
Girifl

So¤uk Savafl’›n sona ermesiyle beraber uluslararas›
sistemde meydana gelen geliflmeler/de¤iflmeler bölgesel
politikalarda önemli de¤iflikliklere sebep olmufltur. So-
¤uk Savafl döneminde yaflanan ideolojik yönlü çat›flma-
lar›n yerini, 21. yüzy›lda kimilerine göre “Medeniyetler
Çat›flmas›”1, kimilerine göre ise önemli kaynaklar2 için
yap›lan savafllar alacakt›r.

So¤uk Savafl sonras›nda devletler güvenlik stratejile-
rinde yeni düzenlemeler yapmak zorunda kald›lar. Eko-
nomik merkezli bir güvenlik yap›lanmas› birçok devletin
en önemli sorumlulu¤u olarak görülmeye baflland›. Nere-
deyse dünyadaki bütün ülkeler için, enerji kaynaklar› gi-
bi temel maddelerin ele geçirilmesi ve korunmas› ulusal
güvenlik planlamas›n›n bafll›ca özelli¤i haline geldi.3

Petrol ve do¤al gaz gibi enerji kaynaklar›n› korumak
birçok devlet için hayati bir öneme sahip oldu¤u gibi, sa-
nayideki geliflme, nüfus art›fl› ve suya dayal› kalk›nma
projelerinin devreye girmesiyle suya olan talebin art›fl›-
na paralel ve küresel ›s›nman›n da su kaynaklar› üzerin-
deki olumsuz etkisinin sonucunda su, özellikle su k›tl›¤›

yaflanan bölgelerdeki devletler için bir güvenlik meselesi
olarak alg›lanmaya bafllanm›flt›r.

Yeryüzü muazzam miktarlarda suya sahip olmas›na
ra¤men, bunun çok az› tatl› su kaynaklar›ndan oluflmak-
tad›r. Dünyan›n sahip oldu¤u toplam su miktar›n›n
%3’ten az› tatl› sudur ve bu miktar›n da ço¤u kutuplar-
daki buzlu alanlarda bulunmaktad›r. Her geçen gün su-
ya olan talebin artmas›na paralel, su kaynaklar›n›n azal-
mas› suyu devletlerin güvenlik politikalar›nda stratejik
bir madde olarak öne ç›karmaktad›r.

Devletler e¤er suyu ulusal olarak hayatta kalabilme
ve varl›klar›n›n devam› sorunu olarak alg›larlarsa, su
k›tl›¤› yaflanan bölgelerde su yüzünden çat›flma yaflan-
mas› muhtemeldir. Hatta bu u¤urda yap›lacak olan sa-
vafllar uluslararas› hukuk aç›s›ndan “hakl› savafl”4 kap-
sam› içinde bile de¤erlendirilebilir.

‹flte bu türlü gerginliklerin/çat›flmalar›n yaflanmama-
s› için dünyadaki su kaynaklar› yönetiminin sürdürülebi-
lir olmas›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda
Ortado¤u’da 11 Eylül sonras›nda meydana gelen gelifl-
melerle birlikte, güç merkezlerinin bölgeye yönelik politi-
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kalar›n›n müdahil konuma gelmesi ve Türkiye’nin Avru-
pa Birli¤i(AB)’ne üyelik süreci ile birlikte AB’nin bölgeye
yaklafl›mlar›n›n bölgede di¤er ülkelere göre göreceli ola-
rak su sahibi ülke Türkiye’nin su politikas›nda de¤ifliklik
yapma ihtiyac›n› gerektiren durumlar ortaya ç›karacak-
t›r.

20. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren su ve suyun kullan›-
m› ile ilgili konular hem uluslararas› hem de ulusal gün-
demlerin üst s›ralar›na do¤ru t›rmanma e¤ilimi göster-
mektedir. Özellikle su k›tl›¤› yaflanan bölgelerde su, stra-
tejik do¤al kaynaklardan birisi olarak görülmektedir. Su
k›tl›¤› yaflayan bölgelerin bafl›nda gelen Ortado¤u’da da
su hayati bir öneme sahiptir. Suyun bölge için tafl›d›¤›
önemden dolay› bölgede yaflanmakta olan etnik, dini ve
toprak anlaflmazl›klar›n›n yan›nda bir de su sorununun
eklenmesi muhtemel Ortado¤u bar›fl›n› gelecek y›llarda
daha da suland›racakt›r!.

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, bölgede önemli su ka-
pasitesine sahip bir ülke olan Türkiye, F›rat-Dicle havza-
s› ile ayr› bir önem arzetmektedir. Bu su potansiyeli Tür-
kiye için hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara sebep
olabilir. E¤er Türkiye mevcut su kaynaklar›n› do¤ru kul-
lanabilir ve su politikas›n› iyi oluflturup, bunu da bölge
ülkelerine anlatabilirse, sahip olunan su kaynaklar› hem
Türkiye’ye hem de bölgeye imkân kazand›racakt›r. Fakat
küresel ve bölgesel güçlerin bu konuyu istismar etmele-
rine f›rsat verildi¤i takdirde, mevcut su potansiyeli Tür-
kiye’nin ulusal güvenli¤ini tehdit eder duruma da gelebi-
lecektir.5 Bundan dolay› Türkiye’nin, sa¤lam bir su poli-
tikas› oluflturmas› kendi yarar›na olacak ve bölge istikra-
r›na da katk›da bulunacakt›r.

F›rat-Dicle Havzas›

Türkiye topraklar›ndan do¤an, Irak topraklar›nda
birleflerek fiattül Arap’› oluflturan F›rat ve Dicle nehirle-
rinin tek havza oluflturdu¤unu Türkiye gibi birçok kuru-
lufl ve uzman da ifade etmektedir. Fakat afla¤› k›y›dafl
devletler olan Suriye ve Irak, bu görüfle karfl› ç›kmakta-
d›rlar. F›rat ve Dicle nehirlerinin ayr› havzalar oldu¤unu
ileri sürmekteler. F›rat nehrinin toplam suyunun yüzde
88,7’si Türkiye, yüzde 11,3’ü Suriye topraklar›ndan6,
Dicle nehrinin suyunun ise yüzde 51’i Türkiye, yüzde
39’u Irak, yüzde 10’u da ‹ran topraklar›ndan kaynaklan-
maktad›r.7

Bölge ülkelerinin suya dayal› kalk›nma projelerini ha-
yata geçirmeye bafllamalar› ile birlikte, F›rat ve Dicle ne-
hirlerinin sular›n›n k›y›dafl ülkeler aras›nda anlaflmazl›k

kayna¤› haline geldi¤i görülmektedir. F›rat ve Dicle ne-
hirlerinin sular› konusundaki anlaflmazl›¤› çözmek için
Türkiye taraf›ndan önerilen “Üç Aflamal› Plan”8 afla¤› k›-
y›dafl ülkeler taraf›ndan kabul edilmemifltir.

Su Sorununun Uluslararas› 

Hukuki Boyutu

Özellikle 20. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren suyun
öneminin artmas›na paralel olarak gündeme gelen su
kaynaklar› üzerindeki anlaflmazl›klar, “s›n›raflan” ve
“uluslararas› sular”la ilgili kodifikasyon çal›flmalar›n›n
da bafllamas›na sebep olmufltur. Fakat flu ana kadar “s›-
n›raflan” ve “uluslararas› sular”la ilgili uluslararas› hu-
kuki mevzuat tam olarak oluflmam›flt›r.

Birleflmifl Milletler(BM) Hukuk Komisyonu “Uluslara-
ras› Su Yollar›n›n Ulafl›m D›fl› Kullan›m›”9 ile ilgili çal›fl-
malar yapm›fl ve 199110 ve 199711 y›llar›nda birer taslak
metin oluflturmufltur. Bu taslak metinlerde “adil ve ma-
kul kullan›m”(equitable and reasonable Utilization) ile
“baflkalar›na önemli zarar vermeme”(no significant
harm) esaslar› temel ilke olarak benimsenmifltir. Fakat
bu karar herhangi bir yapt›r›m gücü olmayan “uzlaflt›r›-
c›” öneri niteli¤indedir.

Ancak 1997 tarihli Birleflmifl Milletler sözleflmesi “s›-
n›raflan” veya “s›n›r oluflturan” sular› “uluslararas› su
yolu” olarak tan›mlamaktad›r. Ayr›ca bu su yollar›na k›-
y›dafl olan ülkelerle birlikte, bu ülkelerle iktisadi anlafl-
malar› olan ülkelere de su yönetimi konular›nda görüfl-
melere kat›lma imkân› tan›makta ve böylece hem k›y›dafl
ülkeler hem de üçüncü ülkelerle “Entegre Havza Yönte-
mi”12ni gündeme getirmektedir.

BM’nin 1997’de ortaya att›¤› “Entegre Havza Yönte-
mi”nin kabul edilmesi durumunda, F›rat-Dicle havzas›
üzerinde yürütülecek yat›r›mlar için Türkiye’nin Irak ve
Suriye ile iflbirli¤i yapmas› ve bu havza içinde bulunan
di¤er ülkelerin de ifle müdahil olmalar›n› gerekli k›lmak-
tad›r. Entegre Havza Yöntemi’nin kabul edilmesi su k›t-
l›¤› yaflayan ‹srail’i de F›rat-Dicle havzas› içine dâhil
edecektir.

Türkiye, ifade edilen bu nedenlerden dolay› bu konu-
daki BM Sözleflmesini imzalamam›flt›r. fiu ana kadar
103 ülke bu sözleflmeyi imzalam›flt›r. Sözleflme bu ülke-
lerden 16 tanesinin parlamentosunun onay›ndan geç-
mifltir. Türkiye, Çin ve Burundi ise bu Sözleflmeyi imzala-
mayan üç ülkedir. Söz konusu Sözleflme imzac› devletle-

5 1980’lerde ve 1990’larda PKK’n›n baz› devletler taraf›ndan desteklenmesinin en önemli sebeplerinden birisinin de su meselesi oldu¤u bilinmektedir.
6 Cemal Zehir, Ortado¤u’da Su Medeniyetlerinden Su Savafllar›na, Su Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul, 2003, s. 93.
7 Zehir, Ortado¤u’da…, s. 91.
8 Üç Aflamal› Plan konusunda detayl› bilgi için bkz: Mehmet fiahin, “Suriye’nin Su Sorunu”, Türel Y›lmaz-Mehmet fiahin (der.) Ortado¤u Siyasetinde Suriye, Platin Yay›nlar›,
Ankara, 2004, ss. 108-109.
9 Uluslararas› Su Yollar›n›n Ulafl›m D›fl› Kullan›m› ile ilgili mevzuat›n geliflimi konusunda bkz: Hüseyin Pazarc›, Uluslaaras› Hukuk Dersleri II. Kitap, Alt›nc› Bask›, Turhan
Kitapevi, Ankara, 1999, ss.185-302. 
10 Uluslararas› Su Yollar›n›n Ulafl›m D›fl› Kullan›m›, Ayna, Güz 1993-1, s.43.
11Convention On The Law Of The Non-Navigational Uses Of International Watercourses, http://www.un.org/law/cod/watere.htm
12 Entegre Havza Yöntemi paylafl›lan su alan›n›n belirlenmesinde kullan›lan bir yöntemdir. Fakat bu konuda tam olarak ortak bir anlay›fl›n tan›m› aç›kl›k kazanmam›flt›r.
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rin 35’inin parlamentosunun onay›ndan geçti¤i takdirde
yürürlü¤e girmifl olacakt›r.

BM gibi resmi kurulufllar›n yan›nda Sivil Toplum Ku-
rulufllar› da su sorunu ile ilgili önemli çal›flmalar yap-
maktad›r. Dünya Su Konseyi (World Water Council-
WWC)’nin öncülü¤ünde 1997, 2000 ve 2003 y›llar›nda
olmak üzere Dünya Su Forumu düzenlenmifltir. Devlet ve
sivil kurulufllar›n temsilcilerinin kat›ld›¤› bu forumlar›n
ç›kt›lar› su konusunda uluslararas› düzeyde gerçekleflti-
rilen kodifikasyon çal›flmalar›na temel oluflturabilmekte-
dir.13

Bu çal›flmalar da göstermektedir ki; “s›n›raflan” ve
“uluslararas› sular”la ilgili kodifikasyon çal›flmalar› he-
nüz tamamlanmam›flt›r. ‹flte bu noktada Türkiye’nin bu
kodifikasyon çal›flmalar›n› da dikkate alarak kabul edile-
bilir/sürdürülebilir yeni bir su politikas› oluflturmas›,
kendi ç›kar›na olacakt›r.

Üç Aflamal› Plan’›n Sürdürülebilirli¤i?

Türkiye, 1980’lerden itibaren kendisini ve bölgeyi il-
gilendiren su konusundaki anlaflmazl›¤› gidermeye yöne-
lik planlar ortaya koymufltur. Bunlar›n bafl›nda 1984 y›-
l›nda F›rat-Dicle havzas›n› kapsayan suyun “adil ve ma-
kul kullan›m›”n› esas alan “Üç Aflamal› Plan” gelmekte-
dir. Bu plan›n birinci aflamas›nda havzadaki su kaynak-
lar›n›n envanter çal›flmas›, ikinci aflamas›nda toprak kul-
lan›m› ve ürün çeflidine ba¤l› olarak toplam su tüketim
ihtiyac›n›n belirlenmesi ve son aflamas›nda da k›y›dafl ül-
kelerin toprak ve su kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi ön-
görülmüfltür. Fakat bu plan afla¤› k›y›dafl ülkeler olan
Suriye ve Irak taraf›ndan kabul edilmemifltir. Bu sorun
çerçevesinde yukar› k›y›dafl ülke olan Türkiye ile afla¤›
k›y›dafl ülkeler Suriye ve Irak, F›rat-Dicle sular› konusun-
da ayn› tan›mlar üzerinde anlaflamad›klar› gibi ayn› dip-
lomatik dili de kullanmamaktad›rlar.

F›rat-Dicle havzas›n›n sular› ile ilgili Üç Aflamal› Plan
d›fl›nda Türkiye, Ortado¤u’da yaflanan su k›tl›¤›n› gider-

meye yönelik bir de “Bar›fl Suyu Projesi”14ni gündeme ge-
tirmifltir. Fakat bölge ülkelerinin projeye yönelik olum-
suz tav›rlar›ndan dolay› proje gerçekleflememifltir. Çün-
kü Üç Aflamal› Plan’da oldu¤u gibi bölge ülkeleri, Türki-
ye’nin su ile ilgili projelerine önyarg›l› yaklaflm›fllar ve
Türkiye’nin bu projelerle bölgede üstünlük kurmak iste-
di¤ini ileri sürmüfllerdir. Bunun yan›nda bölge ülkeleri-
nin Türkiye’nin su ile ilgili projelerine olumsuz yaklaflma-
lar›nda bölgesel siyasi yap›lanmalar›n rolü oldu¤u savu-
nulabilir.

So¤uk Savafl’›n sona ermesi uluslararas› sistemde ol-
du¤u gibi, bölgesel dengelerde de köklü de¤iflikliklere se-
bep olmufltur. Bunun d›fl›nda Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin 2003 y›l›nda Irak’a müdahalesi, Türkiye’nin Avru-
pa Birli¤i’nden müzakere tarihi almas›, Irak’taki yeniden
yap›lanma sürecinde Kürtlerin hem merkezi yönetimde
etkin olmalar› hem de Irak’›n kuzeyinde özerk bir bölge-
nin ortaya ç›kmas›, ‹srail’in bölge politikalar›nda daha
da belirleyici bir duruma gelmesi, bundan da önemli ola-
n› bunlar›n hepsini kapsayan Ortado¤u bölgesinin yeni-
den yap›lanmas›n› hedefleyen Büyük Ortado¤u Proje-
si’nin gündeme gelmesi gibi geliflmelerin, Türkiye’nin Or-
tado¤u’ya yönelik politikas›n› önemli derecede etkileme-
leri kaç›n›lmazd›r. Özellikle de su politikas› bunun bafl›n-
da gelmektedir.

Bu geliflmelerden önce Türkiye, F›rat-Dicle havzas›-
n›n sular› ile ilgili olarak Suriye ve Irak’la muhatap ol-
maktayd›. Fakat geliflen olaylar göstermektedir ki; bun-
dan sonra bölgedeki su politikas›n›n aktörleri ço¤alacak-
t›r.  Türkiye, Suriye ve Irak d›fl›nda, ABD, ‹srail, Kuzey
Irak Kürtleri ve Avrupa Birli¤i de bölgedeki su politika-
s›nda önemli aktörler olacaklard›r. Nitekim Avrupa Bir-
li¤i Komisyonu’nun haz›rlam›fl oldu¤u 6 Ekim 2004 ta-
rihli ‹lerleme Raporu’nda F›rat-Dicle havzas› ve Türki-
ye’nin bu havzadaki durumu gündeme getirilmifltir, Ra-
porda, “su kaynaklar› ve ilgili alt yap›n›n yönetimine ilifl-
kin Topluluk politikalar›n›n gelifltirilmesini gerekli k›la-
cakt›r” 15 ifadesi F›rat-Dicle havzas›n›n üzerindeki Türki-
ye’nin egemenli¤ini tart›fl›l›r k›lmaktad›r. Bu çerçevede
Avrupa Birli¤i ile yürütülecek olan müzakerelerde F›rat-
Dicle havzas›n›n da tart›fl›laca¤› anlafl›lmaktad›r. Bunun
d›fl›nda Irakl› Kürtlerin hem Irak’›n merkezi yönetiminde
hem de Kuzey Irak’ta etkin hale gelmeleri, Türkiye’ye
karfl› su konusunda taleplerinin gündeme gelme ihtimali
vard›r.

Ayr›ca Ortado¤u’da ABD’nin Irak’› iflgali ile bölgeye
gelmesi ve etkin olmas›, Büyük Ortado¤u Projesi kapsa-
m›nda Ortado¤u’da k›smi de olsa seçimlerin yap›lmas›
ve bu ba¤lamda kapsaml› bir Ortado¤u bar›fl sürercine
girilmesi, ‹srail’i de su sorununun önemli bir aktörü ya-
pacak ve ‹srail, F›rat-Dicle sular›n› da kendi su denklemi
içine çekmeye çal›flacakt›r. Nitekim 1995-1996 ‹srail-Su-

13 Mithat Rende, “Dünyan›n H›zla Artan Su ‹htiyac›na Çözüm Aray›fllar›: Dünya Üçüncü Su Forumu ve Bakanlar Konferans›”,
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/TurkiyeninSuPolitikasi/SuforumuMithatRende.htm(16.3.2005)
14 Bar›fl Suyu Projesi 1986 y›l›nda dönemin Türkiye Baflbakan› Turgut Özal taraf›ndan ortaya konmufltur. Bu proje ile Türkiye’de do¤up denize dökülen Ceyhan ve Seyhan
nehirlerinin kullan›m d›fl› sular›n›n Ortado¤u’da su k›tl›¤› çeken ülkelere sat›fl› öngörülmektedir.
15 Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun (6 Ekim 2004) Türkiye ‹lerleme Raporu, Güncel Haber, Kas›m 2004, No. 3, s.14.
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riye Bar›fl Görüflmeleri’nde F›rat sular› gündeme getiril-
mifltir. ABD bölgeye yönelik su politikas›n› belirlerken,
‹srail’in bekas›n› garanti alt›na almay› ve bu kapsamda
‹srail’in güvenilir su kaynaklar›na eriflimini sa¤lamay›
öncelikle dikkate alaca¤› gözlerden kaçmamal›d›r.

Bütün bu geliflmelere bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin böl-
geye yönelik yeni bir su politikas›n›n gere¤i ortaya ç›k-
maktad›r. E¤er Türkiye resmi plan› olan Üç Aflamal›
Plan’› de¤iflen dengeleri dikkate almadan tek seçenek
olarak savunmaya/sunmaya devam ederse, ileride zor
durumda kalma ihtimali vard›r. Çünkü uluslararas› ilifl-
kilerde bazen hukuksal olarak hakl› olmak yetmeyebili-
yor. Siyasi olarak da plan›n›z›n anlat›labilir/desteklene-
bilir olmas› gerekiyor. Nitekim K›br›s konusunda Türkiye
hukuksal olarak hakl›l›¤›n› ileri sürerek politikas›nda ›s-
rar etmifl, fakat bu durumu kimseye anlatamam›flt›r. So-
nunda de¤iflen dengeler Türkiye’nin K›br›s politikas›nda
da de¤ifliklik yap›lmas›na sebep olmufltur.

Sonuç

Türkiye’nin bütün bu geliflmeler ›fl›¤›nda ve ulusal ç›-
karlar›n› da göz önünde bulundurarak, BM’nin su konu-
sundaki 1997 tarihli sözleflmesini dikkate alarak, sürdü-
rülebilir ve kabul edilebilir kapsaml› bir su politikas›
oluflturmas› kendi ç›kar›na olacakt›r. Çünkü önümüzdeki
on y›llarda suyun Ortado¤u’nun en önemli stratejik kay-
na¤› olaca¤› görülmektedir.

Bu arada Türkiye, suyu ulusal güvenlik politikas›n›n
bir parças› sayarak, bölgedeki de¤iflimler do¤rultusunda
su sorununa müdahil olacak aktörlerin say›s› ço¤alma-
dan, Güneydo¤u Anadolu Projesi (GAP)’ni mümkün olan
en k›sa sürede bitirilmelidir. Bu aflamada Türkiye’nin
GAP’› uluslararas› alanda sadece Türkiye için de¤il Orta-
do¤u için de bir su ve g›da üretim merkezi olarak sunma-
s› önemlidir. GAP’›n kurulufl amaçlar›nda oldu¤u gibi,
dünya ve bölge kamuoyuna iyi anlat›lmas› ve bir bölge-
sel kalk›nma projesi olarak tan›t›lmas› gerekmektedir.

GAP’›n tamamlanmas›n›n uzamas›, bu projenin baz›
sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan istismar edilmesine
f›rsat verebilecektir. Nitekim Dicle Nehri üzerine yap›lan
Il›su Baraj›’na karfl› yürütülen genifl çapl› kampanya bu-
nu göstermektedir.

Bu ba¤lamda GAP, bir hükümetler politikas› de¤il,
bir devlet politikas› olarak görülmelidir. GAP için gere-
ken ad›mlar›n biran önce tamamlanmas› bu konudaki
tart›flmalar›n ortadan kalkmas›na imkân verecektir. Ay-
r›ca Suriye gibi bölge ülkeleriyle kurulan iyi iliflkiler göz
önünde bulundurularak, d›fl bask›lar oluflmadan Türkiye,
su konusunda inisiyatifini göstermeli ve bunu anlatmal›-
d›r.

Bölgedeki su k›tl›¤›n›n yak›n bir gelecekte krize dö-
nüflmesi ihtimali nedeniyle, Türkiye’nin su konusundaki
önemi ve a¤›rl›¤›n›n artaca¤› aflikârd›r. Bununla beraber
Türkiye’nin sorumluluklar› da artacakt›r. S›n›raflan sular
konusunda gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan ve daha çok afla-
¤› k›y›dafl ülkeleri destekler nitelikte olan kodifikasyon
çal›flmalar›n›n gelecek y›llarda yo¤unluk kazanmas›, ay-
r›ca Avrupa Birli¤i’nin de su konusundaki mevzuat ve
uygulamalar›n› oluflturmas› ve aday ülkeleri uygulama
kapsam›na almas› beklenmektedir. Bu durumda Türki-
ye’nin suya iliflkin projelerini biran önce tamamlamas›-
n›n ve su konusundaki uluslararas› geliflmeleri yak›ndan
izlemesinin ve su politikas›n› yeni geliflmeler ›fl›¤›nda
gözden geçirmesinin önemi ortaya ç›kmaktad›r.16
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