
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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kısa bir süre sonra bölgede petrol üreti
mine başlanmıştır. Azerbaycan, dünya
da petrol sanayiini ilk tesis eden devlet
ler arasında yer alır. 1918 yılında kurulan 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ya
bancılarla ortaklık kurarak petrol sanayi
ini daha da geliştirmeye çalışmış. 1920'
de Sovyetler Birliği'ne üye olmak zorun
da kalınca Sovyetler Birliği'nin kararları 
doğrultusunda petrol alanları devletleş
tirilmiştir. 

Hazar'ın keşfi oldukça eski tarihlere da
yanır. MecOsiler'in kutsal "ebedi ateş sü
tunu" bu bölgede yer alıyordu. Sürekli ya
nan bu ateş doğalgaz sızıntısından baş
ka bir şey değildi. Kafkas dağlarının bir 
parçası olarak Hazar denizi kıyılarına ka
dar uzanan Apşeron yarımadasında bazı 
petrol sızıntıianna rastlandığı söylentile
ri yüzyıllardan beri duyulmaktaydı. XIII. 
yüzyılda Marea Polo Bakü yakınlarında bir 
kaynaktan çıkan bir yağdan bahseder ve 
bu yağın ayrıca develerde uyuz hastalığı
na iyi geldiğini yazar. 

XIX. yüzyıl başlarında ilkel yöntemler
le de olsa Bakü'de bir petrol sanayii baş
lamıştı . 1829 yılına kadar elle açılmış ku
yu sayısı seksen ikiyi buluyordu. 1870'te 
Çarlık Rusyası tekel sistemini kaldırıp 
bölgeyi özel teşebbüse ve rekabete açın
ca büyük bir ilerleme oldu. Elle açılan ku
yu lar devri kapandı ve 1873 yılına kadar 
üç yılda yirmiden fazla rafineri faaliyete 
geçti. Ancak en büyük gelişme. ünlü İs
veçli mOcit lmmanuel Nobel'in çocukları
nın bu bölgede petrol işine girmeleriyle 
oldu. Nobel kardeşlerin kurduğu enteg
re petrol şirketi kısa zamanda Rus pet
rol ticaretini ele geçirmişti. Petrol alanla
rı devletleştirildikten sonra Sovyetler Bir
liği mevcut yataklardan oldukça önemli 
miktarda petrol çıkararak ekonomisine 
büyük katkılar sağladı . Çıkarılan petrolün 
işlenebilmesi ve pazarlanması için rafine
rilere ve limanlara uzanan geniş bir boru 
hattı sistemi oluşturuldu. Dünyanın en 
eski boru hattının bulunduğu bu bölge. 
petrol rezervlerinden dolayı ll. Dünya Sa
vaşı'nın da odak noktalarından biri ol
muş. özellikle Sovyetler Birliği'nin Alman 
ordularına karşı gerçekleştirdiği başarılı 

direnişte bölge petrolleri en büyük lojis
tik desteği sağlamıştır. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bölge
de kurulan yeni bağımsız devletlerin baş

ta petrol ve doğalgaz olmak üzere arzet
tikleri büyük imkanlar Batılı petrol şirket
lerinin ilgi adağını oluşturdu. Bugün için 
Hazar bölgesinin petrol ve doğalgaz re
zervleri yeterince tanımlanabilmiş değil-
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dir. Ancak başta Azerbaycan'da Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 
ortak bulunduğu mega proje. Kazakis
tan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 
Chevron'un başını çektiği Tengiz proje
leri olmak üzere önemli projelerde elde 
edilen bilgilerin yanı sıra Batılı şirketlerin 

yaptığı çeşitli çalışmalar, Hazar bölgesi
nin petrol ve gaz rezervlerine ilişkin ol
dukça güvenilir rakamlar ortaya koymak
tadır. Kötümser olarak tanımlanabilecek 
bazı tahminlere göre bölgenin petrol po
tansiyeli 90 milyar varilctir ki bu miktar 
İran'ın petrol rezervlerine eşittir. Daha 
iyimser rakamlar ise bölgenin potansiyel 
rezervlerini 200 milyar varil olarak orta
ya koymaktadır. Bu miktar Ortadoğu re
zervlerinin üçte birine yakındır. Yatırım
lar. işletme ve taşıma masrafları hesaba 
katılmadığında. 1 varil petrolün değeri 
bugün 20 dolar olduğuna göre 200 mil
yar varillik bu potansiyelin değeri 4 tril
yon dolar civarındadır. Doğalgaz rezerv
lerinde ise tahmini olarak 7.9 trilyon m 3 '

lük (279 tri lyon fit küp) potansiyeliyle Ha
zar bölgesi. Ortadoğu ve Rusya'nın ardın
dan dünyanın üçüncü büyük rezervlerini 
barındırmaktadır. Bu miktar. Amerika 
Birleşik Devletleri ve Meksika rezervleri
nin toplamından fazladır. Sovyetler döne
mindeki arama yatırımları günümüzde 
bölgede çalışan uzmanlarca yetersiz ola
rak tanımlanmaktadır. Bu sebeple rezerv 
tahminleri özellikle Hazar denizinin Azer
baycan. Kazakistan ve Türkmenistan açık
larında yapılmakta olan sismik etütler 
sonrasında daha güvenilir olarak yapıla
bilecektir. 

Bölge ülkelerinin petrol ve doğalgaz re
zervleri şöyledir: Çok büyük petrol rezerv
leri dolayısıyla XX. yüzyılın başından beri 
milletlerlararası yatırımcıların ilgisini çe
ken Azerbaycan'ın ispatlanmış petrol re-

zervi 3.6 milyar varil olup bölgede Rusya 
ve Kazakistan'dan sonra üçüncü sırada 
yer alır. Potansiyel "off shore" (kıyı) pet
rol rezervleri de 27 milyar varil olarak tah
min edilmektedir. ispatlanmış gaz rezerv
leri 0.3 trilyon m 3 , potansiyel gaz rezerv
leri ise 1 trilyon m3 olarak verilmektedir. 
Kazakistan'ın ispatlanmış petrol rezervi 
1 O milyar varildir; potansiyel petrol rezer
vinin ise 95 milyar varil olduğu belirtil
mektedir. Sadece Tengiz sahası rezervle
ri ispatlanmış rezerv miktarını iki katına 
çıkaracaktır. Gaz rezervleriyle ilgili çalış
malar çok sınırlıdır. İspatlanmış gaz re
zervi 1.5 trilyon m 3 , tahmini rezerv 4 tril
yon m3 civarındadır. İspatlanmış doğal
gaz rezervi 4.4 trilyon m 3 olan Türkme
nistan 1991 yılında Rusya, Amerika Bir
leşik Devletleri ve Kanada'nın ardından 
yılda 84 milyar m 3 ihracatla dünya dör
düncüsüydü. 1994'te bu miktar çeşitli se
beplerle yarı yarıya düşmüştür. Türkme
nistan'ın ispatlanmış petrol rezervi 1.5 
milyon varildir. Potansiyel petrol rezerv
leri ise 32 milyar varil olarak tahmin edil
mektedir. 

Rusya. dünyanın bilinen doğalgaz re
zervlerinin % 3S'ine. petrol rezervlerinin 
% S'ine sahiptir. Bu rezervlerin önemli 
bölümü Batı Sibirya ve Volga -Ural bölge
lerindedir. Rusya'nın Hazar kesimindeki 
ispatlanmış petrol rezervi yalnızca 200 
milyon varildir. Potansiyel petrol rezervi
nin de S milyar varil olduğu sanılmakta
dır. Üret ilebilir gaz rezervlerine yönelik 
rakamlar ise mevcut değildir. Hazar böl
gesindeki bütün gaz ve petrol boru hat
ları Rusya sınırları içinden geçmektedir. 
Bu sebeple Rusya, bölgede üretilen pet
rol ve gazın milletlerarası pazara ulaşı

mında büyük öneme sahiptir. 
Özbekistan'ın Hazar'a kıyısı olmamak

la birlikte bölgedeki bazı havzalarda his-

Hazar bölgesindeki üretilebilir petrol ve gaz rezerv hesaplan !aritmetik ortalamal 

l s patıanmıs petrol Muhtemel petrol Toplam lspatıanmıs gaz Muhtemel gaz•.. Toplam 
milyarvarır milyarvarır milyar varil trilyon m• trilyon m• trilyon m• 

Azerbaycan 3.6 27.0 31.0 0.3 1.0 1.3 

Kazakistan 10.0 85.0 95.0 1.5 2.5 4.0 

Türkmenistan 1.5 32.0 33.5 4.4 4.5 8.9 

özbekistan 0.2 1.0 1.0 2.1 1.0 3.1 

Rusya • 0.2 5.0 5.0 Bilinmiyar Bilinmiyar Bilinmiyar 

Iran •• o 12.0 12.0 o 0.3 0.3 

Topram 15.5 162.0 177.5 8.3 9.3 17.6 
•. Rusya· nın sadece Hazar'a yakın ve Hazar denizindeki rezervlerı 
•• . Iran'ın sadece Hazara yakın ve Hazar denizindeki rezervlerı 
.... Muhtemel gaz hesabı son derece kaba bir hesaptır. 



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 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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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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