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Sürekli “su k›tl›¤›”ndan bahsedenler, kirlenmeden
kaynaklanan suyun kalitesindeki bozulmadan hiç söz
etmiyorlar. ‹çilebilir kalitedeki tonlarca temiz suyu sanayi
üretiminde kullanan flirketlerin su hakk›m›za sald›r› bununla
da kalm›yor.
Tertemiz ald›klar› suyu üretim süreçlerinde kirletip, ar›tmadan
tekrar do¤aya geri veriyorlar. Böylece, kulland›klar› sudan
çok daha büyük miktarlarda yer alt› ve yer üstü suyunu
zehirleyerek halk›n sa¤l›¤›n› ve ekosistemin varl›¤›n› tehlikeye
at›yorlar.
Bir yandan çevre ve ekosistemi önemsiyor görünüp, bir
yandan da “nehirlerimiz bofla (denize) ak›yor” diyerek

tutars›zl›klar›n› ortaya koyuyorlar. Oysa, biz insanlar su
kaynaklar›n›n varl›¤›n› ve kalitesini korumay› baflar›rsak
ekosistemi var etmeye devam edebiliriz.
Hindistan’da ayn› nehrin üzerine 8 baraj infla edildikten
sonra “nehrin denize ak›fl› önlenmifl” ama ortada nehirden
eser bile kalmam›flt›r. Rusya’daki Aral gölü de sözde “çevreci”
anlay›fltan pay›n› alm›fl ve bugün tamamen kuruma noktas›na
gelmifltir.
“Nehir bofla akmas›n” demek; su hakk›n› piyasaya teslim
etmek ve bu en temel hakk› parayla ölçmeye kalkmak
akarsular›, halklar›n yaflam›n› ve tüm ekosistemi yeryüzünden
tamamen silmektir.

‹nsanlar›n d›fl›nda kalan ve suya ba¤l› yaflam›n› sürdüren
ama paray› yaflam›nda kullanmayan, bilmeyen, tan›mayan
di¤er canl›lar ne yapacak?
Onlar›n suya eriflememeleri sonucunda yok olmalar› neye
mal olacak? Eksikliklerin yarataca¤› sorunlar› paraya vurmak,
para ile ölçmek olas› m›?
Ergene havzas›n›,
Gediz nehrini, Porsuk
çay›n›, Menderes
havzas›n› para ile geri
getirebilir miyiz?
Suyun parasal de¤eri
yoktur, de¤ersiz
oldu¤u için de¤il
tersine de¤erine paha
biçilemeyece¤i için
parayla ölçülemez.
K›sacas› suyu paraya
vurmak zor bir ifltir;
bu anlamda suyun
yönetimi, flirketlerin

kâr histerisine terk edilemeyecek önemdedir. Çünkü suyun
özellefltirilmesi k›tlaflmas› demektir.
Su k›tl›¤› ise;
- Kad›nlar için; daha uzun yollar kat etmek,
- Bebekler ve çocuklar için; minik bedenlerin h›zla su
kaybetmesi ve su kirlili¤i yüzünden ölmek,

- Köylüler ve yoksul
halklar için; açl›k ya
da tüm insan, hayvan
ve bitkiler için; ölüm
demektir. Çünkü canl›
yaflam için gerekli
olan suyun yerine
geçebilecek baflka s›v›
yoktur.
Suyu
özellefltirmeyerek,
suyun ticarileflmesine
karfl› hep birlikte
mücadele ederek k›tl›¤›
bollu¤a çevirebiliriz.
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EKOS‹STEM‹ VE ÇEVREY‹ DÜfiÜNDÜKLER‹N‹ SÖYLÜYORLAR AMA!

YA PARAYI B‹LMEYEN / KULLANMAYAN CANLILAR NE OLACAK?

Fatma Sultan Yaman, ‹stanbul/fiakir Demir ‹lkö¤retim Okulu, 7-A, “fiehri Terk”, suluboya ve püskürtme, 50x30
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Yer üstünde mevcut su kaynaklar›m›z› tüketip bitirdiler, yetmedi.
fiimdi de yer alt› su kaynaklar›m›za göz diktiler. S›ra, nehirlerimizin
yollar›n› de¤ifltirmeye geldi. Yer alt› sular›n› da çekerek su havzalar›na
ve bütün akarsulara can veren kaynaklar›n kurumas›na yol açacaklar.
Kentsel su sistemlerine “etkili ve verimli” k›lmak için neler yapacaklar?
Yaln›zca dereleri, gölleri ve barajlar› de¤il, flehirlerdeki su da¤›t›m
flebekelerini, ‹SK‹’leri, ASK‹’leri de flirketlere satacaklar.
fiirketlerin tek hedefi daha fazla kâr etmektir.
Daha fazla kâr etmek ise, ancak bir yandan suyun fiyat›n› sürekli
art›r›rken, di¤er yandan da maliyetleri en aza indirmekle mümkündür.

HAYIR!

K›rlardaki dereleri, gölleri, göletleri de sat›fla ç›kar›yorlar.
Bugüne kadar Sulama Birlikleri ile çiftçilere satt›klar› suyu flimdi
flirketler arac›l›¤›yla satmak için yasalar haz›rl›yorlar.
Sulama Birliklerinin görevlerini Devlet Su ‹flleri’ne, sonra da suyu
çiftçilere sats›n diye flirketlere devredecekler.
fiirketler çiftçinin tarlas›na kontörlü su sayaçlar› koyacak, su paras›n›
ödeyemeyen çiftçi ürününü sulayamayacak ve mahsul tarlada kuruyacak.
Mazot, tohum, zirai ilaç, gübre kredilerinden sonra küçük çiftçiler,
art›k su için de kredi almaya, borçlanmaya bafllayacak.

Su flirketleri ile hükümetlere göre susuzlu¤un temel sebebi
halklar›n, küçük çiftçilerin afl›r› su kullanmas›. Halk›n suyunu
yüksek paralar karfl›l›¤›nda yine halka satmaya ve bu yolla
su kullan›m›n› azaltmaya “kentsel su mutabakat›” diyorlar.
Su temel bir insan hakk›d›r. Suyun vazgeçilmez özelli¤inden
dolay› tüm canl›lar›n yeterli miktar ve kalitede suya eriflimi
sa¤lamak zorundad›r. Oysa bugün bu hak siyasi iktidar eliyle

yok say›l›yor. Siyasi iktidar; suyu özellefltirmek, flirketler
eliyle satmak için çabal›yor ve suyun sahipleri olan tüm
canl›lar› büyük su flirketlerinin müflterileri haline dönüfltürmek
için u¤rafl›yor. Halk›n verdi¤i vergiler ve di¤er devlet gelirleri
art›k alt yap› yat›r›mlar›na, yani halka “yol, su elektrik”
olarak dönmüyor, döndürülmüyor. Çünkü flirketlerin kasalar›na
para aktar›yorlar.

SONUÇ

1) Üretim maliyetlerini karfl›layamayan küçük çiftçiler ellerindeki topraklar› büyük flirketlere veya

de¤iflik yap›lara satmak zorunda kalacaklar. Yaflamak için kentlere göç edecekler. Kentlerde iflsizlik

artt›kça, yoksullaflma -sadece iflsizler aras›nda de¤il çal›flanlar aras›nda da- h›zlanacak. Yoksullaflma

yay›ld›kça, su kontörü alamayanlar›n bir yandan say›s› artarken, di¤er yandan da suya eriflimleri

azalacak. Suya eriflim azald›kça baflta bebekler ve çocuklar olmak üzere yoksul halk aras›nda

hastal›k ve ölümler artacak.

2) Ayr›ca, tar›msal sulaman›n bedeli piyasa fiyatlar›na göre belirlendi¤inde tar›msal g›da ürünlerinin

maliyetleri ve sat›fl fiyatlar› da yükselecek. Mevcut yetersiz beslenmeye ek olarak, paras›zl›¤a

dayal› açl›k da gündeme gelecek.

BUNA ‹Z‹N VERECEK M‹Y‹Z? H
A
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“KENTSEL SU MUTABAKATI” ‹Ç‹N

HANG‹ ARAÇLARI KULLANACAKLAR?

SADECE KENT SULARINI MI SATIfiA ÇIKARDILAR?

“KENTSEL SU MUTABAKATI” ‹LE NEY‹ KASTED‹YORLAR?

Ceyda Ça¤layan, Bursa/Özel Tan Okullar›, 8-B, “Çok Geç Olmas›n”, guaj, 30x50
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Kirli ifllerinde kullanacaklar› enerjiyi artt›rmak için;
Daha fazla kâr etmek için;
Küçük çiftçilerin suya eriflimini engelleyip, küçük
çiftçili¤i ortadan kald›r›p, tar›m› flirketlefltirmek için;
Evlerimizde yaflamak için ihtiyaç duydu¤umuz suyu
hem k›s›tlay›p hem de pahal›laflt›rarak buradan elde
ettikleri tasarrufu sanayi flirketlerine kulland›rmak
için...

Evet,
fiirketlerin kâr›n› artt›rmak için de¤il ama halk›n ve
tüm canl›lar›n yaflam› için gereken su bir HAKTIR!
Mücadelemiz, Türkiye’de ve dünyada ticari bir mal
olarak de¤il; bir yaflam hakk› olarak suya eriflimi
olmayan tek bir kifli ve canl› kalmay›ncaya kadar
devam edecektir.

Bu mücadelenin ilk ad›m›, 16-22 Mart 2009’da
‹stanbul’da yap›lacak 5. Dünya Su Forumu’na ve
dolay›s›yla suyu ticarilefltirmek için u¤raflan flirketlere
ve onlar›n destekçilerine karfl› bir araya gelerek
at›lacakt›r.

Halk›n suyunun ticari bir mal de¤il, temel bir hak
oldu¤unun savunulaca¤› bu mücadelede gelin hep
birlikte olal›m.

SUYU NEDEN SATIYORLAR?

Su fiirketleri - Enerji fiirketleri - Tohum Tekelleri -
‹nflaat ve Finans fiirketleri; k›sacas› sanayi ve hizmet
üretimi yapan bütün flirketler.
Ve onlar›n uluslararas› kurulufllar›:
Dünya Su Konseyi (WWC), Dünya Su Forumu (WWF),
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankas›, G7 ve
G8 Hükümetleri, Birleflmifl Milletler (BM) vb.

Onlar, sular› koruyamayanlard›r. Suyu insanlar ve
di¤er canl›lar yarar›na do¤ru yönetemeyenlerdir.
Onlar bizi susuz b›rakarak terbiye etmeye çal›flan ve
böylece su özellefltirmelerine toplum deste¤i
sa¤lamay› uman iktidarlar ve yerel yönetimlerdir.
O yüzden, y›llard›r flehir suyundan mahrum b›rakt›klar›
mahalle ve semtleri birdenbire hat›rlay›verdiler.
O yüzden son günlerde bu mahallelere s›k s›k “size
su getirece¤iz” müjdeleri veriyorlar.
Ama bunu neden bugüne kadar yapmad›klar›ndan ve
bugün nas›l yapacaklar›nadn hiç bahsetmiyorlar...

SUYUN T‹CARETLEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR PLATFORMU

SUYUMUZU SATANLAR VE fi‹RKETLER‹N

DE⁄‹RMEN‹NE SU TAfiIYANLAR K‹MLER?

ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya
gibi “kalk›nm›fl” ülkelerde temiz suyun %59’unu sanayi ve
hizmet flirketleri kullan›yor. Bunlar sözde “kalk›nm›fl ülkeler”
ama, bu ülkelerde de milyonlarca iflsiz ve geçimlik topra¤›n›
flirketlere kapt›rmamak için mücadele eden yüz binlerce
küçük çiftçi var. Yani, “kalk›nmak” halk›n de¤il, flirketlerin
zenginleflmesi anlam›na geliyor.

Ekvador’un Guayaquil kentinde suyu etkili ve verimli

hale getirmek ad›na, flehir suyu özel flirketlere sat›ld›.

“Su özellefltirmesinin ard›ndan, belediye su hizmetlerinde
çal›flan iflçi, mühendis ve teknisyenlerin yüzde 80’i iflten
ç›kar›ld›. ‹flten ç›kar›lanlar›n yerine özel ifl bürolar›ndan
kiralanan geçici, güvencesiz, çok düflük ücret ödenen
kadrolar istihdam edildi.” (Cesar Cardenas).

BUNLARI B‹L‹YOR MUSUNUZ?
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Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu • Kamu
Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu • KESK
‹stanbul fiubeler Platformu • Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i • Türk Tabipleri Birli¤i/‹stanbul
Tabip Odas› • ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas›  • Çiftçi Sendikalar› Konfederasyonu
• ‹stanbul Barosu • ‹stanbul Eczac› Odas› • ‹stanbul
Difl Hekimleri Odas› • ‹stanbul Veteriner Hekimler
Odas› • CHP ‹stanbul ‹l Örgütü • EMEK Partisi
‹stanbul ‹l Örgütü • Emekçi Hareket Partisi • ÖDP
‹stanbul ‹l Örgütü •SHP ‹stanbul ‹l Örgütü •TKP
‹stanbul ‹l Örgütü •Su Politik •Munzuru Koruma
Kurulu •Dayan›flma Evleri •Ezilenlerin Sosyalist
Platformu •Çorlu Su Yaflamd›r Platformu •GDO’ya
Hay›r Platformu •Halk Cephesi •Halkevleri ‹stanbul
fiubeleri •Ö¤renci Kolektifleri •Ekoloji Kolektifi
•SOS Çevre Gönüllüleri Platformu •Marmara Çevre
Platformu •‹dil Kültür Merkezi •Birleflik Metal-‹fl
Sendikas› •Petrol-‹fl Sendikas› •Enerji Yap› Yol
Sendikas› •Çevre Hukuku Derne¤i •DO⁄ADER
•Gülensuyu Gülsuyu Güzellefltirme Derne¤i
•Üniversite Ö¤retim Üyeleri Derne¤i •Veteriner
Halk Sa¤l›¤› Derne¤i •Kald›raç Dergisi •‹vme Dregisi
•‹flçi Gazetesi •Dikili Belediyesi

• Resimler, “Kent ve Su - fiener Özler Mimarl›k ve Çocuk Resim
Yar›flmas›-2”den al›nm›flt›r.


