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NABUCCO’NUN
ARKA YUZU ükümetimiz 13 Temmuz

2009 tarihinde Nabucco
projesini imzalam›fl ve bu
antlaflma birçok bas›n yay›n
organ› taraf›ndan “yüzy›l›-

m›z›n en önemli projesi” olarak tak-
dim edilmiflti. Peki gerçek nedir?
Gerçe¤i derinlemesine incelemeden
önce Nabucco boru hatt›n›n kapasi-
tesinin ne oldu¤unu tam olarak orta-
ya koymal›y›z ki; gerçe¤in hiç de tak-
dim edildi¤i gibi olmad›¤› daha yaz›-
m›z›n bafl›nda rahatça anlafl›labilsin. 

Nabucco projesi bitmifl olsa ve
tam kapasitesi olan 31 milyar metre-
küp y›l gaz temin etse bile, temin edi-
len bu gaz miktar› Avrupa’n›n y›ll›k
ihtiyac›n›n ancak % 5 kadar› olacak.
Kald› ki; Nabucco projesinin bütün

ifllemler bitirilebilse ve gaz verilebilse
bile 2020 y›l›na kadar 4.5 milyar m3
ile 13 milyar m3 aras›nda de¤iflecek-
tir ki; bu miktar Avrupa’n›n gaz ihti-
yac›n›n % 1–2’sini ancak karfl›layabi-
lecek. Nabucco projesinin temel he-
deflerinden birinin Rusya’n›n gaz sa-
t›fl› üzerindeki hegemonyas›n›n azal-
t›lmas› olaca¤› söylenmifltir. Bu söy-
lem birçok bak›mdan gerçekten
uzakt›r. Kald› ki biraz sonra anlata-
ca¤›m ba¤lant› ve olaylardan sonra
Rusya’n›n hegemonyas›n›n k›r›lama-
d›¤› da, aksine daha da güçlendirildi-
¤i ortaya ç›kacak. 

fiimdi dilerseniz Nabucco projesi
hakk›nda temel bilgilere sahip olma-
yan okuyucular› da düflünerek Na-
bucco projesinin ne oldu¤unu k›saca

anlatal›m. Ülkemiz do¤algaz deposu
Asya ile Avrupa ülkelerini en k›sa
yoldan ulaflt›racak en k›sa köprüdür.
Nabucco Boru hatt› bitirebilse gaz,
Azerbaycan üzerinden Gürcistan’a
gidecek, oradan Türkiye’ye girip, Er-
zurum, Ankara üzerinden geçip,
Trakya üzerinden Avrupa’ya ulafla-
cak. Özetle önemli bölümü Hazar
kaynakl› gaz›, Trakya’dan bafllay›p,
Bulgaristan, Romanya, Macaristan
üzerinden Avusturya’ya ulaflt›ran
projenin ad›d›r Nabucco Boru Hatt›
Projesi... Bu projenin 2010 y›l›nda
bafllay›p 2013 y›l›nda bitirilmesi plan-
lan›yor.  Baflta BOTAfi (Turkey) ol-
mak üzere OMV (Avusturya), MOL
(Macaristan), Transgaz (Romanya)
Bulgargaz (Bulgaristan), RWE (Al-

Nabucco hatt› yüzy›l›n projesi de¤ildir.
Hatta farkl› karanl›k odalarda kotar›lm›fl

Türkiye’yi, Orta Do¤u eksenine mâhkum
edecek bir projedir. Önümüze konulan

ise boru hatt› yap›m› esnas›nda müteah-
hitlerimiz alaca¤› bir kaç ihaledir. Kald›

ki; Nabucco hatt›n›n ve verilecek 

müteahhitlik projelerin yönetimi de Avus-
turya OMV flirketinde olaca¤›ndan, bize
verilenler beklentilerimizin çok alt›nda
olabilir. Türkiye içinden geçecek 2000
km boyunca tahsis edilen, ekilip dikilme-
yen,  binlerce km2 arazinin bedavadan
bekçili¤i de bu iflin tuzu biberi olacakt›r. 

H



EKOV‹TR‹N A⁄USTOS 2009 77EKOV‹TR‹N A⁄USTOS 200976

PROF. DR. DO⁄AN AYDAL / NABUCCO’NUN ARKA YÜZÜ

manya) flirketlerinin % 16.67 hisse
ile ortak olduklar› bu proje, Avrupa
Birli¤i’nden önemli bir destek de al-
makta.  Bu ortaklardan Almanya ha-
riç di¤erleri, 28 Haziran 2005 tarihin-
de antlaflmay› imzalad›, Almanya’da
fiubat 2008’de bu ortakl›¤a kat›ld›. 

Bilindi¤i gibi Erzurum flehrimize
iki ayr› kanattan boru hatt› gelmekte.
Bunlardan bir tanesi geçmiflte ad›n›
çok duydu¤umuz BTC (Bakü-Tiflis
Ceyhan) hatt›. Bu boru hatt› petrol
boru hatt› olup, hemen yan›na gaz
hatt› konulma imkan› da vard›. Bu
borunun hemen yan›na Güney Kaf-
kasya (BAKÜ-T‹FL‹S-ERZURUM)
boru hatt› döflendi ve bu hat 15 Ara-
l›k 2006 tarihinde iflletime aç›ld›. Di-
¤eri ise, ‹ran Tebriz üzerinden gelip
Erzurum’a ulaflan hatt›r.  

Nabucco projesinin bizim aç›-
m›zdan en olumsuz yönlerinden biri
de Güney Kafkasya boru hatt›n›n
Nabucco’ya tahsis edilecek olmas›-

d›r. Güney Kafkasya’da yeni bir bo-
ru hatt› infla edilmeyecekse ve ülke-
mize gaz temin eden ve bafllang›ç
kapasitesi 6.6 milyar m3 olan ve ka-

pasitesi 2012 y›l›nda 20 milyar
m3/y›l’e ç›kacak olan Güney Kafkas-
ya boru hatt› Nabucco’ya ‘ya tahsis
edilecek ise gaz temini problemi
Türkiye için daha da büyüyecek de-
mektir. Bu sebeple benim bütün
makale ve kitaplar›mda yeni inflaa
edilmesi gereken “Güney Kafkasya”
boru hatt›ndan söz etmiflimdir. E¤er
eski boruya monte edilecek ise bu
boru vas›tas› ile Türkiye’ye gelen 6.6
Milyar metreküp gaz ne olacak? Na-
bucco hatt›ndan bize gaz da veril-
meyece¤i s›k s›k söylendi¤ine göre
mevcut gaz arz›nda 6.6 milyar met-
reküp de azalma olacak demektir.
Bu bile projenin çok ak›ll› bir proje
olmad›¤›n› göstermeye yeterlidir.
Eski hat veya yeni bir boru hatt› ya-
p›labilirse, bu boru hatt› Hazar De-
nizi’nin alt›ndan geçecek olan ve
Türkmenistan’dan gaz tafl›yacak
olan boru ile birlefltirilecektir.

CEVABI VER‹LMEYEN 
SORULAR 
Bir baflka bilinmeyen husus da,

bu hat Nabucco’ya ba¤land›ktan son-
ra Gürcistan’a daha önceki antlafl-
malar ile verilen %5’lik pay›n ne ola-
ca¤›d›r. Rakamlardan da anlafl›laca¤›
üzere bir baflka problem de boru ka-
pasiteleri aras›nda farkt›r. Güney
Kafkasya’dan, Türkiye’ye do¤ru ge-
len hat 42 inç (1,070 mm) çapl› ve
maksimum 20 milyar metreküp ka-
pasiteli iken Nabucco hatt› (Avustur-
ya Baumgarten-Erzurum) 56 inç ka-
l›nl›¤›nda (1,420 mm) ve 31 milyar
metreküp kapasitelidir. Bunun bir
di¤er anlam› Azerbaycan ve Türkme-
nistan kaynaklar› temin edilse bile 11
milyar metreküplük baflka kaynaklar
bulunmas› mecburiyetidir. Zira
Azerbaycan ve Türkmenistan kay-
naklar› tek bafllar›na bu ihtiyac› kar-
fl›layamamakta. E¤er herfley yolunda
gitse Azerbaycan’›n fiah Deniz saha-
s›nda 2013 y›l›nda üretebilece¤ini dü-
flündü¤ü y›ll›k 8 milyar metreküplük
bir kapasite mevcuttur. On milyar/y›l
kapasiteli kayna¤›n ise Türkmenistan
olaca¤› söylenmekle beraber Türk-
menbafl› flehrinden Bakü istikameti-
ne yap›lm›fl bir boru hatt› maalesef
yoktur. Olmamas› için de ‹ran ve
Rusya vargüçleri ile çal›flmaktalar.
Rusya, Hazar Denizi’nin taban›ndan
boru hatt›n›n yap›m›n› güçlefltirmek
için 12 May›s 2007 y›l›nda Kazakistan
ve Türkmenistan ile gaz antlaflmas›
yapm›flt›r. Bu antlaflmaya göre her iki
ülke ürettikleri gaz› Orta Asya Mer-
kez gaz boru hatt›na (Central Asia-
Center gas pipeline system) verecek-
lerdir. Hazar Denizi’nde boru hatt›-
n›n yap›m›n› engellemek için ‹ran’da
elinden geleni yapmakta. ‹ran D›flifl-

leri Bakan Yard›mc›s› Mehdi Safari,
4 Eylül 2008 tarihinde boru hatlar›-
n›n yap›lmas›n›n Çevre kirlili¤ine yol
açaca¤› tezini savunarak, boru hatt›-
n›n yap›m›na müsaade etmeyecekle-
rini duyurmufltu. Bunlar›n bir di¤er
anlam› da Türkmenistan’dan gelece-
¤i düflünülen 10 milyar metreküplük
gaz›n da flimdilik hayal oldu¤udur.

Bir baflka bilinmeyen problem
de, Hazar deniz yata¤›nda bulunan
gazlar›n hangi ülkeye ait olaca¤› so-
rusudur. Bu problem de henüz çözül-
müfl de¤ildir. Hazar denizi ile ilk ant-
laflman›n K›z›l devrimin hemen son-
ras›nda,1921 y›l›nda ve 1940 y›l›nda
SSCB ile Persia (flimdiki ‹ran) ara-
s›nda gerçekleflti¤ini görüyoruz. Bu
anlaflmalara göre Hazar denizi iki ül-
ke taraf›ndan bölünmüfl ve sonras›n-
da iki taraf aras›nda, küçük pürüzler
d›fl›nda herhangi bir ihlal olmadan,
1991 y›l›na kadar da uygulanm›flt›r.
Ancak SSCB’nin meflhur “Glasnost
ve Prestroyka” sonras›nda da¤›laca¤›
kimsenin akl›na bile gelmemifltir. Ol-
maz denen olay 1991’de gerçekleflin-
ce, Orta Asya’daki Cumhuriyetler
SSCB’den ayr›larak ba¤›ms›z cumhu-
riyet olmufllard›r. Bizim konumuzla
ilgili olan taraf› ise, bu ayr›lan cum-
huriyetlerden Kazakistan, Azerbay-
can ve Türkmenistan’›n da Hazar
Denizine komflu olmas›d›r. Bu ülke-
ler, SSCB ve Persia(‹ran) aras›nda
1921’de ve 1940’da imzalanan anlafl-
malarda imzalar› bulunmad›¤›n› ve
dolay›s›yla tan›mayacaklar›n› beyan
etmifllerdir. Buna karfl›l›k ‹ran, Ha-
zar denizi ortalar›nda, Azerbaycan
taraf›ndan petrol ve do¤algaz ara-
mak için bafllat›lan sondaj çal›flmala-
r›n› durdurmak için bölgeye savafl ge-
mi ve jetlerini gönderince, araflt›rma

NABUCCO ‹Ç‹N ‹MZALAR ATILDI AMA!..
NABUCCO Do¤algaz Boru Hatt› Projesi hükümetleraras› anlaflmas›, zirve toplant›s› ve imza töreni
‹stanbul’da yap›ld›. Bu projenin 2010 y›l›nda bafllay›p 2013 y›l›nda bitirilmesi planlan›yor. 

Nabucco projesinin bizim aç›m›zdan
en olumsuz yönlerinden biri Güney
Kafkasya boru hatt›n›n Nabucco’ya
tahsis edilecek olmas›d›r.

BTC ve SUPSA HATLARI
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çal›flmalar› flimdilik durdurulmufltur. 
Durdurulmufltur durdurulmas›na

ama kazan da, yavafl yavafl kaynama-
ya bafllam›flt›r art›k! Mademki ka-
zan’›n alt›ndaki atefl yak›lm›flt›r, her
ülkenin bu atefle bir iki odun atmas›
da normal karfl›lanmal›d›r. Her ülke
kendi ifllerine yarayabilece¤ini ümit
ettikleri uluslararas› anlaflmalar› ara-
maya bafllar. Azerbaycan, Kazakis-
tan ve Türkmenistan’›n da bu yola
baflvurmas› normaldir. Böyle durum-
larda araflt›r›lacak ilk yer, ilk arfliv,
Birleflmifl Milletler(BM) kütüphane
ve arflivleridir. Birleflmifl Milletler ta-
raf›ndan yap›lm›fl, Deniz ve Göller
ile ilgili bütün anlaflmalar hemen
kontrol edilmifl ve ifle yarayabilecek
antlaflma da bulunmufltur; BM, de-
nizler ve göller sözleflmesi. Anlaflma
dikkatlice incelenmifl ve 1982’de Bir-
leflmifl Milletler taraf›ndan denizler
ile ilgili yap›lan anlaflmaya dayan›la-
rak hak iddia edilmifltir. Bu anlaflma
gayet basittir; Deniz olarak kabul
edilen alan, o denize k›y›s› bulunan
bütün ülkeler taraf›ndan k›y›lar›n›n
büyüklü¤ü esas al›narak paylafl›la-
cakt›r. Tart›flmal› alan göl olarak ka-
bul edilirse, her ülkeye k›y›lar›ndan
itibaren belli bir özel kullan›m alan›
verilecek (12 mil ?- hala tart›fl›lmak-
tad›r) ve bu alan d›fl›nda kalan k›s›m-
lar ortak alan hükmünde kabul edile-
cek ve o denize k›y›s› bulunan her ül-
ke taraf›ndan paylafl›ld›ktan sonra
kullan›labilecek, araflt›r›labilecektir.
‹yi de, Hazar, deniz midir, yoksa göl
müdür? Özellikle ‹ran ve Rusya, di-
¤er üç ülkenin aksine, Hazar’›n deniz
de¤il, göl oldu¤unu iddia etmektedir-
ler. ‹ran ve Rusya’ya ra¤men Hazar
taban›ndan boru hatt›n›n geçirilmesi
mevcut siyasi konjuktürde oldukça
zor gözükmektedir. Bu durumda
Azerbaycan’›n 8 milyar m3’lük k›sm›
temin edilebilse bile, geriye kalan 23
milyar metreküp’ün baflka kaynak-
lardan sa¤lanmas› gerekmektedir.
ABD’nin malum sebepler ile ‹ran
do¤algaz kaynaklar›n›n bu hatta ba¤-
lanmas›na müsaade etmeyece¤i bi-
lindi¤inden geriye kalan kaynaklar›n
ne olaca¤› kimse taraf›ndan tam te-
laffuz edilmemektedir. Ancak flimdi-
lik konuflulan kaynaklar Irak ve M›s›r
kaynaklar›d›r.

flte baflka baflka problemler de
bu kaynaklar sebebiyle ülkemi-
zin bafl›na bela olmak üzeredir.
fiimdi isterseniz bu kaynaklar› ve
gerçekleflebilirse bu kaynaklar›n

bafl›m›za açaca¤› muhtemel prob-
lemlere bakal›m.

Telaffuz edilen kaynaklardan biri
Irak’›n kuzeyinden temin edilecek
gaz olarak ifade edilmektedir. Bilin-
di¤i üzere Irak’›n yasal statüsü bugün
bile tart›flmal› durumdad›r. Irak’›n
kuzeyinde bulunan Khor Mor ve
Chemchemal gaz bölgelerindeki gaz-
lar›n boru hatlar› ile Diyarbak›r –Bis-
mil ilçesine getirilmesi ve buradan
Nabucco hatt›na verilmesi planlan-
m›flt›r.Bir di¤er gaz gelifli de Irak’›n

Ekas bölgesinden Arap gaz hatt›na
verilip Suriye üzerinden Türkiye’ye
verilecektir. Bunlar iyi güzel de, bü-
tün bunlar yap›l›nca Türkiye Irak’›n
kuzeyindeki oluflumu gayri resmi de
olsa tan›m›fl olmayacakm›d›r? Türki-
ye’nin bu yeni oluflum üzerindeki et-
kisi Avrupa gaz güvenli¤i bahane
edilerek daha da azalmayacak m›d›r?
Macaristan’›n MOL flirketi Nisan
2008’de Bu bölgede ruhsat sahibi
olan Pearl Petroleum flirketinin % 10
hissesini 350 milyon dolar vererek al-
m›flt›r. Yani bundan sonra karfl›m›za
Irak kuzeyindeki oluflum de¤il Avru-
pal› flirketler ç›kacakt›r.

Ortal›kta ‹htiyaç fazlas› do¤algaz
antlaflmas› varken, Y›lmaz hüküme-

tinin, 31 Mart 2001’de M›s›r ile yap-
t›¤› do¤algaz antlaflmas›n›n sebebi
uzun süre merak konusu oldu (Tab-
lo). M›s›r’dan getirilecek olan gaz›n
boru hatt›n› döfleyecek olan
EMG(Eastern Mediterranean Gas)
flirketinin ‹srail flirketi olmas›n›n s›r-
r›, Haziran 2004 y›l›nda, Gazprom
baflkan› Alekseyi Miller’in,  ‹srail
Enerji ve Alt yap› bakan› Joseph Pa-
ritzky ile görüflüp, 6 milyar m3 y›ll›k
gaz sat›fl› için anlaflma yapmas›na ka-
dar hiç anlafl›lamad›. Bu konuyu
“Maden Savafllar›” adl› kitab›mda
anlatt›¤›m için burada detayland›r-
mayaca¤›m. 

M›s›r, Ürdün, Suriye ve Lübnan
“Arap gaz Boru” hatt› ad› alt›nda bir-

leflik bir boru sistemi kurmaya kara
vermifller ve Eylül 2004’de bu hatt›n
Irak gaz a¤› ile birleflmesini de onay-
lam›fllard›r. M›s›r El Arish-Aka-
be(Ürdün) hatt› 2003 y›l›nda bitirildi.
Akabe-El Rihab(Ürdün) hatt› 2005
y›l›nda bitirildi. Suriye Deir Ali-El

Rayan üzerinden Humus flehrine ka-
dar olan hat ise fiubat 2008’de bitiril-
di. Bu arada El Arish’den ‹srail’in
Askelon flehrine deniz alt›ndan da
bir boru döflendi. Bu arada dikkatle-
rimizden kaçsa da 4 Ocak 2008’de
Halep-Kilis boru hatt›n›n ihalesi ya-

RUSYA ‹RAN CEZ-N‹J TÜRKMEN‹STAN AZERBAYCAN TOPLAM
TPAO-D‹⁄ER

1999 3 5 13.5
2000 6+4.5 3-5 5 15.5
2001 6+4.5 5 5 25.5 ?
2002 14+ 5-8 5 5
2003 14+ 10 5 7.2
2004 14+ 10 5 7.2 2
2005 14+ 10 5 8.2 3
2006 14+ 10 5 9.2 5
2007 14+16 10 5 9.2 6.6 60.8 ?
2008 30 10 5 10.2 6.6
2009 30 10 5 12.2 6.6
2010 30 10 5 12.2 6.6 63.8 ?
2011 30 10 5 14.2 6.6
2012 30 10 5 14.2 6.6
2013 30 10 5 16+14 6.6
2014 30 10 5 16+14 6.6
2015 30 10 5 30 6.6
2016 30 10 5 30 6.6
2017 30 10 5 30 6.6
2018 30 10 5 30 6.6
2019 30 10 5 30 6.6
2020 30 10 5 30 6.6 81.6

BOTAfi’›n de¤iflik ülkelerle yap›lan ve sat›n alma garantisi
verilen do¤algaz sözleflme miktarlar›n› gösteren tablo

Tablo BOTAfi’›n resmi web sitesinden al›nm›flt›r. 

Mesut Y›lmaz’›n
anlafl›lamayan
do¤algaz anlaflmas›
Ortal›kta ‹htiyaç fazlas› do¤algaz antlaflmas› varken, Y›lmaz
hükümetinin, 31 Mart 2001’de M›s›r ile yapt›¤› do¤algaz
antlaflmas›n›n sebebi uzun süre merak konusu oldu.

i M›s›r’dan getirilecek olan gaz›n boru hatt›n›
döfleyecek olan EMG’nin ‹srail flirketi oldu¤u,
Gazprom baflkan› Alekseyi Miller’in, ‹srail
Enerji ve Alt Yap› Bakan› Joseph Paritzky ile
görüflüp, 6 milyar m3 y›ll›k gaz sat›fl› için an-
laflmas›yla ortaya ç›kt›.
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ünyan›n en fazla gaz rezervi-
ne (47.65 Trilyon metreküp)
sahip ülkesi olan Rusya’n›n
durumu ise ayr›ca ve dikkat-
le incelenmelidir. Rusya,

kendi petrolünü, do¤algaz›n›, kendi
kontrolünde pazara sürmek istemek-
te. Bu enerji kart›n›n kendine verdi¤i
ekonomik ve siyasi gücü sonuna ka-
dar kullanabilmek için, bugün de, ge-
lecekte de, elinden gelen her fleyi ya-
paca¤a da benzemekte.

Rusya’n›n Asya kaynakl› do¤al-
gaz ve petrol sevki için alternatif gü-
zergahlar› da üç ayr› hat olarak haz›r-
d›r. Bunlardan ilki, Kazakistan’daki
Tengiz yataklar›ndan, Atyrau, Astra-
kanskaya, Komsomolskaya, Kropots-

kinskaya üzerinden Karadeniz k›y›-
s›ndaki Novorossiysk liman› güzerga-
h›d›r. ‹kinci alternatif hat Azerbay-
can’daki Bakü yataklar›ndan Groz-
ni(Çeçenistan), Tilhoretsk üzerinden
Novorossiysk liman› güzergah›d›r.
Üçüncü hat ise, Bakü yataklar› pet-
rollerini Gürcistan üzerinden geçire-
rek Gürcistan’daki Supsa liman›na
ulaflt›ran hatt›r. Hala Gürcistan niye
kar›flt› diye düflünüyor musunuz?
Rusya karfl› kart›n› oynam›fl ve Na-
bucco hatt›n›n geçece¤i güzergah›
güvenilmez, yat›r›m› riskli alanlar
aras›na sokmufltur. Bu arada gürültü-
ye giden, ölen, yaralanan ve göçmek
zorunda kalan Gürcüler, Abhazlar,
Acarlar ve Güney Osetyal›lar bu dev-

ler savafl›n›n zavall› figüranlar›d›rlar.
Filler savaflmakta, çimler ezilmekte-
dir. Boru hatlar›n›n ve petrol vanala-
r›n›n bulundu¤u Çeçenistan’›n bafl-
kenti Grozni’yi ö¤rendikten sonra,
hala Çeçenistan’da çok yak›n bir geç-
miflte bu kadar kan neden döküldü
diye düflünüyor musunuz? Karadeniz
liman› olan Novorossiysk’e bu kadar
petrol ve do¤algaz gelirken, meflhur
“Mavi ak›m projesi” bu kadar kolay
nas›l gerçekleflti diye hala düflünüyor
musunuz?

Rusya aç›s›ndan bir baflka önemli
husus ise Nabucco hatt›n›, Batl›k de-
nizinde 1997 y›l›ndan beri yapmaya
çal›flt›¤›  ve St Petersbourg-Almanya
Nord Stream gaz boru hatt›na rakip
görmesidir. Bu hatt›n yap›m› aflama-
s›nda bir çok problem ile u¤raflan
Rusya bir de Nabucco’dan kaynakla-
nabilecek problem istememektedir.
Rusya her platformda Mavi Ak›m2 ve
Novorossiysk-Samsun-Ankara hatt›
ile Nabucco’ya ba¤lanmas›n›n daha
ekonomik ve gerçekçi olaca¤› tezini
savunmakta. Bir baflka deyiflle Putin,
A¤ustos ay›nda Türkiye’ye boflu boflu-
na gelmeyecektir. Boru hatlar›na dö-
flenecek fiberoptik sistemler ve röle
istasyonlar› ile yap›lan casusluk çal›fl-
malar›n› “Enerji Kan Kokuyor” kita-
b›mda detayl› olarak anlatt›m. Buna
bir de Nabucco hatt› eklenmifl olacak.

Sonuç olarak ifade etmek gere-
kirse Nabucco hatt› yüzy›l›n projesi
de¤ildir. Hatta farkl› karanl›k odalar-
da kotar›lm›fl Türkiye’yi, Orta Do¤u
eksenine mâhkum edecek bir proje-
dir. Önümüze konulan ise boru hatt›
yap›m› esnas›nda müteahhitlerimiz
alaca¤› bir kaç ihaledir. Kald› ki; Na-
bucco hatt›n›n ve verilecek müteah-
hitlik projelerin yönetimi de Avustur-
ya OMV flirketinde olaca¤›ndan, bize
verilenler beklentilerimizin çok alt›n-
da olabilir. Türkiye içinden geçecek
2000 km boyunca tahsis edilen, ekilip
dikilmeyen,  binlerce km2 arazinin
bedavadan bekçili¤i de bu iflin tuzu
biberi olacak. Ortak olunan ülkelerin
Avrupa’n›n güçlü ülkeleri olmamas›
sebebiyle AB maceras›nda bu ortak-
lardan himmet beklemek de abesle
ifltigal olacak. ‹darecilerimizin bu ya-
z›lanlar› ön yarg›s›z de¤erlendirmesi
en büyük dile¤im. 

Putin enerji 
kart›n› oynuyor
Rusya, petrolünü ve do¤algaz›n›, kendi kontrolünde
pazara sürmek, bu enerji kart›n›n verdi¤i ekonomik 
ve siyasi gücü sonuna kadar kullanmak istiyor.
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Putin, A¤ustos ay›nda Türki-
ye’ye boflu bofluna gelmeye-
cektir. Boru hatlar›na döflene-
cek fiberoptik sistemler ve röle
istasyonlar› ile yap›lan casus-
luk çal›flmalar›n› “Enerji Kan
Kokuyor” kitab›mda detayl› ola-
rak anlatt›m. Buna bir de Na-
bucco hatt› eklenmifl olacak.

p›ld›. Ancak ne gariptir ki, Ha-
lep_Kilis hatt› ve Suriye’deki hat-
lar› döfleyen flirket, etkisini azalt-
maya çal›flt›¤›m›z Rus Gazprom
flirketinin bir alt kuruluflu olan
Stroytransgaz. Hani biz bütün bu
zahmetlere Rusya’n›n bölgedeki
etkisini azaltmak için giriyorduk?
Bu arada M›s›r üzerinden gelecek
olan bütün boru hatlar›n›n M›s›r-
dan sonraki ikinci orta¤› ‹srail’in
Merhav flirketidir. M›s›r ile birlikte
oluflturduklar› Eastern Mediterra-
nean Gas Company flirketinin
üçüncü orta¤› da yine bir ‹srail-
ABD sermayesi olan Ampal-Ame-
rican Israel Corp flirketidir. Acaba
yetkililerimiz bütün bu ba¤lant›lar›
gördükten sonra hâlâ çok önceden
planlanm›fl bir Ortado¤u projesi-
nin içinde figüran olduklar›n› anla-
m›yorlar m› merak ediyorum do¤-
rusu. 

Çok yak›n bir gelecekte Novo-
rossiysk veya Supsa liman›ndan
Samsun liman›m›za deniz alt›ndan
veya üstünden gelen petrol ve/veya
do¤algaz’›n varl›¤›n› duyarsak sür-
priz olmamal›. Bu hatt›n tamamla-
y›c›s› olarak Samsun-Ceyhan boru
hatt›n›n ve Ceyhan- ‹srail (Hayfa
liman›) boru hatt›n›n yap›lmas› da
yeni geliflen flartlar ve dengeler
çerçevesinde sürpriz olmamal›. Bu
projenin tamamlay›c›s› olarak
Dünya’n›n üçüncü büyük rezervi-
ne sahip ( 25.36 trilyon metre-
küp)Katar’dan ‹skenderun körfezi
veya Hayfa liman›n yap›lmas›
planlanan boru hatt› da bu proje-
nin vazgeçilmez bir unsuru olacak.

Rusya’n›n Asya kaynakl› do¤algaz
ve petrol sevki hatlar›
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