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KÜRESEL EKONOMĠK KRĠZLERĠN ÖNEMĠNĠ ARTIRDIĞI ENERJĠ 

KAYNAKLARI ÜZERĠNDEN YAġANAN REKABETĠN ULUSLARARASI 

ĠLĠġKĠLERE ETKĠSĠ 

Zafer AKBAġ
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Özet 

Küresel ekonomik kriz uluslararası düzenin aktörlerinin gözünü enerji kaynaklarına 

çevirmiĢtir. Devletler finansal krizi aĢmak çeĢitli yöntemlere baĢvurmaya baĢlamıĢtır. Bu 

bağlamda ekonomik yapıların güçlendirilmesi uluslararası aktörlerin adeta birincil görevi 

haline dönüĢmüĢtür. 

Günümüz uluslararası düzeni için ekonomik kaynakların güvenliği ulusal güvenlik ile eĢ 

değer kabul edilmektedir. Bir baĢka söylemle ekonomik kaynakların güvenliği, günümüz 

uluslararası düzenin istikrar ve güvenliğini de doğrudan etkilemektedir.  

Ekonomik krizler, enerji kaynaklarının önemini daha da artırmıĢtır. Uluslararası aktörler için 

ekonomik bakımdan güçlü olmanın önemli bir ayağını da enerji kaynaklarına sahip olmak 

oluĢturmaktadır.  

Dünya enerji kaynakları bakımından en önemli bölgeler Türkiye’nin çevresinde yer 

almaktadır. Ortadoğu,  Hazar ve Karadeniz dünya enerji kaynaklarının en yoğun olduğu 

yerlerdir. Bu bölgelerde yer alan devletlerden Ġran, Irak, Suudi Arabistan, Azerbaycan, 

Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerin sahip olduğu enerji kaynakları üzerinde, büyük 

güçler diyebileceğimiz ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Çin’in büyük bir rekabeti söz konusu 

olmaktadır ve bu durum uluslararası iliĢkileri etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Krizler, Enerji kaynakları ve Güvenliği, Uluslararası  

ĠliĢkiler, Uluslararası Düzen. 

Abstract 

Global economic crisis has made actors of the international order their eyes to the energy 

resources. Governments have begun  to take preventive measures in order to get over the 

crisis. In this context, strengthening  economical structures has been  primary task for 

international actors. 
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In today’s international system; security of economic sources is considered equivalent to 

national security. In other words, security of economic sources has a direct influence on the 

stability and security of today’s international order. 

Economic crises further increased importance of the energy resources. For international 

actors, an important part of being economically powerful means possessing energy resources. 

In terms of global energy resources; the most important regions are positioned  near Turkey. 

The Middle East, Hazar and Black Sea regions are the places where energy resources are 

concentrated. There’s an intense competition between great powers which can be named as 

USA, Russia European Union and China on the resources of countries in the region such as 

Iran, Iraq, Saudi Arabia, Azarbaijan, Turkmenstan and Kazakhstan and this situation deeply 

effects international relations.  

Keywords: Economic Crises, Energy Sources and Security, International Relations, 

International Order. 
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1.GiriĢ 

Küresel ekonomik krizler uluslararası ya da ulusal düzeyde faaliyete bulunan aktörleri 

çoğunlukla güçsüz kılan bir olgudur. Uluslararası düzenin en önemli aktörü kabul edilen 

devletler ve aynı zamanda çok uluslu Ģirketler ekonomik krizler nedeniyle ekonomik, sosyal 

ve politik sorunlarla karĢılaĢırlar.  

Uluslararası aktörlerin ekonomik krizlerden çıkıĢı ya da ekonomik kriz halinin daha da 

derinleĢmemesi için enerji kaynaklarına sahip olması önem taĢımaktadır. Bu aktörler için en 

azından bu kaynaklara sahip olmasa da bu kaynaklara kolay, ucuz ve güvenli eriĢimi stratejik 

önem taĢımaktadır.  

Enerji kaynakları bakımından stratejik kaynak olarak nitelenebilecek olanlar petrol ve doğal 

gazdır. Günümüz enerji rekabeti petrol ve doğal gaz üzerinde yaĢanmaktadır. Devletler 

arasındaki enerjiye yönelik iliĢkiler artmıĢtır. “Boru diplomasisi” olarak adlandırılan dıĢ 

politika aracı ile devletler enerji kaynakları üzerinden politikalar üretmekte, kendi çıkarlarını 

yönetmeye çalıĢmaktadır. 

Avrasya bölgesinde zengin petrol yatakları ve rezervleri dıĢında doğal gaz  yatakları ve 

rezervleri de vardır. Bölgenin doğal gaz rezervleri dünya doğal rezervlerinin % 40’ını 

oluĢturmaktadır (Aras, 2001:39). Bu durum Avrasya bölgesinin stratejik önemini ve bölge 

üzerindeki uluslararası rekabeti artırmaktadır. 

Petrol stratejik önemi nedeniyle dıĢ politika ve güvenlik politikalarını 1900’lerin baĢından 

itibaren belirlemeye baĢlamıĢtır (Ayhan, 2006: 99). Sanayi devriminin yapılmasından sonra 

hızla enerji gereksinimi artmıĢtır. Petrol birçok ürünün ham maddesi olarak kullanılmaya da 

baĢlanmıĢtır. Her geçen gün devletlerin petrole olan gereksinimi artmaktadır. Bu gereksinimin 

artması, petrolün dıĢ politikaları ve güvenlik politikalarını belirlemedeki rolünü de 

artırmaktadır. 

Kafkas bölgesinin güvenli hale gelmesi, Hazar enerji kaynaklarının uluslararası pazara 

girmesi açısından önemlidir ( Cankara, Bolat ve Kekevi, 2004: 209). Aksi halde gerek Kafkas 

bölgesi enerji kaynakları gerekse Hazar bölgesi enerji kaynaklarının uluslararası topluma 

sunularak enerji gereksiniminin karĢılanması olanaksız olacaktır. Ayrıca bölgedeki 

istikrarsızlık bölgesel ve küresel ölçekte de güvenlik sorunlarına neden olabilecektir. 

Enerji güvenliği ile ulusal güvenlik arasında güçlü bir iliĢki vardır. Enerji üretimi ve nakil 

güvenliği sadece bu konuda muhatap alınan ülkenin diplomatik politikaları ile değil, aynı 
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zamanda, enerjiyi üreten, tüketen ve taĢıyan ülkelerin konsensüs sağlaması ile sürdürülebilir 

somut politika haline dönüĢmektedir (ĠĢcan, 2002: 99). Gerçekten de enerji güvenliği konusu 

uluslararası boyutu olan bir konudur. Herhangi bir devletin tek baĢına enerji güvenliğini 

sağlaması nerdeyse olanaksızdır. Uluslararası pazara ulaĢtırılması gereken enerji kaynakları 

üretiminden bir baĢka ülkeye ulaĢtırılmasını içeren nakline kadar birden çok devletin, askeri, 

ekonomik, politik ve stratejik kararlarının etkisi altındadır.  

Enerji nakil hatlarının geçtiği ülkelerin politik bakımdan istikrarlı olmayıĢı ya da ülkede terör 

ve politik sorunların olduğu durumlarda enerji kaynaklarının naklinde sorun yaĢanması, 

büyük ekonomik kayıpların olması muhtemeldir. Bu Ģartlar altında ekonomisinin bu 

risklerden zarar gördüğü ülkelerin güvenliklerinin zarar görmesi söz konusu olabilir. 

Zengin enerji kaynaklarına ya da petrole sahip olan ülkeler bazen petrole bağlı olarak çeĢitli 

politik entrikalarla karĢı karĢıya kalmakta, bazen de petrolü stratejik bir tehdit unsuru haline 

getirmektedirler (Sarıahmetoğlu, 2000: 67).  

Enerji nakil hatlarından enerjinin naklini, politik nedenlerle engelleme ihtimali her zaman 

vardır. Enerji güvenliğinin böyle bir nedenle riske edilmesi demek ulusal güvenliğinde riske 

edilmesi demektir. Bu nedenle enerji nakil hatlarının geçtiği ülkelerin iç politik istikrarı kadar 

bu ülkelerin birbiri ile olan istikrarlı politik iliĢkileri de son derece önemlidir. Bu iliĢkilerin 

kırılganlığı doğrudan ekonomik ve politik istenmeyen sonuçlar doğurma potansiyeline 

sahiptir. 

Enerji kaynakları ile ilgili olarak ABD, Rusya ve Çin’in birbiri ile rekabeti sonucunda 

güvenlik sorunu meydana gelme olasılığı oldukça yüksektir. Yani enerji rekabetinin bizatihi 

kendisi enerji güvenlik sorununu dolayısıyla bir uluslararası güvenlik sorununu ortaya 

çıkarabilecek bir potansiyele sahiptir. Çünkü bu ülkelerin değil savaĢması, birbiriyle askeri 

olarak rekabete girmesi dahi risk içerir.  

Petrol tarihinin “Petrol iĢleri yağlıdır, ya elinize bulaĢır ya da ayağınızı kaydırır” (Pala, 2005: 

204) meĢhur sözünden hareketle, petrolün ilgili ülkelere gerçekten de ya fırsatlar, avantajlar 

sunduğu ya da tehdit kaynağı olduğu ifade edilebilir. Ortadoğu ülkelerinin tarihinin de buna 

Ģahitlik ettiği söylenebilir. Kafkas ülkeleri için de aynı durumun söz konusu olduğu 

söylenebilir. 
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2.Enerji Aktörleri ve Ġzledikleri DıĢ Politikalar 

Enerji alanında politika üreten çok sayıda aktör olmakla beraber, bu aktörlerin tamamının bu 

kapsamda bir çalıĢmada ele alınması olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle bazı bölgesel ve 

uluslararası güç odaklarının izlediği politikalar incelenecektir. Bu aktörler bazen bir devlet 

bazen ise çok uluslu Ģirket Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Devletlerle birlikte çok uluslu bazı 

Ģirketlerde enerji güvenliği ile ilgili politikalar izlemektedirler. Büyük bütçeli çok uluslu 

Ģirketler karlarını maksimize etmek amacıyla, devletlerin politikalarını yönlendirmeye 

çalıĢmaktadır. Devletler de büyük petrol Ģirketleri aracılığıyla enerji kaynaklarına sahip 

ülkelerle politik ya da ekonomik iliĢkiler geliĢtirmektedir. Bu nedenle baĢta petrol olmak 

üzere, enerji kaynağı sahibi olan ülkeler ile Exxon-Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, BP, Shell, 

Unocal, Conoco gibi çok uluslu Ģirketlerin izlediği politikaların uluslararası iliĢkiler için 

fırsatlar ve tehditler doğurduğu söylenebilir. ÇalıĢmamız enerji alanında faaliyette bulunan  

aktörlerden devletlerin izlediği politikalar ekseninde ele alınmıĢtır.  

Günümüz ülkeleri için enerji kaynakları bakımından dıĢa bağımlı olmak güvenliği tehdit eden 

bir olgu olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak da ülkeler enerji kaynakları bakımından 

dıĢa bağımlılığı azaltacak politikalar geliĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Bu durum bir taraftan 

ulusal güvenliği diğer taraftan uluslararası güvenliği tehdit etme potansiyeli içermektedir. 

Rusya’nın günümüzde özellikle doğal gaz konusunda izlediği politikalar ve baĢta Avrupa 

ülkeleri olmak üzere ülkelerin Rusya’ya olan bağımlılığın bu potansiyele bir örnek olarak 

verilebilir. Rusya kendisine enerji kaynakları bakımından bağımlı olan ülkelere karĢı bu 

kaynaklara sahip olma gücünü zaman zaman politik bir araç olarak da kullanmaktadır. 

2.1. Büyük Güçlerin Ġzlediği Enerji Politikaları 

Büyük güçler olarak ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Çin’in enerji kaynaklarına yönelik 

izlediği politikalar uluslararası düzene yansımaktadır ve güç dengesini etkilemektedir. Bu 

bakımdan çalıĢma kapsamında genel hatları ile bu aktörlerin enerji kaynaklarına dair izlediği 

politikalar incelenmiĢtir. 

Dünya enerji kaynaklarının en yoğun olduğu bölge Avrasya’dır. Avrasya bölgesinde 

Ortadoğu ile Hazar ve Karadeniz’in enerji kaynakları büyük bir uluslararası rekabete konu 

olmaktadır. Bu bakımdan en dikkati çeken aktör Rusya kabul edilebilir. Rusya her ne kadar 

Hazar ve Karadeniz bölgesi enerji kaynaklarına sahip ise de izlediği politikaların küresel 



 

25 

 

etkiye sahip olması nedeniyle ve ayrıca bölgesel güçlerden daha büyük bir aktör olması 

nedeniyle büyük güçler arasında değerlendirilerek incelenmiĢtir. 

Enerji politikaları bakımından en önemli büyük aktörlerden biri Amerika BirleĢik 

Devletleri’dir. ABD, sanayileĢmiĢ ülkeler içerisinde enerji kaynaklarını en çok tüketen 

ülkedir. Hegemon bir güç olarak ABD’nin enerji kaynaklarına olan gereksinimi, ABD’yi 

kaynak arayıĢına itmektedir. ABD, enerji bağımlılığını azaltıcı politikalar izlemektedir.  

Hakes’e (2008:2) göre, ABD’nin yabancı petrole olan bağımlılığı 2008 yılı için % 60’tır. 

Hakes, ABD’nin petrole olan bu bağımlılığını, 2003 Irak SavaĢı’nın sonuçlarından daha 

büyük bir ekonomik ve güvenlik riski içeren bir durum olarak nitelendirmektedir.   

ABD, özellikle 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında uluslararası alanda “Bush Doktrini” 

olarak adlandırılan bir güvenlik konseptinin uzantısı olarak güvenlik öncelikli politikalar 

izlemeye baĢlamıĢtır. Bununla birlikte terörle mücadeleye öncelik vermiĢ ve özellikle Orta 

Asya ve Ortadoğu ülkeleriyle daha öncesine göre daha yoğun diplomatik iliĢkiler 

yürütmüĢtür. Bu yaklaĢımın bir sonucu olarak da gerek Orta Asya ülkeleri, gerekse Ortadoğu 

ülkeleri ile enerji ve enerji güvenliği içerikli politik ve ekonomik iliĢkiler kurmuĢtur.  

2007 verilerine göre, ABD tek baĢına dünya petrol kaynaklarının % 10’unu üretip, % 25’ini 

tüketen ve petrolünün % 58’ini ithal eden bir ülkedir. Durum böyle olunca ABD için petrol 

ithali, politik ve ekonomik bağlantıları nedeniyle, ulusal güvenliği doğrudan etkileyen bir 

faktör olarak değerlendirilmektedir (Crane, Goldthau, Toman ve diğerleri, 2009: xiii). 

ABD küresel aktör olarak Avrasya bölgesinde büyük projeleri olan bir ülkedir. ABD’nin 

enerji nedeniyle izlediği dıĢ politikalar bölge ve bölge dıĢı ülkelerin politikalarını da 

etkilemektedir. ABD’nin dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip olan Ortadoğu 

bölgesine olan ilgisi stratejik, politik ve ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Aynı durum 

Kafkasya ya da Hazar bölgesi için de geçerlidir. 

Enerji politikaları günümüzde devletlerin dıĢ politikalarında önemli bir yere sahiptir. ABD 

Enerji Bakanı Bill Richarson Kasım 1998’de ABD’nin Hazar petrolleri ile ilgili “Boru Hattı 

Siyaseti”ni, ABD’nin enerji güvenliğini etkileyen, “stratejik güzergahların ABD ile aynı 

değerleri taĢımayan ülkelerden geçmesini önlemek, bölgedeki yeni bağımsız devletleri 

Batı’ya çekmek, boru hatlarının ve siyasetin doğru yönde Ģekillenmesi” hedefiyle açıklamıĢtır 

(Çongar, 1998:21-22).  
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ABD, Hazar bölgesine dair stratejisini gerçekleĢtirmenin ilk adımını Hazar’ın her iki 

yakasındaki petrol ve gaz kaynaklarını dünya piyasalarına ulaĢtıracak bir boru hattı sistemi 

kurmak olarak belirlerken diğer taraftan, Ġran’ın saf dıĢı bırakılması ve Batı ile entegre 

olmasının sağlanması  amaçlarını güderek çözümün adını “Doğu-Batı Enerji Koridoru” olarak 

koymuĢtur (Çongar, 1998:22). ABD, için petrol kaynaklarının Batı’ya güvenli aktarımı, enerji 

kaynakları üzerindeki Rus hakimiyetinin kalkmasını ve enerji kaynakları üzerinde kendi 

kontrolünün gerçekleĢmesine yönelik politikalar izlemektedir (Aras, 2001: 274) 

ABD’nin bölge politikalarında Rusya’nın önemli bir yeri vardır. ABD, “çevreleme teorisi” 

çerçevesinde önceleri Sovyetler Birliği’ni kontrol etme politikasını izlemiĢtir. Ayrıca daha 

önce iyi iliĢkiler kurduğu Ġran’da Ġran Devrimi’nin yaĢanması sonrası Ġran’ı ve aynı zamanda 

Irak’ı da kontrol etmek amacıyla “çifte çevreleme” politikası izlemiĢtir. Bölge de Ġsrail’in 

güvenliği de ABD için büyük öneme sahiptir (Arı, 2004:194-201). Ancak ABD, Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra, uzun yıllar etkili olamadığı Kafkas- Hazar bölgesinde 

etkinliğini artırmaya yönelik politikalar geliĢtirmiĢtir. Bu bağlamda Rusya ile de daha yakın 

iliĢkiler kurarak bölgede etkin olmaya, özellikle bölge enerji kaynakları üzerinde pay sahibi 

olmaya çalıĢmıĢtır diyebiliriz. 

ABD’nin enerji ve güvenlik temelli Orta Asya ve Kafkasya’nın içinde bulunduğu Avrasya 

politikası; bölge petrol üreticisi ülkelerin Rus etkisinden uzak tutulması, ABD’nin bölgedeki 

konumunun sağlamlaĢtırılması, Ġran’ın etkisinin önlenmesi, petrol ve doğal gaz kaynaklarının 

çeĢitlendirilmesi, bunların üretim olanaklarının artırılarak fiyatların ucuzlamasının 

sağlanması, Amerikan Ģirketlerinin enerji kaynaklarından pay almasının sağlanması, bölge 

ülkelerinde siyasal istikrarın temelini oluĢturan ekonomik zenginliğin sağlanması gibi bir dizi 

önemli hedeflerden oluĢmaktadır (Ayhan, 2006: 373). 

ABD, Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte Hazar Muhafız Gücü (Caspian Guard) meydana 

getirerek bir taraftan bölgedeki enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamakta bir taraftan da 

rekabet içinde bulunduğu Rusya ve Ġran’a karĢı bu gücü bir caydırıcı unsur olarak 

kullanmaktadır (Külebi, 2007: 71). 

ABD’nin Avrasya ve enerji politikalarına yöneltilen eleĢtiriler, bu politikaların Ġran’ı 

dıĢlayan, Rusya’nın etkisini azaltmaya yönelik algılanan, Azerbaycan karĢısında Ermenistan’ı 

kayıran, enerji çıkarlarını bölgede demokrasinin yerleĢmesi, insan hakları ve bölgenin uzun 

vadeli ekonomik, sosyal geliĢmesinin önünde tutan özellikleri noktalarında toplanmaktadır 

(Kılıçbeyli, 2005: 134) 
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ABD gerek petrole ve diğer enerji kaynaklarına olan bağımlılığı gerekse enerji arz bölgelerine 

yönelik izlediği politikalar nedeniyle enerji güvenliği konusunda en önemli aktör olmaya orta 

hatta uzun vade de devam edecek gibi görünmektedir. Bu nedenle enerji güvenliği konusu ya 

da güvenlik konusu ele alınırken, ABD politikalarının ne yönde seyredeceğinin takip edilmesi 

diğer enerji aktörlerine kendi çıkarları bakımından düĢen bir görev olarak ifade edilebilir.  

 

Enerji alanındaki en önemli aktörlerden biri de Rusya’dır. Rusya’nın enerji alanındaki en 

büyük rolü büyük bir enerji arz edicisi ve enerji arz eden bölge aktörlerini ekonomik ve 

politik yönden en çok etkileme gücü olmasından kaynaklanmaktadır.   

Rusya enerji alanında politika üreten en önemli aktörlerden biridir. Moskova, Sovyetler 

Birliği’nin yıkılmasından sonra, hem Rusya’nın uluslararası alanda kabulünü sağlamak hem 

de eski Sovyetler Birliği ülkeleri üzerindeki etkisini sürdürmek için Sovyetler Birliği dıĢ 

politikasının iki önemli aracı olan sert askeri güç ve ideolojik tutumunu değiĢtirmeye karar 

vermiĢtir. Enerji, Rusya’nın en önemli ekonomik ve politik öncelidir. Enerji konusu 21. 

yüzyılın dünyasında, Rusya’nın askeri olmayan “yumuĢak gücünün” temeli olarak kabul 

edilmektedir (Bochkarev, 2006: 1). Ancak bu durum, Rusya’nın askeri gücünü uluslararası 

iliĢkilerde tamamen devre dıĢı bıraktığı anlamına da gelmemektedir. Rusya, Hazar bölgesinde 

en büyük askeri güç konumundadır. Rusya’nın aynı zamanda Hazar kıyısındaki askeri üslerini 

yenileme çalıĢmaları da devam etmektedir (Gleason, 1999: 139). Rusya, askeri üs 

yenilemelerini her ne kadar uluslararası terörizmle mücadele konsepti içeriğinde 

gerçekleĢtirdiğini açıklasa da bu durum özellikle çevre ülkeleri tarafından tamamen jeopolitik 

nedenlere yönelik olarak yapılan bir eylem olarak değerlendirilmektedir. 

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra “yakın çevre” politikasını izleyerek 

kendisinden ayrılan ülkeleri yanında tutmaya, onları kontrol etmeye baĢlamıĢtır. Özellikle 

Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile yakın iliĢkiler kurarak petrol ve doğal gaz 

antlaĢmaları imzalamıĢ ve bu suretle de onların enerji kaynaklarını da çevre ülkelere satarak 

büyük bir ekonomik gelir etmeye baĢlamıĢtır. Kendisi aynı zamanda büyük doğal gaz ve 

petrol kaynakları sahibi olan Rusya, enerji kaynaklarının kontrolü konusunda ABD, Türkiye, 

Ġran gibi devletlerle rekabet halindedir. 

1990’lı yılların ortalarından itibaren Batı’lı devletlerin zengin enerji kaynaklarına sahip 

Güney Kafkasya’ya ilgilerini artırmaları sonucu Rusya’nın bölgedeki nüfuzu zayıflamaya 

baĢlamıĢtır. Rusya bu durumu ekonomik çıkarlarına ve güvenliğine bir tehdit olarak 

algılamaya baĢlamıĢtır (Çapraz, 2006: 125). Bu durum bölgede yeni bir rekabet Ģeklini 
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doğurmuĢtur. Bu rekabette jeostratejik konum ve ekonomik bakımdan çok önemli olan enerji 

kaynakları en baskın rolü oynamaktadır. 

NATO’nun geniĢlemesi de Rusya’yı rahatsız etmektedir. Rusya, NATO’nun sınırlarının 

Güney Kafkasya’ya dayanmasını Soğuk SavaĢ’ın devamı olarak görmektedir. Bu bakımdan 

NATO üyesi olmak isteyen bölge ülkelerine, askeri üs, ayrılıkçı bölge ve enerji kaynaklarını 

baskı unsuru olarak kullanmaktadır (Kamalov, 2006: 98). 

Avrasya bölgesinde Rusya’nın temel politikası, bölgede artan ABD etkisini kontrol etmek, 

bölgeye yabancı yatırım giriĢimlerini engellemek, Türkiye’nin de dahil olduğu Rusya’yı 

dıĢlayan projelere olanak tanımamaktır (Akdemir, KuĢçu ve Çağlıyan, 2004: 61). 

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra enerji kaynakları nedeniyle bölgeye gelen 

çok uluslu firmaları rakip olarak görmekten çok onları bir fırsat olarak görmüĢtür. Rusya, bu 

firmalar ve enerji kaynağı sahibi olan yakın çevre ülkelerle iĢbirliğini artırarak, hegemonik 

varlığını yitirse de etkinliğini bir ölçüde koruyabilmeyi hedeflemiĢtir (Bilgin, 2005a: 48-49). 

Rusya, Gazprom Ģirketini kurarak doğal gaz konusunda yetkili kılmıĢtır. Gazprom dünyanın 

en büyük “devlet içinde devlet” olarak nitelendirilen doğal gaz Ģirketidir. Rusya’da gün 

geçtikçe ulusal enerji sektörü hızlı bir Ģekilde Kremlin’in jeopolitik aracı ve küresel 

politikadaki “KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğü”nün kaynağı haline dönüĢmektedir. Enerji sektörü ve 

Gazprom ve Rosneft gibi enerji Ģirketleri ile petrol ve gaz ihracatı boru hatları alt yapısı 

üzerindeki hükümet veya devlet kontrolü artmaktadır (Bochkarev, 2006: 2). 

Rusya, eski Sovyet coğrafyasını imtiyazlı etki alanı olarak görmektedir. Bu yaklaĢım, 

Türkiye’nin Rusya ile sürdürdüğü karĢılıklı iliĢki ve Türkiye’nin çok yönlü bölgesel ve 

uluslararası dıĢ politikası ile dengelenebilir. Türkiye, hem Rusya ile olan iliĢkilerini hem de 

AB ile olan iliĢkilerini, dolayısıyla Batı ile olan iliĢkilerini, bölgedeki gerginliği azaltmak 

adına gerekirse iki taraflı koz olarak kullanmalıdır (Aras, 2009: 14 ). Bu durum Türkiye’nin 

bölgesel güvenliğe olumlu bir katkısı olarak değerlendirilebilir.  

Rusya ile iyi komĢuluk esaslarına dayalı diplomatik iliĢkiler geliĢtirilmelidir. Bu suretle 

Rusya’nın Türkiye tarafından geliĢtirilen politikalara karĢı politikalar üretmesi engellenmiĢ 

olur diğer taraftan Rusya ile ortak enerji projeleri daha da geliĢtirilebilir. Böylesi bir durum 

her iki ülkenin çıkarınadır. Ayrıca bölge barıĢına ve enerji güvenliğine de bu tür yaklaĢımlarla 

katkıda bulunulmuĢ olur.  

Rusya enerji konusunda Batı ile iĢbirliği içinde politika izlemek durumundadır. Bu durum 

Rusya’nın Batı ile ekonomik ve siyasi bütünleĢmesinin güçlenmesini sağlayacaktır. Bu 
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çizgiye uymayan bir politika izlenmesi halinde ise farklı sonuçlar ortaya çıkabilecektir (Aras, 

2001: 277). Böyle bir surumun söz konusu olması halinde bölgesel ve küresel bakımdan 

istikrar sorunu çıkacak hatta politik ve ekonomik rekabetten öte çatıĢma doğabilecektir.  

Enerji konusundaki önemli aktörlerden biri de Avrupa Birliği’dir. Gün geçtikçe üye sayısı 

artan birliğin enerji gereksinimi de artmaktadır. Avrupa Birliği (AB), dünyanın en yoğun 

enerji tüketen buna karĢılık enerji kaynakları kendine yetmeyen bir bölgesini ifade etmektedir. 

Bu nedenle AB enerji kaynaklarının önemli bir kısmının bulunduğu Avrasya ülkeleriyle olan 

coğrafi yakınlık avantajı kullanarak enerji gereksinimini karĢılamak istemektedir. Bu 

gereksinimin karĢılanmasındaki en büyük yol, baĢta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji 

kaynaklarını boru hatları aracılığıyla enerji naklinin sağlanmasıdır.  

Avrupa Birliği (AB), enerji kaynakları bakımından dıĢa bağımlılığı olan bir birliktir. AB, 

enerji kaynağı gereksinimini çoğunlukla Rusya’dan sağlamaktadır. Bundan baĢka Ortadoğu 

bölgesi de AB için önemli bir enerji kaynağı tedarikçisi konumundadır.  

AB’ye üye devletler sadece devlet politikalarıyla değil enerji Ģirketleri aracılığıyla da enerji 

sektöründe yer almaktadır. Enerji gereksinimi sanayi ve teknolojideki geliĢmeye bağlı olarak 

artmaktadır. Bu bakımdan genel olarak geliĢmiĢ durumda bulunan Avrupa ülkeleri geliĢmiĢlik 

seviyeleri arttıkça enerji gereksinimi arttığı için Rusya’ya ve diğer enerji tedarikçisi ülkelere 

bağımlı hale gelmektedirler. Ayrıca AB’nin ortak ve etkin bir enerji politikası geliĢtirememesi 

de bu konuda AB için bir eksiklik olarak ifade edilebilir. AB üyesi ülkeler, birlikte hareket 

edemedikleri için hemen her üye ülke, enerji anlaĢmalarını tek baĢına yapmaktadır.  

AB ülkeleri için enerji gereksiniminin karĢılanmasında en önemli ülkelerden olan Rusya ve 

Ġran, izledikleri dıĢ politikalar nedeniyle AB tarafından zaman zaman tehdit unsuru olarak 

değerlendirilmektedir.  

Avrupa ülkeleri çağdaĢ koĢullarda sürdürülebilecek bir yaĢam tarzının ancak sürdürülebilir 

enerji, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile 

gerçekleĢtirilebileceği düĢüncesinden hareketle enerji politikası izlemektedirler (Külebi, 2007: 

25). Enerjinin sürdürülebilir yaĢam tarzı için zorunlu olduğu düĢüncesi, enerji ile ilgili 

konuları ülkelerin gündemine taĢımakta ve ülkeleri bu konuda çeĢitli çözümler üretmeye 

zorlamaktadır. 

AB’nin enerji politikalarındaki en önemli önceliklerden birisini stratejik bağımlılığın 

azaltılması oluĢturmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Rus tedarikçisi Gazprom’a 

neredeyse yüzde yüz bağımlıdırlar. Fransa ve Almanya’nın bağımlılığı da gün geçtikçe 
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artmaktadır (Cornell, Nilsson, 2007: 153). Bu bağımlılık AB ülkeleri için çözülmesi gereken 

bir sorun olarak ifade edilmektedir.  

Artan enerji rekabetinden ve Kosova’nın bağımsızlık ilanından sonra Rusya ile Batı arasında 

yeniden Soğuk SavaĢ Dönemi’ni çağrıĢtıran bir güvensizlik ortamı doğmuĢtur. AB, giderek 

artan bir Ģekilde enerji kaynakları bakımından Rusya’ya bağımlı olmaktan endiĢe duyarken, 

ABD, Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasında etkili olmasından dolayı kaygı duymaktadır. 

Benzer Ģekilde Rusya’da ABD’nin 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında bölgeye yönelik 

izlediği politikalar sonucu bölgede kalıcı olmasından, adeta yeni bir çevreleme uygulaması 

değerlendirmesi yaparak rahatsızlık duymaktadır. Bütün bu çatıĢma ya da güvensizlik 

durumları Türkiye için Soğuk SavaĢ Dönemi’nde olduğu gibi kazanç sağlayabilir (Kasım, 

2008: 178-179).  

AB’nin enerjiye olan gereksinimi enerji arz güvenliğini AB için daha önemli hale getirmiĢtir. 

Enerjinin günümüz dünyası için vazgeçilmezliği de göz önüne alınınca AB’nin enerji 

konusunda Hazar ve Ortadoğu ülkeleri ile önemli bağlantılar kurması zorunluluğu doğmuĢtur. 

AB enerji gereksinimini bu ülkelerden sağlarken enerji koridoru olarak Türkiye’den de 

yararlanmak durumundadır.  

Çin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip ülkelerinden biridir. Çin’in gücü artık 

küresel güç niteliğine ulaĢmıĢ durumdadır. Ekonomik gücü politik gücüne de destek 

vermektedir. Batılı ülkeler özellikle ABD için Çin, ekonomik gücü nedeniyle büyük bir 

stratejik ve politik güç olarak rekabet edilmesi gereken bir ülke konumundadır. 

Çin ekonomisinin enerji gereksiniminin 2030 yılında bugünkünden iki kat fazla olacağı 

tahmin edilmektedir. Bu nedenle Çin Hükümeti enerji konusunda ARGE faaliyetlerine önemli 

kaynak ayırmakta hatta enerji konusunda teknoloji üreten yabancı yatırımcılara finansal 

destek vermekte ve vergi muafiyeti tanımaktadır (Mutioğlu, Özdemir, 2008: 109).  

Çin ekonomik büyümesini sürdürebilmek amacıyla bir taraftan kendi enerji kaynaklarını 

harekete geçirmeye çalıĢmakta, diğer yandan da Ġran ve Rusya gibi önemli enerji kaynağı 

sahibi ülkelerle enerji diplomasisi yürütmektedir.  

2.2. Bölgesel Aktörlerin Enerji Politikaları 

Ġran, dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol üreticilerindendir. Bu yönüyle de dünyanın hatırı 

sayılır enerji aktörlerindendir. Ġran gerek enerji kaynakları sahipliği gerekse Batılı ülkelerle 

olan çoğunlukla “sorunlu” iliĢkileri nedeniyle  enerji konusunda önemli aktörlerden biridir. 
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Basra Körfezi, zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Ġran’ın rekabet ettiği 

ülkelere karĢı en önemli kartıdır. Ġran, gerek kendi topraklarında çıkan enerji kaynaklarını 

kullanarak, gerekse Hazar bölgesi ülkeleri ile olan enerji bağlantılarını kullanarak politikalar 

üretmektedir. Ġran, bölge ülkelerinin petrol ve doğal gazlarını satan ülkelerden biri olması 

nedeniyle de önemli bir enerji kaynağı ve satıcısı konumuna yükselmiĢtir. 

Ġran toplam ihracat gelirlerinin yüzde seksenden fazlasını petrol ve petrol türevlerinden elde 

etmektedir. Ġran’ın elde ettiği bu gelir bütçesinin yaklaĢık yüzde ellisine karĢılık gelmektedir.  

Ayrıca Ġran, sahip olduğu petrol ve gaz alt yapısıyla swap (getir-götür; değiĢ-tokuĢ) olanakları 

sunmaktadır. Bu durum da Ġran’ı, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve çok uluslu 

Ģirketlerle ortaklık fırsatı meydana getirmektedir (Bilgin, 2005a: 60-62).  

Ġran’ın bölgedeki varlığı gerek Türkiye gerekse bölge ülkeleri için zaman zaman güvenlik 

tehdidi oluĢturmakta ise de bu durum bazen de fırsatlar sunmaktadır. Ġran, ABD ve Rusya ile 

enerji konusunda rekabet yaĢamaktadır. ABD ile diplomatik bakımdan kötü denilebilecek 

iliĢkilere sahip olan Ġran, Rusya ile ABD’ye karĢı bir ortaklık yürütüyor olsa da yine de enerji 

kaynakları ve bunların nakli konusunda rekabet içerisindedir. Ġran’ın Azerbaycan ve 

Türkmenistan ile enerji antlaĢmaları Ġran’ı daha önemli bir enerji üreticisi ya da satıcısı 

konumuna getirmiĢtir. 

Ġran’ın ABD politikalarına karĢı yürüttüğü enerji diplomasisi Türkiye için de bir avantajdır. 

Çünkü Ġran ile Türkiye arasında kurulan petrol ve doğal gaz nakil hatları Türkiye’nin 

çıkarınadır. Bu sayede Ġran doğal gaz ve petrol kaynaklarını Avrupa’ya nakletmek olanağı 

bulurken Türkiye’de bundan ekonomik gelir elde etmektedir (Akdemir, KuĢçu ve Çağlıyan, 

2004: 62-63).  

Enerji arz eden ülkelerden biri  de Suudi Arabistan’dır. Suudi Arabistan, enerji arz eden 

ülkeler içinde en önemli ülkelerden biridir. Suudi Arabistan tek baĢına dünya petrol rezervinin 

% 25’ine sahiptir. BaĢta ABD olmak üzere, Batılı ülkelerle iyi iliĢkileri olan Suudi Arabistan 

enerji kaynaklarına sahip olması ve politik duruĢu nedeniyle önemi artan bir ülkedir.  

Irak’ta önemli enerji rezervlerine sahiptir. Ancak yakın zamanda ülkenin içinde bulunduğu 

politik ve ekonomik durum Irak’ın enerji arz edici rolünü baltalamıĢtır. Bununla birlikte orta 

ve uzun vadede yine enerji konusundaki önemli aktörlerden birinin Irak olacağı kuĢkusuzdur.  

ABD, Rusya, Çin gibi enerji güvenliği konusunda politika üreten geliĢmiĢ ülkelerin yanında 

geliĢmekte olan bazı ülkeler de enerji konusunda önemli aktörlerdir. Hatta sadece geliĢmekte 

olan bazı ülkeler değil, çok uluslu Ģirketler de artık enerji konusunda önemli rol 
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üstlenmektedir. Çok uluslu Ģirketler de izledikleri politikalar sayesinde, devletlerin 

politikalarını yönlendirme ya da etkileme kapasitesine sahip olmuĢlardır.  

ABD, Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte Hazar Muhafız Gücü (Caspian Guard) adlı bir 

askeri güç oluĢturmuĢtur. Buna karĢın Rusya’da, Hazar Gücü (CASFOR Force) adlı askeri 

gücü oluĢturarak, ekonomik ve stratejik kazançlarını koruma çabası içine girmiĢtir. 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan önemli petrol veya doğal gaz üreticisi olan ülkelerdir. 

Bu ülkeler sahip oldukları enerji kaynakları nedeniyle enerji güvenliği konusunda önemli 

ülkelerdir. Bu ülkelerin sahip olduğu kaynaklar gerek kendileri gerekse özellikle Batılı ülkeler 

için korunması ve geliĢtirilmesi gereken kaynaklardandır. 

Azerbaycan sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarını ekonomik geliĢmesi bakımından en 

önemli unsur olarak kullanmaktadır. Ancak petrol dıĢındaki diğer sektörlerdeki geliĢme 

yetersizliği Azerbaycan için geleceğe yönelik olarak çözülmesi gereken bir sorundur. Alt yapı 

eksiklikleri de petrol endüstrisinden elde edeceği karlılık oranını olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye ve çok uluslu Ģirketlerle yaptığı antlaĢmalar Azerbaycan petrolünün satıĢını 

kolaylaĢtırmaktadır (Bilgin, 2005b: 154-160). Azerbaycan bir dönem dünya petrol 

gereksiniminin önemli bir kısmını karĢılama potansiyeli olan büyük bir petrol üreticisidir. 

Azerbaycan Devlet BaĢkanı Haydar Aliyev, 20 Eylül 1994’te batılı ülkelerle petrol antlaĢması 

imzalamıĢtır. ABD’nin baĢını çektiği bu antlaĢmaya ayrıca, Ġngiltere (BP, Remko,), Rusya 

(Lukoil), Norveç (Statoil), Türkiye (TPAO), Suudi Arabistan (Delta), Japonya (Ġtoçu) taraf 

olmuĢlar ve bir konsorsiyum oluĢturmuĢlardır. Bu antlaĢma Azerbaycan’da “Yüzyılın 

AntlaĢması” olarak adlandırılmıĢ ve 12 Kasım 1997’de “yüzyılın antlaĢması” ile petrolden 

gelir elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu Ģirketler 30 yıl süreli geçerliliği olan antlaĢma 

kapsamında Azerbaycan Devlet ġirketi ile birlikte Azerbaycan Uluslararası ĠĢletme ġirketi’ni 

kurmuĢlardır  (Aliyev, 1998: 22 ve 156-157).  

1994’te yürürlüğe giren antlaĢma, Azeri, Çırak ve GüneĢli yataklarını kapsamakta olup, 

Azerbaycan bu yataklar üzerindeki mülkiyet hakkını korumuĢtur.  Azerbaycan, artık dıĢ 

politikada önemli bir araç haline gelen enerji kaynakları ile ilgili imzalanmıĢ olan bu antlaĢma 

ile dünya ekonomisine entegre olmaya yönelik ilk adımı da atmıĢ kabul edilmektedir (Aras, 

2001:59 ve 64) 

Hazar havzası petrol rezervleri bakımından dünyanın önemli petrol üretim merkezleri olan 

Meksika ve Kuzey Denizi ile rekabet edebilecek bir petrol hacmine sahiptir. Azerbaycan’da 

bu bölgenin en büyük petrol üreticisidir (Karagür, 2007:10).   
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ABD’li Ģirketler tarafından yapılan araĢtırmaya göre, Kazakistan’ın Hazar Kıyısında yer alan 

Tengiz Petrol yatakları dıĢında, sadece Azerbaycan’a ait karasuları ile Bakü çevresinde, 

iĢletilmeye yeni baĢlanan, iĢletilecek ve çıkarılmayı bekleyen petrol rezervlerinin toplam 

değerinin 4 trilyon dolar olduğu saptanmıĢtır (Ülkü, 2000:294).  Bu durum 1990’lı yılların 

baĢında yapılan bir saptamayı anlatmaktadır. Zaman içinde petrol fiyatlarının artıĢı ve 

Azerbaycan dıĢındaki Hazar bölgesi ülkelerinin de petrol rezervi bu rakama dahil edilecek 

olursa bölgenin çok büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğu anlaĢılır. 

Azerbaycan petrolü denilebilir ki ülkeye refah ve mutluluk değil yani fırsatlar değil savaĢ, 

darbe ya da darbe giriĢimleri, kargaĢa gibi sorunlar yani tehditler getirmiĢtir. Azerbaycan’da 

çıkarılan petrolün rantını esas olarak baĢta Rusya olmak üzere diğer devletler ve çok uluslu 

Ģirketler paylaĢmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan halkı bu enerji kaynaklarından gereği kadar 

yararlanamamaktadır. Bakü- Novoroski hattı ile Bakü-Supsa hattı gibi iki boru hattından 

petrol ihraç eden Azerbaycan, gerek Rusya’nın izlediği politikalar gerekse altyapı 

yetersizlikleri nedeniyle elde edebileceği büyük ekonomik gelirden mahrum kalmaktadır 

(Yüce, 2006: 165-169). 

Kazakistan’ın alt yapı eksikliği ve geniĢ coğrafyası doğal dağıtımında sorunların yaĢanmasına 

neden olmakta ve ülkeyi Rusya’ya bağımlı kılmaktadır. Kazakistan, rafine iĢlemi eksikliğini 

Rusya ile gidermektedir. Kazakistan’da da enerji sektörü dıĢındaki sektörlerin geliĢmemesi 

geleceğe yönelik önemli bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir (Bilgin, 2005b: 212). 

Türkmenistan Rusya’nın ulaĢım sistemine bağımlı durumdadır. Ülke zengin doğal gaz 

yataklarına sahip olmakla beraber, bu kaynağı satma bakımından sorunlar yaĢadığı için Rusya 

ve çok uluslu Ģirketlerle iĢbirliğine gitmiĢtir. Türkmenistan da, Kazakistan ve Azerbaycan için 

olduğu gibi “Hollanda Hastalığı” tabir edilen ekonomik durumla karĢı karĢıya kabul 

edilmektedir  (Bilgin, 2005b: 245-255). Gerçekten de Türkmenistan için söz konusu 

olabilecek olan Hollanda Hastalığı riski daha önce Hollanda için olduğu gibi, Azerbaycan ve 

diğer büyük enerji kaynakları sahipliği yapan ülkeler için de söz konusu olabilecektir. 

Türkiye gerek sahip olduğu sert gücü (hard power) gerekse yumuĢak gücü (soft power) 

sayesinde bölgede önemli bir enerji aktörü olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin yirmi 

birinci yüzyılda daha yoğun izlemeye baĢladığı enerji diplomasisi bölgesel aktör olarak 

önemli etkilere sahiptir.  

Türkiye sahip olduğu askeri gücü ile birlikte ekonomik gücü ve özelikle Hazar-Karadeniz ve 

Ortadoğu ülkeleri ile olan güçlü diplomatik iliĢkileri sayesinde büyük güçlerin de hesaba 
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katmak durumunda olduğu bir ülke halindedir. Türkiye’nin istikrarlı bir ekonomik ve politik 

yapıya sahip olması Türkiye’yi rakip ülkelere göre öne çıkaran unsurlardır. 

Türkiye bölgenin enerji kaynaklarının Batıya güvenli, sürekli ve ucuz sevk edilmesi 

bakımından en avantajlı ülke konumundadır. Türkiye bu konumundan yararlanarak boru 

hatları diplomasisini güçlendirmekte ve enerji kaynağı arz ve talep eden ülkeler arasında bir 

enerji koridoru oluĢturmak suretiyle önemli roller üstlenmektedir. 

Türkiye’nin izlediği barıĢçıl dıĢ politika bölgesel ve küresel istikrara katkı yapmaktadır. Bu 

bağlamda olmak ve Ġran’ın Batı ile yaĢadığı nükleer krizde de görülmek üzere bölgesel ve 

küresel ölçekte barıĢ ve güvenliği tahdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına ve istikrarın 

sağlanmasına önemli katkı yapmaktadır. 

3. Sonuç 

Enerji kaynağına sahip olan aktörlerin izlediği politikalardan da anlaĢılacağı üzere, enerji 

alanı iĢin içinde birçok aktörün olduğu, büyük bir politik ve ekonomik rekabetin yaĢandığı bir 

alandır. Ülkeler geliĢmiĢlikleri oranında gittikçe artan bir Ģekilde enerjiye gereksinim 

duymaktadırlar. Bu gereksinimi ülkeler ve uluslararası rekabeti daha da tırmandırmaktadır. 

Artan rekabet ve enerjinin getirileri beraberinde risk faktörü de içermektedir. Bu risklerin en 

büyüğü de güvenlik riskidir. Enerjinin sağlanması, nakli gibi konularda gerek ulusal gerekse 

uluslararası ölçekte ortaya çıkmaktadır.  

Enerji kaynaklarına sahip olan devletler diğer devlere göre “karĢılaĢtırmalı üstünlüğe” sahip 

olmaktadır. Enerji kaynaklarına sahip olmayan devletlerin dıĢ ticaret dengelerinde açık 

meydana gelebilmektedir.  Enerji kaynaklarına sahip olmayan ya da bu kaynakları kendine 

yetmeyen ülkeler bu gereksinimlerini karĢılamak üzere çeĢitli politikalar izlemektedir. Ġzlenen 

bu politikalar çeĢitli düzeylerde uluslararası etkiye sahiptir. Enerji kaynakları güvenliğinin 

ekonomik kriz dönemlerinde önemin daha da arttığı söylenebilir. Ekonomik krizler enerji 

kaynaklarına duyulan gereksinimi artırmaktadır. Bu durum da uluslararası düzende aktörlerin 

güç politikalarına ve rekabetine neden olmaktadır.  

Enerji kaynakları ile ilgili devletlerin izlediği politikalar karĢılıklı bağımlılık ekseninde 

geliĢebilirse, uluslararası düzenin devamına ve istikrarına katkı yapacaktır. Ancak enerji 

alanında devletlerin izledikleri politikaların sert güç eksenli olması durumunda bölgesel ve 

hatta küresel barıĢ ve istikrar zarar görebilecektir.  
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