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Giriş
Güvenlik bir ülkenin bağımsızlığı ve emniyetini 
sağlamak için en temel alandır. Ancak güvenlik 
kavramı çok geniş bir kavram olması nedeniyle 
birden çok alt dalda incelenmesi daha doğru 
olacaktır. Askeri, siyasi, stratejik, ekonomi ve çevre 
bu alanların bazılarıdır. Ancak enerji güvenliği 
günümüz koşullarında güvenlik kavramının temelini 
oluşturur. Yani siz ülke olarak enerji güvenliğini 
sağlamadan askeri, ekonomik ve siyasi güvenliğinizi 
sağlayamazsınız. (Özev, 2017) Güncel anlamda 
dünya ekonomisinin temel yapıtaşını oluşturan enerji 
sektörü aynı şekilde dünya siyasetinde de 
başrolündedir. (Karabulut, 2016) Güncel küresel 
rekabetin her alanında geçmişte de hegemonik 
güçlerin mücadelelerinde gördüğümüz gibi 
temelinde her zaman enerji mücadelesi vardır. 19. 
Yüzyılda kömürün buharlı makineler ve ardından 
fabrikalarda kullanılmasının ardından önemi bir hayli 
artan ardından petrol rezervlerinin keşfi ile enerji 
sektörü 19.yüzyıla damga vurmuş, 20.yüzyılda 
büyük ilerleme kaydetmiş ve 21.yüzyılın başlarında 
hala önemini artırarak devam ettirmektedir. Buradan 
hareketle, güncel siyasi rekabette enerjiyi göz önüne 
almadan bir analiz yapmak son derece yanlıştır, eğer 
böyle bir değerlendirme yaparsanız 19.yüzyıl 
öncesine dönmeniz gerekir. Bu çalışmada ilk önce 
enerji güvenliği temel olarak kavramsal ve tarihsel 
çerçevede incelenecek ardından küresel rekabette 
enerji güvenliğinin önemi petrol ve doğalgaz 
üzerinden anlatılacaktır.

Enerji Güvenliği
Enerji güvenliği bir ülkenin gerekli enerjiyi uygun 
fiyatta, yeterli miktarda ve sürdürülebilir şekilde 
enerji ihtiyacını karşılayabilmesidir. (Bayraç,2009) 
Enerji güvenliğinin temel unsurları bulunabilirlik, 
erişilebilirlik, kabul edilebilirlik, uygun fiyatta arz 
edilebilirlik ve sürdürülebilirliktir. (Bahgat, 2011) 
Enerji güvenliğinin temelini oluşturan temel enerji 
kaynaklar ise fosil yakıtlar olan petrol, doğalgaz ve 
kömürdür. Güncel olarak dünya enerji tüketiminin 
%80 i bu kaynaklar üzerinden gerçekleşmektedir. 
(IEA,2020) Petrol genel olarak sanayi ve ulaşımda 
kullanılmaktadır. Fabrikalardaki makinelerin 
çalışması petrol sayesinde sağlanırken gerek deniz 
gerek hava gerek ise tren yolunda petrol kullanılır. 
Dünya ticaretinin %90’ı deniz yolları ile sağlanır ve 
gemiler petrol ile hareket eder, gemiler için petrole 
alternatif olarak hala bir alternatif enerji kaynağı 
mevcut değildir. Hava ulaşımında ise insanların 
seyahati için hava ulaşımı yani uçaklar kullanılırken, 
uçaklar da petrol ile hareket etmektedir. Aynı şekilde 
tren yolunda da petrolün kullanımı daha uygun 
maliyetli ve çevre güvenliği için daha kabul 
edilebilirdir. Doğalgaz ise özellikle ısınmak için 
temel enerji kaynağı iken özellikle doğalgaz, petrol 
üretmeyen ülkeler için ise elektrik üretiminde önemli 
bir yerdedir. Kömürün dünyadaki yeri ise özellikle 

petrol ve doğalgaz üretimi kendi ihtiyacını 
karşılamayan Çin-Polonya-Türkiye gibi ülkeler için 
daha tercih edilirden ziyade zorunluluk teşkil 
etmektedir. (Özev,2017) Özellikle küresel rekabette 
liderliğe oynayan Çin kömür tüketiminde açık ara 
öndedir. (IEA,2020) Enerji güvenliği kavramını 
detaylı biçimde incelersek kavram; kaynakların 
bulunabilir olması açısından ülkelere göre farklılık 
gösterir. Örneğin dünyanın en büyük petrol ve 
doğalgaz rezervlerine sahip Ortadoğu ve Orta Asya 
ülkeleri için enerji talep güvenliği kavramı ön 
plandayken, rezerv bakımından fakir ve en çok enerji 
tüketen Çin, AB ülkeleri için enerji arz güvenliği ön 
plandadır. Ancak güncel anlamda tüm ülkelerin 
yapması gereken ise arz ve talep güvenliğini birlikte 
düşünmesidir. Enerji güvenliği kavramının 
oluşumunun temel nedeni özellikle en çok tüketilen 
petrol ve doğalgaz gibi temel enerji kaynaklarının 
dünyada eşit oranda bulunmamasıdır. (Bahgat, 2011) 
Örneğin petrol rezervlerinin %70 i Ortadoğu 
ülkelerinde bulunur ancak bu ülkeler dünyada en az 
petrol tüketen ülkeler iken, AB ülkeleri ise en az 
petrol rezervlerine sahip bölge ve dünyada en çok 
petrol tüketen ülkelerdir. Aynı durum petrolde olduğu 
gibi doğalgazda da geçerlidir. Ancak doğalgaz 
üretiminde başrolde bu sefer Ortadoğu yerine Orta 
Asya ülkelerini görmek mümkündür. Enerji 
güvenliği kavramını tarihsel çerçevede incelersek, 
19.yüzyılda kömürün kullanılmaya başlaması ile 
ortaya çıkarken zamanla petrolün hayattaki rolünün 
artmasıyla beraber günümüzün güvenlik 
kavramlarının başına gelmiştir. (Özev, 2017) 1973 
petrol krizi bu kavramın gelişmesinde ve öneminin 
bu kadar yüksek olmasındaki rolü büyüktür. 1973 
Arap devletleri ile İsrail savaşında ABD ve batı 
ülkelerinin İsrail’i desteklemeleri sonucu Arap 
devletleri ABD ve batı ülkelerine petrol arzını kesmiş 
ve dünyada büyük bir enerji ve dolayısıyla ekonomik 
kriz yaşanmıştır. (Yılmaz, Kalkan, 2017) Sanayi ve 
ulaşımın temel unsuru olan petrolün kıtlığı üretime 
yansımış ve özellikle ABD ve batı ülkeleri büyük bir 
ekonomik krize girmiştir. Arap İsrail savaşı hem 
enerji güvenliği kavramının gelişmesinde hem de 
genel olarak enerji siyasetinde dönüm noktası 
olmuştur. O krizde petrolün varil fiyatı 140 dolarlara 
kadar ulaşmış ve ülkeler yeterli miktarda da 
ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu olaydan sonra enerji 
güvenliğini sağlamak için ülkeler doğalgaz arama 
çalışmalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırım yapmaya başlamıştır. Ancak, özellikle 
maliyet, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında 
fosil yakıtlara iyi bir alternatif olamamıştır. Yani hala 
petrol enerji maddeleri bakımından en önemli 
kaynaktır ancak doğalgaz da günümüz koşullarında 
özellikle elektrik ve ışıtımda önemli bir alternatif 
kaynaktır. Ülkelerin enerji güvenliğini sağlamasında 
en makul enerji kaynakları az önce değindiğimiz gibi 
petrol ve doğalgazdır. Bu kaynaklar nükleer enerji ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay 
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erişilebilir, sürdürülebilir ve uygun fiyat ve kalitede 
arz edilebilirdir. (Erdal, Karakaya, 2012) Güncel 
hayatta hayatın her alanında enerji kaynakları 
kullanılmaktadır ve ülkeler bu kaynakları özellikle 
sürdürülebilir ve uygun fiyatta vatandaşlarına 
sunmak isterler. Bu sebeple yenilenebilir enerji 
kaynaklarının mevcut durumda altyapı 
çalışmalarının daha uygun maliyette arz etmek için 
geliştirilmesi aynı zamanda günün her saatinde 
faydalanmak için gerekli çalışmalar yapılması şarttır. 
Nükleer enerji ise özellikle radyasyon ve çevreye 
verdiği zarar aynı zamanda maliyetinin hala yüksek 
seviyelerde seyretmesi sebebiyle çoğu ülke için 
petrol ve doğalgaz enerji güvenliğinin temelini 
oluşturur. (Bahgat, 2011)

Enerji Güvenliği Çerçevesinde Küresel Rekabet
Enerji güvenliği yaklaşık 200-250 yıldır ülkelerin 
siyasi bağımsızlığını kazanması için sağlanması 
gereken en önemli unsurdur. Eğer bir ülke dünyada 
aktör veya lider güç olmak istiyorsa dünyada enerji 
güvenliğinde söz sahibi olması gerekir. Bu bağlamda 
örnek vermek gerekirse 1800’lerden 1.dünya 
savaşına kadar hegemonik güç olan İngiltere o zaman 
en önemli enerji kaynağı olan kömürde büyük 
rezervlere sahipti ve petrol üreten ülkeler ve geçiş 
yolları üzerinde büyük söz sahibiydi. Günümüze 
bakarsak ise ABD’nin de en önemli rezervlere sahip 
Ortadoğu ülkeleri üzerinde hakimiyeti ve burada en 
büyük rakipleri olan Çin ve Rusya ile buralardaki 
mücadeleleri enerji güvenliğinin küresel rekabetteki 
rolünü gözler önüne serer. Şu an dünyada yaşanan 
güncel sorunları sıralarsak şunları örnek verebiliriz: 
Karabağ sorunu, Yemen krizi, Suriye krizi, Libya iç 
savaşı, Arap baharı, İran krizi, Doğu Akdeniz sorunu 
ve Venezuela’da yaşanan iç karışıklar. Bu sorunlar 
dünyanın güncel olarak yaşadığı en büyük 
sorunlardır ve bu sorunların temelinde enerji 
kaynakları elde etme mücadelesi vardır. Örneğin, siz 
Karabağ sorununun kökenini Azerbaycan’ın sahip 
olduğu zengin doğalgaz rezervlerinden bağımsız bir 
şekilde değerlendiremezsiniz. Suriye sorununu hem 
sahip olduğu petrol rezervleri hem de enerji ticaret 
yollarının merkezi olması hasebiyle yaşanan iç krizi 
enerjiyi soyutlayarak değerlendiremezsiniz. İran’ın 
20. Yüzyılın başından günümüze kadar devam eden 
sahip olduğu büyük petrol ve doğalgazlardan 
rezervlerine sahip olduğu ve bu yüzden petrol 
şirketleri ve büyük güçler tarafından çıkarılan iç ve 
dış sorunlarını enerji güvenliğinden ayrı bir biçimde 
değerlendiremezsiniz. (Kinzer, 2003) Aynı şekilde 
2011 de başlayan dünyanın ve büyük petrol 
üreticileri olan Arap ülkelerinde görülen Arap baharı 
ve dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip 
Venezuela’daki iç karışıklıklar da aslında hep enerji 
kaynaklı sorunlardır. Özellikle son yıllarda 
keşfedilen dünyanın en büyük doğalgaz kaynakları 
bulunduğu iddia edilen Doğu Akdeniz’de kıyı ülkeler 
ve büyük güçlerin de dahil olduğu Doğu Akdeniz 

sorunun da temelinde enerji güvenliğinin temini 
meselesi vardır ve Libya iç savaşının temel nedenini 
de bu mesele oluşturur. (Kedikli, Çalağan, 2017) 
Enerji güvenliğinin küresel rekabette önemini daha 
doğru bir biçimde incelemek için petrol ve doğalgaz 
başlığı altında incelemek daha doğru olacaktır.

Petrol
Uluslararası enerji politikaları açısından 19.yüzyıl 
kömür çağı iken 20.yüzyıl petrol çağı olmuştur ve 
hala birinci sırdaki yerini korumaktadır. Dünya 
ticaretinin en önemli rotası olan deniz yolundaki 
gemiler petrol ile çalışmaktadır. Diğer yandan sanayi 
alanında, uçak ve içten yanmalı motorlarda petrol 
temel enerji kaynağıdır. Bu sebeple üretimde ve 
ekonomide petrol olmazsa olmazdır ve bu da petrolü 
küresel rekabette eşsiz bir değer katar.19.yüzyıl ve 
20.yüzyılın başına bakarsak hegemonik güç olan 
İngiltere özellikle o zamanın en büyük üreticisi İran 
üzerinde büyük bir hakimiyete sahipken ikinci dünya 
savaşından sonra İran üzerindeki hakimiyete 
hegemonik güç olan ABD geçmiştir. (Kinzer, 2003) 
Küresel rekabette enerji güvenliğinin önemini 
anlamak için bu örnekleri iyi anlamak ve genel 
mantığı anlamak lazımdır. Küresel rekabette en 
önemli unsurlardan biri gelişmiş ekonomidir ve 
güncel dünyada gelişmiş ekonominin yapıtaşını ise 
petrol politikaları oluşturur. (Mitchell, 2020) Yani 
içten dışa doğru petrol, enerji, ekonomi ve siyaset bir 
sarmal halindedir, içteki gelişmeler dış katmanı 
etkilerken, dıştaki gelişmeler de içteki katmanı 
etkiler. Şu an güncel dünyadaki düzen ve rekabette 
ABD hala lider konumdadır fakat liderliğinin içi git 
gide boşalmaktadır. Ancak ABD’nin bu lider 
konumundaki ve Amerikan dolarının dünya rezerv 
parasının olmasının ana nedeni dünyadaki petrol 
güzergahlarına hâkim olması ve petrol ticaretlerinde 
kullanılan rezerv paranın Amerikan doları 
olmasından dolayıdır. Eğer ABD petrol güzergahları 
üzerinde hakimiyeti kaybederse Amerikan dolarının 
rezerv para olması için hiçbir sebep kalmaz. Bu 
sebeple güncel sorunlar olan Suriye krizi, Libya iç 
savaşı ve özellikle Venezuela’daki iç karışıklık 
petrolün küresel rekabetteki rolünü gösterir 
niteliktedir. Bu olaylarda büyük güçlerin çoğu 
dahildir ve buradaki enerji güvenliğini sağlayacak 
olan güç rekabette büyük bir avantaj sağlayacaktır. 
Ancak bu durum güncel dünyada sömürgeciliğin ve 
emperyalizmin en önemli nedenidir. Bu ülkeler 
bulundurduğu büyük petrol rezervlerinden dolayı iç 
karışıklık yaşamaktadır ve sömürgeci güçlerin etkisi 
altındadır. Özellikle güncel olarak Çin, ABD ve 
Rusya arasında süper güç rekabeti hızla devam 
etmektedir. Bu sebeple güncel yaşanan sorunlarda 
büyük güçlerin dahil olmasının temel nedeni enerji 
güvenliğini sağlayabilmektir. ABD’nin çoğu askeri 
üssünün Ortadoğu’da olması, Çin’in özellikle son 
yıllarda Ortadoğu’ya yatırımlarının hızla artması ve 
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Giriş
Güvenlik bir ülkenin bağımsızlığı ve emniyetini 
sağlamak için en temel alandır. Ancak güvenlik 
kavramı çok geniş bir kavram olması nedeniyle 
birden çok alt dalda incelenmesi daha doğru 
olacaktır. Askeri, siyasi, stratejik, ekonomi ve çevre 
bu alanların bazılarıdır. Ancak enerji güvenliği 
günümüz koşullarında güvenlik kavramının temelini 
oluşturur. Yani siz ülke olarak enerji güvenliğini 
sağlamadan askeri, ekonomik ve siyasi güvenliğinizi 
sağlayamazsınız. (Özev, 2017) Güncel anlamda 
dünya ekonomisinin temel yapıtaşını oluşturan enerji 
sektörü aynı şekilde dünya siyasetinde de 
başrolündedir. (Karabulut, 2016) Güncel küresel 
rekabetin her alanında geçmişte de hegemonik 
güçlerin mücadelelerinde gördüğümüz gibi 
temelinde her zaman enerji mücadelesi vardır. 19. 
Yüzyılda kömürün buharlı makineler ve ardından 
fabrikalarda kullanılmasının ardından önemi bir hayli 
artan ardından petrol rezervlerinin keşfi ile enerji 
sektörü 19.yüzyıla damga vurmuş, 20.yüzyılda 
büyük ilerleme kaydetmiş ve 21.yüzyılın başlarında 
hala önemini artırarak devam ettirmektedir. Buradan 
hareketle, güncel siyasi rekabette enerjiyi göz önüne 
almadan bir analiz yapmak son derece yanlıştır, eğer 
böyle bir değerlendirme yaparsanız 19.yüzyıl 
öncesine dönmeniz gerekir. Bu çalışmada ilk önce 
enerji güvenliği temel olarak kavramsal ve tarihsel 
çerçevede incelenecek ardından küresel rekabette 
enerji güvenliğinin önemi petrol ve doğalgaz 
üzerinden anlatılacaktır.

Enerji Güvenliği
Enerji güvenliği bir ülkenin gerekli enerjiyi uygun 
fiyatta, yeterli miktarda ve sürdürülebilir şekilde 
enerji ihtiyacını karşılayabilmesidir. (Bayraç,2009) 
Enerji güvenliğinin temel unsurları bulunabilirlik, 
erişilebilirlik, kabul edilebilirlik, uygun fiyatta arz 
edilebilirlik ve sürdürülebilirliktir. (Bahgat, 2011) 
Enerji güvenliğinin temelini oluşturan temel enerji 
kaynaklar ise fosil yakıtlar olan petrol, doğalgaz ve 
kömürdür. Güncel olarak dünya enerji tüketiminin 
%80 i bu kaynaklar üzerinden gerçekleşmektedir. 
(IEA,2020) Petrol genel olarak sanayi ve ulaşımda 
kullanılmaktadır. Fabrikalardaki makinelerin 
çalışması petrol sayesinde sağlanırken gerek deniz 
gerek hava gerek ise tren yolunda petrol kullanılır. 
Dünya ticaretinin %90’ı deniz yolları ile sağlanır ve 
gemiler petrol ile hareket eder, gemiler için petrole 
alternatif olarak hala bir alternatif enerji kaynağı 
mevcut değildir. Hava ulaşımında ise insanların 
seyahati için hava ulaşımı yani uçaklar kullanılırken, 
uçaklar da petrol ile hareket etmektedir. Aynı şekilde 
tren yolunda da petrolün kullanımı daha uygun 
maliyetli ve çevre güvenliği için daha kabul 
edilebilirdir. Doğalgaz ise özellikle ısınmak için 
temel enerji kaynağı iken özellikle doğalgaz, petrol 
üretmeyen ülkeler için ise elektrik üretiminde önemli 
bir yerdedir. Kömürün dünyadaki yeri ise özellikle 

petrol ve doğalgaz üretimi kendi ihtiyacını 
karşılamayan Çin-Polonya-Türkiye gibi ülkeler için 
daha tercih edilirden ziyade zorunluluk teşkil 
etmektedir. (Özev,2017) Özellikle küresel rekabette 
liderliğe oynayan Çin kömür tüketiminde açık ara 
öndedir. (IEA,2020) Enerji güvenliği kavramını 
detaylı biçimde incelersek kavram; kaynakların 
bulunabilir olması açısından ülkelere göre farklılık 
gösterir. Örneğin dünyanın en büyük petrol ve 
doğalgaz rezervlerine sahip Ortadoğu ve Orta Asya 
ülkeleri için enerji talep güvenliği kavramı ön 
plandayken, rezerv bakımından fakir ve en çok enerji 
tüketen Çin, AB ülkeleri için enerji arz güvenliği ön 
plandadır. Ancak güncel anlamda tüm ülkelerin 
yapması gereken ise arz ve talep güvenliğini birlikte 
düşünmesidir. Enerji güvenliği kavramının 
oluşumunun temel nedeni özellikle en çok tüketilen 
petrol ve doğalgaz gibi temel enerji kaynaklarının 
dünyada eşit oranda bulunmamasıdır. (Bahgat, 2011) 
Örneğin petrol rezervlerinin %70 i Ortadoğu 
ülkelerinde bulunur ancak bu ülkeler dünyada en az 
petrol tüketen ülkeler iken, AB ülkeleri ise en az 
petrol rezervlerine sahip bölge ve dünyada en çok 
petrol tüketen ülkelerdir. Aynı durum petrolde olduğu 
gibi doğalgazda da geçerlidir. Ancak doğalgaz 
üretiminde başrolde bu sefer Ortadoğu yerine Orta 
Asya ülkelerini görmek mümkündür. Enerji 
güvenliği kavramını tarihsel çerçevede incelersek, 
19.yüzyılda kömürün kullanılmaya başlaması ile 
ortaya çıkarken zamanla petrolün hayattaki rolünün 
artmasıyla beraber günümüzün güvenlik 
kavramlarının başına gelmiştir. (Özev, 2017) 1973 
petrol krizi bu kavramın gelişmesinde ve öneminin 
bu kadar yüksek olmasındaki rolü büyüktür. 1973 
Arap devletleri ile İsrail savaşında ABD ve batı 
ülkelerinin İsrail’i desteklemeleri sonucu Arap 
devletleri ABD ve batı ülkelerine petrol arzını kesmiş 
ve dünyada büyük bir enerji ve dolayısıyla ekonomik 
kriz yaşanmıştır. (Yılmaz, Kalkan, 2017) Sanayi ve 
ulaşımın temel unsuru olan petrolün kıtlığı üretime 
yansımış ve özellikle ABD ve batı ülkeleri büyük bir 
ekonomik krize girmiştir. Arap İsrail savaşı hem 
enerji güvenliği kavramının gelişmesinde hem de 
genel olarak enerji siyasetinde dönüm noktası 
olmuştur. O krizde petrolün varil fiyatı 140 dolarlara 
kadar ulaşmış ve ülkeler yeterli miktarda da 
ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu olaydan sonra enerji 
güvenliğini sağlamak için ülkeler doğalgaz arama 
çalışmalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırım yapmaya başlamıştır. Ancak, özellikle 
maliyet, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında 
fosil yakıtlara iyi bir alternatif olamamıştır. Yani hala 
petrol enerji maddeleri bakımından en önemli 
kaynaktır ancak doğalgaz da günümüz koşullarında 
özellikle elektrik ve ışıtımda önemli bir alternatif 
kaynaktır. Ülkelerin enerji güvenliğini sağlamasında 
en makul enerji kaynakları az önce değindiğimiz gibi 
petrol ve doğalgazdır. Bu kaynaklar nükleer enerji ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay 
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Rusya’nın son yıllarda Ortadoğu’daki askeri 
kapasitesini artırma ve siyasi yönelimi enerji 
güvenliğinin dünya sisteminde ne kadar önemli 
olduğunun bir göstergesidir. (Özev, İstikbal, 2020) 
Ayrıca dünyanın en büyük güçleri olan ABD, Çin, 
Rusya ve AB’nin enerji piyasasında her zaman ilk 
sıralarda olması ve dünya liderliği yarışında olan 
ABD, Rusya ve Çinin petrol üretim noktasında bu 
kadar yatırım yapması ise petrolün öneminin diğer 
bir göstergesini oluşturur. Ancak Çin’in petrol 
rezervleri konusunda ABD ve Rusya’nın çok 
arkasında kalması küresel rekabetteki en büyük 
dezavantajını oluşturur. Ancak Çin bu açığını kömür 
ile kapatmaya çalışmaktadır ve büyük ölçüde de 
başarılı olmaktadır. 

Doğalgaz
Küresel rekabette enerji güvenliğinin öneminde 
Rusya ve doğalgaz ilişkisi çok önemli bir yerdedir. 
Rezerv ve üretim olarak dünyada ikinci olan Rusya, 
dünyaya önemli bir miktarda doğalgaz ihraç 
etmektedir. Özellikle Avrupa Birliği Rusya’ya 
doğalgaz bakımından bağımlıdır ve bu bağımlılık 
küresel rekabetin çoğu alanında Rusya’nın AB’ye 
karşı elini güçlendiren bir kozdur. Bu sebeple, 
Avrupa’nın Doğu Akdeniz’de bu kadar aktif rol 
almasının ve ilgilenmesinin nedeni doğalgaz 
kaynaklarının çeşitlendirerek Rusya’ya olan bu 
bağımlılığını azaltmak istemesidir. Aynı zamanda 
Rusya’dan sonra en büyük rezervlere sahip bölge 
Orta Asya bölgesidir ve bu bölge genel olarak Rusya 
hakimiyetindedir, yani buradaki talep-arz akışında da 
Rusya’nın etkisi büyüktür. Ayrıca dünyadaki güncel 
sorunlardan biri olan Karabağ sorunun da temelinde 
aktörlerin enerji güvenliğini elde etme meselesi 
vardır. Azerbaycan hem bulundurduğu zengin 
doğalgaz rezervleri hem de Avrupa’ya doğalgazın 
taşınmasında merkez konumda olması bu sorunun 
temelini oluşturur. Küresel rekabetin diğer önemli 
aktörü Çin’e bakarsak yine bu enerji kaynağında da 
dezavantajlı konumdadır fakat petrolde olduğu gibi 
bu ihtiyacını kömürle telafi etmektedir. Ancak enerji 
güvenliği başta da söylediğimiz gibi geniş bir 
kavramdır ve kabul edilebilirlik kavramı özellikle 
son yıllarda önem kazanmıştır. Son yıllarda küresel 
ısınma gibi gelecekte ve şimdi de dünyanın en önemli 
sorunlarında biri olan bu sorunu körükleyen kömürün 
aşırı kullanımı diğer ülkeler arasında Çin’e karşı bir 
ittifak oluşturabilir ve ileride bu konsensüsün 
oluşması ve başarılı olması halinde Çin’in enerji 
güvenliğinde büyük bir tehdit oluşturabilir. Lider 
ABD’ye bakarsak rolü petroldeki gibi başroldür 
diyemeyiz fakat geçen sene petrolde olduğu gibi en 
büyük üretici yine ABD’dir. Ancak doğalgazın petrol 
gibi taşıma olanağının çok daha maliyetli ve zahmetli 
olduğu için temel avantaj boru hatlarının tüketici 
ülkelere yakınlığı ile Rusya’dadır. Ancak son 

zamanlarda gelişen teknoloji ile LNG doğalgaz 
taşıma yöntemi çıkmıştır fakat aynı bu taşıma 
yöntemi çok maliyetli ve zahmetli bir iştir. (Sevim, 
2012)

Sonuç
Enerji güvenliği dünyadaki çoğu ülkelerin ulusal 
güvenlik stratejilerinde çok önemli bir yerdedir. 
Hayatın çoğu alanında vazgeçilmez bir kaynak olan 
enerji, ülkelerin kalkınmasında başrol oynamaktadır. 
Bu sebeple küresel rekabette aktör veya lider olmak 
isteyen ülkelerin enerji güvenliğini esas alması 
şarttır. Bir ülkenin zengin petrol ve doğalgaz 
rezervlerine sahip olması şarttır ancak aynı zamanda 
küresel rekabette öncü güçlerin diğer ülkelere 
üstünlük kurması için dünyada genel olarak enerji 
güvenliğinde söz sahibi olması gerekir. Ülkeler ucuz 
enerji arz ederek kar etmek istemesi enerji 
güvenliğinin temel meselesidir, yani ülkeler enerji 
maliyetlerini minimuma indirerek ekonomik ve 
siyasi olarak güçlü konuma yerleşmek 
istemektedirler. Küresel rekabette enerji güvenliğinin 
bu kadar ön plana çıkmasının en önemli nedenini ise 
bu konu oluşturur.
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