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 ÖZET
• Hazar Havzası ülkeleri, doğal kaynaklar itibariyle çok zengin olmanın yanında gelişmiş enerji 

altyapısı ve transit taşımacılık imkanına da sahiptir.  
• Hazar Havzası hem Avrupa hem de Asya piyasalarının petrol ve doğal gaz tedarikinde ve enerji 

jeopolitiğinde stratejik öneme sahiptir. 
• Hazar Denizi’nin hukuki statüsüne ilişkin ilgili devletler arasındaki başlıca ihtilaf, denizin ta-

banının nasıl bölüneceğidir ve bu konuda İran diğer devletlerden farklı düşünmektedir.
• İran, son yıllarda Hazar bölgesinde diğer kıyıdaş ülkelerle olan enerji bazlı ihtilafları azaltma 

ve transit taşımacılık, ulaştırma, çevresel kirliliğin azaltılması ve biyoçeşitliliğin geliştirilmesi 
konularında daha fazla iş birliği yapma yoluna gitmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Hazar Denizi, Enerji, Taşımacılık, Çevre, Biyoçeşitlilik

     SUMMARY
• In addition to their rich natural resources, the Caspian Basin countries also have advanced 

energy infrastructure and transit transportation “facilities.”
• The Caspian Basin has a strategic importance as a supplier of crude oil and natural gas in the 

European and Asian markets as it is also one of the key regions in global energy geopolitics.
• The main disagreement between the states regarding the legal status of the Caspian Sea is the 

division of the subsea about which Iran carries a different position.
• In recent years, Iran made efforts to reduce energy-based conflicts with other littoral countries, 

and to bolster further cooperation in the areas of transit transportation, environmental protecti-
on, and biodiversity in the Caspian region.

 Keywords: Caspian Sea, Energy, Transportation, Environment, Biodiversity

     چكیده
• کشورهای حاشیه دریای خزر، عالوه بر منابع طبیعی غنی، دارای زیرساختهای توسعه یافته در حوزه انرژی 	

و امکانات حمل و نقل زمینی نیز می باشند.
• حوضه دریای خزر هم از منظر تأمین نفت و گاز طبیعی برای بازارهای اروپا و آسیا و هم از لحاظ ژئوپولتیک 	

انرژی اهمیت استراتژیک دارد.
• در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر، مهمترین مورد اختالف میان کشورهای حاشیه این دریا پیرامون تقسیم بستر 	

آن می باشد. ایران در این زمینه دارای دیدگاهی متفاوت از دیگر کشورهای حاشیه این دریاست.
• در سالهای اخیر، ایران نسبت به همسایگانش در دریای خزر رویکرد کاهش اختالفات را در حوزه انرژی 	

در پیش گرفته و در زمینه حمل و نقل زمینی، ترابری، کاهش آلودگی محیط زیست و تنوع زیستی به افزایش 
همکاری ها روی آورده است.

       كلید واژه ها: دریای خزر، انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، تنوع زیستی
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Giriş
Hazar Havzası’nda yer alan ülkeler başta 

petrol ve doğal gaz olmak üzere çeşitli doğal 
kaynaklara sahiptir. Hazar Denizi; AB ülkeleri-
nin yanı sıra Çin ve Hindistan gibi önemli Asya 
ülkelerinin hidrokarbon ihtiyacının karşılanma-
sında kurulu enerji altyapısıyla önemli rol üst-
lenmektedir. Bölgedeki enerji jeopolitiğini ve 
kıyıdaş ülkeler arasındaki iş birliğini etkileyen 
Hazar’ın hukuki statüsü sorununun yıllar sü-
ren müzakereler sonucu 2018 yılında çözüme 
kavuşması beklenmektedir. Bununla birlikte 
Hazar üzerinden transit yük taşımacılığında ve 
gemi trafiğinde ciddi bir artış yaşanmaktadır. 
Dünyanın en eski petrol üretim bölgelerinden 
biri olması, artan gemi trafiği, deniz kıyısında-
ki sanayi tesislerinden ve nüfus yoğunluğundan 
kaynaklanan toprak, su ve hava kirliliği Hazar 
Denizi’ni bir doğa faciasının eşiğine getirmiştir. 
Kıyıdaş ülkeler çevresel sorunların kalıcı çözü-
mü için uluslararası örgütlerle beraber iş birliği 
mekanizmaları geliştirmektedir. 

1. Hazar Denizi’nin Coğrafi Konumu, 
Enerji Kaynakları ve Enerji Altyapısı
1.1. Hazar Denizi’nin Coğrafi Konumu
Avrasya’nın tam merkezinde yer alan 370 

bin kilometre kare yüz ölçüme sahip Hazar De-
nizi, dünyanın okyanuslarla direkt bağlantısı 
olmayan en büyük kapalı su havzasıdır. Coğ-
rafi olarak Hazar Denizi; Kazakistan, Türkme-

nistan, Rusya, Azerbaycan ve İran arasında yer 
alan, kuzeyden güneye yaklaşık 1120 kilometre 
ve doğudan batıya 320 kilometre boyunca uza-
nan bir su havzasıdır.

Denizin kıyı şeridinin ülkelere göre uzunlu-
ğu şöyledir: Azerbaycan - 955 km, İran - 724 
km, Kazakistan - 2320 km, Rusya - 695 km ve 
Türkmenistan - 1200 km (Zavyalova, 2017:42). 
Hazar’ın tuzlu suları Karadeniz’e; Volga ve 
Don nehirleri, yapay Don-Volga kanalı ve Ka-
radeniz’in bir kolu olan Azak Denizi ile bağlan-
maktadır. Hazar’a su akışına başta Volga, Ural, 
Kura nehirleri gelmek üzere 130’dan fazla irili 
ufaklı nehir katkıda bulunmaktadır. 

1.2. Hazar Denizi’nin 
Enerji Kaynakları 
Hazar Havzası’nda yer alan ülkeler doğal 

kaynaklar bakımından zengindir. Örneğin Ha-
zar Havzası, 70-200 milyar varil veya dünya re-
zervlerinin yaklaşık %10’u kadar petrole sahip-
tir (Gökay, 2007: 424). Hazar’ın hidrokarbon 
rezervlerine ilişkin kaynakların farklı veriler 
aktardığı görülmektedir (Tablo 1).

Hazar Denizi’nin petrol ve doğal gaz bakı-
mından en zengin alanları Kazakistan kıyılarına 
yakın kuzeydoğu ve Türkmenistan-Azerbaycan 
arasındaki şeritte kalan alandır (Croissant, Aras, 
1999:23). Ancak genel olarak Hazar Denizi’ne 
kıyısı olan ülkelerin hepsi zengin petrol ve do-
ğal gaz rezervlerine ve dolayısıyla ciddi üretime 

Organizasyon/Rapor Yayın yılı Kategorisi

Kanıtlanmış
Mümkün

Keşfedilmiş
Toplam rezerv
Kanıtlanmış
Potansiyel

Toplam rezerv
Tahmin

Kanıtlanmış

15-29
178-191

28
60

20-36
200
60
110

107-290

11997

1998
1998

1998

1998
1998
1998

ABD Enerji Bilgi İdaresi (US EIA)

Mackenzie Consultants
Unocal Corporation (ABD)

ABD Enerji Bakanlığı

Londra Stratejik Araştırmalar Merkezi
BDT Enstitüsü
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

Rezerv
(milyar varil)

PETROL DOĞALGAZ
Rezerv

(1)
Dünyada
payı (2)

Yıllık 
üretim(3)

Rezerv
üretim(4)

Rezerv
(5)

Dünyada
payı (2)

Yıllık 
üretim(6)

Rezerv
üretim(4)

İran
Azerbaycan
Rusya
Kazakistan
Türkmenistan

158.4
7

109.5
30
0.6

9.3
0.4
6.4
1.8
---

4600
826

11227
1672
261

94.1
23.1
26.6
49
6.3

33.5
1.1

32.3
1

17.5

18
0.6

17.3
0.5
9.4

202.4
17.5

579.4
19.9
66.8

165.5
65.8
55.7
48.3

261.7

Azerbaycan İran Kazakistan Rusya Türkmenistan
Kuşlar
Memeliler 
Balık

41
14
6

30
8
3

31
5
5

45
18
5

24
2
4

Tablo 1. Hazar Denizi Havzasında Öngörülen Petrol Rezervleri

Kaynak: (Zhiltsov, Zonn, Kostianoy, 2016:39)
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sahiptir (Tablo 2). Tabii ki bu ülkelerin birbirle-
riyle kıyaslanamayacak düzeyde rezerv ve üre-
tim farklılıkları bulunmaktadır. İran, Rusya ve 
Türkmenistan dünyanın toplam doğal gaz rezer-
vinin yaklaşık yüzde 45’ine sahiptir.  Onlara kı-
yasla Azerbaycan ve Kazakistan daha az doğal 
gaz rezervine sahiptir. Türkmenistan dışındaki 
diğer Hazar ülkelerinin de kayda değer petrol 
rezervi bulunmaktadır ve bu rezervler dünyaki 
toplam rezervin %18’ine takabül etmektedir. 

Hazar’ın enerji kaynaklarının kıyıdaş ülke-
lerin millî ekonomilerine ve söz konusu ülke-
lerin devlet bütçelerine katkısı önemli farklı-
lıklar göstermektedir. Örneğin Azerbaycan’da 
toplam merkezî bütçe gelirlerinin %40-50’si, 
Hazar’daki petrol ve doğal gaz satışından elde 
edilmektedir. Benzer şekilde Türkmenistan ve 
Kazakistan için bu iki fosil enerji satışı gelirleri 
hayati decede önem arz etmektedir. Bunun ak-
sine İran için Hazar’dan elde edilen fosil-enerji 
satışı bazlı gelirler birincil derecede önem arz 
etmemektedir. Daha somut ifade edilirse İran’ın 
toplam hidrokarbon gelirleri içerisinde Hazar 
enerji rezervlerinden elde edilen gelirlerin pa-
yına ilişkin kesin veriler olmasa da bu gelirler 
%10’nun altındadır. Bu konudaki tahminler % 
0,1 ila %10 arasında değişmektedir. Oysaki pet-
rol bazında İran’ın en yakın komşuları Azerbay-
can ve Türkmenistan için bu pay sırasıyla %100 
ve %83’dür (Zulkharneyev, 2011:3).

1.3. Hazar Havzası Ülkelerinin 
Denizdeki Önemli Petrol ve 
Doğal Gaz Sahaları
Hazar Havzası ülkeleri denizdeki önemli 

petrol ve doğal gaz sahalarında üretim ve ihraç 
faaliyetlerinde bulunmaktadır (Resim 1). Azer-
baycan’ın Hazardaki “Azeri-Çırak-Güneşli” 
açık deniz (offshore) petrol sahalarında yaklaşık 
5 milyar varil petrol rezervi ve “Şahdeniz” doğal 
gaz sahasında 1.2 trilyon metreküp gaz rezervi 
bulunmaktadır. Kazakistan’ın Hazar Denizi ya-
kınındaki Tengiz petrol sahası önemlidir. 1997 
yılında imzalanan ve 11 offshore bloğun geliş-
tirilmesini içeren 40 yıllık bir sözleşme niteli-
ğindeki “Kuzey Hazar Denizi Üretim Paylaşımı 
Anlaşması” (PSA) ile Kaşagan petrol sahasında 
Kazakistan, petrol arama ve üretme faaliyetleri-
ne devam etmektedir. Bu kapsamda Kazakistan 
zaman zaman yabancı şirketlerle sorun yaşa-
mış ve birçok firma arama işinden çekilmiştir. 
Ancak Kaşagan petrol bölgesinde petrol arama 
faaliyetine PSA’nın başından itibaren taraf olan 
İtalyan petrol şirketi ENI’nın yapmış olduğu 
açıklamaya göre bölgedeki toplam petrol rezer-
vi 7-9 milyar varil civarındadır. Bunun yanında 
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine 
göre bölgedeki petrol rezervinin 23 milyar ton 
civarında olduğu tahmen edilmektedir (Crude 
Acc., 2017:6).

Organizasyon/Rapor Yayın yılı Kategorisi

Kanıtlanmış
Mümkün

Keşfedilmiş
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(1)
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Yıllık 
üretim(3)

Rezerv
üretim(4)

Rezerv
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payı (2)

Yıllık 
üretim(6)

Rezerv
üretim(4)
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6.3
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1.1

32.3
1

17.5
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17.3
0.5
9.4

202.4
17.5
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Azerbaycan İran Kazakistan Rusya Türkmenistan
Kuşlar
Memeliler 
Balık
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14
6

30
8
3

31
5
5
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18
5

24
2
4

Tablo 2. Hazar Denizi Ülkelerinin Toplam Enerji Kaynakları (2016)

Kaynak:  (BP, 2017: 12-36)
Notlar: (1) Milyar varil   (2) % olarak   (3) Bin varil    (4) Rezerv/üretim oranı (R/P ratio)  yıl sonunda rezervler o 
yılın üretimine bölündüğünde alınan sonuçtur ve bu üretimin aynı büyüklükte devam etmesi durumunda rezervlerin 
yeteceği süreyi ifade etmektedir. (5)  Trilyon m3 (6) Milyar m3.
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İran’ın hâlihazırda Hazar’da önemli bir pet-
rol veya doğal gaz üretimi bulunmamaktadır. 
2011 yılında bulunan “Serdar-ı Cengel” saha-
sına ilişkin rezerv araştırmalarında söz konusu 
sahada hem dolagaz hem de petrol bulunduğu 
tespit edilmiştir ve toplam petrol rezervinin 2 
milyar varil civarında olduğu tahmin edilmek-
tedir. İran Petrol Bakanlığı, Hazar kıyısında bir 
rafineri kurmayı planladıklarını belirtmiştir. 
Böylelikle “Serdar-ı Cengel” petrol sahasından 
çıkarılcak petrol, kurulacak rafineride işlenecek 
ve daha sonra dağıtımı yapılacaktır.   

Rusya, Hazar Havzası’ndaki petrol ve doğal 
gaz çıkarma çalışmalarını Kuzey Kafkasya’da 
kıyıya yakın bölgelerde, 2010 yılından sonra ise 
açık denizde Korchagin sahasında yürütmekte-
dir. Türkmenistan’ın Hazar’daki en büyük do-
ğal gaz sahası ise 3 trilyon metreküp doğal gaz 
rezervine sahip “Çeleken” bölgesidir.  

1.4. Hazar Denizi’nin Enerji Altyapısı
Kıyıdaş ülkelerin Hazar kıyısına yakın bölge-

lerde toplamda 15 petrol rafinerisi ve doğal gaz iş-
leme merkezleri bulunmaktadır (EIA, 2013:18). 
Hazar Denizi kıyı bölgesindeki en büyük sanayi 
bölgesi Türkmenbaşı petrol rafineri kompleksi, 
petrol ve doğal gaz sahaları ile deniz limanıdır. 
Hazar petrollerini dünya piyasasına taşıyan en 
önemli boru hattı, 2006 yılından beri faaliyette 
olan ve British Petroleum (BP)-BOTAŞ ortak-
lığı tarafından işletilen, toplam uzunluğu 1768 
kilometre ve nakil kapasitesi günlük 1.2 milyon 
varil olan “Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru 
Hattı”dır. Söz konusu boru hattı Hazar Denizi’n-
de Azerbaycan’ın “Azeri-Çırak-Güneşli” petrol 
sahası ve Kazakistan’ın “Tengiz” sahasından çı-
kan petrolün yanında az miktarda Türkmenistan 
petrollerinin taşınması için de kullanılmaktadır 
(BP, 2018). Bunun yanı sıra operasyonel diğer 
boru hatları ve güzergâhları şunlardır:  

Resim 1. Hazar’ın Petrol ve Doğal Gaz Sahaları

Kaynak: (EIA, 2013:2)
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(i) Azerbaycan petrollerinin Rusya üzerinden 
Avrupa piyasalarına ulaşmasını sağlayan 
Kuzey Güzergâhı İhracat Boru Hattı (Nort-
hern Route Export Pipeline) 

(ii) Batı İhraç Boru Hattı (Bakü-Supsa) 
(iii) Güney Kafkasya Boru Hattı (Bakü-Tif-

lis-Erzurum) 
(iv) Kazakistan petrollerini Rusya üzerinden Av-

rupa piyasalarına taşıyan Hazar Boru Hattı 
Konsorsiyumu (CPC)

(v)  Uzen-Atyrau-Samara Boru Hattı 

Hazar bölgesinden çıkarılan fosil enerji 
kaynaklarını Doğu Asya istikametine taşımayı 
amaçlayan önemli boru hatları ve diğer taşıma 
enstrümanları da mevcuttur. Bunlar da aşağıda-
ki gibi sıralanabilir:

(i) Doğu Asya yönünde Kazakistan-Çin Petrol 
Boru Hattı

(ii) Doğu Asya yönünde Türkmenistan-Çin Do-
ğal Gaz Boru Hattı

(iii) Güney Asya yönünde Kazakistan ve Türk-
menistan’dan İran ait Neka Limanı’na 
“Petrol Takas Anlaşmaları” (swap deal) 
çerçevesinde tankerle petrol taşınması (Ka-
zemzadeh, 2017:3) 

(iv) Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindis-
tan Doğal Gaz Boru Hattı (TAPI) 

Görüldüğü üzere Hazar havzası hem Avrupa 
hem de Asya piyasalarının petrol ve doğal gaz 
tedarikinde ve enerji jeopolitiğinde büyük öne-
me sahiptir.

2. Hazar Denizi’nde 
Jeopolitik Rekabet
2.1. Rusya, İran ve ABD 
Arasındaki Jeopolitik Rekabet
1991 yılından sonra Hazar bölgesi özellikle 

Rusya, İran ve ABD arasındaki jeopolitik reka-
betin odağı hâline gelmiştir. Hazar’daki stratejik 
çıkarlar; Rusya için yakın coğrafyada ulusal gü-
venlik, İran için politik ve ekonomik izolasyo-
nu aşmak ve ABD için hidrokarbon kaynakları 
üzerinde kontrole sahip olmak şeklinde özetle-
nebilir. Rusya ve İran bölgede üçüncü ülkele-
rin varlığını ve ABD gibi bölge dışı aktörlerin 
enerji meselesine müdahil olmasını istememek-

tedir. ABD, küresel politikalarıyla uyumlu bir 
şekilde ve ayrıca Avrupalı müttefiklerin çıkar-
larını da düşünerek hassas bir Hazar stratejisi 
yürütmektedir. ABD’nin bölgesel çıkarı bağla-
mında Batı’nın Rusya’ya enerji ve taşımacılık 
bağımlılığının azaltılması bu stratejinin önemli 
bir ayağını oluşturmaktadır. ABD ve İngiltere 
menşeli şirketler (Exxon Mobile, Chevron, BP 
vs.) Azerbaycan ve Kazakistan üzerinden Hazar 
petrol rezervlerinin yaklaşık %27’sini ve do-
ğal gazın %40’nı kontrol etmektedir (Lebedev, 
2013:355-361).  

Amerika’nın bu bölgedeki çıkarları konu-
sunda bazı önemli noktaların altının çizilmesi 
yerinde olacaktır. İlk olarak ABD, enerji taşın-
macılığında Rusya’nın devre dışı bırakılmasını 
amaçlamaktadır. Orta Asya, Hazar ve Kafkas-
ya’da enerji taşınması için alternatif koridorla-
rının oluşturulması bir başka hedeftir. Bunun 
yanında mümkün mertebe enerji kaynaklarının 
ABD’nin ya da müttefiklerinin kontrolünde 
kalması önemli bir husustur. Eski Sovyet coğ-
rafyasında Rusya’nın etkinliğinin azaltılması da 
amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya transit yük taşıma güvenliğinin garanti 
altına alınması da öne çıkan diğer bir husustur. 
Hegemon bir güç olma yolunda ilerleyen Çin’in 
enerji bakımından kuşatılması ve bu kuşatma-
nın etkinliğinin arttırılması için Hazar bölgesi 
kritik önemdedir. Son olarak İran’ın Orta Asya 
ve Rusya’dan izolasyonu da Amerika’nın böl-
gesel çıkarları arasında bulunmaktadır. 

İran’ın Hazar bölgesi enerji sektöründeki 
çıkarı, bir taraftan kendi kaynaklarını bu bölge 
üzerinden ihraç etmek diğer taraftan ise bölge-
nin hidrokarbon kaynaklarının kendi toprakları 
üzerinden transit geçişini sağlamaktır. ABD ile 
çıkar çatışmasının yanı sıra Hazar’da İran’ın 
durumunu zorlaştıran bir diğer etken ise İran’ın 
petrol ve doğal gaz sahalarından dolayı Azer-
baycan ve Türkmenistan’la yaşadığı ihtilaflardır 
(Azerbaycan’la Alborz/Alov, Türkmenistan’la 
Astara/Hasankuli). Son yıllarda bu ihtilafların 
çözüme kavuşması amacıyla ikili diplomatik te-
maslara hız verilmiştir.
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2.2. Asya Ülkelerinin 
Jeopolitik Rekabeti
Hazar Havzası enerji kaynakları üzerinde 

cereyan eden uluslararası rekabet, Avrasya coğ-
rafyasının tümünü etkilemektedir. Bu rekabette 
Türkmen gazının önemli bir yeri vardır. Stra-
tejik anlamda Türkmen gazına gerek ABD-AB 
gerekse de enerji tüketimi ve dolayısıyla enerji 
güvenliği giderek önemli ve hassas bir durum 
arz eden Çin ve Hindistan ilgi göstermektedir.  
Hazar’daki petrol ve doğal gaz sahalarının ba-
zıları ulusal petrol ve doğal gaz şirketleri ve 
Asya menşeli yabancı şirketlerin iş birliğiyle 
işletilmektedir. Çin devlet petrol şirketi CNPC, 
Kazakistan’ın Hazar bölgesinde 7-13 milyar va-
ril ham petrol rezervine sahip Kaşagan sahası 
petrol işletme projesinin ortaklarından biridir 
(EIA, 2017). Hindistan ulusal petrol ve doğal 
gaz şirketi ONGC Videsh, Azerbaycan’ın Ha-
zar bölgesinde yer alan ve şu ana kadar 3 milyar 
varilden fazla ham petrolün çıkarıldığı “Aze-
ri-Çırak-Güneşli” sahası proje ortağıdır (ONGC 
2018). Hazar Havzası’nın zengin enerji kaynak-
ları ve aktif boru hatları Uzak Doğu’dan Avru-
pa’ya kadar bütün Avrasya’da jeopolitik rekabe-
ti tetiklemektedir. Hazar’daki stratejik rekabette 
uluslararası aktörlerin yanı sıra kıyıdaş ülkele-
rin ulusal çıkarları da belirleyici faktördür. Bu-
güne dek Türkmenistan ve Kazakistan petrol 
veya doğal gazını dünya piyasalarına ulaştırmak 
için deniz altı boru hattı yapılamamıştır. Bunun 
sebebi Hazar Denizi’nin hukuki statüsündeki 
belirsizlik ve çevresel sorunlardır.

3. Hazar’ın Hukuki Statüsü
3.1. Hazar’ın Hukuki Statüsü ile 
İlgili Tarihsel Süreç
Hazar Denizi’ne kıyıdaş ülkeler arasında 

en önemli ihtilaf konularından başlıcası Hazar 
Denizi’nin hukuki statüsüdür. 25 yıldır devam 
eden bu bölgesel sorunda 2018 yılı itibariyle çö-
züme yaklaşılmaktadır. Büyük petrol, doğal gaz 
ve balık kaynakları barındıran Hazar’ın yasal 
statüsü bölgesel ve küresel güçler için hukuki 
bir anlaşmadan ziyade jeopolitik bir mesele ol-
muştur. 1991 yılına kadar sadece iki bağımsız 
devlet, yani Sovyetler Birliği (Rusya) ve İran, 

Hazar Denizi havzasını paylaşmaktaydı. Fakat 
daha sonra 3 yeni devlet (Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Türkmenistan) sınırdaş ülkeler arası-
na katılmıştır (Gokay, 2007:423). 1991 yılında 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ha-
zar Denizi’ne kıyısı bulunan ülkelerin sayının 
2’den 5’e yükselmesiyle bütün taraflar, 1940 
yılında imzalan “Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
ler Birliği (SSCB) İran Ticaret ve Denizcilik 
Anlaşması”nı birbirinden farklı yorumlamıştır 
(Janusz, 2005:2).  İran ve Rusya’ya göre Ha-
zar’a kıyısı olan ülkelerin daha önce imzaladığı 
anlaşmada “Hazar Denizi’nin kıyıdaş ülkeler 
arasında bölünemeyeceği” şeklinde bir anlam 
çıkmaktadır. İran ve Rusya’nın yorumuna kay-
nak teşkil eden anlaşmalar aşağıdaki gibidir:

(i) Türkmençay Anlaşması (1828): Rusya ve 
İran’ın kara sınırlarını belirleyen bu anlaş-
ma, Hazar’da yalnız ticari gemilerin serbest 
hareketini öngörmüş savaş gemisi bulundur-
ma hakkı sadece Rusya’ya tanınmıştır.

(ii) Sovyet-İran Dostluk Anlaşması (1921): İran 
ve Sovyetler Birliği’nin bütün ticari ve savaş 
gemilerine Hazar’da “navigasyon özgürlü-
ğü” tanınmıştır.

(iii) SSCB-İran Ticaret ve Denizcilik Anlaşması 
(1940): Her iki taraf için kıyıdan 10 deniz 
mili uzaklığa kadar balıkçılık hakkı tanın-
mıştır.1

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşün-
den sonra Rusya ve İran bu anlaşmaların gün-
celliğini koruduğunu esas almış ve Hazar’ın 
aslında kapalı bir su havzası (göl) olduğunu öne 
sürerek hiçbir kıyıdaş ülkenin münhasır ekono-
mik bölge iddiasında bulunamayacağı tezini sa-
vunmuştur (Croissant, Aras, 1999:25). 

İran ve Rusya’nın tutumunun aksine Hazar 
Denizi’nin hukuki statüsüyle ilgili Azarbeycan 
ve Kazakistan farklı düşünmektedir. Özellikle 
Azerbaycan’ın 1990’lı yılların başında, Batılı 
petrol şirketleriyle Hazar’daki petrol ve doğal 
gaz sahalarının ortak işletilmesine yönelik baş-
lattığı görüşmelere Rusya ve İran’dan itirazlar 
gelmiştir. Hazar’da önemli petrol ve doğal 
gaz rezervlerinin sahibi olan Azerbaycan ve 

1 İran tarafı 1962 yılında imzalanan İran-Sovyet Mutabakat Zaptı veya 
Aram-Pegov Anlaşması’nı da öne sürmekte ve bu belgede İran’a Hazar’da 
80 mil uzaklığa kadar egemenlik hakkı tanındığını iddia etmektedir.
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Kazakistan ise Hazar’ın Birleşmiş Milletler 
“Deniz Hukuku Sözleşmesi”ne (1982) tabi ola-
cağını düşünmektedir. Bu sözleşmeye göre de-
nizlere kıyısı olan ülkeler 12 deniz miline kadar 
egemen deniz bölgesi, 200-350 deniz miline 
kadar kıta sahanlığı ve bunlara ek olarakta 200 
deniz miline kadar münhasır ekonomik bölge 
talep edebilir (UN, 1982:44). 

İlk başta “tarafsızlık” ilan eden Türkmenis-
tan önce denizin bölünmesine karşı olan Rus-
ya-İran eksenine yakın bir tutum sergilese de 
sonraki süreçte Hazar’ın tabanının ulusal sek-
törlere bölünmesinin önemini vurgulayan Azer-
baycan-Kazakistan bloğuna yaklaşmıştır. 1997 
yılında Türkmenistan’la Azerbaycan arasında 
“Kepez” petrol ve doğal gaz sahasının işletil-
mesi üzerine yaşanan anlaşmazlıklar gerilimi 
artırsa da bu durum genel olarak Türkmenis-
tan’ın Hazar’ın hukuki statüsü ile ilgili tavrını 
etkilememiştir. Rus şirketlerinin Azerbaycan’ın 
Hazar’da geliştirtiği projelerde yer almaya baş-
laması ve Kazakistan’la yürüttüğü başarılı mü-
zakereler sonucunda Rusya’nın denizin hukuki 
statüsü ve tabanının bölünmesiyle ilgili tavrı 
değişmeye başlamıştır. Hazarın millî egemen 

sektörlere bölünmesi fikrine yanaşmayan İran 
ise zamanla Rusya’nın desteğini kaybederek 
yalnızlaşmış ve denizin statüsüne ilişkin tavrını 
yumuşatmak durumunda kalmıştır. İran tarafı 
son yıllara kadar Hazar Denizi’nin hukuki sta-
tüsünün çözüme kavuşmadan arama, sondaj ve 
nakil çalışmalarına karşı çıkmıştır.

3.2. Hazar Denizi’nin Hukuki 
Statüsünün İlkeleri
Hazar Denizi’nin hukuki statüsünde ilgili 

devletler arası başlıca anlaşmazlık denizin ta-
banının nasıl bölüneceğidir. Aslında bu konuda 
farklı düşünen tek devlet İran’dır. İran’ın temel 
argümanı Hazar Denizi tabanının beş kıyı ül-
kesi arasında eşit olarak yüzde 20 oranında bö-
lünmesi gerektiğidir. 2003 yılında Kazakistan, 
Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ve 
uluslararası deneyime dayanan “Orta Hat İlkesi-
ne” göre Hazar Denizi tabanının %18.7’si Rus-
ya, %19.5’i Azerbaycan ve %29.6’sı Kazakis-
tan’a pay edilmektedir. Orta hat ilkesini kabul 
etmeyen İran ve Türkmenistan’ın aldığı paylar 
sırasıyla: %13.8 ve %18.4’tür. (Esgerov, 2014). 

İran’ın tezinin kabul edilmesi durumunda 
Resim 2. Hazar’ın Paylaşımına Yönelik 3 Farklı Seçenek ve Belirsizlik Noktaları

Kaynak: https://www.unenvironment.org/resources/report/vital-caspian-graphics-1-challenges-be-
yond-caviar

https://www.unenvironment.org/resources/report/vital-caspian-graphics-1-challenges-beyond-caviar
https://www.unenvironment.org/resources/report/vital-caspian-graphics-1-challenges-beyond-caviar
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her ülkenin ve dolayısıyla İran’ın payı %20 
olacak ve dolayısıyla Azerbaycan’a ait petrol 
zengini bölgenin bir kısmı İran’a geçecektir. 
Hazar Denizi’nde “Kepez” sahasının paylaşı-
mında Azerbaycan’la sorun yaşayan Türkme-
nistan’ın çekimser pozisyonu İran’ın elini ilk 
başta güçlendirmiştir. İran’ın “5 eşit pay” ilkesi, 
güney kara sularındaki petrol ve doğal gaz kay-
naklarını kaybetmek istemeyen Azerbaycan ve 
Hazar’dan en büyük payı alan Kazakistan tara-
fından reddedilmiştir. Aynı zamanda Türkmen 
doğal gazının “Trans-Hazar” boru hattı ile Av-
rupa’ya ihracı da böylelikle zora girmiştir.

Türkmenistan orta hat ilkesine yakın bir 
üçüncü alternatifi gündeme getirmiştir (Resim 
2). Bu öneri Türkmenistan’a düşen doğal kay-
nakların oranını artırmaktadır. Türkmenistan’ın 
önerisinde ülke sınırlarına ilişkin coğrafi koor-
dinatlar baz alınmıştır. 1998 yılında orta hat il-
kesine dayalı olarak denizin altının bölünmesi 
ve kullanılması için Hazar Denizi’nin kuzeyin-
de sınırları belirlemek üzere Rusya-Kazakis-
tan arasında ilk anlaşma imzalanmıştır. Hazar 
Denizi’nin karşı noktalarının kesiştiği hatlar 
baz alınarak (değiştirilmiş orta hat) deniz taba-
nının bölünmesine ilişkin 2001 yılında Rusya 
ve Azerbaycan arasında, 2003 yılında Rusya, 
Azerbaycan ve Kazakistan arasında, 2014 yı-
lında ise Kazakistan ile Türkmenistan arasında 
ikili ve üçlü anlaşmalar imzalanmıştır (Zavyalo-
va, 2017:43). Kıyıdaş ülkeler arasında yeni an-
laşmaların imzalanmasına yönelik son yıllarda 
yapılan bütün görüşmeler önceki belgelerin çer-
çeve ilkelerini (orta hat ilkesi) yansıtmaktadır.

3.3. Hazar Denizi’nin Hukuki 
Statüsünde Yeni Gelişmeler
Hazar Denizi’nin hukuki statüsüne ilişkin 

anlaşmazlıkları çözmek için özellikle İran ve 
Türkmenistan’la anlaşmaya varılıncaya kadar 
görüşmeler devam etmiştir. Yıllar süren mü-
zakerelerin ardından denize kıyısı olan ülkeler 
statü sorununu çözmeye yaklaşmıştır. Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırların be-
lirlenmesine yönelik anlaşma metninin Aralık 
2017’de denize kıyıdaş ülkelerin dışişleri ba-

kanları arasında yapılan toplantıda hazırlandığı-
nı belirtmiştir (Pritchin, 2017). Bunu takiben 12 
Ağustos 2018’de, Kazakistan’ın Aktau kentinde 
bu ülkelerin devlet başkanları tarafından “Hazar 
Denizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu” baş-
lıklı metin imzalanmıştır (Kremlin.ru, 2018). Bu 
anlaşma Hazar’da seyrüsefer, balıkçılık, bilim-
sel araştırma ve boru hattı inşaatına ilişkin bazı 
konu başlıklarını ve hükümleri içermektedir.

Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki varılan 
anlaşma, Hazar Denizi’nin statüsüne ilişkin var 
olan bütün hukuki ve jeopolitik anlaşmazlıkları 
çözmüş değildir. Örneğin bu anlaşma, Azerbay-
can ve Türkmenistan arasındaki Kepez/Serdar 
ile Azerbaycan ve İran arasındaki Alov/Alborz 
gibi petrol ve doğal gaz sahaları konusundaki 
sorunların çözümüne ilişkin herhangi bir hü-
küm içermemektedir. Nitekim Azerbaycan ve 
Türkmenistan’ın her iki ülkenin de denize sınır 
noktasında bulunan Kepez/Serdar petrol sahası 
üzerindeki anlaşmazlığı hâlen sürmektedir. Bu 
bölgenin statüsünün belirlenmesi için müza-
kerelerin bir süre daha devam edeceği tahmin 
edilmektedir. İran, Hazar Denizi’nin güney 
sınırlarına ilişkin ihtilafların çözümü için de 
Azerbaycan ve Türkmenistan’la ikili görüşme-
ler yapacaktır. Anlaşmazlıkların merkezinde yer 
alan yapısal sorun hakkında aslında yaratıcı bir 
çözüm ortaya koyulamamıştır. Anlaşmada, Ha-
zar Denizi’nin zeminin sektörlere ayrılmasına 
ilişkin net bir çözüm vazedilmemiş ve konunun 
diplomatik yollarla çözülmesi yönünde alınan 
ve şu ifadeleri içeren tavsiye kararıyla yetinil-
miştir: Taraf ülkeler ikili anlaşmazlıkları “Ulus-
lararası hukukun genel kabul görmüş ilkeleri ve 
normlarını dikkate alarak mutabakatla çözecek-
lerdir. (madde 8.1.)” . Bu madde sorunun çözü-
müne yeni bir açılım getirmemektedir. Tarafla-
rın çözüme yönelik hemfikir olması durumunda 
“değiştirilmiş medyan çizgisi (modified median 
line)” ilkesi somut bir mutabakata varılması için 
yardımcı olabilir. Kıyıdaş ülkelerin deniz taba-
nını bölmek için esas alabilecekleri bir seçenek 
olan “değiştirilmiş medyan çizgisi” ilkesine 
göre denizde ülkelerin millî sektörlerini ayıran 
sınır çizgisi karşı kıyılardan tam eşit uzaklıkta 
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olmalıdır. İran daha önce Rusya, Azerbaycan ve 
Kazakistan’ın Hazar Denizi’nin kuzeyini paylaş-
tırmak için kullandığı bu yöntemi reddetmişti.

Bu anlaşma metninde çözümlenen ya da 
açıklığa kavuşturulan bazı alt başlıklardan da 
kısaca bahsetmek yararlı olacaktır. Anlaşmayla 
kıyı devletlerin karasularının uzunluğu 15 deniz 
mili (madde 7.1.) ve balıkçılık alanının karasu-
ları sınırından sonra 10 deniz mili (madde 9.1.) 
olarak belirlenmiştir. Anlaşmaya göre ayrıca 
taraflar çevreye zarar vermeksizin ve güzergâ-
hın geçtiği ülkelerle mutabakat hâlinde Hazar 
Denizi’nin zeminine deniz altı kabloları ve pet-
rol-doğal gaz boru hatları döşeyebileceklerdir 
(madde 14.1-3.). Türkmenistan, başlangıçtan 
beri her koşulda ve bütün kıyıdaş ülkelerin izni 
olmaksızın boru hatları inşa etme hakkından 
yana tavır koyarken Rusya ve İran, beş ülkenin 
de onayının alınması konusunda ısrarcı olmuştu. 
Mevcut anlaşma ise onayın yalnızca güzergâh-
taki ülkelerden alınması kararlaştırılmıştır. Bu, 
Türkmenistan ve Azerbaycan’ın en azından il-
kesel olarak İran, Rusya ve Kazakistan’ın onayı 
olmaksızın “Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hat-
tı” projesini hayata geçirebileceği anlamına gel-
mektedir. Ancak Hazar Denizi’nin hukuki statü-
süyle ilgili yeni anlaşmadan sonra su altı petrol 
veya doğal gaz boru hatlarının inşası konusunda 
taraflar arasında tam bir mutabakat sağlandığı 
söylenemez. Zira anlaşmada, yer alan çevreye 
zarar verilmemesi ilkesinin (madde 15) pratikte 
nasıl uygulanacağı net değildir.

2007’de Tahran’da düzenlenen Hazar Zir-
vesi’nde, kıyıdaş devletlerin cumhurbaşkanları 
tarafından bölge için bazı kilit güvenlik ilkeleri 
kabul edilmiştir. Taraflar, öncelikle silahlı kuv-
vetlerini bölgesel anlaşmazlıklarda kullanmama 
ve komşu kıyı devletlere karşı saldırı düzen-
lenmesi durumunda üçüncü taraflara sınırlarını 
kapatma sözü vermiştir. Bu taahhüdün önemi, o 
dönemlerde ABD’nin İran’ın nükleer tesisleri-
ne askerî operasyon seçeneğini masada tuttuğu 
hatırlanırsa daha net anlaşılacaktır. Yeni anlaş-
maya göre de kıyıdaş ülkelerin dışındaki güçler 
Hazar Havzası’nda askerî üs kuramayacak ve 
topraklar üçüncü ülkelerin kullanımına açıl-

mayacaktır (madde 3.7.). Konvansiyon, bütün 
kıyıdaş devletler için Hazar Denizi’nden diğer 
denizlere ve okyanuslara serbest erişim hakkı 
vaz etmiştir (madde 3.10.). Bu madde, önümüz-
deki dönemde kıyıdaş devletlerin Volga Nehri 
üzerinden transit geçişlerini artırabilir. 

Kıyıdaş ülkeler arasındaki çeşitli anlaşmaz-
lık konuları dikkate alındığında, Hazar De-
nizi’nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu’nun 
sorunların hepsine çözüm getirmediği görül-
mektedir. Buna rağmen anlaşma, diplomasi ka-
nallarına vurgu yaparak sorunların çözümü için 
iş birliğini artırma potansiyeli içermektedir. Bu 
da belirli eksiklerine rağmen anlaşmanın önemi-
ni ortaya koymaktadır. Rusya ile beraber İran’ın 
da Hazar’da uzlaşma yoluna gitmesi, bu strate-
jik havza üzerinden ikili ve çok yönlü ekonomik 
ve askerî ilişkilerin geliştirilmesinde anahtar 
rol oynamıştır. Böyle olmakla birlikte İran ile 
Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin beklenti-
nin bir hayli gerisinde kaldığı açıktır (Smagin, 
2017). Ancak İran Hazar Denizi’nin hukuki sta-
tüsünün çözümünde diğer ülkelere nazaran daha 
tutucu bir tutum sergilemiş ve deniz sınırlarının 
çiziminde mümkün olduğu kadar taviz verme-
meye çalışmıştır.

4. İran’ın Hazar Denizi Üzerindeki 
Enerji Politikası
Hazar Havzası ile Basra Körfezi’ni kara yo-

luyla birleştiren tek ülke olan İran’ın jeostrate-
jik konumu ülkeyi bölgesel iş birliğinde, enerji 
kaynaklarının taşınması için alternatif güzergâh 
arayışlarında ve Hazar’ın hukuki statüsünün be-
lirlenmesinde kilit ülke konumuna getirmiştir. 
Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle İran, Hazar böl-
gesinde aktif dış politika yürütmüştür. 17 Şubat 
1992’de İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi 
Rafsancani Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve 
Türkmenistan’dan paydaşlarla Hazar Denizi 
İşbirliği Örgütünün teşkiline yönelik bir belge 
(letter of understanding) imzalamıştır (Entessar, 
1999: 156). Akabinde bazı bölge ülkeleri tara-
fından bu inisiyatifin Türkiye’nin başını çektiği 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne alterna-
tif oluşturacağı düşünülerek kabul görmemiştir. 
Aynı zamanda 1992-1993 yıllarında Azerbay-



13info@iramcenter.org

can, ülkede petrol ve doğal gaz projelerine ka-
tılmak isteyen Rus ve Fransız şirketlerinin yanı 
sıra İran şirketlerine de olumlu yanıt vermemiş-
tir (Aliyev, 2003: 69). 1994 yılında Batılı şir-
ketlerin Hazar’ın Azerbaycan sektöründe petrol 
ve doğal gaz sahalarını beraber işletmek üzere 
anlaşmaya varması İran’ı rahatsız etmiştir.

İran’la yaşanan gerginliği aşmak adına Azer-
baycan ve yabancı ortakları, 1996 yılında 1.2 
trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunan 
(Sara, 2017) “Şahdeniz” sahasının işletilme-
si ve üretimin paylaşımına ilişkin projede İran 
Millî Petrol Şirketine (NIOC) İsviçre merkezli 
bir yan kuruluşun aracılığıyla yüzde %10 pay 
vermiştir (SOCAR, 2018). Konuya ilişkin anla-
şama Amerikan Temsilciler Meclisinde İran ve 
Libya Yaptırım Yasasının (Iran and Libya San-
ctions Act of 1996) onaylanmasından 15 gün 
kadar önce 4 Haziran 1996’da imzalanmıştır 
(Iran Watch, 2018). Aynı İran şirketi, “Şahde-
niz” doğal gazını Gürcistan üzerinden Türki-
ye’ye ulaştıran Güney Gaz Koridoru Projesinde 
de yüzde %10’luk paya sahiptir. Bu projeler, 
Hazar Denizi’nde Amerikan petrol ve doğal gaz 
şirketlerinin yer almadığı ve bunun karşılığında 
devlet destkeli İran ve Rusya petrol-doğal gaz 
şirketlerinin aynı anda pay sahibi olduğu proje-
ler olması bakımından dikkate değerdir.

İran, Azerbaycan’ın petrol ihracatında transit 
ülke olma ve Hazar’daki kaynakları Basra Kör-
fezi’ne ya da Türkiye’ye ulaştırma planında ba-
şarılı olamamıştır. Bu anlamda Azerbaycan’dan 
umduğunu bulamayan İran, Hazar’a kıyıdaş ül-
kelerden Türkmenistan ve Kazakistan’la iş bir-
liği yapmaya büyük önem vermiştir. 1997 yılın-
da ilk yurt dışı gezisini Türkmenistan’a yapan 
dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ha-
temi iki ülkeyi birbirine bağlayan 200 km uzun-
luğundaki doğal gaz boru hattının açılışını yap-
mıştır. Türkmenistan’ın İran’a ihraç ettiği doğal 
gaz nedeniyle tahakkuk eden paranın ödenmesi 
hususunda meydana gelen anlaşmazlık yüzün-
den bu iki ülke tahkime gitmiştir. Bu bağlamda 
İran’ın Türkmen gazını kendi toprakları üzerin-
den Türkiye’ye taşıma planının da hayata geç-
mediğini not etmekte yarar vardır.

1997 yılında İran-Kazakistan petrol takası 
anlaşması (swap deal) uygulanmaya başlan-
mıştır.  Bu kapsamda Kazakistan’dan gemilerle 
İran’ın Neka limanına ulaştırılan petrol, Tahran 
ve Tebriz’deki rafinerilerde işlenmiştir. Bunun 
karşılığında aynı hacimde İran petrolü Basra 
Körfezi’nden Kazakistan adına dünya piyasa-
larına pazarlanmıştır. Ancak süreç içerisinde 
bazı sorunlar patlak vermiş ve iki ülke arasında 
anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. İran tarafı Ka-
zak petrollerinin kalitesiz (ağır ve fazla kükürt-
lü) olduğunu ileri sürmüş, Kazakistan tarafı ise 
İran’ı teknolojik yetersizlikte itham etmiştir.

Netice olarak İran, diğer kıyıdaş ülkelerle 
Hazar’ın enerji kaynaklarının işletilmesi için 
sürdürülebilir bir iş birliği kuramamış ve bölge-
sinde transit ülke olma hayallerini çeşitli bölge-
sel ve uluslararası faktörlerin etkisiyle bir türlü 
hayata geçirememiştir. Bunun yanı sıra İran, 
Hazar bölgesinde diğer kıyıdaş ülkelerle olan 
enerji bazlı ihtilaflarını azaltmaya çalışmış ve 
ayrıca transit taşımacılık, ulaştırma ve çevresel 
konularda bu ülkelerle daha fazla iş birliğine 
gitme yolları aramıştır. 

5. Hazar Denizi Üzerinden 
Transit Taşımacılık
5.1. Avrupa-Kafkasya-Asya 
Ulaştırma Koridoru (TRACECA)
Hazar Havzası Avrupa’dan Asya’ya yük taşı-

macılığı alanında bölgesel ve uluslararası inisi-
yatif ve projelerin her daim ilgi odağı olmuştur. 
Bu inisiyatif ve projelerin ortak yanı çoğu kez 
Rusya karşıtı bir paradigmaya dayanmış olma-
larıdır. Avrupa; Karadeniz Bölgesi, Kafkasya, 
Hazar Bölgesi ve Asya ile ekonomik ilişkilerin, 
ticaretin ve ulaştırma bağlantılarının gelişimi-
ne yardım etmek, uluslararası kara yolu, demir 
yolu ve denizcilik pazarına girişi, trafik güven-
liğini, kargo emniyetini ve çevresel korumayı 
garanti etmek amacıyla 1993’te 5 Orta Asya ve 
3 Kafkasya ülkesiyle, Avrupa-Kafkasya-Asya 
Ulaştırma Koridoru (TRACECA) programını 
başlatmış, devletlerarası anlaşma ise 1998 yılın-
da Bakü’de imzalanmıştır (TRACECA, 2018). 
Avrupa’dan Karadeniz’e geçerek Kafkasya 
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ve Hazar Denizi’ni içine alan ve Orta Asya’ya 
uzanan bir ulaştırma koridorunun geliştirilmesi 
için pek çok anlaşma imzalanmış ve projelerin 
finanse edilmesine karar verilmiştir (Sputnik, 
2017).

5.2. Trans-Hazar Uluslararası 
Nakliye Güzergâhı (TITR)
Bir diğer ulaşım inisiyatifi olan Trans-Hazar 

Uluslararası Nakliye Güzergâhı (Trans-Cas-
pian International Transport Route – TITR) 
Rusya’nın dâhil edilmediği alternatif bir gü-
zergâhtır. Bu, lojistik anlamda mal taşımacılığı 
ve ileride yolcu taşımacılığını da kapsayacak 
şekilde Asya’dan Avrupa’ya Çin, Kazakistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna’ya 
uzanacak önemli bir projedir (Resim 3). Azer-
baycan, Türkiye, Gürcistan ve Kazakistan’ın 
Hazar üzerinden kargo taşımacılığını genişlet-
mek ve Çin ile Avrupa arasında transit geçişleri 
çoğaltmak için gerçekleştirdikleri ortak pro-
jeler, Hazar Havzası’nın önemli bir bölgesel 
transit hub veya stratejik güzergâh olarak güç-
lenmesine katkıda bulunmuştur. Hazar’da de-
niz taşımacılığının artmasına tesir eden önem-

li faktör, Aktau (Kazakistan) ve Türkmenbaşı 
(Türkmenistan) limanlarının kapsamlı şekilde 
yeniden yapılandırılması ve Elet’de (Azerbay-
can) “Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı” 
inşasının (Yeni Bakü) ilk etabının başlatılması 
olmuştur (Ahundov, 2017). 

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında 
imzalanan anlaşmasıyla inşa edilen ve yük nak-
liye hacmi 6.5 milyon ton, yolcu taşıma kapa-
sitesi ise 1 milyon olan Bakü-Tiflis-Kars demir 
yolunun 30 Ekim 2017’de açılmasının ardından, 
Trans-Hazar Uluslararası Nakliye Güzergâhı’nda 
transit yük akışının artması beklenmektedir 
(Agaverdiev, 2017). 2018 yılında bu güzer-
gâhla Kazakistan’dan 520.000 ton petrol ürün, 
350.000 ton tahıl, 364.000 ton demir olmayan 
metal ve 360.000 ton kömürün taşınması plan-
lanmaktadır (Çurkov, 2017). Hazar Denizi’nin 
etkin bir şekilde lojistik işlerinde kullanılabil-
mesi için kıyı ülkeler arasındaki mevcut bütün 
kısıtlamaların kaldırılması gerekmektedir.

Hazar Denizi’nde taşımacılığının hukuki 
statüsü sorunu çözüme kavuştuktan sonra iki 
güzergâhta gelişebileceği belirtilebilir:

Resim 3. Trans-Hazar Uluslararası Nakliye Güzergâhı

Kaynak:  (TITR, 2018)
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(i)  Çin’den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, 
Ukrayna, Bulgaristan veya Romanya rotası 
üzerinden Avrupa’ya mal ve insan taşımacı-
lığını sağlayan “Doğu- Batı” ulaştırma kori-
doru” 

(ii) İran’dan gelen ve Rusya üzerinden AB’ye, 
Hindistan ve Körfez ülkelerinin mallarını ta-
şıyacak “Kuzey-Güney” ulaştırma koridoru

Bu gelişme kapsamında otomobil ve diğer 
taşıtları alabilen Ro-Ro tipi gemiler ve feribot-
ların Hazar Denizi’ndeki sefer sayıları daha da 
artacaktır (Cargo Ukraine, 2018). Hazar Deni-
zi’nde artan hareketlilik bir yandan bölgesel en-
tegrasyon ve iş birliğini güçlendirici etki mey-
dana getirebilirse de diğer yandan artan gemi 
trafiği Hazar’da yeni ekolojik risklere neden 
olabilir.

6. Hazar’ın Ekolojik Sorunları, 
Biyoçeşitlilik ve Balıkçılığın Durumu
6.1. Petrol Fiyatlarına Dayanan
Ekonomik Büyüme ve Çevresel Riskler
Hazar Denizi’nin kıyı bölgelerinde son yıl-

larda hızlanan nüfus artışının devam etmesi 
beklenmektedir. Hazar Denizi kıyılarında, nü-
fusun bölgesel dağılımında önemli düzeyde 
dengesizlik ve asimetri söz konusudur. Hazar 
Denizi’nin güneyi ve batısında nüfus ve insani 
yerleşimin yoğunlaşması gerek çevresel gerek-
se de sosyoekonomik risklerin artışına neden 
olacaktır. Kıyıdaş ülkeler, petrol ve doğal gaz 
sektörü ve belirli bir grup emtia üretiminde yo-
ğunlaşmıştır. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma-
lar bu bölgelerde yaşayan insanların refahını 
ciddi şekilde etkilemektedir. Ayrıca Hazar De-
nizi’nin ekolojik sorunlarıyla petrol ve doğal 
gaz fiyatları arasında doğrudan ilişki vardır. 
Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine 
paralel bir şekilde Hazar havzası ülkeleri enerji 
ve üretim kapasitelerini artırmaktadır ve ayrıca 
bu bölgeler daha çok yatırım çekmektedir. Bu 
dönemlerde üretim faaliyetlerden kaynaklanan 
çevresel tahribatın arttığı gözlenmektedir.  Pet-
rol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ile Ha-
zar Denizine kıyıdaş ülkelerin petrol gelirleri ve 

dolayısıyla kamu mali gelirlerinde ciddi artış ol-
maktadır. Gelir artışlarının yaşandığı dönemler-
de elde edilen fonların en azından bir kısmının 
çevre sorunların çözümüne ayrılması önemlidir.

Hazar Denizi’nin temel ekolojik sorunları şu 
şekilde sıralanabilir: 

• Petrol ve doğal gaz üretiminden kaynaklanan 
su ve hava kirliliği,

• Kıyılarda hidrokarbon kirliliği,

• Nükleer kirlenme (özellikle Kazakistan’da),

• Kıyı kesimindeki yerleşim alanlarından ve yo-
ğun nüfustan kaynaklanan su ve hava kirliliği,

• Biyoçeşitliliğin azalması, balıkçılığın zayıfla-
ması ve havyar üretiminin azalması, su düze-
yinin değişimi ve deniz kıyılarında çölleşme 
(Hekimoglu, 1999: 83-94). 

6.2. Hazar Denizi’nde Su Kirliliği 
ve Değişken Su Seviyesi
Her ne kadar kıyıdaş ülkelerle ilişkilendiril-

se de Hazar Denizi’nde oluşan kirlilik aslında 
küresel bir sorundur. Hazar Denizi dünyada-
ki toplam tatlı su kaynaklarının %44’nü oluş-
turmaktadır. Kıyıdaş ülkeler Hazar suyunu su 
ihtiyacını gidermek adına kullanabilmektedir. 
Nitekim 2005’te, ülkenin orta kesimlerinde su 
kaynaklarının yetersizliği nedeniyle İran hükû-
meti Hazar Denizi’nden Semnan eyaletine su 
göndermeyi planlamıştır. 2012’de onaylanan 
söz konusu proje çevre sorunları nedeniyle şim-
dilik askıya alınmıştır. Son 2 yılda bu mesele 
yeniden tartışılmaya başlamıştır. Çevre uzman-
larına göre Hazar Denizi’ndeki suyun taşınması 
hem deniz  hem de suyun geçeceği güzergâh ve 
verileceği bölge için çevresel felaketlere neden 
olabilir. Şu anda Hazar Denizi’nin kirlilik sevi-
yesi normalden 40 kat daha fazladır (Darvish, 
2018). İran’ın kuzeyindeki balıkçılık ve turizm 
Hazar Deniz’ine bağlı olduğundan doğaya za-
rar veren herhangi bir proje bütün İran’ı etkile-
yecektir. Bunun yanında bu tür projeler orta ve 
uzun vadede denizdeki su seviyesinin düşmesi-
ne sebebiyet verebilir.
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Hazar Denizi, yükselen ve düşen su seviye-
lerinin dönüşümlü döngülerine sahiptir. 1880 ve 
1977 yılları arasında, deniz seviyesi 29 metreden 
25 metreye düşerek 4 metre azalmıştır (UNEP, 
2006:16). Bu süre zarfında kıyıda özellikle li-
man altyapıları, kara yolları ve demir yolları, 
barınma ve tatil tesislerinin inşaatı gibi çeşitli 
faaliyetler yürüten ülkelerin su seviyesindeki 
düşüşü dikkate almadığı görülmüştür. 1977’den 
sonra su seviyesinin iki metre kadar yükselme-
siyle düşük su seviyesine göre yapılan birçok 
tesis ve proje zarar görmüştür. Su seviyesinin 2 
metre yükselmesi kıyı bölgelerinde birçok din-
lenme tesisini, kıyıya yakın yerlerdeki sanayi 
firmalarını, kıyı kenarındaki yolları ve plajları 
olumsuz etkilemiştir. Azerbaycan, Dağıstan ve 
Volga’nın kıyı ovalarında insanlar evlerini terk 
emek zorunda kalmıştır. Azerbaycan’da deniz 
seviyesindeki yükselişten kaynaklanan hasar 
2 milyar doları aşmıştır (UNEP, 2006:17). Ka-
zakistan’da yükselen deniz, terk edilmiş petrol 
kuyuları da dâhil olmak üzere yaklaşık 20.000 
kilometre karelik alanı doğrudan etkilemiştir. 
İran’da ise deniz seviyesinin yükselmesi sonu-
cunda yaklaşık 77.800 hektar alanı su basmıştır. 
Son yıllarda Hazar Denizi’ni besleyen nehirler-
de çok sayıda baraj ve sanayi tesisinin inşası, su 
miktarında mevsimsel azalmalara neden olmuş-
tur. Kıyılardaki sanayi tesislerinde ve yerleşim 
yerlerinde aşırı su tüketimi ve tarımsal alanların 
sulanması nedeniyle nehirlerden denize akan su 
miktarında azalma yaşanmıştır.

6.3. Hazar Denizi Kıyısında 
Nüfus Yoğunluğu
Hazar ülkelerinin kıyıya yakın bölgelerin-

de sanayi tesisleriyle birlikte nüfus yoğunluğu 
da önemli bir çevresel risk kaynağıdır (Resim 
4). Hazar Denizi kıyısındaki önemli nüfus hav-
zaları daha çok Azerbaycan, İran ve Rusya’da 
yoğunlaşmaktadır. Türkmenistan ve Kazakistan 
ise yerleşim yerlerinden Hazar’a akıtılan atık-
larda önemli pay sahibi değildir. Bugün başta 
Azerbaycan ve İran kıyı bölgeleri olmak üzere 
Hazar’ın kıyı bölgelerinde yaklaşık 13 milyon 
insan yaşamaktadır. Kıyıdaş ülkelerden İran, 7 

milyona yakın nüfus ile Hazar’da en büyük kıyı 
nüfusuna sahiptir (UNEP, 2011:14). 

Resim 4. Hazar Denizi Kıyısında Önemli 
Nüfus Havzaları

Kaynak: Hearns, Curlier, Etmanski, 2011.

6.4. Petrol ve Doğal Gaz Üretimin-
den Kaynaklanan Çevresel Riskler
İnsan faktörünün yanı sıra Hazar’ın zengin 

enerji kaynaklarının yer altından çıkarılması 
da denizde çevre sorunlarına neden olmaktadır. 
Petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sadece 
hava, toprak ve deniz kirliliğine değil aynı za-
manda küresel sera etkisine katkıda bulunan ve 
atmosferin ısınmasına neden olan metan (CH4) 
ve karbondioksit (CO2) gibi sera gazı emisyon-
larına yol açmaktadır. Hazar bölgesindeki fo-
sil yakıt üretiminin yıllık 15 ila 20 milyon ton 
karbondioksit (CO2) eşdeğeri emisyon ürettiği 
tahmin edilmektedir (UNEP, 2006:23). Yakıt 
üretiminde beklenen artış, uygun karşı önlem-
ler alınmadıkça sera gazı emisyonlarını daha da 
artıracaktır.

Petrol sondaj platformlarında ve ulaşımda 
artan aktivite, Hazar Denizi’nde kaza risklerini 
de artırmaktadır. Denizin kuzeyindeki açık de-
niz rezervlerinin aşırı işlenmesi ise özel riskler 
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içermektedir. Kuzey Hazar petrol sahalarından 
çıkarılan ham petrol ve gaz kondensatları çok 
yüksek kükürte sahiptir. Özellikle sıvı petrol 
gazı üretme süreci, çevreyle iç içe olduğu yer-
lerde açıkta biriken büyük yığınlar bırakmakta 
ve bu da çok miktarda zehirli gazın atmosfere 
salınımına neden olmaktadır. Petrol sondajı dur-
duğunda, atıklar burada kalarak çevresel tehlike 
oluşturmaktadır. Azerbaycan ve Kazakistan’da 
yüzlerce terkedilmiş petrol kuyusu bulunmakta-
dır ve bunların birçoğu denizin yükselmesinden 
dolayı su altında kalmıştır. Terkedilen eski ku-
yulardan denize sızıntı olduğu ve bu bölgelerde 
su canlılarının büyük ölçüde öldüğü gözlen-
mektedir.  

Kazakistan’daki büyük uranyum yatakları-
nın keşfi ve uranyum işletme endüstrisinin ku-
rulmasından sonra Kazakistan, Hazar kıyısına 
yakın bazı bölgeleri radyoaktif atıkları biriktir-
mek için seçmiştir. Azerbaycan’da ise toplam 
14 bin hektar petrolle kirlenmiş toprak bulun-
makta ve bu kirlenmiş toprakların 10 bin hektarı 
Hazar kıyısındaki Absheron yarımadasında yer 
almaktadır. (UNEP, 2011:36). Türkmenistan’ın 
Hazar kıyı bölgesinde petrol ve doğal gaz üre-
timi ve arama faaliyetleri, kimya sanayi, enerji 
ve ulaştırmadan kaynaklı kirlilik meydana gel-
mektedir.

İran ve Rusya’nın kıyıda ciddi şekilde petrol 
ve doğal gaz üretimi veya arama faaliyeti bulun-
masa da yoğun nüfus, nehirlerden denize gelen 
atıklar ve illegal balıkçılık Hazar’ın kirlenmesi-
ne neden olmaktadır. Kıyıya yakın bölgelerde-
ki maden arama çalışmaları ve nehirlerle gelen 
kirli sular yüzünden Hazar Denizi çökellerinde 
arsenik, bakır, baryum, krom, cıva, nikel, uran-
yum, çinko gibi 23 metal bulunmuştur. İklim 
değişikliğiyle ilgili arazi bozulmaları veya çöl-

leşmeler ise Hazar Denizi’nin bütün kıyı dev-
letlerinde nüfus hareketlerini ve biyoçeşitliliği 
etkileyen önemli bir sorundur. Yüksek düzeyde-
ki çevre kirliliği ve kötü bir halk sağlığı sistemi, 
Hazar Denizi etrafında yaşayan pek çok kişinin 
sağlığını riske atmaktadır. BM raporlarında İran 
kıyısı hariç diğer Hazar ülkelerinin kıyı bölgele-
rinde çocuk ölümü ve solunum yolu hastalıkları 
oranının yüksek olduğu belirtilmektedir

6.5. Hazar Denizi’nin Azalan 
Biyoçeşitliliği
Hazar Denizi’ndeki çevre kirliliğinin sağlık 

sorunlarının yanı sıra biyoçeşitliliğin azalması 
gibi negatif yansımaları vardır. Hazar havzası-
nın iklim farkı ve tuzluluk dereceleriyle birlikte 
coğrafi izolasyonu, Hazar sularında endemik 
olan 400 türde canlının bulunduğu eşsiz bir eko-
lojik sistem yaratmıştır. Hazar Denizi’nde ve 
bitişik nehirlerin aşağı deltalarındaki 100’den 
fazla balık türünün 40’ı ticari olarak avlanmak-
tadır. Bunlardan 23’ü nadir balık statüsünde-
dir  ve 6’sını ise Mersin balığı oluşturmaktadır 
(UNEP, 2011: 19).

6.6. Hazar’da Çevre Kirliliğinin 
Balıkçılığa Etkisi
Hazar’da çevre kirliliğinin balıkçılığa etkisi 

büyüktür. İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan 
ve Türkmenistan olmak üzere 5 ülke arasında 
paylaşılmaya çalışılan Hazar Denizi, her yıl tek 
başına 120.000 ton kirletici maddeyi denize terk 
eden petrol tankerleri sebebiyle temizlik açısın-
dan kritik durumdadır. Denizi çevreleyen şehir-
lerden gelen kanalizasyon atıkları da kirliliği 
arttığından balıkçılık olumsuz etkilenmektedir. 
Halbuki balıkçılık Hazar’a kıyıdaş bütün ülke-
ler için önemlidir. Rusya’da, Hazar’dan gelen 
balıklar toplam balıkçılığın neredeyse yarısına 

Organizasyon/Rapor Yayın yılı Kategorisi

Kanıtlanmış
Mümkün

Keşfedilmiş
Toplam rezerv
Kanıtlanmış
Potansiyel

Toplam rezerv
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Kanıtlanmış

15-29
178-191

28
60

20-36
200
60
110

107-290

11997

1998
1998

1998

1998
1998
1998

ABD Enerji Bilgi İdaresi (US EIA)

Mackenzie Consultants
Unocal Corporation (ABD)

ABD Enerji Bakanlığı

Londra Stratejik Araştırmalar Merkezi
BDT Enstitüsü
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

Rezerv
(milyar varil)

PETROL DOĞALGAZ
Rezerv

(1)
Dünyada
payı (2)

Yıllık 
üretim(3)

Rezerv
üretim(4)

Rezerv
(5)

Dünyada
payı (2)

Yıllık 
üretim(6)

Rezerv
üretim(4)

İran
Azerbaycan
Rusya
Kazakistan
Türkmenistan

158.4
7

109.5
30
0.6

9.3
0.4
6.4
1.8
---

4600
826

11227
1672
261

94.1
23.1
26.6
49
6.3

33.5
1.1

32.3
1

17.5

18
0.6

17.3
0.5
9.4

202.4
17.5

579.4
19.9
66.8

165.5
65.8
55.7
48.3

261.7

Azerbaycan İran Kazakistan Rusya Türkmenistan
Kuşlar
Memeliler 
Balık

41
14
6

30
8
3

31
5
5

45
18
5

24
2
4

Tablo 3. Hazar Denizinde Nadir ve Yok Olmak Üzere Olan Hayvan Türlerinin Sayısı

Kaynak: Hearns, Curlier, Etmanski, 2011.
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tekabül etmektedir. Ayrıca balıkçılık İran’da 
özellikle Gilan ve Mazenderan eyaletlerinde 
binlerce ailenin geçim kaynağıdır. 

Hazar’da biyoçeşitliliğin azalması ayıba-
lığı veya havyar kaynağı olan Mersin balığı 
gibi değerli balıkların sayısının azalmasına yol 
açabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO) raporlarında, denizdeki en yaygın 
balıklardan biri olan “Hazar kutumu” rezervi-
nin 1950’lerden 1990’lara kadar yıllık 1.250 
tondan 210 tona düştüğü belirtilmektedir (The 
Guardian, 2015). Bu durum yasadışı avlanma 
ve çevresel kirlilik olmak üzere iki nedenden 
kaynaklanmaktadır. Hazar’da yasa dışı balık avı 
(özellikle Mersin balığı) çok yaygındır. Hazar 
havzası, dünyanın en büyük yabani havyar üre-
tilen bölgesidir (80%) ve buradan AB, Japonya 
ve ABD’ye havyar ihraç edilmektedir.

Mersin balığı stokları bütün Hazar Denizi 
ülkelerinde aşırı avlanma ve yüksek su kirliliği 
nedeniyle azalmaktadır. 2004-2006 yıllarında 
bütün Hazar devletleri için yıllık yasa dışı Mer-
sin balığı avcılığı 10.000-12.000 ton civarında 
olmuştur (Hearns, Curlier, Etmanski, 2011:3). 
2007-2017 yıllarında ise Hazar’da Mersin ba-
lığı sayısı 10 kat azalmıştır. Artık Azerbaycan, 
Kazakistan ve Rusya, ticari balık ihracatını kı-
sıtlamaya karar vermiştir. Kıyıdaş ülkeler, Mer-
sin balığı avının 20-25 yıl gibi daha uzun bir 
süre için yasaklanması hususunda görüşmekte-
dir. (Nazarli, 2017).

6.7. Hazar Denizi’nde Çevresel 
Sorunların Yapısal Çözüm 
Mekanizmaları
Hazar havzasının ekolojik olarak korunması 

kıyıdaş ülkeler için yoğun iş birliği gerektiren 
önemli bir sorundur. Hazar Denizi çevresinde-
ki ülkeler tarafından 4 Kasım 2003’te, “Hazar 
Denizi Çevresinin Korunması Çerçeve Söz-
leşmesi (Tahran Sözleşmesi)” başlıklı bir me-
tin imzalanmış böylelikle sorunun eş güdümle 
çözüme ilişkin bir irade ortaya koyulmuştur 
(GEF 2013:1-2). Sözleşmenin amacı, Hazar 
Denizi’nin biyolojik kaynaklarının korunma-
sı ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasıdır. Bu 
kapsamda taraflar ve oluşturulan sekretarya söz-
leşmenin uygulanmasından sorumludur. 

Tahran Sözleşmesi çerçeve belirleyen bir bel-
gedir ve bütün taraflar bu çerçeveyi baz alarak 
ikili ve bölgesel yükümlülük yaratan protokoller 
geliştirerek pek çok soruna rağmen sözleşmeyi 
hayata geçirmeye başlamıştır. Sözleşmenin çev-
re sorunlarının değerlendirildiği ek protokolüne 
göre kıyıdaş ülkeler; 500 tondan fazla üretim 
kapasitesi olan ham petrol rafinerileri, nükleer 
enerji tesisleri, nükleer yakıtların zenginleş-
tirilmesine yönelik projeler, asbest üretimi ve 
kimyasal tesislerle ilgili bilgileri birbirleriyle 
paylaşmak zorundadır.  Çevresel sorunların mü-
zakeresi için bu sözleşme ile önemli bir maka-
nizma kurulsa da somut olarak uyuşmazlıkların 
ve ihtilafların çözümüyle ilgili önerilen danışma 
mekanizmaları yetersizdir.

Balıkçılığın yanı sıra turizm de istihdam açı-
sından Hazar çevresinde yerel ekonomilerde, 
özellikle subtropikal iklim sayesinde çok sayı-
da tatilci çekebilen İran sahillerinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Ancak plajların temizlenmesi 
ve turistler için daha cazip bir hâle getirilmesi 
önemlidir. Çevre sorunları ve ekosistemdeki de-
ğişiklikler nedeniyle turizm sektörü, Hazar böl-
gesinde potansiyelin altında kalmaktadır. 

Hazar Denizi’nde çevre sorunlarının çözü-
mü Tahran Sözleşmesi sürecinde veya çok taraf-
lı Hazar Çevre Programında (CEP) olduğu gibi 
bölgesel diyalog mekanizması gerektirmekte-
dir. Çok taraflı mekanizmayla zaman içerisinde 
kontrol altına alınması gereken çevre kirliliği 
bölgede turizm, balıkçılık, sağlık, sürdürülebi-
lir nüfus hareketleri gibi kıyıdaş ülkelerin ortak 
paydasını oluşturan alanlarda iyileşmeye neden 
olacaktır.

Sonuç
Hazar Havzası’nın kıyıdaş ülkeleri doğal 

kaynaklar bakımında zengin olmanın yanın-
da gelişmiş enerji altyapısı ve transit taşıma-
cılık imkânlarına da sahiptir. Petrol ve doğal 
gaz bakımından en zengin alanlar, Kazakistan 
kıyılarına yakın kuzey doğu bölgesiyle Türk-
menistan-Azerbaycan arasındaki şerittir. Hazar 
Havzası hem Avrupa hem de Asya piyasalarının 
petrol ve doğal gaz tedarikinde ve enerji jeopoli-
tiğinde stratejik öneme sahiptir. Bölge özellikle 
Rusya, İran ve ABD arasındaki jeopolitik reka-
betin önemli kaynağıdır. Hazar Havzası enerji 
kaynakları üzerinde cereyan eden uluslararası 
rekabete çok sayıda aktör katılmaktadır. AB gaz 
ve petrol bakımından bölgeye önem vermekte-
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dir. ABD, Çin ve Hindistan’ın da bölgenin ener-
ji bakımından dikkate değer olması nedeniyle 
bölgeye özel önem atfettiği bilinmektedir. 

Çin’in yürttüğü “Bir Yol Bir Kuşak” projesi 
kapsamında Hazar Havsası da önem arz etmek-
tedir. Lojistik anlamda bu projenin önemli bir 
güzergâhı Hazar Havzası’ndan geçmekte ve bu 
yüzden bölgenin ileride taşımacılık bağlamında 
daha da önemli olacağı beklenmektedir. Çin’in 
Pakistan’da inşasına başladığı Gwadar ve Hin-
distan’ın İran’da başlattığı Chabahar limanları 
ve bu limanlarla entegre olarak bu ülkelerin ku-
zeyine yönelen kara ve demir yolu projeleri yine 
Hazar Havzası’nın ileride taşımacılık konusun-
da önemini arttıracaktır. 

Günümüze değin Türkmenistan ve Kazakis-
tan petrol veya doğal gazını dünya piyasalarına 
ulaştırmak için deniz altı boru hattı yapılama-
mıştır. Bunun sebebi önemli gelişmelere rağmen 
Hazar’ın hukuki statüsünün 2018’e kadar henüz 
belirlenmemesi ve çevre sorunları olmuştur. 
2018’de kıyıdaş ülkelerin devlet başkanlarının 
Hazar Denizi’nin hukuki statüsüyle ilgili imza-
ladığı anlaşmaya rağmen özellikle İran, Azer-
baycan ve Türkmenistan arasında deniz tabanı-

nın nasıl bölüneceği noktasındaki anlaşmazlık 
devam etmektedir. Yeni anlaşma Hazar’la ilgili 
sorunları tam çözüme kavuşturmasa da komşu 
ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesi anlamında, özellikle İran için önümüz-
deki dönemde karşılaşacağı sorunları bir nebze 
azaltmak için bir fırsat olabilir.

Son yıllarda İran, Hazar bölgesinde diğer 
kıyıdaş ülkelerle olan enerji bazlı ihtilafları-
nı azaltmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 
İran’ın transit taşımacılık, ulaştırma ve çevre 
kirliliğinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin ge-
liştirilmesi gibi konularında daha fazla iş bir-
liği yapma niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nede-
niyle İran’nın ABD’nin ikincil yaptırımlarıyla 
karşı karşıya kalma riski giderek artmaktadır. 
İran’ın önümüzdeki dönemde ikincil yaptırım-
lar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayacağı 
öngörülmektedir. İran diğer ülkelerle diploma-
tik ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye ihtiyaç 
duyacağı aşikardır. Bu bağlamda Hazar bölge-
sinde diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmak yaptı-
rımların ülke ekonomisine neden olacağı stresin 
azaltılmasında önemli bir faktör olabilir. 
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