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ENERJI  REKABETI VE DENIZ   
GÜVENLIĞINE ETKILERI

A. Beril TUĞRUL
İTÜ Enerji Enstitüsü

ÖZET

Bu çalışmada, “Enerji Rekabeti” ve “Deniz Güvenliği” konuları farklı 
yönlerden ele alınarak değerlendirmekte ve birlikte irdelenmektedir. Bu bağ-
lamda, dünyada ortaya çıkan sorunlara değinilerek, ülkemizi de yakından ilgi-
lendiren “Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği” üzerinde özellikle durulmaktadır. 
Enerji Rekabeti bağlamında (petrole sahip olmayan ülkeler açısından) başat-
lıkla enerji arz güvenliği açısından konuya yaklaşıldığı görülmektedir. Oysa 
enerji arz güvenliği kadar enerji talep güvenliğinin göz önüne alınması önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, söz konusu bu konuların önemi ve deniz güvenli-
ğine yansımaları ele alınarak açıklanmaktadır. Öz olarak,  bu çalışmada genel 
enerji güvenliği bağlamında yaşanan enerji rekabeti ve deniz güvenliği sorun-
ları ifade edilmektedir. Ayrıca, yaşanabilecek olası enerji-politik ve deniz gü-
venliği gelişmeleri de vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Güvenliği, Doğu Akdeniz, Enerji Güvenliği, 
Enerji Politikaları, Enerji Rekabeti
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GIRIŞ

Sanayi devriminin başlaması ve yaygınlaşmasıyla enerji kaynağı ihti-
yacı yadsınamaz şekilde artmış ve o döneme kadar çokça olarak kullanılan 
odun, enerji kaynağı olarak yetersiz kalmıştır. Önceleri, odunun yerini kömür 
almışken içten yanmalı motorların geliştirilmesi sonucunda (kalori değeri yük-
sek sıvı yakıt olan) petrol türevlerinin kullanımıyla birlikte petrol gereksinimi 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda tüm dünyada önce kömür ve takiben petrol ba-
şat enerji kaynağı olarak kullanılmış olup halen de kullanıla gitmektedirler 
(Şekil 1).

Kömür, dünyanın birçok yerinde bulunurken, petrolün dünyanın belirli 
bölgelerinde odaklandığı görülmektedir. Bu odak bölgeler arasında Orta Doğu, 
Avrasya ve Kuzey Afrika ülkelerinin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Oysa 
gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede petrol rezervi bulunmamaktadır 
(Şekil 2). Dolayısı ile petrole ulaşım ve petrolün taşınması sorunu ile birlikte 
ilaveten kaliteli kömürün taşınması sorunu da ortaya çıkmış olup bu bağlamda 
“Enerji Rekabeti” olarak niteleyebileceğimiz konu enerji politik olduğu kadar 
ekonomik ve siyasi sorunların da ana eksenini oluşturmuş olduğu gizlenmek-
tedir. 

Şekil 1 Dünya Enerji Kaynağı Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve Yakın 
Gelecek Projeksiyonu1

1  BP, (2011), Next Big Future. 
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Şekil 2 Dünya Petrol ve Doğal Gaz Talep ve Arz Bölgeleri Karşılaştır-
ması2

Öte yandan konu, taşımacılık açısından ele alınırsa; deniz yolu taşımacı-
lığı ekonomik açıdan genellikle öne çıkmaktadır. Bilhassa uzun mesafeler söz 
konusu olduğunda bu husus (bir seferde taşıma kapasitesi olarak) hem miktar 
ve hem de ekonomik açıdan tercih edilir olmaktadır. Farklı taşımacılık şekil-
lerinin karşılaştırmalı bir grafiği Şekil 3’te verilmektedir. Buradan görüldüğü 
üzere en uygun taşımacılık yolunun deniz taşımacılığı olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu durum petrol için de aynen geçerli olmaktadır. Dolayısıyla enerji politik 
olarak taşımacılık bağlamında bir deniz rekabeti gündeme gelmektedir.

Deniz bölgelerinde enerji rekabeti iki farklı açıdan gündeme gelmektedir. 
Bunlardan birincisi, denizyolları kullanılarak önceleri karalarda bulunan pet-
rolün ve daha sonraları da doğal gazın LNG formuna getirilerek deniz yoluyla 
talep bölgelerine taşınması olmaktadır. İkincisi ise 20. Yüzyılın son çeyreğinde 
ve özellikle de 21. Yüzyılda deniz bölgelerinde bulunan hidrokarbon rezervle-
rinin kendisi ve bunların yine karalara taşınması olmaktadır.

. 

2  RU, (2015),  Rice University Report
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Şekil 3 Taşımacılık Türlerinin Karşılaştırılması3

Petrolün taşınmasında ilk gelişen taşıma şekli denizler üzerinden olan 
taşımadır. Özellikle kara petrol kuyuları, deniz kıyılarına yakınsa ve uzak me-
safelere taşınması söz konusuysa, olabildiğince deniz yolu taşımacılığı tercih 
edilmektedir. Böylelikle özellikle 20. Yüzyılın ilk 3 çeyreğinde enerji kaynağı 
taşımacılığı bağlamında deniz taşımacılığı öne çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’n-
dan sonra ise giderek artan boyutlarda ve kapasitelerde tankerlerin inşasıyla 
petrolün taşımacılığının denizler üzerinden dünyanın çok farklı bölgelerine 
rekabet ortamları yaratılarak taşındığı gözlenmiştir. Bir başka deyişle, deniz 
rekabeti üzerinden hem deniz taşımacılığı lojistiğinin ve hem de tanker boyut-
larının katastrofik boyutlara ulaştığı gözlenmiştir. Halen de faklı boyutlarda 
tankerlerle, ancak çoğu kez de “katastrofik” olarak nitelenen devasa tankerler-
le petrol taşımacılığı yapıldığı gözlenmektedir. Söz konusu dünya petrol taşı-
macılığı deniz yollarına ilişkin ana arterler Şekil 4’de verilmektedir.

3 Y. Bayraktutan, M. Özbilgin, (2016), Uluslararası ve Yurtiçi Ticarette Taşıma Türlerinin 
Payı: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE 
Dergisi, 6(2): 405-436.
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Şekil 4 Dünya Petrol Taşımacılığı Yollarına İlişkin Ana Arterler4

Söz konusu ana arterler üzerinde önemli rekabetsel olaylar yaşanmış ve 
bilhassa güzergâh üzerinde liman ve ülkeler bu rekabetin oyun sahası olmuş-
tur. Petrol taşımacılığı yolları birçok liman ve ülkelere artı değer kazandırmış-
sa da zaman içinde lojistik destek alınan çeşitli liman, ülke ve bölgelerde çoğu 
kez de ortaya çıkan rekabetten kaynaklanan siyasi çekişme ve çatışmaların 
yaşanmasına da sebep olmuştur. Nitekim Şekil 3’de görülen petrol taşıma gü-
zergâhlarının karaya değdiği hemen her yerde sıcak çatışma veya kargaşalar 
yaşanmıştır. Bunlar arasında; Yemen, Somali, Sudan, Mısır, Vietnam, Kam-
boçya, Nijerya, Küba, Güney Afrika vb. gibi ülkeler sayılabilir.  

Öte yandan yaklaşık son 40 yılda doğal gazın kullanımı hayli yaygınlaş-
mış ve CO2 salımının daha az olması, kolay kullanılabilirliği ve iklim deği-
şikliğine karşı alınan tedbirler bağlamında tercih edilirliği ile doğal gaz talebi 
önemli artış göstermiştir. Dolayısıyla Doğal gazın da petrol gibi taşınması so-
runu gündeme gelmiştir. Doğal gaz pek çok bölgede boru hatlarıyla taşınmak-
tadır. Ancak, daha pahalı bir alternatif de olsa, özellikle uzak, denizaşırı böl-
gelere sıvılaştırılarak ve uygun özel gemilerle taşınması da mümkün olmuştur. 
Bir başka deyişle, kaynak bölgelerinden çıkarılan doğal gaz, LNG (Liquefied 
Natural Gas) olarak taşınabilmektedir. LNG taşıması için kullanılan ana arter 
denizyolları Şekil 5’de görülmektedir.

4  J.P. Rodrigue, (2003),  Population, Resources and Environment
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Şekil 5 Dünya LNG Taşımacılığı Yollarına İlişkin Ana Arterler5

Hemen fark edildiği (ve Şekil 4 ile Şekil 5’ten görüldüğü) üzere hem 
petrol ve hem de LNG ana arter deniz yollarının birbiri ile genel olarak örtüş-
tüğü gözlenmektedir. Bir başka deyişle hem petrol ve hem de LNG için benzer 
denizyolu hatları kullanılmaktadır. Bu da deniz rekabetini daha da pekiştiren 
bir unsur olarak kendini göstermiştir.

Bu hatlar incelendiği en stratejik olan ve riskli bölgelerin daha çok “dar 
suyolu” bölgeleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgeler içinde en çok öne çıkan 
dar suyolları; sırasıyla Hürmüz Boğazı, Malaka Boğazı, Süveyş Kanalı, Ba-
bülmendap Boğazı, Danimarka Geçişi, Türk Boğazları (İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları) ve Panama Kanalı olmaktadır. Bunlara Cebelitarık Boğazı da ekle-
nebilir.  Şekil 6’da denizyolu hatları, riskleri ile birlikte verilmektedir. 

Bu stratejik bölgelerle ilişkili öne çıkan denizler belirlenmek istenirse, 
kapalı deniz bölgelerinin öne çıktığı söylenebilir. Söz konusu kapalı bölge de-
nizleri olarak; Basra Körfezi, Akdeniz, Kızıldeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi 
sayılabilir. Bu denizleri, ilişkili olduğu riskli dar suyolu bölgeleriyle irdelemek 

5  S. Göss, (2019), LNG- Market Development Trends, IHS Markit.
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istersek de en stratejik deniz Akdeniz olmaktadır. Bir başka deyişle, sayılan 9 
stratejik geçiş bölgesinden 4’ü (Türk Boğazları, Süveyş Kanalı ve Cebelitarık 
Boğazı) Akdeniz çevresindedir.  

Şekil 6 Petrol ve LNG Denizyolu Hatlarında Riskli Dar Su Yolu Bölge-
leri6

Burada şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki; Akdeniz’de de, Doğu Akdeniz 
stratejik olarak daha çok öne çıkmaktadır. Zira riskli dar suyolu bölgelerinden 
3’ü (Türk Boğazları ve Süveyş Kanalı) bağlamında (hatta BabülMendep Bo-
ğazı da uzak ilintili olarak ilişkilendirilirse) Doğu Akdeniz’in kritik bir deniz 
rekabet bölgesi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile bu bölgenin deniz rekabeti 
ve deniz güvenliği açısından yadsınamaz öneme sahip olduğu söylenebilir.

Öte yandan gelişen teknoloji ile beraber petrol taşımacılığında boru hat-
ları da kullanılmaya başlanmış ve özellikle 21. Yüzyılda denizaltına döşenen 
boru hatlarıyla taşımanın öne çıktığı görülmektedir. Bu boru hatlarının hayata 
geçirilmesi söz konusu olan bölgeler de daha çok kapalı denizler olmaktadır. 
Nitekim petrol veya doğal gaz boru hatlarının hayata geçirilmiş olanlarından 
en önemlilerinin; halen Karadeniz’de Mavi Akım, Türk Akım-1, Türk Akım-2 
ve Baltık Denizinde döşenmiş olan Kuzey Akım-1 ve döşenmekte olan Kuzey 
Akım-2 olmaktadır (Şekil 7 ve Şekil 8). 

6 US-EIA, (2018), Energy Information Administration analysis based on Lloyd’s List Intel-
ligence, Panama Canal Authority, Eastern Bloc Research, Suez Canal Authority, and UNC-
TAD, using EIA conversion factors.
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Şekil 7 Karadeniz’de Döşenmiş Boru Hatları7

Şekil 8 Baltık Denizinde Döşenmiş Boru Hatları8

Bütün bunlardan ayrı olarak çağımızda, gelişen teknolojiyle denizlerde 
hidrokarbon rezervlerini değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Bir başka 
deyişle, yapılan araştırmalarla dünya denizlerinde rezervlerin hiç de yadsına-
mayacak miktarlarda olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla enerji rekabetini ve 
uzantısında deniz güvenliği konularını gündeme getirmiş bulunmaktadır. Dün-
ya denizlerindeki önemli rezerv bölgelerinden birinin yine Doğu Akdeniz ol-

7 Memurlarnet,https://www.memurlar.net/haber/502074/turk-akimi-gaz-boru-hatti-proje-
si-nin-guzergahi.html 

8  Enerji Portalı, https://www.enerjiportali.com/kuzey-akim-2-dogalgaz-boru-hatti/

https://www.memurlar.net/haber/502074/turk-akimi-gaz-boru-hatti-projesi-nin-guzergahi.html
https://www.memurlar.net/haber/502074/turk-akimi-gaz-boru-hatti-projesi-nin-guzergahi.html
https://www.enerjiportali.com/kuzey-akim-2-dogalgaz-boru-hatti/
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duğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’i, (Türkiye’yi de yakından 
ilgilendirmesi nedeniyle) ayrıca ele alarak incelemek yerinde olacaktır.

Doğu Akdeniz Deniz Rekabetinin Değerlendirilmesi

Doğu Akdeniz ele alındığında; bu bölge tarihte olduğu gibi farklı yönler-
den önem arz eden bir stratejik bir durum sergilemektedir.9 Ticaret yollarının 
yanı sıra enerji bağlamında da odak bölgesi olduğu anlaşılmaktadır. Enerji po-
litik açıdan ilk ele alınabilecek bir konu, enerji taşıma yollarını kontrol edebil-
me olanağı sağlayan bir konjonktürel coğrafyaya sahip olmasıdır. 

Şöyle ki; önemli bir petrol kaynak bölgesi olan Orta Doğu’dan, petrol 
ihtiyacı yüksek bir bölge olan Avrupa’ya (kara taşınmasını takiben) en kısa ve 
kullanışlı deniz yolu çıkışı esas itibariyle Doğu Akdeniz üzerinden olmaktadır. 
Son dönemde, özellikle Kuzey Irak’ta bulunan yeni rezervler ve bu bölgedeki 
olası yeni rezerv bölgeleriyle Suriye’de de yeni rezerv bölgelerinin olabilir-
liği, Doğu Akdeniz kıyılarında yeni terminal limanların oluşmasına gerekçe 
oluşturmuş bulunmaktadır.10 Bu bağlamda, bölge dışı ülkelerin ve aktörlerin 
bölgeye bakış açıları, dolayısıyla da Doğu Akdeniz’e verdikleri dikkat artmış-
tır. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’in doğu kıyısı enerji terminal limanları bölge-
si haline gelmiştir denebilir. Bu durum, siyasi ve güvenlik sorunlarını ortaya 
çıkarmıştır.

Terminal limanlar arasında; (halen terminal liman olan ve olası terminal 
limanlar olarak) Ceyhan, Banyas, Tripoli, Beyrut, Hayfa ve Askelon sayılabi-
lir. Bu limanlar arasında düşünülenin ötesinde bir rekabet yaşanmaktadır (Şe-
kil 9). Zira terminal limanını öne çıkarabilen ülke ve paydaşları Doğu Akdeniz 
deniz rekabetinde önemli avantaj sağlamış olacaktır. Bu bağlamda, sıcak çatış-
maların arka planını oluşturan bir rekabet yaşanmaktadır denebilir.

Öte yandan, Süveyş kanalı bağlantılı enerji taşıma yolları, son olarak 2. 
Süveyş Kanalının da 2015’de açılmasından sonra Doğu Akdeniz’i daha da 

9 A.B. Tuğrul, “Doğu Akdeniz’in Enerji Politik Açıdan Önemi”, 
  https://tasam.org/tr-TR/Yazar/9003/prof-dr-a-beril-tugrul , 29 Haziran 2018. (Akdeniz’de 

Fırsatlar; Ekonomi, Enerji ve Güvenlik (Opportunities in the Mediterranean Region  Econo-
my, Energy and Security- TASAM Yayınları’ndan Alıntı)

10  A.B. Tuğrul, “Günümüz Enerji Politiğinde Kıbrıs’ın Yeri ve Önemi”, Enerji Dünyası, Kasım 
2020, Sayı: 95, s: 10-11.

https://tasam.org/tr-TR/Yazar/9003/prof-dr-a-beril-tugrul
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önemli hale getirmiştir.  Bu bağlamda Doğu Akdeniz, geçmişten buyana sahip 
olduğu ticaret yollarına hâkim konumda olma özelliğini I. Dünya savaşından 
sonra enerji geçiş yollarını kontrol edebilme özelliğini de ekleyerek stratejik 
önemini pekiştirmiş olmaktadır. 

Şekil 9 Doğu Akdeniz Kıyılarında Birbiriyle Rekabet Eden Olası Olanlar-
la Beraber Enerji Terminal Limanları

Öte yandan, “Modern İpek Yolu” bağlamında “Bir Yol Bir Kuşak (One 
Belt One Road)” ve son olarak (projenin dallanması ve bir ile ifade edilecek 
yoldan öte olması nedeniyle artık) “Yol ve Kuşak” olarak nitelenen proje, özel-
likle 2000’li yıllarda kuvvetle gündeme gelmiş bulunmaktadır. Projenin hayata 
geçirilmesine ilişkin önemli gelişmeler de yaşanmaktadır.11 “Yol ve Kuşak” 
projesinin deniz hattı Doğu Akdeniz’den geçmekte ve dolayısı ile deniz reka-
betini pekiştirmektedir (Şekil 10). Projenin zaman içinde giderek kuvvetle ger-
çekleştirmesiyle Doğu Akdeniz deniz rekabetinin kompleksibilitesi artacaktır. 

11  A.B. Tuğrul, “Modern İpekyolu Projesine Enerji Politik Bir Bakış” Euro Newsport,  Tem-
muz-Ağustos 2018,  Sayı: 80,   s: 22-30.
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Şekil 10 “Bir Yol Bir Kuşak (One Belt One Road)” Projesi ve Doğu Ak-
deniz Deniz Rekabeti12

Bütün bunlardan ayrı olarak Doğu Akdeniz için enerji-politik açıdan bir 
diğer önemli husus; son dönemlerde Doğu Akdeniz deniz bölgelerinde bu-
lunan zengin hidrokarbon yatakları ve bilinenlerden daha fazlasının bulun-
masının bekleniyor olmasıdır. Halen, bulunan rezervler esas itibariyle Doğu 
Akdeniz’de Kıbrıs’ın güneydoğusundaki Afrodit Bölgesi ile İsrail karasuların-
daki Levitan ve Tamar bölgeleri bulunmaktadır. Ayrıca Mısır karasularında da 
önemli Zohr gibi rezervler bulunmuştur. Doğu Akdeniz’de bilinenlerden ayrı 
çok önemli rezervlerin varlığından bahsedilmektedir (Şekil 11). Bu konu deniz 
rekabetini kızıştırmış olup, “Münhasır Ekonomik Bölgeler” üzerinden güven-
lik boyutu ortaya çıkmış bulunmaktadır.

12  C. Inton, Mercator Institute for Chine Studies, Reuters, 24.03.2017.
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Şekil 11 Doğu Akdeniz Olası Hidrokarbon Rezervleri13

Ayrıca Doğu Akdeniz’de bulunmuş olan rezervler ve bulunması olası re-
zervlerin esas itibariyle Doğu Akdeniz bölgesinde deniz boru hatlarıyla Av-
rupa’ya taşınması düşünülmektedir. Bu konuda farklı alternatifler söz konusu 
olmaktadır. Bu durumda, bulunan ve bulunabilecek olan rezervlerin hangi gü-
zergâh üzerinden taşınacağı ve hangi ülkelerin “Münhasır Ekonomik Bölgesi 
(MEB)”nden geçeceği sorunu kendini göstermiştir. Dolayısıyla güvenlik bo-
yutu da olan inanılmaz bir rekabet yaşanmaktadır. 

13  Pytheas, Soil, Water & Life Solutions, 2012
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Şekil 12 Doğu Akdeniz Rezervlerinin Taşınmasına İlişkin Olası Enerji 
Hatları1415

Farklı seçenekler söz konusu olmakla beraber (Şekil 12) en rasyonel ve 
ekonomik yolun, hatların Türkiye üzerinden geçmesi olduğu gözlenmektedir. 
Böyle bir çözüm, hem fiziksel hem coğrafi ve hem de ekonomik açıdan diğer 
seçeneklere göre daha rasyonel görülmektedir.

 

SONUÇ

Görüldüğü üzere; deniz rekabeti çok boyutlu olup, diplomasinin ötesinde 
siyasi gelişmelere evrilebilme karakteri gösterebilmektedir. Bir başka deyişle 
deniz rekabetinin; önce siyasi sorunlara ve krizlere dönüşmesi çok mümkün 
olabilmekte ve bu durum kolaylıkla güvenlik boyutunu gündeme getirmekte-
dir (Şekil 13).

14 M. Harunoğulları, (2020). Eastern Mediterranean energy basin: International conflict and  
Competition on the Region. International Journal of Geography and Geography  Education 
(IGGE), 42, 455-481. 

15  Stratfor, EastMed, 2018.
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Şekil 13 Enerji Politik Unsurların Deniz Enerji Rekabeti ve Deniz Reka-
betinin Siyasi Sorunlara ve Güvenlik Sorunları Arasındaki İlişki.

Doğu Akdeniz; ticari, siyasi ve askeri açıdan olduğu kadar giderek arta-
cak şekilde enerji-politik açıdan da öne çıkmaktadır. Doğu Akdeniz’in enerji 
politik yapısı, hem dünya ve küresel güçler için ve hem de Türkiye için yadsı-
namaz önemli olup, aynı zamanda yadsınamaz rekabet unsurları içermektedir. 
Bir başka deyişle belirtilen farklı enerji-politik unsurlar ve paradigmalar deniz 
rekabetini gündeme getirmektedir. Bu durum hayli karmaşık bir rekabet ağır-
lıklı metaforu betimlemektedir. 

Dünyada konjonktürel dengelerin yeniden oluşuyor olduğu izlenimi edi-
nilmektedir. Hal böyleyken, Doğu Akdeniz deniz rekabeti, belki de tüm dünya 
deniz rekabeti içinde en dikkat çekicisidir denebilir. Bir başka deyişle, tanker-
lerle veya boru hatlarıyla taşıma, enerji rekabetinde rezerv bölgeler konusunda 
yaşanan rekabete ilaveten denizler bağlamında da kendini göstermiş bulun-
maktadır. Böylece de “Enerji Deniz Güvenliği” olarak niteleyebileceğimiz ko-
nuyu gündeme getirmiş bulunmaktadır. Öz olarak belirtmek gerekirse, Doğu 
Akdeniz deniz rekabeti stratejik karakter taşımakta olup, siyasi ve ekonomik 
veçhesiyle Deniz Güvenliğini olduğu kadar genel güvenliği de etkiler boyut-
larda olduğu gözlenmektedir. 


