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Özet    

Bu çalışmada, bipolar ve monopolar dönemlerdeki enerji dengeleriyle günümüzde oluşmakta 

olan multipole doğru geçilirken enerji dengelerinin değişimleri ele alınarak irdelenmektedir. 

Burada, Ukrayna’da yaşanan sıcak çatışmaların, önemli bir kırılma noktasını oluşturduğu 

üzerinde durulmaktadır. Ukrayna’da yaşananların, önceleri bölgesel enerji dengelerini 

değiştirmekte olduğu düşünülürken, giderek daha büyük bir etkinlik kazanmakta olduğu ve 

kıtasal ve nihayet küresel enerji dengelerini değiştirmekte olduğu somut örneklerle 

betimlenmektedir. Son olarak Ukrayna’da yaşananların başta Avrupa Birliği (AB) olmak 

üzere farklı ülke ve bölgeleri etkilemesi ve ortaya çıkan güvenlik yansımaları üzerinde 

durulmaktadır. Bu bağlamda Türkiye için de durum değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde beklenti doğrultusundaki gelişmeler ve güvenliğe olası yansımaları 

PEST Analizi yapılarak irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Enerji Politikaları, Güvenlik, PEST Analizi, 

                                   Ukrayna krizi 

 

 

 

CHANGING WORLD ENERGY BALANCES 

AND POSSIBLE EFFECTS ON SECURITY 
 

Abstract 

 

In this study, the energy balances in the bipolar and monopolar periods and the changes in the 

energy balances while moving towards the multipole that is forming today are examined by 

considering them. It is emphasized here that the hot conflicts in Ukraine constitute an 

important breaking point. It is depicted with concrete examples that what is happening in 

Ukraine, while it was previously thought to be changing the regional energy balances, is 

gaining greater and greater effectiveness, and changing the continental and finally global 

energy balances. Finally, the impact of the events in Ukraine on different countries and 

regions, especially the European Union (EU), and the resulting security reflections are 

emphasized. In this context, the situation is also evaluated for Turkey. In the upcoming 

period, developments in line with expectations and possible effecs on security are examined 

by performing PEST Analysis. 
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Giriş 

Enerji, bütün ülkeler için önemli bir olgu olup özellikle de elektrik enerjisi üretimi ve gelecek 

projeksiyonunun planlanması, “enerji politikalarının” ana paradigmasını oluşturmaktadır. Bir 

başka deyişle, özellikle elektrik enerjisi üretimi için yararlanılabilecek enerji kaynakları ve bu 

kaynaklara ulaşım ve de kullanım programları, her zaman öne çıkan metafor olmaktadır [1].  

Birçok enerji kaynağından bahsedilebilirse de emre amade olan, dolayısıyla günden ve 

mevsimden ari olarak her istendiği zaman tam güçte enerji santrallarını devrede tutabilecek 

enerji kaynakları ayrı bir öneme haizdir. Bu bağlamda, elektrik üretiminde süreklilikle 

kullanılabilecek termik santrallar ile nükleer santrallar enerji politikalarında öne çıkmaktadır. 

Dolayısıyla fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğalgaz) ve uranyum enerji politikaları açısından 

stratejik önem arz etmektedir.  

Burada şunu da belirtmek gerekir ki; fosil yakıtların kullanılmasının sera gazlarının salımına 

neden olması ve sera gazlarının da iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunlarına 

sebep olması önemli bir sorun olarak kendini göstermiştir. Bu nedenle sera gazı salımı 

nispeten daha az olan ve ilaveten yakılması ve de kullanımı daha kolay olan fosil yakıt olan 

doğal gaz giderek daha çok tercih edilir olmuştur [2]. 

Öte yandan, “Sanayi Devrimi”nden sonra yaşam tarzları ve refah sistemi etkilenmiştir. Bir 

başka deyişle, sanayi devriminin yaygınlaşmasından sonra dünya siyasi düzeni önemli ölçüde 

farklılıklar göstermiştir.  I. Dünya Savaşından önce “çok kutuplu (multipolar)” bir dünya 

düzeni söz konusu iken II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan “iki kutuplu (bipolar)” ve 

SSCB’nin dağılmasından sonra “tek kutuplu (monopolar)” dünya şartlarına dönüşmüştür. 

Böylelikle bir dünya siyasi döngüsünden bahsedilebilir hale gelmiştir. Günümüzde tekrar bir 

dönüşümün yaşanmakta olduğu gözlenmekte ve tekrar “çok kutuplu (multipolar)” bir dünyaya 

doğru gidildiği izlenimi edinilmektedir (Şekil 1). Tekrar çok kutuplu dünyaya geçişte; 

2019’da ortaya çıkan COVID-19 Pandemisi ve takiben 2022 başından itibaren yaşanmakta 

olan “Ukrayna Krizi”nin etkin olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 1 Sanayi Devriminden Sonra Dünya Siyasi Düzenleri 



Dünya siyasi düzen döngüsü kendi doğası içinde yol alırken kullanılan enerji kaynakları da 

değişim göstermiştir (Şekil 2). Öte yandan elektrik kullanımının giderek yaygınlaşması ile 

elektrik santralları 20. yüzyılda önem kazanmıştır. Elektrik tüketiminin dolayısıyla elektrik 

üretiminin artması, enerji politikalarında dönüşümlerin yaşanmasında etkin olmuştur. Bu 

bağlamda çok kutuplu dünyada (20. Yüzyıl öncesinde) kömür önde gelen kaynak iken I. 

Dünya Savaşından sonra kömür ile birlikte petrol de önem kazanmıştır. Zaman içinde 

petrolün önemi daha da artmıştır. II. Dünya Savaşından sonra ise petrol ve kömüre ilaveten 

doğal gaz da yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış ve fazla olarak nükleer enerji santralları 

da kullanılmaya başlanmıştır.    

Son olarak, yirmi birinci yüzyılda zaman ilerledikçe çok kutuplu (multipolar) dünya şartlarına 

doğru yol alınırken dünyada yaşanmakta olan iklim değişikliği şartlarının da etkisiyle 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının benimsenmesi söz konusu olmuştur (Şekil 

2).  

 

Şekil 2 Sanayi Devriminden Sonra Dünya Siyasi Düzenlerinin Değişim Dönemlerinde 

Kullanılan Enerji Kaynakları 

 

Öte yandan enerji için de “Paradoksal Enerji Trilemması (üçlemesi) veya “Paradoksal Enerji 

Açmazı” söz konusudur [3-6]. Enerji Paradoksal Trilemmasının argümanları; “Güvenlik”, 

“Sürdürülebilirlik” ve “Enerjiye Erişim” olmaktadır. Bu üç hedefin hepsinin tümüyle 

sağlanabilmesi sorunlar arz etmektedir. Bir başka deyişle, enerji trilemması deyimi ile enerji 

politikaları için her birinin kendine özgü faydaları olan üç politika hedefinden hepsine birden 

aynı anda ulaşılamayacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle bu üçleme; paradoksal enerji 

üçlemesi veya trilemması ya da üçlü enerji açmazı olarak nitelenmektedir. Şekil 3’te enerji 

üçlemesi (trilemması) veya üçlü enerji açmazı şematik olarak görülmektedir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Paradoksal Enerji Trilemması (Üçlemesi) veya Üçlü Enerji Açmazı 

“Enerji paradoksal üçlemesi”nin argümanlarını ele alarak incelemek istersek; “Güvenlik” ile 

özellikle enerji temin güvenliği anlaşılmaktadır. Ancak, güvenlik tabiri ile aynı zamanda 

enerji ve enerji kaynaklarına ulaşımda güvenliğinin sağlanması ve de ulusal güvenlik 

şartlarıyla hayata geçirilmesi de kastediliyor olmaktadır.  

Enerjiye erişim tabiri de çok yönlü bir ifadedir. Enerji politikaları açısından özellikle enerji 

kaynakları ülke dışında ise farklı politikaların uygulanmasını gerektirmektedir. Enerji 

ekonomisi açısından, enerjiye erişim; en düşük maliyetle ve en ucuz şekilde ulaşmayı 

hedefler. Bir başka deyişle, ekonominin gereği daha ucuz ve düşük fiyatlı sistemlere yönelme 

şeklinde yorumlanabilir.  

Son argüman ise, sürdürülebilirlik argümanıdır. Enerji politikaları açısından sürdürülebilirlik, 

enerji santralarının süreklilikle çalışmasının planlanmasını, enerji kaynaklarının da 

sürdürülebilirlikle sağlanabiliyor olmasıdır. Sürdürülebilirlik; bugünün gereksinimlerini, 

gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamayı ifade 

etmektedir [7]. Fazla olarak enerji üretim ve tüketiminin çevreyle uyumlu ve çevre sorunlarını 

minimize edecek şekilde hayata geçirilmesi de bu argüman içinde yer almaktadır.  

Burada özellikle güvenlik üzerinde durulması gerekmektedir. Oysa, ekonomi çoğu kez önde 

tutulmaktadır. Bu durum, enerji trilemmasının diğer argümanları açısından uygun 

olmayabilmektedir. İşte bu da paradoksal durum oluşumunun önemli unsurunu 

oluşturmaktadır.  Konuya ilişkin olarak uluslararası bağlamda “Dünya Enerji Trilemması 

Endeksi” geliştirilmiş olup üçgen diyagramlarla ülkeler ve bölgeler bağlamında 

değerlendirilmektedir [8].    

Avrupa için Paradoksal Enerji Trilemması (Üçlemesi) veya Üçlü Enerji Açmazı 

değerlendirmesine bakıldığında Avrupa’nın gerilediği söylenebilir. Bu bağlamda Avrupa için 

Dünya Üçlü Enerji Açmazı Endeksine göre uluslararası değerlendirme 2016 ve 2021 yılı için 

Şekil 4’te görülmektedir [8,9]. Buradan görüldüğü üzere Avrupa için 2016’dan 2021’e 

“Enerji Güvenliği” ve “Sürdürülebilirlik” konularında gerileme olduğu gözlenmektedir. 



 

Şekil 4 2016 ve 2021 Yıllarına İlişkin Olarak Avrupa Paradoksal Enerji Trilemması [8,9] 

Ukrayna ve Türkiye İçin Paradoksal Enerji Trilemması Endeksine göre değerlendirme ise 

sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da görülmektedir [8]. Şekil 5’ten görüldüğü üzere Ukrayna’nın 

önemli sorunu olduğu görülmektedir. Şekil 6’a bakıldığında ise Türkiye’nin grafik değerleri 

çok yüksek olmamakla beraber dengeli olduğu görülmektedir. 

Ukrayna ve Türkiye İçin Paradoksal Enerji Trilemması Indeksine göre değerlendirme ise 

sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’te görülmektedir. Şekil 4’ten görüldüğü üzere Ukrayna’nın önemli 

sorunu olduğu görülmektedir. Şekil 5’e bakıldığında ise Türkiye’nin grafik değerleri çok 

yüksek olmamakla beraber dengeli olduğu gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 Ukrayna’ya ilişkin Paradoksal Enerji Endeksi Diyagramı [8] 

 

Şekil 6 Türkiye’ye ilişkin Paradoksal Enerji Endeksi Diyagramı [8] 



“Üçlü Enerji Trilemması”nı oluşturan üç argüman içinde “Güvenlik” ve bu bağlamda “Enerji 

Güvenliği” argümanı hayati önem taşıyan argüman durumundadır. Bu bağlamda, burada 

özellikle Üçlü Enerji Trilemması’nın “Enerji Güvenliği” argümanı ele alınarak irdelenmeye 

çalışılacaktır. Enerji Güvenliği konusuna farklı bakış açılarıyla yaklaşılabilmektedir. Burada 

“Enerji Güvenliği” ne etkin olan 5 faktörden bahsedilebilir (Şekil 7). 

 

Şekil 7 Enerji Güvenliğine Etkin Olan Faktörler [10]. 

Enerji güvenliğine etkin olan faktörler; enerji kullanımı, enerji ekonomisi, dışa bağımlılık, 

politik istikrar ve riskler olarak ifade edilebilmektedir. Burada, “Enerji Kullanımı” faktörü ile 

kullanılan “enerji teknolojisi” bağlamında çevre ve ülke kalkınmasını destekleyen enerji 

teknolojilerinin kullanılmasını ve yine bu faktör kapsamında “enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesini” betimlemektedir. Böylelikle farklı enerji kaynaklarının uygun teknoloji 

ile kullanılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 

“Enerji Ekonomisi” faktörü; “Enerji Tasarrufu” ve “Enerji Verimliliği” konularının 

belirlenmesini içermektedir. Dolayısıyla enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile ülke için en 

optimum enerji fiyatlarının belirlenmesini belirtmektedir. 

“Dışa bağımlılık” faktörü ile ülkelerin enerji ve/veya enerji kaynaklarını ve/veya enerji 

sistemlerini alımı veya satımı bağlamında jeopolitik ile uygun olacak şekilde yeterli sayıda 

yedeklilik ilkesinin sağlanıyor olunması ifade etmektedir. Bu faktörün, önceki faktörler olan 

enerji kullanımı ve enerji ekonomisi ile de yakından ilgili olduğunu belirtmek gerekir. 

Başarılı enerji politikaları, politik istikrar ile mümkün olmaktadır. Bir başka deyişle, politik 

istikrar ancak ülkelerin kendi iç ve dış istikrarının var olması ile sağlanabilmektedir. Bu 

bağlamda, ülke kendi öz kaynağı ile enerji gereksinimini sağlayabiliyorsa, bu kaynağa ulaşım 

için süreklilikle plan ve programların yapılmasını, ülke enerji kaynağı ihracatçısı ise talep 

güvenliğini sağlanabilmesi konusunda istikrarı, ülke dışından temin söz konusu ise satıcı 

ülkedeki istikrarı, ülke geçiş ülkesi ise hem alıcı ve hem de satıcı ülkedeki istikrarlı hallerin 

varlığının öneminden bahsediliyor olmaktadır. Dolayısıyla bu faktör hem ekonomik ve hem 

de siyasi istikrarın sağlanmasının önem fonksiyonunu ifade etmektedir.   



Bahsedilen konular ile enerji politikaları bağlamında çözüme ulaşılmaya çalışılırken 

ekonomik, siyasi ve de askeri tehditler oluşabilmekte ve bu da riskleri oluşturmaktadır. Bir 

başka deyişle, “riskler” ifadesi ile ülkeler için enerji ile ilgili ortaya çıkabilecek doğal olduğu 

kadar farklı açılardan karşılaşılacak sorunlar ve tehditler kastedilmiş olmaktadır. Enerji 

Güvenliği faktörleri ve alt faktörleri topluca Şekil 7’de görülmektedir. 

 

Şekil 7 Alt Faktörleriyle Beraber Enerji Güvenliği Faktörleri 

Enerji Güvenliği, anlaşılacağı üzere çok boyutlu bir konsepti ifade etmekte olup birbiriyle 

bağlantılı karmaşıklık içerebilmektedir. Bu bağlamda konuya (karmaşık bir yapıyı nispeten 

basit şekilde ele alan ve strateji oluşturulmasına yardımcı olan) “PEST Analizi” bağlamında 

yaklaşılması benimsenmiştir [11]. Enerji Güvenliği için oluşturulan PEST Analizinin şematik 

gösterimi Şekil 8’de görülmektedir. 

 

Şekil 8 Enerji Güvenliği İçin PEST Analizi 



PEST Analizi üzerinden konuyu Ukrayna açısından ele alırsak 2022 başından itibaren Riskler 

faktörüne kadar gelindiği ve risklerin hepsini tehdit olarak yaşandığı söylenebilir. Avrupa için 

konu ele alındığında ise Avrupa’nın politik istikrar bağlamında sorunları olduğu 

gözlenmektedir. Dolayısı ile ekonomik ve siyasi istikrar sorunlarından bahsedilebilir. Türkiye 

açısından konu ele alındığında ise enerji kullanımı, enerji ekonomisi ve dışa bağımlılık 

faktörleri açısından sorunlar ile baş etmeye çalışıldığı ifade edilebilir. Politik istikrar 

konusunda ise (şimdilik) ekonomik istikrar konusunda problemler yaşandığı ifade edilebilir. 

 

Sonuç 
 

Dünya, Sanayi Devriminden bu yana yaşadığı çok kutuplu, iki kutuplu, tek kutuplu 

dönemlerden sonra şimdi de tekrar çok kutuplu bir dünya düzenine doğru yol alırken enerji 

politikaları ve kullanılan enerji kaynaklarının da değiştiği görülmektedir. Siyaseten döngü 

tamamlanıyor gibi görünürken Üçlü Enerji Trilemması bağlamında sorunların oluştuğu ve bu 

bağlamda özellikle “Enerji Güvenliği”nin öne çıktığı gözlenmektedir. Enerji Güvenliği için 

yapılan PEST Analiz ile de her ülke ve her bölgenin sorunları ve yaşayabileceği risklerin 

mertebesinin farklı olabileceği görülmektedir.   

Öz olarak belirtmek gerekirse; “Kağıtlar yeniden karılıp dağıtılmaya başlandığı süreç” olarak 

ifade edilen içinde bulunduğumuz süreçte Enerji Güvenliği ile ilgili olarak belirtilen konsept, 

enerji-politik ve de güvenlik bağlamında satranç tahtasında en etkili güç olabilecektir. 
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