
Haydar el-Hafaci*

El-Beyan Merkezi Çalışmalar Serisi

Hürmüz Boğazı’nı Kapatma 
Hususunda İran’ın Niyetinin 

Değerlendirilmesi



2

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi

Merkez Hakkında

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta bulunan bağımsız ve özel 

bir düşünce kuruluşudur. Bu merkezin temel hedefi, Ortadoğu ile ilgili dış siyasi 

mesele ve olaylar hususunda ve spesifik olarak Irak ile bağlantılı konular hakkında 

doğru ve realist perspektifler sunmaktır. Bu araştırma  merkezi, siyasal ve akademik 

alanlarda bağımsız analizler ile  pratik ve açık çözümler sunmaya gayret etmektedir. 

Irak’ın bölgesel ve uluslararası önemi ve bu ülkede birbirini takip eden olaylar, 

bölgedeki siyasi meseleleri takip etmeye çalışan birçok politik analiz ve perspektife 

kıyasla açık düşünsel yönlere gerek duymakta ve geçmiş yıllarda Irak’ın bölgesel ve 

küresel imajını kristalize eden genel çerçevenin ötesine geçme yeteneğinden yoksun 

durumdadır. Bu nedenle, Merkez bilimsel tarafsızlığa, şeffaflığa ve yaratıcılığa 

riayet eden yeni perspektifler sunmaya çalışmaktadır. El-Beyan Merkez’i Irak 

ve Ortadoğu’daki krizleri inceleme ve analiz  etme kapsamında araştırma yapıp 

siyasi karar vericilere kısa ve uzun  vadeli uygun çözümler ve işlevsel perspektifler 

sunmayı amaçlamaktadır.

Tüm Yayın Hakları Saklıdır © 2018

www.bayancenter.org



3

Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Hususunda İran’ın Niyetinin Değerlendirilmesi

İran petrol ihracatına uygulanacak ambargo, Tahran’a hasım 
olanlar ve ilişkisini devam ettirmek isteyenler olarak iki gruptan farklı 
reaksiyonlar almıştır. Bu durum Ortadoğu, Amerika, Avrupa ve daha 
pek çok coğrafyada ticaret yönünde ciddi etkilerini kendisiyle birlikte 
getiriyor. Buna karşılık İslam Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani Cenevre’deki bir basın konferansında durumu şöyle açıkladı: 
“Bölgeden hala petrol ihraç edilirken İran petrolünün ihracatının 
yasaklanmasını haklı çıkartacak bir gerekçe yoktur.1” 

Ulusal Güvenlik Heyeti’nin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı 
Haşmetullah Felahat Pişe açıklamasında, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin tutarsız ve çelişkili politikalar uyguladığını ve 
hareketlerinin uluslararası yasa ve normların açık ihlali olduğunu 
belirtti.

Fakat Ruhani açıklamalarında herhangi bir tehdidin olup 
olmadığını belirtmekten kaçınsa da bundan bir gün sonra Amerikan 
ham petrol fiyatı varil başı 1.17 dolar artarak 75.11 dolara yükselip 
2014 Kasım’ından sonraki en yüksek seviyesini gördü. Brent petrol 
ise 1.03 dolar artarak 78.33 dolara yükseldi. 

1. Mehr Haber Ajansı: İran başkanı Bab-el Mendeb ve Hürmüz Boğazı’nı petrol 
gemilerinin geçişine kapatabilir.
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Amerikan merkezi yönetimi bu olaydan kısa süre sonra donanmasının 
ve bölgedeki müttefik kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı’ndaki denizcilik 
ve kesintisiz geçişin garantileri altında olduğunu belirtmesine karşın 
bölgede yeni krizlerin çıkması tüketiciler ve dünya için faydalı 
değildi. Özellikle dünya petrollerinin 64%’sının İran kontrolündeki 
bu boğazdan geçtiği düşünülürse durumun önemi daha iyi anlaşılır.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Tahminleri

Uluslararası Enerji Ajansı, Asya’nın ham petrol sevkiyatının en 
büyük varış noktalarından birisi olduğunu bildirdi. Varış rotası ise 
Hürmüz Boğaz’ı üzerinden, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore 
ve Singapur’dur. Diğer sevkiyatlar ise Avrupa ve Amerika’ya gider. 
Küresel enerji talebi 2017 yılında yüzde 2.1 seviyesinde artarak 
geçen yıla göre iki katına çıktı. Bunun en büyük sebeplerinden biri 
ise küresel ekonomik büyümedir.2

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2013 tahminine göre Güneydoğu 
Asya’nın birincil enerji talebi küresel tahmin oranlarını 2035 yılına 
kadar ikiye katlayarak güçlü ve hızlı bir ekonomik büyümeye evrilecek. 
Bölgedeki enerji tahmini ise 2011-2035 döneminde83%’lük bir artış 
gösterecek. Bu dünya genelinde tahmin edilen enerji tüketiminin 
10%’una tekabül ediyor.3

Amerika Enerji Bilgi Yönetim İdaresi, hesaplamalarına göre 2016 
yılında denizlerde rekor seviyede bir petrol geçişi gerçekleşerek 18.5 
milyon varile ulaşmıştır. Bu 2015’e göre9%’luk bir artıştır ki denizde 
taşınan ham petrolün 30%’u Hürmüz Boğazı’ndan geçmiştir.(Tablo 1.)

2. Global energy demand grew by 2.1% in 2017.
3. IEA: Southeast Asia Energy Outlook - WEO Special Report.
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Tablo 1. Seçilmiş Deniz Rotalarıyla Petrol Taşıma Hacimleri(2016)

Vortexa –  petrol piyasaları analizinde uzmanlaşmış bir şirket– 
hesaplarına göre Hürmüz Boğaz’ından geçen ham ve yoğunlaşmış 
petrol sevkiyatları 2017 yılında günlük 17.2 milyon varil miktarına 
ulaştı ve günlük 17.4 milyon varil seviyesine 2018’ın ilk yarısında 
ulaşacak.4 Hürmüz Boğaz’ı yoluyla giden teslimatlar için iki farklı 
güzergâh mevcttur. Bunlardan ilki Hint Okyanus’undan Malakka 
Boğaz’ına, Singapur yakınına Hürmüz Boğaz’ından gider ki bu 
yoldan  günlük 15.2 milyon varil geçer. İkinci güzergâh ise Bab-ı 
el-Mendeb üzerinden, Güney Kızıl Deniz’e oradan da Avrupa ve 
Amerika’ya gider.5

4. FACTBOX-Strait of Hormuz: the world›s most important oil artery.
5. Strait Talk – The Strait of Malacca.
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Körfez ülkeleri petrollerini Hürmüz Boğaz’ı üzerinden petrol 
tankerleri vasıtasıyla taşırken Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur 
ve Tayvan üzerinden gelen ithal mallar da aynı yolu kullanırlar.

Hürmüz Boğaz’ının Ekonomik Önemi

Hürmüz Boğaz’ı Arap Körfez’i ile Umman ve İran arasında 
konumlanmıştır. Arap Körfez’ini Umman Körfezi’yle birlikte Arap 
Deniz’ine bağlar. Uluslararası hukukun bakış açısından açık denize 
ait görülür. Geçişleri kıyı ülkelerinin güvenliğine zarar vermediği 
müddetçe tüm gemiler geçmekte özgürdür ve hakları vardır. Bu 
yüzden boğazdan geçen tüm gemiler uluslararası transit geçiş yasasına 
dâhildir.

Hürmüz Boğaz’ı dünyanın en önemli petrol koridoru olarak 
nitelendirilir. Günlük ortalama 30 adet gemi boğazdan faydalanır 
ki bu, dünya petrol ticaretinin yüzde 46’sına denk gelir. İran, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak’ın ihraç ettiği ham 
petrolün büyük çoğunluğu da bu boğaz üzerinden dünyaya aktarılır. 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Boğaz’a alternatifler 
bulmaya çalıştı fakat istatistiklerin gösterdiğine göre Körfez ülkeleri 
ihracatının 90%’nını Hürmüz Boğaz’ı üzerinden yapıyor. Boğaz 
aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti içinde önemli 
geçiş noktalarından birisidir. Bu açıdan İngiliz Petrol Şirketi(BP) 
verilerine göre Katar dünyadaki en büyük LNG üreticisidir ve 2016 
yılında dünya gaz tedariğinin 30%’u Hürmüz Boğaz’ı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden diyebiliriz ki dünyadaki gaz ve 
petrolün 3’te 1’i bu boğazdan geçmektedir.
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Boğazı Kapatma Tehdidine Karşı Petrol Piyasalarındaki Stres 

 İran ve ABD arasında geçtiğimiz günlerdeki söz kavgası ve 
Trump’ın son derece kusurlu olduğunu düşündüğü İran ile yaptığı 
nükleer anlaşmadan çekilmesi gerilimin ilk adımlarındandır.6 
Şüphesiz Amerika’nın İran ekonomisini hedef aldığını ve özellikle 
petrol gelirlerini vurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Buna İran petrol 
satışı belirgin olarak düşüşe geçmekle birlikte İran hala küresel 
petrol piyasasından çoklu ve karşılıklı anlaşmalarla pay alabiliyor. 
Peki gelecekte bu pay ne kadar olacak ve Amerika’nın yaptırımları 
ne dereceye kadar küresel piyasaya zarar verecek? Uluslararası 
şirketlerin arasındaki ilişkilere ne kadar zarar verecekler? Bir yanda 
İran diğer yanda ise bankaları düşünürsek bu soruları cevaplamak 
gerekecektir.

Boğaz’ı Kapatmanın Sonuçları Nelerdir?

Boğaz’ı kapatmanın en muhtemel tehlikesi her zaman olduğu gibi 
petrol fiyatlarındaki yükseliştir. Durum gerçeğe dönüşür dönüşmez 
bu, petrol fiyatlarında kesin ve büyük bir yükselişe sebep olacaktır. 
Küresel piyasaların İran’ın Hürmüz Boğaz’ını kapatma tehdidinin 
gerçekleşebileceği düşüncesinin uygulandığı görmesi, fiyatların 
anında varil başına 70 dolara çıkmasına sebep olacaktır.7

BAE’nin 400 km’lik(240-mil) boru hattı son üç yıldır işler hale geldi 
ve Umman’ı Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük petrol bölgesine 
bağlayarak Boğaz’ın kapatılmasıyla alakalı endişeleri yatıştırdı. Yine 
de Boğaz, petrolün dünya geneline dağıtılması için yegâne yol olarak 
kalmaktadır.8

6. The Economist: Out of the deal.
7. AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil exports.
8. The Telegraph: In the shadow of Iran - a new UAE oil port is transforming the 
energy sector.
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Hürmüz Boğaz’ı kendisine sınır olan ülkeler ile dünyaya enerji 
tedarik ettiğinden kapatılmasının sonucu, kuşkusuz tüm ilgili ülkeler 
için faciadır. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının yükünü taşıyacak 
en büyük ülkeler: Çin, Japonya, Güney Kore ve Singapur’dur. Bu 
ülkelerin Körfez ülkeleri ile küresel olarak ticaret yapan birincil ve en 
büyük ülkeler olduğu gerçeği dikkate değerdir.

  Bazı Güneydoğu Asya ülkeleri arasında resmi olmayan bir 
çeşit iş paylaşım protokolü vardır. Buna göre Koreli şirketler altyapı 
projelerinde faaldir. (BAE ve Suudi Arabistan da rafineri, enerji, tuz 
arıtma, otoyollar, havaalanları, köprüler ve nükleer enerji santralleri) 
Uluslararası Koreli Müteahhitler Derneği(ICAK) verilerinin 
gösterdiğine göre Körfez bölgesi ve bilhassa Suudi Arabistan Koreli iş 
adamları için alanında dünyadaki en büyük ve en önemli bölge olarak 
nitelendirilmektedir. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 1960’lı 
yıllardan bu yana tüm altyapı işlerini Koreli şirketlerle imzalamıştır. 
2016 yılının başında tüm Ortadoğu’daki kontratların toplam değeri 
725 milyar dolardır. Bunun 140 milyar doları Suudi Arabistan’a 77 
milyar doları BAE’ne ve 49 milyar doları ise Kuveyt’e aittir.9

 Ortadoğu Araştırma Merkezi(MRP) tarafından yapılan son 
araştırmaya göre Körfez ülkeleri tarafından onaylanmış toplam proje 
tutarı 2.6 trilyon dolardır. Bu tutar Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi ülkelerinin tamamının gayri safi yurtiçi hasılalarının 
160%’ından fazlasına denk geliyor.10 BAE ile Suudi Arabistan’ın 
birlikte devam etmekte olan projeleri bu değerin 70%’ini oluşturuyor. 
Körfez bölgesi dünya petrol fiyatlarındaki düşüş ve hükümet 
giderlerine karşın hala yatırım fırsatları ile doludur. Özellikle “Saudi 
Vision 2030” ve BAE Expo Dubai 2021 gibi planlanmış büyük 
projelerin ardından bu fırsatlar artmıştır.11

9. International Contractors Association of Korea.
10. Study: GCC construction market records 30% growth in 2017.
11. Ibid.
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 İran’ın Çin ile olan ticareti Mart 2017 ve Şubat 2018 döneminde 
80 milyar dolar seviyesine ulaştı.12 İran OPEC ülkeleri arasında 
üçüncü büyük petrol üreticisi ve Körfez bölgesindeki petrolün de 
20%’sini çıkarıyor. İran’ın Mart 2018 döneminde Asya ve Avrupa’ya 
ihracatı ortalama günlük 2.45 milyar varil ve yoğuşmuş gaz ise 
günlük 300,000 varildir.13 Avrupa ülkeleri arasında İspanya, İtalya 
ve Yunanistan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından en sert etkileri 
hissedecek ülkelerdir. Çünkü İran petrolünü kredi ile ithal ediyorlar. 
Rusya Yunanistan’a petrol ihracatını durdurduktan sonra ikili askeri 
anlaşmaları da dondurduğunu açıkladı. Yeni durumda İran’ın petrol 
ihracatının üçte biri başka bir deyişle günlük 800,000 varili Avrupalı 
şirketlere gidiyor.14

Petrolü Bölge Dışına Sevk Etmenin Başka Bir Alternatifi Var 
Mı?

 Bölgede iki ülke ham petrol ve doğal gazı bölge dışına boru 
hatları ile gönderebiliyor. Belirtmek gerekirse bu ülkeler Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Fakat gönderebildikleri 
miktar Hürmüz Boğazı üzerinden geçen mevcut devasa miktarın 
sadece bir bölümüdür.

 Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2016 yılı sonunda Suudi 
Arabistan günlük petrol gönderme kapasitesini Kızıl Denizdeki 
Kral Fahd (Yanbu) terminalinin devreye girmesiyle boğazdan geçen 
petrolün bir kısmını bu gaz hattı sayesinde 6.6 milyona sayesinde. 
Fakat tamamen işlediğinde bile günlük sadece 2.8 milyon varil 
gönderebilecektir.
12. Irans trade volume reached 80 billion dollars in 10 months.
13. Iran: Monthly exports of oil and condensates exceeded 2.75 million barrels 
per day.
14. Iran: Monthly exports of oil and condensates exceeded 2.75 million barrels 
per day.
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İran Gerçekten Boğazı Kapattığı Takdirde Neler Olabilir?

İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman boğazı kapatmadığı 
için olasılıkları tahmin etmek oldukça zor. İran-Irak arasında 8 yıl 
süren savaştan sonra İran ve Amerika arasında Hürmüz Boğazı’nı 
ilgilendiren bazı anlaşmazlıklar meydana geldi. İran’ın Hürmüz 
Boğazı’nı kapatacağına dair olan son tehdidi 2011 ve 2012 yılında 
Amerikan Başkanı Barack Obama’nın İran üzerine küresel yaptırımları 
uygulamak için başlattığı kampanya sırasında gerçekleşmişti. Amerika 
bu yaptırımları İran’ın nükleer enerji araştırmalarından dolayı 
devreye sokmak istiyordu. Fakat boğazın kapanması hiçbir zaman 
gerçekleşmedi çünkü Obama yönetimi 2015’te 5+1 anlaşmasıyla 
sonuçlanacak pazarlığa girişti.

İran’ın petrol ihracatı ekonomisinin bel kemiği ya da omurgası 
olarak nitelendirilebilir. İran’ın petrol üretimi gerçek potansiyelinin 
sadece beşte biri seviyesindedir.  Amerikan hükümetinin yaptırımlar 
vasıtasıyla İran üzerine uyguladığı baskı abartılmamalıdır. Zira 
eskiden İran’a karşı 36 çeşit yaptırım uygulanmaktaydı.
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Sonuç

Körfez bölgesindeki çalkantılı güvenlik durumu Asya 
ülkelerinin enerji tüketimi için ve bir dereceye kadar da Körfez 
ülkeleri açısından iyiye işaret değildir. Durum küresel gündemin 
en üst seviyesinde enerji kaynaklarında çeşitliliğin artması 
stratejisinin ileri sürülmesine sebebiyet verebilir. Başka bir 
deyişle mevcut, Asyalı şirketlerin Körfez bölgesinden kaçmak 
için Amerikan ve Rus şirketler ile hatta Afrikalı ülkeler ile yeni enerji 
anlaşmaları imzalaması devam eden Körfez krizini derinleştirebilir.

İran’ın dış politikası, her zaman bölgenin politik sorunlarının 
çoğuna yapıcı bir bakış sunarak öngörü ve bölgesel ilişkileri şeffaf 
olarak anlama ekseninde belirginlik kazanmıştır. İran bölgede hayati 
güvenlik rolünü oynamak ve küresel meselelerde uluslararası etkili 
bir güç olmak için gerekli tüm imkanları elinde bulunduruyor.

İran yönetimi bölgede güç kullanarak veyahut savaşlar vasıtasıyla 
herhangi bir sorunun çözülebileceğine inanmamaktadır.
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