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ORTA DOĞU PETROLLERİNİN POLİTİK EKONOMİSİ 

 BAKIRTAŞ, İbrahim-HAYDAROĞLU, Ceyhun  
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Çalışmanın hareket noktası W. Churchill ve H. Kissinger tarafından petrole 
ve uğrunda yapılacak çatışmayı mubah göstermeye yönelik “Bir damla petrol 
bir damla kandan daha kıymetlidir.”, “Petrol Araplara bırakılmayacak kadar 
önemli bir şeydir” ifadeleridir. Bu ifadelerden hareketle, çalışmanın amacı 
oligopolde oyun teorisi ve realist perspektiften sıfır toplamlı oyun ile 
hegemonya teorileri çerçevesinde Orta Doğu petrollerinin politik ekonomiğini 
yapmaktır. Çalışmada üç önemli noktaya vurgu yapılmaktadır. Birinci nokta, 
Orta Doğu petrol üretiminde ve rezervlerinde en büyük paya sahip olmasına 
karşın ekonomik kalkınma ve diğer sosyo-ekonomik göstergelerde dünyanın 
başarısız üçüncü dünya ülkeleri kategorisinde niçin yer aldığıdır. İkincisi, 
hegemonya teorisi ve sıfır toplamlı oyunun, sürekli kaybeden bir bölgenin 
yapısal sorunlarının bu sürekliliğe nasıl zemin hazırladığıdır. Üçüncü nokta ise, 
bu bölgedeki ülkelerin aynı sektörde rekabet eden firmalar gibi 
düşünüldüğünde, bu coğrafyadaki ülkelerin iyiliğe-iyilik stratejisinin izlenmesi 
bu coğrafyaya hem güç kazandıracak hem de refahın Batıdan bu bölgelere 
transferine olanak sağlayabilecekken, bu ülkelerin tekrarlanan oyun stratejisini 
benimseyerek tüm coğrafyada refah kaybına ve politik istikrarsızlıklara nasıl 
yol açtıklarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, petrol, OPEC, realist perspektif, oyun 
teorisi, hegemonik stabilizasyon teorisi, sıfır toplamlı oyun.  

ABSTRACT 

Political Economy of The Middle East Oil 

The starting point of this study is the statements “A drop of petroleum is 
more valuable than a drop of blood.” and/or “Oil is important thing as not to 
leave Arabs” stated by W. Churchill and H. Kissinger. The aim of the study 
supported by those statements is to make political economy critic of the Middle 
East’s Oil by game theory in oligopoly and by zero-sum game at hegemony 
stabilization theory from the realistic perspective. The oil in the frame of 
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hegemony theory developed on the base of power-conflict and zero-sum game 
containing losers and winners from the realistic perspective is a critical energy 
resource from political and economic perspective. In this study we underline 
three important points. Firstly, although, as a fact, Middle East is the world’s 
biggest oil producer and has the world’s largest oil reserve, why it is categorized 
as third world country with respective to economic progress and other economic 
and social indicators. Secondly, what are reasons for loosing continuously of 
this region which is continuously loosing in hegemony theory and zero-sum 
game frame. Lastly, countries in that region do not follow kindness to kindness 
strategy. Therefore that region is both losing power and its welfare is transferred 
to the West. This situation taken as a fact how those countries adopted repeated 
game strategy cause to welfare loss and political instability in entire region.  

Key Words: Middle East, oil, OPEC, realist perspective, game theory, 
hegemonic stabilization theory, zero-sum game.  

GİRİŞ 

Orta Doğu’da meydana gelen son gelişmeler (İran-Irak savaşı, Irak’ın 
Kuveyt’i işgali, birinci ve ikinci körfez savaşı, iç çatışma ve terörist saldırılar 
vs.) veri alındığında, mevcut ekonomik ve politik koşullarda bu coğrafyada 
istikrar ve barışın sağlandığını hayal etmek dahi zordur. Tüm insanlık tarihi 
boyunca kritik önem arz eden, Eski Dünya’nın bu merkezinde meydana gelen 
çatışmaların politik ve ekonomik yönleri arasında yakın bir ilişki olduğunu ifade 
etmek mümkün olmasına rağmen, uluslararası rekabet koşullarında bölgenin 
ekonomik yapısını tam olarak karakterize etmek mümkün değildir. Bölgede 
süreklilik gösteren çatışmalar ve ekonomik yapı arasındaki ilişki petrol 
temelinde analiz edildiğinde, bölgesel iş birliğinden elde edilecek fırsatlar kadar 
bu tür bir oluşumun devamlılığının neden olacağı zorluklara dikkat edilmelidir. 
Yenidünya düzeninde belirleyici olmak isteyen ülkeler açısından bölgenin sahip 
olduğu kilit önemin çatışmalara zemin hazırladığını ise tüm analizlerde mihenk 
taşı olarak almak gerekir.  

Orta Doğu; Güneybatı (Ön) Asya’da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan 11 
Arapça konuşan ülkeye (Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği, Irak, Kuveyt, Katar, 
Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen) ilave olarak İsrail, 
İran ve Türkiye’yi içine alan bölgeye verilen genel isimdir. Toplam nüfusu 2005 
yılında 261 milyonu aşan coğrafyanın yüzölçümü yaklaşık olarak ABD’nin 
yüzölçümünün 2/3üne eşittir. Bu 14 ülkenin yedisi (Suudi Arabistan, Umman, 
Kuveyt, Irak, İran, Katar ve Birleşik Arap Emirliği) önemli petrol ihracatçısıdır. 
Bölgede yaşam, Milattan önce 2000 yılından bugüne süreklilik arz etmektedir. 
Üç ilahi dinin dünyaya yayıldığı merkez konumundaki coğrafyanın (İran, 
Türkiye ve İsrail hariç) sınırları içinde yer alan ülkelerin homojenlik düzeyi 
oldukça yüksektir (Sørli vd., 2005: 154).  

Orta Doğu, ekonomik yapısını etkileyen kendine has bazı coğrafik 
özelliklere sahiptir. Richards ve Waterbury (1996: 45) Orta Doğu’nun politik 
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iktisadını yaparken, coğrafyanın üç özelliğine dikkat çekmektedir. Bunlar az 
yağış, bol petrol ve sürekli nüfus artışıdır. Orta Doğu iklimi, tarım sektörünün 
gelişiminin önündeki en önemli engel olup, bölgenin ekonomik büyümesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorun hızlı nüfus artışıyla birleştiğinde 
tarımsal üretimdeki bu engeller coğrafyayı gıda ürünleri temin etme konusunda 
diğer coğrafyalara bağımlı hâle getirmektedir. Geniş petrol rezervleri dünya 
petrol piyasasında bölgeye etkin bir rol vermekte ve bölgedeki ülkelerin çoğuna 
büyük gelir sağlamaktadır. Ancak bu büyük gelirin önemli bir kısmı besin 
maddesi, makine, araç-gereç ve altyapı yatırımları için gerekli olan teknolojinin 
ithâline tahsis edilmektedir. Çoğu Orta Doğu ekonomisinde endüstri sektörünün 
payı oldukça düşüktür ve ekonomik büyümenin kaynağı devlettir (Sørli vd., 
2005: 147). İlk bakışta coğrafyadaki ülkelerin çoğunun doğal kaynakları 
sayesinde gereksinimlerini karşılama gücüne sahip olduğu düşünülebilir. Oysa 
uzun bürokratik işlemler, belirsiz yasal düzenlemeler, yozlaşma ve petrole bel 
bağlamışlık, bölge içi çekişmeler ve çatışmalar bölgenin uluslararası piyasalara 
entegrasyonun ve ekonomik gelişmesinin önündeki engellerdir. Bu engeller, 
bölge ekonomilerinin mevcut kaynakları etkin olarak kullanamamasının 
önündeki aşılması gereken sorunların da kaynağıdır (Shackmurove, 2004: 1). 
Bölgeye güç sağlaması beklenen, ancak gerçekte kaosun ve geri kalmışlığın 
sürekliliğini sağlayan petrolün politik ekonomisi ve çatışmaya nasıl zemin 
hazırladığına ilişkin özet bilgi, Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu tablo esas 
olarak, Asya, Avrupa ve Afrika’nın arasında yer alan bu bölgenin jeopolitik 
önemini de gözler önüne sermektedir. Bölgenin petrol temelli çatışmacı 
yapısının yanında, Tablo 1’e ek ve destekleyici olarak, coğrafyadaki ülkelerin 
ekonomik, politik ve basın özgürlükleri açısından üçüncü dünya ülkeleri 
kategorisinde olduğu Tablo 2’de gösterilmektedir. Özellikle petrol ülkeleri için 
kişi başına refah düzeyi yüksek görünse de aslında kalkınmışlık göstergeleri 
açısından durumun aynı nitelikte olmadığı ileri sürülebilir (Yousef, 2004: 96). 
Bu tabloda dikkat çeken bir başka önemli nokta ise, petrol üretiminde ön 
sıralarda yer alan ihracatçı ülkelerde demokratik katılımın olmamasıdır (Sørli 
vd., 2005: 147). Tablo 2 ile birlikte Tablo 3 incelenecek olursa bölgenin 
kalkınmışlık düzeyi açısından üçüncü dünya kategorisinde yer aldığı daha net 
görülebilecektir.  

Orta Doğu’nun sahip oldukları ile politik, ekonomik ve demografik 
göstergeleri veri alındığında, bölgede bir şeylerin yanlış veya ters gittiği 
rahatlıkla iddia edilebilir. Bu yanlışların bir kısmı dış çevre, bir kısmı ise iç 
çevre ile ilişkilendirilebilir. Bölgesel anlamdaki ikilemleri açıklarken; dış 
çevrenin analizinde hegemonya istikrar teorisi, iç çevrenin analizinde ise 
oligopol firma davranışı modellerinden yararlanılabilir. Hem iç hem de dış 
çevre analizi yapılırken Orta Doğu’nun ekonomik politik karar alma sürecinin 
çatışmacı bir ortamda gerçekleştiği veri alınmalıdır (Ali, 1998: 57). Bu süreç 
esasen Arap-İsrail çatışmasına doğrudan veya dolaylı dâhil olan ülkelerin 
analizlere dâhil edilmesini de gerektirmektedir. Bölgedeki ekonomik açılımı 
tanımlamak için Richards ve Waterbury’nin “savaş kapitalizmi”nden uyarlanan 
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“savaş eğilimli ekonomi” ve “güvenlik temelli politik karar alma” kavramları 
Orta Doğu politik karar alma çevrelerindeki stratejik, politik ve militarist 
konularla ilintili olan kamu politikalarının arkasındaki ekonomik açıdan 
rasyonel olmayanı ifade etmek için analizlerde sıkça kullanılır (Ricks, 1990: 
55).  

Bu temel öngörüden hareketle çalışmanın amacı, petrolün bu coğrafyaya 
sağladıklarını ve kaybettirdiklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. 
Konuya ilişkin çok sayıda çalışma olmasına karşın, Orta Doğu’nun petrol 
bağlantılı politik iktisadını, realist perspektiften hegemonya teorisi ve OPEC’in 
oligopolcü firma davranışları bağlamında ele alan çalışmaların sayıca azlığı bu 
çalışmayı yapmada cesaretlendirici olmuştur. Çalışmada öncelikli olarak petrol 
ve bu bağlamda Orta Doğu’nun dünya siyasi ve ekonomi savaşlarındaki yeri, 
realist perspektiften hegemonya stabilizasyon teorisi temelinde analiz 
edilecektir. İkinci bölümde ise, Orta Doğu petrolleri dünya petrol rezervleri, arz 
ve talep düzeyleri istatistiksel büyüklerle ifade edilecektir. Dünya petrol 
piyasasında fiyat belirleme gücüne sahip olması gereken bu coğrafyanın sürekli 
olarak neden kaybettiği, OPEC’de oyun teorisi bağlamında analiz edilecektir. 
Son bölümde ise bölgenin petrol temelli monopol gücündeki aşınmanın 
ekonomik ve siyasi nedenleri ortaya konulacaktır.  

Tablo 1: Petrol, Çatışma ve Orta Doğu Petrollerinin Ekonomisi 

Orta Doğu Petrolünün Politik 
Ekonomisi 

Petrol ve Çatışma 

Petrol; endüstriyel üretimin ve kitle 
tüketim toplumlarının hareketini sağlayan 
temel unsurdur.  

Otoriter rejimleri yaratan ve devlet 
gücünü pekiştiren temel faktör ve iç 
savaşların önemli kaynağıdır.  

Petrol, yeryüzüne ve ülkelere eşit olarak 
dağıtılmamış yenilenemez enerji 
kaynağıdır 

Petrol zengini bölgelerdeki bölge 
devletleri arasındaki çatışmanın 
nedenidir.  

Petrol, tüm kapitalist güçler tarafından dış 
politikada özel bir yere sahip stratejik bir 
maldır.  

Tüm kapitalist güçler ve petrol üreticileri 
arasındaki devletler arası çatışmaların en 
önemli nedenidir.  

Petrol, gelirleri üretici ve tüketici 
toplumlarda devlet yapısını ve ekonomik 
kalınmayı etkileyebilen temel girdidir.  

 

Petrol, üretici ülkeler ve aşırı kar elde 
etme beklentisinde olan oligopolistik 
olarak organize edilmiş çokuluslu 
şirketler için endüstriyel hâkimiyet 
sağlama aracıdır.  

 

Kaynak: Selby, J. (2005), “Oil and Water: The Contrasting Anatomies of 
Resource Conflicts” Government and Opposition, 40 (2): 204-205. 
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Tablo 2: Politik, Basın ve Ekonomik Açıdan Orta Doğu Ülkelerinde 
Özgürlükler 

Ülkeler Yönetim Şekli PR CL PRS PF PFS EF EFS 

Bahreyn Mutlak Monarşi 5 5 PF 72 NF 68,4 NF 

İran Şeriat 
Cumhuriyeti 

6 6 NF 84 NF 43,1 PF 

Irak Başkanlık Tipi 
Cumhuriyet 

6 5 NF 71 NF na na 

İsrail Parlamenter 
Cumhuriyet 

1 2 F 28 F 68,4 NF 

Ürdün Parlamenter 
Monarşi 

5 4 PF 61 NF 60,4 NF 

Kuveyt Meşruti Monarşi 4 5 PF 56 PF 63,7 NF 

Lübnan Başkanlık Tipi 
Cumhuriyet 

5 4 PF 60 PF 60,3 NF 

Umman Meşruti Monarşi 6 5 NF 70 NF 63,9 NF 

Katar İslam Hukukuna 
Dayılı 

6 5 NF 61 NF 60,7 NF 

Suudi 
Arabista
n 

Mutlak Monarşi 
7 6 NF 79 NF 59,1 PF 

Suriye Başkanlık Tipi 
Cumhuriyet 

7 7 NF 84 NF 48,2 PF 

Türkiye Parlamenter 
Demokrasi 

3 3 PF 48 PF 59,3 PF 

BAE Monarşi 6 6 NF 65 NF 60,4 NF 

Yemen Başkanlık Sistemi 5 5 PF 81 NF 53,8 PF 

PR: Politik haklar, CL: Bireysel özgürlük, PFS: Politik haklar durumu: F-
Serbest; PF-Kısmen Serbest; NF-Serbest değil, PF: Basın özgürlüğü, PFS: 
Basın Özgürlük Durumu: F-Serbest; PF-Kısmen Serbest; NF-Serbest değil, EF: 
Ekonomik serbestlik. Koyu renkle raporlanan ülkeler önemli petrol ihracatçısı 
ülkelerdir.  

Kaynaklar: www.freedomhouse.org/template.cfm?page=372&year=2007; 
Tim Kane-Kim R. Holmes and Mary Anastasia O’Grady, 2007 lndex of 
Economic Freedom at (Washington, D.C.: The Heritage Foundation and Dow 
Jones & Company Inc., 2007), www.heritage.org/index.  
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Tablo 3: Orta Doğu Ülkelerine İlişkin Bazı Sosyo-Demografik Bilgiler 

Ülkeler 
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Ürdün 92.300 5.153.378 3,00 20,36 77, 53 3,29 86,6 

Türkiye 814.578  81600000 1,06 39,69 72, 62 1,92 86,5 

Yemen 527.970  18078035 3,38 68,53 60, 21 6,97 38,0 

Umman 212.460  2622198 3,43 22,52 72, 04 6,04 na 

Suriye 185.180  18881361 2,30 28,61 70, 32 3,4 76, 9 

Suudi Arabistan 1.960.582 22757092 3,27 51,25 68, 09 6,25 62, 8 

Lübnan 10.400  3874050 1,23 23,72 72, 88 1,9 87,4 

Kuveyt 17.820  2418393 3,52 9,71 77, 20 2,91 83,5 

Katar 11.437  885359 2,50 18,04 73, 90 2,81 89,0 

İsrail 20.770  6352117 1,18 6,89 79, 46 2,41 95,4 

İran 1.648.000  68688433 1,10 40,30 70, 26 1,8 79,4 

Irak 437.072  26783383 2,66 48,64 69, 01 4,18 40,4 

Bahreyn 665  698585 1,45 16,80 74, 45 2,6 89,1 

B. A. E.  82.880  2602713 1,52 14,09 75, 44 2,88 77,9 

 6.022.114a 261395097 a 2,04b 34,10b 72, 39b 3,53b 76,4b 

(a) Toplam değeri, (b) basit ortalama değerleri ifade etmektedir.  

Kaynak: Bu göstergeler 2005 yılına ait olup, World Development Indicators 
Database, World Bank 2006’dan derlenmiştir.  

Hegemonik Stabilizasyon Teorisi Bağlamında Orta Doğu Petrolleri 

Hegemonik stabilizasyon teorisine göre, dışa açık ve istikrarlı bir 
uluslararası ekonomik sistemin kurulması, hegemonik bir devletin varlığı 
hâlinde mümkündür. Bu devletin iki özelliği vardır; birincisi, liderlik edebilecek 
kadar geniş bir kaynağa sahip olması, ikincisi liberal ekonomik düzeni devam 
ettirme istek ve kararlılığında olmasıdır. Bunlara ek olarak, hegemon devletin 
izlediği politikalara diğer önemli devletlerin de göreceli olarak katkıda 
bulunması gerekir. Tarih boyunca bu koşulların iki kez oluştuğu iddia 
edilmektedir. Bunlar sırasıyla, XIX. yüzyıl İngiltere’si ve İkinci Dünya Savaşı 
sonrasının ABD’sidir. Bazı yazarlar buna Portekiz’i ve İspanya’yı da eklese de 
bu devletler küresel anlamda etkide bulunmadığı için hegemon güç olarak genel 
kabul görmemektedirler (Cohn, 2005: 73). Hegemon devletin gücü azaldığında 
ise, dünya ölçeğinde ekonomik açıklığı ve politik-ekonomik istikrarı sağlamak 
zorlaşacaktır. Bu ifadeler aslında hegemonun meşrulaştırılma gayreti olup 
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liberal öğretinin filizleridir. Günümüz Yeni Orta Doğu görüşü de bu amaca 
hizmet eden, sözde çoklu kazanımı ifade eden bir anlayış olarak genel kabul 
görmektedir (Ben-Porat, 2005: 50). Oysa işin doğası gereği her mekanizma, 
kazanana karşı kaybeden mantığına göre kurgulanmıştır.  

Realistler ve bazı yapısalcı tarihçiler uluslararası sistemin dengesiz 
geliştiğine, bu süreçte bazı devletlerin gerilediğine, bazı devletlerin ise 
güçlendiğine inanırlar. Realistler hegemonya kavramını, gücün 
devletlerarasındaki dağılımının aşırı dengesiz ve dünya düzeninin devlet 
merkezli olarak sağlandığını tanımlamak için kullanırlar. Örneğin bir realist 
yazara göre, uluslararası sistem, tek güçlü devletin diğer küçük devletleri 
kontrol ettiği bir düzende hegemonik bir görünüm arz eder. Ancak 
hegemonyanın bu tanımı ne kadar kontrol gücü?, hangi tip kontrol 
mekanizmaları? şeklindeki sorulara cevap verememektedir. Kontrol temelindeki 
bu soruları, bir devlet hegemonik pozisyona askerî gücüne mi yoksa ekonomik 
gücüne mi dayanarak ulaşır? Yoksa her iki alandaki gücüne göre mi? soruları 
takip eder. Pek çok teorisyen buradaki koşulların tek bir unsur yerine, birden 
çok unsura dayandırılması gerektiğini savunur. Bu sorular bağlamında 
şekillendirildiğinde hegemonya; ekonomik, politik, askerî ve kültürel alanlarda, 
devletler arasındaki ilişkilerin tek güçlü devletin istek ve tercihlerine göre 
şekillendiği durumu ifade eder (Cohn, 2005: 74). İçerdiği ve yüklenilen 
anlamlarla hegemonyanın bu tanımı, küreselleşmeyle ilgili modern politik 
gelişmeleri ve sosyal çatışmaları anlamak açısından önemlidir (Ben-Porat, 
2005: 42).  

Günümüzde, hegemon gücün ABD’de olmasının üç kaynağı; i) azgelişmiş 
ülkelerle merkezleri kendi topraklarında olan ve yönetimlerini etkin şekilde 
etkilediği uluslararası kuruluşlar, ii) doların dünya parası olması; iii) kritik 
üretim faktörlerini kontrol edebilme yeteneğidir. Bu üç kaynaktan ilki 
1980’lerin sonunda IMF temelinde sorgulanmış olmasına rağmen, hâlen dünya 
ekonomilerini ve savunma mekanizmalarını kontrol etmektedir. İkinci kaynağı 
ise ABD’nin dünya düzenini bozmaktan hiç çekinmeyeceği, tüm ABD 
vatandaşlarını birbirine bağladığı ve refahın göstergesi olan dolardır. ABD’nin 
Irak’a müdahale sebeplerinden birinin Irak’ın petrol işlemlerinde dolar yerine 
Euro’yu tercih etmesidir. Benzer durum bugün İran için de geçerlidir. Bilindiği 
üzere dünya kaynaklarınının, para basım maliyeti gibi düşük bir maliyetle 
kendisine taşınmasında doları önemli bira araç olarak kullanmaktadır. Eğer 
uluslararası faktör piyasasında bir değişim olursa, bunun dünya parasal 
sisteminde meydana getireceği değişim ABD’nin ulus-devlet varlığını riske 
sokabilecektir. Üçüncü kaynağı ise ABD’nin üretim yapması için olmazsa 
olmaz olan hammadde kaynaklarının kontrolüdür. ABD’nin İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’yu yeniden düzenleme (Büyük Orta Doğu Projesi 
de bunlardan biridir) girişimleri, ulusal çıkarları koruma konusunda, 
kaynakların güvenliğini sağlama kaygısının bir sonucudur. Ancak bölgeye 
yönelik girişimler beraberinde bazı karşı çıkış ve direnişleri de beraberinde 
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getirmiştir. Nitekim İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, sırasıyla 1947 ve 1958 
yıllarındaki Truman ve Eisenhower Doktrinlerinin deklarasyonlarını, İran 
petrollerinin millileştirilmesi ve Süveyş Kanalının açılması izlemiştir. Daha 
sonraki yıllarda İranlı ve Mısırlı Nasyonalistler tarafından meydana gelen 
olaylar tüm dünyadaki insanları heyecanlandırdığı kadar Avrupa ve ABD’yi şok 
etmiştir. Aslında güvenlik konusundaki girişimler ABD hegemonyasının son iki 
kaynağını aşındırmıştır. Bu aşınmaya karşın hegemonyayı elinde tutmak isteyen 
ABD siyasetinde bu nedenlerden dolayı petrol ayrıcalıklı bir yere sahiptir 
(Ricks, 1990: 55-57: Smith, 2002: 164). Günümüzde meydana gelen olaylar 
veri alındığında, bu siyasetin izlerini daha net görmek mümkündür. Aslında, 
ABD’nin Büyük Orta Doğu projesi bile tek başına bu yöndeki Amerikan 
politikaları için bir kanıt niteliğindedir.  

Bölgesel olarak düşünüldüğünde, Orta Doğu, İslam’ın politikleştirme 
gayretinin ürünü olan silahlı militanların eylemlerde bulunduğu, Batılı anlamda 
demokrasi ve her açıdan istikrarı sağlama konusundaki gayretlerin başarısız 
olduğu, Arap dünyasının bir türlü bünyesine kabul edemediği İsrail’le barışın 
sağlanamadığı, zenginlik üzerinde çatışmaların eksik olmadığı, en eski 
medeniyetlerin beşiğidir. En eski dönemlerden bu yana askerî anlamdaki 
silahlanma serüveninden ekonomik ve sosyal gündeme vurgu yapan toplumsal 
önceliklere geçme gayretleri Arap dünyası için her zaman yavaş ve aşamalı bir 
seyir izlemiştir. Devlet ömürleriyle ilişkilendirildiğinde, çoğu zaman bu 
dönüşüm tamamlanamamıştır. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu 
doğal sürece Batı dünyasının müdahaleleri bölgeye barış ve demokrasi değil, 
belirsizlik ve belirsizliğe bağlı çatışmalar getirmiştir (Khadduri, 1996: 155).  

Arap-İsrail, Irak’ta yerel direnişçiler ile ABD ve müttefik kuvvetleri, terörist 
gruplar ile ulusal hükûmetler ve İran ile ABD arasındaki sıcak veya diplomatik 
çatışmalar günümüzde coğrafyada yalnızca çekişmenin kaynağının bölgesel 
aktörler arasında olmadığının, aynı zamanda güçlü devletlerin de rekabet 
bölgesi olduğunu göstermektedir. Bölgedeki devletlerin her birinin diğerinin 
siyasi haklarına yönelik tacizleri ve kötü niyetlerinde dış güçlerin bölgeye 
yönelik emellerinin ve bu yöndeki politikalarının payı vardır. Bu çevre koşulları 
bölgedeki merkezî hükûmetleri zayıflatmaktadır (Khadduri, 1996: 156). 
Lübnan’daki 16 yıllık iç savaş, Yemen’de 1994 yılında meydana gelen ayrılıkçı 
hareketler, 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’e girmesi, 9/11 saldırılarından sonra 
Irak’a ABD’nin müdahalesi, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına 
yönelik ABD’nin uyarıları coğrafyada son dönemde meydana gelen önemli 
politik çatışmalardır.  

Soğuk Savaş Dönemi boyunca Batı’nın bölgeye yönelik müdahalelerinin 
altında yatan üç önemli amacı sağlama gayreti vardır. Bunların birincisi İsrail’in 
güvenliğini sağlamak, ikincisi petrol fiyat artışlarını kontrol etmek ve petrol 
arzının güvenliğini sağlamak, üçüncüsü ise Sovyetler Birliği ve Komünizmin 
tehditlerini engellemekti (Parsons, 1986: 521). Batı dünyasının dikkatlerini Orta 
Doğu’ya yöneltmesinin nedeni; dünya petrol talebinin gelecekte artacağı 
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öngörüsünde, bölgenin güvenliğinin ekonomileri için taşıdığı hayati önem; tek 
kelimeyle petroldür. Çünkü OPEC üyesi olmayan ülkeler tarafından artan petrol 
üretimine rağmen, Orta Doğu gerek talepteki ani artışı gerekse arzdaki önemli 
bir kesilmeyi karşılayabilecek önemli bir alan olmaya devam etmektedir. İran, 
Basra Körfezi’nde hegemonya kurmaya ve radikal İslam güçleri üzerinde 
etkilerini genişletmeye çalışmaktadır. Petrol arzının güvenliği ve petrol 
fiyatlarındaki artışa ilişkin korku, petrol endüstrisi için kuşku yaratmaktadır. 
Soğuk Savaş dönemindeyken de sonrasında da petrol arzının güvenliği Batılı 
sanayileşmiş ülkelerin gündemindeki en önemli konu olmuştur. Nitekim 1973 
yılında Orta Doğu’daki istikrarsızlık ve petrol arzındaki daralma gibi bir 
deneyim Batı için her zaman referans alınmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında 
Körfez petrolleri büyüyen Rusya, Çin ve Asya-Pasifik için de Batı dünyası 
kadar önemli hâle gelmiştir. Bölge kritik bir üretim faktörüne sahip olduğu için 
bir yandan büyük güç çatışmalarına sahne olurken, diğer yandan petrol arzcısı 
ülkeler için bu çatışma uluslararası rekabet üstünlüğünü sağlamada kendilerine 
güvenlik maliyeti yüklemektedir. Bu bağlamda ele alındığında, Orta Doğu 
ülkelerinin petrol enerjisi arz stratejileri ABD, Rusya, AB, Çin ve Asya-Pasifik 
ülkeleri için önem arz etmektedir (Şen ve Babalı, 2007). Ancak çatışma ve 
rekabete bağlı belirsizlikten hareket edildiğinde, bölge dünya hegemonik 
gücünü korumak veya elde etmek isteyen büyük ülkelerin demokrasi, insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi kisvesi altında bölgeye yönelik 
müdahaleleri esasen gücün korunması veya elde edilmesine yöneliktir (Claes, 
2005: 55). Amerika, Irak’a müdahale etmekle, aslında bu son açıklamaları 
kuvvetlendirici bir eylemi harekete geçirmiştir. Amerika, Irak’a müdahale 
etmek suretiyle, Saddam sonrasında dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine 
sahip olan ülkeyi kontrolüne geçirerek enerji politik bağlamında uluslararası 
gücünü perçinlemeyi planlamıştır (Akacem, 2002: 30: Claes, 2005: 53).  

Politik ve ekonomik alanda meydana gelen son dönem gelişmeler, Orta 
Doğu petrolleri gibi dar bir konu temelinde bile olsa, Amerikan hegemonyasının 
sürdürülebildiğini tartışma hâline getirmiştir. ABD’nin hegemonik gücünün 
azaldığını savunanlar, hegemonyanın aslında stabil olmadığını ve ABD’nin 
hegemonik gücünün zaman olarak kısa olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüşü 
savunanlar ABD ve İngiltere arasında paralellik kurmaktadırlar. 1890’lı yıllarda 
Almanya’nın İngiltere’nin egemenliğini zayıflattığı gibi 1970 ve 1980’lerde de 
Japonya ve Almanya’nın, ABD’nin egemenliğini azalttığı iddia etmektedirler. 
Aslında devletler tarihi veri alındığında, ABD’nin böyle bir pozisyonu sürekli 
olarak koruması da mümkün görünmemektedir. Bu doğal devinimin yanında, 
ABD’nin askerî ve ekonomik alanlarda aşırı büyümesi, bazı devletlerin 
uluslararası dışa açık ve istikrarlı ekonomik sistemlerden yararlanırken bunlara 
katkı yapmaması (bedavacılık yapmaları) ve gayet dinamik ve rekabetçi 
ekonomilerin ABD’nin karşısına çıkması, ABD’nin hegemonik gücünü azaltan 
diğer faktörlerdir. Sonuç olarak bu savı ileri sürenler, ABD’nin hegemonik 
gücünü uzun vadede sürdürmesini mümkün görmemelerine karşın, gelecek 
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asırda da çok kutuplu dünyada önemli bir ülke olmaya devam edeceğini iddia 
etmektedirler (Cohn, 2005: 80).  

OPEC’in Petrol Piyasasındaki Kartel Gücü ve Oyun Teorisi 

Petrol’ün tarihsel serüveni XVIII. yüzyılın ortalarından başlamaktadır. Bu 
yüzyılda henüz sanayi devrimi yaşanmamış, İmparatorluklar hâlen güçlü, yeni 
devlet anlayışı gelişmemiştir. XIX. yüzyıldan itibaren sanayi devriminin de 
etkisiyle üretim için kritik bir ürün hâline gelmeye başlamıştır. Bu noktadan 
hareket edildiğinde, dünya petrollerinin sektörel anlamdaki gelişiminin ilk 
döneminin finansal kapitalizmin küreselleşmesiyle çakıştığını ifade etmek 
doğru olacaktır. Tarihsel olarak uluslararası petrol endüstrisi, gelişmiş ve 
azgelişmiş ülkelerin bölgelerini birbirine gark etmiştir. (Bina, 1990: 105). Tablo 
4 incelendiğinde gerek I. Dünya Savaşı’nın gerekse İkinci Dünya Savaşı’nın 
birincil sebeplerinden biri olarak petrol gösterilebilir. I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Batılı Sanayileşmiş ülkelerin kontrolü altına giren Orta Doğu, dünya 
petrol fiyatlarında da istikrarın yakalanmasına neden olmuştur. Diğer bir 
anlatımla, petrol ticari miktarda keşfedildiği 1859 yılından 1870’lerin sonuna 
kadar olan dönemde petrol fiyatlarında bir dalgalanma gözlenmesine karşın, 
1870’lerin sonundan itibaren nominal petrol fiyatları, yaklaşık olarak yüzyıl 
boyunca 1-2 $ aralığında seyretmiştir. Bu düşük ve istikrarlı fiyatlar dünya 
çapında ekonomik büyüme ve petrol tüketimini teşvik edici olmuştur. Nispî 
olarak kısa bir zamanda dünya endüstrileri, ulaşımı, ticareti ve hanehalkları 
petrole bağımlı hâle gelmiştir. Bu küresel ağ ABD gibi Batının çoğu 
sanayileşmiş kapitalist ülkelerinden Orta Doğu gibi az gelişmiş ülkelerine doğru 
dengesizce kurulan bir sistemi vücuda getirmiştir. OPEC bu sistemin bir 
ürünüdür.  

Tablo 4: Petrolün Tarihsel Serüveni (1745-2003) 

1745 Fransa’da ilk petrol kuyusu açıldı.  

1847 İskoçya’da petrol ürünleri işlenmeye başlandı.  

1857 ABD, petrol üretim kuyusu açtı.  

1859 Petrol, gazyağı olarak aydınlatma ve ısınmada kullanılmaya başlandı.  

1870 
Standart Petrol Şirketi kuruldu. Petrolün monopol güç özelliği hissedilmeye 
başlandı.  

1907 
Royal Dutch ile Shell birleşerek monopol yapıyı oligopole dönüştürdü. Standart 
Petrolden sonra ikinci büyük çokuluslu petrol şirketi oldu.  

1915 Batılı ülkeler Orta Doğu topraklarını kendilerine mücadele alanı olarak seçtiler.  

1920 
Oligopolde yer alan şirketler 7 kız kardeş olarak anılmaya başlandı. Exxon, Mobil, 
Chevron, Körfez Petrol Ortaklığı, Texaco, İngiliz Petrol, Royal Dutch/Shell 
Şirketi.  

1939-45 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra mevcut petrolün adil dağıtılmadığı inancı Japonya ve 
Almanya tarafından dile getirilmeye başlandı.  

1950-60 Büyük petrol şirketleri tüm dünya ekonomilerini etkileme gücüne sahiptir.  
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1960 OPEC kuruldu.  

1974 Arap-İsrail Savaşı ve Petrol Krizi 

1979 İran Devrimi ve İkinci Petrol Krizi 

1980-88 Irak-İran Savaşı 

1986 
Suudi Arabistan, Kartel’den kayıplara uğradığını bahane etti ve buna bağlı olarak 
üretimini arttırdı. Dünya petrol fiyatları düştü.  

OPEC, 1960 yılında İran, Irak, Suudi Arabistan ve Venezuella’nın 
yayınladıkları bir bildiriyle tüm dünyaya ilan edilmiş bir birliktir. Petrol 
üreticisi ülkelerin oluşturduğu bu birlik, petrol fiyatlarını iki kez düşüren 
yabancı petrol şirketlerinin bu yöndeki uygulamalarını önlemek ve ülkelerin 
çıkarlarını korumak için kurulmuştur. Uluslararası bir organizasyon olarak 
OPEC’in kuruluşundaki temel amaç, Batılı ülkelerin çokuluslu şirketleri 
tarafından kontrol edilen uluslararası petrol piyasasındaki mevcut yapı 
içerisinde aşamalı olarak üretici ülkelerin aleyhine dönen gelişmeleri 
durdurmaktır (Altuğ, 1983: 123). Çünkü mevcut petrol piyasasında petrol ihraç 
eden ülkelerin gelirleri, o döneme kadar petrol satışları üzerinden alınan bir 
paydan ibaretti ve petrol denetimi ve gelirinin büyük kısmı Batılı petrol 
şirketlerine aitti. Piyasa denetimini sağlama yönündeki fiyat uygulamalarını 
kontrol eden petrol şirketlerinin davranışları, petrol üretici ülkelerin refahında 
kayıp anlamına gelmekteydi. Petrol sahibi ülkelerle petrol şirketleri arasındaki 
bu ilişki büyük bir çelişkiyi de beraberin de getirmiştir. Bu bağlamda ele 
alındığında OPEC, esasen çıkar çatışmasının bir ürünüdür (Altuğ, 1983: 124).  

Uluslararası petrol şirketleri tarafından oluşturulan düşük petrol fiyatlarına 
tepki olarak 1960’da petrol üreten ülkeler (OPEC), iş birlikçi yapısı nedeniyle 
kartel olarak görülmüş, ancak bu birliktelik 1970’lere kadar dünya petrol 
piyasasında ve uluslararası siyasette belirgin bir güç olamamıştır. Örneğin 1967 
Arap-İsrail Savaşı’nda bu birliktelik monopol gücünü hissettirememiştir. Arap 
ülkeleri savaşta Süveyş kanalını kapamış ve petrol arzını kısmış olsa da, Libya 
petrolleri Batının petrol gereksinimini karşılamış ve OPEC’in üretim 
piyasalarına olası negatif etkilerini ortadan kaldırmıştır (Bina, 1990: 105-106). 
Ancak oluşumdan kısa bir süre sonra OPEC petrol endüstrisi ve petrol 
fiyatlamanın dinamiklerini değiştirmiştir. Bu değişimler, Orta Doğu’daki politik 
olaylarla paralellik seyretmiştir. (1973 Yom Kippur Savaşı, 1979’da İran 
devrimi, 1990 Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi, 2003 İkinci Körfez Savaşı vb.). Her 
olay, fiyatlarda ani ve büyük artışlara neden olduğu kadar petrol arzında 
kesintilere neden olmuştur. Petrol fiyatlarındaki seyir incelendiğinde, 
dalgalanmaların Orta Doğu’daki politik kargaşanın bir yansıması olduğu 
görülmektedir (Bahgat, 1999: 44). Bu seyir, Grafik 1’de net bir şekilde 
görülmektedir. Dünya ham petrol fiyat düzeyindeki asıl sıçrama ve OPEC’in 
monopol gücünü gerçek anlamda test ettiği ilk önemli siyasi olay Arap-İsrail 
savaşıdır. Arap-İsrail savaşının başladığı 1973 yılında ham petrolün varil fiyatı 
2, 5-3 $ iken, 1974 yılında petrol fiyatları varil başına 11-12 $ yükselmiştir. Bu 
ani sıçramanın sebebi, OPEC’in savaşta İsrail’i destekleyen Amerika ve 
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Hollanda’ya yönelik uyguladığı petrol ambargosu uygulaması ve petrol 
üretimini azaltmasıdır. 1978 yılına kadar petrol fiyatları sabit kalmış, ancak 
1979 yılında İran İslam devrimi ile 1980 yılında başlayan İran-Irak savaşı petrol 
üretiminin azalmasına neden olarak petrol fiyatları bu kez 14 $’dan 35$’a 
fırlamıştır. 1982-85 yılları arasında OPEC fiyatlara istikrar kazandırmak için 
üretim kotası uygulamış, Suudi Arabistan’da dengeleyici ülke statüsünü 
üstlenmiştir. Ancak tekrarlanan oyun teorisinde olduğu gibi OPEC üyesi diğer 
ülkelerin daha fazla üretim yapması Suudi Arabistan’a sözleşmeye sadık 
kalmaktan dolayı zarar yüklemiştir. Bu durumda Suudi Arabistan, 1986 yılında 
üretimini arttırarak, dengeleyici devlet statüsünden vazgeçmiş ve OPEC üretim 
kotası başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Gulen, 1996: 35). Bu sonuç, artan petrol 
arzına neden olmuş ve tüm dünyada petrol fiyatları düşmüştür. Bu düşüş trendi 
1990 yılındaki Körfez Savaşı’na kadar devam etmiştir. Savaş, petrol fiyatlarının 
tekrar tırmanmasına neden olmuştur. Savaş sonrasında petrol fiyatları tekrar 
düşme eğilimi göstermiş, ancak 1994 sonrasında büyüyen Asya ekonomileri ve 
bu ekonomilerin petrole daha fazla ihtiyaç duymaya başlamaları petrol 
fiyatlarını yükseltmiştir. 1997’de Asya ekonomilerindeki kriz ile birlikte azalan 
talep petrol fiyatlarını düşürmüştür. Ancak Çin ve Hindistan ekonomilerinde 
90’ların sonrasında meydana gelen hızlı büyüme ve Çin’in bu bölge 
petrollerinin en büyük talepçileri arasında yer alması petrol fiyatlarının tekrar 
artmasına neden olmuştur (Leeb ve Strathy, 2006: 77).  

Grafik 1: 1861-2005 Dünya Ham Petrol Fiyatlarının Gelişimi 
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Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2006. 

Bu genel açıklamalar bağlamında, oligopoldeki firma davranışına zemin 
hazırlayan temel faktörün mevcut durumunu bilmek ve coğrafyanın bu 
konudaki mutlak üstünlüğünü belirlemek gereklidir. Bu üstünlüğü rakamsal 
olarak göstermek için, dünyada ispatlanmış petrol rezervlerini raporlayan Tablo 
5 hazırlanmıştır. Tablo incelendiğinde, Orta Doğu’nun dünyada mevcut bilgiler 
ışığında ne muazzam bir rezerve sahip olduğu görülmektedir. Tablo veri 
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alındığında, Orta Doğu tüm dünya rezervlerinin yarıdan fazlasına sahiptir. Bu, 
coğrafyanın dünya ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu ifade etmede 
tek başına kullanılabilecek önemli bir göstergedir. Orta Doğu’daki ülkelerin yer 
aldığı OPEC’in dünya rezervleri içindeki payı ise, Tablo 6’dan da görüleceği 
üzere, % 75’in altına son yirmi yıldır (1985 yılında payı % 69,5) hiç inmemiştir. 

Tablo 5: Dünyada Kıtalar ve Bölgeler İtibarıyla İspatlanmış Petrol Rezervleri 
(Milyar varil) 

İspatlanmış 
Petrol 
Rezervleri 

1985(milyar 
varil) 

Pay (%) 1995(milyar 
varil) 

Pay (%) 2005 
(milyar 
varil) 

Pay (%) 

Kuzey 
Amerika 

101.5 13.2 89 8.7 59.5 5.0 

Güney ve Orta 
Amerika 

62.9 8.2 83.8 8.2 103.5 8.6 

Avrupa ve 
Avrasya 

78.6 10.2 81.5 7.9 140.5 11.7 

Orta Doğu 431.3 56.0 661.5 64.4 742.7 61.9 

Afrika 57 7.4 72 7.0 114.3 9.5 

Asya Pasifik 39.1 5.1 39.2 3.8 40.2 3.3 

Dünya Toplam 770.4 100.0 1027 100.0 1.200.7 100. 0 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2006.  

 
Tablo 6: OPEC ve OECD’nin İspatlanmış Petrol Rezervleri (Milyar varil) ve 

Payları 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2006. 

İspatlanmış Petrol 
Rezervleri 

1985 
(milyar 
varil) 

Pay 
(%) 

1995 
(milyar 
varil) 

Pay 
(%) 

2005 
(milyar 
varil) 

Pay (%) 

OECD 118.6 15.4 111.3 10.8 80.6 6.7 

OPEC 535.8 69.5 785.1 76.4 902.4 75.2 

OPEC Dışı Ülkeler 172 22.3 179.8 17.5 175.4 14.6 

Önceki Sovyetler 
Birliği  

62.7 8.1 62.1 6.0 122.9 10.2 

Dünya Toplam 770.4 100.0 1027 100.0 1.200.7 100.0 



 292 

Tablo 7: Dünya’da Kıtalar ve Bölgeler İtibarıyla Petrol Üretimi (Milyar ton) ve 
Payları 

Petrol Üretimi 

1985 

(milyar 
ton) 

Pay 
(%) 

1995 

(milyar 
ton) 

Pay 
(%) 

2005 

(milyar 
ton) 

Pay (%) 

Kuzey Amerika 730.2 26 646 20 642.5 16 

Güney ve Orta 
Amerika 

188.8 7 292.8 9 350.6 9 

Avrupa ve 
Avrasya 

807.2 29 669.4 20 845 22 

Orta Doğu 516.9 19 978.9 30 1.208.1 31 

Afrika 260.9 9 339.3 10 467.1 12 

Asya Pasifik 288.1 10 354.5 11 381.7 10 

Toplam Dünya 2792.1 100 3280.9 100 3895 100 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2006.  

 

Tablo 8: OPEC ve OECD’nin Petrol Üretimleri (Milyar ton) ve Payları 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2006.  

Orta Doğu Bölgesi’nin petrol rezervleri 1985 yılında 431,3 milyar varil ve % 
56’lık payı ile ilk sırada yer alırken, 2005 yılına geldiğimizde 742,7 milyar varil 
petrol rezervi ve % 61,9’luk payı ile yine ilk sırada bulunmaktadır. Diğer petrol 
rezervlerinin olduğu bölgelere bakıldığında hemen hemen birbirlerine denk 
miktarda paylara sahip olduklarını görüyoruz ve Orta Doğu bölgesinin diğer 
bölgelerden oldukça fazla petrol rezervlerine sahip olduğu görülmektedir. Tablo 

Petrol 
Üretimi 

1985 

(milyar 
ton) 

Pay 
(%) 

1995 

(milyar 
ton) 

Pay 
(%) 

2005 

(milyar 
ton) 

Pay (%) 

OECD 955.1 34.21 974.4 29.70 927.7 23.82 

OPEC 810.9 29.04 1.338.3 40. 79 1625.5 41.73 

OPEC Dışı 
Ülkeler 

1384.5 49.59 1.584.2 48.29 1.692 43.44 

Önceki 
Sovyetler 
Birliği  

596.7 21.37 358.4 10.92 577.4 14.82 

Toplam 
Dünya 

2792.1 100.00 3.280.9 100.00 3.895 100.00 
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4’teki bu durum bu bölgenin neden bu kadar önem taşıdığını ve küresel güçlerin 
birbirleriyle neden bu bölge için rekabet ettikleri daha iyi anlaşılmaktadır. Tablo 
6’da ise OPEC örgütünün dünya petrol rezervleri içerisinde 2005 yılı itibarıyla 
%75’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. Petrol üretimlerinin paylarına 
bakıldığında ise, 2005 yılı itibarıyla Orta Doğu bölgesinin tek başına dünya 
üretiminin % 31’ini karşıladığı görülmektedir. Bu oran OPEC Söz konusu 
olduğunda ise, % 41,3 gibi büyüklüğe ulaşmaktadır. (Tablo 7, Tablo 8) Bu 
göstergeler, organizasyonun sektörel yoğunlaşma oranı bağlamında hem bölgenin 
kartel gücünün hem de fiyat belirleme gücünün önemli bir göstergesidir (Claes, 
2005: 52). OPEC, oligopoldeki firma davranışlarına uygun bir karakteristiğe 
sahiptir. Bu karakteristik yapı, OPEC’in kartel olarak isimlendirilmesinin 
nedenlerinden biridir.  

OPEC, oligopoldeki firma davranışlarına uygun bir karakteristiğe sahiptir. 
Bu karakteristik yapı, OPEC’in kartel olarak isimlendirilmesinin nedenlerinden 
biridir. OPEC’in davranışı, oligopol piyasadaki firmaların analizinde kullanılan 
üç ana modelle açıklanabilir. Bu modellerin ilki fiyat liderliği modelidir. Bu 
modelde Suudi Arabistan gibi bir fiyat liderinin petrol fiyatlarını etkileme 
gücüne sahip olduğu ve OPEC’in diğer üyelerinden bağımsız olarak hareket 
edeceği varsayımından hareket edilir. İkinci model, kartel modelidir. Bu 
modelde bütün OPEC üyesi ülkelerin, koordineli olarak üretimde kartel 
oluşturduğu temel öngörüsünden hareket edilmektedir. Ayrıca modelde, bütün 
üreticilerin fiyat ve karlarını arttırma konusunda iş birlikçi hareket edecekleri ve 
bu suretle üretim açısından tekel bir görünüme bürünebilecekleri ileri 
sürülmektedir. Üçüncü model, oyun teorisi modelidir. Bu modelde üreticilerin 
yüksek fiyatlar için üretimlerini keserek anlaşma yapabilecekleri, ama sonunda 
kendi ülkelerinin hâsılatlarını maksimum yapmak için hile yaparak, kartelin 
dağılmasına neden olabilecekleri varsayılmaktadır. OPEC üyeleri arasındaki 
gizli iş birliği teorisinde belirtilen en önemli problem, ülkelerin hileye her 
zaman meyilli olmasıdır. Ancak ülkeler arası gizli iş birliği, her bir ülkeyi 
üretim kapasitesini arttırmama konusunda ikna edecek çevre koşulları içinde 
gerçekleştiğini de hatırda tutmak gerekir. Günlük 10 milyon varil kapasiteye 
sahip olan petrol üreticileri, günlük yalnızca 1 milyon varil kapasiteye sahip 
üreticilerden daha büyük cirolar elde eder. Bir petrol üreticisi kolaylıkla 
kapasitesini günlük 1 milyon varilden 10 milyon varile genişletebiliyor ama 
bunu yapmıyorsa, talep elastikiyetine bağlı olarak üretici konumundaki bu 
ülkeler karlarını kolaylıkla üç katına veya dört katına çıkarabilmektedirler. 
Ancak OPEC’te gizli anlaşmalar, bazı üyeleri kâr hırsıyla üretim kapasitelerini 
arttırma konusunda güdeleyicidir. Pür kartel veya piyasa paylaşma modeli 
OPEC üyelerinin daha büyük pazarda mücadele etmeleri nedeniyle üretim 
kapasitesini arttırabilecekleri yönünde imalara sahiptir.  

Bu temel firma davranış modelleri çerçevesinde OPEC’in davranışına ilişkin 
ilk metodolojik çalışma Pindyck (1978) tarafından yapılmıştır. Pindyck 
çalışmasında OPEC’in teorik olarak kartel olabilme gayretlerini ve bu yöndeki 
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davranışlarının etkilerini açıklamıştır. Loderer vd. (1985) ise yaptıkları 
çalışmalarında Pindyck’in aksine, örgütün 1970’li yıllarda oligopoldeki kartel 
benzeri bir davranış sergilemediğini ileri sürmüştür. OPEC’in davranışları bu iki 
zıt görüşün yanında, değişik davranış modelleri çerçevesinde de analiz 
edilmiştir. Örneğin, OPEC’in davranışını açıklamada Johany, düşük indirim 
teorisini; Ezzati ve Teece hedef gelir modelini, Moran (1982) ve Adelman 
(1992) 1980’lerdeki petrol fiyat şoklarının nedeni olarak politik hareketlilik 
modelini ve Al-Sultan (1993) gizli anlaşma davranış modellerini kullanmışlardır 
(Reynolds, 1999: 901). Griffin (1985) düşük indirim ve hedef gelir model 
hipotezlerini yaptığı çalışmasında reddetmiştir. Griffin’in bulguları kartelci 
paylaşımı kısmen doğrulasa da bu iki modeli doğrulayacak bulgulara 
ulaşamamıştır. Bununla birlikte Danielsen (1988) ve Gulen (1996) 1980 
yılından sonra OPEC üyeleri arasında gizli bir anlaşmanın varlığını ifade edecek 
bulgular tespit etmiştir. Dahl ve Yücel (1991) ise OPEC ülkelerinin rekabetçi 
olmadığını ampirik olarak göstermişlerdir (Reynolds, 1999:901). Yapılan 
çalışmalarda yanıtı aranan soru OPEC’in kartel olup olmadığıdır. Çünkü eğer 
OPEC etkin bir kartelse, politik kararlarının petrol piyasası fiyatlarını etkilemesi 
gerekirdi (Loderer, 1985:992). Griffin OPEC ülkelerinin kısmen üretim 
koordinasyonunda etkili olduklarını ifade ederken, Dahl ve Yücel OPEC 
ülkelerinin rekabetçi olmadığını ileri sürmektedirler. Bu iki ima OPEC içinde 
gizli anlaşmaların varlığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir ve bu imalar 
literatürde yaygın olarak kabul de görmektedir.  

Yapılan çalışmalarda araştırmacılar OPEC’in petrol piyasasındaki 
davranışında iki döneme dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, 1970 yılından 
1981 yılına kadar olan birinci dönem ve 1981 yılından 1993e kadar olan ikinci 
dönemdir. Loderer (1985) resmî OPEC kararlarının 1974-1980 yılları arasında 
petrol fiyatlarını etkilemediğini ileri sürmüştür. Gülen (1996) bu çalışmanın 
uzantısı niteliğindeki çalışmasında, 1982-1993 periyodunda organizasyonun 
dünya petrol fiyatlarını etkileyebildiğini, 1973-1982 periyodunda ise Loderer’in 
bulgularına paralel olarak, OPEC’in fiyatları etkileyemediği sonucuna varmıştır. 
Bu bulgulardan hareketle, OPEC’in 1973’ten 1981 yılına kadar petrol fiyatlarını 
etkileyemediği kabul edilecek olursa, OPEC literatürde niçin kartel olarak 
nitelendirilmiştir. Adelman (1986) çalışmasında zaman içerisinde OPEC’in 
kartel kimliğini aşındıran hırsla bunu açıklamaya çalışmıştır. Örneğin, 
organizasyonun fiyat lideri Suudi Arabistan, belirlediği fiyat ve üretim 
kısıtlamaları ile petrolü coğrafyaya kaynak aktarım ve güç unsuru olarak 
değerlendirme yönündeki politik girişimi, yüksek rezerve sahip ülkelerce 
desteklenmemiş, bu ülkeler gizli ortaklığı üretimlerini arttırmak suretiyle, 
hasılatlarını önemli ölçüde arttırma hırslarıyla bozmuşlardır. Ayrıca bu 
dönemde OPEC üyelerinin resmi üretim kotalarının olmaması da bu sonucu 
desteklemiştir. Tüm OPEC üyeleri birliğin ilk dönemlerinde petrol üretiminde 
daha çok serbesti istemişlerdir. Ancak karteldeki ikilemin negatif sonuçları, 
1981 yılında OPEC üyesi ülkeleri resmi ve koordineli olarak üretimlerini 
azaltma kararı almaya zorlamıştır. Yapılan çalışmalardaki bulgulardan da 
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anlaşılacağı üzere, ancak 1981’den sonraki periyotta OPEC petrol fiyatlarını 
çok olmasa da etkilemeye başlamıştır (Reynolds, 1999: 903).  

Liberal iktisadi öğreti açısından oldukça mekânik gözüken bu süreç, aslında 
daha heterojen bir mantıkla tanımlanmalıdır. Bu durumda yetersiz kalan liberal 
öğretiyi, realist perspektiften daha detaylı ele almak yerinde olacaktır. Petrolün 
stratejik değerine bağlı olarak uluslararası petrol piyasasında politik faktörleri 
etkileyeceği veri alındığında, realist perspektiften Orta Doğu petrolleri 
ekseninde OPEC’in kartel gücünü sınırlandıran ekonomik ve siyasi 
kısıtlayıcıları tespit etmek gerekmektedir (Claes, 2005: 48).  

Orta Doğu Ekseninde OPEC’in Kartel Gücünü Azaltan Siyasi Unsurlar 

Dünyanın stratejik, siyasi ve ekonomik bakımdan en önemli enerji kaynağı 
olan petrol gibi büyük bir zenginliği elinde bulunduran Orta Doğu ülkeleri, 
dünyanın ekonomik bakımdan en zengin ve kalkınmış bölgesi olması 
gerekirken, ne yazık ki bölge yüzyılı aşkındır siyasi istikrarsızlıklar, çatışma ve 
anlaşmazlıklar uğraşırken, emperyalist güçlerin hâkimiyet kurma gayretleriyle 
faaliyette bulunduğu bir arenaya dönüşmekten kurtulamamıştır (Selby, 2005: 
206). Enerji üretim hacmi ve sahip olduğu rezervler veri alındığında, Orta 
Doğu’nun, dolayısıyla OPEC’in enerji politikalarının yönünü belirleme gücü ve 
iş birliğinden kazançlarla bölgeye transfer edilen refahın düşüklüğü bölgeye has 
siyasi unsurlardan kaynaklanmaktadır. OPEC’in siyasi açıdan gücünü sınırlayan 
bu unsurları; uluslararası rekabet politikası, bölgedeki savaşlar ve 
anlaşmazlıklar, güvenlik stratejilerindeki hatalar, köktencilik ve terörist 
saldırılar olarak beş başlık hâlinde sıralamak mümkündür. Bu beş unsur aşağıda 
sırasıyla açıklanmaktadır.  

Orta Doğu’nun uluslararası rekabet politikalarının odak noktası olması, 
OPEC’in gücünü zayıflatan en önemli unsurdur. Orta Doğu’daki rekabet 
insanoğluyla beraber başlar. Ancak kapitalist anlamdaki petrol temelli 
uluslararası mücadeleyi, XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğundaki 
Türk, Alman, İngiliz ve Fransız iş adamları, devlet adamları ve casuslar 
arasındaki çekişmeyle başlatmak mümkündür. I. Dünya Savaşı’ndan sonra da 
Orta Doğu petrollerine dayanan rekabet Türk, Alman, İngiliz ve Amerikan 
çıkarları doğrultusunda devam etmiştir. Zayıflayan Türkiye ve Fransa bu 
bölgedeki hâkimiyetlerini kaybetmişler ve yerlerine gelen Amerika ve İngiltere 
bölgedeki petrol bolluğunu araştırmaya devam etmişlerdir. Soğuk savaş 
döneminde rakipler NATO ve Varşova Paktları olarak bölünmüştü. Soğuk 
savaşın sona ermesi ile birlikte Fransa, Rusya ve Çin bölgede petrol 
araştırmaları için Amerika ve İngiltere ile rekabet etmeye başlamışlardır. 
Bölgedeki Amerikan ve İngiliz ekonomik yaptırımlarına rağmen, Fransa, Rusya 
ve Çin (enerji ve savunma sanayinin her ikisinde de) Irak ve İran’a yatırım 
yapma atağına geçmişlerdir (Şen ve Babalı, 2007: 1518). Öz bir ifadeyle, bölge 
her zaman uluslararası rekabetin merkezi olmuştur. Bu rekabet bölgedeki 
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ülkelerin zayıf kalmasıyla mümkün olacağından, bölge sürekli kaos ve çatışma 
ortamında bilinçli olarak tutulmaktadır.  

Yakın geçmişte yaşanan olaylarla ilişkilendirildiğinde petrol, uluslararası 
gündemde önemli bir sorunu da ön plana çıkarmıştır. Bu sorun, önemli tüketici 
ülkeleri petrol arzının güvenliğinin geleceğine ilişkindir. 2003 yılından bu yana 
süren esasen Amerika- Irak savaşı (ikinci körfez savaşı) kitle imha silahlarından 
ziyade petrol arzının güvenliğiyle ilgilidir. Kitle imha silahlarının bölgesel 
olarak yarattığı istikrarsızlık ve İran nükleer programı gibi teknoloji transferleri 
petrol arzında gelecekte bölgesel anlamda önemli risklerin oluşumuna katkıda 
bulunacağı iddia edilebilir. Nitekim petrol arzının tarihsel seyri incelendiğinde, 
İkinci Körfez Savaşı Irak’tan petrol arzında ciddi sapmalara ve kısmi anlamda 
petrol şoklarına neden olmuştur. Çok uluslu petrol şirketleri ve Rusya birincil 
olarak bu gelişmeden oldukça karlı çıkmıştır (Claes, 2005: 55). Körfez 
devletleri yüksek petrol fiyatlarına paralel olarak, yüksek petrol gelirleri elde 
etmesi uluslararası rekabeti ve bölgenin güvenliğini de doğrudan etkilemektedir.  

Orta Doğu petrollerine ilişkin son dönem tartışmalardan biri, petrol 
gelirlerinin transferlerinde petro-dolarlarla veya euro-dolarlarla yapılmasına 
ilişkin girişimlerdir. Bu durum uluslararası para olarak Amerikan dolarının 
gücünü zayıflatıcı bir unsur görülürken, diğer yandan bu durum dünya finans 
piyasalarında ciddi bir kırılma meydana getirebilecektir. Bölgenin güvenliğine 
ilişkin tartışma yaratan diğer bir gelişme ise, Birleşmiş Milletler tarafından 
baskı altında tutulmaya çalışılan İran’ın, İsrail’e ve Batılı yandaşlarına karşı 
bazı petrol gelirlerini terörist faaliyetleri desteklemek için kullanması ve petrol 
arzını kesme tehdidiyle, yüksek petrol fiyatlarını bir silah olarak kullanma 
eğilimine sahip olmasıdır (Kamrava, 2004: 107).  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan İsrail devleti, İsrail ve Arap dünyası 
arasında çeşitli savaşlara neden olmuştur. Bu savaşlar ciddi anlamda bölgedeki 
petrol arzını engellemiştir. İsrail’in kurulmasının ardından ilk tepki olarak, 1948 
yılında Musul-Hayfa petrol boru hattı kapatılmıştır. Devrin Mısır başkanı Cemal 
Abdül Nasır 1957 yılındaki İsrail-Arap savaşı sonrasında Süveyş kanalını 
kapatmıştır. Bu eylemi Arap petrol üreticilerinin ABD ve Avrupa’ya karşı 
petrol ambargosu uygulaması izlemiştir. Bu süreç 1973 yılında ilk petrol şoku 
yaşanmasına neden olmuştur. Arap-İsrail çatışmaları 1983 yılında ise Trans-
Arap petrol boru hattının kapanmasına neden olmuştur. İsrail batı dünyası için 
petrol arzının güvenliğini negatif yönde etkilemektedir. Benzer sonuç dünya 
barışı içinde ifade edilebilir. Nitekim günümüz terörist saldırıların bazıları da 
İsrail’in kurulduğu yıldan bu yana devam eden Arap-İsrail anlaşmazlığıyla 
ilişkilendirilmektedir. Örneğin Hizbullah, İslami Cihat, Hamas ve Filistin 
Kurtuluş Örgütü İsrail’in Arap dünyasına yönelik operasyonlarına tepki olarak 
ortaya çıkmıştır. 11 Eylül saldırılarından sonra, El-Kaide sık sık terörist saldırını 
haklı çıkarmak için İsrail-Arap anlaşmazlıklarını kullanmaktadır. Kısaca, Arap-
İsrail çatışması hem ülke içi hem de ülkeler arası çatışmaları teşvik etmekte, 
hem de bölgede ekonomik entegrasyon ve sosyal gelişimi engellemektedir. 
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Arap-İsrail çatışması Orta Doğu’nun gücünü, özellikle Araplar aleyhine 
azaltmaktadır (Sørli vd., 2005: 159: Selby, 2005: 207).  

Petrol zenginliği, genel olarak, Orta Doğu’da rejimlerin sürekliliğini pozitif 
yönde etkilerken, bölgedeki ülkeler arası ve ülke içi çatışmaları arttırmaktadır. 
İran devrimi, Irak-İran Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali bu iki ikilemi 
desteklemektedir. Bu ikilem petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden 
olmuştur (Adelman, 1986: 395: Smith, 2004: 243). Nitekim Irak-İran savaşı 
petrol üretiminin düşmesine neden olurken, petrol sahâlârına, petrol altyapı 
tesislerine ve petrol tankerlerine yönelik karşılıklı saldırılardan dolayı petrol 
piyasasında ciddi dalgalanmalar olmuştur. 1980-1988 yılları arasında “tanker 
savaş”ları nedeniyle İran ve Irak arasında yaklaşık olarak 200 denizci 
öldürülmüştür. Gemilerle 543 saldırı olmuştur. 80 gemiden daha fazlası batmış 
veya hurdaya ayrılmıştır. 2 Milyar dolardan daha fazla zarara sebep olmuş ve 
küresel gemi sigorta oranları da % 200 oranında artmıştır. Şattül-Arap suyolu 
Irak-İran savaşının nedenlerinin biriydi. Abu Musa, büyük ve küçük Tunb 
adaları İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında çok sayıda probleme neden 
olmuştur. Warba, Bubian adaları ve Rumaila petrol alanı problemleri Ağustos 
1990 yılında Saddam tarafından Kuveyt’in işgal edilmesine neden olmuştur. Bu 
olay 1991 yılında birinci Körfez savaşının başlamasına neden olmuştur. 
Ayrıcalıklı ekonomik bölgelerin kurulması Birleşmiş Milletlerin kuralları ve 
uluslararası sulara ilişkin kanunlarda körfezin kıta sahanlıkları üzerindeki 
anlaşmazlıklar ülkeler arası çatışmalara neden olmuştur (Şen ve Babalı, 2007: 
1518).  

Bölge ülkeleri arasındaki çatışmaların yanında, Batı dünyasının bölgeye 
müdahalesi de bölgenin gücünü aşındıran bir başka unsur olmuştur. Özellikle, 
1979 devriminden sonra İran-ABD ilişkilerin düşmanca bir yapıya dönüşmesi, 
ABD’nin, Ağustos 1990’da Kuveyt’in Saddam tarafından işgal edilmesinin 
ardından 1991 yılında Birinci Körfez Savaşını, 2003 yılında nükleer silahlanma 
ve demokratiksizlik nedeniyle İkinci Körfez Savaşı’nı başlatması, 11 Eylül 
terörist saldırılarından sonra ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin Suudi 
yönetiminin terörist örgütleri destekledikleri yönündeki bilgilerle bozulması 
ABD’nin kendi sınırlarından uzak bir coğrafyada müdahaleler bölgedeki 
belirsizliği arttırmaktadır (Yousef, 2004: 107). Günümüzde İran ile olan nükleer 
program krizinde Çin, askerî ve politik bakımdan İran’ı desteklemektedir. İran, 
Çin tarafından enerji arzı güvenliği bakımından son derece önemli olan Hürmüz 
Boğazını korumaktaydı. Bunun için İran petrol arzı güvenliği açısından 
önemlidir. Bu iki ülkenin ulusal çıkarları, küresel petrol arzının güvenliği 
açısından uyumlu politikalar izlemelerine neden olmaktadır. Dünya piyasalarına 
günlük 15, 5 milyar varil petrolü denize açılan Hürmüz Boğazının önemi bölge 
ülkeleri ve küresel güçler tarafından bilinmektedir (Williams, 2006: 1081).  

Orta Doğu bölgesindeki terörist gruplar da bölgenin gücünü azaltan bir 
başka unsurdur. Bölgedeki terörist gruplar ve eylemleri bölgenin rejimini ve 
ulusların bütünlüğünü tehdit etmektedir. Özellikle 11 Eylül terörist saldırısı ile 
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ortaya çıkan El-Kaide tipi terörist gruplar, Mısır’da Müslüman kardeşlik 
taraftarlarının güçlenmesi, Suudi Arabistan içindeki terörist faaliyetler ve artan 
baskı mevcut rejimlerden kaynaklanmaktadır. Ülkenin rejimi ile terörist gruplar 
arasındaki bu tip bağlantılar Afganistan’da Taliban ve Filistin’de Hamas içinde 
geçerli olmaktadır. Orta Doğu ülkelerinde petrolün güvenli bir şekilde taşınması 
konusunda bu yasa dışı örgütler bir tehdit oluşturmaktadır. Terörist saldırılar 
Orta Doğu devletlerini enerji arz güvenliği konusunda ciddi şekilde tehdit 
etmektedir. Örneğin, 2002 yılında Yemen açık denizinde Fransız petrol 
tankerleri ve Suudi Arabistan’da yabancı petrol çalışanlarını ve petrol alanlarını 
hedef alan terörist saldırılar, İkinci Körfez Savaşı’ndan sonra etkilerin 
büyüklükleriyle, fiyat şokları dışında petrol arzında kesintiler meydana 
getirmiştir.  

Orta Doğu Ekseninde OPEC’in Kartel Gücünü Azaltan Ekonomik 
Unsurlar 

1990’lı yıllarda petrol, uluslararası politik iktisatta alışık olunmayan istikrarlı 
bir trend göstermiştir. Bu dönemde her enerji kaynağında olduğu gibi petrol 
talebinde de yükselme görülmüştür. Petrol yenilenebilir bir enerji kaynağı 
olmamasına rağmen, yeni petrol rezervlerinin keşfedilmesi, artan üretimi 
desteklemektedir. Üretimde petrolün temel girdi olması, Orta Doğu’da son 60 
yılı aşkın bir süredir devam eden uluslararası politik ve ekonomik kargaşanın 
ekonomik temelini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin 1991 yılında Körfez Savaşı 
olayında Irak ve Birleşmiş Milletler güçleri arasındaki çatışma ve 2003 yılında 
Irak ve ABD arasındaki savaşlar Batının kıtlık sorunu aşma konusundaki 
tercihlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çatışmanın bir ürünüdür. Bu 
nedensellik ilişkisi içerisinde, Orta Doğu çekişmelerinin daha çok gizli ve yıkıcı 
olduğu iddia edilebilir.  

Châlâbi (1997-1998) makalesinde OPEC’in gelecekte yok olacağını iddia 
etmiştir. Bu iddiasını, Amerikan basınında OPEC’le ilgili gazete iç 
sayfalarındaki haberlere değil, üst düzey yetkililerin üzerinde görüş bildirdiği ve 
anlaştığı, genelde basında özet geçilen haber temelindeki gözlemlerine 
dayandırmaktadır. Châlâbi bu iddiasını 1990’lı yılların sonunda OPEC’in 
ekonomik ve politik gücünün 1970’li yıllarla karşılaştırıldığında giderek 
azaldığını karşılaştırmalı olarak desteklemeye çalışmıştır. OPEC’in kartel 
gücünün azalması, bu organizasyona üye ülkelerin bu güçteki azalmaya bağlı 
olarak refah ve zenginlik düzeylerinin gerileyeceğine ilişkin ileri sürülen 
görüşlerin birçok sebebi vardır. Bu konuda ilk göze çarpan sebep, karteldeki 
ülkelerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki 
eksiklikleri ve önemli siyasi olaylar karşısında birlik ülkelerinin dayanışmasına 
bağlı olarak, petrolü güç olarak kullanma girişimini gerektiren durumlarda 
meydana gelen tekrarlanan oyun içine giren ülkelerin birbirlerine yönelik yanlış 
ekonomik ve politik stratejileridir. Bu duruma örnek olarak Körfez Savaşı 
sırasında, önemli bir üretici olan Suudi Arabistan ile Irak arasındaki benzer 
ikilem grup dayanışmasını azaltmıştı. İlk etapta göze çarpan daha çok siyasi 
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temelli bu nedenin yanında, dört ekonomik unsur OPEC’in monopol gücünü 
azaltmaktadır.  

Bu dört ekonomik unsurdan ilki petrole alternatif enerji kaynaklarının üretim 
sektörüne olan girişidir. Nitekim günümüzde nükleer güç ve doğalgaz küresel 
petrol talebini azaltan önemli alternatif enerji kaynaklarıdır. Bu iki enerji 
kaynağının yanında bioteknolojik araştırmalar, yenilenebilir enerji kaynaklarla 
enerji talebinin önemli bir kısmının karşılanması durumuna bağlı olarak 
gelecekte daha fazla petrol talebinin azalabileceği yönündeki savları destekler 
niteliktedir. Ayrıca petrolün dışsal maliyeti de dikkate alındığında bu alternatif 
kaynaklara yönelimin daha da hızlı olabileceği iddia edilmektedir. Nitekim 
alternatif enerji kaynaklarına yönelik araştırmalarda temel ilke, petrolden daha 
ucuz, yenilenebilir (petrol gibi toplam rezervlerle sınırlı olmayan) ve çevreye 
daha az zararlı olan enerji kaynaklarını keşfetmektir. OPEC’siz enerji tedarikini 
sağlama yönündeki gayretlerin çoğunu basitçe endüstrileşmiş ülkelerin kar 
amaçlı davranışlarıyla ilişkilendirmek mümkün olsa da, işin politik yönünü göz 
ardı etmemek gerekir. Nitekim ABD Senatörü Richard Lugar ve eski CIA 
Başkanı R. James Woolsey’in petrole ilişkin görüşleri olayın politik yönünü 
açıkça göstermektedir.  

Kıt Orta Doğu petrollerine giderek büyüyen bağımlılığımız, dünyanın geri 
kalan kesimi için kazanma yolunun olmadığı, aptalca bir oyununa benzer. 
Kayıplarımız; ani bir savaş, fiyat artışları, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu, 
iklimlerde değişim, ya da yukarıdakilerin tümünü ihtiva edecek şekilde ortaya 
çıkabilir. Yakın geçmişteki kötü olaylar ve meydana gelen diğer olaylar, 
bilimsel buluşun avantajlarını dikkate almayan aşırı kısa görüşlülükten 
kaynaklanmaktadır. . . Eğer yapabilirsek, gelecek nesiller için hayatı daha az 
tehlikeli ve daha gönençli kılabiliriz. Eğer yapmazsak, gelecek nesiller 
kaçırdığımız bu dikkate değer fırsatlara hayretle ve geçmişe kızgınlıkla 
bakacaklardır (Lugar ve Woolsey, 1999: 102).  

Kartelin gücünü azaltan ikinci ekonomik unsur artan petrol arzıdır. Dünya 
petrol şirketleri, 1970’lerde ve dolayısıyla OPEC temelli meydana gelen 
olaylardan beri boş durmamaktadırlar. OPEC ülkelerinde yatırım yapmayarak 
bu şirketleri OPEC dışındaki ülkelerde yeni petrol rezervleri bulma konusunda 
büyük yatırımlar yapmaya yöneltmiştir. Bu yüklü yatırımlar petrol arzının 
artmasını sağlamış ve OPEC’in fiyat oluşturma yeteneğini önemli ölçüde 
etkilemiştir. OPEC dışında gerçekleşen üretim, Rusya ve ABD’deki üretim 
hariç, 1976’dan 1995’e üç kat artmıştır. OPEC’in petrol üretim miktarını 
azaltması OPEC dışı ülkelerin üretim artışıyla telafi edildiği için OPEC’in 
dünya piyasa fiyatlarını arttırma yönündeki girişimi çok maliyetli olacaktır. 
Dünya petrol piyasasına karşı OPEC’in hareket kabiliyeti diğer ülkelerdeki 
üretim artışıyla azalmaktadır (Stevens, 2005: 25).  

Üçüncü ekonomik unsur, değişen petrol teknolojisidir. Petrol doğal giriş 
engelleri yüksek olan bir piyasadır. Petrol aramaları riski yüksek ve büyük 
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petrol arama maliyetleri yüksek bir sektördür. Petrol piyasasına ilişkin bu 
yüksek maliyet ve risk yeni firmaların ve ülkelerin bu piyasaya girme 
yeteneklerini sınırlandırmaktadır. Ancak son zamanlarda teknolojik gelişmeler 
bu risk ve maliyetleri giderek düşürmektedir. Bilgisayar teknolojisine bağlı 
olarak daha bilimsel ve gerçekçi petrol aramaları yapılmaktadır. Yeni sondaj 
teknikleri petrol rezervlerinin belirlenmesi için gerekli olan yatırım maliyetlerini 
azaltmaktadır. Sonuç olarak, petrol arzcıları geçmişe göre hem daha büyük hem 
daha esnek görünüme bürünmüştür. Bu durum OPEC’in fiyat belirleme gücünü 
azaltmaktadır (Balaam ve Veseth, 2001: 379).  

Son ekonomik unsur ise; petrol piyasasının değişen yapısıdır. OPEC’in gücü, 
dünya petrolünün çoğunun spot piyasasında el değiştirdiği dönemlerde daha 
büyüktü. Bu piyasada fiyatların istikrarsızlığı nedeniyle alıcı ve satıcılar 
kendilerini bu yapıdan korumak için artan miktarlarda satın almaktadırlar. Pek 
çoğu gelecekte meydana gelecek fiyat artışlarını garanti altına almak için uzun 
dönemli sözleşmeler imzalamaktadırlar. Bu yolla hem alıcılar hem de satıcılar 
piyasada meydana gelecek ani kırılma ve hareketlenmelerden kendilerini 
korumaya çalışmaktadırlar. Bir kısım alıcı ve satıcılar ise gelecekte sabit bir 
fiyattan petrolü satma ve satın alma hakkını sağlayan future piyasalarda işlem 
yapmaktadırlar. Uzun süreli sözleşmeler ve future piyasaları kullanmak 
suretiyle, daha geniş bir petrol kullanıcısı düşen fiyat avantajlarını kullanma 
hakkını korurken diğer yandan artan fiyat artışlarından kendilerini 
koruyabilmektedir. Piyasa yapısında meydana gelen bu değişimin bir sonucu 
olarak ani fiyat artışlarından elde edilen petrol üreticilerinin rantını ve 
dolayısıyla gücünü azaltmaktadır (Balam ve Veseth: 379).  

OPEC’e ilişkin bu görüşler arz ve talep konusuyla tanımlanacak kadar 
basittir. Artan piyasa, fiyatların yarattığı güdüyle, arz büyüyecek ve petrol 
araştırma konusundaki engellerdeki azalışla, bu daha da artacaktır. Petrol 
fiyatları bu yolla geriledikçe OPEC’in politik ve ekonomik gücü de azalacaktır. 
Bu durum genellikle petrol fiyatlarının düşük olacağı anlamına gelmemektedir. 
OPEC’e ilişkin eleştiri getiren araştırmacılar bu noktaya da dikkat çekmektedir. 
Günümüzde petrol fiyatları, arz ve talep koşullarına göre değişmektedir, yoksa 
OPEC petrol başkanlarının oylarına göre değil. Doğu Asya’nın krizden çıkıp, 
normal trendine dönmesi, Çin’deki hızlı büyüme petrol talebini arttırdığı için 
fiyatlar tekrar artış eğilimi göstermektedir (Balaam ve Veseth, 2001: 379).  

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  

Orta Doğu, uluslararası rekabet ve anlaşmazlıkların, güvenlikte yapılan 
hataların, köktenciliğin ve terörizmin en yoğun olduğu coğrafyadır. Bölgede 
süren kaos, mevcut doğal kaynakların ve buna uygun sektörlerin tesis 
edilmesiyle oluşacak bölgesel gücün önündeki en büyük engeldir. Bu engeller 
Orta Doğu’nun dolayısıyla OPEC’in gücünü aşındırırken, hegemonik güçlerin 
bölgedeki faaliyetlerin etkinliklerini kolaylaştırmaktadır. Bölgenin politik-
ekonomik anlamda gücünün arttırılması için bölgedeki iş birliğini arttırılması, 
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barış ve huzur zeminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması, güvenlik 
ağının yeniden yapılandırılması gerekir.  

Petrol sanayide yerini aldığı tarihten bugüne, rekabetçi güçler Orta Doğu’da 
birbirleriyle mücadele etmektedir. Buna karşın, petrolün arz cephesinde yer alan 
ülkeler arasında bir dayanışma yoktur. Bölgeye refahı taşımak adına enerji arzı 
arttırılmaktadır. Çünkü arz zincirinin ve daha yüksek fiyatların oluşumuna engel 
olan çatışmalar, anlaşmazlıklar ve savaşlar coğrafyada hiç eksik olmamaktadır. 
Bu nedenle, bölgede petrol arzında tanımı tam yapılmamış bir rekabet yerine iş 
birliğine gidilmesi gerekmektedir. OPEC’e üye Orta Doğu ülkelerinin yıkıcı 
rekabetin ve anlaşmazlıkların farkına varması durumunda ülkelerin iş birlikçi 
davranışını sağlamak, bölgeye maliyet yükleyen davranışlardan kaçınmayı ve 
kaosun neden olduğu terörist ve köktenci eylemleri azaltmayı sağlayacağı 
ortadadır. Coğrafya bu yolla tutuklunun ikilemi sorunsalından da kurtulmuş 
olacaktır.  

Orta Doğu Bölgesi’nin sürekli terörist üreten bir coğrafya olmaktan 
çıkarılması gerekmektedir. Terörün dini-milleti-vatanı yoktur. Terörizm bütün 
insanlığın ortak sorunudur ve küreselleşen dünyada hiçbir ülke veya bölge bu 
tehlikeden korunmuş değildir. Terörizmle en köklü ve kalıcı sonuç üretecek 
mücadele yollarının başında Orta Doğu bölgesinin istikrarsız, fakir, durağan, 
dünyaya düşmanca bakan ve terörist hareketlerin yeşermesine ve güçlenmesine 
elverişli bir coğrafya olmaktan çıkarmaktır. Terörizme karşı asıl etkili mücadele 
Orta Doğu bölgesinin dünya ile entegrasyonu, demokratikleşmesi, sivilleşmesi, 
özgürleşmesi, zenginleşmesi ve zenginliğin tabana yayılması sürecinin önünün 
açılması ile mümkün olmaktadır.  

Bölgede ülkelerarası ve ülke içindeki barışın sağlanması bölgenin gücünü 
arttıracaktır. Bölgesel iş birlikçi davranış gelişmiş ekonomik güçlerin bölgeye 
silah satmak ve tarafgir davranışlar sergileyerek, çıkarları adına yapacakları 
manipülasyonların etkisini yok edecektir. Orta Doğu bölgesinin sürekli iç 
çatışma ve kargaşa ortamına gelmesinde zamanında bölgeyi asolarak işgal etmiş 
daha sonra da bu ülkelerdeki krallık rejimleriyle ittifak kurup halkın taleplerinin 
yönetime yansımamasına dolaylı destek vermiş, bölge ülkelerinin eğitim, sağlık 
ve kişi başına düşen gelirde yaşanan düşüşlere sebep olmuş batılı güçlerin payı 
da bulunmaktadır. ABD’nin 11 Eylül terörist saldırılarından sonra giriştiği 
terörizme karşı savaşta terörizm tehlikesini azaltmak yerine daha fazla arttırmış 
bütün dünyada anti-Amerikan, anti-Batı duyguları güçlenmiş, sonuç olarak bu 
gelişmeler ile bölge daha az güvenli ve huzurlu bir yer hâline getirmiştir. Orta 
Doğu’da böyle bir yapının teşkil etmesinde bölgede demokrasi ve özgürlük 
yanlısı güçlerle dostça ilişkiler kurulması, krallık rejimlerine destek vermekten 
vazgeçilmesi, bölge halklarının taleplerinin karar alma mekanizmalarına 
yansımasını sağlayacak politikaların yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırım 
imkânlarının teşvik edilmesi, vs. gibi terörü azaltacak veya kurutacak yolların 
hiçbirine başvurulmamıştır. Ayrıca ABD’nin terörle mücadelede “ya 
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bizdensiniz ya da teröristlerden” mantığı içerisinde kaba kuvvete ve şiddet 
yanlısı politikalarının da payı büyüktür.  

Güvenlik bakış açısından hegemonik gücün bölgedeki etkinliğini arttıran ve 
kartelin oluşmasını engelleyen en önemli unsur körfezdeki istikrarsızlıktır. İyi 
düşünülmüş ve düzenlenmiş güvenlik sistemi taraflar arasındaki rekabet, 
anlaşmazlıklar, bölgesel radikalizm ve terörist saldırıları engellemeye yardımcı 
olabilecektir. Körfez güvenlik sistemi iç ve dış unsurlar tarafından etkilenmekte 
ve belirlenmektedir. Bölgedeki vekil stratejilerin petrol arz güvenliği için uygun 
olmadığı daha önceki uygulamalardan anlaşılmaktadır. Merkez ülkelerince 
izlenecek bu tür stratejiler bölgede dengesiz güçlerin doğmasına neden 
olmuştur/olmaktadır.  

Uluslararası rekabet ve anlaşmazlıklar, güvenlikte yapılan hatalar, 
köktencilik ve terörizm konusunda yapılacak bölgesel anlamdaki pozitif 
gelişmeler ve düzenlemeler hegemonik güç tarafından bölgeden refahın 
taşınmasını kısmen engellerken, aynı zamanda güç mücadelesindeki iç ve dış 
güçlerin bölgede yarattıkları kaostan elde edecekleri kazanımları da azaltacaktır. 
Kısaca, bu üç unsurun eş anlı tesisi bölgeye kartel gücü ve petrol fiyatlarını ve 
dolayısıyla dünya siyasetini etkileme olanağı sağlayacaktır. Bölgede iyiliğe 
iyilik stratejisinin tesisi bölgesel refahı arttırırken, Orta Doğu’nun ekonomik 
kalkınma göstergelerini pozitif etkileyecektir.  
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