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Hindistan ile Bangladeş Arasında Ganj Nehri 

Uyuşmazlığı ve Farakka Andlaşması

The Dispute Between India and Bangladesh on the Ganges River and 
Farakka Treaty

Seyfi KILIÇ

Abstract
The dispute between India and Bangladesh over Ganges River dates back to 1950s. The dispute has two 

distinct periods namely Pakistan and Bangladesh era. The Ganges dispute shows that water conflicts can 

not be evaluated apart from the political relations between parties. As seen in the Ganges example, relevant 

parties can reach at least temporal solutions when the bilateral relations are steady and escalate the strife 

related to water when the political tension is high. Additionally, third party intervention to the dispute does 

not give a direct result.
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Hindistan’ın o zamanki adıyla Doğu Pakistan sınırından 18 km kuzeyde, Farakka barajını inşa etme planı, ilk olarak bir Hindistan gazetesinde 

yer almıştır. Bu haberlerden rahatsız olan Pakistan, 29 Ekim 1951 tarihinde Hindistan hükümetinden açıklama istemiştir.
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Giriş

Ganj üzerindeki anlaşmazlık, 1951 yılında, Bang-

ladeş henüz, Doğu Pakistan adıyla Pakistan’a 

bağlı durumdayken, Hindistan’ın, Doğu Pakistan 

sınırından 18 kilometre yukarıda, Farakka’da bir 

baraj inşa etmeyi planlamasıyla ortaya çıkmış-

tır. Hindistan hükümeti, inşa edeceği barajdan, 

Hoogly nehrine doğru uzanacak 38 km’lik bir 

kanalla Ganj nehrinden su çekmeyi planlamak-

taydı.1 Söz konusu plan ile Hindistan’ın Kalküta 

limanında sediment birikmesi ile azalan seyrü-

sefer imkanlarını geliştirmeyi amaçlamaktaydı. 

Bu durum ise o zamanki adıyla Doğu Pakistan 

şimdiki adıyla Bangladeş’e ulaşan özellikle kurak 

mevsim akımını azaltacağı ve tarım faaliyetleri-

ne zarar vereceği endişesini ortaya çıkarmıştır. 

1996 yılında imzalanan andlaşmaya kadar geçen 

sürecin ele alındığı bu çalışma Ganj nehrinden 

faydalanmaya ilişkin sorunlar ile siyasi ilişkile-

rin paralel gittiğini ileri sürmektedir. Diğer bir 

deyişle ilgili ülkeler arasındaki ilişkileri olumlu 

seyrettiği dönemlerde en azından geçici çözüm-

ler bulunabilmişken, ilişkilerin sorunlu olduğu 

dönemlerde Ganj nehri sorunu karşılıklı suçla-

malara konu olmuştur.

Havzanın Fiziki Özellikleri

Hindistan’da Ganga, Bangladeş’de Padma olarak 

adlandırılan Ganj nehri havzasında; Hindistan, 

Nepal, Çin ve Bangladeş bulunmaktadır.2 Ganj 

nehri 1,730,000 km2’lik bir havzaya sahiptir ve 

uzunluğu 2510 km’dir. Hindistan’da, Himalaya 

dağlarının eteklerindeki Gangotri’de doğar ve 

güneydoğu istikametine aktıktan sonra, doğuya 

Bangladeş sınırına doğru döner. Gangotri kay-

nağı, Ganj’ın ana kaynağı kabul edilmektedir. 

Ganj nehrinin birçok kolu sularını, Çin, Ne-

pal ve Hindistan’da, Himalaya dağlarından alır. 

Nepal’den sularını alan Karnali, Gandak ve Kosi 

adındaki üç büyük kol, yıllık akışın %41’ini ve ya-

ğışsız mevsim akışının %71’ini oluşturmaktadır. 

Hoogly nehri ise, Ganj nehrinin Bangladeş top-

raklarına yaklaştığı yerin, biraz güneyinden do-

ğar ve Hint okyanusuna dökülür.3 

Muson mevsimindeki taşkınlar ve yağışsız mev-

simdeki su kıtlığı, Ganj nehrinin, iki uç akış özel-

liğidir. Muson mevsiminde Ganj nehrinin taşı-

dığı su miktarı 70,792 m3/sn’ye ulaşırken, kurak 

mevsimde (Mart-Nisan) 1500 ile 1840 m3/sn’ye 

kadar düşer.4 

Pakistan Dönemi

Hindistan’ın o zamanki adıyla Doğu Pakistan sı-

nırından 18 km kuzeyde, Farakka barajını inşa 

etme planı, ilk olarak bir Hindistan gazetesinde 

yer almıştır. Bu haberlerden rahatsız olan Pakis-

tan, 29 Ekim 1951 tarihinde Hindistan hüküme-

tinden açıklama istemiştir. Hindistan, bu baraj-

dan alacağı sularla Kalküta şehrindeki limanda 

biriken silti bertaraf etmeyi ve böylece limana 

büyük tonajlı gemilerin yanaşmasına imkan ta-

nımayı ayrıca, şehrin kullanım suyuna tuzlu su 

girişini önlemeyi planlamaktaydı.5 Baraj, yağış-

sız mevsimde ortalama akımın 1415 m3/sn olan 

nehirden, 1132 m3/sn su çekecek şekilde plan-

lanmıştı. Hindistan dört ay sonra, Pakistan Hü-

kümetine gönderdiği cevapta, projenin ön araş-

tırma safhasında olduğunu ve Pakistan’ın muh-

temel etkiler üzerindeki kaygılarının, tamamıyla 

hayali olduğunu belirtmiştir.6

Pakistan, ndus nehrindeki sorunun ü ünde, Dünya ankas n n 
oynad  rolü g  nüne alarak, an  konusunda da irle i  
Milletler in, tara ar aras nda i birli ini art r ak a ac yla yard  et e-
sini ner i  ancak bu tekli  Hindistan tara ndan kabul edil e i tir
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Takip eden yıllarda Pakistan’ın, bu projeyle il-

gili kaygılarını sık sık dile getirmesine rağmen, 

Hindistan buna çok az cevap vermiştir. 8 Ma-

yıs 1952’de Pakistan, basına atıfta bulunarak, 

Hindistan’ın Batı Bengal’de bir değil, beş nehri 

canlandırmayı amaçlayan çok amaçlı bir pro-

je peşinde olduğunu ve Ganj Nehri’nin bir kolu 

olan Gandak’tan, büyük miktarda suyun, sulama 

amacıyla Bihar, Utar Paradeş ve Nepal’e saptı-

rıldığını ve bütün bunların Doğu Pakistan’da 

çok kötü sonuçlar doğuracağını bildirmiştir. 

Hindistan’ın 22 Mayıs 1953’de gönderdiği ce-

vapta, Farakka ve Gandak projelerinin hala plan-

lama aşamasında olduğu ve Hindistan’ın, Ganj 

nehri su kaynaklarının, işbirliği içinde geliştiril-

mesini değerlendireceğinin garantisini vermiştir. 

30 Ocak 1961 tarihinde Hindistan, Ganj nehri 

üzerinde, Farakka’da yapmayı planladığı baraj 

konusunda resmi olarak Pakistan’a bilgi vermiş 

ve barajın inşaatına da hemen başlamıştır. Mart 

1961’de Londra’da Hindistan Başbakanı ve Pakis-

tan Cumhurbaşkanı arasında varılan anlaşmada 

öngörülen bakanlar arası görüşmeler gerçek-

leştirilememiştir. Bu süre boyunca Hindistan, 

Ganj’ın “uluslararası” bir nehir olmadığı iddiasını 

sürdürmeye çalışmıştır.7

Pakistan’ın ısrarlarından sonra Hindistan, iki 

ülkenin su uzmanlarının veri değişiminde bu-

lunmaları konusunda ikna olmuş ve 28 Hazi-

ran-3 Temmuz 1960 tarihleri arasında uzman 

düzeyinde toplantılar başlamıştır. Hindistan ile 

Pakistan arasında, 1960-68 yılları arasında, üçü 

1962 yılında, bir tanesi de 1968 yılında olmak 

üzere, uzmanlar düzeyinde toplam beş görüşme 

olmuştur.8

Pakistan, İndus nehrindeki sorunun çözümün-

de, Dünya Bankası’nın oynadığı rolü göz önüne 

alarak, Ganj konusunda da Birleşmiş Milletler’in, 

taraflar arasında işbirliğini artırmak amacıyla 

yardım etmesini önermiş ancak bu teklif Hindis-

tan tarafından kabul edilmemiştir.9 Pakistan’ın 

bakanlar düzeyinde bir toplantı talebi ise, Hin-

distan tarafından öncelikle verilerin tam ve doğ-

rulukla toplanması gerekçesiyle reddedilmiştir.10 

Bu aşamada, Pakistan görüşmeleri politik düzeye 

çekmeye çalışırken, Hindistan öncelikle sağlam 

verilerin elde edilmesi yönünde ısrar etmiştir.

Su uzmanlarının beşinci toplantısı 13 Mayıs 

1968’de gerçekleştirilmiştir. Bu son toplantıda, 

Pakistan’ın kendi sulamaları için belirttiği mik-

tar ilk seviyesi olan 100 m3/sn’den, 1682 m3/

sn’ye çıkmış bulunmaktaydı. Pakistan, belirttiği 

bu miktar içinde, ilerideki sulama ihtiyaçlarını 

da dahil etmiştir. Ancak Hindistan, Pakistan’ın 

sulama projelerinin uygulanabilir olmadığı ka-

naatindeydi.11 Pakistan bu son toplantıda, konu-

nun bakanlar seviyesinde ele alınması için yeterli 

verinin toplandığını belirterek, artık bakanlar 

seviyesindeki görüşmelere geçilmesini önermiş-

tir. Hindistan ise, bakanlar düzeyinde değil ama 

müsteşarlar seviyesinde bir görüşmeyi kabul et-

miştir.12

9 Aralık 1968 tarihinde başlayan müsteşarlar se-

viyesindeki görüşmelerde, Pakistan ve Hindistan 

arasında farklı anlayışlarının olduğu ortaya çık-

mıştır. Pakistan’ın amacı kendi deyimiyle, “Ganj 

sularının iki ülke arasında hakça paylaşımını sağ-

layacak bir düzenlemeye” varmaktı. Bu süreçte 

Hindistan’ın tutumu ise, verilerin doğruluğunun 

sağlanması üzerinde yoğunlaşmış ve verilerin ta-

mamlanamaması durumunda, kapsamlı bir and-

laşmaya varılamayacağı şeklinde ortaya çıkmış-

tır. Sorunun esas kaynağı durumundaki Farakka 

barajının inşasının sona yaklaştığı tarihlerde, 

Hindistan’ın bu tutumunda, asıl niyetinin zaman 

kazanmak olup olmadığı tartışma konusu olsa 

da, Hindistan’ın bu şekilde davranarak zaman 

kazandığı da bir gerçektir.

1968 ve 1970 arasında müsteşarlar düzeyin-

de beş toplantı yapılmıştır. 1970 Şubatında, 

İslamabad’da yapılan 4. müsteşarlar düzeyindeki 

toplantıda Pakistan delegasyonu tüm teknik ko-

nulardaki nihai pozisyonlarını kaydetmiş ve Ganj 

nehrinden Doğu Pakistan’a su tahsisi konusu 

dışında, teknik konularda müzakerelere devam 

edilmesinin boş ve gereksiz bir uğraş olduğunu 

belirtmiştir. Bu arada 1970 yılında Farakka barajı 

bitirilmiş, ancak kanal inşası bitmediği için, su 

çekilmemiştir.13

Bu arada, Bangladeşli milliyetçiler, yine Hindis-

tan ile Pakistan arasındaki bir başka sorun olan 

Keşmir’deki Pakistan kazançlarını tehlikeye at-

mamak için, Pakistan’ın, bu konuda fazla istekli 
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davranmadığını düşünmekteydiler.14 Hindistan 

tarafı ise, Pakistan’ın bu konuyu büyüttüğünü 

ve Bangladeşlilere, Pakistan’ın, Bangladeş ile il-

gili konulara özen gösterdiğini vurgulayarak, 

Bangladeş’de başlayan ayrılıkçı hareketin önünü 

almayı amaçladığı kanaatindeydi.15

Bangladeş’in Bağımsızlığından 

Sonraki Dönem

1971 yılında Doğu Pakistan, Pakistan’dan bağım-

sızlığını kazanmış ve Bangladeş adını almıştır. 

Bangladeş’in bağımsızlığını kazanması sürecin-

de Hindistan’ın verdiği siyasi ve askeri destek çok 

önemli bir rol oynamıştır.

Hindistan, Bangladeş’in bağımsızlığı sürecinde 

oynadığı rol nedeniyle, iki ülke arasındaki iliş-

kilerde, daha rahat olacağını düşünmüştür. 19 

Mart 1972’de iki ülke arasında Dostluk İşbirliği 

ve Barış Andlaşması imzalanmıştır. Andlaşmada 

öngörüldüğü üzere ve iki Başbakanın ortak bil-

dirisiyle iki ülke arasında, Kasım 1972’de Hint-

Bengal Ortak Nehir Komisyonu kurulmuştur. 

Ortak Nehir Komisyonu’nun görevi iki ülke ara-

sındaki ortak nehirlerden sağlanacak faydanın 

maksimize edilmesini sağlayacak ortak çabala-

rın, irtibatını sağlamaktı. Bangladeş’in, komisyo-

nun uzman desteği ile daimi bir sekreteryasının 

kurulması talebini Hindistan kabul etmemiştir. 

Ancak Ganj nehri, başbakanlar seviyesinde ele 

alınacak bir konu olarak görülmüş ve komisyo-

nun çalışma alanı dışında tutulmuştur.16

Hindistan ve Bangladeş Başbakanları, 1974 

Mayısı’nda, Yeni Delhi’de buluşmuş ve iki ülke 

Rajiv Gandi, 1988 yazında parlamentoda yaptığı konuşmada, Bangladeş’in daimi bir andlaşma için ciddi bir şekilde müzakereye girmek yerine, 

bir geçici andlaşmadan diğerine geçmesi halinde, Hindistan’ın sert bir yol izlemek zorunda kalacağını belirtmiştir.
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arasındaki diğer sorunların yanı sıra, Ganj ko-

nusunu da görüşmüşlerdir. Bu buluşmadan 

sonra, 16 Mayıs 1974’de yayınlanan ortak dek-

larasyonda; Ganj’da minumum akışın olduğu 

dönemlerde yeterli su olamayabileceğini ve za-

yıf aylarda Ganj sularının, Kalküta limanının ve 

Bangladeş’in ihtiyaçları için artırılması gerektiği-

ni belirtmişlerdir. Her iki ülke için, bölgenin su 

kaynaklarının optimum kullanılması amacıyla 

öngörülen artışın nasıl sağlanacağının, Ortak 

Nehir Komisyonu’nca araştırılması konusunda 

anlaşılmış ve Farakka projesinin işletmeye gir-

mesinden önce, kurak mevsim akışının, her iki 

taraf için de kabul edilebilir tahsisi konusunda 

kararlılıklarını açıklamışlardır.17

Başbakanlar arasında esas görüşme süreci 16-18 

Nisan 1975 tarihinde başlamış ve Haziran 1976’ya 

kadar devam etmiştir. Bu arada, Farakka barajın-

dan, Hoogly nehrine su taşıyacak olan kanalın da 

inşası bitmişti ve Hindistan bir deneme yapmak 

istiyordu. İki hükümet, Hindistan’ın 1975 yılının 

21 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında 41 günlük 

bir deneme yapması konusunda anlaşmışlardır. 

Uzlaşmaya göre Hindistan kanala, 311 m3/s ile 

453 m3/sn arasında su verecekti.18 Fakat bu uzlaşı 

hem Bangladeş’te hem de Hindistan’da muha-

lefetle karşılaşmıştır. Bangladeşliler bu andlaş-

mayı, Majibur Rahman hükümetinin, Hindistan 

yanlısı bir tutumu olarak değerlendirirken, Hin-

distanlı muhalifler andlaşmada öngörülen mik-

tarın, Kalküta limanını temizlemek için gerekli 

olan miktarın çok altında bulmuşlardır.19 Bangla-

deş bu andlaşma ile fiilen Hindistan’ın barajı inşa 

etmesini kabul etmiş duruma gelmişti. Zaten bu 

aşamadan sonra sorun, barajın inşasından, sula-

rın tahsisi konusuna düğümlenmiştir.20 Özellikle 

Şeyh Majibur Rahman’ın 15 Ağustos 1975’de bir 

suikast sonucu öldürülmesinden sonra iki ülke 

arasındaki ilişkiler bozulmuş ve Hindistan süre-

nin bitiminden sonra da, 1975-76 kurak sezonu 

boyunca kanala, tam kapasite olan 1132 m3/sn su 

vermeye devam etmiş ve Bangladeş’in itirazları-

nı dikkate almamıştır. Bu durum, Bangladeş’te 

tarım, balıkçılık, sanayi ve nehir taşımacılığı-

nı, olumsuz yönde etkilemiştir.21 Nisan 1976’da 

Bangladeş’de, Hardinge köprüsünde ölçülen su 

miktarı, normal akım olan 1982 m3/sn’nin ol-

dukça altında, 657 m3/sn seviyesinde ölçülmüş-

tür. Hindistan’ın Bangladeş’e yönelik bu davranı-

şı, Bangladeş’in yeni hükümetine, Ortadoğu’dan 

gelen desteğe karşılık, Hindistan’ın bir uyarısı 

olarak da yorumlanmıştır.22

Bangladeş, itirazlarından ve uyarılarından so-

nuç alamaması üzerine Hindistan’ı BM Genel 

Kurulu’nda, Eylül 1976’da protesto etmiş ve ba-

kanlar seviyesinde bir toplantı talep etmiştir. 

Bangladeş’in, sorunu Birleşmiş Milletler Ge-

nel Kurulu’na getirmesi bir sonuç vermese de 

Hindistan’ı sıkıştırmıştır. Hindistan ise konunun 

ikili bir mesele olduğunu ve konunun uluslara-

rasılaşması yönündeki herhangi bir çabanın, me-

seleyi sadece içinden çıkılmaz bir hale koyacağı 

gerekçesiyle, sorunun B.M. Genel Kurulu’na su-

nulmasına karşı çıkmıştır.23 B.M. Genel Kurulu 

uzlaşma kararı, sorunun aciliyetini kabul etmiş 

ve bakanlar seviyesinde bir görüşme çağrısında 

bulunarak, soruna barışçı bir çözüm bulunması 

dileğini dile getirmiştir.24

Dünya ankas n n an  nehrinde, ndus ha as nda oynad  role 
ben er bir rol oynaya a as n n nedenleri aras nda  anka n n konu-
ya yakla n n, Hindistan a s ndan ü akere i in uygun bir e in 
ol ayan, anglade in tekli  ile neredeyse ayn  ol as  e art k 1 0 li 
y llarda, 1 50 lerden arkl  olarak, anka dan Hindistan a ya lan yar-
d n, rutin bir hal al as yd



İnceleme

  

Uluslararası baskılar sonucu ve Hindistan’da Ja-

nata hükümetinin başa geçmesiyle Hindistan-

Bangladeş ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiş-

tir. Janata hükümeti, tüm komşuları ile ilişkileri 

geliştirmeyi amaçlamış ve Bangladeş’le Hindis-

tan arasındaki ilişkilerin düzelmesi için, Ganj 

nehri sorununun çözülmesi gerektiğinin farkına 

varmıştı.25 Nisan ayında başlayan görüşmeler so-

nuç vermiş ve 5 Kasım 1977’de, Farakka’da Ganj 

sularını paylaşma ve akımını artırmaya ilişkin 

andlaşmaya varılmıştır. Andlaşma, kurak sezo-

nu 1 Ocak’tan, 31 Mayıs’a kadar, 150 günlük bir 

dönem olarak tanımlamakta ve en düşük dönem 

kabul edilen 21-30 Nisan arasındaki dönemde, 

Hindistan’ın Bangladeş’e 1158 m3/sn olan akı-

mın 977 m3/sn’sini bırakacağını öngörmekteydi. 

Ancak akımın herhangi bir on günlük dönemde 

öngörülen miktarın %80’inin altına inmesi duru-

munda, Hindistan Bangladeş’in payının %80’ini 

vermeyi taahhüt etmiştir. Buna 1977 Andlaşma-

sının “garanti maddesi” denmektedir. Andlaşma 

ayrıca, Ortak Nehir Komitesinin, Ganj’ın akımı-

nı artırmak için ekonomik ve fizibilite çalışmala-

rı yürütmesini de öngörmekteydi. Beş yıllık bir 

süreyi kapsayan andlaşma, tarafların isteği doğ-

rultusunda üç yıl daha uzatılacak şekilde düzen-

lenmişti.26

Tarafların Akımı Artırma Önerileri

Mart 1978’de taraflar önerilerini karşı tarafa sun-

muştur. Hindistan görüşmelerde Ganj’ı Brahma-

putra ile birlikte ele almayı önerirken, Bangladeş 

Ganj’ın membasında yer alan Nepal üzerine yo-

ğunlaşmıştır. 

Hindistan, Assam eyaletindeki Jogighopa’dan 

başlayıp, Bangladeş’in kuzeyinden geçerek 

Farakka’nın biraz yukarısında Ganj’a ulaşacak, 

devasa bir bağlantı kanalı önermiştir. Bangladeş 

ise, muson yağmurlarının biriktirilerek, akımın 

düşük olduğu zamanlarda kullanılabilmesini 

sağlayacak, Nepal’de ve Hindistan’da depolama 

yapıları yapılmasını teklif etmiştir. Aynı zaman-

da Nepal’de Kosi ve Gandak nehirlerinden açı-

lacak bir kanalla bir yandan Hindistan’da, Batı 

Bengal’de, Mahananda nehrinin ve Bangladeş’de 

de Korotoya nehrinin akımının artırılması müm-

kün olurken, diğer yandan da uluslararası bir su-

yolu oluşturulmuş olacaktı. Ancak, her iki taraf 

da diğerinin önerisini kabul etmemiştir.

1977 Andlaşması’nın sonuna yaklaşılırken, so-

nuçsuz öneriler sunulmaya devam edilmiştir. 

Bangladeş Cumhurbaşkanı Ershad ve Hindistan 

Başbakanı İndra Gandi arasındaki 7 Ekim 1982 

tarihli görüşme, 18 aylık geçici bir andlaşmanın 

yolunu açmıştır. Bu andlaşma 1983 ve 1984 yıl-

larının kurak mevsimini kapsamakta ancak 1977 

Andlaşması’nda yer alan ve kurak mevsimde % 

80’lik akış garantisi veren hükmü içermemektey-

di. Artık garanti maddesi yerine, yük paylaşımı 

ilkesi getirilmiştir.27

Ekim ve Aralık 1983’de Hindistan ve Bangladeş, 

kurak mevsimde Ganj nehrinin akımının artırıl-

ması için alınması gereken önlemler konusun-

daki yeni, daha doğru bir ifade ile genişletilmiş 

önerilerini sunmuşlardır. Bangladeş’in önerisine 

göre, Nepal’de 12 baraj yapılacaktı. Bangladeş, 

Karnali, Kali Gandaki I ve II, Trisul Ganga, Seti, 

Sapt Kosi ve Pancheshwar’ın yükseltilmesiyle de 

kurak mevsim akımının 70 milyar m3 artacağını 

ileri sürmüştür. Farakka’da mevcut kurak mev-

sim akımı, 26 milyar m3 iken Ganj havzasında, 

Nepal ve Hindistan’da yapılacak diğer depolama-

larla bu rakamın, ihtiyaç duyulan 189,7 milyar 

m3’ün üzerine çıkarak, 190 milyar m3’e ulaşaca-

ğı ileri sürülmüştür. Bangladeş, bu rakamın 55 

milyar m3’ünün Bangladeş’e, 29 milyar m3’ünün 

Nepal’e ve 105,7 milyar m3’ün Hindistan’a tahsis 

edilebileceğini açıklamıştır. Hindistan’a ayrılan 

payın içinde Kalküta limanı için gereken 14,7 

milyar m3 de bulunmaktaydı. Bu yapıların mali-

yeti de 17,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.28

Ortak Nehir Komitesi, 3 Mart 1984’de yaptığı 

açıklamada, iki taraf arasındaki derin görüş fark-

lılıkları nedeniyle, Ganj sularının kurak mevsim-

de akımının artırılması ile ilgili bir tavsiyede bu-

lunamayacağını belirtmiştir.29

1985 Mutabakatı ve Sonrası

1985 yılının kurak mevsimi, akımı düzenleyen 

bir andlaşma olmadan geçtikten sonra, Hindis-

tan Başbakanı Rajiv Gandi ve Bangladeş Cum-

hurbaşkanı Ershad, 22 Kasım 1985 tarihinde, 
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Bahamalar’da Commowealth toplantısında, 

Ganj’ın yağışsız mevsim akışını 1988 yılının ku-

rak mevsimini kapsayacak şekilde bir mutaba-

kata varmışlar ve bir Ortak Uzmanlar Komitesi 

kurmuşlardır.30 Buna göre Hindistan kurak mev-

simde, en az su taşınan Nisan ayında, 977 m3/sn 

su bırakmayı kabul etmiştir. Hindistan bu arada, 

ortak uzmanlar komitesinin sınırlı bir amaçla 

yani, kurak dönemde akımı artırmak için yapıl-

ması teklif edilen depolama yapıları için veri top-

lama amacıyla, Nepal’le görüşmesine onay ver-

miştir. Ancak bu konudaki görüşmeler sonuçsuz 

kalırsa müzakerelere iki taraflı olarak devam edi-

leceği de karara bağlanmıştır.31

Bangladeş ve Hindistan Sulama Bakanları, Ka-

sım 1986’da Nepalli meslektaşlarıyla görüşmek 

üzere Katmanduya gitmişlerdir. Nepal, görüş-

meler sırasında, bölgesel işbirliği konusundaki 

fikirlerini dile getirmiş ve Nepal’in katılımının ve 

faydasının boyutunu öğrenmek istemiştir. Ne-

pal, Ganj’ın akımının artırılması işiyle doğal ola-

rak ilgilenmemiş ve kendisinin başka öncelikleri 

olduğunu belirterek, istenen verileri toplamak 

için zaman talep etmiştir. Hindistan ve Bangla-

deş, Nepal’in de çıkarlarını gözetecek bir öneri 

sunma konusunda söz vermişler ancak, Nepal’le 

yeni bir görüşme olmamıştır.32

1985 tarihli mutabakat 1988 yılında sona ermiş 

ve Hindistan yeniden tek taraflı olarak su çekme-

ye başlamıştır. Rajiv Gandi, 1988 yazında parla-

mentoda yaptığı konuşmada, Bangladeş’in daimi 

bir andlaşma için ciddi bir şekilde müzakereye 

girmek yerine, bir geçici andlaşmadan diğerine 

geçmesi halinde, Hindistan’ın sert bir yol izlemek 

zorunda kalacağını belirtmiştir. Bunun sonucu 

olarak da 1989 yılı için bir andlaşmaya varılama-

mıştır. Burada bir başka sorun daha yatmaktaydı. 

Hindistan ve Bangladeş, sınıraşan diğer küçük 

sular üzerinde de bir andlaşmaya varamamış-

lardı ve her iki ülke de iddialarını “ön kullanıma” 

Dünya Bankasının başkanı olan Robert McNamara, 1976 yılında Hindistan ve Bangladeş arasında arabuluculuk rolüne girişmiş ve 

 soruna uzun dönemli bir çözüm getirmeyi amaçlamıştır.



İnceleme

  

dayandırabilmek için hızla Teesta nehri üzerinde 

baraj inşaatlarına girişmişlerdir.33

1988’de Megna nehri, 11 Ağustos’ta 19,800 m3/

sn, 27 Ağustosta Ganj, 72,300 m3/sn ve Brahma-

putra da 99,500 m3/sn’lik bir akıma ulaşmış ve 

Bangladeş’in 2/3’ü sular altında kalmıştır. Hin-

distan, Bangladeş’in yardımına koşan ilk ülke 

olmuştur. Ancak medya ve kamuoyu, selden 

Hindistan’ı ve Farakka barajını sorumlu tutmak-

taydı. Hindistan yardımı provokasyona neden 

olduğu gerekçesiyle, geri gönderilmiştir. Bang-

ladeş, kendi sınırları dışından kaynaklandığını 

iddia ettiği sel felaketi için, uluslararası yardım 

çağrısında bulunmuştur. Ancak taşkına, Farakka 

barajının neden olduğu iddiası mantıklı değildir, 

çünkü Ganj 1987 yılında daha büyük bir akım 

getirmiştir.34

1988 yılında meydana gelen taşkınlardan son-

ra, taşkın sorunun tüm açılardan incelenmesi 

için kurulan Hint-Bengal görev gücü, kısa vadeli 

bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak Hindistan, 

taşkın korunması için tam bir model geliştirmek 

isteyen Bangladeş’e, gerekli olan verileri tam 

olarak vermek istememiştir. Bangladeş taşkın 

kontrolü için, Dünya Bankası ile birlikte çalış-

maktaydı. Bangladeş, Hint yetkilileriyle birlikte 

çalışma isteğini de belirtmiştir. Ancak Hindistan, 

bu çalışmanın alanının, kendi topraklarına doğ-

ru genişlemesi durumunda, kendi çıkarlarının, 

bir üçüncü güç tarafından engellenebileceği en-

dişesini taşımaktaydı.35 Hindistan’ın bu kaygısı, 

Bangladeş’in, sorunu uluslararasılaştırma çaba-

ları göz önüne alındığında, daha iyi anlaşılabilir.

1989’dan sonra Bangladeş, Hindistan’a Ganj su-

ları problemini daimi temelde çözmek ve sorunu 

Ganj’ın akımını artırma meselesinden ayırmak 

isteğini bildirmiştir. Hindistan ve Bangladeş sula-

ma bakanları, Haziran 1990 ve Ekim 1991 arasın-

da beş kez görüşmüş, ayrıca iki ülkenin dışişleri 

bakanları da konuyu ele almışlardır. Ancak Hin-

distan, Ganj’daki su kaybının Brahmaputra’dan 

açılacak bir kanal vasıtasıyla karşılanması fik-

rinden vazgeçmemiştir. Müzakerelerdeki bu tı-

kanıklığı aşmak amacıyla Bangladeş Başbakanı 

sorunu, Mayıs 1995’de Yeni Delhi’de Hindistan 

Başbakanı’na sunmuştur. Bu görüşmeden hemen 

sonra Bangladeş ve Hindistan Dışişleri bakanla-

rı, Yeni Delhi ve Dakka’da görüşmelerde bulun-

muş ancak bir sonuca ulaşılamamıştır.36

1996 yılının ilk yarısında her iki ülkede de hükü-

metler değişmiştir. Bangladeş’in yeni hükümeti, 

göreve başlar başlamaz, kendine ilk hedef olarak 

Ganj nehrinden kaynaklanan sorunu çözmeyi 

belirlemiş ve bunun bir sonucu olarak da 1996 

yılının Temmuzundan, Aralık ayına kadar deği-

şik seviyelerde çok yoğun görüşmeler başlamış 

ve sonuç olarak, Yeni Delhi’de, 12 Aralık 1996’da, 

30 yıllık bir süreyi kapsayan ‘‘Hindistan Cumhu-

riyeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında, 

Farakka’da Ganj Sularının Paylaşımı Andlaşma-

sı’’ imzalanmıştır.37

Değerlendirme ve Sonuç

Hindistan ve Bangladeş arasındaki Ganj Nehrine 

ilişkin sorun, tarafların ikili ilişkilerinden farklı 

bir süreç izlememiştir. İki ülke arasında ilişkiler 

iyi seyrettiği zamanlarda Ganj ile ilgili en azından 

geçici çözümler bulunabilmiş, ancak ilişkilerin 

kötüleştiği durumlarda da Hindistan, Ganj’dan 

tek taraflı olarak su çekerek Bangladeş’in pro-

testolarına hedef olmuştur. Ayrıca her iki ülke-

nin de esneklikten yoksun bir tutum takınarak 

yürüttüğü politikalar, neticede kendilerini bağ-

lamış ve kamuoylarının önünde başka bir tutum 

takınmalarını engellemiştir.

Bangladeş’in bir İslam devleti olarak ilanından 

sonra da Hindistan, Bangladeş’deki azınlıklara 

yönelik baskılar nedeniyle kaygılarını dile getir-

miştir.38 Bangladeş Anayasası’nın 1980’lerden 

itibaren, laik yapısından islami bir çizgiye doğ-

ru kayması da, Hint milliyetçilerinin sorunu bir 

Hindu-Müslüman çatışması haline sokmalarına 

yardımcı olmuştur.39

İki kıyıdaş ülkenin arasındaki müzakerelere, 20 

yıldan fazla bir süre, Birleşmiş Milletler’in katılı-

mı istenmiş ve Dünya Bankası, arabulucu olarak 

katılmak istediğini belirtmiştir. Ancak Birleşmiş 

Milletler’in çalışma mekanizması, sorunun çö-

zümü için tatmin edici bir şekilde işlememiş ve 

Dünya Bankası’nın çabaları da sadece Bangladeş 

tarafından uygun bulunmuştur. 1960’ların so-

nunda, yani Bangladeş daha Doğu Pakistan adıyla 



İnceleme

       

Pakistan’a bağlı iken, Pakistan, Dünya Bankası’nı 

soruna dahil etmek istemiştir. Burada Pakistan’ın 

beklentisi, Dünya Bankası’nın, İndus Suları and-

laşmasında oynadığı rolün bir benzerini yerine 

getirmesiydi.40 Bangladeş, Birleşmiş Milletler ve 

Dünya Bankası dışında da bazı kurumlar nezdin-

de sorunu gündeme taşımıştır. Bunlar arasında, 

Bağlantısızlar Hareketi’nin Ağustos 1976 toplan-

tısı, Mayıs 1976’da İslamabad’da yapılan İslam 

Ülkeleri Konferansı, Commonwealth ve Bölgesel 

İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC) sayı-

labilir.41

Dünya Bankasının başkanı olan Robert McNa-

mara, 1976 yılında Hindistan ve Bangladeş ara-

sında arabuluculuk rolüne girişmiş ve soruna 

uzun dönemli bir çözüm getirmeyi amaçlamış-

tır. Bankanın uzun dönemli çözümünde, yağış-

sız mevsimde akımı düzenlemek için, Nepal’de 

barajların inşası öngörülmekteydi. Aynı zaman-

da projelerin uygulanabilmesi için gerekli mali 

kaynağın, Banka tarafından sağlanacağı da be-

lirtilmekteydi. Ayrıca Kanada hükümeti de, İn-

dus nehri havzasındaki gibi, Dünya Bankası’nın 

himayesinde uzun dönemli bir projenin gerçek-

leşebilmesi için mali katkıda bulunmaya hazır 

olduğunu açıklamıştı. Ancak, ‘Havzanın Entegre 

Yönetimi’ adındaki Banka’nın planı, Bangladeş’in 

sorunu çözmek için sunduğu öneri ile paralellik 

göstermekteydi. Bu planla sadece yağışsız mev-

simde Ganj suları düzenlenmekle kalmayacak, 

aynı zamanda Nepal’deki barajlarla, havza ül-

keleri, büyük miktarlarda hidroelektrik enerjisi 

sağlayacaktı. Ancak Hindistan sorunun çözümü-

ne, Nepal’in de dahil edilmesiyle sorunun “ulus-

lararasılaşması” fikrini kabul etmemiştir.

Dünya Bankasının Ganj nehrinde, İndus hav-

zasında oynadığı role benzer bir rol oynayama-

masının nedenleri arasında; Banka’nın konuya 

yaklaşımının, Hindistan açısından müzakere için 

uygun bir zemin olmayan, Bangladeş’in teklifi ile 

neredeyse aynı olması ve artık 1970’li yıllarda, 

1950’lerden farklı olarak, Banka’dan Hindistan’a 

yapılan yardımın, rutin bir hal almasıydı. Bu ne-

denle, İndus Suları Andlaşması’nda Banka’nın 

uyguladığı “sopa ve havuç” stratejisi, Ganj nehri 

ile ilgili sorunda bir sonuç vermemiştir.42

Bangladeş’in sorunu uluslararasılaştırma çabala-

rı ise, Hindistan tarafından daima reddedilmiş-

tir. Esasen, hem klasik güç parametreleri olan 

askeri, iktisadi ve sonuç olarak siyasi açıdan zayıf 

olan, aynı zamanda ihtilaf konusu olan akarsu-

yun mansabında bulunması nedeniyle, fazladan 

zayıflık unsurlarını barındıran bir devlet olarak 

Bangladeş’in, bu güçlü komşusunu dengelemek 

için izleyebileceği başka bir politika da bulunma-

maktadır. Bu durumun farkında olan Hindistan 

ise, Bangladeş ile arasındaki bu eşitsiz ilişkiyi, 

başka devletlerin ya da daha doğru bir deyimle 

üçüncü bir tarafın müdahale ederek bozmasına, 

haklı olarak karşı çıkmıştır.

Hindistan, tıpkı İndus Suları Andlaşması’nda 

olduğu gibi, Ganj Suları Andlaşması’nın girişine 

de, bu andlaşmanın tarafları, başka konularda 

bağlamayacağı ve genel hukuk ilkesi yaratmaya-

cağı maddesini koydurmuştur.
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