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Abstract
The Gulf of Basra is the main artery of the global oil market (termed Gulf of Basra in Turkey, the Arabic Gulf 
by Arab countries and the Persian Gulf by Iran and most other Western countriess). All the tanker vessels 
from this area have to pass through the Strait of Hormuz. In this article, the geographic location of the Strait 
of Hormuz is described first. Then, in the following sections, there will first be an evaluation of risk scenarios 
concerning the Strait of Hormuz, and followed by the section on looking at the possibile options based on 
these events. The subsequent section would further look at what specific options Turkey has in the face of a 
crisis. The conclusion will attempt to make some assesments and forecasts. 

Hürmüz Boğazı, dünya petrol tankerlerinin çoğunun geçtiği, Basra körfezini Umman körfezi ve Hint Okyanusuna bağlayan stratejik bir bölgedir.
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Oman’a bağlı Musandam yarımadasının olduğu eyaleti ve Ras Mu-
sandam kenti, Petrol ve Doğalgaz tankerlerinin geçit noktasında bu-
lunan bu boğaz, Basra Körfezi’nin en stratejik bölgesi konumundadır. 

Giriş

Dünya petrol piyasasının atar damarı olarak ka-
bul edilen Basra Körfezinden geçen tankerlerin 
tamamı Oman ile İran arasındaki Hürmüz bo-
ğazından geçmektedir. (Türkiye’de Basra körfezi 
terimi kullanılır, aynı bölgeyi Arap ülkeleri Arap 
Körfezi, İran ve diğer birçok batılı ülke ise Pers 
Körfezi olarak adlandırmaktadır). Bu makalede 
öncelikle Hürmüz Boğazının konumundan bah-
sedilecektir. Ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili 
olası kriz senaryoları değerlendirilip bir sonra-
ki bolümde de seçenekler gözden geçirilecektir. 
Ardından da Türkiye’nin olası krizler karşısında 
neler yapabileceği irdelenip, Sonuç kısmında, 
geleceğe yönelik bazı değerlendirmelerde ve tah-
minlerde bulunulacaktır. 

Soğuk Savaş’ın ardından ve bilhassa 11 Eylül son-
rası dönemde, Güvenlik Çalışmaları literatürün-
de risk yönetimi stratejileri geçmişe oranla da-
ha çok yer almaktadır.1 Geçmişte ülkelerin milli 
güvenlik algılarını daha ziyade yakın tehditlerle 
mücadele etme planlarına dayanmaktayken, gü-
nümüz ulusal veya uluslararası risk algıları çok 
daha değişken, belirsiz ve uzun süreli olabilmek-
tedir. 11 Eylül sonrası dönemde ülkelerin güven-
liği çok daha belirsiz, kompleks, değişken ve çok 
boyutludur. Kaldı ki küreselleşme sonucu devlet-
ler artık birbirlerine daha bağımlı hale gelmişler 
ve bir yerdeki olay dünyanın geri kalanını etki-
leyebilmektedir. Bu bağlamda, küresel dünyada 
risk  ‘...Devletlerin ve toplumların bir dizi küresel 
ekonomik, askeri, sosyal ve siyasi süreçler ve iliş-
kiler sonucu entegrasyonunun ürünüdür ve bun-
dan kaynaklı olarak da sistemik değişim ve şokla-
ra karşı hassasiyet (kırılganlık)...’2 olarak tanımla-
nabilir. Hürmüz boğazı üzerindeki belirsizlik de 
İran ile Batı arasındaki olası bir gerginlik sonucu 

bir deniz yolunun tıkanması veya aksaması du-
rumunda dünya petrol piyasalarının bundan et-
kilenip, ekonomik, askeri ve siyasal etkilerin ne 
derece küresel olabileceğinin örneğidir.  

Hürmüz Boğazı’nın konumu

Hürmüz Boğazı, dünya petrol tankerlerinin ço-
ğunun geçtiği, Basra körfezini Umman körfezi ve 
Hint Okyanusuna bağlayan stratejik bir bölgedir. 
Oman Sultanlığı’nın geri kalan toprakları ile ka-
ra bağlantısı olmayan Musandam Yarımadası ve 
İran arasında bulunmaktadır.3 Musandam yarı-
madası ile Oman Sultanlığı’nın geri kalan kısmı 
arasında Birleşik Arap Emirlikleri vardır. Oman’a 
bağlı Musandam yarımadasının olduğu eyaleti ve 
Ras Musandam kenti, Petrol ve Doğalgaz tanker-
lerinin geçit noktasında bulunan bu boğaz, Basra 
Körfezi’nin en stratejik bölgesi konumundadır. 

Körfez petrollerinin büyük çoğunluğu, tankerler 
aracılığıyla Hürmüz Boğazından geçerek dünya 
piyasalarına ulaşmaktadır. Oman Sultanlığına 
bağlı bu yarımadanın stratejik değerinin Pana-
ma kanalı, Malaka boğazı, İstanbul ve Çanakkale 
boğazları ve Süveyş kanallarından bile daha fazla 
olduğu düşünülebilir. 

Hürmüz Boğazının her noktası dev petrol tan-
kerlerinin geçişi için uygun değildir. Musandam 
yarımadası, Hürmüz boğazı boyunca büyük tan-
ker ve gemilerin geçişleri için en elverişli nok-
tadır. Bu nedenle, uluslararası deniz ticaretinin 
ve petrol sevkiyatının aksamaması için Oman’a 
büyük görev düşmektedir. Oman’ın bu eyaleten 
kara yoluyla kopuk olması buranın yönetimini 
önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Son zamanlar-
da, İran ile ABD arasındaki gerginlikler, Aden 
Körfezi ve Somali’de yaşanan deniz korsanları 
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saldırıları ile Yemen’de yaşanan iç olaylar sebebi 
ile Hürmüz Boğazının güvenliğinin sağlanma-
sı gerek Batı gerekse Körfez ülkelerince büyük 
önem teşkil etmektedir. Hürmüz Boğazının en 
dar olduğu, kuzeyde İran’ın, güneyde Oman’a 
ait Musandam yarımadasının yer aldığı noktada, 
mesafe 34 mil’e kadar inmekte, kilit geçit nokta-
larında giden ve gelen tanker trafiği için sadece 
2 millik bir koridor ve buna ilaveten yalnızca 2 
millik bir tampon bölge kalmaktadır. Bu durum, 
dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık %40’ının 
(kimilerine göre bu rakam daha da fazladır) ve 
LNG tankerlerinin de büyük bölümünün Hür-
müz boğazından geçtiği göz önünde bulunduru-
lursa, risk senaryoları için hakikaten önemli bir 
husus olarak ortaya çıkmaktadır.4 

Hürmüz boğazı gibi dünya petrolünü, petrol 
fiyatlarını etkileyebilecek bir stratejik geçitin 
(Choke Point) askeri bir çatışma sonucu kapan-
ma olasılığı, sevkiyatın aksaması ve dolayısı ile 
dünya ekonomisinin büyük bir krize girme du-
rumu, hem ülkeleri hem de şirketleri yakından 
ilgilendirmektedir. Çünkü olası bir askeri çatış-
manın askeri ve güvenlik maliyetleri bir yana, 
ulaşım ve lojistik sektörleri ile petrolden elde 
edilen elektriği ve diğer yan ürünleri kullanan 
pek çok farklı sanayi dalları ve sektör bu durum-
dan önemli ölçüde etkilenecektir. Konutlarda 
kullanılan petrol ve doğalgaz’ın emtia olmaları-
na rağmen finansal piyasalar üzerine etkileri de 
büyüktür. Ayrıca, yoğun enerji gereksinimi olan 
sanayiler de artan fiyatlardan etkileneceğinden 
dolayı firmaların genel anlamda üretim maliyet-
leri ciddi biçimde artacaktır. Zaten durgun olan 
dünya ekonomisinin canlanması iyice zorlaşıp, 
Avro krizinin devam ettiği Avrupa Birliği de da-
ha derin bir buhran içerisine girebilir. Kaldı ki 
fiziksel açıdan orduların ve savunma sanayilerin 
de Petrol’e ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda, olası 
senaryolar, bu senaryoların gerçekleşmesi duru-
munda olası seçenekler ve Türkiye’nin olası bir 
kriz durumunda neler yapabileceği analiz edil-
melidir.

Hürmüz Boğazı ile ilgili olası senaryolar

Uluslararası güvenlik çalışmaları, finans piya-
saları, sigortacılık sektörü, deniz taşımacılığı ve 

enerji piyasaları açısından risk analizi ve risk 
haritalarının oluşturulması önem taşımaktadır. 
Bilhassa, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 
projesi gibi büyük yatırımlarda ve enerji geçiş 
yollarında kritik altyapı ve fiziki güvenliğinin de-
ğerlendirilmesi açısından, hattın güvenlik zafiye-
ti verebilecek bölümlerinin belirlenip risk harita-
sı oluşturulmaktadır. İran’ın en son Birleşik Arap 
Emirlikleri ile yaşamakta olduğu bazı adaların 
hakimiyetiyle ilgili kriz ve ABD ile yaşanan ger-
ginlikler sonucu, Hürmüz boğazı ile ilgili olası 
senaryolar yeniden gündemdedir.

Körfezdeki krizin ağırlıklı olarak iki nedenle 
çıkabileceği düşünülmektedir. Bunlardan ilki 
Körfez’deki Arap Ülkeleri ve İran arasındaki bir 
gerginlik, ikincisi ise İran’ın nükleer programı ile 
bağlantılı bir krizin çıkma olasılığıdır. Yakın za-
manda Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında 
hakimiyeti tartışmalı adalar örneğinde olduğu 
gibi bazı olayların gerginlikleri artırabileceği ve 
hatta sıcak çatışma olasılığını artıracağı bekle-
nebilir. Unutulmamalıdır ki daha önce de İranlı 
yetkililer, çeşitli düzeylerde Hürmüz boğazının 
kapatılması ihtimali ve Bahreyn’deki iktidar ile 
muhalefet arasındaki gerginlikle ilgili çeşitli de-
meçlerde bulunmuşlardır. Örneğin, çoğu Şii nü-
fusa sahip Bahreyn’de halihazırda yaşanmakta 
olan iç gerginlik bölgede tansiyonun yükselme-
sine sebep olabilir. Benzer şekilde, Suriye’de de-
vam etmekte olan olaylar sonucunda Sünni-Şii 
fay hattının kırılması bağlamında yaşanabilecek 
olaylar söz konusu olabilir. 

İran’ın nükleer programının da kriz, gerginlik ya-
ratma,  hatta çatışmaya neden olma olasılığı ol-
dukça kuvvetlidir. İran ısrarla nükleer programı-
nın barışçıl ve enerji için olduğunu belirtirken, 
Batılı ülkeler söz konusu programın açık ve şef-
faf yürütülmediğini, Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’nın denetimlerini etkin biçimde yapama-
dığı gerekçesiyle İran’ın nükleer programını şüp-
heli bulmaktadırlar. Türkiye ise komşu İran ile 
doğrudan karşı karşıya gelmemeye özen gösterip 
müzakereler ve diplomatik yollar ile meselenin 
çözülmesi konusunda gayret sarf etmektedir. 
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Bu nedenlerden dolayı aşağıda sıralanan senar-
yolar gerçekleşebilir: 

1) Savaş durumu; 

Diplomasinin çözüm üretme konusunda başa-
rısız olması durumunda akla gelen senaryoların 
başında savaş durumu gelmektedir. Gerek Suriye 
veya Körfez bölgesi ülkeleri üzerinde yaşanabi-
lecek gerginlikler, gerekse nükleer programın İs-
rail ve/veya ABD tarafından doğrudan bir tehdit 
olarak görülmesi sonucu bir savaş çıkma olasılığı 
gündemden düşmemektedir. Senaryolar arasın-
da en çok tartışılan, savaş durumunda, İsrail’in 
tek taraflı mı hareket edeceği, yoksa ABD’nin 
mecbur hissedip devreye girmesi ile İsrail’in de 
içinde bulunduğu bir koalisyon ile mi savaşa gi-
rileceği yönündedir.  
     
a) İsrail’in tek taraflı saldırması 

İsrail devletinin tek taraflı hareket etme olasılığı 
göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Çün-
kü İran’ın nükleer programının hangi eşikte teh-
dit oluşturabileceği konusunda farklı algılar söz 
konusudur. 

İsrail hazır kendi vuracak kapasitesi varken İran’ı 
vurabilir. Mart ayında Obama ile Netanyahu ara-
sındaki görüşmede, Netanyahu, İsrail’in kendi 
ulusal güvenliği ile ilgili kararlarda tek başına 
hareket etme hakkında sahip olduğunu dünya 
kamuoyuna duyurmuştur.5
   
b) ABD önderliğinde çok yönlü bir koalisyon 

ABD’nin bütün diplomatik seçenekler denendik-
ten sonra askeri seçenekleri değerlendireceği dü-

şünülmektedir. Bilhassa 2012 başkanlık seçimle-
ri öncesi, Afganistan ve Irak’tan geri çekilme söz 
konusuyken İran’a yönelik bir askeri müdahale-
nin gerçekleştirilmesi düşük bir olasılık olarak 
görülmektedir.

Savaş senaryoları çok tartışılmakla beraber gene 
de çok yakın gelecekten ziyade daha orta vade-
de olma ihtimali söz konusudur. Amerika’da ve 
Fransa’da seçim yılı olmasının yanı sıra, Rusya 
ve Çin gibi diğer küresel güçler de öncelikle dip-
lomatik yolların denenmesi konusunda ağırlık 
koymaktadırlar.

2) Abluka durumu; 

İran ile Körfez ülkeleri arasında gerginliğin art-
ması durumunda veya Hürmüz boğazına yönelik 
bir gerginlikte, sıcak çatışma gerçekleşmese bile, 
ABD’nin İran’a yönelik yürürlükte tuttuğu eko-
nomik yaptırımlara ilaveten, bölgedeki donan-
masıyla abluka uygulama ihtimali bulunmakta-
dır. Birçok ileri gelen Amerikalı uzman, İran ile 
yaşanan Nükleer gerginlik ile 1962’de yaşanan 
Küba Füze Krizi arasında benzerlik görüp bağ-
lantı kurmaktadır.6 Ancak, Küba’nın ada oluşu 
ablukaya alınmasını kolaylaştırmaktaydı. İran’a 
benzer bir abluka uygulanmasının çok daha zor 
olması beklenmekte ve istenilen verimin alınıp 
alınmayacağı da tartışma konusu olmaktadır. 

3) Tansiyonun daha da yükselme olasılığı (do-
nanmaların karşı karşıya gelmesi);

Hürmüz boğazında Amerika ve İran çok sayıda 
tatbikatlar yapmaktadır. Donanmaların, eninde 
sonunda bu tatbikatlardan biri sırasında bir şe-
kilde karşı karşıya gelip, tahrik edici manevralar 
yapma olasılıkları mevcuttur.

İran ile Körfez ülkeleri arasında gerginliğin artması durumunda sıcak 
çatışma gerçekleşmese bile, ABD’nin İran’a yönelik yürürlükte tuttu-
ğu ekonomik yaptırımlara ilaveten, bölgedeki donanmasıyla abluka 
uygulama ihtimali bulunmaktadır.
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Geçtiğimiz aylarda, İranlı bazı askeri yetkililer, 
Amerikan gemilerinin Basra Körfezindeki var-
lığı ile ilgili tehtid edici ifadeler kullanmışlardır. 
ABD’de, İran’a gözdağı vermek üzere büyük çaplı 
bir tatbikat düzenleyerek Körfez’de güç göste-
risinde bulunmuştur. Gelecekte tansiyonu çok 
daha yükseltebilecek manevraların olma olasılığı 
vardır.  

4) Ambargo ve çeşitli yaptırımlar

Yakın zamanda gerçekleşmesi en büyük olasılık 
olan ambargo ve yaptırımlara aslında ABD şim-
diden başlamıştır. Türkiye’nin de bu konuda ta-
rafsız kalması giderek zorlaşmaktadır. Diploma-
sinin sonuç vermemesi durumunda gelecek dö-
nemde İran’a yapılacak ticarete ambargo, İran’a 
çeşitli malzemelerin satışının yasaklanması, İran 
ile iş yapan şirketlerin de yasaklı firmalar listesi-

ne girmesi gibi çeşitli yaptırımların önümüzdeki 
dönemde artması olasıdır. 

Her hâlükârda, Savaş riskinin gerçeğe dönüşmesi 
büyük bir kriz yaşanmasına sebep olacaktır. Yani, 
ilk seçenek gerçekleşirse Hürmüz boğazı’nın ka-
patılabileceği öngörülmektedir. İkinci ve üçün-
cü seçeneklerde ise tanker trafiği yavaşlamakla 
beraber tamamen kesilmeyebileceği düşünül-
mektedir. Son seçenekte ise Hürmüz Boğazı’nın 
tanker trafiğinin önemli sayılabilecek ölçüde et-
kilenmeyeceği, ancak riskin daha üst seviyede 
olacağı varsayılmaktadır. Bütün yukarıda belir-
tilenler göz önünde bulundurulursa, diplomasi-
nin olumlu netice verip belirtilmeyen beşinci bir 
senaryonun, yani meselenin diplomatik yollarla 
çözülme ihtimalinin, ne derece önemli olduğu 
görülmektedir. 

ABD’de, İran’a gözdağı vermek üzere büyük çaplı bir tatbikat düzenleyerek Körfez’de güç gösterisinde bulunmuştur.
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Kriz durumunda olası gelişmeler ve seçenek-
ler nelerdir?

Yukarıdaki risklerin krize dönüşmesinden sade-
ce bölge ülkeleri değil bütün dünya etkilenecek-
tir. Olası gelişmeler doğrultusunda petrol akışını 
sağlamak için bazı seçeneklerin irdelenmesinde 
yarar vardır.

Dünya petrol fiyatlarında ani bir çıkış ya da 
dalgalanma oluşması ilk akla gelen sonuçlar 
arasındadır. Öte yandan, Libya krizi sırasında, 
uluslararası piyasalarda ve ülkelerde bulunan 
petrol stoklarının yeterliliği anlaşılınca petrol 
fiyatlarındaki yukarı doğru seyirin uzun süreli 
olmadığı da akla gelebilir. Ancak, Libya’nın üre-
tim miktarı ile Basra Körfezinden geçen dünya 
petrol ticaretinin en az %40’ını kapsayan miktar 
çok farklı boyuttadır. Kaldı ki Libya’da yaşanan 
hadiseler sonrasında dahi petrolün varili 120 do-
lar seviyelerine ulaşmıştır. Bu durum son dere-
ce düşündürücüdür. Çok daha büyük kesintilere 
sebep olabilecek Hürmüz Boğazı’nın kapanması 
durumunda, fiyatlarının tavan seviyesinin rekor 
düzeyde yüksek olabileceğini tahmin etmek zor 
olmasa gerekir. Bu riski minimize etmek adına 
bazı seçenekler gündemdedir. 

Bu seçenekler:

A) Körfez ülkelerinin alternatif boru hatları 
ile petrol sevkiyatına devam etmeleri;

Öncelikle, Körfez ülkelerinin petrol ve doğalgaz 
ihracat opsiyonlarına kısaca bakmakta yarar var-
dır.  Boru hatlarının geçebileceği 3 önemli alter-
natif göze çarpmaktadır. 

i)    Suudi Arabistan toprakları üzerindeki doğu-
batı boru hatları
ii)   Irak toprakları üzerinden, Kerkük-Yumurta-
lık ile Akdeniz’e ulaşmak. 
iii)  BAE’nin Hürmüz Boğazını by-pass eden A-
buDhabi-Fujairah petrol boru hattı.  

 i) Bunlardan ilki, Suudi Arabistan toprakla-
rında bulunan (Doğu-Batı boru hattı gibi) 
mevcut petrol ve doğalgaz boru hatlarının 

kullanılmasıdır. Halen devam etmekte olan 
projelere ilaveten, Suudi Arabistan’ın doğu-
sundaki esas petrol bakımından zengin böl-
genin, ülkenin batısıyla bağlantısının daha da 
geliştirilmesi gerekmektedir. Burada düşün-
dürücü olan unsur Suudi Arabistan’dan son-
ra boru hattının Avrupa’ya ulaşabilmesi için 
Mısır, Lübnan, Suriye veya Türkiye üzerinden 
geçmesi gerektiğidir. Kaldı ki Aden körfezi 
ve Somali açıklarındaki korsan faaliyetleri 
yüzünden de Ümit burnunu dolaşacak veya 
Uzakdoğu’ya gidecek tankerlerin sevkiyatının 
da çok kolay olmayacağı ve ilave risk altında 
olacağı gerçeklerini de göz ardı etmemek ge-
rekmektedir.  

 
 ii) Basra körfezi ülkelerinin, Hürmüz boğazı-

na alternatif akla gelen bir diğer seçenekleri 
de mevcut Kerkük-Yumurtalık petrol boru 
hattının kullanılmasıdır. Ancak, Irak’ın istik-
rarsızlığı ile mevcut Irak başbakanı Nuri El 
Maliki hükümetinin Türkiye ile yaşamakta 
oldukları bazı soğuk diyalogların da bu seçe-
neğin ne derece gerçekçi oluğunun sorgulan-
ması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. 

 iii) Yukarıdaki boru hatlarının çoğunun ba-
kım ve onarımının yapılması gerekliliğinin 
yanında mevcut kullanımdan çok daha bü-
yük kapasitelerde petrol geçirebilmeleri ge-
rekmektedir.7 BAE ile Katar gibi birçok kör-
fez ülkesi, Türkiye üzerinden geçecek petrol 
veya doğal gaz boru hattını uzak bir seçenek 
olarak değerlendirmektedirler. Diğer taraf-
tan, enerji tedarikçisi olan bir ülkenin, ener-
ji güvenliği bakımından da alternatif bir hat 
geliştirilmesinde yararlı olduğu konusunda 
yeterli bilince sahiptirler. Bu ülkeler, Hürmüz 
boğazının kapanmayacağını düşünmekte, ka-
panması durumunda da başta, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin geliştirdiği ve Abu Dhabi ile 
Hint okyanusu üzerindeki Fujairah arasın-
daki petrol boru hattına güvenmekte, başka 
boru hattı projelerini şimdilik tercih etme-
mektedirler. Petrolün yanı sıra doğalgaz için 
de alternatif seçeneklerin ve boru hatlarının 
düşünülmesi gerekmektedir. Gerilim olası-
lığının ileride daha da artması durumunda, 
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Türkiye üzerinden güvenli bir boru hattı op-
siyonu tekrar cazip hale gelebilecektir. 

Tüm bu seçeneklerde körfez ülkeleri bir şekilde 
dünya piyasasına petrol sevkiyatını sürdürebil-
mekle birlikte, aksamalar kaçınılmaz olacaktır. 
Kaldı ki Petrol fiyatları kadar geçtiğimiz yıllarda 
spekülasyona maruz kalmış meta da pek yoktur. 
Bu durumda, yukarıdaki çözümler, olası şokları 
hafifletmekle beraber riskleri tamamen ortadan 
kaldıracak nitelikte değildir.
 
B) ABD ve Fransa gibi pek çok ülkenin strate-
jik kaynaklarını devreye sokmaları;

ABD ve Fransa gibi ülkelerin stratejik petrol 
rezervlerini devreye sokmaları son çare olarak 
gözükürken, yakın zamanda böyle bir olasılı-
ğın gerçekleşmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır. 
Son aylarda duyulan yeni bir gelişme de Fransa 
ve ABD’nin stratejik petrol rezervlerini devreye 
sokmaya başlayacaklarına yöneliktir.8 Bu durum, 
olası bir kriz anında iç piyasadaki sıkıntının ve 
istikrarsızlığın minimum düzeyde olmasına yö-
nelik tedbirlerdir.

C) OPEC ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin be-
yan ettikleri gibi üretimlerini arttırmaları; 

Suudi Arabistan’ın üretimi arttırma açıklaması 
da tedarikçi ülkelerin arz arttırma seçeneğini kul-
lanabilecekleri yönünde ümit vermektedir. Suu-
di Arabistan, üretimi arttırarak kendi üretimini 
satıp onun yerine de diğer körfez ülkelerininkini 
stoklayabilir. Ancak gene de yüklü miktarlardan 
dolayı bunun çok kolay olamayabileceğide göz 
önünde tutulmalıdır. Ayrıca, tedarikçi ülkelerin 
üretimi sadece sınırlı bir biçimde arttırıp daha 
az petrolü daha pahalıya satabilme cazibesinden 

kolay kolay vaz geçemeyecekleri gerçeği de göz 
önünde bulundurulmalıdır.    

Yukarıdaki söz konusu üç seçenek küresel piya-
saları biraz olsun rahatlatıp olası krizin etkilerini 
yumuşatmaya yönelik olmakla beraber, tamamen 
önleyebilme ihtimalleri de düşüktür. Dolayısıyla 
kriz anında, her ülke farklı etkileneceğinden ola-
sı krize karşı neler yapabileceğini planlamalıdır. 
Bütün seçeneklerin aynı anda gerçekleşmesi du-
rumunda piyasalar nefes alabileceği gibi, alterna-
tif boru hatlarının yetersiz kalması, stratejik kay-
nakların devreye sokulmakta geç kalınması ya da 
OPEC ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin üretimi 
sınırlı arttırıp pahalıya satma cazibesine kapıl-
maları durumunda ise şimdiden öngörülmesi 
zor olan çok ciddi boyutta krizler yaşanabilir.

Türkiye Olası Krizde Neler Yapabilir 

Türkiye’nin net olarak kısa ve orta vadede yap-
ması gerekenlere bakılınca, çok hızlı hare-
ket edilmesinde yarar olduğu görülmektedir. 
Türkiye’nin, Hürmüz boğazının kapanması du-
rumuna karşın tedbirlerini derhal bugün alması 
gerekmektedir.  Bunlardan bazıları; 

1) Orta-Asya ve Kuzey Afrika gibi alternatif kay-
naklara yönelmek 
Türkiye’nin ilk aşamada alternatif pazarlardan 
petrol tedarik etmesi gerekmektedir. Orta-Asya 
ve Kafkasların yanı sıra, Libya gibi diğer Kuzey 
Afrika ülkelerinden de petrol alma seçenekleri-
nin gözden geçirmesinde fayda vardır. Fakat pet-
rolün Hazar denizi gibi İran’a yakın bölgelerden 
Türkmenistan ve Kazakistan’a ulaşması ancak 
uzun dönemde sağlanabileceğinden kriz esna-
sında bu seçenek ilk etapta yetersiz kalabilir. 

Orta-Asya ve Kafkasların yanı sıra, Libya gibi diğer Kuzey Afrika ül-
kelerinden de petrol alma seçeneklerinin gözden geçirmesinde fayda 
vardır.
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2) Enerji Verimliliğine ve Yenilenebilir Enerji Ya-
tırımlarına önem vermek
İkinci olarak, Türkiye enerji verimliliği ile yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına daha çok önem ver-
melidir. Türkiye’nin enerji verimliliğini arttırmak 
adına geçmişte yoğun çabaları olmuştur ve halen 
de olmaktadır. Ayrıca Türkiye, başta rüzgâr ol-
mak üzere, son yıllarda yenilenebilir enerji yatı-
rımlarını da ağırlık vermektedir. Ancak, her iki 
açıdan da bunlar hem uzun soluklu olup hem de 
petrolün yerini kısa zamanda almaları, şu an iti-
bariyle güç gözükmektedir. 

3) Akdeniz ve Karadeniz’de Petrol ve Doğalgaz 
arama faaliyetlerine devam etmek
Üçüncül olarak, Türkiye mutlaka ve mutlaka 
Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetle-
rini sürdürerek hızlandırmalıdır. Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi ile İsrail’in sürdürdükleri faaliyetler-

den rahatsız olan Türkiye’nin, bir an önce ken-
disinin de benzer faaliyetlerde bulunması gerek-
mektedir. Bu vesile ile önemli kaynaklar bulma 
olasılığı da bulunmaktadır.

4) Nükleer santral yapılmasını hızlandırmak 
Dördüncü olarak, Türkiye’nin net biçimde kısa 
ve orta vadede yapması gerekenlere bakılınca, 
belki de nükleer enerjinin bu kadar uzun yıllar-
dır düşünülüyor olmasının nedeni daha da iyi 
anlaşılabilir. Nükleer enerji santrallerinin yapı-
mı, hakikaten, çevre açısından uzun dönemde 
atık konusunda ciddi sıkıntı vermesi,  depremler 
gibi doğal felaketler ve olası kazalar sonucunda 
insan yaşamı üzerindeki negatif etkileri nedeni 
ile büyük tepkiler almaktadır. Nükleer enerjinin, 
HES’lerden çok daha tartışmalı olmasının yani 
sıra, böyle bir santralin yapımına bugün başlansa 
dahi tamamlanmasının uzun yıllar sürebileceği 

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerini tamamen şeffaf ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini sağlamalıdır.
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unutulmalıdır. Fakat bu gibi risk analizlerinde 
neden nükleer enerjinin çeşitli hükûmetlerin 
gündemine geldiğini anlamak mümkündür. 

5) Ulusal Kömür ve Linyit kaynaklarını değerlen-
dirmek
Beşinci seçenek ise Türkiye’nin ulusal kömür ve 
linyit kaynaklarını işletmesini geliştirmesidir. Bu 
konuda çeşitli iddialar ortaya atılmaktadır, ancak 
uygulamanın ne derece verimli olabileceğini an-
lamak adına daha fazla çalışma yapılması gerek-
mektedir. (Güney Afrika örneği).9 Ayrıca kömür 
ve linyitin de çevreye verebileceği olumsuz etki-
leri de düşünmekte yarar vardır.

6) Kriz öncesinde enerji stoklarının azami düzey-
de tutabilmek
Son olarak da, kriz öncesinde enerjinin depolan-
ması akla gelmektedir. Enerji stoklarının 2-3 ay 
ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede tutulması 
önem arz etmektedir. Bir diğer alternatifte de 
Iran-Irak savaşında olduğu gibi savaş boyunca 
ticarete devam edebilmek ve depolayabilmek-
tir.  Fakat bu seçenek de zor gözükmektedir. Zi-
ra İran-Irak savaşında iki bölgesel güç mücade-
le ederken bu yeni olası krizde, ABD ya kendisi 
doğrudan ya da Israil aracılığı ile taraf olacaktır. 

Türkiye’nin stok düzeyinin belli bir ölçüde art-
tırırken bu konuda çok büyük bir beklenti içe-
risinde de olmamak gerekir. Ulusal kaynakların 
etkin biçimde değerlendirilmesi ise yıllardır bah-
sedilen ancak şimdiye kadar yapılamamış bir se-
çenektir. Nükleer santral de aynı şekilde yıllardır 
gündemde olup yapılamayan, bugün başlanması 
durumunda dahi tamamlanması yıllar alacak bir 
seçenektir.  Dolayısıyla Türkiye için en olası seçe-
nek, halihazırda yapılmakta olan, alternatif teda-
rikçi ülkelerdeki kaynaklara yönelmek ve çeşitli 
alanlardaki enerji verimliliğinin arttırılmasıdır. 
Akdeniz ve Karadeniz’deki mevcut arama faali-
yetlerinin artması da bu bağlamda önem arz et-
mekle beraber, istenilen neticenin elde edilip e-
dilemeyeceği konusunda kesin bir durum yoktur.  

Sonuç

Başta Türkiye olmak üzere, gerek İran gerek 
ABD Körfez Ülkeleri ve hatta İsrail için en iyi 
neticenin çok taraflı uluslararası diplomasinin 

ve yapılacak diplomatik müzakerelerin olumlu 
sonuç vermesidir. Olası bir savaşın bütün taraf-
lar için çok ağır sonuçları olacağı, ekonomik ve 
enerji endişelerinden çok daha önemli olan can 
kaybına neden olacağı ve sivil halkların güven-
liğinin olumsuz etkileyeceği bilinci ile mesele-
nin diplomatik müzakereler ile çözülmesi tercih 
edilmelidir. 

Ancak, daha evvel uluslararası denetimlerde 
gösterilen şeffaflığın ve İran’ın tutumunun güven 
verici olarak bulunmaması bu ülkenin müzake-
reler sonucu verilecek taahhütlere uyup uyma-
yacağı konusunda da kafalarda soru işaretleri 
bırakmaktadır. Dünyanın en zengin doğal kay-
naklarına sahip bir ülke olmasına karşın, sivil 
dahi olsa bir nükleer enerji programının ve bu-
nunla beraber bir füze programının bulunmasını 
da birçok bölge ülkesi büyük şüphe ile karşıla-
maktadır. İranlı yetkililerin acilen uluslararası 
toplumun taleplerine uyması, nükleer program 
ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dene-
timlerini tamamen şeffaf ve güvenilir bir şekilde 
sürdürmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra, 
yapılacak diplomatik müzakerelerin zaman ka-
zanmak adına olmadığını da göstermek adına, 
bu müzakerelerin sonucunda verilecek taahhüt-
leri ciddi ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri ge-
rekmektedir. Bölge adaları ya da ülkeleri ile ilgili 
çeşitli seviyede İranlı yetkililerin yapmış olduk-
ları açıklamalar ve neredeyse her sene Türkiye’ye 
yapılan doğalgaz sevkiyatında sebepsiz kesintile-
rin olması da İran’ın geçmiş güvenilirliğinin sor-
gulanmasına yol açmaktadır. İran’ın acilen ciddi-
yetini, güvenilirliğini ve bölge ülkeleri nezdinde 
samimiyetini uluslararası kamuoyuna kanıtla-
mak için güven arttırıcı adımlar atması şarttır. 

Bütün bu güven arttırıcı tedbirlere rağmen 
İsrail’in doğrudan İran’ı vurma olasılığı bulun-
maktadır. Ancak, başta ABD, Rusya ve nükleer 
müzakerelerde bulunan ülkeler ve kurumlar ol-
mak üzere, uluslararası toplumun baskısı karşı-
sında İsrail’in tek taraflı bir saldırıda bulunma 
olasılığı, tamamen ortadan kalkmasa dahi azal-
maktadır.  Bu durumda, İran’ın kendisine veri-
lecek son fırsatları iyi değerlendirmemesi du-
rumunda, ABD ile askeri anlamda karşı karşıya 
gelmese dahi, izole olması kaçınılmazdır. En iyi 
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ihtimalle katı bir izolasyon ve yaptırım politika-
sına maruz kalabilecek İran’a İsrail tarafından bir 
saldırı düzenlenme olasılığı kuvvetlidir. Mesele 
İsrail’in tek taraflı mı yoksa ABD ile beraber bir 
koalisyonla mı hareket edeceğidir. 

Yine de kısa dönemde bir çatışma beklenmemek-
tedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
Suriye konusunda olduğu gibi İran üzerinde de 
görüş birliği (başta Rusya ve Çin’den dolayı) bu-
lunmamaktadır. ABD’de seçim senesi olması ve 
BM’den kesin bir kararın bu aşamada çıkmasının 
zor gözükmesinden dolayı olası bir askeri müda-
halenin bütün seçenekler denenmeden ve diplo-
matik müzakere yolları tükenmeden gerçekleş-
mesi düşük bir olasılıktır. Kaldı ki, ABD’nin Irak 
ve Afganistan’dan sonra İran’a da asker yollama 
konusunda aceleci davranmayacağı görüşü yay-
gındır. İlaveten, Türkiye de Avrupa Birliği de 

İran’la bir askeri çatışma istemeyip, siyasi yollar, 
diplomasi ve müzakerelerle acele etmeyerek sa-
vaş dışındaki seçenekleri tercih etmektedirler. 
Nihayetinde müzakereler sonuç vermese da-
hi Avrupa Birliği yaptırımları arttırmayı savaşa 
tercih edecek gibi gözükmektedir. Çünkü zaten 
ekonomik bir bunalımda bulunan Avro bölgesi 
(Eurozone) ile AB ülkelerinin önemli bir kısmı 
için artan petrol fiyatları nedeniyle iç piyasaların 
yeniden büyüme trendine geçmesi iyice zorlaşa-
caktır.   Bu çerçevede, kısa zamanda savaş olası-
lığı düşük olmakla beraber, orta ve uzun vade-
de böyle bir risk mevcudiyetini korumaktadır. 
Hürmüz boğazının da dolaylı olarak tamamen 
kapanma olasılığı düşüktür, fakat gelecekteki 
herhangi bir olaydan dolayı trafiğin ciddi oranda 
yavaşlama riski de göz ardı edilemeyecek kadar 
gerçekçi ve yakındır. 
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