
sıcaklığı hemen hemen her yerde 24-25° 
arasındadır. Buna karşılık kışın suyun sı
caklığı güneyde 8-11 o iken kuzey kesim
lerde 3 dereceye kadar iner ve buradaki 
daha az tuzlu sularla kaplı olan sığ kıyılar 
donar. Sıcaklık derine doğru önce hızla 
azalır ve yüzeyden biraz aşağıdaki bir ta
bakadan sonra dibe kadar aynı değeri 
göstererek sabit kalır. Tuzluluk oranı or
ta kesimlerde binde 13'ü bulur: kuzeye, 
özellikle Volga ağzına doğru yaklaştıkça 
bu oran giderek azalır ve binde 1 O 'un al
tına , hatta daha da aşağıya düşer. Buna 
karşılık çok şiddetli buharlaşmaya maruz 
kalan Karaboğaz Göl lagününün suların
da tuzluluk oranı b inde 320 gibi çok yük
sek bir değere erişir. Hazar suyunun kim
yasal bileşimi de normal deniz suyundan 
farklıdır ve daha yüksek oranda kalsiyum 
karbonat, magnezyum karbonat, sodyum 
klorür ve çeşitli sülfatlar ihtiva eder. 700 
metreden daha derin sular ise hidrojen 
sülfür (HzS) gazı ile zehirlendiğinden nor
mal hayattan yoksun bir ortam oluştu
rur. Orta ve güney havzalarında genellik
le saat ibresi hareketinin ters yönünde 
ilerleyen bir akıntı sistemi görülür. Batı 
kıyılarında genel akıntı Volga ağzından 
güneye, doğu kıyılarında ise kuzeye Man
gışlak yarımadasına doğrudur. Bu ana 
akıntı sistemi içinde daha küçük bazı ye
rel akıntılar da bulunmaktadır. Ayrıca se
viyesi daha alçak olan Karaboğaz Göl la
günü Hazar'dan gelen bir akıntı ile sürek
li biçimde beslenir. 

Hazar denizi, Ege ve Akdeniz gibi de
nizlere oranla hayvan ve bitki türleri ba
kımından fakirdir : ancak sayıları seksen 
kadar olan balık türlerinin hemen hemen 
yarısı ekonomik değer taşıdığı için çevre
sindeki ülkelerin balıkçılığında çok önem
li bir yere sahiptir. Havyarı ile ünlü mer
sin balığı , ringa, turna, tatlı su levreği ve 
çaça en çok avianan balıklardır. Fakat son 
yarım yüzyı l içinde balık ürününde bi r 
azalma görülmekte ve bunda bir yandan 
sulardaki seviye değişikliklerinin , bir yan
dan da kirlenme ile su altından petrol çı
karmak için yapılan sondajların etkili ol
duğu sanılmaktadır. Biyolojik zenginliği 
dışında Hazar denizi, çevre ve tabanın
daki petrol- doğal gaz yatakları sebebiy
le de çok büyük bir önem taşır. Apşeron 
yarımadası ve önündeki sığ deniz alanın
da işletilen yataklarla kuzey kıyılardaki 
5-20 milyar ton arasında olduğu sanılan 
rezervler en değerli yeraltı zenginlikle
ridir; Karaboğaz Göl'den ise büyük mik
tarda sodyum sülfat elde edilir. Hazar 
denizi ulaşım açısından da önemli bir yere 

sahiptir ve üzerinde büyük miktarda pet
rol , kuru yük ve yolcu taşımacılığı yapıl
maktadır. Bakü, Mahaçkale, Krasnovodsk 
ve Benderenzeli en işlek limanlardır. 

Hazar denizi, tarih boyunca ticaret ve 
ulaşım coğrafyası açısından önemli bir rol 
oynamıştır. Milattan önce VIII-VI. yüzyıl
larda Karadeniz'de ticaret kolonileri ku
ran Yunanlılar, buradan Rion ve Kura ır

maklarının vadilerini takip ederek Hazar 
denizine, gemilerle bu denizi aştıktan 
sonra da Hindistan'a kadar varan yollar 
sayesinde geniş alanları içine alan tica
ret faaliyetinde bulunmuşlardır. Bu yol
dan daha kuzeyde de Azak denizi- Man iç 
ırmağı depresyonu-Hazar denizi güzer
gahını takip eden başka bir yol daha var
dı. XII. yüzyılda Bizans'ın izniyle Karade
niz' e geçen Venedikliler'le Cenevizler de 
Hazar denizi yolunu ticaret amacıyla kul
landılar. 

Osmanlı-Safevi savaşları sırasında Os
manlılar Azak-Don ırmağı-İdil (Volga) ır
mağı üzerinden Hazar'a çıkmaya teşeb
büs etmiş. savaş dışında da ll. Selim za
manında (ı 566-1 5 7 4) ticaret amacıyla 
Karadeniz ile Hazar'ı bir kanalla birleştir
me fikrini geliştirmişlerdi. Hazar'ın ulaş
tırma ve ticaret bakımından taşıdığı 
önem. Ümitburnu yolunun keşfedilerek 
Hindistan'a aktarma yapmaya gerek kal
maksızın yalnız denizden gidilmeye baş
lanması üzerine azalmıştır. Ancak ll. Dün
ya Savaşı sırasında tekrar yoğun nakliyat 
faaliyetlerinin ortaya çıktığı görülür. Bu 
durum bölgenin eskiye nazaran daha 
önemli hale gelmesine yol açtı. Yapılan 
taşımacılıktatrafik daha çok Bakü ve 
Krasnovodsk limanları arasında işliyor, 
batıdan doğuya, yani Kafkasya'dan Orta 
Asya'ya petrol ürünleriyle kereste, do
ğudan batıya taş blokları , pamuk ve tuz 
gönderiliyordu. 
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HAZAR DENiZi 

D TARİH. Müslümanlar İran'ı fethet
meden önce Hazar denizi hakkında pek 
az şey biliyorlardı ; bunda, Eskiçağ'ın bü
yük medeniyetlerinin uzağında kalmış ol
ması rol oynamıştır. Grekler. Hazar deni
zinin varlığından Karadeniz kolonilerinde 
bulunan tüccarlar vasıtasıyla haberdar 
oldular ve sadece güney kısmını tanıdık
ları bu denize. etrafında oturan iki kav
min ülkelerinden dolayı Kaspia veya Hyr
kania denizi adını verdiler. Milattan önce 
V. yüzyılda Herodot'un, uzunluğuna iliş
kin doğru tahmininin (deniz yoluyla on 
beş gün) yanı sıra genişliği için söylediği 
abartılı sözler (deniz yoluyla sekiz gün). 
ancak güney kıyısındaki girinti çıkintılan 
takip ederek yapılan bir yolculukla açık
lanabilir. Denizin adına Hint-İran kaynak
larında rastlanmakla birlikte, imparator
luk merkezleri İran 'ın Mezopotamya'da
ki kesiminde olan ve Hazar'la aralarında 
ormanlık dağlar bulunan Ahameniler'in 
burayı bildiklerini gösteren herhangi bir 
belge yoktur. 

Büyük İskender'in İran kültür havzası
na giren bölgeleri fethi sırc.sında Grekler, 
iranlılar'dan Hazar denizi üzerine pek faz
la yeni bilgi edinemediler. Herodot bura
dan kapalı bir deniz olarak bahsetmekle 
birlikte Grekler'in deniz anlayışı genelde 
bütün denizierin büyük bir okyanusun 
parçası olduğu şeklindeydi. Aristo dahi 
öğrencisi Büyük İskender' e Hazar'ın ka
palı bir deniz olduğunu öğretmesine rağ
men kendisi bu anlayışa uyarak buranın 
yer altından Karadeniz'le birleştiği ihti
malini göz önünde tutmuştu . Muhteme
len milattan önce 324'te. Büyük İsken
der Hazar'a Heracleides'in gözetiminde 
bir keşif grubu göndermek istediyse de 
onun ani ölümü bu planın gerçekleşme
sini engelledi. Bu arada Grekler Hazar'ın 
Akdeniz'den daha az tuzlu olduğunu or
taya koydular. Büyük İskender ' in keşif 
projesi kı rk yıl sonra 1. Seleucos Nica
tor'un amirali Patrocles'i görevlendirme
siyle tekrar yürürlüğe kondu. Patrocles, 
batı kıyısının bir kısmını dolaşarak ve 
muhtemelen Kura'nın ağzına kadar gi
derek gezisine başladığı noktaya geri 
döndü: oradan da doğu kıyısına yöneldi 
ve bugün yeri belirlenemeyen bir nokta
da durdu. Onun sonuçta, çevresini tama
men dalaşmadığı halde Hazar denizini 
okyanusun bir körfezi olarak tanımladığı 
ve bu yanlış kanaatin coğrafyacılar tara
fından hiç tartışılmadan Strabon. Pom
ponius Mela ve Plinius zamanına kadar 
kabul edildiği bilinmektedir. Yalnız Bat
lamyus, Hazar'la Aral'ı karıştırmasına 
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rağmen kuzeyden gelen iki nehrin (Volga 
ve Ural) varlığını ve buranın okyanusla bir
leştiğine inanılan bölgesinin üzerinde çe
şitli kavimlerin yaşadığı bir kara parçası 
olduğunu öğrendikten sonra Hazar'ın ka
palı deniz olduğu kanaatine vardı. Fakat 
daha önceki yanlış kanaat Avrupa bilimin
de XIII. yüzyılın ortalarına kadar kabul 
görmeye devam etmiş, ancak söz konu
su tarihte Rubrucklu William gibi hıristi 

yan misyonerierin Moğol sarayını ziyaret
lerinden sonra değişmiştir. 

Önceleri, medeniyetin uzak sınırların
daki bu az bilin.en ve fırtınasından kor
kulan denizde düzenli bir ticari trafik ol
madığı tahmin edilmektedir. Bununla be
raber Silsanller döneminde en azından 
denizin güney kısmında bir ticaret faali
yetinin gerçekleştiği anlaşılmakta ve The
ophanes'in V. yüzyılın sonunda, "Pazarla
rına ve limaniarına ipek tüccarları uğrar
dı" şeklindeki sözleriyle bu faaliyete işa
ret ettiği düşünülmektedir (Heyd, I, 4). 

Hazar denizinden faydalanma ancak 
İran'ın müslümanlarca fethinden sonra 
başladı. İki asır boyunca dağlık bölgeler
de yaşayan bazı savaşçı kabilelerle bağım
sız prenslikler İslam medeniyetinin deni
ze ulaşmasını engellediler. Sasanller'e ha
lef olan müslümantarla kuzey steplerin
de yerleşik hayat süren halk arasındaki 
ilk ilişki Hazar'ın batısına giden karayolu 
ile gerçekleşti. Coğrafyaeriarın bölgeye 
çok fazla sayıda isim vermelerinden bu
rası hakkındaki bilgilerinin eksik olduğu 
ortaya çıkmaktadır (otuz yedi ismi kapsa
yan en uzun liste için b k. Mofakham- Pa
yan, s. 14-25). Bunlar genelde denizin et
rafındaki ülkelerin, şehirlerin ve ırmak 
boylarının adlarıdır. Müslüman yazarların 
verdikleri adlar arasında AbeskCın (Abes
kOn). Esterabad. Cürcan. Taberistan. Ma
zenderan (VI-XII. yüzyıl lar arası; günü
müz iran'ında Derya-yı Mazenderan şek
linde yaşamaktadır). Sari, Deylem, Cilan 
(Git.3n) . Muğan, Bab veya Babülebvab (Der
bend) ve Şirvan sayılabilir. Hazar ismi, de
nizin kuzey ve batısında oturan Türk ka
bileleri için Arap-İslam kültürünün orta
ya çıkmasından itibaren daha çok klasik 
dönem Arap müellifleri tarafından kulla
nılmış ve denize de Bahrü'I-Hazar denil
miştir (Far. Derya-yı Hazar). Bunun yanın
da Bahrülcebel, Bahrüleacim gibi yaygın 
olmayan isimler de mevcuttur. Makdis1 
kısaca Buhayre (göl) demeyi tercih eder 
(el-Bed' ve't-tarli), III, 353). Diğer bazı 
isimler ise Hazar'a yakın olduğu zanne
dilen bölgelere izilfeten verilmiştir (me
sela Bahrü'I-Horasanl: Mes'Gdl, et-Ten-
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blh, s. 90; Bahrü'I-Harizm: ibnü'I-Fakih, 
s. 7,Aral gölü ile karıştırma sonucu) . Ay
nı şekilde Türk kabileleri burayı hala İran'
da yaşayan Deniz, Akdeniz, Kuzgun de
nizi, Korzfım (Kunduz) denizi (Şeyhürrab
ve ed-Dımaşki, s. I 94-195) ve Oğuz deni
zi (Bahr-i Guz) gibi birçokadla anmışlardır. 

Modern Batı dillerinde ise yalnız Grek
ler'in verdikleri Kaspia denizi adı kullanıl
maktadır. 

BirÇok farklı veya yanlış ismin aynen ak
tarılması kitaplarda büyük hatalara yol 
açmıştır. Mesela XIII. yüzyılda Müstevfi'
nin not ettiği birisi Bahrü 'I-Kurzüm ile 
Bahrü'I-Kulzüm'ün (Kızıldeniz) karıştırıl
masıdır (Nüzhetü '1-/f:ulüb, I, 239; II, 231 ). 
Bazı Osmanlı coğrafya kitaplarında ve 
hatta resmi belgelerinde de Bahr-i Kul
züm adının sık sık Hazar denizi için yazıl
dığı görülür. Bu isimlerden bir kısmı da 
bazı değişikliklerle Avrupalı yazarlar tara
fından kullanılmıştır; mesela Vincent de 
Beauvais: Mare Servanicum (Şirvan). Mar
co Polo: Gheluchelen veya Ghelachelan 
denizi (<Gl! veya Gllan) , Pedro Texeira: 
Derya Ghilani, Odorico de Pordenone : 
Bascon denizi (< AbeskOn) gibi (Polo, ı. 
58-59). Schiltberger de Karadeniz'le ara
sında paralellik kurarak Akdeniz demiş
tir (The Bondage, s. 45). 

IX. yüzyılda İbn Hurdazbih; Harizml. 
İbn Rüste ve İbnü'I-Fakih, burayı ayrı bir 
deniz kabul ettiklerine dair birimada bu
lunmamışlardır; Ya'kübl ise ( Kitabü '1-Bül· 
dan, s. 354) hala bir okyanusla bağlantısı 
bulunduğu fikrini savunmaktadır. X. yüz
yılda lfudCıdü'l-'alem'in meçhul müel
lifi de çevresini tasvir etmesine rağmen 
kapalı bir deniz olma ihtimali konusunda 
sessiz kalmıştır (s. 53). Daha sonra bu ih
tiyatlı tutumun hafiflerneye başladığı gö
rülür. Mes'Cıd1 (Mürücü'?-?eheb, I, 167). 
İstahr1 (Mesalik, s. 2 ı 7. 227) ve İbn Hav
kal (Şüretü'L-arz, II, 378) denizin kapalılı
ğını açıkça ifade ederken Mes'Gdl (Mürü
cü'?-?eheb, ı. 164), Volga'nın bir kolu va
sıtasıyla Karadeniz'e bağlandığı fikrine 
meyletmiş. böylece eski görüşleri izaha 
çalışmıştır. Sonuçta Hazar'ın kapalı bir 
deniz olduğu gerçeği kabul edilmiş, an
cak bütün bunlar iki yüzyıl almıştır. Bu 
arada daha çok ayrıntıyı kapsayan ve 
özellikle İbn Havkal tarafından yapılan 
tasvirler dikkati çekmektedir. Denizin bo
yutları kesin biçimde bilinmemekle bir
likte bazı rakamlar verilmekteydi ve ta
bii bunlar da abartılıydı. İbn Hurdazbih'e 
göre çapı 3.000 km., İbn Rüste'ye göre 
boyutla rı 3.SOO x 1.200 km., İbnü'Ha
kih'e göre bir yerde 1.800 x 1.800 km., 

bir başkayerde600 x 600 km .. Mes'Qdl'
ye göre 1 .SOO x 1.200 km. idi; o zamanki 
gerçek boyutlar ise yaklaşık 1 .200 x 300 
kilometredir (Miquel, II, 531 ). Hazar, ka
ranlık suları ve bulanık derinlikleriyle son 
derece korkunç bir deniz (Müstevfl, I, 
239; Il, 231). ejderha gibi tehlikeli ve ef
sanevi varlıkların bulunduğu bir yer ola
rak görüldü (Mes'Gdl, Mürücü '?-?eheb, 
1, 109); dalgalarının diğer denizierinkin
den daha yüksek ve tehlikeli olduğuna, 
gemileri yu tan girdaplarının bulunduğu
nainanıldı (Müstevfl, ll, 232). 

VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar Hazar 
denizi müslüman devletlerin kuzey sını
rının bir bölümünü oluşturuyordu . Bu dö
nemde Hazar denizindeki limanlardan 
gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde bü
yük bir canlılık yaşandı. Abeskfın Limanı 
ipek pazarıydı; Derbend'den ise yakında
ki adalarda üretilen keten ve kırmızı kök 
boya ihraç ediliyor, ayrıca Kafkasya'dan 
da köle taşı macılığı yapılıyordu (İbn Hav
kal, Il. 332-333, 340, 378) . Bakü'den ge
milere neft yağı yükleniyordu. Aynı za
manda Gllan, Deylem ve Amül limanları 
arasında sürekli bir ticaret söz konusuy
du (Mes'Gdl, Mürücü'?-?eheb, 1, 168). Bu 
arada güney kıyıları ile kuzeydeki liman
lar, özell ikle de Volga kıyısındaki İtil ara
sında ticaret gelişti. Hazarlar, kendi ürün
leri olan balık tutkalından başka Rusya ve 
Bulgaristan'dan gelen köle, bal, bal mu
mu. kunduz derisi ve kürk gibi birçok şe
yi ihraç ettiler; bunun karşılığında Cür
can ve Taberistan'dan giyecek malzeme
si sağladılar (İbn Havkal, ll, 385). Aynı za
manda balıkçılık da çok yaygın dı. Balıkçı
Iık, hem AbeskGn'un yaklaşık SO fersah 
kuzeydoğusundaki Dihistan'da bir nüfus 
yığılmasına sebep oldu, hem de Hazar
lar'ın mutfak kültürüne büyük katkıda 
bulundu (a.g.e., II, 379, 382). XI. yüzyı l 

başlarında Hazarlar'ın güçlerini kaybedip 
Kumanlar'ın kuwetlenmesiyle birlikte, 
müslüman ülkelerle kuzey stepleri ara
sında deniz ticareti yavaş yavaş kesitme 
noktasına geldi. Bununla beraber müs
lümanların elinde bulunan güney liman
larında bu sektörde bir aksama olduğu 
söylenemez. 

Moğol istilas ı ve Altın Orda Devleti'nin 
İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte Hazar 
bölgesi belli bir süre politik ve kültürel 
birliğe kavuştu ve deniz ticaretinde önemli 
bir büyüme yaşanarak Hazar denizi, Av~ 
rupa'nın Karadeniz üzerinden Orta As
ya'ya ve Hindistan'a giden büyük ticaret 
hattının önemli bir bağlantısı haline gel
di. Moğol istilasından hemen sonraki yıl-



larda Marco Polo, Cenevizliler'in, G'ilan'
dan ipek taşıma ile başlayıp daha sonra 
sahilde üretilen diğer mallarla sürdür
dükleri ticarette Hazar'ı kullandıklarını 
yazar (The Book o{ Ser Marco Polo,l, 52). 

1340'ta İtalyan taeiri Pegolotti, ürünleri 
kara yoluyla Tana'ya, oradan da deniz yo
luyla istanbul'a ulaştırılan çok faal bir ba
lık ve tuzlanmış mersin balığı endüstri
sinden bahseder (La pratica della merca
tura, s. 380) . 1375 tarihli Carta Catalana'
da birçok İtalyanca ismin yer almasından 
anlaşıldığına göre İtalyan tüccarları Ha
zar'a iyice aşina olmuşlardı (Bibliotheque 
Nationale, MS, Espagnol, nr. 30, vr. 3-4). 

O yıllarda bazı İtalyan kaynaklarında Ha
zar'a. Altın arda'nın Aşağı Volga üzerin
deki başşehrine atıfta Saray denizi veya 
Bakü denizi denildiği de görülmektedir. 

Timur'un 798'de (1395-96) Astarhan 
ve Saray'ı ele geçirmesi deniz ticaretine 
ağır bir darbe vurdu: bu tarihten sonra 
İtalyan tüccarları ipeği daha çok Sultani
ye yoluyla karadan taşıdılar (Clavijo, s. 
93). Fakat devam eden faaliyet yine de 
İtalyan korsanları için çekiciydi. 1374 yı
lında Kırım'daki Kefe'de (Feodosiya) otu
ran Cenevizliler'den Luchino Tarigo bu 
bölgede bir hayli korsanlık yapmıştı 
(Heyd, ll. 376-377); 1428'de ise Derbend 
hanının davetiyle gelen Giovanni de Valle 
adlı bir Venedikli denizci Esterabad'a gi
den gemilere el koymaya başlamıştı ( Tra
vels to Tana, s. 5-6). Buna rağmen XV. 
yüzyılın sonunda Derbend ve Astarhan 
arasında daha çok yaz aylarında yapılan 
belirli bir miktarda ticaret mevcuttu. 
Contarini'nin 1476'daki gözlemlerine gö
re denizcilik bir hayli ilkeldi: gemiler hiç
bir zaman kıyıdan fazla uzaklaşamıyordu 
(a.g.e., s. 146). Giovanni Maria degli Angio
lello'nun 1 S 1 O yılına ait raporlarında ge
milerin kapasitesinin 800 tona kadar yak
laştığı. ancak Derbend Limanı'na girecek 
olanların suyun seviyesi bakımından 200 
tonu geçemediği belirtilmektedir. Bu ge
milere Derbend'de pirinç. ipek ve tekstil 
yükleniyor. Astarhan'dan kürkle dönülü
yordu. Astarhan'a muhtemelen başka 
yerlerden de ipek geliyordu (a.g.e., s. 147, 
151 ). Yine Contarini'ye göre balık endüst
risi gelişmişti ve yazın Tatarlar adalarda 
balık avlıyorlar. bu arada avladıkları fok
ların yağını hem aydınlatmada hem de 
develeri teskin etmede kullanıyorlardı. 
Fakat balıkçılık metotları çok ilkeldi ve 
birçok balık cinsi hiç tutulamıyordu 
(a.g.e., s. 145-148). 

Ruslar. lll. (IX.) yüzyıla kadar Hazar de
nizindeki ticari hayatta ancak çok küçük 

bir rol oynamışlardı. IX-X. yüzyıllarda Vi
king istilası sırasında Rus gemileri. Ha
zar bozkırlarından nehir yoluyla indikle
ri denizin güney limaniarına birkaç defa 
yağma maksadıyla saldırıda bulunmuş

lardı. Bunların ilki, Taberistan'da Zeydi 
Devleti'nin kurucusu Hasan el-Alevi za
manında (864-884). ikinci ve üçüncüsü 
910 ve 911 yıllarında. dördüncüsü de 
912'den sonra meydana gelmiştir (Mes
'Gdi, Mürücü'?-?eheb, l, 166-167). Moğol
lar zamanında ve Moğol sonrası dönem
de Ruslar'ın denizle ilişkilerinin kalmadı
ğı görülür. 1466 yılında Şirvan Hanlığı'na 
elçi olarak gönderilen Vasily Papin, Volga 
nehrinin ağzından üç gemiyle yola çıktı
ğında Astarhan Tatarları tüccar Athana
sius'u taşıyan ikinci gemiyi yağmalamış
lar ve Moskova'dan dönen büyükelçi ile 
Athanasius Derbend'e ulaşmak için baş
ka bir gemiye binrnek zorunda kalmışlar
dı: üçüncü gemiye ise Tatarlar tarafın 

dan el konulmuştu (Khokhenie, s. 8-1 0) . 

Ruslar'ın 1 557'de Astarhan'ı ele geçi
rip tahkim etmeleri Hazar denizinin tari
hinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bu 
bölgede. özellikle de Hive ve Buhara'ya gi
den kervanların çıkış noktası olan Man
gışlak civarında bazı Rus ticari firmaları 
kurulmuştu. İngiliz tüccarları da Hindis
tan'a doğrudan bir karayolu bulmak ama
cıyla onların peşinden gitmekte gecikme
diler. Anthony Jenkinson, 1 558'de Astar
han ve Hazar denizi yoluyla Buhara'ya ve 
1562 yılında Astarhan-Derbend yoluyla 
iran'a yolculuk yapmıştı . 1564'te Rus çarı 
İngiliz tüccarlarına ticari ay,rıcalıklar ver
di. Jenkinson'un da dikkatini çektiği gibi, 
Hazar denizinin üzerinde çok az sayıda 
gemi bulunması kaçınlmaması gereken 
bir fırsattı. İngilizler en büyüğü 30 t on
luk küçük gemiler kullanıyorlardı: fakat 
bölgedeki faaliyetlerini kısa zaman içeri
sinde organize ettiler ve G'ilan'dan ipek. 
Hindistan'dan değerli taşlarla baharat. 
ingiltere'den tekstil. barut ve diğer ma
mülleri getirerek ticaret yapmaya başla
dılar (Early Voyages, s. 98, 228-236, 383, 

391-392, 398-399, 405-406). 

Bu ilk gelişmeler Osmanlı Türkleri'nin 
müdahalesiyle kesintiye uğradı. 1 569'da 
Astarhan'a bir sefer düzenleyen Osman
lılar. Volga ve Don nehirleri arasındaki 
dar kara parçasından kadırgalarını aşıra· 
madılar ve kanal kazmanın imkansız ol
duğunu da görünce karadan harekete ge
çerek şehre vardılar: ancak gereken ağır 
silahları ve diğer bazı malzemeleri arka
da bıraktıkları ve kış da yaklaştığı için ge
ri dönmek zorunda kaldılar. 1 578 İran se-
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feri sırasında Osmanlılar ilk defa Hazar 
kıyılarına ulaştılar ve burada Derbend 
merkez olmak üzere bir eyaJet idaresi 
kurdular. 1 583'ten sonra Derben d eyale
ti Çırak. Müskür, Ahtı. Kuba. Rustav ve 
Şaburan sancaklarından meydana geli
yordu. Ayrıca devletin sınırları güneyde 
Bakü dahil Lengeran'a kadar uzanıyor. 
Derbend'in kuzeyinde de Kumuk bölgesi 
kıyıları Osmanlı nüfuzu altında bulunu
yordu. Osmanlılar burada, Derbend'i mer
kez alarak Venedikli mühtedilerin yardı
mıyla her biri yirmi sekiz kürekli dokuz 
kadırgadan oluşan bir filo kurmayı plan
ladılarsa da bunu gerçekleştiremediler 
(Bennigsen-Berindei, s. 78) ; ancakdaha 
küçük bir filonun. Hazar'ın doğu kesimin
deki Osmanlı müttefiki Türkmenler' e yar
dım için mühimmat ve asker taşımakta 
kullanıldığı bilinmektedir ( 1580). Bütün 
bunlar Astarhan ve İran arasındaki tica
reti engellemeye yetti ve ingiliz şirketi 
faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Os
manlı lar'ın Özbek Hanlığı'na gönderdik
leri elçi (989/1581) ve Özbekler'in muka
bil elçisi (995/ 1587) yolculuklarda Hazar 
denizinin güneyindeki yahut kuzeyinde
ki kara yollarını tercih etmişlerdi (a.g.e., 
S. 72-73) . 

1624 yılında Çar Alexis Mikhailoviç As
tarhan'da tersane inşa edilmesi için bir 
emirname gönderdi: aynı yıl haritacılık 
çalışmaları da başlatıldı. Ancak Ruslar bu 
yüzyıl boyunca yine de fazla bir ilerleme 
kaydedemediler. İran sarayındaki Dani
marka elçiliğinin sekreteri olan Adam 
Olearius'un 1637 yılındaki gözlemlerine 
göre denizcilik hala yaz aylarında yapıla
biliyordu. "İranlılar. Tatarlar ve Ruslar'ın 
çok küçük gemileri vardı ... ve ancak kıyı 
boyunca seyahat edebiliyorlardı" (Rela
tion du vayage de Moscovie, s. 232). Bü
yükelçinin Astarhan'dan kendisini Der
bend'e götürmek üzere kiraladığı gemi
nin kaptanı denizcilikten o kadar az anlı
yordu ki iranit bir tüccardan yardım iste
rnek zorunda kalmışlar, ülkelerine de Ha
zar'ın batı kıyısını takip eden kara yoluy
la dönmüşlerdi (a.g.e., s. 214, 232). 1056 
(1646) yılında Evliya Çelebi Bakü'de Rus. 
Çin ve Kalmuk tüccarlarının bulunduğu
na ve gelişmekte olan ticarete dikkat çek
mişti. Ruslar tuz, safran, petrol ve ipek 
alıp kürk ve deri satıyorlardı. Hazar civa
rındaki deniz ticareti genellikle müslü
manların elindeydi (Seyahatname, ll, 300-
302). Hazar denizinde korsanlık daha yay
gındı: çünkü gücünün zirvesinde bulunan 
Osmanlılar'ın mevcudiyeti Karadeniz'de 
aynı işlerin yapılmasını tehlikeli hale ge-
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tirmişti. Stenka Razi n yönetimindeki Ka
zaklar'in 1667 yılında gerçekleştirdikleri 
saldırı İran gemilerinin askeri bakımdan 
ne kadar zayıf olduğunu gösterir (Stepa
nov, 1, 310-370). Bunlar, 1668'de Aşağı 
Volga'dan 2000 kişilik bir filo ile yola çıkıp 
Derbend'e, daha sonra Mazenderan'daki 
Ferahabad'a saldırmışlar, kışı Bakü ya
kınlarında geçirdikten sonra Muharrem 
1 OSO'de (Haziran 1669) aceleyle hazırlan
mış 4000 kişilik bir İran filosunu yenilgi
ye uğratmışlardı. Kazaklar Astarhan'ı al
mak için geri döndüklerinde ise ancak ça
rın orduları onları durdurabilmişti. Kazak 
tehlikesi, İranlılar'ın Hazar'daki denizcilik 
faaliyetlerinin giderek azalmasına sebep 
olmuştur. Yine de XVIII. yüzyılın başları
na kadar Volga'dan gelen ticaret gemile
ri Derben d ve Bakü arasında yer alan Nl
zabad'dan daha güneye geçernemişler
dir (Hanway, 1, 9) . 

Ruslar'ın Hazar'a asıl girişleri Büyük 
(Deli) Petro zamanında olmuştur. 1719'
da ilk defa kuzey kesiminin denizcilik ha
ritaları yapıldı, 1720'de de hidrografya 
servisi sistematik araştırmalarına başla

dı . 1722'de Astarhan'da yeni bir tersane 
açıldı ve burada ticari gemi inşa edilme
sine izin verildi. 1722-1735 yılları arasın
da Derbend, Bakü ve Gllan' ın bir bölümü
nün işgali, Rus kaptaniarına denizin gü
ney kısımlarını ve İran kıyılarını tanıma 
fırsatı verdi. Rus ve Ermeni tüccarlarına 
ait gemiler o tarihten sonra Gllan ile dü
zenli bir ticari ilişki içinde oldular. Bütün 
bu denizcilik faaliyetleri Hazar ticaretine 
tekrar giren İ ngilizler tarafından yeterli 
görülmüyordu. Halbuki 1730'ların sonun
da Astarhan'da İranlılar' la ticaret yapan 
120-200 tonluk otuz sekiz gemi vardı, di
ğer Rus gemileri faaliyetlerini doğu kıyı
sındaki Mangışlak körfezinde sürdürü
yordu. Artık denizdeki önemli sayılabile
cektek millet Ruslar'dı (a.g.e., 1, 106, 133). 

1 734 yılında Çariçe Anna lvanovna'nın 
verdiği izinle İngilizler Hazar'da yeniden 
deniz ticaretini ihya etmek için teşebbü
se geçtiler ve Gllan'da kurdukları şirket 
vasıtasıyla 1741'de aktif ticarete başla
dılar. Fakat ertesi yıl ortaklarıyla anlaş
mazlığa düşen İngiliz tüccarlarından John 
Elton Nadir Şah'ın hizmetine girdi ve bir 
filo meydana getirme görevini üstlendi; 
bu hamle, İranlılar tarafından Hazar'da 
bir deniz gücü kurmak için yapılan son 
ciddi teşebbüstü . Rusya'dan kaçanların 
da yardımıyla Elton biri yirmi üç topla do
natılmış birkaç gemi inşa etti; aynı za
manda kendisi gibi İngiliz olan kaptan 
Woodroofe ile de Hazar'ın güneydoğusu 
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(a .g.e., 1, 109 vd., ı 24). Bu faaliyetler Mos
kova'da huzursuzluğa yol açtı ve 1746'da 
Ruslar İngilizler'in Hazar'daki ticari faali
yetlerini yasakladılar. Bunun üzerine Gl
lan'da bulunan İngiliz tüccarları bu işten 
tamamen çekildiler. 1747'de Nadir Şah 'ın 

ölümü ve Elton'un 1751 isyanında öldü
rülmesiyle de İranlılar'ın Hazar'daki bek
lentileri sona erdi. Böylece Ruslar rakip
siz kaldılar ve üstünlükleri özellikle Kaf
kasya' nın işgali üzerine iyice pekişti. Gü
listan (ı 8 ı 3) ve Türkmençay ( 1828) ant
laşmaları ile de Hazar'da savaş gemisi 
bulundurma hakkı sadece Rusya'ya ta
nındı. 

Rus hakimiyetiyle birlikte Astarhan'
dan Kafkas ülkelerine düzenli denizcilik 
hizmetleri verilmeye başlandı. 1840'lı yıl
larda yaklaşık 240 yelkenli nakliye gemisi 
bu kıyılarda hala sefer yapıyordu. 1844'te 
Volga buharlı gemisi deney için Kura'ya 
kadar gitti ve 1846'da buharlı gemi pos
ta servisi, 1858'de kargo ve Bakü- Kras
novodsk arasında düzenli yolcu taşıma 
servisleri kuruldu. 1850'li yılların sonun
da Azerbaycan petrolünün Hazar üzerin
den taşınmaya başlanmasıyla bu bölge 
ile Rusya arasında yavaş yavaş sabit bir 
ticaret gelişti. 1859'da Bakü liman tesis
leri yapıldı; 1 860'ların başında en büyük 
ticari kuruluş olan Kafkas ve Mercury Şir
keti on beşi pervaneli, yedisi yandan çarklı 
yirmi iki buharlı gemi işletiyordu. Böyle
ce ara durakları Azerbaycan limanları ol
mak üzere İran ile Astarhan arasında dü
zenli bir ticari trafik oluştu; belli başlı t i
caret maddeleri petrol, kereste ve çeşitli 
inşaat malzemeleriydi. 

Ticari gemiciliğin gelişmesiyle Hazar 
teknolojikyenilikler için önemli bir uygu
lama alanı haline geldi. Önceleri ahşap 
filikalarla taşınan petrol ve fuel- oil artık 
metalden yapılan gemilerle taşınmaya 
başlandı. 1878'de Stettin tersanelerinde 
inşa edilen 250 tonluk ilk buharlı tanker. 
1882'de Hazar ticaretinde kullanılmak 
üzere Finlandiya'da inşa ettirilen bir ikin
cisi, 1897'de bölgedeki ilk çift motorlu 
gemi, 1903'te içten yanmalı motora sa
hip ilk nehir gemisi-tanker ve ardından 
onun 1 000 tonluk gelişmiş bir modeli ve 
1909'da dize! motorlu ilk deniz taşıtları 
olan her biri 4600 ton kapasiteli iki tan
ker hizmete sokuldu. Bütün bu ilerleme
ler, Rus ekonomik hayatında petrol tica
retinin giderek artan önemli rolü ile açık
lanabilir. XIX. yüzyılın sonlarında deniz 
yoluyla yapılan ticaretin hacmi, üretilen 
petrolün% 80'ine tekabül eden 6 milyon 

tona ulaşmış, geri kalan % 20 ise demir
yolu ile taşınmıştı. 1899 yılında denizde 
petrol taşımacılığı yapan 345 gemi vardı 
ve bunların 133'ü buharlı idi. 1904'te çı
karılan bir kanunla ahşap gemilerin ma
denllerle değiştirilmesi istendi ve 1907 
yılında tanker filosu 142.000 ton toplam 
kapasiteyle. 136 buharlı ve buna ilaveten 
toplam 50.000 ton kapasiteli 160 yelken
li gemiye ulaştı. 1912'de on üçü dize! ol
mak üzere 212 motorlu gemi vardı; fi
lonun kapasitesi 1934'te 260.000 tona 
ulaştı; 1936'dan sonra da büyükyolcu ge
mileri hizmete girdi. 

Ruslar, Hazar'ın güney kıyıları da dahil 
olmak üzere balıkçılığın hemen hemen 
tamamını ele geçirdiler. XVII. yüzyılda ti
cari balıkçılık sadece İranlılar tarafından 
yapılıyordu. Olearius'a göre 1637'de ey
lülden nisana kadar Şah ll. Abbas nehir 
boylarındaki balıkçılık haklarını kiraya 
verdi; yılın geri kalan bölümünde ise ser
best bıraktı. Kaçarlar'dan Muhammed 
Şah devrinde ( 1834-1848) bütün kıyılar
daki balıkçılık hakları Abdal isminde muh
temelen Azerbaycanlı bir Rus vatandaşı

nın elindeydi; her şubatta iki Rus şiiebi 
SefidrCıd ağzına gelip çok miktarda balık, 
özellikle de mersin balığı yükleniyordu ve 
bütün kıyılarda 'Hus balıkçıları görülüyor
du (Aucher-Eioy, s. 41 1) . Dinifaktörler 
de Ruslar'ın işini kolaylaştırmıştı. Çünkü 
Safevi döneminde İranlılar'ın yüzgeçleri 
bulunmadığı için haram kabul ettikleri 
mersin balığına ilgileri giderek azalmıştı . 

Ruslar'ın ticari balıkçılıktaki üstünlükle
ri . aynı zamanda Hazar denizinin bütünü 
üzerindeki hakimiyetlerinin de bir gös
tergesiydi. XIX. yüzyıl boyunca ve XX. 
yüzyılda 1. Dünya Savaşı'nın başlaması
na kadar balıkçılık yapma hakkı sürekli 
biçimde Rus vatandaşlarına veriliyordu. 
1928'de bir Sovyet-iran ortak şirketi ku
ruldu ve nihayet 1953'te İran sularındaki 
balıkçılık hakları İ ran hükümetine iade 
edildi (Bazin, ll, 129-130). 

Ezici Rus hakimiyetinin tesiriyle İranlı
lar'ın Hazar'a olan ilgilerini yitirmelerine 
rağmen güney kıyılarında bir Türkmen 
denizcilik kültürü gelişti. Orta Asyalı Türk
ler'in burayı ve zenginliğini Ortaçağ'dan 
beri yakından tanımaları sebebiyle bu 
kültür bir hayli derin ve yoğundu. Daha 
X. yüzyılda Mangışlakyarımadasında de
nizcilik! e uğraşılıyordu (ibn Havkal, ll, 
379) . 1 558'de Ural nehrinin ağzı yakın la

rında Jenkinson. hayatlarını yağmacılık 

yaparak kazanmaya çalışan otuz sürgün 
Türkmen'den oluşan mürettebatıyla bir 
korsan gemisi görmüştü (Early Voyages, 



s. 62); XVIII. yüzyılda ise bu korsanların 
faaliyetleri azami boyutlardaydı (Han
way, 1, 109-110, 112-116, 139, 277). XIX. 
yüzyılın başlarında Ruslar nihayet Türk
men korsanlığını durdurdular. Bundan 
sonra Türkmenler giderek daha barışçı 
bir denizcilik faaliyetine yöneldiler: 1835 
yılından itibaren balık ürünlerini ve deniz 
kuşlarından elde ettikleri tüyleri Ruslar'a 
satmaya başladılar (Aucher-Eioy, s. 355); 

kısa süre içerisinde de İran kıyılarında ya
pılan ticaretin tekelini ele geçirmeyi ba
şardılar (Bazi n- Brom berger. s. 90-93). 

Türkmen kıyı ticareti XX. yüzyılda zirve
ye ulaştı. O zamanların önemli !imanları, 
1920'de hala yaklaşık kırk geminin barın

dığı Kumişan ve Benderişah idi. Kıyı tica
reti Türkmen çölünden gelen tuz ve pa
muk yağının Anzali'de pirinç, kereste ve 
kenevirle değiştirilmesi suretiyle yapılı
yordu. Türkmenler. Rusya'dan petrol ve 
şeker ithal edip Gllan'dan pirinç ve odun 
kömürü ihraç ederek derin sulara gir
mekten de sakınmıyorlardı. 

Hazar çevresindeki İranlı kavimleri n de
nizciliğe ilgi duymamalarına karşılık Türk
menler'in tam tersi bir tutum sergileme
leri. Christian Bromberger tarafından da 
açıkça belirtildiği üzere (a.g .e., s. 92). il
ginç bir kültürel problem olarak orta
ya çıkmaktadır. Bu hadise, muhtemelen 
Türkmenler'in kendilerine has demog
rafik ve sosyal yapılarını yansıtmaktadır. 

Özellikle de sınırlı kaynaklara sahip kurak 
çevre birçok fakir insanı harekete geçir
miş ve göçebe hayatını bırakmış olanlar 
karanın kendilerine pek fırsat vermedi
ğini görüp denize yönelmişlerdir. Türk
men toplumu içinde kırsal malların el de
ğiştirmesi, yüksek başlık parası. mirasın 
tamamının son erkek çocuğa bırakılması 
gibi töreler de bu eğilimi güçlendirmiş 
olmalıdır. 
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!il XAVIER DE PLANHOL 

Haza r Gaz ve Petroller i. Hazar bölge
si , dünyanın önemli petr ol ve doğalgaz 
rezervlerine sahip bölgelerinden biridir. 
XIX. yüzyılda Amerika Birleşik Devletle
ri'nde petrolün ilk olarak çıkaniışından 
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