
Towards the 21st Century: Trends in Past-Cold War International Security Policy Workshop, 3rd In-
ternational Security Forum and 1st Conference of the PfP Consortium of Defense Academies and
Security Studies Institutes, Switzerland, 19 – 21 October 1998.

Wallender, Celeste A., “The Economization, Rationalization and Normalization of Russian foreign
Policy”, PONARS Policy Memo 1, Harvard University, A¤ustos, 1997.

White, Stephen et al., “NATO: The View from the East”, European Security, Cilt 15, No 2, Haziran,
2006, s. 165–190.

Web Kaynaklar›
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/english/special1.html.

http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm.

http://www.natopa.int/defa-
ult.asp?CAT2=886&CAT1=20&CAT0=2&COM=1007&MOD=0&SMD=0&SSMD=0&STA=&ID=0&PAR
=0&PRINT=1.

http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm.

http://www.natoschool.nato.int/internet_energy_conference/Agenda.pdf.

http://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/english/special1.html.

http://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/english/special1.html.

http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2008=&menu_konferen-
zen=&sprache=en&id=206&; http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2006/02/mil-
060224-rferl01.htm.

http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2007=&menu_konferen-
zen=&sprache=en&id=192&; http://www.nato-otan.org/docu/review/2007/issue4/english/intervi-
ew2.html.

http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2006=&menu_2008=&menu_kon-
ferenzen=&sprache=en&id=169&

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/images/caspian_balances.pdf.

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2006/weo2006.pdf.

http://www.globalstrateji.org/TUR/Icerik_Detay.ASP?Icerik=1366.

http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2006/02/mil-060224-rferl01.htm.

http://www.jamestown.org/edm/article.php?article_id=2371701.

http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm_0001.pdf.

http://www.asam.org.tr/temp/temp9.pdf.

http://www.isn.ethz.ch/3isf/Online_Publications/WS4/Gasteyger.htm#5.%20The%20”economizati-
on%20of%20politics”. 

http://www.cato.org/pubs/pas/pa589.pdf.

http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2006/Nuruzzaman.pdf.

http://www.iags.org/natoforum.htm.

http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-27912859_ITM.

http://www.iags.org/natoforum.htm.

http://www.robertcutler.org/CES/pdf/ar07oge.pdf.

http://www.ewi.info/pdf/2007%200126%20Energy%20Policy%20Paper1.pdf.

http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/02/882ba72f-a716-4016-8192-c567c3aea06d.html.

http://www.robertcutler.org/download/pf-cp95h.htm.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/02/AR2006070200675.html.

http://vienna.usembassy.gov/en/download/pdf/nato_energy.pdf.

http://www.isodarco.it/courses/andalo07/paper/andalo07_Ercolani_paper.pdf.

http://web.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/Cahier-lepii-1-2007.pdf

48

STRATEJ‹K ÖNGÖRÜ STRATEJ‹K ARAfiTIRMALAR DERG‹S‹ SAYI: 15-16 YIL: 2010



* Uluslararas› ‹liflkiler Uzman›

49

21. Yüzy›lda Enerji Güvenli¤i

Energy Security in the 21st Century

ÖZET

ABSTRACT

ÖZGÜR BORA ÖZKUL*

Devletler ve insan topluluklar›n›n geliflimiyle ba¤›ml› olduklar› enerji kaynaklar› aras›nda, tarih
boyunca her zaman önemli ve kopart›lamaz bir iliflki varolmufltur. Ba¤›ml› olunan enerji kaynaklar›
üzerinde kontrol ya da bu kaynaklara eriflim sa¤lanmas›n›n, devletler söz konusu oldu¤unda, ulus-
lararas› arenada nüfuz sahibi olmak ve gelecekte de varl›klar›n› ba¤›ms›z bir flekilde devam ettire-
bilmelerinin önkoflulu oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu nedenlerle 21. yüzy›lda da, t›pk› geçmiflte oldu¤u üzere, devletlerin varl›klar›n› devam ettire-
bilmelerinin ve toplumlar›n da hayat standartlar›n› kesintisiz olarak sürdürebilmelerinin önkoflulu,
enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›d›r. Enerji kaynaklar›na sürekli olarak, kesintisiz bir eriflimin sa¤lan-
abilmesi olarak da tarif edilebilen enerji güvenli¤i için öncelikle fiziksel güvenlik sa¤lanmal›d›r. Bu
amaçla devletler, enerji kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgelerin güvenliklerini sa¤lamal›; ba¤›ml› olduk-
lar› enerji sahalar› ve enerji kaynak tiplerini çeflitlendirerek afl›r› ba¤›ml›l›¤›n önüne geçmeli; enerjinin
ulaflt›r›lmas›nda kullan›lan kara ve deniz yollar›n›n güvenli¤ini sa¤lamal›; çeflitli uluslararas› olaylar
nedeniyle meydana gelebilecek olas› enerji kesintilerinden zarar görmeden ç›kabilmek için stratejik
rezervler oluflturmal› ve t›pk› uluslararas› güvenlikte de oldu¤u üzere, gerekti¤inde di¤er uluslararas›
aktörlerle iflbirli¤ine gitmelidir. Ancak günümüzde enerjinin yaln›zca fiziksel olarak güvenli¤inin
sa¤lanmas› yeterli olmamaktad›r. Enerji, ayn› zamanda ekonomik olarak da karfl›lanabilir olmal›; arz
güvenli¤i kadar talep güvenli¤inin de sa¤lanmas›na önem verilmelidir.   

21. yüzy›lda enerji kaynaklar› üzerindeki mücadele geçmiflteki mücadelelere nazaran art›k çok daha
sertleflmifltir. Tek kutuplu dünya düzeninin yerini çok kutuplu bir düzene b›rakmas›na kesin gözüyle
bak›lan bu yüzy›lda, bu mücadelenin do¤ru bir flekilde analiz edilmesi, bu mücadelede baflar›l› bir
oyuncu olarak yeralabilmenin en temel flart›d›r.

Anahtar Kelimeler: 1. Enerji Kaynaklar› 2. Enerji Güvenli¤i 3. Enerji Ba¤›ml›l›¤› 4. Petrol 5. Do¤algaz

In the course of history, there has always been an important and inseverable bond between the
development of states and human communities and the energy sources they have been depending
on. Especially when it comes to states, it is revealed that controlling these sources or having access
to them emerges to be the precondition of having influence in the international arena and the pre-
condition of ensuring their existence as independent states in the future.

Therefore in the 21st century, just like in the past, the precondition of the existence of states and
the sustaining of life standards of human communities is to establish and maintain energy securi-
ty. To establish energy security which can be described as having access to energy sources perma-
nently and without any interruption, physical security must be achieved first. To achieve physical
security, states must; provide the security of regions which have energy sources; diversify the ener-
gy fields and the type of sources they depend on to prevent excessive dependence; provide securi-
ty for land and sea routes that are being used for energy transportation; develop strategic reserves
to avoid any damage from energy cutbacks due to certain international incidents and cooperate,
just like in international security, with other international actors when it is necessary to do so.
However it is not enough just to have physical energy security today. Energy must also be econom-
ically affordable and importance must be given to achieve security of demand just as achieving
security of supply.

The struggle on energy sources in the 21st century has now become more fierce than the struggles
of the past. In this century which is certainly going to witness the replacement of the unipolar
world order with the multipolar one, being able to analyze this struggle correctly is the fundamen-
tal condition of participating in this struggle as a successful player.

Keywords: 1. Energy sources 2. Energy security 3. Energy dependence 4. Oil 5. Natural gas
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Girifl

Tarihin bafl›ndan beri insanl›¤›n geliflimiyle, enerji ve enerji kaynaklar› aras›nda ol-
dukça yak›n bir iliflki varolmufltur. ‹nsan topluluklar› ve devletler, kendi kalk›nma-
lar›n› gerçeklefltirmek ve rakiplerine üstünlük sa¤layabilmek için enerji kaynaklar›-
n› kullanm›fllar; ancak en nihayetinde bu, onlar› enerji kaynaklar›na sürekli olarak
ba¤›ml› k›lm›flt›r. Kullan›lan enerji kaynaklar› ve onlara olan ba¤›ml›l›k ise, devlet-
lerin gelecekleri üzerinde çok önemli etkiler do¤urmufltur.

Ekonomik aç›dan, ba¤›ml› olunan enerji
kaynaklar›n›n cinsi, niteli¤i ve bu kaynak-
lar›n etkili bir biçimde kullan›lmalar›, dev-
letlerin rakiplerine karfl› önemli üstünlük-
ler sa¤lamalar›na zemin haz›rlam›flt›r. As-
keri aç›dan, ba¤›ml› olunan enerji kaynak-
lar›n›n fiili olarak kontrolü ya da en az›n-
dan serbest bir biçimde bu kaynaklara eri-
flebilirli¤in sa¤lanmas›, devletlerin güven-
lik politikalar›n›n önemli bir unsurunu
teflkil etmifltir. Bu kaynaklar›n ç›kart›lmas›
ve piyasalara ulaflt›r›lmas›nda güvenli¤in
tesisi de ayn› derecede önemlidir. Politik
aç›dan, bu kaynaklardan yeterli düzeyde
yararlanabilmek ve gerekti¤inde rakip
güçlerin eriflimlerini k›s›tlamak ya da en-
gellemek, devletler için uluslararas› are-
nada nüfuz tesisinin anahtar› olmufltur.
Toplumsal aç›dan ise, enerji kaynaklar›

üzerindeki direkt ya da dolayl› hakimiyet, toplumlar›n sosyal geliflimlerini ve hayat
standartlar›n› sürdürmelerinde temel itici güç konumundad›r. ‹flte bu nedenlerle-
dir ki, insan ihtiyaçlar›n›n s›n›rs›z, ekonomik kaynaklar›n ise s›n›rl› oldu¤u ve ener-
ji kaynaklar›n›n da dengesiz bir flekilde da¤›ld›¤› dünyam›zda, enerji kaynaklar›na
en az maliyetle, en k›sa sürede, en güvenli flekilde ve en uzun süre zarf›nda erifle-
bilir olmak, yani enerji güvenli¤ini tesis edebilmek, devletler için bir varl›k-yokluk
meselesi haline gelmifltir.

21. yüzy›lda dünya politikas›nda önemli bir yer iflgal edebilmeyi hedefleyen her
devlet için, enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› hayati bir konudur. Küresel güç Ameri-
ka Birleflik Devletleri’nden, yeni yükselen güç Çin’e; Sovyetler Birli¤i’nin çöküflünün
ard›ndan yeniden toparlanan Rusya Federasyonu’nundan, uluslararas› politikada
art›k etkili olmay› ve büyük roller oynamay› hedefleyen Avrupa Birli¤i’ne kadar
uluslararas› her güç kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek ve rakiplerinin önünü kese-
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21. Yüzy›lda Enerji Güvenli¤i Özgür Bora ÖZKUL

bilmek için enerji güvenli¤ini sa¤lamak zorundad›r. Nabucco ve Mavi Ak›m II gibi
projelerin tart›fl›ld›¤› flu günlerde, ülkemiz Türkiye’nin de artan enerji ihtiyac›, bir
enerji köprüsü olma durumu ve jeostratejik konumu itibariyle uzak kalamayaca¤›
ve kalmad›¤› enerji güvenli¤i üzerine kurulu bu yeni Büyük Oyun’un aflamalar›n›n
do¤ru flekilde analiz edilebilmesi, bu oyunda ba¤›ms›z ve baflar›l› bir oyuncu ola-
rak varolabilmenin ilk ve en temel flart›d›r.  

Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte devletlerin ekonomik ve
teknolojik geliflimleri ile toplumlar›n hayat tarzlar›n› kesintiye
u¤ramaks›z›n sürdürübilmeleri, ancak temel enerji kaynakla-
r›na eriflimin sa¤lanmas›yla mümkün olabilmifltir. Böylelikle

temel enerji kaynaklar›na güvenli eriflim, devletlerin ulusal güvenliklerini sa¤lama-
lar›nda kilit bir konuma yükselmifltir. Bu yüzden de tarih boyuca kimi zaman, te-
mel enerji kaynaklar›na güvenli eriflimlerini sa¤layabilmek için çal›flan devletler,
rakiplerinin bu kaynaklara eriflimlerini engellemeyi hedeflemifller; daha kolay eri-
flim sa¤layabilmek içinse kimi zaman, bu alanda aralar›nda iflbirli¤i yapm›fllard›r.
Enerjinin, devletler ve toplumlar için bu hayati önemi, “enerji güvenli¤i” kavram›-
n›n oluflumuna neden olmufltur.

En basit tarifiyle enerji güvenli¤i, “enerjinin çeflitli flekillerde, yeterli miktarda ve
karfl›lanabilir fiyatlarda her zaman elveriflli olmas›d›r.”1 Tan›m›nda da görüldü¤ü
üzere enerji güvenli¤inin temelde iki boyutu bulunmaktad›r: Fiziksel ve ekonomik
boyut.2 Fiziksel boyut aç›s›ndan enerji bir noktada varolmal›, üzerinde denetim
sa¤lanmal› ve dünya piyasalar›na ulaflt›r›lmal›d›r. Ekonomik olarak ise, enerji dü-
flük maliyetli olmal› ve fiyat aç›s›ndan da karfl›lanabilir olmal›d›r. Fiziksel ve ekono-
mik aç›dan güvenlik sa¤lanmadan tam olarak enerji güvenli¤inden söz edilemez.

Hem fiziksel, hem de ekonomik olarak enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›nda karfl›m›-
za dört önemli nokta öne ç›kmaktad›r: Co¤rafi olarak tek bir enerji üretim bölge-
sine ba¤›ml› olunmadan bölge çeflitlendirilmesine gidilmesi; tek bir tip enerji kay-
na¤›na ba¤›ml› olunmadan kaynak çeflitlendirilmesine gidilmesi; iç ve alternatif
enerji kaynaklar›na da yat›r›m yap›lmas› ve enerji kaynaklar›n›n belirli süre ve mik-
tarlarda, acil durumlarda kendilerinden faydalan›lmak üzere stratejik rezerv olarak
depolanmas›.3 Yine bu ba¤lamda, fiziksel ve ekonomik aç›lardan enerji güvenli¤ini
tehdit eden üç nokta öne ç›kmaktad›r: Enerji arz, ulafl›m ve üretim noktalar›na yö-
nelik sabotajlar ve terör sald›r›lar›; enerjinin denizler üzerinden tafl›nd›¤› durum-
larda meydana gelebilen korsan sald›r›lar› ve Büyük Güçler’in ça¤r›s› üzerine geli-
flebilen siyasi, ekonomik ve askeri yapt›r›mlar.4

Tüm bu aç›lardan bak›ld›¤›nda enerji güvenli¤i sa¤lanabilmesinin flartlar› olarak
ortaya flu noktalar ç›kmaktad›r: Kaynak bölgelerin güvenli¤inin sa¤lanmas›; kay-
nak bölgeler ve enerji kaynaklar› aç›s›ndan çeflitlendirmeye gidilmesi; enerjinin pi-
yasalara nakliyesinde kullan›lan ulafl›m hatlar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›; acil
durumlar için stratejik rezervlerin depolanmas› ve uluslararas› alanda iflbirli¤ine
gidilmesi.
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Enerji güvenli¤inin kuflkusuz en önemli boyu-
tu, enerji kaynaklar›n›n ç›kart›ld›¤› veya üretil-
di¤i bölgelerin güvenli¤ine iliflkindir. Nitekim
enerji güvenli¤inin temel amaçlar›, istikrarl›
bir enerji kayna¤› bulabilmek ve bu kaynakla
iliflkili her türlü riski azaltmak fleklinde özetle-

nebilir.5 Enerjiye ba¤›ml› devletler, enerji aç›s›ndan ba¤›ml› olduklar› bölgeler ve
devletlerin çat›flmalardan uzak, istikrarl›, kendilerine dost ve yat›r›ma elveriflli ol-
mas›n› arzularlar. Tarih boyunca enerji kaynaklar›na sahip devletlerdeki yönetim-
ler, bu flartlar› sa¤layamad›klar› takdirde dünya enerji piyasalar› tepetaklak olmufl;
enerji fiyatlar› artm›fl; iflsizlik t›rmanm›fl ve enerjiye ba¤›ml› devletlerin ekonomile-
ri ciddi kay›plara u¤ram›flt›r. ‹flte bu yüzden yüksek oranda enerji tüketen devlet-
ler, enerji kaynaklar›n›n topland›¤› bölgelerin güvenli¤ini sa¤lamak için kimi za-
man iflbirli¤iyle, kimi zaman ise tek tarafl› olarak ekonomik ve hatta askeri önlem-
lere baflvurmufllard›r. 

I. ve II. Dünya Savafllar› s›ras›nda Almanlar›n, Bakü petrollerini elde etmek için Kaf-
kasya üzerine yürümelerinde6; ‹ngiliz-‹ran Petrol fiiketi’nin ülkesindeki tesislerini
millilefltiren ‹ran Baflbakan› Muhammed Musadd›k’›n, CIA’in 1953 tarihli bir darbe-
siyle devrilmesinde7; 1960’da önemli enerji kaynaklar›na sahip Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde, Bat›l› güçlerin destekledi¤i bir darbeyle bu ülkenin ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin önderi ve ilk baflbakan› Patrice Lumumba’n›n devrilip öldürülme-
sinde8 ve Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i iflgal ve ilhak›n›n ard›ndan, ABD ön-
cülü¤ündeki çok uluslu bir gücün Irak’la savaflarak Kuveyt’i kurtarmas›nda9 da gö-
rüldü¤ü üzere Büyük Güçler, enerji güvenli¤i sa¤lamak amac›yla askeri yapt›r›m-
lara baflvurmaktan kaç›nmam›fllard›r. Ekonomik yapt›r›mlar konusunda örnek ver-
mek gerekirse, 1996’da ABD Kongresi’nde, Senatör Alfonse D’Amato’nun öncülü-
¤ünde kabul edilmifl olan ‹ran ve Libya Yapt›r›mlar Yasas› nedeniyle her iki devle-
tin enerji sektörleri, ABD’li flirketlerin yat›r›mlar›na kapanm›flt›r.10 Özellikle ‹ran için,
ABD enerji flirketlerinin kendi hükümetleri taraf›ndan, bu ülkeye yat›r›m yapmala-
r›n›n engellenmesi, Avrupal› enerji flirketlerinin ‹ran’a yat›r›mlar›n› artt›rmalar›yla
sonuçlanm›flt›r.

Yine belirtmek gerekir ki, kaynak bölgelerin güvenli¤ini sa¤lamak yaln›zca Büyük
Güçler için de¤il, geliflmekte olan ülkeler için de oldukça önem arzeden bir konu-
dur. Meksika, Venezuela, Arjantin ve ‹ran örneklerinde görülebilece¤i üzere, bu
kaynaklar› kontrol alt›na alabilmek politik ba¤›ms›zl›¤›n güvencesi ve ekonomik
geliflimin bafllang›ç noktas›n› oluflturur.11 Özellikle 1950’li y›llardan itibaren yeni
ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl ya da geliflmekte olan ülkeler, enerji sektörlerindeki ya-
banc› flirketlerin varl›klar›n› devletlefltirmifl ve kendi ulusal enerji flirketlerini kur-
mufllard›r.12 Günümüzde dahi bu devletlerden baz›lar›, yabanc› yat›r›mc›lar›n ener-
ji sektörlerine girifllerini yasaklamaya devam etmektedirler.
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Güvenlik konsepti zaman faktöründen ba¤›ms›zd›r; bu nedenle bir kaynak bölge-
nin güvenli¤i çok uzun bir süre boyunca sa¤lanabilmiflse de, ani bir geliflme sonu-
cu güvenlik zaafiyetlerinin ortaya ç›kmas›, uluslararas› enerji piyasalar› ve fiyatla-
r›n› altüst etmeye yetecektir. 11 Eylül 2001’de, ABD’de gerçekleflen terörist sald›-
r›lar›n sorumlular›n›n ço¤unun Suudi Arabistan vatandafl› olmas›, ABD kamuoyun-
da Suudi karfl›tl›¤›n› körüklemifl; ABD’nin, demokratik hiçbir kurum ve gelene¤e sa-
hip olmayan bu ülkeye, son yar›m asr› aflk›nd›r verdi¤i destek ve sa¤lad›¤› güven-
lik tart›flmaya aç›lm›flt›r. Gelecekte Suudi Arabistan’›n ABD deste¤ini yitirmesi, sa¤-
lam temelleri olmayan bu rejimin y›k›lmas›na ve dünyan›n en büyük petrol üreti-
cisi ülkesinin bir kaosa sürüklenmesine neden olabilir. Üstelik böyle bir kargafla
yaln›zca Suudi Arabistan’la s›n›rl› kalmayacak; Orta Do¤u’nun kalan›na da yay›la-
cakt›r. Böyle bir durumun, enerji güvenli¤i aç›s›ndan yarataca¤› sonuçlar ise ol-
dukça tehlikeli olacakt›r.13

Enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›ndaki bir di¤er
önemli nokta çeflitlendirmeye iliflkindir. Burada
yap›lmas› gereken çeflitlendirme iki boyutludur:
Enerji kaynaklar› aç›s›ndan ba¤›ml› olunan böl-
gelerin çeflitlendirilmesi ve ba¤›ml› olunan kay-

nak tiplerinin çeflitlendirilmesi. Böylece bir kaynak bölge ya da tek tip enerji kay-
na¤›na afl›r› ba¤›ml› olman›n önüne geçilebilecektir.  

Bu ba¤lamda öne ç›kan ilk nokta, kaynaklar aç›s›ndan zengin tek bir bölge ve dev-
lete ba¤›ml› olmamak ve bu noktalar› çeflitlendirmektir. 1973’teki IV. Arap-‹srail
Savafl› s›ras›nda OPEC’in Arap üyelerinin, ‹srail yanl›s› devletlere petrol sevkiyat›n›
durdurmas› ve ard›ndan OPEC’in petrol fiyatlar›n› dört kat artt›rmas›, dünyay› de-
rin bir ekonomik kriz ve enerji kesintisiyle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.14 Bunun üzeri-
ne Avrupal› devletler, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u çat›s› alt›nda iflbirli¤ine giderek
enerji kaynaklar›n› ve kaynak bölgelerini çeflitlendirmeyi hedefleyen pek çok karar
alm›fllar ve Kuzey Denizi’nden petrol ç›kartmaya bafllam›fllard›r. ABD de, 1977’de
Jimmy Carter’›n baflkan olmas›yla birlikte yeni bir enerji sahas› olarak Alaska’ya yö-
nelmifltir.15 Bir di¤er taraftan, ‹ran ve Libya Yapt›r›mlar Yasas› nedeniyle Amerikan
flirketlerinin bu ülkelerin enerji sektörlerine yat›r›m yapamamalar›, günümüzde
önemli bir enerji krizi gerçekleflmesi halinde, kaynak bölge olarak buralardan ya-
rarlan›lmas›n› zora sokmufltur.16

Tek bir kaynak bölgeye ba¤›ml›l›k yaln›zca ekonomik de¤il; siyasi ba¤›ml›l›¤› da be-
raberinde getirir. So¤uk Savafl boyunca Sovyetler Birli¤i, sahip oldu¤u genifl ener-
ji kaynaklar›n› kimi devletlere daha ucuza satarak bu devletlerin kendi blo¤u için-
de kalmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r.17 So¤uk Savafl’›n bitiminin ard›ndan tek süper güç
olan ABD’ye, uluslararas› platformlarda en sert muhalefetin Fransa ve Rusya tara-
f›ndan yap›lmas› da flafl›rt›c› de¤ildir: Rusya’n›n kendisine ait genifl enerji kaynak-
lar› oldu¤u gibi, Fransa da enerji ihtiyac›n›n önemli bir k›sm›n› Amerikan etkisin-
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den ba¤›ms›z olarak eski sömürgesi Cezayir üzerinden karfl›lamaktad›r.18 Günü-
müzde, Türkiye’nin do¤algaz ihtiyac›n›n %60’›n›n Rusya Federasyonu’ndan sa¤-
land›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, güncel bir tart›flma konusu olan Mavi Ak›m II pro-
jesine daha da ihtiyatl› yaklaflmak gerekmektedir.

Ayn› derecede önemli bir di¤er nokta ise, tip olarak enerji kaynaklar›n›n da çeflit-
lendirilmesi ve tek tip bir enerji kayna¤›na ba¤›ml› olmaktan kaç›n›lmas›d›r. 1973-
1974 I. Dünya Enerji Krizi’ne kadar devletler, enerjinin o döneme kadar ucuz olma-
s›n›n da yard›m›yla çok büyük oranlarda petrole ve OPEC’e ba¤›ml›yd›lar. I. Dünya
Enerji Krizi ile birlikte petrol fiyatlar› dört kat artarken, petrole ba¤›ml› devletlerin
ekonomileri de felç olmufltur.19 Bu krizin ard›ndan devletler petrole olan ba¤›ml›-
l›klar›n› azaltmak için alternatif enerji kaynaklar›n›n gelifltirilmesi ve kullan›m›na
yönelmifllerdir. Kömür bu dönemde yeniden öne plana ç›km›fl; do¤algaz ise yeni
bir enerji kayna¤› olarak enerji sektöründeki yerini alm›flt›r.20 Günümüzde, özellik-
le AB içinde, fosil yak›tlara olan ba¤›ml›l›¤› azaltmak için yeniden nükleer enerjiye
a¤›rl›k verilmesi konusundaki tart›flmalar ise devam etmektedir.21

Enerji güvenli¤inin bir di¤er boyutu, enerji kay-
naklar›n›n dünya piyasalar›na nakledilmesinde
kullan›lan ulafl›m hatlar›n›n güvenli¤ine iliflkin-
dir. Enerji genellikle sanayileflmifl Bat› Yar›mkü-
re’deki devletler taraf›ndan tüketilirken; üretim,
Güney Amerika k›tas› hariç tutulursa daha çok

Do¤u Yar›mküre’de yap›lmakta; böylelikle de do¤udaki enerji üretim merkezlerin-
den bat›daki enerji piyasalar›na do¤ru bir uluslararas› enerji ticareti gerçekleflmek-
tedir.22 Sadece petrol aç›s›ndan bakarsak, 2007 verilerine göre dünya enerji ticare-
tinde bir günde, yaklafl›k 54 milyon varil petrol hareket halindedir.23 Bu nedenle de,
bu ak›fl rotas› üzerindeki ulafl›m hatlar› stratejik bir önem kazanmaktad›r. 

Hazar Havzas› örne¤inde görülece¤i üzere bazen zengin enerji kaynaklar›, co¤rafi
olarak dünyan›n en izole bölgelerinde toplanm›fl olabilir. Böyle zorlu bir durumda
dahi önemli olan konu, bu kaynaklar›n en güvenli ve en az maliyetli ulafl›m yolla-
r› üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›r›lmas›d›r. Hazar Havzas› enerji kaynaklar›-
n›n hangi yollar üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›r›laca¤› hala tam olarak kesin-
lik kazanmam›fl; 1991’de Sovyetler Birli¤i’nin çöküflüyle bölgenin dünyaya aç›lma-
s›n›n ard›ndan, bu konuda devletler ve enerji flirketleri aras›nda halen devam et-
mekte olan bir mücadele bafllam›flt›r. 

Bu mücadelede ABD ve AB’nin deste¤iyle Türkiye, Hazar enerji kaynaklar›n› kendi
topraklar› üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›rmay› hedeflerken; kendisi bafll› ba-
fl›na bir enerji devi olan Rusya, bu kaynaklar›n kendi topraklar› üzerinden nakledil-
mesinde ›srar etmektedir. Hatta Rusya bu amac›n› gerçeklefltirmek için geçmiflte
iki defa ba¤›ms›zl›k yanl›s› Çeçenlerle savaflm›fl; böylelikle de Bakü’den ç›k›p Kara-
deniz k›y›s›nda, kendi topraklar›nda bulunan Novorossiysk liman›yla dünya piya-
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salar›na ulaflt›r›lan erken Azeri petrolünün iki tafl›ma noktas›ndan biri olan Bakü-
Novorossiysk Petrol Boru Hatt›’n›n güvenli¤ini sa¤lamaya çal›flm›flt›r.24 21. yüzy›-
l›n yeni süper güç adaylar›ndan Çin de, 1993’ten beri d›fl kaynaklara ba¤l› olarak
artan enerji ihtiyac›n› karfl›layabilmek için Kazak petrolünü 2005 y›l›ndan itibaren
kendi topraklar›na getirmeye bafllam›flt›r.25 Enerji ulafl›m hatlar›n›n güzargahlar›na
iliflkin bu tart›flmalar enerji güvenli¤ini sa¤lamakla ilgili oldu¤u kadar, enerji fiyat-
lar›n›n belirlenmesinde etkili olma çabalar›yla da alakal›d›r. Özellikle petrol konu-
sunda, “petrolün borsas› ilk yüklendi¤i yerdir” ilkesi, petrol fiyatlar›n› belirlemede
ilk yükleme yap›lan limanlara sahip olman›n ne derece önemli oldu¤unu göster-
mektedir.26

Harita I: 2007 Y›l›nda Dünya Petrol Ticareti27 (milyon ton olarak)

Enerjinin karalar üzerinden dünya piyasalar›na ulaflt›r›ld›¤› bölgelerde, boru hatla-
r›n›n güvenli¤ine de ayr› bir önem verilmek zorundad›r. Özellikle 11 Eylül 2001 Sal-
d›r›lar›’n›n ard›ndan t›rman›fla geçen uluslararas› terörizmin hedefleri aras›nda
dünya enerji ak›fl›n› kesintiye u¤ratmak da bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda, boru hat-
lar›na yapt›klar› sabotajlarla teröristler, devletlerin ekonomik ve toplumsal istikrar-
lar›n› bozman›n ve enerji gelirlerinden pay alarak mücadele ettikleri devletler için-
de etkin bir konuma gelmenin peflindedirler. Nitekim 1980-2006 tarihleri aras›n-
da enerji güvenli¤ini zedelemeyi hedefleyen 110’a yak›n terörist sald›r› yap›lm›fl;
bu sald›r›lar›n 50’si Latin Amerika’da, 18’i Orta Do¤u’da, 17’si Avrupa’da, 17’si Af-
rika’da, 6’s› Asya’da ve 2’si de Kuzey Amerika’da meydana gelmifltir.28

Dünya enerji tafl›mac›l›¤› yaln›zca izole bölgeler ya da kara tafl›mac›l›¤›yla s›n›rl›
de¤ildir; ayn› oranda deniz tafl›mac›l›¤›n› da ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle
de, bu tafl›mac›l›¤›n yap›ld›¤› önemli su yollar› ve kanallar›n güvenli¤inin sa¤lan-
mas› hayati bir meseledir. Deniz tafl›mac›l›¤›n›n kara tafl›mac›l›¤›na göre daha az
maliyetli oluflu ve geçerlilik kazanm›fl uluslararas› rotalar üzerinden yap›l›yor ol-
mas›, daha çok tercih edilmesine neden olmaktad›r. Örne¤in dünya genelindeki
petrol tafl›mac›l›¤›n›n %60’› tankerlerle denizler üzerinden yap›lmaktad›r.
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Harita II: 2007 Y›l›nda Dünya Do¤algaz Ticareti29 (milyar metre küp olarak)

Do¤algaz ise, ancak LNG formunda yani s›v›laflt›r›lm›fl olarak (LNG: Liquified Na-
tural Gas) gemilerde tafl›nabildi¤i için, deniz tafl›mac›l›¤›nda maliyeti çok artmak-
ta; bu nedenle de do¤algaz %95 oran›nda boru hatlar› vas›tas›yla tafl›nmaktad›r.30

Ayr›ca belirtmek gerekir ki, dünya petrol tafl›mac›l›¤›n›n yaklafl›k %20’si Akdeniz
üzerinden sa¤lanmakta31; Akdeniz’in enerji güvenli¤i aç›s›ndan öneminin fark›nda
olan ABD de, bu denizdeki ç›karlar›n›, ‹talya’n›n Gaeta ve Napoli kentlerinde üslen-
mifl olan 6. Filo sayesinde korumaktad›r.32

Enerjinin deniz yoluyla tafl›nmas›n›n söz konusunu oldu¤u durumlarda, ak›fl rota-
lar› üzerindeki stratejik darbo¤azlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas› hayati bir zorunlu-
luk kazanmaktad›r. ABD Enerji Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› ve dünyan›n en önemli al-
t› petrol darbo¤az›na yer verdi¤i raporu, asl›nda yaln›zca enerji tafl›mac›l›¤›nda de-
¤il, genel olarak dünya deniz ticaretinde de stratejik öneme sahip bölgeleri tarif et-
mektedir. Bu bölgeler:

11)) Aden Körfezi ile K›z›ldeniz’in birleflti¤i noktada; Yemen, Eritre, Cibuti ve Somali
aras›nda kalan Bab el-Mendeb Bo¤az›,

22)) Karadeniz ile Ege Denizi’nin birleflti¤i noktada; Türkiye s›n›rlar› içinde kalan ‹s-
tanbul ve Çanakkale Bo¤azlar›,

33)) Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu’nun birleflti¤i noktada; Kosta Rika ve Kolom-
biya aras›nda, Panama devletinin s›n›rlar› içinde aç›lm›fl olan Panama Kanal›,

44)) Basra Körfezi ile Umman Körfezi’nin ve dolay›s›yla da Hint Okyanusu’nun bir-
leflti¤i noktada; ‹ran, Umman ve Birleflik Arap Emirlikleri aras›nda kalan Hürmüz
Bo¤az›,

55)) Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu’nun birleflti¤i noktada; Malezya, Singapur
ve Endonezya aras›nda kalan Malakka Bo¤az›,
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66)) Akdeniz ile K›z›ldeniz’in birleflti¤i noktada; M›s›r devletinin s›n›rlar› içinde aç›l-
m›fl olan Süveyfl Kanal›’d›r.33

Bu stratejik su yollar›n›n savafllardan, do¤al afetlerden, terörist sald›r›lardan ve
korsanl›ktan ar›nd›r›lm›fl olmas›, enerji güvenli¤ini sa¤lamay› hedefleyen devletler
için öncelik arzeden bir konudur. Bu nedenle de devletler, bu hedeflere var›labil-
mesi için kimi zaman tek tarafl›, kimi zaman da çok tarafl› olarak çeflitli önlemler
alm›fllar ve düzenlemelere gitmifllerdir. Özellikle Bab el-Mendeb Bo¤az›, Aden Kör-
fezi ve Somali aç›klar›nda gerçekleflen terörizm ve korsanl›kla mücadele için günü-
müzde etkin bir uluslararas› iflbirli¤i söz konusudur.34 Türk Bo¤azlar›’ndan geçifl
hakk›nda yürürlükteki uluslararas› düzenlemeler ise 1936 tarihli Montreux Sözlefl-
mesi ile belirlenmifl; y›llar içinde artan gemi trafi¤i ve kazalar›n›n önüne geçmek
için de, 1994 tarihinde yürürlü¤e giren Türk Bo¤azlar› Tüzü¤ü ile ek bir düzenle-
meye gidilmifltir.35

Enerji güvenli¤i sa¤lamadaki bir di¤er önemli nokta,
acil durumlar için depolanm›fl stratejik rezervlere sahip
olabilmektir. 1973-1974 I. Dünya Enerji Krizi’nin ard›n-
dan, ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) bün-
yesinde kurulan Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n (UEA),
üyelerine 90 günlük depolanm›fl rezerve sahip olma
zorunlulu¤u getirmesi bu konuda önemli bir örnektir.36

Ayr›ca ABD de, bu tür acil durumlarda ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için Stratejik
Petrol Rezervi’ni kurmufltur.37 Ayn› dönemde, ülke içi ve alternatif enerji kaynakla-
r›na yat›r›m yapmayan ve stratejik rezerv depolamada baflar›s›z olan UEA’n›n üye-
lerinden Türkiye ise, 1979-1980’deki II. Dünya Enerji Krizi’nde, ülkedeki yaflant›n›n
her noktas›n› olumsuz yönde etkileyen çok ciddi boyutlarda enerji kesintileriyle
karfl› karfl›ya kalm›flt›r.38

Geçmiflte devletler, kendi enerji güvenliklerini sa¤lan-
man›n di¤er devletlerin enerji güvenli¤ine darbe vura-
ca¤› görüflünü benimsemifl ve temel enerji kaynaklar›
aç›s›ndan kendilerine yeterli olabilmenin peflinde kofl-
mufllard›r. Ancak Dünya üzerindeki enerji kaynaklar›
da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, yani devletlerin siyasi s›n›r-
lar›yla talep ettikleri enerji kaynaklar›n›n yo¤unlaflt›¤›

bölgelerin çak›flmamas›, bu kendine yeterlilik prensibini ve enerjiye eriflimin s›f›r
toplaml› bir oyun oldu¤u görüflünü büyük anlamda zedelemifltir.39 Özellikle Küre-
selleflme ile birlikte enerji piyasalar›n›n da küreselleflmesi, enerji güvenli¤inde t›p-
k› uluslararas› güvenlik kavram›nda oldu¤u üzere devletler, uluslararas› kurulufllar
ve enerji flirketleri aras›nda kollektif iflbirli¤ini gerektirir hale gelmifltir.40 Böylece
enerji güvenli¤inde iflbirli¤inin önemi ortaya ç›karken, pozitif bir etki olarak da
dünya enerji yat›r›m ve teknoloji transferlerinde bir art›fl gözlemlenmifltir.41
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33 U.S. Department of Energy –
Energy Information Administration,
World Oil Transit Choke Points, Ocak
2008, (Çevirimiçi)
http://www.eia.doe.gov/cabs/World_
Oil_Transit_Chokepoints/pdf.pdf, 20
fiubat 2009.

34 Stephanie Hanson, Combating
Maritime Piracy, 27 Ocak 2009,
(Çevirimiçi) http://www.cfr.org/pub-
lication/18376/, 22 fiubat 2009.

35 Harp Akademileri Komutanl›¤›
Yay›nlar›, Orta Asya-Hazar-Ceyhan
Boru Hatt› ve Milli Güce Etkileri,
Haz. Nehir Ayd›n, ‹stanbul, Harp
Akademileri Komutanl›¤› Yay›nlar›,
1999, s. 100 ve 105.

36 Umbach, a.g.e., s. 142-143.

37 Klare, a.g.e., s. 33.

38 Alon Liel, Turkey in the Middle
East: Oil, Islam, and Politics, Çev.
Emanuel Lottem, London, Lynne
Rienner Publishers, 2001, s. 42-45.

39 Kibaro¤lu, a.g.e., s. 199-200.   

40 Gawdat Bahgat, American Oil
Diplomacy in the Persian Gulf and the
Caspian Sea, Gainesville, University
Press of Florida, 2003, s. 26.

41 Harp Akademileri Komutanl›¤›
Yay›nlar›, a.g.e., s. 14.
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42 Cafl›n, a.g.e., s. 150.

43 A.e., s. 159.

44 Umbach, a.g.e., s. 137.  

45 Nicolas, Godement, Yakushiji,
a.g.e., s. 20.

46 Nakamura, a.g.e., s. 64.

47 Umbach, a.g.e., s. 146.

Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u (AAET),
Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararas› Enerji Ajans› (UEA) gibi
uluslararas› ve uluslarüstü örgütlerin kurulmalar› ve baflta Hazar Havzas›’nda ol-
mak üzere enerji kaynaklar›n›n yo¤unlaflt›¤› bölgelerde, farkl› devletlerin deste¤iy-
le enerji flirketleri aras›nda oluflturulan konsorsiyumlar, enerji güvenli¤i sa¤lanma-
s›nda iflbirli¤inin öneminin kavrand›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca Avrupa Birli¤i’nin,
Orta Asya’daki etkinli¤ini artt›rarak enerji güvenli¤ini sa¤layabilmek için gelifltirdi-
¤i Avrupa-Kafkasya-Asya Ulafl›m Koridoru (TRACECA) ve Avrupa’ya Devletleraras›
Petrol ve Gaz Tafl›ma (INOGATE) projeleri de iflbirli¤i aç›s›ndan son derece önemli
örneklerdir.42 ABD’nin, flirketlerinin en çok önem verdi¤i Kazak petrol bölgesi olan
Tengiz’de, Kazak silahl› kuvvetlerini e¤itti¤i de bilinmektedir.43

Görüldü¤ü üzere enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›, ço¤u za-
man jeopolitikle ilgili bir mesele olmufltur.44 Bu nedenle de,
özellikle fiziksel olarak enerji güvenli¤inin sa¤lanmas›nda
jeopoliti¤e dayal›, stratejik bir yaklafl›m benimsenmifltir.
Ancak günümüz dünyas›nda, bu konu hakk›ndaki tek kay-
g› noktas› fiziksel güvenlik de¤ildir. Enerjinin ayr›ca, eko-
nomik olarak da karfl›lanabilir olmas› gerekmektedir.

Enerji güvenli¤inin ekonomik boyutunun sa¤lanmas›nda jeopolitik/stratejik bir
yaklafl›mdan daha çok, piyasa dinamiklerine dayanan ve piyasa yaklafl›m› olarak
adland›r›lan bir görüfl ortaya at›lm›flt›r. Piyasa yaklafl›m›na göre devletler, arz gü-
venli¤i kadar talep güvenli¤ine de önem vermekte; enerjinin, özellikle ekonomik
aç›dan piyasan›n kendi mekanizmalar› sayesinde mutlaka eriflilebilir olaca¤›na
inanmaktad›rlar. Yine de devletler, baflta CO2 emisyonlar›n›n azalt›lmas› gibi çev-
resel konularda piyasa mekanizmalar›ndan çok, kendi yapt›klar› düzenlemeler ve
müdahalelere güvenmektedirler.45 Özellikle 1980’lerde otomobil yak›t veriminin
artmas›yla petrol talebinde düflüfl yaflanmas› ve OPEC üyesi olmayan devletlerde
yeni petrol sahalar›n›n keflfedilmesi, OPEC’in fiyatlar üzerindeki monopol konumu-
nun zedelemifl; bu geliflmeler ise piyasa yaklafl›m›n›n hakl›l›¤›n› bir ölçüde ispatla-
m›flt›r.46

Özellikle Asyal› devletlerin enerji güvenli¤ini alg›lay›fllar›, jeopolitik/stratejik temel-
li geliflmekte; AB üyesi devletler ise jeopolitik/stratejik yaklafl›m›n yan›s›ra, piyasa-
n›n rolüne vurgu yapan piyasa yaklafl›m›ndan da faydalanmaktad›rlar.47 AB’nin,
Asyal› devletlerden farkl› bir yaklafl›m› benimsemifl olmas›n›n nedeni, flüphesiz sa-
hip oldu¤u uluslarüstü yap› ve enerji alan›nda uluslararas› iflbirli¤ine verdi¤i ön-
celik kadar, sahip oldu¤u kaynak bölgeleri çeflitlili¤ine de dayanmaktad›r. Asyal›
devletler enerji aç›s›ndan neredeyse tamamen Orta Do¤u’ya ba¤›ml›d›rlar; AB ise
Hazar Havzas›, Kuzey Denizi, Afrika, Rusya ve Norveç gibi alternatiflere de sahip-
tir. Baflta Çin olmak üzere, Asyal› devletlerin enerji güvenli¤ine iliflkin bak›fl aç›lar›
en çok Malakka Bo¤az›’ndaki korsanl›k faaliyetleri nedeniyle jeopolitik/stratejik te-
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melli geliflmifltir.48 2006 verilerine göre bir y›lda 50.000 geminin geçti¤i ve 11.7
milyon varil petrolün tafl›nd›¤› bu 1000 km. uzunlu¤undaki bo¤az›n güvenli¤inin
tehlikeye düflmesi Malezya, Endonezya ve Singapur deniz kuvvetlerinin korsanlar
karfl›s›nda faaliyetlerini artt›rmalar›na neden olmufltur. Bölgedeki bir di¤er ülke
Tayland ise, Kra Kanal› isimli bir projeyle gemi trafi¤ini Malakka Bo¤az› yerine ken-
di topraklar›nda açmay› planlad›¤›, Süveyfl ve Panama benzeri bir kanala aktarma-
y› hedeflemektedir.49 Bu konu hakk›nda 2005’te, Washington Times gazetesinin
haberiyle bas›na s›zan bir ABD Savunma Bakanl›¤› raporunda, petrol ithalat›n›n
%80’i Malakka Bo¤az› üzerinden gerçekleflen Çin’in, kendi enerji güvenli¤i için
Tayland’›n kanal projesine yat›r›m yapmaya istekli oldu¤u belirtilmifltir.50

Sonuç

So¤uk Savafl’›n 1989’da bitmesi ve SSCB’nin 1991’de çöküflünün ard›ndan,
ABD’nin tek süper güç olarak ortaya ç›kmas›yla bafllayan tek kutuplu dünya düze-
ninin, 21. yüzy›lda sürdürülemeyece¤i art›k aç›kt›r. ABD’nin bu alandaki hegemon-
yas›, Rusya, Çin, Hindistan ve AB taraf›ndan ciddi tehdit alt›ndad›r. Yeni yüzy›l, bir
yandan yeni süper güçlerin ortaya ç›k›fllar›na; bir di¤er yandan ise bu güçler ara-
s›nda yeni rekabet alanlar›n›n belirmesine flahitlik etmektedir. fiüphesiz bu rekabet
alanlar›ndan en önemlisini de enerji kaynaklar› oluflturmaktad›r.

Enerji kaynaklar› söz konusu oldu¤unda, devletlerin en çok önem verdikleri nokta
enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› olmufltur. Devletler için enerjinin çeflitli flekillerde,
yeterli miktarda ve karfl›lanabilir fiyatlarda her zaman elveriflli olmas›, yani enerji
güvenli¤ini sa¤layabilmeleri, geleceklerini flekillendiren konular›n bafl›nda gelmek-
tedir. Enerji kaynaklar›n› fiilen kontrol etmek ya da bu kaynaklara eriflimlerini sa¤-
layabilmek, devletler için ekonomik kalk›nman›n, ulusal güvenli¤in, politik nüfuzun
ve toplumsal istikrar›n anahtar› konumunda olmufltur. Yeni yüzy›lda da bu süre-
cin de¤iflmeden devam edece¤i aç›kt›r. Üstelik sahneye ç›kan yeni oyuncular ve
keflfedilen ya da dünya piyasalar›na aç›lan yeni enerji sahalar› nedeniyle, enerji gü-
venli¤ini sa¤lamak için oynanan “Büyük Oyun” art›k hiç olmad›¤› kadar sertleflmifl-
tir: Nitekim 11 Eylül 2001 terörist sald›r›lar›n›n ard›ndan ABD, bafllatt›¤› teröre
karfl› savafl s›ras›nda Orta Asya enerji sahalar›n›n hemen yan›ndaki Afganistan’› ve
dünyan›n en zengin petrol sahas› olan Orta Do¤u’nun en önemli petrol üreticile-
rinden Irak’› iflgal etmifltir.

Enerji güvenli¤ini sa¤layabilmek tarih boyunca devletler için bir varl›k-yokluk me-
selesi olmufltur. Uluslararas› güç iliflkilerinde mücadelenin k›z›flmaya devam ede-
ce¤i 21. yüzy›lda enerji güvenli¤ini sa¤lamak, devletler için art›k her zamankinden
daha önemli bir konuma yükselmifltir. Devletler için yeni yüzy›lda etkili ve baflar›l›
bir uluslararas› aktör olabilmenin önflart›, enerji güvenli¤i tesis edebilmenin öne-
mi ile bunun kendi içindeki aflamalar›n› kavrayabilmek ve bunlara göre hedefler
belirleyip politikalar üretebilmekte yatmaktad›r.
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