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• Hava Hukukunun as ıl adı Sivil Havacılık hukukudur. Kapsam ı
'içinde, değişik hukuk dallanııın ilgi alanına giren konular bulunması sebebiyle, kanşık gibi görünmesine kar şın Hava Hukuku, kanşık değil ancak karmaşık bir hukuk dandıı-.
Günümüz hukuk kaynaklarına temel oluşturan meraklı Roma
Hukukçuları, en sonunda havaya da.merak sarm ışlar ve şu sorulann cevabını aramışlardı;
Hava. Res Commu.nis (müşterek) midir?, yoksa Res Nullius (Hiç
Kimsenin Olmayan) mıdır?
Romalılara göre, Hava sabiplenemez. 0 zaman herkese ait (Res
ndan teCornnlinus)tir. Günümüzde de, bir takım gazlarm karışımı
şekkül eden ve tenefl'üs ettiğiniiz havanı
n; müşterek yani herkese
ait olduğu kabul edilir ve bu konuyla medeni hukuk, ticaret hukuku, idare hukuku ve çevre hukuku ilgilenmektedir. Hava hukuku
ise, içinde uçulabilen ve haberle şilebilen hava sahası ile ilgilenir ve
havadan ağır cisimlerin uçurulması ile önem kazanmıştır. Bu nedenle Hava Hukukunun tarihi bir bakıma blon1n uçurulmas ı
ile başlamış, uçaklarla uçabilme imkanı doğduktan sonra havacilığın gelişmesi ile birlikte kendisi de ğelişmiş ve halen geli şmekte
olan eni bir hukuk dalı olarak hukuk düzeni içinde vazgeçilmez yerini almıştır.
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ın ciddi bir ş ekilde Hava Hukuku açrs ı ndan ilk defa
Balonlar
ı n Paris ku şatması s ırasında,
kullanılma ı , 1870 yılı nda Almanlar
Fransızlar tarafından ta şraya haber gönderilmesi ve baz ı insanlann kaç ırılm.sı amacıyla gerçekleştirildi. Bu balonlar, sevk ve idaına göre kabiliyeti olmayan sadece yönlendirilmesi hava ko şullar
re ayarlanabilen tipte balonlard ı (Bu arada balonu icad eden Mongoliiye karde şleri birer havacı olarak saygıyla anı yoruz). Daha sonra sevk ve idare kabiliyeti olan balonlar (ZEPELLIN), ilk kez birinci Dünya Ş avasmda Almanlar tarafmdan kullan ılmıştır.

Balonlar
ın bu şekilde sava şlarda kullanilabileceğinin anla şılı n LA HAYE kentinde, "T. La
ması üzerine, 1899 y ıhnda Hollanda'n
Haye Barış Konferansı' adını taşıyan ve Balonlardan mermi atılmasının yasaklanmasına ili ş kin bir beyanname imzaldnm ıştır. İlk
ı takiben (Yine saygıyla anmalıyı z ki; ilk uçaklar
uçağı n yapımın
1904 yılında hemen hemen aynı zamanlarda Amerikal ı WRIGHT
karde şler ve • Fransı z BLERIOT tarafindan yap ılmıştır.) uçu şun
gerçekleşmesi ile, o ana kadar dü ş ünülmeyen bir sorun ortaya ç ıkn barışçıl maksatlarla kullan ılacağı düşütı, zira daha önce, uça ğı
nülüyordu. Sorun ş uydu; hava sahalarının hukuki statüsü ne olacaktı?- Uçaklar barışçıl amaçlarm dışında kullanılırsa ne olacaktı?
Nitekim korkulan kı sa süre sonra ba ş gelecekti. 1914'de I. Dünya
ışçıl olmayan makkacak ve süratle geli şen havacılik bar
Şavaşı çı
satlarla da kullanılacaktı
nBu gelişnieler yan ında 1907 yılında II. LA HAYE konferansı
kaian
alınarak
ın yasaklanması
da, Bal onlardan mermi at ılmasın
ıldı
uluslararasi bir düzenleme yap . Daha sonra 26 Temmuz 1913
yılında, Frans ızlarla Almanlar imzalad ıkları bir anlaşmayla, hava
ı n sirsahaların
ı n hukuki statüleri ile ilgili olarak, hava sahaların
best olduğuna dair karar ald ılar. Burada hava sahas ı serbesttir
denmekteydi. Bu anla ş ma havacılıkla ilgili ilk anla şma olarak kabul edilmektedir.
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Bu anlaşman
ın yapılmasından sonra ortaya yeni bir sorun ç ıkıyor ve deniyor ki; hava sahas ı serbest mi olmalıdır yoksa, devlet
egemenliğinde mi olmalıdır? Hava sahasi serbest olursa; o zaman
nda
isteyen devletin uçağı istediği gibi gelip geçebilir. Hava sahası
nda ilgili devletin kuralegemenlik söz konusu olursa, hava sahası
lan geçerliolur.
Hava sahasımn hukuki statüsü hakkmdaki görü şler ikiye aynlıyor;
1. Hava sahasuun serbest olduğunu savunan görü şler,
2. Hava sahasının devlet egenieıiliğine tabi olduğunu savunan
görüşler.
Fransız hukukçular önce hava - sahası serbesttir demi şler sonra
r getirmi şlerdir. Yabu serbestiye Eyfel kulesi yüksekliği kadar sını
300
metre)
kadar devletin
(Yaklaşık
ni Eyfel Kulesi yüksekli ğine
egemenliği olsun, bundan yukansmda olması n diyorlar. Doktrinde
serbestlik görü şü pek tutulmuyor. Bugün kabul gören görü ş , hava
sahasııım devlet egemenliğine tabi olduğunu savunan görü ştür.
Birinci Dünya Sava şı bittikten sonra 1919 Paris, 1926 Madrit
(Ibero-Amerikan) ve 1928 Havana (Pan-Amerikan) anla şmaları ile
egemenlik görüşü teyit ediliyor. Daha sonra yap ılan uluslararas ı
na alımanlaşmalar biL görüş doğrultusunda haz ırlanıp imza altı
yor.
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