
sesi vardır. Komşularına oranla en düşük 
rezervler bu ülkede bulunmaktadır. Po
tansiyel ve ispatlanmış petrol rezervleri 
1 milyar varil. ispatlanmış gaz rezervleri 
2.1 trilyon m 3 , potansiyel rezervler 1 tril
yon m3 'tür. 

Kafkas petrollerini de içine alan Hazar 
petrolleri, nitelik ve nicelik yönünden 
Basra körfezi petrolleriyle boy ölçüşebi
lecek durumdadır. Bu sebeple Türkiye, 
İran ve Rusya Federasyonu bölge petrol 
ve gazlarını kendi eksenlerine çekmeye 
çalışmaktadır. 201 o yılında bölgede üre
tilecek petrol miktarı 120 milyon ton 1 yıl 
olarak tahmin edilmektedir. 

Dünyada petrol sanayiinin ilk kuruldu
ğu bölgelerden olan Kafkasya'da kısmen 
eski hatların yer aldığı bir boru hattı sis
temi mevcuttur. Kafkasya. Hazar ve Or
ta Asya'da üretilecek ham petrolün an
cak yarısı bu sistemle taşınabilecektir. 
Geriye kalan kısmın dünya petrol pazarı

na ulaştırılması için Baltık denizi. Dostluk 
(Drujba) hattı. Karadeniz, Akdeniz taşıma 
güzergahı alternatifleri bulunmaktadır. 
Bunlardan ilk üçü Rusya Federasyonu'
nun teklifleridir. Rusya Federasyonu üç 
taşıma güzergahı sunarak bir esneklik 
görüntüsü vermekle beraber bölgede 
tesir ve hakimiyetini arttırma amacına 
ulaşmadaki katılığını da sergilemektedir. 
Her biri ayrı sakıncalara sahip bu alterna
tiflerin ortak özelliği . ham petrolün Rus
ya Federasyonu'nun kontrolü altında ta
şınmasıdır. Bu sayede Rusya bölgede ha
kimiyetini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Hazar denizinin önceki statüsü, Sov
yetler Birliği ile İran arasında imzalanan 
21 Şubat 1921 ve 25 Mart 1940 tarihli iki 
antlaşma ile belirlenmişti. 1921'de imza
lanan antlaşmanın 11 . maddesiyle iran'ın 
Hazar denizinde bir filo kurma yasağı 
kaldırılmıştı. Bu madde, iran'a ve Rusya'
ya denizcilikte ve filo kurmada eşit hak
lar sağlıyordu. 1940 antlaşması, iki ülke 
arasında denizcilik alanında bazı yaptı
rımların uygulanmasını gündeme getir
di. Sovyetler Birliği'nin talebiyle anlaşma

ya, her iki tarafa ait gemilerde veya li
manlarda üçüncü bir ülkenin vatandaş
larının çalıştırılmamasına dair maddeler 
konuldu. Bu antlaşmada Hazar için "Sov
yet- İran denizi" tabiri kullanılmaktaydı. 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 
Hazar'a komşu yeni devletler ortaya çıktı . 

Bu durum. yeni kurulan devletlerin top
rak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını 
tehdit eden 1940 antlaşmasının yenilen
mesi ihtiyacını doğurdu . Bu amaçla 1992'
de Tahran'da Hazar denizinde kıyısı bulu-

Hazar gaz 
ve petrollerinin 

nakli ile ilgili 
bir proje 

nan devletlerin katıldığı bir toplantı dü
zenlendi. Toplantıda iran'ın sunduğu Ha
zar Denizi İşbirliği Organizasyonu (CASCO) 
teklifi bölge devletleri tarafından olumlu 
karşılandı. Bundan sonra ikili veya çok 
taraflı olarak gemicilik, balıkçılık ve de
niz kaynaklarının kullanımı gibi mesele
lerin çözümünde ilerleme sağlayan plan
ların sunulduğu toplantılar yapıldı. Ma
yıs 1995'te Alınatı'da gerçekleştirilen, il
gili devletlerin dış işleri bakanlarının ka
tıldığı toplantı Hazar denizinin hukuki 
statüsünün belirlenmesinde bir dönüm 
noktas ı oluşturmuş. daha sonra aynı 
amaçla Tahran ve Alınatı'da toplantılar 
düzenlenmiştir. 

Hazar'ın statüsüyle ilgili tartışmalar
da kıyı devletleri ikiye bölünmüştür. Ha
zar'ın bir deniz olduğunu savunan Azer
baycan ve Kazakistan, denizyatağının bö
lünmesi konusunda 1982 tarihli Birleş
miş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku 
Sözleşmesi'nin uygulanmasını istemek
tedir. Diğer taraftan Rusya Federasyonu 
Hazar'ın bir göl olduğunu ve göllerle ilgili 
milletlerarası kuralların uygulanması ge
rektiğini ileri sürmektedir. Bu kurallara 
göre kıyıdaş olmayan bir ülke Hazar'da 
bir alan talep edebilecek ve gölle ilgili bü
tün kararlar beş ülkenin onayı ile gerçek
Ieşe bilecektir. Bu statüye göre Rusya, 
Azerbaycan. Kazakistan ve Türkmenistan 
tarafından imzalanan çeşitli petrol ant
laşmalarını etkili bir biçimde durdurma
yı amaçlamaktadır. Bu görüş, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin bölgede bulunma
sına engel olmak isteyen İran tarafından 
da desteklenmektedir. İran. Hazar'ın sa
hil devletlerinin ortak malı olduğunu ve 
bundan dolayı deniz yatağı kaynaklarının. 
bütün tarafların katılması gereken gö
rüşmelerde kararlaştırılacak milli sınır
lar çerçevesinde araştırılması gerektiği

ni savunmaktadır. Rusya, 1996 yılında de-
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--- Hazar ve çevresi petrollerinin 
Türkiye üzerinden Akdeniz'e nakli 

.... Hazar ve Çevresi doğal gazının 
Türkiye'ye nakli 

nizin bölünmesi anlayışını benimsemeye 
başlamış. her bir ülke için 45 millik eko
nomik bölgenin tanınması fikrini ortaya 
atmıştır. 
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IlAZARAT-t HAMS 
(~.:.ıl_,.;-) 

Mutasavvıflann, 
varlığın beş külli mertebesini 
ifade etmek için kullandıkları 

bir tasawuf terimi. _j 

Muhyiddin İbnü'I-Arabi'ye ve onu takip 
eden bazı mutasawıflara göre Allah'ın 
isim, fiil, sıfat ve tecellileri sonsuz oldu
ğu gibi bunların mazharları olan kainat 
da sonsuzdur. Allah her an zuhfır ve te
celli halinde olduğundan bu zuhfır ve te-
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celliler tekerrür etmemektedir. Kainat 
her an yeni bir tecelli ve yeni bir yaratılış 
durumundadır. "O her gün bir iştedir" (er
Rahman 55/29) mealindeki ayeti, "O her 
an yeni tecellllerle ve sürekli olarak zu
hur etmektedir" şeklinde yorumlayan 
mutasawıflar, bu tecellileri "hazaratü'l
hams" adını verdikleri beş genel merte
bede (hazret) toplamışlardır. Bu merte
belerin ilkine "gayb-ı mutlak" adı verilir. 
Bu hazrette Allah mutlak kemal ve mut
lak gayb halinde olup henüz isim ve sıfat 
dairesine inmediğinden isim, sıfat, tecel
li ve taayyün söz konusu değildir. insan 
bilgisinin hiçbir şekilde u taşamadığı gayb-ı 
mutlak hazretinde Allah'ın zatını ancak 
yine Allah bilir. Bu sebeple gayb-ı mutlak 
hazretine "hazret-i zat, alem-i la taayyün, 
ama-yı mutlak, vücQd-ı mahz, vücud-ı 
mutlak. gaybü'l-gayb" da denir. "Gayb-ı 
izafi" adı verilen ikinci hazret iki kısma 
ayrılır. Bu hazretin gayb-ı mutlaka yakın 
olan kısmına "hazret-i ukül, hazret-i er
vah, alem-i ceberut, taayyün-i ewel, akl-ı 
ewel. haKikat-ı Muhammediyye, ruh-ı 
izafi, alem-i ahadiyyet, kitabü'l-mübln" 
gibi isimler verilir. Bu mertebe mücerret 
ruhlar ve akıllar alemidir. Gayb-ı izafinin 
şehadet alemine yakın olan kısmı aynı za
manda hazarat-ı hamsın üçüncü hazre
tictir ki buna "hazret-i misal, alem-i vahi
diyyet, taayyün-i sanı. tecelli-yi sani. sid
retü'l-münteha, alem-i emr, alem-i me
leküt. alem-i tafsll" denir. iık hazretin 
mukabili olan dördüncü hazret "şeha
det-i mutlak"tır. Bu hazret "alem-i mülk, 
alem-i his, alem-i nasQt, alem-i anasır. 
alem-i fetekiyyat" gibi adlarta da anılır. i tk 
üç mertebe gayb sayıldığından varlık ve 
kainatta gayb ve şehadet olmak üzere 
başlıca iki alem bulunmaktadır. Kur'an-ı 

Kerlm'de, "O gaybı da şehadeti de bilen
dir" (er-Ra'd 1 3/9; en-Nahl16/77; el-Cum'a 
62/8) denilmiştir. Mutasawıflar bu dört 
hazreti dört denize benzetmişlerdir. Bi
rinci denizin (gayb-ı mutlak) dalgalanma
sından ceberQt alemi (gayb-ı izaff). onun 
dalgatanmasından melekut alemi (haz
ret-i misal), bu alemin dalgatanmasından 
da mülk alemi (şehadet-i mutlak) meydana 
gelmiştir. Beşinci mertebe, ilk dört haz
reti kendinde toplayan "hazret-i camia" 
mertebesidir. Buna "alem-i insan" da de
nir. insan önceki bütün alemteri de içine 
alır. Nitekim kutsl hadis olduğu rivayet 
edilen bir sözde (Aclünl, 11. 195) Allah, 
"Yere göğe sığmadım. ancak mürnin ku
lumun kalbine sığdım" buyurmuştur. Kil
inatta bulunan her şeyin insanda bir ör
neği vardır. Kainat Allah'ın isim ve sıfat
larının toplamı olduğu gibi kilinatın kü-
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çük bir örneği olan insan da Allah 'ın isim 
ve sıfatlarının toplamı olduğundan Hz. 
Peygamber, "Allah Adem'i kendi suretin
de yarattı" demiştir (Buharı. "İsti'zan", 
1; Müslim, "Birr", 115, "Cennet", 28). 

Allah bu hazretterin her birinde çeşitli 
şekillerde tecelli eder. Son hazret olan 
insan, yüksele yüksele bütün hazretterin 
kendisine görüneceği bir hale geldiği za
man insan-ı kamil mertebesine ulaşmış 
olur. Bu hazretlerden Hakk'a ait olanı 
halka. halka ait olanı Hakk'a nisbet et
mek caiz değildir. Mutasawıflar hazarat-ı 

hamse "avalim-i hamse" de demişler ve 
bunları a'yan-ı sabite, ceberüt, meleküt, 
mülk ve insan alemleri şeklinde sıralamış

· lardır. Zat-ı ilahiyyeden başlayan zuhür 
ve tecelliler kademe kademe aşağıya doğ
ru indiği için bu hazretlere "tenezzülat-ı 
hams" adı da verilmiştir. Aşağıda olan 
alem kendisinin üstündeki alemin maz
harı ve tecelllgahıdır. Mesela mülk alemi 
melekQt aleminin, meleküt alemi cebe
rüt alemini n, ceberQt alemi dea'yan-ı sa
biten in tecelli mahallidir. Alttaki alem üs
tündeki alemin aynası gibidir. Alt alem
lerde bulunan her şeyin aslı üstteki alem
lerde mevcuttur. Fakat üst alemlerde bu
lunan her şey alttaki alemiere yansımaz. 
Bazı şeyler beş hazrette de bulunduğu 
halde bazıları sadece üst hazretlerde bu
lunur. 

Genellikle beş olarak kabul edilen haz
retterin sayısını bazı mutasawıflar altı
ya, bazıları da yediye çıkarırlar. Bosnevl, 
Fuşuşü'l-]Jikem şerhinde mutlak gayb, 
ceberütl ruhlar, mutlak misal, mukayyed 
misal, his ve insan olmak üzere altı haz
ret tesbit etmiştir. Burhanpürl'nin et
Tu]Jfetü'l-mürsele'sinde ise la taayyün, 
taayyün-i ewel, taayyün-i sani. mücerred 
ruhlar. misal, şehadet ve insan şeklinde 
yedi hazret sıralanmıştır. 

Varlık ve yaratılış görüşlerini hazara
tü'l-hams nazariyesiyle açıklayan Muhyid
din İbnü'I-Arabl ve onun yolundan giden
ler bu görüşlerini bazı ayet ve hadislere, 
özellikle esrna-i hüsna anlayışına dayan
dırmak istemişler (ibnü'l-Arabl. el-Fütu
/:ıfit, ıv. 250-260). bu hususların nakle da
yanıp açıklanması çok zor. akılla açıklan

ması ise imkansız olduğundan bu bilgile
ri keşf metoduyla elde ettiklerini söyle
mişlerdir. İbn Haldün "ashab-ı hazarat" 
dediği İbnü'I-Arabl, İbnü'I-Farız. İbn Ser
recan ve Ahmed b. Ali ei-Bünl gibi mu
tasawıfların bu görüşü filozoflardan al
dıklarına işaret eder. Kaynağı ne olursa 
olsun hazarat-ı hams görüşü, özellikle 
vahdet-i vücudu benimsemiş olan muta-

sawıfların varlık, yaratılış ve vahdet-i vü
cud nazariyesi ni açıklamak için dayandık
ları vazgeçilmez bir temel düşünce ol
muştur. 
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VII-XI. yüzyıllar arasında 
Karadeniz ile Kafkas 
dağlarının kuzeyinde 

ve İdil (Volga) nehri dolaylarında 
hüküm süren bir Türk devleti. 

Hazarlar tarih sahnesine Sabar Türkle
ri'nin devamı olarak çıkmışlardır. Günü
müzde Hazar denizi adında yaşamaya de
vam eden Hazar ismi tarihi kaynaklarda, 
558 yılında Sabarlar'ın siyasi varlıklarını 
kaybetmelerinden önceki Sasanl- Sa bar 
savaşları dolayısıyla geçer. X. yüzyıl İslam 
tarihçisi Mes'udl, iranlılar'ın Hazar adını 
verdiği topluluğa Türkler'in Sabar (Sabir) 
dediklerini söylemektedir (et-Tenbfh, s. 
83). Hazarlar Arapça kaynaklarda Hazar. 
İbranice'de Kuzari, Latince'de Chazari 1 
Gazari, Grekçe'de Khazaroi, Rusça'da Ka
zar 1 Kazarin. Macarca'da Kazar 1 Kazar, 
Ermenice'de Hazir- k, Gürcüce'de Hazar-i, 
Çince'de T'u-Chüe Ho-sa (K'o-sa) adıyla 
zikredilmektedir. 

Hazar ülkesi genelde Hazar deniziyle 
Karadeniz arasındaki sahayı kaplıyordu. 
Güneyde Kafkas dağları sınır olmakla be-


