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ÖZ 
 
 

Silahlı çatışmaların çıkmasıyla devletler arasındaki barış zamanındaki ilişkiler 
bozulur ve uluslararası nehirlerin barış hukuku tarafından belirlenen statüsünde 
belirsizlik hakim olur. Uluslararası nehirlerin suları ve bunlara bağlı tesisler 
çatışmalar sırasında askeri hedef teşkil edebilir veya bir silah olarak kullanılabilirler. 
Bu durumda uluslararası nehirler hukuku, uluslararası insancıl hukuka gönderme 
yapmanın dışında pek az bir koruma sağlar. Bu yüzden, son çeyrek yüzyılda üç 
körfez savaşına maruz kalan Dicle ve Fırat nehirleri, lex specialis ilkesi uyarınca jus 
in bello hükümlerince korunmalıdır. Tez, uluslararası insancıl hukukun Dicle ve Fırat 
nehirlerine doğrudan veya dolaylı olarak uygulanabilecek ahdi ilke ve kurallarını 
inceler. Burada suyun müstakil ve münhasır kurallarla korunması sözkonusu 
değildir; çünkü su, sivillerin hayati ihtiyaçlarını karşılamak ve sivillere karşı bir silah 
olarak kullanılmasını sınırlamak üzere dolayısıyla korunur. Bunun ötesinde çevresel 
korumayı sağlayan ahdi hükümler, sınırlı uygulamaya sahiptir ve henüz bu 
andlaşmalara taraf olmamış Dicle ve Fırat’a kıyıdaş devletler için teamüli 
bağlayıcılıktan yoksundur. Bu sebeple, bu nehirleri korumak için, savaşın 
düzenlenmesinde teamül hukukunun ayırım, askeri gereklilik, orantılılık ve insani 
ilkelerine dayanmak gerekir. 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
The outbreak of armed conflict will rapture the peacetime relations of states, bringing 
uncertainty to the legal status of international rivers, governed by the law of peace. 
The waters of international rivers and related installations can be a military target as 
well as a weapon during the hostilities. The law of international watercourses offers 
little protection but making a revoi to international humanitarian law. Therefore, the 
legal status of the Tigris and Euphrates rivers, having been subjected to three Gulf 
wars in the last quarter of a century, seeks protection in jus in bello under the 
principle of lex specialis. The thesis examines the conventional rules and principles 
of international humanitarian law which can be applied to the Tigris and Euphrates 
rivers and their waters directly or indirectly. The legal protection afforded to water is 
by no means autonomous as international humanitarian law treats water in so far as it 
meets the vital needs of civilians and its use can be regulated as a means of warfare, 
directed against the civilians. Furthermore, those of conventional provisions, which 
offer environmental protection, are limited in scope of application and lack in 
customary value for the riparian states of the Tigris and Euprates rivers not yet party 
to such conventions. Reliance, then, has to be placed on the customary principles of 
distinction, military necessity, proportionality and humanity in regulating warfare to 
safeguard these rivers. 
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GĐRĐŞ 

 

Dicle ve Fırat Nehirleri son çeyrek yüzyılda üç önemli savaşa maruz 

kalmıştır.1 Her silahlı çatışmada olduğu gibi, savaşın tahrip gücünün insan yaşamı ve 

sağlığına olduğu kadar, doğal çevresi için de fevkalade ciddi bir tehlike kaynağı 

olduğu gerçektir. Bu uluslararası ihtilafların her biri, doğrudan veya dolaylı olarak 

Dicle ve Fırat havzası üzerinde olumsuz etkilerde bulunmuş, kısa ve uzun dönemli 

çevresel zararlarlara neden olmuştur. Ancak, bu savaşlardan hiçbiri kıyıdaş devletler 

arasında bu nehirlerden su paylaşımı yüzünden çıkan bir anlaşmazlık sonucu 

yapılmamıştır.2 Bu bakımdan inceleme konumuz, jus ad bellum, yani savaşın 

kaynağının Dicle ve Fırat nehirleri olduğu ve bunlar yüzünden savaşıldığı zaman 

yapılan saldırı veya düşmanca kullanımların BM Şartı uyarınca kuvvet kullanma 

yasağını ihlal edip etmediği konusu değildir.3 Ancak tez bunun yerine, uluslararası 

hukukta Dicle ve Fırat nehirlerinin savaş zamanındaki statüsünü belirlemeyi amaçlar. 

Bu bakımdan ilk inceleme birinci bölümde, uluslararası nehirler hukukunun, eğer 

varsa, silahlı çatışmalar sırasında uygulanacak ilke ve kurallarını araştırmakla başlar 

ve uluslararası hukukun savaş halini düzenleyen hususi alanı ile arasında bir ilgi 

kurmayı amaçlar. Dicle ve Fırat nehirleri bu savaşların mağduru durumuna düşerken, 

savaşan devletler tarafından savaşın bir aracı olarak kullanılmış ve askeri saldırıların 

doğrudan veya dolaylı hedefi haline gelmiştir. Bu nedenle jus in bello kuralları 

bakımından, uluslararası insancıl hukukta nasıl bir korunmadan yararlanabileceği 

hususu tartışılacaktır. Bununla beraber, silahlı çatışmaların başlamasıyla su 

kaynaklarının barış zamanındaki statüsü bir belirsizliğe sürüklenir. Đnsancıl hukukta 

bu statünün tespit edilmesi, iki farklı açıdan korunmayı sağlıyabilir. Tezin ikinci 

bölümü, sivil halkın ve bunların sahip olduğu mal ve mülkün korunması 

                                                
1 Đran ve Irak arasındaki 1980 ve 1988 arasındaki savaş, 1991 yılında ABD’nin liderliğindeki 
koalisyon ile Irak arasındaki 1. Körfez Savaşı ve 2003 yılında ABD ve Đngiltere’nin diğer bazı 
devletlerle birlikte Irak’a karşı 2. Körfez Savaşı. 
2 Nehirlerin savaşın sebebi olması potansiyeli hakkında bkz.: Peter H. Gleick, “Water and Conflict: 
Fresh Water  Resources and International Security”, Global Dangers: Changing Dimensions of 
International Security, Edited by Sean M. Lynn-Jones & Steven E. Miller, (Cambridge, 
Massachusetts: the MIT Press, 1995), s.84 v.d. 
3 Cristopher Greenwood, “Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Nuclear Weapons Advisory Opinion”, 
International Law, The International Court of Justice and Nuclear Weapons, Edited by Laurence 
Boisson de Chazournes & Philippe Sands, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), s.247 v.d. 
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çerçevesinde hangi ilke ve kuralların tatlı su kaynakları ve dolayısıyla nehirlere 

uygulanacağını uluslararası insancıl hukukun hem andlaşmalar ve hem de teamüli 

gelişimi içerisinde inceleyecektir. Üçüncü bölümde ise, çevresel bir bakış açısı ile, 

doğal çevrenin bir parçası olarak uluslararası nehirlerin insancıl hukukta ne tür bir 

korunmadan faydalanabileceği ve bu konuda uluslararası çevre hukukunda meydana 

gelen gelişmelerin insancıl hukuk bakımından etkilerinin ne olacağı araştırılacaktır. 

Ancak tez, uluslararası insancıl hukukta Dicle ve Fırat nehirleri bakımından 

yapılacak uygulamalı bir incelemede, kendi içinde birtakım problemleri beraberinde 

getirmiştir. Burada karşılaşılan en büyük sorun, bu konuda uluslararası hukukun 

nehirleri ve savaşı düzenleyen değişik alanlarında yapılan teorik araştırma ve 

incelemelerin, bir pratik çalışma olarak Dicle ve Fırat nehirlerinin silahlı çatışmalar 

sırasındaki statüsüne uygulanması teşebbüsünde ortaya çıkmıştır. Bilindiği kadarıyla, 

bu üç savaşın hiç birinde Dicle ve Fırat nehirlerinin açık askeri hedef olarak 

gösterilip, doğrudan saldırıya uğradığına dair iddia edilen ve kanıtlanmış bir vakıa 

olmadığı gibi, savaşan devletler tarafından savaşın bir aracı olarak dolayısı ile 

kullanıldığı veya herhangi bir saldırıdan ‘yaygın, uzun vadeli veya ağır’ bir zarar 

gördüğüne dair bir bilgi veya emare de yoktur. Uygulamadaki bu bilgi eksikliği, ilgili 

konular içerisinde uluslararası hukukun genel araştırma ve incelemelerimizi Dicle ve 

Fırat örneğine indirgemeyi farazi senaryolar şeklinde yapmak zorunluluğunu 

getirmiştir. Teorik bulguları hayali sorunlara indirgemenin ve bunlarla örneklemenin, 

bilimsel ciddiyete şüphe karıştıracağı düşüncesi ile, tez boyunca incelemelerimiz 

uluslararası hukukun Dicle ve Fırat nehirlerine bir silahlı çatışma zamanında 

getirebileceği koruma şemsiyesinin teorik araştırması ve ulaşılan bulguların soyut 

düzeyde ifadesi ile sınırlı tutulmuş ve ancak yeri geldiğinde somut olayda 

uygulanması söz konusu edilmiştir. Bunun yerine bu üç savaşın, Dicle ve Fırat 

nehirlerinin Irak devletinin ülke toprakları üzerinde kalan kesimlerine olan etkisi ve 

bunların uluslararası hukuk bakımından ilgisi, Giriş bölünün devamında okuyucunun 

bilgisine sunulacaktır. Bunun yanısıra uluslararası savaş hukuku, çatışmalar hukuku 

ve insancıl hukuk bakımından bazı kavramsal açıklamalar da yine bu bölüm içinde 

incelenecektir. 
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Körfez Savaşlarının Dicle ve Fırat Nehirlerine Etkisi 

 

2003 Mart/Nisan tarihli Đkinci Körfez savaşını takip eden günlerde BM Çevre 

Programı, Đsviçre Hükümetinin insiyatifi ile4, Irak’ın savaş sonrasındaki çevre 

durumunu belirlemek ve insani yardımları koordine etmek amacıyla kurduğu bir 

çalışma gurubu savaşın Irak’a olan çevresel etkileri üzerinde bir rapor hazırlamıştır.5 

Bu raporun değerlendirmesinde, 1980 yılında başlayan ilk Iran-Irak savaşına kadar, 

Irak’ta kişi başına tatlı su kaynaklarının kullanımı ve atık suların işlenmesi 

hususunda dünya standartlarında sağlıklı dağılımı içeren bir sistemin varlığından 

bahsedilmektedir. Ancak bu üç savaş sonrasında, su kaynaklarında aşağıdaki temel 

problemler tespit edilmiştir: 

(i). Dicle ve Fırat Nehirlerinin yukarı kesimleri üzerinde bulunan büyük barajların 

aşağı kesimlere olan olumsuz etkileri, 

(ii). Irak’ın sulak alanlarının (wetlands) bilinçli olarak kurutulması, 

(iii). Yerüstü su kaynaklarının kanalizasyon ve diğer atıklarla ciddi bir şekilde 

kirlenmesi, 

(iv). Savaştan zarar gören su dağıtım şebekesi ve bunların yetersiz bakım ve onarımı, 

(v). Dengesiz ve sürdürülemez sulama uygulamaları ve zayıf bakım sonucu 

toprakların asitlenmesi ve minerallerin artması veya suyla doldurulması, 

(vi). Yeraltı su kaynaklarının petrol yüzünden kirlenmesi tehlikesi.6 

1980 ve 1988 arasındaki Đran-Irak savaşının su kaynaklarına olan etkisi, genel 

savaş tahribatının dışında, yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal silahların potansiyel 

çevresel etkileri bakımından olmuştur. Ayrıca Şatt-ül Arap deltasında palmiye 

ormanlarının bu savaş sırasında tahrip edilmesinin, nehirin ekosistemi üzerinde 

olumsuz etkileri gözardı edilmemelidir.7 1991 senesindeki Birinci Körfez savaşı ise, 

en büyük etkisini koalisyon güçlerinin havadan yoğun bombalaması sonucu içme 

suyu kaynakları ve sistemine verilen zararlar bakımından göstermiştir. Bunun 

                                                
4 Swiss Ministry of Foreign Affairs, Swiss Agency for Development and Cooperation, Summary 
Report on the Humanitarian Meeting on Iraq, held in Geneva on 15/16 February 2003, (nüshası 
yazarın dosyasında). 
5 United Nations Environment Programme, Desk Study on the Environment in Iraq, (Nairobi: 
UNEP, 2003). 
6 A.e., s.28. 
7 A.e., s.52-5. 
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yanısıra Dicle ve Fırat nehirleri ile bunların kolları üzerinde bulunan bazı askeri 

tesislerin saldırıların hedefi olması ve imha edilmesi nedeniyle, bu nehirlerde önemli 

boyutlarda çevresel zararlar meydana gelmiştir.8 Rapor, özellikle koalisyon 

güçlerinin havadan yaptığı saldırıların, su dağıtım ve işleme sistemlerini tahrip ettiği 

ve şehir kanalizasyonlarının hiç bir arıtıma tabi tutulmadan atıkların yeniden içme 

suyu kaynaklarına karıştığını belirtmektedir.9 Bu hususta insancıl hukuk bakımından 

sonuçlar doğurabilecek ciddi bir iddia, ABD’nin bu nehirlerden sağlanan içme suyu 

kaynaklarını ve atık suların arıtım sistemlerini bilinçli bir şekilde askeri saldırıların 

hedefi yaparak, sivil halka zarar vermesidir.10 Nitekim, bununla ilgili başka iddialar, 

müttefiklerin Irak’ın sekiz tane çok amaçlı barajını askeri hedef olarak kabul ederek, 

sürekli havadan bombalamaya tutması ve yedi ana su pompa istasyonundan dördünü 

ile, otuzbir içme suyu dağıtım ve kanalizasyon atıklarının arıtım tesislerini imha 

etmesidir.11 2003 Mart/Nisan aylarındaki Đkinci Körfez savaşında ise, raporun ilk 

bulgularına göre, ABD ve Đngiltere yoğun bir şekilde Irak’ın özellikle büyük 

yerleşim merkezlerine içme suyu sağlayan tesislerini ve kanalizasyon şebekesini 

hedef almış ve muazzam zararlar vermiştir.12 Nitekim, Đngiliz Savunma Bakanlığı 

birden fazla amaçlı kullanımlara sahip sivil hedeflerin meşru hedefler teşkil ettiği 

için, Irak’a elektrik sağlayan hidroelektrik santrallerine saldırılmasını öngören askeri 

planların bulunduğunu teyit etmiştir.13 Greenpeace, BM/Dünya Bankasını kaynak 

göstererek, 2003 tarihli Đkinci Körfez savaşı sonrasında Irak’ın su sorunları açısından 

savaş öncesine oranla yüzde elli daha kötüye gittiğini ve su sistemlerinin savaştan 

çok ciddi hasarlar aldığını, içme su kaynaklarının kirlendiğini bildirmiştir. 

Kanalizasyon atıklarını arıtan tesislerin çökertilmesi sonucu, lağımların doğrudan 

Dicle ve Fırat nehirlerine akıtıldığı ve sadece Bağdat şehrinden bu nehirlere günde 

                                                
8 A.e., s.56-63. 
9 A.e., s.65. 
10 Iraq Water Treatment Vulnerabilities (U) as of 18 January 1991, 
http://www.gulflink.osd.mil/declassdocs/dia/19950901/950901_511rept_91.html 
11 Felicity Arbuthnot, “Allies Deliberately Poisened Iraq Water Supply in Gulf War”, Sunday Harold, 
(Scotland), Sunday, 17 September 2000. 
12 United Nations Environment Programme, Desk Study on the Environment in Iraq, (Nairobi: 
UNEP, 2003), s.71. 
13 Jo Dillon, “Iraqi Water and Sanitation Systems Could be Military Target, Says Ministry of 
Defence”, The Independent (UK), 2 February 2003.  
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300,00 ton kanalizasyon atığının boşaldığı tahmin edilmektedir.14 Bunlarla birlikte 

bir başka çok önemli sorun ise, hem Birinci ve hem de Đkinci Körfez savaşı sırasında 

ABD ve Đngiliz askeri güçlerinin Irak’a yönelttikleri hava saldırılarında kullanılan 

seyreltilmiş uranyum bombalarıdır. Özellikle Đkinci Körfez savaşı sırasında ABD, 

Kosova’da kullandığı 9 metrik ton ve Bosna’da kullandığı 3 metrik tona kıyasla, 290 

metrik ton seyreltilmiş uranyum bombaları atmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, bu 

bombaların asker ve sivil tüm yaşayanlar üzerinde kısa ve uzun dönemli olmak üzere 

son derece vahim etkileri olduğunu tespit etmiştir.15 Bunun uzun vadeli bir etkisi, su 

kaynakları üzerindedir. Özellikle zaman içerisinde paslanma ve metal parçalarının 

erimesi sonucu, radyoaktif kirlenmenin yağmur ve yeraltı sularıyla nehirlere ve 

bunlardan akan sulara geçerek kirletmesi olasılığının fevkalede yüksek olduğu kabul 

edilmelidir.16 Seyreltilmiş uranyum bombalarının böylesi etkileri, ABD tarafından 

NATO şemsiyesi altında 1999 senesinde Kosova savaşı sırasında Yugoslavya’ya 

karşı havadan saldırılarda kullanmasını soruşturmak üzere kurulan komitenin, Eski 

Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı makamına sunduğu nihai 

raporunda açıkça belgelenmiştir.17 Genel olarak bu savaşların Irak’ın doğal çevresi 

ile, Dicle ve Fırat nehirlerinde neden olduğu olumsuz etkiler,18 tezin uluslararası 

hukukta belirlemeye çalıştığı ilgili kuralların yasaklamayı amaçladığı sonuçlardır. 

Ancak bunların hukuken meşru olmasına ilişkin değerlendirmeler, ya savaşın icra 

edilmesi sırasında yapılan her bir silahlı saldırı bakımından, ya da savaşın yarattığı 

toplu sonuçlar bakımından yapılabilir. Uluslararası çatışmalar hukukunda sözkonusu 

yasakların hangisinin ihlal edilmiş olduğunun araştırmasını her bir saldırı ve hedef 

açısından yapmak, delillerin tespiti ve ispatı açısından kolaylık sağlayacaktır. Öte 

yandan, savaşın toplu sonuçları bakımından savaşan devletlerin silahlı saldırıların 

                                                
14 Greenpeace International Press Report, January 2004, 
 http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/iraq-january-2004-the-impa.pdf 
15 United Nations Environment Programme, Desk Study on the Environment in Iraq, (Nairobi: 
UNEP, 2003), s.68-9 ve 80-2. 
16 ICRC, “Comments on Depleted Uranium Munitions”, (2001) 842 Int’l Rev. Red Cross, s.543-5. 
17 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 
Campaign Against The Federal Republic of Yugoslavya, para.15, 
 www.un.org/http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm 
18 United Nations Environment Programme, Assessment of Environmental ‘Hot Spots’ in Iraq, 
(Nairobi: UNEP, 2005), b.a. 
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icra edilmesini bu kural ve ilkelerin ihlali yasağına sokmak, pek çok açıdan 

varsayımlara dayanacağı için uygulamada fevkalade güçlük arzeder. 

 

Tarihsel ve Kavramsal Farklılıklar 

 

Savaş hukukunun tarihi ve kaynakları eski medeniyetlere kadar uzanır19, ama 

modern uluslararası hukukun içerisinde başlangıcı ancak 19. yüzyılın ortalarında 

olmuştur.20 Yüzyıllar boyu savaşlar belli ortak anlayışlar ve inançlar doğrultusunda 

centilmenlik kuralları çerçevesinde yürütülmüştür, fakat silahlardaki teknolojik 

gelişme, savaşın tehlikeleri ve imha kabiliyetini arttırdığı oranda insani olmayan 

sonuçları bakımından duyulan kaygılarıda beraberinde getirmiş ve ilk kez Grotius 

tarafından savaşın haklılığı ve bunun icra edilmesinde uyulması arzu edilen kurallar 

derlenerek, bu günkü uluslararası hukukun temelini oluşturmuştur.21 Klasik anlamda 

savaş, iki veya daha çok devlet arasında silahlı kuvvetleri kullanarak yapılan 

çatışmadır ve amacı birinin diğerini yenerek, zaferle barış şartlarını kaybedene 

yüklemesi olarak tanımlanmıştır.22 Ancak savaşın klasik tanımı içerisinde silahlı 

saldırı ve buna ilişkin niyet ve savaş kararı gibi şekli unsurlar, bunlardan yoksun olan 

başka türlü düşmanca saldırıları ve masum insanlar üzerindeki etkilerini ihmal 

etmekte olduğu farkedilerek eleştirilmiştir23 Đbanga, klasik uluslararası hukuk 

doktrininde savaşın tanımı içerisindeki şekli unsurların, bazı durumlarda devletler 

arasında meydana gelebilecek düşmanca davranışların mağdurlarına teknik olarak 

savaş hukukunun uygulanmasını engellemesi yüzünden, daha geniş anlamı olan 

“silahlı çatışmalar” kavramının kullanılmasının tercih edildiğini ifade etmektedir.24 

Dolayısıyla modern anlayış, savaş hukuku kavramının şekli unsurlarında saklı olan 

                                                
19 C.F. Amerasinghe, “History and Sources of the Law of War”, (2004) 16 Sri Lanka JIL., s.263-9. 
20 Karma Nabulsi, Traditions of War: Occupation, Resistance, and the Law, (Oxford: Oxford 
University Press, 1999), s.4-18. 
21 Üçüncü kitabın Đngilizce çevirisi için bkz.: Hugo Grotius, “The Law of War and Peace”, The Law 
of War: A Documentary History-Volume I, Edited by Leon Friedman, (New York: Random House, 
1972), s.16-146. 
22 Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law: A Treatise, Vol. II.-Disputes, War, and 
Neutrality, Seventh Edition, (London: Longmans, Green and Co., 1948), s.202. 
23 Yoram Dinstein, War Aggression and Self-Defence, Third Edition, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001), s.4-14. 
24 Michael Ibanga, “Concept of Armed Conflict in Public International Law: Some Reflections”, 
(2002) 12 Sri Lanka JIL., s.108. 
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resmiyet fikrine, (mesela savaşın resmen ilan edilmesi ve sadece egemen devletler 

arasında yapılması gibi) hukukun uygulama kapsamını her tür çatışmalarda 

düşmanca eylemlerden mağdur olanlara genişletmek amacı ile rağbet etmemektedir. 

Bununla insani unsurların savaş hukukuna eklenmesi amaçlanmıştır. Đnsani 

düşünceleri uluslararası normlar halinde düzenlemek, 1899 ve 1907 La Haye ve 1949 

Cenevre Sözleşmeleri’nin amaçlarından biri olmuştur. Uluslararası hukukun 

gelişmesinde, kuvvet kullanmanın yasaklanması ile, dikkatler devletlerin savaş 

açmasının hukuken meşru olup olmadığı jus ad bellum tartışmasından, savaşın icra 

edilmesi sırasında sivil halkın ve sivil nesnelerin korunmasına, yani jus in bello’a 

kaymıştır.25 Bu farkı vurgulamak üzere, Kızıl Haç’ın başını çektiği yeni hukuki 

yapılanma hareketinde artık uluslararası insancıl hukuk tabiri kullanılmaktadır. Bu 

yeni tanımlamaların kapsamı, savaş hukuku kurallarını, resmi anlamda devletin taraf 

olmadığı iç savaşlarla, devletler tarafından resmen ilan edilmeyen çatışmalara 

genişletilmektedir.26 Ne var ki, Detter bu ayrımların kavramsal kargaşanın ötesinde 

gerçekte hiç bir pratik amaca hizmet etmediği gerekçesi ile eleştirmektedir.27 

Kanımızca, uluslararası savaş hukuku, uluslararası çatışmalar hukuku ve 

uluslararası insancıl hukuk uluslararası hukukun barış zamanındaki kurallarının 

karşısında, savaşın başlaması ile ortaya çıkan yeni bir hukuki statüyü düzenlemek 

üzere var olan aynı ilke ve kuralları temsiller ve buradaki gerçek ayırım daha ziyade 

jus ad bellum (savaşın hukuken meşru olması) ile jus in bello (savaşın icra 

edilmesinin düzenlenmesi) arasındadır. Tez konusu, savaş zamanında Dicle ve Fırat 

nehirlerinin statüsünü belirleyecek hukuki çerçeveyi araştırmak olduğu için, jus in 

bello içerisinde uluslararası nehirlerin korunmasını sağlayacak ahdi veya teamüli 

hukuk ilke ve kurallarının neler olduğunu gösterirken, bu üç kavramı uygun görülen 

yerlerde değiştirerek kullanılacaktır, çünkü çatışma ve savaş veya çatışma hukuku ve 

insancıl hukuk arasında içerdiği kurallar bakımından, bunların hepsi savaş hukukuna 

dahil olduğu için, bir fark gözetmek mümkün değildir. 

 

 
                                                
25 A.e., s.113. 
26 A.e., s.115-6. 
27 Ingrid Detter, The Law of War, Second Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 
s.17-20. 
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BÖLÜM 1.  

ULUSLARARASI NEHĐRLER HUKUKUNDA SAVAŞ HALĐ 

 

1.1. GĐRĐŞ 

 

Silahlı çatışmaların çıkması ile devletler arasında barış zamanındaki ilişkiler 

bozulur ve bunun yerine uluslararası hukukun savaşı düzenleyen hususi kuralları 

ortaya çıkar. Dicle ve Fırat nehirlerinin savaş zamanındaki hukuki statüsünü 

belirlemek için ilk yapılması gereken, uluslararası nehirler hukukunda bu hali 

düzenleyen özel ilke ve kuralların var olup olmadığının araştırılmasıdır. Uluslararası 

hukukun bu özel nitelikteki kuralları uluslararası andlaşmalardan kaynaklanabileceği 

gibi, devletlerin uygulamalarının bir sonucu olarak da meydana gelebilir. Bu 

bölümde ilk inceleme konusu, uluslararası nehirler hukukunda savaş halini 

düzenleyen özel kuralların varlığını çok taraflı evrensel andlaşmalar içinde 

araştırmaktır. Đkinci alt başlık ise, savaşın uluslararası nehir anlaşmaları üzerindeki 

etkisini, genel anlamda uluslararası andlaşmaların savaş zamanındaki statüsünün bir 

uzantısı olarak araştırır. Son olarak, uluslararası andlaşmalar ile kapsanmayan 

durumlarda, Dicle ve Fırat nehirlerinin savaş zamanındaki hukuki statüsünün 

belirlenmesinde uluslararası teamül hukukunun oynayacağı rolün ne olabileceği, 

Martens Şartı bağlamında incelemeye tabi tutulacaktır. 

 

1.2. ÖZEL KURALLARIN VARLIĞI 

 

Uluslararası nehirler hukukunun tarihsel gelişimi, genel olarak sınıraşan suların 

kıyıdaş devletler tarafından gerek ulaşım gerekse ulaşımdışı ekonomik amaçlarla, 

barışcıl nitelikte kullanılması sorunları üzerinde çıkan anlaşmazlıklar etrafında 

yoğunlaşmıştır.28 Uluslararası tatlı su kaynakları ve bunlarla bağlantılı su tesislerinin 

bir savaş sırasındaki statüsü ve korunması ise, benzeri bir hukuki ilginin odağı 

                                                
28 Herbert Arthur Smith, The Economic Uses of International Rivers, (London: P.S. King & Son 
Ltd., 1931), s.1 v.d.; Cem Sar, Uluslararası Nehirlerden Endüstriyel ve Tarımsal Amaçlarla 
Faydalanma Hakkı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.303, (Ankara: 
Sevinç Matbaası, 1970), s.2 v.d.: Stephen McCaffrey, The Law of International Watercourses: 
Non-Navigational Uses, (Oxford: Oxford University Press, 2001), s.58 v.d. 
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olmamış ve uluslararası nehirler hukukunda bu alanda herhangi bir özgün gelişme 

sağlanamamıştır.29 Bu konudaki ilk sistematik araştırma ve çalışma, Uluslararası 

Hukuk Derneği’nin (UHD) 1966 yılında kabul ettiği Uluslararası Nehirlerin 

Sularından Yararlanmalar Hakkındaki Helsinki Kuralları’nı30 takip eden, 

Uluslararası Su Kaynaklarına dair Đkinci Komite döneminde Profesör Berber’in 

raportörlüğünde hazırlanan raporlar31 ile, burada varılan sonuçların kabul edildiği 

1976 tarihli Silahlı Çatışma Zamanlarında Su Kaynakları ve Su Tesislerinin 

Korunmasına Dair Madrid Kararı32 olarak gösterilir. UHD’nin 1976 tarihli Madrid 

Kararı, uluslararası nehirler hukukunda “suyun korunmasına ilişkin açık özel 

kuralların –de lege lata- mevcut olmadığı”33 esasından hareket ile, ancak hukukun 

tedrici gelişimi içerisinde de lege ferenda mahiyetinde bir görünüm arzeder. 

Halihazırda, uluslararası hukukta iki veya çok taraflı andlaşmalarla hususi bir 

düzenlemeye tabi durumların dışında, bu esastan ayrılmayı haklı gösterecek bir 

teamüli gelişme henüz sağlanamamıştır. Ancak bunun bir istisnası olarak genel 

nitelikte görülebilecek 1997 tarihli BM Uluslararası Suyolları Hukuku Sözleşmesi34, 

bu alanda uluslararası hukukun hem nispeten kodlaştırma, ve hem de tedrici 

gelişiminin bir ifadesi olarak yakından incelenmesi gereken çok taraflı bir 

andlaşmadır. 

 

1.2.1. 1997 BM Uluslararası Suyolları Hukuku Sözleşmesi 

 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Mayıs 1997 tarihinde kabul 

edilerek imzaya açılan Uluslararası Suyollarının Ulaşımdışı Kullanımları Hukukuna 

                                                
29 Friedrich J. Berber, "Intermediate Report on the Protection of Water Resources and Water 
Installations in Times of Armed Conflict”, International Law Association (ILA), Report of the Fifty-
sixth Conference, Held at New Delhi, December 29th, 1974 to January 4th, 1975, (London: ILA, 
1976), s.129 ve 131. 
30 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-second Conference, Held at Helsinki, 
August 15th to August 20th, 1966, (London: ILA, 1967), s.484. 
31 Berber (1974), “Intermediate Report”, bkz.: yuk. not.29; Friedrich J. Berber, “The Protection of 
Water Resources and Water Installations in Times of Armed Conflict”, International Law Association 
(ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, August 30th, to September 4th, 
1976, (London: ILA, 1978), s.234. 
32 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv, v.d. 
33 Alıntı, Berber (1974), “Intermediate Report”, s.131. 
34 United Nations Convention of the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, 
[UNGA Res.51/229, 21 May 1997], (1997) 36:6 ILM., s.700. 
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dair Sözleşmesi, sınıraşan nehirler ve ilgili su tesislerinin silahlı çatışmalar 

sırasındaki hukuki durumuna ilişkin hüküm içeren ilk ve tek evrensel uluslararası 

andlaşmadır.35 Bu Sözleşmenin 29. maddesine göre, 

“Uluslararası suyolları ve ilgili tesisler, imkanlar ile diğer yapılar, uluslararası hukukun uluslararası 

olan veya olmayan silahlı çatışmalarda uygulanabilir ilke ve kuralları tarafından sağlanan korunmadan 

yararlanacak ve bu ilke ve kurallara aykırı kullanılmayacaktır.”36 

                                                
35 4 Ekim 2005 tarihi itibariyla 1997 BM Uluslararası Suyolları Sözleşmesine taraf olan  
devletlerin listesi: 
 

TARAF 
DEVLETLER Đmza (S) Onay (R) Kabul (A) Katılma (a) Onay (AA) 

            
Fildişi Sahili 25 Eylül 1998         
Finlandiya 31 Ekim 1997   23 Ocak 1998     

Almanya 13 Ağustos 
 1998         

Macaristan 20 Temmuz 
 1999       26 Ocak 2000 

Irak       
9 Temmuz 
 2001   

Ürdün 17 Nisan 1997 22 Haziran 
 1999       

Lübnan       25 Mayıs 1999   

Libya       
14 Haziran 
 2005   

Luxemburg 14 Ekim 1997         

Namibya 19 Mayıs 2000 29 Ağustos 
 2001       

Hollanda 9 Mart 2000   9 Ocak 2001     
Norveç 30 Eylül 1998 30 Eylül 1998       

Paraguay 25 Ağustos 
 1998         

Portekiz 11 Kasım 
 1997 

 22 Haziran 
 2005 

      

Katar       28 Şubat  2002   

Güney Afrika 13 Ağustos 
 1997 26 Ekim 1998       

Đsveç       
15 Haziran 
 2000   

Suriye 11 Ağustos 
 1997 2 Nisan 1998       

Tunus 19 Mayıs 2000         
Venezuela  22 Eylül 1997         
Yemen 17 Mayıs 2000         
Kaynak: http://www.internationalwaterlaw.org/ 
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Sözleşmenin Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) tarafından önerilen nihai taslak 

metnine eklenen yorum ve açıklamalar, bu maddenin mevcut hukukun dışında bir 

hükmü öngörmediği ve yeni bir kural koymadığını ifade etmektedir.37 Komisyon’a 

göre, bu nispeten mütevazi maddenin bütün işlevi, uluslararası hukukun gerek 

uluslararası, gerekse iç çatışmalara uygulanan kural ve prensipleri arasında, 

uluslararası suyolları ve ilgili su tesisleri hakkında hükümlerin bulunduğunu 

hatırlatmak amacından ibarettir. Bundan çıkabilecek ilk sonuç, uluslararası nehirler 

hukukunda savaş halinde uygulanabilecek özel hükümlerin henüz oluşmadığı 

gerçeğidir. Yine bu sebeple, uluslararası nehirler ile bunlara bağlı tesislerin savaş 

zamanında hukuki statüsünün belirlenmesi için, uluslararası genel hukukun silahlı 

çatışmaları düzenleyen alanına gönderme yapmak gerekir. Madde, uluslararası savaş 

hukukunun uluslararası nehirler ile bunlara bağlı tesislerin kendisini koruyan 

hükümleri kadar, bu tür nehirler ve tesislerin kullanılmasına ilişkin hükümlerini de 

kapsar. Tartışılması gereken bir üçüncü husus ise, uluslararası nehirlerin barışcıl 

kullanımlarını düzenleyen andlaşmaların silahlı çatışmalar esnasındaki geçerli olup 

olmadığıdır. Son olarak, bu maddenin içerdiği hüküm ile atfedilen kadar, maddenin 

kendisinin uluslararası nehirler hukuku bakımından teamüli değerini belirlemek 

önemlidir. Özellikle ikinci nokta, BM Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun maddeye 

ilişkin hazırlık çalışmaları sırasında önemli tartışmalara neden olmuştur. 

 

1.2.1.1. Uluslararası Hukuk Komisyonu Hazırlık Çalışmaları (Travaux 

Préparatoires) 

 

Uluslararası nehirler ve bunların üzerindeki su yapılarının bir silahlı çatışma 

zamanındaki hukuki durumu ve güvenliği sorununa, yeni savaş yöntemlerinin su 

güvenliğine yönelik potansiyel tehdidi azami derecede arttırmasının bu konuda özel 

bir düzenlemeyi gerekli kıldığı düşüncesiyle, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 

sözleşmeye ilişkin hazırlık çalışmaları sırasında ilk kez Komisyon’un ikinci 

raportörü Schwebel tarafından 1982 yılı toplantılarına sunulan üçüncü raporunda yer 

                                                                                                                                     
36 Đngilizce metin için bkz.: (1997) 36:6 ILM., s.712. 
37 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Supplement. 
No.10 (A/49/10), (New York: UN, 1994), s.315. 
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verilmiştir.38 Ancak Schwebel, “hidrolik tesisler ve su güvenliği” kavramını geniş 

anlamda, hem bu tür çağdaş su yapılanmasının barış zamanında yıkılıp çökmesinin 

neden olabileceği muazzam zarar olasılığına karşı; hem de bunların savaşın aracı ve 

amacı haline getirilmesini önlemek üzere yorumlamıştır.39 Bununla beraber, ilk teklif 

edilen 13. madde tasarısı, uluslararası savaş hukukunun doğrudan ve dolayısıyla 

suların korunmasına yönelik ilke ve kurallarının uluslararası nehirler hukukuna 

aktarılmasının ötesinde bir amaç taşımadığı gibi, geniş ölçüde Uluslararası Hukuk 

Derneğini’nin 1976 Madrid Kararı ile 1977 yılında kabul edilen 1949 tarihli Cenevre 

Sözleşmeleri’ne Ek Đki Protokol üzerinde şekillenmiştir.40 Buna Karşılık, 

Komisyon’un üçüncü raportörü Evensen, ilk raporunda sözleşme taslağına 

uluslararası nehirlerin silahlı çatışmalar zamanındaki hukuki statüsüne dair bir özel 

hükmün ilave edilmesi lüzumu hakkında şüphe duyarak, böyle bir teşebbüsün 

özellikle 1977 tarihli Đki Ek Protokol’ün sonuçlanmasında yaşanan uzun ve zorlu 

görüşmelerin ürünü nihai uzlaşmanın yeniden tartışmaya açılabileceği ve bu hassas 

dengenin bozulabileceği korkusuyla, Schwebel’in önerisinden uzaklaşmış ve suyolu 

sistemleri ve buralardaki tesis ve inşaatların güvenliğini daha ziyade yapım ve 

uygulamadaki güvenlik standartları, işletme talimatları ve bakım usulleri 

çerçevesinde düzenlemeyi teklif etmiştir.41 1984 senesindeki ikinci raporunda ise bu 

şüphesini kısmen aşarak, uluslararası suyolları ve bunların suları ile su yapılarının 

silahlı çatışmalar zamanındaki hukuki statüsünü barışcıl kullanımlara tabi kılan bir 

ekleme yapmıştır42; ancak bu değişiklik, Komisyon’da zaman darlığı yüzünden o 

dönemdeki tartışmalara konu olamamış43 ve böylece bu maddenin yerindeliği 

hususundaki fikir ayrılığı bir sonraki raportöre kadar sürmüştür. 

                                                
38 Stephen M. Schwebel, “Third Report on the Law of the Non-Navigational Uses of International 
Watercourses”, (1982) II:1 YILC, s.162 v.d. 
39 Bkz.: 13. madde teklifi, a.e. s.169. 
40 A.e. s.167-8 ve 169-72. 
41Teklif edilen 28. madde taslağı, Jens Evensen, “First Report on the Law of the Non-Navigational 
Uses of International Watercourses”, (1983) II:1 YILC, s.186-7. Evensen’in savaş statüsünü sözleşme 
taslağından çıkarılması eğilimi, bu madde teklifi üzerinde yorum yapan bir çok komisyon üyesi 
tarafından tasvip görmüştür. Bkz.: toplantı no 1785’den 1794’e kadar zabıtlar, (1983) II:1 YILC, 
s.171 v.d. 
42 Jens Evensen, “Second Report on the Law of the Non-Navigational Uses of International 
Watercourses”, (1984) II:1 YILC, s.53-7. 
43 (1984) II:2 YILC, s.82-98. 
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Komisyon’un bir sonraki raportörü McCaffrey, bu konuya ancak tekrar 1990 

senesinde altıncı raporunda benzeri iki madde tasarısını teklif ederek dönmüştür. 

Böylece bir yandan, Evensen’in savaş haline ilişkin düzenlemelerin bulunduğu 

Cenevre Sözleşmeleri’ne 1977 yılında eklenen Đki Protokol’e uluslararası nehirler 

hukukunda gönderme yapmanın yaratabileceği güçlükler hakkındaki şüphesini 

paylaşırken; diğer yandan ise, önceki raportörlerin devletlerin uygulaması 

bakımından gösterdiği delillerin desteğinde uluslararası nehirler hukukunda savaş 

hali için genel içerikli yeni özel kural yaratma çabasına devam etmiştir.44 Bu kez 

tartışmaya açılan, özellikle savaş zamanında, ‘hidrolik tesislerin güvenliği’ 

hususunda, Uluslararası Hukuk Komisyonu içinde ya bu konuyu ayrıntılı 

düzenlemek, ya uluslararası nehirler hukuku kapsamının dışında bırakmak, ya da çok 

genel terimlerle uluslararası hukukun ilgili alanlarına atıfta bulunmak şeklinde üç 

eğilimin belirginleştiği tespit edilir.45 Komisyon üyelerinin önemli bir kısmı, 

Evensen’in ilk raporunda önerdiği gibi46, suların savaş halindeki durumunun 

uluslararası savaş hukukuna bırakılması ve bu konuda uluslararası nehirler hukuku 

kapsamında, 1977 Cenevre Ek Protokolleri’nde sağlanan hassas denge ve uzlaşmayı 

tekrar sorgulamaya açabilecek herhangi bir yeni düzenlemeden kaçınılması görüşünü 

benimsemiştir.47 Diğer bir kısım üyeler ise, bu görüşe karşı, uluslararası savaş 

hukukunda suyolları ve ilgili su yapılarının korunmasına dair hükümler kadar, 

bunların ötesinde uluslararası nehirler hukuku içerisinde ayrıntılı düzenlemelerin 

yapılabileceğini farklı düzeylerde savunmuşlardır.48 Ancak, çoğunluğun ağır basan 

eğilimi, Evensen’in ikinci raporuna eklenen ve McCaffrey tarafından da izlenen bir 

uzlaşmacı ara çözüm ile, uluslararası hukukun suların uluslararası ve uluslararası 

olmayan silahlı çatışmalar sırasında korunması ve gözetilmesine ilişkin genel ya da 

                                                
44 Stephen C. McCaffrey, “Sixth Report on the Law of the Non-Navigational Uses of International 
Watercourses”, (1990) II:1 YILC, s.121-2. 
45 ILC, Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-second Session (1 
May-20 July 1990), (1990) II:2 YILC, s.52. 
46 Evensen’in maddeye ilişkin sözlü yorumu, 20 Haziran 1983 tarihi 1985’inci oturum, UHK 35’inci 
Dönem Zabıtları, (1983) I YILC, s.179, para.23. 
47 UHK 42’inci Dönem Zabıtları, (1990) I YILC, s.95 v.d., Tomuschat, s.99, para.50; Calero 
Rodrigues, s.103, para.16; Graefrath, s.118, para.11; Diaz Gonzales, s.128, para.37; Thiam, s.129, 
para.44;  
48 A.e., Al-Baharna, s.98, para.41; Bennouna, s.109, para.6; Roucounas, s.116, para.58; Barsegov, 
s.126-7, para.27; Al-Khasawneh, s.133-4, para.27;  
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hususi hükümlerine en azından bir gönderme yapılması yönünde olmuştur.49 Böylece 

1997 BM Uluslararası Suyolları Hukuku Sözleşmesi’nin 29. maddesinin bu nihai 

şekliyle, bir silahlı çatışmanın çıkması durumunda ilgili devletlere uluslararası savaş 

hukukunun uluslararası nehirlere uygulanacağını hatırlatma işlevinin ötesindeki 

teamüli değeri, gerek Komisyon’daki hazırlık çalışmalarındaki tartışmalar, gerekse 

Sözleşme’nin ikinci ve son okumasında kabul edilen yorum ve açıklamalar 

çerçevesinde belirlenmelidir. Nitekim Sözleşme’nin ikinci okuma sonrasında teklif 

edilen taslağı üzerinde yorum yapan devletlerden Türkiye dahil, ABD istisnası 

dışında, hiç bir devlet bu hususta görüş bildirme lüzumunu hissetmemiştir.50 

Normatif bakımdan, 29. maddenin teamüli önemini fevkalade sınırlı kabul etmek ve 

ancak uluslararası nehirler hukukunun tedrici gelişiminin mütevazi bir parçası 

biçiminde görmek yerinde olur.51 Öte yandan, bu maddeyle yapılan göndermenin 

hedefi olan uluslararası –savaş, insancıl veya çevre- hukuk alanlarının kapsamlarının 

belirlenmesi ve burada var olan ilke ve kuralların kıyıdaş ve diğer ilgili devletlere 

olan bağlayıcı etkisi, uluslararası nehirler hukukunun savaş halindeki içeriğini 

oluşturur. Uluslararası Hukuk Derneği’nin kararları, Uluslararası Hukuk Komisyonu 

raporlarında bu konudaki hazırlık çalışmalarına zemin oluşturan önemli bir kaynak 

olarak gösterilmiştir.52 

 

1.2.1.2. Uluslararası Hukuk Derneği Çalışmaları 

 

Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler Şartı ile öngörülen 

kuvvet kullanma yasağının bölgesel savaşlarla ihlal edilmesi ve özellikle ABD’nin 

Vietnam savaşında icra ettiği askeri yöntemlerin neden olduğu vahim sonuçlardan53 

etkilenen Uluslararası Hukuk Derneği, bir “silahlı çatışma sırasında su kaynakları ve 

                                                
49 A.e., Mahiou, s.105, para.23; Njenga, s.106, para.35; Pawlak, s.107, para.45; Sepulveda Gutierrez, 
s.111, para.19; Illueca, s.112, para.33; Solari Tudela, s.113, para.39; Shi, s.113-4, para.44; Koroma, 
s.115, para.55; Razafindralambo, s.122, para.42; Barboza, s.131, para.8; Eriksson, s.134, para.34. 
50 UNGA, Report of the Secretary-General: Draft Articles on the Law of the Non-Navigational 
Uses of International Watercourses and Reselution on Confined Transboundary Groundwater, 
UN General Assembly Fifty-first Session, (UN Doc.A/51/275, 6 August 1996), s.66. (nüshası yazarın 
dosyasında). 
51 Karş.: Louis B. Sohn, “Commentary: Articles 20-25 and 29”, (1992) 3:1 Colo. J. Int’l Envt’l. & 
Pol’y, s.222. 
52 Schwebel (1982), “Third Report”, s.167-8; McCaffrey (1990), “Sixth Report”, s.54-5. 
53 Bkz.: aş., s.89. 
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su tesislerinin korunması için mevcut hukuk kurallarının yetersizliği ve bu tür özel ve 

kesin kuralların ihdas edilmesindeki acil lüzum”54 üzerine çalışmalarına 

başlamıştır.55 Her ne kadar, savaş hukuku anlaşmaları ve sivil halkın korunmasına 

ilişkin diğer uluslararası düzenlemeler, suların ve su yapılarının korunmasına dair 

açık ve kesin hususi hükümleri içermekten yoksun kalsalar dahi, UHD’nin 1966 

tarihli Helsinki Kuralları, XX. maddesinde bilhassa savaş, diğer silahlı çatışma veya 

devlete yaşamsal tehdit oluşturacak kamusal mahiyetteki acil durumları 

öngörmüştür.56 Ancak savaş zamanında, devletin varlığını koruma hakkının bir 

uzantısı olarak, kıyıdaş devletlerin barış zamanındaki yükümlerinden ayrılmayı 

gerektirecek tedbirleri, uluslararası hukukun diğer yükümlerini ihlal etmediği sürece, 

acil durumun lüzumu oranında alabileceğini kabul etmektedir.57 Helsinki Kararı’na 

göre, kıyıdaş devletin savaş zamanındaki bu hareket serbestliğine tek istisna, 

nehirlerde askeri olmayan insancıl amaçlı ulaşımı engellememek mecburiyetidir.58 

Buna karşılık, UHD’nin 1976 yılında Madrid’te düzenlenen 57. 

Konferansı’nda kabul edilen “Silahlı Çatışma Zamanında Su Kaynakları ve Su 

Tesislerinin Korunması”na ilişkin kararı, ilgili devletlerin savaşın gerektirdiği 

durumlarda hükümranlığından kaynaklanan serbest davranma hakkını kayıtlamak 

amacını gösteren önemli farklılıklar içerir.59 Bu çalışmanın dikkati çeken bir özelliği, 

                                                
54 Berber (1974), “Intermediate Report”, s.129 v.d. 
55 1966 Helsinki Kurallarını takip eden süreçte kurulan Uluslararası Hukuk Derneği’nin Uluslararası 
Su Kaynakları Hukuku Komitesi, bu konudaki çalışmalarına raportör Berber’in 1973 Nisan ayında 
Bonn toplantısına sunduğu ön hazırlık raporu ile başlamıştır. Komite’nin 1974 Cenevre toplantısını 
müteakip, Berber’in ikinci raporu 1974 yılında Yeni Delhi konferasında tartışmaya açılmıştır. 1975 
yılında Roma’da toplanan Komite tarafından görüşülerek onaylanan karar tasarısında önerilen 
maddeler,  sonuçta Derneğin 1976 yılında Madrid’te düzenlenen 57. Konferansı’nda Komite 
tarafından kabul edilmiştir. Bkz.: Komite Raporu, International Law Association (ILA), Report of the 
Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 
1978), s.232. 
56 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-second Conference, Held at Helsinki, 
August 15th to August 20th, 1966, (London: ILA, 1967), s.510-1. 
57 Devletin hareket serbestliğinin ölçütü, tehditin bertaraf edilmesi olarak algılanabilir. Maddeye 
eklenen açıklama ve yorum ise, madde kapsamının ulaşım amaçlı kullanımlar ile sınırlı düşünüldüğü 
izlenimini vermektedir. A.e. s.511. 
58 Karş.: 1921 tarihli Barselona Uluslararası Önemi Olan Ulaşıma Elverişli Suyollarının Rejimi 
hakkındaki Ek Statü’nün 15 maddesi, metin için bkz.: Dante A. Caponera, The Law of International 
Water Resources: Some General Conventions, Declarations and Resolutions adopted by 
Governments, International legal Institutions and International Organizations, on the 
Management of International Water Resources, UN FAO Legislative Study No.23, (Rome:FAO, 
1980), s.39.  
59 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv. 
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uluslararası nehirler hukukunda sular ve su tesislerinin savaş sırasında korunmasına 

ilişkin herhangi bir özgün kuralın bulunmadığı gerçeğinden hareket eden 

Komite’nin, devletlerin bu tür durumlarda savaş yöntemleri ve bunları icra takdiri 

hakkını sınırlayan kuralların belirlenmesinde, savaş hukukunu değişen şartlara 

uyarlamakta “insancıl lüzümun” bulunduğunu gerekçesiyle, zaten var sayılan sözde 

“uluslararası ahlaki kural”ın de lege ferenda hukuki oluşumun temelini teşkil 

ettiğine inanmış olmasıdır.60 1976 Madrid Kararı, giriş bölümündeki gerekçesinde, 

yakın geçmişte suya olan talebin artması sonucu su tesislerinde yaşanan gelişmelerle, 

modern silahların yıkıcı gücü karşısında, bütün dünyada insan sağlığı ve hatta 

geleceği için hayati öneme sahip olan su ve su tesislerinin zarar ve yok olma 

tehdidine maruz kaldığı, fakat uluslararası hukukta nehirlerin savaş zamanındaki 

statüsü ve korunmasına ilişkin özgün bir düzenin eksikliğinin, böyle özel kurallara 

olan ihtiyacı acilen zaruri hale getirdiği ve bunun silahlı çatışmalara uygulanacak 

uluslararası insancıl hukukun gelişmesine de katkıda bulunacağından 

bahsetmektedir.61 Her ne kadar, bu kararla kabul edilen 8. maddedeki hükümlerin, 

sadece bu tür hukuk kurallarının de lege lata oluşmasında yönlendirici bir rehber 

işlevi öngörülmüş ise de62, bazı ilkeler genel kabul gören çok taraflı andlaşmalarda 

yer almış ve bu andlaşmalara taraf olan devletlerin ötesinde teamüli bir nitelik 

kazanmaktadır. Aşağıda görüleceği gibi63, suların zehirlenmesi veya kullanılamaz 

hale getirilmesi (1.madde64) ve su sağlayan tesislerin kesilmesi veya yok edilmesi (2. 

madde65) yasakları uluslararası insancıl hukukta teamül niteliği kazandığı savunulan 

kurallardandır. Buna karşılık, sivil halk veya çevre için vahim sonuçlar 

doğurabilecek askeri amaçlarla suların saptırılması (3.madde66) ile tehlikeli güçleri 

                                                
60 Berber (1974), “Intermediate Report”, s.130 ve 133. Karş.: burada uluslararası ahlaki düzen’in 
Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38(1c) maddesindeki çağdaş uluslar arasında var olduğu 
düşüncesi hakimdir. 
61 UHD’nin 1976 Madrid Kararı, a.g.e., Report of the Fifty-seventh Conference, s.xxxv. 
62 A.e., s.xxxv. 
63 Bkz.: aş.: Bölüm 2. 
64 “Sivil halkın sağlığı ve hayatta kalması için zaruri olan suyun zehirlenmemesi veya bir başka süretle 
insan tüketimine uygunsuz hale getirilmemesi gerekir.” UHD’nin 1976 Madrid Kararı, a.g.e., Report 
of the Fifty-seventh Conference, s.xxxv. 
65 “Sivil halkın hayatta kalmasının asgari şartları için zaruri olan su kaynağı tesislerin kesilmemesi 
veya imha edilmemesi gerekir.” A.e., s.xxxv. 
66 “Askeri amaçlarla suyun saptırılması, sivil halka orantısız ıstıraba veya sözkonusu alanın ekolojik 
dengesine ciddi bir zarara sebep olduğunda, yasaklanması gerekir. Sivil halkın hayatta kalmasının  
asgari şartlarına veya sözkonusu alanın temel ekolojik dengesine zarar vermek ya da ortadan 
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içeren su tesislerinin imhası (4.madde67) ve su taşkınlığına sebep olma (5.madde68) 

yasakları, teamül değeri daha çok tartışma yaratabilecek prensiplerdir. 1976 Madrid 

Kararı’nın ilk beş maddesinde yer alan devletlerin esasa ilişkin bu yükümleri, yine 

VI. madde ile işgal altındaki düşman topraklarına uygulanacak şekilde 

genişletilmiştir. Kararın VII. maddesi savaşın bir başka sonucu olarak barış 

zamanında yapılan su andlaşmalarının etkilerine değinmiştir. Buna karşılık VIII. 

madde, bir yandan ilk fıkrasında bu tür su kaynaklarının barış andlaşmalarıyla 

düzenlenmesini bir takım kayıtlara bağlarken; diğer yandan ikinci fıkrasında savaş 

sonrası yeni ülkesel sınırların belirlenmesinde halkın hayati su ihtiyaçlarını dikkate 

alacak şekilde düzenlemeleri öngörmektedir. 

1976 Madrid Kararı’nın ilk beş maddesinde yer alan devletlerin bir silahlı 

çatışma sırasında uluslararası nehirlerin korunmasına ilişkin esaslı yükümler, genel 

anlamda, Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından 1997 BM Suyolları Hukuku 

Sözleşmesi’nin 29. maddesindeki ‘uluslararası hukukun uluslararası veya 

uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda uygulanabilir ilke ve kuralları’nın 

çerçevesinin belirlemesinde, önemli bir kaynak olarak görülmüştür. Ancak, bir 

yandan Uluslararası Hukuk Derneği’nin bir uluslararası özel mesleki birlik olarak 

aldığı kararların tali hukuk kaynağı olarak değeri, diğer yandan ise UHD 

Komitesi’nin bu konuda mevcut hukuku beyan etmek yerine, bu tür ilkelerin 

oluşumunda de lege ferenda yol göstermek amacıyla hem kararın içeriği ve hem de 

ifade tarzında kullandığı genel terimler, bu konuda halen savaş hukukunun 

uluslararası nehirler hukukunun asıl kaynağı olduğunu göstermektedir. Madrid 

Kararı’ndaki diğer üç maddeden ilki için uluslararası işgal hukuku, ikincisi için 

savaşın uluslararası anlaşmalara olan etkisi, üçüncüsü için ise, uluslararası 

andlaşmalar hukukunun genel yapısı içerisinde çözüm aramak yerinde olur. 

Dolayısıyla Sözleşmenin 29. maddesinin içeriği bakımından, 1976 Madrid Kararı’nın 

                                                                                                                                     
kaldırmak, ya da halka zulüm etmek amacıyla yürütülen bir saptırma her halükarda yasaklanmalıdır.” 
A.e., s.xxxv-xxxvı. 
67 “Baraj ve bentler gibi tehlikeli güçlere haiz su tesislerinin imhası, bu tür hareket sivil halka çok 
ciddi tehlikeleri veya temel ekolojik dengeye ciddi zararı içerdiğinde, yasaklanmalıdır.” A.e., s.xxxvı. 
68 “Madde II ile IV arasında belirtilmeyen yollarla hidrolojik dengeye herhangi bir başka müdahale 
kadar su baskınlarına yol açabilecek sebepler, sivil halka çok ciddi tehlikeleri veya temel ekolojik 
dengeye ciddi zararı içerdiğinde, yasaklanmalıdır.” A.e., s.xxxıv. 
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teamüli değerini sadece bu asıl kaynaklara yaptığı gönderme işlevi ile sınırlı kabul 

etmek gerekir. 

 

1.2.2. 1997 BM Uluslararası Suyolları Hukuku Sözleşmesi’nin Savaş Sırasında 

Geçerliliği 

 

1997 BM Uluslararası Suyolları Hukuku Sözleşmesi’ne taraf bir kıyıdaş 

devletin, örneğin Suriye’nin silahlı çatışmaya karışması durumunda, bunun 

Sözleşme’nin uygulanmasına nasıl bir etkide bulunacağı hususunda, 29. madde 

lafzında açık bir hüküm yoktur. Ancak Komisyon bu maddenin şerhinde, 

Sözleşme’nin silahlı çatışmalar sırasında yürürlükte kalması hakkında, hem savaşan 

devletler arasında, hem de bunların üçüncü devletlerle olan ilişkileri bakımından, iki 

hukuki sonucu öngörmektedir.69 Ancak bu açıklamaların, savaşın neden olabileceği 

bütün olasılıkları kapsamadığı bir gerçektir. 

 

1.2.2.1. Kıyıdaş ve Kıyıdaş olmayan Devletler Bakımından 

 

Bir silahlı çatışmaya taraf olan ve olmayan devletler arasındaki ilişkiler 

uluslararası tarafsızlık hukukuna tabidir ve buna göre, genel olarak, barış hukuku 

kuralları uygulanmaya kesintisiz devam eder.70 Taraflardan birinin kıyıdaş devlet 

olduğu savaş hallerinde ise, uluslararası nehirleri ilgilendirdiği ölçüde, bu ilişkilerin 

uluslararası nehirler hukuku tarafından düzenlenmesi esastır.71 Taraflar arasındaki 

ilişkilerin çok taraflı andlaşmalarla düzenlendiği durumlarda ise, ilke olarak, bu 

andlaşmalar savaşan devletler ile tarafsız devletler arasında yürürlükte kalmaya 

                                                
69 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Suppl. No.10 
(A/49/10), (New York: UN, 1994), s.316. 
70 Georg Schwarzenberger & E.D. Brown, A Manual of International Law, Sixth Edition, (Oxford: 
Professional Books Ltd., 1976), s.176 v.d.; Krzysztof Jan Skubiszewski, “Use of Force by States, 
Collective Security, Law of War and Neutrality”, Manual of Public International Law, Edited by 
Max Sørensen, (London: MacMillan & Co. Ltd., 1968), s.840 v.d.; Charles G. Fenwick, 
International Law, Fourth Edition, (New York: Appleton-Century-Crofts, 1965), s.716 v.d.;Yoram 
Dinstein, War Aggression and Self-Defence, Third Edition, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001), s.23-8. 
71 Atilla Tanzi & Maurizio Arcari, The United Nations Convention on the Law of International 
Watercourses, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), s.69. 
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devam ederken; savaşan devletler arasında ise, askeri faaliyetler ve düşmanlık 

ilişkileri ile uyuşmadığı ölçüde uygulanması kısmen  veya tamamen durdurulur ya da 

savaş sonrasında canlandırılmak üzere ertelenir.72 Bu genel durumun ötesinde, 

Uluslararası Hukuk Komisyonu, 1997 BM Uluslararası Suyolları Hukuku 

Sözleşmesi’nin kıyıdaş devletlerin diğer kıyıdaş olmayan devletler ile bir silahlı 

çatışma zamanındaki ilişkilerinde belirleyici bir işlev kazanacağı kanaatini taşır 

görünmektedir. Maddeye eklediği yorum ve açıklamalarda, “29. madde, uluslararası 

suyolları ve bunlara bağlı yapıların silahlı çatışma sırasında diğer devletler tarafından da kullanılabilir 

veya saldırıya maruz bırakılabilir olması gerçeğinide dikkate alarak, sadece kıyıdaş devletlere 

uygulanmaz. [Sözleşme’nin] maddelerine taraf olmayan bir devlet, bu hüküm ile per se bağlı olmaz 

iken, [...] kıyıdaş olmayan devletlerin bu kapsama dahil edilmesi zaruri görülmüştür” görüşü yer 

almaktadır.73 Uluslararası nehirlerin kıyıdaş olmayan devletler tarafından savaşın 

amacı veya aracı olarak kullanılması ya da saldırıya uğraması ihtimaline karşı, 

Sözleşme’nin uygulama kapsamı bu tür devletleri de dahil edecek şekilde 

genişletilmek istenmiştir. Komisyon’un bundan amacı, savaşan ama bu Sözleşme’ye 

taraf olmayan devletin Sözleşmenin tarafı kıyıdaş devletle olan ilişkilerinde, 29. 

maddenin uygulanmasını temin etmektir. Böylece, kıyıdaş olmayan devletler 

bakımından da, meselenin azami öneminden dolayı, savaşa maruz kalan uluslararası 

nehirlere uluslararası çatışmalar (insancıl) hukuk kurallarının uygulanması temin 

edilmiş olacaktır. Bu durum, Tanzi & Arcari’nin senaryosundaki yorumdan farklıdır: 

onlara göre, “silahlı bir saldırıya maruz kalan devlet (devlet B), bu saldırının sonuçlarından zarar 

gören kıyıdaş devlete (devlet C) karşı, Sözleşme’nin 7 ile 20 ve 28 arasındaki maddelerindeki 

yükümler uyarınca, bireysel olarak veya bu devletle işbirliği içinde, gelebilecek zararı önlemek için 

bütün uygun tedbirleri almak zorundadır. Saldırıda bulunan devletin (devlet A) kendisi de aynı 

yükümler altında olup, devlet C’nin uğradığı zararın önlenmesi veya azaltılmasında devlet B’nin 

faaliyetlerini engellememesi lazımdır.”74 Sözleşme’ye taraf olan kıyıdaş devlet C’nin 

ülkesindeki nehir kesimlerinde gördüğü zararlar için, 1997 BM Uluslararası 

                                                
72 Cecil J. B. Hurst, “The Effect of War on Treaties”, (1921) 2 BYIL, s.40-1; Arnold D. McNair, The 
Law of Treaties, (Oxford: Clarendon Press, 1961), s.723; Fenwick (1965), International Law, s.767-
8; J.G. Starke, Introduction to International Law, Ninth Edition, (London: Butterworths, 1984), 
s.518; Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için Harold J. Tobin, The Termination of Multipartite 
Treaties, (New York: Columbia University Press, 1933), s.13 v.d. 
73 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Suppl. No.10 
(A/49/10), (New York: UN, 1994), s.316-7. 
74 Tanzi & Arcari (2001), The United Nations Convention, s.69-70. 
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Suyolları Hukuku Sözleşmesi’nden kaynaklanan korunmayı talep edebilmesi, bu 

zarara doğrudan veya dolaylı olarak sebep olan devlet B ve devlet A’nın, 

Sözleşme’nin tarafı olmaları ön koşuluna bağlıdır. Bunun karşılık, 29. maddenin 

kıyıdaş olan ve olmayan devletler bakımından önemi, askeri müdahaleye maruz 

kalan uluslararası nehirlere, uluslararası çatışmalar hukuku şümulünün uygulanması 

ile sınırlı olmanın ötesinde değildir. 

 

1.2.2.2. Savaşa Taraf Kıyıdaş Devletler Bakımından 

 

Uluslararası hukukta genel olarak, savaşın çıkmasıyla çok taraflı andlaşmalar 

ortadan kalkmasa dahi, bunların savaşan devletler arasında uygulanmasının 

düşmanlık yüzünden kısmen veya tamamen durdurulması ya da savaş sonrasında 

tekrar canlandırılana kadar ertelenmesi ilkesi75, 1997 BM Uluslararası Suyolları 

Hukuku Sözleşmesi için de geçerli görünür.76 Bu şekilde, savaşa taraf olan kıyıdaş 

devletler bakımdan savaş süresince Sözleşme yürürlükten kalkabilir. Ancak 29. 

madde şerhi buna bir istisna getiriyor izlenimi vermektedir: “...tabii, sözkonusu bu 

maddelerin kendisi silahlı çatışma zamanında yürürlükte kalır. Uluslararası suyolu devletlerinin 

uluslararası suyolları ve ilgili yapıları bu maddeler uyarınca korumak ve kullanmak yükümü, bu tür 

zamanlarda yürürlükte kalmaya devam eder.”77 Aşağıda görüleceği gibi, her ne kadar 

savaşın andlaşmalara etkisi, uluslararası hukukun en karmaşık alanlarından biri ise 

de, ne modern doktrinde, ne de devletlerin uygulamalarında böyle bir sapmayı haklı 

gösterecek delil yoktur.78 Komisyon’un bu yorumundaki liberal görüşü, bunu izleyen 

cümlelerdeki açıklamasında daha sınırlı ve gerçekçi bir anlam bulur: “mamafih, savaş, 

                                                
75 Karş.: - mefhumu muhalefet ilkesi - Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün “Silahlı Çatışmaların 
Andlaşmalar Üzerindeki Etkileri” konusundaki 1985 Helsinki Kararı’nın 5. maddesinin 2. paragrafına 
göre, “Bir çok taraflı andlaşmaya taraf olanların bazıları arasındaki silahlı çatışmanın çıkması, diğer 
sözleşmeci devletler arasında veya bunlar ile silahlı çatışmanın tarafı olan devletler arasında ilgili 
andlaşmanın uygulanmasını ipso facto sona erdirmez veya durdurmaz.”, Đngilizce metin için bkz.: 
http://www.idi-iil.org/ ; ayrıca Harvard Research in International Law, “Law of Treaties”, (1935) 29 
AJIL, s.1197-8. 
76 Bkz.: yuk. not.36. 
77 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Suppl. No.10 
(A/49/10), (New York: UN, 1994), s.317, para.3. 
78 Bu konuda bir temel inceleme için bkz.: The Effect of Armed Conflict on Treaties: An 
Examination of Practice and Doctrine, Memorandum by the Secretariat, UNGA International Law 
Commission Fifty-seventh Session, Doc.A/CN.4/550, 1 February 2005, (Geneva: ILA, 2005), [bundan 
sonra: ILC Secretariat (2005), Memorandum]. 
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uluslararası suyolunu ve bunların suyolu devletleri tarafından korunması ve kullanımlarını 

etkileyebilir. Bu tür durumlarda, 29. maddede silahlı çatışmayı düzenleyen kural ve prensiplerin 

uygulanacağını açıktır.”79 Buna rağmen, 1997 BM Sözleşmesi’ne taraf olan kıyıdaş 

devletler arasında savaş çıkması durumunda, eğer savaşan devletler arasında 

Sözleşme’nin askıya alındığına dair bir irade beyanı var ise, 29. maddenin bu 

devletler bakımında hukuki etkisinin ne olacağı sorusu, halen güçlük arzeder: meğer 

ki, andlaşmalar hukukundaki andlaşmaların yorumlanması ilkeleri çerçevesinde80, 

1997 BM Sözleşmesi’nin yapılışı sırasında, Komisyon’un bu yorumu doğrultusunda, 

bunun savaş zamanında uygulanmasına ilişkin açık bir hüküm olduğuna dair savaşan 

tarafların açık bir niyeti beyanı yoksa81, daha uygun olan uluslararası hukukun genel 

prensiplerine dönmektir. Uluslararası hukukun bir genel prensibi olarak –lex 

specialis derogat generali- göre, hususi mahiyetteki uluslararası hukukun silahlı 

çatışmaları (insancıl hukuku) düzenleyen kural ve prensiplerinin, uluslararası 

nehirlerin kullanılmasına ve korunmasına ilişkin genel hukuk kurallarının yerine 

ikame etmesi gerekir.82 Böylece, 29. maddenin asıl işlevi, amacına uygun olarak, 

taraflar bakımından bağlayıcılık niteliğinden yoksun, ve fakat savaş zamanında 

savaşa taraf olan kıyıdaş devletlere silahlı çatışmalar (insancıl) hukukunun 

uluslararası nehirlere uygulanması lüzumunu hatırlatmaktan ibarettir. Eğer bu lex 

specialis hukukta, uygulanacak özel teamül kaideleri yoksa, Komisyon 29. maddenin 

şerhinde bu kez Martens Şartı’na müraacat edilerek83, ortaya çıkabilecek hukuki 

                                                
79 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Suppl. No.10 
(A/49/10), (New York: UN, 1994), s.316, para.3.  
80 Paul Reuter, Introduction to the Law of Treaties, English Translation by José Mico & Peter 
Haggenmacher, (London: Pinter Publishers, 1989), s.73-6; Ian Sinclair, The Vienna Convention on 
the Law of Treaties, Second Edition, (Manchester: Manchester University Press, 1984), s.114 v.d.; 
Parry (1968), “The Law of Treaties”, s.210 v.d.  
81 Konusu ve amacı itibarıyla bir savaş zamanında uygulanacağına ilişkin açık hükümler içeren 
andlaşmaların, tarafların bu niyetleri doğrultusunda, savaş sırasında uygulanma kazanır. ILC 
Secretariat (2005), Memorandum, s.19-20. 
82 Aynı görüş için bkz.: Tanzi & Arcari (2001), The United Nations Convention, s.70-1; Lex 
specialis kuralının kapsam ve işlevine ilişkin bir inceleme için bkz.: Martti Koskennienmi, The 
Function and Scope of the Lex Specialis Rule and the Question of ‘Self-Contained Regimes’: A 
Report of the International Law Commission Study Group on Fragmentation of International 
Law, Doc. ILC(LVI)/SG/FIL/CRD.1, 7 May 2004, (Geneva: UN, 2004). 
83 Bkz.: aş. Bölüm 1.4. 
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boşluğun doldurulmasını ve uluslararası nehirlere gereken asgari korunmanın temin 

edilmesini öngörmektedir.84  

Bir diğer önemli husus ise, 29. maddedeki esasa ilişkin yükümün yanında, 

Sözleşme’nin 30. maddesindeki kıyıdaş devletlerin işbirliğine dair genel yükümü 

yerine getirirken karşılaşabilecekleri engelleri aşabilmek için takip edebilecekleri 

dolaylı usullere ilişkindir.85 Sözleşme’nin 9. maddesinde yer alan, devletlerin kıyıdaş 

oldukları uluslararası nehirin hidrolojik, meterolojik, hidrojeolojik, ekolojik ve sair 

tahminleri içeren koşulları hakkında veri ve bilgileri diğer kıyıdaş devletlerle düzenli 

olarak doğrudan değişmek yükümünü86, özellikle silahlı çatışmalar sırasında veya 

diplomatik ilişkilerin bulunmadığı durumlarda dolaylı olarak yerine getirebilmeyi 

sağlamak için87, 30. maddede dolaylı usuller konulmuştur. Böylece, kıyıdaş 

devletlerin arasında doğrudan temas kurulmasında, savaş veya diplomatik ilişkilerin 

kopukluğu yüzünden ciddi engellerin olduğu durumlarda, bu devletler kendi uygun 

görecekleri dolaylı usulleri kullanarak işbirliğine ilişkin genel yükümlerini, veri ve 

bilgi değişimi, ihbar, iletişim, danışma ve görüşmeler yoluyla yerine getirmek 

zorundadırlar. Savaşın çıkması, bu açık hükmün uygulanmasını gerektirecek 

olağanüstü durumlardan bir olarak gösterildiği için, andlaşmaya taraf olan devletlerin 

bu yöndeki niyetlerininde en açık ifadesidir ve dolayısı ile, savaş zamanında 

geçerliliğini sürdürerek, savaşan kıyıdaş devletlerin dolaylı usullerle temas kurmak 

yükümü olarak bağlayıcıdır.88 

 

1.3. SAVAŞIN ULUSLARARASI NEHĐR ANDLAŞMALARINA ETKĐSĐ 

 

Genel olarak uluslararası hukukta silahlı çatışmaların ortaya çıkmasıyla, buna 

taraf devletler arasında barış zamanında var olan normal ilişkiler etkilenir ve bu 

değişimin gerektirdiği özgün kurallarla yönetilmesi ihtiyacı doğar.89 Ancak 

                                                
84 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Suppl. No.10 
(A/49/10), (New York: UN, 1994), s.317, para.317. 
85 A.e. 
86 A.e. s.249. 
87 A.e. s.251 özellikle para.3. 
88 Aynı görüş için bkz.: Tanzi & Arcari (2001), The United Nations Convention, s.72. 
89 Geleneksel uluslararası hukukta bu belirgin ayrım için bkz.: William Edward Hall, A Treatise on 
International Law, Third Edition, (Oxford: Clarendon Press, 1890), s.63 v.d.; The Earl of 
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devletlerarası ilişkilerin andlaşmalarla düzenlendiği durumlarda, silahlı çatışmaların 

bu tür andlaşmaların geçerliliği üzerinde nasıl etkilerde bulunacağı, halen fevkalade 

belirsizliğin hakim olduğu bir meseledir.90 Bu belirsizlik içerisinde uluslararası nehir 

andlaşmalarının durumunu incelemeden önce, uluslararası hukukta savaşın 

andlaşmalar üzerindeki etkilerine ilişkin genel doktrinin gözden geçirilmesinde fayda 

vardır. Böylece uluslararası hukukun bu genel görünümü içerisinde ortaya atılan soru 

ve sorunların, uluslararası nehirlerin ulaşım veya ulaşım dışı kullanımları ile çevresel 

korunmasına dair andlaşmaların konumunu tespit etmek bakımından, hem nehirlere 

atfedilen hukuki statü, hem de çevresel rolü açılarından nasıl bir hususi ayrıma yol 

açabileceğini de dikkate almak gerekir. 

 

1.3.1. Genel Olarak 

 

Uluslararası hukuk dokrininde savaşın andlaşmalar üzerindeki etkisi, son 

yüzyılı aşkın sürede belkide üzerinde nispeten en az çalışılan ve aynı zamanda çok 

önemli güçlükler arzeden bir konu olmuştur.91 Bu güçlüklerden bir tanesi, konunun 

uluslararası hukukun hangi alanına dahil edilmesi gerektiği meselesidir: bir görüş 

uluslararası andlaşmalar hukukunun içerisinde, diğer bir görüş ise uluslararası 

hukukun savaşı düzenleyen bölümünün bir parçası olarak görmektedir.92 Devletler 

arasında muhasamatın çıkması halinde, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi’nin 73. maddesi, “Đşbu Sözleşmenin hükümleri, bir andlaşmayla ilgili 

olarak Devletler arasında çatışmaların başlamasından ... kaynaklanan hiç bir 

                                                                                                                                     
Birkenhead, International Law, Sixth Edition, Edited by Rown Moelwyn-Hughes, (London: J.M. 
Dent & Sons, 1927), s.187 v.d.; Fenwick (1965), International Law, s.650. 
90 Hurst (1921), “The Effect of War”, s.38, Robert Jennings & Arthur Watts, Oppenheim’s 
International Law: Volume 1 Peace, Ninth Edition, (Harlow, Essex: Longman, 1992), s.1310, 
para.655; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Sixth Edition, (Oxford: Clarendon 
Press, 1998), s.621. 
91 O’Connell “Savaşın andlaşmalar üzerindeki etkisi, sadece en müphem rehber prensiplerin olduğu 
çapraşık ve belirsiz bir konudur” tespitinde bulunmuştur. D.P. O’Connell, International Law, 
Volume 1, (London: Stevens & Sons Ltd., 1965), s. 286. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme olarak bkz. 
ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.4 v.d. 
92 Ian Brownlie, First Report on the Effects of Armed Conflicts on Treaties, UNGA International 
Law Commission Fifty-seventh Session, Doc.A/CN.4/552, 21 April 2005, (Geneva: ILA, 2005), s.5. 
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meseleye halel getirmeyecektir” derken93, ikinci görüşü benimsemiştir. Viyana 

Sözleşmesi’nin Uluslararası Hukuk Komisyonu’ndaki hazırlık çalışmaları -travaux 

préparatoires- sırasında, BM Şartı’nın kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma 

tehdidine ilişkin hükümlerinin, belli bazı muhasamat durumlarının yasallığına olan 

etkilerini ve ilişkisini yeniden incelemeyi kaçınılmaz hale getireceği düşüncesi ile, 

Komisyon’un 1963 ve 1966 yıllarındaki oturumlarında tasarı maddelerinin savaşın 

andlaşmalar üzerindeki etkileri konusunun, andlaşmaların sona erdirilmesi ve 

uygulamasının durdurulması hususlarında sorunlar yaratmasına rağmen, dışlanması 

gerektiği yönünde bir sonuca varılmıştır.94 Yine Komisyon’un teklif edilen 69. 

madde (Sözleşme’nin 73. maddesi) tasarısına eklediği yorumunda, günümüzün 

uluslararası hukukunda devletler arasındaki silahlı çatışmaların tamamen anormal bir 

durum olduğu ve bunun hukuki sonuçlarını düzenleyecek kuralların ise, devletler 

arasındaki normal ilişkilerde uygulanan uluslararası hukukun genel kurallarının bir 

parçasını teşkil etmesinin düşünülemiyeceğini açıkça belirtmiştir.95 Buna karşılık, 

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun henüz 2005 yılındaki oturum döneminde 

başlayan Silahlı Çatışmaların Andlaşmalar Üzerindeki Etkileri konusundaki 

çalışmaları sırasında, özel raportör Ian Brownlie, ikinci raporunda meseleyi kuvvet 

kullanma hukukunun değil, ama andlaşmalar hukukunun bir parçası olarak 

gördüğünü ifade etmiştir.96 Hangi alana dahil edilirse edilsin, konu üzerindeki UHK 

Sekreterya’sının 1 Şubat 2005 tarihli Memorandumu iki güçlüğe işaret etmektedir97: 

ilk olarak, bu modern devirde kuvvet kullanmak veya silahlı çatışmanın niteliğinde 

ve yoğunluğunda görülen değişiklikler, eski klasik savaş anlayışından farklı olarak, 

daha bir gayrıresmi ve düşük yoğunlukta, çoğu zaman ise yerel düzeyde 

bölgeselleşmek kimliğini taşımaktadır. Dolayısıyla resmi savaş ilanının bulunmadığı 

                                                
93 Ian Brownlie, Basic Documents in International Law, Third Edition, (Oxford: Clarendon Press, 
1983), s.379; Türkçe metin için bkz.: Aslan Gündüz, Açıklamalı Bibliografyalı Milletlerarası 
Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar ile ilgili Temel Metinler, (Đstanbul: Beta, 1987), s.139. 
94 (1963) II:2 YILC, s.189, para.14 ve (1966) II:2 YILC, s.176, para.29. 
95 Report of the International Law Commission on the Second Part of Its Seventeenth Session 
and on the Eighteenth Session, Official Records of the General Assembly, Twenty-first Session, 
Supplement No.9 (A/6309/Rev.1), (New York: UN, 1966). 
96 Ian Brownlie, Second Report on the Effects of Armed Conflicts on Treaties, UNGA 
International Law Commission Fifty-eight Session, Doc.A/CN.4/570, 16 June 2006, (Geneva: ILC, 
2006), s.5; Benzeri bir yaklaşım için bkz.: Ian Brownlie, First Report on the Effects of Armed 
Conflicts on Treaties, UNGA International Law Commission Fifty-seventh Session, 
Doc.A/CN.4/552, 21 April 2005, (Geneva: ILA, 2005), s.6, para.10. 
97 ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.6-7. 
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bu hallerde, ne siyasi organlardan, ne de mahkemelerden silahlı çatışma sırasında bir 

andlaşmaya taraf olan devletin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumu ile, 

gerçekte silahlı çatışmanın andlaşma üzerindeki etkisini birbirinden ayırmaya 

yardımcı olabilecek resmi bir tavır görülmemektedir.98 Đkinci olarak, andlaşmalar 

hukuku uygulaması bakımından, bir yandan ihtilafa taraf devletlerin siyasi birim ve 

daireleri, çatışmaların başlamasıyla bunların andlaşmalara olan etkileri üzerinde 

resmi beyanlardan kaçınmaktadırlar99; diğer yandan ise, bu etkilerin bir yargı 

meselesi olarak değerlendirilmesi bazen uzun zamanı gerektirmektedir.100 Đşte bu 

güçlüklerden ötürü, uluslararası hukuk uygulamalarında ve doktrininde bu konuda 

ciddi bir takım boşluklar ortaya çıkmıştır.101 

 

1.3.2. Teorik Eğilimler102 

 

Uluslararası hukukun gelişimi sırasında başlangıçta hakim olan klasik görüş, 

savaşın başlaması ile buna taraf olan devletler arasındaki, savaşa ilişkin olanlar hariç, 

andlaşmaların ipso facto sona erdiği yönündedir.103 Buna karşılık, aksi görüş Nicolas 

Politis tarafından Uluslararası Hukuk Enstitüsü’ne 1911 yılında verdiği raporunda 

savunduğu ve Enstitü’nün 1912’de Christiana’daki toplantısında kabul ettiği karar 

tasarısına geçen, “savaş, konusu ve amacı ne olursa olsun savaşan devletler 

arasındaki andlaşmalar, sözleşmeler ve anlaşmaların varlığını etkilemez [ve 

                                                
98 Jost Delbrück, “War, Effect on Treaties”, (2000) 4 Encyclopedia of International Law, s.1371. 
99 Örneğin Türkiye’nin 1974 senesinde Kıbrıs’a yaptığı askeri harekat sırasında, bunun kendisinin 
taraf olduğu uluslararası anlaşmalara etkisi bakımından hiç bir resmi açıklamada bulunmamıştır. 
Türkiye için, Kıbrıs Devletini kuran 1960 Zürih ve Cenevre Andlaşmaları’nın geçerliliğine bu silahlı 
müdahale ile halel gelmediği gibi, Garanti Andlaşması’nın 4. maddesi kuvvet kullanmanın esasını 
teşkil etmektedir. Bu hususta ayrıntılı incelemeler için bkz.: Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve 
Milletlerarası Hukuk, Đstanbul Üniversitesi Yayınların No.2309/ Hukuk Fakültesi No.557, (Đstanbul: 
Đ.Ü. Faküteler Matbaası, 1977), s.259 v.d.; Zaim Necatigil, The Cyprus Question and the Turkish 
Position in International Law, (Oxford: Oxford University Press, 1989), s.101 v.d.; Maurice H. 
Mendelson, “Further Opinion on the Application of the Republic of Cyprus to Join the European 
Union”, UNGA Security Council Fifty-sixth Session Agenda Item 62: Question of Cyprus, 9 October 
2001, Doc.A/56/451-S/2001/953 (New York: UN, 2001), s.56 v.d. 
100 Örneğin, Stefan Talmon, “The Cyprus Question before the European Court of Justice”, (2001) 12 
EJIL, s.727 v.d. 
101 Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law: A Treatise, Vol. II.-Disputes, War, and 
Neutrality, Seventh Edition, (London: Longmans, Green and Co., 1948), s.302-3. 
102 Bu konudaki en ayrıntılı inceleme olarak Stuart Hull McIntyre, Legal Effect of the World War II 
on Treaties of the United States, (The Hague: Matinus Nijhoff, 1958), b.a. 
103 Hall (1890), A Treatise, s.382; Birkenhead (1927), International Law, s.145; McNair (1961), 
The Law of Treaties, s.698 v.d. 
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bunlardan] kaynaklanan özel yükümler için de aynısı geçerlidir” şeklindedir.104 

Andlaşmalar Hukuku üzerine 1935 tarihi bir Harvard Çalışması, benzeri bir görüş ile, 

“savaşın bazı andlaşmaların uygulamasını erteleyebileceği, ama bunların hiç birinin 

iptaline yol açmayacağı” sonucuna varmıştır.105 Bu iki tezat teşkil eden tavıra karşı 

modern eğilim, Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün 1985 tarihli Helsinki Kararı’nın 2. 

maddesinde benimsediği, “silahlı bir çatışmanın çıkması, buna taraf olanlar arasında 

yürürlükte olan andlaşmaların uygulamasını ipso facto sona erdirmez veya 

durdurmaz” görüşüdür.106 Ancak uluslararası hukukun bu modern görünümü, 

gerçekte ‘hangi andlaşmanın ne tür bir akibete uğrayacağı’ sorusu hakkında 

devletlerin uygulamalarındaki farklılıklar ve doktrindeki tartışmalara açıklık ve 

kesinlik getirmekten uzak, bir genelleştirmenin ifadesidir.107 Dolayısı ile, savaşın 

andlaşmalara olan etkisini, bunların türlerine ve konularına göre belirleyecek ortak 

ölçütlere ihtiyaç vardır.108 

 

1.3.3. Temel Ölçütler 

 

 Uluslararası hukuk doktrininde modern görüşün, ipso facto sona ermeyen bu 

andlaşmaların savaş sırasındaki akibetini belirlemek üzere uygulanması için iki temel 

ölçüt geliştirilmiştir.109 Bunlardan biri, Cecil Hurst’ün önerdiği, andlaşmanın 

akibetini tarafların niyetine bağlayan görüştür.110 Bu subjektif “niyet” testine göre, 

savaşın başlaması ile hangi andlaşmanın sona ereceği, hangisinin uygulamasının 

devam edeceğine, taraf devletlerin andlaşmayı yaparken, bu yöndeki niyetlerine 

bakarak karar vermek gerekir.111 Uluslararası hukuk doktrininde bu görüşü 

                                                
104 McIntyre (1958), Legal Effect, s.37, ayrıca bkz.: www.idi-iil.org.  
105 Harvard Research in International Law, “Law of Treaties”, (1935) 29 AJIL, s.1183 v.d. 
106 (1985) 61:1 Annuaire de l’Institut de droit international, 1-27 ve (1985)  61:2 Annuaire de 
l’Institut de droit international, 199-255, ayrıca bkz: www.idi-iil.org. 
107 ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.13-4. 
108 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları No.542, (Ankara: AÜ SBF Basımevi, 1985), s.185. 
109 J.L. Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace, Sixth 
Edition, Edited by Sir Humphrey Waldock, (Oxford: Clarendon Press, 1963), s.328-9.; Starke (1984), 
Introduction to International Law, s.518. 
110 Hurst (1921), “The Effect of War”, s.40. 
111 Bu konudaki ayrıntılı inceleme için bkz.: Richard Rank, “Modern War and Validity of Treaties: A 
Comparative Study (Part I)”, (1952-3) 38 Cornell Law Quarterly, s.325—333; Ayrıca bkz.: Richard 
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benimseyen yazarların bir listesi, UHK Sekreteryası tarafından hazırlanan 2005 

tarihli memorandumda yer almaktadır.112 Tarafların niyetleri, bazı andlaşmalar 

bakımından konusu itibarı ile şüpheye mahal bırakmaz; örneğin bilhassa savaş 

durumunda uygulanacak hükümleri içeriyorsa, bir andlaşmanın yürürlükte kalması 

hususunda tarafların iradesi açıktır.113 Fakat pek çok durumda, taraflar andlaşmayı 

aktederken, bir savaş ihtimalini düşünmezler ve özellikle ‘kuvvet kullanma 

yasağı’nın esas olduğu günümüz uluslararası hukuk düzeninde, tarafların bu 

konudaki gerçek niyetlerini sonradan tespit etmek önemli bir zorluk arzeder. Aslında 

andlaşmalar hukuku, tarafların “niyet”ini belirlemek meselesini andlaşmaların 

yorumu ilkeleri içerisinde öngörmektedir114 ve nitekim, Brierly’e göre, burada 

atfedilen niyet, hukukun makul olarak varsaydığını düşündüğü, tarafların sanki böyle 

bir durumu öngörmüş olsalardı taşıyacakları “farzedilen” niyetten ibarettir.115 

 Öte yandan, ikinci temel ölçüt ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York 

Temyiz Mahkemesi Yargıcı Cardozo tarafından 1920 senesinde Techt v. Hughes 

davasında geliştirilen objektif testtir: Cardozo’ya göre,  

“Günümüzün uluslararası hukuku, yarattığı etkileri dikkate almadan, andlaşmaları korumaz veya sona 

erdirmez. Bu tür problemlerle pragmatik bir şekilde, savaşın bir gereği olarak [andlaşmaları] korumak 

veya sona erdirmek suretiyle ilgilenir. Standartlar koyar; ama bunlarla kendisini bağlamaz. Daha 

fazlasına teşebbüs ettiğinde, ne görüşlerde bir birlik, ne de uygulamada bir yeknesaklık bulur. [...] Bu 

tür durumlardaki niyet açıktır. Bu olaylar farklı ve nihai prensipleri temsil etmez. Aynı prensiplerin 

örnekleridir. Bunlar bir standartın uygulamalarıdır. Bu prensibin veya standartın ne olduğunu 

sorduğumda ve kitaplardaki uzun bölümlerden çıkartmaya çalıştığımda, sadece şunu bulurum, 

fazlasını değil: muhasamat hali ile uyumlu hükümler, meğer ki açıkça iptal edilmiş olmasın, 

yürürlükte kalacak, uyumlu olmayanlar ise red edilecektir.”116 

                                                                                                                                     
Rank, “Modern War and Validity of Treaties: A Comparative Study (Part II), (1952-3)  38 Cornell 
Law Quarterly, s.511 v.d. 
112 ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.10, dn.42. 
113 Clive Parry, “The Law of Treaties”, Manual of Public International Law, Edited by Max 
Sørensen, (London: MacMillan & Co. Ltd., 1968), s.237; Pazarcı (1985), Uluslararası Hukuk, s.183. 
114 Reuter (1989), Introduction, s.73-6; Sinclair (1984), The Vienna Convention, s.114 v.d.; Parry 
(1968), “The Law of Treaties”, s.210 v.d. 
115 Brierly (1963), The Law of Nations, s.329. 
116 (Yazarın tercümesi ve italik yazara aittir.) Techt v. Hughes, Court of Appeals of New York, 1920, 
Lester B. Orfield & Edward D. Re, Cases and Materials on International Law, Revised Edition, 
(Indianapolis: The Bobbs-Merrill Co. Inc, 1965), s.99. Benzeri sonuç için bkz.: Karnuth v. United 
States ex rel. Albro, Supreme Court of the United States, 1929, a.e., s.107. 
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Objektif “uyumluluk” testinin esası, ‘bir andlaşmanın ifası, savaşın icrası ile 

uyumlumudur?’ sorusuna dayanır.117 UHK Sekreteryası tarafından hazırlanan 2005 

tarihli memorandum, uluslararası hukuk doktrininde bu görüşü benimseyen 

yazarların bir listesini içermektedir.118 

 

1.3.4. Uluslararası Hukuk Komisyonu Çalışmaları: Silahlı Çatışmaların 

Andlaşmalar Üzerindeki Etkileri 

 

1.3.4.1. Kısa Tarihsel Durum Belirlemesi 

 

 “Silahlı Çatışmaların Andlaşmalar üzerindeki Etkileri” konusu, Uluslararası 

Hukuk Komisyonu’nun 2000 senesindeki 52. oturumunda, kendi içinde oluşturduğu 

uzun dönemdeki çalışma programının planlanmasını yapan bir çalışma gurubu 

tarafından uzun vadeli programına dahil edilmiştir.119 2004 yılı oturumunda ise, 

Komisyon’un Planlama Gurubunun önerisi ile120, fiilen bu konudaki çalışmalara Ian 

Brownlie’nin özel raportör olarak atanmasıyla başlanmıştır.121 2005 yılında 

Brownlie’nin sunduğu ilk raporunda, 14 madde tasarısı ile bunların yorumları 

sunulmuş122 ve 2006 yılındaki ikinci raporunda ise, BM 6. Komitesi’nde (Hukuk) 

yapılan tartışmaların ışığında, gözden geçirilen ilk 7 madde tasarısı yeniden ele 

                                                
117 Starke (1984), Introduction to International Law, s.518; ABD Yüksek Mahkemesi 1947 tarihli 
bir kararında, aynı soruyu hakların iddia edildiği andlaşmanın hükümlerinin savaş zamanındaki ulusal 
politikası uyumlu olup olmadığı şeklinde yorumlamıştır. Bkz.: Clark v. Allen, Supreme Court of the 
United States, 1947, ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.10. 
118 ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.11, dn.49. 
119 Bkz.: Para.726-728 ve 729 (2), Report of the International Law Commission on the Work of 
Its Fifty-fifth Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 55th Session 
Suppl. No.10 (A/55/10), (New York: UN, 2000); BM Genel Kurulu’nun 12 Aralık 2000 tarih ve 
55/152 sayılı ve 12 Aralık 2001 tarih ve 56/82 sayılı kararları ile bu konunun UHK çalışma 
gündemine girmesi uygun görülmüştür. (Her iki kararın nüshası yazarın dosyasında). 
120 Report of the Planning Group on Programme, Procedures and Working Methods of the 
Commission and Its Documentation, UNGA International Law Commission, Fifty-sixth Session, 
Doc. A/CN.4/L.664/Rev.1, 23 July 2004, (Geneva: UN, 2004), s.2, para.5. 
121 International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-sixth Session, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 59th Session Supplement No.10 (A/59/10), (New 
York: UN, 2004), para.364. 
122 Ian Brownlie, First Report on the Effects of Armed Conflicts on Treaties, UNGA International 
Law Commission Fifty-seventh Session, Doc.A/CN.4/552, 21 April 2005, (Geneva: ILA, 2005). 
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alınmıştır.123 Uluslararası Hukuk Komisyonu, 1 Mayıs – 9 Haziran ve 3 Temmuz – 

11 Agustos 2006 tarihleri arasında Cenevre’de iki oturumda gerçekleştirdiği 68. 

Dönem toplantılarında, raportörün ikinci raporundaki hususları görüşmüştür.124 

 

1.3.4.2. Esasa Đlişkin Genel Đlkeler 

 

1.3.4.2.1. Andlaşmaların Sona Ermesi veya Uygulanmalarının Durdurulması 

 

 Modern uluslararası hukuk doktrini, savaşın çıkması ile, açıkça savaş halini 

düzenlemek amacıyla yapılanlar hariç, bütün andlaşmaların ipso facto ilga 

edileceğini savunan klasik görüşten uzaklaşmıştır.125 Bunun yerine, bütün 

andlaşmaların kendiliğinden feshedilmesinin gerekmediği yönünde bir görüş birliği 

vardır. Bu anlamda, andlaşmaların savaştan ilke olarak etkilenmemesi lüzumu, 

uluslararası hukukta ve devletler arasındaki ilişkilerdeki devamlılık düşüncesinden 

kaynakmış olabilir.126 Brownlie’nin Komisyon’a 2005 yılında sunduğu ilk raporu, 

uluslararası hukukun halihazırdaki bu durumunu ifade eden bir madde tasarısını 

içermektedir: “Ipso facto sona erdirmek veya uygulanmanın durdurulması” başlıklı 

3. madde tasarısına göre, 

“Bir silahlı çatışmanın çıkması, 

(a) bu silahlı çatışmaya taraf olanlar arasında; 

(b) silahlı çatışmanın bir ya da daha fazla tarafı ve bir üçüncü devlet arasındaki, 

andlaşmaların icrasını ipso facto sona erdirmez veya uygulanmalarını durdurmaz.”127 

Brownlie, madde tasarısına eklediği yorumunda, bunun, kendisininde üyesi olduğu 

Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün 1985 tarihli Helsinki Kararı’nın 2. maddesinde yer 

                                                
123 Ian Brownlie, Second Report on the Effects of Armed Conflicts on Treaties, UNGA 
International Law Commission Fifty-eight Session, Doc.A/CN.4/570, 16 June 2006, (Geneva: ILC, 
2006). 
124 Güncel gelişmeler için bkz.: http://www.un.org/law/ilc/. 
125 ‘Savaş andlaşmalara son verir’ şeklindeki eski genel hukuk prensibi, Fransızca ağırlıklı uluslararası 
hukuk doktrininde değişik derecelerde önemli istisnalara tabi olarak etkisini sürdürmüştür. Bu 
(caducité) prensibinin uygulanması, sadece ikili andlaşmalarda, bir karine olarak, aksine bir hükmün 
olmadığı durumlarla sınırlı kalmayıp, andlaşmanın konu amaç ve türleri bakımından değerlendirmeyi 
gerektirir. Brownlie ilk raporunda, Guggenheim, Rousseau, Reuter ve Daillier & Pallet gibi yazarları 
zikreder. Brownlie (2005), First Report, s.13-4, para.36-8. 
126 Tarihsel bir inceleme için bkz.: Georg Schwarzenberger, The Dynamics of International Law, 
(Oxford: Professional Books Ltd., 1976), s.33 v.d. 
127 Brownlie (2005), First Report, s.10. 
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alan, “silahlı bir çatışmanın çıkması, buna taraf olanlar arasında yürürlükte olan 

andlaşmaların uygulamasını ipso facto sona erdirmez veya durdurmaz” hükmünün 

bir tekrarı olduğunu ifade etmiş ve doktrinde bunu destekleyen yazarların görüşlerini 

zikretmiştir.128 Dolayısıyla burada önerilen ilkenin iki karakteristik özelliği vardır: 

öncelikle, bu madde yeni kural ihdas etmekten ziyade mevcut olanı beyan eden, 

açıklayıcı mahiyettedir129; ayrıca, kurucu ve kuramsal yapıya haiz temel ilke olarak, 

bunun uygulanmasını gösteren 4’den 7’ye kadar olan maddelerin esasını teşkil 

eder.130 Bu bakımdan, savaşın uluslararası nehir andlaşmalarına olan etkilerini 

belirlemekte başlangıç noktası olarak kabul etmek uygundur. 

 

1.3.4.2.2. Andlaşmaların Türlerine, Konularına, Amaçlarına ve Tarafların 

Niyetlerine Göre uygulanacak Genel Esaslar 

 

 Eğer modern hukuk doktrininde savaş buna taraf devletler arasındaki 

andlaşmaları zarureten ortadan kaldırmıyorsa, bunların akibetini belirlemek üzere 

yapılacak bir sınıflama için, önerilen subjektif “niyet” ve objektif “uyumluluk” 

kıstaslarının hangisinin, ne ölçüde kullanılması gerektiği 3. madde tasarısındaki 

genel prensibin uygulanmasının esasını teşkil edecektir. Pek çok yazar, 

andlaşmaların savaştan ne kadar etkilenebileceğini tespit etmek üzere, ya bu iki 

ölçütten biri, ya da diğerinin; bazıları ise, her ikisininde birlikte uygulanmasına 

gayret etmişlerdir.131 Nitekim Brierly, “Sayın hakim Cardozo tarafından önerilen 

objektif test veya Sir Cecil Hurst’ün subjektif testinden hangisini uygulasak, belkide 

çoğunlukla aynı sonuca ulaşacağız” derken, diğer yandan her bir kıstasda bütün 

andlaşmaların savaşla sona erenler veya uygulanması durdurulanlar ya da savaştan 

                                                
128 A.e., s.10-1. 
129 Đlk raporun Komisyon’a sözlü sunumu sırasında, Brownlie, bu hükmün “expository” – izah eden, 
açıklayıcı- niteliği ile, var olanın yeniden beyanı olmaktan öteye gitmediğini vurgulamıştır. 
International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-seventh Session, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 60th Session Supplement No.10 (A/60/10), (New 
York: UN, 2005), s.54,  para.142. 
130 Đkinci raporunda, Brownlie, hükmün aslında “constitutional” –anayasal- niteliği ile bunun 
uygulamada icrasını düzenleyen sonraki maddelere yol gösterdiğini ifade etmiştir. Brownlie (2006), 
Second Report, s.5, para.15. 
131 ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.11-2, para.13; örneğin, Schwarzenberger & Brown, A 
Manual, s.139. 
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etkilenmeyenler olarak üç kategori halinde düzgün bir şekilde sınıflanacağını 

farzetmenin yanlış olacağını ifade eder.132 

Uluslararası Hukuk Komisyonu’na Brownlie tarafından teklif edilen 4. madde 

tasarısı ise, andlaşmaların savaştan nasıl etkileneceği konusunda subjektif “niyet” 

kıstasını benimsemiştir133: Maddenin 1. fıkrasına göre, 

“1. Bir silahlı çatışma durumunda andlaşmaların sona ermesi veya uygulanmasının  durdurulmasına 

olan hassasiyeti, tarafların andlaşmanın yapıldığı zamandaki niyetlerine göre belirlenir.”
 134 

Taraf devletlerin bu niyetinin açık olduğu durumlarda, andlaşmanın akibetinin bu 

yönde belirlenmesi gerekir.135 Ancak diğer pek çok durumda andlaşmanın yapılışı 

sırasında, taraflar bir savaş ihtimalini öngörüp, buna ilişkin gerçek niyetlerini peşinen 

açıklamazlar. Böylece beklenmedik bir olay karşısında andlaşmaya ne olacağı 

hususunda taraf devletlerin niyetlerini gösteren açık emareler yoksa, bu subjektif 

“niyet” testinin uygulanması birtakım faraziyelere ve yorum ilkelerine tabi olacaktır: 

bunlardan bir tanesi, Brierly’nin önerdiği “farzedilen” niyet kavramı olup, 

andlaşmaların yorumlanmasına ilişkin genel prensipler içerisinde belirlenebilir136; bir 

diğeri ise, andlaşma ile silahlı çatışma arasındaki ilişkiye bakarak, ortaya çıkan 

uyumun ya da uyumsuzluğun dikkate alınmasıdır.137 Komisyon’un önündeki 4. 

madde tasarısının 2. fıkrası bu iki yönteme de yer vermektedir:  

“2. Bir andlaşmaya taraf olanların andlaşmanın sona erme veya uygulamanın durdurulmasına olan 

hassasiyetine ilişkin niyeti, 

(a) Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 31 ve 32. maddeleri hükümlerine; ve 

(b) sözkonusu silahlı çatışmanın niteliği ve kapsamına uygun olarak belirlenecektir.”138 

Mamafih andlaşmaya taraf devletlerin niyetini esas alan bu görüş, ancak konuları 

itibarı ile savaşa ilişkin olanların dışında, belli tür andlaşmalar bakımından 

uygulanabilir ise de, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan andlaşmalarda, 

kuvvet kullanma yasağının hilafına bir silahlı çatışma olasılığına karşı, andlaşmanın 

                                                
132 Brierly (1963), The Law of Nations, s.329-30 
133 Gerekçeleri için bkz.: Brownlie (2005), First Report, s.11, para.45-9. 
134 International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-seventh Session, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 60th Session Supplement No.10 (A/60/10), (New 
York: UN, 2005), s.56, dn.46. 
135 Hurst (1921), “The Effect of War”, s.39-40. 
136 Brierly (1963), The Law of Nations, s.329.  
137 John Bassett Moore, A Digest of International Law, Volume 5, (Washington: Government 
Printing Office, 1906), s.383, para.779. 
138 Bkz.: yuk. not.134. 
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akibetini hazırlamak bakımından peşin niyet beyan etmelerini aramak gerçekçi 

sayılamaz.139 Bu bakımdan, tarafların andlaşmanın yapılması sırasındaki gerçek 

niyetinin sonradan kanıtlanmasındaki pratik güçlükleri özel raportörde kabul 

etmiştir.140 Ancak bu güçlüğün, andlaşmaların yorumlanması kurallarında olduğu 

gibi, tarafların niyetlerinin bir pratik hipotez olarak yeniden belirlenmesi yöntemi ile 

aşılabilaceği görüşünü muhafaza etmiştir.141 

Uluslararası hukuk doktrininde üzerinde genel olarak fikir birliğinin 

sağlandığı bir mesele, amacı açıkça savaşı düzenlemek olan ve savaş sırasında 

bağlayıcı olması yolunda zorunlu bir niyeti taşıyan andlaşmalar ile, içerisinde amacı 

bilhassa savaş sırasında uygulanmasına dair hükümler bulunan andlaşmaların savaşın 

çıkmasıyla ilga edilemiyeceğidir.142 Bu tür andlaşmaların savaşın çıkması ile 

uygulanabilir hale geleceği, 1935 tarihli Harvard Çalışması ile hazırlanan uluslararası 

sözleşme tasarısının 35(a). maddesine paralel olarak, Uluslararası Hukuk Enstitüsü 

tarafından kabul edilen 1985 Helsinki Kararı’nın 3. maddesinde yer almıştır.143 

Komisyon’un önündeki 5. madde tasarısı, bu nitelikteki andlaşmaların içerdiği 

savaşa ilişkin açık hükümler dolayısıyla uygulanabilirlik kazanması yönünde benzeri 

bir hüküm içerir: 

“1. Silahlı çatışma hallerinde uygulanacak andlaşmalar, kendi açık hükümleri ile [marifetiyle], silahlı 

çatışmaya taraf olanlar arasında uygulanmanın durdurulması veya ilgili andlaşmalardan kaçınılmasını 

içeren meşru anlaşmaların yapılmasına halel gelmeksizin, bir silahlı çatışma durumunda faaliyete 

geçer. 

2. Bir silahlı çatışmanın çıkması, buna taraf olanların Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 

uyarınca andlaşmalar yapma ehliyetini etkilemez.”144 

                                                
139 Bazı Komisyon üyeleri bu noktadaki şüphe ve çekincelerini belirmişlerdir. Bkz.: International Law 
Commission, Report on the Work of Its Fifty-seventh Session, United Nations General Assembly 
Official Records (UNGAOR), 60th Session Supplement No.10 (A/60/10), (New York: UN, 2005), 
s.58, para.152. 
140 A.e. s.59, para.155., ayrıca Brownlie (2006), Second Report, s.6, para.18. 
141 Brownlie (2006), a.e., s.8, para.24. 
142 Parry (1968), “The Law of Treaties”, s.237, örneğin Cenevre ve La Haye Sözleşmeleri ile bunlara 
ek Protokoller ve diğer insancıl hukuka ilişkin andlaşmalar, bkz.: ILC Secretariat (2005), 
Memorandum, s.14 v.d. 
143 Harvard Research in International Law, “Law of Treaties”, (1935) 29 AJIL, s.1185 ve UHE’nin 
1985 tarihli Helsinki toplantısında “Silahlı Çatışmaların Andlaşmalar Üzerindeki Etkileri” konusunda 
aldığı  kararın metni için bkz.: www.idi-iil.org. 
144 International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-seventh Session, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 60th Session Supplement No.10 (A/60/10), (New 
York: UN, 2005), s.60, dn.47. 
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Böylece savaş hali, sadece konusu ve amacı itibarıyla savaşa ilişkin andlaşmaların 

geçerliliğine değil, ama tarafların arasında andlaşmalar akdetmesine de bir mani 

oluşturmaz. Konusu ve amacı itibarıyla savaş halini öngörmeyen diğer andlaşma 

türleri hakkında ise, UHK sekreteryası tarafından hazırlanan 2005 tarihli 

memorandum, yol gösterici bir sınıflandırmayı içermektedir.145 

Öte yandan, konusu ve amacı ne olursa olsun, andlaşmanın kendisi bir 

ihtilafın nedeni olmuş ise, bu andlaşmanın savaş sırasındaki hukuki statüsünün ne 

olacağı önemli bir sorun oluşturur. Her ne kadar, savaşın başlamasıyla andlaşmaların 

kendiliğinden feshedileceğine dair eski görüş, savaşa sebep olan anlaşmaların aynı 

sonucu paylaşmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürse bile146, modern hukuk görüşü 

altında, tarafların andlaşma yapılırken aksine bir niyeti açıkça saklı tutmadığı 

durumlarda, bu andlaşmaların zarureten ortadan kalmasına haklı gösterecek bir 

istisna uygulamada yoktur.147 Nitekim, 6. madde tasarısı, “statüsü ve yorumlanması silahlı 

çatışmaya başvurmanın vesilesi olmuş bir ihtilafın konusu haline gelen andlaşmanın hukukun icrasıyla 

sona erdirileceği var sayılamaz” hükmünü getirirken, bu tür andlaşmaların geçerliliğinin 

“ancak bu varsayımın sözleşmeci tarafların aksine bir niyetinin kanıtlanması ile uygulanmaz” hale 

geleceğini teyit eder.148 

Kısaca, konu ve amaçlarına göre savaştan değişik etkilenen üç tür anlaşma 

tespit edilebilir: 

i. savaşın icrasını düzenlemek amacıyla yapılan andlaşmalarda tarafların bu yöndeki 

niyetleri aşikar olup, uygulamaları bundan etkilenmez, bilakis uygulama kazanır, 

ii. bunun aksine, siyasi ve ticari nitelikteki andlaşmalar, konu ve amaçları 

bakımından, ifası savaşın icrası ile uyuşmadığı için taraflar arasında feshedilir, 

                                                
145 ILC Secretariat (2005), Memorandum, s.14-47. 
146 Hall’e göre, “andlaşmanın anlamına ilişkin bir farklılığın savaşa sebep olduğu bütün durumlarda, 
andlaşma ilga edilmiş sayılır.”, Hall (1890), A Treatise, s.387. 
147 Uygulamada ihtilaf konusu andlaşmaların, ihtilafın halli ile yeniden geçerlilik kazandığı örnekler 
vardır: bkz.: Eritre-Etiyopya Sınır Komisyonu’nun Eritre ve Etiyopya arasındaki sınırın 
belirlenmesine dair kararı, (2002) 41:5 ILM, s.1057. 
148 International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-seventh Session, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 60th Session Supplement No.10 (A/60/10), (New 
York: UN, 2005), s.61, dn.49. 
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iii. bir kez yapıldığında nihailik kazanan ve daimi bir hak doğuran veya sürekli bir 

rejim ya da statü kuran icrai andlaşmalar savaş sırasında da uygulanmaya devam 

ederler.149 

 

1.3.4.3. Uluslararası Nehir Andlaşmaları Bakımından Durum 

 

 Yukarıda kısaca özetlenen genel ilkeler, savaşın çıkmasıyla uluslararası nehir 

andlaşmalarının akibetinin belirlenmesinde, gerek subjektif “niyet” kıstası, gerekse  

objektif “uyumluluk” kıstası çerçevesinde, diğer andlaşmalarda olduğu gibi 

uygulanabilirler. Bununla beraber, uluslararası nehir andlaşmalarını, düzenlediği 

kullanımların niteliği ve sonuçlarına bakarak, konu ve amaçlarına göre üç türde 

incelemek mümkündür:150 

i. uluslararası nehirlerin hukuki statüsünü belirleyen andlaşmalar, örneğin 

iki devlet arasında sınır teşkil eden nehirler veya ulaşıma elverişli nehirler 

gibi, 

ii. uluslararası nehirlerden ulaşım dışı faydalanmaları düzenleyen 

andlaşmalar, örneğin tarımsal, endüstriyel, ticari ve sair ekonomik amaçlı 

kullanımlar gibi, ve 

iii. uluslararası nehirlerin çevresel korunmasına ilişkin andlaşmalar, örneğin 

nehir doğasının ve sularının kirliliğe karşı korunması gibi. 

Uluslararası hukukta bir kez savaşın bütün andlaşmaları zarureten ilga etmeyeceği 

görüşü hakim olduktan sonra, doktrinde andlaşmaların akibetini belirlemek üzere 

konu, amaç ve türlerine göre sınıflara ayırmak suretiyle incelemede bulunmak 

eğilimi hakim olmuştur.151 Komisyon’a sunulan 7 madde tasarısı, Viyana 

Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 20(2) ve 31(1). maddelerine atıfla, bir dizi 

andlaşmanın, “konu ve amaçları”nın ima ettiği istisnai bir sınıf oluşturacağını kabul 

etmektedir: buna göre, “konu ve amaçlarında, bunların bir silahlı çatışma sırasında uygulanmaya 

devam edeceğine dair açık ima bulunan andlaşmalar bakımından, silahlı çatışma hadisesi 

                                                
149 McNair (1961), The Law of Treaties, s.700 v.d. 
150 Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz.: Stephen Schwebel, “First Report on the Law of Non-
Navigational Uses of International Watercourses”, (1979) II:1 YILC, s.159-71.  
151 Bu yöntemi benimseyen en yakın tarihli örnek, UHK Sekreterya’sının 2005 yılında hazırladığı 
memorandumudur. Bkz.: yuk. not.78. 
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andlaşmaların bu şekilde uygulanmasına mani olmayacaktır.”152 Bu maddenin 2. fıkrası, 

uluslararası suyolları ve ilgili su tesisleri ve yapılarına ilişkin andlaşmaların 

nitelikleri itibarıyla savaş halinde geçerliliğine halel gelmeyeceğini ifade etmektedir. 

Bunun ötesinde, birden fazla kıyıdaş devletin ülkesini ayıran nehirin hukuki 

statüsünü belirleyen sınır andlaşmaları ile ulaşıma elverişli nehirleri uluslararası 

ulaşıma açan andlaşmalar153, devletler arasında daimi hakların veya bir sürekli 

uluslararası rejim ya da statüyü beyan eden, kuran veya düzenleyen andlaşmaların en 

tipik örneklerinden olup154, silahlı çatışmaların çıkmasından halel görmezler, ama bu 

andlaşmalardan doğan ticari mahiyetteki ulaşım haklarının savaş süresince 

ertelenmesi yaygındır.155 Brownlie, uluslararası nehirlerin ve ilgili su tesislerine 

ilişkin andlaşmaların aynı kategoride bir hususi uygulamayı lex specialis 

gerektirdiğini ifade eder156 ve bunların bir silahlı çatışma sırasında güvenliği ve 

korunmasındaki zaruret bu tür bir farklı muameleyi haklı gösterebilir.157 Bunun 

ötesinde, kıyıdaş devletlerin ekonomik kullanımlarınına ilişkin hak ve yükümlerini 

belirleyen uluslararası nehir andlaşmalarının savaş sırasındaki geçerliliği, normal 

parametreler içerisine, “niyet” ve “uyumluluk” kıstalarına göre yapılmak gerekir. 

Buna ilave olarak, uluslararası nehirlerin çevresel korunmasına yönelik andlaşmalar, 

diğer uluslararası çevre andlaşmaları ile benzer karakterde olup, savaş sırasındaki 

akibetleri aynı kurallara tabi olur. Ancak Tarasofsky, haklı olarak, çevre 

andlaşmalarının bir savaş durumunda devam etmesi hakkında bir genelleştirme 

yapmanın güçlüğüne işaret etmektedir.158 Buna karşılık, uluslararası çevre 

                                                
152 International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-seventh Session, United Nations 
General Assembly Official Records (UNGAOR), 60th Session Supplement No.10 (A/60/10), (New 
York: UN, 2005), s.63, dn.51. 
153 Bu tür andlaşmaların bir listesi için bkz.: UN Secretary-General, “Report on Legal Problems 
Relating to the Utilization and Use of International Rivers-Doc.A/5409”,  (1974) II:2 YILC, s.33 ve 
UN Secretary-General, “Supplementary Report-Doc.A/CN.4/274”, a.e. s.265.  
154 Hersch Lauterpacht, “River Boundaries: Legal Aspects of the Shatt-al-Arab Frontier”, (1960) 9 
ICLQ., s.208 v.d.; Kaiyam Homi Kaikobad, “The Shatt-al-Arab Boundary Question: A Legal 
Reappraisal”, (1985) 56 BYIL, s.49 v.d. 
155 Hurst (1921), “The Effect of War”, s.49; Hall (1890), A Treatise on International Law, s.382; 
Birkenhead (1927), International Law, s.145; McNair (1961) The Law of Treaties, s.704-10; 
Fenwick (1965), International Law, s.765-6; Starke (1984), Introduction, s.518; ayrıca Brownlie 
(2005), First Report, s.22 v.d. 
156 Bu görüşü destekleyen yazarlar için bkz.: Brownlie (2005), a.e., s.30-2. 
157 Schwebel (1982), Third Report, s.164 v.d. 
158 Richard G.Tarasofsky, “Legal Protection of the Environment During International Armed 
Conflict”, (1993) 24 Netherlands YIL, s.68. 
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hukukundaki gelişmeler, barış zamanındaki bazı ilişkilerin, farklı derecelerde bile 

olsa, savaş sırasında korunmasını teşvik eden bir karineyi, çevre andlaşmaları 

bakımından da destekler görünmektedir159: buna göre, barış zamanı çevre 

andlaşmalarının, savaşan taraflar arasında feshedileceğine ilişkin açık bir kayıt 

taşımadığı veya savaş haliyle de facto bir uyumsuzluk göstermediği sürece, 

uygulanmasının devam etmesi yönünde bir varsayım doktrinde savunulmaktadır.160 

Ne var ki, bu görüş bazı devletler tarafından şüphe ile karşılanmış161 ve 

Komisyon’un hususi mahiyetteki hukukun genel hukukun yerine ikamesine –lex 

specialis derogat generali- dayanarak yaptığı böyle bir sınıflamanın geleneksel 

anlamdaki devletlerin uygulamalarıyla desteklenmediği ifade edilmiştir.162 

 Türkiye’nin Suriye ve Irak ile imzalamış olduğu bir dizi andlaşma, Dicle ve 

Fırat nehirlerine ilişkin hükümler içerir.163 Türkiye’nin Fransa ile imzaladığı 1921 

tarihli Ankara Andlaşması’nın 12. maddesi, 1930 tarihli Tahdidi Hudut Nihai 

Protokolü, 1939 Hatay-Suriye Tahdid-i Hududu Son Protokolü’nün 3. maddesi, ve 

1926 tarihli Dosluk ve Đyi Komşuluk Andlaşması’nın 13. maddesi ile Türkiye ile 

Suriye arasındaki 1952 tarihli Çağçağ Deresi Sularının Kullanılmasına ilişkin 

Protokol ve 1987 tarihli Ekonomik Đşbirliği Protokolü genel olarak Suriye ile 

aralarındaki sınır teşkil eden veya sınıraşan akarsuların iki devlet tarafından 

kullanılmasını düzenler. Bununla birlikte, Türkiye ve Irak arasındaki 1946 tarihli 

Dostluk ve Đyi Komşuluk Andlaşması ve 1 numaralı Ek Protokolü Irak’ın su 

taşkınlıklarından ve sellerden korunması için Dicle ve Fırat kolları üzerinde 

alabilecekleri müşterek tedbirleri ilişkin hükümler içerir. Bu andlaşmaların savaş 

zamanındaki statüsü yukarıda tespit edilen ilkeler çerçevesinde tarafların bu 

andlaşmaların yapıldığı zamanki ‘niyet’lerine ve bu andlaşmaların amaçları 

bakımından ifasının savaşın icrası ile ‘uyumlu’ olup olmadığı değerlendirmesine 

                                                
159 Stephanie N. Simonds, “Conventional Warfare and Environmental Protection: A Proposal for 
International Legal Reform”, (1992) 29:1 Stanford JIL, s.188.  
160 Michael N. Schmitt, “Green War: An Assessment of the Environmental Law of Armed Conflict”, 
(1997) 22:1 Yale JIL, s.41. 
161 BM 6. (Hukuk) Komitesi tartışmalarında Đngiltere Delegasyonu (Doc.A/C.6/60/SR.20, para.1), 
alıntı Brownlie (2006), Second Report, s.12, para.39. 
162 BM 6. (Hukuk) Komitesi tartışmalarında Hindistan Delegasyonu (Doc.A/C.6/60/SR.13, para.64), 
alıntı Brownlie (2006), Second Report, s.12, para.42. 
163 Bu andlaşmaların ayrıntılı incelemesi için bkz.: Münevver Aktaş Acabey, Sınıraşan Sular: 
Hukuki Rejim, Dicle Fırat ve Türkiye’nin  Diğer Sınıraşan Suları, (Đstanbul: Beta, 2006), s.266-0. 
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bağlıdır. Öte yandan bu andlaşmalarda ihdas edilen “kullanım hakları”nın niteliği, 

kıyıdaş devletler arasında daimi haklar yaratıp, sürekli bir uluslararası statü teşkil 

ediyorsa, o halde bu kıstaların dışında savaşın bu andlaşmaların geçerliliğine halel 

getirmeyeceği tartışılabilir. Ancak bunun dışında, Uluslararası Hukuk 

Komisyonu’nun 7. madde tasarısında yarattığı sınıflama gereği, bu nehir 

andlaşmalarının kendisi ya da bunların nehirlere ilişkin hükümlerinin çatışmalar 

sırasında yürürlükte kalması hususu, son bir tahlille, yine Dicle ve Fırat nehirlerine 

kıyıdaş olan devletlerin ihtiyarına kalan bir durumdur. 

 

1.4. MARTENS ŞARTI 

 

 Yukarıda görüldüğü gibi,164 1997 BM Suyolları Hukuku Sözleşmesi’nin 29. 

maddesindeki ‘uluslararası hukukun uluslararası olan veya olmayan silahlı 

çatışmalarda uygulanabilir ilke ve kuralları’nı, lex specialis, uluslararası savaş veya 

insancıl hukukun şekli kaynakları uyarınca tespit etmek gerekir.165 Ancak, bu alanda 

uygulanabilecek böyle bir hususi kuralın bulunmadığı durumlarda166, Komisyon 

maddenin şerhinde, belli bazı temel korunmaların Martens Şartı ile sağlanabileceği 

görüşünü savunmuştur: “aslında, özel uluslararası anlaşmalarla kapsanmayan hallerde dahi, 

siviller ve savaşanlar, yerleşik teamül, insani ilkeler ve kamu vicdanının emirlerinden çıkartılacak 

uluslararası hukuk prensiplerinin korunması ve hakimiyeti altındadır.”167 Böylece, uluslararası 

çatışmalar hukuku kurallarının belirlenmesinde ve burada karşılaşılan boşlukların 

doldurulmasında, şekli kaynaklardan uluslararası andlaşmalar ve teamülün yanısıra, 

Martens Şartı ile önerilen insani ilke ve kamu vicdanının emirleri’de iki yeni hukuk 

                                                
164 Bkz.: yuk. Bölüm 1.2.1 sonu, s.10. 
165 Uluslararası hukukun kaynakları için bkz.: Clive Parry, The Sources and Evidences of 
International Law, (Manchester: Manchester University Press, 1965), s.1 v.d.; Michael Virally, “The 
Sources of International Law”, Manual of Public International Law, Edited by Max Sørensen, 
(London: MacMillan & Co. Ltd., 1968), s.118 v.d.; Gennadiì Mikhaìlovich Danilenko, Law-Making 
in the International Community, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993), s.16 v.d.; Hugh 
Thirlway, “The Sources of International law”, International Law, Edited by Malcolm D. Evans, 
(Oxford: Oxford University Press, 2003), s.117-43. 
166 Daniel Bodansky, “Non Liquet and Incompleteness of International Law”, International law, The 
International Court of Justice and Nuclear Weapons, Edited by Laurence Boisson de Chazournes 
& Phillippe Sands, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), s.153 v.d. 
167 UNGAOR, Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth 
Session, United Nations General Assembly Official Records (UNGAOR), 49th Session Suppl. No.10 
(A/49/10), (New York: UN, 1994), s.317. 
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kaynağı olarak kullanılabilecektir. Şüphesiz uluslararası (insancıl) hukukta, Martens 

Şartı’nı bu kadar geniş bir yorumlamaya tabi tutarak, kural ihdas edici bir nitelik 

atfetmek fevkalade tartışmalıdır ve bu Şartın yakından incelenmesini gerektirir. 

1899 yılında La Haye Konferansında, Rus Delegasyonu başkanı von Martens 

tarafından, güçlü devletlerden Almanya ve Rusya ile daha küçük devletler Belçika ve 

Đsviçre arasında 1874 Brüksel Beyannanesi’yle işgalci güçlere tanınan geniş yetkiler 

ve bunlara karşı silah kullanan sivillerin hukuki statüsü hakkında çıkan bir görüş 

farklılığını gidermek üzere önerilmiş ve aynı isimle anılmıştır.168 Önce 1899 tarihli 

Kara Savaşlarına Đlişkin II sayılı La Haye Sözleşmesi’nin giriş bölümüne, daha sonra 

ise aynı konuda 1907 tarihli IV sayılı La Haye Sözleşmesi’nde yer alan bu kayıta 

göre, “Savaş kurallarının daha tam bir kodu yapılana kadar, Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendileri 

tarafından kabul edilen düzenlemelerde içerilmeyen durumlarda, halk ve muhariplerin uluslararası 

hukukun, medeni milletler arasında yerleşmiş kullanımlar, insani kuralları ile kamu vicdanının 

gereklerinden  kaynaklanan ilkelerin korunması ve hükümranlığı altında kalmasının doğru olduğu 

düşüncesini beyan ederler.”169 Modern anlayış, işgal altındaki nüfusun, özellikle silahlı 

direnişçilerin korunması gayesiyle başlayan bu ilk düzenlemenin ötesine geçen geniş 

bir açıdan Martens Şartı’nın etkilerini uluslararası insancıl hukukun bütün alanlarına 

yaymıştır.170 Bununla beraber, günümüze dek değişik tarzlarda da olsa, muhtelif bir 

çok belgede ve davada gönderme yapılan Martens Şartı’nın, uluslararası hukukun 

uygulamasında ve biçimlenmesindeki tam rolü ve etkisi üzerindeki farklı görüşler ve 

tartışmalar halen sürmektedir.171 Dokrinde Martens Şartı’nın işlevini en dar anlamda 

yorumlayanlar, yerleşmiş teamülün yanısıra burada sayılan insani kurallar ve kamu 

vicdanının emirleri gibi kavramları uluslararası insancıl hukukun gelişmesini teşvik 

eden bir ilham kaynağı olarak görmektedirler.172 Öte yandan, bu Şartın işlevini 

uluslararası insancıl hukukun  kural ve prensiplerini yorumlamaktan ibaret görenleri 

ikiye ayırmak mümkündür: (i). Bazı yazarlar bu işlevi, bir yandan uluslararası 

                                                
168 Dieter Fleck, “Friedrich von Martens: A Great International Lawyer from Pärnu”, (2003) 2:10 
Baltic Defence Rev., s.20-2. 
169 Antonio Cassese, “The Martens Clause: Half Loaf or Simply Pie in the Sky”, (2000) 11:1 EJIL, 
s.187-8, dn.1. 
170 Theodor Meron, “The Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Concience”, 
(2000) 94:1 AJIL, s.79. 
171 Fleck (2003), “Friedrich von Martens”, s.23-4; Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.33. 
172Frits Kalshoven, “Prohibitions or Restrictions on the Use of Methods and Means of Warfare”, The 
Gulf War of 1980-1988, Edited by Ige F. Dekker & Harry H.G. Post, (Dordrecht: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1992), s.100. 
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insancıl hukuk kuralları ve ilkelerinin oluşumu sürecinde173 ve sonrasındaki 

etkilerinin174 yorumlanmasında yol gösterici olarak; diğer yandan, andlaşma 

tarafından düzenlenmiş hususlara da teamül kurallarının uygulanmaya devam etmesi 

ile sınırlı görürler.175 (ii). Bir kısım yazarlar ise, La Haye Sözleşmeleri ile açıkca 

düzenlenmeyen alanlarda işgalci güçlerin ipso facto hukuki serbestliğinin olduğu, 

‘mefhumu muhalefet’i –argumento contrario- red ederler.176 Son olarak, Uluslararası 

Hukuk Komisyonu’nda 12. madde şerhinde benimsemiş göründüğü geniş anlamlı bir 

yorum, uluslararası insancıl hukukun oluşumunda insani ilkeler ve kamu vicdanının 

emirlerini iki yeni kaynak olarak dikkate alınması gerektiğini savunur.177  

Konumuz bakımından tartışılması gereken, Martens Şartı’na atfedilen bu 

normatif kimlik ile, doğrudan veya dolayısıyla, uluslararası hukukta yeni kural ihdas 

etmek kabiliyetini kazanıp kazanmadığı sorusudur. Modern andlaşmalar hukuku 

uygulamasında, Martens Şartı’nın temel unsurlarını içeren örnekleri bulmak 

mümkündür: 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 63/62/142/158. maddeleri,  

bunlara 1977 tarihinde Eklenen I sayılı Protokol’ün 1(2). maddesinde, 1980 Belli 

Konvansiyonel Silahların Kullanımlarının Yasaklanması veya Sınırlanması dair 

Sözleşme’nin girişinde, 1995 Körleştiren Lazer Silahlara dair IV sayılı Protokol, 

Anti-Personel Mayınların Kullanımı, Stoklanması, Üretimi ve Transferinin 

Yasaklanması ve bunların imhası üzerine 1997 Ottawa Sözleşmesi.178 Bunların 

yanısıra, Norveç Yüksek Mahkemesi’nin Klinge davasına ilişkin 1946 tarihli kararı 

                                                
173 Achilles Skordas, “Hegemonic Custom?”, United States Hegemony and the Foundations of 
International Law, Edited by Michael Byers & Georg Nolte, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003), s.326. 
174 Bu anlamda Martens Şartı Cenevre Sözleşmeleri’ndeki hükümlerin varlık sebeplerini açıklayan ve 
bunların teamül niteliğini kazanarak taraf devletlerin ötesinde üçüncü devlet bakımından da 
bağlayıcılık kazanmasını sağlar. Bkz.: Ingrid Detter, The Law of War, Second Edition, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000), s.376. 
175 Christopher Greenwood, “Historical Development and Legal Basis”, The Handbook of 
Humanitarian Law in Armed Conflict, Edited by Dieter Fleck, (Oxford: Oxford University Press, 
1999), p.28. 
176 Nagendra Singh & Edward McWhinney, Nuclear Weapons and Customary International Law, 
Second Edition, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), s.47; ayrıca uygulamada Belçika’nın 
benzer görüşü için bkz.: Meron (2000), “Martens Clause”, s.81 ve 87; Theodor Meron, “International 
Law in the Age of Human Rights: General Course on International Law”, (2004) 301 Recueil des 
cours, s.45 ve 47. 
177 Helmut Strebel, “Martens Clause”, (1997) 3 Encyclopedia of Public International Law, s. 326-
27.  
178 Bütün andlaşma metinleri ve güncel statüleri için bkz.: Uluslararası Kızılhaç web sayfasındaki veri 
tabanı, www.icrc.org. 
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ile Nüremberg’deki ABD Askeri Mahkemesi’nin Krupp davasındaki 1948 tarihli 

Kararı ve Hollanda Temyiz Mahkemesi’nin 1949 tarihli Rauter davasındaki 

kararında olduğu gibi, ulusal mahkemeler bazı savaş suçlarının cezalandırılmasında 

vardıkları yargıda, La Haye Sözleşmeleri’nin teamüli değerini irdelemek üzere, 

Martens Şartı’nın iki unsurundan uluslararası hukuk sisteminin bir parçası olarak 

faydalanmışlardır.179 Bu sınırlı sayıda davalarda alınan ulusal mahkeme kararlarının 

ortak özelliği, daha sonraki uluslararası andlaşmalarda tekrar edilen insani kurallar 

veya kamu vicdanının emirlerini bağımsız kaynaklar olarak görüp muamele etmekten 

ziyade, bazen açık bazen zımni bir şekilde, ya bazı uluslararası hukuk kurallarının 

yorumlanmasında bir çeşit rehber mahiyetinde, ya da çağdaş insancıl hukukunun 

esasını daha iyi kavramanın bir aracı olarak kullanmalarında yatmaktadır. Buna 

karşılık savaş hukukunun andlaşma veya teamül ile düzenlenmediği alanlarında, 29. 

madde şerhinde Komisyon tarafından Martens Şartı’na atfedilen kural koyucu 

niteliği iki yoldan sağlanabilir: boşluğun180 (i). doğrudan insani kurallar veya kamu 

vicdanının emirlerinin iki yeni bağımsız hukuk kaynağı olarak ihdas edilmesi, veya 

(ii). dolaylı yoldan bunların uluslararası hukukun genel ilkesi seviyesine çıkartılması 

süretiyle doldurulması mümkündür.181 Meron, ‘insani ilkeler’in aslında çeşitli 

uygulamalarda bir genel hukuk ilkesi olarak görülen ‘temel insani düşünceler’den 

çok da farklı olmadığını ifade etmiştir.182 Gerçekten, Uluslararası Adalet Divanı, 

Đngiltere ile Arnavutluk arasındaki Korfu Boğazı davasında 1949 senesinde verdiği 

kararında, Arnavutluk yetkililerinin yükümlerinin “sadece savaş sırasında uygulanan 1907 

tarihli IV sayılı La Haye Sözleşmesi’ne değil, ama hatta savaştan çok daha kesinlikte barış zamanında, 

belli genel ve iyi tanınmış ilkelere, yani temel insani düşüncelere [...]” dayandığını ifade 

etmiştir.183 Yine, 1996 yılında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 

neznindeki ilk derece mahkemesi, Martić davasında, mahkemedeki usul ve delillere 

ilişkin 61. maddesi hakkındaki bir kararında, Zagreb’in havadan bombalanması 

olayında sivillere karşı özellikle  misilleme yapıldığı için ihlal edilen saldırma yasağı 

                                                
179 Bu kararların ayrıntılı incelemesi için bkz.: Cassese (2000), “The Martens Clause”, s.202-5. 
180 Hersch Lauterpacht, “Some Observations on the Prohibition of ‘Non Liquet’ and the Completeness 
of the Law”, Symbolae Verzijl, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1958), s.196 v.d. 
181 Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen,  (1996) 35:4 ILM, s.871-2. 
182 Meron (2000), “The Martens Clause”, s.82-3. 
183 Bkz.: L.C. Green, International Law Through the Cases, (London: Stevens & Sons Ltd., 1970), 
s.237. 
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getiren kurallar ile kullanılan savaş yöntem ve araçlarının seçiminde tarafların 

serbest olmadığı ilkesinin sadece teamül ve andlaşmalar hukundan değil, ama 

Martens Şartı’ndan da çıkarılabileceğini ve bu normların bütün silahlı çatışmalara 

uygulanacak uluslararası insancıl hukukun şumulünün esasını oluşturan ‘temel insani 

düşünceler’den kaynaklandığı sonucuna varmıştır.184 Öte yandan Tarasofsky, temel 

insani düşüncelere dayanan bir genel hukuk ilkesinin içeriğindeki belirsizliklere 

işaret ederek, bu tarz düşüncelerin herhangi bir sınırlamaya tabi olmaması ve 

onaylanmayan her şeyi hukuk dışı ilan etmek için kullanılabilmesi yüzünden şüphe 

ile bakmaktadır.185 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Nükleer Silahların Kullanılması ve Kullanma 

Tehdidinin Meşruluğu konusunda 1996 yılında verdiği danışma görüşü, dolaylı 

yoldan Martens Şartı’nın uluslararası nehirlerin savaş sırasındaki statüsü ve 

korunması için kullanılabilecek uluslararası insancıl hukukun içeriğinin 

belirlenmesindeki normatif rolü üzerinde önemli beyanlarda bulunmuştur.186 

Divan’ın bu beyanları üç noktada toplanır: ilk olarak, Martens Şartı’na uluslararası 

insancıl hukukun silahlı çatışmalar ve tarafsızlık hallerinde uygulanacak asli kural ve 

ilkeleri olan, sivil halkın ve sivil hedeflerin korunması ile savaşanlara gereksiz acı ve 

ölümlere sebep olacak tüm savaş araçları ve yöntemlerinin yasaklanması hususlarına, 

bunların yer aldığı andlaşma ve teamüllerin ötesinde bir gönderme yapmıştır.187 

Đkinci olarak, 1977 tarihli I sayılı Ek Protokol’ün buna taraf olmayan devletler 

bakımından bağlayıcılığını değerlendirirken, bu belgenin ilk kabul edildiğinde, 

birinci maddesinde teyit ettiği Martens Şartı gibi, teamül hukukunun önceden 

varolan bir ifadesi olduğunu tespit etmiştir.188 Son olarak ise, teamül hukukunun 

önceden varolan bir ifadesi olan bu Martens Şartı’nın, “insancıl hukukun kural ve 

ilkelerinin nükleer silahlara uygulanmasının bir tasdiki olarak, devam eden varlığı ve uygulamasından 

                                                
184 Cassese (2000), “The Martens Clause”, s.205, dn.60; Meron (2000), “The Martens Clause”, s.82. 
Martić Davası No.IT-95-11-R61, para.13 için bkz.: http://www.un.org/icty/.  
185 Tarasofsky (1993) , “Legal Protection”, s.33. 
186 Đngilizce metin için bkz.: (1996) 35:4 ILM, s.809, ayrıca UAD web sayfalarındaki karar veri tabanı 
http://www.icj-cij.org/; Kararın çeşitli yönlerden incelemesi için bkz.: Laurence Boisson de 
Chazournes & Phillippe Sands (Eds), International law, The International Court of Justice and 
Nuclear Weapons, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). 
187 Martens Şartı’nın “askeri teknolojideki evrimin hızlanmasında etkili araç olduğunu kanıtladığını” 
ifade etmiştir. Bkz.: para.78, a.g.e., s.827. 
188 Para.84, a.g.e., s.828. 
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şüphe edilmemelidir” sonucuna varmıştır.189 Görüldüğü gibi, Divan hiç bir noktada, 

Martens Şartı’nı uluslararası andlaşma ve teamül dışında, bunlardan ayrı ve bağımsız 

bir kaynak olarak görmemiş; aksine bu kaynaklara dayanarak ulaştığı sonuçları teyit 

etmek ve güçlendirmek üzere ve sadece bu amaçla kullanmıştır.190 Ancak bununla 

birlikte, Martens Şartı’na teamül niteliği verilmesinden ne anlam çıkartmak gerektiği 

açık değildir. Meron’un da ifade ettiği gibi, burada Divan bunun temel unsurları olan 

insani kurallar veya kamu vicdanının emirlerini bir şekilde özgün hukuki norm 

olarak dikkate almak yerine, nükleer silahların insani düşüncelerle bağdaştırmaktaki 

zorluğu kabul etmesine rağmen, yalnız sivillerle savaşanlar arasındaki ayrım ilkesi 

ile gereksiz acı ve ölüm yasağı bakımından sınırlı bir değerlendirmeye tabi 

tutmuştur.191 

Adalet Divanı’nın danışma görüşünün kendisi kadar, duruşmalara taraf olarak 

katılan devletlerin savundukları tezler ve karara muhalif kalan hakimlerin karşı görüş 

yazıları da Martens Şartı’nın normatif niteliğinin belirlenmesinde faydalıdır. Müdahil 

devletlerden Nauru, Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Đran, Zimbabve ve Meksika 

gibi ülkeler, değişik derecelerde, Martens Şartı’nı nükleer silahların kullanılmasını 

ve kullanma tehdidini gayrı meşru kılan nedenlerden biri olarak saymışlardır.192 

Bunun aksine Rusya, savaş hukukunun tamamı 1949 ve 1977 sözleşmeleriyle 

kodlaştırıldığı için, artık Martens Şartı’nında bir hükmü kalmadığı görüşünü 

benimsemiştir.193 Buna karşılık varlığını red etmemekle birlikte Đngiltere’ye göre, 

Martens Şartı tek başına nükleer silahların kullanılmasını hukuk dışı kılamaz; çünkü, 

bu hükümlerin kendi işlevi, nükleer silahların kullanılmasını  hukuka aykırı 

yapabilecek bir uluslararası teamül kuralına işaret etmektir.194 Đngiltere gibi, ABD’de 

‘mefhumu muhalefet’ –argumento contrario- görüşünden hareketle, hususi bir 

                                                
189 Para.87, a.e. 
190 Bu kararın eleştrisi için bkz.: Cassese (2000), “The Martens Clause”, s.206. 
191 Meron (2000), “The Martens Clause”, s.87. 
192Nauru, Yazılı Yorumların Derlemesi, AWW, 95/2, 13 Temmuz 1995, s.13 ve 32-4; Avustralya, 
CR/30 Temmuz 1995 tarihli Sözlü Mütalaa - Duruşma zaptı, s.45-7;  Yeni Zelanda, Yazılı Yorumların 
Derlemesi, UNAW, 95/2, 13 Kasım 1995, s.55-6; Malezya, Yazılı Yorumların Derlemesi, AWW, 
95/2, 13 Temmuz 1995, s.33-4; Đran, CR/6 Temmuz 1995 tarihli Sözlü Mütalaa - Duruşma zaptı, s.38 
ve44; Zimbabve, CR/15 Kasım 1995 tarihli Sözlü Mütalaa - Duruşma zaptı, s.37; Meksika, CR/3 
Kasım 1995 tarihli Sözlü Mütalaa - Duruşma zaptı, s.69. bütün zabıtlar için bkz.: UAD web 
sayfasındaki dava veri tabanı http://www.icj-cij.org/.  
193 Rusya, Yazılı Yorumların Derlemesi, ANW, 13 Temmuz 1995, s.13 a.e. 
194 Đngiltere, Yazılı Yorumların Derlemesi, UN AW, 95/31/13 Temmuz 1995 tarihli mektup, s.48, 
para.3.58, a.e. 
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andlaşma hükmü veya teamül kuralının bulunmadığı hallerde, devletin  hareket 

serbestliğinin Martens Şartı ile sınırlandırılamayacağını ve bunun ne kendi başına bir 

yasak getirebileceği, ne de kamuoyunun uluslararası teamül hukuku kurallarına 

dönüştürebileciğini kabul eder. Daha ziyade buradaki işlevi, andlaşma ile açıkca 

düzenlenmeyen durumlara, uluslararası teamül hukukunun uygulanmasına katkıda 

bulunmaktan ibarettir.195 

Adalet Divanı Hakimi Shahabuddeen ise, Divan’ın danışma görüşüne yazdığı 

muhalefet şerhinde Martens Şartı’nı incelerken, son iki devletin görüşlerini 

eleştirerek, bu Şartın bir teamül hukuku haline geldiğini savunur ve böylece normatif 

kimlik kazanarak diğer normlardan bağımsız olarak uygulanabileceğini ifade eder.196 

Bu bakımdan, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 29. maddeye koyduğu şerhdeki 

görüşe fevkalade yakın gelmektedir. Martens Şartı’ın 1977 Ek Protokolü’ndeki 

görünümünde, uluslararası hukuk prensiplerinin sadece ‘yerleşmiş hukuk’tan değil, 

ancak bundan bağımsız olarak ‘insani ilkeler ve kamu vicdanının emirleri’nden de 

çıkartılabileciğini kabul eder. Bu şekilde ortaya çıkan uluslararası hukuk 

prensiplerinin içeriğinin belirlenmesinde, savaş yöntem ve araçlarındaki değişiklikler 

ile uluslararası toplumun höşgörü seviyesindeki görünümler de dahil, değişen 

koşulların dikkate alınması lazımdır. Shahabuddeen, uygulamadaki etkileri zamana 

bağlı olarak farklılık gösterse bile, bu prensiplerin kendisinin daimi olacağını 

düşüncesindedir.197 Öte yandan, Hakim Weeramantry, kendi muhalefet şerhinde, 

Martens Şartı’nın bir unsuru olan ‘kamu vicdanının emirleri’ni insancıl hukukun 

merkezine oturmaktadır.198 Meron, bunu ‘kamuoyu’ ve ‘opinio juris yansıması’ 

olarak ikiye ayırır: bazen kamuoyu özellikle ihtilafa taraf devletlerin hükümetlerinin 

uygulamalarında tavır değişikliğine neden olarak, halen teamül aşamasına gelmekte 

olan jus nascendi kuralların gelişmesine, örneğin Roma Uluslararası Ceza 

Mahkemesinin kuruluşunda olduğu gibi, katkıda bulunabilirler; diğer yandan vox 

populi – populer görüşler, uluslararası hukukta opinio juris teşkil eden hükümet 

iradesini etkileyebilir ya da oluşmasına yardımcı olabilir.199200 Her halükarda, 

                                                
195 ABD, Sözlü Sunuş - Duruşma Zabıtları, CR 95/34/15 Kasım 1995, s.78, a.e. 
196 Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, (1996) 35:4 ILM, s.871-2.  
197 A.e., s.872. 
198 Dissenting Opinion of Judge Weeramantry,  (1996) 35:4 ILM, s.900-1. 
199 Meron (2000), “The Martens Clause”, s.83. 
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Martens Şartı’nın işlevi opinio juris’in rolünü üstlenmekse, ‘insani ilkeler ve kamu 

vicdanının emirleri’ne dayanan yeni hukuk normlarının oluşmasında, sözde 

‘uluslararası toplum üyelerinin’ bu yöndeki iradesi, henüz tam gelişmemiş olan 

devlet uygulamalarını bir teamül kuralı haline dönüştürmeye ve hatta bazen tek 

başına herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymaksızın, yeni insancıl hukuk kuralları 

oluşturmaya yeterli olacaktır.201 Bu özelliği ile, silahlı çatışmaların düzenlenmesinde 

insani lüzum ve kamuoyu unsurlarını hukuki oluşumun bir parçası yapan Martens 

Şartı, aynı zamanda uluslararası hukukun en temel tartışmalarından birini olan 

iradeci görüş ile doğal hukuk ayrımınıda gündeme getirir. Ticehurst’e göre, silahlı 

çatışmalar hukuku sadece pozitif (ahdi) kurallar dizisi değil, ahlaki değerleri de içerir 

ve Martens Şartı’nın ‘kamu vicdanının emirleri’ unsuru hayli subjektif olan doğal 

hukukun belirlenmesinde objektif bir ölçü teşkil eder. Böylece opinio juris’in 

uluslararası hukukun geleneksel iradeci anlayışının ötesinde, insani düşünceler ve 

kamu vicdanı ile şekillenmesi sayesinde, küçük devletler ve uluslararası toplumun 

üyeleri bireysel olarak uluslararası insancıl hukukun oluşmasında ve gelişmeşinde 

daha etkili olurlar.202 Ancak bu görüşü ihtiyatla ele almak gerekir; çünkü, bazı 

durumlarda, aynı gerekçeler güçlü devletlere uluslararası hukukun oluşmasında 

küçük devletler üzerinde bireysel baskılarını arttırmak avantajını verebilir.203   

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun silahlı çatışmalara maruz kalan 

uluslararası nehirlerin korunmasını sağlayacak insancıl hukukta andlaşmadan veya 

teamülden kaynaklanan hususi bir kuralın bulunmadığı hallerde Martens Şartı’na 

başvurması, böylece aynı zamanda uluslararası hukuk kaynakları teorisinin yeniden 

değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koyar. Martens formulündeki, insani kuralları ve 

kamu vicdanının emirlerini, devletlerin uygulamalarıyla aynı seviyeye getirmek 

                                                                                                                                     
200 Günümüzün güç odaklarının çeşitli görünümlerde basın-yayın araçlarını kullanarak değişik ve 
hayli karmaşık propaganda yöntemleriyle yanlı bilgilendirme ve yanlış bilgilendirme suretiyle vis-a-
vis kamuoyu, siyaset, diplomat ve yargıçları hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde etkiledikleri bir 
gerçektir. Genel olarak bkz.: Noam Chomsky, Failed States: The Abuse of Power and the Assault 
on Democracy, (London: Hamish Hamilton, 2006), b.a. 
201 Skordas (2003), “Hegemonic Custom?”, s.326; Antonio Cassese, International Law, (Oxford: 
Oxford University Press, 2001), s.122. 
202 Rupert Ticehurst, “The Martens Clause and the Law of Armed Conflict”, 317 Int’l Rev. Red 
Cross, 125-37. 
203 Stephen Toope, “Powerful but Unpersuasive: The Role of the United States in the Evolution of 
Customary International Law”, United States Hegemony and the Foundations of International 
Law, Edited by Michael Byers & Georg Nolte, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 
s.287 v.d. 
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uluslararası teamülün oluşma sürecini doğrudan etkileyecektir.204 Bu durumda, 

Martens Şartı’nın norm ihdas etmek niteliği, insani kurallar ve kamu vicdanının 

emirlerini, devletlerin uygulaması yanında ayrı ve bağımsız olarak uluslararası 

yükümlerin kaynaklarından olması anlamına gelir ki, Komisyonun bu sonucu 

amaçladığı şüphelidir.205 Doktrinde ağırlık kazanan görüş, Martens Şartı’nın insancıl 

hukuk alanındaki etkisini, uluslararası hukukun şekli kaynaklarını düzenleyen 

mevcut sistemi içinde hareket ederek, ‘bir yandan teamülün oluşmasının genel bir 

uygulamayı gerektirdiği şartını hafifletmek, diğer yandan ise opinio juris unsurunu 

olduğundan daha yüksek yere getirmek ile sınırlı görür.206 Uluslararası Adelet 

Divanı, Nükleer Silahların Meşruluğu davasında, silahların yasallığı ve savaş 

yöntemlerinin belirlenmesinde bu tarzdaki insani düşüncelerin dikkate alınması 

gerektiğini kabul etmiştir.207 Bu anlamda, Martens Şartı’ını temel insani düşüncelere 

dayanan hukuk genel ilkesi oluşturmak şeklinde değil, ama anlaşma ile 

yasaklanmamış savaş eylemlerinden mağdur olanların teamül kuralları ile 

korunabilmesini sağlıyacak normatif oluşumu etkileyen ve biçimlendiren sürecin bir 

parçası olarak görmek gerekir.208 Teamülün oluşumu sürecinde, insani kurallar ve 

kamu vicdanının emirleri çerçevesinde şekillenen opinio juris’in devletlerin savaş 

uygulamalarına tercih edilmesi, silahlı çatışmaların küçük büyük her türünün 

yaratacağı vahamet dikkate alındığında, haklı görülebilir bir öneri olarak ortaya 

çıkar. Ancak uluslararası hukuk kurallarını hukuki içeriği belirsiz olan bu tür 

kavramlar üzerine kurarken209, teamülün oluşmasının usuli şartlarından tavizde 

bulunmak, bir anlamda keyfiyeti getirir ve kendi içinde hukuken meşruluk 

tartışmasını başlatabilir.210 Sonuçta “savaşın vuku bulduğu şartlar içinde pek çok 

onaylanmayan eylemler yapılır; ama, bütün bunları yasaklamak savaş hukukunun 

kapsamının ötesine”211 çıkmayı gerektirir ve bu yüzden savaş halinde uluslararası 

nehirlere uygulanacak açık andlaşma ve teamül kurallarının bulunmadığı 

                                                
204 Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen,  (1996) 35:4 ILM, s.872. 
205 Kalshoven (1992), “Prohibitions or Restrictions”, s.100. 
206 Cassese (2000), “The Martens Clause”, s.214. 
207 Para.78, (1996) 35:4 ILM, s.827.  
208 Meron (2000), “The Martens Clause”, s.87. 
209 Schmitt süpheci bir açıdan Martens durumunun ortaya çıkmasında kültürel ve toplumlar arası 
farklılıklardan doğan güçlüklere işaret eder. Bkz.: Schmitt (1997), “Green War”, s.64-5. 
210 Karş.: Theodor Meron, “Revival of Customary Humanitarian Law”, (2005) 99:4 AJIL, s.818-9. 
211 Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.33. 
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durumlarda, lacuna’ya karşı sadece insani düşüncelere dayanan Martens Şartı’nın 

uygulanması, uluslararası hukukun geleneksel kaynaklarını yeniden gözden 

geçirmeye zorlayacağı için, amaçladığı çözümlerden çok sorunlar yaratmayı 

kaçınılmaz yapar.  

 

1.5. SONUÇ 

 

Dicle ve Fırat nehirlerinin savaş sırasındaki hukuki statüsünün 

belirlenmesinde uluslararası hukukun uluslararası nehirleri düzenleyen hususi alanı, 

incelemenin başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Burada ilk ve tek evrensel çok 

taraflı andlaşma niteliğinde olan 1997 tarihli BM Uluslararası Suyolları Hukuku 

Sözleşmesi, savaş haline ilişkin 29. maddesinde,  bir anlamda uluslararası nehirler 

hukukunun bu konuda özgün kurallara sahip olmadığını teyit ederek, bu hususta 

uygulanacak kuralların uluslararası hukukun silahlı çatışmaları düzenleyen alanında 

aranması gerektiğini öngörmüştür. O halde bu konuda yapılması gereken, özellikle 

konusu ve amacı itibarıyla savaş zamanında uygulanmak üzere yapılmış nehir 

andlaşmalarının bulunmadığı hallerde, çatışmalar hukukunun uluslararası nehirlere 

uygulanabilecek ilke ve kurallarını tespit etmektir. Ancak uluslararası insancıl hukuk 

olarak da bilinen bu hukukun asıl amacı, sivil halk ile bunların mal ve mülkünü 

savaşın getirdiği felaketlerden korumak olduğu için, burada uluslararası nehirlerin 

savaşın zararlarından korumak üzere müstakil ve münhasır kurallar 

bulunmamaktadır. Bu yüzden, müstakil ve münhasır düzenlemelerin bulunduğu nehir 

andlaşmalarının savaş zamanındaki geçerliliği incelenmelidir. Bu konuda modern 

uluslararası hukuk doktrini, uluslararası andlaşmaların akibetini, meğer ki savaşın 

icra edilmesini düzenlemek üzere yapılmasın, tarafların bu andlaşmanın savaş 

süresince uygulanmasına ilişkin niyetlerine bağlamaktadır. Öte yandan bir diğer 

görüş, andlaşmanın ifasının savaşın icra edilmesi ile uyumluluk arz etmesi şartını 

aramaktadır. Uluslararası Hukuk Komisyonu ise, bu konudaki çalışmalarında, 

uluslararası nehir andlaşmalarını, tartışmalı bir şekilde, konu ve amaçları gereği özel 

bir sınıfa tabi tutarak bunların silahlı çatışmalardan etkilenmeyeceğini öne sürmüştür. 

Her halükarda, uluslararası hukukun gelişmesindeki mevcut durum bu konuda kesin 

bir yargıya varmayı henüz mümkün kılacak açıklıkta değildir. Bu bakımdan, 
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Türkiye’nin Dicle ve Fırat nehirlerine ilişkin olarak komşu devletler ile yaptığı 

andlaşmaların bir savaş sırasındaki akibeti, ‘niyet’ ve ‘uyumluluk’ kıstasları dikkate 

alınarak yapılmalıdır. Öte yandan, özel nehir andlaşmaları tarafından kapsanmayan 

durumlar için, Uluslararası Hukuk Komisyonu, Sözleşme’nin 29. maddesi şerhine 

Martens Şartı’nı eklemiştir: içeriği fevkalade tartışmalı olan bu hüküm, devletlerin 

uygulamalarının yanısıra, insani kurallar ve kamu vicdanının emirleri şeklinde iki 

yeni unsuru teamül kurallarının oluşması sürecine dahil etmektedir. 29. maddenin 

şerhinden edinilen izlenim, bunların nehirlerin korunması ile ilgili teamül 

kurallarının oluşmasında uluslararası hukukun şekli kaynaklarıyla aynı seviyede 

muamele görmesi gerektiği yönündedir. Ancak insani kurallar ve kamu vicdanının 

emirlerini uluslararası hukukun şekli kaynakları içerisinde, devletlerin 

uygulamalarının yanında ayrı ve bağımsız olarak uluslararası teamülün oluşumunun 

bir parçası olarak görmek, uluslararası hukukun teorisini köklü bir şekilde 

sorgulamaya açar. Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun bu sonucu arzuladığı 

şüphelidir. Öte yandan, doktrinde ağırlık kazanan eğilim, Martens Şartı’nın 

uluslararası teamülün oluşma sürecinde oldukça sınırlı bir normatif işlev 

vermektedir. 
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BÖLÜM 2.  

ULUSLARARASI ĐNSANCIL HUKUKTA SUYUN KORUNMASI 

 

2.1. GĐRĐŞ 

 

Uluslararası insancıl hukuk, uluslararası nehirler hukukundan farklı olarak, 

silahlı çatışmalar zamanında uygulanır. Đki temel amacından biri savaş yöntem ve 

araçlarını düzenlemek, diğeri ise çatışmalarda yer almamış veya savaşan durumdan 

çıkmış insanları korumaktır. Bu nedenle, uluslararası insancıl hukuk tatlı su 

kaynakları ve uluslararası nehirler ile bunlara bağlı hidrolik yapıların bir silahlı 

çatışma sırasında gerek bir savaş silahı, gerekse bir savaş hedefi olarak 

kullanılmasını yasaklamaya ilişkin her hangi bir özel hüküm içermemektedir. 

Đnsancıl hukuk, konusu ve amacı itibarıyle, sivil kişiler ve bunların mal ve 

mülklerinin korunmasını hedef alır. Suyun ve su kaynaklarının insan yaşamı için 

taşıdığı hayati önem yüzünden, bunların ve ilgili su tesislerinin vaz geçilemez bir 

mülkiyet olduğu anlayışı ile korunması gerekli görülmüştür. Ancak, insancıl hukukta 

suların korunması iki şekilde ortaya çıkmaktadır: bir yandan 1907 La Haye 

Sözleşmeleri’nin getirdiği yasaklar sulara dolayısı ile uygulanırken; diğer yandan ise, 

1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne eklenen Protokoller suya ve su yapılarına doğrudan 

uygulanacak hükümler getirmiştir. Bu ahdi hükümlerin ötesinde, uluslararası insancıl 

hukukun dört teamül ilkesi, yani –ayırım ilkesi, askeri gereklilik ilkesi, orantılılık 

ilkesi ve insani ilke, uluslararası nehirlerin korunmasında fevkalade önemli işlevleri 

vardır. Bunlar sadece bu ahdi yükümlerden teamül niteliğini kazanmış olanların 

uygulanması ve yorumlanmasında asli bir rol oynamakla kalmaz; ama, savaşan 

devletlerin herhangi bir ahdi yüküm altında olmadığı durumlarda, suyun korunması 

için savaş yöntemi ve silahların kullanılması düzenleyen yegane esaslı kurallar olma 

işlevini üstlenirler. Bu bölümün ikinci yarısı bu ilkelerin teorik incelemesine 

ayrılmıştır. Gerek ahdi, gerekse teamüli olsun, insancıl hukukun bu ilke ve kuralları, 

Dicle ve Fırat nehirlerinin bir savaşa maruz kalması durumunda hukuki statüsünün 

belirlenmesi için, uluslararası nehirler hukukun kendi dışında göndermede bulunduğu 
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hukuki çerçevenin önemli bir kısmını teşkil eder ve askeri saldırılardan görebileceği 

zararlara karşı korunmasını sağlarlar. 

 

2.2. LA HAYE SÖZLEŞMELERĐ’NDE DOLAYLI KORUMA 

 

2.2.1. Zehir Kullanma Yasağı 

 

Zehir ve zehirli silahların kullanılması, 18 Ekim 1907 tarihli Kara Savaşları 

Kural ve Teamüllerine ilişkin IV sayılı La Haye Sözleşmesi’nin 23. maddesinin (a) 

fıkrasında yasaklanmıştır.212 Her ne kadar, maddenin lafzı suyu içermiyor ise de, 

yasağın hayati bir ihtiyaç olarak dolayısıyla suyu kapsadığı kabul edilir.213 Su 

kuyularının zehirlenmesi ve kasten bulaşıcı hastalıkların yayılması aynı şekilde 

yasaktır.214 Berber, suyun zehirlenmesi veya içme suyunu kullanılamaz hale getirmek 

yasağının, bütün suların birbirlerine bağlı olması nedeni ile, sadece su kuyularına ve 

kaynaklarına değil ama nehirler, göller, kanallar ve özellikle sulama kanallarınada 

uygulanacağını ifade etmektedir.215 Nitekim uluslararası hukukta suları zehirlemek 

yasağının uzun bir geçmişi vardır.216 Birkenhead, zehirli silahlar kullanmanın tarih 

boyunca ayıplandığını ve La Haye kuralları kadar modern uluslararası hukukun 

teamül kuralları tarafından da yasaklandığını öne sürmüştür.217 ABD Savaş Bakanlığı 

tarafından savaş meydanındaki hükümet orduları için hazırlanan talimatları içeren 24 

Nisan 1863 tarihli Lieber Kod’unun 16. maddesi ile 27 Ağustos 1874 tarihinde 

Brüksel Konferansı’nda kabul edilen Brüksel Beyannamesi’nin 13. maddesinde 

bulunan zehir kullanma yasağı218, Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından 1880 

                                                
212 Đngilizce metin için bkz.: Leon Friedman (Ed.), The Law of War: A Documentary History-
Volume I, (New York: Random House, 1972), s.318. 
213 Ameur Zemmali, “The Protection of Water in Times of Armed Conflict”, (1995) 308 Int’l Rev. 
Red Cross, s.553. 
214 Birkenhead (1927), International Law, s.220. 
215 Berber (1974), “Intermediate Report”, s.138; aynı görüş için bkz.: Mara Tignino, “Water in Times 
of Armed Conflict”, Resolution of International Water Disputes: Papers Emanating from the 
Sixth PCA International Law Seminar November 8, 2002, Edited by The International Bureau of 
the Permanent Court of Arbitration, (The Hague: Kluwer Law International, 2003), s.323. 
216 Berber (1974), “Intermediate Report”, s.129. 
217 Birkenhead (1927), International Law, s.220. 
218 Đngilizce metinler için bkz.: Friedman (1972), The Law of War, s.158 ve 194. 
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tarihinde kabul edilen Oxford Kararı’nın 8 maddesinde de yer almıştır.219 La Haye 

Sözleşmeleri’ndeki bu genel yasak daha sonra, Uluslararası Hukuk Derneği 

tarafından 1976 yılında Madrid’te düzenlenen 57. Konferansında kabul edilen bir 

karar ile “Silahlı Çatışma Zamanında Su Kaynakları ve Su Tesislerinin 

Korunması”na teşmil edilmiştir: 1. madde devletlere, “sivil halkın sağlık ve yaşamını 

sürdürebilmesi için vazgeçilemez olan suyun zehirlenmemesi ve insan kullanımı için bir başka şekilde 

kullanılamaz hale getirilmemesi” yükümünü getirmektedir.220 Bu hükmün iki açıdan 

incelenmesi, bunun hem uluslararası nehirler hukukunun içeriğini belirlemek 

bakımından teamüli değerini ve hem de yasağın sulara uygulanması bakımından 

kapsamının belirlenmesini sağlayacaktır. 

Her ne kadar, yukarıda verilen örneklerdeki uluslararası belgelerin hiçbirinde 

suların zehirlenmesine dair özel bir hüküm bulunmasa dahi, islam hukuku ilk 

zamanlarından itibaren suların zehirlenmesini açıkça yasaklamıştır.221 Suyun 

islamdaki yaşamsal değeri ve önemi222, diğer laik dünya uygulamasında daha sonra 

gelişen savaş hukuku adet ve kuralları ile zaman içinde ortaya çıkmıştır.223 Modern 

uluslararası hukukta, zehir ve zehirli silahların kullanılmasına ilişkin genel yasağın 

artık bir teamül kuralı haline geldiği hususunda görüş birliği vardır. Uluslararası 

Kızıl Haç Komitesi tarafından hazırlanan ve 2005 senesinde yayınlanan, uluslararası 

insancıl hukukun teamül kurallarını derleyen bir araştırma raporu224, hem uluslararası 

hem de iç silahlı çatışmalarda bu genel yasağın bir uluslararası teamül kuralı olarak 

                                                
219 Oxford Manual 8. madde, Institut de Droit International, Manueldes lois de la guerre sur terre, 
 Session d’Oxford-1880, http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1880_oxf_02_fr.pdf. 
220 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv 
221 Ameur Zemmali, “International Humanitarian Law and the Protection of Water”, Water and War: 
Symposium on Water in Armed Conflicts, Montreux, 21-23 November 1994, (Geneva: 
International Committee of the Red Cross, 1995), s.76 dn.8; Mohammed Bedjaoui, “The Gulf War of 
1980-1988 and The Islamic Conception of International Law”, The Gulf War of 1980-1988, Edited 
by Ige F. Dekker & Harry H.G. Post, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992), s.291. 
222 Omar Abubakr Bakhshab, “Islamic Law and the Environment: Some Basic Principles”, (1987) 43 
Revue Egyptienne de Droit International, s.41-4; Abubakr Ahmed Bagader et al., Environmental 
Protection in Islam, Second Revised Edition, (Cambridge: IUCN, 1994), s.6-7. 
223 Frederick M. Lorenz, The Protection of Water Facilities under International Law, 
UNESCO/IHP/Technical Developments in Hydrology/PCCP series no.1, (Paris: UNESCO, 2002), 
s.13. 
224 Jean-Marie Henckaerts, “Study on Customary International Humanitarian law: A Contribution to 
the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict”, (2005) 87:857 Int’l Rev. 
Red Cross, s.2-3. 
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uygulandığını gösteren deliller sunmuştur.225 Devlet uygulamalarında, ne uluslararası 

ne de iç silahlı çatışmalarda zehir veya zehirli silahların kullanıldığına dair teyit 

edilmiş bir olay rapor edilmediği gibi, şimdiye kadar hiç bir devlet bu tür silahların 

kullanılmasının yasal olduğuna dair bir beyanda bulunmamıştır.226 Uluslararası 

Adalet Divanı’nın Nükleer Silahların Kullanılması ve Kullanma Tehdidinin 

Meşruluğu konusunda 1996 yılında verdiği danışma görüşüne ilişkin muhakemelere 

müdahil olarak katılan devletlerden çoğu227 ve görüşün yer aldığı kararda Divanın 

kendisi La Haye Sözleşmelerinin, zehir ve zehirli silahlar hakkındaki yasakta dahil 

olmak üzere, tamamının bir bütün olarak uluslararası teamül hukuku kuralları haline 

gelmiş olduğuna işaret etmiştir.228 Bu genel yasağın ihlali, pek çok devletin savaşın 

icra edilmesini düzenleyen askeri talimatnamelerinde cezai müeyyideyi gerektiren 

suçlardan biri olarak görülmekle kalmayıp229, BM Roma Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Statü’sünün 8(2)(b)(xvii). maddesinde savaş suçlarından biri olarak 

sayılmıştır.230 Öte yandan, önemli sayıda devletin askeri talimatnamelerinde bu genel 

yasağın su kuyuları ve su kaynaklarınıda kapsıyacak şekilde düzenlenmiş olması231 

ve devlet uygulamalarında tespit edilen uyumluluk ve sürekliliğin ima ettiği opinio 

juris, Uluslararası Hukuk Derneği’nin 1976 Madrid Kararı’ndaki 1. madde 

hükmünün teamüli değerini destekler görünmektedir. 

Suların ve su kaynaklarının zehirlenmesi yasağının içeriği ve kapsamının 

belirlenmesi hususunda karşılaşılan yorum farklılıklarının, bu yasağın uygulamasını 

ne ölçüde etkileyeceği, incelenmesi gereken bir başka mesele olarak karşımıza çıkar. 

Bazı tür eylemlerin suyun zehirlenmesi sonucunu verse bile, bu yasağın kapsamına 

girip girmeyeceği 1976 UHD Madrid Kararı’nın 1. maddesi şerhinde tartışılmıştır: 

örneğin ölü hayvanların cesetlerini su kaynaklarına atarak, suyu kullanılamaz hale 

                                                
225 Jean-Marie Henckaerts et al., Customary International Humanitarian Law, Volume II: Practice 
Part 1, International Committee of the Red Cross, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 
s.1590-1603. [Bundan sonra Henckaerts (2005), Volume II]. 
226 Jean-Marie Henckaerts et al., Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, 
International Committee of the Red Cross, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), s.253. 
[Bundan sonra Henckaerts (2005), Volume I]. 
227 Henckaerts (2005), Volume I, s.253, dn.7. 
228 (1996) 35:4 AJIL., s.827-8, para.80-2. 
229 Henckaerts (2005), Volume I, s.251, dn.4. 
230 William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001), s.48-9 ve 175. 
231 Henckaerts (2005), Volume I, s.254, dn.19. 
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getirmek gibi.232 Bunun en azından düşmana ihbar edilmesi halinde mümkün 

olabileceğine dair ABD uygulaması233, bugün artık geçerli değildir234; ama, bunun 

bir istisnası halen Yugoslav (Sırb) askeri talimatnamesidir.235 Nükleer silahların su 

kaynaklarında neden olabileceği zehirlenmeler ise, Uluslararası Adalet Divanı’nın 

1996 yılında verdiği danışma görüşü ışığında, devletin varlığını ilgilendiren çok 

istisnai meşru müdafaa halleri hariç, uluslararası insancıl hukuka aykırı kabul 

edilmelidir.236 Bunun yanısıra, 1976 UHD Madrid Kararı’nın 1. maddesi, suların 

insan kullanımı için zehirin ötesinde bir başka şekilde kullanılamaz hale getirilmesi 

yasağından bahsetmektedir.237 Bu mevcut yasağı genişletici yorum, en azından sivil 

halk ile asker ve sair savaşanlar arasında bir ayrımı gerektirir, çünkü düşmanı sudan 

mahrum etmek meşru savaşın araçlarından sayılabilir. Berber, düşman askerlerini 

hedef alsa bile, sonuçları itibarıyla sivil ayrımı yapmayan sudan mahrum etme 

eylemlerinin en azından de lege ferenda yasak olması gerektiği görüşündedir.238 

Ancak, böyle bir sınırlamayı savaşın gerçekleri ile bağdaştırmak zor 

görünmektedir.239 Her ne kadar, çevresel kaygılar bu değerlendirmede etkili ise de, 

sonuçta nihai hukuka uygunluk kararı, savaş hukuku kıstaları olan insaniyet ilkesi, 

ayırım gözetmemek ilkesi, orantılılık ilkesi ve askeri lüzum ilkesi çerçevesinde 

verilmelidir. 

 

2.2.2. Düşman Mülkünü Đmha Yasağı 

 

La Haye düzenlemelerinin ilgili sayılabilecek bir diğer hükmü 23. 

maddesinin (g) fıkrasında yer alan, “düşman mal ve mülkünün, savaşın gereklilikleri 

                                                
232 Friedrich J. Berber, "Protection of Water Resources and Water Installations in Times of Armed 
Conflict”, The Work of the International Law Association on the Law of  International Water 
Resources, Edited by E.J. Manner & Veli-Martti Metsälampi, (Helsinki: ILA, 1988), s.145. 
233 Green Haywood Hackworth, The Digest of International Law, Volume VI, (Washington D.C.: 
United States Government Printing Office, 1943), s.260.  
234 Henckaerts (2005), Volume I, s.254, dn.19; Henckaerts (2005), Volume II, s.1594-5, para.46-51. 
235 Henckaerts (2005), Volume I, s.254, dn.19; Henckaerts (2005), Volume II, s.1594-5, para.52. 
236 Bu istisnai durumun varlığı hususunda Divan bir sonuca ulaşamamıştır. (1996) 35:4 AJIL., s.831. 
237 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv, 
238 Berber (1988), “Protection of Water”, s.146. 
239 K.g. için bkz.: Mara Tignino, “Reflections on the Legal Regime of Water during Armed 
Conflicts”, Paper Delivered at the Fifth Pan-European Conference on the Reconceptualising 
Security in an Era of Globalisation, the Hague, 8-11 September 2004. (Nüshası yazarın dosyasında)  
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tarafından zorunlu olarak talep edilmediği sürece, imha edilememesi veya bunlara el konulmaması” 

yasağıdır.240 Suyun, nerede ve hangi durumda olursa olsun, kamu ya da özel 

mallardan olduğu konusunda fikir birliği vardır.241 Schmitt, bunun sadece kamu 

mallarına mı, yoksa bütün mallara mı uygulanması hususunda, ABD Ordusu ve 

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından da benimsendiği gibi, nerede ve kim 

tarafından sahip olursa olsun bütün malların maddenin uygulama kapsamına alınması 

görüşündedir.242 Ayrıca, bu maddenin, toprak, küçük ve büyük baş hayvan, ziraat 

ürünleri ve su kaynakları gibi her türlü fiziksel mal ve mülke uygulanması gerekir.243 

1863 Lieber Kodu 15 ve 16. maddelerindeki hükümlerden farklı olarak, 1874 

Brüksel Beyannamesi, 13(g). maddesinde düşman mallarını, askeri gereklilikler 

olmadan, imha etmeyi veya el koymayı yasaklamaktadır.244 Đkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra Alman savaş suçlularını yargılamak üzere 1945 senesinde kurulan 

Nüremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Şartı’nın 6(b). maddesi ise, askeri 

gerekliliklerin haklı göstermediği durumlarda şehirlerin, kasabaların ve köylerin kötü 

niyetle imha edilmesi veya tahribini savaş suçu olarak saymıştır.245 Nitekim, 1949 

Cenevre Sözleşmeleri benzer bir biçimde, askeri gerekliliklerin haklı kılmadığı 

hallerde, mal ve mülkün hukuka aykırı ve kötü niyetle aşırı bir şekilde sahiplenme 

veya imhasını, ‘fevkalade ciddi ihlaller’ olarak nitelendirerek, bir anlamda savaş 

suçları ile aynı seviyeye çıkartmıştır.246 Nüremberg Mahkemesi Şartı’nda, La Haye 

kuralları dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır ve diğer yandan Cenevre 

Sözleşmeleri’ndeki insancıl hukukun bu fevkalade ciddi ihlallerini düzenleyen 

hükümler ise, daha sonra oluşturulan Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Statüsü’nün 8(2)(b)(xiii). maddesindeki mallara karşı işlenen savaş suçlarına esas 

teşkil etmiştir.247  

                                                
240 Friedman (1972), The Law of War, s.318. 
241 Lorenz (2002), The Protection of Water, s.13; Tignino (2003), “Water ”, s.324; Zemmali (1995), 
“The Protection of Water”, s.553. 
242 Schmitt (1997), “Green War”, s.63. 
243 A.e., s.64. 
244 Friedman (1972), The Law of War, s.161 ve 318. 
245 Henckaerts (2005), Volume II, s.1001, para.52. 
246 1949 Cenevre Sözleşmesi I, 50. madde, 1949 Cenevre Sözleşmesi II, 51. madde ve 1949 Cenevre 
Sözleşmesi IV, 147. madde, bkz.: Friedman (1972), The Law of War, s.541, 585 ve 690. 
247 Schabas (2001), An Introduction, s.41-2 ve 171. 
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Bu uluslararası andlaşmalardaki savaşın gerekliliklerinin haklı göstermediği 

durumlarda, düşman mallarına kötü niyetle el koymak veya bunları yok etmek 

şeklindeki bu yasak, uluslararası insancıl hukukta bir teamül niteliği kazanmıştır. 

Nitekim Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin 2005 tarihli araştırma raporu, bu 

yasağın önemli sayıda devletin askeri talimatnamelerinde bulunduğu ve yine pek çok 

sayıda devletinde iç hukuklarında bunu suç sayan bir düzenlemeye sahip olduğunu 

gösteren etraflı bir liste sunmuştur.248 Öte yandan, bu yasağı uluslararası su 

kaynakları ve bunlara bağlı tesisler konusuna uyarlayan Uluslararası Hukuk Derneği, 

1976 Madrid Kararı’nın 2. maddesinde farklı hukuki sonuçlar yaratan bir 

düzenlemeye gitmiştir: buna göre, “Sivil halkın yaşamını idame ettirebilmesinin asgari 

koşulları için vazgeçilmez olan, su sağlayan tesisler [suyu] kesilmemeli veya imha edilmemelidir.”249 

Bu maddenin şerhinde, su kaynaklarını kullanıma elverişsiz hale getirmeyi 

yasaklayan gerekçelerin, su yollarının kesilmesi ve hayati öneme sahip su sağlayan 

kaynakların durdurulması veya tahrip edilmesi yasağı için yeterli görülmesi 

ilginçtir.250 Belki bu yüzden yukarıdaki ‘suları zehirlemek yasağı’nda olduğu gibi, 

mülkiyetin gereksiz saldırılardan korunması yerine, istisnasız bir yasaklama anlayışı 

benimsenmiştir. Bu bakımdan, hukuka aykırılığın ölçütü, askeri gerekliliğin 

hükmedeceği şartlarda değil, ama sivil halkın yaşamsal geleceğinin bu su 

kaynaklarına ne kadar bağlı olduğunda aranmalıdır. Böylece Madrid kararındaki 

yasağın işletilebilmesi için, su kaynaklarının sivil halkın asgari yaşamsal ihtiyacı 

olduğunun kanıtlanması gerekirken, La Haye düzenlemesindeki yasağın 

uygulanmaması ise, askeri lüzümun icap ettirdiği istinaya tabidir. Her ne kadar ikinci 

durumda, karine yasak lehine görünmekte ise de, birinci yöntem uygulamada su 

kaynaklarının saldırılardan korunmasında kolaylık yaratabilecektir, çünkü askeri 

gerekliliği belirlemek saldırıyı icra edecek devletin subjektif değerlendirmesine bağlı 

iken251, sivil halkın suya olan hayati ihtiyacının ortaya konmasında mağduriyet 

kıstası daha objektif bir değerlendirmeyi gerektirir. 

                                                
248 Henckaerts (2005), Volume II, s.1002-21, para.70-220. 
249 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv. 
250 Berber (1988), “Protection of Water”, s.146-7. 
251 Fred Green, “Remarks”, Implementing Limitations on the Use of Force: The Doctrine of 
Proportionality and Necessity, (1992) 86 Proceedings ASIL, s.62-7. 
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1907 tarihli IV sayılı La Haye Sözleşmesi’nin 23(g). maddesindeki su 

kaynaklarının ve su tesislerinin bir mülkiyet olarak askeri saldırıdan korunabilmesi 

için bu yasağı harekete geçirecek bir ikinci koşul, bunların uğrayacağı ‘imha’ veya 

‘tahribatın’ bu korumayı haklı gösterecek seviyeye ulaşmasına bağlıdır. Bu şart, 

1949 Cenevre Sözleşmeleri’nde de mevcuttur; buna göre, sadece söz konusu düşman 

mülkünün ‘geniş’ kapsamlı tahribatı veya tahsisi yasaklanmıştır.252 Diğer bir deyişle, 

imha veya tahsisatın fevkalade ciddi ihlallere yol açabilmesi için geniş kapsamlı 

olması lazımdır. Buradaki hukuki derecelendirmede eşiğin yükseltilmesi, buna 

bağlanan sonuçların fevkalade ciddi ihlaller olmasına paraleldir. Bu bakımdan, savaş 

suçlarına neden olabilecek su kaynaklarının veya su tesislerinin tahribi veya 

tahsisinin ‘şümülünü’ tespit etmek gerekir. Bu tür savaş suçlarını yargı kapsamına 

alan253 Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Blaškić davasında, zanlıya 

yöneltilen suçlar arasında, siviller ve sivil nesnelere haksız saldırı ve bunların askeri 

bir gereklilik olmadan imhası ve yine Cenevre Sözleşmeleri ile savaşın kural ve 

teamüllerini ciddi bir şekilde ihlal etmek suretiyle mal ve mülkün kötü niyetli imhası 

ve yağmalanması hususunda, imha ve tahribatın ‘geniş kapsamı’ sorusu ile 

ilgilenmiştir254: buna göre, 

“Đşgalci güç taşınabilir ve taşınamaz mülkü imha etmekten, bu askeri operasyonlar tarafından bu tür 

imhanın yapılmasının kesinlikle gerekli olduğu haller hariç, men edilmiştir. Esaslı bir ihlali 

oluşturmak için, askeri gereklilikle haklı görülmeyen imhanın, geniş kapsamlı, hukuka aykırı ve kötü 

niyetli olması lazımdır. ‘Geniş’ kapsamlı olmak kavramı, davadaki olaylara göre değerlendirilir –bir 

hastanenin imha edilmesi gibi tek başına eylemler suçun bu şekilde tanımlanmasına yeterlidir.”255 

Bu karardan çıkarılabilecek bir sonuç, bir nehir veya bağlı su tesislerine karşı 

düzenlenen saldırıların hukuken meşru olup olmaması, sonuçta neden olduğu imha 

veya tahribatın kapsamının somut olayın şartları dikkate alınarak değerlendirmesi ile 

belirlenmesidir. Bu değerlendirme sadece hedef teşkil eden su kaynakları üzerinde 

                                                
252 Bu nitelendirme üç maddede kullanılmıştır. 1949 Cenevre Sözleşmesi I, 50. madde, 1949 Cenevre 
Sözleşmesi II, 51. madde ve 1949 Cenevre Sözleşmesi IV, 147. madde, bkz.: Friedman (1972), The 
Law of War, s.541, 585 ve 690.  
253 Ezeli Azarkan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin Karşılaştırmalı Analizi”, Özel sayı: Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, (2004) 
24:1-2 MHB., s.231-2. 
254 UN International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Blaškić Trial 
Chamber Decision of 3 March 2000, Case No.IT-95-14-T, s.4-5, para.12 ve 14., bkz.: 
http://www.un.org/icty/.  
255 A.e., s.53, para.157.  
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meydana gelen fiziksel hasarın boyutları ile sınır kalmayıp, diğer yandan bundan 

mağdur olan sivil halk üzerinde yaratacağı etkilerin dereceside hesaba katılarak 

yapılır. Doğal olarak, bu yasağın uygulanabilmesi için, devamlılık arzeden saldırılar 

kadar, tek başına bir eylemde, mesela barajın havaya uçurulması, yeterli olacaktır. 

 

2.3. CENEVRE EK PROTOKOLLERĐ’NDE DOĞRUDAN KORUMA 

 

2.3.1. Hayati Su Kaynaklarının Korunması 

 

Savaş hukukunun başlangıçtaki gelişimini belirleyen La Haye rejimindeki 

suyun mülkiyet esasına dayanan dar anlamda ve dolaylı koruma anlayışı, modern 

insancıl hukukta özellikle 12 Ağustos 1949 tarihli IV sayılı Cenevre Sözleşmesi’yle 

getirilen sivil halkı savaşın sonuçlarından daha iyi korumaya yönelik kapsamlı 

tedbirler ile güçlendirilmiştir.256 Bu anlamda, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne Ek 

Uluslararası Silahlı Çatışma Mağdurlarını Korumaya ilişkin 8 Haziran 1977 tarihli 

I sayılı Protokol, sivil halkın yaşamını sürdürebilmesi için hayati öneme sahip 

nesneler arasında suyun doğrudan korunmasına ilişkin hükümler içerir.257 Ek I sayılı 

Protokol’ün 54 maddesinin 2. fıkrasına göre, “sivil halkın yaşamını sürdürebilmesi için, 

yiyecek-içecek maddelerini, bunların üretimi için ziraat alanlarını, tarım ürünlerini, hayvancılığı, içme 

suyu kaynak ve tesisleriyle sulama projeleri gibi vazgeçilmez sayılan nesneleri, özellikle bunların sivil 

halk veya karşı taraf için yasamsal değerlerinden mahrum amacıyla, ne saik ile olursa olsun, sivilleri 

açlığa mahküm etmek, göçmelerine sebep olmak veya diğer herhangi bir saikle, saldırmak, imha 

etmek, uzaklaştırmak veya işe yaramaz hale getirmek yasaktır.”258 Bu madde ile korunan, 

yokluğu veya eksikliği sivil halk için hayati tehdit oluşturacak birtakım zaruri 

nesnelerdir. Đçme suyu kaynakları ve tesisleri ile tarımsal sulama işleri, diğer 

sayılanların yanında saldırılması, imha edilmesi, taşınması veya kullanışsız hale 

getirilmesi yasak olan nesnelerdendir.259 Dolayısı ile, yukarıdaki düzenlemelerden 

                                                
256 Genel olarak bkz.: Malcolm N. Shaw, International Law, Fifth Edition, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003), s.1061-2; teamüli değeri açısından bkz.: Theodor Meron, “The Geneva 
Conventions as Customary Law”, (1987) 81:2 AJIL., s.348 v.d. 
257 Đngilizce metin için bkz.: (1977) 16 ILM., s.1391; ayrıca resmi belgeler bölümü, (1978) 72 AJIL., 
s.457. 
258 A.e. 
259 Zemmali (1995), “International Humanitarian Law”, s.76. 
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farklı olarak doğrudan korumaya tabidir.260 Ancak burada unutulmaması gereken bir 

nokta, yasağın getirdiği korumanın hedefi bu nesneler değil, ama sivil halktır; 

nesneler ise, hayati öneme haiz oldukları sürece bu nitelendirmenin kapsamına 

girerler.261 Bu nedenle, Plant, su sağlayan tesislerin geniş yorumlanması gerektiğini 

ve su toplama, su tutma ve su dağıtma ağının, gerekli enerji kaynakları ve teknik, 

idari ve bakım sistemleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunur; 

çünkü, bu zincirin bir halkasına yapılacak saldırı, siviller için hayati öneme sahip 

imkanların dolayısıyla ortadan kalkması sonucunu yaratabilir.262  

Öte yandan, Ek I sayılı Protokol’ün 54 maddesinin 1. fıkrasında bu maddenin 

esas amacının topyekün savaş yöntemlerini yasaklamak olduğu düşünmek gerekir. 

Bazı silahlar ve sair saldırı araçlarının kendisinin yasal olduğu hallerde bile, 

kullanılmaları sivil halk açısından vahim sonuçlar yaratabilir. Bir topyekün savaş 

yöntemi olarak, sivil halkı ortadan kaldırmak veya zayıflatmak üzere açlığa mahküm 

etmek yasaklanmıştır.263 Bunun bir uygulaması olarak düşünülen 2. fıkradaki yasak, 

ancak bu zaruri nesnelerin, sivil halk veya karşı taraf için yaşamsal değerlerinden 

mahrum etmek amacıyla saldırıya uğradığı durumlarda geçerli olacaktır.264 Bu 

yüzden, sivil halka içme suyu sağlayan bir sistemin faaliyetini devam ettirebilmesi 

için gerekli olan elektrik ve yakıt tesislerinin tahrip edilmesi, yaşamsal değerlerinden 

mahrum etmek gayesine doğrudan hizmet etmeyeceği iddiasıyla yasak kapsamının 

dışında kalabilecektir.265 Nitekim, Đngiltere ve Fransa, amacı özellikle sivil halkı 

yaşamsal değerlerinden mahrum etmek olmayan bu tür saldırıları bu yasağın 

uygulanma kapsamından çıkartmak üzere Protokole çekince koymuşlardır.266 Eğer su 

                                                
260 Aynı hüküm uluslararası olmayan silahlı çatışmalara ilişkin Ek II. Protokol’ün 14. maddesinde 
tekrarlanmıştır. Đngilizce metin için bkz.: (1977) 16 ILM., s.1442; ayrıca resmi belgeler bölümü, 
(1978) 72 AJIL., s.502. 
261 Lorenz (2002), The Protection of Water, s.14. 
262 Glen Plant, “Water as a Weapon in War”, Water and War: Symposium on Water in Armed 
Conflicts, Montreux, 21-23 November 1994, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 
1995), s.85. 
263 Yoran Dinstein, “Siege Warfare and the Starvation of Civilians”, Humanitarian Law of Armed 
Conflict Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits Kalshoven, Edited by Astrid J.M. Delissen 
& Gerard J. Tanja, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), s.143 v.d. 
264 Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmerman (eds.), Commentary on the Additional 
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Geneva: Martinus 
Nijhoff, 1987), s.655, para.2087-90. 
265 Plant (1995), “Water as a Weapon in War”, s.85; karş.: Lorenz (2002), The Protection of Water, 
s.14. 
266 Henckaerts (2005), Volume II, s.1148, para.189-90. 
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bir hayati nesne olarak vazgeçilemez bile olsa, sadece silahlı kuvvetlerin kullanımına 

tahsis edilmiş ise, maddenin 3. fıkrasının (a) bendi hükmüne göre, yasağın istisnasını 

oluşturur. Ancak, yasağın çekince koymamış taraf devletler bakımından 

uygulanmasındaki benzeri bir güçlük, düşmanı kendi askerleri için hayati değere 

sahip su kaynaklarından yoksun bırakmaya yönelik saldırıların sivil halkı dolayısı ile 

etkilediği durumlar için geçerlidir. Bu durumda sadece sivil halka doğrudan zarar 

vermek kasdıyla yapılanların dışında, sivil halkı doğrudan hedef almayan ama sonuç 

itibarıyla aynı etkide bulunan saldırı, imha, uzaklaştırma veya işe yaramaz hale 

getirme eylemlerinin yasak kapsamında değerlendirilmemesi Protokolün en çok 

eleştirilen zayıf noktalarından biri olarak görülmüştür.267 

Madde hükmünün vazgeçilmez hayati nesneler arasında sayılan içme suyu 

kaynaklarının su tesisleri ile tarımsal sulama sistemlerini içerdiği açıkça 

öngörülmüştür. Bir görüş, Protokolün Đngilizce metinde kullanılan kaynak “supply” 

teriminin Fransızca metindeki “réservé” karşılığının kaynağın bir göl veya gölet gibi 

toplanması veya tutulması anlamına gelebileceği için akarsu ve nehirleri 

içermeyebileceğine dikkati çekmiştir.268 Ancak bu daraltıcı yorum tehlikesi 

uygulamada insani düşünceler karşısında ikna edici görünmeyebilir. Nitekim, 

Uluslararası Hukuk Derneği, 1976 Madrid Kararı’nın 3. maddesinin ilk cümlesinde, 

akarsulardan askeri amaçlı su saptırmalarından bahsederken, bu yasağı geniş 

anlamda çevresel boyutlarıyla yorumlamıştır: “askeri amaçlı su saptırılması, sivil halka 

orantısız acı ve sıkıntıya veya yaşam alanlarının ekolojik dengesine çok ciddi bir zarara sebep olması 

halinde, yasaklanmalıdır.”269 Ek I sayılı Protokol’ün 54 maddesinin 2. fıkrası ile 

kıyaslandığında, suların mecrasından saptırılması Protokolde kullanılan “saldırmak”, 

“imha etmek”, ”uzaklaştırmak” ve “kullanılmaz hale getirmek” eylemlerinin sadece 

bir sonucudur; öte yandan, bu eylemler kimyasal ve sair maddelerle su kaynaklarının 

kirletilmesi dahil bütün olasılıkları kapsar.270 Bunun karşısında, Madrid Kararı’ndaki 

sivil halkın yaşamsal coğrafyasındaki ekolojik dengenin ciddi bir şekilde bozulması 

su kirliliğinin ötesinde çok daha geniş çevresel sonuçları içerir. 

                                                
267 Plant (1995), “Water as a Weapon in War”, s.82. 
268 A.e. s.86. 
269 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv. 
270 Sandoz et al (1987), Commentary, s.655, para.2101. 
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Ek I sayılı Protokol’ün 54 maddesinin 3. fıkrası, sivil halkın yaşamını devam 

ettirebilmesi için zaruri nesnelerden su kaynaklarının bu düşmanca eylemlere tabi 

edilmesi yasağına iki istisna getirmektedir. Bunlardan ilkine göre, eğer sular 

münhasıran savaşan askerlerin kullanımına mahsus ise veya doğrudan askeri 

operasyonu desteklemek için kullanılmakta ise, askeri hedef addedilir ve yasaktan 

muaftır.271 Sandoz et al. bu maddeye yaptığı yorumda, bu yasağın içme suyu 

kaynaklarıyla sınırlı olup, içme suyu tesisleri veya tarımsal sulama tesislerini 

kapsamadığını ifade etmektedir.272 Diğer yandan, eğer su kaynakları münhasıran 

savaşan askerlerin kullanımına mahsus değil ve fakat doğrudan bir askeri operasyonu 

desteklemek için kullanılıyor ise, sivil halk arasında açlığa sebep olması beklenen 

durumlarda silahlı saldırıdan imtina etmek yükümü vardır.273 Đkinci istisna ise, ülke 

topraklarının yabancı askeri güçler tarafından işgali sırasında savunulması için, 

askeri ihtiyaçların zaruri kıldığı durumlarda, 54. maddenin 2. fıkrasındaki  yasaktan 

imtina etmek olasılığılıdır.274 Bunun yanısıra, sular dahil bu hayati nesnelerin hiç biri 

bir misillemenin konusu olamaz.275 Ne var ki, bu misilleme yasağı uluslararası 

olmayan silahlı çatışmaları düzenleyen Ek II sayılı Protokol’e dahil edilmemiştir. 

Uluslararası insancıl hukukta bir savaş yöntemi olarak sivil halkı açlığa 

mahküm etmek yasağı ve bunun en çok kullanılan yollarından biri olarak sivil halkın 

yaşamını sürdürebilmesi için zaruri olan içme suyu kaynak ve tesisleriyle sulama 

projelere saldırmak, imha etmek, uzaklaştırmak veya işe yaramaz hale getirmekten 

kaçınmak yükümü 1977 tarihli Ek I sayılı Protokol’e yeni bir yüküm olarak dahil 

edilmiştir.276 Bununla beraber, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin 2005 tarihli 

araştırma raporu, bu yasakların her ikisininde teamüli değerini destekleyen devlet 

uygulamalarına esas olabilecek savaşın icra edilmesine ilişkin askeri 

talimatnamelerinden zengin örneklere yer vermiştir.277  Nitekim, yakın geçmişte BM 

Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi Statü’sünün 8(2)(b)(xxv). maddesinde, bir savaş 

yöntemi olarak sivilleri kasten aç bırakarak, yaşamlarını sürdürebilmek için zaruri 

                                                
271 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 54. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi, bkz.: yuk. not.257. 
272 Sandoz et al (1987), Commentary, s.656, para.2109. 
273 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 54. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi, bkz.: yuk. not.257. 
274 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 54. maddesinin 5. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
275 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 54. maddesinin 4. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
276 Zemmali (1995), “The Protection of Water”, s.554. 
277 Henckaerts (2005), Volume II, s.1124 -7 ve 1149-55. 
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olan nesnelerden mahrum etmeyi savaş suçlarından sayması bu hususta uluslararası 

toplumda ortaya çıkan belirgin bir eğilimin ifadesidir.278 1976 UHD Madrid 

Kararı’nın 3. maddesinin ikinci cümlesi bu genel eğilimi takip eden bir anlayış ile, 

hiç bir sınırlayıcı kayda veya istisnaya tabi tutmadan, sivil halkın yaşamını 

sürdürebilmesinin asgari şartlarına veya yaşadıkları yerin temel ekolojik dengesine 

zarar vermek veya ortadan kaldırmak üzere, halkı yıldırmak amacıyla suların 

mecrasından saptırılmasının her durumda yasaklanması gerektiğini öngörmüştür.279 

Akarsuların mecrasının mutlak korunmasına ilişkin bu düzenlemenin, Ek 

Protokol’ün 54 (2). maddesinin ötesine geçtiği şüphesizdir ve Berber’in kendisi 

maddeye eklediği şerhinde salt askeri, taktiksel veya stratejik amaçlarla savaş 

sırasında nehrin akış mecrasına müdahale etmenin hukuka aykırı olmadığını kabul 

ederek, bunun lex ferenda arzu edilen ve hatta gerekli kurallardan biri olarak 

hukukun tedrici gelişimi içerisinde ele alınmasını önermiştir.280 

 

2.3.2. Barajların Saldırıdan Korunması 

 

Su barajları ve bentlerini silahlı saldırının hedefi yaparak, bunların arkasında 

birikmiş suların tehlikeli doğal gücünü bir savaş aracı olarak düşman üzerinde 

kullanmanın uzun bir tarihsel geçmişi vardır.281 Çoğu durumda barajların 

yıkılmasının  düşman üzerindeki muazzam etkisi savaşın gidişatı ve sonucunu 

belirlediği için öncelikli hedeflerden biri olarak görülmüştür. Özellikle Đkinci Dünya 

Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan muhtelif ihtilaflarda, başta hidroelekrik barajları 

olmak üzere değişik amaçlı su tutan yapılar saldırıya uğramış ve serbest kalan sular, 

etrafında bir afet yaratarak büyük çaplı can ve mal kaybına neden olmuştur.282 Yakın 

geçmişte yaşanan vahim tecrübelerle 1974 ve 1977 arasında Cenevre’de toplanan 

Silahlı Çatışmalarda Uygulanacak Uluslararası Đnsancıl Hukukun Yeniden Teyiti ve 

Gelişmesi hakkındaki Diplomatik Konferans’a gelen devlet temsilcileri, tehlikeli 

güçleri barındıran yapı ve tesislerin gerektiği gibi korunmasını sağlıyacak yeni bir 

                                                
278 Schabas (2001), An Introduction, s.174. 
279 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv. 
280 Berber (1988), “Protection of Water”, s.147. 
281 Sandoz et al (1987), Commentary, s.666-7, para.2142. 
282 A.e., s.667-8, para.2143-5. 
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maddenin ek Protokollerde benimsenmesi üzerinde görüş birliğine varmışlardır.283 

Devletler ciddi bir oranda ve çok yüksek sayıda ani can veya mal kaybına yol açma 

tehlikesini taşıyan bu tür saldırılarda özel ihtimam gösterilmesi gerektiği görüşünde 

birleşmişlerdir. Bu amaç ile, 1977 tarihli Ek Protokol’ün 56. maddesinin 1. fıkrası, 

“tehlikeli güçleri barındıran yapı ve tesislerin, yani barajlar, bentler ve elektrik üreten nükleer 

santraller, askeri hedeflerden bile olsalar, eğer bu tür bir saldırının bu tehlikeli güçlerin serbest 

kalması ve sonuç olarak sivil halkın arasında yüksek kayıplara neden olma ihtimali var ise, saldırı 

hedefi yapılmaması” gerektiği yükümünü getirmektedir.284 Öncelikle bu madde 

doğrudan su barajlarının ve bentlerin korunması amacıyla teklif edilmiş ve ancak 

daha sonra bu sınırlı listeye taşıdığı olağanüstü tehlikelerden ötürü nükleer 

santrallerde eklenmiştir.285 Fakat benzeri tehlikeleri taşıdığı için birtakım kimyasal 

tesisler ve petrol arıtma tesislerinin maddenin uygulama kapsamına girmesi 

gerektiğini düşünenler vardır.286 Ayrıca askeri hedeflerden bile olsa, bu sayılan yapı 

ve tesislerin korunması esastır. Bunun gibi, eğer baraj ve bentlerin üzerinde veya 

yakın çevresinde askeri hedefler bulunsa dahi, bir saldırının hedefi yapılamazlar.287 

Öte yandan, hükmün amacı sadece barajlar ve bentlerin korunması ile sınırlı olduğu 

için, suların silahlı çatışmalar sırasında genel ve kapsamlı korunmasını sağlamaktan 

çok uzaktadır.288 Bir diğer dikkati çeken sınırlama ise, korumanın konusu 

bakımındandır: ilk bakışta, sadece yıkılan barajlardan salıverilen suyun önünde 

bulunan sivil halk arasında yol açacağı ölümlerle ilgileniyor görünmesidir, oysa diğer 

sivil unsurlara ya da çevreye dolayısıyla verilen zararlar saldırının ihlal teşkil 

etmesinde belirleyici bir etken değildir.289 Uygulamanın kapsamı bakımından, eğer 

sözkonusu tesis ve yapılar a priori sivil hedefler ise, Ek Protokol’ün 52. maddesinnin 

1. fıkrasına göre, her türlü askeri saldırıdan muaftır.290 Silahlı saldırılara hedef 

olabilecek askeri niteliğe sahip tesis ve yapılar ise, ancak bu tür saldırıların tehlikeli 

güçleri ortaya çıkartması sonucu sivil halk arasında ciddi sayıda can ve mal kaybına 

                                                
283 Henckaerts (2005), “Study”, s.17. 
284 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 56. maddesinin 1. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
285 Sandoz et al (1987), Commentary, s.668, para.2147, mesela petrol rafinerileri veya depolama 
tesislerinin bu listeye eklenmesi kabul edilmemiştir. Para.2149-50. 
286 Henckaerts (2005), Volume I, s.141. 
287 1977 tarihli Ek I. Protokol’ünün 56. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi, bkz.: yuk. not.257. 
288 Tignino (2003), “Water ”, s.327. 
289 Plant (1995), “Water as a Weapon in War”, s.83. 
290 1977 tarihli Ek I.Protokol’ünün 52. maddesinin 1. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
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neden olduğu zaman, bu maddedeki özel koruma hükmünden faydalanabilirler. 

Dolayısı ile, ciddi sayıda can ve mal kaybına neden olmayan silahlı saldırılar, 

hukuken meşru sayılabilir, meğer ki 52. maddenin 2. fıkrasına göre tanımlanan askeri 

hedeflerden olduğu tespit edilmiş olsun.291 

Genel olarak tehlikeli güçleri barındıran baraj, bent ve nükleer santrallere 

sağlanan bu özel koruma, 2. fıkrada belirtilen üç durumda ortadan kalkar: 

- Đlk istisna baraj ve bentlere ilişkindir: eğer bir baraj normal işlevinin dışında askeri 

operasyonları düzenli, önemli ve doğrudan desteklemek için kullanılıyorsa ve baraja 

karşı saldırı bu desteği kesmenin tek muhtemel yolu ise, saldırı hukuken meşru hale 

gelir.  

- Đkinci istisna elektrik üreten nükleer santraller hakkındadır: eğer santralin ürettiği 

elektrik enerjisi askeri operasyonları düzenli, önemli ve doğrudan desteklemek için 

kullanılıyorsa ve saldırı bu desteği kesmenin tek muhtemel yolu ise, hukuken meşru 

olur.  

- Son istisna ise bu tehlikeli güçleri barındıran tesis ve yapılarda veya yakın 

çevresinde bulunan askeri hedefler bakımındandır: eğer bunlar askeri operasyonları 

düzenli, önemli ve doğrudan desteklemek için kullanılıyorsa ve bu hedeflere saldırı 

bu desteği kesmenin tek muhtemel yolu ise, saldırı meşru hukuki nitelik kazanır.292  

 Askeri operasyonları desteklemek için kullanılan baraj ve bentlere sağlanan 

korumanın, askeri gerekliliğe dayanan istisnalara tabi kılınması, bu madde ile 

getirilmeye çalışılan koruma sisteminin gerçekte ne kadar etkili olabileceği sorusunu 

ortaya koyar.293 Öte yandan, Ek II sayılı Protokol’ün aynı korumayı uluslararası 

olmayan silahlı çatışmalar bakımından düzenleyen 15. maddesi askeri gerekliliğe 

dayanan hiçbir istisnayı içermemektedir.294 Eğer buradaki istisna yüzünden baraj ve 

bentler 1. fıkradaki korumadan yararlanamayıp, silahlı saldırının hedefi haline 

gelirse, taraflar bunların tuttuğu tehlikeli güçlerin ortaya çıkmasını engelleyecek 

bütün pratik tedbirleri almak zorundadırlar. Her halükarda, barajlara saldırı sırasında 

sivil halk ve kişiler, bir yandan uluslararası hukukun sağlıyacağı tam korumadan 

faydanacaklar, diğer yandan 57. madde kapsamındaki ihtiyat tedbirlerinin 

                                                
291 Sandoz et al (1987), Commentary, s.669, para.2153. 
292 1977 tarihli Ek Protokol’ünün 56. maddesinin 2. fıkrası (a), (b) ve (c) bentleri, bkz.: yuk. not.257. 
293 Karş.: Plant (1995), “Water as a Weapon in War”, s.83. 
294 1977 tarihli Ek II. Protokol’ünün 15. maddesi, bkz.: yuk. not.260. 
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korumasına sahip olacaklardır.295 Askeri saldırıyı düzenleyen, saldırının hedefini 

ortadan kaldırmanın getirdiği askeri avantaj ile bu saldırının sivil halka vermiş 

olduğu zarar veya ziyan arasında ‘orantılılık ilkesi’ni uygulamak zorundadır.296 He 

ne kadar buradaki koruma sivil halk ve kişilerle sınırlı ise de, bunu sivillerin mal 

veya mülkünü kapsıyacak şekilde geniş yorumlanması gerektiği önerilmiştir.297 

Ayrıca, özel korunmaya tabi barajlar, bentler ve nükleer santraller ile bunların 

yakınındaki askeri unsurların, misilleme hedefi yapılması yasaktır.298 

Barajlar ve bentlerde depolanan suların, bunların yıkılması ile bir savaş 

sırasında düşmana verebileceği fevkalade muazzam zarar potansiyeli, bunların çoğu 

kez öncelikli bir askeri hedef olarak tercih edilmeleri için yeterli görülmüştür. Ancak 

modern barajların barındırdığı tehlikeli güçler son zamanlarda bir anlamda topyekün 

savaş yöntemi olarak görülmüş ve sonuçları itibarı ile hem sivil, hem de askeri 

bakımdan ortaya çıkan zararın boyutu, a priori askeri saldırıların meşru hedefi 

olmaktan çıkarılması eğilimini yaratmıştır. 1977 tarihli Ek I ve II sayılı Protokoller 

bu tavrın bir ifadesidir ve taraf olan devletlerin üzerinde bağlayıcı etkisi vardır. 

Ancak tehlikeli güçleri barındıran barajlar ve bentlerin askeri saldırılardan 

korunmasına ilişkin bir ilkenin uluslararası teamül hukukunda var olup olmadığı 

halen tartışmalı bir husustur.299 Greenwood, hükümdeki baraj ve su bentlerine 

sağlanan bu özel korumanın, silahlı çatışmalar hukukunda teamüli nitelikteki ayırım 

ve orantılılık ilkelerinin ötesine geçen bir niteliğe olup, I sayılı Protokol’ün 56. 

maddesinin taraf devletler dışında henüz bağlayıcı teamül değere sahip olmadığı 

görüşünü ifade etmiştir.300 Ek Protokoller’in görüşüldüğü dönemde Uluslararası 

Hukuk Derneği tarafından kabul edilen Madrid Kararı, IV. maddesinde, “Baraj ve 

bentler gibi tehlikeli güçleri barındıran su yapılarının imhası, sivil halka çok ciddi zararları veya temel 

ekolojiye çok önemli zararı içerdiğinde yasaklanmalıdır” yükümünü getirmiştir.301 Bu 

                                                
295 1977 tarihli Ek I. Protokol’ünün 56. maddesinin 3. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
296 Tignino (2003), “Water ”, s.328. 
297 Zemmali (1995), “The Protection of Water”, s.555. 
298 1977 tarihli Ek I. Protokol’ünün 56. maddesinin 4. fıkrası, bkz.: yuk. not.257.  
299 Plant (1995), “Water as a Weapon in War”, s.82. 
300 Christopher Greenwood, “Customary Law Status of the 1977 Additional Protocols”, 
Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits Kalshoven, 
Edited by Astrid J.M. Delissen & Gerard J. Tanja, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), 
s.110. 
301 International Law Association (ILA), Report of the Fifty-seventh Conference, Held at Madrid, 
August 30th, to September 4th, 1976, (London: ILA, 1978), s.xxxiv. 
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maddenin şerhinde, Berber açıkça böyle bir yasağın mevcut uluslararası hukukun bir 

parçasını teşkil etmediği ve böyle bir iddianın birtakım kayıtlar olmaksızın ancak lex 

ferenda kabul edilmesinin mümkün olduğu sonucuna varmıştır.302 Aynı şekilde, 

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin 2005 tarihli araştırma raporunu hazırlayan 

Henckaerts’in değerlendirmesinde “bu [56. maddedeki] hususi kuralların teamül 

hukukunun parçası haline gelip gelmediği açık değildir” ifadesi ile benzeri şüpheler 

paylaşılmaktadır.303 Nitekim, Plant, bu maddenin teamüli değerine karşı olan ve ciddi 

direnme gösteren devletler arasında ABD tutumunun uygulamada yaptığı ihlaller ile 

önem taşıdığına işaret eder.304 Ek Protokol’lere taraf olmayan az sayıdaki 

devletlerden ABD ve Đsrael, askeri hedef teşkil eden bu tür yapı ve tesislere karşı 

düzenlenen saldırıların hukuken meşru olup olmadığı sorusunun ‘orantılılık ilkesi’ 

dikkate alınarak yanıtlanması gerektiği görüşünü benimsemişlerdir.305 Buna karşılık, 

Fransa ve Đngiltere Ek Protokol’ü onaylarken 56. maddeye çekince koyarak, bu 

tesisleri koruyanlara veya karşı tarafın savaş çabalarına katkıda bulunan tesis ve 

yapıların kendisine mutlak korunma verilemiyeceğini ama sivil halk arasında 

meydana gelebilecek kayıpları azaltacak tedbirlerin alınacağını beyan etmişlerdir.306 

Bu görüşler ve devletlerin uygulamaları, tehlikeli güçler içeren baraj ve bentlerin 

silahlı saldırıların meşru hedefi olup olmaması hususunda bir belirsizliğe işaret 

etmektedir ve bu belirsizlik içerisinde 56. madde ise, daha çok genel bir uzlaşmanın 

ifadesidir.307 Öte yandan, gerek bu maddenin ve istisnalarının uygulanmasında, 

gerekse benzeri bir korunmanın teamül hukuku bakımından yapılacak 

değerlendirmesi, her bir somut olayda, uluslararası insancıl hukukun temel 

prensiplerinden ‘askeri gereklilik’ ve ‘orantılılık’ dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Bununla beraber ikinci durumda, devletlerin bu tür saldırıların hukuki meşruluğunu 

saldırıdan temin edilecek askeri avantajın fevkalade önemi, bu avantajın 

sağlanmasında hedefin vazgeçilmez rolü ve saldırının son çare olarak kullanılması 

                                                
302 Berber (1988), “Protection of Water”, s.148-9. 
303 Henckaerts (2005), “Study”, s.17. 
304 Plant (1995), “Water as a Weapon in War”, s.82. 
305 Henckaerts (2005), Volume II, s.832, para.98 (Đsrael) ve s.834-5, para.108 (ABD). 
306 A.e. s.815, para.3-4. 
307 Kalshoven (1992), “Prohibitions”, s.106. 
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ile, siviller aleyhine sonuçların ve etkilerin asgariye indirilmesi için bütün ön 

tedbirlerin alınması gibi ölçütlerin de gözönüne alınması gerekir.308 

 

2.4. ĐNSANCIL HUKUKUN TEAMÜLĐ ĐLKELERĐ 

 

Teamül savaşan devletlerin hak ve yükümlerini düzenleyen jus in bello’nun 

esasını teşkil eder.309 Andlaşmaların yanısıra, uluslararası insancıl hukukun şekli bir 

kaynağı olarak, devletlerin uygulamalarına dayanır ve bazen andlaşmalara göre 

tarihsel önceliğe sahiptir; öte yandan, çoğu kez ifadesini La Haye/Cenevre 

Sözleşmelerinde bulur. Pazarcı’nında ifade ettiği gibi, uygulanan uluslararası 

hukukta uluslararası çatışmalar sırasında kullanılacak silahlar ve izlenecek çatışma 

yöntemleri bakımından uzun süre herhangi bir sınırlanmaya rastlanmamak birlikte, 

20. yüzyılda ortaya çıkan modern insancıl hukukun ana teamül ilkesi “çatışanların 

düşmana zarar verme araçlarını seçme hakkının sınırsız olmadığı”şeklindedir.310 Bu 

temel esastan hareketle insancıl hukuku, teamül veya andlaşmalardan kaynaklanan 

dört ilke –ayırım ilkesi, askeri gereklilik ilkesi, orantılılık ilkesi ve insani ilkeler- 

çerçevesinde incelemek mümkündür.311 Bu temel ilkeler sadece savaşa taraf 

devletlerin davranışlarını düzenlemek için bağımsız bir zemin yaratmakla kalmaz, 

ama andlaşmalardan doğan hak ve yükümlerin yorumlanması ve uygulanması 

sırasında da önemli bir rol oynar. 

 

2.4.1. Ayırım Đlkesi 

 

Ayırım ilkesi, savaşın araç ve yöntemlerinin uygulanması bakımından silahlı 

çatışmalara taraf olan ve bu çatışmaların dışında kalan kişiler (ile bu sivil kişilerin 

mal ve mülkleri) arasında saldırı hedefi olmak bakımından farklılık gözetmektir. 

Böylece askeri olan ve olmayan hedefler arasında ayırım yapmayan ve niteliği 

itibarıyla savaşanlar ve siviller arasında uygulamada bu ayrımı yapmaya muktedir 

                                                
308 Henckaerts (2005), Volume I, s.141. 
309 Detter (2000), The Law of War, s.156. 
310 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, IV. Kitap, (Ankara: Turhan Kitapevi, 2000), 
s.209., Bu teamül ilkesi 1907 IV sayılı La Haye Sözleşmesi’nin 22. maddesinde ve 1977 Ek I. 
Protokol’ün 35. maddesinin 1. fıkrasında ifadesini bulmuştur.  
311 Schmitt (1997), “Green War”, s.52. 
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olmayan hiç bir silah veya taktik meşru değildir.312 Bu ilkeye göre, sadece savaşa 

taraf olanlar ile meşru askeri hedeflere saldırılar düzenlenebilir. Buna karşılık, 

siviller ve savaş dışı kalan kişiler ile bunların korunan mal ve mülkleri kasten veya 

doğrudan saldırıların hedefi olamaz.313 BM Genel Kurulu 19 Aralık 1968 tarihinde 

aldığı bir kararda, çatışanların düşmana zarar verme araçlarını seçme hakkının 

sınırsız olmadığı ilkesinden hareketle iki hususu teyit etmiştir: (i). Sivil halka  karşı 

saldırılar düzenlenmesi yasaktır ve (ii). Çatışmalarda yer alan kişiler ile sivil halkın 

mensupları arasında, sonuncusunun olabildiği kadar korunabilmesi için her zaman  

ayırım yapılmalıdır.314 Greenwood, bu temel ayırım ve sivillerin korunması ilkesinin 

1977 tarihli Ek I sayılı Protokol’ün 48 ve 51(2). maddelerinde uluslararası teamül 

hukukunun bir yansıması olarak düzenlendiğini ifade eder.315 Nitekim, Ek 

Protokol’ün 48. maddesi şerhi, bu ayırım ilkesini savaş kuralları ile örf ve adetlerinin 

kodlaştırılmasının dayandığı bir zemin olarak görmüştür.316 Öte yandan 52. madde, 

ayırım ilkesinin sivil nesnelere uygulanmasını düzenlerken, yukarıda incelenen, 

“sivillerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinin ayrılmaz bir parçası olan hayati 

nesnelerden su kaynakları” ve “sivil yaşamı tehdit eden tehlikeli güçleri barındıran 

barajlar ve su bentlerinin” askeri saldırılardan korunması hükümlerinin de esasını 

teşkil eder.317 

 Đlk olarak, ayırım ilkesi, Ek I sayılı Protokol’ün 54(2). maddesinde yer alan 

sivil halkın yaşamını sürdürebilmesi için zaruri olan içme suyu kaynakları ve tesisleri 

ile tarımsal sulama yapılarının, askeri hedeflerden soyutlanmasında belirleyici rol 

oynar. Ayırım ilkesinin uygulama maddesi olan 52. maddesinin 1. fıkrası, saldırı 

veya misilleme konusu yapılmayacak sivil nesnelerin, askeri hedef olmayan bütün 

                                                
312 Richard A. Falk, “Environmental Warfare and Ecocide”, The Vietnam War and International 
Law, Volume 4, Edited by Richard A. Falk, (New Jersey: Princeton University Press, 1976), s.288. 
313 Francis V. Russo, “Targeting Theory in the Law of Armed Conflict at Sea: The Merchant Vessel as 
Military Objective in the Tanker War”, The Gulf War of 1980-1988, Edited by Ige F. Dekker & 
Harry H.G. Post, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992), s.176. 
314 Silahlı Çatışmalarda Đnsan Haklarına Saygı, A/RES/2444(XXIII), bkz.: 
 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/244/04/IMG/NR024404.pdf?OpenElement. 
315 Christopher Greenwood, “Customary International Law and the First Geneva Protocol of 1977 in 
the Gulf Conflict”, Gulf War 1990-91 in International and English Law, Edited by Peter Rowe, 
(London: Sweet & Maxwell, 1993), s.70.  
316 Sandoz et al (1987), Commentary, s.598, para.1863-6. 
317 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 52. maddesi, bkz.: yuk. not.257.  
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hedefler olduğunu hükme bağlamıştır.318 O halde, ayırım ilkesinin temel 

unsurlarından biri, askeri hedeflerin yeterince tanımlanması gereğidir319 ve  aynı 

maddenin 2. fıkrası bu tanımın iki unsurunu içerir: içme suyu kaynakları ve tesisleri 

ile sulama yapılarının (i). niteliği, yeri, amacı ve kullanımı ile askeri müdaheleye 

önemli katkıda bulunması ve (ii). tahribin kesin bir askeri avantaj sağlaması. Burada 

önemli bir sorun, ikili işleve sahip su kaynakları ve tesislerinin hem sivil, hem de 

askeri değer taşıması halinde320, silahlı saldırının yer ve zamanı gibi hususlar, daha 

genel askeri gereklilik ve orantılılık ilkelerin ışığında, saldırıdan beklenen askeri 

avantaj ile sivil halkın can ve mal kayıpları arasında bir değerlendirme yapılmasında 

ortaya çıkar.321 Öte yandan, 54. maddenin 2. fıkrasındaki saldırma yasağına getirilen 

istisnalar açısından, 3. fıkra bu ayrımı askeri amaçlara ne kadar bağlı olduğu kıstasını 

kullanarak yapmıştır:  

(a) bendinde, içme suyu kaynakları zaruri olarak sadece silahlı kuvvetler 

mensuplarının kullanımına tahsis edilmiş ise, askeri saldırının meşru hedefi 

olabilirken; diğer yandan içme suyu tesisleri ile tarımsal sulama yapılarını, 

dolayısıyla sivillere verebileceği hizmetten ötürü halen yasak kapsamında 

bırakmıştır;  

(b) bendinde ise, zaruri olarak sadece silahlı kuvvetler mensuplarının kullanımına 

tahsis edilmesinin dışında, bir başka şekilde askeri faaliyetlere doğrudan destek 

vermek üzere kullanıldığında, yine saldırının meşru hedefi haline gelir. 322 Böylece 

içme suyu kaynakları ve tesisleri ile sulama yapılarına yönelecek silahlı saldırıların 

hukuken meşru olup olmadığı sorusu, bunların sivil veya askeri  hedef olarak ayırım 

ilkesine tabi tutulmasına bağlıdır. 

Đkinci olarak, tehlikeli güçleri barındıran barajlar ve su bentleri tamamen sivil 

amaçlara adanmış ise, herhangi bir saldırı veya misillemenin konusu 

olmayacaklardır.323 Mamafih, Ek Protokol’ün 56(1). maddesi genel ayırım ilkesine 

                                                
318 A.e. 
319 Greenwood (1993), “Customary International Law”, s.71. 
320 Özellikle teknik olarak gelişmiş ülkelerde bu ayrımın yapılması oldukça zordur. Bkz.: Jean-Claude 
Mulli, “Water and War: Impact on the Civillian Population”, Water and War: Symposium on 
Water in Armed Conflicts, Montreux, 21-23 November 1994, (Geneva: International Committee of 
the Red Cross, 1995), s.8. 
321 Sandoz et al (1987), Commentary, s.536, para.2023. 
322 A.e. s.656-7, para.219-20. 
323 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 52. maddenin 1. fıkrası, bkz.: yuk. not.257.  
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bir istisna getirmek suretiyle, bu tür barajlar ve su bentlerinin askeri hedefler teşkil 

ettiği durumlarda dahi, eğer barındırdıkları tehlikeli su güçleri sivil halka ciddi can 

ve mal kaybına neden olacaksa, saldırıdan muaf tutulacağını hükme bağlamıştır.324 

Bu sivil ve askeri statüye bağlanan hukuki sonuçlardaki ayırımı ortadan kaldıran, en 

yüksek düzeyde insani çıkarların fevkalade ciddi bir tehlikeye düşmesidir ve burada 

sivil halkın uğrayacağı can ve mal kaybının, beklenen askeri avantaj ile orantısı 

belirleyici kıstastır. Nitekim, normal işlevinin dışında, askeri operasyonlara düzenli, 

önemli ve doğrudan destek olmak amacıyla kullanılan barajlar ve su bentleri 

saldırılara karşı bu tür özel korumadan faydalanamazlar.325 Burada ayırım ilkesini 

harekete geçiren, askeri gereklilik düşüncesidir. Benzeri gerekçeler, tehlikeli güçleri 

barındıran barajlar ve su bentlerinin etrafındaki askeri hedefler içinde geçerlidir.326 

 

2.4.2. Askeri Gereklilik Đlkesi 

 

Savaş hukukunda askeri gereklilik kavramı 1963 tarihli Lieber Kodu’na kadar 

uzanan bir geçmişe sahiptir327 ve belli bir durumun silahlı güç kullanmayı haklı kılıp 

kılmadığı sorusuna ilişkindir. Devletlerin sorumluluğu alanında, bir yükümü yerine 

getiremeyen devleti sorumluluğundan kurtaran gereklilik halinde olduğu gibi328, 

askeri lüzumun yoğun olduğu durumlarda, savaşan devletler zaman zaman silahlı 

çatışmalar hukukundan doğan yükümlerini yerine getirememesini mazur göstermek 

için bu ilkeye dayanmıştır. Bu anlayış daha sonra yerini, savaşanların silahlı 

çatışmalar sırasında tabi olacağı muameleyi düzenleyen modern insancıl hukuk 

kurallarının içeriğini belirlemek şeklinde bir işleve bırakmıştır. Savaş hukukunun 

dayandığı esas olan ‘savaş sırasında devletlerin başarmaya çalışacakları yegane 

meşru amaç düşmanın askeri gücünü zayıflatmaktır’ ilkesi ve ‘çatışanların düşmana 

zarar verme araçlarını seçme hakkının sınırsız olmadığı’ ilkesinden çıkartılan temel 

                                                
324 A.e. 
325 Sivil ve askeri iki işlevli kullanma kavramını red eden bir görüş için bkz.: Françoise J. Hampson, 
“Proportionality and Necessity in the Gulf Conflict”, Implementing Limitations on the Use of 
Force: The Doctrine of Proportionality and Necessity, (1992) 86 Proceedings ASIL, s.50. 
326 Sandoz et al (1987), Commentary, s.670-2, para.2161-3 ve 2167.  
327 Burrus M. Carnahan, “Lincoln, Lieber and The Laws of War: The Origins and Limits of the 
Principle of Military Necessity”, (1998) 92:2 AJIL., s.213 v.d. 
328 James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: 
Introduction, Text and Commentaries, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), s.178-86. 
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yasak, ‘gereksiz acılar ve aşırı zararlara neden olan silahların kullanılmaması’dır. 

Gardam’a göre, silahların bu şekilde sınırlanması ise, “belli bir silahın seçimini 

belirleyen gerekliliğin derecesiyle” ile “neden olacağı gereksiz acılar ve aşırı 

zararların” dengelenmesine bağlıdır. Bazı durumlarda öngörülen askeri hedeflere 

ulaşabilmek için, savaşanlara böyle acı ve zararları verse bile, belli bir savaş aracı 

veya yöntemi bazen en etkili, bazende tek yol olarak askeri gerekliliğin bir sonucu 

olarak ortaya çıkar.329 Böylece askeri müdahalenin kapsamı ve süresinin hukuken 

geçerliliği, belli bir çarpışmanın ya da genel olarak savaşın bütününden beklenen 

meşru askeri amaçların ışığında ‘gerekli’ görüleni aşıp aşmamasına bağlıdır.330 

Askeri gereklilik düşüncesi uluslararası insancıl hukukun 1977 Ek 

Protokol’lerine kadar olan gelişmesinde önemli bir teamüli etken olmuş ve 1907 IV 

sayılı La Haye Sözleşmesi’nin 23. maddesinin (g) fıkrasındaki “savaşın gereklilikleri 

tarafından zorunlu olarak talep edilmediği” durumlar daha sonraki andlaşmalarda yaygın bir 

şekilde benimsenmiştir.331 1863 Lieber Kod’nun 15 ve 16. maddeleri, 1874 Brüksel 

Beyannamesi’nin 13(g). maddesi, 1913 UHD Oxford Talimatnamesi’nin 18. 

maddesi, 1945 Nüremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Şartı’ının 6(b). maddesi, 

1949 IV sayılı Cenevre Sözleşmesi’nin 53. maddesi, 1993 Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 2(d) maddesi ve 1998 Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nin Statü’sünün 8(2). maddesinin muhtelif hükümlerinde bir şekilde 

ifadesini bulmuştur.332 Bu andlaşmaların hepsinde askeri gereklilik ilkesi, 

andlaşmadan doğan yükümlülüklerden kurtulmanın bir şartı veya yasakların bir 

istisnası olarak görülmüştür. Dolayısı ile, La Haye Sözleşmesi’nin 23. maddesi (g) 

fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, savaşın gereklerinin icap ettirdiği durumlarda 

ayırım ilkesinin uygulanması sona erer ve düşman mal ve mülkünden sayılan su 

kaynakları askeri hedef haline gelerek imha edilebilir veya bunlara el konabilir. Bu 

husustaki karar verme taktiri ise, askeri güç kullanacak devletin kendisine aittir.333 

                                                
329 Judith Gardam, “Necessity and Proportionality in Jus ad Bellum and Jus in Bello”, International 
Law, The International Court of Justice and Nuclear Weapons, Edited by Laurence Boisson de 
Chazournes & Phillippe Sands, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), s.282-3. 
330 Russo (1992), “Targeting Theory”, s.176. 
331 Frits Kalshoven & Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War: An  Introduction to 
International Humanitarian Law, Third Edition, (Geneva: ICRC, 2001), s.37. 
332 Bkz.: Henckaerts (2005), Volume II, s.1000-2, para.50-69. 
333 12 Ağustos 1949 tarihli IV sayılı Cenevre Sözleşmesi’nin 53. maddesi şerhi Uluslararası Kızıl Haç 
Komitesi we sayfalarında, bkz.: http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380-600169?OpenDocument.  
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Bu kararı verirken, savaşta kazanmak hukuken meşru bir amaç olduğu için, askeri 

planları hazırlayan silahlı kuvvetler, herhangi bir çarpışma esnasında askeri durumun 

pratik gerekleri ve kazanma zaruretini dikkate alabilecektir. Askeri gereklilik 

ilkesinin bir özelliği, bu karar verme sürecinin tek taraflı bir işlem olmasındadır ve 

bu bakımdan, düşman mülkü olarak addedilen su kaynaklarının imhasına dair 

alınacak karar kaçınılmaz olarak saldırıyı planlayanın takdir keyfiyetine dayanan bir 

yetkiyi içerir.334 Bu keyfiyetin sınırsız olduğunu düşünmek, bütün karar verme 

mekanizmasını ve sonuçlarını uluslararası hukukun kapsamı dışına çıkartmak 

anlamına geleceği için, askeri gereklilik ilkesinin teamüli hukuk kimliği ile 

bağdaşmaz. O halde askeri gereklilik şartının uygulanması, özünde insancıl hukukun 

barındırdığı insani düşüncelere dayanan birtakım usuli ve esaslı kıstaslara tabi 

kılınmasını zorunlu hale getirir. Bu üç temel sınırlama (i). saldırının düşmanı askeri 

yenilgiye uğratma niyeti ile yapılması gerektiği, (ii). düşmanı zayıflatmaya yönelik 

bile olsa saldırının sivil kişilere ve nesnelere, bundan beklenen somut ve doğrudan 

askeri avantaja oranla aşırı zarar vermemesi, ve (iii). uluslararası insancıl hukukun 

diğer kurallarını ihlal etmemesi şeklinde sınıflandırılabilir.335 Öte yandan, 

Kalshoven, bu karar verme sürecinin iki aşamalı bir usule tabi olması gerektiğini 

önermektedir:  

ilk olarak, tespit edilen su kaynaklarının gerçekten bir saldırının hedefi olup 

olmayacağı meselesinin askeri gereklilik ilkesi çerçevesinde sorgulanması lazımdır 

ki meşru askeri hedef sayılabilsin ve  

ikinci olarak ise, seçilen askeri hedefin dışında kalan ve kendisi askeri hedef teşkil 

etmeyen bütün sivil unsurlar dikkate alınarak, saldırının bu unsurlarda neden olacağı 

eş zamanlı ve tali zararların, bunun kaçınılmaz bir yan etkisi olarak görülüp 

görülmeyeceğine karar verilmesi gerekir.336  

 

2.4.3. Orantılılık Đlkesi 

 

                                                
334 Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.25. 
335 Françoise Hampson, “Military Necessity”, Crimes of War: What the Public Should Know, 
Edited by Roy Gutman & David Rieff, (New York: W.W. Norton & Co., 1999), s.251. 
336 Frits Kalshoven, “Remarks”, Implementing Limitations on the Use of Force: The Doctrine of 
Proportionality and Necessity, (1992) 86 A Proceedings SIL, s.41. 
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Uluslararası insancıl hukukun esasını teşkil eden orantılılık ilkesi, sivil halk 

arasında can ve mal kaybına neden olan askeri saldırıların hukuken meşru olup 

olmadığını belirlemek üzere kullanılır337 ve savaşı düzenleyen uluslararası hukukun 

esaslı kurallarının 1899-1907 La Haye Konferanslarında kodlaştırılmasında önemli 

rol oynamıştır. Higgins’e göre, orantılılık fikri özünde, bir başka şekilde yasal olan 

zararı sınırlandırmaktan ibarettir338 ve çatışmalar hukukuna uygulandığında, bir 

yandan meşru askeri amaçların, diğer yandan insani düşüncelere dayanan 

menfaatlerin yerine getirilmesinde bir denge unsuru olarak görev yapar.339 Orantılılık 

ilkesi askeri bir eylemin meydana getirdiği kayıpların, bundan umulan askeri 

avantaja kıyasla aşırı olmaması gerektiği esasına dayanır.340 Bir görünümü ile, 

savaşanlarda gereksiz acı ve aşırı ölümlere yol açan savaş yöntem ve araçlarının 

kullanılması yasağının temelinde yer alan orantılılık ilkesi, diğer bir alanda meşru 

askeri amaçlar ile bunlara ulaşırken sivillere verilen ızdırap ve kayıplar arasında bir 

denge sağlar.341 Savaş yöntem ve araçlarındaki seçme hakkına getirilen sınırlamalar 

bakımından, belli bir askeri avantajı sağlamak için kullanılacak yöntem ve araçlar, bu 

avantaja göre gerekli, yeterli ve oranlı olmak zorundadır. Bu yüzden, hiç bir askeri 

avantajı hedeflemeyen savaş araçlarını kullanmak, hem gereksiz ve hem de 

orantılılık ilkesine aykırı olacağı gibi, nispeten küçük bir askeri avantaj için aşırı 

derecede fazla can ve mal kaybına sebep olmak da orantısızlık olacaktır.342 Öte 

yandan, savaşanlara gereksiz acı ve aşırı zaiyat vermenin yasaklanması gibi, savaşın 

sivil halk arasında orantısız can ve mal kaybına sebep olacak şekilde yapılmaması 

yükümü yine, ‘savaşın tek meşru gayesi düşmanın askeri gücünü zayıflatmak’ olan 

temel ilkeden kaynaklanır. Bunun sağlanması ise, ayırım ilkesi ile savaşanı sivilden, 

savaş hedefini ise sivil nesnelerden soyutlamasına bağlıdır. Bu açıdan görüldüğünde, 

orantılılık ilkesi ayırım ilkesinin doğal bir sonucudur ve sivil halk ve nesnelerin bir 

                                                
337 Horst Fischer, “Principle of Proportionality”, Crimes of War: What the Public Should Know, 
Edited by Roy Gutman & David Rieff, (New York: W.W. Norton & Co., 1999), s.294. 
338 Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, (Oxford: 
Clarendon Press, 1994), s.232. 
339 Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.29. 
340 UK MoD, The Manual, s.25, para.2.6. 
341 Gardam (1999), “Necessity and Proportionality”, s.283. 
342 Rainer Lagoni, “Comments: Methods and Means of Warfare, Belligerent Repriasals, and The 
Principle of Propotionality”, The Gulf War of 1980-1988, Edited by Ige F. Dekker & Harry H.G. 
Post, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992), s.117. 
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silahlı saldırının etkilerinden hangi ölçüde korunacağını belirler.343 Diğer yandan, 

orantılılık ilkesini askeri gerekliliğin bir uzantısı, hatta parçası görenler, bunun 

kısaca başka türlü meşru görülen askeri saldırıdan beklenen avantajla orantısız olan 

olumsuz sonuçların yasaklanması şeklinde yorumlamaktadır.344 Askeri 

operasyonların neden olabileceği fazladan kayıp ve zararlardan kaçınma açısından, 

orantılılık ilkesi askeri gereklilik ve insani ilkeler arasında bir bağlantı oluşturur.345 

Hangi görüş altında olursa olsun, gereklilik ilkesi bir askeri saldırıyı hukuken meşru 

yaparken, buna karşılık insani ilke, bu askeri müdalelerden gerekli, yani  ‘ilgili’ ve 

‘oranlı’ olmayanı yasaklar. Buradaki ilgiden maksat ‘uygunluk’tur, yani istenen 

askeri avantajın amaçlarına uygun saldırının kullanılmasıdır. Dolayısıyla, umulan 

askeri avantaja göre ortaya çıkan can ve mal kayıpları orantısız olmamalıdır.346 

 Orantılılık ilkesi ilk kez 1977 Ek I sayılı Ek Protokol’ün iki maddesinde ayrı 

ayrı düzenlenmiştir: sivil halkın korunmasına ilişkin 51(5)(b). maddesi ve saldırıda 

ihtiyata ilişkin 57(2)(a)(iii). maddesi, “fazladan sivil can kaybına, yaralanmaya veya sivil 

mallarda zarara, yada bunların birleşimine neden olması beklenen bir saldırının, bundan umulan somut 

ve doğrudan askeri avantaja oranının aşırı olduğu” durumlarda saldırının ayırım gözetmeden 

yapıldığı dolayısıyla yasak olduğu ve yine bu durumlarda saldırıyı planlıyanların 

veya buna karar verenlerin ihtiyat tedbiri almaları gerekeceğini ayrı ayrı 

düzenlemiştir.347 Orantılılık ilkesini düzenleyen bu hükümlerin teamül hukukunun 

bir ifadesi olduğu hususunda şüphe yoktur.348 Nitekim Ek Protokol’ün tehlikeli 

güçleri barındıran barajlar ve su bentlerinin korunmasına ilişkin 56 maddesinin 3. 

fıkrası, 2. fıkradaki istisnai durumlarda bu korumanın kesildiği zamanlarda dahi, 

bütün sivil halk ve kişilere (ve bunların mal ve mülklerine) 57. maddedeki ihtiyat 

tedbirlerinin uygulanacağını ve korumanın ortadan kalktığı baraj ve bentler saldırıya 

uğradığında, tehlikeli su güçlerinin su baskınlarına ve taşkınlıklara henüz sebep 

olmadan önleyecek ön ihtiyatın gösterilmesi yükümünü hükme bağlamıştır.349 

Böylece normal sivil işlevinin dışına çıkarak askeri operasyonları düzenli, önemli ve 

                                                
343 Hampson (1992), “Proportionality and Necessity”, s.46. 
344 Schmitt, “Green War”, s.55. 
345 UK MoD, The Manual, s.25, para.2.6.2. 
346 Higgins (1994), Problems and Process, s.232-3. 
347 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 51(5)(b). maddesi ve 57(2)(a)(iii). maddesi, bkz.: yuk. not.257.  
348 Greenwood (1991), “Customary Law Status”, s.109; Greenwood (1993), “Customary International 
Law”, s.76-7. 
349 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 56(3). maddesi, bkz.: yuk. not.257.  
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doğrudan bir tarzda desteklemek için kullanılan ve askeri saldırının meşru hedefi 

haline gelen baraj ve bentler, artık özel korumadan yararlanmasalar bile, saldırıyı 

düzenleyenler daima bu hedeflerin imha edilmesinden kazanılacak askeri avantaj ile 

bunun sebep olabileceği can ve mal kayıpları arasında bir denge sağlamak için 

orantılılık ilkesini kullanacaklardır.350 Bunun yanısıra, orantılılık ilkesinin dolaylı 

uygulanması, sivil halkın yaşamını sürdürebilmesi için zaruri olan içme suyu 

kaynakları ve tesisleri ile tarımsal sulama yapılarının askeri saldırılardan 

korunmasını ön gören 54. maddedeki istisna hallerinde mümkün olabilir.351 Bu zaruri 

nesneler, eğer savaşan silahlı kuvvetlerin münhasıran yaşamsal önem taşıyan 

kullanımlarına adanmış veya yaşamsal olmasa bile, askeri faaliyetlerini doğrudan 

desteklemek üzere kullanılıyorsa, askeri gereklilik yüzünden korunmadan 

faydalanamazlar ama hedef oldukları saldırılarda, her halükarda, sivil halkı yemek ve 

susuz bırakarak açlığa da sürükleyemezler. Burada askeri gerekliliğin getirdiği 

istisna hallerindeki meşru saldırının avantajları ve bunun sonuçta ortaya 

çıkartabileceği açlık tehlikesi insani düşüncelerle dengelenmelidir. Orantılılık ilkesi, 

sivil halkın açlığa düşmesi tehlikesi karşısında, istisnai bu hallerde meşruluk 

kazanmış saldırının uygulanmasında 57. maddedeki ihtiyat tedbirlerini alarak sivil 

halka özen gösterilmesini sağlar.352 Öte yandan bunlardan farklı olarak, 1907 IV 

sayılı La Haye Sözleşmesi’nin 23(g). maddesine göre, ters yorumla, savaşın 

gereklilikleri tarafından zorunlu olarak talep edildiği durumlarda düşman mal ve 

mülkünün imha edilmesi veya bunlara el konmasının hukuken meşru olması, 

uygulandığında bunun sivil halk bakımından yol açabileceği sonuçların vahametine 

göre yapılacak bir değerlendirmeyi öngörür.353 1899 ve 1907 La Haye 

Sözleşmeleri’nde orantılılık ilkesi düzenlenmediği için, bu değerlendirme yapılması 

sırasında bir teamül ilkesi olarak uygulamada nasıl bir içerik kazanacağını belirlemek 

önem taşır.354 Bu bakımdan askeri gereklilikle, düşman mal ve mülkünün imha 

edilmesi veya bunlara el konmasından beklenen askeri avantaj ile bunun sivil halk 

üzerinde yaratacağı can ve mal kaybı arasında oran sağlanması gerekir; orantılılık 

                                                
350 Sandoz et al (1987), Commentary, s.672, para.2169. 
351 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 54(3). maddesi, bkz.: yuk. not.257.  
352 Sandoz et al (1987), Commentary, s.656, para.2105. 
353 Friedman (1972), The Law of War, s.318. 
354 Kalsenhoven (1992), “Remarks”, s.42. 
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ilkesi, aşırı kayıpların pahasına nispeten küçük avantajlar amaçlayan askeri saldırıları 

hukuken gayrımeşru sayar.355 Bu yüzden saldırı kararını verecek olan askeri 

komutanlar, saldırının sonuçlarıyla saldırıdan beklenen avantaj arasında daima kıyas 

yapmak yükümü altında kalırlar.356 Bu yükümü ifa ederken, ilk önce hedefin 

gerçekten bir askeri hedef olduğunu tespit ve teyit etmek için mümkün olan herşey 

yapılmalı; daha sonra saldırının yöntem ve araçlarının seçilmesinde, fazladan ortaya 

çıkabilecek tali zararlardan kaçınabilmek için, her türlü ihtiyat tedbiri alınmalı; ve 

eğer bu fazladan ortaya çıkan tali zarar veya ziyanın miktarı aşırı yüksek olacak ise, 

bunun azami üst sınırı belirlenmeli ve buna göre saldırının yapılıp yapılmamasına 

karar verilmelidir.357 Dolayısıyla orantılılık ilkesinin kendisi askeri saldırı kararının 

verilmesi sürecinde, hem planlama yapılması ve hem de sonrasındaki icra 

aşamasında bir takım belirleyici parametrelere sıkı sıkıya bağlıdır: hedef tespiti ve 

kullanılacak silahların seçimi, ortaya çıkması muhtemel can ve mal kaybı hakkındaki 

tahminler ve umulan ‘somut ve doğrudan’ askeri avantajın takdiri sürekli 

değerlendirmeye tabi tutulacak unsurlardır ve bunların yerine getirilmesinde her bir 

somut olayın kendi şartlarını gözönüne almak gerekir.358 Sonuç olarak, orantılılık 

ilkesi bir anlamda, ‘uygun’ ve ‘oranlı’ olan saldırıları meşru yapan askeri gereklilik 

kararının içerisindeki takdir keyfiyetinin subjektif niteliğini bu sayılan objektif 

unsurlara tabi kılarak azaltma işlevi görürken359, aynı zamanda da bir başka sorunuda 

beraberinde getirir. Bir saldırıdan beklenen askeri avantaj savaşanların takdirine 

kalmış olup, herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Dolayısıyla, ilke olarak umulan 

avantaj ne kadar büyük olursa, fazladan ortaya çıkabilecek tali can ve mal kaybının 

seviyesi o kadar maruz görülebilir. Kısaca zarar ve kayıplardaki aşırılık sınırı yine 

meşru saldırı hedefinin ortadan kaldırılmasındaki askeri gerekliliğinin ne kadar zaruri 

olduğuna bağlıdır. Fevkalade önemli bir askeri avantajı elde eltmek isteyen bir 

komutan, kendisini mutlaka hedefi imha etmek zorunda hissedecek ve bunu 

                                                
355 Lagoni (1992), “Comments”, s.177. 
356 Fischer (1999). Principle of Proportionality”, s.294. 
357 Kalsenhoven (1992), “Remarks”, s.44. 
358 Françoise J. Hampson, “Means and Methods of Warfare in the Conflict in the Gulf”, Gulf War 
1990-91 in International and English Law, Edited by Peter Rowe, (London: Sweet & Maxwell, 
1993), s.92-4; Hampson (1992), Proportionality and Necessity”, s.47; Russo (1992), “Targeting 
Theory”164 v.d.; uygulamadaki sorunlar için bkz.: Rebecca Grant, “In Search of Lawful Targets”, 
(2003) Air Force Mag. February, s.41-4. 
359 Ayrıntılı bir değerlendirme için, bkz.: Schmitt (1997), “Green War”, s.55-61. 
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başarmanın tali sonucu olarak daha yüksek seviyede sivil can ve mal kaybını kabul 

edilebilir görecektir. Kalshoven, bu değerlendirmedeki zarar ve kayıbın aşırılığına 

dair bir nihai üst sınırın uluslararası insancıl hukukta, ne teamül ne de andlaşmalarda 

bulunmadığını söyler.360 Bu durumda ne kadar aşırının kabul edilemez derecede çok 

aşırı olacağı sorusuna, bazı yazarlar insani düşünceler içerisinde çözüm aramışlar ve 

askeri gereklilik ilkesinin uygun ve orantılı gördüğü saldırıları, insani ilke ile 

uygunsuz ve orantısız kılarak hukuken meşru olmaktan çıkarmaya çalışmışlardır.361 

 

2.4.4. Đnsani Đlke 

 

Đnsani ilke, insancıl hukukun özünü oluşturur ve meşru askeri hedefleri 

başarıyla yerine getirebilmek için gerçekte lazım olandan fazla acı, aşırı kayıp ve 

tahribe neden olmayı yasaklar. Böylece askeri gereklilik ilkesini, bir durumun icap 

ettirdiğinin ötesinde güç kullanmamak anlamında sınırlar. Uluslararası insancıl 

hukukun kendisi ölümcül denilebilecek türdeki silahları yasaklamaz. Öte yandan, 

savaşın asıl amacı, gerektiği kadar çok sayıda askeri güç kullanarak en çabuk ve 

etkili bir şekilde ve asgari personel, maddi ve manevi kayıp vererek, düşmanı bir an 

evvel tam teslime zorlamaktır. Ancak insani ilke bu amacın yerine getirilişinde, 

askeri operasyonun meşru hedefi başarmak için gerekli olanla orantısız ve bunu 

ötesinde gereksiz olan fazladan acı ve zararlar ile aşırı can ve mal kayıplarından 

kaçınmayı emreder. Kısaca, askeri gereklilik ve orantılılık ilkeleri ile birlikte, askeri 

gücün etkili ve verimli kullanılarak savaşın kısaltılması ve insani değerlerin 

korunmasına hizmet eder.362 

 Modern insancıl hukuk dokrininde bu ilkenin ardındaki insani değerlerin 

varlığı hususunda genel olarak tereddüt bulunmamaktadır. Tartışma konusu olan, 

teamül kuralı olarak normatif nitelik kazandığı öne sürülen sözde bu insani 

değerlerin hangi düşüncelerden kaynaklandığıdır. Fenwick’in dile getirdiği bir 

görüşe göre, savaşanların insan ilişkilerinin en temel esaslarını ortadan kaldırarak 

tekrar barışa dönmeyi imkansızlaştıracak olan belli birtakım savaş yöntem ve 

                                                
360 Kalsenhoven (1992), “Remarks”, s.44. 
361 M. Bothe, K. Partsch & W. Soft, New Rules for Victims of Armed Conflict (1982) atıfla Higgins 
(1994), Problems & Process, s.233. 
362 Russo (1992), “Targeting Theory”, s.177. 
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araçlarından, bunların azami derecede zulüme yol açması ve iyi niyeti ihlal etmesi 

yüzünden, topyekün kaçınması lazımdır; çünkü, savaşın amacı düşmanı yok etmek 

değil, ama teslime zorlayarak, barışı yeniden tesis etmektir. Fenwick’in “insani 

savaş” olarak nitelendirdiği bu durumda, savaşa maruz kalan insanların kendilerine 

uygulanan kuvvet dolayısıyla tüm haklarından feragat etmiş sayılamayacağı ve fakat 

hala can ve mal güvenliği gibi temel haklarını koruyacağını kabul etmek gerektiğini 

savunur.363 Sonuçta, savaşa taraf olan ya da olmayan herkesin insan olmak 

dolayısıyla sahip oldukları bu temel hakları ortadan kaldıracak bir savaş icra edilmesi 

a priori hukuken meşru sayılamaz. Diğer yandan, Schmitt, ikili bir ayrıma gider: ilk 

olarak, bazı savaş yöntem ve araçlarının belli bir tarzda kullanılması insani olmayan 

sonuçlar doğurur ve askeri gereklilik ve orantılılık ilkelerinin uygulanmasında 

hesaba katılması gerekir. Bunlara konumuzla ilgili iki yakın örnek olarak, su 

kaynaklarının zehirlenerek açlığa sebep olması veya ardında tehlikeli su güçlerine 

sahip barajları yıkarak seller yaratması olabilir. Her iki olayda da, eylemin, bir kez 

başladığında, sonuçlarını  denetlemek fevkalade zor ve hatta çoğu zaman 

olanaksızdır. Bu yüzden insani sayılamıyacak aşırı sonuçlar, askeri gerekliliğin 

bunlara oranlanması hesabında denklemin bir parçası haline gelir. Buradaki insani 

düşünceler bir yana bırakıldığında, ikinci olarak, öyle birtakım savaş eylemleri vardır 

ki, bu orantılılık hesabının içine girmeden, hangi konumda olursa olsun kendi 

tabiyatından ötürü haksız ve yanlış olarak tanımlanır ve insani olmamaktan ziyade 

insanlık dışı olarak görülür. Schmitt, bunları hayatta “bazı şeyler vardır ki bunları 

insan insana yapmaz” olarak diye tanımlıyor.364 Her iki görüş altında hem Fenwick 

hem Schmitt bu ihlal edilemez insani değerlerin “kamu vicdanı ve ahlakının yüksek 

evrensel emirlerinin” bir icabı olduğunda birleşmektedirler. Aynı anlayış Falk’ın 

insani ilke tanımlamasında görülür: “tabiyatı itibarıyla zalimane taktikler veya silahlar ile, 

akıllıca paylaşılan ve asgari (ortak) ahlaki duyarlılıkları tahkir eden taktik ve silahlara müsade 

edilmez.”365 Ancak Martens Şart’ında da görülen bu tür hem izafi ve hem de soyut bir 

kavramdan, normatif nitelikte hukuki sonuçlar çıkartılması son derece zordur, çünkü 

                                                
363 Fenwick (1965), International Law, s.655. 
364 Schmitt (1997), “Green War”, s.61-2. 
365 Falk (1976), “Environmental Warfare”, s.289; ayrıca bkz.: Richard Falk, “Environmental Law of 
War: an Introduction”, Environmental Protection and the Law of War: A ‘Fifth Geneva’ 
Convention on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict, Edited by Glen 
Plant, (London: Belhaven Press, 1992), s.84-5. 
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somut olayların çeşitliliğinde yeknesak bir değerlendirme yapılmasını sağlıyacak 

asgari objektif kıstaslar hukuki uyumluluğun ve sürekliliğin gereği iken, burada 

yerini değişik derecelerde keyfiyete bırakır ve hukuken neyin meşru olacağı 

tartışmalarına zemin hazırlar. Bu teorik zaafiyet, insani ilkenin uygulamasında, 

bununla bağlantılı diğer birtakım ilkerler ile beraber yorumlanarak giderilmeye 

çalışılmıştır. 

  Bunlardan biri, “gereksiz acı ve aşırı can ve mal kaybı” ilkesidir ve ilk kez 

1868 tarihli St. Petersburg Beyannamesi’nin giriş bölümünde366, daha sonra 1907 IV 

sayılı La Haye Sözleşmesi’nin 23 maddesinin (e) fıkrasında bu tür sonuçlar veren 

silahların yasaklanması şeklinde ifadesini bulmuş367, ve son olarak ise 1977 Ek I 

sayılı Protokol’ün 35. maddesinin 2. fıkrasında yeniden düzenlenmiştir.368 Her ne 

kadar, gereksiz acı ve aşırı can ve mal kaybına neden olan savaş yöntem ve araçları 

özellikle zalim görülse de, burada sınırlama getirilen silahların kendisi değil, ve fakat 

bu şekilde yarattığı insaniyeti rencide eden sonuçlardır.369 Bununla beraber, bazı 

silah türleri hem sivil halkta, hem de savaşanlar yarattıkları topyekün etki 

bakımından bir ayırım gözetmediği ve kullanılmaları halinde zaten bu sonuçlara yol 

açmaları yüzünden yasaklanmıştır.370 Bunun ötesinde, kendisi hukuken yasaklanmış 

olmayıp kullanılması hukuk dışı sonuçlar yaratan silahlar, savaşanlara gereksiz acı ve 

aşırı kayıp vermek amacını taşıdıkları zaman insani ilkenin bir gereği olarak bu 

yasağın kapsamına girer.  

 

2.5. SONUÇ 

 

Savaş sırasında uluslararası nehirler, göller ve yeraltı sularının teşkil ettiği tatlı su 

kaynakları bazen askeri saldırının hedefi haline gelebilir ve hatta bazen savaşın bir 

aracı olarak kullanılabilir. Silahlı çatışmaların başlaması ile uluslararası nehirlerin 

barış zamanındaki statüsü yerini savaşın gereklerinin hükmettiği yeni bir hukuki 

                                                
366 Friedman (1972), The Law of War, s.192. 
367 A.e., s.318. 
368 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 35. maddesinin 2. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
369 Christopher Greenwood, “The Law of War (International Humanitarian Law)”, International 
Law, Edited by Malcolm D. Evans, (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.803. 
370 Kalshoven & Zegveld (2001), Constraints, s.41-2. Hampson (1993), “Means and Methods”, 
s.101-2. 
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statüye bırakır. Bu değişen statünün belirlenmesinde 1997 BM Uluslararası Suyolları 

Hukuku Sözleşmesi’nin 29. maddesi uluslararası insancıl hukukun çatışmaları 

düzenleyen ilke ve kurallarına göndermede bulunmuştur. Uluslararası nehirlerin 

silahlı çatışmaların hedefi veya aracı olduğu durumlarda, nehirlerin kullanımları ve 

nehir sularına bağımlı olan insanlar bu saldırılardan zarar gördüğü için, suya karşı ve 

su vasıtasıyla yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukuku tarafından 

yasaklanmıştır. Ancak insancıl hukukta uluslararası nehirlerin korunmasını 

amaçlayan münhasır ve müstakil kurallar ve ilkeler ihdas edilmemiştir. Suların 

korunması sadece insancıl hukukun kendi amaçlarını yerine getirmek üzere gerekli 

görüldüğünde ve dolayısıyla sağladığı bir korumadır. Bu yüzden su, sivil nesnelerden 

sayıldığı ve sivil halkın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilemez bir hayati unsur 

olduğu sürece, sivillerin korunmasını temin eden kurallar çerçevesinde muameleye 

tabi olur. Bu açıdan, suların korunmasına ilişkin dört kural tespit edilmiştir: zehir ve 

zehirli silahların kullanma yasağı (La Haye, 23(a)), düşman mülkünü imha etmek 

yasağı (La Haye, 23(g)), hayati su kaynaklarının korunması (Cenevre Ek Protokolü, 

54(2)) ve tehlikeli güçleri barındıran barajların korunması (Cenevre Ek Protokolü, 

56(1)). Bu kurallardan ilk ikisi dolaylı korumayı sağlayan ve artık teamül niteliğini 

kazanmış kurallardır. Diğer iki ilke ise, doğrudan sulara uygulanır, ama normatif 

değerleri bakımından tartışmalıdırlar. Dicle ve Fırat nehirlerine kıyıdaş olan Türkiye, 

Suriye ve Irak bakımından bu yükümlerin bağlayıcılığı bunların öncelikle taraf 

oldukları bu andlaşmalar bakımından, ve eğer taraf değiller ise bu yükümlerin 

teamüli niteliği bakımından olacaktır. Her üç devlet La Haye Sözleşmelerine taraf 

olduğu için ilk iki kural bunlar için ahdi yükümler içerir ve tarafları üzerinde 

bağlayıcı etkiye sahiptir. Ancak son iki yükümün yer aldığı Ek Protokol için aynı 

durum söz konusu değildir, çünkü Türkiye ve Irak Protokol’ü imzaladıkları halde 

henüz onaylamadıkları için tarafı olmamışlardır. Taraf olan tek kıyıdaş devlet 

Suriye’dir. Bu yüzden bu yükümlerin teamül değeri bu devletler bakımından Dicle 

ve Fırat nehirlerine uygulanmasını sağlıyacaktır. Yukarıdaki inceleme bu hükümlerin 

yapıldığı zaman teamül hukukunun beyanı olmadığını ve devletlerin sonraki 

uygulamaları ise, böyle bir niteliği henüz kazanmadıkları yönündedir. Bu durumda 

savaşın icra edilmesi sınırlayan insancıl hukukun teamüli kuralları olan, ayırım 

ilkesi, askeri gereklilik ilkesi, orantılılık ilkesi ve insani ilkedir. 
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BÖLÜM 3.  

ULUSLARARASI ĐNSANCIL HUKUKTA SUYUN ÇEVRESEL 

KORUNMASI 

 

3.1. GĐRĐŞ 

 

Modern savaş yöntem ve teknikleri doğal çevreye büyük zararlar verebilecek 

potansiyele sahiptir. Uluslararası nehirler ve göller ile yeraltı su kaynakları doğanın 

bir parçası olarak, savaşın çevre üzerindeki etkilerinden zarar görebilirler. 

Uluslararası hukukta uluslararası nehirlerin kirlenmeye karşı korunmasına yönelik 

kural ve ilkeler yeterince gelişmiştir ve uluslararası çevre hukukunun önemli bir 

parçasını teşkil eder. Son yıllarda artan çevresel kaygılar, silahlı çatışmaların çıkması 

durumunda, tatlı su kaynaklarının ve akarsuların çevresinin potansiyel tahripten ve 

kirlenmeden korunabilmesini sağlıyacak yeni kurallara olan ihtiyacı ortaya 

koymuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için, uluslararası insancıl hukuk silahlı çatışmalar 

zamanında çevrenin doğrudan korunmasını düzenleyen ilke ve yükümler içerir. Bu 

bölümde ilk olarak, insancıl hukukun, inter alia, uluslararası nehirlerin çevresini 

doğrudan korumaya yönelik ilkeleri incelenecek ve bunların andlaşma veya teamül 

kuralları olarak bir muhtemel savaş sırasında Dicle ve Fırat nehirlerine ne ölçüde 

uygulanabileceği belirlenecektir. Đkinci bölüm ise, uluslararası çevre hukukunun 

barış zamanı düzenlemelerinin silahlı çatışmalar başladıktan sonra, uluslararası 

nehirlerin çevresel korunmasına dolayısı ile ne tür katkılarda bulunabileceğini 

tartışacaktır. 

 

3.2. BĐR DOĞAL KAYNAK OLARAK ULUSLARARASI NEHĐRLERĐN 

ÇEVRESEL ÖNEMĐ 

 

Đnsanlık doğanın bir parçasıdır ve hayat, doğal sistemlerin enerji ve besin kaynağı 

olarak kesintisiz işlemesine bağlıdır. Akarsular doğada bulunan ve bir varlık veya 

zenginlik yaratmak için kullanılabilen maddi kaynaklardan biri olarak, aynı toprak, 

orman, balık, petrol ve mineraller gibi, bir doğal kaynaktır. Bu bakımdan insan 
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sağlığı, ekonomik üretim ve sosyal gelişme ile doğrudan bağlantılıdır.371 Tatlı su 

kaynakları doğada hidrolojik dönüşüme tabi olarak yenilenebilir kaynaklardan 

olduğu halde, toplam miktarı açısından sınırlıdır ve bu yüzden kullanılması arz-talep 

ilişkisinden etkilenir.372 Nehir, akarsu ve göllerde dahil olmak üzere tatlı su 

kaynaklarının çevresel rolü, 1992 yılında Yeryüzü Zirvesinde kabul edilen eylem 

planı olan Gündem 21’in bunların temini ve kalitesinin korunmasına ilişkin 

bölümünde tarif edilmiştir: “Tatlı su kaynakları yeryüzü hidrosferinin önemli bir unsuru ve 

bütün karasal ekosistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tatlı su çevresi hidrolojik dönüşüm ile tanımlanır 

ve buna bazı bölgelerdeki çok aşırı ve çarpıcı etkiler göstermeye başlayan seller ve kuraklıklarda 

dahildir. [...] Suya yaşamın bütün safhalarında ihtiyaç vardır. Genel gaye, doğa kapasitesinin sınırları 

içerisinde insanların eylemlerine uyum sağlayan ve suyla bağlantılı hastalıkların taşıyıcıları ile 

savaşan ekosistemlerin hidrolojik, biyolojik ve kimyasal işlevlerini korurken, dünyadaki tüm nüfüs 

için iyi kalitede yeterli su kaynaklarını sağlamaya devam edilmesinden emin olmaktır.”373 Suyun 

bu çevresel ve ekolojik niteliklerinden ötürü gerektiği gibi korunabilmesi, 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kullanılmasına bağlı olup374, sadece 

şimdiki kuşaklar için değil, ama kuşaklar arası hakkaniyetede hizmet etmek amacını 

güder.375 Ancak bu görüşün kökeni 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan çevresel 

bilinçlenme ve 1972 tarihinde Stockholm’de toplanan BM Đnsan Çevresi 

Konferansı’nın etkisi ile başlayan hukuki oluşum sürecinde376 uluslararası nehirlerin 

bir doğal kaynak olarak kıyıdaş devletler tarafından paylaşıldığı anlayışına 

dayanır.377 Uluslararası nehirleri bu şekilde “paylaşılan doğal kaynak” olarak 

                                                
371 Malin Falkenmark, “Fresh Waters as a Factor in Strategic Policy and Action”, Global Resources 
and International Conflict: Environmental Factors in Strategic Policy and Action, Edited by 
Arthur H. Westing, (Oxford: Oxford University Press, 1986), s.86-8. 
372 OECD, Environmental Outlook-2001, (Paris: OECD, 2001), s.97 v.d. 
373 18. Bölümün Đngilizce metni için bkz.: Stanley P. Johnson, The Earth Summit: The United 
Nations Conference on Environment and Development (UNCED), (London: Graham & Trotman, 
1993), s.333. 
374 Antoinette Hildering, International Law, Sustainable Development and Water Management, 
(Deft: Eburun Academic Publishers, 2004), s.28-30 ve123 v.d. 
375 Edith Brown-Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Common 
Patrimony and Intergenerational Equity, (Dobbs Ferry, NY: Transnational Publishers, 1989), s.232 
v.d. 
376 Bu dönemde çevre hukukunun oluşumu sürecinin ayrıntılı bir incelemesi için bkz.: Nükhet Turgut, 
Çevre Hukuku, Đkinci Bası, (Ankara: Savaş Yayınevi, 2001), s. 51 v.d. 
377 BM Çevre Programı tarafından hazırlanarak Yönetim  Konseyi tarafından 1978 senesinde kabul 
edilen Đki veya Daha Fazla Devlet Tarafından Paylaşılan Doğal Kaynaklar Hakkında Çevre Alanında 
Đşbirliği, Kararı, bkz.: A. O. Adede, “United Nations Efforts Toward the Development of an 
Environmental Code of Conduct for States Concerning Harmonious Utilization of Shared Resources”, 
(1974) 43 Albany L. Rev., s.488 v.d. 
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görmek, sadece geleneksel ekonomik amaçlı ulaşım ve ulaşımdışı kullanımların 

düzenlenmesinde değil, ama bunların çevresel korunması hususunda aynı kapsam 

içine dahil edecek genişlikte bir kavram bulmak arayışında aranmalıdır.378 Paylaşılan 

bir doğal kaynak olarak uluslararası suyolu tanımlaması, daha sonra Uluslararası 

Hukuk Komisyonu’nun bu konudaki çalışmalarında yeniden öne sürüldü ise de, 

paylaşma kavramının yarattığı karışıklık, içeriğindeki belirsizlik ve ne tür asli 

kurallara yol açabileceği üzerindeki kaygılar yüzünden, 1997 tarihli BM Uluslararası 

Suyolları Hukuku Sözleşmesi’ne dahil edilmemiştir.379 Buna rağmen, gerek bu 

sözleşmenin benimsediği uluslararası suyolu veya daha dar anlamda kullanılan 

uluslararası nehirler kavramlarında, insan yaşamı için hayati öneme sahip tatlı su 

kaynaklarının ekolojik veya çevresel bir niteliğinin olduğu ve sadece kullanmanın 

düzenlenmesi değil ama kirlenmeye karşı da korunmasının gerektiği, Uluslararası 

Adalet Divanı’nın 1997 tarihli Gabčikovo-Nagymaros Davası’ndaki kararında obiter 

dicta kabul edilmiştir.380 Doğal çevrenin bir parçası olarak uluslararası nehir ve 

göller, günümüzde bir uluslararası (çevresel/ekolojik) güvenlik meselesi olarak, hem 

savaşın hedefi, hem de aracı olabileceği görüşü bugün artık yaygın bir şekilde 

benimsenmektedir.381 Bu yüzden insan yaşamının kabul edilebilir bir seviyede 

sürdürebilmesi için zaruri olan diğer çevresel değerler gibi, uluslararası nehirlerin de 

bir savaşın çıkması halinde uluslararası insancıl hukukun çevrenin korunmasına 

ilişkin aşağıdaki hükümlerinin uygulama kapsamına dahil edilmesi gerektiği açıktır. 

 

3.3. DOĞRUDAN ÇEVRESEL KORUMA 

 

Geleneksel anlamda, uluslararası nehirler ve göller ile bunların taşıdığı tatlı su 

kaynaklarının yer aldığı doğal çevrenin korunması, savaş hukukunun gelişmesi 

içerisinde her hangi bir hususi düzenleme konusu olmamıştır. Ancak  yeri geldiğinde, 

                                                
378 Bu bakış açısından bir inceleme için bkz. Hilal Elver, Peaceful Uses of International Rivers: The 
Euphrates and Tigris Rivers Dispute, (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2002), s.179-82; 
ayrıca Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977, 
E/CONF.70/29, (New York: UN, 1977), b.a. 
379 Bu kavramın ayrıntılı incelemesi için bkz.: Acabey (2006), Sınıraşan Sular, s.30-6. 
380 Rosalyn Higgins, “Natural Resources in the Case Law of the International Court”, International 
Law and Sustainable Development, Edited by Alan Boyle & David Freestone, (Oxford: Oxford 
University Press, 1999), s.103-111. 
381 Gleick (1995), “Water and Conflict”, s.84 v.d. 
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yukarıda görülen teamül ilkelerinin veya La Haye ve Cenevre andlaşmalar 

rejimindeki savaş yöntem ve araçlarının sınırlanması ile sivil halkı (ve sivil 

nesneleri) savaşanlardan (ve askeri hedeflerden) ayırarak, silahlı saldırılara hedef 

olmaktan korunmasına dair esaslı ilkelerin uygulanmasından sağlanan dolaylı 

korumadan faydalanmıştır.382 Bu çevre korumasının bir kavram olarak ortaya 

çıkması bakımdan, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne eklenen 1977 tarihli I sayılı Ek 

Protokol’ün 35(3) ve 55. maddeleri uluslararası insancıl hukukta bir tarihsel dönüm 

noktası olarak kabul edilir.383 Buna eş zamanlı ama farklı bir hazırlık sürecinden 

geçerek 18 Mayıs 1977 tarihinde kabul edilen, Askeri veya Daha Başka Düşmanca 

Amaçlarla Çevrenin Değiştirilmesi Tekniklerinin Kullanılması Yasağına Đlişkin (kısa 

adıyla ENMOD) Sözleşmesi yine silahlı çatışmalar sırasında çevrenin doğrudan 

korunmasını sağlamak amacıyla yapılmış bir diğer önemli uluslararası belgedir.384 

 

3.3.1. 1977 Tarihli Ek I Sayılı Protokol’ün 35(3) ve 55. Maddeleri 

 

Her ne kadar Ek Protokol insanlık çevresini silahlı çatışmaların olumsuz 

etkilerinden yukarıda incelediğimiz dolaylı korumayı sağlayan hükümleri içermekte 

ise de385, gerçek anlamda doğal çevrenin korunması ihtiyacına doğrudan cevap veren 

yükümlerin kabul edilmesi, başlangıçta savaştan mağdur olanların korunması için 

belirlenen asıl amaçların arasında görülmemiş, fakat diplomatik konferanstaki 

hazırlık aşaması sırasında bir kısım devletlerin oluşturduğu ‘Biotope” gurubunun 

önerileri sayesinde olmuştur.386 Bu önerilerden bir tanesi, merkezinde insan ögesini 

esas alan anthropocentric yaklaşımla, ‘çevreye verilen zarar insanlarda acılara neden 

olur’ düşüncesinden hareket ederek, Ek Protokol’ün 55. maddesini, bir anlamda 

Cenevre düzenlemelerindeki sivillerin ve sivil nesnelerin korunmasına dair 

                                                
382 Falk (1992), “The Environmental Law of War”, s.88; Antoine Bouvier, Report on the Protection 
of the Environment in Time of Armed Conflict, Summitted by the ICRC to the 48th Session of the 
United Nations General Assembly, 17 November 1993, (bundan sonra: ICRC Report) Đngilizce metin 
için bkz.: http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5deesv?opendocument. 
383 Philippe Antoine, “International Humanitarian Law and the Protection of the Environment in Time 
of Armed Conflict”, (1992) 291 Int’l Rev. Red Cross, s.520. 
384 Lawrence Juda, “Negotiating a Treaty on Environmental Modification Warfare: The Convention 
on Environmental Warfare and Its Impact upon Arms Control Negotiations”, (1978) 34:4 Int’l Org., 
s.975 v.d. 
385 Bkz.: yuk. Bölüm 2.3. 
386 Sandoz et al (1987), Commentary, s.412-3, para.1447. 
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hükümlerin bir uzantısı olarak hazırlanmasına önayak olmuştur. Đkinci öneri ise, 

çevre olgusunun özü itibarıyla bir değere (intrinsic value) sahip olduğu anlayışından 

hareket ederek, La Haye düzenlemelerindeki savaşın yöntem ve araçlarının 

sınırlanması ilkesini 35(3). maddede sadece çevreye zarar bakımından ve insan 

etkeniyle kayıtlamadan genişletmiştir.387 Böylece 35(3). maddedeki gereksiz acı 

standartı, insanın ötesinde çevrenin acısına dönüşürken, bundan farklı olarak 55. 

madde aslında sivil halkın korunmasını hedef alır. Bu yüzden 35. madde Protokol’ün 

savaşın yöntem ve araçlarına ilişkin olan III. bölümü içinde yer alır; buna karşılık 55. 

madde ise, savaş sırasında sivil halkın bağımlı olduğu çevrede hayatta kalması ve 

sağlığını temin etmek gayesiyle, sivil halka ayrılan IV. bölüme dahil edilmiştir. 

Ek I sayılı Protokol’ün 35. maddesinin 3. fıkrasına göre, “doğal çevrede yaygın, 

uzun vadeli ve ağır zarara neden olma niyetiyle veya neden olması beklenen şekilde savaş yöntem 

veya araçlarını kullanmak yasaktır.”388  

Öte yandan 55. maddenin 1. fıkrası şu hükmü getirir: “savaşta doğal çevreyi 

yaygın, uzun vadeli ve ağır zarara karşı korumak için özen gösterilecektir. Bu koruma doğal çevrede 

bu tür zarara neden olmak niyetiyle veya neden olması beklenen, ve bu yüzden halkın sağlığı veya 

yaşamını sürdürebilmesine halel getirecek, savaş yöntem veya araçlarının kullanılması yasağını 

içerir.”389  

Bu iki maddeki benzer hükümlerin uygulama bakımından kapsamı ve yol 

açabileceği hukuki sorunların yorumlanması, doktrinde önemli tartışmalara sebep 

olmuştur. Bu sorunların tespit edilmesi ve incelenmesi, gerçekte bunların yapılış 

amaçlarına ne kadar hizmet ettiğini gösterecektir. 

Çoğu silahlı saldırının birtakım olumsuz çevresel sonuçları kaçınılmaz 

olduğu için, henüz başlangıçta dikkati çeken bir husus, 35(3). maddenin, bir önceki 

2. fıkrasındaki “gereksiz acı ve aşırı can veya mal kaybına” neden olan savaş yöntem 

ve silahlarına ilişkin genel yasağı, çevreye verilen yaygın, uzun süreli ve ağır zararı 

kapsıyacak tarzda genişletilmesidir. Bu yasak, hem kastedilen ve hem de 

hedeflenenin ötesinde, fazladan ve ikincil (collateral damage) olarak ortaya çıkan 

sonuçları kapsıyacak şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, bu netice itibarıyla bir 

yasak olduğu için, askeri gereklilik veya meşru müdafa gibi haklılık sebeplerinin 

                                                
387 Schmitt (1997), “Green War”, s.69-71. 
388 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 35. maddesinin 3. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
389 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 55. maddesinin 1. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
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getireceği istisnalardan muaftır.390 Buradaki yasağın konusu, çevre zararının 

meydana gelmesini sadece kasıtla hedefleyen değil, ama objektif bir şekilde 

öngörebilen yöntem ve silahların seçimidir.391 

Her iki madde doğal çevreye verilecek zarar neticesini aynı seviyeye 

bağlamaktadır: yani zararın “yaygın, uzun vadeli ve ağır” bir zarar olması koşulu 

vardır. Bu koşulun yerine getirilmesinde hangi nitelikte çevre zararlarının yasak 

kapsamına gireceği sorusu, zararın seviyesindeki eşiğin belirlenmesine bağlıdır. 

Böylece sadece bu eşiği geçen çevresel zararlar bakımından yasak uygulanır iken, 

buna karşılık, zararı tanımlayan bu üçlü kıstası karşılamayan silah ve yöntemlerin 

kullanımı hukuken meşru olmaya devam edecektir.392 Zararda eşiği belirlemek iki 

yönlü bir sorunu beraberinde getirir: bunlardan ilki zararı nitelendiren bu üç sıfatın 

ne anlama geldiğini tarif etmek, ikincisi ise bu üçlü kıstasın zararın belirlenmesinde 

nasıl kullanılacağını belirlemektir. 35. madde, hiç bir fıkrasında zarardan etkilenen 

alanın kapsamının “yaygın” ve zararın etkisinin “ağır” olarak nitelendirilmesinde, 

hangi anlamın amaçlandığına dair bir tanım içermemektedir. Bununla beraber, 

zararın devam etmesi gereken sürenin “uzun vadeli” olması, Protokolün travaux 

préparatoires sırasında özel raportör tarafından “on yıllarla ölçülen bir zaman dilimi 

olup, yirmi otuz yılın asgari olarak görüldüğü” şekilde tanımlanmıştır.393 Ama her 

halükarda aynı terimlerin kullanıldığı ENMOD Sözleşmesi’nden farklı anlamlar 

taşıdığı konusunda, görüşmeci devletler arasında görüş birliği olduğu bir gerçektir.394 

Mamafih Bothe, bu sıfatların yorumlanmasında teknik açıdan, Ek Protokol’ün 

yapılışındaki hazırlık çalışmaları sırasında ve takip eden konferansdaki görüşmelere 

fazla itibar etmenin doğru olmadığı ve günümüzde artan çevre sorunları hakkında 

artan bilgiler ve kazanılan bilinç ışığında anlamlar vermek gerektiğini savunur; 

çünkü, yirmi sene önce uzun vadeli ve ağır gibi gözükmeyen zararlar şimdilerde öyle 

                                                
390 Carolyn Stannard, “Legal Protection of the Environment in Wartime”, (1992) 14 Sydney L. Rev., 
s.375; karş.: bu maddelerin sonuç itibarıyla (kusursuz) sorumluluk getirdiği hususundaki şüpheler için 
bkz.: Dieter Fleck, “Legal and Policy Perspectives”, Effecting Compliance: Armed Conflict and the 
New Law, Volume II, Edited by Hazel Fox & Michael A. Meyer, (London: BIILC, 1993), s.146. 
391 Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.173. 
392 Geniş anlamda çevresel zarar hakkında oldukça ayrıntılı bir inceleme için bkz.: Karen Hulme, War 
Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 
2004), s. 17-40. 
393 A.e., s.91-8. 
394 Sandoz et al (1987), Commentary, s.419, para.1459 ve 664, para.2136. 
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görünebilir.395 Yorumlamadaki bu belirsizlik içinde, eşiğin altında kalan çevre 

zararlarının hukuken meşru olup olmayacağı hususunda, uluslararası insancıl 

hukukun teamül ilkeleri ile La Haye ve Cenevre Sözleşmeleri’nden kaynaklanan 

andlaşmalar rejimi halen faydalı bir rol oynayabilir.396 Diğer yandan, zararın “yaygın, 

uzun vadeli ve ağır” olması bir ikinci soruna işaret etmektedir: buna göre üç kıstasın 

birbirine “ve” ile bağlanmış olması, zararın eşiğini belirlemekte her üçünün birlikte 

toplu olarak kullanılması anlamına gelir.397 Bu bakımdan, tek başına zararın sadece 

yaygın veya uzun vadeli ya da ağır olması yasak kapsamına girmesi için yetmez. Bir 

başka deyişle, seçimlik olmak yerine, zararın her üç seviyeye ayrı ayrı ulaşarak, 

bunların toplam etkisini kazanması gerekir. Dolayısıyla bu yasağın uygulanabilmesi, 

favkalade yüksek bir zarar seviyesine varması şartına bağlanmıştır.398 Buna karşılık, 

35(3). maddeden farklı olarak, 55. maddenin 1. fıkrasının ikinci cümlesine eklenen 

“ve bu yüzden halkın sağlığı veya yaşamını sürdürebilmesine halel getirecek” ifadesinin, çevreye 

olan zararın yanısıra insan sağlığına ve yaşamına bir zarar gelmesini öngörerek, bir 

ek şart olarak eşiği yükselttiği ve böylece yasağın uygulama kapsamını daralttığını 

düşünmek mümkündür.399 Nitekim Dinstein, “ve bu yüzden” sözcüğü ile ifade edilen, 

bu maddeki yasağı özellikle insan sağlığı ve yaşamına halel getiren çevre zararlarıyla 

sınırlı tutmaktır şeklinde yorumlamıştır.400 Dolayısıyla, bu durum Protokolü 

hazırlayanların iki noktadan hareket ettiğini göstermektedir: bir yandan 35(3). 

maddedeki savaş zamanında çevrenin korunması kendi içinde nihai amaç teşkil 

ederken; diğer yandan 55(1). maddesindeki çevre koruması ise, netice itibarı ile insan 

sağlığı ve yaşamının temini için zaruridir. Ancak Blix gibi, Dinstein’da, 55(1). 

madde yasağının uygulanmasını insan sağlığına ve yaşamına halel getirme şartına 

                                                
395 Michael Bothe, “The Protection of the Environment in Times of Armed Conflict: Legal Rules, 
Uncertainty, Deficiencies and Possible Developments”, (1991) 34 German YIL., s.56-7. 
396 Bouvier (1993), ICRC Report, bölüm 3. 
397 Glen Plant, “Environmental Damage and the Laws of War: Points Addressed to Military Lawyers”, 
Effecting Compliance: Armed Conflict and the New Law, Volume II, Edited by Hazel Fox & 
Michael A. Meyer, (London: BIILC, 1993), s.168. 
398 Schmitt (1997), “Green War”, s.71; Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.175; Hans Blix, 
“Arms Control Treaties Aimed At Reducing the Military Impact on the Environment”, Essays in 
International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, Edited by Jerzy Makarcyk, (The Hague: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1984), s.713. 
399 Hulme (2004), War Torn Environment, s.76-7. 
400 Yoram Dinstein, “Protection of the Environment in International Armed Conflict”, (2001) 5 Max 
Planck UNYB., s.531. 
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bağlamanın doğru olmadığı görüşünü paylaşmaktadır.401 Her iki yazar için bunun 

gerekçesi, bu tür çevre zararlarının, yasağın kapsamına giren diğer zararlar arasında 

daha çok önem taşıdığını vurgulamak için madde hükmüne böyle bir eklemenin 

yapıldığıdır. Öte yandan bu görüşün savunulabilmesi 55. maddenin 1. fıkrasının bir 

ve ikinci cümlelerinin arasındaki ilişkiye bağlıdır: Eğer ilk cümle çevre koruması 

hakkında genel kural koyuyor ise, ikinci cümlede kullanılan ve bu korumanın 

“içerdiği” özellikle insan sağlığı ve yaşamına halel getiren çevre zararları, aslında 

doğal çevreye verilen diğer yaygın, uzun vadeli ve ağır zararların hususi bir örneği 

olmaktan öte değildir.402 Yine aynı görüşten hareketle von Heinegg & Donner, bu 

kez zararın meydana geldiği “doğal çevre” kavramının tanımını karada sivil halk, 

sivil kişiler ve nesneleride koruyacak şekilde geniş anlamda yorumlayarak, bu 

maddenin uygulanmasını deniz savaşlarına teşmil etmektedirler.403 Fakat “doğal 

çevre” kavramı protokulün hiç bir yerinde tanımlanmamıştır ve bu terimin lehine 

Protokol’ün hazırlandığı diplomatik konferanslarda çalışma gurubu tarafından 

önerilen “ekosistem dengesi” kavramından vazgeçilmiş olması, çevre korumasına 

daha dar anlam verilmesine sebep olabileceği kaygısıyla eleştirilmiştir.404 Bununla 

birlikte 55. maddenin şerhi, doğal çevrenin halkın yaşadığı biyolojik çevreyi 

kapsayan en geniş şekilde yorumlanması gerektiğini söylemektedir.405 

Ek Protokol’ün 35(3). maddesi ve 55 (1). maddenin ikinci cümlesindeki  

yasakların uygulanabilmesi için, seçilecek savaş yöntem ve araçları ile doğal çevreye 

verilen zarar arasında kurulacak nedensellik ilişkisinde, ya bir “niyet”, ya da bir 

sonuç “beklentisi” aranmıştır. Geleneksek haksız fiil sorumluluğu açısından, Turgut, 

çevre kirliliğinden sorumluluğun ortaya çıkabilmesi için, eylemde kusurun 

bulunmasına, yani niyet veya ihmale bağlı olduğunu ifade eder.406 Ancak bu 

maddedeki sorumluluk kusursuz yani netice itibarı ile sorumluluk görüntüsü içinde, 

nedensellik zarara eylemin sebep olmasını; niyet ise, eylemin amaçlanması şeklinde 

                                                
401 A.e., s.531-2 ve Blix (1984), “Arms Control”, s.713; k.g.: çevre kendisi için değil ama halkın 
korunmasının bir parçası olarak dikkate alınır. Bkz.: Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.173. 
402 Hulme (2004), War Torn Environment, s.74. 
403 Wolff Heintschel von Heinegg & Michael Donner, “New Developments in the Protection of the 
Natural Environment in Naval Armed Conflict”, (1994) 37 German YIL., s.284-5. 
404 Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.50. 
405 Sandoz et al (1987), Commentary, s.662, para.2126; Plant (1993), “Environmental Damage”, 
s.169-70. 
406 Turgut (2001), Çevre Hukuku, s.538 v.d. 
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algılanabilir.407 Dolayısıyla, bilerek yapmak niyeti eylemde kusurdan ziyade, hem 

sonuçta yapılması istenen zararları, ve hem de bilhassa amaçlanmasa da, olayların 

normal akışı içerisinde meydana geleceği beklenilen veya beklenilmesi gereken 

zararları içerir. Hulme, çevre zararının, eylemin öngörülebilir bir sonucu olan, bu 

ikinci haldeki beklentiyi “yapıcı niyet” olarak tanımlar.408 Bu maddelerdeki hükme 

göre, doğal çevreye yaygın, uzun vadeli ve ağır zarara neden olmak üzere 

planlanmış, ya da bu tür bir zarara neden olması beklenen bir savaş yöntemi veya 

aracının kullanılması yasaklanmıştır. Son halde, bir başka açıdan hukuken meşru 

olan silahlı bir saldırının icra edilmesi sırasında öngörülmeyen arizi çevre zararları 

bakımından sorumluluk, “bilmiş olmalıydı” esasına tabidir ve Schmitt’e göre, askeri 

hedef meşru bile olsa, eğer tespit edilen eşiğin üzerinde fazladan ve tali bir çevre 

zararı meydana gelirse, saldırıyı düzenleyen komutanlar bu öngörü içerisine 

bulunmasalar bile yasağın sonuçlarına tabi kalacaklardır.409 Buna karşılık, Hulme,  

öngörülmesi mümkün olmayan yaygın, uzun vadeli ve ağır çevre zararlarına bu 

yasaklar uygulanmacağını savunmaktadır.410 Bu öngörüde, varsa makul olmanın rolü 

ise, sonuçtan ziyade, davranışta özenin aranacağı kusur itibarıyla sorumluluk 

tartışmasını açar.  

Nitekim, doğal çevrenin korunmasına dair, 35(3). maddede bulunmayan, ama 

55. maddenin 1. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ilginç bir hüküm, “savaşta doğal 

çevreyi yaygın, uzun vadeli ve ağır zarara karşı korumak için özen gösterileceğini”  beyan 

etmektedir.411 Đlk bakışta savaşanlardan ‘özen’ veya ‘ihtimam’ beklemek, sanki 

çevrenin korunmasına ilişkin sonuç itibarıyla sorumluluğa dayanan objektif 

yasaklardan ayrıldığı izlenimini veriyor görünmektedir.412 Nitekim maddenin 

şerhinde, kendinden bu özeni göstermesi beklenenin karar vermekteki keyfiyetinden 

bahsederek, bu unsurun hükmün diğerlerine kıyasla etkisini azalttığını belirtiliyor.413 

Benzeri bir düzenleme, saldırıda ihtiyat tedbirlerinin konu edildiği 57. maddenin 1. 

fıkrasındaki, savaşanlara askeri operasyonlar sırasında sivil halk, kişiler ve sivil 

                                                
407 Catherine Elliot & Frances Quinn, Tort Law, (London: Longman, 1996), s.4 ve 48. 
408 Hulme (2004), War Torn Environment, s.74. 
409 Schmitt (1997), “Green War”, s.72. 
410 Hulme (2004), War Torn Environment, s.79. 
411 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 55. maddesinin 1. fıkrası, bkz.: yuk. not.257. 
412 Schmitt (1997), “Green War”, s.73. 
413 Sandoz et al (1987), Commentary, s.663, para.2133. 
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nesnelerin sakınılması için ihtiyat göstermek yükümünü içerir.414 Buna rağmen, 

çevrenin korunması için alınması gereken özen veya ihtimamın ne anlama geldiği 

hususunda belirsizlik hakimdir.415 Buna karşılık, Ek Protokoller’in hazırlandığı 

diplomatik konferanslar sırasında ilgili Komite çalışmalarında, 55. maddenin 1. 

fıkrasındaki ilk cümlede yer alan özen göstermek yükümünün genel norm olarak, 

ikinci cümledeki yasağın esasını teşkil ettiği ve halkın yaşamına veya sağlığına halel 

gelmese bile, bu tür zararlara karşı doğal çevrenin korunması için özen göstermek 

zorunluluğuna işaret edilmiştir.416 Bu genel norm niteliğinde görülen özen göstermek 

yükümlülüğünün içeriğini belirlemek için, yine ihtiyat tedbirlerinin sözkonusu 

edildiği hükümlere bakarak kıyas yapmakta fayda vardır: ihtiyat tedbirinin sivillere 

gelebilecek zararı önlemek amacı, savaşan tarafa askeri operasyonların her 

aşamasında özenli göstermek yükümlülüğünü (duty of care) getirmektedir. Bu 

anlamda hedeflenen bir sonuca ulaşırken özenli (diligent) davranmak gerekir ve 

bunda ihmal göstermemek yeterlidir.417 Dolayısıyla barış zamanında uygulanan 

uluslararası çevre hukukunda olduğu gibi, buradaki sorumluluk netice itibarıyla değil 

ve fakat davranışta kusur sorumluluğudur.418 Çevre zararını önlemek için özenli 

(diligent) davranma yükümünün yerine getirilmesinde, makul ve basiretli davranmak 

temel ölçütlerdir. Bu bakış açısından değerlendirildiğinde419, 55(1). maddesindeki 

özen göstermek yükümü, savaşta doğal çevreyi yaygın, uzun vadeli ve ağır zarara 

karşı korumak için makul olan adımları atmak veya ihtiyat tedbirleri almak yükümü 

haline gelir. Aynı 57. maddedeki ihtiyat tedbirlerinde olduğu gibi, askeri 

operasyonları düzenleyenler hedef teorisi uyarınca insancıl hukukun gerektirdiği 

makul ve basiretli adımları atıp, gereken ihtiyat tedbirlerini saldırının hem planlama, 

hem hazırlık, hem icrası sırasında ve hem de sonrasındaki her aşamada almak 

durumundadırlar.420 Hulme, bunun ardındaki devamlı bilgi toplama ve değerlendirme 

sürecini, çevre hukukunun barış zamanında uygulanan ilkesi, çevresel etki 

                                                
414 1977 tarihli Ek I. Protokol’ün 57. maddesinin 1. fıkrası, bkz.: yuk. not.257.  
415 Eleştri için bkz.: Walter G. Sharp, “The Effective Deterrence of Environmental Damage During 
Armed Conflict: A Case Analysis of the Persian Gulf War”, (1992) 137 Military L. Rev., s.16. 
416 Alıntı, Hulme (2004), War Torn Environment, s.80. 
417 Elliot & Quinn (1996), Tort Law, s.17. 
418 Patricia Birnie & Alan E. Boyle, International Law and the Environment, Second Edition, 
(Oxford: Oxford University Press, 2002), s.112-3. 
419 Bu görüş için bkz.: Hulme (2004), War Torn Environment, s.80. 
420 Russo (1992), “Targeting Theory”, s.164 v.d.; Hampson (1993), “Means and Methods”, s.91 v.d. 
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değerlendirmesine421 benzeterek, kıyas yolu ile 55(1). maddesindeki özen gösterme 

yükümünün içeriğini bu çerçevede doldurmayı önermektedir.422 

 

3.3.2. 1977 Tarihli ENMOD423 Sözleşmesi 

 

Askeri veya Daha Başka Düşmanca Amaçlarla Çevrenin Değiştirilmesi 

Tekniklerinin Kullanılması Yasağına Đlişkin 1977 tarihli Sözleşme, ABD’nin 

özellikle 1960 ve 1970’li yıllarda Vietnam, Laos ve Kamboçya’da yaptığı savaşlar 

sırasında, düşmanın lojistik yapısını çökerterek yiyecek ve barınaktan yoksun 

bırakmak için kullandığı bitki öldüren (defoliants ve agent orange) kimyasal silahlar 

ile, “popeye” operasyonu olarak adlandırılan yağmur bulutlarına kimyevi maddelerle 

müdahale ederek askeri avantaj kazanabilmek için doğal mevsim modellerini 

değiştirip manson yağmurları ve seller yaratmasına tepki olarak Sovyet insiyatifiyle 

yapılmıştır.424 Bundan amaç, doğal çevreyi değiştirmeye muktedir olan yeni 

teknolojileri düşmanca emellere alet etmeyi önlemek idi. Savaş sırasında çevrenin 

korunmasını münhasıran düzenleyen ilk uluslararası andlaşma olması yüzünden, 

1977 tarihli ENMOD aynı tarihli Ek Protokoller ile beraber değerlendirilir. ENMOD 

Sözleşmesi’nin 1. maddesinin 1. fıkrası, sözleşmeye taraf olan devletlere “yaygın, uzun 

süren veya ağır etkilere sahip çevrenin değiştirilmesi tekniklerini, bir başka taraf devleti imha, zarar 

veya ziyan vermek aracı olarak, askeri veya diğer herhangi bir düşmanca kullanımda bulunmamak” 

yükümü getirmektedir.425 Bu yükümdeki en önemli unsur olan çevrenin 

değiştirilmesi tekniklerinin neler olduğunun tanımı 2. maddede verilmiştir: bunlar 

“yeryüzünün biyota, litosfer, hidrosfer ve atmosferi ile dış uzay alanıda dahil olmak üzere, 

dinamikleri, bileşimi veya yapısını, doğal sürece maksatlı müdahale etmek suretiyle değiştiren 

herhangi bir teknik”dir. Bu madde tasarı aşamasındayken, tanıma girebilecekler arasında 

öngörülenler, depremler, büyük okyanus dalgaları (tsunami), bir bölgenin ekolojik 

dengesini bozmak etkisini gösteren, hava durumu modellerinde (bulutlaşma, 

buharlaşma, değişik tür hortumlar ve kasırga fırtınalar meydana getiren) 

                                                
421 Turgut (2001), Çevre Hukuku, s.465-530. 
422 Hulme (2004), War Torn Environment, s.83-8. 
423 ENMOD Đngilizce’de çevre değiştirilmesi anlamına gelen environmental modification teriminin 
uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan kısaltılmış halidir. 
424 Juda (1978), “Negotiating a Treaty”, s.976-80. 
425 Đngilizce metin için bkz.: (1977) 16:1 ILM., s.88. 
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değişiklikler, ozon tabakasında veya atmosferde, iklim modellerinde ya da okyanus 

akıntılarında değişikler yaratabilecek nitelikteki teknikler olarak sayılmış426 ve buna 

yakın zamanda bitki örtüsünü yok eden kimyasal silahlar yani herbicides dahil 

edilmiştir.427 Burada verilen örneklerin hiç biri uluslararası nehirler ve diğer tatlı su 

kaynakları bakımından meydana gelebilecek çevresel değişikliklere doğrudan işaret 

etmese de428, söz konusu edilen çevrenin değiştirilmesi tekniklerinin sonuçları itibarı 

ile uluslararası nehirler üzerinde dolaylı etkisi gözardı edilemez. Buna karşılık, bu 

çeşit çevresel sonuçları verebilecek tekniklerin ne kadar gerçekçi olduğu şüphelidir. 

Pek çok yazar tarafından bilimkurgu tasarımları olarak görülmüş ve konvansiyonel 

savaş yöntem ve silahlarının yol açtığı zararlarla kıyaslandığında uygulamadaki 

pratik değeri eleştiri konusu olmuştur.429 Ancak 1990 yılında Irak ordusunun 

Kuveyt’e girmesini izleyen ve ABD’nin liderliğindeki müttefiklerin birinci körfez 

savaşı sırasındaki askeri müdahalesi, Irak’ın Kuveyt’en çekilirken 700 kadar petrol 

kuyusunu ateşe vermesi ile sonuçlanmıştır. Uzun bir süre yanmaya devam eden 

petrol kuyularının, bölgedeki Dicle ve Fırat havzasıyla bağlantılı yeraltı su 

kaynaklarını kirlettiği ve körfezin ekosisteminde olumsuz değişiklere neden olduğu 

gözlenmiştir. ENMOD Sözleşmesini imzalamış ama henüz onaylamamış olan 

Irak’ın, çevreyi bir savaş aracı olarak kullanarak çevrenin değiştirilmesi tekniğiyle 

kasten su kaynaklarını kirletmesi ve ekosistem işlevlerini bozmasından ötürü, 

Sözleşme’nin tarafı olan Kuveyt’e karşı sorumluluğu sözkonusu edilmiştir. Ancak 

ABD, Sözleşme’nin konusu ve amacının bu tür eylemleri kapsamasına elverişli 

olmadığı gerekçesiyle, sorunun ENMOD çerçevesinde düşünülemeyeceğine karar 

vermiştir.430 

 ENMOD’un önemli bir özelliği, doğal çevreye verilecek zararı per se 

yasaklamaktan çok, çevrenin bir savaş aracı olarak düşmanca kullanılmasını kayıt 

                                                
426 Juda (1978), “Negotiating a Treaty”, s.979. 
427 Antoine Bouvier, “Recent Studies on the Protection of the Environment in Time of Armed 
Conflict”, (1992) 291 Int’l Rev. Red Cross, s.563. 
428 Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.186. 
429 Blix (1984), “Arms Control”, s.10; Hulme (2004), War Torn Environment, s.72-3, Tarasofsky 
(1993), “Legal Protection”, s.44. 
430 Edith Brown Weiss, “Opening the Door to the Environment and to Future Generations”, 
International Law, The International Court of Justice and Nuclear Weapons, Edited by Laurence 
Boisson de Chazournes & Philippe Sands, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), s.345; 
Karş.: Shilpi Gupta, “Iraq’s Environmental Warfare in the Persian Gulf”, (1993) 6:1 Georgetown 
Int’l Envt’l L. Rev., s.261-3. 
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altına almasıdır431 ve bunu yaparken, çevre üzerinde olumsuz etkileri olan savaş 

yöntem ve araçları yerine, bunların neden olduğu çevresel değişiklikleri dikkate 

almaktadır.432 Bu nedenle, Green, çevreye zarar veren savaş yöntem ve araçlarının bu 

sonucu verebileceği öngörülmüş olsa bile, sırf yöntem ve araçların sınırlandırılması 

bakımdan silahlı çatışmalar hukukuna aykırı sayılamıyacağını, ama hala orantılılık 

ve ayırım gibi temel ilkelerin ışığında bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini 

ifade eder.433 Kısaca, buradaki temel nokta, doğal sürece müdahalede bulunarak 

çevresel değişikliğe neden olmaktır; yoksa, devletleri bir silahlı saldırının neden 

olduğu çevresel zarardan korumak değil. Burada söz konusu edilen temel kavram, 1. 

maddenin konusu olan, çevrenin değiştirilmesi teknikleridir ve bunun 2. maddedeki 

tanımı iki standartı içermektedir434: (i). bu doğal süreçte müdahalenin yol açtığı 

değiştirmenin büyüklüğü, yani çevreye verilen zararın derecesi, ve (ii). değiştirmenin 

amacı. 

 ENMOD yasağının uygulanabilmesi için, çevrenin değiştirilmesi 

tekniklerinin belli bir etki düzeyine ulaşması gerekir. Bu düzeyin içerisinde bulunan, 

çevrenin değiştirilmesi tekniğinin yasak kapsamına girmesine neden olacak zararın 

eşiği, Ek I sayılı Protokol’deki nitelendirmeye benzer “yaygın, uzun süren veya ağır” 

etkilere bağlanmıştır. Sözleşmenin içine dahil edilmeyen ama taraf devletlerin 

ulaştığı bir karşılıklı anlayış beyanında,  

- yaygın terimi, zararın hissedildiği coğrafi alanı gösterir. Çevrenin 

değiştirilmesi tekniğinin bir kaç yüz kilometrekarede etkisini göstermiş 

olması demektir; 

- uzun sürenden maksat, aylara uzanan bir dönem, veya yaklaşık olarak bir 

mevsimdir; 

                                                
431 Sharp (1992), “The Effective Deterrence”, s.20. 
432 Luan Low & David Hodkingson, “Compensation for Wartime Environmental Damage: Challenges 
to International Law After the Gulf War”, (1995) 35:2 Virginia JIL., s.432. 
433 L.C. Green, “The Environment and the Law of Conventional Warfare”, (1991) 29 Canadian YIL., 
s.217. 
434 Susana Pimiento Chamorro & Edward Hammond, Addressing Environmental Modification in 
Post-War Conflict, Paper Submitted to the Civic Society Conference held in Amsterdam in May 
2001, www.edmonds-institute.org/pimiento.html. 
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- ağır etkiye sahip olmak ise, insan yaşamı, doğal ve ekonomik kaynak veya 

diğer başka mal varlığına ciddi ya da önemli bir engel veya zararı vermek 

anlamında kullanılmıştır.435 

Buna rağmen, bu tanımların somut olaya uygulamasında ne anlama geleceği 

hususunda doktrinde derin bir şüphe hakimdir.436 Yine bu konuda bir başka önemli 

sorun, çevrenin değiştirilmesi tekniğinin sahip olduğu etkinin yasak kapsamına 

girebilmesi için, bu üç kıstasın ayrı ayrı eşikler teşkil ettiği mi, yoksa üçünün bir 

arada topluca karşılanması gerektiği mi notasındadır. Etkinin nitelendirilmesinde  

“yaygın, uzun süren veya ağır” şeklinde kullanılan üç kıstasın birbirine “veya” ile 

bağlanmış olması, tekniğin bunların sadece birinin seviyesine ulaşan imha, zarar 

veya ziyan bakımından yasak kapsamına girmek için yeterli olduğu anlamına gelir.437 

Böylece yukarıda gördüğümüz Ek Protokol’den farklı olarak, yasağın uygulanması, 

çevrenin değiştirilmesi tekniğinin yaratacağı etkinin aynı zamanda hem yaygın, hem 

uzun süren ve hem de ağır zarara neden olması şartına bağlı değildir.438 Şüphesiz bu 

tür tekniğin sayılan üç seviyeden herhangi birine ulaşan sonucu doğurması, zararın 

eşiğinin daha düşük olması anlamına gelerek yasaklanmasını gerektireceği için, 

ENMOD ile getirilen çevresel korumanın standartı da Ek Protokol’de sağlanandan 

daha yüksektir.439 

Öte yandan değiştirmenin amacına gelince, ENMOD Sözleşmesi’ndeki 

yasağın uygulanabilmesi için, öncellikle yukarıda örnekleri verilen türdeki çevrenin 

değiştirilmesi tekniklerinin askeri veya diğer herhangi bir düşmanca kullanıma tabi 

olması gerekir. Askeri olmayan veya düşmanca yapılmamış çevre değişiklikleri bu 

yasağın kapsamına girmeyecektir. Ayrıca bu tür bir tekniğin kullanılmasında saldırı 

veya savunma amacı güdülmesinin sonuca hiç bir etkisi yoktur.440 Bir teknolojinin 

gelecekteki potansiyel gelişmesinden kaynaklanan çevrenin barış amaçlı 

değiştirilmesi, yine potansiyel olarak arzu edilen teknik sayılır. Dolayısı ile bir 

yandan düşmanlık amacı taşımayan örneğin arzu edilen çevre şartlarını sağlamak 

                                                
435 Juda (1978), “Negotiating a Treaty”, s.982-3; Antoine (1992), “International Humanitarian Law”, 
s.526. 
436 Low & Hodgkinson (1995), “Compensation for Wartime”, s.433-4. 
437 Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.186. 
438 Plant (1993), “Environmental Damage”, s.168; Sharp (1992), “The Effective Deterrence”, s.21 
439 Schmitt (1997), “Green War”, s.82; Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.46. 
440 Jerry Muntz, “Environmental Modification”, (1978) 19 Harvard ILJ., s.388. 
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üzere yapılan değiştirme teknikleri ile, diğer yandan yapıldığında böyle bir 

düşmanlık amacı olmasa bile diğer bir devletin ülkesinde imha, zarar veya ziyana 

sebep olan askeri tedbirler bu yasağın kapsamına girmeyecekdir.441 Son olarak, 

askeri ve daha başka düşmanca amaç arasında yapılan ayrım, ilk halde taraf devletler 

arasında silahlı çatışma bulunması anlamına gelirken, ikinci hal çok daha geniş bir 

anlamda hem silahlı ve hem de silahsız çatışmaları kapsar.  Buna sıkça verilen hayali 

örnek bir devletin bir başka taraf devletin iznini almadan, uyuşturucu üretiminde 

kullanılmak üzere yetiştirilen afyon tarlalarına uçakla havadan bitki öldürücü 

kimyasal herbicides silahını püskürtmesidir.442 

Çevrenin değiştirilmesi tekniğinin tanımındaki bu iki standarta ek olarak, 

yasaklanan tekniğin askeri veya düşmanca kullanımı, bir doğal sürecin müdahale 

edilmesi, değiştirilmesi şartına tabidir ve bu değiştirmenin kasti yani bu niyetle 

yapılmış olması gerekir.443 Bu yasakta önemli olan netice itibarıyla koruma değil ve 

fakat tanımlanan belli bir teknik ile, çevrenin silah olarak kullanılarak bir değiştirme 

sonucunun gerçekleştirilmesidir. Bu yüzden, aynı şekilde çevreye imha, zarar veya 

ziyan sonucu, eğer bir askeri hedefe karşı düzenlenen saldırının fazladan ve tali bir 

etkisi olarak ortaya çıkmış ise, burada doğal sürecin değiştirilmesine dair niyet eksik 

olacağı için yasak kapsamına girmez.444 

 ENMOD’un 1. maddesi, çevrenin değiştirilmesi tekniklerinin bir başka taraf 

devlete imha, zarar veya ziyan vermenin bir aracı olarak kullanılması koşulundan 

bahsetmektedir. Dolayısıyla, bu tür bir tekniğin yasaklanması, imha, zarar veya 

ziyana neden olmasına bağlıdır, bu sonuçları istenilen seviyede meydana getirmeyen 

tekniklerin kasıtlı kullanımları bu Sözleşme hükümlerinin dışında kalır. Ancak eğer 

böyle bir zarar ortaya çıkmış ise, bunun tek mağdurunun sadece çevre olması 

gerekmez; bazı durumlarda hedef çevrenin kendisi değil, ama doğrudan çevresel 

olmayan başka hedefler, belkide örneğin çok büyük bir endüstriyel tesis olabilir. Bu 

özellikle nehirlerin yanına kurulmuş olan çok amaçlı endüstriyel tesisler bakımından 

geçerlidir. Bununla birlikte, çevrenin değiştirilmesi tekniğini kullanan devletin 

niyetlendiği veya başlangıçta öngördüğünün ötesinde çevresel zararlar ortaya çıkmış 

                                                
441 Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.527. 
442 Chamorro & Hammond (2001), Addressing , s.7. 
443 Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.527. 
444 Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.47. 
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ise, ancak kasti eylemi ile bu tür sonuçlar arasında nedensellik bağı bulunduğu sürece 

yasağı ihlal etmiş sayılır.445 

 Diğer bütün uluslararası andlaşmalarda olduğu gibi, ENMOD Sözleşmesi ilke 

olarak kendisine taraf olan devlet bakımından sonuçlar doğurur. Böylece her bir 

“taraf devletin” yükümü, genel olarak imha, zarar veya ziyana sebep olduğu “taraf 

devlete” karşıdır. Ancak zarar gören devletin savaşa taraf veya tarafsız devlet olması 

Sözleşme’nin getirdiği korumadan faydalanması için bir şart teşkil etmez, çünkü 

önemli olan çevrenin değiştirilmesi tekniğini kullanan devletin ENMOD tarafı 

olmasıdır. Bu noktanın ötesinde, Sözleşme’nin uygulanma kapsamı açısından hem 

taraf olmayan devletler bakımından, hem de uygulamanın alanı bakımından 

tartışılması gereken hususlar vardır. ENMOD Sözleşmesi’ne taraf olan bir devletin, 

taraf olmayan devlete karşı çevrenin değiştirilmesi tekniklerini kullanarak saldırması 

halinde, ilke olarak Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yaptırım veya korunma 

tedbirine başvurmak mümkün değildir. Bunun bir sebebi, özellikle, taraf olmayan 

devletlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu tür bir tekniğin kullanılmasından dolayı 

mağdur duruma düşmeleri halinde, Sözleşme’nin kurallarına uymak zorunda 

kalmadan bundan temin edilebilecek korunmadan  faydanabilmesinden ( free rider) 

kaçınmak içindir.446 ENMOD’a taraf olmayan devletlerin çevreyi silah olarak 

kullanmak suretiyle taraf devletlere saldırması durumunda ise, Sözleşme 

uygulanmayacağı için bundan doğacak herhangi bir yüküm veya yaptırım söz konusu 

olamaz. Diğer yandan, Sözleşme’nin uygulanma alanı bakımından kapsamı sadece 

taraf olan diğer devletlerin ülkesi ile sınırlı tutulmuştur.447 Bu devletlerin 

Sözleşme’ye taraf olmak zorunluluğunun dışında, savaşan veya ihtilafa tarafsız 

devlet olup olmamasının bir önemi yoktur. Bu yüzden, çevresel zararın Sözleşme’ye 

taraf olmayan devletlerin ülkesi kadar, tekniği kullananan devletin kendi ülkesi 

toprakları üzerinde448 ya da bütün devletlerin ülke topraklarının ötesindeki alanlarda 

meydana gelmesi449 halinde Sözleşme’nin uygulanma alanı kapsamına dahil 

olmadığı kabul edilir. 

                                                
445 Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.528-9. 
446 Chamorro & Hammond (2001),  Addressing , s.8. 
447 Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.529 
448 Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.187. 
449 von Heinegg & Donner (1994), “New Developments”, s.294-5. 
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3.3.3. Karşılaştırmalı Đnceleme450 

 

Uluslararası hukukta savaşın çevre üzerindeki etkilerini doğrudan 

düzenlemeyi hedefleyen ilk çok taraflı andlaşmalar olarak Ek I sayılı Protokol ve 

ENMOD Sözleşmesi hazırlanış, görüşülme ve sonuçlanma açısından aynı döneme 

rastlamaları itibarıyla, çoğu kez konu ve amaçları bakımından kıyaslamaya tabi 

tutulmuşlardır. Ancak ENMOD Birleşmiş Milletler’in bünyesinde düzenlenen bir 

diplomatik konferansta yapılan görüşmelerin sonucu ortaya çıkarken451, I sayılı 

Protokol farklı bir yoldan Kızılay/Kızılhaç Konferansı ile 1949 tarihli Cenevre 

Sözleşmeleri’ne ek olarak kabul edilmiştir.452 Bu bakımdan benzerlik her iki 

uluslararası belgenin 1977 yılında kabul edilmesi ve özellikle çevrenin savaş 

sırasında korunmasına yönelik hükümleri içermeleri yüzündendir. Ancak bunların 

konu ve amaçları bakımından çakıştığı iddiasına, ENMOD’un ilk etapta faaliyetlerini 

hedef aldığı devlet olan ABD’nin Silahsızlanma Komitesi Konferası’nda verdiği 

cevap, bu teşebbüslerin farklı amaçlarla yapıldığı ve esasları itibarıyla da örtüşmediği 

şeklinde olmuştur: Nitekim, Protokol doğal çevrenin herhangi bir silah kullanılarak  

verilen zararlardan korunmasını amaçlarken, Sözleşme’nin amacı ise, çevrenin 

değiştirilmesi tekniklerinin bir silah olarak kullanılmasını önlemektir.453 Bu temel 

farklılığın çevreye sağlanması öngörülen koruma bakımından önemli sonuçları 

vardır. 

Öncelikle ENMOD ve Protokol coğrafi olarak uygulanma alanları hususunda 

farklılık gösterirler. Uygulama açısından Protokol, taraf devlet ile düşman devletin 

ülkesi arasında bir fark gözetmeden uygulanırken454, ENMOD’a taraf olmayan devlet 

                                                
450 Karş.: yazar aktif ve pasif çevresel zarar olarak bu maddelere özgün bir açıdan farklı bir sınıflama 
ile ele almaktadır. Eric Talbot Jensen, “The International Law of  Environmental Warfare: Active and 
Passive Damage during Armed Conflict”, (2005) 38:1 Vanderbilt J. of Trans’l L., s.145 v.d. 
451 Juda (1978), “Negotiating a Treaty”, s.976 v.d. 
452 Hans-Peter Gasser, “Negotiating the 1997 Additional Protocols: Was It a Waste of Time”, 
Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits Kalshoven, 
Edited by Astrid J.M. Delissen & Gerard J. Tanja, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), 
s.81 v.d. 
453 Sandoz et al (1987), Commentary, s.415-6, para.1450. 
454 Stannard (1992), “Legal Protection”, s.375. 
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çevrenin değiştirilmesi tekniklerinin kendisine karşı kullanılmasından dolayı 

ülkesinin gördüğü zarara karşı Sözleşme’ye dayanamaz.455 

Öte yandan, uygulanacağı çatışmaların türü bakımından, Ek I sayılı 

Protokol’ün uygulama kapsamı daha dardır; çünkü, sadece münhasıran uluslararası 

nitelikteki silahlı çatışmalara uygulanır.456 Ülke içi silahlı çatışmalara uygulanan Ek 

II sayılı Protokol ise, 35 (3) veya 55(1). maddelerin karşılığı olan çevrenin 

korunmasını düzenlemeye ilişkin benzeri hükümlere sahip değildir.457 ENMOD 

askeri olmanın dışında daha başka düşmanca amaçlarla kullanmaları içerdiği için, 

Protokol’den farklı olarak bazı durumlarda uluslararası olmayan silahlı çatışmalara 

da uygulanabileceği iddia edilmiştir.458 

Kullanılan silah türleri bakımından ise, ENMOD sadece doğal süreci 

etkileyen çevrenin değiştirilmesi tekniklerinin kullanılmasını bir savaş yöntemi veya 

aracı olarak sınırlamaya tabi tutarken, Ek Protokol doğal çevreye veya insanlara 

zarar veren her türlü silahın kullanılmasını yasaklar.459 

Korumanın amacı her iki andlaşmada farklı düzenlenmiştir. ENMOD çevreyi 

kullanmayı savaşı icra etmenin bir aracı olarak görüp, kullanılan teknikten 

kendisinden ziyade bunun neden olduğu çevre değişikliğini doğal sürece 

müdahalenin sonucu olarak kabul eder.460 Buna karşılık, Protokol çevreyi bir savaş 

aracı değil, ama savaşın mağduru olarak korumayı amaçlar.461 

ENMOD ve Ek Protokol arasındaki bir diğer önemli fark, savaş yöntem ve 

araçlarını kullanan devletin hangi niyete sahip olduğudur. Bu bakımdan ENMOD 

sadece çevrenin değiştirilmesi tekniğinin doğal süreci kasten etkilemek için askeri 

veya daha başka düşmanca kullanıldığı durumları yasaklarken462, Ek Protokol 

savaşan devletin çevreyi askeri hedef alan kasti niyetinin ötesinde, silahlı saldırı 

sonucu çevrede meydana gelebilecek zararların öngörüsü veya beklentisini de 

                                                
455 Chamorro & Hammond (2001), Addresing , s.8. 
456 Gasser (1991), “Negotiating”, s.82-3. 
457 Antoine (1992), “International Humanitarian Law”, s.525. 
458 Chamorro & Hammond (2001), Addresing , s.7. 
459 Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.540. 
460 Low & Hodgkinson (1995), “Compensation for Wartime”, s.432; Simonds (1992), “Conventional 
Warfare”, s.185-6. 
461 Bothe (1991), “The Protection of the Environment”, s.57. 
462 Chamorro & Hammond (2001),  Addressing , s.7. 
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içerir.463 Böylece belli bir niyet unsuru taşımıyan ama öngörülmesi gereken fazladan 

ve ikincil çevre zararları ile birlikte, geniş çaplı konvansiyonel silahların 

kullanılmasının doğal çevreye vermesi beklenen zararlara yol açan ‘kasıtlı olmayan 

ekolojik savaşlar’da Protokolün yasak kapsamına girer.464 

Diğer yandan, hem ENMOD, hem de Ek Protokol tarafından düzenleme 

konusu çevre zararını nitelendirmek bakımından aynı terimlerin kullanılması ciddi 

tartışmalara neden olmuştur.465 Her iki uluslararası belge, zararın meydana geldiği 

cografi alanı tanımlamak üzere “yaygın” olması, zararın derecesini göstermek üzere 

“ağır” olması ve zararın süresini belirtmek üzere ise, (Protokol’de) “uzun vadeli” ve 

(ENMOD’ta) “uzun süren” bir zarar olmasını şart koşmuştur. Ancak  bu sıfatların 

gerek kullanıldıkları şekil, gerekse taşıdıkları anlam bakımından gösterdikleri bazı 

yorum farklılıkları, ENMOD Sözleşmesi’nin Ek Protokol’e kıyasla daha geniş 

uygulanma kapsamına sahip olduğu gerçeğine işaret eder.466 Öncelikle ENMOD 

Sözleşmesi’nde bu üçlü ölçüt biri “veya” diğeri şeklinde birbirlerine seçimlik olarak 

kullanılmış ve bunlardan bir tanesinin gösterdiği zarar seviyesindeki eşiğin geçilmesi 

hali, çevrenin değiştirilmesi tekniğine karşı yasak hükmünün çalıştırılabilmesi için 

yeterli sayılmıştır. Bunun aksine, Ek Protokol’de üç ölçüt birbirlerine “ve” ile 

bağlanarak, yasağın kapsamı ancak her üçününde birlikte topluca yerine getirildiği 

durumlar ile sınırlandırılmıştır.467 Dolayısıyla, ENMOD altında müeyyideye tabi 

olabilen yaygın veya uzun süren ya da ağır olan bir çevre zararı, ancak hem yaygın, 

hem uzun vadeli ve hem de ağır olduğu zaman Protokol tarafından 

yasaklanabilecektir. Đkinci olarak, her iki belge aynı terimlere farklı anlamlar 

vermeyi tercih etmiştir468: buna göre, ENMOD yaygın olmayı bir kaç yüz 

kilometrekarelik bir alan, uzun sürmeyi aylar süren bir dönem veya bir mevsim ve 

                                                
463 Hulme (2004), War Torn Environment, s.79. 
464 Sandoz et al (1987), Commentary, s.418-9, para.1458. 
465 Schmitt (1997), “Green War”, s.82-3; aynı tartışmayı Yugoslavya’nın NATO tarafından havadan 
bombalanmasını soruşturmak üzere Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 
komitenin savcıya verdiği rapordaki bulguları bakımından yapan Thilo Marauhn, “Environmental 
Damage in Times of Armed Conflict – Not ‘Really’ a Matter of Criminal Responsibility”, (2000) 840 
Int’l Rev. Red Cross, para.3. 
466 Sandoz et al (1987), Commentary, s.416, para.1450. 
467 Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.51; Green (1991), “The Environment”, s.227-8; Plant 
(1993), “Environmental Damage”, s.168. 
468 Karş.: bkz.: Bernard K. Schafer, “The Relationship between The International Laws of Armed 
Conflict and Environmental Protection: The Need to Reevaluate What Types of Conduct are 
Permissible During Hostilities”, (1989) 19:2 California Western ILJ., s.309, dn.110. 
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ağır olmayı ise, insan hayatına, doğal ve ekonomik kaynaklara ciddi veya önemli 

zarar şeklinde tanımlamıştır. Oysa, Ek Protokol çevredeki zararın uzun vadeli 

olmasını en az yirmi, otuz sene gibi bir zaman dilimi olarak düşünmüştür. Bunun 

ötesinde ise, Ek Protokol’ün travaux préparatoires’de zararın yaygın ve ağır 

olmasının ne anlama geleceği hususunda herhangi bir tanım veya açıklama 

içermemektedir. Buna rağmen Kızıhaç hazırlık konferansına  katılan devletler 

arasında ağır basan görüş, zararın seviyesinde ENMOD’a kıyasla çok daha yüksek 

bir eşiğin benimsenmesi yönünde olduğu şeklindedir. Hulme, bu eğilimin ABD’nin 

Vietnam savaşında yol açtığı çevresel felaketlerin ölçüsü örnek alınarak 

yorumlandığında, zararın yaygın olmasının bir kaç yüz kilometrekareden çok daha 

fazla binlerce kilometrekarelik bir alanı469 ve zararın ağır olmasından maksadın ise, 

sadece önemli olmaktan ziyade ciddi470 ve esaslı olmasını ifade ettiği ve bunun 55. 

maddenin uygulaması bakımından ise, sivil halkta ölüme veya hastalığa ya da zaruri 

ihtiyaç maddelerinin kaybına sebep olacak şekilde ihlal ve ağırlık anlamına geldiği 

görüşündedir.471 

ENMOD Sözleşmesi’ndeki kasıt unsuru ve Ek Protokol’deki çevreye verilen 

zararların yasaklanmasında bu kadar yüksek derecede üst sınırın kabul edilmesi, 

konvansiyonel silahların yol açtığı öngörülmeyen ve aşırı olan tali zararların yasak 

kapsamına girmeyeceği izlenimini vermektedir.472 

Son olarak, Ek Protokol sadece savaş zamanında uygulanır iken, ENMOD 

Sözleşmesi hem barış zamanında, hem de savaş sırasında çevrenin değiştirilmesi 

tekniklerinin kullanılmasını düzenler.473 

 

 

 

                                                
469 K.g.: Antoine Protokol’de zararın yaygın olmasına verilen anlamı bir kaç yüz kilometrekareden az 
alan olarak yorumlar. Bkz.: Antoine (1992), “Protection of the Environment”, s.526. 
470 Zararın seviyesindeki yasağı harekete geçiren eşiğin tanımlanması hakkında bkz.: Acabey (2006), 
Sınıraşan Sular, s.203 v.d. 
471 Hulme (2004), War Torn Environment, s.91-8. 
472 George Aldricht, “Progressive Development of the Laws of War: A Reply to Criticisms of the 
1977 Geneva Protocol I”, (1986) 26:3 Virginia JIL., s.711; Michael D. Diederich, “Law of War and 
Ecology-A Proposal for a Workable Approach to Protecting the Environment through the Law of 
War”, (1992) 136 Military L. Rev., s.162; Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, s.47. 
473 Antoine (1992), Protection of the Environment”, s.526. 
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3.3.4. Ek Protokol ve ENMOD’un Teamüli Değeri 

 

1977 tarihli Ek I sayılı Protokol ve aynı tarihli ENMOD Sözleşmesi çok 

taraflı uluslararası andlaşmalar olarak, taraf devletler bakımından bağlayıcı etkiye 

sahiptir.474 Ek Protokol’e 166 devlet taraf olduğu için, bu andlaşmanın 35(3) ve 55. 

maddelerinin taraf olmayan devletler bakımından ne tür bir bağlayıcılık niteliği 

kazandığı, ancak teamüli değerinin belirlenmesi ile mümkün olacaktır.475 Taraf 

olmayan devletler arasında ABD, Türkiye, Irak, Iran, Hindistan, Israil, Endonezya, 

Pakistan, Tunus ve Malezya gibi devletlerin bulunması, bu Protokol’ün ve çevreye 

ilişkin hükümlerinin bağlayıcılığının andlaşmalar hukuku çerçevesinde sadece 

Protokole taraf olan devletler ile mi sınırlı kaldığı, yoksa bir uluslararası teamül 

kuralının beyanı niteliğinde taraf olmayan devletler bakımından da bağlayıcılık 

niteliği kazanıp kazanmadığının sorgulanmasını gerektirir. 

Önce sorunun ikinci bölümünden başlayıp, Ek Protokol’ün önemli bir 

kesiminin yapıldığı tarihte uluslararası çatışmalar hukukunun var olan teamül 

kurallarını beyan ettiği gerçeğinden hareket ederek476, doğal çevrenin korunmasına 

ilişkin 35(3) ve 55. maddelerinin bu teamül karakterini paylaşıp paylaşmadığı 

hususunu incelemek gerekir. Protokol’ün hazırlandığı uluslararası konferansın 

travaux préparatoires, bu hükümlerin bir teamül ilkesi olarak dahil edilmesi yönünde 

hiç bir öneriyi içermediği gibi, toplantılara esas teşkil eden Kızılhaç Uluslararası 

Komitesi’nin andlaşma taslağı da çevre koruması hakkında bir teklif 

getirmemiştir.477 Protokol’ün kabulu sırasında, örneğin Batı Alman temsilcisi478, bu 

maddeleri silahlı çatışma sırasında doğal çevrenin korunmasına önemli bir yeni katkı 

olarak gördüğü için konferansta oluşan fikir birliğine katılmıştır. Nitekim, Vietnam 

delegasyonu, bu hükümlerin amacını uluslararası insancıl hukukta bir boşluğu 

                                                
474 Uluslararası hukukun genel ilkesi, pacta sunt servanda gereği bkz.: Perry (1968), “The Law of 
Treaties”, s.177. 
475 Ek I sayılı Protokol’e taraf olan 166 devletlerin listesi Ekim 2006 tarihi itibarıyla resmi rakam 
olarak Kızılhaç Uluslararası Komitesi web sayfalarında bulunmaktadır. http://www.icrc.org. 
476 Christopher Greenwood, “A Critique of the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 
1949”,  The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law, 
Edited by Helen Durham & Timothy L.H. McCormack, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 
1999), s.3 v.d. 
477 Antoine (1992), “International Humanitarian Law”, s.524; Tarasofsky (1993), “Legal Protection”, 
s.48; Schmitt (1997), “Green War”, s.69-70. 
478 Greenwood (1991), “Customary Law Status”, s.105. 
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doldurmaktan ibaret görmüştür.479 Konferansın Üçüncü (Tasarı) Komitesi raporu, 

savaş sırasında çevrenin böyle açık hükümlerle korunmasına ilk kez teşebbüs 

edildiğini teyit etmiştir.480 Uluslararası insancıl hukuk doktrininde, Protokol’ün 

yapıldığı tarih itibarıyla bu hükümlerin uluslararası teamül hukukunun bir parçası 

olarak görülmediği ve fakat bir yenilik niteliğine sahip olduğunun kabulu üzerinde 

bir görüş birliği hakimdir.481 Ancak devletlerin daha sonraki uygulamaları 1991 

tarihli Birinci Körfez savaşıyla yeni bir şekil almış ve Protokol’e taraf olmayan başta 

ABD ve diğer koalisyon üyesi devletler ile Irak’ın uygulamadaki tavırları, savaşın 

çevre üzerindeki etkilerinin düzenlenmesinde Protokol hükümlerinin uluslararası 

teamül hukuku içerisindeki yerini yeniden tartışmaya açmıştır.482 Son yıllardaki 

uluslararası askeri müdahalelerin çoğunun içerisinde yer alan ABD, yakın zamanda 

koalisyon ortağı Fransa ve Đngiltere’nin Protokol’ü onaylamalarına rağmen, çevre ile 

ilgili düzenlemelerin “çok geniş çok muğlak” hükümler olarak, uluslararası “teamül 

hukukunun bir parçasını teşkil etmediği” görüşünü korumuştur.483 Ek Protokol’ün 

kabulünden beri bu alanda devletlerin uygulaması fevkalade sınırlı olduğu için, 

mevcut uygulamada ABD’nin savaşan devlet olarak rolünün önemi484 ve Iran-Irak 

arasındaki 1980 ve 1988 arasındaki Körfez Savaşı’nda bu devletlerin taraf olmaması 

yüzünden Protokol’ün uygulanmaması485, çevre koruması hükümlerinin teamüli 

                                                
479 Alıntı Bkz.: Hulme (2004), War Torn Environment, s.103. 
480 A.e. 
481 Greenwood (1991), “Customary Law Status”, s.105; Greenwood (1993), “Customary International 
Law”, s.86; Blix (1984), “Arms Control”, s.710; Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, 
s.534; Bothe (1991), “The Protection of the Environment”, s.56. 
482 Bkz.: Adam Roberts, “Failures in Protecting the Environment in the 1990-91 Gulf War”, The Gulf 
War 1990-91 in International and English Law, Edited Peter Rowe (London: Routledge, 1993), 
s.111 v.d.; Adam Roberts, “Environmental Destruction in the 1991 Gulf War”, (1992) 291 Int’l Rev. 
Red Cross, s.538 v.d.; Christopher C. Joyner & James T. Kirkhope, “The Persian Gulf War Oil Spill: 
Reassessing the Law of Environmental Protection and the Law of Armed Conflict”, (1992) 42:1 Case 
Western Reserve JIL., s.29 v.d.; Gupta (1993), “Iraq’s Environmental Warfare”, s.251 v.d.; Simonds 
(1992), “Conventional Warfare”, s.165 v.d.; Sharp (1992), “The Effective Deterrence”, s.1 v.d.; Low 
and Hodgkinson (1995), “Compensation for Wartime”, s.403 v.d.; 
483 ABD Dışişleri Bakanlığı yardımcı hukuk müşaviri Michael J. Matheson’un beyanı için bkz.: 
Roberts (1993), a.e., s.126; K.g.: eleştiriler için bkz: Aldrich (1986), “Progressive Development”, 
s.693 v.d.; George H. Aldrich, “Why the United States of America Should Ratify Aditional Protocol 
I”, Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits 
Kalshoven, Edited by Astrid J.M. Delissen & Gerard J. Tanja, (Dordrecht: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1991), s.127 v.d.; George H. Aldrich, “Prospects for the United States Ratification of 
Additional Protocol I to 1949 Geneva Conventions”, (1991) 85:1 AJIL., s.1 v.d. 
484 Greenwood (1993), “Customary International Law”, s.63 v.d. 
485 Đran-Irak savaşının genel hukuki değerlendirmesi için bkz.: Ige F. Dekker & Harry H.G. Post 
(Eds.), The Gulf War of 1980-1988, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1992), b.a. 
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karakteri üzerinde haklı şüpheler yaratmaktadır.486 Nitekim, Irak’a karşı düzenlenen 

Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra koalisyon adına savaşın icra yöntemlerini ABD 

Kongresine sunduğu bir raporda değerlendiren Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa, 

Đngiltere ve Irak taraf olmadığı için Ek Protokol’ün ve bunun 35(3) ve 55. 

maddelerinin bu savaşta teamül ilkeleri olarak uygulanmadığını bildirmiştir.487 Yine, 

NATO’nun 1999 senesinde Yugoslavya’ya karşı havadan bombalamak yoluyla 

yaptığı saldırıları soruşturmak üzere kurulan Komite’nin Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı makamına sunduğu nihai raporunda, benzeri 

şüphe ve belirsizlikleri gözlemek mümkündür.488 Buna karşın, bazı yazarlar Ek 

Protokol’e taraf olan devlet sayısı ve devletlerin savaş zamanında çevrenin 

korunması için yaptıkları görüş açıklamalarından bu iki maddenin hükümlerinin 

uluslararası teamül hukuku niteliği kazandığını savunmakta iseler de489, doktinde 

ağırlık kazanan eğilim bunların uluslararası hukukun tedrici gelişimi içerisinde halen 

oluşma sürecini yaşayan normlardan olduğu yönündedir.490 Her halükarda, Ek 

Protokol’ün 35(3) ve 55. maddelerindeki teamüli değeri bulunmayan çevresel 

yükümlülüklerin Dicle ve Fırat Nehirlerinin silahlı çatışma sırasında korunması için 

buna taraf olmayan kıyıdaş devletlerden Türkiye ve Irak ile taraf olan Suriye 

arasında uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır.491 

Tekrar yukarıdaki sorunun ilk bölümüne dönüldüğünde, oldukça yüksek 

sayıda devletin Ek Protokol’e taraf olması, andlaşma hükmünün uluslararası teamül 

ilkesi haline geçtiğini gösterir mi tartışması, aslında Uluslararası Adalet Divanı’nın 

Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davası’ndaki 1969 tarihli kararına kaynaklanır.492 Bu 

                                                
486 Boyle & Birnie (2002), International Law, s.148. 
487 US DoD Final Report to Congress: Conduct of the Persian Gulf War, April 1992, appendix O, 
s.617 ve 625, bkz.: http://www.ndu.edu/library/epubs/cpgw.pdf. 
488 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 
Campaign Against The Federal Republic of Yugoslavya, para.15 
 bkz.: www.un.org/http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm; ayrıca bkz.: Marauh (2000), 
“Environmental Damage”, para.3. 
489 Henckaerts (2005), Volume I, s.151 v.d.; Philippe Sands, Principles of International 
Environmental Law, Second Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), s.314; Sharp 
(1992), “The Effective Deterrence”, s.18; Gupta (1993), “Iraq’s Environmental Warfare”, s.260. 
490 Greenwood (1991), “Customary Law Status”, s.105; Greenwood (1993), “Customary International 
Law”, s.87; Plant (1993), “Environmental Damage”, s.167; Hulme (2004), War Torn Environment, 
s.105; Bouvier (1993), ICRC Report, bölüm 3. 
491 Suriye, 14 Kasım 1983 tarihinde Protokol’e katılmıştır. 
492 Summaries of Judgements, Advisory Opinions and Orders of the International Court of 
Justice: 1948-1991, ST/LEG/SER.F/1, (New York: UN Publication, 1992), s.75. 
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kararında Divan, “Sözleşme’ye yaygın ve gurupları temsil eden katılım olması kendi 

başına” kuralın teamül değeri kazandığına delalet edeceğini ve üzerinde var olan 

şüphelerden arınarak, teamül niteliğinin netleşmesini sağlıyacağını ifade etmiştir. 

Ancak bu görüşün Ek Protokol’e uygulanması, taraf olmayan devletlerin iradesine, 

opinio juris, bağlıdır ve bu devletlerin Protokol hükümlerine uygun veya 

muhalefeten izledikleri uygulamaları teamüle geçiş sürecini belirleyecektir.493 Bu 

bakımdan başta ABD olmak üzere diğer taraf olmayan devletlerin aykırı 

uygulamaları kadar, taraf olan ama çekince koyan devletlerin uygulaması, Ek 

Protokol’ün easası itibarıyla norm yaratıcı bir karakteri olmadığı için çevreye ilişkin 

yükümlerinin teamül niteliğinin tam netliğe ulaşmadığını göstermektedir.494 

Bu son tartışma 1977 tarihli ENMOD Sözleşmesi için de geçerlidir, çünkü 

sadece 72 devlet bu Sözleşme’nin tarafı olmuştur ve Türkiye, Irak ve Suriye, 

imzaladıkları halde, daha henüz bu Sözleşme’yi onaylamamışlardır.495 ENMOD 

konusu ve amacı itibarıyla bir anlamda geleceğin teknolojisi ile çevrenin 

değiştirilmesi tekniklerinin geliştirilmesine bağlı olduğu için, yaratacağı sonuçlar 

itibarıyla yeni kavram olarak, ABD’nin Vietnam savaşında icra edilmesinin dışında, 

herhangi bir uygulamaya dayanmamıştır.496 Bu yüzden herhangi bir teamüli 

oluşumun beyanı olarak görmek mümkün değildir. Ayrıca münhasıran sınırlı 

sayıdaki taraf devletler arasındaki ilişkileri hedeflemesi, tarafların andlaşmanın 

dışında bir normatif düzen tesis etmek niyetini taşımadıklarını gösterir.497 Nitekim, 

Sözleşme’yi gözden geçirmek üzere 1984 ve 1992 yıllarında düzenlenen iki 

konferansa, Sözleşme hükümleri kapsamına girebilecek hiç bir olay veya şikayet 

rapor edilmemiştir.498 Dolayısıyla, yazarlar arasında ENMOD Sözleşmesi’nin esaslı 

                                                
493 Bu husustaki genel tartışmalar için, Danilenko (1993), Law-Making, s.154 v.d.; Oscar Schachter, 
“Entangled Treaty and Custom”, International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of 
Shabtai Rosenne, Edited by Yoram Dinstein & Mala Tabory, (Dordrecht: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1989), s.724 v.d.; karş.: Georges Abi-Saab, “The 1977 Additional Protocols and General 
International Law: Some Preliminary Reflexions”, Humanitarian Law of Armed Conflict 
Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits Kalshoven, Edited by Astrid J.M. Delissen & Gerard 
J. Tanja, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), s.122 v.d. 
494 Hulme (2004), War Torn Environment, s.101-2. 
495 ENMOD Sözleşmesine taraf olan 72 devletin listesi Ekim 2006 tarihi itibarıyla Kızılhaç 
Uluslararası Komitesi web sayfalarında bulunmaktadır. http://www.icrc.org. 
496 Blix (1984), “Arms Control”, s.710; Chamorro & Hammond (2001), Addressing , s.18. 
497 Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.530. 
498 Bouvier (1992), “Recent Studies”, s.561-4; Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.187. 
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yükümleri içeren I ve II. madderinin herhangi bir teamül değeri taşımadığı 

hususunda görüş birliği vardir.499 

 

3.4. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNDA DOLAYLI KORUMA 

 

Uluslararası hukukun uluslararası nehirleri düzenleyen alanı kadar, daha geniş 

anlamda çevrenin korunmasını hedef alan bazı tek taraflı ve çok taraflı andlaşmalar, 

barış zamanında uygulanacak kural ve ilkelerin yanısıra silahlı çatışmaları 

düzenleyen hükümleri de içerebilirler ve bunlara savaşın etkisinin ne olabileceği 

yukarıda incelenmiştir.500 Bunun ötesinde, Birnie & Boyle tarafından ifade edildiği 

gibi, uluslararası teamül hukuku kurallarının silahlı çatışmalar zamanında çevreyi 

korumayacağı veya zararlı saldırıları çevresel olarak düzenlemek için sadece daha 

çok uluslararası anlaşmanın gerekli olduğu düşünülmemelidir.501 Nitekim, son 

yıllarda uluslararası çevre hukuku ile silahlı çatışmalar hukuku arasında bir bağlantı 

kurmak ihtiyacı, pek çok uluslararası belge ve beyanlarda açıkça görülür.502 Bu 

konudaki ilk teşebbüs, 1972 tarihli Stockholm Bildirgesi’nin 26. maddesindeki, insan 

ve çevresinin nükleer silahlardan ve diğer bütün kitlesel imha (kimyasal ve biyolojik) 

araçlarından korunması ve bu tür silahların tamamen tahrip edilmesi ve ortadan 

kaldırılmasına ilişkin devletlere çağrıda bulunan hükümdür.503 Bundan on yıl 

sonra504, BM Genel Kurulu kararıyla 1982 tarihinde kabul edilen Doğa için Dünya 

Şartı, daha genel bir ifadeyle, doğanın savaş ve diğer düşmanca faaliyetlerden 

kaynaklanan zarara karşı güvence altına alınmasını ve bunun için doğaya zarar veren 

                                                
499 Henckaerts (2005), Volume I, s.155; Sharp (1992), “The Effective Deterrence”, s.19; Fleck (1993), 
“Legal and Policy Perspectives”, s.145; Gupta (1993), “Iraq’s Environmental Warfare”, s.262; von 
Heinegg & Donner (1994), “New Developments”, s.290; Low & Hodgkinson (1995), “Compensatiom 
for Wartime”, s.430; Schmitt (1997), “Green War”, s.85. 
500 Bkz.: yuk.: Bölüm 1.3. 
501 Birnie & Boyle (2002), International Law, s.149. 
502 Alice Louise Bunker, “Protection of the Environment During Armed Conflict: One Gulf, Two 
Wars”, (2004) 13:2 RECEIL., s.203. 
503 Bu maddenin hakkında BM Đnsan Çevresi Konferansındaki tartışmalar ve yorumu için bkz.: Louis 
B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, (1973) 14 Harvard ILJ., s.508-
11. 
504 BM Genel Kurulu 49. dönem toplantılarında kabul ettiği 30 Ekim 1980 tarihli Devletlerin Şimdiki 
ve Gelecekteki Kuşaklar için Doğanın Korunması hakkındaki bir kararı savaşın özellikle nükleer 
silahlar ile kitlesel imha silahlarının insan ve çevresi üzerindeki vahim etkilerine dikkatleri çekmiştir: 
UNGA A/RES/35/8, bkz.: http://www.un.org/documents/ga/res/35/ares35.htm. 
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askeri faaliyetlerden kaçınılmasını talep etmiştir.505 Stockholm Konferansı’nın bir 

devamı olan, BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda yayınlanan 1992 tarihli Rio 

Bildirgesi’nin 24. maddesi, savaşın kendi içinde sürdürülebilir kalkınmayı yok 

edeceği ve bu yüzden devletlere uluslararası hukukun silahlı çatışma zamanında 

çevrenin korunmasını sağlıyan kurallarına saygı göstermek ve gerekli olduğunda 

bunun daha çok geliştirilmesi için işbirliği yapmak yükümünü getirmiştir.506 Rio 

Zirvesi’ni takiben, BM Genel Kurulu Silahlı Çatışma Zamanında Çevrenin 

Korunması hakkında 9 Şubat 1993 tarihinde aldığı bir kararda, çevrenin tahrip 

edilmesinin, askeri gereklilik ile haklı bulunmadığı ve sebepsiz yere kötü niyetle 

yapıldığında, mevcut uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu irdeleyerek, 

devletlerin uluslararası hukukun silahlı çatışma zamanında çevrenin korunmasına 

uygulanacak mevcut kurallarına uymak için her türlü tedbiri almasını istemiştir.507 

Bu uluslararası bildirge, karar ve belgeler, genel anlamda bazı savaş yöntemleri ve 

silahların kullanılmasının çevre üzerinde bir felaket derecesinde olumsuz etkileri 

olabileceğine ve buna karşı çevrenin en azından barış zamanında olduğu gibi silahlı 

çatışmaların ortaya çıkması halinde de korunması ihtiyacına işaret etmektedir.508 

Ancak andlaşmalar dışında, uluslararası çevre hukuku bu ihtiyaca ne kadar cevap 

verebiliyor sorusu, bir başka ifade ile, yukarıdaki belgelerdeki hükümler mevcut 

hukukun içeriğini hangi normatif düzeyde temsil eder sorusu dolaylı yoldan 

uluslararası yargı konusu olmuştur. 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Nükleer Silahların Kullanılması ve Kullanma 

Tehdidinin Meşruluğu konusunda 1996 yılında verdiği danışma görüşünde, “çevrenin 

soyut değil, ama bir yaşam mekanını, yaşam kalitesini ve doğacak kuşaklar dahil, insanın doğrudan 

sağlığını temsil ettiğini” kabul etmiştir.509 Genel Kurul’un 1992 tarihli Silahlı Çatışma 

                                                
505 UN General Assembly Resolution 37/7, 28 October 1982: World Charter for Nature, madde I(5) ve 
III(29), Đngilizce metin için bkz.: (1983) 22 ILM., s.455. 
506 1992 Rio Declaration on Environment and Development, madde 24, Đngilizce metin için bkz.: 
Johnson (1993), The Earth Summit, s.121. 
507 UNGA Resolution on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict, 
A/RES/47/37, 9 February 1993, Forty-seventh session, Agenda item 136, 
http://www.un.org/Depts/dhl/res/resa47.htm. 
508 Bir başka örnek, hükümetlararası olmayan özel bir kuruluş IUCN-The World Conservation Union 
tarafından hazırlanan Uluslararası Çevre ve Gelişme Misak Tasarısıdır ve 32. maddesi çevrenin askeri 
ve düşmanca eylemlere maruz kalması durumunda korunmasını düzenler. IUCN-World Conservation 
Union, Draft International Covenant on Environment and Development, Second Edition, 
(Cambridge: IUCN, 2000), s.96-101. 
509 (1996) 35:4 AJIL., s.821, para.29. 
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Zamanında Çevrenin Korunması hakkındaki kararını değerlendirirken, belli bazı 

uluslararası belgelerin henüz bütün devletleri bağlamadığı gerçeğini tanımış ve 

kararın, ilgili uluslararası Sözleşme’lere taraf olmayan devletlere taraf olmaları 

yönündeki çağrısına dikkati çekmiştir.510 Bundan çıkartılacak bir sonuç, bu alanda 

Sözleşme’den doğan ve tarafları bağlayan yükümlerin dışındaki uluslararası hukukun 

tedrici gelişiminde ortaya çıkan hükümetlerarası toplantılardaki bildirge ve BM 

Genel Kurulu kararlarının ancak sınırlı bağlayıcılık özelliğine sahip olduğudur. 

Modern uluslararası hukuk doktrininde bu şekilde teamül kimliğini taşımayan ama 

devletlerin o yöndeki uygulamasının yeterince bulunmadığı durumlarda, birtakım 

zaruri sebeplerle gelecekte öyle olması arzu edildiği için, opinio juris yaratmak 

baskısı içeren ve nispeten zayıf hukuk kuralları “soft law” olarak adlandırılır.511 Bu 

nitelikteki ilkeler, savaş sırasında çevrenin korunması düzenleyecek uluslararası 

teamül kurallarının oluşmasında önemli bir rol oynar. 

Uluslararası çevre hukukundaki bu gelişmeler, silahlı çatışmalar sırasında 

devletlerin çevreyi korumaya ilişkin yükümlerinin devam etmesi gerektiğine işaret 

etmektedir. Ancak bunun bir silahlı çatışma sırasında savaşan devletlerin dilediği 

gibi askeri faaliyette bulunmak serbestiliğini ne düzeyde sınırlayabileceği şüphelidir. 

Birnie & Boyle’a göre, çevre hukukunun amacı askeri kararlar alınırken, bu 

kararların neden olabileceği çevresel sonuçların ciddi bir endişe kaynağı olarak 

dikkate alınmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektir ve bu noktada 1977 

Protokolleri yetersiz kalmaktadır.512 Ek Protokol’ün 55 ve 57. maddeleri ihtiyat 

                                                
510 A.e., para.32. 
511 Birnie & Boyle (2002), International Law, s.24-7; René Jean Dupuy, “Declaratory Law and 
Programmatory Law: From Revolutionary Custom to ‘Soft Law’”, Declarations on Principles: A 
Quest for Universal Peace, Edited by Robert J. Akkerman, Peter J. Van Krieken & Charles O. 
Pannenborg, (Leyden: A.W. Nijhoff, 1977), s.247 v.d.; Prosper Weil, “Towards Relative Normativity 
in International Law”, (1983) 77 AJIL., s.413 v.d.; Günter Handl et al., “A Hard Look at Soft Law”, 
(1988) 82 Proceedings ASIL., s.371-95; Christine M. Chinkin, “The Challenge of Soft Law: 
Development and Change in International Law”, (1989) 38:4 ICLQ., s.850 v.d.; Pierre-Marie Dupuy, 
“Soft Law and the International Law of the Environment”, (1991) 12 Michigan JIL., s.420 v.d.; Ellen 
Hey, “Hard Law, Soft Law, Emerging International Environmental Law and the Ocean Disposal 
Options for Radioactive Waste”, (1993) 40 NYIL., s.405 v.d.; Chris Ingelse, “Soft Law”, (1993) 20 
Polish YIL., s.75 v.d.; Francesco Francioni, “International ‘Soft Law’: A Contemporary Assessment”, 
Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, 
Edited by Vaughan Lowe & Malgosia Fitzmaurice, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 
s.167 v.d.; Allen Pellet, “The Normative Dilemma: Will and Consent in International Law-Making”, 
(1992) 12 Australian YIL., s.22 v.d.; Edith Brown Weiss (Ed.), International Compliance with 
Non-Binding Accords, (Washington DC: ASIL, 1997), b.a. 
512 Birnie & Boyle (2002), International Law, s.150. 
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tedbirleri ile uluslararası çevre hukukunun zararı önleme ve ihtiyat ilkelerini513 sınırlı 

bir şekilde de olsa yansıtmaktadır. Bu yüzden bir görüş, modern çevre hukukunun 

oluşumundaki bu önleme ve ihtiyat perspektiflerinin silahlı çatışmalar alanına 

aktarılmasını teşvik etmek esasından hareket eder.514 Tignino tarafından ortaya atılan 

bir başka görüş ise, suyu çok boyutlu bir açıdan sadece insancıl hukukta sivil halkın 

korunması veya çatışmaların yapılış şeklinin düzenlenmesinde bir unsur olarak değil 

ama buna ek olarak, suyun nehirler hukukunda insanın temel ihtiyaçlarından olması 

ve çevre hukukunda doğal çevrenin parçasını teşkil etmesi ve hatta uluslararası insan 

hakları hukukunda su hakkı bakımından görülerek, bütüncül –holistic- bir çerçeve 

içerisinde değerlendirmesi gerektiğini savunur.515 Nitekim uluslararası insan hakları 

alanında, çevre hakkı gibi516, su hakkıda temel haklardandır517 ve BM Ekonomik ve 

Sosyal Konseyi tarafından kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi’nin Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Misakı’nın 11 ve 12. 

maddelerinde su hakkına ilişkin 2002 tarihli 15 numaralı genel yorum belgesinde, su 

hakkının temel yükümlerinden olan suya saygının, savaş sırasında uluslararası 

insancıl hukuka aykırı olarak cezalandırmak maksadıyla su hizmetlerine ve 

tesislerine girişi sınırlamaktan veya bunları imha etmekten kaçınma zorunluluğunu 

içerdiğini belirtmiştir.518 Bu görüşlere rağmen, uluslararası çevre hukukunun silahlı 

                                                
513 Turgut (2001), Çevre Hukuku, s.203-6 ve 341-82. 
514 Glen Plant, Environmental Protection and the Law of War: A ‘Fifth Geneva’ Convention on 
the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict, (London: Belhaven Press, 1992), 
s.18-20. 
515 Tignino (2004), “Reflections”, s.11. 
516 Malgosia A. Fitzmaurice, “International Protection of the Environment”, (2001) 293 Recueil de 
cours, s.305-14. 
517 Amy Hardberger, “Life, Liberty, and the Pursuit of Water: Evaluating Water as a Human Right and 
the Duties and Obligations It Creates”, (2005) 4:2 Northwestern J. Int’l Human Rights, s.331 v.d.; 
Antoinnette Hildering, “The Right to Access to Freshwater Resources”, International Law and 
Sustainable Development: Principles and Practice, Edited by Nico Schrijver & Friedl Weiss, 
(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), s.405 v.d.; Peter Gleick, “The Human Right to Water”, 
(1999) 15:1 Water Pol’y, s.2 v.d. 
518 UN Economic and Social Council Committee on Economic and Cultural Rights, Substantive 
Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights: General Comment No. 15 (2002) Right to Water (Art. 11 and 12 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), twenty-ninth Session, 11-29 
November 2002, (Geneva: UN, 2002), para.21.; Uluslararası Adalet Divanı işgal altındaki Filistin 
topraklarında duvar inşaatının sonuçlarını değerlendirdiği 2004 yılındaki kararında, insan hakları 
sözleşmelerinde sağlanan korumanın silahlı çatışmaların çıkmasıyla kesintiye uğramayacağını 
görüşünü benimsemiştir. Dolayısıyla su hakkınında savaş sırasında devam edeceği hususunda bir 
karineyi kabul etmek gerekir. International Court of Justice, Advisory Opinion on the Legal 
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çatışmalar hukuku üzerindeki etkisi abartılmamalıdır.519 Bunun bir sebebi devletlerin 

bu alanda, özellikle çevresel koruma düşüncesi ile yeni yükümler kabul etmeye 

henüz hazır olmamalarından kaynaklanmaktadır.520 Buna en iyi örnek ABD, Đngiltere 

ve Fransa’nın, Ek Protokol’ün 35(3) ve 55. maddelerinin uygulanması bakımından 

“ısrarlı muhalif” olarak başından beri itiraz edip, Fransa ve Đngiltere’nin kabul 

sırasında koydukları çekincelerdir.521 Bu yüzden, çoğu yazar uluslararası çevre 

hukukunun silahlı çatışmalara olan etkisini, çevre andlaşmalarının geçerliliği ile 

sağlamaya çalışmışlardır.522 Ancak Uluslararası Adalet Divanı, Nükleer Silahların 

Kullanılmasına ilişkin Görüşü’nde, açıkça sorunun çevre korunmasını içeren 

andlaşmaların silahlı çatışmalar sırasında uygulanıp uygulanmayacağı değil, ama 

daha ziyade bu andlaşmalardan doğan yükümlerin, askeri çatışma sırasında bir 

“tamamen sınırlama” yükümü olmak amacını taşıyıp taşımadığı noktasında yattığını 

ifade etmiştir.523 Bu bakımdan çevre andlaşmalarının ötesinde, uluslararası çevre 

hukukundaki oluşumları teamüli olmaktan ziyade ihtiyari addederek, bu beyan 

niteliğindeki ilkelerin silahlı çatışmaların düzenlenmesine olan etkisini bu çerçevede 

fevkalade sınırlı kabul etmek yerinde olur.524 

 

3.5. SONUÇ 

 

Uluslararası insancıl hukuk savaşan devletlere 1977 tarihli Ek I sayılı 

Protokol’ün 35(3) ve 55. maddelerinde ve 1977 tarihli ENMOD Sözleşmesi’nde, 

uluslararası nehirlerin bir parçasını teşkil ettiği doğal çevrenin silahlı saldırılardan 

korunmasını doğrudan düzenleyen yükümler içerir. Ancak andlaşmalardan doğan bu 

hükümlerin bağlayıcılığı taraflarla sınırlı olup, taraf olmayan devletler bakımından 

                                                                                                                                     
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9 July 2004, s.41-
2, para.106., http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm. 
519 K.g.: bunların uluslararası hukukun genel olarak kabul edilecek ilkeleri olma yolunda oldukça 
mesafe kaydettiği görüşü için bkz.: Paul Szasz, “Remarks on the Gulf War: Environment as a 
Weapon”, (1991) 85 Proceedings ASIL, s.217. 
520 Paul C. Szasz’a atıfla Dinstein (2001), “Protection of the Environment”, s.549, dn.142. 
521 Henckaerts (2005), Volume I, s.151-5. 
522 Silja Vöneky, “A New Shield for the Environment: Peacetime Treaties as Legal Restraints of 
Wartime Damage”, (2000) 9:1 RECIEL., s.20 v.d. 
523 (1996) 35:4 AJIL., s.821, para.30. 
524 Simonds (1992), “Conventional Warfare”, s.188-91 ve 215-6; Bunker (2004), “Protection of the 
Environment”, s.210. 
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etkisi teamüli niteliğinin kazanılmasında aranmalıdır. Dicle ve Fırat nehirlerine 

kıyıdaş olan devletlerden Türkiye ve Irak, Ek I sayılı Protokol’e taraf olmadıkları 

için, 35(3) ve 55. maddelerin muhtemel bir ihtilafta bu devlet bakımından 

uygulanması mümkün değildir. Öte yandan Suriye’nin Protokol’e taraf olması, diğer 

kıyıdaş devletler ile ilişkileri bakımından bir sonuç doğurmayacağı için, Ek 

Protokol’ün içerdiği çevresel korumanın dışında kalan Dicle ve Fırat nehirlerinin 

savaş sırasındaki statüsü, insancıl hukukun teamül kurallarına tabi olmak 

durumundadır. 1977 ENMOD Sözleşmesi bakımından, her üç kıyıdaş devlet henüz 

taraf olmadığı için aynı durum söz konusudur. Her halükarda, bu andlaşma 

yükümlerinin uygulaması iki açıdan sınırlıdır. Öncelikle Uluslararası Adalet Divanı, 

Nükleer Silahların Kullanılmasına ilişkin görüşünde, silahlı çatışma zamanında 

çevrenin korunmasını düzenleyen hiç bir andlaşmanın, devleti çevreyi koruma 

yükümünden dolayı, uluslararası hukukta var olan meşru müdafa hakkını 

kullanmaktan alıkoyabileceğini düşünmediğini açıkça ortaya koymuştur.525 Bu 

yüzden, meşru müdafaya dayanan askeri gereklilik karşısında, andlaşmalardan doğan 

çevreyi koruma yükümü mutlak değildir. Divan bir adım daha ileri giderek, Ek I 

sayılı Protokol’ün 35(3) ve 55. maddelerinin bunlara taraf olan bütün devletler için, 

güçlü sınırlamalar getirdiğini ifade ederken526, dolayısıyla bu maddelerdeki 

yükümlerin aslında taraf olmayan devletler açısından teamül değerinin 

bulunmadığını ima etmektedir. Bu sebeplerle uluslararası insancıl hukuk, Dicle ve 

Fırat nehirlerinin savaşa maruz kalması halinde, kıyıdaş devletlerin çevresel 

korunmadan yararlanabileceği bir teamül kuralına sahip değildir. Bununla birlikte, 

esası bu andlaşma maddelerine dayanan bir teamüli oluşumun ise, bu yükümlerin 

içerdiği sınırlamalara tabi olarak, o çerçeve dahilinde şekillenmesi kaçınılmazdır. 

Buradaki en büyük sorun, bu maddelerin hiç birinde uluslararası nehirlere verilen 

müstakil bir çevre koruması olmamasıdır.527 Bir başka deyişle, uluslararası nehirler 

doğal çevrenin bir parçası olarak bu maddelerde sağlanan çevre korumasından 

yararlanırlar. Ayrıca diğer önemli bir sınırlamada, özellikle Protokol’de belirlenen 

zararın yasak kapsamına girebilmesi için yaygın, uzun vadeli ve ağır olması gerekir. 

                                                
525 (1996) 35:4 AJIL., s.821, para.30. 
526 (1996) 35:4 AJIL., s.821, para.31. 
527 Tignino (2004), “Reflections”, s.10-11. 
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Bunların ne anlama geldiği hususunda büyük bir belirsizlik hakimdir. Ancak 

Protokol’ün hazırlanması sırasındaki ortak görüş dikkate alındığında, zarardaki 

eşiğin fevkalade yüksek yorumlanması, bu yasakların gerçek hayatta uygulamasının 

herhangi bir pratik anlam ifade etmiyeceği şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan, 

ENMOD Sözleşmesi ise, daha düşük bir zarar seviyesi içermesine rağmen, 

kullanılması gerekecek çevrenin değiştirilmesi teknikleri, yaratmaları öngörülen 

çevresel etkiler bakımından gerçekçi değildir ve yasakta kasıt unsuru aranması bu 

Sözleşme’nin uygulanma kabiliyetini ciddi bir şekilde azaltmaktadır. Aynı şekilde, 

insancıl hukukunun yapısındaki bu teamüli boşluğu, uluslararası çevre hukuku 

tarafından çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemeler ile doldurmak kendi içinde 

problemlidir, çünkü silahlı çatışmaların çıkması halinde devletlere çevrenin 

korunması için sınırlamalar getiren bu uluslararası belgeler beyan edici nitelikte olup, 

bu konuda devletlere zorunluluk getirmekten uzaktır. 
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SONUÇ 

 

Dicle ve Fırat nehirleri son yirmi beş yılda üç büyük savaşa maruz kalmıştır. 

Bu savaşlarda nehirlerin kendisi ve bunlara bağlı kolları kadar, üzerinde bulunan su 

tesisleri ve diğer yapılarda askeri saldırıların doğrudan veya dolaylı hedefi olarak 

önemli zararlar görmüşlerdir. Öte yandan silahlı çatışmaların çıkması ile, devletler 

arasında barış zamanında var olan normal ilişkiler sona ereceği için, uluslararası 

hukukun barış zamanındaki ilke ve kuralları yerini daha hususi bir hukuk alanı olan 

savaş hukukuna bırakır. Bu nedenle, Dicle ve Fırat nehirlerinin bu tür savaş 

zararlarından korunmasını sağlıyabilmek amacıyla, savaş zamanındaki statüsünün 

belirlenmesi ihtiyacı doğar. Uluslararası hukukun genel bir prensibi olan ‘lex 

specialis derogat generali’ye göre, uluslararası hukukun silahlı çatışmaları (insancıl 

hukuku) düzenleyen hususi mahiyetteki kural ve prensiplerinin, uluslararası 

nehirlerin kullanılmasına ve korunmasına ilişkin barış zamanındaki genel hukuk 

kuralları yerine ikame etmesi gerekir. Bu yüzden ilk inceleme, savaş hukukunun bir 

parçası olarak, uluslararası nehirler hukukunda savaş zamanında uygulanacak, lex 

specialis, özgün kuralların bulunup bulunmadığının araştırılması ile başlar. 

Đlk bölümde, uluslararası hukukun ilk ve tek evrensel çok taraflı andlaşması 

olan 1997 BM Uluslararası Suyolları Hukuku Sözleşmesi’nde bulunan, silahlı 

çatışmalar zamanında uluslararası nehirlerin statüsününe ilişkin 29. madde, 

uygulanması gereken hukuk kurallarının uluslararası hukukun savaşı düzenleyen lex 

specialis alanına bir ‘renvoi’da bulunmaktadır. Bu maddenin ve şerhinin ayrıntılı 

incelemesi iki hususun belirlenmesi gereğini ortaya koymuştur: bunlardan birincisi, 

amacı ve konusu itibarıyla savaşı düzenleyen ve silahlı çatışmaların başlaması ile 

yürürlüğe girecek olan andlaşmaların dışında, silahlı çatışmaların, esasen barış 

zamanında uygulanmak üzere yapılan uluslararası nehir andlaşmaları, üzerindeki 

etkisinin ne olacağıdır; ikinci husus ise, özel nehir andlaşmaları ile kapsanmayan 

durumlarda, uluslararası insancıl hukukun teamül kurallarının incelenmesinde 

Martens Şartı’nın nasıl bir işleve sahip olacağıdır. Silahlı çatışmaların çıkması ile 

uluslararası nehir andlaşmalarının akibetinin ne olması gerektiği hususunda 

uluslararası hukukta bir belirsizliğin hakim olduğu tespit edilmiştir. Ancak doktrinde, 
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en azından barış zamanında yapılmış andlaşmaların ipso facto sona ermeyeceği 

hususunda görüş birliği vardır. O halde andlaşmaların savaştan ne derece 

etkileneceğinin tespiti bunların türlerine, konularına ve amaçlarına göre yapmalıdır. 

Bunun için uygulanması gereken iki kıstastan biri, tarafların andlaşmanın yapıldığı 

zamanki ‘niyet’lerine bakarak, ve diğeri ise, andlaşmanın ifasının savaşın icra 

edilmesi ile ‘uygun’ olup olmadığına göre savaş sırasındaki geçerliliğine karar 

vermektir. Bunların dışında, andlaşmaların konu ve amaçları bakımından türlerine 

göre bir sınıflamaya tabi tutarak, uluslararası nehir andlaşmalarını bunlardan biri 

olarak görmek ve savaştan etkilenmeyeceğini kabul etmek yönündeki görüş oldukça 

tartışmalı olduğu görülmüştür. Öte yandan, özel nehir andlaşmaları ile kapsanmayan 

durumlarda, uluslararası insancıl hukukun uluslararası nehirlerin korunmasını 

sağlayan kurallarının yanısıra, özgün teamül kurallarının oluşmasında Martens 

Şart’ının öngördüğü insani kurallar ile kamu vicdanının yüksek emirlerinin, 

devletlerin uygulamalarının yanısıra üstleneceği rol önemli tartışmalara yol açmıştır; 

kanaatimize göre, uygulanması şüphe ve ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Tezin ikinci bölümü, uluslararası nehirler hukukunun lex specialis olarak 

göndermede bulunduğu uluslararası insancıl hukukta suyun korunmasına ilişkin ilke 

ve kuralların belirlenmesine ayrılmıştır. Uluslararası insancıl hukukun temel amacı, 

sivil halkı ve sivil nesneleri silahlı çatışmalar sırasında korumaktır. Bu yüzden, 

uluslararası nehirlere ilişkin münhasır ve müstakil (autonomous) bir düzenlemeyi 

içermez. Sular, ancak sivil halkın yaşamı sürdürebilmesi için gerekli temel 

ihtiyaçlardan biri olarak korunur. 1907 tarihli La Haye Sözleşmeleri’nde bu 

bakımdan iki yoldan dolaylı koruma getirilmiştir: bunlardan biri, suya karşı zehir ve 

zehirli silahlar kullanmak; diğeri ise, bir düşman mülkü olarak su kaynaklarının 

savaşın gerektirmediği durumlarda tahrip edilmesi yasaklarıdır. Bunlarla birlikte, 

1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’ne eklenen 1977 tarihli Protokol’leri, uluslararası 

nehirlerin korunması için doğrudan uygulanabilecek iki hüküm içerir: bunlardan ilki, 

sivil halkın yaşamını sürdürebilmesi için zaruri olan içme suyu kaynak ve tesisleri ile 

sulama projelerinin bu  şekilde yaşamsal değerlerden yoksun bırakmak amacıyla 

imha edilmesi; ve diğeri ise, arkasında tehlikeli su güçlerini tutan barajların ve su 

bentlerinin sivil halkta can ve mal kaybına yol açmak üzere saldırının hedefi 

seçilmesine karşı olan yasaklardır. La Haye düzenlemelerindeki iki yasağın teamül 
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kuralları niteğinde olduğu kabul edilir; ama, Ek Protokoller’deki  iki yükümlülüğün 

henüz teamül değeri taşımadığı hususunda fikir birliği vardır. Bu ahdi yükümlerin 

dışında, uluslararası insancıl hukukta dört teamül ilkesinin mevcut olduğu kabul 

edilir: ayırım ilkesi, askeri gereklilik ilkesi, orantılılık ilkesi ve insani ilke. Bunlar 

savaşan devletlerin hak ve yükümlerini düzenleyen jus in bello’nun özünü 

oluştururlar. Ayırım ilkesi, savaşan ile sivil kişi, askeri ile sivil hedefler arasında 

ayırım yapılmasını ve savaş yöntem ve silahlarının bu ayırımı gözetecek şekilde 

seçilmesini öngörür. Askeri gereklilik ilkesi ise, savaşanın en kısa zamanda, en az can 

kaybı ve asgari maddi kaynaklarıyla düşmanı teslime zorlayacak derecede kuvvet 

kullanmasıdır. Orantılılık ilkesi, askeri gerekliliğin saldırıdan beklenen askeri 

avantajı geçmemesini sağlar. Diğer yandan insani ilke, savaşanın en kısa zamanda, 

en az can kaybı ve asgari maddi kaynaklarıyla düşmanı teslime zorlayacak derecede 

kuvvet kuvvetin üzerinde ve ötesinde, kendisi zalimane sonuçlar doğuracak silahları 

kullanarak insanen ortak olan ahlaki değerleri rencide etmesini yasaklar. Bu temel 

ilkeler, hem insancıl hukukun ahdi kurallarının yorumlanması ve uygulanmasında, 

hem de bu kuralların bulunmadığı durumlarda savaşın icrasını düzenlerler. 

Uluslararası Adalet Divanı Nükleer Silahların Kullanılması ve Kullanma Tehdidinin 

Meşruluğu konusuna ilişkin 1996 tarihli Danışma Görüşü’nde, devletlerin meşru 

askeri hedefleri takip ederken, neyin gerekli ve orantılı olduğunun 

değerlendirilmesinde, çevresel düşünceleri de hesaba katmaları zorunluluğundan söz 

etmiştir. Böylece çevreye saygı, askeri saldırının gereklilik ve orantılılık ilkeleri ile 

uyumlu olup olmadığı değerlendirmesinin unsurlarından biri haline gelir. 

 Son bölüm, bu tür çevresel kaygıların insancıl hukukta suyun korunması 

üzerindeki etkilerini inceler. Uluslararası insancıl hukukta çevresel koruma nispeten 

yeni bir kavram olarak ortaya çıkmış ve ilk kez 1977 tarihli Ek I sayılı Protokol’de 

iki madde halinde düzenlenmiştir. Yine aynı tarihte imzalanan ENMOD Sözleşmesi, 

bazı çevrenin değiştirilmesi tekniklerinin askeri amaçlarla kasten kullanılmasını 

yasaklamaktadır. Her iki Sözleşme farklı konu ve amaçlara sahip olduğu için farklı 

uygulama alanlarına sahiptir. Protokol, doğal çevrenin korunmasını hedef alırken; 

ENMOD, çevrenin değiştirilmesi teknikleri ile çevrenin bir silah olarak 

kullanılmasını öngörür. Dicle ve Fırat nehirleri doğal çevrenin bir parçası olarak, bu 

çevresel korunmanın kapsamına dahildir. Ancak Protokol’ün uygulanmasında büyük 
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güçlükler vardır; çünkü, çevreye verilmesi yasaklanan zararın “yaygın, uzun vadeli 

ve ağır” olarak tanımlaması, bunlara ne anlam verilmesi gerektiği konusundaki 

belirsizlik yüzünden karışıklık yaratmaktadır. Üstelik, bunların “ve” ile birbirlerine 

bağlanması çevre zararının ancak bu üç seviyeye birlikte ulaştığı zaman 

yasaklanabileceğini gösterir. Bu kadar yüksek derecede bir çevre zararının 

öngörülmesi, Protokol’ü hazırlayan devletlerin, bu husustaki açık niyetinin bir 

sonucudur ve zararın “yaygın, uzun vadeli ve ağır” olmasına verilecek anlamdaki 

eşiğin, en yüksek seviyede yorumlanmasını gerektirir. Bu karşılık ENMOD, çevresel 

zararın “yaygın, uzun süren veya ağır” olmasının ne anlamlara geleceğini tanımlamış 

ve bunları “veya” ile birbirine bağlayarak, zararın her hangi birinin seviyesine 

ulaşmasını yasaklanması için yeterli görmüştür. Bu bakımdan, Protokol’e göre daha 

yüksek koruma standartları getirdiği şüphesizdir. Ne var ki, ENMOD’un uygulamada 

pratik değerini ortadan kaldıran, çevresel zararı değil, ama bu sonucu verecek 

çevrenin değiştirilmesi tekniklerini hedef almasıdır. Bu tekniklerin kullanılması 

halinde, neden olması beklenen çevresel değişiklikler bilimkurgu türünden olaylar 

olduğu için, bu teknikler ancak geleceğin teknolojileri sağlanabilir. Bu yüzden, 

şimdiye kadar ENMOD Sözleşmesi’nin uygulanmasını gerektirecek hiç bir olay 

yaşanmamıştır. Bunun ötesinde, Ek Protokol’ün çevresel korunmayı hükme bağlayan 

35(3) ve 55. maddeleri, kabulu zamanında yenilik getiren düzenlemelerden sayıldığı 

için, uluslararası insancıl hukukta bir teamül ilkesinin beyanı şeklinde 

yorumlanamaz. Bu bakımdan uluslararası hukukun tedrici gelişimi içerisinde 

değerlendirilmesi gereken ahdi yükümler olarak kabul edilmelidir. Burada karşılan 

son soru, uluslararası çevre hukuku içerisindeki gelişmelerin, bu teamülün oluşumu 

sürecine ne tür bir katkıda bulunabileceği hususundadır. Uluslararası çevre hukuku, 

bazı barış zamanı belgelerinde silahlı çatışmaların çıkması durumunda çevresel 

korumayı öngören hükümler içermektedir. Bu belgeler daha çok BM Genel Kurul 

kararlarıyla, hükümetler arası zirve toplantılarında alınan ve imzacı devletler 

bakımından bağlayıcı niteliği sınırlı bildirgeler şeklindedir. Dolayısıyla, bu konuda 

devletlerin uygulamalarını teşvik ederek, diğer yandan devletlerin ilgili ilke ve 

kuralların bağlayıcılığına olan inancının, opinio juris sive necessitatis, güçlenmesine 

katkıda bulunabilirler. Ama her halükarda, bunların insancıl hukukun çevrenin 
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korunmasına ilişkin teamül kurallarının oluşumu sürecindeki rolü sınırlı kabul 

edilmelidir. 

 Son bir tahlil ile, Dicle ve Fırat nehirlerinin savaş zamanındaki hukuki 

statüsünün uluslararası insancıl hukukun yukarıda incelenen ahdi kuralları 

çerçevesinde belirlenmesi ve korunması, kıyıdaş devletler olan Türkiye, Suriye ve 

Irak’ın bu hükümlerin yeraldığı Sözleşme’lere taraf olup olmaması koşuluna 

bağlıdır. Her üç kıyıdaş devlet, 1907 tarihli La Haye Sözleşmeleri’ne taraf oldukları 

için, buradaki yasaklarla bağlı olacaklardır. Ancak 1977 tarihli Ek I sayılıProtokol’ü 

bakımından durum farklıdır: Suriye buna taraf olmuştur, ama Türkiye ve Irak, 

Protokol’ü imzaladıkları halde henüz onaylayarak taraf olmamışlardır. O halde, 

buradaki hükümlerin teamüli niteliği kazandıkları ölçüde, bu devletler tarafından 

bağlayıcı hüküm doğuracaklardır. Bu konudaki araştırmalar, bu kuralların henüz lex 

lata uluslararası hukuk kuralları niteliğini kazanmadığını göstermektedir. Bu durum 

ise, Dicle ve Fırat nehirlerinin savaş sırasındaki hukuki statüsünün, La Haye 

sınırlamalarının dışında, genel olarak uluslararası insancıl hukukun teamüli 

kurallarından ayırım ilkesi, askeri gereklilik ilkesi, orantılılık ilkesi ve insani ilkesine 

tabi olması sonucunu doğurur. 
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