
Trump’ın b!r konu"masında “I l!ke 
the o!l” ded!#!n! tüm dünya duydu. 

Ancak sadece b!zde bu kadar man"etlere 
ta"ındı. Bana !lg!nç gelen Trump’ın söyle-
d!#! de#!l b!z!m medyada bu kadar man-
"et olması oldu. En sonda söyleyece#!m! 
en ba"ta söyleyey!m; Ah her konuda b!lg! 
sah!b! olmadan f!k!r sah!b! olan !lg!l! !n-
sanlar, ne zanned!yordunuz? Amer!ka’nın 
2003 yılında, daha önce 1990 yılında 
Irak’a gelmes! daha önce L!bya’da olması 
ve daha sonra 2011 yılında Kaddaf!’n!n 
öldürülmes! !le sonuçlanan olaylar, hatta 
I Dünya Sava"ı’nda Osmanlı’nın ba"ına 
gelenler hep demokras! ve Arapların hür 
olması !ç!n m! yapıldı zanned!yorsunuz? 
E#er böyle !se ülkem!z !ç!n çok üzülü-
rüm, yok de#!lse, bunu fırsat b!l!p popü-
l!st man"et atarak t!raj arttırmaksa o ba"-
ka b!r konu.

1880’l! yıllardan !t!baren sanay! devr!m! 
!le dünya üstünde !k! tane stratej!k konu 
mevcuttur. B!r!nc!s! enerj! güvenl!#!, 
!k!nc!s! gıda güvenl!#!. Üstel!k her !k!s!n! 
b!rb!r!nden ayırmak da !mkansızdır. Sa-
nay!le"me !le !nsan gücüne daha az !ht!-
yaç duyulması, hayat kal!tes!n! arttırmı" 
ve !nsan ömrünü uzatmı" !nsan sayısını 
arttırmı", buda dünya üstünde do#al kay-
nakların yeters!z olmasına ve bu do#al 
kaynakların payla"ılması !ç!n sık sık sa-
va"lara sebeb!yet verm!"t!r. 

Do#al kaynak dey!nce sadece petrol, do-
#al gaz, maden olarak dü"ünmey!n gıda-
larda do#al kaynaktır. Ve artık lütfen bu 
enerj! konusuna duygusal de#!l rasyonel 
olarak bakma zamanımız geld!#!n! fark 
ed!p gerekl! önlemler! alma zamanımızı 
bo"a harcamayalı. Bunu defaten yazıla-

rımda bel!rt!yorum. Han! me"hur atasö-
zümüz vardır ya “söyleye söyleye d!l!mde 
tüy b!tt!” d!ye, !"te tamda bu noktadayım.

Aslında h!çb!r dönem yan! öncek! ba"-
kanlar dönem!nde de, Amer!ka h!çb!r 
zaman petrolü sevmekten vazgeçmed!. 
Sadece Trump, aklındak! daha fazla a#-
zında olan b!r yönet!m "ekl!ne sah!p. Yan! 
dünyanın tepk!s!nden çek!nm!yor. Aslın-
da dünya üstünde gel!"m!" olan ülkeler; 
$ng!ltere, Fransa, Almaya g!b!, heps! “l!-
kes the o!l” ama d!rek bunu d!llend!rm!-
yorlar. Hemen burada ama rüzgâr, güne" 
enerj!ler! d!yeceks!n!z. Almanya hızla ye-
n!leneb!l!r enerj!ye geç!yor d!yeceks!n!z. 
Aslında Almanya sadece bunlardan des-
tek alıyor, çel!k sanay!s!n! ya da a#ır sana-
y!s!n! rüzgâr ve güne" !le çev!rm!yor. Ay-
rıca sanay!n!n rüzgâr ve güne" enerj!s!ne 
güvenerek üret!m yapamayaca#ını çok !y! 
b!l!yor ve zaten de sanay! !ç!n fos!l yakıt-
ları kullanıyor. B!lak!s Almanya’nın fos!l 
yakıt kullanımı 2018 yılında %79 olarak 
gerçekle"t!. Toplam enerj! !ht!yacının 
%15 !se yen!leneb!l!r enerj!den kar"ıladı. 
Fos!l yakıtlar !ç!nde !se enerj!s!n!n %2’n! 
kömürden üretm!"t!r (%ek!l 1).

Gelel!m Amer!ka’nın toplam enerj! tüke-
t!m! ve üret!m! rakamlarına. Enerj! tüke-
t!m!nde en yüksek pay %85 !le fos!l ya-
kıtlardadır (%ek!l 2). Fos!l yakıtlar !ç!nde 
!se petrol %40’lık orana sah!pt!r. Ayrıca 
enerj!s!n!n %8’!n! nükleerden ve %4’ünü 
yen!leneb!l!rden ve %3’ünü !se hydrodan 
tüketm!"t!r. B!r!nc!l enerj! tüket!m!n-
de fos!l yakıtlarda Amer!ka’nın tüket!m 
oranı dünya tüket!m oranları !le aynıdır 
(%ek!l 3). Nükleer enerj!de dünya orta-
lamasının üstünde ancak yen!leneb!l!rde 

M A K A L E

Dr. Zeynep Elif YILDIZEL
zeynep.yildizel@jade.org.tr

"tLW?
©BMĉ?J©I?WL?IJ?PĕL©WCLGBCL©R?IQGK©CBGJBGĉG©TC©WCLG©MJSĴSKJ?PĕL©T?P©
MJBSĉS©@GP©QtPCgRCL©ECgCPICL
©?PRĕI©Ĵ?NI?KĕXĕ©oLtKtXC©IMWK?Jĕ©TC©@GP©?L©
oLAC©QRP?RCHGI©CLCPHG©F?K©K?BBCJCPG©MJ?L©NCRPMJ©TC©BMĉ?J©E?X?
©I?WL?ĉĕLB?
©
PCXCPTS?PB?©Q?FGN©MJK?JĕWĕX�©�IQG©R?IBGPBC©@S©F?K©K?BBCJCPC©gMI©@tWtI©
CIMLMKGI©TC©QRP?RCHGI©@CBCJJCP©oBCKCI©XMPSLB?©I?J?A?ĉĕX�

AAA©1�&ĕ"#,©+ĕ�

  96 ,&7�0(',$�$UDOÇN�����



dünya ortalaması !le aynı ve hydroda !se 
dünya ortalamasından daha dü"ük b!r 
tüket!m payına sah!pt!r. Bununla b!rl!kte 
Amer!ka’nın 2018 yılında k!"! ba"ı fos!l 
yakıt tüket!m! 6 ton/ k!"! olarak gerçek-
le"m!"t!r (#ek!l 4). Daha öncek! yıllarda 
da durum böyled!r. Yan! Amer!ka nüfus 
olarak Ç!n’!n yakla"ık %23 kadar olması-
na ra$men tek ba"ına dünya fos!l yakıt-
larını tüketmekted!r. Ç!n dünyanın en 
fazla nüfusu olan ülkes! olmasına ra$men 
k!"! ba"ı 2.04 ton fos!l yakıt tüketmekte-
d!r. Amer!ka toplamda yan! d!$er kay-
naklar !le b!rl!kte toplam yıllık k!"! ba"ı 
enerj! tüket!m! 7 tondur (#ek!l 4). Ç!n’!n 
yıllık toplam k!"! ba"ı enerj! tüket!m! !se 
2.4 tondur. Amer!ka’dan sonra gerek k!"! 
ba"ı fos!l yakıt tüket!m! gerekse toplam 
k!"! ba"ı toplam enerj! tüket!m!nde Rus-�
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ya gelmekted!r. Rusya’nın k!"! ba"ı fos!l 
yakıt tüket!m! ve toplam enerj! tüket!m! 
sırası !le 4.4 ton ve 5 ton dur (#ek!l 4). 
K!"! ba"ı fos!l yakıt tüket!m!nde Rusya’da 
sonra sırası !le Almanya, $ng!ltere, Ç!n, 
Fransa ve Türk!ye gelmekted!r (#ek!l 4). 
Bu detayda konuya bakıldı%ında Ç!n’!n 
tüm ülkelerden daha kalabalık b!r nüfu-
sa sah!p olmasına ra%men tükett!%! top-
lam enerj!, Amer!ka’nın tükett!%! toplam 
enerj!ye göre açık ara ger!ded!r. $lg!nç 
de%!l m!? Fransa k!"! ba"ı 3.78 ton toplam 
enerj! harcarken, bu enerj! !ç!nde k!"! ba"ı 
nükleer enerj! m!ktarı !le k!"! ba"ı fos!l 
yakıt m!ktarı neredeyse b!rb!r!ne e"!tt!r. 
Ülkem!zde 2018 de k!"! ba"ı 1.63 ton fos!l 
yakıt tüket!l!rken, k!"! ba"ı toplamda 1.9 
ton enerj! harcanmı"tır (#ek!l 4). Dünya 
genel!nde harcanan enerj!n!n dünya top-
lam nüfusuna oranına bakacak olursak, 
k!"! ba"ı fos!l yakıt tüket!m! 1.94 tondur. 
Özetle söylemek gerek!rse Amer!ka tek 
ba"ına tüm dünyanın enerj!s!n! tüket-
mekle kalmıyor, kend!s!ne k!"! ba"ı enerj! 
tüket!m!nde en yakın seyreden Rusya’dan 
b!le 2 ton daha fazla enerj! tüketmekted!r. 
Hele Ç!n g!b! nüfusu olan b!r ülke !le kar-
"ıla"tırılınca durumun vahamet! daha net 
gözler önüne ser!lmekted!r. 

Gerçekte, dünya do%al kaynakları !le 
bakab!lece%! !nsan sayısının çok üstüne 
çıkmı"tır. Ancak "ek!llerden anla"ılaca%ı 
g!b! de toplam enerj!n!n büyük kısmını 
nüfus yo%unluklu ülkeler tüketmekle be-
raber -bas!t matemat!k- aslında Amer!ka 
ve Rusya ve onu !zleyen Almanya, Fransa 

ve $ng!ltere k!"! ba"ı enerj! tüket!m!nde 
ve bu enerj!n!n !ç!nde özell!kle fos!l yakıt 
tüket!m!nde ba"ı çekmekted!rler. Buna 
ra%men h!çb!r! Amer!ka’nın, ne k!"! ba"ı 
fos!l yakıt tüket!m!ne nede k!"! ba"ı top-
lam enerj! tüket!m!ne yakla"ab!lm!" de-
%!llerd!r. Bu "u demekt!r; önce kaynaklar 
Amer!ka’ya sonra Rusya’ya, sonra Alman-
ya, Fransa ve $ng!ltere’ye pay ed!ld!kten 
sonra !ç!nde Ç!n g!b! dev nüfuslu ülke-
n!n de oldu%u ger! kalan dünyada taks!m 
ed!lmekted!r. Özell!kle petrol ve do%al 
gaz kaynaklarının ba"ını söz konusu ül-
keler devasa ve entegre petrol "!rketler! 
vasıtası !le tutmakta ve kontrol etmekte-
d!r. Bu ayrıca onlara Global 500 l!stes!nde 

en fazla kâr eden "!rketlere sah!p olma 
ayrıcalı%ı ve gücünü vermekted!r. B!z !se 
petrol ve do%al gaz aramacılı%ında halâ 
duygusal davranmaya devam etmektey!z. 
B!z!m ac!len entegre, devlet ve özel pet-
rol "!rketler!ne !ht!yacımız vardır. Dünya, 
do%al kaynakların yen!den taks!m ed!ld!-
%! ve yen! olu"umların var oldu%u b!r sü-
reçten geçerken, artık "apkamızı önümü-
ze koymalı ve b!r an önce stratej!k enerj! 
ham maddeler! olan petrol ve do%al gaza, 
kayna%ında, rezervuarda sah!p olmalıyız. 
Aks! takd!rde bu ham maddelere çok bü-
yük ekonom!k ve stratej!k bedeller öde-
mek zorunda kalaca%ız. Çünkü “I l!ke 
the o!l”.
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