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Merkez Hakkında

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta bulunan bağımsız ve özel 

bir düşünce kuruluşudur. Bu merkezin temel hedefi, Ortadoğu ile ilgili dış siyasi 

mesele ve olaylar hususunda ve spesifik olarak Irak ile bağlantılı konular hakkında 

doğru ve realist perspektifler sunmaktır. Bu araştırma  merkezi, siyasal ve akademik 

alanlarda bağımsız analizler ile  pratik ve açık çözümler sunmaya gayret etmektedir. 

Irak’ın bölgesel ve uluslararası önemi ve bu ülkede birbirini takip eden olaylar, 

bölgedeki siyasi meseleleri takip etmeye çalışan birçok politik analiz ve perspektife 

kıyasla açık düşünsel yönlere gerek duymakta ve geçmiş yıllarda Irak’ın bölgesel ve 

küresel imajını kristalize eden genel çerçevenin ötesine geçme yeteneğinden yoksun 

durumdadır. Bu nedenle, Merkez bilimsel tarafsızlığa, şeffaflığa ve yaratıcılığa 

riayet eden yeni perspektifler sunmaya çalışmaktadır. El-Beyan Merkez’i Irak 

ve Ortadoğu’daki krizleri inceleme ve analiz  etme kapsamında araştırma yapıp 

siyasi karar vericilere kısa ve uzun  vadeli uygun çözümler ve işlevsel perspektifler 

sunmayı amaçlamaktadır.
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“Uluslararası su anlaşmalarının tarihi M.Ö. 2500 yılına kadar 
dayanmaktadır. Sümer site devletlerinden ikisi olan Lagaş ve Umma 
aralarındaki anlaşmazlığa sebep olan Dicle Nehri sorununu çözmek 
için bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma tarihte kendi türünün ilki 
olması bakımından önemlidir.”1

Bugün Ortadoğu’daki uluslararası su ortaklıkları tekrar büyük 
sorunlarla karşı karşıyadır Zira bölgede bulunan bazı ülkelerin 
nehirler boyunca çoklu projelere girme ihtiyacında olması ya da 
barajlar barajlar yaparak hoş olmayan su kesintilerine sebep olması 
sıkıntılar ortaya çıkartıyor. Buna örnek olarak: Irak-Türkiye arasında, 
Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı, Mısır-Etiyopya arasındaki Mavi 
Nil üzerindeki Büyük Etiyopya Rönesansı Barajı(Nahda Barajı olarak 
da bilinir) gösterilebilir.  

Söz konusu olan ülkeler mezkûr nehirlerden en üst seviyede verim 
alarak bu kaynakları kullanmak için projeler inşa etmeye başladılar 
veya geniş tarımsal alanları sulamak için veya elektrik santrali 
yaparak yararlandılar. Bu süreçten çıkan fazlalıkları da ihraç ederek 
faydalandılar.

1. UN Water for Life Decade 2005-2015; Transboundary waters; United Nations 
Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) - http://www.un.org/
waterforlifedecade/transboundary_waters.shtml.
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Özellikle deniz ya da nehirleri paylaşan uluslararası su ortakları 
arasında pek çok yasal sorun ortaya çıkmaktadır. Eğer söz konusu 
olan denizler ise, bu kara suları2 veya deniz sınırı ile ilgilidir. Burada 
denizcilik faaliyetlerini ve balıkçılık haklarını bu sınırlar belirler. Bu 
tür meseleler uluslararası anlaşma maddeleri ile belirlenir. Ayrıca 
anlaşmalar uluslararası kamu yasası ve uluslararası gümrük kuralları ile 
de uygun olurlar. Durum akarsularda son derece farklıdır. Uluslararası 
toplantılarda belirlenen şartlar ve anlaşmalar aynı nehri paylaşan iki 
ülke arasındaki hakları aşağıda ve yukarı kalanlar olarak paylaştırır.

Uluslararası anlaşmaların yönettiği, ülkeler arasında sınırları aşan 
nehirlere ait suların paylaşımı, tarafların istekleri ile tabi oldukları 
kongre ve anlaşmalara bağlıdır. Taraflar, maddeler ve şartlara bağlı 
olarak su haklarını paylaşır. Fakat taraflar bu anlaşma ve kongrelerde  
yer almamışsa herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bunun en iyi 
örneği 1997 Birleşmiş Milletler Kongresi’nin “Uluslararası Suların 
Gemicilik Dışı Alanlarda Kullanımı” üzerine olan ve Türkiye’nin 
imzalamadığı anlaşmadır. [Anlaşma 17 Ağustos 2014 tarihinde 
yürürlüğe girdi.]

Irak’ı besleyen Fırat ve Dicle Nehirlerinin her ikisi de sınırlarının 
dışında doğar. İki nehrin 98%’lik kısmı Irak’ta su tedarik etmek 
için kullanılır.3 Bu nehirler Türkiye ve Suriye’den bir takımbaraj ve 
engelleri aşarak gelir. Fırat Nehri’ne Irak’ta dökülen herhangi bir 

2. Kara suları: Deniz veya okyanus üzerinde egemen olan ülkenin haklarıdır. 
Buhaklar  balık alanlarını kontrol etme, gemicilik ve denizcilikte olduğu gibi 
doğal su ve kıyı kaynaklarının kullanımını içerir. Çoğu kıyı devleti denizlerde 
bu sınırı 12 deniz mili olarak alır ve bu kara suları limitlerini kendi ülkesine ait 
kabul eder. Kara suları uluslararası sınır anlaşmalarının konusu olduğu için her 
devletin kendi kıyısından birkaç mil ötesinde sınırı vardır. Bu miller boyunca 
devlet egemendir ve çeşitli anlaşmalara göre bu alanlar kararlaştırılmıştır. 
3. Barbooti, Evaluation of Quality of Drinking Water from Baghdad, Iraq. Science 
World Journal.
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besleyici akarsu bulunmaz. Ancak vadilerden gelen dönemsel yüzey 
suları ile beslenebilir. Dicle Nehri’ne ise dökülen çeşitli akarsular 
vardır: Küçük Zap, Büyük Zap, Habur Suyu, Diyala Nehri ve Al 
Athaim Nehri. Irak’a akan veya Irak’tan beslenen sınır ötesi suların 
oranı 70%’tir.4 

Bu iki nehrin Irak ve Türkiye arasında paylaşımı bağlamında 
Türkiye-Suriye arası ilişkiler ve eski sorunlar mevcuttur. Yıllar 
içerisinde iki ülke arasında bu sorunlara çare bulabilmek için ortak 
komisyonlar kuruldu. İki taraflı bir dizi anlaşmaya karşın Türkiye 
bu anlaşmaların çoğunluğuna uymamıştır.1947 yılında Türkiye iki 
nehrin izlenmeye başlanmasını ve buradan elde edilen ilgili verinin 
Irak ile paylaşılmasını kabul etti. 1980 yılında Türkiye ve Irak eski 
anlaşmaya bağlı kara suları hakkında yeni bir teknik komisyonun 
kurulmasına karar verdi. İki yıl sonra Suriye de bu komisyona katıldı5 
fakat bu adımlara karşın herhangi ortak bir sonuca ulaşılamadı. Dicle 
ve Fırat havzasından su paylaşan ülkeler bir süre Türk taahhütlerinin 
oyalamasından uzak kaldı. Irak’ın İran ile savaşına müteakiben savaşa 
ayrılan insani ve mali kaynaklar yıllar boyunca su meselesinin ihmal 
edilmesine sebep oldu.

1980’li yıllarda Türkiye, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde 22 baraj ve 
19 hidroelektrik santrali içeren 32 milyon dolarlık Güneydoğu Anadolu 
Projesine(GAP) başladı.6 Ortadoğu ve bölgede ekonomik ve politik gelişmeler, 
özellikle uluslararası suların gemicilik dışı alanlarda kullanımı anlaşmasına 

4. Hassan al Janabi, Iraq’s Minister for Water Resources, www.mowr.gov.iq/ar/
node/309.
5. Iraqi Ministries of Environment, Water Resources, Municipalities and Public 
Works, New Eden Master Plan for Integrated Water Resources Management in 
the Marshlands Area, 2006.
6. Barbooti, Evaluation of Quality of Drinking Water from Baghdad, Iraq. Science 
World Journal.
(*) 1997 BM Anlaşmasının 2. Maddesine göre “yüzey su sistemi ve fiziksel 
ilişkilerinden dolayı üniter bir birliktelik oluşturan  ve normalde ortak bir son noktaya akan sular.”
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bakış açısı bu dönemde belirsiz ve eksiktir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile 
Uluslararası Yasa Komisyonu, karasuları* kanununun denizcilik dışı alanlarda 
kullanımı üzerine çalışmak ve bu kanunların alanındaki son gelişmelere uygun 
hale getirilip yasalaştırılması için toplantı çağrısında bulundu.7 1997 yılında 
Birleşmiş Milletler Genel Kongresi özellikle sınırları aşan sular ve uluslararası 
yüzey ve yeraltı sularını korumayı amaçlayan, insanların artan su ihtiyaçlarını da 
göz önüne alan “Uluslararası Karasularının Denizcilik Dışı Alanlarda Kullanımını 
Düzenleme Yasasını” çıkarttı. Birleşmiş Milletler su kaynaklarını yönetme ve 
gelecek nesiller için korumaya yardım etmek için yeni bir plan geliştirdi. Anlaşma 
2014 Ağustos’unda Vietnam’ın onayından sonra yürürlüğe girdi. Zira madde 
36’da onaylama için gerekli sayı belirtilmişti. Türkiye ise anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi için herhangi bir çabada bulunmadı.

1997 Anlaşmasında Türkiye’nin Konumu

Irak’ta su durumu aslında hızla kötüleşirken, Irak ve Türkiye 
tarafından oluşturulan birkaç komisyonda, Irak Su Kaynakları 
Bakanlığı yetkilileri durumu hemen çözülmesi gereken bir mesele 
olarak ortaya koymaktaydı.  Su Kaynakları Bakanı Dr. Hasan el-Canıbi, 
meseleyi ortaya koyarken “Irak, Fırat ve Dicle Nehir havzalarından 
en düşük akımıalan ve ayrıca bölgedeki su sorunundan en çok 
etkilenen ülke” diyordu.8 Bakan demecinin devamında Irak’ın 
anlaşmadan payına düşen su miktarındaki azalmanın Türkiye’deki 
baraj yapımlarıyla yakından ilgili olduğunu belirtmekteydi. 
Ayrıca bölgeden ekonomik kalkınmayı desteklemek için ve iklim 
değişikliğini engellemek için artan su ihtiyacı da hali hazırda kapıda 
bekleyen sorunlardır.

Bu sırada Türkiye sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek 
bazı projeler üzerinde çalışıyordu. Fakat bu çalışmayı sürdürürken 
projelerin olumsuz tesirlerinden etkilenecek, ortak su yollarına sahip 

7. www.marefa.org.
8. Türkiye’nin Ilısu Barajı operasyonu üzerine Irak Su Kaynakları Bakanı ile bir 
röportaj, http://www.mowr.gov.iq/ar/node/309.
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olduğu Irak ve Suriye’ye yeterince dikkat etmiyordu. Türkiye kendi 
bölgesindeki tarımsal arazilerin sulanarak gıda elde edilmesi ve artan 
enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı hidroelektrik santrallerin 
sonuçları konusunda daha önce de bazı şikâyetlere hedef olmuştu.

Uluslararası suları paylaşan devletler arasındaki birkaç anlaşmanın 
hükümlerini tenkit edecek olursak Türkiye’nin bir yandan uluslararası 
su paylaşım anlaşmasının hükümlerine uymadığını görürken diğer 
yandan zarar verici bazı hareketler yaptığını müşahade ederiz. Ayrıca 
Türkiye bu projelerin trajik sonuçları hakkında yeterince dikkatli 
de davranmıyordu. Bu projeler konusundaki haklarını ise nehir 
kaynaklarının büyük çoğunluğunun kendi topraklarından çıkmasına 
dayandırmaktaydı.(Fırat Nehri’nin95%’i Dicle Nehri’nin ise 43%’ü) 
Böylece kendi yararına kullanmak içinyetkisinin olduğunu belirtiyordu. 

Irak’ın, Türkiye ile olan anlaşmasına bakış açısınagöre, 
Türkiye1946’da imzalanan su paylaşım anlaşmasına hiçbir zaman 
riayet etmedi. Zira bu anlaşmalara göre Türkiye nehirler üzerinde 
yaptığı veya yapacağı her türlü uygulama ve su akışı üzerine sonuçlarını 
Irak’a bildirmek zorunluluğundaydı.9 Buna karşın Türk tarafı yaptığı 
hareketleri açıklarken temel dayanağının, nehrin akışını daha iyi hale 
getirme isteği olduğunu belirtmekteydi. Bu arada şunu unutmadan 
söylemek gerekir ki Türkiye 1997 Birleşmiş Miller Genel Kurulunda10 
Su Yolları Anlaşmasına karşı oy veren üç ülkeden birisiydi.( Diğerleri 
Burundi Cumhuriyeti ve Çin idi)  Anlaşma eşit fayda ve sınırları aşan 
su yolları üzerindeki diğer ülkelere zarar vermeden kullanımı konu 
ediniyordu. Kısaca her ülke kendi bölgesindeki suları (nehir/akarsu) 
devamındaki ülkenin akışına zarar vermeden kullanabilirdi.
9. Protocol No. (1) regulating the waters of the Tigris and Euphrates, annexed 
to the Treaty of Friendship and Good Neighbourliness signed between Iraq and 
Turkey on 29/3/1946.
10. BM Uluslararası Suyolları Anlaşması, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/
english/conventions/8_3_1997.pdf.
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Türkiye petrol ve ticari ilişkiler de olduğu gibi bu meselede de 
Irak’ın iyi niyetine güveniyordu.  Fakat aynı zaman Türkiye kendini su 
yolları konusunda zor bir pozisyona sokmaktaydı. Zira diğer komşusu 
olan Avrupa Birliği’ne giriş konusunda engellerinden birisi de Irak ile 
olan su yolları meselesidir. AB genellikle Türkiye’nin Birliğe girişi 
konusunda engellerden biri olarak bu meseleyi gösteriyor.

Irak 1997/2014 Anlaşmalarından Nasıl Faydalanabilir?

Irak hali hazırda etkili şekilde pazarlık edecek gerekli şeylere 
sahip değil. Fakat karşılıklı diyaloglar ve haklarından istifade 
edebildiği uluslararası anlaşmalar sayesinde durumdan faydalanabilir. 
Belirlenmiş su payını kesin olarak almak için iki ülke arasında 
diplomatik kanallar da kullanılmalıydı.

Ilısu Barajı projesinin iki ülke arasında su portfolyoları arasındaki 
en tartışmalı mesele olduğu açıktır. Irak bu meseleyi Türkiye’nin baraj 
arkasındaki suyu herhangi bir önlem almadan ve hesap yapmadan 
sınırlandırdığını veIrak’taki su krizine yine bu barajın yol açtığını 
savunuyordu.

 Türkiye tarafından Irak’a verilen geçmiş güvencelere karşın 
sorun tekrar ortaya çıkmaktadır. Türkiye Büyükelçisi Fatih Yıldız 
konuyla alakalı olarak şu sözleri söylemiştir “Türkiye durumu tersine 
çevirmeksizin veya komşu ülkelere her türlü problem konusunda 
danışmaksızın herhangi bir önlem almayacaktır.”11 

 Türk tarafından Fırat ve Dicle Nehirlerine su akış hacmindeki 
azalma, düşen yağış miktarının azalmasıyla daha da azaldı. Büyük 
çevresel felaketlerin öncüsü olarak bataklık arazilerin kuruması ve 

11. Türk Baraj Projesi Irak’ı su kıtlığı konusunda tehlikeye sokuyor;/us-iraq-
turkey-dam/turkish-dam-project-threatens-rift-withiraq-over-water-shortages-
idUSKCN1J11YL.
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kırsal nüfusun göçmesi başı çekmekteydi.12   Güney Irak bölgesindeki 
tarımsal arazilerin yok olması insanların karşılaştığı diğer sorunlardan 
biridir. Özellikle Irak’ın geçtiğimiz yıllarda kendi tarımsal ürünleri 
arpa, buğday ve pirinç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı 
yatırımlar Türkiye’nin eylemlerinden sonra zarar gördü. Türkiye bu 
alanları kuraklığa maruz bırakıyor ve tarım alanı olarak uygunsuz 
hale gelmesine yol açıyor.

GAP, Türkiye’nin politik meselelerde ilgili komşularıyla ilişkisini belirleyen en 
temel etkenlerden birisidir. Fakat Irak, uluslararası toplumun yardımı, Birleşmiş 
Milletlerdeki temsilcilikleri ve diğer uluslararası kurumların desteği ile Türkiye 
üzerine baskı kurarak 1997 anlaşması vasıtasıyla su sorununu çözebilir. Buna ek 
olarak ticari ilişkilerde pazarlık için kullanılabilir. Ayrıca anlaşmanın Irak lehine 
düzenlenmesine neden olacak ve Türkiye’yi bağlayacak önemli noktalarını bu 
kısımda özetleyebiliriz13: 

• 5, 6 ve 10. madde su yollarına ortak olan devletler arasında su 
kaynaklarının adil ve tarafsız kullanımını temin eder. Ayrıca bu 
maddeler tüm taraf devletlerin su yollarının mantıklı, verimli 
şekilde kullanımı için gerekli şeylerin tamamını, tüm yönleriyle 
nazarı dikkate alıyor.

• Anlaşmanın 21. Maddesi uluslararası su yolu yönünün 
değiştirilmesi veya akan suyu azaltarak diğer devletlere zarar 
verecek hareketleri yasaklamayı hedefliyor. Buna ek olarak 
Uluslararası Adalet Divanı’nın 1949 yılındaki “Korfu Boğazı” 
kararına göre: bir ülke uluslararası bir su yolundan istifade 
ederken başka ülkelerin zarar görmesinden sakınmalıdır.14

12. Joost Jongerden, Dam and Politics in Turkey: Utilizing Water, Developing 
Conflict, Middle East Policy Council.
13. Uluslararası suların gemicilik dışı alanlarda kullanımı; https://mepc.org/.
dams-and-politics-turkey-utilizing-water-developing-conflict;
https://www.marefa.org.
14. https://gulfnews.com/news/mena/iraq/turkish-dam-project-deepens-anxiety-
in-iraq-overwater-shortages-1.2232391
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• Anlaşmanın 8. Maddesi temelde su yolları konusunda karşılıklı, 
eşit egemenliğe dayalı işbirliğini zorunlu tutuyor.  Uluslararası 
su yollarının en uygun ve en faydalı şekilde kullanımına  
ulaşmak için müşavere toplantıları ve devletler arası projeler 
planlamalıdır. İşbirliğinin barışçıl şekilde devam etmesi 
ve sorunların ortadan kalkması için ilgili önlem ve usuller 
oluşturulmalıdır.

Anlaşma maddeleri ortak kullanılan su yolları üzerindeki devletlerin 
işbirliği prensibine dayanır. Ayrıca bu anlaşmada uluslararası işbirliği 
yasası, uluslararası anlaşmazlık ve çatışmaları çözmek için temelde 
iyi niyet, karşılıklı fayda ve egemenler arası eşitlik ilkelerine dayalı 
çözümlere işaret ediliyor. Anlaşma aynı zaman su yollarının kullanımı 
sırasında devletleri en verimli şekilde istifade etmekle zorunlu tutuyor. 
İlgili diğer ülkelerde kullanım sırasında diğer devletlerin çıkarlarına 
zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Irak’ın bu anlaşmadan nasıl yararlanabileceği ise komşusu Türkiye ile kuracağı 
kalıcı diyalog ve uluslararası topluluğun önünde, su paylarına dikkat edilecek bir 
bağlayıcılığa dayanmaktadır. Bunun yanında su kaynaklarının düzenlenmesinde 
barışçıl ve yasal anlamda taahhütler ve bu kaynakların yeterli bir şekilde 
korunması gerekiyor. Ayrıca Türkiye’nin de su yolları üzerindeki devletlerle 
birlikte tüm ülkelere ekonomik faydalar sağlayacak yatırım ve projelere bağlılık 
göstermesi gerekiyor. Ayrıca düzenli olarak ortak havza ve barajların durumları 
hakkında bilgiler paylaşılması da hükümlerle belirlenmelidir.

Türkiye’nin, Suriye ile birlikte ortak bir komiteye dâhil olup, saygılı 
ortaklar arasında çıkacak sorunlara odaklanması gerekmektedir. 
BM’nin iyi niyeti ile birlikte anlaşmaya katılan ülkelerin de buna 
tamamen bağlı olması gereklidir. Fırat ve Dicle Nehri’ne bu anlaşma 
yapıcı uygulamalar ile birlikte tatbik edilmelidir.


