© Kadir Ekinci (AFSAD üyesi)

dünya’n›n Yiten hazinesi

SU
Uygarl›¤›n geliﬂim süreci su kullan›m tekniklerinin geliﬂimine paraleldir. ‹lk tar›m toplumlar› ekinlerin ya¤mur suyu ve nehirlerle kolayca sulanabilece¤i alanlarda kuruldular. Basit
sulama kanallar› insanlara daha fazla
besin elde etme olana¤› verdi. ‹ndus
Vadisi, Atina, Pompei, Yunan-Roma
kasabalar› zamanla etkili sulama sistemleriyle donat›ld›lar. Kasabalar geniﬂleyip ﬂehirleﬂme süreci baﬂlay›nca
barajlar›n kurulmas›n› ve yeralt› suyundan yararlan›lmas›n› sa¤layan mühendislik teknikleri geliﬂtirildi. Endüstri Devrimi s›ras›nda, ayr›ca 19. ve
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20. yüzy›llarda yaﬂanan nüfus patlamas›nda su gereksinimi artt›. Su taﬂk›nlar›n› denetlemek ve hidroelektrik
enerjiyi yaratabilmek ad›na insanlar
su kaynaklar›n› son s›n›rlar›na kadar
kullanmaya baﬂlad›lar. Kanalizasyon
sistemlerinin geliﬂtirilmesiyle birlikte
sanayileﬂmiﬂ ülkeler bir zamanlar insan kay›plar›na yol açan, suyla taﬂ›nan
kolera ve tifo gibi bulaﬂ›c› hastal›klar›
engelleyebildiler.
Ancak günümüzde dünyan›n %
20’si yeterli su hizmeti alamamakta. 1
milyardan fazla insan içecek temiz su
bulam›yor; 2.5 milyar insan su kay-

nakl› hastal›klara karﬂ› korunma
olana¤›ndan yararlanam›yor. Bunun
sonucu olarak asl›nda önlenebilecek
olan bu hastal›klardan dolay› her gün
10 000 ila 20 000 çocuk ölüyor.
1990’lar›n ortas›nda bile Latin Amerika, Afrika ve Asya’da kolera salg›nlar›
yayg›n olarak görülüyor. Bangladeﬂ’de ve Hindistan’daysa insanlar arsenik kar›ﬂm›ﬂ suyu içiyorlar.
“Su politikalar›” insan sa¤l›¤›na zarar vermenin yan›s›ra milyonlarca insan›n baraj gölleri kurulmas› ad›na apar
topar evlerinden uzaklaﬂt›r›lmas›na da
neden oluyor. Bal›k çeﬂitlerinin % 20’si-

2025 Y›l›nda Su Bütçesi
Yirminci yüzy›l›n baﬂlar›ndan bu yana nehirler,
yer alt› sular› ve di¤er kaynaklardan
sa¤lanan su miktar› küresel
ölçekte tam 9 kat artt›. Buna
ra¤men kiﬂi baﬂ›na düﬂen su
miktar› bu süre içinde yaln›zca
iki kat›na ç›kt› ve son dönemde
daha da azald›. Baz› yetkililer, bu
olumlu yöndeki geliﬂmelere ve su tüketimi
konusundaki bilincin art›ﬂ›na ra¤men, insan
nüfusundaki h›zl› art›ﬂtan kaynakl› su
tüketimindeki ivmenin önüne geçilemeyece¤inden
endiﬂe duyuyorlar. 2025 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na düﬂen
y›ll›k su miktar›na iliﬂkin tahminler, yeryüzündeki
7,2 milyarl›k insan nüfusunun en az % 40’›n›n,
tar›m, endüstri veya sa¤l›k alanlar›nda yaln›zca
do¤al su kaynaklar›na ba¤›ml› olmalar›
durumunda büyük s›k›nt› yaﬂayabileceklerini
gösteriyor. Amerika ve Çin gibi su kayna¤›
bak›m›ndan zengin ülkelerin belirli bölgelerinin
de bu s›k›nt›dan paylar›n› alaca¤› tahmin ediliyor.
‹nsanlar›n suya ulaﬂ›mlar›, do¤al kaynaklar›n
tüketilmesinin d›ﬂ›nda politik, ekonomik
nedenlerden, de¤iﬂen iklim koﬂullar›ndan ve sahip
olunan teknolojinin niteli¤inden de kaynaklan›yor.

nin soyu tükenmiﬂ ya da tehlike alt›nda; çünkü barajlar bal›klar›n yaﬂad›klar› akarsular›n dengesini bozmuﬂ durumda. Sulama, toprak kalitesini ve
üretkenli¤i düﬂürüyor. Uluslararas› boyutta da su devletler aras›nda anlaﬂmazl›k, hatta savaﬂ nedeni olabiliyor.
Bütün bu nedenlerden dolay› su
kaynaklar› ve kullan›m› hakk›ndaki fikirler dinamik de¤iﬂimler gösteriyor.
Yeni biny›lda araﬂt›rmac›lar suyun insan ve çevre yarar›na kullan›lmas› gerekti¤inde hemfikirler. Bu amaçlar›n›
gerçekleﬂtirebilmek ve artan nüfusun
taleplerine cevap verebilmek için, yeni
tesisler inﬂa etmektense mevcut kaynaklar› daha ak›ll›ca kullanabilecek
çözümler ar›yorlar. Suyun kullan›m
önceliklerinin gözden geçirilmesi ve
suya alternatif kaynaklar bulunmas›
gerekiyor. Ancak bu yaklaﬂ›mlar köklü su kuruluﬂlar›nca eleﬂtiriliyor. Ama
tarih gösteriyor ki temiz suyun sa¤lanmas› ve kanalizasyon sistemlerinin iyi
olmas›, bir uygarl›¤›n kurtuluﬂu demek de¤ilse de, uygarl›klar onlar olmadan yaﬂayam›yor.

Barajlar›n
Verdi¤i Zararlar
‹nsanlar son 100 y›l içinde suyu
biryerden di¤erine, bir mevsimden baﬂka bir mevsime taﬂ›makta baﬂar›l› oldu-

Su k›tl›¤›
görülebilecek
baz› bölgeler.

ZENG‹N
Kiﬂi baﬂ›na 2000
tondan fazla su
düﬂüyor. Dünya
nüfusunun %59.3’ü bu
kategoride sorunlar
yaln›zca belirli bölgeler
ve mevsimlerle s›n›rl›

SINIRLI
Kiﬂi baﬂ›na 11702000 ton aras›nda su
düﬂüyor. Dünya
nüfusunun %32.6’s›n›
içeren kategoride tar›m
ürünleri üretiminde
s›k›nt›lar yaﬂan›yor.

lar. Kulland›klar› yollarsa barajlar, kanallar ve rezevlerdi. Ama bu sistemler
art›k çatlak veriyor. Ço¤u ülke için barajlar ve su reservleri ekonomik geliﬂme, ulusal güvenlik ve tar›msal üretimin devaml›l›¤› için hayati önem taﬂ›yor. Bundan dolay› 1970 ve 80’lere kadar pek az insan bu dev projelerin çevreye olan zarar›ndan bahsediyordu.
Ama bugün ödedi¤imiz bedel aç›k. Barajlar; akarsular›n, göllerin ve denizlerin ekosistemine zarar verdi. Bunun
en ünlü örne¤i de pamuk tarlalar›n›
sulamak ad›na Amu Derya ve Syr Derya nehirlerinin yata¤›n›n de¤iﬂtirilmesi
sonucu kuruyan Aral Denizi’dir.
Yine de, çevre bilincinin geliﬂmesiyle insanlar›n çevreyi korumaya yönelik davran›ﬂlar› artt›. ABD, California’daki Yosemite Milli Park›’n›n ve
Arizona’daki Büyük Kanyon’un çevresindeki barajlar›n çal›ﬂmamas› için
gösteriler yap›ld›. 1970’lerde Sovyetler’in Sibirya akarsular›n› kutuplardan çekme iste¤inin uyand›rd›¤› büyük tepki sonucunda proje iptal edildi. Otoriteye karﬂ› gelmenin ender
gerçekleﬂti¤i ve tehlikeli oldu¤u
Çin’de bile 3 Gorges (geçit) Projesi al›ﬂ›lmad›k biçimde protesto edildi.
Eskiden suyla ilgili projelere milyarlarca dolar destek veren kredi kuruluﬂlar›, Dünya Bankas› ve di¤er bankalar bu desteklerini azaltmaya baﬂlad›lar. Hatta denebilir ki suyla ilgili

FAK‹R
Kiﬂi baﬂ›na 585 1170 ton aras›nda su
düﬂüyor. Dünya
nüfusunun %5.3’ü
kal›c› tar›msal ve sinai
ürün s›n›rlamalar›
alt›nda yaﬂ›yor

R‹SKL‹
Kiﬂi baﬂ›na 585
tondan az su düﬂüyor.
Dünya nüfusunun %2.8’i
tar›m, sanayi ve sa¤l›k
için ciddi potansiyel
tehdit alt›nda yaﬂ›yor.

herhangi bir projeye katk›da bulunmay›, geçmiﬂte u¤rad›klar› zararlardan dolay› do¤ru bulmuyorlar. Baz›
ülkeler çevreye en çok zarar veren barajlar›n› kapat›yorlar. 1998’de ve
1999’da kapat›lan, Loire nehri üstündeki Maison-Rouges ve Saint-Etionne
du Vigan barajlar› bunlardan. Fransa
bu ﬂekilde bölgede bal›kç›l›¤› yeniden
canland›rm›ﬂ oldu. 1999’da 1837 y›l›nda inﬂa edilen Maine’deki Kennebec
Nehri üzerindeki Edward Baraj› baz›
bal›k türlerinin devam› için yeniden
düzenlendi. ABD’de 500 eski baraj
kullan›m d›ﬂ› b›rak›ld›.
ﬁansl› ve beklenmedik bir ﬂekilde,
dünyan›n suya olan talebinde bir art›ﬂ
olsa da, bu hesapland›¤› kadar h›zl›
de¤il. Nüfusun, endüstri ürünlerinin,
ekonomik etkinli¤in artmas›na ra¤men rezervlerden su al›m› yavaﬂlad›.

Talep Azal›yor ama Ne
Kadar Süre ‹çin?
Talep azl›¤›n› belirleyen iki etken
var. ‹nsanlar›n suyu nas›l daha etkili
kullanabileceklerini ö¤renmeleri ve su
kullan›m› için önceliklerin yeniden de¤erlendirilmesi. 1965’de Japonya 1
milyon dolarl›k ticari mal üretmek için
yaklaﬂ›k 50 milyon litre su kullan›yordu, 1989’da bu rakam 3.5 milyon galona düﬂtü.
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Suyun Yolaçt›¤› Çat›ﬂmalar
.

Söylenceler, efsaneler ve yaz›l› tarih, eski
ça¤lardan bu yana, tatl›su konusundaki çat›ﬂmalar› gözler önüne seriyor. Örne¤in Mezopotamya’daki yaz›l› kay›tlar, yaklaﬂ›k 4500 y›l öne Ortado¤u'daki iki devletin; Umma ve Lagaﬂ’›n sulama suyu kanallar›n›n denetimi konusunda ciddi
ﬂekilde çat›ﬂt›¤›n› gösteriyor.
Tarih boyunca su, askeri ve politik amaçlarla, savaﬂ silah› ya da askeri hedef olarak kullan›ld›. Burada sorun ﬂu ki, su kaynaklar›, devletler
taraf›ndan belirlenen askeri ya da siyasi s›n›rlara
göre bölünmüﬂ de¤il. Bugün, karalar›n neredeyse yar›s› uluslararas› nehir havzalar›n›n içinde.
261 büyük nehrin her birinin yata¤› da iki ya da
daha çok ülke taraf›ndan paylaﬂ›l›yor. Su kaynaklar› üzerindeki hak iddialar›, s›k s›k çat›ﬂmalara
neden oluyor. Özellikle son y›llarda yerel ve bölgesel tart›ﬂmalar, su kaynaklar›n›n adaletsiz da¤›t›m› ve kullan›m›ndan do¤uyor.
20. yüzy›lda yaﬂanan bu tart›ﬂmalar›n ço¤u
gösteriyor ki; uluslararas› diplomasi sayesinde
iki karﬂ›t ülke ortak bir zeminde buluﬂabiliyor.
Fakat bu sonuca bazen kan döküldükten sonra
ulaﬂ›labiliyor. Önümüzdeki y›llarda bu s›n›rl› kaynak üzerindeki kavgalar›n bitece¤ini düﬂünmek
hata olur. Tersine, bu çat›ﬂmalar›n daha da yo¤unlaﬂaca¤› kesin gibi.

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe benzer yap›lar› inﬂa etmek
gerekecek. Ama bu projeler halka ve
çevreye geçmiﬂte oldu¤undan daha
fazla sayg› göstermek zorunda. En h›zl› ve ucuz yol, suyun etkili kullan›m›n›
yayg›nlaﬂt›rmak. Su asla istenen bölgeye kay›ps›z gidemiyor; çatlak borulardan, kötü tesisattan, eksik donan›ml›
da¤›t›m ﬂebekesinden kayboluyor. Mexico City’nin da¤›t›m ﬂebekesinin bir
y›lda yitirdi¤i su, Roma’n›n bir y›ll›k su
gereksinimini karﬂ›layabilecek miktarda. En modern sistemlerde bile % 1020 aras› su kayb› yayg›n. Su tüketicilere ulaﬂt›¤›nda onlar taraf›ndan da yanl›ﬂ kullan›l›yor. ‹nan›lmaz derecede su
harcayan tuvalet rezervleri buna bir
örnek. Geliﬂmekte olan ülkelerde bile
bu sarfiyat› önleyen teknikler önemli
yer tutuyor. Suyun az oldu¤u Mexico
City’de 350 000 eski tuvalet yenisiyle
de¤iﬂtirildi ve 250 000 kiﬂinin daha su
masraf› ç›kar›lm›ﬂ oldu.
Suyun endüstriyel kullan›m›ysa iki
etkene ba¤l›: insanlarca talep edilen
mallar›n niteli¤i ve bu mallar› üretmede seçilecek yöntemler. Örne¤in 2.
Dünya Savaﬂ›’ndan önce 1 ton çelik
üretebilmek için 100 ton suya gerek
duyulurken bugün 6 tondan az su yeB‹L‹M ve TEKN‹K 34 Nisan 2001

1924 ABD
Çiftçiler, Los Angeles su kanallar› sistemini,
suyun Owens vadisinden kente yönlendirilmesini
engellemek için bir çok kez havaya uçurdular.
1947 - 1960 Hindistan ve Pakistan
‹ngiltere’nin sömürgesi Hindstan’› bölmesi
sonucu ‹ndus nehri vadisinin sular› da, Hindistan
ve Pakistan aras›nda garip bir biçimde bölündü.
Sulama kaynaklar› yüzünden, iki devlet aras›nda
çat›ﬂmalar yaﬂand›. Bir keresinde Hindistan, Pakistan’›n sulama kanallar›na su giriﬂini engelledi.
Dünya Bankas› önderli¤inde yürütülen 12 y›ll›k
uzlaﬂma çal›ﬂmalar› sonuzunda 1960 y›l›nda sorunlar çözüldü.
1958 M›s›r ve Sudan
Nil nehrinin sular›, ve bölgesel sorunlar üze-

terli olabiliyor. Öte yandan 1 ton aluminyum yaln›zca yar›m ton suyla iﬂleniyor. Otomobil sanayiinde oldu¤u gibi çeli¤in aluminyumla yer de¤iﬂtirmesi önemli bir tasarruf sa¤l›yor.
Kuﬂkusuz suyun en fazla kullan›ld›¤› alan tar›msal üretim. Su çiftliklere da¤›t›m sürecinden baﬂlayarak kay›p vermeye baﬂl›yor. Bu da bizi daha
etkili sulama yöntemleri aramaya itiyor.
Yeni su kaynaklar› aramak yerine
suyun farkl› ﬂekillerinin kullan›m›n›
geliﬂtirmek de ilgi çekici bir yaklaﬂ›m.
Tuvaletlerde ya da bahçe sulamada
neden içme suyu kalitesinde su kullan›ls›n ki? Geliﬂmiﬂ ülkeler bu ﬂekilde
boﬂuna tüketilen sular› ar›tmak için
milyarlarca dolar harc›yor. Az geliﬂmiﬂ
ülkelerse bu sular› hiç bir iﬂleme tabi
Dünya’da en çok sulama yapan 10 ülke
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
‹ran
Meksika
Tayland
Endonezya
Rusya
Özbekistan
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rinde görüﬂmeler sürerken M›s›r, tart›ﬂmal› bölgeye askeri müdahelede bulundu. 1959’da Nil
sular› antlaﬂmas›n›n imzalanmas›yla gerginlik yumuﬂad›.
1960 ve 1970’lerde ‹srail, Ürdün ve Suriye
Yarmuk ve Ürdün nehirlerinin kontrolü ve sular›n›n paylaﬂ›m› konusundaki tart›ﬂmalar bugün
bile devam ediyor.
1990 Güney Afrika
Wesselton kasabas›ndaki 50 000 yerlilerinin
korkunç sa¤l›k ve yaﬂam koﬂullar›n› protesto için
yapt›klar› gösterinin ard›ndan ›rkç› yönetim, kasaban›n suyunu kesti.
1991 Irak
Körfez Savaﬂ› s›ras›nda, Irak kuvvetleri,
Kuveyt’teki deniz suyu ar›tma tesislerine zarar
verdi. ABD liderli¤indeki BM koalisyonu, F›rat
nehri yoluyla Irak’a giden suyun Atatürk baraj›yla kesilmesini düﬂündü.
1991’den günümüze Hindistan
Karnataka ve Tamil Nadu eyaletleri aras›nda
Cauvery nehrinin sular›n›n paylaﬂ›m› konusundaki çat›ﬂmalarda yaklaﬂ›k 50 kiﬂi öldü.
1999 Yugoslavya
NATO, Belgrad’a verilen suyu kesti ve Tuna
nehrinin üstündeki köprüleri de bombalayarak
nehir trafi¤ini engelledi.

tutmadan akarsulara ve denizlere
ak›t›yor, böylece bir de insan sa¤l›¤›n›
tehdit alt›nda b›rak›yorlar.
Farkl› düzeylerde ar›t›labilecek
olan at›k sular bahçe sulama, endüstriyel üretim sürecine kat›lma, baz› tar›m ürünlerinin sulanmas› gibi çeﬂitli
iﬂlerde de¤erlendirilebilir. ‹srail’in ﬂehirsel at›k sular›n›n % 70’i ar›t›l›p bahçelerin sulanmas›nda kullan›l›yor.
Bütün bu alternatif su karﬂ›lama
teknikleri kolay kabul görmeyecek.
Ekonomik ve siyasi odaklar su ziyan›n› bir ﬂekilde zarars›z göstermeye çal›ﬂ›yorlar ve geleneksel yöntemler için
halka cazip fiyatlar öneriyorlar.
Çözüm yollunu gölgeleyen baﬂka
bir etken de eski su planlamac›lar›n›n
uzlaﬂmaz tutumlar›. Su sorununun çözülebilmesi, bak›ﬂ aç›s›nda önemli de¤iﬂiklikler
yapmakla
mümkün
olabilecek. Do¤ru olansa gelece¤i bulan›k projeleri b›rak›p, bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerimize gerçekçi
noktalardan bakabilmek ve bu yolla
yazg›s› insanl›¤›nkiyle her zaman bir
olan çevreye, gerekli duyarl›¤› gösterebilmek.
Peter. H.Gleick
“Maing Every Drop Count” Scientific American, ﬁubat 2001
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