
nerji konusu Rusya’nın
Ortadoğu’daki ülkelerle
ilişkilerindeki en belirle-

yici gündem maddelerinden biri-
sidir. Aslında gerek Rusya’nın ge-
rekse Ortadoğu’daki ülkelerin bir-
çoğunun küresel ölçekteki en bü-
yük enerji oyuncuları arasında ol-
ması nedeniyle bu durum pek de
şaşırtıcı değildir. Rusya’nın bir yıl
önce 24 Şubat 2022 tarihinde Uk-
rayna’yı işgal etmesi sonrasında
Batılı ülkelerle enerji ala-
nında yaşadığı gerili-
min yine Batılı ül-
kelerle iyi ilişki-
leri olan Orta-
doğu’daki ül-
kelerle olan
enerji ala-

nındaki iş birliğine ne ölçüde et-
kileyebileceği ise küresel düzeyde
dikkatle takip edilen çok önemli
ve güncel bir konudur. 

Bu yazıda Rusya’nın Ortadoğu’daki
önemli alt bölgeler olan Körfez
ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve
Doğu Akdeniz’deki ülkelerle enerji
alanında geliştirdiği iş birliklerinin
temelleri, kısıtlılıkları ve olası jeo-
politik etkileri eleştirel bir pers-
pektif içinde ele alınacaktır. Yazıda
ortaya konulan ana görüş Orta-
doğu’daki ülkelerin Rusya ile enerji
iş birliklerini sürdürmelerinin ana
nedeni, Rusya’nın enerji siyasetinin
gücünden çok, bu ülkelerin enerji
alanındaki çıkarlarının Rusya ile
pragmatik bir enerji iş birliğinin
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Moskova’nın İran’a dönük
politikasının enerji dışı
dinamikleri olsa da İran’nın
gerek Körfez bölgesinde
gerekse Ortadoğu’nun diğer
bölgelerindeki politikalarıyla
özellikle petrol fiyatlarındaki
yukarı yönlü trendlere etki
yapabilecek kapasitesinin
olması bu ülkeye Rusya’nın
enerji siyaseti açısından
stratejik önem
kazandırmaktadır.  
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kendileri için ekonomik faydasının
maliyetinden fazla olduğu izleni-
midir. Dolayısıyla Rusya’nın böl-
geye dönük enerji siyaseti orta ve
uzun vadede ne kadar sürdürüle-
bilir olduğu kendi kontrolünde ol-
mayan bölgesel değişkenlere bağ-
lıdır.

RUSYA’NIN KÖRFEZ
ÜLKELERİYLE ENERJİ
ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN
TEMELLERİ

Küresel enerji siyasetinde en büyük
öneme sahip olan Ortadoğu’daki
ülkeler Körfez ülkeleridir. Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), Kuveyt ve Katar’ın yanı
sıra İran ve Irak da Körfez bölge-
sinin önde gelen küresel ölçekteki
enerji aktörleridir. Rusya gibi bu
ülkelerin de hepsinin ekonomileri
enerji ihracatından sağlanan ge-
lirlere büyük ölçüde bağlı oldu-
ğundan; Rusya’nın Körfez ülkeleri
ile küresel enerji fiyatlarını ola-
bildiğince yüksek tutmak için iş
birliği yapmaları anlaşılabilir bir
durumdur. Rusya’nın Körfez böl-
gesinde enerji ala-
nında stratejik
anlamda en ya-

kın iş birliği yaptığı ülke İran’dır.
Moskova’nın İran’a dönük politi-
kasının enerji dışı dinamikleri olsa
da İran’nın gerek Körfez bölgesinde
gerekse Ortadoğu’nun diğer böl-
gelerindeki politikalarıyla özellikle
petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü
trendlere etki yapabilecek kapasi-
tesinin olması bu ülkeye Rusya’nın
enerji siyaseti açısından stratejik
önem kazandırmaktadır. İran’nın
iyi ilişkilere sahip olduğu Katar’ın
yanı sıra başta Suudi Arabistan
ve BAE olmak üzere Körfez böl-
gesindeki diğer Arap ülkeleriyle
de dengeli ve yakın ilişkileri sür-
dürmeye özen göstermesi petrol
fiyatlarının belirlenmesinde Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(OPEC) içinde büyük
ağırlığı olan bu Körfez
ülkeleriyle iş birliği
yapabilmesine çok
katkısı olmaktadır.

Rusya’nın Kuzey Afrika’daki
ülkelere dönük izlediği enerji
politikası da genel enerji
siyaseti açısından büyük
öneme sahiptir. Kuzey
Afrika’daki enerji aktörleri
arasında en önde gelen ülkeler
Cezayir ve Libya’dır.   

Rusya’nın Körfez bölgesindeki İran
ve diğer Arap ülkeleri arasında
dengeyi koruyabilmesi ise çok
kolay değildir. Batılı ülkelerin özel-
likle Körfez bölgesindeki Arap ül-
kelerini Rusya ve Çin ile enerji
alanında iş birliğinden kaçınmaya
teşvik ettiği bilinen bir gerçektir.
Arap ülkelerinin bu telkinlere şim-
dilik olumlu cevap vermemesinin
ana sebebi ise, bu ülkelerin kendi
ekonomik çıkarlarının Rusya gibi
enerji fiyatlarının yüksek düzeyde
seyretmesini gerektirmesidir. Bu
ülkelerin düşük petrol fiyatlarından
kaynaklanabilecek olası ekonomik
kayıplarını Batılı ülkeler bir ölçüde
telafi edebilirse belki bu ülkeler



Batılı ülkelerle daha koordineli bir
enerji siyasetine yönelebilirler. An-
cak Batılı ülkelerin de Kovid-19
salgını ve Ukrayna savaşından kay-
naklı yaşadıkları ekonomik daral-
madan dolayı böyle bir destek sağ-
layamaması, Rusya’nın bu bölgeye
dönük enerji politikasını etkin şe-
kilde sürdürmesine olanak sağla-
maktadır.

Cezayir, Rusya ile enerji
politikalarının
uyumlulaştırılması ve enerji
sektöründeki tesislerin bakımı
ve modernizasyonu alanlarında
iş birliğine her zaman olduğu
gibi olumlu bakmaktadır.
Ancak Cezayir’in AB üyesi
ülkelerle özellikle doğal gaz
projeleri ve yenilenebilir enerji
alanında ilişkilerini geliştirmesi
de bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır.   

RUSYA’NIN KUZEY
AFRİKA’DAKİ ÜLKELERLE
ENERJİ ALANINDAKİ
İLİŞKİLERİ

Rusya’nın Kuzey Afrika’daki ülke-
lere dönük izlediği enerji politikası
da genel enerji siyaseti açısından
büyük öneme sahiptir. Kuzey Af-
rika’daki enerji aktörleri arasında
en önde gelen ülkeler Cezayir ve
Libya’dır. Rusya’nın her iki ülkede
uzun yıllardan bu yana devam
eden etkisi söz konusudur. Her
iki ülkenin iç politikalarında ve
enerji siyasetinde etkili olan Rusça
bilen ve Rusya’da eğitim görmüş
elitler vardır. Rusya’nın bu elit-
lerden beklentisi bir taraftan enerji
fiyatlarını yüksek düzeyde tutacak
girişimlere destek vermeleri diğer

taraftan da bu ülkelerin Avrupa
Birliği (AB) ile enerji alanındaki iş
birliğini sınırlı düzeyde tutmala-
rıdır.

Cezayir, Rusya ile enerji politika-
larının uyumlulaştırılması ve enerji
sektöründeki tesislerin bakımı ve
modernizasyonu alanlarında iş
birliğine her zaman olduğu gibi
olumlu bakmaktadır. Ancak Ce-
zayir’in AB üyesi ülkelerle özellikle
doğal gaz projeleri ve yenilenebilir
enerji alanında ilişkilerini geliş-
tirmesi de bir zorunluluk olarak

ortaya çıkmaktadır. Cezayir eko-
nomisinin yüzde 90’dan fazlası
enerji ihracatına dayalı olduğundan
ve bu ülkenin enerji rezervlerinin
azalmasından dolayı yakın gele-
cekte ciddi ekonomik zorluklarla
karşı karşıya kalması beklenmek-
tedir. Bu sorunları daha ileriye
öteleyebilmek için Cezayir’in ye-
nilenebilir enerji sektörüne yatırım
yaparak ülke içi elektrik tüketimini
daha çok yenilenebilir kaynaklar-
dan sağlarken, fosil enerji kay-
naklarını da başta AB ülkeleri ol-
mak üzere diğer ülkelere ihraç et-
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meyi tercih etmektedir. Bu nedenle
Cezayir bir taraftan Rusya ile enerji
alanındaki ilişkilerini sürdürürken,
AB’ye bağlı ülkelerle de enerji iş
birliğini geliştirerek bir dengeleme
siyaseti izlemektedir.

Rusya’nın Kuzey Afrika’da enerji
alanında iş birliğine önem verdiği
diğer bir ülke de Libya’dır. Lib-
ya’daki siyasi istikrarsızlık ve be-
lirsizlik ortamının yakın gelecekte
de sürmesi muhtemel olduğundan,
Rusya bu ülkedeki etkisini ülkenin
doğusundaki silahlı güçlere aktif

siyasi destek vererek sağlamaya
çalışmaktadır. Diplomatik kanalları
da kullanarak bu ülkedeki diğer
gruplarla asgari düzeyde bir diyalog
kanalı kurabilmiş olan Rusya’nın
bu ülkedeki temel önceliği Lib-
ya’nın petrol ve doğal gaz kaynak-
larını dolaylı da olsa kontrol ede-
bilmektir. Hem sahada askerî ola-
rak hem de masada diplomatik
olarak etkili aktör olma konumunu
sürdüren Rusya’nın, Libya’nın
enerji kaynaklarının geleceği üze-
rindeki etkinliği sürdürmesi çok
olası görünmektedir.

Rusya’nın Doğu Akdeniz
bölgesindeki en yakın müttefiki
Şam yönetimidir. Suriye’nin
Doğu Akdeniz’de ciddi düzeyde
bir doğal gaz keşfi olmasa da
bölgedeki tartışmaların deniz
jeopolitiği açısından da önemli
olduğundan Rusya bölgedeki
deniz yetki alanlarına ilişkin
tartışmaları Tartus Deniz
Üssü’nün bölgesel etkinliğini
açısından yakından
değerlendirmektedir. Lübnan
ile İsrail arasında bu konuda
varılan anlaşmaya da esasen
olumlu yaklaşmaktadır.   

RUSYA’NIN DOĞU
AKDENİZ’DEKİ ENERJİ
DENKLEMİNE BAKIŞI

Bu bağlamda Moskova’nın Doğu
Akdeniz’deki enerji denklemine
nasıl baktığını ortaya koymak da
çok önemlidir. Rusya Doğu Akde-
niz bölgesindeki doğal gaz keşif-
lerine ve bölgedeki enerji jeopoli-
tiğine; Avrupalı tüketicilerin bu
bölgeden gelebilecek doğal gazı
Rusya’dan gelen doğal gaza ne öl-
çüde bir alternatif olabileceği açı-
sından değerlendirmektedir. Bu
nedenle, Rusya Doğu Akdeniz’deki
enerji kaynaklarının Avrupa enerji
pazarına ulaşmasını sağlayabilecek
projeleri engelleyecek şekilde bir
tutum sergilemektedir. Mosko-
va’nın, başta EASTMED doğal gaz
boru hattı projesi olmak üzere
tüm doğal gaz boru hattı çalışma-
larına karşı şüpheci bir tutumu
vardır. Ancak Moskova’nın bu böl-
gedeki doğal gaz kaynaklarının sı-
vılaştırılarak LNG (Sıvılaştırılmış
Doğal Gaz) formunda Avrupa pa-
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zarlarına ya da başka pa-
zarlara ulaştırılması konu-
sunda ise çok net bir tutumu
da yoktur. Çünkü, bu bölge-
deki kaynaklar Rusya için kon-
vansiyonel boru hattı gazı ola-
rak Avrupa enerji pazarına gir-
diğinde anlamlı bir rekabet
unsuruna dönüşebilir. 

Rusya’nın Doğu Akdeniz böl-
gesindeki en yakın müttefiki
Şam yönetimidir. Suriye’nin
Doğu Akdeniz’de ciddi düzeyde
bir doğal gaz keşfi olmasa da
bölgedeki tartışmaların deniz
jeopolitiği açısından da önemli
olduğundan Rusya bölgedeki
deniz yetki alanlarına ilişkin
tartışmaları Tartus Deniz
Üssü’nün bölgesel etkinliğini
açısından yakından değerlen-
dirmektedir. Lübnan ile İsrail
arasında bu konuda varılan an-
laşmaya da esasen olumlu yak-
laşmaktadır. Moskova, bu kap-
samda bölge ülkelerinden ge-
rek önemli gaz keşifleri ger-
çekleştirmiş olan gerekse
EASTMED doğal gaz boru

hattı projesine destek veren bir
ülke olarak İsrail ile ilişkilerini
stratejik önemde görmektedir.
Ancak enerji alanı Rusya’nın İsrail
ile olan ikili ilişkilerinde çok da

belirleyici değildir.
Benzer şekilde, Mos-
kova Mısır ile de yakın
ilişkilere sahip oldu-
ğundan Mısır’ın enerji
politikalarını da kendi
çıkarları açısından
önemli bir tehdit ola-
rak görmemektedir.
Rusya’nın bu tutu-
munda Kahire’nin
Doğu Akdeniz’deki
doğal gaz kaynakla-
rını LNG formunda
uluslararası pazarlara
ulaştırmayı tercih et-
mesinin de önemli
bir rolü olmaktadır.

Moskova’nın genel enerji
siyaseti ile uyumlu görünse de
bölge ülkelerinin kendi
ekonomik ve jeopolitik çıkarları
bu ilişkilerin ne ölçüde
sürdürülebilir olduğunu
belirlemektedir. Diğer bir
deyişle, Moskova’nın Ortadoğu
bölgesine dönük enerji siyaseti
bölge ülkelerinin beklentilerine
cevap verebildiği ölçüde
sürdürülebilirdir. Benzer
şekilde, Moskova’nın bölge
ülkeleri arasında mevcut olan
önemli çıkar çatışmalarını
enerji siyasetine olumsuz etki
yapmayacak ve pragmatik
şekilde idare etmesi
gerekmektedir.   
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Rusya’nın Doğu Akdeniz denkle-
mindeki diğer aktörlerle olan iliş-
kilerinden farklı olarak, Yunanistan
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
(GKRY) izlediği enerji ve güvenlik
politikalarından ciddi düzeyde ra-
hatsız olduğu söylenebilir. Rusya
EASTMED doğal gaz boru hattı
projesini aktif olarak destekleyen
bu iki aktörün politikalarından
sadece Rusya’nın bölgesel etkisini
azaltacak şekilde ABD ile çok güçlü
bağlar kurmalarından dolayı değil;
aynı zamanda Avrupa enerji pa-
zarına Rus doğal gazına alternatif
olan EASTMED doğal gaz boru
hattı projesi ile doğal gaz sağlan-
ması ihtimalinden dolayı da ra-
hatsızlık duymaktadır. Rusya, Tür-
kiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji
politikalarına doğrudan destek
vermese de Yunanistan ve
GKRY’nin izlediği Rusya karşıtı

politikaya denge oluşturmak için
hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC) ile ilişkilerini geliş-
tirmekte hem de Türkiye’nin böl-
gesel enerji merkezine dönüşme-
sini destekleyeceğini gösteren bir
politika izlemektedir. Rusya ile
Türkiye enerji alanında önemli iş
birliklerini hayata geçirseler de
Ukrayna, Dağlık Karabağ, Suriye
ve Libya gibi bazı bölgesel sorun-
larda farklı pozisyonlarda olduk-
larından, bu durum iki ülkenin
enerji alanındaki iş birliklerinin
sınırlılıklarını da ortaya çıkarmak-
tadır.

Sonuç olarak diyebiliriz
ki Rusya’nın Ortadoğu’da-
ki ülkelerle enerji alanında
geliştirdiği iş birlikleri
Moskova’nın genel enerji
siyaseti ile uyumlu gö-
rünse de bölge ülkelerinin

kendi ekonomik ve jeopolitik çı-
karları bu ilişkilerin ne ölçüde sür-
dürülebilir olduğunu belirlemek-
tedir. Diğer bir deyişle, Mosko-
va’nın Ortadoğu bölgesine dönük
enerji siyaseti bölge ülkelerinin
beklentilerine cevap verebildiği öl-
çüde sürdürülebilirdir. Benzer şe-
kilde, Moskova’nın bölge ülkeleri
arasında mevcut olan önemli çıkar
çatışmalarını enerji siyasetine
olumsuz etki yapmayacak ve prag-
matik şekilde idare etmesi gerek-
mektedir. Bu zorluklar bağlamında,
Ukrayna’yı işgali sonrasında kap-
samlı yaptırımların etkisi altındaki
Moskova’nın, Ortadoğu’daki enerji
siyasetini ne ölçüde etkili şekilde
sürdürebileceğini zaman göstere-
cektir.  ∂
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