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ÖZET 

İkinci Dünya Savaşı’yla başlayan soğuk savaşın, SSCB’nin çöküşünden dolayı ABD 

lehine sonuçlanması üzerine tek kutuplu dünya sistemi başlamış ve ABD hegemonyası, soğuk 

çehresiyle tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Günümüzde yaşanan küresel olaylar; ticaret 

savaşları, COVİD-19 ve petrol savaşlarının sosyal ve siyasal patlamaları beraberinde 

getirmesi kaçınılmazdır. Küresel sistemin adaletsiz bir politikayla dünyaya hükmetmesi ve 

bunun açıklaması olarak ‘Ulusal Çıkar’ mantığı ileri sürülmektedir. Kazançların sadece 

küresel sistem sahipleri etrafında toplanması beraberinde toplumsal, siyasal ve ekonomik 

öfkeyi getirmektedir. Analizimizde, küresel çapta yaşanan ticaret savaşları, Covid-19 salgını, 

salgını önlemek amacıyla içine kapanan devletler, salgının tetiklemesiyle başlayan küresel 

güçlerin aralarındaki çekişmelerin doğurduğu petrol savaşları, tüm bunların etkileri ve 

muhtemel sonuçları değerlendirilmiştir. 

Ticaret Savaşları 

Ticaret savaşlarının bir örneği olarak 16. yüzyılda sömürgecilikle İspanya, Portekiz, 

İngiltere ve Fransa arasında acımasız bir rekabet oluşmuş ve ardından merkantilizm ekonomik 

sistemi oluşmuştur.
1
 Merkantilizmde halkın refahı anaparanın miktarına bağlıdır. Bir başka 

deyişle altın ve gümüş miktarı ticari değer ile ölçülür, bunun için diğer devletlerle yapılan 

ticareti dengede tutmak gerekir. İhracat desteklenmeli, ithalat ise sınırlandırılmalıdır. Bunun 

olması için de nüfus artışı teşvik edilmiş, çalışma zorunluluğu getirilmiş, köle ticareti 

yaygınlaşmış, emekçiler sömürülmüştür. Merkantilist sistem ülkeden ülkeye farklılık 

göstermiş ancak ortak nokta olarak ulus devlet anlayışını pekiştirmiştir. Milli birliğini kuran 

İngiltere’de sanayi devrimine kadar korumacı ve yayılmacı milli bir ortam oluşmuş; Fransa, 

Almanya ve İtalya’da ise bu sistem, milli birliği sağlamak için basamak olmuştur.  

Avrupa çözülme sürecine girmişken ABD, küresel hegemonyasına rakip gördüğü 

Çin’e alan açmamak için ‘Neo Merkantilizm’ denilebilecek politikasıyla ekonomik tedbirler 

aldı. ABD ve Çin arasında başlayan ticaret kısıtlamaları ve vergilendirmeleri, Meksika, 

Kanada, AB, Hindistan, Rusya ve Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok ülkeyi kapsamıştır. 

Ticaret savaşları; ülkelerin korumacı yaklaşımla kendi iç dinamiklerini kullanarak yerli 

sanayiyi geliştirmek, dışarıya kaçan yerli yatırımı içerde tutmak, ithal ürünlere ekstra 

                                                           
1
http://sdam.org.tr/image/foto/2019/07/12/Kuresel-Duzende-Ingiltere-Etkisi-ve-Ingilterenin-Islam-

Politikasi_1562919347.pdf ET: 27.04.2020. 

http://sdam.org.tr/image/foto/2019/07/12/Kuresel-Duzende-Ingiltere-Etkisi-ve-Ingilterenin-Islam-Politikasi_1562919347.pdf
http://sdam.org.tr/image/foto/2019/07/12/Kuresel-Duzende-Ingiltere-Etkisi-ve-Ingilterenin-Islam-Politikasi_1562919347.pdf
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vergilerle hem ihracatı canlandırmak hem de yerli mallara teşvikin önünü açmak, rakip dünya 

devi şirketlere (Huawei gibi) sınırlamalar getirip büyümelerini engellemek ve devletlerin 

karşılıklı yaptırımlarda bulunmasını ifade eder.  

ABD Başkanı Donald Trump seçimleri kazanmadan önce seçmene dış ticaret açığını 

kapatma sözü vermişti. ABD yalnızca Çin ile yaptığı ticarette yaklaşık 350 milyar dolar açık 

vermektedir. Bu durumu düzeltmek için Trump gümrük vergileriyle ticaret savaşlarına start 

verdi. 

ABD, teknoloji alanında rekabet avantajını elinde bulunduruyor fakat Çin, özellikle 

yüksek teknoloji sektörü olan robotik, havacılık, güç ve enerji ekipmanları, bilişim 

teknolojileri, kuantum bilgisayarlar, 5G gibi alanlarda rekabeti kendi lehine çevirmeye ve 

ABD’yi geçmeye çalışmaktadır. Çin’in 2025, 2035 ve 2049 ulusal hedefleri arasında ülkeyi 

birçok alanda lokomotif yapmak bulunmaktadır. Ülkelerin uzun vadeli sabrını ve 

dayanıklılığını ölçecek bir etkiye sahip olan ticaret savaşları, süper güçler etrafında yeni 

oluşacak bölgesel güç odaklı yapılara yol açabilir. Savaşlarda yaptırımlara maruz kalmamak 

için ABD çıkışlı bazı dünya devi şirketler, Çin’deki ucuz maliyetli yatırımlarını ABD’ye 

taşımak zorunda kaldılar. Covid-19 salgınının çıkmasıyla ticaret savaşlarının şiddeti düşmüş 

görünmektedir.  

 

https://dogruhaber.com.tr/haber/636829-ticaret-savasi-cinin-ithalatini-dusurdu/ 

https://dogruhaber.com.tr/haber/636829-ticaret-savasi-cinin-ithalatini-dusurdu/
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Petrol Türevleri ve Petrol Savaşları 

Petrol ve doğalgaz kullanımı Milat’tan öncesine kadar uzanmaktadır. Hidrokarbon, 

bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl basınç ve sıcaklığa maruz kalmasıyla 

oluşmaktadır. Petrol ve doğalgaz, sanayi devrimiyle ülkelerin enerji kaynaklarına olan 

ihtiyacını arttırmış, ekonomik kazancından dolayı sömürgeci ülkelerin pervasızca petrol 

sahibi olmalarına ve sonuç olarak yüzyıllarca sömürge, yıkım ve savaşlara neden olmuştur. 

Günümüzde birçok alanda dolaylı veya doğrudan kullanımı söz konusu olan petrol, enerjide 

vazgeçilmezliğini halen korumaktadır. 

Petrol 

Ham petrol (cruide oil), karbon ve hidrojen atomlarından oluşan ve yandığında enerji 

açığa çıkaran organik bir maddedir. Rafine edilerek benzin, dizel, fuel oil, LPG gibi ürünler 

elde edilir. Geriye kalan kısmı ise, asfalt yapımında, ilaç, gübre ve giyim sanayinde (polyster) 

ve birçok alanda kullanılır.
2
 

 

Petrol Ülkeleri Toplam Rezervi 

Venezüella %17.5 

Suudi Arabistan %17.2 

Kanada %9.7 

İran %9 

Irak %8.5 

Rusya %6.1 

OECD %14.7 

Non OECD %85.3 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 

 

                                                           
2https://www.researchgate.net/publication/329483709_Petrolun_Kisa_Tarihi_Petrol_Gercekleri_ve_

Turkiye/link/5c0a9f7ca6fdcc494fe1cfa2/download ET: 27.04.2020. 

 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/329483709_Petrolun_Kisa_Tarihi_Petrol_Gercekleri_ve_Turkiye/link/5c0a9f7ca6fdcc494fe1cfa2/download
https://www.researchgate.net/publication/329483709_Petrolun_Kisa_Tarihi_Petrol_Gercekleri_ve_Turkiye/link/5c0a9f7ca6fdcc494fe1cfa2/download
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Doğal Gaz 

Metan, etan ve propan gibi hafif hidrokarbonlardan oluşan bir karışımdır. Doğal gazı 

oluşturan hidrokarbon bileşikleri, petrolün de bileşenleridir. Petrolün revaçta olduğu ilk 

yıllarda faydasız olarak görülüp yakılarak imha edilen doğalgaz, günümüzde kullanım 

alanlarının artmasıyla birlikte ve çevreye pek zararı olmamasından dolayı stratejik bir özellik 

kazanmıştır. Doğalgaz verimli kullanılabilmekte, taşıması boru hatlarıyla ucuza mal 

olabilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD, ülkenin birçok yerine doğalgaz boru hattı 

döşemiştir. Doğalgaz taşımanın boru hattı ile olmadığı durumlarda basınçlı tanklarda 

sıvılaştırılmış olarak taşınır. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında basınç altında 

ve düşük sıcaklıkta tutulması ve ulaştığı yerde tekrar işlem görmesi bu tarz kullanımı verimsiz 

kılmaktadır.
3
 Doğal gaz; sanayide, ısınmada ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Petrol ve 

kömür gibi fosil yakıtlara nazaran daha temiz olduğundan kullanımı yaygınlaşmıştır. Doğal 

gaz konvansiyonel bir gazdır bununla birlikte konvansiyonel olmayan kaya gazı, kum gazı ve 

kömür gazı da bulunur. 

 

Doğal Gaz Üreten Ülkeler Toplam Rezerv 

Rusya %19.8 

İran %16.2 

Katar  %12.5 

Türkmenistan  %9.9 

ABD %6.0 

Venezüella  %3.2 

Çin %3.1 

OECD %9.9 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 

Doğal gazı en çok tüketen ülkeler ise sırasıyla ABD, Çin, Hindistan ve Japonya’dır. 

 

 

                                                           
3
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Falgaz ET: 27.04.2020. 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Falgaz
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Shale Gas (Kaya Gazı) 

Ankonvensiyonel
4
 sistemlerde gaz üreten kaynağın oluşabilmesi için kayalarda oluşan 

petrolün başka bir yere kayması gerekmektedir. Bu durumda gaz, kaynak tortul kaya 

gözeneklerinde yatay sondaj ile hidrolik kırma (çatlatma) yöntemleriyle yeryüzüne taşınabilen 

konvansiyonel enerji kaynakları arasında yer alan doğal gaza alternatif olan kaya gazı 

çıkartılır. Petrol ve doğal gaz ana kayayı terk ederek farklı kayaçlara yerleşirken, kaya gazı ise 

ana kayanın içinde kalmaktadır. Bu uygulama ile kayanın içinde petrol ve gaz üretimi yapılır.
5
 

Genellikle kayanın içinde petrol de (shale oil) çıkmaktadır, çıkmaması durumunda üretimin 

maliyeti artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi hemen hemen dünyanın her yerinde olan kaya 

gazının üretimini arttırmakta fakat hidrolik kırma yöntemleri uygulanırken kullanılan 

kimyasal maddelerin açıklanmaması, çevreye zararı gündeme getirmektedir. Kullanılan 

kimyasal maddelerin yeraltı sularına karışması ve yapılan kırma yöntemlerinin depremleri 

tetikleme ihtimali endişeye sebep olmaktadır. Shale gas, ABD’de yaygın olarak kullanılmakta 

ve bu alana öteden beri çok büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu enerjiye yatırımın büyük 

ölçekte olmasından dolayı ABD tarihte ilk defa gaz ihraç eden ülke oldu. 2015 verilerine göre 

ABD’de bulunan 1.7 milyon aktif petrol kuyularının büyük çoğunluğunu kaya gazı kuyuları 

oluşturmaktadır.
6
 

Petrol Savaşları 

1970’li yıllarda küresel çapta yapılan hamleler ve olaylar birbirini izlemiştir. ABD, 

1944 yılında imzalanan ‘Bretton Woods’ anlaşmasından çekildiğini ilan etmesiyle Bretton 

Woods sisteminde çöküş yaşanmıştır. Bretton Woods; uluslararası para sisteminde 1 ons altın 

35 ABD dolarına eşitti ve böylece sabit kur, yerini yeni döneme bırakıyordu.
7
 ABD, basılan 

dolar karşısında teminat olarak altın gösterme zorunluluğunu kaldırarak serbest kura geçmişti. 

Buna cevap olarak OPEC, varil satış fiyatını altın üzerinden yapacağını ilan etti ve ardından 

Suriye, Mısır ve İsrail arasında ‘Yom Kippur Savaşı’ patlak verdi. 

ABD, enerjiyi kendi kontrolünde bir silah olarak kullandığı gibi bunun kendisine karşı 

ilk defa kullanıldığını 1973 yılında yaşanan petrol kriziyle yaşadı. OPEC, Yom Kippur Savaşı 

sırasında İsrail’e silah yardımında bulunan ABD, İngiltere, Japonya, Kanada ve Hollanda’ya 

                                                           
4
 Ankonvansiyonel: Geleneksel yöntemler dışında yeni üretim teknikleri ile üretme şekildir; şeyl, kaya gazı. 

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas ET: 27.04.2020. 

6
 https://www.eia.gov/ ET: 27.04.2020. 

7
 https://www.researchgate.net/publication/337211970_1973_PETROL_KRIZI_VE_SONUCLARI ET: 27.04.2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas
https://www.eia.gov/
https://www.researchgate.net/publication/337211970_1973_PETROL_KRIZI_VE_SONUCLARI
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petrol ambargosu uygulamıştır.
8
 Petrol krizi ile 3 dolar olan petrol varil fiyatı 12 dolara 

çıkmıştır. 11 Şubat 1974’te ABD dışişleri bakanı olan Henry Kissinger, Bağımsızlık 

Projesi’ni açıklar ve enerjide dışa bağımlı olmayan bir ABD amaçlanır.
9
 Böylece soğuk savaş 

zamanı SSCB ve Çin’e yoğunlaşan ABD, üçüncü dünya ülkelerinden büyük bir darbe 

yemiştir. 

İkinci olay ise 1979 İran Devrimi’yle yaşanır ve petrol varil fiyatları 40 dolara kadar 

çıkar. ABD, bu iki darbe ile kendi enerjisine yoğunlaşır. Alaska’da petrol aramalarına 

başlayıp dışa bağımlılığı azaltmak için dev petrol şirketleri kurar ve bunun devamı olarak 

kaya gazına yoğunlaşır. 

ABD, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak ve Kuzey Akım 2 

Projesi’nin önünü kesmek için kaya gazını LNG haline dönüştürerek AB’ye ihraç etmektedir. 

Geçen yıla göre LNG ithalatı %8,3 artarak 313 milyon tona ulaşmıştır.
10

Bu duruma göre 

maliyet bakımından daha avantajlı olan Rusya kendi pazarı olan AB’yi kaybetmemek için 

enerji artışına gitmiştir.  

 

https://www.paraborsa.net/i/enerji-piyasasinda-onemli-gelismeler/ 

Petrol fiyatlarını düşüş yönünden tetikleyen Covid-19’un etkisiyle talebi azalan 

petrolün fiyatlarının 30 dolar civarına inmesi, petrolü çıkarma maliyeti yüksek olan ABD’yi 

                                                           
8
 https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806 ET: 27.04.2020. 

9
 https://tr.wikipedia.org/wiki/1973_Petrol_Krizi ET: 27.04.2020. 

10 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kuresel-lng-ithalati-yuzde-8-3-artti/1442101# ET: 27.04.2020. 

https://www.paraborsa.net/i/enerji-piyasasinda-onemli-gelismeler/
https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806
https://tr.wikipedia.org/wiki/1973_Petrol_Krizi
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kuresel-lng-ithalati-yuzde-8-3-artti/1442101
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zor duruma sokmuştur. Rusya’nın uzlaşmaz tavrını cevapsız bırakmak istemeyen Suudi 

Arabistan üretimi arttırmış ve petrol fiyatını 20 doların altına düşürerek Rusya’yı da zor 

durumda bırakmıştır. Yapılan son anlaşma ile üretim azaltılarak petrol varil fiyatları yukarıya 

çekilmek istenmektedir fakat salgının tüm dünyaya yayılmış olması sebebi ile talebi halen 

aşağıda tutmaktadır.  

 

 

https://econ274.academic.wlu.edu/files/2015/03/Shale-gas2.jpg 

COVİD-19 Pandemisi  

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılan 

COVİD-19 adlı pandemi, Çin ile sınırlı kalmayarak tüm dünyayı esareti altına almış durumda. 

Oluşumu ve çıkışı tartışmalara neden olmuş, hakkında çeşitli senaryolar ileri sürülmüştür 

fakat bir gerçek var ki, o da salgının Çin’den çıktığı ve tüm dünyayı felç ettiğidir. Çin’in 

salgında ihmali olduğunu ileri süren Batılı devletler, bunu cevapsız bırakmak 

istemeyeceklerdir. Dünya Sağlık Örgütü korona virüslerini hayvanlarda ve insanlarda 

pandemik hastalığa neden olan büyük bir virüs ailesi olarak tanımlamaktadır. Korona virüsün 

insanlarda soğuk algınlığı, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum 

https://econ274.academic.wlu.edu/files/2015/03/Shale-gas2.jpg
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Sendromu (SARS) gibi ve daha şiddetli hastalıklara veya zatürreye kadar solunum yolu 

enfeksiyonlarına neden olduğu belirtiliyor. Korona virüsler adını kendilerini sararak taç 

oluşturan protein kapsüllerinden alıyorlar ve bu özelliğinden dolayı Latince taç anlamına 

gelen “Corona” ismi kullanılıyor. 2019 yılında çıkan ve insanlarda Covid-19 hastalığına yol 

açan etki korona; korona virüs ailesinin yedinci çeşididir. Bilimsel adı SARS-CoV- 2’dir.
 11

 

Ticaret savaşlarını, enerji ihtiyacını ve Covid-19 hastalığını bir arada düşününce 

rastlantı ihtimali çok görünmemektedir. Salgının çıkmasıyla birlikte bütün ülkeler bir kısım 

önlemler almış, ne var ki bazıları ciddiye almamış, bazı devletler ise ilk günlerden Çin’e karşı 

seyahat, uçuş yasağı vb. önlemler alarak, daha sonra da sınırları kapatarak önlemler alsalar da 

pandeminin yayılmasını önleyememişlerdir. 

ABD Başkanı Trump’ın Covid-19 için “Çin Virüsü” söylemi ileride virüsten güçlü 

çıkılması durumunda Çin’den hesap sorulacağı anlamı taşımaktadır. Virüs ile ilgili Çin’in 

DSÖ’yü ve dünyayı zamanında bilgilendirmediği, gerçekleri sakladığı iddiaları ABD’den 

sonra İngiltere, İtalya, Tayvan ve Afrika ülkelerinden de gelmeye başladı. Çin’in ise Wuhan 

kentinde ölü sayısını güncellemesi ve sayının %50 kadar artması, bu iddiaların gerçeklik 

payını arttırdığı gibi Çin’in de bu gerçekleri saklayamayacak duruma geldiğini 

göstermektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

ABD, tek kutuplu hegemonyanın verdiği güç zehirlenmesiyle; küresel güç olduğunu 

kabullendiği Çin de dâhil birçok ülkeye yeni korumacılık sistemini dayatmaktadır. ABD’nin 

amacı, kısa dönemde, ticaret savaşlarıyla, dış ticaret açığını kapatmak olarak 

değerlendirilebilir. Fakat diğer ülkelerin uzun vadede buna karşı koymak için kendi iç 

dinamiklerine dönüşleri ve ABD için içerde oluşan mal fazlalığı, büyük bir ekonomik ve 

sosyal çöküntüyü beraberinde getirebilir.  

Korumacılık sistemi, 16. yüzyıldaki örneği dikkate alınırsa, özellikle yenidünya diye 

yansıtılan dünya koşullarında, emekçilerin köleleştirildiği bir sistem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu da dolaylı olarak ekonomik sınıfları gündeme getirmektedir. İthalatın 

sınırlandırılmasının ihracatı da etkileyerek her ülkenin kendine yetebileceği düşünülmektedir.  

Bununla birlikte milliyetçiliğin yaygınlaşması da söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda bu 

                                                           
11

 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses ET: 27.04.2020. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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durum, küçük ve kendi iç dinamikleri yetersiz olan devletlerin, büyük devletlere modern köle 

olmaları gibi doğal bir sonuca yol açacaktır.  

ABD’nin korumacılıkta ısrar etmesi; tek kutuplu hegemonyanın kaçınılmaz olarak 

karşıtları olan Rusya, Çin ve AB’nin uzun dönemde birlikte hareket etmesini sağlayacak ve 

yeniden çok kutuplu devletlerin hegemonyasının oluşmasına neden olacaktır. Ancak bu 

durumu fırsata dönüştürecek olan Çin, daha çok etkin olmaya çalışacaktır. Yönetimde 

sosyalist, ekonomide kapitalist ve içeride milliyetçi kimliği ile Çin; borç tuzağı ile çevrelediği 

Üçüncü Dünya ülkelerini kendi etrafında toplayarak etkisi altına alacaktır. 

Ticaret savaşlarının diğer argümanı ise gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde 

ayakta durmanın ve gelişmenin olmazsa olmazı enerji kaynaklarının ulaşımı ve güvenliğidir. 

Avrupa Birliği, ABD ve Çin gibi küresel güçlerin devasa enerji ihtiyacı, bu ülkelerin dünya 

pazarındaki petrol ve türevlerine ulaşımını kendi hâkimiyetleri altında tutmak isteyeceklerini 

göstermektedir.   

Kuruluş yıllarında kartel olan ve dünya enerjisinde tek kurum olan OPEC, günümüzde 

alternatiflerle bu özelliğini kaybetmiş bulunmakta ama bununla birlikte kartel etkisi kısmen 

devam etmektedir. ‘1973 Petrol Krizi’ ve İran Devrimi ile kendi enerjisine yoğunlaşan ABD, 

aynı zamanda tek kutuplu dünyanın avantajını kullanarak enerji hâkimiyetini ve güvenliğini 

kontrol altına almıştır.  

Bu konuda Brzezinski, National Interest dergisinde yayımlanan “Hegemonik 

Bataklık” (Hegemonic Quicsand) başlıklı makalesinde ABD politikasına açıklık getirmiştir. 

Brzezinski’ye göre Ortadoğu’nun enerji potansiyeli; Asya ve Avrupa ekonomilerini denetim 

altında tutma gücüne sahiptir. Bölgenin enerji kaynağına dair veriler, ABD’yi bu bölgeye 

egemen olmaya itmekte ve Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye 

yöneltmektedir. Bu, aynı zamanda Asya ve Avrupa’yı da denetim altında tutmak anlamına 

gelmektedir.
12

 Bunun için ABD, bölgeye içeriden ve dışarıdan herhangi bir müdahaleye 

müsaade etmek istemeyecektir.   

Ortadoğu, dünya petrol rezervinin % 65’ine sahiptir. Buna Mısır, Cezayir, Libya ve 

Tunus da eklenince oran %69’u bulmaktadır. Ortadoğu petrolünün kalitesi yüksek ve maliyeti 

                                                           
12https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=693769a0-9cac-2cd6-

54bd7fe8aee73a92&groupId=252038 ET: 27.04.2020. 

 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=693769a0-9cac-2cd6-54bd7fe8aee73a92&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=693769a0-9cac-2cd6-54bd7fe8aee73a92&groupId=252038
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de oldukça ucuzdur. Varil çıkarma maliyeti 10 dolar civarındadır. Petrol savaşlarının 

sürdürülebilir olması, İslam ülkelerini enerji piyasasında söz sahibi yapacaktır. Küresel 

hâkimiyet; ekonomik büyüklüğe, ekonomik büyüklük ise enerji kaynaklarına sahip olmayı ve 

bu kaynakların güvenliğini sağlamayı gerektirmektedir. İslam ülkeleri enerji güvenliğini 

artırıcı politikalara yoğunlaşmalıdır. Ulusal çıkar yerine bölgesel güç birliğini getirecek 

kurumların oluşması ön planda tutulmalıdır. İslam ülkeleri, enerjide güvenliğin yanı sıra 

ulaşımı da kontrol altında tutmalıdır. Örneğin Hürmüz Boğazı ve Kızıl Deniz’in ulaşımının 

kontrol altında tutulması dünya enerji piyasasının büyük oranda kontrol edilmesi anlamına 

gelir. Bununla beraber Batılı güçlerin bu bölgelerde kendilerine alan açmasına müsaade 

edilmemelidir. 

Rusya, enerjiyi silah olarak kullanıp AB’yi kontrol altına almaktadır. Rusya, 

Ukrayna’nın toprağı olan, Türkiye için de tarihi bağlar ve güvenlik açısından ‘tehdidi 

sınırlardan uzak tutmak’ için vazgeçilmez bölge olan Kırım’ı işgal etmiştir. Uluslararası 

güçlerin Rusya’ya olan enerji bağımlılığı, bu işgale karşı herhangi bir yaptırım yapmasını 

engellemiştir. Bununla birlikte Rusya; Kuzey Akım 2 Projesiyle hem AB’yi etkisiz hale 

getirmiş hem de ABD’nin etkisini NATO üzerinden sorgular duruma getirmiştir. Ukrayna’nın 

enerji bağımlılığı, Rusya’nın müdahalesini açık hale getirmiş ve Ukrayna içinde Rusya yanlısı 

nüfusu ayrılıkçı hareketler olarak organize ederek Ukrayna’da iç çatışma çıkmasına neden 

olmuştur.  

Kaya gazı faaliyetleri ABD ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Vadeli 

petrol fiyatlarının eksi doları görmesi kaya gazı sektöründe çalışan milyonlarca insan için 

işsizlik ve ABD ekonomisi için büyük bir krizi tetiklemesi anlamına gelir. Bu durum Covid-

19 salgınıyla birleşince işsizlik, üretimin durması, tüketimin karşılanmaması, Amerikan film 

sahnelerini de hatırlatan sosyal patlamalar ve bağımsızlığı tartışan eyaletleri gündeme 

getirmektedir. Petrol çekişmesinin sonunda, ABD’nin, AB’ye LNG’li gazlar göndermeyi 

bırakması muhtemeldir. Böylece Rusya için büyük bir fırsat oluşur. Hatta AB’nin enerjisinden 

dolayı tamamen Rusya’ya bağımlı hale gelmesi kaçınılmaz olabilir. 

11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırılarıyla küresel bir tehdit ile yüzleşen ABD, 

yönlendirmeler ile ilkin Afganistan’a; ardından Irak’a saldırmıştı. Akabinde 11 Aralık 2001 

tarihinde üzerindeki kotaların kaldırılmasıyla Çin, Dünya Ticaret Örgütüne üye yapılmıştı. 

Bugün tartışılan çok kutuplu dünyanın temelleri o gün atılmaya başlanmıştı. ABD, İslam’ı 

hedef almakla meşgul olmuş; Çin ise bir anda tüm dünyada ucuz işçilik, alternatif ucuz 

pazarlar ile tüm ülkelere ihracatı başlatmış ve ardından “Bir Kuşak Bir Yol” projesiyle 70’ten 
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fazla ülke ile anlaşmalar yapmıştır. Anlaşma yaptığı ülkelere korumacı bir ekonomik sistem 

anlayışıyla kendi imkânları ve iş gücüyle hizmet götürmüş, o ülkeleri borçlandırmış ve 

kendine bağlı hale getirmiştir. Borçlarını ödeyemeyen ülkelerin stratejik limanlarını veya “Bir 

Kuşak Bir Yol” için lojistik konumdaki yerlerin borç karşılığı verilmesi için baskı yaparak ve 

çoğunlukla elde etmektedir. Şimdi ise ham madde ithalatında 20 doların altında seyreden 

petrol fiyatlarıyla ihracata dayalı büyümeyi sürdüren Çin, iki aylık Covid-19 salgınında 

kaybettiklerini çok hızlı bir şekilde telafi etmiştir. Tüm dünya ülkelerinin yıllık büyümelerinin 

eksilere düşmesi söz konusu iken Çin büyümeye devam edecektir.  

Kaybedilen Afganistan ve Irak Savaşları, akabinde devasa savunma harcamaları gibi 

nedenlerle 2008’de ABD merkezli küresel kriz ortaya çıkmıştır. Ticaret savaşları, petrol 

savaşları ve yıkımı devam eden Covid-19 salgınıyla çökmeye yakın altyapı ve krize 

odaklanmış ekonomisi; ABD’de çok büyük sıkıntıların patlamak üzere olduğunu 

göstermektedir. Sosyal düzen ve tarihin akışı boşluk kabul etmemektedir. ABD’nin, dünyanın 

birçok yerinde ekonomik ve siyasal düzen oluşturabilecek durumda olamaması bu bölgeleri 

çok kutuplu dünyada söz sahibi olabilecek ülkelerin veya bölgesel güçlerin etkisi altına 

alacaktır. ABD için belki asıl tehlike, küresel hegemonyada rakip olabilecek Çin ve Rusya’nın 

tehditleri değil, kendi varlığının kendi topraklarında bir bütün olarak devam etmesini 

zorlaştıracak ekonomik durgunluk, birikmiş borç ve çökmeye doğru giden altyapısıdır. Bu 

durumda ABD için tek kutuplu dünyanın son bulması ama bununla birlikte teknoloji ve 

savunma birikiminden dolayı etki alanı daralmış güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürmek söz 

konusu olacaktır. 

BM, kuruluşundan bu yana AB ise özellikle BREXIT ile biçimsel bir örgüt olmaktan 

kendilerini kurtaramamışlardır. Son gelişmelerle bu kurumların işlevi ve hatta varlığının 

tartışılması daha gür sesle dillendirilecektir.   

Vadeli petrolün eksileri görmesi şüphesiz enerji üretiminde zayıf, tüketiminde ise 

büyüme garantisi olan Çin gibi ülkelerin lehine olacaktır. Rusya; bu savaşta tetikçilik yapmak 

ve ABD’yi bertaraf etmek istemesinden kaynaklı yıllardır altına yatırım yapmaktaydı. 

Ekonomide petrol önemli bir yer tutsa da silah teknolojisi ve doğal gaz sektörü güçlü 

konumdadır.  

Küresel hegemonyanın en belirgin kıstaslarından biri de rezerv para biriminin ABD 

doları olmasıdır. Petrol fiyatlarının eksilere geçmesinin doları işlevsiz hale getirip rezerv para 

olmaktan çıkarması durumunda rezerv paranın ne olacağı ise soru işaretidir. Üretimi kısıtlı 
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emtialardan altın veya gümüş ya da kripto para olan ‘bitcoin’ olması muhtemeldir. Covid-19 

salgını ile kâğıt paranın virüs taşıyor olma ihtimaline karşı bazı ülkeler, elektronik para 

birimine yönelip bu parayı tercih etmeye başladılar. Elektronik para geçici çözüm olacağından 

daha kalıcı ve küresel olması için bitcoinin rezerv para olması gündeme taşınacaktır.  

Salgının belli bir yaş gurubu için ölümcül olmasıyla Çin, yaşlı nüfusunu ve hasta 

vatandaşlarını gözden çıkararak nitelikli bir nüfusa sahip olmayı gaye edinmiş olabilir. Diğer 

küresel güçler ise bu salgınla tüm dünyada yaşlı nüfus ve hasta nüfusu minimize edip dünya 

nüfusunu düşürmek istemektedirler. Bu bir komplo teorisidir. Ancak salgının birkaç dalga 

halinde gerçekleşmesi, büyük bir küresel kaosu beraberinde getirecektir.  

Salgını kontrol altına almaları halinde Batılı güçlerin Çin’den tazminat talepleri 

olacaktır.  ABD, İngiltere, İtalya ve Tayvan’ın elinde virüsün Çin’de 2019 Aralık’tan önce 

ortaya çıktığı ve Çin’in bunu sakladığı ile ilgili kanıtların varlığı ve bu ülkelerin bir araya 

gelerek Çin’e baskı yapmak istemeleri farklı sonuçlar doğuracaktır. ABD Başkanı Trump’ın 

“Çin Virüsü” söylemi tesadüfî değildir. ABD, Çin’in arkasındaki küresel sermayeyi deşifre 

edip kendi etrafında tepkisel bir kamuoyu oluşturmak istemektedir.  

Covid-19’la durgunlaşan küresel piyasanın ardından uluslararası kuruluşlar IMF, 

Fitch, Dünya Sağlık Örgütü, OECD, Dünya Bankası ve S&P’nin hep bir ağızdan küresel bir 

felaketten bahsetmeleri ve Çin lehine hareket etmeleri, arkalarındaki küresel ekonomik gücün 

de Çin tarafına geçtiğine işaret kabul edilebilir. Bu bağlamda London of City finans 

merkezinin, Çin’de bir merkez oluşturduğunu belirtmek gerekiyor. “Bir Kuşak Bir Yol” 

projesinin her iki merkezi bir finans merkezi olacak şekilde planladığından söz etmek 

mümkündür. 

Günümüze kadar ABD tarafından ileri sürülen; deniz hâkimiyet teorisi, kara hâkimiyet 

teorisi, hava hâkimiyet teorisi ve kenar kuşak hâkimiyet teorileriyle ABD; Rusya, AB ve Çin’i 

kontrol altında tutmuştur fakat kara hâkimiyet teorisine göre güçlü konumda Rusya ve Çin 

olmuştur. Çin bununla yetinmeyip “Bir Kuşak Bir Yol” projesini denizlere de taşıyarak deniz 

hâkimiyet teorisinde ve ABD ile havada yarışmak için savunma teknolojisi ağırlıklı olarak 

hava savunma teknolojisi ve uzay teknolojisinde rekabette artı duruma geçmek istemektedir.   

Covid-19 salgınının uzun süre devam etmesi durumunda ayrıca küresel bir kıtlık ve su 

savaşlarına neden olması kaçınılmazdır. Salgının dalgaları belki hastalık olarak değil ama 

sonuçlarını, su savaşları, kıtlık, açlık, göçler ve toplumsal çöküntüler olarak görmek 

mümkündür. 
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Covid-19 ile küresel bir tsunami yaşanırken küresel sistemin öncü devletlerinin 

işbirliği yapmak yerine petrol savaşlarına başlamaları, insanlığa pek değer vermediklerini 

gösterdiği gibi, küresel düzenin yıkılmaya doğru gittiğini de göstermektedir. Etkisini 

kaybetmiş bir ABD ile birlikte Çin ve Rusya’nın yeni yapıda yer edinmeleri kaçınılmaz 

görünmekte, bunlara ek olarak NATO’nun da işlevsizleşmesi halinde Almanya da küresel 

sistemde yer edinecektir. Bunlara İslam ülkelerinin de dâhil olması gerekirken bazen 

yöneticilerin şahsi ve küçük hesapları bu durumu zorlaştırmaktadır. ‘Çok kutupluluk’ 

Uluslararası İlişkiler terminolojisinde öngörülmez olarak değerlendirilmektedir fakat adil bir 

yönetimin güç odakları arasında olması, durumu öngörülür yapacaktır. İslam ülkelerinin D-8 

ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi kurumların çatısı altında daha güçlü hareket etmeleri 

gerekmektedir. İİT; BM gibi biçimsel değil aktif bir kurum haline getirilmelidir. İslam 

ülkeleri, problem teşkil eden konularda müdahale etmek için askeri veya silahlı güç yerine, 

belirleyici bir siyasal güç olacağını bilerek hareket etmelidir. Bu potansiyelin en makul ortamı 

İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olacaktır. 

Türkiye, değişen sistemde salgından çabuk kurtulan ülke olması durumunda, süreci 

Çin gibi lehine çevirebilir. Fakat Türkiye; Çin gibi çıkarcı olmamalı; yumuşak gücü
13

 (Soft 

Power) özellikle İslam ülkeleri ve Afrika üzerinde kullanarak yardımlarını arttırmalı ve bu 

fırtınayı küresel güçlerin çekişmesini fırsat bilerek İslam ülkeleriyle iyi bir diyalog ve işbirliği 

için fırsata dönüştürmelidir. Böyle bir siyaset Türkiye’yi uluslararası etkinlikte öncü 

durumuna çıkaracaktır. Kars, Tiflis, Bakü hattında Demir İpek Yolu’nu aktif kullanmaya 

başlaması, Çin’in bölge ülkeleri üzerindeki etkisini kıracaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın “Gelişmeler Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha 

ortaya koymuştur.” söylemi Türkiye’nin küresel çapta oynanan oyundan ve hazırlanan 

plandan haberdar olduğunu göstermektedir.  

Türkiye; yumuşak gücünü, içerideki potansiyel sivil toplum gücü de arkasına alarak 

etkin kullanmalıdır. Özellikle bu süreçte ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi ve insani yardımlarla 

uluslararası bir iyilik harekâtı kurmalı; bu harekâtı uluslararası kamuoyunda etkin bir güç 

haline getirmek için Pakistan, Endonezya, Malezya, Tunus, Libya ve Sudan ile Somali dâhil 

edilerek, bir uluslararası insani örgütün varlığının oluşturulmasına öncü olunmalıdır. İyilik 

hareketinin; yumuşak güç kullanılarak, yardım yapılan ülkeler ikna edilerek ve harekete 

dolaylı veya doğrudan üye yapılarak büyümesi sağlanmalıdır. Bu örgütsel yaklaşım, İslam 

                                                           
13

 Yumuşak güç üzerinde etki kurma yöntemiyle bir kişi ya da topluluk üzerinde söz sahibi olma, dediğini 
yaptırma yeteneğidir. 



17 
 

dünyasında hem yeni bir hareketlilik getirecek ve hem de kendi ayakları üzerinde durması 

gerektiği hissini güçlendirecektir. Örgütün “insani ve yardım” vurgusu küresel bir etki 

oluşturması ve güçlü bir oluşum olmasını kaçınılmaz kılacaktır.  

 

 


