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ÖNSÖZ
Değerli Türk dünyası sevdalıları,

Hazar bölgesi zengin petrol yatakları ve endüstri alanında üretim alanı olarak kullanıl-
ması nedeniyle özellikle havzaya kıyısı olan devletler için çok büyük öneme sahiptir. Ha-
zar’ın hem deniz hem de göl niteliklerini taşıması, ilgilli devletlerin farklı tezlere sahip olma-
sı sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla böylesine değerli bir alanın varlığı birçok problemi 
de beraberinde getirmektedir.

Hazar, adını 651 yılında bölgede kurulmuş olan Hazar Kağanlığından almaktadır. Böl-
gedeki Türk hakimiyeti Hazarlar Kağanlığının Kiev Knezliği tarafından yıkıldığı 1048 yılına 
kadar devam etmiştir. Tarih içerisinde bölgenin egemenliği farklı devletlere geçmiştir. Böl-
genin değişimi ise 1922’de kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile orta-
ya çıkmıştır. SSCB döneminde Hazar Denizi’ni besleyen Volga (İdil) Nehri’nin havzasının 
değiştirilmesi ve artan kuraklık nedeniyle de havzada su seviyesi ciddi oranda düşmüştür. 
Devamında 1991 yılında SSCB’nin dağılması ile bölgede birçok Türk Cumhuriyeti ve farklı 
devletler ortaya çıkmıştır. Doğal olarak öncesinde Hazar üzerinde tek hakimiyet var iken da-
ğılma ile beraber birçok hakimiyet isteği oluşmuştur. Zengin eneri kaynaklarına sahip böl-
gede hakimiyet mücadelesi yalnızca Hazar’a kıyısı olan devletler ile sınırlı kalmamış; başta 
ABD ve Avrupa ülkeleri de sürece dahil olmuştur. 

SSCB’nin dağılması ile Hazar Denizi’ne kıyısı olan devletler; Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kazakistan, İran ve Rusya paylaşma girişimlerinde bulunmuştur. Azerbaycan’ın 11 şehri, Ka-
zakistan’ın 2 şehri ve Türkmenistan’ın da 1 şehri Hazar denizine kıyısı bulunmaktadır. Bu 
sebeple de ekonomik yararların yanında Türk nüfusu bakımından da Türk Cumhuriyetleri 
için önem arz etmektedir. 

Hazar, Türk dünyası açısından ayrı bir öneme de sahiptir. Bölge Türk dünyası coğrafyası-
nı birleştirici bir konumdadır. Diğr bir değişle bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında köprü 
niteliği taşımaktadır. Yapılan birebir ve uluslararası anlaşmalar, ticari faaliyetler  bunu açıkça 
göstermektedir.  Dolayısıyla Hazar ve çevresi, Türk dünyası için tarihi, sosyal ve ekonomik 
alanlar bakımında öneme sahiptir.

SSCB’nin dağılmasından sonra başlayan bu süreç 13 Ağustos 2018 yılında nihayete er-
miştir. Kıyı devletlerinin verdiği bu hukuki mücadelenin Hazar’ın yapısı da düşünüldüğünde 
büyük bir titizlikle incelenmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Raporumuz, kıyıdaş Türk 
Cumhuriyetlerinin uluslararası hukuk alanında ne gibi haklara sahip oldukları, Hazar’ın 
deniz statüsünde kabul edilerek uluslararası alanda kabul gören Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) bakımından mevcut anlaşma metniyle karşılaştırılması, Türk 
Cumhuriyetlerinin ve tarafların taleplerinin hukuki dayanaklarının ortaya çıkarılmasını 
amaçlamaktadır.

Mustafa KOÇYEGİT
TDBP Genel Sekreteri
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GIRIŞ
Zengin enerji kaynakları ve ekonomik avan-

tajları açısından bakıldığında Hazar bölgesi her 
zaman için önemli bir alan olma özelliğini ko-
rumuştur. Genel olarak Hazar bölgesi içerisinde 
Hazar denizine kıyısı olan 5 ayrı devlet (Rusya, 
Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Kazakistan) 
için stratejik açıdan önemli olmanın yanında, 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya 
çıkan paylaşım savaşlarının da Rusya’nın Orta 
Asya Türk devletleri üzerinde tahakküm kurma 
çabasının da merkezinde olmuştur. Barındırdığı 
tüm bu ekonomik ve doğal zenginlikler Hazar 
denizini ve bölgesini uluslararası toplumun da 
gündeminde tutmayı başarmıştır. Hazar denizi-
nin deniz mi yoksa göl mü olduğu tartışması bir 
yana, uzun yıllardır Hazar’a kıyısı olan devlet-
ler arasında süregelen müzakereler 20 yılı aşan 
bir sürenin sonunda imzalanan sözleşme ile Ha-
zar’ın hukuki statüsü konusunda mutabakata va-
rılmıştır. 

1996 yılından beri sürmekte olan görüşme-
lerden sonra üzerinde mutabakata varılan metin 
aslında zaten 4-5 Aralık 2017’de Moskova’da 
toplanan Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları zir-
vesinde son halini almıştı denilebilir. 22 yıllık 
müzakere sürecinin ürünü olan bu anlaşma 12 
Ağustos 2018 tarihinde 5 devletin liderlerinin 

katılım sağladığı ve Kazakistan’ın Aktau kentin-
de gerçekleşen zirvede imzalandı. Varılan bu an-
laşma uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından 
‘Hazar Anayasası’ olarak nitelendirilmektedir. 

Varılan anlaşma ile getirilen yeniliklerden de 
söz edilecek olursa Hazar denizinin yüzey kıs-
mı 5 devlet tarafından ortak kullanılacak fakat 
dip kısmı ve maden rezervleri komşu devletler 
arasında uluslararası hukuk temelinde anlaşıla-
rak paylaşılacak. Denizcilik, balıkçılık, bilimsel 
araştırmalar ve ana boru hatlarının döşenmesi, 
tarafların üzerinde mutabakata varacağı kuralla-
ra göre gerçekleşecek. Ek olarak, dış ülkelerin 
Hazar bölgesinde askeri varlık göstermesine izin 
verilmemesi şartı koşan ve 5 Hazar ülkesine böl-
gedeki güvenliğin ve kaynakları işletmenin so-
rumluluğunu yükleyen madde de anlaşmada yer 
alıyor. 

ULUSLARARASI DENIZ HUKUKU 
SÖZLEŞMESI VE “HAZAR ANLAŞMA-
SI”

1-) “Anlaşmaya göre Hazar Deniz’inde her ül-
kenin, 15 deniz mili mesafeye kadar karasuları 
olacaktır.”(AA-13.08.2018)

Karasuları, bir devletin iç sularının bitiminden 
itibaren başlayan, egemenlik yetkisi bakımından 
iç sulardan daha az yetkisi olan bölgedir. Kara-
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sularının belirlenmesi de iç suların bittiği esas 
hatlardan itibaren 12 mili geçmemek üzere belir-
lenebilir.

’Uluslararası Deniz Hukuku sözleşmesine 
göre; Karasularının genişliği ‘’Her devlet kara-
sularının genişliğini tespit etme hakkına sahiptir; 
bu genişlik işbu Sözleşmeye göre tespit edilen 
esas hatlardan itibaren 12 deniz milini geçemez.’’

 Ancak bu belirleme sırasında sahildar devlet-
lerin kıyılarının karşı karşıya olması veya bitişik 
olması halinde farklı uygulamalar ortaya çıkmak-
tadır. İlk olarak karasularının genişliğinin belir-
lenmesinde sahildar devletlerin aralarında özel 
bir anlaşmanın olup olmadığıdır. Eğer devletlerin 
arasında özel bir anlaşma varsa, özel anlaşmaya 
göre karasularının genişliği belirlenecektir. İkinci 
olarak devletler arasında özel bir anlaşma yok ise 
orta hat kuralına bakılacaktır. Yani her iki devle-
tin sahili de karşı karşıya ise devletlerin, esas hat-
larından itibaren eşit uzaklıkta bulunan yer orta 
hat olarak belirlenecektir. Bu belirleme esnasın-
da  devletler orta hattan fazlasını talep edemezler. 
Eğer orta hat 12 mili geçiyor ise yine devletler 12 
milden fazlasını karasuları alanı olarak ilan ede-
mez. Orta hat kuralı geçerli iken devletlerden biri 
sözleşmeye uygun olarak karasuları genişliğini 
orta hattın gerisinde bırakmış ise karşı devlet orta 
hattın ötesinde diğer devletin karasuları olarak 
belirlememiş alanı içine alacak şekilde karasu-
ları genişliğini belirleyemez. Bu durum da BM-
DHS’nin 15.maddesinde belirtilmiştir:

“İki devletin sahilleri bitişik veya karşı karşıya 
olduğunda, aralarında aksine anlaşma olmadıkça, 
bu devletlerden ne birinin ne de diğerinin kendi 
karasularını, bütün noktaları bu iki devletin her-
birinin karasularının genişliğinin ölçülmeye baş-
landığı esas hatların en yakın noktalarından eşit 
uzaklıkta bulunan orta hattın ötesine uzatmaya 
hakkı yoktur. Bununla beraber bu hüküm, tarihi 
hakların veya diğer özel durumların varlığı nede-
niyle, her iki devletin karasularının başka şekil-
de sınırlandırılmasını gerekli olduğu durumlarda 
uygulanmaz.

Bir devlet kendi karasularında mutlak ege-
menlik hakkına sahip değildir. İstisnası olarak 

“Zararsız Geçiş” hakkı sahili olsun veya olma-
sın her ülkenin sahip olduğu bir haktır. Bu hakkı 
tüm ülkeler ve tüm gemiler kullanabilir. Bu geçi-
şin bazı şartları da bulunmaktadır. Zararsız geçiş 
gerçekleştiren bir geminin bu geçişini sahildar 
devletin iç sularına girmeden veya iç sular dışın-
daki alanda bekleme veya demirleme olmadan,  
yine devletin barış ve güvenliğine zarar verme-
den “SÜREKLİ” ve “ÇABUK” olmalıdır. BM-
DHS’nin 18.maddesinde de:

“1- Geçiş, sahildar devletin barışına, düzenine 
veya güvenliğine zarar

a) Karasularını, iç sulara girmeksizin veya iç 
sular dışında bir demirleme yerinde veya bir li-
man tesisinde durmaksızın kat’etmek;

b) İç sulara girmek veya bu suları terk etmek 
veya bu nitelikteki bir demirleme yerinde veya 
liman tesisinde durmak veya buraları terketmek.

2- Geçiş sürekli ve çabuk olacaktır. Bununla 
beraber, durma ve demirleme sadece seyr ̧seferin 
olağan olaylarından olduğu veya mücbir sebep 
veya yardım ihtiyacı nedeniyle zorunlu olduğu 
veya tehlike veya yardım ihtiyacı içinde bulunan 
kişilere, gemilere veya uçaklara yardım götürül-
mesi amacıyla olduğu takdirde, geçiş durma ve 
demirlemeyi de içerir.” belirtilmiştir. 

2-)‘’Anlaşmaya göre karasuları ve balıkçılık 
alanı dışında kalan bölgeler ‘’açık ve tarafsız böl-
ge’’ olacak’’(AA-12.08.2018)

Madde 86 Açık Deniz 
‘’İşbu Kısmın hükümleri bir devletin mün-

hasır ekonomik bölgesine, karasularına veya iç 
sularına ve ya takımada sularına dâhil olmayan 
tüm deniz alanlarına uygulanır. İşbu madde, 58. 
madde uyarınca münhasır ekonomik bölgede bü-
tün devletlerin yararlandıkları serbestileri, hiçbir 
şekilde kısıtlamaz.’’ (Uluslararası Deniz Hukuku 
Sözleşmesi)

‘’Uygulanan uluslararası hukuka göre açık de-
niz, iç sular karasuları, takımada devletlerinin ta-
kımada suları ve münhasır ekonomik bölge dışın-
da kalan deniz alanını kapsamaktadır. ’’Bu gibi 
benzeri alanlar kıyısı dahi bulunmasa da Dünya 
üzerindeki bu devletlerin kullanımına açıktır. 
Bu alanlarda ‘’Serbestlik’’ ilkesi bulunmaktadır. 
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Bu serbestlik ile devletler bu alanların üzerinde 
uçma ve seyrüsefer hakkına da sahiptir. Bu ilke-
nin varlığına rağmen bu açık ve tarafsız bölge-
lerde hiçbir devletin egemenliği bulunmaması 
durumu olsa da burada işlenen suçlar ve zararlı 
hareketler yaptırım, önleme gibi karşı eylemlere 
maruz bırakılabilir. Eğer bir durumun varlığı ha-
linde ise gemi, denetleme hakkına sahip olmak-
tadır. Bu hak da “Ziyaret Hakkı”dır. Bu hak ise 
BMDHS’nin 110.maddesinde düzenlenmiştir. Bu 
hükme göre, geminin deniz haydutluğu, köle ti-
careti, 109.madde uyarınca izinsiz radyo yayını 
yaptığı, geminin tabiiyetsiz(bayraksız) olduğu, 
farklı bir devletin bayrağını çekmiş, bu bayrağı 
göstermekten kaçınması durumlarında bu hak 
kullanılarak gemi durdurulabilir ve denetleme 
yapılabilir. Ancak bu durumlar haricinde herhan-
gi bir şekilde geminin açık denizlerde durdurul-
ması mümkün değildir. 

 Bayrak Yasası kuralı özellikle açık denizde 
faaliyet gösteren gemilerin zararlı ve yasa dışı 
faaliyetlerde bulunmasını müdahalenin nasıl ve 
kim tarafından yapılacağın ortaya koymaktadır. 
Bayrak Yasası kuralına göre açık denizde faali-
yet gösteren gemiler o geminin kayıtlı bulunduğu 
devlet tarafında yaptırıma uğrar ve takip edilir. 
Bu sayede açık denizde oluşacak bir hukuk boş-
luğunun önüne geçilmiştir. Bu durum ise BM-
DHS’nin 91.maddesinde açıklanmıştır:

1- Her devlet, gemilere hangi şartlar ile tabii-
yetini vereceğini, gemilerin kendi ülkesinde tes-
cil şartlarını ve kendi bayrağını çekme hakkına 
sahip olmaları için gerekli şartları tespit edecek-
tir. Gemiler bayrağını çekme iznine sahip olduk-
ları devletin tabiiyetine sahiptir. Devlet ile gemi 
arasında gerçek bir bağ bulunmalıdır.

2- Her devlet, bayrak çekme hakkını verdiği 
gemilere bununla ilgili belgeleri verecektir.

3-) ‘’Anlaşmaya göre ‘’Kıyıdaş beş ülke dı-
şında Hazar Deniz’inde yabancı askeri varlıkla-
rın bulunmasının yasaklanması öngörüyor.’’

Hazar’a kıyısı bulunan 5 ülkenin uzun yıllar 
görüşerek gerçekleştirdiği anlaşmanın ilgili hük-
müne göre Hazar Denizi’nde anlaşmaya taraf ve 
kıyısı bulunan 5 ülke dışında hiçbir ülke, ulusla-

rarası örgütler askeri varlık bulunduramayacaktır. 
Bu hükme göre aslında Hazar Denizi’nin statüsü 
kıyısı bulunan 5 ülkenin ortak mülkü şeklinde 
tanımlanmıştır. Uluslararası Deniz Hukuku Söz-
leşmesine göre aşağıdaki madde hükmü şeklin-
de Uluslararası Denizlerdeki tarafsız bölgelerde 
yabancı askeri varlıkların durumu ve varlığı ile 
ilgili tanımlama yapılmıştır;

Madde 95 
Açık denizlerde savaş gemilerinin dokunul-

mazlığı savaş gemileri, açık denizlerde, bayra-
ğını taşıdıkları devlet dışında, diğer devletler 
yönünden mutlak yargı bağışıklığına sahiptirler. 
(Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi)

Bu hükme göre Birleşmiş Milletlerin kabul 
ettiği Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine 
göre açık denizlerde askeri varlıkların dolaşımı 
serbest kılınmıştır. Elbette ki sadece anlaşma ül-
kelerinin Hazar Denizi’nde askeri varlık bulun-
durmaları düşündürücüdür. Çünkü anlaşma ül-
kelerinin askeri güç ve varlıkları da bir değildir. 
Doğal olarak askeri gücü yüksek olan Rusya Fe-
derasyonu bir baskı kurabilme ihtimali çok yük-
sektir. Bu sebeple her ne kadar masum bir madde 
görülse de askeri varlığı güçlü olan Rusya’nın bu 
durumu lehine kullanarak bölgede hegemonya 
kurması mümkündür. Bu sebeple de anlaşmanın 
ruhundan uzaklaşılması ve bölgede uzlaşma sağ-
lanılan barış ortamının kaybolmasına neden ola-
bilir. 

HAZAR’DA KITA SAHANLIĞI
Kıta sahanlığı ilk olarak 1945 yılında Ameri-

kan Başkanı Truman tarafından ortaya atılmıştır. 
Truman burada kıta sahanlığının ülkelerin doğal 
kara uzantısı olduğunu söylemiş ve kıta sahan-
lığının bulunduğu yerler de devletin egemenli-
ği altında olduğunu ve kıta sahanlığı üzerindeki 
doğal kaynaklardan yararlanma imkanından da 
bahsetmiştir. Birçok devletin de kabulü ile kıta 
sahanlığı kabul edilmiştir.

Kıta sahanlığı, kara parçası üzerinde kurul-
muş olan devletin, denizin altında bulunan doğal 
uzantısıdır. Yani su üzerinde bulunan yer kara 
alanı iken, suyun altında kalan yer kıta sahanlığı 
bölgesidir. Kıta sahanlığı genel olarak kara par-
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çası ile suyun buluştuğu alanda kara parçasının 
suyun altında devamı olarak ilerlediği ve aniden 
derinleştiği(kıta yamacı). Kıta yamacının sona 
erdiği alanda derinliğin birden yükseldiği yerde 
ise kıta eşiği başlamaktadır. Kıta eşiğinin ulaşıl-
dığı alanda ise artık kıta sahanlığı sona ermekte-
dir. Günümüzdeki jeolojik verilere göre de 133 
metreden sonra derin deniz alanı başlamaktadır.

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’nin 76.maddesinin 1.fıkrasında Kıta 
Sahanlığı tanımlanmıştır: “Sahildar bir devletin 
kıt’a sahanlığı, karasularının ötesinde kıt’a kena-
rının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az bir 
mesafede ise, karasularının ölçülmeye başlandığı 
esas hatlardan itibaren 200 deniz mili mesafeye 
olan kısımda, bu devletin kara ülkesinin doğal 
uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarının de-
niz yatağı ve toprak altlarını içerir.” Bu sözleşme-
ye göre bir ülke kıta sahanlığına dayanarak 200 
millik bir bölgede hak iddia edebilir. Ancak kıta 
sahanlığının 200 mil den fazla olduğu yerlerde de 
ülke, 350 mile kadar kıta sahanlığına dayanarak 
bu bölgede hak iddia edebilir. 

Yine devletin kıta sahanlığına dayanarak çe-
şitli ekonomik faaliyetlerde bulunabilmesi için 
de BMDH sözleşmesinin 77.maddesinde 4 fıkra 
halinde bu durum belirtilmiştir:

“1- Sahildar devlet, kıt’a sahanlığı üzerinde 
araştırmada bulunmak ve buranın doğal kaynak-
larını işletmek amacı ile egemen haklar kullanır.

2- 1. paragrafta öngörülen haklar şu anlamda 
münhasırdır ki, sahildar devlet kıt’a sahanlığın-
da araştırmada bulunmadığı veya buranın doğal 
kaynaklarını işletmediği takdirde hiç kimse, sa-
hildar devletin açık rızası olmadan bu çeşit faali-
yetlere girişemez.

3- Sahildar devletin kıt’a sahanlığı üzerindeki 
hakları fiili veya nazari işgalden bağımsız olarak 
mevcut olduğu kadar her türlü açık beyandan da 
bağımsız olarak mevcuttur.

4- İşbu kısımda öngörülen doğal kaynaklar, 
deniz yatağı ve toprak altının madensel kaynakla-
rını ve diğer cansız kaynaklarını ve keza sedanter 
türden canlı organizmaları; yani hasata elverişli 
duruma geldikleri zaman, deniz yatağında veya 

bu yatağın altında ya hareketsiz bulunan veya-
hut da hareketleri deniz yatağı veya toprak altı 
ile sürekli temasa bağlı olan organizmaları içe-
rir.” Yani burada önemli olan burada yazanların 
dışana çıkmamaktır. Burada bahsedilen kaynak-
lar çeşitli madenler, cansız varlıklar ve canlı olsa 
bile sürekli olarak deniz yatağına bağlı olan var-
lıklardan bahsedilmektedir. Yani su içerisindeki 
hareketli, deniz yatağından bağımsız varlıklar 
bu kapsama girmemektedir. Hazar anlaşmasında 
da denizin dibinin taraf devletlerce eşit şekilde 
paylaştırılması amaçlanmaktadır. Paylaşım ger-
çekleştikten sonra taraflar kıta sahanlığına dayalı 
olarak haklarını kullanabilecektir. Zaten kıta sa-
hanlığı ilana tabi bir bölge değildir. Devletin ege-
menliğine tabidir. Ülkelerin bu alanlardan fayda-
lanması da 77.maddede belirtilmiştir. 

Birden fazla devlet aynı kıta sahanlığı içerisin-
de yer alıyorsa ve kıyıları karşılıklı ise ve aradaki 
mesafenin kıta sahanlığını belirlemek için yeter-
siz olduğu durumlarda uygulanacak rejimi ise 
uluslararası deniz hukuku sözleşmesi 83. madde 
bu durumu belirtmiştir: “Sahilleri bitişik veya 
karşı karşıya bulunan devletler arasında kıt’a sa-
hanlığının sınırlandırılması, hakkaniyete uygun 
bir çözüme ulaşmak amacıyla, Uluslararası Ada-
let Divanı Statüsünün 38. maddesinde belirtildiği 
şekilde, uluslararası hukuka uygun olarak anlaş-
ma ile yapılacaktır.” 

HAZAR’DA MÜNHASIR EKONOMIK 
BÖLGE (MEB) 

Hazar Denizi’nde her ülkenin ,..., 10 deniz 
mili genişliğinde balıkçılık alanı olacaktır. (AA-
24.08.2018)

Münhasır ekonomik bölge, 1982 BMDH söz-
leşmesine kadar balıkçılık alanı olarak karşılan-
maktaydı. Ancak devletlerin aşırı istekleri ile be-
raber düzenlenmesi gerektiğine karar verilmiştir. 
Süregelen uluslararası uygulamalar ile devletler, 
balıkçılık bölgesine yerine münhasır ekonomik 
bölgeyi tercih etmektedir. MEB, bir devletin ilan 
etmesi ile sahip olduğu, ilan ettiği bölge içerisin-
de ekonomik faaliyetler yapma hakkına da sahip 
olmaktadır. MEB, sözleşme içerisinde de belirtil-
diği gibi esas hattan itibaren 200 mil olarak belir-
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lenmiştir. Yani esas hatlardan itibaren 12 millik 
bir karasuları alanı olduğunu da düşünürsek en 
fazla 188 mil ilan edilebilir. 

“Hazar Denizi Anlaşmasında ise denize kıyısı 
olan ülke, yapay adaları, tesisleri ve yapıları inşa 
etme, işletme ve kullanma hakkına olacak.”

Bu hüküm de BMDH sözleşmesine uygun 
düşmektedir. Hali hazırda bu durum BMDH söz-
leşmesinin 56.maddesinde belirtilmiştir. 

Devletler münhasır ekonomik bölge ilan ettik-
ten sonra çeşitli haklara sahip olabilmektedir. Bu 
haklar uluslararası deniz hukuku sözleşmesinin 
56.maddesinde belirtilmiştir: 

“1- Münhasır ekonomik bölgede sahildar dev-
letin aşağıdaki hak, yetki ve yükümlülükleri var-
dır:

a) Deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz ya-
taklarında ve bunların toprak altında canlı ve can-
sız doğal kaynaklarını araştırılması, işletilmesi 
muhafazası ve yönetimi konuları ile aynı şekilde 
sudan, akıntılardan ve rüzgarlardan enerji üretimi 
gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılması-
na ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere iliş-
kin egemen haklar:

b) İşbu Sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun 
olarak;

i) Suni adalar, tesisler ve yapılar kurma ve 
bunları kullanma;

ii) Denize ilişkin bilimsel araştırma yapma;
iii) Deniz çevresinin korunması ve muhafaza-

sı; konularına ilişkin yetki;
c) İşbu sözleşmede öngörülen diğer hak ve yü-

kümlülükler
2- Münhasır ekonomik bölgede sahildar dev-

let, işbu sözleşme uyarınca haklarını kullanırken 
ve yükümlülüklerini yerine getirirken, diğer dev-
letlerin haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği 
şekilde göz önünde bulunduracak ve işbu Söz-
leşme hükümleriyle bağdaşacak biçimde hareket 
edecektir.

3- İşbu maddede deniz yatağına ve bunların 
toprak altına ilişkin olarak belirtilen haklar, VI 
Kısma uygun olarak kullanılacaktır.” 

Ekonomik münhasır bölge, ilan devletin bu 
alan içerisinde başka bir devlet tarafından her-
hangi bir ekonomik hakkı ihlal edilirse, sahildar 
devletin ihlali gerçekleştirene karşı müdahale 
hakkı bulunmaktadır. Ancak barışına veya gü-
venliğine karşı yapılan ihlallerde sahildar devle-
tin mühadale hakkı bulunmamaktadır. Sahildar 
devlet, münhasır ekonomik bölge içerisinde de 
suni ada yapma, gerekli tesisleri (petrol rafinerisi 
vb.) yapma hakkına da sahiptir. Yine bunun ya-
nında suni ada çevresinde güvenliğin sağlanması 
amacıyla da 500 metreyi aşmayacak şekilde gü-
venlik bölgesi tesis edebilirler. Bu durum BMDH 
sözleşmesinin 60.maddesinin 4.fıkrasında be-
lirtilmiştir: “Sahildar devlet gerektiği takdirde, 
bu suni adalar, tesisler veya yapıların etrafında, 
hem seyir güvenliğini ve hem de suni adaların, 
tesislerin ve yapıların güvenliğini sağlamak üze-
re içerisinde uygun tedbirler alabileceği, makul 
boyutlarda güvenlik bölgeleri kurabilir.” Ve yine 
güvenlik bölgesinin alanı konusuna dair de 5.fık-
ra: “Sahildar devlet uygulanabilir uluslararası 
kuralları göz önünde bulundurarak, güvenlik böl-
gelerinin genişliğini tespit edecektir. Bu güvenlik 
bölgeleri, sun’i adaların, tesislerin veya yapıların 
niteliği ve işlevleri ile makul bir bağlantı içeri-
sinde tespit edilecek ve bunların genişliği, genel 
kabul görmüş uluslararası kuralların izin verdigi 
veya yetkili uluslararası kuruluşun tavsiye ettiği 
sapmalar dışında, suni ada, tesis veya yapının dış 
kenarlarından itibaren ölçülmek üzere 500 met-
reden fazla olamayacaktır. Güvenlik bölgelerinin 
genişliği, gereken şekilde duyurulacaktır.” şek-
linde belirtilmiştir. Ayrıca suni adalarında ken-
dine ait kıta sahanlığı bulunmamaktadır. Sadece 
kuran devletin ekonomik faaliyetine hizmet ede-
cektir.

Münhasır Ekonomik Bölge ilanla beraber sa-
hildar devletin egemenlik alanına girmez. Bura-
da, ilan edilen MEB’e kıyısı olsun veya olmasın 
çeşitli yararlanma haklarına sahiptir. Bu durum 
sözleşmenin 58.maddesinin 1.fıkrasında belir-
tilmiştir: “Münhasır ekonomik bölgede, sahi-
li bulunsun veya bulunmasın, bütün devletler, 
işbu sözleşmenin ilgili hükümlerinde öngörülen 
şartlar içerisinde, 87. Maddede söz konusu olan 
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seyrüsefer serbestliği ile uçuş serbestliğinden ve 
denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme ser-
bestliğinden; keza, bu serbestliklerin kullanımına 
ilişkin olarak, özellikle gemilerin, uçakların ve 
denizaltı kabloları ve petrol borularının işletilme-
sinde, denizin uluslararası diğer yasal amaçlarla 
kullanılması serbestliğinden işbu Sözleşmenin 
diğer hükümleri ile bağdaşır bir şekilde yararla-
nırlar.” bu hükümde de BMDH sözleşmesinde 
de belirtildiği üzere sözleşmenin genel varlığına 
uygun olarak, diğer devletlerin sivil varlığı müm-
kündür. Ancak askeri varlık bu maddede belirtil-
memiştir. 

HAZAR’DA BORU DÖŞEME HAKKI
Çeşitli kablo ve boru hattının döşenmesi için 

de yine sahildar devletin hakkı bulunmaktadır. 
Bu durum da BMDH sözleşmesinin 79.madde-
sinin 1.fıkrasında belirtilmiştir: “Bütün devletle-
rin kıt’a sahanlığı üzerine işbu maddeye uygun 
olarak denizaltı kabloları ve petrol boruları döşe-
meye hakkı vardır.” Anlaşma metninde de belir-
tildiği gibi, 

Hazar Denizi’nin dibine su altı kabloları 
(elektrik, internet, telefon gibi) ve ana boru hatla-
rı uluslararası anlaşmalarda belirlenen standartla-
ra uygun olarak döşeyebilecek. 

Deniz altı kablolarının ve boru hatlarının dö-
şenmesi için güzergahın belirlenmesi, deniz dibi 
sektöründen geçecek taraf ile mutabakat halinde 
yapılacak (AA-24.08.2018).

Anlaşma metninde de belirtildiği üzere Hazar 
Denizi ülkelerinin su altı kabloları veya ana boru 
hatları döşemeye hakkı bulunmaktadır. Anlaş-
ma metninde yine bu tür yapıların yapılmasın-
da güzergah şayet diğer devletin deniz dibinden 
geçiyorsa bu durum karşılıklı mutabakat ile çö-
zülecektir. Deniz hukuku sözleşmesinde belirti-
len şartlar ve standartlara uygun olarak mümkün 
kılınmıştır.

Deniz altı kablolarının ve boru hatlarının dö-
şenmesinde güzergah belirlenmesinde mutabakat 
şartı belirtilmiştir. Ancak bu madde de yeterince 
düzenleyici bir rol oynamamaktadır. Şöyle ki dö-
şenen hat üç devletin bölgesinden geçiyorsa bu 
üç devlet bu duruma müsade vermesi gerekmek-

tedir. Ancak deyim verindeyse kalkınma ve ge-
lişim vaadecek bir durumda başka devletçe mü-
sade verilmemesi de mümkündür. Örnek olarak, 
Azerbaycan-Kazakistan hat döşeme konusunda 
anlaşır ancak bu hat çeşitli nedenler ile Rusya’nın 
bölgesinden de geçmek zorundadır. Burada Rus-
ya, müsade vermez ise ne olacaktır. Tarihi boyutta 
da düşenecek olursak Azerbaycan ve Kazakistan 
eski SSCB toprakları içerisinde yer almaktaydı. 
Rusya’nın o bölgenin gelişmesini engellemek 
amacıyla böyle bir işe kalkışması pek de şaşırtıcı 
olmayacaktır.

SONUÇ
Bu anlaşmanın bütününe de bakıldığında Ha-

zar’a kıyısı olan devletler arasındaki ilişkilerin 
hukuki güvence ile istikrarlı bir zemine oturtul-
ması ve işbirliğine dayalı bölgesel kalkınmacılık 
anlayışı doğrultusunda ve demokratik hedeflere 
uygun ortam sağlayan bir anlaşma olduğu anla-
şılabilir. Bu anlaşma, Hazar bölgesindeki büyük 
uluslararası projelerin uygulanmasına da zemin 
sağlayacaktır. 2018 yılı içerisinde oluşan muta-
bakat ortamında dahi hayata geçirilen Kurık Li-
manı, Türkmenbaşı Limanı ve Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projeleri anlaşmanın geri planında 
hedeflenen ekonomik atılımların ilk kazanımları 
olarak okunabilir.

Tamamlanmış yatırımlara ek olarak, 2025 yı-
lına kadar hayata geçirilmesi planan 9 ayrı proje 
de mevcuttur. Bunlar içerisinde en önemli olan-
lardan bir tanesi ‘Trans Hazar Gaz Boru Hattı’dır. 
Bu proje ile  Hazar denizinin dibinden Azerbay-
can kıyılarına kadar uzanan bir güzergahta Türk-
men gazını Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği 
ülkelerine taşımak hedeflenmektedir. Bir diğer 
önemli yatırım projesi ise ‘Avrasya Kanalı’dır. 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarba-
yev tarafından önerilen ve Hazar denizi ile Kara-
deniz arasında yapılacak olan bu kanal sayesinde 
Hazar ülkelerinin jeopolitik konumunu güçlen-
direrek, Hazar ülkelerini deniz gücüne dönüş-
türmek hedeflenmektedir. Elbette bu projelerin 
bölgesel kalkınmaya yapacakları etki açıkca gö-
rülse de, varılan anlaşmanın bütün bir Orta Asya 
coğrafyası ve Batı’da Türkiye ve AB açısından 
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da hem ekonomik hem de siyasi alanda doğrudan 
etkileri görülecektir. Dogalgaz kaynakları açısın-
dan zengin Türkmenistan’ın Azerbaycan üzerin-
den bir boru hattıyla doğalgazı Türkiye ve AB’ye 
ulaştırması hem ucuza gaz satın alma olanağı 
açısından hem de doğalgaz konusunda Rusya’ya 
olan bağımlılığın görece azaltılması bakımından 
da önemlidir. SSCB döneminde bölgedeki Türk 
devletleri arasındaki ilişkiler Moskova tahakkü-
mündeyken bugün ikili anlaşmalara ve işbirliğine 
dayalı devletler arası münasebetlerin geliştiril-
mesi açısından da kıymetlidir. Ekonomileri bü-
yük ölçüde doğal kaynakların çıkartılması ve ih-
racatına dayalı olan Orta Asya Türk devletlerinin, 
uzun yıllar süren anlaşmazlıklardan sonra varılan 
anlaşma sayesinde efektif yöntemlerle hukuki 
güvence ve istikrar ortamında üretim yapabilme 
imkanına kavuşması da göz ardı edilemeyecek 
bir kazanımdır. 

Ekonomik getirileri bir tarafa koyup siyasi 
etkilerine bakacak olduğumuz da ise Hazar de-
nizinin statüsü, Rusya açısından önemli bir gü-
venlik meselesini de çözüme kavuşturmuştur. 
Eğer Hazar denizi tam olarak bir deniz olarak 
sınıflandırılsa ve tanımlansaydı Hazar denizi 
BM sözleşmeleri gereğince diğer devletlerin si-
lahlı güçlerine de açık hale getirilmek zorunda 
kalacaktı oysaki bu anlaşma sayesinde yabancı 
devletlerin askeri güçleri Hazar’a giremeyecek 
ve bu da Orta Asya’da Rusya’nın ABD ve Nato 
karşıtı bir güvenlik hamlesi olarak yerini alacak-
tır ancak Rusya’nın geçmişte, SSCB döneminde, 
ve sonrasında Orta Asya üzerindeki egemenlik 
hamleleleri düşünülecek olursa Hazar bölgesin-
de yaşanması muhtemel krizlerde uluslararası 
alanda otorite ve denetleyici mekanizmaya sahip 
kuruluşların etkisinin tamamen kırılmasının çok 
da doğru bir adım olduğu iddia edilemez. Özel-
likle, Rusya’nın devam eden Suriye iç savaşın-
daki müdahalelerinde fırlattığı füzeleri Hazar 
denizinde yer alan savaş gemilerinden ateşlediği 
hatırlanırsa, aynı zamanda İran lideri Ruhani’nin 
anlaşmanın imzalandığı gün dahi sorunların he-
nüz tam olarak çözülmediği ve deniz altı kaynak-
ların paylaşımı konusunda başka anlaşmaların 
da imzalanmasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki 

açıklaması düşünülecek olursa, Rusya ve İran’ın 
anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya çıkan 
barışçıl ortamı sürdürme konusunda ne kadar ini-
siyatif gösterip göstermeyecekleri konusundaki 
çekincelerin de göz ardı edilmemesi gerekir. 

Özetleyecek olursak, en doğrudan etkileri 
ekonomi alanında görülecek olan bu belge Ha-
zar’ın zenginliklerinin bölgedeki devletler ara-
sında paylaştırılırken riayet edilmesi gereken 
kuralların ve sadık kalmaları gereken işbirliğinin 
önemini hem kısa vadede hem de uzun vadede 
gösterecektir. Hazar denizinin hukuki statüsünün 
belirlenmesi bölgede sürekli hakim olması iste-
nen barış ortamına da katkı sağlayacaktır.
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Yayın Nu. 28: Ağustos 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 29: Eylül 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 30: Uluslararası Hukuk Açısından Hazar Anlaşması, 2018
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