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Tarih boyunca insanoğlu, su kaynaklarının etrafında 
yerleşmiş ve ilk medeniyetler önemli su 
kaynaklarının etrafında kurulmuştur. Medeniyetlere 
ev sahipliği yapan su kaynakları, ayrıca bu 
medeniyetler arasında ilk sosyal, ekonomik, 
kültürel, siyasi vb. etkileşimlerin kurulmasında da 
etkili olmuştur. İnsanoğlunun ihtiyaçlarının artması 
ve çeşitlenmesinin bir sonucu olarak suyun 
kullanım alanı da genişlemiştir. Bu genişlemeye ek 
olarak dünya nüfusunun hızla artması ve çevresel 
koşullar nedeniyle suya erişimin zor olması, su 
temelli meselelerin daha görünür olmasına neden 
olmaktadır.
 
Dünya üzerindeki mevcut su kaynakları sonsuz ve 
tükenmez kaynaklar değildir. Suyun tükenebilir bir 
kaynak olması ve mevcut su kaynaklarının sadece 
%2,51 kadarının temel ihtiyaçlarımızı karşılama 
potansiyeline sahip olması, su meselesinin başlı 
başına bir çatışma alanı olduğunu göstermektedir. 
Özellikle incelediğimiz Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
bölgesinde nüfus ve su kaynakları arasındaki ters 
orantı düşünüldüğünde meselenin ciddiyeti daha iyi 
anlaşılmaktadır. Ancak suyun paylaşımının doğru 
politikalar izlendiği takdirde çatışmadan ziyade iş 
birliğini öne çıkarması muhtemeldir.
 
Sınır Aşan Sular ve Nil Nehri
Tek bir ülkenin sınırları içinde doğarak yine aynı 
ülkenin sınırları içinde denize dökülen sular ulusal 
sular olarak adlandırılmakta ve bu sular doğup 
aktıkları ülkenin hukuk kurallarına göre 
yönetilmektedir. İki veya daha fazla egemen devlet 
tarafından paylaşılan veya sınırı oluşturan sular ise 
uluslararası sular olarak adlandırılmaktadır. Ulusal 
ve uluslararası su kavramlarına ek olarak bir de 
sınır aşan sular kavramı mevcuttur. Sınır aşan sular 
kavramı, bir ülke sınırları içinde doğup başka bir 
ülke ile sınır oluşturan veya başka ülke topraklarına 
geçerek bir deniz veya göle dökülen suları 
tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.2  Bu 
yönüyle Nil nehri bir sınır aşan sudur.
 
6700 kilometre uzunluğunda olan ve bu özelliği ile 
dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri, mavi ve 
beyaz olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. İki kola 
ayrılan nehrin en verimli kolu Mavi Nil havzasıdır. 
On bir ülke ile kıyıdaş olan Nil Nehri, Mısır, 
Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Burundi, Eritre, 
Kongo, Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda 
sınırlarından geçmektedir.3 Nil Nehri’nin yukarıda 
zikredilen çok sayıda ülke ile kıyıdaş olması onu bir 
sınır aşan su haline getirmektedir. Bir nehre kıyıdaş 
olan ülkeler arasında o nehirden ortak kullanım 
hakkının bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak bu 
hususta bağlayıcı bir uluslararası hukuk kuralının 
olmaması görüş ayrılıklarının ve çatışmaların 

yaşanmasına neden olmaktadır. 
Nil Nehri'ne akan suyun yüzde 86’sı Etiyopya 
platolarından sağlanmaktadır. Bu yönüyle 
Etiyopya, Nil Nehri’nin ana besleyicisi 
konumundadır.4 Çatışmanın taraflarından bir diğeri 
olan Mısır ve Sudan’ın ise nehrin sularına herhangi 
bir katkısı yoktur. Nil Nehri'nin sularının tahsisi 
konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık olsa da 
özellikle Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki 
anlaşmazlık, Etiyopya’nın 2011 yılında Mavi Nil 
üzerinde Büyük Rönesans Barajı’nın inşaatına 
başlamasıyla önemli ölçüde artmıştır. 

Tarihsel Arka Plan
Nil Nehri sularının paylaşımı meselesi ile ilgili 
olarak günümüzde yaşanan anlaşmazlıkların 
kökenleri İngiliz sömürge dönemine 
dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan anlaşmalar, 
Afrika kıtasındaki çeşitli İngiliz kolonilerinin 
Yüksek Komiserleri tarafından imzalanmıştır. 1891 
İngiliz-İtalyan Anlaşması, 1902 İngiltere-Etiyopya 
Anlaşması, 1906 İngiltere-Belçika Anlaşması ve 
yine aynı yıl İngiltere-Fransa ve İtalya arasında 
imzalanan anlaşmalar Nil Nehri sularının 
paylaşılmasına ilişkin önemli anlaşmalardandır.5 
Özellikle, Nil’in kullanımına ilişkin yapılan iki 
anlaşma Mısır’ın Nil Nehri üzerinde baskın bir 
aktör olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1929 
ve 1959 anlaşmaları Mısır’ın nehrin suları üzerinde 
“tarihsel ve doğal” bir hak iddia etmesinin temelini 
oluşturmaktadır.
 
1929 yılında İngiliz sömürge yönetimi ile henüz 
yeni bağımsız olan Mısır arasında imzalanan 
anlaşmada Uganda, Tanzanya ve Kenya’yı İngiliz 
yönetimi temsil etmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde 
bu üç ülke Mısır’ın nehir üzerindeki haklarını kabul 
etmekle birlikte Nil üzerinde yapılacak herhangi bir 
baraj konusunda Mısır’a veto hakkı da tanımıştır. 
1929 anlaşması ile Mısır aşağı kıyıdaş ülke 
olmasına rağmen Nil suları üzerinde sürekli bir 
kullanım hakkı elde ederek mutlak hakimiyet 
sağlamıştır. Birçok yönüyle 1929 anlaşmasının 
devamı ve tamamlayıcısı özelliğinde olan ve Mısır 
ile Sudan arasında imzalanan 1959 anlaşması 
Mısır’ın Nil Nehri üzerinde yapmayı planladığı 
Asvan Barajı ile ilgilidir. Asvan barajının sularının 
kullanılması ve paylaşımı üzerine yapılan bu 
anlaşma, Sudan’a Nil Nehri üzerinde bir baraj 
yapma hakkı da tanımaktaydı. 1959 anlaşması 
sonrası Mısır yıllık 55,5 milyar metreküp, Sudan ise 
18,5 milyar metreküp su kullanım hakkı elde 
etmiştir.vi 1929 ve 1959 anlaşmaları için altı 
çizilmesi gereken en önemli husus suyun doğduğu 
ve ana kaynağı olan yukarı kıyıdaş ülkelere Nil 
Nehri üzerinde en ufak bir hakkın dahi tanınmamış 
olmasıdır. 
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İngiliz sömürge döneminde kendilerini temsilen 
imzalanan anlaşmalara karşı çıkan Uganda, 
Tanzanya, Kenya ve Etiyopya bu anlaşmaların 
kendilerini bağlamadığını belirten açıklamalar 
yaptılar. Ancak su ihtiyacının karşılanması 
bakımından tamamen Nil Nehri’ne bağlı olan ve su 
ihtiyacının yüzde 95’ini Nil üzerinden tedarik eden 
Mısır, konuya ulusal güvenlik meselesi olarak 
bakmakta ve diğer kıyıdaş ülkelerin taleplerine 
karşı çıkmaktadır.7 

Büyük Rönesans (Hedasi) Barajı
2011 yılında Tunus’ta başlayan, ardından adeta bir 
domino etkisi göstererek birçok Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkesinde de etkili olan Arap Baharı, 
Mısır’da da etkili olmuştur. İç siyasi çatışmaların 
yaşandığı ve kaos ortamının oluştuğu bir dönemde 
Mısır’ın iç meseleler ile uğraşmasını fırsat olarak 
değerlendiren Etiyopya, 2011 yılında Nil üzerinde 
bir baraj yapacağını duyurdu. Mısır, barajın 
yapımına sert söylemlerle karşı çıksa da Etiyopya 
baraj inşaatını başlattı ve şu an itibariyle baraj 
inşaatının yüzde yetmiş beşlik kısmını tamamladı.8

Nil Nehri anlaşmazlığı üzerindeki tartışma konusu, 
daha önce barajın inşası ile ilgili iken günümüzde 
baraj inşaatının büyük bir kısmının tamamlanması 
nedeniyle tartışma konusu baraj rezervuarının 
doldurulması ile ilgili meseleleri kapsamaktadır. 
Doğal kaynaklarını halkın büyük bir çoğunluğunun 
yaşadığı yoksulluğun üstesinden gelmek ve halkın 
yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanmak 
isteyen Etiyopya, barajın Nil sularını önemli ölçüde 
etkilemeyeceğini iddia etse de neredeyse tamamen 
Nil sularına bağımlı olan Mısır, barajı ulusal 
güvenliği için büyük bir tehdit olarak görmektedir. 
Yıllar boyunca Nil'in kollarında herhangi bir büyük 
altyapı projesinin inşasını önlemek için kapsamlı 
diplomatik bağlantılarını ve sömürge dönemi 
anlaşmalarını kullanan Mısır, Büyük Rönesans 
Barajı’nın yapımını engellemek için birtakım 
girişimlerde bulunmuşsa da barajın yapımına engel 
olamamıştır.9

 
Kırsal nüfusunun neredeyse yüzde yetmişinin 
elektriğe erişiminin olmadığı Etiyopya için Büyük 
Rönesans Barajı, hem yerel elektrik kapasitesinin 
önemli ölçüde arttırılması hem de ülkenin 
ekonomisine katkı sağlaması anlamını taşımaktadır. 
2011 yılında projede inşaat başladığında, dönemin 
Başbakanı Meles Zenawi, Etiyopya'nın projeyi 
devlet tahvilleri, bağışlar, vergiler ve devlet 
memurlarının maaşlarının bir kısmı yoluyla finanse 
edeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra Çin bankaları 
da projeye finansman sağladı. Proje, Etiyopyalılar 
için ülkenin kalkınmasına ivme kazandıracak ve 
nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı yoksulluğu 

ortadan kaldıracak ulusal bir gurur kaynağı olarak 
görüldü. Ancak barajın inşası Mısır için, varoluşsal 
bir sorun olarak kabul edildi. Yaklaşık bir asırdır 
Mısır, Nil sularının kullanımı ve paylaşımını 
belirleyen uluslararası anlaşmalardan en çok 
yararlanan ülke konumundadır. Yukarı kıyıdaş 
ülkeler, sömürge yönetimi altındayken yapılan bu 
anlaşmalara taraf değildi. Ayrıca Etiyopya, Nil’i 
besleyen ana ülke konumunda olmasına rağmen 
1959 yılında Mısır ve Sudan arasında imzalanan ve 
nehrin tüm yıllık akışını bu iki ülke arasında 
paylaştıran anlaşmaya da taraf değildir. Çoğu 
sömürge döneminde imzalanan anlaşmalara taraf 
olmayan yukarı havza devletleri, bu anlaşmaları 
tanımamakta ve adil kullanım esasına dayalı bir 
anlaşmanın yapılmasını talep etmektedirler.10

Mısır’ın da dahil olduğu Nil Havzası ülkeleri, Nil'in 
kalkınması konusunda uluslararası iş birliğini 
teşvik etmek amacıyla 1999 yılında Nil Havzası 
Girişimi'ni kurdu. Ancak Mısır ve Sudan, tarihi su 
haklarının korunmayacağından endişe ederek 2010 
yılında eşit su tahsisi konusunda bir anlaşma 
imzalamayı reddettiler. Etiyopya, Mısır ve Sudan o 
zamandan beri Büyük Rönesans Barajı konusunda 
çok sayıda müzakere turu gerçekleştirdi ve 2015 
yılında barajdaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla 
çözmeyi kabul eden bir İlkeler Beyannamesi 
imzaladılar.11 Bu beyanname ile barajın ürettiği 
elektrik ihracatında Mısır ve Sudan’a öncelik 
verilmesi, barajın doldurulması sürecinde aşağı 
kıyıdaş ülkelerin çıkarlarının korunması, 
zararlarının giderilmesi ve çatışmaların çözümünü 
sağlamak amacıyla ortak bir yapının kurulması 
amaçlanmaktaydı. Ancak ilerleyen süreçte 
anlaşmazlıklar tekrar baş gösterince görüşmeler 
yarıda kesildi.12

 
Etiyopya, Afrika'nın en büyük hidroelektrik enerji 
projesi olan Büyük Rönesans Barajı'nı 
tamamlamaya doğru ilerlerken Mısır, Sudan ve 
Etiyopya arasında ABD’nin de dahil olduğu yeni 
müzakere görüşmeleri başladı. Üç ülke sonraki 
toplantılarda ilerleme kaydetti ve yeterli yağış 
olduğunda Etiyopya'nın barajı nasıl doldurması ve 
işletmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı, 
ancak kuraklığın hafifletilmesi ve anlaşmazlıkların 
çözümü ile ilgili konularda sorunlar devam etti. 
Mısır’ın isteği üzerine müzakere sürecine dahil olan 
ABD, Mısır’ın da müzakere sürecinde şiddetle 
savunduğu doldurmanın bir anlaşma olmadan 
yapılmaması gerektiği yönünde tavır sergiledi. 
ABD’nin bu tavrı Etiyopya için kabul edilemez bir 
şart olarak değerlendirildi. Nisan ayında, Etiyopya 
Başbakanı Abiy Ahmed Ali ilk iki yıl için geçici bir 
anlaşma önerdi ve Etiyopya’nın anlaşma olsun veya 
olmasın barajı doldurmaya başlama niyetini 
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Özellikle incelediğimiz Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
bölgesinde nüfus ve su kaynakları arasındaki ters 
orantı düşünüldüğünde meselenin ciddiyeti daha iyi 
anlaşılmaktadır. Ancak suyun paylaşımının doğru 
politikalar izlendiği takdirde çatışmadan ziyade iş 
birliğini öne çıkarması muhtemeldir.
 
Sınır Aşan Sular ve Nil Nehri
Tek bir ülkenin sınırları içinde doğarak yine aynı 
ülkenin sınırları içinde denize dökülen sular ulusal 
sular olarak adlandırılmakta ve bu sular doğup 
aktıkları ülkenin hukuk kurallarına göre 
yönetilmektedir. İki veya daha fazla egemen devlet 
tarafından paylaşılan veya sınırı oluşturan sular ise 
uluslararası sular olarak adlandırılmaktadır. Ulusal 
ve uluslararası su kavramlarına ek olarak bir de 
sınır aşan sular kavramı mevcuttur. Sınır aşan sular 
kavramı, bir ülke sınırları içinde doğup başka bir 
ülke ile sınır oluşturan veya başka ülke topraklarına 
geçerek bir deniz veya göle dökülen suları 
tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.2  Bu 
yönüyle Nil nehri bir sınır aşan sudur.
 
6700 kilometre uzunluğunda olan ve bu özelliği ile 
dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri, mavi ve 
beyaz olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. İki kola 
ayrılan nehrin en verimli kolu Mavi Nil havzasıdır. 
On bir ülke ile kıyıdaş olan Nil Nehri, Mısır, 
Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Burundi, Eritre, 
Kongo, Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda 
sınırlarından geçmektedir.3 Nil Nehri’nin yukarıda 
zikredilen çok sayıda ülke ile kıyıdaş olması onu bir 
sınır aşan su haline getirmektedir. Bir nehre kıyıdaş 
olan ülkeler arasında o nehirden ortak kullanım 
hakkının bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak bu 
hususta bağlayıcı bir uluslararası hukuk kuralının 
olmaması görüş ayrılıklarının ve çatışmaların 

yaşanmasına neden olmaktadır. 
Nil Nehri'ne akan suyun yüzde 86’sı Etiyopya 
platolarından sağlanmaktadır. Bu yönüyle 
Etiyopya, Nil Nehri’nin ana besleyicisi 
konumundadır.4 Çatışmanın taraflarından bir diğeri 
olan Mısır ve Sudan’ın ise nehrin sularına herhangi 
bir katkısı yoktur. Nil Nehri'nin sularının tahsisi 
konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık olsa da 
özellikle Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki 
anlaşmazlık, Etiyopya’nın 2011 yılında Mavi Nil 
üzerinde Büyük Rönesans Barajı’nın inşaatına 
başlamasıyla önemli ölçüde artmıştır. 

Tarihsel Arka Plan
Nil Nehri sularının paylaşımı meselesi ile ilgili 
olarak günümüzde yaşanan anlaşmazlıkların 
kökenleri İngiliz sömürge dönemine 
dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan anlaşmalar, 
Afrika kıtasındaki çeşitli İngiliz kolonilerinin 
Yüksek Komiserleri tarafından imzalanmıştır. 1891 
İngiliz-İtalyan Anlaşması, 1902 İngiltere-Etiyopya 
Anlaşması, 1906 İngiltere-Belçika Anlaşması ve 
yine aynı yıl İngiltere-Fransa ve İtalya arasında 
imzalanan anlaşmalar Nil Nehri sularının 
paylaşılmasına ilişkin önemli anlaşmalardandır.5 
Özellikle, Nil’in kullanımına ilişkin yapılan iki 
anlaşma Mısır’ın Nil Nehri üzerinde baskın bir 
aktör olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1929 
ve 1959 anlaşmaları Mısır’ın nehrin suları üzerinde 
“tarihsel ve doğal” bir hak iddia etmesinin temelini 
oluşturmaktadır.
 
1929 yılında İngiliz sömürge yönetimi ile henüz 
yeni bağımsız olan Mısır arasında imzalanan 
anlaşmada Uganda, Tanzanya ve Kenya’yı İngiliz 
yönetimi temsil etmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde 
bu üç ülke Mısır’ın nehir üzerindeki haklarını kabul 
etmekle birlikte Nil üzerinde yapılacak herhangi bir 
baraj konusunda Mısır’a veto hakkı da tanımıştır. 
1929 anlaşması ile Mısır aşağı kıyıdaş ülke 
olmasına rağmen Nil suları üzerinde sürekli bir 
kullanım hakkı elde ederek mutlak hakimiyet 
sağlamıştır. Birçok yönüyle 1929 anlaşmasının 
devamı ve tamamlayıcısı özelliğinde olan ve Mısır 
ile Sudan arasında imzalanan 1959 anlaşması 
Mısır’ın Nil Nehri üzerinde yapmayı planladığı 
Asvan Barajı ile ilgilidir. Asvan barajının sularının 
kullanılması ve paylaşımı üzerine yapılan bu 
anlaşma, Sudan’a Nil Nehri üzerinde bir baraj 
yapma hakkı da tanımaktaydı. 1959 anlaşması 
sonrası Mısır yıllık 55,5 milyar metreküp, Sudan ise 
18,5 milyar metreküp su kullanım hakkı elde 
etmiştir.vi 1929 ve 1959 anlaşmaları için altı 
çizilmesi gereken en önemli husus suyun doğduğu 
ve ana kaynağı olan yukarı kıyıdaş ülkelere Nil 
Nehri üzerinde en ufak bir hakkın dahi tanınmamış 
olmasıdır. 

yineledi. Bu açıklamaya cevaben Mısır, 
Etiyopya’nın uluslararası yasal yükümlülüklerini 
ihlal ettiğini savunarak, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) müdahalesini 
istedi ve doldurma başlamadan önce nihai bir 
anlaşma yapılması konusunda ısrarlı tavrını 
sürdürdü. Afrika Birliği de bu süreçte inisiyatif 
alarak müzakere görüşmelerinin devam etmesi için 
girişimlerde bulundu. Ancak barajın doldurulması 
konusunda devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle 
bu girişim de başarılı olamadı. Gerginlik, Mısır’ın 
Nil sularının adil tahsisi konusunda yasal olarak 
bağlayıcı bir anlaşma olmaksızın barajın 
doldurulmayacağı yönündeki talebine aykırı bir 
eylem olarak Etiyopya'nın baraj rezervuarını 
doldurmaya başladığını duyurmasının ardından 
arttı. Mısır ayrıca uluslararası topluma katılım 
çağrısını da tırmandırdı. Amerika Birleşik 
Devletleri, çatışma çözülmezse ve bir anlaşmaya 
varılmazsa Etiyopya'ya kalkınma yardımını 
durdurma tehdidinde bulundu.13

Anlaşmazlığa neden olan sorunların başında 
Mısır’ın barajın yapıldığı Nil Nehri’nden her yıl en 
az 40 milyar metreküp su salınımını ve barajın tam 
kapasite ile doldurulmasının uzun yıllara 
yayılmasını talep eden istekleri gelmektedir. 
Etiyopya ise bu isteklere her yıl 31 milyar metreküp 
su salınımı ve tam dolumun dört ile yedi yıl 
arasında gerçekleştirilmesi yönünde karşı 
çıkmaktadır. Her ne kadar Sudan, Mısır ile birlikte 
taraf olduğu tarihi anlaşmalardan doğan haklarını 
kaybetmekten endişe etse de barajın yapılmasına ve 
işletilmesine Mısır kadar sert bir şekilde karşı 
çıkmamaktadır. Hatta Sudan bu süreçte arabulucu 
rolü dahi üstlendi. Sudan sınırına 30 kilometre 
mesafede yapılan Büyük Rönesans Barajı, Sudan 
için ülkedeki elektrik krizinin çözüme 
kavuşturulması anlamı taşıdığı gibi, yoğun 
yağışların meydana geldiği mevsimlerde taşkınların 
önlenmesi ve tarım olanaklarının geliştirilmesi 
anlamına da gelmektedir.14 Yine de Sudan, Büyük 
Rönesans Barajı’nın kendi barajlarının güvenliğini 
tehdit edebileceğinden ve hükümetin kendi 
kalkınma projelerini yönetmesini çok daha zor hale 
getireceğinden endişe etmektedir.

Sonuç
Suyun vazgeçilemez ve tükenebilir bir kaynak 
oluşu suyun paylaşımı konusunda çatışmaların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Uluslararası 
hukukun su temelli çatışmalar üzerinde sadece 
tavsiye niteliğinde kararlar vermesi ve bu kararların 
bir bağlayıcılığının bulunmaması, kıyıdaş ülkeler 
arasında çatışmaların çıkmasına neden olmaktadır. 
Özellikle imparatorlukların dağılması nedeniyle 
yerlerini çok sayıda ulus devlete bırakması ve 

devletlerin aynı nehir/su yolunu içeren sınırlara 
sahip olması su temelli çatışmaların sayısını 
arttırmaktadır. BM’ye göre dünya üzerinde 300 
bölgede sınır aşan sulardan kaynaklanabilecek 
çatışma potansiyeli mevcuttur.15 Özellikle bu 
çalışmada ele alınan Nil bölgesi düşünüldüğünde su 
kaynaklarının kıt olması, tek bir nehir etrafında çok 
sayıda ülkenin var olması, nüfus sayıları ve 
gelişmişlik düzeyleri ile ülkelerin yönetim şekilleri 
bağlamında diplomasi kanallarının etkin bir şekilde 
kullanılmaması su temelli meselelerin daha görünür 
olmasına neden olmaktadır.
 
Nil sularının paylaşımı meselesinde ortaya çıkan 
sorunlar, liderlerin savaş söylemlerinde16 
bulunmalarına rağmen çözüme 
kavuşturulamayacak sorunlar değildir. Nil sularının 
paylaşımı meselesi tarafların ortak yönetim 
kurmaktan ziyade hegemonya oluşturma 
ihtiraslarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu hususta altı çizilmesi gereken en önemli husus 
Nil nehri sularının paylaşılması meselesinin on bir 
kıyıdaş ülke tarafından ortak çıkar ve iş birliği 
temelinde çözülmesi gerekliliğidir. Bu bakımdan 
ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü, dış 
müdahale yoluyla değil, kıyıdaşlar arasındaki 
ilişkilerin iyileştirmesi yoluyla çözüme 
kavuşturulmalıdır. Bu bakımdan Mısır’ın, ABD ve 
BM gibi dış aktörler yerine diğer kıyıdaş devletlerle 
ilişkilerini geliştirmek için diplomatik kaynaklarını 
kullanması gerekmektedir. Bu yönüyle Nil nehri 
sularının paylaşılması meselesi tarafların izleyeceği 
politikalar çerçevesinde çatışmadan iş birliğine 
dönme potansiyelini her zaman barındırmaktadır.
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Tarih boyunca insanoğlu, su kaynaklarının etrafında 
yerleşmiş ve ilk medeniyetler önemli su 
kaynaklarının etrafında kurulmuştur. Medeniyetlere 
ev sahipliği yapan su kaynakları, ayrıca bu 
medeniyetler arasında ilk sosyal, ekonomik, 
kültürel, siyasi vb. etkileşimlerin kurulmasında da 
etkili olmuştur. İnsanoğlunun ihtiyaçlarının artması 
ve çeşitlenmesinin bir sonucu olarak suyun 
kullanım alanı da genişlemiştir. Bu genişlemeye ek 
olarak dünya nüfusunun hızla artması ve çevresel 
koşullar nedeniyle suya erişimin zor olması, su 
temelli meselelerin daha görünür olmasına neden 
olmaktadır.
 
Dünya üzerindeki mevcut su kaynakları sonsuz ve 
tükenmez kaynaklar değildir. Suyun tükenebilir bir 
kaynak olması ve mevcut su kaynaklarının sadece 
%2,51 kadarının temel ihtiyaçlarımızı karşılama 
potansiyeline sahip olması, su meselesinin başlı 
başına bir çatışma alanı olduğunu göstermektedir. 
Özellikle incelediğimiz Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
bölgesinde nüfus ve su kaynakları arasındaki ters 
orantı düşünüldüğünde meselenin ciddiyeti daha iyi 
anlaşılmaktadır. Ancak suyun paylaşımının doğru 
politikalar izlendiği takdirde çatışmadan ziyade iş 
birliğini öne çıkarması muhtemeldir.
 
Sınır Aşan Sular ve Nil Nehri
Tek bir ülkenin sınırları içinde doğarak yine aynı 
ülkenin sınırları içinde denize dökülen sular ulusal 
sular olarak adlandırılmakta ve bu sular doğup 
aktıkları ülkenin hukuk kurallarına göre 
yönetilmektedir. İki veya daha fazla egemen devlet 
tarafından paylaşılan veya sınırı oluşturan sular ise 
uluslararası sular olarak adlandırılmaktadır. Ulusal 
ve uluslararası su kavramlarına ek olarak bir de 
sınır aşan sular kavramı mevcuttur. Sınır aşan sular 
kavramı, bir ülke sınırları içinde doğup başka bir 
ülke ile sınır oluşturan veya başka ülke topraklarına 
geçerek bir deniz veya göle dökülen suları 
tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.2  Bu 
yönüyle Nil nehri bir sınır aşan sudur.
 
6700 kilometre uzunluğunda olan ve bu özelliği ile 
dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri, mavi ve 
beyaz olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. İki kola 
ayrılan nehrin en verimli kolu Mavi Nil havzasıdır. 
On bir ülke ile kıyıdaş olan Nil Nehri, Mısır, 
Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Burundi, Eritre, 
Kongo, Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda 
sınırlarından geçmektedir.3 Nil Nehri’nin yukarıda 
zikredilen çok sayıda ülke ile kıyıdaş olması onu bir 
sınır aşan su haline getirmektedir. Bir nehre kıyıdaş 
olan ülkeler arasında o nehirden ortak kullanım 
hakkının bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak bu 
hususta bağlayıcı bir uluslararası hukuk kuralının 
olmaması görüş ayrılıklarının ve çatışmaların 

yaşanmasına neden olmaktadır. 
Nil Nehri'ne akan suyun yüzde 86’sı Etiyopya 
platolarından sağlanmaktadır. Bu yönüyle 
Etiyopya, Nil Nehri’nin ana besleyicisi 
konumundadır.4 Çatışmanın taraflarından bir diğeri 
olan Mısır ve Sudan’ın ise nehrin sularına herhangi 
bir katkısı yoktur. Nil Nehri'nin sularının tahsisi 
konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık olsa da 
özellikle Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki 
anlaşmazlık, Etiyopya’nın 2011 yılında Mavi Nil 
üzerinde Büyük Rönesans Barajı’nın inşaatına 
başlamasıyla önemli ölçüde artmıştır. 

Tarihsel Arka Plan
Nil Nehri sularının paylaşımı meselesi ile ilgili 
olarak günümüzde yaşanan anlaşmazlıkların 
kökenleri İngiliz sömürge dönemine 
dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan anlaşmalar, 
Afrika kıtasındaki çeşitli İngiliz kolonilerinin 
Yüksek Komiserleri tarafından imzalanmıştır. 1891 
İngiliz-İtalyan Anlaşması, 1902 İngiltere-Etiyopya 
Anlaşması, 1906 İngiltere-Belçika Anlaşması ve 
yine aynı yıl İngiltere-Fransa ve İtalya arasında 
imzalanan anlaşmalar Nil Nehri sularının 
paylaşılmasına ilişkin önemli anlaşmalardandır.5 
Özellikle, Nil’in kullanımına ilişkin yapılan iki 
anlaşma Mısır’ın Nil Nehri üzerinde baskın bir 
aktör olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1929 
ve 1959 anlaşmaları Mısır’ın nehrin suları üzerinde 
“tarihsel ve doğal” bir hak iddia etmesinin temelini 
oluşturmaktadır.
 
1929 yılında İngiliz sömürge yönetimi ile henüz 
yeni bağımsız olan Mısır arasında imzalanan 
anlaşmada Uganda, Tanzanya ve Kenya’yı İngiliz 
yönetimi temsil etmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde 
bu üç ülke Mısır’ın nehir üzerindeki haklarını kabul 
etmekle birlikte Nil üzerinde yapılacak herhangi bir 
baraj konusunda Mısır’a veto hakkı da tanımıştır. 
1929 anlaşması ile Mısır aşağı kıyıdaş ülke 
olmasına rağmen Nil suları üzerinde sürekli bir 
kullanım hakkı elde ederek mutlak hakimiyet 
sağlamıştır. Birçok yönüyle 1929 anlaşmasının 
devamı ve tamamlayıcısı özelliğinde olan ve Mısır 
ile Sudan arasında imzalanan 1959 anlaşması 
Mısır’ın Nil Nehri üzerinde yapmayı planladığı 
Asvan Barajı ile ilgilidir. Asvan barajının sularının 
kullanılması ve paylaşımı üzerine yapılan bu 
anlaşma, Sudan’a Nil Nehri üzerinde bir baraj 
yapma hakkı da tanımaktaydı. 1959 anlaşması 
sonrası Mısır yıllık 55,5 milyar metreküp, Sudan ise 
18,5 milyar metreküp su kullanım hakkı elde 
etmiştir.vi 1929 ve 1959 anlaşmaları için altı 
çizilmesi gereken en önemli husus suyun doğduğu 
ve ana kaynağı olan yukarı kıyıdaş ülkelere Nil 
Nehri üzerinde en ufak bir hakkın dahi tanınmamış 
olmasıdır. 
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