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Doğu AkDeniz’De enerji 
Güvenliği ve SAvAşlArı

Energy Security and Wars in East Mediterranean

Sanem Özer

Rusya’nın Avrupa’da ağırlığı giderek artan bir oyuncu olarak enerji piyasasında 
sadece bir üretici ülke olmakla yetinmeyeceği enerji fiyatlarını da belirleyecek 
küresel bir aktör olmak isteyeceği öngörülebilir. Diğer taraftan, Çin Afrika ve 

Ortadoğu’da enerji alanında yaptığı yatırımlar ile AB’nin bölgedeki varlığına ciddi 
bir rakip olmaktadır.
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ABSTRACT
The European Union, Russia, China, the United States and Turkey have the potential to determine the 
changing borders and the distribution of energy resources in the Middle East. While the EU can use its 
Neighbourhood Policy, Russia exploits its gas strategy. China makes use of its immense economic power 
and like Russia encourages corporation expansion abroad. While it is a national security issue for the US 
to preserve its hegemony in the Middle East, Turkey is squeezed between perceptions of regional security 
threat and geopolitical competitions. The geopolitical competition exacerbates the stability and security 
problem of the fragile Middle Eastern societies. Yet, global and regional powers exhibiting geopolitical 
behavior are not prepared for the “new oil wars”. Foreign military interventions have failed to build new 
democratic states that will guarantee free and constant flow of energy resources to the world markets. It is 
hard to provide energy security as long as rule of law, a producing and taxable economy and democracy 
replace the traditional rentier relations of the Eastern Mediterranean and the Arab world.
Keywords: Energy Security, New wars, Eastern Mediterranean, European Union, Russia, USA

Giriş

Doğu Akdeniz’in önemi, her bir köşesinde Rusya, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika olmak üzere enerjiye aç Avrupa Birliği’ni, 
ABD’yi, Çin’i ve Hindistan’ı besleyen ana enerji kaynakları-
nın oluşturduğu bir üçgenin ortasında yer almasından kay-
naklanmaktadır. Geçmişte olduğu gibi 2000’li yıllarda da ra-
kip güçlerin ekonomik ve askeri üstünlüğe kaynaklık edecek 
topraklar, doğal kaynaklar ve bu kaynakların nakil güzergah-
ları için mücadele sahası olan bu üçgen, jeopolitik ile enerji 
arasındaki simbiotik ilişkinin devam ettiğini göstermektedir. 
Günümüzde ABD, Rusya ve Çin tansiyonun gittikçe yüksel-
diği Basra Körfezi ve Hazar Havzası’nı da içine alan bölgeler-
deki enerji kaynakları için yarışmaktadır. Mülkiyet ve enerji 
dağıtımı üzerinden sürdürülen bu yarış beraberinde bölge-
sel çatışmaları getirmektedir. Amerikalı devlet adamı Ale-
xander M. Haig’in 1980 yılında itiraf ettiği üzere çağ kaynak 
savaşları çağıdır ve bu bakış Amerika’nın Angola, Kongo, 
Yemen ve Afganistan’da yaşanan iç savaşlara doğrudan veya 
dolaylı müdahalelerine temel oluşturmuştur.1 Brzezinski’nin 
tabiriyle “Amerikan dış politikası dünya işlerinin jeopolitik 
boyutunu gözardı edemez, özellikle de oyuna Rusya ve Çin 
dahil olmuşken”.2 

Şimdiden Rusya’nın Avrupa’da ağırlığı giderek artan bir 
oyuncu olarak enerji piyasasında sadece bir üretici ülke ol-
makla yetinmeyeceği enerji fiyatlarını da belirleyecek küre-
sel bir aktör olmak isteyeceği öngörülebilir. Diğer taraftan, 
Çin Afrika ve Ortadoğu’da enerji alanında yaptığı yatırım-
lar ile AB’nin bölgedeki varlığına ciddi bir rakip olmaktadır. 

Bölgede yabancı sermaye aracılığıyla enerji kaynaklarının 
paylaşımında AB’den daha erken ve süratle hareket etmiş-
tir. AB, 2006 Yeşil Kitap’ında öngörülen hedeflere ulaşmak 
için gereken ortak dış politikanın eksikliğini yaşarken, böl-
gede Rusya, ABD ve Çin rekabetinin kendisini hissettirdiği 
görülmektedir. Arap ayaklanmaları sonrası bölgede doğan 
istikrarsızlık ortamı, bir yandan enerji arzını tehdit ederken, 
diğer yandan bölgede kalan ve yeni gelen yönetimlerle ku-
rulacak ikili ilişkiler çerçevesinde yeni enerji projelerinin ve 
etki sahalarının kararlaştırıldığı bir süreci tetiklemiştir.

AB’nin Gecikmeli Enerji Politikası
Avrupa Birliği, 2005 ve 2009 yıllarınının Ocak aylarında 

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğal gaz fiyat anlaş-
mazlığı nedeniyle doğan diplomatik ve siyasi krizlere ha-
zırlıksız yakalanmıştır. Doğalgazın Ukrayna’ya karşı politik 
bir silah olarak kullanılması, AB içinde enerji güvenliğinin 
dış siyaset ile doğrudan ve açık ilintinin kurulmasına ve al-
gıların değişmesinde etkili olmuştur. Norveç’in haricinde 
AB’nin enerji tedarikçisi durumunda olan ülke ve bölgelerin 
orta veya yüksek siyasi risk içeriyor olması AB’nin bir “Pan-
Avrupa Enerji Topluluğu” çerçevesinde AB ve komşu enerji 
pazarlarını uyumlu ve entegre kılmayı hedeflemesine yol aç-
mıştır.3 AB, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Hazar Bölgeleri ile 
ilişkilerini, AB’yi besleyecek yeni doğal gaz boru hattı proje-
leri çerçevesinde ele almaktadır. 

AB, Barselona Süreci aracılığıyla Akdeniz’de bölgesel bir-
liği sağlayacak somut ve büyük ölçeklli projeler başlatmayı 
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CNPC, 2009 yılında Iraklı otoritelerin uzun dönemli hizmet sözleşmesi için ön onay verdiği 35 
şirketten biridir. CNPC, BP ile birlikte ortak olmak kaydıyla Rumaila sözleşmesini kazanmıştır.

teklif etmiştir. Bu bağlamda enerji çok önemli bir işbirliği 
sahası olarak görülmektedir. Cezayir, Mısır ve Libya tüm 
Akdeniz Havzasına petrol ithalatının %22’sini, doğalgazın 
da %35’ini sağlayan hidrokarbon ihraacatçılarıdır.4 Avrupa 
Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde Aralık 2003’te Roma’da top-
lanan Avrupa-Akdeniz Enerji Forumu 14 milyon euro büt-
çeli bir komşuluk öncesi enerji programı oluşturmaya karar 
vermiştir.5 Bu program, Mağrip’te entegre bir elektrik pazarı, 
Maşrik’te de entegre bir doğalgaz pazarı oluşturmayı amaç-
lamaktadır. Komisyon aynı zamanda 2010’a kadar bir Avru-
pa-Akdeniz enerji pazarını hayata geçirecek şekilde Avrupa, 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu arasında elektrik ve doğalgaz bağ-
lantılarını arttırma arayışı içine girmiştir. 

Cezayir, Fas ve Tunus 1997 gibi erken bir tarihte dahi Av-
rupa elektrik sistemine bağlanmış bulunmaktaydı. AB’nin 

daha güncel planı bu sistemi yaygınlaştırmak ve Avrupa i-
le Kuzey Afrika arasındaki doğalgaz bağlantılarını daha da 
ileriye götürmektir.6 Dolayısıyla, günümüzde genişletilmiş 
Karadeniz bölgesinden daha çok genişletilmiş Akdeniz böl-
gesinden bahsedileceğini beklemek gerekir. Kuzey Afrika, 
Avrupa’nın enerji güvenliği kaygılarına yanıt verecek ve kay-
naklarını çeşitlendirebilecek bir seçenek olarak ön plana çık-
maktadır. Bölgede devrik liderler ve zayıf devletler ile artan 
küresel güç mücadelelerinin etkisi kendisini artan silahlı, et-
nik, mezhepsel çatışmalar, toplumsal patlamalar ve sınıraşan 
göçler şeklinde göstermekte ve AB’nin ancak kendisiyle ve 
birbiriyle uzlaşık yönetimlerle sürdürebileceği enerji progra-
mını sekteye uğratmaktadır. 

AB, 2008’de Fas ve Ürdün ile Ortak Deklerasyonlar im-
zalanmış ve Cezayir ile Mısır’la da benzer anlaşmaların ara-
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yışı içine girmiştir. AB, Akdeniz’in Avrupa enerji sahasına 
entegrasyonu için Pan-Arap ve Trans-Sahara doğalgaz boru 
hattı projelerini de kapsayan bir dizi altyapı projesi için 3,2 
milyar euro harcama sözü vermiştir. Pan-Arap projesi Mısır, 
Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak ve Türkiye’yi içermekte ve Mısır 
ile Irak doğalgazını AB’ye taşımayı amaçlamaktadır.7 2005’te 
Lübnan başbakanı Hariri’ye düzenlenen suikasttan bu yana 
Kuzey Irak ve Suriye’da artan karışıklık ve şiddet bu projenin 
önündeki en büyük engeldir. Trans-Sahara doğal gaz boru 
hattı ise hala planlama aşamasında olup 2015’te devreye gir-
mesi beklenmektedir.8 Proje Nijerya gazını Cezayir üzerin-
den AB’ye ulaştıracaktır. Ancak Nijerya Ulusal Petrol Ano-
nim Ortaklığı ile ilişki içindeki Gazprom da, AB ve Amerika 
için hayati önemdeki geniş gaz reservleri için erişim güven-
cesi sağlamaya çalışmaktadır. Yine Cezayir ve İspanya’yı bağ-
layan doğalgaz boru hattı ve Cezayir ile İtalya’yı 2014’te bağ-
layacak olan proje AB’ye seçenekler sunsa da Rusya’ya olan 
bağımlılığı azaltmaya yeterli değildir.9

AB için Kıbrıs açıklarındaki derin deniz enerji kaynakları 
bir alternatifmiş gibi görünse de AB henüz paylaşıma dahil 
değildir. Bölgesel bir işbirliği için ilk defa gerçek anlamda ö-
nemli miktarda bir ekonomik kaynak sözkonusu olup AB’nin 
Akdeniz’e önerdiği siyasi ve ekonomik işbirliği teklifinin içi-
ni doldurabilir. Diğer yandan bölgenin giderek artan sayıda 
bölgesel ve küresel müdahaleler ile AB’nin komşuluk poli-
tikası aracılığıyla tasarlamaya çalıştığı etki sahası ve enerji 
stratejisinden uzaklaşması olasılığı yüksektir.

Rusya’nın Enerji Tedariki ve Dağıtımında Hakimiyet 
Yarışı

Rusya, Sovyet merkezi planlamasının uzak cumhuriyetlerin 
ekonomilerini günümüzde hala kendisine bağlayan mirası 
ile Orta ve Doğu Avrupa’ya genişleyen Avrupa Birliği’nin 
de sayesinde ekonomik ve siyasi gücünü en çok enerji poli-
tikası alanında sergilemek imkanını bulmuştur. Rusya sahip 
olduğu dünya petrol rezervindeki yüzde 5,6’lık payı, nere-
deyse dünya rezervinin yüzde 24’üne yakın doğalgaz varlı-
ğı ile büyük enerji üreticisi konumuna yükselen bir ülkedir. 
Avrupa, doğalgaz ihtiyacının yüzde 95’ini Rusya’dan ithal 
etmektedir. Üstelik bu doğalgaz Avrupa’ya bir tek Gazprom 
aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Ama, Irak’ın 2012 yılı sonu iti-
bariyle ispatlanmış ham petrol rezervleri açısından dünya 
beşincisi ve İran’ı geçerek OPEC’in en büyük ikinci petrol 
üreticisi ünvanını alması, Rusya’nın enerji politikasında Ha-
zar Havzası’ndan sonra ikinci bir kara deliğe işaret etmek-
tedir. Nitekim Rusya da ABD’nin Hazar Rezervleri kozunun 
ardından Ortadoğu kaynaklarını da yeni bir düzene sokmaya 
çalıştığından endişe duymaktadır. Rusya enerji transit gü-
zergahlarına müdahale edemezse devletle sürekli işbirliği ve 
simbiotik ilişki halindeki Rus enerji şirketleri aracılığıyla iç 
pazarlara nüfuz etme yolunu kullanmaktadır.

Bilgin’in de tespit ettiği üzere Rus enerji devi Gazprom 
bir yandan Avrupa’da serbestleşen yatırım ortamından ya-
rarlanırken, diğer yandan Ortadoğu’da İran ve Irak’ta, Ku-
zey Afrika’da ise özellikle de Libya, Cezayir ve Mısır’da ye-
ni üretim paylaşım ve ticaret anlaşmaları arayışındadır.10 
Bilgin, Gazprom’un şirket olarak yeni sahalara yayılışının, 
devlet merkezli uluslararası poltikalarla uyumlu olduğunu, 
Kremlin’in dış politikada önceliklerini gözettiğini ifade et-
mektedir.11 O halde, şirket olarak Avrupa pazarındaki libera-
lizasyondan etkili bir şekilde yararlanan Gazprom, Rusya’nın 
jeopolitik hedeflerine de alternatif enerji güzergahlarındaki 
kontrolünü artırarak aracılık yapmaktadır. Doğal gaz sahala-
rında büyüyen Rus varlığı Avrupa’da çevrelenmişlik hisssini 
de arttıracaktır.

Her nekadar Gazprom yöneticileri 2010 yılında 
Almanya’ya yaptıkları bir ziyarette Gazprom’un bir Rus si-
yasi aracı olduğuna ilişkin endişelere kesin bir dil ile hayır 
yanıtı verseler de aynı yıl Başkan Medvedev’in bir röportaj-
da verdiği bilgiye göre gas fiyatları Rusya ile Ukrayna ara-
sında Karadeniz donanmasının 1992-93 yıllarında paylaşımı 
konusunda varılan anlaşmada anahtar bir rol oynamıştır.12 
Rusya Ukrayna ile arasındaki fiyat uzlaşmazlığını 2009 yılın-
daki kesintiler aracılığıyla Avrupa’yı Baltık Denizi altından 
geçecek Kuzey Akım projesinin gerekliliğine ikna etmek için 
kullanmıştır. Güney Akım projesi, gözlemcilerin Rusya’nın 
Avrupa ile kurduğu enerji ilişkisinin ekonomik olmanın öte-
sinde stratejik önceliklere sahip olduğu kanısını güçlendirir 
niteliktedir. 

Rusya, 2009 yılında Nijerya’nın ulusal petrol şirketi ile 
imzaladığı ortak girişim ile Afrikalı üreticileri Avrupa ile 
buluşturacak doğalgaz boru hattını inşa ederek Akdeniz’i de 
katedecek bir transit hattını kontrol etmeyi planlamaktadır. 
Aslında bu örnekler Rusya’nın siyasi refleksinin hızı hakkın-
da bilgi de vermektedir. Rusya enerji piyasasındaki güncel 
gelişmeleri süratle okumakta ve yanıt verebilmektedir. Bre-
zilya’daki yeni doğalgaz keşifleri ve ileride bahsedeceğimiz 
Amerika’daki kaya gazı devrimi, Avrupa’nın payına daha faz-
la sıvılaştırılmış doğalgaz kalacağına işaret etmektedir. Ce-
zayir, Nijerya ve Katar ise Avrupa’nın en büyük sıvılaştırıl-
mış doğalgaz kaynaklarının başında gelmektedir. Rusya, bu 
coğrafyadan gelecek doğalgaz için mücadeleye erken girmiş 
görünmektedir.

Yükselen Çin’in Artan Enerji Kaygısı

Son on yılda nüfusunun %50’si şehirleşmiş ve 1,3 milyar nü-
fuslu ekonomisi her sene %9-11 oranında büyüyen Çin’in 
enerji ihtiyacı da artmıştır. Çin’in enerjide yaşanan 2004 
yılı küresel talep şokundaki payı büyüktür. 1975’te Deng 
Xiaoping’in petrol ihracaatı politikası aracılığıyla büyümeyi 
yakalayıp ekonomisini ayağa kaldıran Çin’in petrol üretimi 
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1993’ten beri büyüyen ekonomisinin artan yurtiçi enerji ta-
lebine yetişememektedir. Ham petrol ihtiyacının yarısını it-
hal eden Çin’in ithalatının 2035 yılında yüzde 70’in üzerine 
çıkacağı tahmin edilmektedir. Suudi Arabistan, Çin’in petrol 
sağlayıcılarının başında gelirken, onu Angola, İran ve Sudan 
takip etmektedir. Ortadoğu, Çin’e arzedilen petrolün yarısı-
nı, Afrika da üçte birini sağlamaya devam etmektedir. Tek 
başına Çin, dünyadaki toplam net petrol tüketim artışının 
yarısından sorumludur. 

Çinli petrol şirketleri 2002 yılında yaşandığı gibi bir ener-
ji kesintisinin tekrar etmemesi için bir yandan yerel üreti-
mi arttırırken diğer yandan uluslararası kaynak arayışına 
girmişlerdir. Çin, Rusya’nın yakın çevresi olarak tanımladı-
ğı Orta Asya’da ve ABD’nin etki sahası olarak kabul gören 
Ortadoğu’da daha temkinli bir siyaset güderken ve her iki 
aktörle de çatışma içine girmemeye özen göstermektedir. 
Çin için Afrika, Çin dış politikasının merkezinde yeralmakta 
Ortadoğu ikinci sırada gelmektedir. Ancak AB ve Rusya’nın 
bölgeye ilgisiz kalmaları beklenemez. Bölgenin enerji kay-
naklarına yatırımda başı çeken Çin, Rusya’yı andırmakta ve 

ekonomik olmaktan çok stratejik bir yaklaşım sergilemekte-
dir. Şimdiye kadar Batılı şirketlerin verimli bulmadıkları ya 
da yerel hükümetlerin yeterli finansal ve teknolojik kaynak-
lara sahip olmadığı için atıl kalmış petrol sahalarında dahi 
devlet destekli şirketleri aracılığıyla yayılmaktadır.13 Çin, An-
gola gibi hükümetlere koşulsuz kredi ve yardımlar sağlamak-
ta, karşılığında petrol gibi doğal kaynaklar ve minerallerle 
yapılan ödeme şeklini kabul etmektedir.14 Çin, Afrika’nın 
rantiye devletleri için normatif AB yerine daha pragmatik 
yeni bir ortak demektir.

Çin’in İran konusunda Amerika’nın ekonomik yaptırım 
taleplerine müdahil ama Rusya ile mutabık duruşu ancak 
ABD ile varılan karşılıklı Tayvan ve İran’a sağlanan silah des-
teğine son verilmesi kararı ile bir parça değişmiştir. Tayvan 
konusu Çin’in İran ve petrol kaynaklarına rağmen gözden 
çıkaramayacağı bir konudur. Dolayısıyla Çin çok hassas bir 
politika ile ABD’yi doğrudan karşısına almamaya dikkat et-
miş ancak İran ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi seçmiş-
tir. Çin’in İran’la petrol ve ham madde karşılığında yüksek 
teknoloji sermaye ürünleri, mühendisllik hizmetleri ve silah 

ABD, Irak devletinin 
geçmişte ve bugün 
dolduramadığı güç 
boşluğundan istifade 
eden grupların 
hakimiyeti aracılığıyla, 
Irak’ın ve onun enerji 
söktörünün toptan 
yeniden inşaası gibi 
güç bir yükümlülükten 
sıyrılarak sorumluluğu 
yerel yönetimlere 
ve güç odaklarına 
terketmiştir.
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ticareti üzerine kurduğu ilişkiler 1990’larda hızla gelişmiş ve 
Çin’in İran’a ihracatı son on yılda ona katlanmıştır.15 Çinli 
petrol şirketleri yine BM ile İran arasında yaşanan nükleer 
tartışmasının ardından bölgeyi terkeden Batılı ve Japon şir-
ketlerinin yerini doldurmaya girişmiştir.16 Jacques, iki Çinli 
motorlu araçlar üreticisinin 2003’te İran’da üretim tesisleri 
kurmasının ardından Çin’in 2004 yılında büyük bir petrol 
anlaşmaları paketini bağladığını ve İran petrol endüstrisin-
deki en büyük hisse sahibi ve en büyük yabancı yatırımcılar-
dan biri olduğunu aktarmaktadır.17 Çin, 2007 yılında büyük 
bir anlaşma ile dev Yadavaran petrol sahasının bir kısmını 
işleme imkanına kavuşurken, benzer bir anlaşmayı Kuzey 
Azadegan sahası için yapmıştır. 

Ancak, Çin’in İran’a ilgisini sadece enerjiye açlığı ile yo-
rumlamak eksik kalacaktır, hatta yanlış olacaktır. Garver’a 
göre Çin, gelecekteki iki kutupluluğa hazırlık yaparcasına bir 
yandan Doğu Asya’da hakimiyetini arttırmakta diğer yandan 
da bu hamlesini Batı Asya’da hakim, Körfez bölgesine hük-
medecek bir İran ile desteklemeye çalışmaktadır.18 Çin dış 
politikasında da jeopolitik ile enerji buluşmaktadır. ABD her 

Petrol tesislerini geleneksel askeri araçlar ile 
korumak ve tüketici ülkelerin yurttaşlarına 
enerji piyasasındaki istikrarsızlıkları açıklamak 
güçleştikçe, Doğu Akdeniz’de enerji güvenliğinin, 
demokrasi ve gelirlerinin kullanımında şeffaflık 
aracılığıyla sağlanabileceği daha geniş kabul 
görecektir.

Irak’ın petrol gelirinin 
büyük kısmı ironik şekilde 

boru hatlarının güvenliğine 
harcanmaktadır.  Bugün 

bile Irak’ta elektrik kesintisi 
katlanılmaz boyutlardadır.
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ne kadar kesintisiz petrol arzının Çin ile Amerika’nın ortak 
çıkarı ve olası işbirliği konusu olduğunu ifade etse de, Çin 
bu yaklaşıma karşı çıkarak asıl sorun kaynağının ABD mü-
dahalesi ve yaptırımları olduğuna işaret etmektedir. Çin’in 
tutumunda açık bir Amerikan hegemonyası karşıtlığı bu-
lunmaktadır.19 Her iki Körfez müdahalesini de Amerika’nın 
enerji kaynakları üzerinde egemenliğini tesis etme çabasıyla 
açıklayan Beijing’in Suriye müdahalesine karşı tutumunu da 
bu algının devamı olarak açıklamak mümkündür. 

Hatta Çin’in son dönemde Ortadoğu’da daha saldırgan 
bir dış politika izleyerek İran ve Suudi Arabistan gibi petrol 
ihraç eden ülkelerle yakınlaşmasını, Çin’in kendisine kar-
şı ABD’nin yürüttüğü çevreleme politikasına bir karşı çıkış 
olarak yorumlamak mümkündür. ABD, Irak ile meşgul iken 
Hürmüz ve Malakka Boğazlarını kontrol edecek donanma-
ların kuruluşuna girişen Çin’e karşı Tayvan’ı da koruyama-

yacaktır. Çinli petrol şirketleri Irak’ta da boş durmamış ve 
en büyük yatırımcılar arasına girmiştir. Çin Ulusal Petrol 
Şirketi CNPC’nin Saddam Hüseyin zamanında imzaladığı 
Al Ahdab sözleşmesi geçmişte imzalanmış olup gözden ge-
çirilerek Irak merkezi yönetimince yeniden kabul edilen ve 
enerji alanında bugüne kalan tek uluslararası sözleşmedir. 
Yine CNPC, 2009 yılında Iraklı otoritelerin uzun dönemli 
hizmet sözleşmesi için ön onay verdiği 35 şirketten biridir. 
CNPC, BP ile birlikte ortak olmak kaydıyla Rumaila sözleş-
mesini kazanmıştır. Bu sözleşmenin önemi Irak’ta bir hidro-
karbon çerçeve yasasının eksikliğine rağmen bakanlar kuru-
lu kararıyla geçen ilk uluslararası yatırım sözleşmesi olması 
ve sonrasında yapılacak sözleşme görüşmelerinin önünü aç-

masıdır.20 Çin de bölgede yatırım imkanlarını süratle değer-
lendirmekten geri durmamaktadır.

ABD’nin Enerji Stratejisi: Varolanı Kontrol Et, Yeni 
Fırsatlar Yarat

ABD killi şist yataklarının barındırdığı kaya gazı ile 1981’den 
bu yana ilgilenmektedir. Ama kaya gazını ancak 1995 yılın-
da geliştirilen hidrolik parçalama teknolojisi sayesinde çıka-
rabilmiştir. Amerika’da 2006 yılından beri 19 yerde yapılan 
sondaj sayısı 35.000 civarındadır.21 Tüm Amerika kıtasına 
yayılmış bulunan bu doğalgaz rezervlerinin bol miktarda 
kaliteli doğalgaz barındırdığı hesaplanmaktadır. ABD’nin bu 
sayede Ortadoğu enerji kaynaklarına olan bağımlılığının or-
tadan kalktığı söylenebilir. Nitekim ABD’nin bölgede konuş-
landırdığı askeri varlığını azaltarak Asya Pasifik’e kaydırması 
gündemdedir. Bu durumda Amerika’dan sonra en güçlü do-
nanmalara sahip olan İngiltere ve Fransa enerji güvenliğini 
ve enerji kaynaklarının Körfez ve Süveyş’ten sorunsuz, ke-
sintisiz şekilde naklini sağlamak için daha fazla sorumluluk 
almak zorunda kalabilirler. 

ABD kendi yarıküresinde enerji kaynaklarını çeşitlendi-
rerek ve kaya gazı sondajları ile Ortadoğu petrol ve doğal-
gazına olan ihtiyacını azaltarak, Ortadoğu enerji kaynakla-
rının fiyatının düşmesine neden olacaktır. Enerji fiyatların-
daki uzun dönemli bir düşüş, gelirinin önemli kısmını enerji 
kaynaklarından sağlayan Ortadoğulu iktidarlar ve rejimler 
için - dolayısıyla tüm Akdeniz Bölgesi için - bir istikrarsızlık 
kaynağı olabileceği gibi AB’nin yenilenebilir ve çevre dostu 
enerji politikası ve teknoloji yatırımlarını da sekteye uğra-
tabilir. 

Yine Suudi Arabistan ve Rusya, enerji fiyatlarındaki uzun 
vadeli bir düşüş sebebiyle Avrupa’nın ihtiyaç duyacağı enerji 
arzında kesintiye gidebilir. Buna karşılık ABD’nin de kendi 
ihtiyacını güvenceye almak adına enerji ihraacatına yasaklar 
getirmesi beklenebilir. 

ABD’nin kaya gazı üretiminin bir sonucu olarak 2012 
yılının ilk çeyreğinde dahi AB’ye Amerika’dan kömür ihra-
caatı %49 oranında artış göstermiştir. İhtiyacının büyük bir 
ksımını yerli doğal gaz üretiminden karşılayan ABD, kendi 
tüketimi için ihtiyaç duymadığı kömürü daha ucuz fiyatla 
ihraç etmektedir. Financial Times’a göre Çin de kaya gazı 
üretimini hedeflemektedir. Bunlar, AB’nin Yeşil Kitap’ında-
ki hesaplara uymayan gelişmelerdir. Tüm bu süreçte Avrupa 
ucuz kömür ihraacatının hedef ülkesi olmaktadır. Kaya gazı 
devriminin şimdiden AB’ nin Kuzey Afrika’da güneş enerjisi 
üretimi planlarına darbe vurduğu ifade edilmektedir. Ucuz 
enerji kaynaklarının arzı, temiz ve sürdürülebilir enerjiye ya-
pılacak nispeten maaliyeti yüksek yatırımın önünde bir en-
geldir. 2050 Enerji Yol Haritası sadece Kuzey ve Batı Avrupa 
için değil tüm Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika iç pazarı 

Petrol üretiminin ne zaman zirve 
yapacağına ilişkin hesaplarda bir 
uzlaşı olmasa da Irak müdahalesinin 
de gösterdiği gibi enerji kaynaklarının 
geleceğini belirleyen aktörler giderek 
artan bir çeşitlilik sergilemektedir. Enerji 
kaynakları üreticisi ülkeler küresel 
tüketimi karşılamakta eksik kaldıkça 
petro-politiğin dinamikleri, artan 
sayıda aktörün hırsları ve ihtiyaçları ile 
şekillenmeye devam etmektedir.
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için de yenilenebilir enerjiye dayalı bir yerel ekonomiyi ge-
liştirmeyi hedeflerken bu pazarlara ucuz kömür ve doğalgaz 
erişimi AB hedeflerini zorlamaktadır.

ABD’nin askeri gücü petrole erişimi olmadığı takdirde 
varlığını sürdüremez. Bu sebeple Amerika ve müttefikleri 
için petrol kaynaklarına tek bir ülkenin hakim olmaması ha-
yati çıkarlarının gereğidir. Bu kaynakların güvenliği de ancak 
güçle sağlanabilir. Çin gibi gelişmiş sanayileşmiş ülkelerin ve 
giderek büyüyen ekonomilerin ithal enerjiye artan bağımlı-
lığı ve artan sıklıklarla tekrar eden arz kesintileri petrolün 
ABD’de bir dış politika meselesi olmanın ötesinde bir ulusal 
güvenlik meselesi olarak algılanmasına yol açmaktadır. Öy-
le ki Amerikan ordusu küresel petrol koruma hizmeti veren 
bir jandarma kuvveti gibi denizaşırı petrol ve doğalgaz sa-
halarının ve ulaşım güzergahlarının güvenliğini sağlamaya 
devam etmektedir. ABD, İkinci Dünya Savaşı’nın gidişatını 
ve sonucunu belirleyen petrol sahaları üzerindeki hakimiyet 
mücadelesini unutmamıştır. ABD için Japonya’nın Sumatra 
ve Borneo’dan gelen tanker rotaları ile Doğu Hint adalarının 
petrol kaynaklarına erişimini korumak için Pearl Harbour’da 
Amerikan donanmasını yoketmek üzere düzenlediği umut-
suz saldırı kadar, Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgali sonra-
sında dünya pazarından bir çırpıda kaybolan 4 milyon va-
ril petrolün yarattığı fiyat artışı da aynı ölçüde savaş sebebi 
sayılabilmiştir. Carter da Bush da Ortadoğu petrollerinin 
kesintisiz arzını Amerikan halkının ekonomik özgürlüğü ve 
yaşamı ile ilişkilendirmiştir. ABD, kendi enerji kaynaklarını 
daha verimli işleyerek alternatiflerini arttırabilir ama dünya 
enerji piyasasını da ihmal edemez. Büyüyen ekonomilerin 
varolan kaynaklardan talep ettikleri pay büyüdükçe, enerjide 
hakimiyet yarışının da yeni sahalara ve coğrafyalara kayaca-
ğı tahmin edilebilir. ABD, bir yandan Ortadoğu’da doğrudan 
askeri müdahaleler ya da dost ve müttefik otoriter yönetim-
ler aracılığıyla varlığını korurken, diğer yandan Güney Çin 
Denizi’nde Çin’i dengelemeye çalışacaktır.22 Üstelik donan-
maları seferber etmek ve orduları donatmak için yine petrole 
ihtiyaç olacaktır.

Enerji Savaşında Yeni Aktörler ve “Yeni Savaşlar”

 Enerji savaşında ne devletler tek oyuncudur ne de jeopo-
litik çatışmaları tek başına açıklamaya yeterli olmaktadır. 
Ekonomi politiği okulu öncelikle hem devletler hem de 
devlet dışı aktörlerin hırsının iç savaşlarda oynadığı rol ile 
ilgilenmektedir. İsyan hareketleri bir yandan gasp ettikleri 
hammadde ihracından kazandıkları ile davalarını finanse 
edebilirken, diğer yandan bu kazançtan pay almak isteyen 
başka örgütlenmeler de bir isyan şekline bürünebilmektedir. 
İsyan hareketlerinin iç savaş ölçeğinde büyüyebilmesi yine 
gasp edilebilir birincil mal ihracatının varlığı halinde müm-
kündür. Kaldor, petrolün ekonominin geri kalanı ile pek az 

bağı olan sermaye yoğun istismara müsait bir kaynak oldu-
ğunu belirterek Çeçenistan’dan Kolombiya’ya, Aceh’ten Ni-
jer Deltası’na pek çok örnek vermektedir.23 Yine Kaldor’un 
atıf yaptığı Le Billon, doğal kaynakların gerçekleşen çatışma-
yı, bir toprak parçasını kontrol etme hedeflerini, çatışmanın 
yoğunluğu ile süresini ve silahlı güçler ile nüfuslar arasın-
daki ilişkiyi şekillendirdiği sonucuna varmıştır.24 Diğer yan-
dan kaynakların işlenmesi ve ticareti işbirliği gerektiriyorsa 
enerji kaynakları, silahlı hareketler ile muarızları arasında 
gizli birtakım anlaşmalara bile yolaçabilir. Petrolün çatışma 
ve iç savaşlar ile doğrudan ilintisi pek çok kantitatif ve kali-
tatif çalışma tarafından gösterilse de aynı ilişkinin diğer do-
ğal kaynaklar için de geçerli olduğunu belgeleyen bir çalışma 
bulunmamaktadır ve uzmanlar çatışmaların dinamiklerini 
incelerken savaşları kritik kaynaklara erişimin güvenliği ya 
da kaynaklara karşı beslenen açgözlülük ile açıklayan jeopo-
litiğin ve ekonomi politiğin sınırlı bakış açılarına karşı oku-
yucuları uyarmaktadır.25 Benzer şekilde çatışmalar ne sadece 
“kaynak savaşları”na ne de “etnik savaşlar”a indirgenebilir. 
Bunun yerine çatışmalara kaynaklık eden petrol gibi malla-
rın takas ve ve kullanım değerinin yanısıra siyasi boyutlarını 
tarihi bağlamı içinde irdelemek gerekmektedir.

Irak, enerjinin jeopolitiğini olduğu kadar ekonomi politi-
ğini hatta siyasi ekolojisini gözlemlemek adına eşsiz bir ör-
nektir. ABD’nin “teröre karşı başlattığı savaş”, despot yöne-
timlere karşı verilen bir “özgürlük savaşı” olarak meşrulaştı-
rıldıkça, terörle petrol arasında daha sık ilişki kurulur olmuş 
ve ABD’nin otoriter ya da savaş kışkırtıcı olarak tanımladığı 
petrol zengini hükümetler hedef alınmıştır. Bu sayede ABD, 
dış politika tanımını “Ortadoğu’dan dünya pazarına enerji 
kaynaklarının serbest erişimini sağlamaktan, petrol üretici-
si bölgelerdeki yerel nüfusa demokrasi ve pazar reformları 
aracılığıyla özgürlük vermeğe” kaydırabilmiştir.26 ABD’nin 
yaptığı hesap hatası, Irak’ın petrol kaynakları sayesinde bir 
kez otoriter yönetim devrildikten sonra hem ikinci Körfez 
savaşının askeri harcamalarının hem de savaş sonrası Irak’ın 
yeniden inşaasının finanse edilebileceği inancı olmuştur. 
Oysa Irak müdahalesi ABD’ye stratejistlerin öngördüğünden 
çok daha fazla masraf çıkarmıştır. SIGIR’in (Special Inspec-
tor General for Irak Reconstruction) 2009 tarihli raporuna 
göre Irak’ın petrol ve doğalgaz sektörünün reformu için 2009 
Eylül’üne kadar ABD 2.06 milyar Dolar ayırmış, 1.92 milyar 
Dolar ayırmış ve 1.91 milyar dolar harcamıştır.27 Irak’ın Pet-
rol Bakanlığı için işletim fonları yüzde 800 artarak 950 Do-
lara ulaşmış, yatırım fonları ise 2,2 milyar Dolar civarında 
sabit kalmıştır.28 Oysa Irak’ın petrol ve doğalgaz sektörünün 
rehabilitasyonu için daha çok harcamaya ihtiyaç vardır ve 
ABD’ye şu an için fazla bir şey kalmamaktadır.

Irak, üretmeden, vergilendirmeden harcayan gelirleri-
ni doğal kaynak rezervleri üzerindeki hükümet kontrolü 
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ile sağlayan tipik bir rantiye devletidir. Ancak bu hükümet 
kontrolünün illa doğrudan sağlanması gerekmez. Saddam 
Hüseyin zamanında dahi dışardan gözlemcilerin fark ede-
medikleri unsur merkezi yönetimin, azalan gücüne karşılık 
petrol ve doğalgaz barındıran bölgelerde kontrolü patronaj 
ve ideolojik mobilizasyon yöntemlerini de içeren siyasi araç-
lardan istifade etmiş olması ve bu şekilde uyrukların sadaka-
tini sağlayabilmesidir. Dolayısıyla iltimaslar, aile, aşiret, etnik 
ve dini kimliklere dayalı ağlar üzerinden dağıtılmaktadır. Bu-
gün itibariyle Irak’ta bu yapının değiştiğini söylemek müm-
kün değildir. Her ne kadar yoksulluk tek başına çatışmaları 
açıklamakta yeterli olmasa da orta sınıf ve elitlerin dışında 
kalan yoksul kitlelerin kendi aralarında gözlemledikleri gö-
receli yoksunluğa ve gelir eşitsizliklerine karşı daha hassas 
oldukları ifade edilmektedir. Gelir dağılımının adaletsiz ol-
duğu algısı yoksulluğun yaygın olduğu toplumlarda çatışma-
lara neden olmaktadır. Nitekim bugün Güney Irak’ta petrol 
ve doğalgaz sektöründe çalışan emekçiler kendi bölgelerinde 
çıkan ve işlenen petrol gelirinin kendi sosyo-ekonomik ya-
şam koşullarına diğer bölgelerde olduğu kadar katkı yapma-
dığından şikayet etmektedir. Irak petrol rezervlerinin %60’ı-
nı barındıran Güney Irak’taki Şii nüfusun kendisini Kuzey 
Irak’la kıyasladığından şüphe yoktur. 

Arap devletlerinde rantiye hiyerarşisinin çok katman-
lı yapısını şimdiye kadar düzenleyegelmiş bir ekonomi ve 
bağlılıkların satınalınması üzerine kurulmuş geçmişi çok 
gerilere giden bir aşiret geleneği vardır. Irak’ta boruhatları 
çevresinde oluşturulan çok sayıda yasak bölge, ne geçmişte 
bu bölgelerde kendilerine iltimaslar dağıtılan grupları ne de 
savaş sonrasında çeşitli bölgelerde hakimiyet kuran unsurla-
rı geçmiş alışkanlıklarını değiştirmeye ikna edebilir. Aksine 
ABD, Irak devletinin geçmişte ve bugün dolduramadığı güç 
boşluğundan istifade eden grupların hakimiyeti aracılığıyla, 
Irak’ın ve onun enerji söktörünün toptan yeniden inşaası gi-
bi güç bir yükümlülükten sıyrılarak sorumluluğu yerel yöne-
timlere ve güç odaklarına terketmiştir. 

Amerikalı ve İngiliz çokuluslu petrol şirketlerinin Sad-
dam Hüseyin zamanında erişemedikleri petrol sahaları tam 
da savaş arifesinde Bush yönetiminin görevlendirdiği Energy 
Task Force’un harita üzerinde tespit ettiği yerlerde yabancı 
yatırıma açılmış ancak Irak Merkezi yönetiminin etkili kont-
rolünden uzak kalmıştır. Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi’nin 2007’den sonra yabancı şirketlerle 
yaptığı ihale anlaşmalarını tanımadığını açıklamış ve gayri-
yasal ilan etmiştir. Güney Irak’taki sendikalar da Irak Mer-
kezi Yönetimin yaptığı anlaşmalara itiraz etmekte ve greve 
gitmekle tehdit etmektedir. Merkezi yönetimlerin uzağında 
kalan enerji kaynakları, “yeni savaşlar”ın odağında yeral-
maktadır. Artık çatışmalar devletlerin ya da devlet olma he-
vesindeki aktörlerin arasında yeralan ve toprak elegeçirmeyi 

amaçlayan silahlı mücadelelerle sınırlı değildir. Irak örneğin-
de çatışmaların devletler ve devlet-dışı aktörlerlerin birarada 
oluşturdukları ağlarca yürütüldüğünü ve devlet kurumları 
ile sosyo-ekonomik yapıların çöktüğü şartlarda ortaya çık-
tığını gözlemliyoruz. Irak’ta siyasi gücün ve petrol gelirleri-
nin, merkezi ulusal yönetimin mi yoksa bölgesel yönetimle-
rin mi kontrolünde olacağı tartışması yakın gelecekte daha 
şiddetli çatışmaları ateşleyecektir. Bu süreçte Irak’ın daha da 
ufalanacağını ve petrol uğruna yerelleşerek büyüyen “yeni 
savaşlar”ın çok daha fazla sivil can kaybına sebep olacağını 
öngörebiliriz. 

Jeopolitik açıdan ise Irak petrolünün dünya pazarına sev-
kiyatı ve yenice inşa edilen boru hatlarının  güvenliği için 
yerelde daha otoriter ve merkezileşmiş ama çokuluslu enerji 
şirketlerine dost bölgesel hükümetlere ihtiyaç olacaktır. Pet-
rolü kimlik siyaseti ile buluşturan bu gelişme Türkiye, İran 
ve Suriye gibi ülkelerin, barındırdıkları Kürt nüfusun ben-
zer bağımsızlık taleplerinden çekinmesine yolaçarken, Suu-
di Arabistan da Güney Irak’ta özerk bir Şii yönetimin kendi 
Şii azınlığını tahrik edeceğinden çekinmektedir. Sünni Arap 
çoğunluğun oluşturduğu merkezi hükümet ile Kuzey Irak’ta 
hakim bölgesel Kürt yönetimi ve Güney Irak’ta egemen Şii 
çoğunluğa ek olarak bir diğer çatışmacı unsur da isyancılar-
dır. Kaldor’a göre Irak’taki “yeni savaş” kendi mantığını da 
geliştirmiştir. Bu isyancılar petrol sevkiyatını kesintiye uğ-
ratarak bir yandan petrol gelirlerinin sokağa yansımasını 
engellemeye ve yeni hükümete duyulan güveni zayıflatmaya 
çalışırken diğer yandan da artan petrol fiyatları aracılığıyla 
Batılı ekonomileri hedef almaktadırlar.29 Irak bu saldırıların 
sonucu savaştan sonraki üç yıl içinde üretimini günde 2 mil-
yon varilin dahi üzerine çıkaramamıştır. Irak’ın bu sürede 
petrol ihracatı savaş öncesi günlük 2,5 milyon varile de ula-
şamayarak 1,5 milyon varilde kalmıştır.30 Irak’ın petrol geli-
rinin büyük kısmı ironik şekilde boru hatlarının güvenliğine 
harcanmaktadır.31 Bugün bile Irak’ta elektrik kesintisi katla-
nılmaz boyutlardadır. 

Doğu Akdeniz Derin Deniz Enerji Kaynakları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2007’de derin deniz pet-
rol ve doğalgaz sondaj çalışmaları için uluslararası şirket-
lere yaptığı çağrı beraberinde sınırların, doğal kaynakların 
mülkiyetinin tartışıldığı ve Levant’taki Akdeniz’e kıyıdaş 
hemen her devletin birbiriyle olan sorunların tekrar dillen-
dirildiği bir ortamın doğmasına yol açmıştır. Sondaj şirket-
leri 2009’da  Hayfa’nın 130 km açığında Tamar sahasında, 
2010’da ise İsrail’in 135 km açığında Leviathan sahasında çok 
büyük miktarlarda doğalgaz tespit ettiklerini açıklamışlardır. 
Leviathan’ın, son on yılda yapılan en büyük miktarda derin 
deniz tespiti olduğu ifade edilmektedir. Bu arada Lübnan, 
İsrail’i yatay sondaj yaparak kendi kaynaklarına müdahele-
de bulunmakla suçlamıştır. İsrailli siyasetçiler her ne kadar 
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elde edilecek doğalgazın tümünü yerli tüketim için kullan-
makta ısrarcı olsa da yabancı yatırımcının bu koşullarda gel-
meyeceğini tahmin etmek güç değildir. Bu arada Türkiye’nin 
Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına itirazları sürse de 
gözlemciler, Türkiye’nin tüm Akdeniz sularını kontrol ede-
cek siyasi ve askeri güçte olmadığı değerlendirmesinde bu-
lunmaktadır.

Kıbrıs açıklarında çıkarılması halinde doğalgazın 
Avrupa’ya nasıl taşınacağı da bir başka tartışma konusudur. 
Yunanistan’a düşünülebilecek bir boru hattının fazla mali-
yetli ve güvenlik açısından riskli olacağı belirtilirken, Güney 
Kıbrıs’ta doğalgazı sıvılaştıracak bir tesis inşa edilebileceği, 
bu durumda ise İsrailli milliyetçi çevrelerin doğalgaz üzerin-
deki kontrolün yitirileceği endişesiyle itiraz edecekleri ifade 
edilmektedir. Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corporation 
ve Fransız Total gibi şirketler özellikle Lübnan açıklarında 
sondaj ve arama hakları için sıraya girmişken, enerjiye aç ve 
enerjiden elde edilecek gelire muhtaç ülkelerin aşağı yukarı 
bir olduğu Doğu Akdeniz’de çözüm ve işbirliği halen uzak 
görünmektedir. AB, Doğu Akdeniz’e doğru yaklaştıkça ener-
ji kaynaklarına erişimin güçleştiğini görebilir. Doğalgazın 
ilk tespitinden bu yana, Houston, Texas menşeili Amerikalı 
petrol ve doğalgaz arama şirketi Noble Energy, İsrail’in ıs-
rarla işbirliği yapmayı kabul ettiği tek şirket olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bu şirket sistematik bir şekilde operasyon ve 
sondaj lisanslarını topluktadır. Mart 2013’te kanıtlanmış gaz 
reservlerinin %79’una sahip olan şirket operasyon lisansları-
nın %100’ün almıştır. Başka hiçbir şirketin Amerikalı şirket 
karşısında teklif vermemesi kimi çevrelerce bölgesel bir sa-
vaştan çekinilmesi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Eylül 2012’de 
Australian Woodside Petroleum’un başkanının, İsrail Başba-
kanı Netanyahu ile Leviathan sahasının %30’unu almak için 
yaptığı görüşme de sonuçsuz kalmıştır. 32

Türk Enerji Politiği

AB enerji güvenliği ile jeopolitiği arasındaki ilişkiyi ele a-
lan çalışmaların ağırlıklı olarak Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler 
ile Brzezinski’nin “Avrasya’nın Balkanları” diye tanımladığı 
Orta Asya üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.33 Bunda 
Rusya’nın Avrupa için anahtar enerji üreticisi ve transit ül-
ke bölgedeki en büyük stratejik aktör olmasının rolü vardır. 
Kuzey Akım, Mavi Akım ve Güney Akım Rus projeleri ol-
makla birlikte, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum 
boru hatlarının geleceği 2008 Rus-Gürcistan çatışmasının 
da gösterdiği gibi üretici ve transit bölge ülkelerinin Rusya 
ile ilişkilerinden bağımsız ele alınamaz. Nabucco gibi do-
ğalgazı Hazar’dan Avrupa’ya Türkiye, Bulgaristan, Roman-
ya, Macaristan ve Avrusturya üzerinden taşımayı tasarlayan 
Rusya’ya rakip bir boru hattının Rusya’nın ısrarlarına karşı 
heveskar Türk Hükümetinin imzaladığı Mavi Akım 2 projesi 

ve alıcısı çoğalan Türkmen gazının dağılan kapasitesi sebe-
biyle çıkmaza girmiş ve en sonunda da iptal edilmiştir. Daha 
az bilinen ise Nabucco’yu besleyecek Irak doğalgazı alımı ve 
boru hattı inşaatı projeleri için Irak merkezi hükümeti ile an-
laşma imzalanırken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile de 
hukuken tartışmalı görüşmelerin başlatılmasıdır.34 Bu bilgi 
dahilinde Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile başlatılan enerji ala-
nındaki işbirliği daha ilgi çekici bir hal almaktadır.

Türkiye Rusya’nın oluşturduğu enerji transit ağı içine 
dahil oldukça AB’nin Kuzey Karadeniz’de Rusya’ya olan 
bağımlılığını azaltma imkanı ciddi ölçüde azalmıştır. Oysa, 
Komisyon 10 Haziran 2007’de enerjinin AB’nin tüm dış iliş-
kilerinin odak noktası olması gerektiğini ifade etmiş, Hazar 
enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasının ise AB Ulus-
lararası Enerji Politikasının asal bir önceliği olduğunu açıkla-
mıştır.35 Bu dönemde Avrupalı şirketler dünya gaz rezervinin 
%6’sını bardındırdığı tahmin edilen Hazar’a doğalgaz çıka-
rımı ve boru hattı projeleri için yatırım amacıyla yönelmiş, 
ancak Türkiye’nin bu denklemin ve enerji politikasının en 
önemli parçası olduğu her nasılsa gözden yitirilmiştir. Bun-
da AB dış politikasının yaşadığı dağınıklığın önemli payının 
olduğu ve enerji politikası ile ilintili ikili ilişkiler ve ortak-
lıkların da AB’nin ortak olmaktan çok uzak dış politikasına 
gelip takıldığı görülmektedir. AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde 
yaşadığı oryantasyon eksikliği, Türk dış politikasının karar 
alıcılarının tecrübesizliği, enerji güvenliği kaygısından uzak 
ve öngörüsüz uygulamaları ile birleşince hem AB hem de 
Türkiye’nin çıkarına olacak müşterek enerji politikası hedef-
leri belirlemek ve olası kaynakları değerlendirmek mümkün 
olmamıştır. 

Sonuç

Günümüzde enerji güvenliğine ilişkin iki endişe dikkat çek-
mektedir. Birbiriyle de ilintili olan bu iki kaygıdan iklim de-
ğişikliğine ilişkin olanı iklim bilimcilerden siyaset ve media 
ortamındaki tartışmalara, tabandaki demokratik örgütlen-
melere varıncaya kadar çeşitli çevrelerde tartışılmayı sür-
dürmektedir. Ancak Mitchell’ın da belirttiği gibi petrol ve 
doğalgaz üretiminin er geç zirve yaparak düşüşe geçeceği 
olasılığı aynı ölçüde tartışmaya konu olmamıştır. Petrol üre-
tici ülkelerin ve toplumlarının geleceği hep krizlerin ardın-
dan konuşulmaktadır. ABD Irak’ı yalnızlaştırarak yönetim 
değişikliği sağlamayı başaramayınca, tek taraflı bir politika 
tercihi yaparak Irak’a girmiş ve 2005-2008 tarihleri arasın-
da petrol arzında yaşanan kesinti, fiyatların altı kat artarak 
1974 ve 1979 petrol şoklarının üç misli büyüklüğünde bir 
finansal şok yaratmıştır. Petrol üretiminin ne zaman zirve 
yapacağına ilişkin hesaplarda bir uzlaşı olmasa da Irak mü-
dahalesinin de gösterdiği gibi enerji kaynaklarının geleceğini 
belirleyen aktörler giderek artan bir çeşitlilik sergilemekte-
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şılamakta eksik kaldıkça petro-politiğin dinamikleri, artan 
sayıda aktörün hırsları ve ihtiyaçları ile şekillenmeye devam 
etmektedir. Mitchell, enerjinin determinizmden çok bir 
teknik belirsizlik alanı olduğunu ve geleceğin enerji çözüm-
lerini inşa ederek yeni kollektif yaşam formlarının da inşa 
edileceğini belirtmektedir.36 Doğu Akdeniz’de petrol, şiddet, 
finans, uzmanlık ve demokrasi arasındaki karmaşık ilişki 
enerji güvenliğinin insani güvenlikle ilintili boyutuna işaret 
etmektedir ve gelecekte dış güçler arasında süregelen yırtıcı 

rekabet ile yerel rantiyecilerin tercihlerine terkedilemeye-
cek kadar önemli bir konudur. Petrol tesislerini geleneksel 
askeri araçlar ile korumak ve tüketici ülkelerin yurttaşlarına 
enerji piyasasındaki istikrarsızlıkları açıklamak güçleştikçe, 
Doğu Akdeniz’de enerji güvenliğinin, hukukun egemenliği, 
demokrasi ve petrol/doğalgaz gelirlerinin kullanımında şef-
faflık aracılığıyla sağlanabileceği daha geniş kabul görecektir. 
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ranış şekillerinin değişmesi gerekecektir. 
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