“Su Savaþlarý”

Kimin Savaþý?

Tahir ÖNGÜR
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Ýki Sümer kent devleti, Lagash ve Umma arasýnda
4500 yýl önce sulamada kullanýlacak sularýn
paylaþýmý konusunda çýkmýþ olan savaþ, “Su
Savaþlarý”ndan söz eden herkesin deðindiði bir
olay. Son yüzyýlýn içinde de Nil, Ürdün, Ganj ve
Parana Irmaklarý, komþu ülkelerin çekiþmesine
neden olmuþtu.
Ama, bu hep de böyle olmadý.
Oregon Devlet Üniversitesi'nden Profesör Aaron
Wolf'a göre su için savaþýlabilmesinin "… yalýn
açýklamasý, suyun savaþmaya deðecek kadar
deðerli oluþudur. Birleþmiþ Milletler sýk sýk suyla
ilgili çatýþmalarý çözmek zorunda kalýyor.” O'na
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göre, akbabalarýn öldürülen Umma savaþçýlarýnýn
kellelerini almýþ uçarken kazýnmýþ olduðu bir kaya
anýtýyla bugüne kadar belgelenerek gelen Lagash
ve Umma arasýndaki savaþtan bu yana aslýnda su
için pek önemli bir savaþ olmamýþ; buna karþýlýk,
805-1984 yýllarý arasýnda suya iliþkin en az 3600
uluslar arasý anlaþma imzalanmýþ. Gerçekten de,
Aaron Wolf'un (1998) çalýþmasýna göre de suyla
ilgili iþbirlikleri, çatýþmalardan çok daha fazla. Ayný
ýrmaðýn kenarýnda yer alan ülkeler arasýnda 19181994 yýllarý arasýnda yaþanan 412 bunalýmdan
yalnýzca yedisinin suyla iliþkili olduðu belirtiliyor.
Reuters'ten Alister Doyle, siyasetçiler hep artan
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nüfus ve iklim deðiþikliði nedeni ile ortaya çýkan
su yetmezliðinin, bu yüzyýlda milyarlarca kiþinin
temiz içme suyuna eriþemediði dünyamýzda
çatýþmalara neden olacaðý uyarýsýný yaptýklarýný
anýmsatýyor. BM Genel Sekreteri Kofi Annan da
daha 2001'de “tatlý ve temiz su için þiddetli bir
yarýþýn oluþu gelecekte çatýþmalarýn ve savaþlarýn
kaynaðý olabilir” demiþti
Sýk hatýrlatýlan bir baþka þey de Ýngilizce'deki
"rival" (karþýt) sözcüðünün Latince'deki “ayný
ýrmaðý paylaþanlar” anlamý taþýyan "rivalis"
sözcüðünden geliþi.
Ama, baþka uzmanlar uluslararasý "su
savaþlarý"nýn olasý olmadýðý düþüncesinde.
Uluslararasý Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI)
Baþkaný Frank Rijsberman "Ýþbirliðinin yararlarý o
kadar büyük ki su için savaþýlacaðýný hiç
sanmýyorum" diyor.
BM Kalkýnma Programý (UNEP) yöneticisi Achim
Steiner ise suyun ileride çatýþma nedenlerinden
biri olabileceðini söyleyenlerden. O'na göre, ayný
ýrmaðý paylaþan ülkelerin sýnýrlarý bunun için aday:
"Üçüncü Dünya Savaþý'nýn sudan ötürü
çýkacaðýna inananlardan deðilim. Ama, su kýtlýðý
büyüdükçe çatýþma olasýlýðýnýn artacaðý da açýk".
Gerçekten de su kýtlýðý hýzla büyüyor. Rijsberman
geçen yýl, BM'in hazýrlanmasýný desteklediði bir
raporunda dünyada her üç kiþiden birinin suyun
kýt olduðu bölgelerde yaþadýðýný ve 2050 yýlýnda
suya talebin ikiye katlanacaðýný ve tarýmýn bütün
insanlarýn kullandýðý suyun yüzde 74'ünü
alacaðýný yazýyordu. Biyoyakýt üretmek için ek
bitkiler yetiþtirilmesi ve daha çok erozyon,
kuraklýk ve taþkýna neden olacak olan küresel
ýsýnma da, su saðlama olanaklarý üzerinde yeni
baskýlar yaratacak. Rapora göre, yine de iyi bir
planlama ile yeterli suya eriþmek olanaklý.
"Eðer iki ülke arasýnda bir savaþ çýkarsa, su bunun
15. nedeni olabilir" diyen Su Yönetimi Ýçin Üçüncü
Dünya Merkezi Baþkaný Asit Biswas, "Ama,
medyada yer almak istersem bunun en kolay yolu
bir su savaþýnýn Orta Doðu'da kopacaðýný
söylemem olur. Oysa, sudan ötürü çýkan son
savaþ binlerce yýl önce idi." Biswas'a göre
sorunlardan biri suyun, çoðu zaman petrol gibi,
yeniden kullanýlamayan bir ürün/mal olarak
görülmesi. Oysa örneðin Kolorado Irmaðý'nýn
suyu elektrik elde etmek, sulama ve kullaným suyu
elde etmek amacýyla yedi kez kullanýlýyor.
Ýsrail ile su anlaþmalarýný yürüten Filistin'li Shadad
Attilik "Orta Doðu'da su sorununu doðru
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koyamazsak bir savaþ çýkabilir. Su kýt ve konu su
olunca, bu yaþamsal" diyor. Bunu Filistinli birisinin
söylemesi anlaþýlabilir. Çünkü, Gazze kuþaðýndaki
yaþamsal akiferler kirletilmiþ ve saðlýk sorunlarý
yaratýyor: "Diþleri sararmýþ bir Filistinli
gördüðünüzde bilin ki o Gazze'den gelmiþtir"
deniyor.
Pensilvanya Üniversitesi'nden siyasal bilimci
Frederick Frey ise suyun “siyasal anlamda dört
temel önemi” olduðunu düþünüyor. “Su aþýrý
önemli, kýt, eþit daðýlmýyor ve paylaþýlmak
durumunda. Bu özellikler, suyla ilgili çatýþmalarý,
baþka kaynaklarla ilgili çatýþmalardan daha olasý
kýlýyor. Bu çatýþmalarý, nüfus artýþý ve suyu israf
eden ekonomik kalkýnma modeli kýþkýrtýyor. ”
Ülkeler arasýnda suyla ilgili çatýþmalar özellikle
ýrmaklar, göller, vahalar ya da kuyular için çýkýyor.
Örneðin, Kenya'da geçen yýl düzinelerce insan kýt
su ve otlaklardan yararlanmak için göçebelerle
savaþta öldü. Tamil Kaplanlarý hükümete karþý
ayrýlýkçý savaþlarýnda bent ve kanal kapaklarýný
kapatmakla suçlandýlar. 2006 yýlýnda Tamil
Kaplanlarý Kuzeydoðu Trincomalea bölgesindeki
hükümet denetiminde bulunan 60.000 nüfuslu
Kantalai kentine su saðlayan Maavilaru Barajý'nýn
kapaklarýný kapattýðýnda ateþkes bozulmuþ ve
bombardýmanýn da eþliðindeki iç savaþ kýzýþmýþtý.
Su yollarýna müdahale ile baþlayan bu
çatýþmalarda 500'den çok kiþi öldü.
Steiner'e göre su kýtlýðýndan en çok etkilenen
ülkeler zaten çatýþma içinde olan Çad, Sudan ve
Somali, biraz Etyopya, Pakistan'ýn bir bölümü,
güney Hindistan ve Çin.
Toronto Globe and Mail'den Thomas HomerDixon 1995'te DB Sürdürülebilir Kalkýnma Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Serageldin'in açýkladýðý bir
rapora deðiniyor. Rapora göre Orta Doðu, Kuzey
Afrika ve Hindistan ve Çin'i de kapsayan birçok
ülkede "su krizi" yükseliyor. Yakýn gelecekte su,
pek çok yerde tarým için toprak yetersizliðinden
daha büyük bir kýsýtlayýcý olacak. Su kýtlýðý ve
kirliliði birçok yoksul ülkenin ekonomik
geliþmesini kýsýtlýyor. Her 21 yýlda ikiye katlanan
küresel su talebi karþýlanamadýðý için doðan
toplumsal gerilimler gittikçe kötülemekte.
Serageldin'e göre gelecek yüzyýlýn savaþlarý
petrolden ötürü deðil sudan ötürü çýkabilir.
Oysa, Wolf'un incelemelerine göre, dünyada 1999
öncesi 50 yýl boyunca “su savaþý” olmamýþ; ama,
çeþitli ülkelerin arasýnda suyla iliþkili 37 askeri
eylem yaþanmýþ. Ýlginç olan bunun 30'unun Ýsrail
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ile komþularý arasýnda geçmiþ olmasý. Askeri
saldýrýlar arasýnda Ýsrail'in 1960'te Suriye'nin
Ürdün Nehri yukarý kesiminde baþlattýðý “Tüm
Araplar Ýçin Su” projesinin bir parçasý olan
çevirme yapýlarýný yýkýþý anýlabilir. Ortadoðu Barýþ
Süreci'nde Ýsrail'li görüþmecilerden olan Hidroloji
Profesörü Uri Shamir yine de þöyle söylüyor:
“Barýþ için bir siyasal niyet varsa, su sorunu bunu
engelleyemez. Ama, savaþmak için neden
arýyorsanýz, su size iyi bir fýrsat verir. ” Nitekim, ne
1923'te manda topraklarýnýn sýnýrlarý çizilirken ve
ne de 1948'de ateþkes hatlarý belirlenirken su
kaynaklarý göz önüne alýnmamýþtý. Gershon
Baskin'in deðerlendirmesine göre, Ýsrail 1993 yýlý
içinde Batý Yakasý akiferlerindeki kadar su satýn
almýþ ve yine de suyun mal oluþu Ýsrail'in ulusal
gelirinin %0,67'sini geçmemiþti. Su tek baþýna
savaþ nedeni olamazdý. Ama, izleyen
çatýþmalarda Filistin'in su kaynaklarýna el koymak
ya da komþu Arap ülkelerinin su yapýlarýna zarar
vermek Ýsrail'in bir bölgesel hegemonya taktiði
olarak kullanýldý.
Yoksa, iþbirliklerinin iþaretleri de çok. Ýndüs Nehri
Komisyonu da, Hindistan ve Pakistan
savaþtayken bile çalýþmalarýný sürdürmüþtü. Ýsrail
ile Ürdün, teknik olarak savaþtayken bile
1950'den beri Ürdün Nehri'nin yönetimi için gizli
görüþmeler yapýyor. Oxford Üniversitesi'nden
Julie Trottier'in (2004) “Su Savaþlarý”ný bir
hegemonik kavram, egemen sýnýflarýn
hegemonyalarýný pekiþtirmede yararlandýklarý ve
ýsrarla yaymaya çalýþtýklarý bir kavram olarak
nitelediði çalýþmasý da, özellikle Ýsrail siyasal
yaþamýnda Arap-Ýsrail çatýþmalarýnda suya nasýl
ayrý bir yer verildiði ve bazen gerçek dýþý
propagandalarla bunun nasýl canlý tutulmaya
çalýþýldýðý ortaya konuyor.
Buna karþýlýk, yenilen, baský altýnda tutulan taraf
olan Arap topraklarýnda su kýtlýðýný sürekli olarak
arttýrmak ve Araplarý bu topraklardan sürmenin bir
aracý olarak kullanmak, Araplar arasýnda da “su
savaþlarý” kavramýnýn yer etmesini
saðlayabiliyor.
Geleceðin “su savaþlarý”na gebe olduðunu
düþünenlerin, bu konuda kalýcý bir zaferin nasýl
saðlanabileceði üzerine düþünmesi de gerekli.
Stockholm Uluslararasý Su Enstitüsü'nden Anders
Jaegerskog "eðer bir nehrin tümünü
denetleyebilecek þekilde bölgeye egemen
olursanýz, orada yaþayanlara da su saðlamak
zorundasýnýz. Bir su savaþýnýn nasýl
kazanýlabileceðini düþünmek çok zor." diyor.
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Bunun gibi, uluslararasý iliþkiler uzmanlarý,
özellikle de Toronto Üniversitesi Barýþ ve Çatýþma
Programý araþtýrmacýlarý geçmiþ savaþlarda
yaþanan yenilenemeyen doðal kaynaklarýn
talanýnýn, yenilenebilir kaynaklar için geçerli
olmadýðýný düþünüyor. Tarihte ve günümüzde
dolaysýz biçimde yenilenebilir kaynaklar için
çýkmýþ bir savaþ örneði yok. Komþu bir ülke suyu
ve tarým topraklarýný alýp götüremiyor. Öte yandan
ekonomileri yenilenebilir kaynaklara çok baðýmlý
ülkeler genellikle oldukça yoksul ve saldýrýda
kullanabilecekleri ordu ve silahlara sahip olmalarý
da çok zor. Bu nedenlerle su gibi yenilenebilir
kaynaklar için savaþ çýkmasý olasýlýðý daha düþük.
Nehirlerin paylaþýmý buna istisna oluþturuyor.
Dünya nüfusunun yaklaþýk olarak %40'ý birden çok
ülkenin paylaþtýðý 263 nehir havzasýnda yaþýyor.
Bu havzalarýn üçte ikisinde ortak su yönetimine
iliþkin bir anlaþma yok. Konu ilk bakýþta
göründüðünden daha karmaþýk da olsa, bu
havzalarda “su savaþý” riski hýzla artýyor. Akýþ
yönündeki ülkeler ulusal varlýðýný belirleyecek
kadar bu suya baðýmlý ise; kaynak tarafýndaki ülke
suyun akýþýný kýsýtlamak durumunda ise; iki ülke
arasýnda tarihten gelen bir çatýþma kültürü varsa
ve en önemlisi, akýþ tarafýndaki ülke askeri açýdan
daha güçlü ise risk yüksek. Dünyada bütün bu
koþullarýn geçerli olduðu havza ise çok az. En tipik
örnek Nil. Mýsýr nehrin suyuna çok baðýmlý,
tarihsel olarak havza yukarýsýndaki komþularý olan
Sudan ve Etyopya ile çatýþadurmuþ ve ötekilerden
çok daha güçlü. Açýkçasý Mýsýr Nil'den
yararlanabilmek için birçok kere savaþa
yaklaþmýþ da.
Ancak, Ganj Nehri'ndeki durum daha geçerli.
Hindistan þimdilerde burada büyük Farakka
Barajý'ný kuruyor ve bu, akýþ aþaðýsýndaki
Bangladeþ'in tarým alanlarý, balýkçýlýk alanlarý ve
köylerinde yýkýcý etkiler doðuracak. Yine de burada
bile savaþ olasýlýðý zayýf. Ayný durum, Mekong,
Ýndüs, Pirana ve Fýrat için de geçerli.
Gerilim yaratmaya yatkýn giriþimler daha çok baraj
yapýmlarýyla or taya çýkýyor. Yapýlan bir
deðerlendirmeye göre 5 kýtada 51 ülkenin ilintili
olduðu böylesi havzalar var. Postel ve
Wolf(2001)'in hazýrladýðý harita bu havzalarý
gösteriyor. Siyahýmsý renkli olan havzalar risk
altýndaki havzalar. Koyu kýrmýzý renkle gösterilenler
çatýþma ya da anlaþmalara konu olan havzalar.
Sarý renkli alanlar uluslararasý havzalar.
Chietigj Bajpaee'nin hazýrladýðý bir rapora göre,
yeni yüzyýlda bu gerilimlerde Asya öne çýkacak
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gibi. Asya'da, 57 ülkeler arasý su havzasý var.
Orta Asya, Güney Asya ve Mekong Havzasý en
gergin bölgeler. Orta Asya'da Hazar Denizine
kýyýsý olan ülkeler arasýndaki sýnýr sorunlarý ve
Siri Derya ve Amu Derya nehirlerinin sularýnýn
kullanýmýnda kaynak bölgesi ülkeleri olan
Kýrgýzistan ve Tacikistan ile akýþ aþaðý ülkeler
olan Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan
arasýndaki gerilimler baþý çekiyor. Güney

Asya'da, Wular Barajý ile ilgili HindistanPakistan gerilimi, Farraka Barajý ile ilgili
Hindistan-Bangladeþ gerilimi ve Mahakali
Irmaðý Anlaþmasý ile ilgili olarak ta HindistanNepal gerilimleri önemli. Güneydoðu Asya'da
Mekong Irmaðý'ný denetleyecek olan barajlar
yapmaya kalkýþan 6 ilgili ülke, Kamboçya-ÇinLaos-Mynamar-Tayland-Vietnam arasýnda
gerilimler çýkýyor.

Bu bölgelerde, bu anlaþmazlýklarý yönetmek üzere
oluþturulan 1957 Mekong Irmaðý Komitesi ve onu
izleyen Mekong Irmaðý Komisyonu; Hindistan ve
Pakistan arasýnda yapýlmýþ olan 1920 Sarada,
1954 Kosi ve 1959 Gandak anlaþmalarý; yine
Hindistan ve Pakistan arasýnda 1960'ta yapýlan
Ýndüs Irmaðý anlaþmasý; 1977 tarihli HindistanPakistan Ganj Irmaðý anlaþmasý; ve KazakistanÖzbekistan arasýnda baðýtlanan 1988 tarihli “Siri
Derya Havzasýnýn Su ve Enerji Kaynaklarýnn
Kullanýmý Anlaþmasý” her þeyi çözemeyen
geliþmeler oldu.
Olasý bir su çatýþmasýna aday bir bölge de Çin'den
doðup Myanmar ve Tayland'a akan Salween
Irmaðý. Üç ülkenin de barajlar ve kalkýnma
projeleri var. Ama aþaðýdaki iki ülke bir þey
yapamazken, yeni süper güç Çin suyu
paylaþmaya yanaþmýyor. BM'in 1997
uluslararasý sular konvansiyonunu imzalamamýþ
olan üç ülkeden biri olan Çin'in Tibet'teki
kalkýþma, Bangkok'taki afyon üretimi ve aþýrý
artan nüfusundan ötürü de sýkýntýlarý var. Bu
örnek, su kýtlýðýnýn aslýnda var olan anlaþmazlýklar
ve gerilimlere ek bir etken olduðunu gösteriyor.
Mekong Havzasý en çok sayýda insaný ilgilendiren
en gergin yörelerden biri. Asya Kalkýnma Bankasý

Mekong alt havzasýnda 1992'de ticaret ve iletiþim
aðlarýyla bir kalkýndýrma giriþimi baþlatmýþtý. Altý
ülke arasýnda elektrik aðý kurulacaktý. Mekong
Havzasý 6 milyon kilometre kare alana sahip ve
burada 240 milyon kiþi yaþýyor. Tibet Plato'sunda
doðan 4880 km uzunluklu Mekong Çin'in Yunnan
Bölgesi, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve
Vietnam'dan geçip Güney Çin Denizi'ne boþalýyor.
Dünyada iç sulardan elde edilen balýðýn %20'si
buradan elde ediliyor. 70 milyon kiþi de besin, su
ve ulaþýmýný bu ýrmaktan saðlýyor.
Çin elektriðinin %60'ýný hidrolikten saðlýyor ve çok
sayýda büyük baraj projesi var. Bunlarýn
büyüklerinden bazýlarý da Mekong Havzasý'nda.
Burada, ilki 1996'da tamamlanan Manwan Barajý
olan birbirini izleyen sekiz büyük baraj yapýlacak.
Bunlar yapýldýðýnda havzanýn aþaðý ülkelerinde
çok önemli kayýplar olacak. Çin bu giriþimleri ile,
ilgili ülkelerle iþbirliðine yanaþmadýðý gibi, bilgi
vermekten bile kaçýnýyor. Bu durum öteki ülkeleri
de kendi projelerini yaþama geçir me
doðrutusunda zorladý.
Geçmiþte, üç güney Asya ülkesi PakistanBangladeþ-Nepal, Hindistan ile su konusunda
çatýþmalar yaþadý. Dünyanýn “Kutsal Sular”
bölgesi, “Kutsal Savaþlara” itildi. Aralarýnda 1960
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Ýndus Irmaðý Anlaþmasý olsa da akarsularýn
kaynak kesimlerinde egemen olan Hindistan hep
Pakistan'ýn suçlamalarýný göðüslemek zorunda
kalýyor. Hindistan, doðusundaki Çin-BangladeþNepal ile de, Amazon'dan sonra dünyanýn en çok
su akýtan akarsu sistemindeki uygulamalarýndan
ötürü gerginlikler yaþýyor. Mahakali Irmaðý
üzerinde Tanakpur Barajý'nýn yapýmý 1998'de
gerilimi arttýrdý. Hindistan'dan Bangladeþ'e tam 54
ýrmak akýyor. Baþka sýnýr anlaþmazlýklarýnýn
yanýnda bu suya yaþamsal baðlarý olan
Bangladeþ ve Hindistan her þeyden önce
aralarýndaki sýnýrýn 180 km'lik bölümünü
oluþturan Ganj Irmaðý kýyýlarýna beton setler
yaparak karþý tarafta erozyona neden olmakla
suçluyorlar, birbirlerini. Hindistan'ýn 1970'te
yaptýðý Farraka Barajý'nýn Bangladeþ'e akan suyu
azaltmasý da bir baþka gerilim nedeni. Bangladeþ,
Hindistaný Yukarý Ganj'daki akým verilerini
kendisine vermeyip taþkýnlarýn zararlarýnýn
önlenebilmesini engellemekle suçluyor. Son
olarak Hindistan'ýn iki büyük ýrmak arasýnda su
aktarýmýna yönelik 15 milyar dolarlýk projesinin
de, Bangladeþ'in Brahmaputra ve Ganj
ýrmaklarýndan bugünküne göre çok daha az su
alabileceði kaygýsýndan doðan bir gerginlik var.
Çin'in Tibet ýrmaklarýndan GD Asya'ya su çevirme
planlarý da bu dört ülkeyi birlikte endiþelendiriyor.
Kýsacasý Asya'lýlarýn %20'si zaten yeterli suya
eriþemezken, kýtadaki 60 kadar su havzasý da
ülkeler arasý gerilimlere konu ya da buna aday.
Güney Afrika'da Bostwana ve Namibya da
defalarca çatýþmanýn eþiðine geldiler, su
yüzünden. Kuzey Afrika'da Kaddafi Libya'sýnýn
fosil sularý tüketmeye baþlamasý baþta Cezayir
olmak üzere komþularýný germeye baþladý.
ABD ve Meksika arasýnda Kolorado Irmaðý
suyunun paylaþýmý konusunda süregelen
anlaþmazlýklar var.
Bütün bunlarýn yanýnda Mezopotamya'nýn yaþam
suyu Fýrat ve Dicle Irmaklarý üzerinde Türkiye'nin
art arda kurduðu barajlar da, gelecekte su savaþý
çýkarmak için olasý nedenler arasýnda sayýlmaya
baþlandý. Orta Doðu'nun yeraltý kaynaklarýný
paylaþmak için her türlü insanlýk dýþý eylemden
kaçýnmayan küresel kapitalizm, gelecekte bu
sularý egemenlik politikalarýnýn gereklerine göre
savaþ ya da barýþ nedeni olarak kullanmak üzere,
dillendirmek ve ilgiyi diri tutmaya kararlý
görünüyor.
Su kýtlýðýna, dolayýsýyla olasý su savaþlarýna karþý
yapýlabilecekler var, kuþkusuz. Bunlarýn baþýnda
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dünyadaki su tüketiminin %70'nin gerçekleþtiði
tarýmda sulama verimliliðini arttýracak geleneksel
ve yeni teknikleri yaygýnlaþtýrmak geliyor.
“Su savaþlarý”ný gündemde tutmaya, dünyanýn her
yerinde egemenlik kurmak ve bunu sürdürmeye
kararlý olan emperyalizm, siyasal ve kültürel
hegemonyasýný sürdürmenin önemli bir aracý
olarak kullanýyor “su savaþý” hayaletini.
Ama, hiç kimse su kýtlýðýnýn, yüzmilyonlarca kiþiye
besin ve hijyen saðlanamamasýna, çok büyük
insan topluluklarýnýn yoksullaþmasýna neden
olduðuna, salgýn hastalýklardan kýrýlmasýna,
toplumsal huzursuzluk ve þiddetin yayýlmasýna,
göçlere neden olduðundan söz etmekten ýsrarla
kaçýnýyor. Su nerede kýtsa orada devasa projelerle
baraj ve sulama yapýlarýný dayatýyor, bunu finanse
ediyor gibi yapýp o ülkeleri daha da borçlandýrýyor,
su çevriminin düzenini bozuyor, insanlarý
topraklarýndan ediyor. Dayattýklarý kütlesel
endüstriyel tarým ise aþýrý gübre ve ilaç kullanýmýný,
aþýrý sulamayý, sularýn giderek tuzlanmasýný,
topraklarýn artýk ýrmaklardan beslenememesini,
tuzlu sularla çoraklaþmasýný, … yýkýmý dayatýyor.
Fazla üretim yüzmilyonlarca yetersiz beslenene
ulaþmýyor da, borsa fiyatlarýna göre bazen denize
dökülüyor.
Yine hiç kimse asýl savaþýn yeterli nitelik ve
nicelikte suya eriþemeyen halk kesimleri ile “su
tüccarlarý”, sudan rant saðlayanlar arasýnda
baþladýðýný kabul etmek istemiyor. Tersine küresel
kapitalizm, dünyanýn bütün kentlerinde su
saðlama, iletme ve daðýtma iþletmelerini
özelleþtirip suyu pahalýlaþtýrmayý, dünyanýn bütün
akarsularýný özelleþtirip suya eriþime fiyat biçmeyi,
her yerde endüstrinin kirlettiði suyu kamu
kaynaklarýyla temizlemeye, suyu her yönüyle
ticarileþtirmeyi hýrsla sürdürüyor.
Binlerce yýldýr yaþanmayan su savaþlarý,
kapitalizmin egemen olmasýyla kapýya dayanmýþtý.
Þimdi, küresel kapitalizm bunu bir tehdit, bir silah
olarak ta kullanýyor, komþu ülkeleri birbirine
düþürüp egemenliðini pekiþtirmeye çalýþýyor.
Bunun için “Su Savaþlarý”nýn kapýda olduðu
inancýný yaymaya ve pekiþtirmeye çalýþýyor.
Hayýr, asýl “su savaþý” suyun ticarileþtirilmesine
karþý çýkan halklarla, suya el koymaya kararlý
kapitalistler arasýnda baþladý bile. Bolivya'da,
Brezilya'da, Arjantin'de, Hindistan'da, Güney
Afrika Cumhuriyeti'nde, Ýtalya'da, Ýstanbul Maden
Mahallesi'nde, Çorlu'da, Beyþehir'de, Rize'de,
Munzur'da, Hasankeyf'te bu savaþýn örnekleri
izleniyor. Bu savaþ kanlý, bombalý deðil; ama, çok
kararlý ve örgütlü olacak.
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