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Hazar Bölgesi, Kafkasya ile Orta Asya arasında 
bulunan, Hazar Denizi’nin ve bu denizi çevreleyen 
Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’ın oluşturduğu bir bölgedir. 
Dünyanın okyanuslarla doğrudan bağlantısı 
olmayan en büyük kapalı su havzası olan Hazar, 
zengin hidrokarbon enerji kaynaklarının yanı sıra 
ekonomik getirisi yüksek olan havyar üretimi 
açısından da elverişlidir. Hazar coğrafyası, 
Ortadoğu ve Sibirya-Kuzey Kutbu Bölgeleri’nden 
sonra dünyanın en büyük üçüncü petrol ve doğalgaz 
rezervlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Sahip 
olduğu ekonomik zenginliklerin yanı sıra Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu’nun kesişim noktasında 
bulunan coğrafi konumu, Hazar Bölgesi’nin 
jeopolitik mahiyetini artırmış ve dünya 
devletlerinin bölgeye olan ilgisini çekmiştir.1 EIA 
(Energy Information Administration)’nın raporuna 
göre, Hazar Havzası’nda kara ve deniz safhalarında 
48 milyar varil petrol ve 14 trilyon m3 doğalgaz 
rezervi bulunmaktadır.2 İncelenmemiş alanlarında 
bulunduğu düşünülecek olursa bu rezerv miktarının 
artması kuvvetle muhtemeldir. İlk petrol rafinerileri 
1870’li yıllarda Nobel kardeşler, Marcus Samuel ve 
Rothschild ailesi tarafından bu bölgede 
kurulmasına rağmen SSCB döneminde Hazar 
Bölgesi’nin önemi tam olarak anlaşılamamıştır.3 
1990’da SSCB dağıldıktan sonra bölgedeki enerji 
kaynakları ve bölgenin jeopolitik önemi bölgesel ve 
küresel güçler tarafından anlaşılmış ve bu güçler dış 
politikalarını ona göre şekillendirmişlerdir. 
SSCB’nin dağılmasından sonra  bölgede farklı 
devletlerin meydana çıkması ile Hazar Denizi’nin 
nihai statü sorunu ortaya çıkmış ve var olan 
kaynakların nasıl kullanılacağı, dünya pazarlarına 
hangi güzergahlar üzerinden ulaştırılacağı gibi 
konular sorun teşkil etmiştir.4 Sovyetler Birliği’nin 
çöküşüne kadar geçen süreçte Sovyetler ile İran 
arasında Hazar Denizi’ne dair bir takım anlaşmalar 
imzalanmış olsa dahi bu anlaşmalar Hazar 
Denizi’nin statüsünü içermemiştir.5 Hazar 
Bölgesi’ndeki nihai statü sorununun kaynağı 
Hazar’ın bir göl mü yoksa deniz mi olduğundan 
kaynaklanmaktadır. Bölge ülkeleri bu noktada 
kendi çıkarlarına göre formüller öne sürmüşler ve 
kendi aralarında ikili anlaşmalar yaparak bölgede 
kendi paylarına düşen hidrokarbon kaynaklarını 
kullanma yoluna gitmişlerdir.6 Soğuk Savaş sonrası 
ortaya çıkan yeni dünya düzeninde hızlı ve düzenli 
bir ekonomik kalkınma için enerji kaynaklarının 
önemi artmış ve enerji kaynaklarının güvenliği hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için hayati 
bir konu olmuştur. Dünyanın enerji talebini büyük 
ölçüde karşılayan Ortadoğu Bölgesi’nin içinde 
bulunduğu siyasi istikrarsızlık ve Sibirya-Kuzey 
Kutbu Bölgeleri’ndeki hidrokarbon rezervlerinin 
çıkarılmasının çok maliyetli olması bu bölgelere 

alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını zorunlu 
kılmıştır. Nitekim 1973 petrol krizi ve bu krizin 
dünya piyasasında oluşturduğu olumsuz etkiler 
yaşanabilecek enerji arzı kesintilerine güzel bir 
örnek teşkil etmektedir.7 11 milyon ton eşdeğer 
petrol olan dünya enerji tüketiminin; 3,952.8 
milyon tonunun petrolden ve 2,637.7 milyon 
tonunun ise doğalgazdan karşılandığı göz önünde 
bulundurulursa, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan 
enerji kaynakları petrol ve doğalgazdır.8 Bu noktada 
Hazar Bölgesi’nin jeopolitik mahiyeti 
anlaşılabilmektedir. Wright’a göre jeopolitik 
“Coğrafi bölgeyi dünya siyasetinde kullanma 
sanatıdır.”9 Dünya devletleri de Hazar Bölgesi’nin 
jeopolitik ve jeoekonomik önemini kavramış ve bu 
sanatı icra edebilmek için çeşitli politikalar 
geliştirmişlerdir.

Küresel ve Bölgesel Güçlerin Hazar Bölgesi’ne 
Yönelik Politikaları 
Dünya siyasetinde jeostratejik ve jeoekonomik 
mahiyete sahip olan Hazar Bölgesi’ne yönelik, 
küresel ve bölgesel devletler kendi çıkarlarına 
uygun politikalar geliştirmişlerdir. Hazar 
Havzası’ndaki temel problem hidrokarbon 
rezervlerinin çıkarılıp, işletilmesinden ziyade bu 
kaynakların hangi güzergahlar üzerinden dünya 
pazarlarına taşınacağı hususundadır.  Bu bölgeden 
çıkarılan kaynaklar, Hazar’ın açık denizlerle 
bağlantısı olmamasından dolayı boru hatları ile 
taşınmak durumundadır. Bundan mütevellit Hazar 
üzerinde politika geliştiren ülkelerin siyasetleri 
ekseriyetle boru hatları üzerinden şekillenmektedir. 
Bölgenin en güçlü ülkesi konumunda bulunan 
Rusya’nın Hazar üzerindeki politikası bu bölgede 
kendisine tehdit oluşturabilecek yabancı güçlerin 
meydana gelmesini engellemek üzerine kuruludur. 
İhracatının %50’lik kısmını enerji kalemi üzerinden 
sağlayan Rusya halihazırda enerji zengini bir 
ülkedir. Bundan dolayı Hazar üzerindeki siyasetini, 
burada bulunan kaynakları elde etmekten ziyade bu 
enerji kaynaklarını kendi boru hatları ile dünya 
pazarlarına ulaştırmak temelinde kurgulamıştır.10 
Avrupa’yı büyük oranda kendi gazına bağımlı kılan 
Rusya, kendi toprakları dışından özellikle Türkiye 
üzerinden geçebilecek boru hattı projelerine ısrarla 
muhalif olmuş ve bu sayede Avrupa üzerindeki 
enerji tahakkümünü sürdürmek istemiştir. Boru 
hatları üzerindeki bu tavrının yanı sıra Rusya, 
Hazar’ın beş kıyıdaş ülke arasında ortak kullanım 
fikrini savunmuş ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) Hazar’a 
uygulanamayacağını öne sürmüştür. Hazar’ı özel 
statü olarak nitelendiren Rusya, bu tavrı ile bölgede 
oluşabilecek ABD, Çin, AB ülkeleri gibi tehditleri 
bertaraf etmek istemiştir.11 

anlaşmalar imzalanmış ve bu anlaşmaların da 
içeriğini ticaret, seyrüsefer gibi konular 
oluşturmuştur. Bununla birlikte 1935 ve 1940 
anlaşmalarında Hazar’ın kapalı bir “Sovyet-İran” 
denizi olduğu tanımlanarak bölge dış güçlerin 
müdahalesine kapalı hale getirilmek istenmiştir.18 
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 
Hazar’da yeni devletlerin ortaya çıkması, bu 
bölgenin hukuki statüsünü tartışmalı bir duruma 
sokmuştur. Hazar’a kıyısı olan her ülke, kendi 
ekonomik ve siyasi çıkarlarına uygun bir statü 
belirlemek istemiş, beş devlette birbirinden farklı 
öneriler öne sürmüştür. Bu noktada Rusya ve İran 
bölgede kendi otoritelerini sarsabilecek bir tehdidin 
oluşmasını önlemek adına politikalar geliştirirken, 
üç Türk Cumhuriyeti daha çok ekonomik amaçlı 
politikaları benimsemişlerdir.19 Azerbaycan ve 
Kazakistan bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
bölgede kendi paylarına düşen hidrokarbon enerji 
kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırmak istemiş 
ve Hazar’a 1982 BMDHS’nin uygulanabileceğini 
öne sürmüşlerdir.20  Buna mukabil Moskova ve 
Tahran, 1982 BMDHS’nin Hazar’da yabancı 
güçlerin oluşumunun önünü açmasını kendilerine 
tehdit olarak görmüş, bu öneriye karşı çıkarak 
Hazar’ın sadece beş devlete ait “Özel Statü”lü bir 
deniz olduğu fikrini savunmuşlardır.21 Siyasi ve 
jeopolitik önceliklerinin yanı sıra ekonomik olarak 
da Hazar’dan istifade etmek isteyen Rusya ve İran, 
Hazar’ın milli sektörlere bölünmesine karşı çıkarak 
Hazar’da bulunan kaynakların beş ülke arasında 
eşit bölünmesi fikrini savunmuşlardır. Azerbaycan 
ve Kazakistan’ın istikrarlı politikalarına karşın 
Türkmenistan’ın Hazar’ın statüsüne yönelik 
fikirleri belirsiz kalmıştır. Hazar’ın 1991 yılından 
beri süregelen bu tartışmalı statü sorununa yönelik 
beş zirve gerçekleştirilmiştir. 2002 Aşkabat’da, 
2007 Tahran’da, 2010 Bakü’de ve 2014 Rusya’da 
yapılan dört zirvenin ardından Hazar’ın statüsü 
hususunda nihai bir çözüm elde edilememiş, 12 
Ağustos 2018’de Aktau’da yapılan son zirvede 
çözüme kavuşmuştur. Bu anlaşma ile Hazar “Özel 
Statülü Deniz” kabul edilmiştir. Denizin tabanı 
milli sektörlere bölünmüş ve yüzeyi hususunda her 
ülkeye 15 millik karasuları sahası verilerek, kalan 
kısımların ortak kullanım esası kabul görmüştür. 
Bununla birlikte Hazar’da bulunan beş ülkenin 
dışında bir devletin bu ülkede askeri üs kurması 
yasaklanmıştır.22 Hazar’dan geçecek boru hatları 
hususunda da, önceki yıllarda boru hattı inşası için 
tüm tarafların onayı gerekirken bu antlaşma ile 
sadece boru hattının geçeceği deniz tabanına sahip 
devletlerin rızasının alınmasının yeterli olacağı 
görüşünde karar kılınmıştır.23 Bu antlaşma ile 
Rusya ve İran, bölgede belirgin hale gelen ABD ve 
AB gibi tehdit unsurlarının farkına varmış ve 
jeopolitik, siyasi öncelikleri için yıllarca 

sürdürdükleri ekonomik çıkar amaçlı 
politikalarından tavizler vermişlerdir.24 Diğer 
taraftan üç Türk Cumhuriyeti için bu antlaşma yeni 
boru hatlarının inşasının önünün açılması ve sahip 
oldukları enerji kaynaklarını pazarlayabilme adına 
ekonomik açıdan büyük önem teşkil etmektedir. 
Bölgenin nihai statüsü bu antlaşma ile büyük ölçüde 
belirlenmiş ve bölge kapalı bir alan haline getirilmiş 
olsa dahi bölgenin sahip olduğu zengin enerji 
kaynakları yabacı devletlerin buraya olan ilgisini 
azaltmamıştır. Bölge bu antlaşma ile daha istikrarlı 
bir ortama kavuşmakla birlikte buradaki güç 
mücadelesinin süreceği görülmektedir.
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Hazar Bölgesi, Kafkasya ile Orta Asya arasında 
bulunan, Hazar Denizi’nin ve bu denizi çevreleyen 
Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’ın oluşturduğu bir bölgedir. 
Dünyanın okyanuslarla doğrudan bağlantısı 
olmayan en büyük kapalı su havzası olan Hazar, 
zengin hidrokarbon enerji kaynaklarının yanı sıra 
ekonomik getirisi yüksek olan havyar üretimi 
açısından da elverişlidir. Hazar coğrafyası, 
Ortadoğu ve Sibirya-Kuzey Kutbu Bölgeleri’nden 
sonra dünyanın en büyük üçüncü petrol ve doğalgaz 
rezervlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Sahip 
olduğu ekonomik zenginliklerin yanı sıra Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu’nun kesişim noktasında 
bulunan coğrafi konumu, Hazar Bölgesi’nin 
jeopolitik mahiyetini artırmış ve dünya 
devletlerinin bölgeye olan ilgisini çekmiştir.1 EIA 
(Energy Information Administration)’nın raporuna 
göre, Hazar Havzası’nda kara ve deniz safhalarında 
48 milyar varil petrol ve 14 trilyon m3 doğalgaz 
rezervi bulunmaktadır.2 İncelenmemiş alanlarında 
bulunduğu düşünülecek olursa bu rezerv miktarının 
artması kuvvetle muhtemeldir. İlk petrol rafinerileri 
1870’li yıllarda Nobel kardeşler, Marcus Samuel ve 
Rothschild ailesi tarafından bu bölgede 
kurulmasına rağmen SSCB döneminde Hazar 
Bölgesi’nin önemi tam olarak anlaşılamamıştır.3 
1990’da SSCB dağıldıktan sonra bölgedeki enerji 
kaynakları ve bölgenin jeopolitik önemi bölgesel ve 
küresel güçler tarafından anlaşılmış ve bu güçler dış 
politikalarını ona göre şekillendirmişlerdir. 
SSCB’nin dağılmasından sonra  bölgede farklı 
devletlerin meydana çıkması ile Hazar Denizi’nin 
nihai statü sorunu ortaya çıkmış ve var olan 
kaynakların nasıl kullanılacağı, dünya pazarlarına 
hangi güzergahlar üzerinden ulaştırılacağı gibi 
konular sorun teşkil etmiştir.4 Sovyetler Birliği’nin 
çöküşüne kadar geçen süreçte Sovyetler ile İran 
arasında Hazar Denizi’ne dair bir takım anlaşmalar 
imzalanmış olsa dahi bu anlaşmalar Hazar 
Denizi’nin statüsünü içermemiştir.5 Hazar 
Bölgesi’ndeki nihai statü sorununun kaynağı 
Hazar’ın bir göl mü yoksa deniz mi olduğundan 
kaynaklanmaktadır. Bölge ülkeleri bu noktada 
kendi çıkarlarına göre formüller öne sürmüşler ve 
kendi aralarında ikili anlaşmalar yaparak bölgede 
kendi paylarına düşen hidrokarbon kaynaklarını 
kullanma yoluna gitmişlerdir.6 Soğuk Savaş sonrası 
ortaya çıkan yeni dünya düzeninde hızlı ve düzenli 
bir ekonomik kalkınma için enerji kaynaklarının 
önemi artmış ve enerji kaynaklarının güvenliği hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için hayati 
bir konu olmuştur. Dünyanın enerji talebini büyük 
ölçüde karşılayan Ortadoğu Bölgesi’nin içinde 
bulunduğu siyasi istikrarsızlık ve Sibirya-Kuzey 
Kutbu Bölgeleri’ndeki hidrokarbon rezervlerinin 
çıkarılmasının çok maliyetli olması bu bölgelere 

alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını zorunlu 
kılmıştır. Nitekim 1973 petrol krizi ve bu krizin 
dünya piyasasında oluşturduğu olumsuz etkiler 
yaşanabilecek enerji arzı kesintilerine güzel bir 
örnek teşkil etmektedir.7 11 milyon ton eşdeğer 
petrol olan dünya enerji tüketiminin; 3,952.8 
milyon tonunun petrolden ve 2,637.7 milyon 
tonunun ise doğalgazdan karşılandığı göz önünde 
bulundurulursa, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan 
enerji kaynakları petrol ve doğalgazdır.8 Bu noktada 
Hazar Bölgesi’nin jeopolitik mahiyeti 
anlaşılabilmektedir. Wright’a göre jeopolitik 
“Coğrafi bölgeyi dünya siyasetinde kullanma 
sanatıdır.”9 Dünya devletleri de Hazar Bölgesi’nin 
jeopolitik ve jeoekonomik önemini kavramış ve bu 
sanatı icra edebilmek için çeşitli politikalar 
geliştirmişlerdir.

Küresel ve Bölgesel Güçlerin Hazar Bölgesi’ne 
Yönelik Politikaları 
Dünya siyasetinde jeostratejik ve jeoekonomik 
mahiyete sahip olan Hazar Bölgesi’ne yönelik, 
küresel ve bölgesel devletler kendi çıkarlarına 
uygun politikalar geliştirmişlerdir. Hazar 
Havzası’ndaki temel problem hidrokarbon 
rezervlerinin çıkarılıp, işletilmesinden ziyade bu 
kaynakların hangi güzergahlar üzerinden dünya 
pazarlarına taşınacağı hususundadır.  Bu bölgeden 
çıkarılan kaynaklar, Hazar’ın açık denizlerle 
bağlantısı olmamasından dolayı boru hatları ile 
taşınmak durumundadır. Bundan mütevellit Hazar 
üzerinde politika geliştiren ülkelerin siyasetleri 
ekseriyetle boru hatları üzerinden şekillenmektedir. 
Bölgenin en güçlü ülkesi konumunda bulunan 
Rusya’nın Hazar üzerindeki politikası bu bölgede 
kendisine tehdit oluşturabilecek yabancı güçlerin 
meydana gelmesini engellemek üzerine kuruludur. 
İhracatının %50’lik kısmını enerji kalemi üzerinden 
sağlayan Rusya halihazırda enerji zengini bir 
ülkedir. Bundan dolayı Hazar üzerindeki siyasetini, 
burada bulunan kaynakları elde etmekten ziyade bu 
enerji kaynaklarını kendi boru hatları ile dünya 
pazarlarına ulaştırmak temelinde kurgulamıştır.10 
Avrupa’yı büyük oranda kendi gazına bağımlı kılan 
Rusya, kendi toprakları dışından özellikle Türkiye 
üzerinden geçebilecek boru hattı projelerine ısrarla 
muhalif olmuş ve bu sayede Avrupa üzerindeki 
enerji tahakkümünü sürdürmek istemiştir. Boru 
hatları üzerindeki bu tavrının yanı sıra Rusya, 
Hazar’ın beş kıyıdaş ülke arasında ortak kullanım 
fikrini savunmuş ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) Hazar’a 
uygulanamayacağını öne sürmüştür. Hazar’ı özel 
statü olarak nitelendiren Rusya, bu tavrı ile bölgede 
oluşabilecek ABD, Çin, AB ülkeleri gibi tehditleri 
bertaraf etmek istemiştir.11 

anlaşmalar imzalanmış ve bu anlaşmaların da 
içeriğini ticaret, seyrüsefer gibi konular 
oluşturmuştur. Bununla birlikte 1935 ve 1940 
anlaşmalarında Hazar’ın kapalı bir “Sovyet-İran” 
denizi olduğu tanımlanarak bölge dış güçlerin 
müdahalesine kapalı hale getirilmek istenmiştir.18 
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 
Hazar’da yeni devletlerin ortaya çıkması, bu 
bölgenin hukuki statüsünü tartışmalı bir duruma 
sokmuştur. Hazar’a kıyısı olan her ülke, kendi 
ekonomik ve siyasi çıkarlarına uygun bir statü 
belirlemek istemiş, beş devlette birbirinden farklı 
öneriler öne sürmüştür. Bu noktada Rusya ve İran 
bölgede kendi otoritelerini sarsabilecek bir tehdidin 
oluşmasını önlemek adına politikalar geliştirirken, 
üç Türk Cumhuriyeti daha çok ekonomik amaçlı 
politikaları benimsemişlerdir.19 Azerbaycan ve 
Kazakistan bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
bölgede kendi paylarına düşen hidrokarbon enerji 
kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırmak istemiş 
ve Hazar’a 1982 BMDHS’nin uygulanabileceğini 
öne sürmüşlerdir.20  Buna mukabil Moskova ve 
Tahran, 1982 BMDHS’nin Hazar’da yabancı 
güçlerin oluşumunun önünü açmasını kendilerine 
tehdit olarak görmüş, bu öneriye karşı çıkarak 
Hazar’ın sadece beş devlete ait “Özel Statü”lü bir 
deniz olduğu fikrini savunmuşlardır.21 Siyasi ve 
jeopolitik önceliklerinin yanı sıra ekonomik olarak 
da Hazar’dan istifade etmek isteyen Rusya ve İran, 
Hazar’ın milli sektörlere bölünmesine karşı çıkarak 
Hazar’da bulunan kaynakların beş ülke arasında 
eşit bölünmesi fikrini savunmuşlardır. Azerbaycan 
ve Kazakistan’ın istikrarlı politikalarına karşın 
Türkmenistan’ın Hazar’ın statüsüne yönelik 
fikirleri belirsiz kalmıştır. Hazar’ın 1991 yılından 
beri süregelen bu tartışmalı statü sorununa yönelik 
beş zirve gerçekleştirilmiştir. 2002 Aşkabat’da, 
2007 Tahran’da, 2010 Bakü’de ve 2014 Rusya’da 
yapılan dört zirvenin ardından Hazar’ın statüsü 
hususunda nihai bir çözüm elde edilememiş, 12 
Ağustos 2018’de Aktau’da yapılan son zirvede 
çözüme kavuşmuştur. Bu anlaşma ile Hazar “Özel 
Statülü Deniz” kabul edilmiştir. Denizin tabanı 
milli sektörlere bölünmüş ve yüzeyi hususunda her 
ülkeye 15 millik karasuları sahası verilerek, kalan 
kısımların ortak kullanım esası kabul görmüştür. 
Bununla birlikte Hazar’da bulunan beş ülkenin 
dışında bir devletin bu ülkede askeri üs kurması 
yasaklanmıştır.22 Hazar’dan geçecek boru hatları 
hususunda da, önceki yıllarda boru hattı inşası için 
tüm tarafların onayı gerekirken bu antlaşma ile 
sadece boru hattının geçeceği deniz tabanına sahip 
devletlerin rızasının alınmasının yeterli olacağı 
görüşünde karar kılınmıştır.23 Bu antlaşma ile 
Rusya ve İran, bölgede belirgin hale gelen ABD ve 
AB gibi tehdit unsurlarının farkına varmış ve 
jeopolitik, siyasi öncelikleri için yıllarca 

sürdürdükleri ekonomik çıkar amaçlı 
politikalarından tavizler vermişlerdir.24 Diğer 
taraftan üç Türk Cumhuriyeti için bu antlaşma yeni 
boru hatlarının inşasının önünün açılması ve sahip 
oldukları enerji kaynaklarını pazarlayabilme adına 
ekonomik açıdan büyük önem teşkil etmektedir. 
Bölgenin nihai statüsü bu antlaşma ile büyük ölçüde 
belirlenmiş ve bölge kapalı bir alan haline getirilmiş 
olsa dahi bölgenin sahip olduğu zengin enerji 
kaynakları yabacı devletlerin buraya olan ilgisini 
azaltmamıştır. Bölge bu antlaşma ile daha istikrarlı 
bir ortama kavuşmakla birlikte buradaki güç 
mücadelesinin süreceği görülmektedir.
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1940’lardan beri petrolü önemli bir dış politika 
haline getiren ABD ise, Amerikan şirketlerinin 
Hazar’daki yatırımlarını güvence altına almak, 
demokratikleşme sürecini hızlandırmak, bölgede 
piyasa ekonomisini geliştirmek ve istikrarı 
sağlamak için yeni kurulan devletleri 
desteklemiştir. İstikrarsız bir ortamın mevcut 
olduğu Ortadoğu’da kendisini güvende 
hissetmeyen ABD, Hazar’da Rusya ve İran’ın 
gücünü kırarak bölge üzerinde güç elde etmek 
istemiştir. Bu politikası çerçevesinde Rusya’yı saf 
dışı bırakan enerji boru hatlarını desteklemiş ve 
2006 yılında faal hale gelen Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı’nın yapımında büyük rol 
oynamıştır.12 

Hazar Havza’sını stratejik gören ve bölge üzerinde 
politikalar üreten bir diğer aktör ise AB’dir. 
Dünyada enerji tüketimi noktasında önemli bir pay 
sahibi olan AB, bu enerjinin %70’ini ithal 
etmektedir. Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan 
AB ülkeleri, Rusya’nın bu gücünü kırmak ve enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmek istemektedir. 1973 
petrol krizi, 11 Eylül gibi olayların dünya enerji 
piyasasında meydana getirdiği olumsuz etkiler ve 
Rusya ile Ukrayna arasında süregelen sorunlar bu 
enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi zorunlu 
kılmıştır.13 2006, 2009 ve son olarak 2014’te 
meydana gelen Ukrayna krizleri sonrasında 
Rusya’nın Ukrayna’ya gaz akışını kesmesi, AB’ye 
giden gazı kesintiye uğratmış ve AB açısından 
enerji arzının güvenliği noktasında tereddütler 
oluşturmuştur. Bu tereddütler neticesinde enerji 
kaynaklarına alternatif bularak enerji güvenliğini 
sağlamak isteyen AB, Hazar’dan geçecek ve 
Rusya’nın etkisini kıracak yeni boru hatları 
projelerine destek vermiştir.14 

Hazar Bölgesi’nin bir diğer önemli aktörü olan İran, 
burada gücünü muhafaza edecek politikalar 
geliştirerek bölgede ABD ve Batı’nın nüfuzunu 
kırmak istemiştir. Bundan dolayı Hazar’ın sektörel 
bölünmesine karşı çıkmış ve kendi onayı olmadan 
kurulmuş uluslararası konsorsiyumlara muhalif bir 
tavır sergileyerek bu noktada Rusya ile müttefiklik 
içerisinde olmuştur. Bununla birlikte, toprakları 
içerisinde 20 milyon Azeri-Türk nüfusu bulunması 
hasebiyle Azerbaycan ile demografik sorunlar 
yaşayan İran, bölgede Azerbaycan’ın gelişmesini 
engelleyecek politikalar takip etmiştir. Bu politika 
doğrultusunda Karabağ çatışmalarında 
Ermenistan’a destek veren İran, Türkiye üzerinden 
geçen BTC Petrol Boru Hattı’na karşı çıkarak 
Türkiye’nin de bölgede etkin bir aktör olarak ortaya 
çıkmasını önlemek istemiştir.15 Hazar bölgesine 
dahil olan Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan devletleri de 1990’lı yıllarda 

bağımsızlıklarını elde ettikten sonra hızlı bir 
kalkınma gerçekleştirebilmek için Hazar’da sahip 
oldukları enerji kaynaklarını uluslararası pazarlara 
ulaştırmak istemişlerdir. Asırlarca Rus işgali altında 
kalan Türki Cumhuriyetleri bu kalkınma hamlesini 
gerçekleştirebilmek için politikalar geliştirmişler ve 
boru hatları projelerini hayata geçirmişlerdir. Bu 
noktada Azerbaycan, Türkiye üzerinden geçen boru 
hatları ile petrolünü ve doğalgazını Avrupa’ya ihraç 
ederken, Kazakistan ve Türkmenistan’da büyük 
ölçüde Çin’in enerji ihtiyacını karşılamaktadır. 
1990’dan itibaren hızlı bir büyüme kaydeden Çin, 
petrol ihtiyacının %13’lük kısmını Kazakistan’dan 
ve doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %50’lik kısmını 
Türkmenistan’dan tedarik etmektedir.16 Bu 
karşılıklı bağımlılıktan dolayı Kazakistan ve 
Türkmenistan için Çin ne kadar önemli bir Pazar ise 
Çin için de Hazar Bölgesi o kadar önemli bir enerji 
kaynağıdır. 

Hazar Bölgesi’nin jeopolitik mahiyetinin farkında 
olan ve bölgeye yönelik girişimlerde bulunan bir 
diğer ülke ise Türkiye’dir. Bölgedeki zengin 
hidrokarbon enerji kaynaklarının yanı sıra 
bölgedeki ülkeler ile dini, etnik, kültürel bir bağ 
sahibi olması Türkiye’nin bölgeye olan ilgisini 
artırmıştır. Türkiye, bölgede bağımsızlıklarını 
kazanan Türki Cumhuriyetleri’nin ekonomik 
kalkınmalarına katkıda bulunarak ve 
bağımsızlıklarını pekiştirerek bölgede istikrarı ve 
refahı sağlamak istemiştir. Bu sayede Rusya’nın 
bölgedeki etkisi azalacak ve Türkiye için yeni 
yatırım ve ticaret fırsatları doğacaktır. Türkiye’nin 
asıl amacı petrol ve doğalgaz boru hatlarının kendi 
topraklarından geçmesini ve depolanmasını 
sağlayarak enerji terminali haline gelmektir.17 Bu 
hususta hayata geçirilen BTC Petrol Boru Hattı, 
BTE Doğalgaz Boru Hattı ve 2018’de faal hale 
gelen TANAP Boru Hattı Türkiye’nin enerji 
koridoru olabilmesi açısından önem teşkil eden 
projelerdir. 

Hazar’ın Statü Sorununa Yönelik Girişimler ve 
Bölgenin Geleceği
Dünyanın en büyük gölü kabul edilen Hazar’ın 
1991 yılında SSCB dağılana dek hukuki statüsü 
netlik kazanmamış, Soğuk Savaş’ın kaybeden tarafı 
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bölgede yeni 
devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu konu 
gündeme gelmiştir. Hazar Havzası’na yönelik ilk 
anlaşma, 13 Şubat 1729 tarihinde Çarlık Rusya ile 
Pers İmparatorluğu arasında imzalanan Reşt 
Antlaşması olmakla birlikte Çarlık Dönemi’nde 
imzalanan anlaşmaların muhtevası genel itibariyle 
ticaret ve seyrüsefer konularını ihtiva etmektedir. 
1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra da Sovyetler ile 
İran arasında 1921, 1935, 1940 yıllarında birtakım 
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Hazar Bölgesi, Kafkasya ile Orta Asya arasında 
bulunan, Hazar Denizi’nin ve bu denizi çevreleyen 
Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’ın oluşturduğu bir bölgedir. 
Dünyanın okyanuslarla doğrudan bağlantısı 
olmayan en büyük kapalı su havzası olan Hazar, 
zengin hidrokarbon enerji kaynaklarının yanı sıra 
ekonomik getirisi yüksek olan havyar üretimi 
açısından da elverişlidir. Hazar coğrafyası, 
Ortadoğu ve Sibirya-Kuzey Kutbu Bölgeleri’nden 
sonra dünyanın en büyük üçüncü petrol ve doğalgaz 
rezervlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Sahip 
olduğu ekonomik zenginliklerin yanı sıra Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu’nun kesişim noktasında 
bulunan coğrafi konumu, Hazar Bölgesi’nin 
jeopolitik mahiyetini artırmış ve dünya 
devletlerinin bölgeye olan ilgisini çekmiştir.1 EIA 
(Energy Information Administration)’nın raporuna 
göre, Hazar Havzası’nda kara ve deniz safhalarında 
48 milyar varil petrol ve 14 trilyon m3 doğalgaz 
rezervi bulunmaktadır.2 İncelenmemiş alanlarında 
bulunduğu düşünülecek olursa bu rezerv miktarının 
artması kuvvetle muhtemeldir. İlk petrol rafinerileri 
1870’li yıllarda Nobel kardeşler, Marcus Samuel ve 
Rothschild ailesi tarafından bu bölgede 
kurulmasına rağmen SSCB döneminde Hazar 
Bölgesi’nin önemi tam olarak anlaşılamamıştır.3 
1990’da SSCB dağıldıktan sonra bölgedeki enerji 
kaynakları ve bölgenin jeopolitik önemi bölgesel ve 
küresel güçler tarafından anlaşılmış ve bu güçler dış 
politikalarını ona göre şekillendirmişlerdir. 
SSCB’nin dağılmasından sonra  bölgede farklı 
devletlerin meydana çıkması ile Hazar Denizi’nin 
nihai statü sorunu ortaya çıkmış ve var olan 
kaynakların nasıl kullanılacağı, dünya pazarlarına 
hangi güzergahlar üzerinden ulaştırılacağı gibi 
konular sorun teşkil etmiştir.4 Sovyetler Birliği’nin 
çöküşüne kadar geçen süreçte Sovyetler ile İran 
arasında Hazar Denizi’ne dair bir takım anlaşmalar 
imzalanmış olsa dahi bu anlaşmalar Hazar 
Denizi’nin statüsünü içermemiştir.5 Hazar 
Bölgesi’ndeki nihai statü sorununun kaynağı 
Hazar’ın bir göl mü yoksa deniz mi olduğundan 
kaynaklanmaktadır. Bölge ülkeleri bu noktada 
kendi çıkarlarına göre formüller öne sürmüşler ve 
kendi aralarında ikili anlaşmalar yaparak bölgede 
kendi paylarına düşen hidrokarbon kaynaklarını 
kullanma yoluna gitmişlerdir.6 Soğuk Savaş sonrası 
ortaya çıkan yeni dünya düzeninde hızlı ve düzenli 
bir ekonomik kalkınma için enerji kaynaklarının 
önemi artmış ve enerji kaynaklarının güvenliği hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için hayati 
bir konu olmuştur. Dünyanın enerji talebini büyük 
ölçüde karşılayan Ortadoğu Bölgesi’nin içinde 
bulunduğu siyasi istikrarsızlık ve Sibirya-Kuzey 
Kutbu Bölgeleri’ndeki hidrokarbon rezervlerinin 
çıkarılmasının çok maliyetli olması bu bölgelere 

alternatif enerji kaynaklarının bulunmasını zorunlu 
kılmıştır. Nitekim 1973 petrol krizi ve bu krizin 
dünya piyasasında oluşturduğu olumsuz etkiler 
yaşanabilecek enerji arzı kesintilerine güzel bir 
örnek teşkil etmektedir.7 11 milyon ton eşdeğer 
petrol olan dünya enerji tüketiminin; 3,952.8 
milyon tonunun petrolden ve 2,637.7 milyon 
tonunun ise doğalgazdan karşılandığı göz önünde 
bulundurulursa, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan 
enerji kaynakları petrol ve doğalgazdır.8 Bu noktada 
Hazar Bölgesi’nin jeopolitik mahiyeti 
anlaşılabilmektedir. Wright’a göre jeopolitik 
“Coğrafi bölgeyi dünya siyasetinde kullanma 
sanatıdır.”9 Dünya devletleri de Hazar Bölgesi’nin 
jeopolitik ve jeoekonomik önemini kavramış ve bu 
sanatı icra edebilmek için çeşitli politikalar 
geliştirmişlerdir.

Küresel ve Bölgesel Güçlerin Hazar Bölgesi’ne 
Yönelik Politikaları 
Dünya siyasetinde jeostratejik ve jeoekonomik 
mahiyete sahip olan Hazar Bölgesi’ne yönelik, 
küresel ve bölgesel devletler kendi çıkarlarına 
uygun politikalar geliştirmişlerdir. Hazar 
Havzası’ndaki temel problem hidrokarbon 
rezervlerinin çıkarılıp, işletilmesinden ziyade bu 
kaynakların hangi güzergahlar üzerinden dünya 
pazarlarına taşınacağı hususundadır.  Bu bölgeden 
çıkarılan kaynaklar, Hazar’ın açık denizlerle 
bağlantısı olmamasından dolayı boru hatları ile 
taşınmak durumundadır. Bundan mütevellit Hazar 
üzerinde politika geliştiren ülkelerin siyasetleri 
ekseriyetle boru hatları üzerinden şekillenmektedir. 
Bölgenin en güçlü ülkesi konumunda bulunan 
Rusya’nın Hazar üzerindeki politikası bu bölgede 
kendisine tehdit oluşturabilecek yabancı güçlerin 
meydana gelmesini engellemek üzerine kuruludur. 
İhracatının %50’lik kısmını enerji kalemi üzerinden 
sağlayan Rusya halihazırda enerji zengini bir 
ülkedir. Bundan dolayı Hazar üzerindeki siyasetini, 
burada bulunan kaynakları elde etmekten ziyade bu 
enerji kaynaklarını kendi boru hatları ile dünya 
pazarlarına ulaştırmak temelinde kurgulamıştır.10 
Avrupa’yı büyük oranda kendi gazına bağımlı kılan 
Rusya, kendi toprakları dışından özellikle Türkiye 
üzerinden geçebilecek boru hattı projelerine ısrarla 
muhalif olmuş ve bu sayede Avrupa üzerindeki 
enerji tahakkümünü sürdürmek istemiştir. Boru 
hatları üzerindeki bu tavrının yanı sıra Rusya, 
Hazar’ın beş kıyıdaş ülke arasında ortak kullanım 
fikrini savunmuş ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) Hazar’a 
uygulanamayacağını öne sürmüştür. Hazar’ı özel 
statü olarak nitelendiren Rusya, bu tavrı ile bölgede 
oluşabilecek ABD, Çin, AB ülkeleri gibi tehditleri 
bertaraf etmek istemiştir.11 

anlaşmalar imzalanmış ve bu anlaşmaların da 
içeriğini ticaret, seyrüsefer gibi konular 
oluşturmuştur. Bununla birlikte 1935 ve 1940 
anlaşmalarında Hazar’ın kapalı bir “Sovyet-İran” 
denizi olduğu tanımlanarak bölge dış güçlerin 
müdahalesine kapalı hale getirilmek istenmiştir.18 
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 
Hazar’da yeni devletlerin ortaya çıkması, bu 
bölgenin hukuki statüsünü tartışmalı bir duruma 
sokmuştur. Hazar’a kıyısı olan her ülke, kendi 
ekonomik ve siyasi çıkarlarına uygun bir statü 
belirlemek istemiş, beş devlette birbirinden farklı 
öneriler öne sürmüştür. Bu noktada Rusya ve İran 
bölgede kendi otoritelerini sarsabilecek bir tehdidin 
oluşmasını önlemek adına politikalar geliştirirken, 
üç Türk Cumhuriyeti daha çok ekonomik amaçlı 
politikaları benimsemişlerdir.19 Azerbaycan ve 
Kazakistan bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
bölgede kendi paylarına düşen hidrokarbon enerji 
kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırmak istemiş 
ve Hazar’a 1982 BMDHS’nin uygulanabileceğini 
öne sürmüşlerdir.20  Buna mukabil Moskova ve 
Tahran, 1982 BMDHS’nin Hazar’da yabancı 
güçlerin oluşumunun önünü açmasını kendilerine 
tehdit olarak görmüş, bu öneriye karşı çıkarak 
Hazar’ın sadece beş devlete ait “Özel Statü”lü bir 
deniz olduğu fikrini savunmuşlardır.21 Siyasi ve 
jeopolitik önceliklerinin yanı sıra ekonomik olarak 
da Hazar’dan istifade etmek isteyen Rusya ve İran, 
Hazar’ın milli sektörlere bölünmesine karşı çıkarak 
Hazar’da bulunan kaynakların beş ülke arasında 
eşit bölünmesi fikrini savunmuşlardır. Azerbaycan 
ve Kazakistan’ın istikrarlı politikalarına karşın 
Türkmenistan’ın Hazar’ın statüsüne yönelik 
fikirleri belirsiz kalmıştır. Hazar’ın 1991 yılından 
beri süregelen bu tartışmalı statü sorununa yönelik 
beş zirve gerçekleştirilmiştir. 2002 Aşkabat’da, 
2007 Tahran’da, 2010 Bakü’de ve 2014 Rusya’da 
yapılan dört zirvenin ardından Hazar’ın statüsü 
hususunda nihai bir çözüm elde edilememiş, 12 
Ağustos 2018’de Aktau’da yapılan son zirvede 
çözüme kavuşmuştur. Bu anlaşma ile Hazar “Özel 
Statülü Deniz” kabul edilmiştir. Denizin tabanı 
milli sektörlere bölünmüş ve yüzeyi hususunda her 
ülkeye 15 millik karasuları sahası verilerek, kalan 
kısımların ortak kullanım esası kabul görmüştür. 
Bununla birlikte Hazar’da bulunan beş ülkenin 
dışında bir devletin bu ülkede askeri üs kurması 
yasaklanmıştır.22 Hazar’dan geçecek boru hatları 
hususunda da, önceki yıllarda boru hattı inşası için 
tüm tarafların onayı gerekirken bu antlaşma ile 
sadece boru hattının geçeceği deniz tabanına sahip 
devletlerin rızasının alınmasının yeterli olacağı 
görüşünde karar kılınmıştır.23 Bu antlaşma ile 
Rusya ve İran, bölgede belirgin hale gelen ABD ve 
AB gibi tehdit unsurlarının farkına varmış ve 
jeopolitik, siyasi öncelikleri için yıllarca 

sürdürdükleri ekonomik çıkar amaçlı 
politikalarından tavizler vermişlerdir.24 Diğer 
taraftan üç Türk Cumhuriyeti için bu antlaşma yeni 
boru hatlarının inşasının önünün açılması ve sahip 
oldukları enerji kaynaklarını pazarlayabilme adına 
ekonomik açıdan büyük önem teşkil etmektedir. 
Bölgenin nihai statüsü bu antlaşma ile büyük ölçüde 
belirlenmiş ve bölge kapalı bir alan haline getirilmiş 
olsa dahi bölgenin sahip olduğu zengin enerji 
kaynakları yabacı devletlerin buraya olan ilgisini 
azaltmamıştır. Bölge bu antlaşma ile daha istikrarlı 
bir ortama kavuşmakla birlikte buradaki güç 
mücadelesinin süreceği görülmektedir.

Kaynakça
1-  Cenk Sevim, Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, 4. bs. 
(Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019), 103.
2- Muazzez Harunoğulları, “Hazar Havzasındaki Jeoekonomik 
Mücadele ve Devletlerin Bölge Politikaları”, International Journal of 
Eurasia Social Science, c.7, s.25, 2016, 139.
3- Sevim, Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik, 103.
4- Timuçin Kodaman, “Hazar Havzasında Stratejik Oyun”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
c.10, s.1, 2005, 254.
5- İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası Enerji Güvenliği Açısından 
Hazar Bölgesi Enerji Ekonomisi ve Hazar Denizi’ni Paylaşım 
Sorunu”, Sosyoekonomi Dergisi, c.12, s.12, 2010, 69-70.
6- Faysal Köten, “Boru Hattı Projelerinin Hazar Havzası Jeopolitik ve 
Jeoekonomisindeki Rolü”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, c.2, s.1, 
2013, 72.
7- Kökten, “Boru Hattı Projelerinin Hazar Havzası Jeopolitik ve 
Jeoekonomisindeki Rolü”, 67-68.
8- Şeyma Açıkgöz, “Hazar Petrollerinin Pazarlanmasında Türkiye’nin 
Jeopolitik Konumunun Önemi”, (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya 2011), 44.
9- Harunoğulları, “Hazar Havzasındaki Jeoekonomik Mücadele ve 
Devletlerin Bölge Poitikaları”, 135.
10- Burak Çalışkan, “Hazar Denizi Raporu: Enerji Havzasında 
Mücadele”, İNSAMER, 2020, 2-3.
11- İşcan, “Uluslararası Enerji Güvenliği Açısından Hazar Bölgesi 
Enerji Ekonomisi ve Hazar Denizi’ni Paylaşım Sorunu”, 75-78.
12- Harunoğulları, “Hazar Havzasındaki Jeoekonomik Mücadele ve 
Devletlerin Bölge Poitikaları”, 145-146.
13- Harunoğulları, “Hazar Havzasındaki Jeoekonomik Mücadele ve 
Devletlerin Bölge Poitikaları”, 150.
14- Emel P. Dal, Ali M. Kurşun, “Hazar Bölgesinde Rusya ve AB 
Ekonomik-Politik Çekişmesi ve Ukrayna Faktörü”, Marmara 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, c.5, özel sayı, 2017, 23.
15- Kodaman, “Hazar Havzasında Stratejik Oyun”, 257-258.
16- Umut Kedikli, Yaşar Çiçek, “ Bölgesel ve Küresel Güçlerin 
Enerji Politikalarının Hazar Denizi Uyuşmazlığına ve Çözümüne 
Yansımaları”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, c.4, s.2, 2020, 95-103.
17- Muazzez Harunoğulları, “Jeopolitik Rekabet Alanı: Hazar 
Havzası ve Türkiye”, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya 
Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, 409-411.
18- Sabri Zafer Doyuran, “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Türk 
Dış Politikasına Etkileri”, (Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005), 19-20.
19- Yerkinay Ongarova,”Kazakistan’ın Çok Yönlü Enerji Politikası 
ve Hazar Denizi”, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, c.2, s.3, 2018,
20- Çalışkan, “Hazar Denizi Raporu: Enerji Havzasında Mücadele”, 
11-14.
21- İşcan, “Uluslararası Enerji Güvenliği Açısından Hazar Bölgesi 
Enerji Ekonomisi ve Hazar Denizi’ni Paylaşım Sorunu”, 75-83.
22- Nerdun Hacıoğlu, 5 Ülke Hazar’ı Paylaştı”, Hürriyet, 12 Ağustos 
2018
23- Mehmet Cem Demirci, “ Hazar’da Yeni Dönemin Kaybedeni AB 
ve Türkiye: 22 Yıl Süren Müzakerelerde Bu Duruma Nasıl Gelindi 
?”, Euronews, 12 Ocak 2019
24- Kedikli, Çiçek, “ Bölgesel ve Küresel Güçlerin Enerji 
Politikalarının Hazar Denizi Uyuşmazlığına ve Çözümüne 
Yansımaları”, 106.

- 3 -




