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Özet
Petrol fakiri bir ülke olan İsrail için petrol arzını güvenlik altına almak, kuruluşunun
ilk aşamalarından beri bir sorun olmuştur. İsrail açısından ithal etmek zorunda olduğu
yüksek petrol faturasını ödemek büyük bir ekonomik sorun olmuştur. Ancak asıl sorun
İsrail’in politik ilişkileri içerisinde yatmaktadır. Büyük miktarlarda petrol satın alabileceği komşu Arap ülkeleri ile politik sorunları olan İsrail, petrol ihtiyacını devlet politikası gereği farklı zaman dilimleri içerisinde yakın ilişkiler geliştirdiği çeşitli petrol
ihracatçısı ülkeler yoluyla karşılamıştır. Uluslararası petrol şirketleri ile geliştirilen
ilişkiler yerini SSCB ve Şah yönetimindeki İran ile geliştirilen kurumsal ilişkilere bırakmıştır. İsrail’in petrol gereksinimi karşılama çalışmaları çerçevesinde ABD ile
yaptığı işbirliğinin ise farklı bir boyutu vardır. Uluslararası ölçekteki petrol şirketleri
ile İsrail, günümüzde küresel petrol endüstrisi zincirinin etkili bir halkası konumundadır. Özünde büyük oranda ekonomik bir sorun olan petrol arzını güvenlik altına alma
çalışmaları İsrail açısından politik ilişkileri içerisinde yatan bir sorun olagelmiştir.
İsrail açısından bu sorun görülebilir bir gelecek içerisinde de politik bir sorun olmaya
devam edecek izlenimini vermektedir
.
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ISRAEL- SECURITY OF OIL SUPPLY
Summary
Security of oil supply has been a problem for oil poor Israel since its establishment. It
has been a great problem for Israel to pay the enormous oil bill that the country has to
import. However, the real problem lies within the politic relations of Israel. Israel, that
has problematic relations with her Arab neighbours that she can buy oil in great
amounts, faces her demand of oil from various oil exporting countries that she
developed friendly relations in different time periods as a state policy. The relations
that were formed with international oil companies left their place to the
institutionalized relations with USSR and Iran under Shah governance. Israeli
cooperation with the USA has a different dimension in the attempts of facing the
demand of oil for Israel. Israel is in an effective position in the global oil industry
chain by her oil companies in international scale. Security of oil supply efforts which
are economic considerations in great amounts in essence have been a problem that lies
within the Israeli political relations. It is observed that this problem is going to
continue to be a political problem for Israel in the foreseable future, too.
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GiriĢ
Sürdürülebilir kalkınmanın kesintisiz olarak devam edebilmesi için
“enerji arzı güvenliği” hayati bir konuma sahiptir. Fabrikaların sürekli olarak
üretime devam edebilmeleri için güvenilir bir enerji girdisine gereksinimleri
vardır. UlaĢım sektöründe araçların bir noktadan bir diğerine ulaĢabilmeleri
için belirli bir oranda enerji tüketimine ihtiyaçları bulunmaktadır. Güç santrallerinin elektrik üretebilmeleri için de belirli bir enerji tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkelerin politika yapıcılarının öncelikli vazifelerinden biri de
sosyal ve ekonomik hayatın standardının korunması açısından birincil bir konuma sahip olan enerji arzının güvenilir bir Ģekilde temin edilmesidir.
Enerji kaynaklarına değiĢik formlarıyla, maddi olarak ödenebilecek bir
faturayla yeterli bir miktarda sürekli olarak eriĢimi amaçlayan enerji arzı güvenliği kuramı1 içerisinde petrol arzı güvenliği merkezi bir konuma sahiptir.
Petrolün bu merkezi konumu büyük oranda sahip olduğu yüksek enerji içeriği,
diğer enerji türleri ile kıyaslandığında depolanmasındaki kolaylıklar ve hâlihazırda günümüzde kullanana enerji tüketen araçların alet ve edevat stokundan
kaynaklanmaktadır.
Genelinde enerji arzı güvenliği, özelinde ise petrol arzı güvenliğini
sağlamak için politika yapıcılar çeĢitli stratejiler geliĢtirmek zorundadırlar. Ġç
tüketim ihtiyaçlarını karĢılayabilecek kadar yerli petrol kaynağına sahip ülkeler, kendi tasarrufları altındaki petrol rezervlerini iĢleyip ürünlerine ayırdıktan
sonra iç tüketim ihtiyaçlarının hizmetine sunabilmektedirler. Yeterli yerli kaynağa sahip olmayan ülkeler açısından ise çeĢitli politikalar geliĢtirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Tüketici ülkelerin baĢvurdukları bir yol, uluslararası petrol pazarından
yaptıkları spot petrol alımlarıdır. Spot petrol alımları tüketici ülkelerin petrol
ihtiyaçlarını kısa vadede karĢılıyor olsa da uzun vadede kalıcı bir çözüm sunmaktan uzak bir görüntü arz etmektedir. Uzun süreli kalıcı çözümler için ise
farklı stratejiler geliĢtirme zorunluluğu bulunmaktadır. Petrolü dıĢarıdan ithal
etmek zorunda olan ülkeler, Üretim PaylaĢım AnlaĢmaları ve Ġmtiyaz AnlaĢmaları gibi çeĢitli farklı yollarla petrol zengini ülkelerin rezervlerini iĢleyip ihtiyaç
duydukları petrolün bir kısmını garanti altına alma yoluna gitmektedirler. Tüketici ülkelerin baĢvurdukları bir diğer yol ise önde belen petrol ihracatçısı
ülkeler ile iyi iliĢkiler geliĢtirip çeĢitli ittifaklar kurarak uzun vadeli petrol alım
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anlaĢmalarına varmalarıdır. Petrol üreticileri ile tüketicilerinin söz konusu türden anlaĢmalara varabilmeleri için uluslararası politikada birbirlerine yakın
düzlemler üzerinde bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu ülkelerin enerji,
dolayısıyla ekonomik ihtiyaçlarının karĢılanması politik iliĢkilerinin gölgesi
altında yatmaktadır.2
Bu çalıĢma, bu bağlamda Ġsrail‟in petrol ihtiyacını kesintisiz olarak
güvence altına alabilmesinin yolunun geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de
komĢuları ile olan politik iliĢkileri ile sıkı sıkıya bağımlı olduğu savını ileri
sürmektedir. Ġsrail‟in petrol arzı güvenliğini kesintisiz olarak uygun fiyatlarla
sağlayabilmesi bölgesel barıĢ dinamikleri içerisinde gizlidir.
Öne sürdüğü savın kanıtlanması için bu çalıĢmada Ģu Ģekilde bir yöntem izlenmiĢtir: ÇalıĢmanın ilk bölümünde Ġsrail‟in kuruluĢunun ilk aĢamalarında petrol arzını güvenlik altına almak için izlediği yol ortaya konmuĢtur.
Ġkinci bölümde yabancı petrol Ģirketleri ile Ġsrail hükümeti arasındaki iliĢkiler
irdelenmiĢtir. Bu iliĢkilerin sonucunda bir gereklilik olarak ortaya çıkan Delek
petrol Ģirketinin kurulması ise üçüncü bölümün konusudur. Dördüncü bölüm
ise ilgili dönemde bölgesel politik iliĢkiler gereği Ġran‟dan elde edilen petrol
teminini incelemektedir. Ġsrail‟in Sina bölgesinde bulunan petrol kaynaklarını
iĢleyip kullanması konusu beĢinci bölümde incelenmiĢtir. Ġran Ġslam Devriminin etkisi altıncı, Amerika BirleĢik Devletleri‟nin desteği ise yedinci bölümde
iĢlenmiĢtir. ÇalıĢmanın son bölümü ise küresel petrol endüstrisi zincirinin bir
halkası olarak Ġsrail‟in petrol arzını güvence altına alma giriĢimleri bünyesinde
günümüzdeki konumunu ortaya koymaktadır.
KuruluĢunun Ġlk AĢamalarında Ġsrail’in Petrol Arzı Güvenliği
1948 yılında Orta Doğu coğrafyası ve dünya politikası içerisinde kilit
bir yer sahibi olan Ġsrail açısından petrol; dıĢ kaynaklı maddi destek, silah edinimi ve kalifiye insan göçü kadar hayati bir öneme sahip olmuĢtur. Ġsrail‟in
petrol diplomasisi, kuruluĢunun ilk aĢamalarından itibaren Arap- Ġsrail sorunu
gölgesi altında geçmiĢtir. Birincil enerji kaynakları tüketimi denklemi içerisine
günümüzde nükleer enerji, kömür ve doğal gaz gibi diğer unsurları da ilave
eden Ġsrail açısından petrol, kuruluĢ sürecinin ilk aĢamalarından itibaren hızla
artan nüfusu ve geliĢip modernleĢen ekonomisi için yegâne enerji kaynağı olmuĢtur. Petrol, Ġsrail‟in enerji denklemi içerisindeki birincil hayati konumunu
günümüzde de sürdürmeye devam etmektedir. Ancak geçmiĢte olduğu gibi
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günümüzde de ham petrol ve ürünlerini elde etmek, Ġsrail açısından maddi bir
sorun olmakla birlikte, bunun ötesinde politik bir sorun olma özelliğine sahiptir. 1955 yılında Ġsrail topraklarında petrol bulunana kadar Ürdün ve Akdeniz
arasında kalan halk açısından enerji tüketimi neredeyse petrol tüketimi ile eĢ
anlamlı idi.3 Ġsrail açısından petrol arzını temin etmenin politik bir sorun olmanın ötesinde baĢlıca iki önemli ayağı daha bulunmaktaydı. Bunlar; dıĢ kaynaklara tamamen bağımlılık ve göreceli yüksek fiyatlardır. Petrolün satın alınan
kaynaktan Hayfa‟ya kadar olan nakliye masrafları hesaplanırken Meksika Körfezi temel olarak ele alınmaktaydı.4 Bu nedenle de 1930‟lu yıllar ve 1940‟lı
yılların baĢlarına kadar Filistin bölgesinde petrol fiyatları Amerika BirleĢik
Devletleri ve Orta Doğu‟daki diğer ülkelerden daha yüksek seyretmekteydi.
Ġsrail‟in kuruluĢundan önce Ġngiliz firmaları tarafından Hayfa‟da kurulan petrol rafinerisi Filistin Manda Yönetimi altında bulunan Yahudi ve Araplar
açısından iĢlenmiĢ petrol ihtiyacının karĢılanması amacına hizmet etmekteydi.
Rafinerinin ham petrol ihtiyacı Ġngiliz firmalar ve bölgedeki baĢlıca petrol üreticileri olan Arap ülkeleri tarafından karĢılanmaktaydı. Rafine edilen petrol de
her iki halkın ihtiyacını karĢılamaktaydı. Akdeniz kıyısında konuĢlanan Hayfa
rafinerisinin bir baĢka özelliği de Avrupa ülkelerine iĢlenmiĢ petrol ürünleri
sağlamasıydı.
Ġsrail Devleti‟nin kurulması ile birlikte, politik geliĢmeler nedeni ile
bir süre kapatılan Hayfa rafinerisinin en elveriĢli Ģekilde tekrar çalıĢmaya baĢlaması ve iĢleyecek ham petrol bulması büyük bir sorun haline gelmiĢtir. Ġlgili
bölgedeki Ġngiliz yönetimi sürecinde Kerkük- Hayfa arasına inĢa edilen petrol
boru hattından Hayfa rafinerisinde iĢlenmek üzere tekrar petrol pompalanması
planını Irak yönetiminin kabul etmesi gerekmekteydi.5 Bu düĢünceye karĢı
çıkan Irak yönetiminin kabulünü sağlamak için Hayfa rafinerisinde iĢlenen
ürünlerin bölgede yaĢayan Yahudi ve Arap halklarının ortak kullanımına „tarafsız olarak‟ sunulacağı garantileri verilmekteydi. Buna ilaveten Irak yönetiminin
Hayfa‟ya petrol pompalamayı kabul etmemesi durumunda ise Ġsrail‟in baĢka
pazarlardan petrol satın alabileceği de belirtilmekte, Irak‟ın olası petrol gelirlerinden mahrum kalacağı ifade edilmekteydi.6
Ancak Irak, Kerkük‟ten Hayfa‟ya petrol pompalamayı reddetmiĢ, Ġsrail‟i petrol arzını güvenlik altına alma yolunda baĢka arayıĢlar içerisine girmeye
itmiĢtir. Ġsrail‟in ilk kuruluĢ yılarında petrol elde etme giriĢimleri bünyesinde
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karĢılaĢtığı bir baĢka zorluk da 1949 yılında Arap Ligi tarafından alınan, Ġsrail
ile iĢ yapan tarafları bundan vazgeçirmeye yönelik karardır. Ġsrail bayrağı taĢıyan gemilere yönelik olarak baĢlayan engelleme süreci, sonrasında Ġsrail‟e silah
ve petrol taĢıyan diğer tarafların gemilerine de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Arap
Ligi ülkeleri tarafından uygulanan bu blokaj, Ġsrail‟e gelen bütün petrolü kesmeye yönelik asıl amacına tam olarak ulaĢamamıĢ olmakla birlikte,7 uygulandığı süre boyunca Ġsrail‟in petrol arzını güvenlik altına alma çabası faturasını
bir hayli kabartmıĢ, kuruluĢ aĢamasının ilk yıllarından itibaren bu ülkeyi bu
konuda ekonomik olarak da zor durumda bırakmıĢtır.
Yabancı Petrol ġirketleri Ġle Olan ĠliĢkiler
Ġsrail‟in kuruluĢundan sonraki süreç içerisinde petrol arzını güvenlik
altına alma giriĢimleri çerçevesinde karĢılaĢtığı bir baĢka güçlük ise, sınırları
dâhilinde faaliyet gösteren yabancı petrol Ģirketleri ile olan iliĢkileri çerçevesinde gerçekleĢmiĢtir. Bu süre zarfında Ġsrail sınırları dâhiline ithal edilen, sınırları dâhilinde iĢlenip ürünlerine ayrılan, iĢlenmiĢ bir ürün olarak piyasasına
sürülen ve ihraç edilen bu ürün, hiçbir aĢamasında devletin aidiyetine geçmemiĢ bir ürün olarak iĢlem görmüĢtür. Devlet olarak Ġsrail bu ekonomik etkinliklerden herhangi bir kazanç sağlamamıĢ, vatandaĢlarının ve iç piyasasının ihtiyacını karĢılayabilmenin yüksek maliyetini üstlenmek durumunda kalmıĢtır.8
Ġsrail hükümetinin petrol ve ürünlerine bu kadar çok büyük bir önem
atfetmesinin en temel nedeni ülkenin yüksek bir endüstrileĢme düzeyine ulaĢmıĢ olmasından veya tarım yöntemlerinin modernleĢmesinden kaynaklanmamaktaydı. Bunun en temel nedeni, sosyal ve ekonomik hayatın kesintisiz ve
sorunsuz olarak devamını sağlamak için gerekli olan enerji arzı için Ġsrail‟in
kömür, doğal gaz ve hidroelektrik kaynakları gibi alternatif enerji kaynaklarından yoksun olmasıydı.
Delek Petrol ġirketinin Kurulması
Petrol arzını güvenlik altına alma giriĢimleri bünyesinde Ġsrail‟in bir
baĢka hamlesi de kendi petrol Ģirketini kurma yoluna gitmesidir. Hâlihazırda
ülkede bulunan ithalat ve dağıtım Ģebekesi içerisine eklemlenecek, milli çıkarları gözetecek bir yapının gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Bu Ģekilde bir yapılanma hem ülke içerisinde faaliyet gösteren firmalar arasında oluĢacak olan
rekabet ortamına bir katkı sunacak hem de petrol maliyetlerinin düĢmesine
7
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neden olacaktı.9 Buna ilaveten Ġsrail yönetimi kademelerinde ülkenin geleceği
açısından petrol kadar hayati öneme sahip bir konunun yabancıların ellerine
terk edilmemesi gerektiği görüĢü hâkimdi. Bu nedenlerle Ġsrail‟de bir milli
petrol Ģirketi hüviyetinde hareket eden Delek Ģirketi 12 Aralık 1951 tarihinde
kurulmuĢtur.
Ġsrail hükümetinin belirli bir yüzde sahibi olduğu bu Ģirketin katılımcı
ortakları bir kısım yerli ve yabancı Ģirketleri de kapsamaktaydı. Delek Ģirketinin ana amacı dıĢarıdan petrol satın alıp bunu rafine edip Ģirketin kendi tasarrufuna sunmaktı. GeliĢen zaman içerisinde iç piyasada etkili bir rol üstlenen Ģirket ordu, donanma, marina, Filistin Elektrik ġirketi, yerleĢim merkezleri ve
diğer bazı kurularla satıĢ sözleĢmeleri gerçekleĢtirmiĢtir.10 Yabancı Ģirketlerin
Ġsrail‟in altyapısına yatırım yapma konusunda isteksiz davranmaları üzerine
Delek, petrolün rafine edildiği Hayfa‟dan ana tüketim merkezi olan Tel Aviv‟e
bir boru hattı inĢa etme yoluna gitmiĢtir. Bu Ģekilde nakliye masraflarında bir
indirime gidip üretim ve iĢletim maliyetlerini düĢürmüĢtür. ĠĢlediği petrolü ülke
içi tüketime sunan Delek açısından uluslararası pazardan iĢlenecek ürünü satın
alabilmek bir sorun olmuĢtur. BaĢlıca petrol satıcılarından Ġsrail‟de iĢlenip tüketilmek üzere makul fiyatlarla ürün satın almak hem ekonomik hem de politik
bir sorun hüviyetini almaktaydı.
Delek Ģirketinin Ġsrail için güvenli, çeĢitli ve ekonomik petrol arzı sağlama çalıĢmaları çerçevesinde üstesinden gelmesi gereken iki temel sorun bulunmaktaydı. Bunlar; potansiyel ihracatçı sayısının çok sınırlı olması ve petrolü
nakliyesidir. Bir rafinerinin en etkili bir Ģekilde iĢleyip ekonomik olarak kazançlı bir yatırım haline gelebilmesi için birkaç farklı tip ve kalite ham petrolü
değil de belirli bir kaynaktan gelen ham petrolü ürünlerine ayırması gerekmektedir. Petrol ihracatçıları ile yapılacak uzun süreli satıĢ anlaĢmalarıyla petrol
akıĢını garanti altına almayı amaçlayan Ġsrail için seçenek sayısı sınırlı idi. ġili,
Kanada ve Peru gibi ülkeler ana ihracat güzergâhlarının Pasifik Okyanusundan
geçmesi nedeni ile nakliye masrafları ödenebilecek bir düzeyin ötesindeydi.
Batı Avrupa ülkelerinin kendileri birer ithalatçı oldukları için Ġsrail‟e petrol
satma potansiyeline sahip değildiler. Politik nedenlerle Irak ve Suudi Arabistan
da Ġsrail‟e petrol satmamaktaydılar. Ġsrail‟in uzun süreli anlaĢmalarla petrol
satın alabileceği potansiyel ihracatçılar Venezüella, Kuveyt, SSCB ve Ġran‟dan
ibaretti. Venezüella ve Kuveyt‟ten petrol uzun süreli ticaret anlaĢmaları ile
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petrol ithal etme giriĢimleri baĢarısız olmuĢ, SSCB ve Ġran seçenekleri Ġsrailli
yöneticiler açısından üzerinde dikkatle durulması gereken yegâne seçenekler
olarak kalmıĢtır.11
Ġran’dan Petrol Temin Edilmesi
Soğuk SavaĢ‟ın sıcak zamanları sırasında ortaya çıkan bu durum da
yalnızca alıcı ve satıcı ülkenin ekonomik algılamaları çerçevesi içerisinde Ģekilleniyor olmaktan uzaktı. Amerika BirleĢik Devletleri ve Britanyalı yöneticilerin, Sovyetler Birliği‟nin ekonomik gücünü kullanarak yerkürenin çeĢitli bölgelerinde nüfuz sahibi olması fikrine pek sıcak bakmadıkları bilinen bir gerçekti. Ancak uluslararası iliĢkiler disiplini içerisinde sürekli ilkelerin olmadığı;
sürekli çıkarların olduğu hatırda tutulunca, ABD ve Britanya‟nın bir müttefiki
olan Ġsrail‟in 1950‟li yıllarda SSCB‟den yüksek miktarlarda petrol satın almasının mantığı anlaĢılabilir.
Sovyetler Birliği, Ġsrail pazarına girdikten bir süre sonra ise petrol ticaretinin hacmini yükseltmemiĢ, sattığı petrolün fiyatını düĢürmediği gibi daha
önceden dünya fiyatlarının altında sağladığı fuel oil fiyatını yükseltmiĢ ve uzun
süreli bir sözleĢme imzalamayı yeğlememiĢtir. Sürekli ilkeler yerine sürekli
çıkarlar prensibini öne çıkaran uluslararası iliĢkiler mantığı Ġsrail‟i baĢka kaynaklar aramaya ve önceden baĢlattığı petrol diplomasisini hızlandırmaya yönlendirmiĢtir. Bu ise, teorik bir varsayım olan Ġran‟dan uzun süreli petrol sağlama seçeneğini, uygulanması gereken bir seçenek haline sokmuĢtur.
Yegâne ihraç ürünü ve gelir kaynağı olan petrol gelirlerini arttırma ve
yeni pazarlar arayıĢı içerisinde olan Ġran yönetiminin Ġsrail pazarına girme düĢüncesi, Ġsrail pazarını elinde tutan Britanya petrol Ģirketleri tarafından engellenmiĢti. Ancak Ġsrail‟in kendi petrol Ģirketi olan Delek firmasını kurmasından
sonra bu firma Ġran‟dan petrol alıp, Hayfa rafinerisinde iĢleyip, iç pazar tüketimine sunma imkânına kavuĢmuĢ oluyordu.
Arap boykotundan12 sıyrılıp dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan yüksek kalite Orta Doğu petrollerinden istifade etme imkânına kavuĢan Ġsrail için Ġran petrolünün Rusya kaynaklı Sovyetler Birliği petrolüne tercih
edilmesinin bir çeĢit zorunluluk dıĢında baĢka sebepleri de vardı. Bunun en
baĢında Ġran petrolünün kalitesinin Hayfa rafinerisinin damıtma standartlarına
uymasıydı. Ġran petrolü, millileĢtirilmesinden önce Britanya kökenli firmalar
tarafından iĢletilmekteydi. Ġsrail pazarını elinde bulunduran Britanyalı firmalar,
11
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Hayfa‟da iĢlenip Ġsrail‟de tüketime sunulacak petrolü Abadan‟dan temin etmekteydiler. Hayfa rafinerisinin hâlihazırdaki alet edevat stoku, bu tip ve kalite
petrolün iĢletilip ürünlerine ayrılması çalıĢmalarına elveriĢliydi.
Ġran petrolünün Rusya petrolüne tercih edilmesinin bir diğer nedeni de,
Ġran petrolünün içerdiği çeĢitli gaz miktarları ve kalitesiydi. Ġran petrolü, içerdiği kimyasallar ile petro kimya endüstrisi açısından da uygun olanaklar sunmaktaydı. Bununla birlikte Sovyetler Birliği‟nin bu süre zarfındaki petrol tüketimi, üretiminin yaklaĢık olarak % 90‟ı civarındaydı. Sovyetler Birliği‟nin iç
tüketiminde görülecek bir artıĢ durumunda, Ġsrail‟e yapılan petrol akıĢında
sıkıntı yaĢanabilirdi.13 Soğuk SavaĢ‟ın sıcak zamanları zarfında gerçekleĢen
Ġsrail ve Sovyetler Birliği arasındaki petrol ticaretinin bir süre sonra kesintiye
uğramasının ve Ġsrail‟in petrol ithalatında Ġran‟ın çok öne çıkmasının bir diğer
nedeni de politik kaygılardan kaynaklanmaktaydı. Petrolün politikasının ve
ekonomisinin çok iç içe geçtiği göz önünde bulundurulunca, politik ve ekonomik olarak bir zaman dilimi içerisinde belirli bir ülkenin çıkarının değiĢik zamanlarda farklılıklar göstermesinin mantığı anlaĢılabilir. Sovyetler Birliği‟nden
petrol satın almaktan ve bir çeĢit ekonomik iliĢki geliĢtirmekten çekinmeyen
Ġsrail, bu süre zarfında Sovyetler Birliği ile resmi diplomatik iliĢkilerini çok
ileri bir düzeye taĢıma yoluna gitmemiĢtir.14 Batı dünyası ile stratejik iliĢkiler
geliĢtirmeyi uygun bulmuĢ, petrol ticareti konusunda da Batı ülkeleri ile yakın
iliĢkileri bulunan Ġran ile ticaret hacmini geliĢtirmeyi yeğlemiĢtir.
1960‟lı yılların baĢı ile birlikte hiç Ģüphesiz Ġran, Ġsrail petrol arzı stratejisinin en temel taĢını oluĢturmaktaydı. Ġsrail‟in Ġran ile yaptığı petrol ticareti
Eilat ile Ashdod arasına inĢa edilen bir petrol boru hattı ile bir çeĢit kurumsal
kimlik hüviyetine bürünmüĢtür. Ġran‟dan yola çıkan petrol tankerlerinin taĢıdıkları ham petrol Ġsrail‟in Eilat limanından Ashdod‟a ve bir süre sonra da doğrudan Hayfa‟ya pompalanmaya baĢlanmıĢtır. Bir süre sonra da ilgili petrol boru
hattının kapasitesi arttırılarak, Ġsrail ve Ġran arasındaki petrol ticaretinin hacmi
de geniĢlemiĢtir.
Sina Bölgesi Petrol Kaynakları
Tarihsel süreç içerisinde Ġsrail‟in petrol arzını güven altına alma çalıĢmalarının bir baĢka basamağını da 1967 Arap Ġsrail savaĢı oluĢturmaktadır.
1967 Arap Ġsrail savaĢı sonunda Ġsrail Sina Çölünü ele geçirmiĢ15 ve bu bölge13
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deki petrol kaynaklarını üretme ve geliĢtirme üzerine çalıĢmalarına hız vermiĢtir. Ġsrail, Sina bölgesini daha önceden, 1956 yılında da kontrolü altına almıĢ,
bu süre zarfında da bölgedeki petrol kaynakları üzerinde sismik ve jeolojik
araĢtırmalar yürütmüĢtür. 1967 savaĢı ile birlikte Ġsrail daha önceleri bir Mısır
Ģirketi ve bir Ġtalyan petrol Ģirketi tarafından kurulan ve ortak giriĢim olarak
yürütülen Sina bölgesindeki petrol arama, geliĢtirme ve üretim çalıĢmalarını
kendi bünyesine dâhil etmiĢ oluyordu.
Sina bölgesi petrolünün kontrolü Ġsrail açısından birkaç farklı boyutta
katkı sağlamıĢtır. Ġsrail bu yolla kendi tasarrufunda kullanabileceği bir „yerli‟
kaynağa sahip olmuĢtur. Bu geliĢme neticesinde Ġsrail petrol diplomasisi yurt
dıĢında çok daha rahat hareket edebilmiĢ, ihracatçılarla yaptığı müzakerelerde
manevra alanını geliĢtirebilmiĢtir. Bunlara ilaveten Ġsrail‟in petrol faturası da
azalmıĢtır.16 Petrol alımı için yurt dıĢına aktarılan kaynaklar Ġsrail içerisinde
kalmıĢ, çeĢitli yatırımlara yönlendirilmiĢ, böylece ekonomisi daha fazla güç
kazanan bir devlet olarak Ġsrail, uluslararası diplomaside daha etkili olma yoluna gitmiĢtir.
1967 yılından önce neredeyse tamamen Ġran‟a bağımlı olan Ġsrail Sina
bölgesi petrollerini ele geçirmesinden sonra iç piyasasını doyurmanın yanı sıra
bir petrol ihracatçısı olma sınıfına yükselmiĢtir. Buna ilaveten Ġsrail üretim ve
tüketim pazarlarını birbirine bağlayan önemli bir transit ülke konumuna yükselmiĢtir. Eilat ile Akdeniz kıyısındaki Ashkelon limanı arasına yeni bir petrol
boru hattı inĢa edilmiĢtir ki, bu boru hattı 1970 yılında hizmete girdiği zaman
dünyanın en büyük üçüncü boru hattı olma özelliğini taĢıyordu.17
Petrolü elde etmedeki zorluğu büyük oranda siyaseti ve komĢuları ile
iliĢkileri içerisinde gizli olan Ġsrail açısından sahip olduğu bu petrol üreticisi,
nakliyecisi, ihracatçısı ve rafine edicisi olma statüsünün devamı, yine politik
geliĢmelere sıkı sıkıya bağımlıydı. 1967 Arap Ġsrail savaĢı sonucunda ele geçirdiği Sina bölgesinden çekilip bölgenin kontrolünü Mısır‟a bırakması durumunda Ġsrail bu avantajlı konumlarının tümünü yitirmekteydi. Nitekim 1973
yılında bütün dünyada bir petrol krizi yaĢanmıĢ; ancak Ġsrail ilgili petrol krizinin olumsuz etkilerini çok büyük bir ağırlık içerisinde hissetmemiĢtir. Ele geçirdiği Sina bölgesi petrolünü bir iç kaynak olarak değerlendirmiĢ, dıĢa bağımlılık oranını olabildiğince düĢük bir seviyede tutmaya gayret göstermiĢtir.18
GerilmiĢ iliĢkileri normalleĢtirme ve yumuĢatma adımları çerçevesinde Sina
bölgesinde bulunan petrol kaynaklarını ileriki zaman dilimleri içerisinde bı16
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rakmak durumunda kalan Ġsrail, hiç Ģüphesiz, adı geçen kaynaklardan çok büyük yararlar sağlamıĢtır. Ġlgili petrol kaynaklarını kontrolü altında tuttuğu zaman dilimi içerisinde kendi iç piyasa ihtiyaçlarını gözetecek Ģekilde iĢlemiĢ,
maksimum fayda elde etme yoluna gitmiĢtir.
Ġran Ġslam Devriminin Etkisi
Ġsrail‟in petrol sağlama sıkıntısı 1979 Ġran Ġslam Devrimi ile daha farklı bir boyut kazanmıĢtır. Körfez bölgesinde Batı ülkeleri ile yakın ve dost iliĢkiler geliĢtiren ġah yönetimi, yerini Humeyni rejimine bırakmıĢtır. Humeyni
rejiminin Batı ülkeleri ile pek dostane olmayan iliĢkilerinin bir boyutu da Ġsrail
ile olan iliĢkilerine yansımıĢtır. Bölgede bulunun diğer Müslüman devletlerin
tepkilerinden çekinen ġah yönetimi, Ġsrail ile aĢikâr iliĢkiler geliĢtirmese de
petrol ticareti yapmaya devam edip belirli bir ekonomik kazanım elde etme
yoluna gitmiĢtir. Ne var ki, Ġran‟da yönetimi ele geçiren yeni yönetimin Ġsrail
ile politik ve diplomatik iliĢkiler içerisinde bulunmak bir yana ekonomik iliĢkiler içerisinde bulunmaya niyeti olmadığı açıktı.19
Önceleri Ġsrail açısından “güvenli” olarak tabir edilen bir petrol kaynağı olan Ġran artık politikasını değiĢtirmiĢtir. Ġsrail bu Ģekilde iç piyasa ihtiyacının karĢılanmasında çok önemli bir role sahip olan Eilat- Ashkleon boru hattına sürekli olarak petrol tedarik eden en önemli unsur olan Ġran unsurundan
artık mahrum kalmıĢtır. Sürdürülebilir kalkınmanın en temel girdilerinin baĢında gelen petrol arzı güvenliği tehlikeye giren Ġsrail yeni arayıĢlar içerisine girmiĢtir.
Amerika BirleĢik Devletleri’nin Desteği
Tarihin ilk zamanlarından beri hareketli bir coğrafya olan Orta Doğu
bölgesinde kurulan Ġsrail‟in kuruluĢundan günümüze kadar petrol arzını güvence altına alma çalıĢmaları hep zorlu bir süreç içerisinde gerçekleĢmiĢtir. Hayati
bir öneme sahip olan petrol arzının kesintisiz devam etmesi hususunda çeĢitli
sorunlarla karĢılaĢan Ġsrail açısından Amerika BirleĢik Devletleri‟nin çeĢitli
Ģekillerde sağladığı garantiler ayrı bir önem arz etmektedir.
UlaĢtırma, endüstri ve sürdürülebilir kalkınmanın kesintisiz bir Ģekilde
devamı için hayati bir öneme sahip olan petrolün faturasının ödenmesi ekonomik olarak Ġsrail‟i zorlamakla birlikte satın alınacak petrolü bulmak baĢlı baĢına politik bir uğraĢ gerektirmiĢtir. Arap komĢularının artan ekonomik ve politik
gücü sorunun Ġsrail açısından daha da karmaĢık bir hale gelmesine ve uluslararası petrol arenasında yalnız baĢına kalmasına neden olmuĢtur. 1980‟lere kadar
19
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dünya petrol pazarının sadece % 5‟i Ġsrail‟e açıktı. Yalnızca birkaç ülke uzun
dönemli sözleĢmelerle Ġsrail‟e petrol satmaktaydı. Ġsrail, fiyat dalgalanmalarına
çok açık maruz kalan spot piyasasına bağımlı kalmak zorundaydı.20
ABD‟nin 1973 Arap-Ġsrail SavaĢından sonra Mısır ve Ġsrail arasında
baĢlattığı mekik diplomasisi Ġsrail‟in petrol arzını güvence altına alma süreci
bünyesinde önemli bir yer teĢkil etmektedir. Eylül 1974‟te Ġsrail ile Mısır arasında varılan anlaĢmaya göre, Ġsrail ele geçirdiği Sina geçitlerini ve petrol kuyularını Mısır‟a geri bırakıyordu. Petrol ihtiyacının karĢılanmasında çok önemli
bir yer iĢgal eden Sina bölgesinde bulunan petrol kuyularının Mısır‟a geri verilmesi Ġsrail açısından büyük bir kayıp olarak algılanmaktaydı. Mısır ile varılan anlaĢmanın bu maddesinin kabul edilmesinde, Ġsrail ile ABD arasında varılan mutabakatın büyük bir etkisinin olduğunu belirtmekte fayda vardır.
Ġsrail ile ABD arasında varılan mutabakat ile ABD, Ġsrail‟in enerji ihtiyacının ve ekonomik gereksinimlerinin karĢılanması konusunda her türlü
çabayı gösterme konusunda duyarlı davranacağını beyan etmekteydi. Ġsrail‟in
süregelen petrol gereksiniminin karĢılanması için her iki ülkenin uzmanlarının
her yıl bir araya geleceği belirtilmekteydi. Ġsrail‟in enerji ihtiyacını karĢılamak
amacıyla hazırlanan bu formüle göre Ġsrail‟in satın aldığı petrolün nakliyatını
güvenli bir Ģekilde yapamaması durumunda ABD ilgili petrol nakliyatının da
güvenliğini sağlamayı garanti ediyordu.21
ABD‟nin Ġsrail‟in petrol arzını güvenlik altına alma çabalarına sunduğu katkı bünyesine Ekim 1980‟de taraflar arasında varılan anlaĢmanın ayrı bir
önemi vardır. ABD-Ġsrail Petrol AnlaĢması‟na göre Ġsrail‟in “normal ülke içi
ihtiyaçlarını karĢılayamaması” durumunda ABD bu ülkeye petrol sağlamayı
garanti ediyordu. Orta Doğu barıĢ sürecinde çok önemli bir yer tutan Mısır ve
Ġsrail arasında gerçekleĢen Eylül 1978 Camp David görüĢmeleri ve Mart
1979‟da taraflar arasında varılan barıĢ anlaĢmaları sürecinde Ġsrail‟in enerji
güvenliğinin sağlanamaması durumunda herhangi bir barıĢ anlaĢmasının mümkün olmayacağı kanısı kendisini hissettirmiĢtir.
ABD ile Ġsrail arasında varılan Petrol AnlaĢması Ġsrail‟e “ücretsiz petrol sağlanmasını” öngörmemekteydi. AnlaĢma hükümlerince tarafların uzmanlarının yıllık ya da daha kısa aralıklarda yapılan toplantılarında belirlenen miktarlarda petrol satıĢını öngörmekteydi. Yapılan petrol satıĢı, petrol nakliyesinin
yapıldığı sırada dünya petrol piyasalarında iĢlem gören fiyatlarla uyumlu olmak
durumundaydı. ABD Senatosu‟nun onayını gerektirmeyen bu anlaĢma, imza20
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landıktan hemen sonra yürürlüğe girmiĢtir. Kasım 1994‟e kadar yürürlükte
kalması öngörülen ABD – Ġsrail Petrol AnlaĢması ile Ġsrail kendisine açık spot
piyasalardan karĢılamakta yetersiz kaldığı petrol arzını kesintisiz olarak garanti
altına alma yolunda çok önemli bir mesafe kat etmiĢtir.22
Küresel Petrol Endüstrisi Zincirinin Bir Halkası Olarak Ġsrail
1900‟lü yılların baĢlarından günümüze kadar gelen süreç içerisinde
küresel petrol endüstrisi bünyesinde bir takım değiĢikliklerin olduğu açıktır.23
Petrol endüstrisinin kuruluĢunun ilk aĢamalarında küresel petrol üretimini kontrolü altında tutan “yedi kız kardeĢler” artık tarih olmuĢlardır. Bu büyük petrol
Ģirketlerinin yerlerini, büyük oranda yeraltından çıkarılan petrole ev sahipliği
yapan ülkelerin milli petrol Ģirketleri almıĢlardır. Petrol üretiminin yapıldığı
arama tarama, sondaj faaliyetlerinin yapıldığı üst kısım etkinliklerden damıtma
iĢleminin ve dağıtım iĢlemlerinin yapıldığı alt kısım etkinliklere kadar dikey bir
entegrasyon yapı içerisinde ilgili halkaların tümünün kontrollerini ellerinde
bulunduran büyük petrol Ģirketleri bu kontrollerini büyük oranda kaybetmiĢlerdir. Önceleri büyük oranda uzun süreli sözleĢmeler ile yapılan küresel petrol
ticareti yerini büyük oranda spot petrol satıĢlarına bırakmıĢtır.
Petrol, artık MYMEX, IPE ve Dubai Exchange gibi borsalarda iĢlem
görüp fiyatı küresel olarak belirlenen bir ürün halini almıĢtır. Alıcıların ve satıcıların kimliklerinin çok da önemli olmadığı bu küresel pazarda yapılan petrol
ticareti “bir büyük havuz” hüviyetini almıĢtır.24 Sürdürülebilir kalkınmalarının
kesintisiz devamı için petrol arzı güvenliğine ihtiyaç duyan alıcı ülkelerin bu
gereksinimleri, ülke ekonomilerinin yegâne girdisi petrol gelirleri olan satıcı
ülkelerin petrol talebi güvenliğine duydukları ihtiyaç ile kesiĢmektedir.
Birçok alıcının ve farklı birçok satıcının olduğu bu küresel pazarda
spot petrol ticaretinin hacmi günümüzde büyük oranda artmıĢtır. Politik konumu ve Arap komĢuları ile arasındaki iliĢkiler nedeni ile uzun süreli sözleĢmelerle petrol alımı yapabilecek kaynak bulmakta güçlük çeken Ġsrail, günümüzde
petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmını rahatlıkla spot piyasadan karĢılayabilmektedir.
2005 yılı itibariyle Ġsrail petrol ihtiyacının yalnızca çok küçük bir kısmını kendi üretimi tarafından karĢılayabilmiĢtir. YaklaĢık olarak günde 249000
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varil petrol ithal etmiĢtir.25 GeçmiĢin aksine, büyük oranlardaki bu petrol alımını yapabileceği tarafları bulmak için günümüzde pek zorlanmamıĢtır. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonraki süreç içerisinde Hazar bölgesi ve Orta
Asya‟da kurulan yeni devletler zengin yeraltı kaynaklarına sahiptiler. Ġsrail,
günümüzde petrol ihtiyacının büyük bir kısmını küresel pazara yeni açılan bu
devletler vasıtası ile karĢılamaktadır.26 Bakü – Tiflis – Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı aracılığıyla Akdeniz‟e kadar inen Hazar bölgesi petrolleri petrol arzını
kesintisiz olarak sağlayan bir kaynak olmanın yanı sıra nakliye açısından da
büyük kolaylıklar içeren hayati bir kaynak olma özelliği kazanmıĢtır. Türkiye‟nin bir enerji terminali olma yolundaki stratejisine büyük katkılar sağlayan
ilgili boru hattı projesi için Ġsrail uluslararası arenada lobi yaparak bu projenin
hayata geçirilmesini desteklemiĢtir.27 Ġsrail‟in bu politikasının temelinde kendi
petrol ihtiyacını karĢılama yönünde izlediği stratejinin etkileri yatmaktadır.
2008 yılı Temmuz ayı içerisinde Ġsrail Altyapı Bakanı ile Türkiye
Enerji Bakanı arasında varılan mutabakat gereği Akdeniz Boru Hattı Projesi‟nin fizibilite çalıĢmalarının yapılmasına karar verildi. Akdeniz‟in Türkiye
kıyısından Ġsrail‟e uzanan boru hattı bünyesinde petrol, doğal gaz, su, elektrik
ve fiber optik kablo nakliyesi unsurlarının inĢa edilmesi öngörülmektedir. Akdeniz Boru Hattı Projesine kesintisiz doğal gaz sağlanması açısından Ġsrail,
Rusya ile iliĢkiler içerisinde olduğunu açıklamıĢtır. Azerbaycan‟ın da petrolünü
doğu pazarına ulaĢtırmak için bu proje ile yakından ilgilendiği belirtilmiĢtir.28
Ġlgili enerji kaynakları Ġsrail‟e ulaĢtıktan sonra, ileriki zaman dilimleri
içerisinde Hindistan, Çin ve Tayvan‟a da enerji taĢımayı öngören proje vasıtası
ile Ġsrail kendi enerji ihtiyacını sağlamayı garanti altına alma yolunda büyük bir
mesafe kat etmiĢ olmanın ötesinde küresel enerji denklemi içerisinde de önemli
bir konum kazanmıĢ olacaktır.
Konvansiyonel petrol kaynakları bulmak için arama tarama çalıĢmalarını yoğun bir Ģekilde yürüten Ġsrail açısından konvansiyonel olmayan bir petrol
kaynağı olan „Ģeyller‟ ayrı bir önem arz etmektedir. Negev Çölü‟nün kuzey
kesimlerinde bulunan zengin petrollü Ģeyllerden elde ettiği enerji ile Ġsrail,
endüstriyel elektrik üretiminin bir kısmını doğrudan karĢılamaktadır.
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Sonuç
Petrol arzı konusunda kendi kendine yeterli olmanın çok uzağında
olan Ġsrail açısından enerji güvenliğini sağlamanın en temel koĢullarından bir
tanesi içinde bulunduğu coğrafyadaki komĢuları ile gerçekleĢtirdiği politik
iliĢkiler üzerinde Ģekillenmektedir. KuruluĢundan günümüze kadar Ġsrail‟in
petrol ediniminde yaĢadığı güçlükler küresel ve bölgesel siyasetteki politikalarının gölgesi altında gerçekleĢmiĢtir.
Günümüzde Ġsrail‟in enerji politikasının üzerine Ģekillendiği altı unsuru göz önünde bulundurmak gerekmektedir:
Orta Doğu bölgesinde konuĢlanmıĢ olmasına rağmen
Ġsrail, petrol kaynakları bakımından çok fakir bir ülkedir.
Ġsrail, mesafe olarak kendisine uzak bölgelerdeki satıcılardan aldığı petrole bağımlı bir ülkedir ki bu da nakliye masrafları faturasının kabarık olmasına neden olmaktadır.
Ġthal edilmek zorunda olunan petrol, Ġsrail hükümetinin
ödemeler dengesi içerisinde çok ağır bir yük iĢgal etmektedir.
Ġsrail, enerji kaynaklarını ve formlarını çeĢitlendirmek
durumunda olan bir ülkedir.
Ġsrail, yerel petrol kaynakları arama tarama faaliyetlerine çok büyük bir önem atfeden bir ülkedir.
Ġsrail‟in kendi toprakları içerisinde petrol arama çalıĢmaları, gerek ekonomik, gerekse politik nedenlerden dolayı uluslararası petrol Ģirketleri tarafından pek desteklenmemiĢtir.29
Ġsrail‟in petrol stratejisi yakın zamanda çalıĢmalarını yürüttüğü Akdeniz Boru Hattı gibi projelerle yeni bir boyut kazanmıĢtır. Ancak Orta Doğu
bölgesinde sürekli barıĢın temini açısından Ġsrail ile Körfez ülkeleri arasında
gerçekleĢtirilebilecek bir çeĢit iĢbirliği faydalı sonuçlar doğurabilecektir.
Orta Doğu haritası bir gerçeklik olarak ele alındığında ortaya çıkan
tabloya göre yegâne mali gelirleri petrol olan körfez ihracatçıları açısından
Akdeniz‟e, oradan da dünya piyasalarına açılmanın en hızlı ve ekonomik yolu
Ġsrail üzerinden geçmektedir. Ġsrail‟in bu stratejik konumu dünyanın kanıtlanmıĢ petrol rezervlerinin üçte ikilik bölümünü bünyesinde barındıran körfez
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bölgesi petrol ihracatçılarının olası ekonomik kazanımları ile birleĢince ortaya
çok farklı bir tablo çıkmaktadır.
Enerji arzı güvenliğine ihtiyaç duyan unsurlar ile enerji talebi güvenliğine ihtiyaç duyan unsurların iĢbirliği ihtiyacı beraberinde baĢka konular üzerinde iĢbirliği ihtimallerini gündeme getirecektir. Uluslararası iliĢkiler disiplininin en çok kabul gören teorik bakıĢ açılarına göre bir konuda iĢbirliği beraberinde diğer konular üzerinde iĢbirliği çalıĢmalarını gündeme getirmektedir.
Günümüzde devletler üstü bir yapılanmaya sahip olan Avrupa Birliği‟nin temelinde enerji kaynakları üzerinde varılan iĢbirliğinin olduğu hatırlanmalıdır.
Kömür ve çelik kaynakları özelinde baĢlayan bu iĢbirliğinin alanı sonradan
geliĢtirilmiĢ, ekonomik konular üzerine sıçramıĢtır. Ekonomik konular üzerindeki iĢbirliği zaman içerisinde geniĢleyerek politik konuları da kapsar bir hale
gelmiĢtir. Bir konu üzerindeki fonksiyonel iĢbirliği, siyasi bir bütünlük arz eden
bir birliktelik halini almıĢtır.
Unutulmamalıdır ki petrol kaynakları üzerinde uygulanacak olan bir
iĢbirliği Orta Doğu‟da barıĢ ortamının sağlanması ve güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir kilometre taĢı olacaktır. Hasmane siyasi iliĢkiler ve güven
eksikliği, Körfez bölgesindeki ülkeler arasında gerçekleĢmesi ve geliĢtirilmesi
muhtemel her türlü iliĢkiler yumağının önüne geçmiĢtir. Söz konusu olan olası
bir petrol alım anlaĢmasından ilgili mutabakata taraf olan tüm kesimlerin belirli
bir kazanım sağlamaları mümkündür. Tarafların göreceli kazanımlarını hesaba
katarak uluslararası iliĢkilerin “sıfır toplamlı” değil de “pozitif toplamlı” bir
oyun halini aldığını göz önünde bulundurduklarında ilgili iĢbirliğine daha sıcak
bakacakları açıktır. Böylesi fonksiyonel bir yaklaĢım taraflar arasındaki gerginliği azaltacak ve onları birbirlerine yaklaĢtıracaktır. Bu bakıĢ açısı, bölgesel
ekonomik iĢbirliği barıĢın temini ve devamı için “sine qua non” özelliği taĢımaktadır. Günümüzde petrol arzını kesintisiz olarak garanti altına alma yolunda çok büyük mesafeler kat etmiĢ olmakla birlikte Ġsrail bölgesel barıĢ ve enerji
ihtiyaçlarının temini için Körfez bölgesindeki komĢuları ile ortak bir zemin
bulmak durumundadır.
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