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5. DÜNYA SU FORUMU’NA KARfiI ‹STANBUL B‹LD‹RGES‹

Bizler, 16-22 Mart tarihlerinde,
‹stanbul’da toplanan 5. Dünya Su
Forumuna ve onun Türkiye ve dünyadaki
iflbirlikçilerine karfl› 15-22 Mart 2009
tarihleri aras›nda miting, bas›n
aç›klamalar›, su üzerine çeflitli çal›fltaylar,
genifl kat›l›ml› toplant›lar ve düzenleyen
Suyun Ticarileflmesine Hay›r Platformu
olarak:

Nisan 2008’den bu yana toplumsal yarar
temelinde sürdürdü¤ümüz Karfl› Forum
çal›flmalar›m›zda, halklara ve tüm canl›
yaflama yönelik bir sald›r› olarak
gördü¤ümüz suyun ticarilefltirilmesine
karfl› suya sahip ç›kman›n ancak örgütlü
bir mücadele ile mümkün olaca¤›
görüflünden hareket etti¤imizi;

bu nedenle, toplumun en genifl
kesimlerini bu mücadeleye dahil etme
zorunlulu¤unu önceli¤imiz olarak kabul
etti¤imizi;

sürecin bafl›ndan bafllayarak, bu
mücadeleyi yaln›zca 5. Dünya Su
Forumuna karfl› haz›rl›klar ya da karfl›
forum kapsam›nda düzenlenen
etkinliklerden ibaret görmedi¤imizi,
mücadelemizin ormanlar›m›z, topra¤›m›z,
eme¤imiz ve sular›m›z özgürleflene kadar
sürece¤ini öngörerek;

çal›flmalar›m›z sonucunda ortaklaflt›¤›m›z
sorunlar› ve çözüm önerilerimizi Türkiye
ve dünyada suyun ticarilefltirilmesine
karfl› mücadele eden bütün örgütlere
duyururuz.

1. Bizim karfl›tl›¤›m›z, yaln›zca Dünya Su
Konseyi ya da Dünya Su Forumu ile s›n›rl›
de¤ildir. Yaln›zca suyu ticari bir mal
(meta) olarak tan›mlayan ilk uluslararas›
kurum olmas› ve kuruluflundan beri Dünya
Su Konseyinin sponsorlu¤unu üstlenmesi
dolay›s›yla Birleflmifl Milletleri, çözümün
de¤il, sorunun parças› olarak
tan›mlad›¤›m›z› bütün dünyaya
duyuruyoruz. Bizler, Türkiye’den
sendikalar, meslek örgütleri, devrimci
yap›lar, emekten yana siyasi partileri,
çevre ve kültür dernekleri olarak tek tek
her biri BM çat›s› alt›nda toplanan
devletlerin “demokratik” davranmalar›n›n
mümkün olmad›¤›n› düflünüyoruz.

2. Dünya Su Konseyi, OECD ve Dünya
Bankas› gibi kapitalist sistemin
kurumlar›n›n son dönemde “kamu-kamu
ortakl›¤›” stratejisini öne ç›kar›yor olmalar›
da, bize göre halklar›n alg›s›nda suyun
metalaflt›r›lma sürecince bulan›kl›k
yaratma hedefinden öte bir fley ifade
etmemektedir. Bu nedenle “kamu”
sözcü¤ü ile gizlenmeye çal›fl›lan gerçek
do¤ru irdelenmelidir. Yaln›zca Türkiye
de¤il, dünyadaki pek çok örnekte de
görüldü¤ü gibi su kaynaklar› ve su
hizmetleri bugün pekala “kamu” eliyle de
ticarileflebilmektedir. Kald› ki, suyun
piyasada al›n›p sat›labilen bir mal haline
getirilmesi yönünde yap›lacak yasal
düzenlemeler de devletler eliyle
yürütülmektedir. Çok uluslu flirketlerin ve
Dünya Su Konseyinin de su kaynaklar›n›n
mülkiyetinin devlet kurumlar›nda kalmas›
gerekti¤ini tekrarlad›¤›, ama suyun
de¤erinin piyasada belirlenmesinin
kaç›n›lmaz bir zorunluluk oldu¤unu ›srarla
vurgulad›¤› günümüz koflullar›nda kamusal
olan› savunmak, suyun metalaflmas›n›n
onaylanmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Üstelik temiz suyun h›zla kirletildi¤i ve
tüketildi¤i kapitalist düzen bir yandan
devam ediyor olaca¤› için, su da¤›t›m› ve
kaynaklar› üzerindeki mülkiyet devletlerde
kalsa bile, su iletim ve da¤›t›m›nda
yaln›zca kamu mülkiyetinin savunulmas›
ile s›n›rl› talepler suyun do¤al çevrimi ve
eko-sistem üzerindeki y›k›m sürecinin
h›zlanmas›n›n önünü kesemeyecektir. Bu
stratejiyle, su kaynaklar›n› dünya
piyasalar›nda pazarlama konusunda
deneyim kazanm›fl kamusal su
iflletmelerinin, bu deneyimlerini di¤er
kamu suyu iflletmeleri ile paylaflmas› ve
bütün devlet su kurumlar›n›n dünya
pazar›nda etkin birer ticari aktör haline
getirilmesi öngörülmektedir.

3. 17-18 Mart tarihlerinde düzenledi¤imiz
atölyelerde ortaya ç›kan di¤er bir kayg›
ise, suyun maliyet fiyat› karfl›l›¤›nda
sat›lmas› vb., kapitalist sistemle pazarl›k
etmeye odakl› önermelerin varl›¤›d›r.
Sorun, evrensel bir perspektiften ele
al›nd›¤›nda su kaynaklar› aç›s›ndan
zengin, yoksul ülke ve bölgelerin varl›¤›
herkes taraf›ndan bilinmektedir. ‹nsan
yerleflimleri ile su kaynaklar› aras›ndaki
mesafeler büyüdükçe sermaye

yat›r›mlar›n›n artaca¤› ve maliyetlerin
astronomik düzeylere yükselece¤i veri
olarak önümüzde dururken, su zengini
ya da geliflmifl ülkelerin halklar› aç›s›ndan
bile kabul edilebilirli¤i flüpheli olan bu
tarz tezlerin su mücadelelerini geri bir
noktaya itece¤ini öngörmek mümkündür.

4. Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu olarak bizler, Dünya Su
Konseyi’nce ›srarla vurgulanan “suyun
de¤erinin piyasada belirlenmesi”
giriflimini, yaln›zca teknik bir ayr›nt›
olarak düflünülmesi yerine halklar ve
ekosistem üzerindeki yans›malar›
bak›m›ndan analiz edilmesi gerekti¤ini
düflünüyoruz. T›pk› bütün di¤er metalarda
oldu¤u gibi, suyun de¤erinin piyasada
belirlenmesi için de ölçülebilir ve
depolanabilir bir su arz›n›n söz konusu
olmas› ve suyun ç›kar›m› ve iletimi
süreçlerine sermaye ve eme¤in dahil
olmas› gerekecektir. Bu, ayn› zamanda,
yer alt› sular›n›n afl›r› miktarlarda çekilerek
yerüstünde biriktirilmesi, akarsular›n
üzerine say›s›z baraj infla edilerek
ekosistem dengesinin bozulmas›, su ve
ba¤lant›l› bütün üretim süreçlerinde
fiziksel emek sömürüsü artarken
iflsizleflme ve yoksullaflman›n daha
çekilmez boyutlara ulaflmas› ve dünyan›n
h›zla çölleflmesi demektir. Temiz suyu
giderek daha da k›tlaflt›racak olan bu
süreç, sürekli artmak zorunda olan
sermaye yat›r›mlar› dolay›s›yla su
fiyatlar›n›n astronomik boyutlara
ulaflmas›na yol açacak ve çal›flan s›n›flar›n
daha da yoksullaflmas›, suya eriflimlerinin
daha da zorlaflmas› kaç›n›lmaz hale
gelecektir.

5. Suyun bir piyasa mal› haline
getirilmesinin zorunlu bir gere¤i ve
kapitalist-emperyalist sistemde sömürü
ve karlar›n büyütülmesinin bir arac›
olarak, suyun do¤al çevrimini,
ekosistemin bütünlü¤ünü, akarsuyun
özgürce akmas›n›n do¤al yaflam ve
tar›msal etkinlikler için yaflamsal önemini
ve canl›lar›n suya ulafl›m›n› temel almayan
barajlar›n yap›lmas›n›n, sulama
gereksiniminin karfl›lanmas›na
sürdürülebilirli¤ine çözüm olmad›¤› gibi
su yetersizli¤i ve su kalitesinin
bozulmas›n› çok daha artt›rd›¤› da aç›kt›r.
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6. “Suya eriflimi olmayan kesimlerin suya
kavuflturulmas›” hedefini ileri sürerek
suyun metalaflmas› hedefine meflruiyet
kazand›rmaya çal›flan, Dünya Su Konseyi
ve Birleflmifl Milletler gibi kurumlar›n
söylemine karfl›n, suyun bir piyasa mal›
haline getirilmesinin dünyada suya eriflimi
olmayan 1 milyar› aflk›n insan›n derdine
çözüm olamayaca¤› ortadad›r. Çünkü suya
eriflimi olmayanlar, gerçekte, g›da sat›n
alma gücünden bile yoksun olan en yoksul
kesimlerdir. Emekçi halklar›n en alt
katman›n› oluflturan bu grubun suyun
metalaflmas› sonras›nda da bu kez paras›
olmad›¤› için suya eriflemeyece¤ini
öngörmek yanl›fl olmayacakt›r. Bu
nedenle, bizler, dünya halklar›n› suya
kavuflturma bahanesini kullanarak suyun
metalaflmas›n› savunanlar›n gerçek d›fl›
bu hikayelerinin her ortamda teflhir
edilmesini vazgeçilemez, ertelenemez
görevlerimiz oldu¤unu düflünüyoruz.

7. Dünya Su Forumu ve Forumun sponsor
kurulufllar› taraf›ndan temiz su
kaynaklar›n›n giderek k›tlaflmas›nda en
fazla mahkum edilen alan, geleneksel
yöntemlerle yap›lan tar›m üretimi;
önerilen çözüm ise endüstriyel tar›ma
geçifltir. Endüstriyel tar›m›n “yeflil devrim”
süreciyle yay›lmas› açl›¤› tam anlam›yla
giderememifl ve bir tak›m çevresel
sorunlara yol açm›flt›r. Tar›mda verimi ve
g›da kalitesini artt›rmak ve daha sa¤l›kl›
bir çevre oluflturmak amac›yla do¤ayla
dost tar›m modelleri tercih edilmelidir.

8. Suyun, t›pk› Filistin’de oldu¤u gibi
dünyada giderek stratejik bir silah gibi
kullan›lmaya baflland›¤› görülmektedir.
Oysa, s›n›r aflan sular, ancak, s›n›r›n iki
yan›ndaki halklar›n iflbirli¤i ve
dayan›flmas›yla do¤ru yönetilebilir.
Böylesi yörelerde uluslararas› kurumlar›n
suyun yönetilmesine kat›lmas› ancak ve
ancak ticarilefltirmenin ve emperyalist
hegemonyan›n arac› olabilir.

9. Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu olarak bizler, suyun sadece
insanlar için de¤il di¤er canl›lar için de
ihtiyaç oldu¤unu, suyun do¤an›n bir
bilefleni olarak canl› ve cans›z sistemin
koruyucusu oldu¤unu da biliyor,
kendisinin de do¤an›n bir bilefleni olarak
canl› oldu¤unu biliyor; yaflam›n ayr›lmaz
bir parças› olarak ticarilefltirilmesini kabul
etmiyoruz.

Yukar›daki tespitlerimiz ›fl›¤›nda, dünyada
giderek artan temiz su k›tl›¤›n›n afl›lmas›
ve suyun metalaflmas›n›n önüne geçilmesi
için Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu olarak k›sa dönemde
mücadelenin odaklanmas› gereken
hedeflerimiz flunlard›r:

*Yap›lacak her çeflit su yap›laflmas›n›n
gereklilik ve yararlar›n›n aç›k olarak
tart›fl›lmas›, etkilenecek halk kesimlerinin
görüflünün ço¤unluk görüflü olarak
al›nmas›, çevresel, kültürel ve toplumsal
etki de¤erlendirmelerinin yap›lmas›, su
yap›laflmalar›n›n kapitalist yap› ve finans
sektörünün ç›karlar›na göre de¤il tüm
canl› yaflam›n ve do¤an›n sürdürülebilirli¤i
temelinde projelendirilmesi ve yer
seçimlerinin bu kriterlere göre
belirlenmesi,

*Suya eriflimi olmayanlar›n suya
kavuflturulmas› ve evsel suyun paras›z
olarak sa¤lanmas› için suyun meta üretimi
yapan firmalara piyasa fiyat›yla sat›lmas›
ancak sanayinin kendi ar›tma tesisini
kurarak üretimlerinde ihtiyaç duyduklar›
suyun en az yar›s›n› ar›t›lm›fl suyla
karfl›lamalar›,

* Tar›msal sulamada, geçimlik tar›m
üretimi yapanlara suyun paras›z temin
edilmesi,

* Tar›msal üretimde verimlili¤in insan
sa¤l›¤›na katk›s›n›n ön planda tutulacak
flekilde yeniden de¤erlendirilmesi,

* Tar›mda büyük toprak sahipli¤inin,
kapitalist tar›m›n afl›lmas›, su ve topra¤›
koruyacak yenilefltirilmifl geleneksel
tekniklerin gelifltirilmesi,

* Su havzalar› üzerindeki kapitalist
bask›lar›n (yap›laflma ve rant) tamamen
kald›r›lmas› ve böylece su k›tl›¤› ve
verimlilik artt›rma bask›lar›n›n önlenmesi,

* Su havzalar›n›n k›sa, orta, uzun mesafe
koruma bölgelerine göre de¤il tamam›n›n
koflulsuz korunmas› ve denetiminin yerel
halk taraf›ndan kurulan komitelerle
yap›lmas›,

* Su havzalar›nda maden arama izinlerini
öngören yasalar›n ve verilen izinlerin
iptal edilmesi,

* Sanayinin yeralt›ndan ve yüzeysel
sulardan kaçak su çekmesinin
engellenmesi ve kulland›klar› suyu
ar›tarak tekrar kullan›ma sokmalar›n›n
denetlenmesi, fosil akiferlerden su
kullan›m›na izin verilmemesi,

* “Sürdürülebilir kalk›nma” stratejileri
ile de¤il “do¤al dengenin
sürdürülebilirli¤i” ne göre sulak
sistemlerin, havzalar›n korunmas›,

* Mera ve orman alanlar›n›n korunmas›
ve gelifltirilmesi,

* Tar›msal faaliyetlerle, sanayi ve evsel
at›klarla su havzalar›n›n kirletilmesinin
önlenmesi,
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* Biyoçeflitlili¤i tehdit eden geneti¤i
de¤ifltirilmifl tohumlarla üretimin
ülkemizde ve tüm dünyada yasaklanmas›,

* fiirketlerin co¤rafi koflullar
gözetilmeksizin gelifltirdi¤i hibrit
tohumlar yerine bulundu¤u co¤rafyaya
daha iyi adapte olmufl, daha az su ve
besin maddesi tüketen yerel çeflitlere
a¤›rl›k verilmesi,

* Baraj yap›m› ve Hidroelektrik santral
(HES) ile akarsulara müdahalelerin ile
tarihi, kültürel ve do¤al dokular›n yok
edilmesini hedefleyen, göçlere zorlayan
her türlü giriflime müdahale edilmesi,

* Enerji üretiminde fosil yak›tlara dayal›
uygulamalara son verilip, rüzgar ve günefl
baflta olmak üzere yenilenebilir enerji
üretimine geçilmesi,

* Enerji üretiminin uzak mesafelerden
yap›lmas› yerine olabildi¤ince gereksinilen
yörelerde yap›lmas›, kapitalist üretimin
enerji gereksinimindeki art›fla göre de¤il
kaynaklar›n yenilenebilirli¤ine göre
planlama yap›lmas›,

* Yerel düzeyde su paylafl›m›na iliflkin
muhtemel politika ve senaryolar›n
yak›ndan izlenmesi,

* Su ile ilgili yasalar›n oluflum sürecine
halk›n müdahale etmesinin sa¤lanmas›,

*Gerek ‹talya ve Hindistan’da gerekse
Türkiye’de Su flirketlerine kendi özel
güvenlik örgütlerini kurma izni veren
yasal düzenlemelerin derhal iptal edilmesi
için giriflimlerin bafllat›lmas›,

* Su ve toprak yönetiminde üretenlerin

söz sahibi oldu¤u politikalar›n
uygulanmas›,

* Su hizmetleri ve ba¤lant›l› ifllerde
çal›flanlar›n tam güvenceyle, özgürce,
insana yak›fl›r ücretlerle çal›flabilece¤i
çal›flma ortamlar›n›n yarat›lmas›,

* Emek örgütlerinin mücadeleyi
içsellefltirmesi için stratejilerin
gelifltirilmesi, güçlü bir toplumsal
muhalefetin yarat›lmas›,

* Herkesin içilebilir ve temiz suya
erifliminin eflit ve paras›z olarak
sa¤lanmas›,

* Herhangi bir ülkede su kaynaklar›n›n
verimlili¤inin artmas› komflu ülke halklar›
ve çal›flan kesimlerinin suya eriflimini
k›s›tlayaca¤› ve dolay›s›yla ücretlerinin
sat›n alma gücünü azaltaca¤› için
“verimlilik artt›rma” çabalar› karfl›s›nda
komflu ülkelerin emekçileriyle ortak
örgütlenmeye gidilmesi,

*fiirket ya da devletlerin su politika ve
uygulamalar›n›n tüm dünyaya
duyurulmas› ve ayn› tip uygulamaya maruz
kalan ülke, bölge ve yörelerin mücadele
deneyimlerinin aktar›lmas›n›n çok önemli
oldu¤u ulusal ve uluslararas› iletiflim
kanallar›n›n acilen yarat›lmas› gereklili¤i
konusunda ortaklafl›lmas›,

* Uluslararas› mücadelelerin izlenmesi,
suyun ticarilefltirilmesi süreçlerinde
sald›r›lara karfl› üretilen yerel direniflleri,
mücadele deneyimlerini birbiriyle
paylaflan, bunlar› ortak zeminlerde
bütünlüklü bir direnifle dönüfltürebilen,
uluslararas› bilgi paylafl›m› ile dünya
halklar›n›n ortak hareket etmesinin
sa¤lanmas›,

* Su mücadelesinde taleplerin dünya
ölçe¤inde ortaklaflt›r›lmas›nda dünyada
en zor koflulda yaflayan yerel topluluklar›n
ç›karlar›ndan hareket edilmesi ve onlar›n
taleplerinin dünya talebi haline
getirilmesi,

* Dünya ölçe¤inde örgütlenme/dayan›flma
a¤lar› oluflturulurken yerel tarihsel ve
kültürel tüm farkl›klar›n göz önüne
al›nmas›,

* Dünya Bankas› baflta olmak üzere uluslar

aras› kredi kurumlar› ile hükümetlerin
yapt›klar› kredi anlaflmalar›ndan suyun
ticarilefltirilmesi ve özellefltirilmesinin
derhal ç›kar›lmas› ve bir daha
önerilememesi için dünya halklar›n›n
ortak bir tav›r almas› konusunda
giriflimlerin bafllat›lmas›,

* Sanatç›lar›n da baflta su hakk› demokrasi
ve haktan, emekten yana ürünler
yaratmas›, yay›nlamas›, gösterime
sunmas›, örgütlü mücadeleye kendi
çal›flmalar›yla katk› vermesi.

Uzun dönemde:

Ortak görüfllerimizin yaflama geçmesi
konusundaki kararl›l›¤›m›z “Suyun
Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu”nun
programl› örgütlü mücadelesine güç
verecektir.

Bizler hiçbir ekonomik de¤erin insan›n
kültürel ve tarihi geçmiflinden, do¤al
dengenin ve canl› yaflam›n en küçük
parças›ndan daha de¤erli olamayaca¤›n›
düflünmekteyiz.

Su yaflam›n kendisidir. Suyun
ticarilefltirilmesi sadece insanlar için de¤il
tüm do¤a ve di¤er canl›lar için de kabul
edilemez.

Suyun kendisini kullan›m de¤eri olarak
talep etmek ve suyun sadece kullan›m
de¤erlerinin üretiminde
kullan›labilece¤ini savunuyoruz.

Bilim ve teknolojideki geliflmelerin
insanl›k yarar›na kullan›ld›¤›, sömürüsüz
ve özgür bir dünya talebimizi ete kemi¤e
büründürüyoruz.

K›saca, topra¤›m›z›n, ekme¤imizin,
eme¤imizin ve SUYUMUZUN kullan›m
de¤erine sahip ç›k›yoruz bunun anlam›
bütün üretimin yaln›zca toplum yarar›na
odaklanmas› demektir.

Dünya Su Konseyi’nin ve onlar›n
iflbirlikçilerinin Türkiye’de sular›n
ticarilefltirilmesi için planlad›klar›
oyunlara ve 5. Dünya Su Forumu’nun
hedeflerine karfl› halk›n birlikte mücadele
edece¤ini bir kez daha duyuruyoruz.

SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR

PLATFORMU




