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HERKES KENDİ YOLUNA 

                       Ekber KANDEMİR

 

Ve artık Avrupa’da artık herkes kendi paçasını kurtarmaya bakıyor! Derinleşen 

ekonomik bunalım lokomotif olarak adlandırılan ve sahip olduğu üretim kapasitesiyle her 

zaman Avrupa Birliği’nin kurtarıcısı olan Almanya’yı bile tedirgin etmiş durumda. 

 Son dönemlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının bu bölgede bulunan ve kredi 

notları en üst seviye (AAA) olan 11 ülkeyi uyarması ve ekonomik durumun böyle devam 

etmesi halinde kredi notlarını bir alt seviye olan (AA+) indirebileceğini belirtmesi bunun en 

büyük göstergesidir. İşaret edilen bu 11 ülke içerisinde Almanya’nın da bulunması artık 

Berlin’de de bazı şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Bunun farkında olan Alman 

hükümeti bu sebepten kesenin ağzını daha sıkı tutuyor. Yunanistan’la gelişen süreci buna en 

büyük kanıt olarak gösterilebiliriz. Daha farklı bireysel önlemlerde alan Merkel hükümeti son 

olarak önemli bir adımı en büyük ticari partneri olan Rusya ile atmıştır. Kuzey Akım adındaki 

doğal gaz boru hattını kullanıma açan Merkel ve Medvedev, bu iki ülke arasında büyük bir 

ticari anlaşmanın da başlamasını sağlamışlardır. Kuzey Akım boru hattına baktığımızda 

Rusya’nın Vyborg şehrinden geçerek Baltık denizinin altından iki ülkeyi birbirine bağlayan 

bir doğal gaz boru hattıdır. 1224 kilometre (km) uzunluğunda ve yılda 55 milyar metre küp 

(m
3
) taşıyacak olan bu hattın maliyeti ise 7,3 milyar Euro olmuştur. Bu doğal gaz iletim hattı 

Almanya ve Rusya açısından birçok karşılıklı ilişki doğurmaktadır. Buna ek olarak tarafları 

dışındaki etki alanı da bir hayli geniştir.  

Kuzey Akım’ın siyasi etkileri açısından değerlendirdiğimizde en kârlı çıkan ülkelerin 

projede başrol oynayan ülkeler olduğunu görebiliriz. Çünkü bu hattın kullanıma açılmasıyla 

birlikte Rusya’dan doğrudan gaz alacak olan Almanya eski hat üzerinden gelen doğal gaz 

miktarını pek önemsemeyecektir. Buda Almanya dışında ki AB ülkelerinin bir bakıma 

Rusya’nın tek eline bağlı kalmasını devam ettirecektir. Avrupa enerji arz çeşitliliğini 

sağlamayı düşündüğü bir süreçte böyle bir projenin kullanıma açılması adeta bu süreci 

baltalamıştır. Bu boru hattından olumsuz etkilenmesi beklenen bir başka ülke de eski hattın 

üstünden geçtiği ve transit ülke konumunda bulunan Ukrayna’dır. Bu ülkenin daha önceki 

dönemlerde doğal gazının kesilmesi durumunda Almanya liderliğindeki batı imdadına 

yetişirken bundan sonraki dönem de özellikle Almanya’nı aynı hassasiyeti göstermeyeceği 

açıktır. 

Projeye ekonomik açıdan baktığımızda büyük miktarda doğal gaz alacak olan Almanya 

zaten güçlü olan Rus ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu da iki ülke arasındaki 

ticaret hacmini daha da genişletecektir. Burada önemli olan bir başka konu ise artık Rusya, 

Almanya ya farklı diğer batı ülkelerine farklı bir fiyat tarifesi de uygulayabilecektir. 
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  Kuzey Akım’ın şüphesiz olumsuz etkilediği en büyük proje Nabucco doğal gaz boru 

hattı projesidir. Kuzey akım aslında Rusya’nın elini güçlendirmiş ve Nabucco’nun etkisini 

azaltmada başarılı olmuştur. Önemli olan bir başka konu ise Almanya’nın artık kolektif 

Avrupa fikrinde bir nebze de olsa uzaklaşmış olmasıdır. Nabucco açısından ise baktığımızda 

zaten tedarikçi sıkıntısı yaşanırken birde alıcı tarafında böyle bir denge değişikliği projeyi 

sıkıntıya sokmuştur. Kuzey Akım boru hattı ile Almanya’nın Rusya’ya karşı bağımlılığının 

arttığı ya da azaldığı tartışılabilir. Fakat kesin olan bir şey var ki Almanya kendi enerji arz 

güvenliğini kısmen sağlamıştır. Kuzey Akım, Nabuccon’nun transit ülkelerinden biri olan 

Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir. Genel olarak şunu diyebiliriz ki Avrupa içine girdiği bu 

sıkıntılı dönemde her ne kadar bir birlik görüntüsü sergilemeye çalışsa da bunda pek başarılı 

olamamıştır. Uygulamalara baktığımızda karşımıza çıkan artık çürük domateslere çare 

aramaktansa, ayıklanma yoluna gidildiğidir. Bu süreç ülkeleri kendi kaderleri ile baş başa 

bırakmakta ve kendi çözüm yollarını üretmelerini hedeflemektedir. Bugün Avrupa Birliğinin 

içinde bulunduğu duruma baktığımızda aslında Kant’ın ‘Ebedi Barış’ta’ neden bu denli 

erdemin üstünde durduğunu anlayabiliyoruz sanırım. 

 

KAYNAKÇA 

-http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2011/06/110607 

-http://www.dunyamizdetay.com/2011/11/kuzeyakım 

-http://www.enerjienergy.com/haber.php?haber_i 
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