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Abstract 
Azerbaijan, which regained its independence after the dissolution of the Soviet 

Union, aimed to establish independent energy policies regarding the extraction, 

processing and transfer of natural resources to international markets. However, 

due to many internal and external problems it faced in the first years of its 

independence, it could not find the opportunity to determine his own energy 

strategy. In this process, Turkey has been the country with which Azerbaijan has 

the most cooperation in energy politics. The energy relations that Azerbaijan 

developed with Turkey in the post-independence period gained meaning with the 

slogan “One Nation, Two States”. The aim of this article is to analyze the role, 

importance and future of energy in relations between Turkey and Azerbaijan. 
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Özet 

Sovyetler Birliği’nin dağımasından sonra bağımzılığını tekrar kazanan 
Azerbaycan doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve uluslararası 
piyasalara nakli ile ilgili bağımsız enerji politikaları kurmayı 
hedeflemiştir;ancak bağımsızlığının ilk yıllarında karşılaştığı birçok iç ve dış 
sorunlar nedeniyle kendi enerji stratejisini belirlenme fırsatı bulamamıştır. 
Bu süreçte Azerbaycan`ın enerji siyasetinde en çok işbirliği içinde olduğu 
ülke Türkiye olmuştur. Azerbaycanın bağımsızlık sonrası dönemde Türkiye 
ile geliştirdiği enerji ilişkileri “Bir Millet İki Devlet” sloganı ile anlam 
kazanmıştır. Bu makalenin amacı Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 
ilişkilerde enerjinin rolünü, önemini ve geleceğini analiz etmektir. 
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1. Giriş 

Enerji, insanoğlunun yaşamını devam ettirmesinde temel kaynaklardan ve aynı 
zamanda da gelişme ve güçlenmenin de stratejik unsurlarından birini 
oluşturmaktadır. Sanayi devrimi sonrasında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, 
üretim sürecine etkileri artmış bunun sonucunda da hızlı makineleşme ile birlikte 
enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Enerjinin etkin olarak kullanımı ve enerji 
ihtiyacı enerjinin güvenliği meselesini de beraberinde getirmiştir. Enerji güvenliği 
bir ülkenin ulusal güvenliği için yaşamsal çıkar alanı olmuştur. Bu doğrultuda 
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devletler, enerji talebinin yüksek enerji fiyatlarına rağmen, enerji kaynaklarına 
doğrudan sahip olma veya dolaylı yollardan onları yönetebilme isteği içerisinde 
olmuşlardır. Bu durum, enerji sektöründeki rekabeti de beraberinde getirmiştir. 
Michael Klare, bu yeni dönemi “Yeni Enerji Jeopolitiği” olarak tanımlamıştır (Erbil, 
2010: 24-26). Bu doğrultuda devletler, “Enerji Fazlası Olanlar” ile “Enerji Açığı 
Olanlar” olarak iki kategoride incelenebilmektedir. 

Azerbaycan, dünyada petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu ülkelerden 
birisidir. Daha 18. yüzyıldan başlayarak Azerbaycan’da petrol kuyularının 
işlenmesi yabancı şirketlerin de dikkatini çekmiş ve önemli uluslararası petrol 
şirketleri bölgede yatırımlar yapmaya başlamıştır. 19. yüzyılda yatırım yapan 
petrol şirketlerinin sayının artmasıyla Azerbaycan’da petrol üretimi artmaya 
başlamıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru dünyada petrolün, doğalgazın stratejik ve 
politik öneminin artmasıyla büyük devletlerin bu kaynaklara yönelik stratejiler 
üretmesine yol açmıştır. Çünkü bu kaynaklara sahip olan ülkeler küresel güç 
olabilme fırsatını da yakalmış olmaktadır. Böylece, dünya siyasetinde “Soğuk 
Savaş” sonrası değişen dengeler ve enerji kaynaklarının önplana çıkması 
Azerbaycan’nın jeopolitik önemi artmıştır. 

1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla, bağımsız Azerbaycan kendi kaynaklarının 
çıkarılması ile ilgili enerji politikalarını belirlemiştir. Azerbaycan petrol ve 
doğalgaz politikalarında hedefine ulaşmak için bir taraftan Rusya ile mesafeli 
olurken diğer taraftan da Türkiye ile yakın işbirliği içinde olmuştur. Nitekim, o 
dönem iktidarda olan milliyetçi lider Ebülfeyz Elçibey döneminde Türkiye-
Azerbaycan ilişkilerinin güçlü bir temel üzerinde kurulduğunu söyleyebiliriz; 
ancak Elçibey döneminde Türkiye’nin Azerbaycan enerji siyasetinde söz sahibi 
ülke olma niyeti dış baskılar sonucu gerçekleşememiştir. Haydar Aliyev döneminde 
iki ülke arasında şekillenen yeni siyasi konjonktürde enerji işbirliği 
kurulabilmiştir. Özellikle Hazar Denizi’nin Azerbaycan kısmından çıkan enerji 
kaynaklarının Batı ülkelerine taşınmasında Türkiye’nin transit ülke olması ile her 
iki ülkenin enerji güvenliği önemli ölçüde garanti altına alınmıştır. Bu işbirliği, 
Aliyev döneminde sadece kağıt üzerinde plan olarak kalmayarak gerçekleşen 
enerji projeleri haline gelmiş; aynı zamanda da Türkiye’nin enerji meselesine bakış 
açısının değiştiği gözlemlenmiştir.  

AK Parti döneminde Azerbaycan’la birlikte yapılan işbirliği bölgenin geleceğini 
değiştirmiş ve bu durum Türkiye’nin Kafkaslar’da yeni bölgesel güç olmasını 
sağlamıştır. Bu işbirliği sonucu iki ülke arasında enerji kaynaklarının taşınması 
noktasında birçok başarılı projeler gerçekleşmiş ve günümüzde de bu projelerin 
geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Projelerin gerçekleşmesi ile Türkiye, 
Azerbaycan petrol ve doğalgazının batı ülkelerine ulaşımın sağlanmasında bir 
köprü olmuştur. Projeler Azerbaycan’ın bölgede bir aktör olarak konumunu 
güçlendirmekle beraber, Türkiye ile enerji ağrılıklı işbirliğinin daha da 
gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ana ihraç petrol 
boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE), Trans Anadolu doğal gaz boru hattı 
(TANAP), Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) doğalgaz boru hattı projeleri iki 
devletin ve halkların gelecekte de birbirine bağlı olmalarına yönelik temelini 
oluşturmuştur.  
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Bu çalışmada, enerjinin jeopolitik önemini ve bağımsızlık sonrası Azerbaycan-
Türkiye arasında başlayan enerji ilişkilerini araştıracağız. İki ülke arasında yapılan 
petrol, doğalgaz boru hatlarının önemini ve bu hatların enerji güvenliği 
meselesindeki yeri analiz edilecektir. 

2. Enerjinin Jeopolitiği 

Soğuk Savaş’ın ardından Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bazı coğrafik noktalar 
değişmiş, yeni devletler kurulmuş ve uluslararası ilişkiler “Yeni Dünya Düzeni” adı 
altında oluşturulmaya başlanmıştır. Böyle olunca jeopolitika klasik manasını terk 
edip disiplininin içine jeoekonomiyi ve jeokültürü eklemek durumunda kalmıştır. 
Kısacası yeni uluslararası düzen ile birlikte ortaya çıkan diğer aktörler, uluslararası 
kuruluşlar ve şirketler de buraya dahildir, coğrafya ile şekillenen siyasete dahil 
olmuşlardır. Bu gelişmelere etkili olan küreselleşme süreci de jeopolitikaya yeni 
bir boyut kazandırmış ve ekonomiyi, kültürü, düzeni, enerjiyi ve birçok alanı 
kapsayan bir bileşen haline gelmiştir. 

Günümüz dünyasında devletler arası ilişkiler, bölgesel çıkar çatışmaları, 
uluslararası üretim ve sanayinin yegane göz bebeği enerji üzerine odaklanmıştır. 
Özellikle 21. yüzyılda altın çağını yaşayan doğalgaz ve petrol gitgide önemini 
arttırarak konumunu sağlamlaştırmaktadır. Devletlerin enerji güvenliğinin klasik 
tanımı, ülkelerin petrol veya doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı 
kaynaklara ulaşabilmeleri bağlamında arz güvenliğinin sağlanması olarak 
yapılabilir. Doğalgaza sahip olan ülkelerin azlığı ve doğalgaza ihtiyaç duyan 
ülkelerin fazlalığı bugün enerji sorununu gündeme getirse de enerjinin transferi ile 
bu sorun bir parça da olsa aşılmaya çalışılmaktadır. Boru hatları ile bölgesel ve 
küresel ağlar oluşturulmuş, ideolojik olarak güç çatışmalarına girmiş ülkeleri bile 
boru hatları ile birbirine bağlamıştır. Anlaşılacağı üzere sadece ekonomik anlamda 
değil siyasi alanda da ülkeleri birbirine bağlayan enerji kaynakları yeni bir alanı da 
uluslararası ilişkilere kazandırmıştır. Bu da enerjinin jeopolitiği oluşturmuştur. 
Enerjinin ve teknolojinin insan gücünün yerini aldığı bu yeni ve modern dünyada 
stratejilerin odakları da değişiyor. Bu yüzden jeopolitika artık güç üzerine 
odaklanmış ve dünya ekonomisi bu çark ile dönmektedir. 

Enerjinin kesintisiz olarak akışının sağlanması, enerji kaynakları için alternatif 
taşıma güzergâhlarının oluşturulması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması enerji 
güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurlarıdır (Genç, 2021). Böylece enerji 
güvenliği kavramıyla beraber enerji geçiş güvenliği ve enerji talep güvenliği 
devletlerin güncel kavramları haline gelmiştir. Ancak, enerji güvenliğini sadece 
petrol veya doğalgaz akışının kesintisiz sağlanması olarak tanımlamak yeterli 
değildir. Hızlı sanayileşme nedeniyle artan enerji ihtiçlarını uygun fiyatlarla yeterli 
miktarda bulmak enerji güvenliği adına devletlerin öncül politikalarını 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede, boru hatlarının korunmasından, denizlerdeki 
petrol ve doğalgaz platformlarının korunmasına ve sevkiyat yapan tankerlerin 
izledikleri rotaların güvenliği gibi çok boyutlu ve kapsamlı bir tanım üzerinde 
durulmaktadır. Aynı zamanda ülkelerin enerji güvenliği çerçevesinde dışa 
bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme öncül 
politikalarından biri olmuştur (Güneş ve Arslan, 2019: 38).  
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Enerji üzerinde odaklanan dünyadaki güç merkezleri, enerji transferine hakim olan 
devletler bölgelerinde daha aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Mackinder’in Kara 
Hakimiyet Teorisi’nde geçen “Dünyanın Kalbi” “Avrasya’ya hakim olan dünyaya 
hakim olur.” tezi de enerji üzerinden yorumlanabilir. Dünyanın önemli enerji 
kaynaklarının Avrasya’da olduğunu düşünülürse buraya hakim olan gücün, dünya 
siyasetinde daha etkili olacağı varsayımı desteklenebilir. Kalpgah olarak 
adlandırılan bu bölgedeki enerjinin varlığı klasik jeopolitik teorilerin günümüze 
uyarlanmasıyla siyasi coğrafya disiplinine de yeni bir ivme kazandırmaktadır. 
Sadece bölge değil, çevresindeki kuşak devletlerinde yararlanacağı bir jeoekonomi 
ve jeostratejiden bahsedilebilir.  

“Doğalgaz, stoklanması güç ve yüksek maliyetler gerektiren bir yakıttır. Genellikle 
üretildikten sonra kısa bir süre zarfında tüketilmekte olup, bu nedenle yıllık üretim 
ve tüketim miktarları arasında büyük bir fark görülmez. Burada dikkat çeken asıl 
konu, üretim ve tüketim sıralaması arasındaki büyük farklılıktır. Örneğin üretimde 
Norveç dışında fazla pay sahibi olmayan AB ülkeleri, Japonya ve Güney Kore, 
tüketimde belirgin bir şekilde pay sahibidir. İstatistiksel veriler bu tablonun gelecekte 
daha da belirginleşeceğini göstermektedir. Diğer yandan gelişmekte olan ve 
ekonomileri hızla büyüyen Çin, Türkiye, Malezya ve Endonezya gibi ülkeler yeni 
doğalgaz tüketicileri olarak sıralamadaki yerlerini almışlardır. Ayrıca Ortadoğu’da 
da doğalgaz tüketimi hızla artmaktadır” (Akpınar, 2011: 126-127). Buradan da 
anlaşılacağı üzere aslında enerji yönünden zayıf olan dünyanın sanayi devi 
ülkelerinin enerjiye olan ihtiyaçlarını ve doğalgaza bağlılığını görebiliriz. O halde 
doğalgaza ve transfer hattına sahip olan ülkelerin hem bölgesel hem uluslararası 
rolleri yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkar. Bütün bunlar enerjinin 
jeopolitik etkisini arttığı gerçeğini daha fazla ön plana çıkarmaktadır. 

3. Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerinin Stratejik Boyutu 

2002 yılından sonra Türkiye- Azerbaycan ilişkileri enerji meselesini ana gündem 
maddesi olması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Her iki ülkenin birbirine karşı 
siyasi meselerinde oluşan güveni, enerji güvenliği meselesinde daha üst seviyeye 
taşımıştır. 2003’te Haydar Aliyev’in vefatı sonrası ülkede yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, oğlu İlham Aliyev kazanarak ülkenin başına 
geçmiştir. İlham Aliyev’in döneminde Azerbaycan’ın enerji politikasının Baba 
Aliyev döneminde politikaların devamı niteliğindeydi. İlham Aliyev, Azerbaycan’ın 
hassas jeopolitik konumu ve enerji politikalarının devam edebilmesinde Türkiye’le 
ilişkilerin derinleştirilmesi konusunu hassasiyetle önemsemiştir. Bu nedenle, 2004 
yılında Aliyev Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması sonrasında ilk resmi 
ziyaretini de Türkiye’ye yapmıştır. Neticede özellikle Erdoğan’ın iktidara 
gelmesiyle Azerbaycan, Türkiye’nin dış politikasında ayrı bir konumda 
değerlendirilmiştir.  

 2008 yılında iki ülke arasında Ermenistan meselesi üzerine gergin bir dönem 
seyredilmiştir. Futbol diplomasisi sonrası Türkiye-Ermenistan arasındaki 
ilişkilerin normalleşme süreci, Azerbaycan tarafından sert tepkilere neden 
olmuştur. Azerbaycan ve Türkiye arasında olumsuz seyreden ilişkilerin etkisi ile, 
Rusya yönlü tutumlarının Azerbaycan’ın dış politikasında ağırlık kazandığı da 
gözükmektedir. 2010 yılında ikili ilişkilerde gergin dönemin sona ermesi stratejik 
işbirliğinin dönüm noktasıydı. 2010 yılında imzalanan “Stratejik Ortaklık ve 
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Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma ve 
güvenlik işbirliği en yüksek düzeye yükseltilmiştir (Çelikpala ve Veliyev, 2015: 8). 

2010 tarihinde iki ülkenin Devlet başkanlarını katılmıyla Türkiye-Azerbaycan 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulması ve Konsey toplantıların 
düzenli bir şekilde yapılması ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için ayrıca 
önemlidir (İbrahim, 2017: 7). 2011 yılından başlayarak her yıl gerçekleştirilen 
Konsey toplantıları adeta iki ülke arasında ortak kabine toplantısı gibi 
nitelendirilmiştir (Aslanlı, 2018: 21). Böylelikle 2010 yılından itibaren mevcut 
durum değişmiş, Azerbaycan ve Türkiye arasında yıllardır süren dostluk ve 
kardeşlik ilişkileri kaldığı yerden devam etmiştir.  

Enerji güvenliği açısından Türkiye-Azerbaycan ilişkileri karmaşık bir bileşen 
ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin doğal kaynakları kısıtlı ve dışarıya bağımlı olan 
ülke profili çizmektedir. 2000 yılından itibaren Türkiye, enerji güvenliğine yönelik 
stratejisini belirlemiş ve olası tehditleri azaltama yönünde çok taraflı bir enerji 
politikası yürütmüştür. Rusya, İran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkeler 
Türkiye’nin çok taraflı enerji politikasında yer alan ülkeler arasındadır. Katar’ın 
geliştirdiği enerji ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan enerji 
rezervleri; Türkiye’nin çok taraflı enerji politikalarına da hız kazandırmıştır; ancak 
Türkiye geliştirdiği ikili ve çok taraflı işbirliklerinde farklı enerji anlaşmaları 
imzalamakta, bunu yaparken de enerji güvenliğinin geleceği konusunda daha 
dikkatli davranmak zorundadır. Türkiye’nin, daha çok kendi ulusal çıkarlarına 
uygun ve güvenebilecek enerji kaynaklarına sahip olan aktörleriyle yakın ilişkiler 
kurması gerektiği düşünülmektedir (Güneş ve Arslan, 2019: 53). Dolayısıyla, 
Ankara enerji güvenliğini oluştururken bölgenin hassas konjonktürünü de dikkate 
almalıdır. Bölge ülkeleri arasında siyasi alanda oluşabilecek krizler, enerji 
ilişkilerini de ciddi anlamda etkileyebilir. Bu bağlamda Türkiye, Rusya-İran-Irak 
üçgeninde enerji ilişkilerinin gelişmesi adına siyasi işbirliğini üst seviyeye 
taşımışıtır. Günümüzde üç ülke Türkiye’nin enerji ithalatı yaptığı ülkelerin başında 
gelmektedir. Türkiye, Azerbaycan’la karşılıklı güvene dayanan siyasi ve enerji 
ilişkilerinin örneği, Rusya-Irak-İran arasında da oluşturulabilir. Çünkü Türkiye, 
ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı bölgelerin ortasında yer almasından 
dolayı pek çok jeopolitik riskle karşı karşıya kalabilmektedir (Harunoğulları, 2018: 
188). Örneğin 2006 yılından sonra İran’nın, biolojik ve nükleer silahların 
geliştirmesini tehdit olarak algılayan ABD ve AB ülkeleri uzun süre İran’a karşı 
ekonomik ambargo politikası uygulamaktadır. Aynı zamanda ABD, İran enerji 
kaynaklarını dünya piyasalarına sevkiyatını yapacak boru hattı projelerine karşı 
çıkmıştır. Batı ülkelerinin ambargoları karşısında, İran ekonomisinin ağır darbe 
aldığını görebiliriz. İran’nın boru hat projelerinin ABD tarafından engel olması, 
enerji sevkiyatı meselesinde Türkiye’nin enerji stratejisine uygun değildir. ABD’nin 
ambargo politikasına rağmen Türkiye, İran’la enerji işbirliğini sürdürmükte ve 
gelecekte işbirliğinin daha genişlenmesi istemektedir. 

Türkiye’nin, politik sorunlarına rağmen Irak’la gelişen işbirliği enerji güvenlik 
meselesinin önemli boyutlarından biridir. Günümüzde Türkiye, Irak petrolünü esas 
alıcı ülkeler arasında yer almaktadır. Ortadoğu’nun istikrarsız yapısı nedeniyle 
Türkiye, Irak petrol ve doğalgazı dünya piyasasına sevkiyatında en güvenilir olan 
güzergahıdır. Bu nedenle, uzun yıllardan beri Irak’ın petrol ihracında kulladığı 
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Kerkük-Ceyhan boru hattı hala faaliyet göstermektedir (GİF, 2021). Ancak 
Ortadoğu’da hala sıcak çatışmaların devam etmesi, PKK terör örgütünün faaliyetini 
sürdürmesi, Suriye sorunu Türkiye’nin enerji güvenliğinde olası tehdit gibi 
görülebilir. Özellikle 2016 yılından sonra Türkiye, PKK terör örgütüyle mücadelede 
önemli mesafe kat etmesine rağmen hala tam hedefine ulaşamamıştır. 

2000’li yıllardan itibaren Türkiye, enerji güvenliği meselesinde çok taraflı 
ilişkilerden yana olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına 
önem vermiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geniş kullanılması Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığı azaltacağı gibi olası ekonomik ve siyasi baskıları da 
azaltacaktır. Ankara, sahip olduğu rüzgar, jeotermal, hidrolik kaynaklı enerji 
potansiyelinin çok az bir kısmını kullanmaktadır. Dünyada ilk 20 büyük ekonomiye 
sahip ülkelerden biri olan Türkiye, son dönemde enerji arzın sağlanmasında 
alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmektedir. Hükümet 
yenilenebilir kaynaklarla ilgili açıkladığı plan ve programlarla önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’nin enerji ithalatının azalması beklenmektedir. Böyle geniş potansiyeli 
değerlendirmek için 2014 yılında, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından Yenilenebilir Enerji Eylem Planı hazırlanmıştır (Yildırım, 2017: 39). Bu 
plana göre Türkiye, 2023 yılına kadar hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal 
gibi kaynakların kullanımını gelişletmek; yerli kaynaklardan elde edilecek enerji 
üretimini yaygınlaştırmak; nükleer gibi alternatif enerji kaynağının kullanmak; 
yurt içi ve yurt dışında arama sondaj faaliyetlere ağrılık vermek, enerji güvenliğine 
yönelik esas hedefler olarak belirlenmiştir (Kavaz, 2018: 5). Bu amaçla hareket 
eden AK Parti Hükümeti Türkiye’nin 2023 yılına kadar alternatif enerji 
kaynaklarından %30 oranda enerji üretimi elde etmeyi planlamaktadır. Türkiye, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında daha üst seviyeye ulaşması için 
yeni enerji üretim tekniklerinden yararlanmakla beraber enerji Ar-Ge çalışmalarını 
desteklemelidir (Bayraç, 2018: 138). 

Enerji güvenliği meselesini Azerbaycan perpektifinden değerlendirsek petrol ve 
doğalgaz kaynakları yönünden dışa bağımlı olmaması üstünlük kazandırmıştır. 
Sovyetler sonrası bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, enerji güvenliği meselesinde 
olası bir tehditle karşı karşıya olmuştur. Çünkü Sovyetlerin mirası olan Rusya, eski 
dönemdeki gibi bu kaynaklar üzerinde sözsahipliği korumak ve Kafkasya’da 
kaybettiği etkinliğini yeniden kazanmak isteği Azerbaycan’nın enerji güvenlik 
meselesinde tehdit olarak algınanmıştır. Zaten Rusya, yakın çevre politikası 
çerçevesinde Hazar Bölgesini arka bahçesi olarak görmüştür. Azerbaycan’nın, 
enerji meselesinde erken davranması, batı ülkeleriyle sıkı işbirliği kurması, en 
önemlisi Türkiye’ni kendi enerji politikalarına dahil etmekle olası Rusya tehdidini 
bertaraf etmiştir. Şüphesiz, Türkiye’nin Hazar ve Kafkaslar’a yönelik enerji 
politikaları her zaman Rusya tarafından engelenmek istenmiştir. O dönemde, 
Rusya’nın ekonomik yönünden zayıflığı ve daha çok iç sorunlarla ilgilenmesi, 
Azerbaycan’nın Batı’ya dönük geniş enerji işbirliğinin kurulmasına fırsat 
tanıımıştır. Azerbaycan, uluslararası petrol ve doğalgaz projelerinin hayata 
geçirilmesine ev sahipliği yapmakla kendisi enerji güvenliği meselesinde garanti 
altına almıştır. Böylece Azerbaycan enerji işbirliğiyle hem Batı ülkelerinin, hem de 
Türkiye’nin güvenlik şemsiyesi altında alınmıştır. 
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Bağımsızlığın ilk yıllarında Rusya’la beraber İran, Azerbaycan enerji güvenliği 
meselesinde sorun yaratan ülke konumunda olmuştur. Azerbaycan’nın batıya 
dönük enerji stratejisinin belirlenmesi İran’ın çıkarlarına uygun değildi. ABD ve 
İngiltere gibi küresel güçlerin Azerbaycan’la enerji anlaşmaları imzalamasını, İran 
kendisine yönelik tehdit olarak algılamıştır. Türkiye’nin, Azerbaycan’la başlayan 
enerji işbirliği sonrası Kafkaslar’da oluşan yeni güç dengesinin içinde olması 
İran’nın tepkisine neden olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin, Azerbaycan’da Türküçlük, 
milliyetçilik gibi kavramların yeniden gündeme gelmesinde baş rolde olması İran 
korkularını tetiklemiştir. Zira İran, 30 milyon Azerbaycanlı nüfusunun yaşadığı ve 
kendi sınırları içindeki Güney Azerbaycan’da milliyetçilik duygularının uyanmasını 
egemenliğine tehdit olarak görmüştür. 

Gürcistan, Azerbaycan’nın bölgesel projelerinin geçişini sağlayan başka bir ülke 
konumundadır. Bağımsızlık sonrası iki ülke arasında üst düzeyde ilişkiler 
kurulmuştur. İki ülkenin yakınlaşmasında enerji işbirliği şüphesiz kilit bir rol 
oynamıştır. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan arasında üçlü işbirliğinin inşası enerji 
güvenlik meselesiyle beraber bölgesel işbirliğinin de önünü açmıştır. Gürcistan, 
bölgesel işbirliğinden en çok faydalanan ülke olmuştur. Çünkü Gürcistan, 
Azerbaycan- Türkiye arasında hem boru hatlarının, hem de ulaşım yollarının geçiş 
güzergahıdır. Enerji güvenlik meselesi ve boru hatlarının sorunsuz işleyebilmesi 
nedeniyle Azerbaycan, Gürcistan’la ilişkilerinde hassas davranmaktadır. 

Azerbaycan petrol ve doğalgaz gibi tükenebilir enerji kaynaklarıyla beraber geniş 
yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Önümüzdeki yıllarda petrol 
rezervlerinin de azalacağını göz önünde bulundurursak Azerbaycan enerji 
güvenlik meselesinde gelecekte sorunlarla karşılaşmaması adına yakın dönemde 
yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına başlamayı hedeflemektedir. Bu hedef 
doğrultusunda Azerbaycan, son dönemlerde yenilenebilir kaynakların kullanımına 
yönelik birtakım kararlar almaktadır. 

Sonuç olarak, Azerbaycan ve Türkiye arasında enerji işbirliğine büyük önem 
verilmektedir. İki ülkenin geleceği açısından enerji güvenliği birlikte yürütülebilen 
bir alan haline gelmiştir. Yakın tarihte Kafkasya ve Ortadoğu’da yaşanan savaşlar, 
yeni jeostratejik oyunların kurulmasını her iki ülkenin kamuoyu yakından takip 
etmiştir. Dolayısıyla, Azerbaycan’nın enerji güvenlik meselesinde Türkiye kadar 
güvencek ikinci bir ülkenin olmadığını kanıtlanmıştır. 

4. 1991-1997 Yıllar Arasında Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerinde 
Enerjinin Rolü 

1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Azerbaycan bağımsızlığını 
kazanmıştır. 71 yıl süren Sovyet esaretinden sonra Azerbaycan’ın tekrar 
bağımsızlığını elde etme süreci kolay olmamıştır. Sovyetlerin mirası olarak kabul 
edilen ve yerine kurulan Rusya Federasyonu’da (RF) petrol ve diğer doğal zengin 
kaynaklara sahip Azerbaycan üzerinde söz sahibi olmak istemiştir. Sovyetler Birliği 
döneminde, Azerbaycan’ın sahip olduğu doğal kaynakları Moskova tarafından 
sömürülmüştür. 

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra, yapılan seçimlerin ardından Ayaz 
Mütellibov ülkenin cumhurbaşkanı seçilmiştir. Mütellibov, Türkiye’yle kurduğu 
ilişkiler iki ülkeyi daha da yakınlaştırmıştır. İki ülke arasındaki yakınlaşma etnik, 
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dini, kültürel ve diğer ortak tarihi ortaklıklardan da kaynaklanmaktadır. Bu 
yüzden, 9 Kasım 1991 tarihinde Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
devlet olmuştur (Veliyev, 2017: 99). Fakat Mütellibov’un Rusya’ya yönelik 
politikalarına daha fazla ağırlık verdiğinden, bu dönemde dönemde Azerbaycan-
Türkiye ilişkileri belirli bir hızda ilerleyebilmiştir.  

Ebülfez Elçibey döneminin (1992-1993) başlaması ile Azerbaycan’ın dış ve iç 
politikası köklü bir şekilde değişmiş Türkiye ve Batı yönlü dış politikasının ağırlık 
kazandığını görebiliriz. Özellikle Elçibey açısından Türkiye, Azerbaycan’ın stratejik 
ortağı olarak görülmüştür. Elçibey Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra enerji 
meselelerinde hızlı adımlar atarak Mütellibov döneminde batılı petrol şirketleriyle 
yarıda kalan görüşmeleri tekrar başlatmıştır. Bunun sonucu Hazar Denizi’nde yer 
alan Azeri, Çırak, Güneşli yataklarında petrol arama ve üretimi ile ilgili 9 Kasım 
1992 tarihinde SOCAR ile uluslararası şirketler olan Amoco, Pennzoil, BP ve Botaş 
katılımlarıyla AIOC konsorsiyumu oluşturuldu (Eravcı, 2019: 43). Yapılan 
konsorsiyumun en önemli özelliklerinden biri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) şirketinin de pay almasıydı. TPAO’nun maddi ve teknik gücünün 
olmamasına rağmen Elçibey hükümetinin desteği ile TPAO %1,7’lik payla 
konsorsiyuma katılmıştır (Nesibli, 2000: 15). Bu anlaşma ile ilgili görüşmelerin 
Londra’da devam etmesi için ortak karara varılmış ancak iç ve dış sorunlar 
nedeniyle müzakereler yarıda kalmıştır. 

Her zaman Türkiye’ye özel önem veren Elçibey Azerbaycan’nın zengin enerji 
kaynaklarını Türkiye’le birlikte işletilmesi teklifinde bulunmuştur. Türkiye’nin 
Azerbaycan da petrol işine girmesini isteyen Elçibey konu üzerinde Türkiye’de 
dönemin Başbakanı Turgut Özal’la görüşme yapmıştır (Beşikçi, 2016: 242). 
Görüşme zamanı Elçibey’in Turgut Özal’a “Türkiye’yi petrol işine sokacağım, iki 

adamını Bakü’ye gönder” demesi ile Türkiye-Azerbaycan arasında enerji ilişkileri 

başlamıştır (Cefersoy, 2001: 126). Azerbaycan ve Türkiye hükümetleri arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği anlaşmasına uygun olarak petrol alanında üretim ve 
arama yapma işbirliği kararı alınmıştır. İki ülke arasında enerji işbirliğinin 
gerçekleşmesi amacıyla BOTAŞ ve TPAO yetkilileri Azerbaycan’a gönderilmiştir 
(Eravcı, 2019: 42). Enerji işbirliğinin genişlenmesi için 1993’te SOCAR Başkanı 
Sabit Bağırov, bizzat Elçibey tarafından Türkiye’ye gönderilerek Azeri petrolünün 
Ceyhan’a aktarılması konusunda anlaşma imzalanmıştır (Yılmaz, 2014: 12). Bu 
anlaşmadan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin %26, TPAO’nın ise %25 pay 
almaları kararı çıkmıştır. Kalan %51 hissenin ise Türkiye ve Azerbaycan tarafından 
kontrol edilmesi planlamıştır (Adıgüzel, 2007: 376). Zira o dönem Türkiye’nin 
Bakü elçiliğinden Ankara’ya giden notlarda, “Dost ve müttefik lider olan Elçibey 
Cumhurbaşkanıyken, boru hatları konusunda Türkiye hızla harekete geçmelidir” 
mesajı verilmiştir (Cefersoy, 2001: 126). Ancak Elçibey iktidarının ömrü fazla uzun 
olmamış ve Haziran 1993’te Ebülfez Elçibey askeri bir darbe sonucu devrilerek 
yerine Haydar Aliyev geçmiştir. 

1993 yılında Haydar Aliyev’in iktidara gelmesiyle, enerji konusunda daha fazla 
hareket imkânı elde edebilmesi için Azerbaycan’nın dış politika stratejisi 
değişmeye başlamıştır; ancak Aliyev iktidarının ilk günlerinde Rusya yanlısı 
politikalar sergilese de, başta enerji meseleleri olmak üzere birçok konuda 
Rusya’ya olan güvensizliğinden dolayı Türkiye ile yakınlaşmaya başlamıştır. 
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Azerbaycan-Türkiye arasında ilişkilerinde dönüm noktası olarak Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev 8 Şubat 1994 Türkiye’ye resmi ziyarette bulunduğu zaman iki ülke 
arasında “Dostluk ve İşbirliği Antlaşması”nın yanı sıra, 15 tane önemli anlaşma 
daha imzalanmıştır (Aydın, 2006: 5). 5-8 Mayıs 1997 tarihinde Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonucunda iki ülke 
arasında Stratejik İşbirliğinin Yoğunlaştırılması Deklarasyonu ve dokuz anlaşma 
daha imzalanmasımıştır (Adıgozalova, 2013: 2). Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki 
ilişkilerini olumlu etkilemiştir. 

Bu dönemde Azerbaycan petrol sanayisinin gelişmesi ve üretimini artırmak için 
yabancı şirketlerle yürütülen görüşmelerden olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu 
müzakereler sonucunda 20 Eylül 1994 tarihinde, Aliyev dünyanın en büyük petrol 
şirketleri arasında yer alan SOCAR ile “Asrın Anlaşması” olarak bilinen ilk 
sözleşmenin imzalamasıyla, Azerbaycan’ın enerji stratejisinin esaslı temelini 
atmıştır (Almammadov, 2019: 41). Hazar Denizi’nin Azerbaycan sektöründe yer 
alan Azeri, Çırak ve Güneşli (AÇG) yataklarında “Petrolün Ortak İşlenmesi ve Pay 
Bölüşümü Hakkında Anlaşma” Bakü’nün Gülistan sarayında SOCAR ile 
konsorsiyum üyeleri arasında imzalanmış ve petrol yataklarında arama ve çıkarma 
yetkisi AIOC’a (Azerbaycan Uluslararası Petrol Konsorsiyumu) verilmiştir (Aras, 
2006: 43). Anlaşmayı imzalayan diğer devletler ise; ABD, Rusya, Türkiye, Norveç, 
Japonya, Büyük Britanya ve Suudi Arabistan. Bu anlaşmaya dünyanın önde gelen 
petrol şirketlerinden olan British Petroleum (BP), Amoko, Penzoyl, İtoçu, Remko, 
Delta, Makdermott, Yunokal, Statoyl, Lukoyl, Ekson, Türkiye Petrolleri ve ARDNŞ 
katıldı. Proje kapsamında üretim yapılması mümkün olan 4.3 milyar varil petrol 
rezervleri, 90 milyar metreküp doğalgaz rezervleri tahmin edilmiştir. Projenin 
yatırım bedelinin 13 milyar dolara ulaşabileceği de hesaplanmıştır (Aras, 2003: 
160). Sonraki dönemlerde yapılan arama çalışmaları sonucunda, bu sahalarda 
petrol kaynaklarının hacminin yaklaşık bir milyar ton, doğalgaz kaynaklarının 300 
milyar metreküp olduğu doğrulanmıştır. Anlaşma 30 yıllık süreyi kapsamakta ve 
bu dönem içerisinde 511 milyon tonluk petrol çıkarılacağı ve petrolden toplamda 
120 milyar dolarlık kar elde edileceği beklenmektedir (Mirzeyev, 2003: 160). AÇG 
yatakları anlaşması üzere 7 Kasım 1997 tarihinde inşası biten Çırak-1 
platformundan petrol üretimi başlamıştır (Woodward, 1999: 1). Yapılan bu 
anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin TPAO şirketine %6,75’lik pay verilmiştir 
(Hasanov, 2005: 552). 

5. Türkiye ve Azerbaycan Arasında Enerji İşbirliklerinin Jeopolitiği 

Asrın anlaşmasının faydalarını gören Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
teklifiyle anlaşma süresi bitmeden yeniden uzatılması meselesini gündeme 
getirilmiştir. 2017 yılı Eylül ayında Bakü’de düzenlenen törenle Aliyev, AÇG 
yataklarının derinlerinde olan petrolün işlenmesiyle ilgili yabancı şirketlerle “Yeni 
Asrın Anlaşması” imzalanmıştır. Yeni yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin 
TPAO şirketine %5,73 pay verildi (ONGC announces partnership with Azerbaijan 
Government and SOCAR, 2021).  

Türkiye enerji kaynaklarının ithal bağımlılığı gibi dezavantaja sahip olsa da, 
jeopolitik konumu gereği önemli bir role ve avantaja sahiptir. Çünkü Türkiye; 
Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya’nın merkez üssü ve Akdeniz’den Pasifik’e uzanan 
bir bölgede yer alan bir kara hafzasına sahiptir (Davutoğlu, 2008: 85). Doğu ve Batı 
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arasında coğrafi konuma sahip Türkiye, aynı zamanda Boğazların verdiği stratejik 
önemi nedeniyle de enerji meselelerinde avantajlar kazandırmıştır. Bu bağlamda 
Türkiye, Güney Kafkasya bölgesindeki enerji pazarına dahil olabilmesi, hedefleri 
arasındaydı. Hazar Denizi’nin dünyada petrolün %4’ünü, doğalgaz rezervinin ise 
%6’sına sahiptir ve Türkiye açısından bu bölgenin önemi aşikardır (Polat, 2019: 
249). Türkiye, Demirel döneminden başlayan bölgedeki boru hattı siyasetinde yer 
alması ile enerji arz meselesinde merkez ülke olmak istemiştir. Bu yaklaşımla 
Türkiye, Azerbaycan’nın enerji stratejisinde yer alması ile bölgedeki enerji 
pazarında geleceği acısından çok önemli olmuştur. 

Rusya, Azerbaycan’nın hakkı olan Hazar kaynakları üzerinde Sovyetler döneminde 
olduğu gibi tekel konumunu sürdürmek niyetindeydi. Ancak Rusya’nın, 
Azerbaycan enerji kaynakları üzerinde baskıcı politikaları pek de başarılı 
olamamıştır. Birinci olarak, Azerbaycan kendi enerji stratejisini daha çok batıya 
yönelik olduğu için başta ABD ve AB ülkeleri Azebaycan’ı güçlü şekilde 
desteklemiştir. İkinci nedeni bağımsızlık sonrası Türkiye’le kurulan ilişkiler ve 
enerji meselerinde Azerbaycan’nın güçlü şekilde desteklenmesi bu baskıları 
azaltmıştır. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasında petrol ve doğalgaz boru 
hatları projelerinin yapılması ilişkin anlaşmaların imzalanması, Rusya’nın enerji 
meselesinde etkisini iyice azalttı. Bu nedenle, Türkiye-Azerbaycan enerji 
ilişkilerinin ne kadar önemli olduğu ve zamanında Aliyev-Demirel gibi liderler 
yalnız iki ülkenin çıkarları doğrultusunda enerji politikaları belirlediği bir kez daha 
kanıtlanmıştır. Böylece AKP döneminde Türkiye ve Hazar bölgesi arasında 
Azerbaycan ağırlıklı enerji işbirliği daha farklı boyut kazanmıştır. 

2002 yılında AK Parti döneminin başlamasıyla Türkiye proaktif bir dış politika 
sergilemeye başladı ve enerji meselelerinde de daha aktif rol almıştır. Türkiye’yi 
her konuda bölgenin önemli gücü haline getirme isteği AKP yönetiminin iktidara 
gelmesi sonrası dış politikada erken zamanda etkisini göstermiştir. Bu anlamda 
Erdoğan’ın iktidara gelmesi sonrası Azerbaycan, Türkiye’nin dış politikasında ayrı 
bir ivme kazanmıştır. Nitekim, Ahmet Davutoğlu 2001 yılında yazdığı “Strateji 
Derinlik” kitabında, “Azerbaycan Türkiye için Kafkaslarda, en önemli stratejik 
müttefiktir ve Türkiye’nin Hazar’a yönelik politikalar geliştirebilmesi de Azerbaycan 
olmadan mümkün olamaz” diye yazmıştır (Davutoğlu, 2011: 127). Böyle bir 
yaklaşım AKP dönemi ile Türkiye enerji konusuyla ilgili olarak mega projelerin 
gerçekleşmesiyle büyük ivme sağlamıştır. Türkiye’nin enerjiyle ilgili yeni 
yaklaşımı, Türkiye’yi bölgesel enerji projeleri aracılığıyla bir enerji merkezi haline 
getirmek, bölgesel sorunlara çözüm noktasında katkıda bulunmak, bölgesel 
istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla uluslararası aktör ve kurumlarla ilişki 
kurmak için daha yakın ekonomik ve siyasi ilişkilerden yararlanmayı amaçlamak 
olmuştur (Aras ve Fidan, 2009: 200). Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ile 
başlayan ve Azerbaycan’la oluşturulan enerji boru hatları Türkiye’nin enerji 
kaynak çeşitledirilmesi konusunda önem taşımaktadır. 

5.1. Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerinde Bakü-Tiflis-Ceyhan, 
Bakü-Tiflis-Erzurum Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Yeri 

BTC Ana İhraç Petrol Boru Hattı projesinin yapılmasıyla ilgili fikirler, Azerbaycan 
bağımsızlığına kavuşur kavuşmaz hemen ortaya çıkmıştır. Ebülfez Elçibey 
döneminde Türkiye, ilk olarak BTC hattı ile ilgili fikirleri gündeme getirmiştir. Bu 
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amaçla, Azerbaycan ve Türkiye arasında birkaç defa üst düzey görüşmeler de 
yapılmıştır. Siyasi konjonktür koşullarının uygun olmaması ve Elçibey iktidarının 
devrilmesiyle proje için yapılan görüşmeler yarıda kalmıştır. Haydar Aliyev 
döneminde, yarım kalmış BTC projesine ilgi daha da artmış ve yapımı için 
görüşmeler hızlanmıştır. Zira Aliyev’de, BTC’nin fikir babası Türkiye olmasına 
rağmen karşı çıkmamıştır. Hatta Aliyev yurtdışından dönüşünde basın 
mensubunun sorduğu soruya, “BTC proje teklifini sadece Türkiye değil, iki devlet 
birlikte hazırladık. Biz karar verdik; esas boru hattı BTC boru hattı olacaktır ve buna 
herkes saygı gösterecektir” diye cevap vermesi BTC projesine verilen önemin 
göstergesidir (Adıgüzel, 2007: 390). 

BTC Projesinin ortaya çıkması sonrası tartışılan esas konu hattın güzergahı 
meselesiydi. Azerbaycan ve Türkiye sınır komşuluğu olduğu için hattın güzergahı 
Ermenistan, İran ve Gürcistan üzerinden Ceyhan limanına ulaştırılması seçenekleri 
öne çıkmıştır. İlk olarak, BTC hattının İran güzergahı üzerinden geçmesine başta 
ABD şirketleri olmak üzere birçok Batı enerji şirketleri itiraz etmiştir. Dağlık 
Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgal edilmesinden dolayı Bakü 
hükümeti, Ermenistan güzergahını herhangi bir müzakere yapılmadan 
reddetmiştir. Son seçenek, Gürcistan güzergahı alternatifinde taraflar fikir birliğine 
varmıştır (Orazgaliyev, 2017: 9). Güzergahla ilgili tartışmalarda Türkiye’nin aktif 
rol aldığını ve Gürcistan üzerinden geçmesi için önemli katkısı olduğunu 
söylenebilir. BTC uzak bir mesafede olsa da, hattın büyük kısmının güvenliği 
Türkiye’nin kontrolünde olduğu için ABD tarafından da memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

28 Şubat 1997 tarihinde BTC ile ilgili ilk ciddi adım atılmış ve bu hatla ilgili Alman 
firması PLE Engineering GmbHile ile BOTAŞ arasında fizibilite çalışması sözleşmesi 
imzalanmıştır. PLE, yaptığı fizibilite çalışmasını Aralık 1997 tarihinde BOTAŞ’a 
verilmiştir (Adıgüzel, 2007: 385). Projeyle ilgili yapılan fizibilite çalışmalarına ABD 
destekli olduğunu açıklanmıştır. Bu çünkü, ABD bölge enerji kaynaklarının Rusya 
üzerinden değil, Türkiye üzerinden taşınması yönünde karar alması, politikaların 
değişmeye başladığı, petrol merkezli yaklaşımdan uzaklaşıp jeopolitik merkezli bir 
yaklaşım benimsediğini ortaya çıkmıştır (Özdağ, 2004: 18). Jeopolitik eksen olarak 
tanımlanan Azerbaycan enerji hattını Türkiye’den geçirilmesiyle Rusya’nın bölge 
üzerindeki siyasal etkisini azaltılmasını hedeflemiştir (Brzezinski, 2005: 182). Batı, 
Azerbaycan’la beraber bölgedeki bağımsızlığını yeniden kazanmış ülkelerin Rusya 
karşısında siyasi ve ekonomik istikrarın bağımsız olarak güçlenmesine önem 
vermiştir. Ekim 1998’de Ankara’da ABD, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, 
Kazakistan ve Özbekistan imzaladıkları Ankara Deklarasyonu ile Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı’na olan desteklerini ilan etmişler (Adıgüzel, 2007: 385). 
İmzalanan deklarasyonda, ABD’nin iştirakını siyasi bir karar olarak yorumladığı 
için Rusya’yı rahatsız etmiştir. ABD yönetiminin asıl amacı, Kafkasya bölgesinde bir 
taraftan kendi politik çıkarlarını güçlendirirken diğer taraftan Rusya’nın bölgedeki 
etkisini zayıflatmaktır. Clinton döneminde ABD Enerji Bakanı görevinde bulunan 
Bill Richardson göre, “Bakü-Tiflis-Ceyhan sadece boru hattı projesi değil, Hazar 
Bölgesi’nin geleceği için stratejik vizyondur” diye nitelendirmesi BTC projesine 
verilen önemin göstergesiydi (Cornell ve İsmailzade, 2005: 12). Böylelikle 17-19 
Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
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Teşkilatı’nın (AGİT) zirvesi sırasında Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında 
BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi imzalanması, ilişkilerin asıl stratejik işbirliğine 
dönüşmesi ile sonuçlanmıştır (Babalı, 2005: 40).  

2002 yılında başlatılan BTC petrol boru hattının inşası, 225 km’lik kısmı Gürcistan, 
468 km Azerbaycan topraklarından ve 1037 km kısmı Türkiye sınırları içinden 
geçmektedir (İbrahimov, 2010: 26). Toplam 1730 km uzunluğu olan boru hattın 
kapasitesi günlük 1 milyon varil, yılda 50 milyon varil petrol taşıma gücündedir 
(Aras, 2014: 3). 25 Mayıs 2005 yılında Bakü’de ve 12 Ekim 2005 yılında 
Gürcistan’ın Türkiye sınırına ulaşması ile BTC hattının açılışı yapılmıştır. 28 Mayıs 
2006 yılında boru hattıyla ilk petrol Ceyhan limanına ulaştı. 2 Haziran 2006 
tarihinde Azerbaycan petrolünü taşıyan ilk tanker Ceyhan’dan yola çıkmıştır. 13 
Temmuz 2006 yılında Ceyhan limanında resmi açılış töreni gerçekleştirilmiştir 
(Çelikpala ve Veliyev, 2015: 14). Hattın açılış töreninde konuşma yapan İlham 
Aliyev, BTC projesinin gerçekleşmesinde verdiği destek için ABD’ye özel teşekkür 
etmiştir. BTC boru hattı enerji açısından Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan’la beraber 
Avrupa için de önem arz etmektedir. Özellikle 2006 ve 2009 yıllarında Ukrayna-
Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizleri, bu tür krizlerin AB’nin enerji meselesine 
tehdit olarak görülmesi sonrası BTC ve diğer alternatif boru hatlarının ne kadar 
önemli olduğunu bir defa daha açıkça göstermiştir (Aydın, 2012: 220). Haziran 
2006’da faaliyete başlayan BTC petrol boru hattı ile 2017 yılına kadar 2.87 milyar 
varil petrol taşınmış ve Ceyhan limanından 3758 tankerle dünya pazarlarına 
gönderilmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğininin sonuna kadar 4457 tankerle yüklenen 
ve dünya pazarlarına gönderilen toplam ham petrol miktarı 3.41 milyar varil (455 
milyon tondan fazla) olmuştur (Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, 2021). 

Her ne kadar Asrın Anlaşması Azerbaycan petrol sanayisi için dönüm noktası 
olmuşsa da, Şah Deniz Yatağı Anlaşması, Azerbaycan doğalgazının uluslararası 
piyasalara çıkabilmesinde temel olmuştur. 4 Temmuz 1996 yılında Şah Deniz 
Anlaşmasının imzalanmasıyla Azerbaycan hükümeti Şah Deniz yatağındakı 
doğalgaz kaynaklarının dünya pazarlarına çıkartılması için yeni boru hattının 
inşasını gündeme getirmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda BTC projesinde 
olduğu gibi aynı kordior kullanılarak Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) doğalgaz boru 
hattının inşasına karar verilmiştir. 18 Kasım 1999 tarihinde İstanbul’da yapılan 
AGİT Zirvesinde BTE doğalgaz boru hattı projesinin yapılmasına ilişkin ilk adım 
olarak üç ülkenin (Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan) Enerji Bakanları düzeyinde 
yapılan müzakereler sonrası mutabakat imzalanmıştır (Pamir, 2000: 72). Böylece 
Azerbaycan Rusya’nın katılımı olmadan ikinci bir projeye ve projeyle ilgili önemli 
adımlar atmıştır. Başka bir deyişle, Kafkasya bölgesinde Azerbaycan’dan başlayıp 
Türkiye’ye ulaşan petrol, doğalgaz hatları Rusya’nın hem Avrupa’daki etkinliğini, 
hem de Orta Asya ve Kafkasya’daki varlığını doğrudan etkilemesi nedeniyle büyük 
ehemmiyet taşımaktadır (Arı, 2010: 166). 

Azerbaycan ve Türkiye arasında petrol alanında yürütülen stratejik işbirliği BTE 
projesi ile birlikte doğalgaz sektörünü kapsamaktadır. BTE projesinin inşa edilmesi 
AB ülkelerinin doğalgaz ihracında Rusya’dan başka yeni bir alternatif pazarın 
oluşmasına neden olmuştur. BTE projesi Türkiye açısından da son derece önem 
taşımaktadır. Ankara, BTE projesi yapıldıktan sonra, Rusya ve İran’la beraber 
Azerbaycan’dan gaz tedarik etmeye başlaması kendi doğalgaz pazarının 
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çeşitlendirmesini başarmıştır. Bu bakımdan, 2007 yılında faaliyete geçen BTE 
doğalgaz boru hattı sonrası Türkiye daha az maliyetli doğalgaz sağlamakla 
kalmamış, Moskova ve Tahran’a karşı Ankara’yı alternatif kaynak olmasını 
sağlamıştır (Kardaş, 2014: 6). Nitekim 16 Ekim 2004 tarihinde inşasına başlanılan 
BTE doğalgaz boru hattı projesi yaklaşık 980 km uzunluğunda ve 42 çapında 
tasarlanmıştır. 2006 yılında hattın inşa süreci tamamlanmış ve 3 Temmuz 2007 
tarihinde Türkiye'ye ilk gaz nakliyesi gerçekleşmiştir (Ozkan, 2010: 10). Yıllık 30 
milyar metreküp taşıma kapasitesi olan BTE hattıyla yaklaşık yılda 7,7 milyar 
metreküp doğalgaz Şah Deniz yatağından (Faz-1) elde etmekle Bakü'den 
Erzurum’a nakledilmiştir (İsmayıl, 2013: 7). Projenin gerçekleşmesi sonrası 
Azerbaycan, Türkiye doğalgaz piyasasında önemli paya sahip olmuştur. Örneğin 
Azerbaycan, Türkiye’ye doğalgaz ihracatı 2010’da % 12, 2015’te % 12.74, 2018’de 
% 14.85 gibi bir paya sahipken 2020 yılında bu rakam % 21.20 seviyesine 
ulaşmıştır (https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94/yillik-sektor-raporu, 
2021). Böylece petrolle karşılaştığında Azerbaycan doğalgaz açısından daha zengin 
olduğu için, Türkiye ile enerji ilişkilerini daha çok doğalgaz üzerinde kurulmuştur. 

BTE ile birlikte Azerbaycan’ın dünya pazarına doğalgaz ihraç etmesi ülkenin genel 
ekonomik tablosunun iyileşmesine yardımcı olması ile beraber iç pazarda ihtiyaç 
duyulan doğalgazın daha ucuza temin edilmesini sağlamıştır. Bu durum 
Azerbaycan’ın ekonomik bağımsızlığı açısından son derece önem taşımaktadır. 
Diğer taraftan bu projeyle birlikte Güney Kafkasya’daki barışın ve ekonomik 
işbirliğinin sağlanması noktasındaki çabaların hız kazanmasıyla Azerbaycan, 
bölgenin lider ülkesi konumuna yükselmiştir (Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru 
Hattı İnşaatı, 2021). Sonuç olarak, Bakü-Tiflis-Erzurum gaz ihracat boru hattının 
faaliyete geçirilmesi, Şah Deniz sahasının gelişiminin ikinci aşamasının önünü 
açmış, Azerbaycan doğalgazının büyük Avrupa pazarlarına erişim sağlayan TANAP 
ve TAP gibi stratejik projelerin ortaya çıkmasına ivme kazandırmıştır. 

5.2. Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki İlişkilerinde TANAP ve TAP Boru 
Hatlarının Rolü 

BTE doğalgaz boru hatlarının açıldıktan sonra, enerji alanında gelişen Türkiye- 
Azerbaycan ilişkileri, TANAP ve TAP doğalgaz projeleri ile birlikte daha da ileriye 
taşınmıştır. Bu proje ile Azerbaycan ana doğalgaz yatağı olan Şah Deniz-2 
sahasında bulunan doğalgazı, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ile Türkiye’ye 
ulaştırılması sonrası TANAP boru hattı vasıtasıyla TAP hattına bağlanmıştır 
(Kavaz, 2018: 1). Gürcistan-Türkiye sınırında yerleşik olan Ardahan’nın Posof 
ilçesi Türkgözü köyünden başlayaran TANAP, Türkiye’nin 20 ilinden geçdikden 
sonra Edirne’nin Yunanistan-Türkiye sınır ilçesi İpsala’da son bulmuştur (TANAP 
Nedir, 2021). Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan 1850 km 
uzunluğunda TANAP boru hattının inşası sonrası TAP hattına bağlanmıştır (İlter ve 
Kınık, 2017: 191). Projenin birinci kısmı olarak 26 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da 
TANAP boru hattının inşasına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Bakanlığı 
arasında bir mutabakat imzalanmıştır (Erdoğan, 2017: 15). İmzalanmış mutabakat 
zaptı TBMM’de kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de 12 Temmuz 2012 yılında 
yayımlanması sonrası yürürlüğe girmiştir. Bu mutabakat zaptı kapsamında TANAP 
projesinin tasarımı, inşası ve daha sonra işletilmesi amacıyla SOCAR tarafından 
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. kurulmuştur. 27 Haziran 2012 tarihinde Avrupa’ya Şah 
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Deniz-2 yatağından elde edilecek doğalgazı Türkiye üzerinden ulaştıracak olan 
TANAP boru hattının yapımına ilişkin hükümetlerarası nihai anlaşma İstanbul’da 
imzalanmıştır (Aras- Suleymanov- Hasanov, 2013: 994). 

Projenin yapımını amacıyla oluşturulan konsorsiyum çerçevesinde SOCAR, BOTAŞ 
ve TPAO şirketleri yer almıştır. Azerbaycan ve Türkiye şirketleri arasında 
konsorsiyum tesis edilmesi konusunda uzlaşmaya varılmasıyla Ankara’da 13 Mart 
2015 tarihinde TANAP ortaklık anlaşması imzalanmıştır (Erdoğan, 2017: 15). 
TANAP projesinin yatırım maliyetinin 7 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Başta 
ABD olmak üzere Batılı ülkeler ve Nabucco konsorsiyumu üyeleri tarafından da 
TANAP projesi desteklenmiştir. 2015 yılında Kars’ta TANAP projesinin temel atma 
töreninde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “TANAP enerji projesi olması 
ile beraber bir enerji güvenliği projesidir. Ancak ilk olarak bu proje Türkiye-
Azerbaycan birliğinin, kardeşliğinin projesidir” konulu konuşma yapmıştır (İlham 
Aliyev Qarsda Trans-Anadolu qaz boru kemerinin temelinin qoyulması 
münasibetile tenteneli merasimde iştirak edib, 2021). Anlaşma çerçevesinde 
TANAP projesi ile ilk gazın 2018 yılının başlarında Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyat 
yapılmasını yapılmıştır. 2018 yılında TANAP boru hattıyla ilk gaz akışının 
gerçekleşmesi sonrası yıllık 16 milyar metreküp taşıma kapasitesinin, kademeli 
olarak 24 ve 31 milyar metreküpe, çıkartılması hedeflenmiştir (Bitti bitiyor! 
TANAP projesinde sona gelindi, 2021). İlk etapta üretilecek 16 milyar metreküp 
doğalgazın 10 milyar metreküpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü ise Türkiye’ye 
satılacaktır. Azerbaycan, Türkiye iç piyasasında tüketilen doğalgazın %20’ni 
TANAP projesinin devreye girmesiyle karşılayacaktır (Gafarlı, 2015: 132). TANAP 
projesinde yer alan şirketlerin hisse pay dağılımı şöyle oluşmuştur: SOCAR 
(Azerbaycan) %58, Botaş (Türkiye) % 30, BP (İngiltere) %12 (Erdoğan, 2017: 16). 
Projenin uygulanmasında tıpkı BTC’de olduğu gibi Türkiye’nin coğrafi konumu 
etkili olmuştur. Enerji transit güzergâhları meselesinde özel bir konuma sahip olan 
Türkiye, komşu bölgelerde toplanan ve küresel petrol ve doğalgaz rezervlerinin 
yüzde 70’ini oluşturan enerji kaynaklarının olması TANAP projesinin Türkiye 
açısından stratejik önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır (Cesur, 2016: 253). 
Projenin en önemli özelliği ise TANAP boru hattının geçtiği bölgede ne AB ne de 
Rusya söz sahibi olabilmiş, aksine Azerbaycan ve Türkiye proje kapsamında ana 
konumda olan ülkeler olmuştur (Aras- Suleymanov- Hasanov, 2013: 996).  

TANAP projesi, Türkiye ile beraber AB ülkelerini yakından ilgilendiren bir projedir. 
Rusya; enerji tekelini kurtarmak ve enerji bağımlılık oranını azaltmaya çalışan 
AB’ye karşı, TANAP projesine ilk günden destek vermiştir. Özellikle TANAP’ın 
devamı olarak nitelendirilen TAP projesinin gerçekleşmesi sonrası Doğu 
Avrupa’da, Balkanlar’da yerleşik olan ülkelerin belli orandaki doğalgaz ihtiyacını 
karşılayabilecektir. Doğalgaz alanında Azerbaycan-Türkiye-AB üçgeninde kurulan 
ilişkiler üç farklı bölge arasında ekonomik, ticari işbirliğinin gelişmesine ve 
kültürel olarak daha da yakınlaşmasına neden olabilir. Avrupa’dan Çin’e kadar 
uzayan tarihi İpek Yolu, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlar bölgesi arasında yeniden 
canlanabilir. Aynı zamanda Türkiye en fazla Rusya’dan doğalgaz alımını 
gerçekleştirirken, bu proje ile birlikte bu oranın Azerbaycan lehine değişeceği ve 
gelecekte birinci konuma yükselmesi öngörülmektedir. 1990 yılından itibaren, 
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petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinin gerçekleşmesine önem veren Türkiye, 
doğalgaz kaynaklarının Avrupa’ya sevkiyatında merkez olmayı başarmıştır.  

TANAP projesi Azerbaycan’nın sahip olduğu doğalgaz kaynaklarının Avrupa 
piyasasına ihracında stratejik üstünülük getirmesiyle beraber büyük ekonomik 
kazanımlarda getirmektedir. Projenin % 80 oranda hissesi Azerbaycan’a ait 
olduğuna göre, Türkiye topraklarından geçen kısımında Azerbaycan açısından 
daha güvenli olacaktır (Aras- Suleymanov- Hasanov, 2013: 995). Dolayısıyla, 
Azerbaycan doğalgaz satışından doğrudan kendi kâr payını elde etmiştir. TANAP 
projesi sonrası Azerbaycan’nın petrol şirketi SOCAR Türkiye’de yatırımları 
artırmış ve gelecekte de bu yatırımlara devam etmesi hedeflenmiştir. Şöyle ki, 
SOCAR’ın yurtdışı yatırımlarının büyük kısmını Türkiye’ye yönelik yapmıştır. 2008 
yılında Türkiye’deki en büyük petrol-kimya tesislerinden biri olan ve İzmir’de 
bulunan Petkim SOCAR tarafından satın alınmıştır. 2011 yılında temeli atılan STAR 
Rafineri 6,3 milyar dolarlık değeriyle SOCAR’ın, Türkiye’de özel sektörde yaptığı en 
büyük yatırımı olmuştur (SOCAR-ın Dev Yatırımı STAR Rafineri Açıldı, 2021). 2018 
yılında rafineri inşasınin bitmesiyle kullanıma açılmıştır. SOCAR’ın yeni rafinerisi 
önümüzdeki yıllarda hem Türkiye, hem de Azerbaycan ekonomisine ciddi katkı 
sağlayacağı da öngörülmüştür. Son yıllarda SOCAR’ın Türkiye’de yatırım hacminin 
yaklaşık 20 milyar dolara ulaşması ve bir yurtdışı şirketinin Türkiye’de şimdiye 
kadar en yüksek yatırım yapması da dikkat çekmektedir (Aras- Suleymanov- 
Hasanov, 2013: 995). Netice olarak; BTC, BTE, TANAP gibi uluslararası projelerle 
birlikte Türkiye’nin bölgede enerji koridoru ve enerji üssü olmasına önemli 
katkıda bulunmuştur. 

6. Sonuç 

Soğuk Savaşın bitmesiyle petrol ve doğalgaz dünyanın önde gelen ülkeleri içinde 
cazip bir kaynak olmuştur. Böyle bir zenginliğe sahip olan Azerbaycan’ın, 
bağımsızlık sonrası dönemde Türkiye ile ilişkilerinde enerjinin ağırılık 
kazanmıştır. 1990’lı yıllardan sonra Türkiye, Azerbaycan’ı her alanda olduğu gibi 
enerji siyasetinde de desteklemiştir. Azerbaycan için Türkiye enerji işbirliğinde 
güvenilir ülke konumundadır. Aslında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri 
değerlendirildiğinde, stratejik ortaklığın ne kadar doğru bir adım olduğu 
anlaşılmaktadır. Asrın Anlaşması ile temeli atılan enerji işbirliği sonraki 
dönemlerde boru hatlarının yapımına kadar genişlemiştir.  

1991 yılında Türkiye, Azerbaycan’nın bağımsızlığını tanımasıyla resmi ilişkiler 
başlamıştır. Elçibey dönemide ikili ilişkiler önemli ölçüde ilerlemiş ve Haydar 
Aliyev döneminde denge politikasıyla her iki ülkenin çıkarlarına uygun şekilde 
ilerlemiştir. Özellikle bu dönemden başlayarak Azerbaycan zengin enerji 
kaynaklarının işletilmesi konusunda Rusya’yı dışlamamakla beraber Türkiye’le 
ilişkilerini dikkatli şekilde yürütmüştür. Asrın Anlaşması’yla Azerbaycan enerji 
sektörüne dahil olan Türkiye, aralarındaki enerji işbirliğinin önemini açıkça ortaya 
koymuştur. Böylece enerjinin giderek önem kazanması ve boru hatların inşa 
edilmesi konusu Türkiye-Azerbaycan arasında işbirliğini genişletmiştir. 

2003 yılında İlham Aliyev döneminin başlamasıyla Azerbaycan-Türkiye arasında enerji 

işbirliği derinleşerek devam etmiştir. Bu işbirliği sonucu önemli BTC, BTE, TANAP, 

TAP gibi petrol ve doğalgaz projeleri ortaya çıkmıştır. Bu projeler enerji kaynakları 
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açısından yoksun olmanın dezavantajlarını uzun yıllardır yaşayan bir devlet olarak 

Türkiye’yi enerji ihracatı ve ithalatı yapan ülkeleri biraraya getiren konuma 

yükseltmiştir. “Bir millet iki devlet” anlayışı içerisinde olan Türkiye-Azerbaycan 

arasında işbirliği her geçen sene güçlenmekte ve yapılan işbirliği alanlarını daha çok 

genişlemektedir. İki ülkenin Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev arasında kurulan 

samimi dostluklar da ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük fayda sağlamaktadır. Ankara 

ve Bakü arasındaki enerji işbirliği ekonomik, siyasi, ticari gibi birçok alanların 

gelişmesinde yapmış olduğu katkıyla ilişkilerin sağlam temellere oturtulmasında 

anahtar olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ticaret hacminde, karşılıklı yatırımlarda 

ciddi bir artış olması ülkeler arasında güvenceyi arttırmaktadır. Bu ilişkilerin ekonomik 

ve enerji alanlarında gelişmesi iki ülke arasında istikrarın esas garantisi olarak 

değerlendirilebilir. Sonuç olarak enerji ilişkileri hem Azerbaycan’ın gelecek enerji 

politikalarını, hem de Türkiye’nin kendi amaçlarına ulaşması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Günümüzde ve gelecekte her iki ülkenin işbirliği içinde olması bölgede 

güçlü ve etkin politikalar üretmelerini sağlayacaktır. 
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