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DOSYA NO : 58 

Ömer Yiğit DEMİR | UGSAM Araştırmacısı  | ŞUBAT 2020 

ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkilerinin gerginleşmesinin temelinde, enerji politikaları 

olsa da, iki ülkenin birbirine yaklaşmasını sağlayan temel dinamik yine bu enerji politikalarının 

kullanılmasıdır. Rusya’nın son üç yılda ülkemiz ile tarihinde hiç olmadığı şekilde yakınlaşma sebebinin ABD 

ve Avrupa ülkelerinin, Türkiye’den ve ortak politikalardan uzaklaşması olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2014 

yılı sonrasında Rusya ile gelişen ilişkiler, Türkiye’nin ittifak arayışı içerisine girmesinin bir tezahürü olarak 

düşünülebilir. 

1991 SOVYETLER BİRLİĞİNİN DAĞILIŞI VE TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA’DA NÜFUS ARAYIŞI: 

1991 Sovyetler Birliği’ne bağlı ülkeler açısından bir kurtuluş, Rusya Federasyonu açışından ise bir çöküş yılı 

olmuştur. Çift kutuplu dünya sisteminin çöküp, ABD’nin karşısında ki en güçlü rakibinin yıkılması dünya 

sisteminin yeniden yorumlanmasına neden olmuştur. SSCB’nin yıkılması, Avrupa ve Orta Asya’da yeni 

devletlerin kurulması anlamına gelirken, aynı zamanda Sovyetlerin etkisi altından kurtulan bölgelerde, bir 

güç boşluğu oluşacağını ifade etmektedir. Gelecek yıllarda, bu güç boşluklarının Avrupa kıtası içerisinde yer 

alan kısmını, Avrupa ülkeleri doldururken, Orta Asya’da kalan boşluğu hangi güçlerin dolduracağı tahmin 

edilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, aynı yıllarda balkan ülkelerini kapsayan politikalar 

geliştirirken, Orta Asya’da da tarihsel, kültürel ve etnik kimlikleri kullanarak güç boşluğunu doldurmayı 

amaçlamışlardır. Balkan ülkelerinde, kısmen işe yarayan bu politikalar yine aynı teoriden yola çıkarak, Orta 

Asya’da ki Türki ülkelerde de uygulanması planlanmıştır. Türk dış politikasının gündemine en hızlı ve güçlü 

şekilde giriş yapan tarihsel, kültürel ve etnik kimliğe bağlı stratejiler, ilerleyen yıllarda da önemini 

arttırmıştır. 1990’lı yıllarda Türki ülkelere yapılan yardımlar ve geliştirilen diplomatik ilişkilerle süreç devam 

etmiştir. Aynı dönemde ortaya çıkan Körfez Savaşı, Ortadoğu’dan gelen mülteci akınları ve Balkan 

ülkelerinde ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye’nin ilgisini Orta Doğu’ya kaydırmıştır. Aynı zamanda, Kafkas 

bölgesinde ki gelişmeler Türkiye, Rusya ilişkilerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. 
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(Yıkılmamdan önceki Sovyetler Birliği Haritası) 

Türkiye Cumhuriyeti tarihsel geçmişinde, batı ülkeleri ve Rusya karşı karşıya geldiğinde her zaman 

dengeleme yolu ile kendi çıkarlarını korumayı amaçlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası bozulan bu denge 

siyaseti Türkiye’yi batılı ülkelerin yanında yer almaya itmiştir. Sovyetler Birliği’nden politik, ideolojik ve 

askeri olarak uzak durmayı amaçlayan Türkiye, Birliğin dağılmasının öngörüldüğü son yıllarına doğru bu 

politikasını çeşitlendirmiştir. 1991 yılının ikinci yarısında Rusya Federasyonu’nun yeniden güç kazanması ve 

beklenenden erken bir tarihte toparlanması, Avrupa ülkelerince tahmin edilmiş ve Avrupa’da birleşme 

politikası öne çıkarılıp, süreç hızlandırılmıştır. Bu birleşme politikası ileride Avrupa Birliği adını alacakken, 

eski Sovyet ülkeleri birliğin içerisine alınması politikası uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin amaçladığı 

Orta Asya politikası, o yıllarda ilgilenmek zorunda kaldığı Körfez Savaşı ve mülteciler sorunu nedeniyle 

işletilememiş, Rusya’nın bölgeye erken dönüş yapması ise güç dengesinin, bölgede yeniden 

oluşturulmasına neden olmuştur. Aynı yıllarda Türkiye, Rusya içerisindeki Çeçenleri diplomatik olarak 

desteklemiş, Rusya ise Ermenistan’ı, Azerbaycan’a karşı desteklemiştir. Tüm bu gelişmeler ve gerginlikler 

tırmanırken, Türkiye uluslararası sistemin avantajlarını kullanarak batılı devletlerin desteğini almayı 

amaçlamıştır. Bölgede göreceli şekilde nüfuzu olmayan Türkiye’nin aksine Rusya, eski Sovyet yönetim 

kadrosunu etki altına alarak, Kafkasya ve Orta Asya’da gücünü tekrar toplamıştır. 
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ENERJİ POLİTİKALARI VE ALTERNATİF ENERJİ YOLLARININ KORUNMASI: 

1997 yılında gerilim düşürülürken, iki ülkenin başbakanları ziyaretlerde bulunarak ilişkileri geliştirecek bir 

dizi antlaşma imzalamışlardır. Türkiye’nin gelişen üretim sektörü ve artan nüfusu, aynı oranda artan enerji 

ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Orta Doğu ülkelerinden temin edilen enerjinin, ortaya çıkan çatışmalar 

ve savaşlar nedeniyle güvenli olmadığı ortaya çıkmış, yeni ve güvenli enerji temin politikaları oluşturulmaya 

başlanmıştır. Bölgede bulunan petrol üretiminin büyük bir çoğunluğu Irak ve Körfez ülkeleri tarafından 

yapılırken, bu ülkeler arasında süren savaşlar ve iç karışlıklar sık sık enerji kesintilerine neden olmaktadır. İç 

siyasette ve üretim sektöründe belirli aksaklıkları ortaya çıkaran bu sorunlar, alternatif enerji kaynağı 

olarak doğalgaza gözleri çevirmiştir. Rusya Federasyonu ile gelişen iyi yönlü ilişkiler çerçevesinde, artan 

enerji talebinin Rusya üzerinden karşılama politikası ortaya koyulmuştur. Aynı yıllarda Avrupa ülkeleri de 

enerji yollarının ve üreticilerinin risklerinden dolayı alternatif bir enerji yolu arayışı içerisine girmişlerdir. 

Avrupa ülkeleri de en az maliyetli ve güvenli aktarım yolları olduğu için Rusya’yı tercih etmişlerdir. 1997 

yılında imzalanan “Mavi Akım” projesi ile Rus doğalgazının Türkiye getirilmesi amaçlanmış, proje 2005 

yılında tamamlanmıştır.  

 

(“TürkAkım” ve “MaviAkım” boru hatları.) 

2005 yılında Avrupa’nın artan enerji ihtiyacına karşılık, Türkiye’nin alternatif enerji yolu önerisi getirilmiştir. 

Türkiye’nin üzerinden geçirilecek enerji hatları vasıtasıyla, Hazar Denizi’nden çıkarılan doğalgaz, Avrupa’ya 

iletilecektir. Avrupa ülkelerinin Rusya’ya enerji politikaları bağlamında, ilerleyen yıllarda bağımlılığın 

artabileceği tezini üreten Türkiye’nin “Doğu-Batı Enerji Koridoru” adını verdiği bu projesi, Avrupa ülkelerinde 

pek karşılık bulamamıştır. Daha sonraki yıllarda Türkiye’nin enerji bağımlılığı konusunda ortaya koyduğu 
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tezin doğruluğu görülmüştür. 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in ilan ettiği “TürkAkım” 

projesi Karadeniz üzerinden getirilen doğalgazın, önce Türkiye’ye buradan da Avrupa’ya aktarılmasını 

içermektedir. Enerji politikalarında genel bir analiz yapacak olursak, Rusya’nın elinde ki doğal yeraltı 

kaynaklarını kullanarak, hem Avrupa, hem de Orta Asya ülkelerinde politik gücünü arttırdığını söyleyebiliriz. 

Özellikle enerji ihtiyacı olan ülkelerin, tedarik ettikleri kaynaklarını çeşitlendirmemesi, politikaları üzerinde 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 2008 yılında Gürcistan, Rusya Savaşı’na AB ülkeleri tarafından yetirince tepki 

gösterilmemesi, Güney Osetya ve Gürcistan’ın bazı şehirlerinin 12 yıldır Rusya tarafından işgal edilmiş olması 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

 

(Rusya’nın işgal ettiği Gürcistan toprakları, Güney Osetya) 

Aynı zamanda 2014 yılında ortaya Rusya’nın, Ukrayna’nın Kırım bölgesini işgal etmesi ve bu duruma Avrupa 

Birliği ülkeleri tarafından yetirince tepki gösterilememesi bir başa örnektir. Türkiye açısından bakacak 

olursak her iki Rus işgalinde de batılı ülkeler ile birlikte hareket edilmiş ve işgallerin sonlandırılması 

istenmiştir. Doğalgazalımı konusundan, Rusya’ya, Avrupa ülkeleri kadar bağımlı olmayan Türkiye, yine de 

tedarik ettiği doğalgazın %50’lik kısmını Rusya’dan sağlamaktadır. Enerji bağımlılığı konusunda ortaya çıkan 

politik güç, Rusya’nın politik kabiliyetini çok büyük oranda geliştirmektedir. Türkiye’nin bu konuda yaptığı ve 

yapabileceği iki çözüm önerisi oluşmaktadır: birincisi doğalgaz tedarikçisi ülkelerin arttırılması ve ortaya 

çıkacak tedarik rekabetinden faydalanması. İkincisi jeopolitik konumunun sağladığı en büyük avantaj olan 

coğrafyalar arası geçişi politik bir yatırıma çevirerek, Avrupa ülkelerine sağlanacak ek doğalgaz hatlarının, 
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Türkiye üzerinden geçmesini sağlamak olmalıdır. Bu yönde uygulanacak politikalar, Türkiye’nin enerji 

köprüsü rolünü öne çıkartacak ve politik hareket alanını genişletebilecektir. 

SON DÖNEM ENERJİ POLİTİKALARI: 

 Son dönemde bölge ülkelerinin enerji politikaları, Türkiye’yi dışarıda bırakmak üzerine gelişmektedir. Doğu 

Akdeniz yeraltı kaynaklarının araştırılması ve çıkartılmasında tek başına bırakılan Türkiye, sonraki yıllarda 

kurulacak enerji hatlarının da dışında bırakılmak istenmektedir. İsrail, Mısır, Suriye ve Yunanistan ile Güney 

Kıbrıs’ın yakın dönem politikaları bu yönde ilerlerken, Türkiye’de kendi politikalarını geliştirmektedir. 

Türkiye, Suriye’nin Kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla Suriye’nin enerji aktarımının, Akdeniz kıyısına 

getirilmesini engellemektedir. Doğu Akdeniz’de sürdürülen doğalgaz arama faaliyetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin hakları korunurken, 2019 yılında Libya ile imzalanan deniz yetki devir antlaşması ile 

gelecekte kullanılması planlanan, enerji koridorunun güzergâhı Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

engellenmektedir. Ortaya çıkan genel çerçeveye bakacak olursak, Suriye İç Savaşı’nın enerji kaynaklarının el 

değiştirmesi için gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Suriye rejiminin ana ve en büyük destekçisi olan Rusya, 

karşımızda en büyük engel olarak durmakta, aynı şekilde Doğu Akdeniz’de de politikaları, kurulması 

planlanan enerji tedarik hatlarında rol almaktır. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Türkiye 

Cumhuriyeti’ne karşı, hükümetin karşısında bulunan Hafter güçlerinin en büyük destekçisi de Rusya 

Federasyonu’dur. Astana Süreci, İran Ambargosu, Suriye Krizi süreçlerinde stratejik işbirliğinde bulanan iki 

ülke, aynı zamanda Türkiye’de kurulacak ilk nükleer enerji santralinin temelini 2019 yılında atmışlardır. 

İlişkilerin bir yandan en üste seviyede iyi ilişkilere ulaşırken, diğer yandan olabildiğince gerilmesinin ana 

sebebi Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin tamamının ortak amaçlarının olması olarak yorumlayabiliriz. Bu 

durum, herhangi bir tarafın uyguladığı politikanın Türkiye’nin çıkarına olamayacağını göstermektedir. Son 

dönemde yaşanan ve Türk askerlerine karşı yapılan saldırılar, Türkiye’nin politikalarını aksatırken, Suriye 

rejimi ile aktif çatışma ihtimalini de ortaya çıkarmaktadır. Üç farklı bölgede, çok farklı taraflarca uygulanan 

politikalar karşısında, Türkiye’nin 2014 yılından itibaren batılı ülkelerce yalnız bırakılması, Rusya’nın bölgede 

güç kazanmasının ana sebebi olarak görülebilir. Özellikle terör örgütlerine verilen destek, hava savunma 

sistemlerinin tedarik edilememesi, Rus uçağı krizi ve ittifakların birçoğunun çökmesi, dış politikada 

Rusya’nın güç kazanmasına ve batılı devletlerin politikaları önünde de bir engel oluşturmasına neden 

olmaktadır. İlerleyen dönemde, Rusya’ya karşı geliştirilecek politikalar, temelde batılı ülkeler ile ilişkilerinin 

normalleştirilmesi ve özellikle Avrupa Birliği ile gerileyen ilişkilerin tekrar önem kazanmasına neden olabilir. 

Mısır, Suriye ve diğer bölge ülkeleri ile diplomatik ilişkilerin tekrar oluşturulması, Rusya’nın elde ettiği, 

diplomatik gücü azaltabileceği gibi ortaya çıkabilecek Türkiye karşıtı politikaları engelleyebilecektir. 
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Diyalogsuzluktan kaynaklanan ve bölge ülkelerinin çıkarlarına olmayan politikaların gelişimi, sadece üçüncü 

tarafların çıkarına olmaktadır. Enerji politikalarının ilgi çeken bir başka buluşması da 2012 yılında Rusya 

Devlet Başkanı Vladamir Putin’in, İsrail ziyaretidir. Bu ziyarette iki devletin ilişkilerinin temel bağlamda 

enerji politikaları üzerine olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz’de keşfedilen ve çıkarılmaya başlanan yeni 

enerji kaynaklarının İsrail için önemi çok büyüktür. Rusya’nın ise Suriye aracılığıyla bulunabildiği Akdeniz’de 

yeni ortaklar ve müttefiklik ilişkileri aramaktadır. Akdeniz’de ülkeler arasında kurulan ilişkiler çok taraflı ve 

karmaşık ilişkiler ağına dayanmaktadır. Gelecek on yıl boyunca bu bölgede oluşacak yeni gelişmeler için 

Türkiye’nin diyalog yollarını açarak bölge ülkeleri ile iletişime geçmesi çok önemli görülmektedir. 

Türkiye’nin politikalarının bağlandığı tek ülke olan Libya’da ki siyasal ve askeri gelişmeler ülkemiz için 

önemini yitirmezken, Mısır, Suriye ve bölge ülkelerinin hükümetleri ile ilişkiler normalleştirilmelidir. Suriye 

topraklarından gerçekleşmesi beklenen yeni bir göç dalgası konusunda dikkatli olunmalı, Rusya ve Suriye 

hükümetinin politikalarına mutlak şekilde karşılık verilmelidir. İdlib’te bulunan muhaliflerin Rusya ve Suriye 

hükümet güçlerine saldırıları engellenirken, bu kuvvetler üzerinden İdlib’e operasyonu meşru kılacak 

herhangi bir girişime asla izin verilmemelidir. İdlib’te atılacak bir geri adımın, Suriye hükümetine güç ve 

motivasyon vereceği ama Astana Mutabakatına göre İdlib içerisinde bulanan muhalif gruplarında kontrol 

altında tutulması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Hali hazırda İdlib’te bulunan 4 milyon Suriyeli mültecinin 

ülkemize doğru göçe başlaması yeni bir sınır politikasının gerektiğini işaret ederken, Avrupa Birliği’nin 

içerisinde mültecilere karşı alınan kararların tamamı Türkiye’yi sorumlu tutmaktadır. Son yıllarda aktif 

olarak kullanılan göç politikalarının, hangi devletlere karşı uygulandığı da her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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