonrasında Rusya’nın bölgeye olan ilgi 

ve etkisi azalmış olsa da, 1992 yılı sonlarından itibaren Rusya, 
Kafkasya’ya yönelik olarak yakın çevre stratejisi ekseninde politika 

geliştirmiştir. Böylece, Kafkasya’da yeniden etkin olmaya başlamıştır. 

Putin’in 2000 yılında devlet başkanı seçilmesi sonrasında, özellikle 

                                                   
10 Jim Nichol, A.g.m., p.34. 
11 USA Today Resmî İnternet Sayfası “Russian oil slows to Czechs after accord with 
US”, http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2008-07-11-350680246_x.htm. 
(Erişim Tarihi: 07.02.2014) 
12 Brenda Shaffer, “Foreign Policies of the States of the Caucasus: Evolution in the 
Post-Soviet Period”, Uluslararası İlişkiler, Vol: 7, Issue: 26, Summer 2010, 51-65, p. 54. 
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NATO’nun 2004 yılındaki genişlemesine de tepki olarak, Rusya 

Kafkasya’ya yönelik olarak yeniden güç politikası izlemeye başlamıştır.
13

 

Rusya’nın Kafkasya üzerindeki politikasının ana hatlarını 

güvenlik ve enerji konuları oluşturmaktadır. NATO ve bu örgütün en 
önemli iki unsuru olan ABD ve AB’nin, Kafkasya’da etkinliklerinin 

artması, Rusya tarafından güvenliğine bir tehdit olarak görülmektedir. 

Bunun yanında Rusya, bölge enerji kaynakları üzerindeki etkinliğini 
kaybetmek istememektedir. 2008 yılındaki Gürcistan Savaşı’yla, 

Rusya, bölge hakkında en önemli söz sahibi olduğunu göstermiştir. Bu 

savaş, diğer devletleri Rusya’nın bölge üzerinde politikaları ile çatışan 
bir tutum sergilemelerini de bir nebze engellemiştir. 

ABD, Güney Kafkasya’yı Afganistan’daki harekâtını 
desteklemek maksadıyla güvenlik konusunda stratejik olarak 

değerlendirmektedir. Ancak, Rusya’nın bölge üzerindeki etkinliği, 

ABD’nin Kafkasya’ya olan güç aktarımının sınırlı düzeyde olmasına 
neden olmuştur. 2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’ı işgali sırasında, 

ABD müttefiki olan Gürcistan’a destek sağlamak, Rusya’yı işgalden 

caydırmak ve geri döndürmek istese de, bölge ile ilintili gücünün 

(relative power) az olmasından dolayı bunu başaramamıştır. ABD, 
Rusya’ya kıyasla çok daha güçlü bir devlet olsa da; Güney 

Kafkasya’da Rusya, bölge ile ortak bir tarihe sahip olma ve aynı 

coğrafyada bulunmanın sağladığı avantajla ABD’ye kıyasla çok daha 
fazla ilintili güce sahiptir.

14
 Rusya, bölge üzerinde güvenlik ve enerji 

konusundaki etkinliğini bu gücü sayesinde devam ettirmektedir.  

Kafkasya devletlerinin Rusya’ya yönelik politikalarına 

baktığımızda ise, Sovyetler Birliği çatısı altında uzun bir süre birlikte 

bulunan üç Kafkas devletinin politikalarının birbirlerinden büyük 
farklılıklar gösterdiğini görmekteyiz. Ermenistan’ın, Rusya ile dış 

politikasını ortak güvenlik oluşturmaktadır. Buna göre, Rusya’nın 

                                                   
13 Habibe Kader, “Rusya’nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye’ye Etkileri”, Orta 

Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, 2008, 215-221, s. 215-16.  
14 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 54. 
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Ermenistan topraklarında askerî üs bulundurmasına izin vermektedir. 

Ayrıca, Ermenistan, Rusya ile ortak hava savunma sistemine sahiptir. 
Buna karşın, Gürcistan kendisini batıya daha yakın görmekte, 

Azerbaycan ise küresel ve bölgesel güçler arasında bir denge politikası 

gütmektedir.
15

  

Rusya’nın Kafkasya Politikasının Gürcistan’da Güvenlik ve 

İş Birliğine Olan Etkisi 

Rusya, yakın çevre stratejisi kapsamında, Gürcistan’da politik, 

güvenlik ve ekonomik yönlerden etkin olmayı amaçlamaktadır. 
Gürcistan’ın Güney Osetya ve Abhazya meselesi ile enerji kartı, 

Rusya’nın Gürcistan üzerindeki politikasını uygulayabilmesi için 

kullandığı en önemli enstrümanlardır. Rusya Federasyonu 2008’den 
önce özellikle doğal gaz ve elektrik enerjisinde Gürcistan üzerinde 

önemli bir etkiye sahip durumdaydı ve Rusya bunu Gürcistan’a karşı 

bir politika aracı olarak kullanmıştır.
16

 

Güney Osetya ve Abhazya meselesi, Gürcistan’ın toprak 

bütünlüğü üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Rusya, bu durumu bir dış 
politika aracı olarak kullanarak, Gürcistan’ın dış siyaseti üzerinde 

etkili olmayı amaçlamaktadır. Nitekim Gürcü yönetimlerinin Rusya’ya 

yakın bir dış siyaset izlediği dönemlerde, Rusya, bu bölgeleri baskı 
altına alarak Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. 

Gürcistan’ın Batı dünyasına yaklaştığı zamanlarda ise, Rusya’nın bu 

bölgeleri destekleyerek bağımsızlıklarını kabul yönünde 

umutlandırdığı görülmektedir.
17

 

Rusya, 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı’ndan önce,  Gürcistan’ın 

en büyük enerji tedarikçisiydi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra, Gürcistan’ın en büyük doğal gaz ve enerji şirketlerinin 

hisselerinin önemli bir bölümü Rus devlet veya özel şirketleri 

                                                   
15 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 56. 
16 Habibe Kader, A.g.m., s. 217. 
17 Mitat Çelikpala, “Kafkasya’da Neler Oluyor?”, Kafkasya Stratejik Araştırmalar 

Merkezi Tartışma Metinleri, Nu. 0901, Ankara, Nisan 2009, A, s. 11. 
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tarafından satın alınarak, Rusya’nın Gürcistan’ın enerji altyapısına 

hükmetmesi sağlanmıştır. 2001 yılında bir Rus şirketi olan İtera, 
Tiflis’in doğal gazını sağlayan Sakgazi Gürcistan doğal gaz dağıtım 

şirketinin %50 oranında hissesini almıştır.
18

 Yine dünyanın en büyük 

doğal gaz tedarikçisi olan Rusya’nın Gazprom şirketi 2003 yılında 
Gürcistan hükümeti ile 25 yıllığına Gürcistan’a doğal gaz satışı ve 

Gürcistan’daki nakil hatlarının yenilenmesi konularında stratejik iş 

birliği anlaşması imzalamıştır.
19

 Bu anlaşma ve Rus şirketlerinin 

Gürcistan enerji pazarındaki etkinliği, Gürcistan’da Rusya’nın enerji 
konusunda etkin güç olmasını sağlamıştır.  

Jeostratejik konumu nedeniyle, Rusya, Gürcistan’ı etkisi altında 

tutmak istemektedir. Gürcistan, Orta Asya ve Kafkasya devletleri 

içinde Rusya dışında denize kıyısı olan tek devlettir. Gürcistan, Hazar 

enerji kaynaklarının Avrupa pazarına denizden ve karadan 
ulaştırılmasında stratejik bir konumdadır. Kafkasya’nın, Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra, önceleri ABD daha sonraları NATO 

ve AB’nin ilgi odaklarından biri haline geldiği bu süreçte Gürcistan, 
batı dünyası ile Rusya arasında şekillenmeye başlayan yeni 

politikaların merkezinde yer almaktadır.
20

 Batı dünyasının Gürcistan 

ve Kafkasya’ya olan ilgisinin, enerjinin her geçen gün daha önemli bir 
ihtiyaç olması nedeniyle yakın gelecekte daha da artacağı beklenmektedir.  

ABD ve Rusya Gürcistan’da askerî varlık göstermek, 
Gürcistan’ın transit ve stratejik rolü üzerinde etki sahibi olmak 

maksadıyla büyük yatırımlar yapmaktadır.
21

 Gürcistan ise, ABD ve AB 

ile askerî ittifak dâhil iş birliğini geliştirmek istemekte ve NATO’ya 

girmeyi amaçlamaktadır.  

                                                   
18 Fatma A. Kelkitli, “Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin”, 
Perceptions, Winter 2008, p. 81.  
19 Fatma A. Kelkitli, A.g.m., p. 81. 
20 Mitat Çelikpala, “Kafkasya Bölgesinde Uluslararası Siyasetin Gerginlik Alanında 
Türkiye, NATO, ABD ve AB Çıkarları Açısından”, http://www.konrad.org.tr/ (Erişim 
tarihi: 24.02.2014) , B. 
21 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 60. 
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Gürcistan’ın Batı dünyasına yaklaşması, Rusya’yı Güney Osetya 

ve Abhazya’yı desteklemeye yöneltmiştir. Gürcistan’ın 7 Ağustos 2008’de 
Güney Osetya’da otoritesini yeniden tesis etmek maksadıyla giriştiği 

askerî harekât, Gürcistan ve Rusya arasındaki ilişkileri kopma 

noktasına getirmiş ve Rusya, Gürcistan’a savaş ilan etmiştir.
22

 Beş gün 
süren savaş sonunda, Rusya, Güney Osetya ve Abhazya’daki Gürcistan 

kuvvetlerini geri püskürtmenin yanında Gürcistan’ı işgal etmiştir.      

12 Ağustos 2008’de imzalanan barış anlaşmasıyla da Rusya, 

Gürcistan’dan birliklerini çekmiştir.
23

 Gürcistan Parlamentosu 14 Ağustos 
2008’de Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan çıkma kararı almıştır. 

Bunun akabinde, 26 Ağustos 2008’de, Rusya, Güney Osetya ve 

Abhazya’nın bağımsızlıklarını tanımıştır.
24

 Rusya, Gürcistan’ın Batı 
dünyasına yaklaşmasına tepki olarak, Güney Osetya ve Abhazya’yı 

desteklemekteydi. Kısa zamanda gerçekleşen bu olaylar, Rusya’nın bu 

bölgelerin bağımsızlıklarını tanımasını hızlandırmıştır.  

Rusya’nın Gürcistan’da ekonomi ve güvenlik alanında etkin 

olma eksenindeki dış politikası, iki devlet arasında yaşanan son 
zamanlardaki gelişmeler neticesinde, Gürcistan’ın güvenliğine ve bu 

ülke ile olan iş birliğine olumsuz etki yaratmıştır. Gürcistan, Bağımsız 

Devletler Topluluğu’ndan çıkarak, Rusya ile olan bağlarını kesmiş ve 
Batı’ya daha da yakınlaşmıştır.  

Rusya’nın Kafkasya Politikasının Azerbaycan’da Güvenlik 

ve İş Birliğine Olan Etkisi 

Azerbaycan, petrol ve doğal gaz üreten ve ithal eden bir 
devlettir. Orta Asya’nın petrol ve doğal gazının Avrupa ve dünya 

pazarına ulaştırılmasında potansiyel bir transit ülke olma özelliğine 

sahiptir. Zengin enerji kaynaklarına sahip olması, Azerbaycan’ı diğer 
Kafkasya devletlerinden ayırmasının yanında, Rusya’nın bu devlet 

                                                   
22 Fatma A. Kelkitli, A.g.m., p. 79. 
23 Chad Nagle, “Whither Transcaucasia”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 7, Nu. 2, 
Summer 2008, s. 74. 
24 Fatma A. Kelkitli, A.g.m., p. 80. 
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üzerinde enerji kartını oynamasını engellemektedir. Ancak Sovyetler 

Birliği zamanında nakil hatlarının Rusya’dan geçecek şekilde dizayn 
edilmesi, enerji kaynaklarının dünya pazarına ulaştırılmasında 

Azerbaycan’ın belli bir dönem Rusya’ya muhtaç olmasına sebep 

olmuştur.  

Enerji kaynaklarını çıkarma ve dünya piyasalarına ulaştırmada 

Rusya’ya olan bağımlılığını ortadan kaldırmak maksadıyla, 
Azerbaycan devleti, bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk olarak 

Batılı enerji şirketlerini ülkeye davet ederek, petrol ve doğal gaz 

yataklarının işletilmesini sağlamıştır. Ekonomisinde en önemli gelir 
kaynağını enerji ihracatının oluşturması, Azerbaycan’ı tek bir nakil 

hattına bağımlı olmaktan kurtulmaya yöneltmiştir. Bu kapsamda, 

Azerbaycan devleti, enerjinin dış piyasalara naklinde alternatif hatlar 

oluşturma prensibini benimsemiştir.
25

 Açık denize kıyısı olmaması da, 
Azerbaycan’ın alternatif enerji nakil hatları oluşturmasını gerekli 

kılmaktadır.
26

 Azerbaycan, aynı zamanda, Hazar’a kıyısı olan 

Kazakistan ve Türkmenistan’ın enerji kaynaklarının dünya pazarına 
ulaştırılmasında potansiyel bir transit ülkedir.  

Azerbaycan’ın dış politikasının ana unsurlarını bölgesel ve 
küresel güç odakları ile arasında denge siyaseti geliştirme, kendi 

çıkarlarına uygun uluslararası enerji nakil hatları ve ulaştırma altyapısı 

oluşturma ve Ermenistan ile arasındaki Dağlık Karabağ sorununu 
çözüme kavuşturma oluşturmaktadır.

27
 

Rusya’nın Azerbaycan dış politikası ise enerji odaklıdır. Rusya, 
Hazar kaynaklarının paylaşımını kendi çıkarları yönünde çözüme 

kavuşturmak, Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını işletilmesinde pay 

sahibi olmak ve Orta Asya ve Kafkasya enerji kaynaklarının dış 
dünyaya ulaştırılmasındaki etkinliğini korumak istemektedir. Bu 

                                                   
25 Rovshan İbrahimov, “Azerbaycan Enerji Politikası: Alternatif Enerji Nakil Hatları 
Arayışı”, OAKA, Cilt:7, Sayı: 14, 2012, s. 125-148, s. 125. 
26 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 58. 
27 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 55. 
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kapsamda, Rusya, Azerbaycan’ı her geçen gün artan bir şekilde enerji 

konusunda kendisine rakip olarak görme eğilimindedir.
28

 

Rusya, enerji konusunda AB üzerindeki etkinliğini devam 

ettirmeyi arzulamaktadır. Bu durum, Rusya’yı Kafkas ve Orta Asya 
enerji kaynaklarının kendi topraklarını bypass ederek Avrupa pazarına 

ulaştırılmasının önüne geçme arayışına itmektedir. Bu bağlamda, 

Rusya, Azerbaycan ile iş birliği yollarını araştırmaktadır. Enerji 
konusunda, Azerbaycan hükümeti ile iş birliği yapma, yakın dönemde, 

Rusya’nın Azerbaycan ile olan ikili ilişkilerinin odak noktasını 

oluşturmaktadır.
29

 

Rusya, Azerbaycan’ı kendi çıkarları için hem bir fırsat hem de 

bir tehdit olarak görmektedir.
30

 Azerbaycan’ın Orta Asya ve Kafkasya 
arasında bir köprü vazifesi görmesi, Rusya’nın Azerbaycan üzerinde 

oluşturacağı etkiyle bölgeyi kontrol etmesi için bir fırsat sunmaktadır. 

Bu durumdan diğer küresel güçlerin de faydalanabilecek olmaları, 
Rusya için aynı zamanda bir tehdit oluşturmaktadır. Rusya’nın bu 

hassasiyetini bertaraf etmek ve küresel güçlerin çatışma alanı olmamak 

için, Azerbaycan, dış siyasette küresel güçlere olan ilişkilerinde denge 

politikası izlemektedir.  

Azerbaycan, doğal kaynaklarının dünya pazarına 
ulaştırılmasında transit bir ülke olan komşusu Gürcistan ile diplomatik 

ve ekonomik alanlarda iyi ilişkilere sahiptir. Gürcistan’da istikrarın 

devamı Azerbaycan’ın ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. 

Örneğin Rusya’nın 2008 yılında Gürcistan’ı işgali sırasında, Bakü-
Tiflis-Ceyhan boru hattında petrol akışı beş gün süre ile durmuş ve    

bu durum Azerbaycan ekonomisini olumsuz etkilemiştir.
31

 Bu 

kapsamda, Rusya’nın bölgede çıkarlarını korumak için sert 

                                                   
28 Murat Gül, “Russia and Azerbaijan: Relations after 1989”, Turkish Journal of 

International Relations, Cilt 7, Nu.2, 2008, 47-66, p. 55. 
29 Fatma A. Kelkitli, A.g.m., p. 82. 
30 Araz Aslanlı, “Azerbaijan – Russia Relations: Is The Foreign Policy Strategy of 
Azerbaijan Changing?”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 9, Nu.3, Fall 2010, p. 137.  
31 Rovshan İbrahimov, A.g.m. s. 137. 
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müdahaleden çekinmemesi bölgenin güvenlik ve ekonomisine olumsuz 

etki etmiştir. 

Rusya’nın bölgede sert yaptırımlarda bulunması, bölge halkının 

Rusya’ya olan olumlu algılarının değişmesine neden olmaktadır. 2007 
yılında Kafkasya Araştırma Merkezi (Caucasia Research Resoruce 

Center) tarafından Azeri halkı üzerinde yapılan bir ankette, ankete 

katılanların %80’i Rusya’yı dost ülke olarak tanımlamışken; 2008 
yılında, Rusya Kamuoyu İncelemeleri Merkezi (Russian Center for 

Public Opinion Studies) tarafından Bağımsız Devletler Topluluğuna 

üye devletler halkı üzerinde yapılan ankette, ankete katılan Azeri 
vatandaşlardan sadece %12’si Rusya’yı dost devlet olarak 

tanımlamıştır.
32

 Rusya’nın bölgede sert güç kullanması, bölgenin 

güvenlik ve iş birliğini olumsuz etkilemenin yanında, Rusya’nın bölge 

halkı üzerinde Sovyetler Birliği’nden kalan etkisini azaltmaktadır.  

Rusya’nın Kafkasya Politikasının Ermenistan’da Güvenlik 

ve İş Birliğine Olan Etkisi 

Rusya, Gürcistan gibi, Ermenistan’da da güvenlik ve ekonomi 
alanlarında etkin güç olmayı istemektedir. Gürcistan’ın yüzünü Batıya 

dönmesinin aksine, Ermenistan ise Rusya’yı güvenliğini sağlama 

konusunda stratejik ortak olarak benimsemiştir. Ermenistan’ın 
Azerbaycan ile Dağlık Karabağ hakkında çatışma durumunda olması, 

Ermenistan’ı güvenlik açısından Rusya’nın desteğini sağlamaya 

yöneltmektedir. Buna paralel olarak, Rusya’nın da Kafkasya’daki son 

kalesi olan Ermenistan’ı kaybetmemesi oldukça önemlidir.
33

 İki 
devletin bölgede ekonomik ve güvenlik alanındaki çıkarları birbirleri 

ile ortaklık kurmalarını gerektirmektedir.  

Ermenistan’ın dış politikasının çerçevesini Rusya ile güçlü 

ittifakın sürdürülmesi, Dağlık Karabağ’daki kontrolünün 

sağlamlaştırılması ve İran ile iyi ilişkilerin ve iş birliğinin tesis 

                                                   
32 Anar Valiyev, “Victim of a War of Ideologies”, Demokratizatsiya, Vol. 17 Issue 3, 
Summer 2009, 269-288, p. 276. 
33 Habibe Kader, A.g.m., s. 217. 
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edilmesi oluşturmaktadır.
34

 Bu kapsamda, Erivan Hükümeti, Rusya’nın 

Ermenistan’da askerî üsse sahip olmasına ve birlik bulundurmasına 
izin vermektedir. Ayrıca, Ermenistan’ın hava savunması Rusya hava 

savunma sistemlerine entegre edilmiştir.
35

  

Rusya, enerji alanında Ermenistan üzerinde büyük bir etkiye 

sahip durumdadır. Ekonomi alanında Rusya, Ermenistan’da stratejik 

sektörlerde yatırım yaparak, Ermenistan üzerindeki etkinliğini 
artırmaktadır. Rusya’nın Ermenistan’ı desteklemesi enerji ve güvenlik 

alanlarında Ermenistan için oldukça önemlidir.
36

 2006 yılında 

Ermenistan Hükümeti Rusya ile Ermeni-Rus ortak şirketi ArmRosGaz 
şirketini kurarak 25 yıllığına doğal gaz alım anlaşması imzalamıştır. 

Bu şirket, aynı zamanda, İran ile Ermenistan arasındaki doğal gaz boru 

hattının Ermenistan bölümündeki kontrolünü de elde ederek, 

Rusya’nın Ermenistan üzerinde enerji konusundaki etkisini 
sağlamlaştırmıştır.

37
 Ancak 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı sonrası, 

Ermenistan’ın Rusya ile olan kara bağlantısı kopmuştur. Bu durum, 

Rusya’dan Ermenistan’a Gürcistan üzerinden olan doğal gaz akışını 
olumsuz etkilemiştir. Böylece Rusya’nın Gürcistan’da sert müdahaleye 

başvurması bölgedeki en büyük müttefiki olan Ermenistan ekonomisini 

olumsuz etkilemiştir.  

Sonuç 

Rusya’nın Kafkasya politikasını belirleyen en önemli 

faktörlerden biri enerjidir. Rusya, Orta Asya ve Kafkasya’daki eski 

Sovyet devletlerini arka bahçesi olarak görmektedir. Rusya, Sovyetler 
zamanında enerji nakil hatlarını kendi toprakları üzerinden geçirerek, 

Orta Asya ve Kafkasya’daki eski Sovyet devletleri üzerinde enerji 

alanında önemli bir etkin güç olmuştur. Bu ülkelerin enerji kaynakları 
uzun bir süre Rusya üzerinden dünya pazarına ulaştırılmıştır. Rusya, 

                                                   
34 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 62. 
35 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 62. 
36 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 86. 
37 Brenda Shaffer, A.g.m., p. 89. 
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dünya enerji pazarında önemli bir yere sahiptir. AB ülkeleri ile 

imzaladığı doğal gaz anlaşmaları ile bu ülkelerin ihtiyaç duydukları 
doğal gazın büyük bir bölümünü Rusya tedarik etmektedir. Rusya bu 

durumu muhafaza etmek istemektedir.  

Bu kapsamda, Rusya, Kafkasya ve Orta Asya enerji 

kaynaklarını kontrol ederek zengin enerji kaynaklarına sahip 

Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerin ileride kendisine rakip 
olmalarının önüne geçmek maksadıyla politikalar üretmektedir. 

Kafkasya’nın gerek enerji kaynakları yönünden zengin olması, gerekse 

bu kaynakların dünya pazarına ulaşımında potansiyel transit bir bölge 
konumunda olması sebepleriyle Kafkasya Bölgesi’nin kontrol altında 

tutulması, Rusya’nın enerji politikasını uygulayabilmesi için olmazsa 

olmazıdır. Rusya, enerji pazarındaki etkinliğini korumak maksadıyla, 

bu bölge ile iş birliği yollarını araştırmakta, gerektiğinde ise baskı 
kullanmaktan çekinmemektedir.  

Bölgedeki üç devletin Rusya ile ilişkileri farklılıklar arz 

etmektedir. Azerbaycan ile Dağlık Karabağ sorunu yaşayan ve enerji 

fakiri bir ülke olan Ermenistan için, Rusya ile güvenlik ve ekonomik 

alanlarda iş birliğini güçlendirmek önemlidir. Gürcistan da, 
Ermenistan gibi, enerji konusunda dış tedariğe muhtaçtır. Azerbaycan 

ise zengin enerji kaynaklarına sahip olması nedeniyle diğer iki devlete 

göre daha şanslıdır. 

Kafkasya’nın bahsedilen jeostratejik önemi ve zengin enerji 

kaynaklarına sahip olması nedeniyle, bu bölgeye ABD ve AB’nin ilgisi 
giderek artmaktadır. ABD’nin tüm dünyada yaptığı yardım 

rakamlarına bakıldığında, Ermenistan ile Gürcistan, kişi başına yapılan 

yardım düzeyinde en üst sıralarda yer almaktadır.
38

 Rusya, Batılı 
aktörlerin bölgede varlık göstermelerini engellemeye yönelik stratejiler 

üretmektedir. Bu stratejiler ABD başta olmak üzere Batılı aktörlerle 

gerektiğinde çatışmayı da içeren, her türlü diplomatik, ekonomik ve 

                                                   
38 Mitat Çelikpala A.g.m., B, s. 14. 
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siyasi mekanizmaları kullanmayı öngörmektedir.
39

 Rusya’nın 

gelecekte de kendi çıkarlarını koruma bağlamında Kafkasya’da etkisini 
devam ettireceği beklenmektedir.  

Rusya, Kafkasya üzerinde Sovyetler Birliği döneminden miras 
kalan sosyal, ekonomik ve politik alanlardaki inisiyatifini muhafaza 

etmek maksadıyla, yumuşak güç kullanmanın yanında, gerektiğinde 

askerî ve ekonomik yaptırımlar uygulayarak sert güç kullanmaktan 
çekinmemektedir. Rusya’nın sert gücü bir araç olarak kullanması, 

bölgede güvenlik ve iş birliğini olumsuz etkilemektedir. 
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Karadeniz’de Türk ve Kıyıdaş Ülkelerin Deniz 

Kuvvetleri’nin Deniz Güvenliğine Katkıları 

Navies of Turkey and its Neighbors’ Contributions 

to the Security of Black Sea 
 

Ramazan TOPDEMİR
*
 

 

Öz 

Karadeniz havzası bulunduğu coğrafi konum itibariyle jeopolitik 

ve jeostratejik önemi haizdir. Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’ya 
yakınlığı nedeniyle enerji, nakil ve ulaşım yolları üzerinde bulunan 

Karadeniz, günümüzde AB ve NATO üyesi ülkelerin de aralarında 

bulunduğu altı ülkenin ortak kullandığı bir deniz olmuştur. Türkiye, 
kıyıdaş ülkeler ile ortak politikalar geliştirmek ve Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’nden doğan haklarını devam ettirmek maksadıyla bazı 

girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler 1992 yılında kurulan Karadeniz 

                                                   
* Dz. Yzb., Deniz Harp Akademisi 2. Sınıf Öğrenci Subay, e-posta: 
rtdemir2012@gmail.com.  
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Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (1992), Karadeniz Deniz İşbirliği Görev 

Grubu (2001), Karadeniz Uyumu Harekâtı (2004) ve Karadeniz’e 
Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu (2006)’dur. 

Kıyıdaş ülkeler, ABD, AB ve NATO’nun da bölgeye yönelik politikaları 

göz önüne alındığında, Türkiye’nin başını çektiği ve Deniz 
Kuvvetleri’nin aktif rol oynadığı girişimler daha da önemli hale 

gelmiştir. Bu çalışmada, Karadeniz’in jeopolitik ve jeostratejik önemi 

ve Türkiye’nin Karadeniz’e yönelik girişimleri hakkında bilgi verilmiş; 

ABD ve AB’nin Karadeniz’e yönelik politikaları ile Türk ve kıyıdaş 
ülkelerin deniz kuvvetlerinin deniz güvenliğine katkıları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Karadeniz Deniz İşbirliği Görev 

Grubu, Karadeniz Uyumu Harekâtı, Türkiye, Deniz Kuvvetleri.  

 

Abstract 

Due to its geographical position, Black Sea has geopolitical and 
geostrategic importance. Because of its proximity to Russia, Caucasia 

and Middle East, Black Sea is located on the courses of energy, 

transportation and lines of communication. Today, Black Sea is used 

by six countries, among the members of which are NATO and EU. 
Turkey has led some initiatives to build up common policies with the 

neighboring countries of Black Sea and to keep its rights deriving from 

Montreux. These initiatives are Black Sea Economic Cooperation 
(1992), Black Sea Naval Cooperation Task Group (2001), Operation 

Black Sea Harmony (2004) and Black Sea Border/Coast Guard 

Cooperation Forum (2006). Regarding the policies of Black Sea 

nations, USA, EU and NATO, initiatives, which are led by Turkey and 
in which Turkish Naval Forces play vital roles, have become even 

more important. The purpose of this study is to provide information 

about the geopolitical and geostrategic importance of Black Sea and 
Turkey’s Black Sea initiatives and to inspect the Black Sea policies of 

USA and EU, together with contributions of the navies of Turkey and 

its neighbors to the security of Black Sea. 

Key Words: Black Sea, BLACKSEAFOR, Black Sea Harmony, 

Turkey, Naval Forces. 
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Giriş 

Karadeniz, 40°55’K-47°15’K enlemleri ile 027°28’D-041°46’D 

boylamları arasında yer almaktadır. Azak Denizi hariç olmak üzere, 

168.500 mil²’lik (436.400 km²) bir alanı kaplamakta
1
 ve Türk 

Boğazları ile Akdeniz’den ayrılmaktadır. Main-Tuna kanalıyla Kuzey 

Denizi’ne, Dinyeper ve Dinyester nehirleri ile Baltık uçlarına kadar 

uzanan Karadeniz, Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi ile Hazar 
Denizi’ne kadar uzanmaktadır. 

 

 

Şekil:1 Karadeniz Siyasi Haritası 

 

Özü itibarı ile Türk algılamasının ve adlandırmasının bir sonucu 

olarak kuzey anlamına gelen kara kelimesi ile deniz kelimesinin 

                                                   
1 World Atlas İnternet Sitesi, http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/ 
blacksea.htm, (01.02.2014). 
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birleşmesiyle oluşan
2
 Karadeniz, altı ülkenin kıyıdaş olduğu, toplam 

kıyı şeridi 8350 km (yaklaşık 4500 deniz mili) olan, İstanbul ve 
Çanakkale Boğazı ile Ege ve Akdeniz’e açılan, Kerç Boğazı ile Azak 

Denizi’ne bağlanan kendine has özellikleri bulunan bir denizdir. 

Türkiye’nin adalar dâhil sahip olduğu 8333 km’lik kıyı şeridinin, 
%20,34’ü Karadeniz’de bulunmaktadır. Türkiye’nin Karadeniz’deki 

kıyı şeridinin uzunluğu 1650 km, yani yaklaşık 900 deniz milidir.
3
  

Karadeniz havzası bulunduğu coğrafi konum itibariyle jeopolitik 

ve jeostratejik önemi haizdir. Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’ya 

yakınlığı nedeniyle enerji, nakil ve ulaşım yolları üzerinde bulunan 
Karadeniz, deniz taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı bir denizdir. 

Hazar bölgesinde bulunan Orta Asya ülkelerinin Batı pazarlarına 

ulaşmak için kullanabileceği en önemli alternatiflerden biri olan 

Karadeniz’den 2013 yılında yaklaşık 90 bin gemi geçmiştir.
4
  

Deniz ulaştırma yolları insan kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı, 
uyuşturucu trafiği, korsanlık ve terör bağlantılı suçlara açık olması 

nedeniyle risk altındadır. Bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı koymak 

için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Karadeniz Deniz İşbirliği 

Görev Grubu (BLACKSEAFOR) ve Karadeniz Uyum Harekâtı (KUH) 
gibi birçok bölgesel kurum ve AB’nin Karadeniz Sinerji Girişimi gibi 

faaliyetler bulunmaktadır.  

Bununla birlikte, Karadeniz havzasının istikrarı esas olarak 

Karadeniz’i çevreleyen bölgede bulunan ülkelerin istikrarının 

sağlanması, ülkeler arasında iş birliği faaliyetlerinin artırılması ve 
bölgede yasa dışı faaliyetlerin engellenmesiyle mümkündür. Güven ve 

istikrarın hüküm sürdüğü bir Karadeniz, enerji nakil hatlarının ve ticari 

trafiğin güvenliğinin önem arz ettiği faaliyetlere katkı sağlayacaktır.  

                                                   
2 Ramazan Özey, Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınevi, 

İstanbul, 1999, s. 35. 
3 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resmî İnternet Sitesi, http://www.dzkk.tsk.tr/ 
denizweb/turkce/biliyormuydunuz/TurkiyeDenizleri.php, (01.02.2014). 
4 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Resmî İnternet Sitesi, http://www.kiyi  
emniyeti.gov.tr, (01.02.2014). 
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Karadeniz’in Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi  

Çağdaş jeopolitik teorilerine göre değerlendirildiğinde, 

Karadeniz önemli bir bölge olarak ön plana çıkmaktadır. Mackinder’in 

“Kara Hâkimiyet Teorisi”ne göre, “merkez” bölgesine en kolay 
ulaşımı sağlayacak konumda olan Karadeniz, Spykman’ın “Kenar 

Kuşak Teorisi”ne göre de Avrupa’yı Orta Doğu 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.

5
 

Karadeniz’in en önemli stratejik özelliklerinden biri, diğer 
kıyıdaş ülkeler ve özellikle de Rusya gibi bir kıta ülkesinin denizlere 

açılması için en uygun yol güzergâhı olmasıdır. Rusya 

Federasyonu’nun en önemli ticari ve askerî limanları Karadeniz 
kıyısında bulunmaktadır. Rusya, Batı’nın özellikle Avrupa’nın enerji 

ihtiyacını karşılarken Karadeniz limanlarını kullanmaktadır. Rusya 

hem batıdan, hem kuzeyden doğal bariyerlerle korunmaktadır. XIX. ve 

XX. yüzyıllarda Uralların batısında, Moskova yolu üzerinde Napolyon 
ve Alman ordularının yenilgisinin asıl nedeni, son derece sert iklim 

koşullarıdır. Kuzey Buz Denizi ve Sibirya’nın güneyi de ülke için 

adeta doğal bir savunma kuşağı oluşturmaktadır. Rusya’nın “yumuşak 
karnı”, Kuzey Karadeniz liman şehirleri ile Ukrayna düzlükleridir.

6
 

Ayrıca, Karadeniz Orta Asya’nın Batı pazarlarına ulaşmak için 

kullanabileceği en önemli alternatiflerden biridir.
7
 Karadeniz, doğal 

                                                   
5 Harp Akademileri Komutanlığı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Türkiye, İstanbul, 
Harp Akademileri Basımevi, 1995, s. 2. 
6 Yeliz Okay, Türk-Rus İlişkileri Üzerine Makaleler, Doğu Kitabevi, 1. Baskı, 2012, 

s. 221. 
7 Abbas Karaağaçlı, “ABD’nin Karadeniz’de Nüfuz Tesis Etme Girişimi”, 
BİLGESAM İnternet Sitesi, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=1236:abdnin-karadenizde-nuefuz-tesis-etme-giriimi&catid 
=122:analizler-guvenlik &Itemid=147, (03.02.2014). 
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yapısı ve yapay kanallar da dikkate alındığında, içinde bulunduğu 

bölgenin deniz ve kara bağlantılarını sağlayan konumu itibariyle önem 
taşımaktadır.

8
 Bu noktada, özellikle Türk Boğazları askerî, siyasi ve 

güvenlik yönünden stratejik önem arz etmektedir. 

Karadeniz, doğudan Avrupa’ya, güneyden Rusya’ya, batıdan 

Kafkasya ve Orta Asya’ya, kuzeyden Anadolu’ya askerî, politik ve 

ekonomik açılardan nüfuz edebilme imkânı sağlamaktadır. Karadeniz’i 
kontrol eden bir aktör, bu denizin sunduğu bütün avantajları da kontrol 

edebilir. Bu kapsamda Karadeniz, uluslararası politikadaki dengeler 

üzerinde de etkili olmaktadır. Bu dengelerde önemli bir etkisi olan 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Karadeniz’de kısmen kapalı ve kontrollü 

bir yapı sağlamaktadır. Bu yapının fiilen değiştirilmek isteneceği 

ihtimal dâhilindedir.  

Soğuk Savaş sonrası yaşanan süreçte, Karadeniz’in önemini 

artıran faktörlere bakacak olursak, ilk faktör Sovyetler Birliği’nin ve 
Varşova Paktı’nın dağılması sonrası AB’nin ve NATO’nun, batıdan 

doğuya doğru genişlemesidir. İkinci faktör, Rusya’nın gelecek yıllarda 

ekonomik, askerî ve siyasal alanlarda tekrar toparlanmasıyla eski nüfuz 

alanına dönmek isteyebileceği olasılığıdır. Üçüncü faktör, 11 Eylül 
saldırıları sonrası ABD’nin küresel terörü yok etmeye yönelik olarak 

başlattığı strateji içinde Karadeniz’in sahip olduğu özel konumdur. 

Dördüncü faktör, ABD’nin genel olarak Beyaz Rusya ile Rusya’nın 
askerî hareketlerini kontrol altında tutmak için Karadeniz’i izleme 

merkezi olarak düşünmesidir. Beşinci faktör, 11 Eylül saldırıları 

sonrası dünya petrolünün % 65’ini ve doğal gazın %40’ını bulunduran 

ve giderek istikrarsızlaşan Orta Doğu’ya alternatif olabilecek enerji 
kaynakları arayışıdır. Altıncı faktör, enerji nakil hatlarının güvenliğinin 

öneminin giderek artmasıdır. Tanker taşımacılığı, petrol ve doğal gaz 

boru hatları, yeni “Doğu-Batı Enerji Koridoru” Karadeniz üzerindedir. 

                                                   
8 Gökhan Koçer, “Karadeniz’in Jeopolitiği ve Güvenliği: Türkiye Perspektifi”, 

Uluslararası Deniz Hukukunda Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma Yetkisinin 
Sınırları Sempozyumu, Trabzon, 2011, ORSAM Kitapları No. 2, ss. 28-38. 
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Bu nedenle, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması için Karadeniz 

ön plana çıkmaktadır.
9
  

Sonuç olarak, AB, ABD, Türkiye ve Rusya’yı gibi önemli güç 

unsurlarının buluşma noktası olan Karadeniz, Avrupa ile merkezi Asya 
arasında bir atlama tahtasıdır. Güney Akım ve TANAP gibi rekabet 

içindeki boru hatları inşa planları ve devam eden derin deniz petrol ve 

doğal gaz arama çalışmaları göz önüne alındığında, Karadeniz’in 
stratejik öneminin gelecekte daha da artacağı değerlendirilmektedir. 

Bunun yanında, Rusya ve Gürcistan arasında yaşanan savaş, Kafkasya 

bölgesinin çözülmemiş uyuşmazlıkları, Kırım’ın Rusya tarafından 
ilhak edilmesi, Abhazya gibi bazı alanlarda devlet kontrolünün 

olmamasının yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlaması bazı risk 

faktörlerinin devam ettiğini göstermektedir.
10

  

Karadeniz’deki aktörlerin bölgeye yönelik politikaları, gelecek 

dönemde bölgede yaşanması muhtemel ihtilafları ve/veya iş birliği 
olanaklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. 

AB, ABD ve Kıyıdaş Ülkelerin Karadeniz’e Yönelik 

Politikaları 

Karadeniz; Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinin 
menfaatlerinin kesiştiği bir bölge haline gelmiş ve stratejik önemi daha 

da artmıştır. Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla birlikte 

Karadeniz’e sahildar altı ülkeden yarısı NATO üyesi olmuştur. Ayrıca 
Romanya ve Bulgaristan’ın AB üyesi olmasıyla birlikte, 2007 yılından 

itibaren AB’nin sınırları Karadeniz’e ulaşmıştır. Bunun yanında, 

Romanya ve Bulgaristan’ın ABD ile üs anlaşmaları imzalamaları ile 

birlikte, Karadeniz’de yer almaya çalışan bölge dışı güçlerin bu 

                                                   
9 Hasan Kanbolat, “Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, Stratejik Analiz, No. 72, Nisan 
2006, ss. 24-36. 
10 Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Raporu, “AB Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikasının Deniz Boyutu: Jeostratejik Deniz Sorunları ve AB 
İçin Sonuçları”, Belçika, Ocak 2013, s. 32. 
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yöndeki çabaları somut hale gelmiştir. Bu kapsamda aşağıda AB, ABD 

ve kıyıdaş ülkelerin Karadeniz’e yönelik politikaları incelenmiştir. 

a. AB’nin Karadeniz’e Yönelik Politikaları 

Karadeniz için 2020 Vizyonu kapsamında, Karadeniz için 

AB’nin anahtar rolde olduğu ifade edilmektedir. Hâlihazırda Romanya 
ve Bulgaristan’ın üyesi olduğu AB’ye, Türkiye’nin üyelik 

müzakereleri devam etmektedir. AB; Komşuluk Politikası, Karadeniz 

Sinerjisi, Doğu Ortaklığı ve Rusya ile stratejik ortaklık faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Bunun yanında, AB, bölge ülkeleriyle ekonomik 
ilişkilerde bulunmaktadır.

11
 AB’nin Karadeniz’e yönelik ilgisinin 

arkasında, SSCB’nin yıkılmasından sonra meydana geldiği iddia edilen 

güç boşluğunu doldurmak ve enerji ihtiyacını bölgeden kesintisiz 
sağlamak amacı yatmaktadır.

12
 

AB, Karadeniz’e yönelik girişimleri kapsamında, 2004 yılında 
komşuları arasında bölünmeye sebep olacak etkenleri ortadan 

kaldırmak ve refahı, istikrarı, güvenliği güçlendirmek amacıyla Avrupa 

Komşuluk Politikası (ENP) başlatmıştır. ENP kapsamında AB, 
komşularına imtiyazlı bir ilişki sunmaktadır. Bu ilişkide asıl olan 

karşılıklı olarak demokrasi, insan hakları, iyi yönetişim, pazar 

ekonomisi prensipleri, sürdürülebilir kalkınma gibi ortak değerlerin 
korunmasıdır.  

AB’nin bir diğer girişimi olan ve 2007 yılında temelleri atılan 
Karadeniz Sinerjisi, bölgesel iş birliğini teşvik edecek alanların 

belirlendiği, pek çok siyasi ve ekonomik reformların yapılması için yol 

gösterici nitelikte ve stratejik vizyonu gösteren bir girişimdir. Sektörel 

bir iş birliği öngören Karadeniz Sinerjisi; çevre, ulaşım ve enerji 
konularına öncelik vermektedir. Sinerji’nin temel amaçları arasında 

                                                   
11 Mustafa Aydın, Dimitrios Triantaphyllou, “A 2020 Vision for the Black Sea 
Region”, Southeast European and Black Sea Studies, Cilt. 10, Sayı. 3, ss. 373–380, 
2010. 
12 Sertif Demir, Karadeniz’in Güvenliğini Yeniden Düşünmek, Karadeniz 

Araştırmaları, Sayı 35, ss. 19-50, 2012. 
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AB’nin Karadeniz politikasını ve Karadeniz’deki uluslararası rekabeti 

en çok etkileyen enerji sektörü yer almaktadır. AB’nin enerji arz 
güvenliği için, Karadeniz, hem üretim hem de nakil hatları açısından 

stratejik öneme sahiptir. AB’nin enerji politikalarının temelini 

oluşturan enerji üretim ve arz çeşitliliğinin güvence altına alınması, AB 
açısından bölge güvenliğine olan ilginin artmasına sebep olmaktadır. 

Karadeniz Sinerjisi’nin temel iş birliği alanlarından ilki demokrasi, 

insan haklarına saygı ve iyi yönetişimdir. Bir diğer iş birliği alanı, 

güvenliğin arttırılması ve sınır yönetimiyle ilgilidir. Bu kapsamda öne 
çıkan organize sınır ötesi suçlarla mücadele ve düzensiz göçün 

önlenmesine yardımcı olmak yer almaktadır. 

AB’nin Doğu ortaklığı girişimi ise, 2009 yılında ENP dâhilinde 

AB ile Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve 

Ukrayna arasında başlatılmıştır. Bu girişimin amacı, siyasi ortaklığın 
ve ekonomik bütünleşmenin önünü açmak ve bu ülkeleri AB’ye 

yakınlaştırmaktır.
13

  

Özetle, AB enerjisine bağımlı olduğu Karadeniz havzasında 

etkinliğini artırmak için bölgesel iş birliğini ön plana çıkarmaktadır.  

b. ABD’nin Karadeniz’e Yönelik Politikaları 

SSCB’nin yıkılmasıyla oluştuğu iddia edilen güç boşluğunu 

doldurmak isteyen ABD, “Genişletilmiş Karadeniz Projesi”yle olası 

rakiplerin gerçek rakiplere dönüşmesinin ve bölgesel ittifakların 
oluşmasının engellenmesini amaçlamıştır. Bu amaçla ABD, Hazar 

bölgesini 1994’te “ilgi alanı” ve 1996’da “yaşamsal çıkar alanı” ilan 

etmiştir.
14

  

Bölge devletlerinin kendi aralarındaki iş birliğinin yanı sıra, 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi de “Genişletilmiş Karadeniz Projesi”ne 

                                                   
13 Aslıhan P. Turan, “AB ve Karadeniz Sinerjisi”, BİLGESAM İnternet Sitesi, 
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=778:ab-
ve-qkaradeniz-sinerjisiq&catid=70:ab-analizler&Itemid=134, (03.02.2014) . 
14 Burçin Canar, “Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Karadeniz 
Politikası”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı. 1, ss. 49-80, Ankara 2012. 
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zıt olan unsurlardır. ABD’nin NATO’nun Aktif Çaba Harekâtı’nın 

görev alanını Akdeniz’den Karadeniz’e genişletme teklifine Türkiye ve 
RF’nin karşı çıkmasıyla

15
, NATO’nun girişimlerini kısıtlayan “Montrö 

Sözleşmesi”ni değiştirmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Türkiye’nin 

Montrö konusundaki duyarlılığının etkisiyle “Amerikan hükümetinin 
sözleşmeye önem verdiği ve tamamen uyduğu” ifade edilse de, 

“Genişletilmiş Karadeniz Projesi” çerçevesinde Montrö’yü gözden 

geçirmenin gerekliliği belirtilmiştir.
16

  

ABD KEİ’nin, BLACKSEAFOR’un ve KUH’un önemine işaret 

etmekle birlikte, bölgenin güvenliği konusunda NATO’ya öncelik 
tanımaktadır. ABD’ye göre, “Karadeniz’in dâhil olduğu Avrupa-

Atlantik bölgesinde güvenliği asıl sağlayan NATO’dur ve NATO 

olacaktır.”
17

 Bu tezin arkasındaki asıl niyet ise bölgede yer alan 

devletleri Avrupa-Atlantik eksenine dâhil etmektir. 

 ABD, Soğuk Savaş döneminde doğrudan varlığını 
hissettirmekten mahrum kaldığı Karadeniz’de, SSCB’nin yıkılmasının 

ardından enerji, askerî güvenlik, terörizm, silah, uyuşturucu ve insan 

kaçakçılığı gibi konularda Amerikan çıkarlarını korumak ve etkinliğini 

arttırmak üzere Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak kapsamlı politikalara 
ihtiyaç duymuştur.

18
 ABD’nin Karadeniz’de izlediği politikalar, 

yöntem açısından çeşitlilik arz etmektedir. Karadeniz’e yönelik olarak 

geliştirilen stratejiyi hayata geçirmek için kullanılan araçların başında, 
“demokratikleşme” kavramı gelmektedir. ABD’nin diğer bir hedefi ise, 

Karadeniz’de kalıcı olarak konuşlanmaktır. Bu amaçla, Romanya ve 

Bulgaristan’da askerî üs oluşturma faaliyetlerini hayata geçirmiştir. 

                                                   
15 Ariel Cohen, Conway Irwin, “U.S. Strategy in the Black Sea Region”, 
www.heritage.org/research/RussiaandEurasia/bg1990.cfm, (04. 02. 2014). 
16 Jeffrey Simon, “Black Sea Regional Security Cooperation: Building Bridges and 
Barriers”, Next Steps in Forging a Euroatlantic Strategy for the Wider Black Sea, 

The German Marshall Fund of the United States, Washington 2006, ss. 83-97.  
17 Canar, a.g.m., s. 59. 
18 Bahadır Bumin Özarslan, “Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de Güvenlik Politikaları 
ve Türk-Rus İlişkileri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish 

World Studies, XII/1, 2012, ss. 135-166. 
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Ayrıca, ABD’nin bölgeye yönelik hedeflerine ulaşmasını desteklemek 

üzere Deniz Piyade-Hava-Kara unsurlarının görevlendirilmesi 
kapsamında 2010 yılında CTF BSRF (Black Sea Rotational 

Force/Karadeniz Rotasyonel Kuvveti) oluşturulmuştur.
19

 BSRF 

başlangıçtan itibaren hedef ülke sayısını geniş tutmuş ve Karadeniz, 
Kafkas, Balkan ve Baltık ülkelerinin hepsine yönelmiştir.

20
 Bu üs 

edinme ve kuvvet oluşturma faaliyetleri, Karadeniz’e yakın 

coğrafyalara yönelik operasyonlarda gerekli olan ikmal malzemelerinin 

tedariki açısından büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Karadeniz’de 
konuşlanmanın bir diğer aracı da, NATO’dur. Karadeniz’de güvenliğin 

sağlanması, terör faaliyetlerinin ve kaçakçılığın engellenmesi gibi 

gerekçelerle NATO, Karadeniz’deki BLACKSEAFOR ve KUH gibi 
deniz güvenliğiyle ilgili oluşumlarda kendi güçlerinin de yer almasını 

istemektedir.
21

 Bu duruma örnek olarak ABD, Rusya ev sahipliğinde 

Soçi’de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunlarında iki gemi ile denizden 
güvenliğe destek olabileceğini teklif etmiştir.

22
 Karadeniz’de ABD için 

önemli olan konulardan biri de, enerji nakliyatı ve güvenliğidir.
 

ABD’nin Karadeniz Bölgesi’ne yönelik “enerji güvenliği” söylemi, 

temelde arz çeşitliliğine, çoklu boru hatlarına ve RF’nin enerji 
tekelinin kırılmasına yöneliktir. Enerji nakil hatlarının yanında, aynı 

rotada uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı yapılması da ABD’nin 

ilgi alanı içindedir.  

Özetle, Amerika’nın Karadeniz Bölgesi’ne yönelik stratejileri 

NATO’nun genişlemesi, bölgede üs kurma, enerji politikası, yeni 

                                                   
19 Cahit Armağan Dilek, “ABD-Romanya Stratejik Ortaklığı; ABD Artık Sürekli 
Karadeniz’de”, http://www.21yyte.org/, (01.02.2014).  
20 BSRF Resmî İnternet Sayfası, http://www.marines.mil/unit/marforeur/Pages/ 
BSRF.aspx, (01.02.2014). 
21 Özarslan, a.g.m., s. 140. 
22 http://www.denizhaber.com.tr/turk-bogazlari/53700/uss-mount-whitney-ve-taylor-
istanbul-bogazindan-gecti-soci-olimpiyatlari.html, (01.03.2014). 
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inisiyatifler geliştirme ve Rusya’nın kontrol edilmesi başlıkları altında 

toplanabilir.
 23

 

c. Kıyıdaş Ülkelerin Karadeniz’e Yönelik Politikaları 

(1) Kıyıdaş Ülkeler 

Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin Karadeniz konusundaki politika 

ve beklentileri birbirinden farklılık göstermektedir. Ancak ülkeler 

bölgesel istikrar ve güvenlik, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi, 
sürdürülebilir kalkınma, ulaşım yollarının güvenliği gibi konularda 

benzer görüşlere sahiptirler. ABD ve AB çıkarları bölgenin istikrarlı, 

enerji yollarının güvenli, dış kaynaklı krizlerden uzak bir şekilde 
bulunmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, Romanya ve 

Bulgaristan’da ABD’nin üs edinmesi bu ülkeleri önemli hale 

getirmiştir. Ukrayna ve Gürcistan ise Batı bloğuna destek vermektedir. 

Bu sayede Batı ile yakın ilişkiler kuran bu devletler güvenliklerine 
katkı sağlamakta, ekonomik yardım almakta ve NATO nezdinde itibar 

kazanmaktadırlar. Rusya ile Batı arasında sıkışmış olan bu devletler, 

genel olarak Rus etkisinden kurtulmak istemektedirler. Ancak, enerji 
ve diğer ekonomik konularda Rusya’ya bağlı olan Ukrayna, Batı ile 

bütünleşme ve Rusya’ya enerji konusunda olan bağımlılığı yüzünden 

ikilemde kalmaktadır. 

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın İnternet sayfasının Romanya 

ile ilgili bölümündeki temel veriler kısmında yer alan bilgiye göre, 
Romanya’nın savunma, kanun uygulamaları, enerji, ekonomik gelişme 

ve çevre alanlarında Karadeniz bölgesindeki komşularıyla daha geniş 

kapsamlı iş birliği geliştirilmesine yönelik çabaları bu bölgede 

istikrarın geliştirilmesine yönelik Amerikan hedefini tamamlar nitelikte 
olduğu belirtilmektedir.

24
 Romanya yaptığı ikili anlaşmalar ile bölgede 

aktif rol oynamaya çalışmakta, Hazar petrollerinin Batıya 

aktarılmasında geçiş yolu olarak Köstence-Trieste hattından ekonomik 

                                                   
23 Mehmet Seyfettin Erol, Sertif Demir, “Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden 
Değerlendirmek”, Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 11, 2012, ss. 17-33. 
24 Dilek, a.g.m., s. 2. 
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kazanç sağlamaya çalışmaktadır. Bulgaristan, genel olarak AB ve 

ABD’nin Karadeniz konusundaki taleplerini desteklemekle birlikte, 
Romanya’ya göre daha tereddütlü bir yaklaşım sergilemektedir.

25
 

Ayrıca, Rusya ve Türkiye haricindeki kıyıdaş ülkelerin deniz 
çıkışları ancak Karadeniz ile gerçekleştirilmektedir. Bu durum bahse 

konu ülkelerin deniz ticaretinin tamamen Karadeniz’in istikrarına ve 

Karadeniz’e giriş yollarının güvenliğine bağlı olduğunu göstermesi 
açısından önem taşımaktadır. 

Bunun yanında, kıyıdaş ülkeler Türkiye’nin girişimiyle 
başlatılan BLACKSEAFOR ve KUH’a aktif olarak katılmaktadırlar. 

Kıyıdaş ülkelerin deniz unsurlarının bu kapsamda icra ettiği faaliyetler, 

NATO ile bütünleşmelerine katkı sağlamaktadır. Rusya-Gürcistan 
Savaşı ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi, bölgede istikrarsız 

bir durum oluşturmakta ve bu faaliyetlerin etkinliğini azaltmaktadır. 

BLACKSEAFOR ve KUH faaliyetleri kapsamında icra edilen 
faaliyetler, ABD’nin NATO yoluyla Karadeniz’e müdahil olması 

çabalarına engel olmaktadır.  

Özetle, Karadeniz’de olduğu iddia edilen güç boşluğu ABD ve 

AB tarafından doldurulmak istenmekte ve kıyıdaş ülkeler Batı ile 

yakın ilişkiler kurmaktadırlar. Bu durum, Rusya’nın kıyıdaş ülkeler 
üzerindeki ağırlığını azaltmaktadır. Türkiye açısından ise Karadeniz’in 

bir istikrar denizi olması istenmekte ve istikrara katkı sağlayacak 

girişimlerde bulunulmaktadır. 

(2) Rusya Federasyonu 

Rusya, tarihsel olarak her zaman ulusal güvenliği ve etki 

alanının korunması için kilit konumda olan Karadeniz’deki temel 

aktörlerden biridir. Rusya, bölgesel ve küresel güçlerin bölgedeki 
varlıklarının artışına karşılık kendi varlığını devam ettirmeye 

çalışmaktadır. Bu kapsamda, Rusya kontrolünde olmayan enerji 

                                                   
25 Sinan Ogan, “Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö 
Anlaşması”, http://www.turksam.org/tr/makale-detay/449-kuresel-mucadelenin-yeni-
rekabet-alani-karadeniz-ve-montro-anlasmasi, (07.02.2014). 
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aktörlerinin ve askerî koalisyonların oluşmasını önlemeyi 

amaçlamaktadır. Bunun yanında, kendi güvenliği ve bölgenin 
güvenliği için bölücülükle ve terörizmle mücadele faaliyetlerinde 

bulunmaktadır.
26

 

RF’nin güvenlik algısında en önemli unsur, istikrarsızlığa müsait 

sosyo-kültürel yapısı nedeniyle dağılma korkusudur. Bu bağlamda, 

1993’te ilan edilen “yakın çevre” politikasıyla, eski Sovyet 
coğrafyasını ekonomi ve güvenlik açılarından yaşamsal çıkar alanı ilan 

etmiştir. “Yakın çevre” politikası kapsamında sınırların korunması ve 

diğer güçlerin bu bölgeye girişinin engellenmesi amaçlanmıştır. Bu 
politika ile Rusya, Kafkasya’da Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan 

üzerindeki kontrolünü arttırmayı, askerî varlığı bölgede devam ettirmeyi 

ve bölge enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılmasını 

amaçlamıştır. Dolayısıyla ‘yakın çevre’ politikası, Rusya’nın, 
Karadeniz üzerinde tekrar egemen olmasının bir yöntemi olmuştur.

27
  

2008 yılındaki Rusya-Gürcistan Savaşı, Karadeniz’in güvenlik 

algısında değişimlere sebep olmuş; Karadeniz’in güvenliğinin bölgesel 

çatışmalarla doğrudan ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Rusya, Kafkaslar’da 

yeni askerî üslere sahip olurken, Batı’nın ağırlığı azalmıştır. Bu da 
Rusya açısından istenilen bir sonuç olmuştur. Rusya, AB’nin komşuluk 

politikasına olumsuz yaklaşmakta, ancak istikrarlı bölge arayışında 

aynı görüşe sahip bulunmaktadır. Rusya, Batılı müttefiklerinin meşru 
çıkarlarını gözettiğini belirtmekte; aynı şekilde de Batı’nın Rusya’nın 

çıkarlarını gözetmesini talep etmektedir.
28

 Bu kapsamda bölge ülkeleri 

üzerinde yaşanan çıkar çatışmaları, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak 

edilmesi örneğinde olduğu gibi Karadeniz’in istikrarını olumsuz 
etkilemektedir. 

Rusya, hâlihazırda deniz güvenliği konusunda, 

BLACKSEAFOR ve Karadeniz Uyum Harekâtı’nda Türkiye’yle 

                                                   
26 Turan, a.g.m., s. 2. 
27 Demir, a.g.m., s. 32. 
28 Turan, a.g.m., s. 4. 
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birlikte faal olarak görev almaktadır. Bu kapsamda, her iki ülkeyi de 

içine alan denizcilikle ilgili ya da genel bir güvenlik düzenlemesi 
Karadeniz’in güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır.

29
  

Özetle, Rusya, Karadeniz’in ve kıyıdaş ülkelerin kontrolünde 
Batı’ya karşı ağırlığını kaybetmek istememektedir. BLACKSEAFOR 

ve KUH faaliyetlerine katkı sağlamakta; NATO’nun faaliyetlerinin 

Karadeniz’e genişletilerek ABD ve AB’nin bölgeye etki etmesine karşı 
çıkmaktadır. 

Türkiye’nin Karadeniz’e Yönelik Girişimleri  

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, Karadeniz’de Türkiye için yeni 
bir açılım potansiyeli ortaya çıkmıştır. Oluşan bu potansiyeli 

değerlendirmek için, Türkiye, Karadeniz’in barış ve istikrarına katkı 

sağlamak maksadıyla çok boyutlu güvenlik politikaları geliştirmek 

durumunda kalmıştır. Balkanlar, Avrupa, Baltık kıyıları, Kafkasya ve 
Türkistan arasında bir geçiş alanı olan Karadeniz’in Türkiye açısından 

stratejik önemi nedeniyle, bölgede bulunan devletler ile Türkiye’nin iyi 

komşuluk ilişkileri ve iş birliği geliştirmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda, Türkiye Karadeniz’i bir “bölge” ve bir “deniz alanı” olarak 

algılamış; bu yönde politikalar geliştirmiştir. Bu algılama kapsamında, 

bölge anlayışını yansıtan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 
ve deniz merkezli BLACKSEAFOR, Karadeniz Uyumu Harekâtı ve 

Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu 

(BSCF) girişimleri gerçekleştirilmiştir.
30

  

a. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 

Türkiye’nin bölgesel girişimleri kapsamında 1992 yılında 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) kurulmuştur. KEİ, üyesi 

ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin 
birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili 

ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini 

                                                   
29 Özgür Özdamar, “Türkiye’nin Yeni Dış Politikasında Karadeniz Bölgesi”, Ortadoğu 

Analiz, Cilt 4, Sayı 41, 2012, ss. 21-29. 
30 Özarslan, a.g.m., s. 140. 
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çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz 

havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını amaçlamaktadır. 
Bu amaca ulaşmak için seçilen araç ise ekonomik iş birliğidir.

 
KEİ’nin 

kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’dır.
 31

 

KEİ Şartı’nın 1. maddesine göre, KEİ bölgesel bir ekonomik 

örgüt olarak kurulmuştur. KEİ Şartı’nın 4. maddesine göre, üye 
devletler KEİ tarafından kabul edilen ilkelere uygun olarak, üyelerinin 

millî ekonomilerinde sürdürülebilir kalkınmayı ve vatandaşların sosyal 

refahını sağlamayı amaçlamakta ve bu doğrultuda, beşerî, doğal ve 
diğer kaynakların daha etkin bir biçimde kullanılmasını 

hedeflemektedirler. Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda ticaret ve 

ekonomik kalkınma, bankacılık ve finansman, iletişim, enerji, ulaşım, 

tarım ve tarıma yönelik sanayi, sağlık ve eczacılık, çevrenin 
korunması, turizm, bilim ve teknoloji, istatistikî veri ve ekonomik bilgi 

değişimi, gümrükler ve diğer sınır yetkilileri arasında iş birliği, insan 

ilişkileri, örgütlü suçlarla ve uyuşturucu, silah ve radyoaktif madde 
kaçakçılığı, her türlü terör hareketi ve yasa dışı göçle mücadele 

alanlarında veya KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’nin alacağı kararlar 

doğrultusunda ilgili diğer herhangi bir alanda iş birliğinin 
gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

32
  

b. Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu / Black Sea Naval 
Cooperation Task Group (KADİGG-BLACKSEAFOR) 

Karadeniz’de çok uluslu bir deniz çağrı kuvvetinin oluşturulması 
fikri ilk olarak, 1998 yılında Varna/Bulgaristan’da icra edilen İkinci 

Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı’nda ortaya 

atılmıştır. 2001 yılında bu fikir eyleme dönüşerek, Bulgaristan 
Cumhuriyeti, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye 

Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nda 

                                                   
31 Dışişleri Bakanlığı Resmî İnternet Sayfası, http://www.mfa.gov.tr/karadeniz-
ekonomik-isbirligi-orgutu-_kei_.tr.mfa, (09.02.2014). 
32 Özarslan, a.g.m., s. 142. 
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belirtilen amaç ve ilkelere bağlılıklarını yineleyerek, bölgesel iş birliği 

faaliyetlerini yeniden canlandırmak, Karadeniz ülkeleri arasındaki iş 
birliğini geliştirmek ve bölgedeki istikrara katkı sağlamak maksadıyla, 

“BLACKSEAFOR” adı altında çok uluslu bir deniz görev grubu 

oluşturulmuştur. 2 Nisan 2001 tarihinde, taraflar arasında İstanbul’da 
“BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması” imzalanmıştır. Anlaşma genel 

prensipler, görevler, kuvvet yapısı, politik ve askerî süreç, komuta 

kontrol konuları ile kuvvetin idaresi hususlarını içermektedir. Kuruluş 

anlaşmasında BLACKSEAFOR’un görevleri arama ve kurtarma 
harekâtı, insani yardım harekâtı, mayın karşı tedbirleri harekâtı, çevre 

koruma harekâtı, iyi niyet ziyaretleri ve tüm taraflarca kararlaştırılan 

diğer görevler olarak belirtilmektedir. BLACKSEAFOR bahse konu 
görevlerin icrasındaki yeterliliğini ve karşılıklı kullanılabilirliği 

artırmak maksadıyla, aktivasyonlar kapsamında tatbikatlar icra 

etmektedir. BLACKSEAFOR, Kara veya Hava Kuvvetlerinden doğrudan 
bir katılım olmadan sadece Deniz Kuvvetleri unsurlarından oluşmakta; 

gerektiğinde ise diğer kuvvetlerin unsurları ile desteklenmektedir. 

Kuvvet ile ilgili siyasi kararlar, Dışişleri ya da Savunma 

Bakanlarının veya bunların yetkili kıldıkları temsilcilerin yapacakları 

toplantılar vasıtasıyla alınmaktadır. Karadeniz Deniz Kuvvetleri 
Komutanlar Komitesi (BSNC), BLACKSEAFOR’un konuşlandırma, 

görevlendirme ve diğer faaliyetlerinde genel yönlendirme ve 

kontrolüne yönelik icra makamı olarak tesis edilmiştir.  

Kuvvete tahsis edilen unsurlar kendi ülkelerindeki ana üslerinde 

bulunmakta ve müştereken hazırlanmış aktivasyon programlarına 

uygun olarak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine iştirak etmekte; 
beklenmedik durumlar için, taraflarca karar alınması halinde, gerekli 

uygun gücü teşkil etmek üzere bir araya gelmektedirler. 

BLACKSEAFOR, biri Komuta Kontrol Gemisi olmak üzere, tarafların 
tahsis edeceği en az dört ilâ altı gemiden müteşekkildir. Fırkateyn, 

muhrip, korvet, karakol botu, mayın tarama gemisi, amfibi gemiler, 

yardımcı gemiler ve tekneler BLACKSEAFOR’a tahsis edilebilmektedir. 

BLACKSEAFOR, Karadeniz’de kullanılmak amacıyla tesis 

edilmiştir; ancak gerektiğinde tarafların oydaşma ile alacağı karara 
göre başka bir yerde de görevlendirilebilir. Taraflardan herhangi biri 
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BLACKSEAFOR’un daha önce öngörülmemiş bir aktivasyonu için 

talepte bulunabilir. Ayrıca BLACKSEAFOR, Birleşmiş Milletler (BM) 
veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamındaki 

harekâtlarda, görev ve amaçlarına uygun olarak, diğer uluslararası 

faaliyetlerde de görevlendirilebilmektedir. 

BLACKSEAFOR, 2003 yılına dek yılda bir kez aktive edilmiş; 

2004 yılından itibaren ise Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere 
yılda iki kez aktive edilmeye başlanmıştır. BLACKSEAFOR 

kapsamında ilk aktivasyon, Türkiye sorumluluğunda 27 Eylül-16 Ekim 

2001 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. En son gerçekleştirilen     
22. aktivasyon ise 14 Ağustos-03 Eylül 2013 tarihleri arasında 

Ukrayna sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Bahse konu aktivasyona 

Bulgaristan’dan BGS Priboy mayın tarama gemisi, Romanya’dan ROS 

C.A. Eustatiu Sebastian korveti, Rusya Federasyonu’ndan RFS Bora 
hücumbotu, Türkiye’den TCG Turgutreis fırkateyni, Ukrayna’dan UPS 

Slavutych komuta kontrol gemisinin iştirak ettiği aktivasyon 

kapsamında Sinop ve Novorossiyk liman ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. BLACKSEAFOR Faaliyeti kapsamında; Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK personeli tarafından geliştirilen 

“Bilgisayardan Bilgisayara Muhabere Sistemi (FORESC)” 
kullanılması, arama-kurtarma eğitimleri, gemicilik, taktik manevra ve 

muhabere eğitimleri icra edilmiştir.
33

 

BLACKSEAFOR, askerî imkânları ve yetenekleri ile katkıları 

birbirinden farklı, siyasal geçmişleri de birbirine pek benzemeyen 

kıyıdaş ülkeleri ortak bir amaç etrafında toplayan ve benzeri olmayan 

bir koalisyon niteliğinde olmasına rağmen, üye ülkeler arasında 
bölgesel barışın ve güvenliğin geliştirilmesine büyük katkı 

sağlamaktadır.
34

 

 

                                                   
33 BLACKSEAFOR Resmî İnternet Sitesi, http://www.blackseafor.org/turkce/ 
kurulus.php, (18.02.2014). 
34Koçer, a.g.m., s. 34. 
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c. Karadeniz Uyumu Harekâtı (KUH) 

BLACKSEAFOR’a ilave olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

2004 yılında “Karadeniz Uyumu Harekâtı”nı başlatmıştır. KUH 

kapsamında Karadeniz’de sancak-varlık göstermek, keşif/gözetleme/ 
karakol faaliyetleri icra etmek, NATO ve/veya millî makamlarca 

terörizm/yasa dışı faaliyetlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen ticari 

gemileri izlemek, gerektiği ve yetki verildiği takdirde ticari gemileri 
sorgulamak ve boarding yapmak faaliyetleri icra edilmektedir. 

Karadeniz’de terörizm, kitle imha silahlarının yayılması ve diğer olası 

yasa dışı faaliyetlere karşı caydırıcılık sağlamak ve bu risklerle 
mücadele etmek amacında olan bu harekât, başlangıcından 2006 yılı 

sonuna kadar millî bir nitelik taşımış; 2006 yılından itibaren tüm 

sahildar devletler KUH’a davet edilmiştir. İkili çerçevede yapılan 

anlaşmalar yoluyla Rusya Federasyonu 2006, Ukrayna 2007 ve 
Romanya 2010 yıllarında KUH’a dâhil olmuşlardır. Bulgaristan ve 

Gürcistan ise KUH’a katılmaya istekleri oldukları konusunda görüş 

beyan etmişlerdir. KUH, NATO’nun Akdeniz’deki Etkin Çaba 
Harekâtı’nın maksat ve hedefleri ile uyumludur ve anılan NATO 

Harekâtı ile bilgi paylaşımına dayanan iş birliği içindedir. 

Karadeniz Uyumu Harekâtı fırkateynler, hücumbotlar, korvetler, 

karakol botları ve denizaltılardan oluşan bir görev grubu ile icra 

edilmektedir. Ayrıca, harekâta helikopterler, deniz karakol uçakları ve 
sahil güvenlik botları ile de destek sağlanmaktadır.

35
 

KUH kapsamında, Karadeniz’de icra edilen karakol faaliyetleri 
esnasında, yasa dışı faaliyetlere karıştıklarından şüphe duyulan ticaret 

gemiler tespit edilmekte ve izlenmektedir. Tespit edilen şüpheli ve 

dikkati çeken gemilere ilişkin bilgiler NATO makamlarına 
aktarılmaktadır. Bu bağlamda, bugüne kadar binlerce gemi tespit 

edilmiş ve kimlikleri belirlenmiştir.
36

 Bu kapsamda, KUH harekâtının 

                                                   
35 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resmî İnternet Sayfası, http://www.dzkk.tsk.tr/ 
denizweb/turkce/uluslararasi/KUH.php, (18.02.2014). 
36 Koçer, a.g.m., s. 35. 
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yasa dışı faaliyetlere karşı caydırıcılık sağladığı, Karadeniz’de artan 

ticari trafiğin daha emniyetli olarak sürdürülmesine ve Karadeniz’in 
istikrarına katkıda bulunduğu değerlendirilmektedir.  

ç. Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği 
Forumu (BSCF)

37
 

Bir diğer ortak girişim, 2006 yılında İstanbul’da icra edilen       

7. Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır Birlikleri/Sahil Güvenlik 

Komutanları Toplantısı’nda alınan karar çerçevesinde bölgedeki barış 

ve istikrarı geliştirmek, deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı 
faaliyetleri engellemek amacıyla kurulan Karadeniz’e Sahildar 

Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu (BSCF) olmuştur.  

Türkiye’nin girişimi ve öncülüğünde ilki 2000 yılında yapılan 

Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır Birlikleri/Sahil Güvenlik 

Komutanları Toplantıları kapsamında, 07-09 Kasım 2006 tarihleri 
arasında İstanbul’da icra edilen 7. toplantıda alınan karar çerçevesinde 

imzalanan anlaşmayla Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil 

Güvenlik İşbirliği Forumu (BSCF) kurulmuştur. BCSF, bölgedeki 
barış ve istikrarı geliştirmek, deniz yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu 

madde, mühimmat, patlayıcı, zehirli, ağır radyoaktif maddeler ve 

petrol kaçakçılığını, yasa dışı göç, terörizm ve diğer yasa dışı 
faaliyetleri engellemek; Karadeniz’deki seyir emniyeti ve güvenliğini 

güçlendirmek; doğal kaynaklarının korunması ve balıkçılık kurallarının 

ihlalinin ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla iş birliği tesis etmek; 

Karadeniz’in, arama kurtarma faaliyetlerini yakın koordine ve iş birliği 
ile daha etkin hale getirmek amacındadır.  

Özetle, Türkiye’nin Karadeniz’de önderlik ettiği bölgesel ve 
deniz alanındaki girişimler bölgenin istikrarına katkı sağlamakta, 

ülkeler arasında iş birliği faaliyetlerini artırmaktadır. İcra edilen bu 

faaliyetler, gelecekte bir “Karadeniz İşbirliği ve İstikrarı” nosyonu 

                                                   
37 Sahil Güvenlik Komutanlığı Resmî İnternet Sitesi, http://www.sgk.tsk.tr/baksan 
liklar/genel_sekreterlik/uluslararasi_iliskiler/uluslararasi_iliskiler.asp, (18.02.2014). 
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oluşturulması ve bu nosyonla istikrara yönelik örnek gösterilebilecek 

bir faaliyet alanı olmasına zemin hazırlamaktadır. 

Türk ve Kıyıdaş Ülkelerin Deniz Kuvvetlerinin Deniz 

Güvenliğine Katkıları  

Karadeniz ülkelerinin Deniz Kuvvetleri incelendiğinde, en güçlü 
aktörler olarak Rusya ve Türkiye ön plana çıkmaktadır. Rusya, deniz 

filosunu modernize etmek için 2020 yılına kadar 15 yeni savaş gemisi 

ve denizaltıyı Karadeniz Filosu’na katacağını açıklamıştır.
38

 Bu 

kapsamda, Karadeniz ülkelerinin deniz gücü kapasitesi aşağıda 
sunulmuştur.  

 

Tablo 1: Karadeniz Ülkelerinin Deniz Gücü
39

 

Ülkeler Denizaltı 
Büyük  

Su Üstü Gemisi 

Karakol 

Gemisi 
Mayın Gemisi 

Rusya40 1 5 16 9 

Ukrayna 1 1 10 5 

Gürcistan   17  

Türkiye41 14 16 32 28 

Romanya  3 3 5 

Bulgaristan  4 3 18 

 

                                                   
38 Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Raporu, “AB Ortak 

Güvenlik ve Savunma Politikasının Deniz Boyutu: Jeostratejik Deniz Sorunları ve AB 
İçin Sonuçları”, Belçika, Ocak 2013, s. 32. 
39 Janes Fighting Ships, https://janes.ihs.com/Grid.aspx, (20.02.2014). 
40 Rusya’nın sadece Karadeniz Donanmasına ait veriler gösterilmektedir.  
41 Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki deniz gücü yeteneği gösterilmektedir. 
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Karadeniz ülkelerinin Deniz Kuvvetleri incelendiğinde, 

hâlihazırda kümülatif kuvvetin Karadeniz’in güvenlik ve istikrarının 
tesisi ile BLACKSEAFOR ve KUH harekatlarına yeterli desteği 

sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Üye ülkelerden Gürcistan’ın 

kuvvet artırmaya gitmesi, görevlere aktif katılmasına fayda 
sağlayacaktır.  

Hâlihazırda kıyıdaş ülkelerin Deniz Kuvvetleri arasında 
BLACKSEAFOR kapsamında “Bilgisayardan Bilgisayara Muhabere 

Sistemi (FORESC)” kullanılması, arama-kurtarma eğitimleri, 

Gemicilik, taktik manevra ve muhabere eğitimleri icra edilmektedir. 
İcra edilen eğitimler ve Karadeniz’deki deniz kuvvetinin varlığı, 

Karadeniz’in istikrarına ve ülkelerin donanma personeli arasındaki iş 

birliği yeteneğini arttırmaktadır. Mayın tarama gemisi, korvet, 

hücumbot, fırkateyn ve komuta kontrol gemisi gibi farklı platformların 
iştirak etmesi, eğitimlere ve ülkeler arasındaki iş birliği ve güvene 

katkı sağlamaktadır. Deniz Kuvvetleri arasında tesis edilen bu güven 

ortamı, bölgenin istikrarına önemli katkı sağlamaktadır. 

KUH kapsamında denizde yasa dışı faaliyetler, terörizm gibi 

bölgenin istikrarına tehdit teşkil edecek faaliyetleri engellemek 
maksadıyla, şüphe duyulan ticaret gemiler tespit edilmekte ve 

izlenmektedir. Şüpheli gemi bilgileri, NATO makamlarıyla 

paylaşılarak deniz güvenliğini tehdit edecek unsurlara karşı tedbirler 
alınmaktadır. Bu kapsamda uluslararası boyutta bilgi paylaşımı ve 

bunun sonucunda, ticari gemilerin oluşturduğu beyaz resmin güncel 

olarak takip edilmesi sağlanmaktadır. KUH kapsamında bilgi 

paylaşımı, Akdeniz’e çıkabilecek şüpheli gemilere reaksiyon 
kapsamında proaktif bir avantaj sağlamaktadır. 

Sonuç 

Rusya, Kafkasya ve Orta Asya’ya yakınlığı nedeniyle enerji, 
nakil ve ulaşım yolları üzerinde bulunan Karadeniz, coğrafi konumu 

itibariyle jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip bir denizdir. Kafkasya 

ve Orta Asya’nın Batı’ya açılan kapısı olan ve uluslararası enerji 
taşımacılığının güzergâhını oluşturan Karadeniz havzası, Soğuk 

Savaş’ın sona ermesiyle, ABD ve AB uluslararası gibi aktörlerin 
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yeniden yapılandırılmasını düşündükleri coğrafyalardan biri hâline 

gelmiştir. Karadeniz’de NATO kapsamında ABD’nin etkinlik kurma 
çabaları ve AB’nin bölge ülkeleri üzerinde etkili olmaya yönelik 

politikaları, Rusya Federasyonu’nun Akdeniz’e açılmak için 

Karadeniz’de güçlenmeye çalışması bu durumun göstergeleridir. 

Karadeniz’de deniz ulaştırma yolları değişen uluslararası 

konjonktör paralelinde insan kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı, yasa 
dışı göç, uyuşturucu trafiği, korsanlık ve terör bağlantılı suçlara açık 

olması nedeniyle risk altındadır. Bu risklerin tehdide dönüşmesini 

engellemek için, ABD, Karadeniz bölgesinin de NATO sorumluluğuna 
dâhil edilmesi görüşünü benimsemiştir. Bu durum Karadeniz’de 

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin kurduğu dengeyi değiştirebilme 

potansiyeline sahiptir.  

Bu duruma karşılık olarak, Türkiye, Karadeniz’de “Risk Var, 

Tehdit Yok” tezini savunmaktadır. Bölgedeki güvenlik risklerinin 
tehdide dönüşmesini engellemek için, Türkiye öncülüğünde 

gerçekleştirilen bölgesel ve deniz alanlı faaliyetler bölgenin istikrarına 

katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda kurulan KEİ ekonomik iş birliğini 

amaçlamaktadır. Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla oluşturulan 
BLACKSEAFOR kapsamında icra edilen eğitimler ve Karadeniz’deki 

deniz kuvvetinin varlığı, Karadeniz’in istikrarına katkı sağlamakta ve 

ülkelerin donanma personeli arasındaki iş birliği yeteneğini 
arttırmaktadır. BLACKSEAFOR tarafından icra edilen faaliyetlerin, 

NATO’ya 2007 yılında katılan Bulgaristan ve Romanya ile NATO 

üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan’ın Deniz Kuvvetlerinin 

ünsiyetlerine katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Karadeniz Uyum 
Harekâtı kapsamında icra edilen faaliyetlerin bölge güvenliğine ve 

NATO güvenlik mimarisine katkılarının ortaya çıkardığı sinerjinin 

bölge ülkelerine harekâta katılma yönünde tavsiyede bulunmasına ve 
diğer kıyıdaş ülkelerin de KUH’a katılmak konusundaki isteklerinin 

artmasına yol açtığı değerlendirilmektedir. İcra edilen harekâtın her 

platformda gündemde tutulması ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin 
harekâta katılımı yönündeki girişimlere devam edilmelidir.  

Sonuç olarak, Karadeniz havzasının istikrarı esas olarak, 
Karadeniz’i çevreleyen bölgede bulunan ülkelerin istikrarının 
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sağlanması, ülkeler arasında iş birliği faaliyetlerinin artırılması ve 

bölgede yasa dışı faaliyetlerin engellenmesiyle mümkündür. 
Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştirilen iş birliği ve güvenlik 

kapsamında icra edilen faaliyetler, ABD, AB ve Rusya gibi aktörler 

için bölgenin bir mücadele alanına dönmesine engel olmaktadır. İcra 
edilen bu faaliyetler, gelecekte bir “Karadeniz İş Birliği ve İstikrarı” 

nosyonunun oluşturulması ve bu nosyonla istikrara yönelik örnek 

gösterilebilecek bir faaliyet alanı kurulmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bu nedenle, Karadeniz’i ortak kullanan, müşterek tatbikat yapan, bilgi 
paylaşımında bulunan ve Karadeniz’in güvenliğini tesis etmeyi 

amaçlayan deniz gücünün Karadeniz’in istikrarına büyük katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Karadeniz’in Güvenliği ve İş Birliği Politikaları 

Kapsamında Akaryakıt Kaçakçılığı 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

Assesment of Fuel Smuggling Activities Regarding 

Black Sea Security and Cooperation Policies 
 

Hakan DİŞLİ
*
 

 

Öz 

Türkiye, dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerden 
birisi olmasının yanında dünyanın en ucuz akaryakıtını kullanan 

ülkelerle komşudur. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, sahillerin 

uzunluğu ve kontrolünün zorluğu gibi etkenler özellikle deniz yoluyla 

yapılan akaryakıt kaçakçılığına zemin hazırlamaktadır. Gemilerle 
yapılan kaçakçılık büyük oranda Karadeniz ülkelerinden Bulgaristan, 

Romanya ve Ukrayna üzerinden İstanbul Boğazı, Marmara ve 

                                                   
* SG Yzb., Deniz Harp Akademisi 2. Sınıf Öğrenci Subay, e-posta: hdisli@mynet.com.  
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Karadeniz kıyılarına istinaden yapılmaktadır. Bölge güvenliğine katkı 

sağlamak amacı ile Türkiye’nin inisiyatifi ile oluşturulan Karadeniz’e 
Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu (BSCF), 

BLACKSEAFOR ve Karadeniz Uyum Harekâtı (KUH) gibi 

yapılanmalar yasa dışı faaliyetlerin önlemesi kapsamında büyük önem 
arz etmektedirler. Ayrıca, yasa dışı suçlarla mücadele faaliyetlerinde 

mevcut AB oluşumlarından Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi 

(SECI) ve Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) gibi bölgesel 

kuruluşların, suçun önlenmesi ve izlenmesi kapsamında bölgenin 
güvenliğine katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt Kaçakçılığı, Karadeniz’in 

Güvenliği, KUH, SECI, OLAF. 

 

Abstract 

It is an anomaly that gas prices in Turkey is nearly the highest in 
the world, while its neighbors enjoy the lowest gas prices. This 

paradox along with the unique geographic position of Turkey causes 

fuel smuggling at sea to become a profitable sector. In this study, it is 

aimed to analyze the issue of fuel smuggling at sea, along with the 
preventive measures taken by Turkey and Black Sea states. Most of the 

smuggling ships operate in Black Sea, smuggling fuel from Bulgaria, 

Romania and Ukraine to Turkey through Istanbul Strait or Black Sea 
coastal towns. Turkey introduced important initiatives to prevent all 

illegal activities in the Black Sea region. These are Black Sea 

Coordination Forum (BSCF), BLACKSEAFOR and BLACKSEA 

Harmony. In the future, EU seems to be more involved with the issues 
of Black Sea region through its member states. Therefore, it is assessed 

that EU’s contribution through South Eastern Europe Cooperation 

Initiatives (SECI) and European Anti-Fraud Office (OLAF) for the 
Black Sea can help the illegal activities more specifically fuel 

smuggling to be reduced to the desired level.  

Key Words: Fuel Smuggling, Black Sea Security, OBSH, SECI, 

OLAF. 
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1. Giriş 

Türkiye coğrafyası itibari ile üç kıtanın kesişim noktasında 

bulunmakla birlikte ülkeler arası yapılan ticaretlerde de bir transit ülke 

konumundadır. Gerek coğrafyası gerekse ekonomik durumu göz önüne 
alındığında, ülkemizde insan kaçakçılığından uyuşturucu 

kaçakçılığına, akaryakıt kaçakçılığından elektronik eşya kaçakçılığına 

değin muhtelif tipte kaçakçılık yapılmaktadır. Bunlardan, son yıllarda 
en sık rastlananı, akaryakıt kaçakçılığıdır. Akaryakıt kaçakçılığı hacim 

olarak en yaygın olan kaçakçılık türlerindendir.
1
 Dünya ham petrol 

rezervlerinin yaklaşık %50’sine
2
 sahip Orta Doğu coğrafyasına komşu 

durumda bulunan Türkiye
3
, çeşitli iç ve dış etkenler nedeniyle 

akaryakıt kaçakçılığı yapılan ülke konumundadır. Ülkemizde üretilen 

2,5 milyon ton petrolün yanı sıra, Türkiye yılda 22 milyon ton ham 

petrol ithal etmektedir. Yıllara göre dağılımını incelediğimizde ise, 
yıllık petrol üretim miktarının ithal edilen petrole oranının değişmediği 

ve %10 civarında kaldığı görülmektedir.
4
 Ayrıca bu kapsamda yapılan 

ayrıntılı projeksiyon
5
 çerçevesinde, akaryakıt piyasasının %10’luk 

kısmının yurda kaçak yollarla sokulan akaryakıt ve akaryakıt 

ürünlerinden oluştuğu; ülkemizde bir yıl içerisinde tüketilen yaklaşık 

25 milyon ton civarındaki akaryakıtın yanı sıra, 2,5 milyon ton 

                                                   
1 Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/238), 2005.  
2 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_ 
world_energy_ 2013.pdf (02.02.2014). 
3 Müslüme Narin,”Avrasya Bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinin Enerji Kaynakları ve 
İletim Hatlarının Türkiye’ye Katkıları”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Journal 

of Turkish World Studies),Cilt: VI, Sayı: l, İZMİR 2006, Sayfa: 151-167. 
4 Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Sektör Raporu, 2013 
5 2005 yılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu kapsamında Ticaret Odaları 
tarafından oluşturulan akaryakıt ithalat verileri, yurtiçi satış verilerinin 
karşılaştırılması, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kolluk birimlerinin yıllık 
raporları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kayıt ve istatistikleri ile Türkiye İstatistik 
Kurum Raporları incelenerek oluşturulmuştur. 
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akaryakıtın yurda kaçak yollarla girdiği ve kaçak giren miktarın 

%75’inin motorin olduğu ifade edilmektedir.
6
  

Bu çerçevede devletin gelir kaybının yıllık altı milyar TL, son 

10 yıllık kaybının ise 60 milyar TL civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Ayrıca, ülkemizdeki kayıtlı araç miktarı son 10 yılda    

10 milyondan 18 milyona ulaşarak % 80 oranında artmasına rağmen,
7
 

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’nin yıllık satış 
oranlarındaki artış hızının düşmüş olması da Türkiye’deki kaçak 

akaryakıt miktarı konusunda önemli ipuçları vermektedir.
8
 

Akaryakıt kaçakçılığı deniz sınırımızın olduğu bölgelerde 

genellikle büyük tanker gemileriyle, Güneydoğu sınırımızda 

kamyonların depolarında ve Doğu sınırımızda ise at veya katırlarla 
sınır hattını aşarak yapılmaktadır. Ülke ekonomisine zarar veren ve 

aynı zamanda insan ve çevre sağlığını da olumsuz etkilediği bilinen bu 

sorunun çözümüne yönelik birçok çalışma yapılmasına rağmen, sorun 
hâlen çözüme kavuşturulamamıştır.  

Çözüme kavuşturulamamasının başlıca nedenleri arasında, 
ülkemizin akaryakıt üretiminin yetersiz olması sebebiyle %90’ına 

yakınının ithal edilmesi ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma 

Değer Vergisi (KDV) oranlarının yüksekliği nedeniyle akaryakıtın 
maliyeti ile piyasa fiyatı arasındaki farkın yüksek olması gelmektedir. 

Bu faktörler akaryakıt kaçakçılığına olan eğilimi artırmış ve 

kaçakçılıktan elde edilen gelirin yüksek olması nedeniyle de suç 

oranlarında artışlar meydana gelmiştir. İdareciler tarafından cezai 
müeyyidelerin artırılmasından kontrollerin sıklaştırılmasına kadar 

birçok değişik düzenleme yapılmasına rağmen, fiyat oranlarındaki 

artışlar nedeniyle ülkemizde bahse konu kaçakçılık faaliyeti hâlen 
yüksek oranda devam etmektedir. 

                                                   
6 Ankara Ticaret Odası (ATO), Kaçak Ekonomisi Raporu, 2006. 
7 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 2013. 
8 Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ), 2010-2013 Finansal 

Raporları. 
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Enerji kaynaklarına bağımlı ülke sınıfında bulunan Türkiye
9
, 

dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerden birisi olmasının 
yanında dünyanın en ucuz akaryakıtını kullanan ülkelerle komşudur.

10
 

Çok düşük bedelle akaryakıt temin edilecek ülkelere komşu olması, 

kara sınırının yanında üç tarafının denizlerle çevrili olması, sahillerin 
uzunluğu ve kontrolünün zorluğu gibi etkenler özellikle deniz yoluyla 

yapılan akaryakıt kaçakçılığına zemin hazırlamaktadır. 

Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından 2006’da 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ve Petrol Sanayi Derneği 

(PETDER) raporları ve istihbarat verilerine dayanılarak hazırlanan 
bilgi notunda kurumlar arasında koordinasyon sağlanamaması ve 

cezaların hafif kalması sebebiyle kontrol altına alınamayan akaryakıt 

kaçakçılığının ülke güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığı belirtilmiştir. 

Yasa dışı faaliyet için sınır kapıları, limanlar ve açık deniz 
kullanılırken kaçak olarak yurda getirilen 2,5 milyon ton civarındaki 

akaryakıtın beşte biri olan yaklaşık 500 bin tonluk miktarı gemilerle 

yapılmaktadır. 

Gemilerle yapılan akaryakıt kaçakçılığı büyük oranda Karadeniz 

ülkelerinden Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna üzerinden İstanbul 
Boğazı, Marmara ve Karadeniz kıyılarına istinaden yapılmaktadır. 

Bahse konu ülkelerden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin 

önlenmesi ve ülkeler arası iş birliği ve koordinasyonun kurulması son 
20 yılda Karadeniz’in güvenliği ve bölge ülkelerin ekonomik 

gelişmelerinin sağlıklı olması için vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Özellikle Bulgaristan ve Romanya’nın 2007 yılında Avrupa 

Birliği’ne üye olması ile birlikte, bu ülkelerin Schengen alanına dâhil 
olabilmesi için gerekli Schengen şartlarını sağlaması ve bu kapsamda 

                                                   
9 Bilgehan Emeklier, Nihal Ergül, “Petrolün Uluslararası İlişkilerdeki Yeri: Jeopolitik 
Teoriler ve Petropolitik”, Bilge Strateji Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2010, s. 59. 
10 http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ (01.02.2014). 
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kaçakçılık ve organize suçlar ile yolsuzluk iddialarının çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir.
11

  

Bu kapsamda bölge güvenliğine katkı sağlamak amacıyla, 

Türkiye’nin inisiyatifi ile 2001 yılında oluşturulan BLACKSEAFOR 
ve 2004 yılında oluşturulan Karadeniz Uyum Harekâtı (KUH) ve 2006 

yılında başlatılan Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik 

İşbirliği Forumu (BSCF) gibi yapılanmalar da büyük önem arz 
etmektedir. Bunlar arasında özellikle BSCF ve KUH bölgede akaryakıt 

kaçakçılığının azaltılmasında önemli katkılar sağlamıştır.
12

 

2. BLACKSEAFOR, KUH ve BSCF’nin Yasa Dışı 

Faaliyetlere Etkisi 

Türkiye, 2001 yılında Rusya Federasyonu, Bulgaristan, 

Gürcistan, Romanya ve Ukrayna devletlerinin taraf olduğu 

Karadeniz’de terörizm, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı ile kitle 
imha silahlarının yayılmasına karşı ortak bir araç olarak 

kullanılabilmesini mümkün kılacak çok uluslu bir deniz kuvveti olan 

BLACKSEAFOR oluşumunu gerçekleştirmiştir.
13

 Bu oluşumdan üç yıl 
sonra, aynı çalışmalara paralel olarak, 2004 yılında Karadeniz’in açık 

deniz alanlarında ve karasuları içerisinde KUH uygulamasını 

başlatmıştır. 

NATO’nun Akdeniz’de devam eden “Etkin Çaba Harekâtı”nın 

(Operation Active Endeavour) amaçlarıyla ve hedefleriyle uyumlu olan 
bu uygulama, Karadeniz’de belirsiz aralıklarla karakol faaliyetlerinde 

                                                   
11 Schengen Alanına katılmak için Romanya ve Bulgaristan tarafından 2011 yılında 
Avrupa Parlamentosuna teklif götürülmüştür. Ancak her iki ülkenin de yolsuzlukla 
mücadele tedbirlerinde ve organize suçlarla mücadele alanında eksiklikleri olduğu ileri 
sürülerek bu istekleri Eylül 2011’de yapılan Bakanlar Kurulu tarafından reddedilmiştir. 
12 Bahadır Bumin Özarslan, “Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de Güvenlik Politikaları 
ve Türk-Rus İlişkileri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish 

World Studies, XII/1, 2012, s. 135-166. 
13 BLACKSEAFOR Resmî İnternet Sitesi, http://www.blackseafor.org/turkce/ 
kurulus.php (18.01.2014). 
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bulunarak yasa dışı faaliyetlere karıştıklarından şüphe duyulan ticaret 

gemilerini tespit etmek ve izlemek amacıyla hayata geçirilmiştir.
14

  

Bu çerçevede yürütülen KUH uygulaması kapsamında, binlerce 

temas gerçekleştirilmiş ve bu temasların tamamına yakını teşhis 
edilmiştir. Şüpheli gemiler ve teşhis edilen temaslar, NATO Deniz 

Komuta-Kontrol-Bilgi Sistemi’yle NATO devletlerine ve ilgili 

makamlara da bildirilmektedir.  

Yine Türkiye’nin girişimi ve öncülüğünde, Bulgaristan, 

Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’nın katılımı ile 
2000 yılında başlatılan Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır Birlikleri/ 

Sahil Güvenlik Komutanları toplantıları çerçevesinde 2006 yılında 

alınan karar ve imzalanan anlaşma ile BSCF kurulmuştur.
15

 BCSF’nin 
kuruluş amaçları arasında bölgedeki barış ve istikrarı, Karadeniz’e 

sahildar devletler arasındaki güven ve güvenlik temelinde geliştirmek; 

deniz yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu madde, mühimmat, patlayıcı, 
zehirli, ağır radyoaktif maddeler ve petrol kaçakçılığını, yasa dışı göç, 

terörizm ve diğer yasa dışı faaliyetleri engellemek; tarafların Sınır 

Birlikleri/Sahil Güvenlik Teşkilatları arasında mevcut iş birliğini 

geliştirmek ve Karadeniz’deki seyir emniyeti ve güvenliğini 
güçlendirmek öncelikli olarak sıralanmıştır. 

Bu oluşumlar aracılığıyla yasa dışı faaliyetlerin caydırılması, 

deniz ticaretinin daha güvenli bir hale gelmesi, İstanbul Boğazı’nın 

daha güvenli bir konuma ulaşması, akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerinin 

azalması gibi olumlu gelişmeler yaşanmıştır.  

3. Avrupa Ülkelerindeki Mevcut Yapılanmaların Karadeniz 

Bölgesi Güvenlik Faaliyetlerine Etkileri 

Bölge ülkelerinden 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın 
AB’ye üyeliklerinin tamamlanması, Türkiye’nin devam eden müzakere 

                                                   
14 Genelkurmay Başkanlığı Resmî internet Sitesi, http://www.tsk.tr/Karadenizin_ 
Deniz_Guvenligi.htm.(01.02.2014). 
15 Sahil Güvenlik Komutanlığı Resmî İnternet Sitesi, http://www.sgk.tsk.tr/baskanlik 
lar/genel_sekreterlik/uluslararasi_iliskiler.asp (02.02.2014). 
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süreci ve Ukrayna’nın hâlihazırdaki ve gelecekteki durumu dikkate 

alındığında Güneydoğu Avrupa bölgesinin tamamıyla bir AB toprağına 
dönüşebileceğini öngörmek mümkündür. Bu kapsamda akaryakıt 

kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve yolsuzluk gibi 

yasa dışı suçlarla mücadele faaliyetlerinde Avrupa’da mevcut 
oluşumlarının büyük katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

Hâlen Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de etkin faaliyet gösteren 

Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (South Eastern Europe 

Cooperation Initiatives-SECI) ve Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi 
(European Anti-Fraud Office-OLAF) gibi bölgesel kuruluşlar, suçun 

önlenmesi ve izlenmesi kapsamında bölgenin güvenliğinde etkili 

olabilecek kuruluşlar arasındadır. 

a. Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi 

SECI, 1990’lı yılların ortalarından beri Güneydoğu Avrupa 

olarak adlandırılmaya başlanılan ve Balkanlar ile Slovenya’yı içine 
alan bölgedeki ülkeler arasında iş birliğini ve istikrarı arttırmak 

amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin girişimi ile kurulan bölgesel 

bir örgüttür.  

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, 

Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, 
Türkiye ve Yunanistan SECI üyesi ülkelerdir. ABD, Avusturya, Çek 

Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, İsviçre ve Rusya Federasyonu ile Avrupa 

Birliği (AB) ve Dünya Bankası da SECI’ye destek veren ülke ve 

uluslararası örgütlerdir.  

SECI, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında bölgesel iş birliği ve 

istikrarı teşvik ederek, bölge ülkelerinin Avrupa Birliği’ne uyumunu 
kolaylaştırmak amacıyla 5-6 Kasım 1996 tarihlerinde Cenevre’de 

yapılan bir toplantı ile AB-ABD Ortak Anlayış Noktalarını (Points of 

Common EU-US Understanding) temel alarak kurulmuştur. 6 Kasım 
1996’da imzalanan “Amaçlar Bildirgesi”nde, SECI’nin bölgesel 

ekonomik sorunlar ile çevre sorunlarının tartışılabileceği ve bu sorunlara 

karşı ortak tutum izlenebileceği bir forum olacağı dile getirilmiştir.  

Aynı belgede, ayrıca, SECI’nin bölgede var olan diğer proje ve 

önerilere müdahale etmeyeceği, tersine AB’nin öncülüğündeki 



Karadeniz’in Güvenliği ve İş Birliği Politikaları Kapsamında  

Akaryakıt Kaçakçılığı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

 

girişimler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve Merkezi Avrupa 

Girişimi (CEI) gibi bölgesel iş birliğini hedefleyen diğer oluşumlarla 
iletişim halinde olacağı belirtilmektedir.

16
  

b. Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi  

Günümüzde yolsuzluk; hukukun üstünlüğünü, demokrasi ve 
insan hakları kavramlarını tehdit eden, iyi yönetişim, dürüstlük ve 

sosyal adaleti zedeleyen, serbest rekabeti ortadan kaldıran, ekonomik 

kalkınmayı engelleyen, demokratik kurumların istikrarını ve toplumun 

ahlaki değerlerini tehlikeye atan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

AB’de de yolsuzluk kavramı sürekli gündemde olup, Birliğin 
hassas olduğu konulardan birisidir. Bu nedenle, Avrupa Topluluklarının 

mali çıkarlarının korunması amacıyla Komisyon, Birliğin Teftiş 

Kurulu niteliğindeki Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi’ni (OLAF) 

kurarak, Birlik içinde yolsuzlukla mücadeleye verdiği önemi göstermiştir. 

Bununla birlikte, Avrupa Toplulukları Kurucu Anlaşması      
280. maddesi “Topluluk ve üye/aday ülkelerin Topluluğun çıkarlarına 

halel getirecek sahtecilik ya da diğer yasa dışı eylemleri önleyecekleri, 

üye/aday ülkeler kendi çıkarlarını etkileyen sahteciliğe karşı koydukları 

önlemlerle Topluluk çıkarlarını etkileyen sahteciliğe de karşı 
koyacağı” hükmünü içermektedir. Bu nedenle, her yeni üye/aday ülke, 

ulusal idari yapısına uygun olarak, Topluluk çıkarlarının korunmasının 

yasal, idari ve operasyonel yönden koordinasyonundan sorumlu bir 
Sahtecilikle Mücadele Koordinasyon Servisini (AFCOS) kurmuştur. 

4. Karadeniz’de Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri ve Örnek 

Olaylar 

Bölge güvenliğine katkı sağlamak ve akaryakıt kaçakçılığı gibi 
yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi kapsamında ülkeler arasında iş birliği 

ve sıkı koordinasyon hususları büyük önem arz etmektedir. Her ne 

kadar BLACKSEAFOR, KUH ve BSCF gibi oluşumlar bu faaliyetlerin 

                                                   
16 Dışişleri Bakanlığı Resmî İnternet Sitesi, http://www.mfa.gov.tr/guneydogu-avrupa-
isbirligi-girisimi-_seci_.tr.mfa (15.01.2014). 
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önlenmesi hususunda katkı sağlasa da akaryakıt kaçakçılığı konusunda 

yaşanan olaylar ve yapılan kaçakçılık yöntemleri incelendiğinde, bahse 
konu oluşumlara ek olarak ülkeler arasında sürekli bilgi paylaşımı ve 

mücadelede ortak kararlılık ilkelerinin oluşturulması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Karadeniz ve Kafkasya genelinde yaşanmış birkaç örnek 
olay ile konunun önemi anlaşılabilecektir. 

Örnek Olay 1: 

X şirket tarafından Türkiye’den Nahçivan’a 1,5 milyon ton 

benzin ihraç edildiği gösterilmektedir. Nahçivan nüfusunun 400 bin 
kişi civarında olduğu değerlendirildiğinde kişi başı bebekler dâhil 

yaklaşık 3750 litre akaryakıt düştüğü hesap edilmektedir.  

Bahse konu miktar ve bölgedeki kayıtlı araç sayıları ile yıllık 

kullanım istatistikleri dikkate alındığında akaryakıtın gerçekte 

yurtdışına gitmediği, yurtiçinde dağıtıldığı anlaşılmaktadır. 

Çözüm Önerisi: 

Şirketler tarafından ihracat yapılan ülkeler ile sürekli bilgi 

paylaşımı yapılmasının ve ihracat rakamlarının karşılaştırılmasının 
şirketlerin yaptığı faaliyetlerin takibi açısından önem arz ettiği 

değerlendirilmektedir. Bu şekilde sıkı koordinasyon ile gerçek dışı 

ortaya çıkan rakamların tespit edilmesinin kolaylaşacağı ve yasa dışı 
suçlarla mücadele faaliyetlerinde etkinliğin artacağı değerlendirilmektedir. 

Örnek Olay 2:  

İncelemeler esnasında, 2000 yılında yüzme yeterliliğini 

kaybettiği için Ukrayna’da ‘çürüğe çıkarılmış’ hurda bir geminin sahte 
belgelerle ‘transit gemi’ statüsünde gösterilerek, gümrüksüz motorin 

satışı yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
17

 

Ukrayna’da 2000 yılından beri çürümeye terk edilmiş denize 

elverişlilik belgesi olmayan bir tankerin sahte belgelerle transit gemi 

diye tanıtılarak Türk limanından binlerce ton mazotu almış gibi 
gösterildiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde yakıtını Türkiye’de aldığı 

                                                   
17 Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/238), 2005. 
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görülen bir gemi sahibi, söz konusu tarihte Kuzey Afrika’daki bir 

başka limanda yükleme yaptığını bildirmiştir. Bu arada olayı araştıran 
Denizcilik Müsteşarlığı müfettişleri de adı geçen gemilerin 

jonerlerinde (gemi izleme sistemi) yaptıkları incelemelerde, 

Türkiye’ye hiç gelmediklerini belgeleri ile ortaya koymuştur.
18

 

Çözüm Önerisi: 

Bahse konu olay incelendiğinde kamu kurumları ve kolluk 

birimleri arasında herhangi bir koordinasyonun ve anlık bilgi 

paylaşımı/görüntüleme sisteminin zayıf olduğu görülmektedir. 
Gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile takip edildiği, liman 

Başkanlıkları tarafından liman giriş/çıkış kayıtlarının tutulduğu, 

donanma gemileri/SG gemileri tarafından sorgulanıp kayıt altına 
alındığı, acenteler tarafından kayıtlarının tutulduğu vb. gibi faaliyetler 

düşünüldüğünde; bu kadar kayıt altında bahse konu hayali geminin 

tespit edilememesinin tek nedeninin kurumlar arası ve ülkeler arası 
koordinasyonsuzluktan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

5. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Karadeniz’de Akaryakıt 

Kaçakçılığı Önleme Faaliyetleri ve Bölge Güvenliğine Katkıları 

Kolluk kuvveti olarak Karadeniz Bölgesinde MEB sahalarımız 
dâhil olmak üzere aralıksız faaliyet gösteren Sahil Güvenlik 

Komutanlığı deniz ve hava unsurları, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi 

kapsamında bölgenin güvenliğine ve dolaylı olarak ta ekonomisine 
katkı sağlamaktadır. 

2004 yılında balıkçı gemileri ve ticari faaliyetlerde bulunan 
diğer gemiler için akaryakıttan alınan ÖTV’nin sıfırlanması ve 2005 

yılında oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından akaryakıt 

kaçakçılığının bölgeler bazında ayrıntılı olarak incelenmesi neticesinde 
alınan yasal tedbirler ile cezaların artırılması, özellikle Karadeniz 

Bölgesinde deniz yoluyla gemiler ile yapılan akaryakıt kaçakçılığı 

faaliyetlerinin caydırılmasında bir miktar etkili olmuştur.  

                                                   
18 http://www.denizhaber.com/HABER/3681 (15.01.2014). 
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Ayrıca son yıllarda bölgedeki gemiler tarafından alınan ÖTV’siz 

akaryakıtın gerçekte kullanılmayarak ve jurnaller üzerinde sarf edildi 
olarak gösterilerek kara araçlarına (minibüs, iş makineleri vb.) piyasa 

fiyatına göre daha makul bir fiyata satılması ile dolaylı bir kaçakçılık 

faaliyeti başlamıştır. Bu faaliyetler nedeniyle deniz yoluyla yapılan 
akaryakıt kaçakçılığı faaliyetleri için oluşturulan projeksiyonlarda 

önemli bir değişikliğin olmayacağı değerlendirilmektedir. 2006-2013 

yılları arasında ÖTV’siz yakıt kullanımı hariç ülke genelinde 

yakalanan kaçak akaryakıt olay dağılımı Şekil 1-1’de belirtilmiştir. 
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Şekil 1-1: Bölgelere ve Yıllara Göre Yakalanan  

Kaçak Akaryakıt Olay Dağılımı
19

 

 

2006-2013 yılları arasında bölgelere göre olay sayıları 
incelendiğinde ise, yine Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde Ege ve 

Akdeniz’e oranla yoğunluk miktarlarının fazla olduğu görülmektedir. 

                                                   
19 Sahil Güvenlik Komutanlığı 2006-2013 Yıllık İdari Faaliyet Raporları. 
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6. Sonuç  

a. Akaryakıt kaçakçılığının bir ayağının yurtdışı olduğu ve 

uluslararası boyutunun mevcudiyeti de dikkate alınarak, sınır aşan suç 

ve yolsuzluklarla mücadele amacıyla oluşturulan AB Komisyonu 
içinde bağımsız bir soruşturma birimi olan ve Birliğin mali çıkarlarını 

etkileyen her türlü sahtecilik ve illegal faaliyetlerle mücadele eden 

OLAF gibi kuruluşlar ile SECI gibi uluslararası kuruluşların, suçun 
önlenmesi ve izlenmesi kapsamında, Bulgaristan ve Romanya’nın    

AB üyesi olması ve Türkiye’nin de müzakere sürecinin devam etmesi 

göz önüne alındığında bölgenin güvenliğine katkı sağlayabileceği ve 
bu kapsamda bu kurumlardan faydalanmak üzere daha fazla 

girişimlerde bulunulmasının faydalı olacağı, 

b. BLACKSEAFOR, KUH ve BSCF gibi oluşumların 

Karadeniz’in güvenliğine, bölgedeki iş birliği faaliyetlerine katkı 

sağladığı ve özellikle KUH’un akaryakıt kaçakçılığı gibi yasa dışı 
faaliyetlerin önlenmesi kapsamında olumlu etkilerinin olduğu, 

c. Romanya ve Bulgaristan’ın bir an önce Schengen şartlarını 
sağlayarak Schengen alanına dâhil olmak istemesi kapsamında 

çalışmalarına devam ettiği göz önüne alındığında, yasa dışı suçlarla 

mücadele kapsamında bölge ülkeleri arasında koordinasyon ve iş 
birliği faaliyetleri ile sıkı denetimlerin sürekliliğinin sağlanmasının ve 

bilgi paylaşımının artırılmasının bölge ülkeleri için ekonomik 

avantajlar da sağlayacak şekilde katkı sağlayacağı, 

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanan kaçak 

akaryakıt miktarları, yapılan usulsüzlükler ve miktarlar incelendiğinde 

deniz yoluyla yapılan akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerinin Karadeniz 
kıyıları, İstanbul Boğazı ve Marmara kıyılarında yoğun olarak icra 

edildiği; bunun sebebinin ise yurda kaçak yollarla sokulan akaryakıtın 

çoğunlukla Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden 
getirilmesinden kaynaklandığı; kurumların koordinasyonu ve sıkı 

denetimlerin artırılması ile bahse konu kaçakçılık faaliyetlerinin 

azaltılabileceği; özellikle de gerçekleştirdiği ortak soruşturmalar ve 
bölgesel operasyonlar ile sınır aşan suçlarla mücadelede operasyonel 

kolluk merkezi haline gelmiş Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama 
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Merkezi (SELEC)
20

 gibi kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerinin 

artırılmasının fayda sağlayacağı, 

d. Deniz araçlarına uygulanan ÖTV’siz yakıt uygulamasının 

başta Karadeniz ve Marmara Bölgesi olmak üzere kaçakçılığın 
azaltılması yönünde kayda değer herhangi bir olumlu etkisinin 

olmadığı; bahse konu kaçakçılık faaliyetlerinin sonlandırılabilmesi 

maksadıyla tüm ülke çapında akaryakıt üzerinden alınan ÖTV 
vergilerinin azaltılarak satış fiyatlarının bölge ülkeleri ile eşit 

seviyelere getirilmesinin faydalı olacağı ve bu kapsamda kaçak olarak 

piyasada işlem gören akaryakıtın da kayıt altında satılmaya başlaması 
ile birlikte ülkemiz dâhil bölge ülkelerin de ekonomik kayıplarının her 

alanda kazanca dönüşebileceği değerlendirilmektedir. 
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20 SELEC (Southeast European Law Enforcement Center), SECI üyesi 13 ülkenin ortak 
konvansiyonu ile 2011’de Bükreş’te kurulmuştur. SELEC, polis ve gümrük teşkilatlarından 
müteşekkil uluslararası alanda etkinlik gösteren ve sınır aşan suçlarla mücadele 
etmekte göstermiş olduğu başarı ile Güneydoğu Avrupa’da büyük bir öneme sahiptir.  
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İKİNCİ OTURUM 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Tartışma (Alb. Yaşar KADIOĞLU): 

Yzb. Topdemir, Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz ve Kafkasya 
güvenlik ve iş birliğine katkılarını arz etti. Hava kuvvetlerinin hava 

sahasını kullanımı da bu iş birliğinde oldukça önemlidir; ben de bu 

hususta katkıda bulunmak istiyorum. 2000’li yıllardan itibaren açık 

semalardaki uçuşlarımız mevcut; burada Rusya, Gürcistan ve Ukrayna 
üzerindekilere ben de bizzat kendim katıldım. Askerî birlikler üzerinde 

uçuşlar yapılıyor; deklare ettiğiniz takdirde istediğiniz rotayı çizip 

uçabiliyorsunuz. Onlar da Türkiye üzerinde uçabiliyor. Bu karşılıklı 
güvene yönelik bir çalışmadır. Bu, hâlihazırda devam ediyor. Bunun 

haricinde, Rusya ile Türkiye arasında, 2011 yılında Türkiye’den giden 

bir uçağın kaçırılması ve Rusya’dan gelen bir jet uçağının bunu 
önlemesi olayı yaşandı; akabinde de uçak Türkiye’ye döndüğünde bir 

meydana indi. Bu yıl ise aksi oldu. Rusya’dan gelen bir uçağın 

kaçırılması ve bizim buradan uçaklarımızın kalkması olayı yaşandı. 

Böyle bir koordineyi gerektiren ve havada rand-over dediğimiz 
usullerle ve 10 dakikalık bindirmeyle böyle bir sivil havacılığa katkı 

şeklinde uçuşlar icra edilmekte. Bir de arama kurtarma sahası 

sahanlığımız var. Bu da imkân ve kabiliyet ile olan bir unsurdur. 
Karadeniz çok derin olduğu için buna gerek yok gibi gözüküyor ama 

yarın öbür gün münhasır ekonomik bölge ile paralel büyüyecek 

sıkıntılardan biri olacak. Hâlihazırda zaman zaman, özellikle denizde 

mahsur kalan vatandaş olduğu zaman, gece gündüz arama kurtarma 
görevlerini icra ediyoruz. Bunun haricinde, bu bölge uluslararası hava 

sahasının serbestlik rejiminin geçerli olduğu bir bölgedir. Bu sebeple 

Karadeniz’de ister sivil ister devlete ait olsun hava araçları serbestçe 
uçma hakkına sahiptir. Buradaki şart, FIR Hattı içerisinde hava trafik 

hizmetleri verilmesidir. Devlet uçakları, askerî uçaklar bu FIR hattı 

içerisinde uçtuğu takdirde hiçbir bildirimde bulunmadan uçuşlarını  
icra edebilirler. Ancak genelde FIR hattı içine girmese bile uluslararası 

hava sahasında uçuş emniyeti açısından bildirimler yapılmaktadır. 
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Bizim yaptığımız, eğer bu uçuşların FIR hattına girme tehdidi veya 

tehlikesi algılıyorsak, izleme görevleri yaptırmaktayız. Ondan sonra 
FIR hattına girmeyince gelip inişinizi yapıyorsunuz. Arz ederim. 

Soru (Yrd. Doç. Dr. Hikmet KIRIK): 

Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili meselede altı milyar dolar gibi bir 
kayıp gözüküyor. Ama bunun ekonomiye getirdiği, akaryakıt fiyatları 

üzerindeki fiyat baskısını ortadan kaldırması, ekonomik rasyonalite 

açısından değerlendirmeye değerdir. Meseleye bu açıdan baktınız mı? 

Bu kaçakçılık meselesinde AB’nin Türkiye’den taleplerinin somut 
politika karşılıkları var mı? İnsan kaçakçılığı meselesinde Türkiye Geri 

Kabul Antlaşmasını imzaladı ve bu Türkiye’ye çok ciddi 

yükümlülükler getiriyor. Türkiye bu konuda ne yapıyor? 

Cevap (Yzb. Hakan DİŞLİ): 

Kaçakçılık konusunda ülkenin vergi kaybı, vergilerden 

kazandığı miktara yaklaşıyorsa, vergi toplamanıza gerek kalmayacak. 
Şu fiyatı belirlediğiniz zaman, kaçak olarak piyasaya sürülen 

akaryakıtta yasal yoldan satılmaya başlayacak; buna da SEİS 

(Satılabilecek En İyi Seviye) yaklaşımı diyoruz ki bu yaklaşım da 

benim tez konumdur. Bu seviye motorin için 2,9-3,2 TL arasındadır. 
Bu belirlenince hem vergi kaybını yok etmiş oluyoruz, hem de 

ekonomik kazancı sağlamış oluyoruz. İkinci soru da OLAF operasyon 

olarak faaliyet gösterilmesi, bölge ülkesi olduğumuz için zorunlu 
kılınıyor. Ancak şu sıralar operasyon olarak etkilerini görmüyoruz. 

Ancak FRONTEX’in faaliyetlerine katılım yolunda taleplerimiz var. 

Bunu politik olarak desteklemesek de yasa dışı suçlarla mücadele 

kapsamında zorunlu kılıyor. Her üç veya altı ayda bir Polonya’da 
FRONTEX’in toplantılarına gözlemci ülke olarak katılıyoruz. Kırmızı 

çizgilerimizi koruyarak bilgi paylaşımında da bulunuyoruz. Arz 

ederim. 

Cevap (Bnb. Kemal EKER): 

Geri Kabul Antlaşması’nın metni meclise gelmiş haliyle 

elimizde yok. Ancak geri kabul anlaşmalarını genel olarak bildiğimiz 
üzere, bizim bu anlaşmadan önce Yunanistan ve Bulgaristan ile 

imzaladığımız bir anlaşma mevcut. Mantık olarak sizin sınırlarınızı 
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kullanıp geçen kişi ve maddeler mevcut olduğu için bu anlaşmayı 

mantıken yapmak durumundasınız. AB’nin diğer ülkeler ile yaptığı 
benzer anlaşmalara bakıldığında biraz ucuza gidildiği kanaatindeyim.  

Somut adım olarak sizin ülkenizden gittiği ispatlanmış her kişiyi 
geri almak durumundasınız. Onları iade etmek durumundasınız.  

Birçok ülkeyle geri kabul anlaşmamız yok. Bu ülkelerin Türkiye’de 

temsilciliği dahi yok. Bu kişileri ülkelerine gönderene kadar bir süre 
ülkede bulundurmak zorundasınız. Bu konuda “Burden Share” 

dedikleri külfet paylaşımı hususu var. Bu adıma karşın vizelerin 

kaldırılması gibi bir karşılık aldığımızı düşünmüyorum. Anlaşmanın 
içeriğini bilmediğimiz için basına yansıyan kısmı üzerinden 

konuşuyoruz. Arz ederim. 

Soru (Yrd. Doç. Dr. Güngör TUNCER): 

Deniz kirliliği yönünden bir sorun var. Rusların yaptığı takip 
üzerine, Karadeniz’e giren her beş gemiden dördü limanlara 

uğruyormuş. Limana uğramayanlar da zehirli atıklarını Karadeniz’e 

boşaltıp çıkıyorlarmış. Bu doğru mudur? Doğruysa bir tedbir alınması 
düşünülüyor mu? 

Cevap (Yzb. Hakan DİŞLİ): 

Sahil Güvenlik’te, Karadeniz’de gemi komutanlığı yaptım, 
ancak bu konuda herhangi bir bilgi duymadım. 

Soru (Prof. Dr. Beril TUĞRUL): 

Ukrayna ve Kırım’da yaşanan olaylar da, özellikle enerji konusu 

bağlamında Güney Kafkasya’nın güvenliğini etkiliyor. Bakü-
Novorossisk hattı burada önemli olacaktır. Çünkü Kırım’ın Rusya’ya 

kalıcı olarak bağlanmasıyla,  Novorossisk bağlantısı ile Güney 

Akım’ın yönü değişecektir. Bakü’den istenen kaynak artacaktır. Bu da 
bizim önermekte olduğumuz TANAP’ı etkileyecektir. Bu konudaki 

görüşünüz nedir? Türkiye’nin ne yapması gerektiğini düşünürsünüz? 

Cevap (Yzb. Yavuz İDUĞ): 

Gördüğümüz kadarıyla, Rusya-Azerbaycan arasında bir iş birliği 
var. Rusya bunu daha da artırmak niyetinde ve Kırım’ın da Rusya’ya 

bağlanmasıyla bunun artacağı aşikâr. Türkiye’nin yapması gereken 
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kardeş ülke Azerbaycan ile olan iş birliğini artırmak, güven tazelemek, 

bizim ihtiyaçlarımızı belirleyerek ikili ilişkiler kapsamında adımlar 
atmaktır. Bizim de doğal gaz ve petrol konusunda çok büyük 

ihtiyaçlarımız var. Arz ederim. 

Soru (Alb. Atahan Birol KARTAL): 

2009 senesinde Gürcistan Silahlı Kuvvetleri deniz kuvvetlerini 

lağvederek sahil güvenliğe dönüştürdü. Sahil Güvenlik, Sınır Polis 

Başkanlığı altındaki iki departmandan biri haline geldi. Bu 

departmanlardan biri Sahil Koruma Departmanı, diğeri ise bizdeki 
Hudut Taburları karşılığı olan Kara Sınırları Koruma Departmanı. Siz 

sunumunuzda Deniz Kuvvetleri diye bahsettiniz. 

Cevap (Yzb. RamazanTOPDEMİR): 

Dediğiniz gibi, bahsedilen gemiler sahil güvenlik gemileridir. 

Aldığım kaynakta yapılan karşılaştırmada bu şekildedir. Bahsedilen 

muharip gemiler değil, sahil güvenlik gemileridir. 

Alb. KARTAL:  

Yani Deniz Kuvvetleri yok. 

Yzb. TOPDEMİR: 

Evet. 
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Karadeniz Kafkasya’da  

Güvenlik ve İş Birliği Paneli  

Kapanış Konuşması 
 

Yalçın ATAMAN
 *
 

 

Sayın Komutanım, saygıdeğer konuklar, değerli akademisyenler, 

Harp Akademilerinin değerli mensupları, 

Bugün sabahtan itibaren ülkemiz için, tabii ki sadece ülkemiz 

için değil, Avrupa’nın hatta dünyanın çok önemli gündem 

maddelerinden birini oluşturan Karadeniz coğrafyasını gerek güvenlik 
gerek iş birliği açısından çok değerli akademisyenlerimizin sunmuş 

olduğu bildirilerle ve değerli konuklarımızın katkılarıyla bu saate kadar 

incelemiş bulunuyoruz. Değerli akademisyen arkadaşlarımızın da 
sunumlarında ve yorumlarında belirttikleri gibi, Karadeniz ve makro 

anlamda Balkanlar ve Kafkasya bölgesi tarihimizin çeşitli 

dönemlerinde, değişik uygarlıkların beşiği haline gelmiş,  değişik 

                                                   
* Org., Harp Akademileri Komutanı. 
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kültür ve farklı dinlerden gelen insanların zaman zaman birbirleriyle 

kaynaştığı ancak zaman zaman da çatışmalar ve uzun savaşların 
izlendiği çok kritik bir havzayı oluşturmuştur. Yine değerli 

akademisyen arkadaşlarımın belirttiği gibi tarihin çok öncesinde bile 

çeşitli dönemlerde jeopolitik düşünürlerimiz ve stratejistler Avrasya 
olarak nitelendirmiş olduğumuz bölgeyi tanıtırken, örneğin Halford 

Mackinder “Avrasya’yı bir dünya adası olarak tanıtmış ve demiş ki 

dünya adasını yöneten çıkarsa sadece bu adayı değil, bütün dünyayı 

yönetebilir” demiştir.  

Gerçekten bugüne kadar Mackinder’in bu görüşüne uyarak 
bölgeyi ele geçirmeye çalışan veya bu teşebbüste bulunan kişi ya da 

kişiler veyahut devletler var mı? Tarihe hatta yakın tarihe baktığımız 

zaman, bunun çok örneklerini görüyoruz. Eskiye gittiğimiz zaman 

Cengiz Han, Doğu’dan çıkmış ve Avrasya’yı, Karadeniz’i bütün geniş 
coğrafyasıyla beraber ele geçirmiş; Orta Avrupa’ya kadar gelmiş ancak 

Orta Avrupa onun için bir eşik bölgesi olmuş ve o eşiği atlayamamış. 

Niye?  Niyesini hepiniz biliyorsunuz. Mesafelerin uzaması ortaya 
çıkan çeşitli güçlükler nedeniyle durmuş. Buraya kadar getirebildiği 

askerler de zamanla asimile olmuş ve bölgede kalmışlar. Daha sonra, 

yakın tarihe baktığımızda yine Hitler’i görüyoruz. Hitler de Moskova 
önlerine kadar girebilmiş. Aslında Hitler, planlarında sadece o 

bölgeleri değil, Kafkasya dâhil tüm bölgenin yani bugün tartıştığımız 

bölgenin tamamını ele geçirmeyi öngörmüş. Yine hepimizin bildiği 

gibi, Japonya’nın Doğu Rusya’ya yaptığı taarruzları eş zamanlı 
yapılamamasından dolayı çeşitli gerekçelere ilave olarak o noktadan 

geri dönmüştür. Ve nihayet Stalin... Stalin de aynı düşüncede, aynı 

bölgeyi mutlak suretle ele geçirmeyi isteyen bir Sovyet liderdi. 
Stanlin’e baktığımızda, Çin-Sovyet bloğunun beklenenden erken 

dağılmasıyla, kendisi de muvaffak olamamış. Zaten onun ölümünden 

sonra NATO’nun kurulması, bütün planları altüst eden bir faktör 

olmuştur. 

Günümüze geldiğimizde, değerli arkadaşlarım, bir tarafta gerek 
sanayileşmesi ile gerek demokratikleşme sürecini tamamlamış ancak, 

akademisyen arkadaşlarımızın belirttiği gibi, enerji kaynaklarına 

bağımlı olan ve muhtaç olan bir Batı var. 
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Dengenin öbür tarafında ise geniş coğrafyaya sahip, nüfusu az, 

ancak yine zengin enerji kaynaklarına sahip ve demokratikleşme ve 
modernleşme sürecini yaşamak isteyen bir Doğu var. Ortasında 

Karadeniz havzası var. Karadeniz havzasının önemi buradan geliyor. 

Peki, bizim açımızdan bu bölgenin önemi nedir? Şüphesiz ki bu, 

zengin enerji kaynaklarına sahip olması ve bu kaynakların dünya 

piyasasına arz etmesi bu coğrafya vasıtasıyla olduğudur. Yine bu 
bölgeye baktığımızda zengin enerji kaynaklarının yanı sıra, yasa dışı 

göçler, kıta sahanlığı sorunları, enerji güvenliğine ilişkin çıkan 

birtakım politik çatışmalar ve bu bölgede yaşayan ülkelerin 
menfaatlerinin zaman zaman örtüşmemesi veya diğerlerinin aleyhine 

olarak örtüşmesi bu bölgenin önemini bizler için her zaman 

olduğundan daha fazla artırmaktadır. Nitekim son yıllarda, hatta son 

aylarda, işte bir Kırım olayı sadece ülkemiz için değil, bütün dünya 
için gündem maddesi olmuş ve gündem maddesi olmaya devam 

etmektedir. Bundan sonra da gündem maddesi olmaya devam 

edecektir. Tabi bu, bir tiyatro oyununun birinci perdesiydi ve birinci 
perde tamamlandı. İkinci perde de ne olacağını bilemiyoruz. Üçüncü 

perdede neler olabileceğini tahmin ediyoruz, ama onu da tam olarak 

bilemiyoruz. Oyunun sonu nasıl bitecektir sorusu tamamen 
değerlendirmelere ve tahminlere bırakılmış durumda; çünkü Esra 

Hatipoğlu’nun da belirttiği gibi kesin bir kanıya ulaşmak çok zor;     

söz konusu bölge tamamen belirsizliklerle dopdolu. Ancak ve ancak, 

bu belirsizlikler ortadan kalktığı zaman daha gerçekçi ve daha realistik 
değerlendirme yapabilmek mümkün olabilecektir.  

Bizim için bölgenin öneminin giderek artmasının bir başka 
sebebi de, orta ve uzun vadede bölgenin jeopolitik öneminin yükseliş 

eğrisi çizmesidir. Bundan bir süre önce hepimizin bildiği gibi Deniz 

Harp Akademisi’nin hazırlayıp sunduğu bir panel vardı. Bu panelin 
konusu, Arktik ve Antarktika bölgelerinin jeopolitik ve jeostratejik 

açıdan incelenmesiydi. Arktik bölgesinde özellikle buzulların erimeye 

başlamasından sonra o buzların altında yer alan zengin kaynakların 
nasıl kullanılacağı ve paylaşılacağı konusunda yapılan çalışmaları ve 

teşkil edilen kurumların faaliyetlerini inceledik. Burada herkes bir 

arayış içerisindedir. Herkes alternatif enerji kaynaklarını bulmak ve 
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ortaya çıkarmak için gerek ulusal, gerekse uluslararası kurum ve 

kuruluşlar ile iş birliği yaparak veya bunlara üye olmak suretiyle bu 
gayretlerini sürdürmektedir.  

İşte bir başka alternatif kaynak da Karadeniz’dir. Değerli Tuncer 
Güngör hocamızın da sabah belirttiği gibi, 200 metreden sonra zengin 

hidrojen kaynakları, hidrokarbon kaynakları, hidrosülfür kaynakları 

vardır. Bunların ortaya çıkarılması ve enerjiye dönüştürülmesi, 
şüphesiz ki bölge için yepyeni zenginlik konusu olacaktır. Bu, sadece 

bölge için değil, bütün dünya için geçerlidir. Bölge hakkında ne kadar 

konuşsak azdır. Bölge dün çok önemliydi; bugün de önemini devam 
ettirmektedir ve önümüzdeki süreçte çok daha önemli olacaktır. 

Jeopolitik ve jeostratejik bakımdan önemini gittikçe artıran bir bölge 

olma eğilimindeki Karadeniz havzası Balkanlarıyla, Kafkaslarıyla, 

Karadeniz’in kendisiyle, kuzeyiyle güneyiyle, her yeriyle son derece 
önemli bir bölgedir.  

Dolayısıyla değerli akademisyenlerimizin kıymetli zamanlarını 

ayırarak bizler için hazırlamış olduğu sunumları büyük bir merakla 

izledik, dinledik, notlarımızı aldık ve bilgi dağarcığımızı 

zenginleştirdik. Ben gerek şahsım gerek Harp Akademileri’nin tüm 
personeli adına bugün bizlere eşlik eden çok değerli konuklarımıza; 

onların katkılarına; yine kıymetli zamanlarını bize ayırmak suretiyle 

yaptıkları çalışmaları bizlere sunan, gerek sunumları gerekse 
yorumlarıyla konuya mükemmel açıklıklar getiren değerli 

akademisyenlerimize; bu panelin hazırlanması, organize edilmesi ve 

sunulmasını sağlayan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün baştan 

değerli müdürü, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, müdavimleri ve 
idari personeli olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hepinize iyi 

günler diliyorum.  
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Toplu Anı Fotoğraf 

Harp Akademileri Komutanı Org. Yalçın ATAMAN tarafından  

Panel Katılımcılarına Anı Objelerinin Verilmesi 
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