
Denizler ve okyanuslar gezegenimizin 

neredeyse dörtte üçünü kapl›yor. 

Yerküre olarak adland›r›lan 

gezegenimize asl›nda 

Suküre demek daha do€ru olur.
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Toplum ve Su

Bir damla su
III

Bu kitap Hazar Arıtım’ın emek ve katkılarıyla 
sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Ali Polat
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ALLAH’A  MÜNACAT

Al›nan her nefes hayat› uzat›r ve bizi yaflat›r.

Verildi€i zaman da vücudu ferahlat›r, rahatlat›r.

Demek ki, her nefeste iki nimet mevcuttur.

Allah’›n verdi€i her nimet için ise, bir flükür etmek gerek.

SÂD‹  (Gülistan)
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Ateş ve Suyun Hikâyesi

Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında,
sevdalanmış onun deli dalgalarına. 

Hırçın hırçın kayalara vuruşuna, yüreğindeki duruluğa.
Demiş ki suya: Gel sevdalım ol,

Hayatıma anlam veren mucizem ol...

Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş;
Yüreğim sana armağan... 

Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca, kopmamacasına...

Zamanla su buhar olmaya, ateş kül olmaya başlamış.
Ya kendisi yok olacakmış ya aşkı...

Baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de 
yüreğindeki kederi de alıp gitmiş uzak diyarlara su...

Ateş kızmış, ateş yakmış ormanları...
Aramış suyu diyarlar boyu, günler boyu, geceler boyu

Bir gün gelmiş, suya varmış yolu.
Bakmış o duru gözlerine suyun, biraz kırgın, biraz hırçın.

Ve o an anlamış; aşkın bazen gitmek olduğunu.
Ama gitmenin yitirmek olmadığını...

Ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla.
İşte o zamandan beridir ki:

Ateş sudan, su ateşten kaçar olmuş...

Ateşin yüreğini sadece su, suyun yüreğini 
Sadece ateş alır olmuş.
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Hizmet aşkı ile gönüllere taht kuran ve
Lokman Hekim'i önder alan değerli dostum

Ahmet Kaşıbeyaz'a ithaf olunur.
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Önsöz
Einstein ölümüne yakın yaptığı bir sohbette, kendisine “Dünya ne -
reye gidiyor?” diye sorulunca, “3. Dünya Savaşı doğal kaynak ek -
sikliğinden çıkacaktır. O savaşta hangi silahların kullanılacağını
bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı’nda taş ve sopalar olacağını bili -
yorum” demiş. Demek ki yaşam için elzem olan doğal bir kaynak
yüzünden, dünyada taş taş üstünde kalmayacak. 

1950’li yıllarda Einstein’ın öngördüğü bu gerçeği, bundan tam alt -
mış bir yıl sonra bugün hâlâ görmezden gelebiliyoruz, oysa ki bu sü -
reç sandığımızdan ve fark edebildiğimizden çok daha çabuk işliyor... 

Ali Polat’ın SU üzerine yazmış olduğu ve üç kitaptan oluşan serinin
tümünü dikkatle okuduğumuzda, özellikle de “Su ve Toplum” isimli
serinin elinizdeki bu son kitabında işlenen konulara baktığımızda,
Einstein’ın söz ettiği bu doğal kaynağın su olabileceği ile ilgili üzü -
cü ama bir o kadar da gerçekçi bir fikir oluşturmak mümkün. 

Bireyselliğin, çok hesaplı ve planlanmış bir şekilde, bu kadar çok
yüceltildiği ve bir zehir gibi genç beyinlere enjekte edildiği günü -
müzde, insanların aslında toplumun bir parçası olduklarını unutma -
maları ve bunun her alanda getirdiği sorumluluğu omuzlarında ta -
şımaları gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde düşünerek ve ha -
reket ederek, su başta olmak üzere, diğer tüm yaşamsal değeri olan
kaynaklarımızı koruyabiliriz... Kimden mi? Tabii ki ve ne yazık ki
birbirimizden... 

Kitaplarımızı okuyan herkesi su konusunda kendi payına düşeni
yapmaya davet etmek ve yine Einstein’ın bir sözü ile bitirmek iste -
rim: “Dünya kaosları, kötü kişiler ve kararlardan dolayı değil,
olanları durup seyreden ve onlara ses çıkarmayan insanlar yüzün -
den yaşıyor.”

Arzu Polat Egemen
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Dileğim,

Su döngüsünün hepimizi birbirine 
bağladığı ve su bolluğunun olduğu 

gezegenimizde su kıtlığı yaratan 
açgözlülük, israf ve adaletsizliğin 

ürünü olan su çatışmalarını
aşmayı öğrenebilmemizdir.

Su demokrasisini yaratmak için 
birlikte yapacağımız çalışma barışın

inşasını mümkün kılmanın temel
yoludur.

Ali Polat
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Su ve Sen
Su kardır, üşüyünce donan 
Su hüzündür, yanaklarıma konan 
Su kandır, damarlarımda koşan 
Su kaynaktır, heybetli dağları aşan 
Su kristaldir, kutuplarda yaşayan 
Su buluttur, gökyüzüne aşiyan 
Su afettir, sel olup gelen 
Su kuvvettir, taşları delen 
Su denizdir, balık ve tuzdan oluşan 
Su buz olur, kendi içinde dolaşan 
Su şaraptır, asmalarda yetişen 
Su yağmurdur, yeraltına erişen 
Su seraptır, çölde beslenen 
Su aynadır, gerçekleri gösteren 
Su yalıtkandır, sıcağı ılıtan 
Su çay olur, içimi ısıtan 
Su damladır, kainata üşüşen 
Su hayattır, dudaklarla öpüşen 
Su eriyiktir, maddelerle kaynaşan 
Su hidrojen-oksijen, ikiye bir atomdan oluşan 
Su özdür, canlıları oluşturan 
Su havuz olur, çocukları doluşturan 
Su paklıktır, pislikten arındıran 
Su saflıktır, güzeli barındıran 
Su enerjidir, akım olup tellerde gezen 
Su aydınlıktır, karanlıkları ezen 
Su ölümsüzdür, yaşamdan silinmeyen 
Su altındır, ayarı bilinmeyen 
Su azizdir, zemzem pınarına eş, 
Su ailedir, hava, toprak, odun, ateşe kardeş 
Su, olmazsa olmaz dünya için 
Sen, olmazsan olmaz benim için 
Sen sen ol... 
Su gibi aziz ol, Sevgilim... 

Erdener Kırım 
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Günümüzde,

büyük balık küçük balığı değil,

hızlı ve hünerli balık, 

yavaş balığı yutar!
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1. Bölüm
Sanal     

(Suyun Ayak İzleri)       
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Sanal Su (Suyun Ayak ‹zleri)

Günümüzde insanlar yemek yemek, içmek, y›kanmak, temizlenmek ve
kulland›klar› hemen hemen her türlü eflya için çok fazla su tüketmektedir.
“Suyun ayak izi,” tüketici ve üreticilerin do€rudan ve dolayl› su sarfiyat›n›
birlikte de€erlendiren önemli bir su tüketim göstergesidir. Bir bireyin,
toplumun ya da iflkolunun su ayak izi, bireyin ya da toplumun tüketti€i
mallar›n ve hizmetlerin üretimi için kulland›klar›, üreticinin de mal ve
hizmet üretimi için kulland›€› temiz su kaynaklar›n›n toplam miktar›d›r. 

Su ayak izi kavram›, Londra King’s Koleji ö€retim üyesi ve co€rafya uzma-
n› Tony Allan taraf›ndan, 1990’l› y›llar›n bafl›nda, s›n›rl› su kaynaklar›na
sahip Ortado€u ülkelerinin neden resmen bir savafl içinde olmad›klar›na
cevap ararken üretilmifltir. Allan’›n buldu€u cevap, bu ülkelerin yiyecek it-
hal ediyor olmalar›d›r. Ortado€u ülkeleri baflka ülkelerin sular›yla yetiflti-
rilen yiyecekleri ithal ettikleri için su kaynaklar›n›n s›n›rl›l›€›n› k›smen te-
lafi edebildiklerinden su savafllar› yaflanmamaktad›r. Daha sonra Hollan-
dal› bilim insan› Prof. Arjen Y. Hoekstra, Twente Üniversitesi ve UNES-
CO’daki meslektafllar›yla birlikte, su yönetiminin bir arac› olarak kullan›-
m›n›n yan› s›ra ülkeler, flirketler ve bireylere su ayak izlerinin daha gerçek-
çi bir ölçüsünü vermek için de ürünlerin sanal su miktarlar›n›
hesaplam›fllard›r. 
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Tüketim ve Su Kullan›m› Aras›ndaki ‹liflki

Su Ayak ‹zi A€›’n›n bilimsel direktörü, Prof. Arjen Y. Hoekstra, tüketim ve
su kullan›m› aras›ndaki iliflkiyi flöyle belirtmektedir: “Su ayak izi kavram›,
insano€lunun temiz su kaynaklar›na olan etkisinin eninde sonunda insan-
lar›n tüketimiyle iliflkili oldu€unun ve su s›k›nt›s› ya da kirlili€i gibi konu-
lar›n üretim ve tedarik zincirinin bir bütün olarak ele al›nmas›yla daha iyi
anlafl›laca€›n›n kabul edilmesiyle birlikte güçlenecektir. Su problemleri
küresel ekonominin yap›s›yla yak›ndan ba€lant›l›d›r. Birçok ülke su ayak
izlerini, baflka bölgelerden su yo€unlu€u fazla olan mal ve ürünleri ithal
ederek büyük ölçüde d›flsallaflt›rm›flt›r. Bu durum ise deneyimli su yöneti-
mi ve koruma mekanizmalar›n›n büyük ölçüde eksik oldu€u mal ve ürün
ihraç eden ülkelerdeki su kaynaklar› üzerinde bir bask› oluflturmaktad›r.
Su kaynaklar›n›n daha iyi yönetilmesinde sadece hükümetler de€il tüketi-
ciler, iflkollar› ve sivil toplum da rol oynayabilir.” 

Tan›mlar

Su kullan›m›, birim zamanda harcanan (buharlaflma dahil) ve/veya kirle-
tilen su miktar›yla ölçülmektedir. Su ayak izi, iyi tan›mlanm›fl tüketiciler
(birey, aile, köy, flehir, ülke veya millet) ve üreticiler (kamu ve özel sek-
tör) için hesaplanabilen bir kavramd›r. Su ayak izi sadece suyun kullan›m
veya kirlenme miktar›n› belirtmez, ayr›ca suyun kullan›m bölgelerini, do-
lay›s›yla co€rafi tan›mlar›n› da belirtir.

Bir Bireyin Su Ayak ‹zi: Bir birey taraf›ndan tüketilen hizmet, mal ve
ürünlerin üretimi için kullan›lan toplam temiz su miktar›d›r. Bu miktar
hizmet, mal ve ürünlerin “sanal su içeriklerinin” tüketim miktarlar›yla çar-
p›lmas› ile hesaplanabilir.  

Bir Ulusun Su Ayak ‹zi: Bir ulus taraf›ndan tüketilen hizmet, mal ve ürün-
lerin üretimi için kullan›lan toplam temiz su  miktar›d›r. Ulusal su ayak izi
iki flekilde de€erlendirilebilir. ‹lki tüketilen tüm hizmet ve mallar›n mik-
tarlar›n›n, bu mal ve hizmetlerin “sanal su içerikleriyle” çarp›m›yla bulu-
nur. ‹kinci yöntemde ise bir ulusun su ayak izi, tüketilen tüm yerel su kay-
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naklar› miktar› ile sanal su ithalat›n›n toplam›ndan, sanal su ihracat›n›n ç›-
kar›lmas›yla hesaplan›r.

‹ç ve D›fl Su Ayak ‹zi: Bir ulusun toplam su ayak izi iki bölümden oluflmak-
tad›r: Bunun bir bölümü, ülke içerisindeki kullan›lan su miktar›ndan (ye-
rel su kaynaklar›), di€er bir bölümü ise yurtd›fl›ndaki su kaynaklar›n›n (il-
gili sanal su içeriklerinin) ülke içerisinde kullan›lmas›ndan oluflur. 

Bir Ürünün Su Ayak ‹zi: Bir ürünün (eflya, mal veya hizmet) su ayak izi, o
ürünün üretildi€i yerde, ürünü oluflturmak için kullan›lan toplam temiz su
miktar›d›r. Üretimin tüm aflamalar›nda kullan›lan toplam su miktar›n› içe-
rir. Bir ürünün su ayak izi, o ürünün sanal su içeri€iyle ayn›d›r.

Bir ‹flkolunun Su Ayak ‹zi: Bir iflkolunun oluflturulmas› ve yürütülmesi
için kullan›lan toplam temiz su miktar›n› belirtir. 

Toplam Su Ayak ‹zinin Mavi, Yeflil ve Gri Bileflenleri: Su ayak izi kavram›
üç ana bileflenden oluflmaktad›r: mavi, yeflil ve gri. Mavi su ayak izi, su küt-
lelerinden çekilerek kullan›lan ve geri dönmeyen tatl› su miktar›d›r. Te-
mel olarak ekili alanlar›n sulanmas› s›ras›nda buharlaflan suyu ifade eder.
Yeflil su ayak izi, toprakta depoland›ktan sonra ekili arazilerde buharlaflan
ya€mur suyunun hacmidir. Gri su ayak izi ise üretim süreci sonucunda
kirletilen su miktar›d›r. Kirletici maddeleri, su kalitesi kabul edilebilir
standartlara ulafl›ncaya kadar seyreltmek için gereken su miktar›yla hesap-
lan›r.

Su Yeterlili€i ve Ba€›ml›l›€› Kavram›: Bir ulusun “kendi kendine su yeter-
lili€i,” iç su ayak izinin toplam ayak izine oran›yla bulunur. Bu kavram, ye-
rel düzeyde ihtiyaç duyulan hizmet ve servislerin üretimi için gereken su
ihtiyac›n›n ülke taraf›ndan kendi bafl›na karfl›lan›p karfl›lanamad›€›n› be-
lirtir. Su yeterlili€i % 100 ise, ülke içerisinde tüketilen tüm mal ve hizmet-
ler için kullan›lan su miktar› ülkenin yerel su kaynaklar›ndan karfl›lanabi-
liyor demektir. Bu de€erin s›f›ra yaklaflmas› ise o ülkenin, hizmetleri ve
mallar› genelde sanal su ithalat›yla  karfl›lad›€› anlam›na gelmektedir.  

Türkiye’nin hesaplanan su ayak izi miktar›, kifli bafl›na y›lda 1615 m3’tür.
Bu Türkiye’de y›ll›k kifli bafl›na tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde
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kullan›lan temiz su kayna€› miktar›n›n 1615 m3 oldu€u anlam›na gelir.
Ayr›ca Türkiye’nin yurtd›fl›na düflen su ayak izi oran› da % 15’tir. Bu da
Türkiye’nin su ayak izi miktar›n›n % 15’inin yurtd›fl›ndan sa€land›€›n›
gösterir. 

(Kendi su ayak izinizi hesaplamak için lütfen http://www.waterfoot-
print.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator adresini ziyaret ediniz.)

Sanal Su Ak›fl›

Tar›msal ürünlerin ticaretinde trilyonlarca litre su el de€ifltirmektedir. Bu
miktar›, Kongo nehrinden bir y›l boyunca akan su miktar›na yak›nd›r.. En
çok s›€›r eti ve tah›l ihraç eden bölgeler, ayn› zamanda en fazla sanal suyu
ihraç eden bölgeler olarak öne ç›kmaktad›r. Uzmanlar, artan nüfusu
besleyebilmek için, yirmi y›l içinde idareli su kullan›m›n›n iki kat›na
ç›kmas› gerekti€ini belirtmektedirler. Yak›n bir gelecekte bir ürünün ihraç
de€eri ile yerel su kaynaklar› üzerindeki etkisini karfl›laflt›rmak ve suyun
bedelini fiyatlara yans›tmak bu hesaplaman›n bir parças› haline gelebilir. 

Tasarruf 

‹ngiltere’nin çevre alan›nda önemli yazarlar›ndan biri olan Fred Pearce,
The Guardian gazetesinde de köfle yazar›d›r. When the Rivers Run Dry
(Nehirler Kuruyunca) adl› kitab›n›n “‹nsan Süngeri” bafll›kl› bölümü flöy-
le bafllamaktad›r: “Hepimiz evlerimizde su tasarrufu yapabiliriz. Banyo
küvetini doldurmak yerine dufl yapmak, difllerimizi f›rçalarken muslu€u
kapatmak takdir edilecek davran›fllar, ama sadece evde tüketti€imiz suyun
dünya nehirlerini kurutmakta oldu€u fikri do€ru de€ildir. Evlerimize dol-
durdu€umuz eflyalar›n üretimi sürecinde de belli bir miktar su harcan›r,
ama öykünün tamam› bu kadar da de€ildir. Yedi€imiz içti€imiz besinleri
yetifltirmek için gerekli olan su miktar›n› ekleyince rakamlar birdenbire
yükselmeye bafllar.”

17

Toplumvesu  14/10/11  21:04  Page 17



Pearce’›n bahsetti€i bu rakamlar sanal su rakamlar›n› belirtmektedir, yani
bir ürünün üretim aflamalar›nda tüketilen suya karfl›l›k gelmektedir. Ör-
ne€in, 1 lt süt üretimi için 1000-3800 lt aras›nda su harcanmas› gerekiyor.
Çünkü ya€›fl almayan bölgelerde ine€in yedi€i yoncay› ve otlar› yetifltir-
mek için tarlay› sulamak yüksek miktarda su kullan›lmas›n› gerektirmek-
tedir. Ayn› süreç et için de geçerlidir. Su de€erleri hesaplan›rken ürünün
nerede üretildi€i çok önemlidir. Ya€murlu ülkeler bu bak›mdan flansl› sa-
y›l›rlar. Ancak onlar da kendilerinde olmayan bir ürünü dünyan›n baflka
bir bölgesinden ithal ederken sanal su ithal etmifl olurlar. 

Türkiye Çok Su Tüketen Grupta

Sanal su kavram›yla, t›pk› karbonda (C) oldu€u gibi, suyun izledi€i yol,
yani sanal su ithalat› takip edilebilmektedir. Özellikle Japonya ve ‹sviçre
gibi zengin ülkeler, tar›m ürünlerinin ço€unu d›flar›dan ald›klar› için çok
fazla miktarda sanal su ithal etmifl oluyorlar. ABD de afl›r› tüketim al›flkan-
l›€› ve beslenmede etin tercih edilmesi nedeniyle listede en üst s›ralarda
yer almaktad›r. 
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‹kinci en yüksek tüketim grubunda, y›lda kifli bafl› 1800-2100 ton ile Ka-
nada ve Rusya bulunmaktad›r. Türkiye, kifli bafl› 1615 ton su ortalamas›y-
la ilk on ülke aras›ndad›r. En fazla su tüketilen sektörlerden biri tekstildir.
Örne€in pamuk, yüksek miktarda su tüketen bir üründür. Ortalama bir ti-
flört için gereken 250 graml›k pamu€u üretmek için 2700 litre su harcan-
maktad›r. Buna boyama, y›kama gibi süreçlerde harcanan suyun da eklen-
mesi gerekmektedir. Kot pantolon üretiminde, sadece y›kama için, bir ton
ürün bafl›na 70 ton su gerekmektedir.

Pakistan ve Hindistan gibi uzun y›llar nehir sulamas› yapm›fl büyük pa-
muk üreticileri, bugün hem topraklar›nda tuzlanma hem de yeralt› sula-
r›nda çok keskin düflüfl sorunlar›yla karfl›laflmaktad›rlar. Fred Pearce, “El-
bette ki ülkelerin geliflimine karfl› de€ilim, ama ülkeler su kaynaklar›n› na-
s›l kullanacaklar›n› planlamak zorundalar” diyor. Ona göre, dünya nüfusu
fazla de€il ve kaynaklar do€ru kullan›l›rsa su herkese yeter. Ancak en bü-
yük tehdit, insanlar›n afl›r› tüketim e€ilimidir. 

Et ‹çin Neden Fazla Su Harcan›yor?

Düzenli et tüketen bir kiflinin beslenmesi, bir vejetaryenin beslenmesin-
den % 60 daha fazla su gerektirmektedir. Dünyada orta s›n›f›n artmas›yla
birlikte, 2050 y›l›na kadar et tüketiminin ikiye katlanmas› beklenmektedir. 
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Sanal Su Hakk›nda K›sa Notlar

• Japonya’n›n su ayak izi kifli bafl›na y›lda yaklafl›k 1150 m3’tür. Japon-
ya’n›n su ayak izinin yaklafl›k % 65’i d›flar›dan sa€lanmaktad›r.

• Japonya ihraç etti€inin 15 kat› sanal su ithal etmektedir. Bu fark, tüm
ülkeler içinde en yüksek orand›r. 

• ‹talya, Avrupa’n›n en büyük sanal su ticareti aç›€›na sahip olan ülkedir.
‹thalat, ihracattan 49 trilyon litre daha fazlad›r.

• Büyükbafl hayvanlar, domuzlar ve kümes hayvanlar›nda sanal su, içtik-
leri su ile besinlerinin yetifltirilmesi ve at›klar›n›n temizlenmesi için
harcanan sudan oluflmaktad›r.  

• Toplam sanal su miktar›, hayvanlar› yetifltirmek ve mamul mallar yap-
mak için kullan›lan suyu da kapsamaktad›r.

• Hem ya€mur hem de sulama sular›, sanal su toplam› içinde bulunmak-
tad›r.  

• Çin’in su ayak izi kifli bafl›na y›lda yaklafl›k 700 m3’tür. Çin’in su ayak
izinin sadece yaklafl›k % 7’si d›flar›dan sa€lanmaktad›r. 

• ABD’nin su ayak izi kifli bafl›na y›lda yaklafl›k 2500 m3’tür.
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Not: Verilen tüm sanal su de€erleri küresel ortalamalard›r. Rakamlar çiftçilik yöntemle-
rine ve hammaddelerin ifllenifl biçimlerine ba€l› olarak bölgesel farkl›l›klar gösterebilir. 

Ürünlerin Üretilmesi ‹çin Gerekli Su Miktarlar›na Örnekler
Miktar Ürün Gerekli su miktar› (lt)
0,5 kg Çikolata 12.000
0,5 kg S›€›r eti 7.748
250 gr Tabakalanm›fl deri 4.150
500 adet Sayfa (ka€›t) 4.150
0,5 kg Koyun eti 2.769
1 kg Pamuk 11.000
1 adet T-shirt 2.700
0,5 kg Peynir 2.273
0,5 kg Dar› 2.500
1 adet Hamburger 2.500
0,5 kg Domuz eti 2.182
0,5 kg Tavuk eti 1.773
0,5 kg Pirinç 1.700
0,5 kg Soya fasulyesi 818
0,5 kg Arpa 750
0,5 kg fieker 750
0,5 kg Bu€day 500
0,5 kg Patates 450
0,5 kg M›s›r 409
3,8 lt fiarap 3.816
3,8 lt Süt 3.331
3,8 lt Bira 2.608
1 adet Yumurta 200
1 fincan Kahve 140
1 adet Elma 70
1 adet Portakal 50
1 dilim Ekmek 40
1 fincan Çay 30
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Pamuk ve Kahve

Pamuk çok su harcayan, ayn› zamanda çok gübre gerektiren bir üründür.
Pamuktaki sanal suyun yaklafl›k % 15’i gübrelenmifl tarlalardaki at›k suyun
seyreltilmesinde ve pamu€un kumafla dönüfltürülmesinde kullan›lmakta-
d›r. Kahve bitkisinin yetifltirilmesi için ise çay ile ayn› miktarda su harcan-
maktad›r. Ancak, hektar bafl›na düflen mamul miktar›n›n azl›€› nedeniyle
kahve, sanal su harcamas› s›ralamas›nda daha üstlerde yer almaktad›r. Bu
elbette tek bafl›na kahve içmenin kötü ya da yanl›fl bir al›flkanl›k oldu€u
anlam›na gelmez. Bir ürünün sanal su toplam›ndan daha önemli olan, gel-
di€i bölgede ürünü yetifltirmeye yetecek kadar sürdürülebilir su olup ol-
mamas›d›r.  
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2. Bölüm
ve

Ticaret
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Su ve Ticaret
Su ve ticaret dendi€i zaman ilk akla gelen, suyun borularla ya da tankerler-
le yer de€ifltirip depolanmas› ve fliflelenerek sat›lmas›d›r. Ancak su sektörü
kapsad›€› alan bak›m›ndan çok daha genifltir. Bu bölümde su ticaretinin
kapsad›€› alanlar› k›saca inceledikten sonra ambalajlanm›fl su sektörünü
ayr›nt›l› olarak inceleyece€iz. 

Su Ticaretinin Kapsad›€› Alanlar

Su endüstrisi, benzin ve elektrik üretiminden sonra dünyan›n üçüncü bü-
yük endüstrisidir. Bu durum tüm faaliyetlerin toplam›nda su girdisi ve ç›k-
t›s› kullan›lmas›ndan ileri gelmektedir. 

Bu endüstriyel önemine karfl›n, su sektörü hâlâ yeterince iyi tan›mlanma-
m›flt›r ve oldukça fazla bölümlere ayr›lm›flt›r. Sektör kanalizasyon pompa
istasyonlar›ndaki seviye vericisinden, 250 milyon galon/gün (yaklafl›k
950 milyon litre/gün) ifl hacmine sahip tuzdan ar›nd›rma (desalinizas-
yon) tesisinin kojenerasyonuna (tesisin at›k enerjisini kullanarak ›s› ve
elektrik enerjisi üretmek) kadar uzanan çok genifl bir ifl alan›n› içermek-
tedir.  

Su ekonomik bir meta olarak de€er ifade etmesinin yan› s›ra giderek artan
çok büyük bir ekolojik öneme de sahiptir. Asl›nda su sektörü sadece tüm
içme suyu ifllemlerinden ve yemek de dahil olmak üzere tüm ürünlerin
üretimi sürecinden ibaret de€ildir. Giderek daha çok önem kazanan bir
ba€lamda, ekolojik bütünlü€ü sa€laman›n ve sürdürülebilir kaynak kulla-
n›m›n›n en önemli unsurlar›ndan biridir. Ekolojik bütünlük, sulama, bü-
yük bir insan kitlesinin yaflayaca€› mega flehirlere hizmet verme ya da ha-
bitat› koruma söz konusu oldu€unda uygun su kalitesini sa€layabilmenin
son derece önemli de€ifliklikler yarataca€› görülmektedir. 
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Su Endüstrisinin Boyutlar›: Su endüstrisinin boyutlar›n› anlaman›n en iyi
yolu, onu genifl sektörlere ay›rmakt›r. Bu sektörler; su iflletmeleri, ar›tma,
analitik, altyap› ve kaynak yönetimi olarak s›ralanabilir. 

Su ‹flletmeleri: Su iflletmeleri yerleflim yerlerine, ticari ve endüstriyel kul-
lan›c›lara do€rudan su temin etmekle sorumludur. ‹flletme sektörü ayn›
zamanda at›k su ve ya€mur sular› hizmet organizasyonunu da kapsamak-
tad›r. Bu bir tür kamu hizmeti olarak görülece€inden, düzenleyici kurum-
lar›n yetkisi alt›nda olmal› ve devletin içme suyu güvenli€i ile çevre koru-
ma amaçl› düzenleyici yasalar›na uymal›d›r. 

Ar›tma: Ar›tma sektörünü oluflturan firmalar›n faaliyetlerini belirlemede
ar›t›lacak suyun kimyasal, fiziksel ya da biyolojik özellikleri anahtar rol oy-
namaktad›r. Ar›tma faaliyeti; kullanmak, tekrar kullanmak ya da deflarj
amac›na ba€l› olarak suyun/at›k suyun bileflimini de€ifltirmek amac›yla
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teknolojilerin ve/veya süreçlerin uygulanmas›d›r. En kritik ar›tma konu-
su, küresel bir ihtiyaç olan güvenilir içme suyu sa€lanmas› ve sa€l›€›n ko-
runmas› olarak görülmektedir. Geleneksel olarak su ar›tmak, insan sa€l›-
€›n› korumak amac›yla kaynak suyunu yönetmeliklerin öngördü€ü flart-
larda ve standartlarda içilebilir hale dönüfltürmektir. 

Analitik: Analitik sektörü aletleri gelifltiren, üreten, satan; analitik ürünler
ve/veya ilgili tedarik ve servis sunan; dizayn sistemi sa€layan; su, at›k su
ve/veya proses suyu için iflletme, analiz, test, ölçüm ya da izleme konula-
r›nda teknolojiler gelifltiren firmalar› kapsar. Kritik ihtiyaçlar nedeniyle,
giderek artan say›da geliflmifl analiti€e dayanan daha küçük düzeydeki kir-
letici tespiti aletlerinin üretimi için talep oluflmaktad›r.  

Altyap› ‹flleri: Bu sektör su da€›t›m, at›k su ve ya€mur sular›n›n toplanma-
s› sistemlerinin infla edilmesi, onar›lmas›, yenilenmesi ve iyilefltirilmesi gi-
bi konularla ilgilenir. ‹çme suyu da€›t›m sistemindeki bozulmalar her yer-
de halk sa€l›€›, güvenlik ve ekonomik geliflme konusunda önemli riskler
tafl›maktad›r. 

Kaynak Yönetimi: Kaynak yönetimi sektörü, karmafl›k su sorunlar› ile
kaynak sürdürülebilirli€i ilkesinin sistem odakl› uyumuna yönelik yakla-
fl›mlar› temsil eder. Bu sektördeki firmalar, ekonomik ve çevresel aç›dan
de€erli bir kaynak olarak su ticaret faaliyetleri ile “su yönetimi” aras›nda-
ki iliflkileri vurgularlar. Kaynak yönetimi sektörünün dayand›€› mant›k, su
kayna€›yla ilgili sorunlar› çözmek ve gelecek nesiller için sürdürülebilir
kullan›m› sa€lamak amac›yla kapsaml›, ileriye dönük, bütünleflmifl bir
yaklafl›m sunmakt›r. Geliflmekte olan bu sektör günümüzde, su kaynakla-
r›n› yönetme, tar›msal sulama ve özellefltirme faaliyetleri gibi hemen he-
men her alanda kamuya ve özel müflterilerine mühendislik, dan›flmanl›k,
inflaat, iflletme ve ilgili teknik hizmetleri sa€layan firmalar› içermektedir. 
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Su ticaretinin alt sektörleri
Sektörler Alt sektörler

‹flletmeler
Su iflletmeleri
At›k su iflletmeleri
Ya€mur suyu iflletmeleri

Ar›tma

Su ar›tma ekipmanlar›
At›k su ar›tma ekipmanlar›
Kimyasal / reçine / medya
Filtrasyon / ay›rma / membran
Dezenfeksiyon
Desalinizasyon – tuzsuzlaflt›rma

Analitik

Aletler
Testler / izleme / sensor
Süpervizör kontrol ve bilgi edinme sistemi (SCADA)
Ölçümler
Laboratuvarlar 
Güvenlik

Altyap› ‹flleri

Da€›t›m
Pompalar / vanalar / ak›fl kontrolü
Rehabilitasyon / onar›m
Boru hatlar›
Depolama
Ya€mur suyu / birleflik kanalizasyon tafl›nmas›

Kaynak 
Yönetimi

Mühendislik ve dan›flmanl›k
Özellefltirme 
Sulama
Biyolojik gübreler 
Tekrar kullanmak / geri dönüflüm
‹yilefltirme
‹flletme servisi
Su hakk› / transfer
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Su Hakk›nda K›sa Bilgiler
• Dünyan›n yaklafl›k dörtte üçünün suyla kapl› olmas›na ra€men, suyun

yaklafl›k % 97’si denizlerdedir ve tuzludur. Yeryüzünde mevcut tatl› su-
yun oran› ise yaklafl›k % 3’tür. 

• Günümüzde dünyadaki toplam temiz ve tatl› suyun yaklafl›k olarak
% 67’si tar›mda, % 23’ü endüstride ve % 10’u da konutlarda kullan›l-
maktad›r. Tatl› suyun kullan›m›nda ülkelerin endüstrileflme ve gelifl-
mifllik düzeyleri belirleyici bir özellik göstermektedir. Suyun tüketim
alanlar›yla ilgili araflt›rma sonuçlar› bu konudaki farkl›l›€› ortaya koy-
m a k t a d › r.

• Afla€›da temiz ve tatl› suyun kullan›m alanlar›na göre da€›l›mlar›, buna
eriflen nüfusun toplam nüfusa oran› (%) ve kifli bafl›na günlük ortalama
kentsel su tüketimi (litre) tablo, harita ve örnekler verilerek aç›klanma-
ya çal›fl›lm›flt›r.

Endüstrideki Su Kullan›m›na Birkaç Örnek: Bir otomobil üretimi için
(teknolojiye ba€l› olsa da ortalama olarak) 300-400 ton, bir ton çelik üre-
timi için 240 ton, yaklafl›k 200 lt. ham petrolün rafine edilmesi için 7 ton,
bir kg kumafl (bask›l› boyal›) üretimi için 200 lt sakl› suya ihtiyaç duyul-
maktad›r (Bu konu hakk›nda detayl› bilgi için “Suyun Ayak ‹zleri” bölü-
müne bkz.).
Evsel Su Kullan›m Örnekleri: Banyo yapmak için (asgari) 50-60 lt, difl f›r-
çalamak için (musluk aç›k – üç dakika) 4-5 lt, tuvalet için yaklafl›k 25 lt, el-
de bulafl›k veya çamafl›r y›kamak için (ortalama bir y›kamada) 100-120 lt
su harcanmaktad›r.
Tar›msal Su Kullan›m›: Bu alandaki en büyük kay›plar aç›k kanal yönte-
miyle suyun iletiminde ortaya ç›kan buharlaflma sonucunda oluflmaktad›r
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Temiz ve Tatl› Suyun Kullan›m Alanlar› Da€›l›m› (%)

Kullan›m Alanlar› Dünya
Ortalamas›

Geliflmifl
Ülkeler

Geliflmekte Olan
Ülkeler

Azgeliflmifl
Ülkeler

Tar›m     (%) 67 39 52 86
Endüstri (%) 23 46 38 7
Konut     (%) 10 15 10 7
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Çok geliflmifl ülkeler (oran›n % 0 oldu€u ülkeler): Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda, ‹rlanda, Hollanda, Kana -
da, ‹sveç, Almanya, Japonya, ‹sviçre, Fransa, ‹srail, Finlandiya, ‹zlanda, Belçika, Danimarka, ‹spanya, Yunanis -
tan, ‹talya, Lüksemburg, Avusturya, ‹ngiltere, Singapur, Çek Cumhuriyeti, Andorra, Slovakya, Birleflik Arap
Emirlikleri, Malta, K›br›s, Macaristan, Katar, Polonya, Uruguay, Malezya, Bulgaristan, Beyaz Rusya (Belarus),
Makedonya, Tonga. 
Yeterli bilginin mevcut olmad›€› ülkeler: Hong Kong, Çin, Bahreyn, Bahamalar, Litvanya, Romanya, Suudi
Arabistan, ‹ran, Venezuela, Libya.

Geliflmifl ülkeler (yeterli bilginin mevcut olmad›€› ülkeler): Fiji, Türkmenistan, Solomon Adalar›.

Yeterli bilginin mevcut olmad›€› ülkeler: Antigua ve Barbuda, Dominik, Grenada, Kiribati, Nauru, Palau, Saint
Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino.
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Temiz Suya Eriflimi Olmayan Nüfusun Toplam Nüfusa Oran› (%) (2008) 
Çok Geliflmifl Ülkeler Geliflmifl Ülkeler Az Geliflmifl Ülkeler Di€er Ülkeler ve Bölgeler 
Amerika 1 Bolivya 14 Afganistan 52 Bhutan 8
Arjantin 3 Botsvana 5 Angola 50 Eritre 39
Arnavutluk 3 Çin  11 Bangladefl 20 Irak 21

Azerbaycan 20 Dominik
Cumhuriyeti 14 Burundi 28 ‹flgal Alt›ndaki Filistin

Topraklar› 9

Bosna ve Hersek 1 El Salvador 13 Çad 50 Küba 6
Brezilya 3 Endonezya 20 Etiyopya 62 Lübnan 0
Cezayir 17 Fas 19 Fildifli Sahilleri 20 Marshall Adalar› 6
Ekvator 6 Filipinler 9 Gambia 8 Monako 0
Ermenistan 4 Gabon 13 Gana 18 Saint Kitts ve Nevis 1
Estonya 2 Guatemala 6 Gine 29 Saint Lucia Adas› 2
H›rvatistan 1 Güney Afrika 9 Haiti 37 Somali 70
Jamaika 6 Hindistan 12 Kamerun 26 Tuvalu  3
Karada€ 2 Kamboçya 39 Kenya 41 Umman 12
Kazakistan 5 K›rg›zistan 10 Kongo 54 Vanuatu 17
Kolombiya 8 Kongo 29 Liberya 32
Kore 2 Maldivler 9 Madagaskar 59
Kostarika 3 M›s›r 1 Malavi 20
Kuveyt 1 Mo€olistan 24 Mali 44
Letonya  1 Moldova 10 Moritanya 51
Meksika 6 Namibya 8 Mozambik 53
Panama 7 Nikaragua 15 Nepal 12
Peru  18 Pakistan 10 Nijer 52
Portekiz  1 Paraguay 14 Nijerya 42
Rusya 4 Sri Lanka 10 Papua Yeni Gine 60
S›rbistan 1 Surinam 7 Ruanda 35
Slovenya 1 Suriye 11 Senegal 31
fiili  4 Tacikistan 30 Sierra Leone 51
Tunus 6 Tayland 2 Sudan 43
Türkiye  1 Özbekistan 13 Tanzanya 46
Ukrayna  2 Vietnam 6 Uganda 33
Ürdün 4 Zambiya 40

Kaynak: Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (United Nations Development Programme (UNDP)) 2010
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Su K›tl›€› ve Tan›m›

Günümüzde dünya ölçe€inde yaflanmakta olan d›fl ticaret aç›klar›yla yiye-
cek ve petrol fiyatlar›ndaki art›fl, baflka bir küresel sorunu geçici olarak
gölgelemektedir. Oysa bugün dünyan›n bafl›n› a€r›tan en önemli sorun su
kaynaklar›ndaki belirgin azalmad›r. Birleflmifl Milletler’nin (BM) tahmin-
lerine göre, 2025 y›l›nda dünyada k›rk sekiz ülke su s›k›nt›s› veya k›tl›€› çe-
kecek. Bu oran yaklafl›k 2,8 milyar insan›n susuzluktan k›r›lmas› anlam›na
gelmektedir. BM’nin Su De€erlendirme Program›’na göre, 2050 y›l›nda
60 ülkede 7 milyar kifli su k›tl›€›yla bafl etmek zorunda kalacak. BM Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon, 2008 y›l›ndaki Dünya Ekonomik Forumu’nda
yapt›€› konuflmada, su k›tl›€›n›n uluslararas› gündemin ilk s›ralar›nda yer
almas›n› önererek, “Küresel ekonomi gelifltikçe, suya duyulan ihtiyaç arta-
cak. Dolay›s›yla gelecekte su yüzünden ç›kacak savafllar›n dünyan›n bafl›-
n› a€r›taca€›n› düflünüyorum,” demifltir.

Bu koflullar alt›nda suyu nas›l kulland›€›m›z konusunu yeniden gözden
geçirmemiz gerekmektedir. Özellikle insan nüfusunun h›zla artt›€› ve ik-
lim de€iflikli€ine ba€l› olarak kurakl›k tehdidinin t›rman›fla geçti€i son y›l-
larda bu sorunun uluslararas› boyutta enine boyuna ve ivedilikle tart›fl›l-
mas› zorunlu görünmektedir. Öte yandan bu sorunun “dünyan›n sonu”
gibi ele al›nmamas› gerekti€ini ileri süren uzmanlara göre, uluslar inan›l-
mayacak derecede az miktarda temiz suyla idare edebilirler. Bunun için
suyu idareli kullanan teknolojilere öncelik verilmesi ve suyu yüksek oran-
da kullanmayan ekonomik faaliyetlerin teflvik edilmesi gerekmektedir. Bu
uzmanlar insanl›€›n önündeki bir karabasan fleklinde sunulan su krizinin
kaynak azl›€›ndan de€il, da€›t›m ve yönetim sorunundan kaynakland›€›na
inanmaktad›rlar. O yüzden bu sorunu mevcut teknolojilerle, yat›r›mlar›
art›rmakla ve siyasi müdahalelerle çözmek gerekmektedir. Örne€in, tar›m
ve tekstil gibi bol su gerektiren ekonomik faaliyetlerin su zengini ülkeler
taraf›ndan üstlenilmesi ve üretilen ürünlerin su s›k›nt›s› çeken ülkelere ih-
raç edilmesi durumunda, mevcut su kaynaklar›n›n daha uzun süre idare
edebilece€i düflünülmektedir. 

BM ve di€er bilim insanlar›n›n kabul etti€i su k›tl›€› tarifi, 1986 y›l›nda,
dönemin ‹sveç Do€a Bilimleri Araflt›rma Konseyi üyesi Malin Falken-
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mark taraf›ndan gelifltirilmiflti. Falkenmark’a göre, bir ülkenin “su s›k›nt›-
s›” yaflamas›, o ülkenin nehir ve yeralt› sular›ndan kifli bafl›na günde 4.654
lt su düflmemesi anlam›na geliyor. Bu da y›lda kifli bafl›na 1.700 metreküp
suya eflittir. Bu miktar y›lda kifli bafl›na 1.000 metreküpün alt›na düflerse,
o ülkede “su k›tl›€›” yaflan›yor demektir. 500 metreküpün alt› ise “mutlak
su k›tl›€›” olarak tan›mlanmaktad›r. Mutlak su k›tl›€› insan sa€l›€›n› ve ya-
flam kalitesini tehdit etmenin yan› s›ra ekonomik kalk›nmaya da sekte vur-
maktad›r. Ortado€u’nun büyük bir k›sm›, bu tan›mlara göre, su k›tl›€› ya-
flanan bölgeler kapsam›na girmektedir. Ancak flafl›rt›c› olan, Malta ve Sin-
gapur’un “su k›tl›€›” çekilen ülkeler s›n›flamas›na girmesi, Danimarka, Po-
lonya ve Çek Cumhuriyeti’nin de “su s›k›nt›s›” çeken ülkeler aras›nda yer
almas›d›r. Bu tan›ma göre toplamda, yaklafl›k olarak 290 milyon insan su
k›tl›€› çeken ülkelerde, 440 milyon insan da su s›k›nt›s› çeken ülkelerde
yafl›yor. Fakat baz› uzmanlara göre bu s›n›flamalar yeniden gözden geçiril-
di€inde ortaya tamamen farkl› bir görüntü ç›kabilecektir.

Türkiye'de, 2007 verilerine göre, son yirmi y›lda kifli bafl›na düflen su mik-
tar› 4.000 metreküpten 1.430 metreküpe düflmüfltür. Kifli bafl›na düflen
günlük su miktar› ise yaklafl›k 3.917 litredir, yani Türkiye su s›k›nt›s› yafla-
yan ülkeler aras›ndad›r.

Su ve Kad›nlar

Kad›nlar ile su aras›nda hayranl›k verici benzerlikler vard›r. Hayat›n kay-
na€› olmalar›, yumuflakl›klar›, sükûnete ça€›rmalar›, zerafeti temsil etme-
leri, temizli€in temel unsuru olmalar› ile kad›n ve su do€an›n hayata ba€›fl-
lad›€› iki muhteflem arma€and›r.

Kad›nlar›n su tedariki için harcad›klar› zaman uzad›kça çocuk bak›m› ve
gelir getirici faaliyetlere ay›racaklar› zaman daralmakta, e€itim alma im-
kânlar› s›n›rlanmakta, yoksulluk çemberinde s›k›fl›p kalma riskleri büyü-
mektedir. Küçük ve genç k›zlar›n okula gitmesi ile suya ulafl›m aras›nda
yüksek bir iliflki vard›r.

Suya ulaflma güçlü€ü sosyal eflitsizlik ve yoksulluk yarat›r. Sa€l›k sorunla-
r›na ve e€itim potansiyelinin gerçeklefltirilememesine sebep olur. Özellik-
le çocuklar›n ve kad›nlar›n fizyolojik ve kiflilik geliflimlerini s›n›rlar. Burki-
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na Faso ve Mozambik gibi ülkelerde kad›nlar ve k›z çocuklar›, günlerinin
üç-dört saatini su bulup evlerine tafl›makla geçirebilmektedirler. Fas’ta
köylü kad›nlar ortalama olarak günde iki saatten fazla zaman› su tedariki-
ne çal›flarak geçirmektedirler. Keza, Uganda’da k›rsal yörelerdeki kad›n ve
çocuklar›n su bulmak ve tafl›mak için uzun süreler u€raflmalar› gerekmek-
tedir. Bu durum da, nüfusun yaklafl›k % 80’inin k›rsal alanlarda yaflad›€›
ülkede, onlar›n verimliliklerini ve ekonomik kalk›nmaya katk›lar›n› k›s›t-
lamaktad›r. Böyle durumlarda k›z çocuklar için e€itim hakk›ndan söz et-
mek pek mümkün olamamaktad›r. Ayn› flekilde kad›n-erkek eflitli€i ve ka-
d›n haklar›ndan bahsetmek imkâns›zd›r. 

Yoksul ülkelerde kad›nlar›n su tafl›mak için harcad›klar› zaman›n yan› s›ra
tedarik edilen suyun eve tafl›nmas› ve bu süreçte karfl›lafl›lan zorluklar› da
unutmamak gerekir. Örne€in, hamile kad›nlar›n hepatit benzeri tehlikeli
hastal›klardan korunmas› için yeterli ve sa€l›kl› su tedariki mutlaka gerek-
mektedir.  

2000’li y›llar›n ortalar›nda yeryüzünde okula gitmeyen çocuk say›s› 110-
120 milyon civar›ndayd›. Bunlar›n ço€unlu€u da k›z çocuklar›d›r. Aile
içindeki su tedarik görevleri onlar›n okula gitmelerini engellemektedir.
Ayr›ca, okullarda yeterli s›hhi altyap› olmamas› k›z çocuklar›n ço€unun
okula gitmeyi reddetmelerine neden olmaktad›r. Dünyadaki okullar›n
yar›s›ndan fazlas›nda su ve s›hhi tuvalet yoktur. Bu durum da çocuklar›n
sa€l›k ve e€itimlerine zarar vermektedir. 

Kalk›nmakta olan ülkelerde sa€l›k sorunlar› ile içilebilir suya yetersiz
ulafl›m ve s›hhi altyap› yetersizli€i aras›nda % 80 düzeyinde bir iliflki kurul-
maktad›r. Ayn› sebepler Hindistan’da y›lda 73 milyon iflgünü kayb›na
neden olmaktad›r. 
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Suyun Küreselleflme Süreci

Kapitalizmin 1970’li y›llardaki krizi, yani sermayenin kâr oranlar›ndaki
daralma, flirketlerin pazarlar›n› tüm yerküreyi kapsayacak biçimde genifl-
letmelerine yol açm›flt›r. Bu gereksinimin bir sonucu olarak, kamunun
ekonomik alanlardan tümüyle çekilmesi ve piyasa iflleyiflinin tamamen
serbestleflmesi gündeme gelmifltir. Sürecin en belirgin özelliklerinin ba-
fl›nda, insan için yaflamsal önemdeki bütün alanlar›n sermayenin kâr alan›
olarak tan›mlanmas› gelmektedir.

Sermayenin bu yaklafl›m› ile “su yönetimi” kavram›n›n tan›m› de€ifltiril-
mifl; fiziksel yat›r›mlarla s›n›rl› olan tan›m, haklar, mülkiyet, yeniden yap›-
lanma ve örgütlenme boyutlar› da eklenerek sermayenin ihtiyaçlar›na ce-
vap verecek flekilde geniflletilmifltir. Bu tan›m de€iflikli€i sonras›nda su
hizmetinin mühendislik boyutu ile yönetim boyutu iç içe geçmifl ve ard›n-
dan da su hizmetlerinin kamu taraf›ndan m› yoksa flirketler taraf›ndan m›
yönetilmesi gerekti€i yönündeki tart›flmalar›n önü aç›lm›flt›r. Asl›nda bu
süreci tart›flma olarak tan›mlamak yerine, egemen sermayenin talepleri-
nin zaman içinde ad›m ad›m yerine getirilmesi olarak anlamak daha aç›k-
lay›c›d›r. Çünkü sermayenin bu süreçteki söylemi olan “sürdürülebilir
kalk›nma”n›n sa€lanmas› ve kaynaklar›n en uygun kullan›m› için serbest
piyasa mekanizmalar›n›n en iyi biçimde iflletilmesinin flart oldu€u, bunun
için de piyasa önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›n›n vazgeçilmez bir
koflul oldu€u toplumlara empoze edilmifltir. Sermaye ideologlar›, insanla-
r›n bedelini ödemedikleri bir fleyin sorumlulu€unu üstlenmeyeceklerini
ya da sa€lad›klar› faydan›n çok alt›nda bir bedel ödeyerek elde ettiklerinin
de€erini anlayamad›klar›n› ileri sürmektedirler. Onlara göre, suyun kamu-
nun hantal yap›s› taraf›ndan yönetilmesi sahipsizlik anlam›na gelmekte-
dir. Bu yüzden yeralt› ve yerüstü su kaynaklar›n›n öncelikle yönetiminin,
ard›ndan da mülkiyetinin h›zla özel sektöre devredilmesini savunmakta-
d›rlar.     

Sermaye stratejistleri suyun gelece€iyle ilgili olarak, “20. yüzy›lda petrol
devletler ve flirketler için ne ifade ettiyse, 21. yüzy›lda da uluslar›n varl›k
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düzeyini belirleyecek de€erli bir meta olan su ayn› fleyi ifade edecektir”
fleklinde ifade edilebilecek bir öngörüde bulunmaktad›rlar. Bu öngörüle-
re uygun yap›lanmalar›n oluflturulmas›nda da gecikilmemifl ve 1996 y›l›n-
da, hükümetler, sektördeki ulusötesi flirketler ve uluslararas› örgütler
(Birleflmifl Milletler ve Dünya Bankas› gibi) bir araya gelerek, “Dünya Su
Konseyi”ni (World Water Council) kurmufllard›r. Su Konseyi’nin toplan-
t›lar› özel sektör, uluslararas› kurulufllar ve devletler olmak üzere üç taraf-
l› temsilciler grubuyla gerçeklefltirilmektedir ve konseyin kurulufl amac›na
uygun olarak, dünya genelinde devletleri ve suyu yönlendirecek temel po-
litikalar bu yap› içinde belirlenmektedir. Konseyin temel amaçlar›ndan bi-
ri de su politikas› için bir “beyin tak›m›” oluflturmakt›r. Ayr›ca bu konsey,
yay›nlad›€› Water Policy (Su Politikas›)  adl› dergi arac›l›€›yla sektördeki
geliflmeleri “karar vericilere” aktarmaktad›r. 

Ulusötesi flirketler ve destekçileri, küresel su politika uygulama araçlar›n›
gelifltirmeyi amaçlayan baflka bir küresel örgüt daha kurmufllard›r: “Küre-
sel Su Ortakl›€›” (Global Water Partnership/GWP). Sektördeki sorunla-
r› çözecek pratik uygulama araçlar›n› gelifltirecek olan sivil toplum örgüt-
lerinin yan› s›ra, çokuluslu bankalar ve sektördeki özel flirketler de bu or-
takl›€›n bir üyesidir. Küresel Su Ortakl›€›, 1996 y›l›n›n A€ustos ay›nda,
aralar›nda Birleflmifl Milletler’in, hükümetlerin, çok ortakl› bankalar›n,
meslek kurulufllar›n›n, özel sektörün ve Sivil Toplum Kurulufllar›n›n
(STK’lar›n) yer ald›€› bir örgüt olarak kurulmufltur. Küresel Su Ortakl›-
€›’n›n amac›, ulusal ve uluslararas› düzeyde içme suyu ve ar›tma sektörü-
ne iliflkin çal›flmalar› küresel bir anlay›flla yürütmek olarak belirlenmifltir.
Küresel Su Ortakl›€›, suya iliflkin çeflitli alt sektörlerin ihtiyaçlar›n› göz
önünde tutarak (sa€l›k, tar›m, çevre ve sanayi gibi) bunlar›n aras›ndaki
öncelikleri belirleyen ve onlara iliflkin yaklafl›mlar öneren kavramsal bir
çerçevenin kurulmas›ndan yola ç›kar. Küresel Su Ortakl›€›’n›n merkezi ‹s-
veç’in Stockholm kentindedir. Küresel Su Ortakl›€›, Dünya Su Konse-
yi’nin belirledi€i politikalar› yürütmek ve bunlar›n ülkeler düzeyinde be-
nimsenmesini sa€lamak amac›yla çal›flmaktad›r.

Suyun sermaye taraf›ndan küresel düzeyde kontrol alt›na al›nmas› için
oluflturulan en önemli anlaflma ise, 1994 y›l›nda Dünya Ticaret Örgü-
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tü’nü (DTÖ’yü) oluflturan anlaflmalardan biri olarak imzalanan ilk çok ta-
rafl› olma özelli€indeki Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas›’d›r (GATS -
General Agreement on Trade in Services). Hizmet Ticareti Genel Anlafl-
mas›’n›n 2000 y›l› Ocak ay›ndan bu yana sürdürülen geniflleme ve derin-
leflme müzakerelerinin on bir ana gündem maddesinden biri, “su iletim
sistemleri, enerji ve at›k su iflleme” konusudur. Hizmet Ticareti Genel An-
laflmas›’na göre, su kamu hizmeti olarak kabul edilmiyor ve asl›nda Hiz-
met Ticareti Genel Anlaflmas›’nda hiçbir fley kamu hizmeti de€ildir. Bu
yaklafl›m›n mant›€› flöyle ifllemektedir: Anlaflmada, örne€in, su hizmetleri
ele al›n›yor ve flu soru soruluyor: “Al›n›p, sat›labilir bir meta m›? Piyasada
rekabetin mümkün oldu€u bir hizmet mi?” Su için bu sorulara, “Evet” ya-
n›t› veriliyor, çünkü piyasada özel flirketler taraf›ndan sat›fla sunulmufl
olan “flifle suyu” diye bir gerçeklik var ve kamunun bu hizmeti vererek flir-
ketlerin ticaretine engel olmas› serbest rekabete ayk›r› bulunmaktad›r. Bu
yüzden, 2005 y›l› bafl›ndan itibaren yürürlü€e giren yeni Hizmet Ticareti
Genel Anlaflmas› sonras›nda suyun ç›kar›m›, ifllenmesi, iletimi hizmetleri
serbest piyasa koflullar›nda gerçeklefltirilmek istenmektedir. Temel hedef
ise, bu anlaflma üzerinden suyun ticarilefltirilmesi, metalaflt›r›lmas›, Dün-
ya Ticaret Örgütü sistemi ve hukukunun güvencesinde sermayenin en
önemli kâr alanlar›ndan biri haline getirilmesidir. Sonuç olarak bu, dünya
halklar›n›n daha yüksek fiyatlarla suya ulaflmas› ve büyük bir kayna€›n, su
faturalar› üzerinden flirketlere aktar›lmas› demektir.

Suyun Özellefltirilmesinin Olumsuz Etkilerine Ö r n e k l e r
Suyun özellefltirilmesinin ve ticarilefltirilmesinin dünya halklar› üzerinde-
ki olumsuz etkisi her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Dünya nüfu-
sunun çok az bir bölümünün suyu özellefltirilmifl olmas›na karfl›n çok bü-
yük tepkilere neden olan olaylar yaflanm›flt›r. Afla€›da bunlardan baz›lar›-
n› görmekteyiz. 

Cochabamba: Bolivya’n›n Cochabamba kentinde yaflananlar bölge halk›-
n›n özellefltirme sonucunda karfl›laflt›€› zorluklar› anlatmak aç›s›ndan ol-
dukça iyi bir örnektir. Özellefltirme sonras› zamlanan ancak hiçbir iyi-
leflme olmamas›na karfl›n ayn› suya daha fazla para vermek zorunda kalan
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halk büyük çapta gösteriler yapm›fl, ölüm ve yaralanmalar meydana gel-
mifltir. Tazminat ödemek zorunda kalan hükümet zor durumda kalm›flt›r.

Gana: Bu konu için bir baflka örnek ise Gana’dan. Y›llarca siyanürle alt›n
elde edilen ülkede temiz suya ulaflmak bir hayli zorlaflm›flken, Dünya Ban-
kas› kredi anlaflmas› yapmak için Gana hükümetine ülkedeki kent-su da-
€›t›m›n›n özellefltirmesini flart koflmufltur.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaflananlar
ise bu durumun bir sonraki ad›m› gibi görünmektedir. Ülkede özellikle
yoksul bölgelerde, ön ödemeli su sayaçlar›n›n yerlefltirilmesine karfl› ç›-
kanlar gözalt›na al›nmaktad›r. 

(Bu konular hakk›nda daha fazla bilgi için “Su Savafllar›” bölümüne ba-
k › n › z. )

Türkiye’den Bir Özellefltirme Örne€i 

Türkiye’den en ö€retici özellefltirme örneklerinden birisi Antalya’da ger-
çekleflmifltir. Antalya’n›n su ve kanalizasyon altyap›s› için 1995 y›l›nda
Dünya Bankas›’na baflvurulmufltur. Banka kredi flart› olarak su iflletmesi-
nin özellefltirilmesini zorunlu tutmufltur. Özellefltirme ihalesini Frans›z
çokuluslu flirketi Suez firmas› alm›flt›r. Fakat ilginç olan flu ki, Dünya Ban-
kas› ile Avrupa Yat›r›m Bankas› altyap› yat›r›mlar› için 100 milyon dolar
kredi verecekler; ama Suez firmas› kentin su iflletmecili€ini almas›na kar-
fl›n altyap› yat›r›mlar›na kar›flmayacakt›r. 

Özellefltirme kontrat› on y›ll›k yap›lm›flt›r. 1997 y›l›n›n fiubat ay›nda Suez
firmas› ifle bafllam›flt›r. fiirket su kayb› ve kaçaklar›n› azaltamamakta ve su-
yun kalitesini de iyilefltirmemektedir. Su kesintileri turizm mevsiminde
büyük rahats›zl›klara neden olmaktad›r. En alt kademede su fiyatlar› reel
olarak % 252,5 oran›nda art›r›l›r. Antalya’n›n jeolojik yap›s› at›k suyun
foseptik çukurundan denize boflalt›lmas›n› mümkün k›ld›€› için, 2001’e
kadar kanalizasyon altyap›s› bulunmamaktad›r. Ama Suez firmas›, flehirde
1999-2000 y›llar› aras›nda at›k su hizmeti vermedi€i halde, su abonelerin-
den at›k su bedeli tahsil etmifltir. 2000 y›l›nda ise su faturalar›na “sayaç
okuma bedeli” eklenmifltir.

42

Toplumvesu  14/10/11  21:05  Page 42



‹flletmeci firma bafllang›çta hesap etti€i su tüketim art›fl› meydana geldi€i
için satt›€› sudaki kâr pay›n›n % 250, at›k sudaki pay›n›n da % 700 art›r›l-
mas›n› istemifltir. ‹ste€i reddedilince altyap› yat›r›mlar›n›n zaman›nda ya-
p›lmad›€›n› öne sürerek tazminat talebinde bulunmufltur. ‹stenilen tazmi-
nat ve gerekçeler henüz tart›fl›l›rken uluslararas› tahkime gidilmifltir. So-
nuç olarak May›s 2002’de Suez firmas› Antalya su iflletmecili€ini b›rak-
m›flt›r. 

Türkiye’de Su ile ‹lgili Geliflmeler

Türkiye’nin son y›llarda IMF ve Dünya Bankas› ile yapt›€› pazarl›klarda
verilen taahhütler özellikle 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’na da yans›m›fl ve
sudan ulafl›ma, tar›mdan madencili€e, sa€l›ktan e€itime kadar uzanan her
alanda ulusötesi flirketlerle ba€lant›l› özellefltirmeler öngörülmüfltür. 10
Mart 2000 tarihinde Dünya Bankas›’na sunulan 29 maddelik mektubun
ard›ndan, 8. Plan’da da benzer bir yaklafl›m hâkim olmufl ve ulusötesi flir-
ketlerin Türkiye’nin su kaynaklar›n› özellefltirme yoluyla ele geçirebilme-
sinin ilk ad›m› at›lm›flt›r. “Temel insan ihtiyaçlar›” aras›nda yer alan suyun
e€itim, sa€l›k, enerji, telekomünikasyon, sosyal güvenlik, belediye hizmet-
leri ve di€er tüm hizmet alanlar› ile birlikte, Dünya Ticaret Örgütü Anlafl-
mas› üzerinden ulusötesi flirketlere aktar›lma çal›flmalar› Dünya Ticaret
Örgütü’nde aral›ks›z sürdürülmektedir.

Türkiye’de 1981 y›l›nda ç›kar›lan 2560 say›l› ‹SK‹ Yasas›’n›n hizmetin
özellefltirilmesine olanak sa€layan maddeleriyle, T.C. Maliye Bakanl›-
€›’n›n iznine ba€l› olarak uluslararas› kurulufllara borçlanabilme olana€›-
n›n da sa€lanmas›yla su ve kanalizasyon sektöründe yeni bir idari yap›lan-
ma ortaya ç›km›flt›r. Bu yeni yap›lanman›n ana yönelimi flirketlefltirme-
özellefltirme, k›saca suyun ticarilefltirilmesi olarak adland›r›labilir. ‹SK‹
Yasas›’na tabi idarelerin, yasan›n tan›d›€› imkân› kullanarak uluslararas› fi-
nans piyasalar›ndan kredi talep etmeleri üzerine, kredi verecek kuruluflla-
r›n ve özellikle Dünya Bankas›’n›n birtak›m koflullar› da gündeme gelmifl-
tir. Finansman ihtiyac› içindeki idareler kredi kurulufllar› ve Dünya Ban-
kas›’nca dayat›lan bu koflullar› kabullenmekte, kredi anlaflmalar› ve proje-
lerle yeni bir kurumsal yap›lanma içine girmektedirler. 
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Sonuç

Tüm Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerde oldu€u gibi, Türkiye’de de
mevcut su kaynaklar› ve su altyap›s› Dünya Ticaret Örgütü Anlaflmas› kap-
sam›nda ticarilefltirilip yeni kâr alanlar› olarak ulusötesi flirketlere devredil-
me haz›rl›klar› yap›l›rken, di€er yandan halka yeni külfetler getirilecektir.
Ticarilefltirme sonucunda su fiyatlar›ndaki art›fl bugünkünün iki-üç kat›
düzeyinde olacak, bölgelerdeki ve flehirlerdeki geliflmifllik düzeylerine ve
paras›n› ödeyebilenlere göre su hizmeti verilecektir. Yoksul bölge ve halk-
lara su hizmetinin ulaflabilmesi için gerekli yat›r›mlar›n kâr olarak geri dö-
nüflü uzun bir süre alabilece€inden, suyun buralara ulaflmas› zorlaflacakt›r.
Su, kâr için yeniden yap›land›r›lma sürecinde, “temel bir insan hakk›” ol-
maktan ç›kar›lacak ve “Su temel bir ihtiyaç maddesidir ve bedeli vard›r,
öyle ya da böyle, bu bedel ödenmelidir” yaklafl›m› hâkim olacakt›r. K›saca-
s›, su nerede daha çok tüketilecek ve kâr getirecekse oraya akacakt›r. 

Sanal Su Ticareti

Falkenmark’›n rakamlar›yla ilgili en önemli sorun, bu rakamlar›n yar›-ku-
rak bölgelerdeki ülkelerin g›da üretiminde kendi kendine yeterli olmas›n›
öngörmesiydi. Tar›m en fazla su tüketimi gerektiren ekonomik insan fa-
aliyetidir. UNESCO-IHE (Institute for Water Education - Su E€itimi ‹çin
Enstitü) taraf›ndan yay›mlanan “Water Footprints of Nations” (Uluslara
Göre Suyun Ayak ‹zleri) bafll›kl› rapora göre, örne€in bir kg bu€day üret-
mek için 1.000-1.300 litre su gerekmekte, pirinç içinse bu rakam yaklafl›k
3.000-3.400 lt’ye ulaflmaktad›r (rakamlar kullan›lan teknolojilere ba€l›
olarak ülkeden ülkeye de€ifliklik göstermektedir, daha fazla bilgi için bkz.
h t t p : / / w w w . w a t e r f o o t p r i n t . o r g / R e p o r t s / H o e k s t r a _ a n d _ C h a p a g a-
in_2006.pdf)

Ne var ki günümüzde art›k bir ülkenin kendi kendine yeterli olmas› zo-
runlu de€ildir, çünkü küresel yiyecek miktar› yirmi y›l öncesine göre çok
daha bütünleflik durumdad›r. Londra King’s Koleji’nden Tony Allan,
Ortado€u ülkelerinin pek ço€unun su k›tl›€›n› telafi etmek için baflka
bölgelerden tah›l ithal etti€ine dikkat çekmektedir. Allan bu tür ticareti
tan›mlamak için “sanal su” terimini gelifltirmifltir. “Sanal” teriminin kul-
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lan›lmas›n›n nedeni, tah›l ithalat›n›n, tah›l›n yerel olarak yetifltirilmesi
durumunda gerekli olan suyu telafi etmesidir. BM G›da ve Tar›m Örgü-
tü’nün (Food and Agriculture Organization - FAO) yay›mlad›€› son ra-
kamlara göre, küresel “sanal su” ticareti giderek yükselen bir trend izle-
mektedir. 1970-2001 y›llar› aras›nda yiyecek ticareti kalori baz›nda % 60
art›fl göstermifltir.

Dünyan›n en az geliflmifl ülkelerinden birkaç›, art›k küresel g›da ticareti
içinde yer alarak, yerel su kaynaklar› ve g›da güvenli€i aras›ndaki ba€lant›-
y› koparm›fl bulunmaktalar. G›da ve Tar›m Örgütü’nün ortaya koydu€u
rakamlara göre, 2002 y›l›nda Afrika’n›n Sahra-alt› bölgelerinde tah›l arz›-
n›n % 50’si ithalatla karfl›lanm›flt›r. Bu bölgelerde kifli bafl›na düflen milli
gelir çok düflük düzeylerde seyrederken, g›da ithalat›n›n % 50’sini de g›da
yard›mlar› oluflturmufltur. 1960’l› y›llardan bu yana azgeliflmifl ülkeler, net
tar›m ihracatç›l›€›ndan tar›m ürünleri ithalatç›s› durumuna gelmifllerdir.
Dolay›s›yla pek ço€u su s›k›nt›s› çekmemekle birlikte, sanal su ithalat›nda
ilk s›ralara yerlefltiler.

Kuflkusuz sanal su ticareti toplam su talebinde azalmaya yol açm›yor.
Tam tersine, su ihtiyac›n› bir yerden baflka bir yere tafl›yor. Oysa sanal su
ticaretindeki bu art›fla karfl›n, su k›tl›€›n› tan›mlamak için g›da üretiminde
kendi kendine yetme kavram›n› kullanmak art›k gereksiz hale gelmifltir.
Di€er ürünlerin küresel ticaretinde oldu€u gibi, tek tek her ülke için g›da
üretiminde kendi kendine yeterli olma ölçütü art›k bir gereksinim olmak-
tan ç›km›flt›r. Bu durum pek çok ülkenin, kendi iç ekonomilerinin durma
noktas›na gelmesine yol açmadan, küresel petrol ithalat›na ba€l› olmas›
süreciyle benzer bir niteliktedir.

(Sanal su hakk›nda daha fazla bilgi için “Suyun Ayak ‹zleri” bölümüne
bak›n›z.) 

Su Zenginli€i Büyük Avantaj

Su zenginli€i ulusal kalk›nma için itici bir güç oluflturmaktad›r. Ancak pek
çok ülkenin karfl› karfl›ya kald›€› temel sorun su k›tl›€› ile de€il, ülke için-
de ve ülkeler aras›ndaki su da€›l›m› ile ba€lant›l›d›r.
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Yine de bu sorunlar›n alt›ndan kalk›labilece€i yönünde olumlu iflaretler
görünmektedir. 2006 y›l›nda Birleflmifl Milletler Geliflim Program›
(UNDP) için haz›rlanan ‘‘‹nsani Geliflim Raporu’’na (Human Develop-
ment Report) göre, 1990-2004 y›llar› aras›nda temiz içme suyuna sahip
küresel nüfusun oran› % 78’den % 83’e ç›km›flt›r. Bu arada sanal su ticare-
ti de artmaya devam etti€i için tar›msal üretim, su k›tl›€› olan bölgelerden
su zengini bölgelere kaymaktad›r. Hükümetler de su yönetimi politikala-
r›n› yeniden gözden geçirmektedirler. Deniz suyunu tuzdan ay›rma iflle-
minin her 1000 lt’de 50 dolar cent’e kadar ucuzlam›fl olmas› da olumlu bir
geliflmedir. Dolay›s›yla azgeliflmifl ülkeler, denize k›y›lar› varsa, bu yön-
temden yararlanarak temiz su ihtiyac›n› karfl›layabilirler. Milyonlarca in-
san temiz sudan yoksun bir flekilde büyük s›k›nt› çekmektedir, ancak do€-
ru su yönetimi ile kifli bafl›na günde 135 litre temiz su eriflilemeyecek bir
hedef de€ildir. 

Ambalajlanm›fl Suya ‹htiyaç Duyulma Nedeni

1970’li ve 80’li y›llarda Amerikal›lar içme suyu kalitesi üzerinde korkutan
ve muhtemelen kanserojen ve zehirli maddeler içeren bir dizi sorun yafla-
m›fllard›r: DDT (böcek ilac›), karbon tetraklorür (CCl4 - endüstriyel çö-
zücü), trikloretilen (C2HCl3 - karbon tetraklorür yerine kullan›lan ve gü-
venli oldu€u iddia edilen kimyasal). Suyun bu kimyasallardan dolay› kir-
lenmesi halk›n pet flifle suyuna yönelmesine neden olmufltur. Bu türden
deneyimler sonucunda, Bat› dünyas›n›n içme suyu kayna€› büyük ölçüde
özel giriflimciler taraf›ndan temin edilen pet flifle su olmufltur.

Dünyada ve ülkemizde çeflitli etkenlerden (nüfus art›fl›, sanayileflme, ar-
tan enerji ihtiyac› nedeniyle fosil yak›t tüketiminin artmas›, do€al afet-
ler, orman yang›nlar› vs) kaynaklanan büyük çevre sorunlar› nedeniyle
do€al denge bozulmakta ve bu durum su kaynaklar›n› da olumsuz etki-
l e m e k t e d i r .

Son y›llarda y›k›c› etkileri daha çok belirginleflen küresel ›s›nma olgusu
nedeniyle yaflan›lan kurakl›klar, zaten artan çevre sorunlar›ndan olumsuz
etkilenen su kaynaklar›n›n h›zla azalmas›na ve giderek yetersizleflmesine
neden olmaktad›r.
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Bu ortamda dünyada ve ülkemizde insanlar›n güvenilir ve sa€l›kl› bulduk-
lar› ambalajl› sulara talebi giderek artmaktad›r. Önümüzdeki süreçte de
bu art›fl›n devam edece€i san›lmaktad›r.

Ülkeden ülkeye de€iflmekle birlikte, suyun içilebilir hale gelmesi için
uyulmas› gereken 70 ile 350 aras›nda ölçüt bulunmaktad›r. Su, süpermar-
ketlerdeki yiyecekler gibi, titizlikle denetimden geçirilen, belirli standart-
lara sahip olmas› gereken bir ürün halini alm›flt›r. Bütün bu standartlara
ve denetim mekanizmalar›na karfl›n, çeflmelerden akan suya güvenilme-
mekte, her geçen gün daha fazla flifle suyu tüketilmektedir.

fiifle suyu tüketimi belirli bir yaflam biçiminin göstergesi haline gelmifltir.
Avrupa’da flifle suyu tüketimi çok eski y›llara uzanan bir gelenektir. Tüke-
ticilerin çeflme suyundan flifle suyuna yönelmesinin di€er bir nedeni de
ço€unlukla suyun tad›yla iliflkilidir. Klor (Cl) tad›ndan hofllanmayan tü-
keticiler, ayn› zamanda daha güvenli bulduklar› için flifle suyunu tercih et-
mektedirler. Suyla bulaflan hastal›klar›n geliflmekte olan ülkelerde çok s›k
yaflanan bir olgu olmas›, bu e€ilimin arkas›ndaki en önemli nedenlerden
biridir. fiifle suyunun temiz ve güvenli oldu€u düflüncesi her zaman geçer-
li bir durum de€ildir. Yaflam standartlar›n›n yükselmesi ve otomobil kul-
lan›m›n›n artmas›, daha fazla flifle suyunun arabalarla evlere tafl›nmas›na
olanak tan›maktad›r. fiifle suyunun fiyat›, çeflme suyunun 500-1000 kat›n-
dan daha fazlad›r. Bu durumda flifle suyu içmek bir sosyal statü simgesine
dönüflmüfltür. 

fiifle suyu sanayisi de, tüm sanayi kollar› gibi çevresel etkileri bulunan bir
sektördür. fiifle suyu alan›nda çok s›k› kalite koflullar›n›n yerine getirilme-
si gerekmektedir. Ancak bu durum genel olarak su kalitesinde düzelme-
nin yafland›€› anlam›na gelmemektedir. fiifle suyu için kullan›lan p›narlar
gerçekten de kirlili€e karfl› çok ciddi önlemlerle korunuyor olsa bile, bu
durum yaln›zca s›n›rl› bir alan› etkiler. Ar›t›lm›fl içme suyu, ifllenmeden
önce çok iyi bir kaliteye sahip de€ildir ve söz konusu ifllemler ise ek mali-
yetler getirmektedir. Dünya çap›nda giderek artan flifle suyu ticareti ve fli-
flelenmifl suyun nakliyesi de önemli çevre sorunlar› yaratmaktad›r. 
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Günümüzde flifle suyunun, çeflme suyuna alternatif olarak ele al›nd›€› gö-
rülmektedir. Oysa flifle suyu da belirli sürelerle ortaya ç›kan kirlilikten na-
sibini almaktad›r. Üstelik çeflme suyu ile karfl›laflt›r›ld›€›nda, flifle suyu için
daha fazla enerji harcanmaktad›r. Tafl›mac›l›€›nda ve ambalaj›nda petrole
ba€›ml› olan flifle suyu, yeralt›ndaki boru hatlar›yla her yere da€›lan çeflme
suyuna enerji verimlili€i aç›s›ndan alternatif oluflturamaz. Çeflme suyu iyi
kalitede içme suyu sa€layan bir kamu hizmetidir ve öyle kalmas›nda say›-
s›z yararlar vard›r. 

Türkiye'nin Su ‹htiyac›n›n Ne Kadar› Karfl›lanmaktad›r?

Birleflmifl Milletler Geliflme Program› taraf›ndan 2006 y›l›nda haz›rlanan
‹nsani Geliflim Raporu’na göre, dünya genelinde iyilefltirilmifl bir kaynak-
tan sürdürülebilir eriflimi olan nüfus oran› % 83'tür. Sanayileflmifl ülkeler-
de bu oran % 99'a kadar ç›karken, geliflmekte olan ülkelerde % 79 civar›n-
da seyretmektedir. Türkiye'de ise bu oran % 96'd›r. ‹çme suyu bak›m›ndan
de€erlendirildi€inde, dünya nüfusunun yaklafl›k % 20'sine karfl›l›k gelen
1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksundur ve 2,3 milyar kifli de sa€-
l›kl› suya eriflememektedir. 2050 y›l› için öngörülen 9,3 milyarl›k nüfusun
% 75'inin su k›tl›€› sorunuyla karfl› karfl›ya kalaca€› tahmin edilmektedir.

Türkiye bu veriler ›fl›€›nda, su s›k›nt›s› çeken ülkeler grubunda yer alma-
maktad›r. Ancak kentleflme, sanayileflme ve nüfus art›fl› tatl› su kaynakla-
r›nda belirgin bir azalmaya yol açmaktad›r. Su kaynaklar› bak›m›ndan
zengin say›lan Türkiye, özellikle evlere da€›t›m s›ras›nda ya da fliflelenmifl
su üretimi esnas›nda bilinçsiz üreticiler taraf›ndan ihlal edilen koflullar ne-
deniyle oluflan sa€l›k sorunlar›yla karfl›laflabilmektedir.

Türkiye y›ll›k kifli bafl›na düflen 1430 m3 kullan›labilir su miktar›yla dün-
ya s›ralamas›nda ortalamaya yak›n bir yerde bulunmaktad›r. D‹E (Devlet
‹statistik Enstitüsü) tahminlerine göre, 2030 y›l›na kadar ülke nüfusunun
80 milyona ulaflmas› durumunda, kifli bafl›na düflecek teknik ve ekonomik
olarak kullan›labilir su miktar› 1100 m3'e düflecektir. Bu nedenle özellikle
içme suyu sektöründe bu potansiyelin gelifltirilmesi hayati önem tafl›mak-
tad›r. 
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Di€er taraftan, özellikle tarla sulama pratiklerinde çok de€erli temiz su
kaynaklar›n›n kullan›lmas› anlam›nda büyük israflar söz konusudur. Ço€u
kez, bir boru dahi kullan›lmadan toprak kaz›larak kanal oluflturulmas› ve
bu kanaldan tarlalara su sal›nmas› yöntemi takip edilmektedir. Bu yön-
temde suyun büyük k›sm› toprakta kayboldu€u ve buharlaflt›€› için tarla-
ya ulaflan su miktar› çok azalmaktad›r. Tarlalarda su tüketimlerinde yakla-
fl›k yedi kat tasarruf ve ürün verimlili€inde de büyük art›fl sa€layan dam-
latma sistemi genelde hiç kullan›lmamaktad›r. Ayr›ca, bu de€erli sular bir
depo ya da gölette biriktirilmedi€i için sulaman›n yap›lmad›€› zamanlarda
sürekli bofla, yani derelere akmaktad›r. 

Köylerdeki evsel kullan›mlarda da büyük israflar söz konusudur. Ço€u
kez köyün içme suyu deposuna gelen kaynak suyu bedava oldu€u için
köylü vatandafl›m›z suyunu s›kl›kla aç›k unutmaktad›r. 

Suyun çok bol oldu€u, ihtiyac›n ise az oldu€u baz› bakir bölgelerimizde
bu israf›n hiçbir önemi olmayabilir, ancak temiz su kaynaklar›n›n en iyi fle-
kilde de€erlendirilmesi gereken büyük flehirlerimizde ihtiyaçlar›n da artt›-
€› düflünülerek bu israflar›n asgariye indirilmesi gerekir.

Tatl› Su Ticareti

Bilindi€i gibi yeryüzünün yaklafl›k % 70’i sudan oluflmaktad›r, ancak bu-
nun sadece % 3’ü tatl› sudur. Üstelik bu oran›n tamam›n› kullanmak da
mümkün de€ildir, çünkü tatl› suyun % 68’den fazlas› buzullarda ve buzul
da€lar›ndad›r. Geri kalan % 31,4’lük k›sm› yeralt› ve % 0,3’lük k›sm› da yü-
zey sular›n› oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla dünyadaki suyu 100 lt olarak dü-
flünürsek, bu suyun 3 litresi tatl› sudur ve tatl› suyun da ancak yar›m tatl›
kafl›€› kadar› haz›r tatl› sudur.  

Ya€mur suyu (ve di€er çökelmeler) ana içme suyu kayna€›d›r. Ancak ya€-
mur suyunun yeryüzüne ulaflt›ktan sonra yaflad›€› jeolojik ve meteorolo-
jik faktörler izleyece€i sürecin bir sonraki aflamas›n› etkiler. Bu nedenle iç-
me suyu kaynaklar› flu flekilde s›n›fland›r›labilir: Kaynak, artezyen, kuyu,
ya€mur, buzda€›, göl, dere, rezervuar ve derin denizalt› sular›. 
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Günümüzde insanlar›n yaklafl›k beflte biri içme suyu ihtiyac›n› flifle suyun-
dan karfl›lamaktad›r. Kuzey Amerika’da son on y›lda flifle suyu sat›fllar›
patlam›flt›r ve su, içecek endüstrisinin h›zla büyüyen bir parças› haline gel-
mifltir. 

Çok iyi bilinen flifal› sular antik Roma döneminden beri lüks içecekler ola-
rak Avrupa çap›nda da€›t›lm›flt›r. Önceleri su ücretsizdi ve sadece gemi
masraflar› ödenirdi. Ama sonralar› kapl›ca sahipleri bu sular› satarak para
kazanabileceklerini fark etmifllerdir. Böylece mineralli sular önce tafl ve
porselen kavanozlarda, ard›ndan da cam kaplarda ve fliflelerde sat›lm›flt›r. 

Daha sonra birçok ünlü kaynaktan elde edilen su, karbondioksit (CO2)
ile doyurularak sat›fla sunuldu ve bu sayede kâr pay› artm›fl oldu (Vichy,
Catalan, Ferrarelle, Wattwiller, Apollinaris ve Perrier gibi). Suni olarak
karbonlaflt›rma ifllemi (soda) ise ancak 17. yüzy›lda mümkün olmufltur.  

Kaynak sular›n›n ilk ticari sat›fl› Fransa’da bafllam›flt›r. “Evian” ilk olarak
1824 y›l›nda Sardunya kral› için özel arazi üzerinde termal hamam açm›fl-
t›r. Kral›n birkaç y›l sonra yetki vermesiyle firma 1829 y›l›nda su sat›fl›na
bafllam›flt›r. Bu toprak kapta ilk fliflelenmifl sudur. Firma cam flifleye 1920
y›l›ndan sonra geçmifltir. 

1903 y›l›nda kapl›calar sayesinde iyileflen St. John Harmsworth, sahibi
Dr. Perrier’den kayna€› sat›n alm›flt›r ve bu sayede do€al karbonlu (C) su
için pazar oluflturma ve satma fikri geliflmifltir.  

Dünya çap›nda flifle suyu firmalar›n› s›ralamak mümkün de€ildir. Ancak
bu say›n›n yaklafl›k üç bin civar›nda oldu€u tahmin edilmektedir. Yaklafl›k
alt› yüz flifle suyu markas›na sahip olan ‹talya sadece en fazla say›da flifle su-
yuna sahip ülke olmakla kalmam›fl, ayn› zamanda y›lda kifli bafl›na 50 ga-
lon (189 lt) ile en fazla su tüketilen ülke durumuna da gelmifltir.  ‹talya’y›,
yaklafl›k 450’fler markayla Almanya ve Japonya, yaklafl›k 200 markayla da
Fransa izlemektedir. Bu dört ülkenin flifle suyu markalar› tek bafllar›na fli-
fle suyu piyasas›n›n neredeyse yar›s›n› oluflturmaktad›rlar.

Su ticareti dünyan›n en büyük ve önemli ticaretlerinin bafl›nda
gelir.
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Türkiye’de Su Ticaretinin Tarihi 

Osmanl› su teflkilat›, Fatih döneminde kurulan Su Nezareti'ne ba€l› ola-
rak; su nâz›r›, suyolcular›, keflif memurlar›, korucular, çavufllar, bend mu-
haf›zlar›, neccarlar, löküncüler ve flehir sakalar›ndan oluflmaktayd›.  

Su sakalar› deri tulumlar ve k›rba ad› verilen kaplar içerisinde su satarlar-
d›. Çeflme, sarn›ç gibi yerlerden su al›p tafl›yan su sakalar› Osmanl› döne-
minde her flehirde bulunurdu. Kaplar tekli ise s›rtta, çiftli ise hayvanlarla
tafl›n›rd›. 

Sakalar özellikle su flebekelerinin evlere kadar ulaflamad›€› dönemde ihti-
yaç sahiplerine su tafl›yan esnaf örgütüydü. Ayr›ca Ayasofya'n›n fiekerci
Kap›s› karfl›s›ndaki Sakalar Çeflmesi'nin yan›nda ko€ufllar› bulunan saraya
ba€l› sakalar, yeniçeri sakalar› da vard›. 

fiehir sakalar›, atl› sakalar ya da arka sakalar› olmak üzere ikiye ayr›l›rd›.
Atl› sakalar atlar›n›n yan taraflar›nda, içine su doldurduklar› “saka meflki”
denilen deriden tulumlar› tafl›rlard›. Bu su kulumlar›na k›rba ad› verilir ve
a€›zlar› meflin bir ba€ ile ba€lan›rd›. Yaya sakalar›n ise 45-50 litre su alan
k›rbalar›ndan baflka necef tas ve kaseleri de bulunurdu. Her evin girifl ka-
p›s› yan›nda “saka deli€i” diye adland›r›lan tafltan küçük teknecikler olur-
du. Sakalar getirdikleri suyu, evin içine girmeden bu teknelere boflalt›rlar-
d›. Su bu tekneci€e ba€l› borudan avludaki ya da ev içindeki küplere do-
lard›. Su gereksinimi oldukça en büyük küplerden maflrapalar ile kullan›-
l›rd›. Kimi evlerde abdesthane ya da sofalara yap›lan çeflmelerin duvara
gömülü çömlek biçiminde küçük haznelerine yine ayn› sistemle su doldu-
rulur, oradan da bir boru ile muslu€a su verilirdi. 

Sakalar›n hangi çeflmelerden su alabilecekleri belli bir sisteme ba€l›yd›.
Her çeflmeden su alacak saka belliydi ve say›lar› de€iflmezdi. Ancak bir sa-
ka bu iflten vazgeçerse yeni bir saka onun yerine geçebilirdi. Çeflme vakfe-
denler, e€er sakalar›n kendi çeflmelerinden su al›p satmalar›n› istemiyor-
larsa, bunu çeflme vakfiyesinde ya da kitabesinde belirtirlerdi. Sakalar›n
devaml› su ald›klar› çeflmeler ise “saka çeflmesi” olarak adland›r›l›rd›. Sa-
kalar›n yan› s›ra Osmanl› su teflkilat›na sistemli bir flekilde dahil olmayan,
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yaln›zca sevap kazanmak amac›yla atl› ya da yaya olarak su da€›tan dervifl-
ler de bulunmaktayd›. 

fiifle Sular› Aras›ndaki Farklar

Birçok flifle suyu gerçekte musluk suyudur. Amerika Birleflik Devletle-
ri’nde hükümet ve endüstri, flifle sular›n›n % 25-40 aras›ndaki bir bölümü-
nün musluk suyundan olufltu€unu tespit etmifllerdir. 

fiifle Suyu: Baz› flifle sular›n›n özelli€i sadece fliflelenmifl olmalar›d›r. Asl›n-
da su çeflmeleri ya da musluklar susuzlu€u gidermek için yeterli flekilde
çal›flmaya devam eder. Ancak su firmalar›, kampanyalar›nda suyunuzun
flifle içinde oldu€unda daha sa€l›kl› olaca€› fikrini empoze ederler. Bu yak-
lafl›m flifle suyunu bir metaya dönüfltürür ve suyun nereden geldi€inin bir
öneminin bulunmad›€›n› düflündürür. 

Özellikli fiifle Suyu: Özellikli flifle sular› ise kayna€›nda fliflelenen, kendili-
€inden karbonize olmufl ve asgari oranda ar›t›lm›fl flifle sular›d›r. Jeolojik
oluflumlardan dolay› kendine has mineralleri olan kaynak sular›n›n flifa
verici özellikleri de bulunmaktad›r. 

Ambalajl› Sular›n Çevreye Verdikleri Zararlar

fiifle suyunu üretmek için ihtiyaç duyulan enerji ve do€al kaynaklar ile bu-
nun nihai tüketiciye ulaflmas› için gerekli olan enerji matematiksel olarak
hesaplanabilir. Su tüketildikten sonra pet fliflenin geri dönüfltürülmesi için
gerekli enerjinin maliyeti de hesaplanabilir, ama çevresel etkilerin ekono-
mik bedelini hesaplamak imkâns›zd›r. Temiz su içmek amac›yla kirletilen
sular do€ay› bir k›s›r döngüye sokmaktad›r. Ayr›ca pet flifle için tüketilen
temiz su da do€al kaynaklara zarar vermektedir. Ancak giderek artan bi-
linçlendirme kampanyalar› halka musluk suyunun asl›nda flifle suyundan
daha çevre dostu oldu€unu göstermektedir. 

Bu flifleler için kullan›lan plastikler Çin’de üretilmektedir. Çin dünyadaki
di€er tedarikçilere oranla en düflük maliyetli plasti€i temin etmektedir ve
plastik konteyner yüklü dev gemiler okyanuslarda gezinmektedir. Bir son-
raki aflamada (su flifleleme tesisi enjeksiyon donan›mlar› olmad›€› sürece)
bir flifle üretim tesisinde, granül plastikten gelen kal›ptan flifleler oluflturu-
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lur. Kal›ptan ç›kan bofl su fliflesi, su doldurulmak üzere firmalara gönderi-
lir. Su doldurulduktan sonra flifleler distribütörlere gönderilir. Distribü-
törler ise flifle sular›n› satmalar› için perakendecilere gönderir. Tüketiciler
de perakendecilere genellikle araçlar›yla giderek flifle suyunu al›rlar. Bu
durumda bir flifle suyun kaç km dolaflt›ktan sonra nihai tüketiciye ulaflt›€›-
n› hesaplamak imkâns›z hale gelmektedir. Ancak musluk suyundan çok
daha fazla gezdi€i tart›fl›lmaz bir gerçektir.

fiifle suyu tüm bu nakliyat ve depolama ifllemleri s›ras›nda önemli çevresel
zararlara neden olabilmektedir. Su bir kez kuyudan, yeralt› su havzas›n-
dan ya da belediye rezervlerinden –birçok flifle suyu firmas› musluk suyu-
nu filtreler- al›nd›ktan sonra genellikle çeflitli filtrasyonlar ile süzülür. Do-
lay›s›yla özellikle kayna€a yak›n yerlerde, flifleleme fabrikalar› üretim süre-
since havaya, topra€a ve suya at›klar›n› b›rak›r. 

Bu etkilerin yan› s›ra karbon (C) yo€unluklu bu tafl›mac›l›€›n potansiyel
tehlikeleri de göz önünde bulundurulmal›d›r. Amerikal›lar›n ço€unun ye-
rel rezervlere kolayca eriflebilecekken dünyan›n dört bir yan›ndan su tafl›-
malar› ciddi bir paradoks olarak görünmektedir. 

Asl›nda en çevre dostu çözüm, çeflme suyunun iyi bir filtreden geçirilme-
sidir. Örne€in, klor (Cl) için aktif karbon filtresi kullanmak hem oldukça
etkili bir yöntemdir hem de maliyet aç›s›ndan son derece uygundur.

fiifle Suyu ve Enerji

Pasifik Enstitüsü*, 2006 y›l›nda yapt›€› araflt›rmalarla flifle suyunun çevre-
ye verdi€i zararlar› aç›kça ortaya koymufltur. fiifle suyunun üretim sürecin-
de ekonomik ve çevre maliyetleri giderek artmaktad›r. En dikkat çekici
sorunlar, plastik flifleleri üretmek için gerekli olan kaynaklar ve tüketicile-
re dolu flifleleri ulaflt›rmak için gerekli olan enerji ve sudur.   

Amerika’n›n 2006 y›l›nda tüketti€i toplam flifle suyu: ‹çecek Pazarlama
Kurumu’na (Beverage Marketing Corporation) göre, Amerikal›lar 2006
y›l›nda 31,2 milyar litre sat›n alm›flt›r. Bu sular›n ço€u polietilen tereftalat

* Kaliforniya ve Kolorado’da (Colorado) ofisleri bulunan Pasifik Ensititüsü’nün resmi
web sitesi www.pacinst.org fleklindedir.
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200 milyar litre dünya
çap›nda

fiifle suyunun fiyat› musluk suyundan

10.000 kez daha fazlad›r.

Test edilen flifle suyu markalar›n›n %22’si sa€l›k
limitlerinin üzerinde kimyasal kirlilik içermektedir.

0,003 kr/lt 2 TL/lt

Amerikal›lar y›lda 32,5
milyar litre flifle suyu 

tüketiyor

Bu da 61 milyar
dolar üretim demektir

fiifle sular›n›n % 40’›
musluk suyundan al›n›r.

✘ e.coli için test ✔

✘ kaynak sa€lamak zorunda ✔

✘ kalite raporlar›n› üretmek için gerekli ✔

✔ Musluk suyu standartlar›n›                           ✘
karfl›lamad›€›nda dahi da€›t›lmaya devam
edebilir.

fiifle Suyu Hakk›ndaki Gerçekler

Musluk suyu ile flifle suyunun
karfl›laflt›r›lmas›

Toplumvesu  14/10/11  21:06  Page 54



55

Her y›l 2,7 milyon litre petrol flifle
suyu üretmede kullan›lmaktad›r. 

Bu miktar 1 milyon araban›n 
y›ll›k benzin ihtiyac›na eflittir.

Bir flifle suyu doldurmak için 

3 kat› su harcanmaktad›r.

Befl su fliflesinden sadece 
1 tanesi geri 
dönüflmektedir. 

Geri kalan 4 tane ise 

1,36 milyar kilogram
çöpe katk›da bulunmaktad›r.
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(pet) fliflelerdir ve 900.000 ton plastik gerekmektedir. Pet fosil yak›tlardan
(genellikle do€algaz ve petrol) elde edilmektedir. 

Pet plasti€ini üretmek için gerekli olan enerji: Plastik üretim endüstrisine
göre, tipik bir litrelik plastik flifle, kapak ve ambalaj için 3,4 megajoule*
enerji gerekmektedir. 31,2 milyar litre su için gerekli plastik flifleyi üret-
mek için 106 milyar megajoule  enerji gerekmektedir. Bir varil (158,987
lt) petrol 6.000 megajoule içerdi€i için Pasifik Enstitüsü’nün tahminleri-
ne göre, bu kadar plastik flifleyi üretmek için 17 milyon varilden (2,7 mil-
yar lt) daha fazla petrol gerekmektedir. 

fiifle suyu tüketimindeki karbondioksit emisyonu: Pet üretiminin her to-
nu 3 ton karbondioksit (CO2) meydana ç›karmaktad›r. Yani flifle suyu en-
düstrisi, 2006 y›l›nda, sadece Amerika’da tüketilmek üzere yaklafl›k 2,5
milyon ton karbondioksit üretmifltir. 

fiifle suyu üretmek için gerekli olan su: fiiflenin içinde sat›lan suyun hari-
cinde, Pasifik Enstitüsü’nün tahminlerine göre, üretim sürecinde fliflenin
içindeki suyun iki kat›ndan daha fazla su gerekmektedir. Dolay›s›yla sat›-
lan her bir litre flifle suyu, asl›nda üç litre suyu temsil etmektedir. 

fiifle suyunun nakliyesi ve geri dönüflümü: Fabrikada flifleyi suyla doldur-
mak; t›r, tren, gemi ya da hava yoluyla tüketicilere nakletmek; marketler-
de ya da evlerde so€utmak ve bofl flifleleri toplamak, geri dönüfltürmek ve
atmak için büyük oranlarda enerjiye ihtiyaç vard›r. Pasifik Enstitüsü’nün
tahminlerine göre, her flifle için ortalama fliflenin dörtte biri kadar petrole
ihtiyaç duyulmaktad›r.      

Çok aç›kt›r ki, fliflelenmifl su do€rudan çevrenin bozulmas›na, küresel ›s›n-
maya ve büyük miktarda gereksiz at›k ve çöpün oluflmas›na neden olmak-
tad›r. Uzmanlara göre bu zarar çok ciddi boyutlardad›r. Sadece Amerika-
l›lar 2006 y›l› içerisinde yaklafl›k 31,2 milyar litre fliflelenmifl su tüketmifl-
tir. Bu flifle sular›n›n oluflturdu€u at›klar›n yaklafl›k % 80’i dolgu malzeme-
si olarak kullan›lmaktad›r. Ancak geri dönüflümü olmayan bu plastik flifle-
ler birlefltirildi€inde dünya çevresini 150 kez dolaflabilmektedir. 

* Megajoule: Bir enerji birimi olan megajoule, yaklafl›k olarak bir tonluk bir arac›n 160
km/sa h›zla hareket etmesine eflde€er bir enerjidir. 
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Gazs›z Sular

Gazs›z sular s›n›f›na esas olarak tatl› sular, yani içerisinde karbondioksit
gaz› bulunmayan sular girmektedir. Günümüzde çeflmelerden içme suyu
niteli€inde su akmas›na karfl›n fliflelenmifl gazs›z içme suyuna olan talep
her geçen gün artmaktad›r. Örne€in 1994-2005 y›llar› aras›nda sadece
Amerika’da flifle suyu sat›fllar› iki kat›na ç›km›flt›r. ‹çecek Pazarlama Kuru-
mu’nun (Beverega Marketing Corporation) kaynaklar›na göre, sat›fllar ki-
fli bafl›na 40 litreden 90 litreye ç›km›fl›t›r. Afla€›daki tablo, devam eden y›l-
lardaki flifle suyu pazar›n›n ne kadar büyüdü€ünü göstermektedir.

fiifle suyunun fiyat› musluk suyuna oranla 240 ila 10.000 kat daha pahal›
olmas›na ra€men, bugün flifle suyu Amerika’da hacim olarak ikinci en bü-
yük ticari içecek durumundad›r. Kanada’da ise flifle suyu kahve, çay, elma
suyu ve sütü geride b›rakm›flt›r.

59

Küresel fiifle Suyu Marketi

Bölgelere Göre Tüketim Pay› - 2005-2010 (P) %

Bölgeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (P)

K. Amerika 30,2 30,7 31,2 30,8 30,3 29,8

Asya 22,9 23,6 24,9 26,3 27,1 28,5

Avrupa 34,3 33,5 31,3 30,1 28,9 28,1

G. Amerika 9,1 8,8 9,2 9,4 10,2 10,1

Afrika/
Ortado€u/       
Okyanusya 

3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(P)  ‹lk dönem

Kaynak: ‹çecek Pazarlama Kurumu
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Türkiye’nin Ambalajlanm›fl Su Sektörünün Gelecekteki Potansiyeli

Türkiye'de su sektörünün potansiyelini ortaya koymak için flöyle bir he-
sap yap›labilir. 75 milyonluk nüfusun her gün içmek için en az bir litre su
ihtiyac› oldu€u varsay›l›rsa, bu y›lda 27 milyar litre su sat›fl› yap›labilece€i
anlam›na gelir. Bu rakam pratikte gerçekçi bir rakam olarak görünme-
mektedir, ama potansiyeli görebilmek bak›m›ndan anlaml› olabilir. 

Uzun vadede bu rakamlara ulaflmak mümkün görünmektedir. E€er nüfus
art›fl h›z›m›z her sene % 2,5 olarak devam eder ve su sektörü de her sene,
örne€in, ortalama % 5 büyürse, yaklafl›k bir hesapla k›rk y›l sonra geliflmifl
ülkelerin bugünkü kifli bafl› su sat›fl›na ulafl›labilir.

Türkiye’de Ambalajl› Su Sektörünün Genel Yap›s› ve Say›sal Büyüklü€ü

Su sektörünün son befl y›ll›k rakamlar›na bakt›€›m›zda, 2007 y›l›nda da-
macana pazar›nda y›ll›k % 5, pet su perakende pazar›nda %34, pet su ev
d›fl› tüketim kanal›nda ise % 20 büyümüfltür. 2007 y›l›nda pazarda 8,11
milyar litre fliflelenmifl su sat›lm›flt›r. Tonaj olarak damacana toplam›n
% 74' ünü, di€er ambalajl› sular ise % 26's›n› oluflturmufltur. Sektördeki
toplam ciro ise yaklafl›k 2,5 milyar TL'ye ulaflm›flt›r.

2008 y›l›nda Türkiye'de su pazar› hacmi 8,7 milyar litreye ulaflm›fl ve bu
hacmin 6,3 milyar litresi % 4'lük büyüme ile damacana sat›fl kanal›ndan,
2,4 milyar litresi de % 15'lik büyüme ile pet sat›fl kanal›ndan gelmifltir.
Sektördeki toplam ciro ise yaklafl›k 3 milyar TL'ye ulaflm›flt›r.

2008 y›l›nda Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine göre toplam
ihraç edilen ambalajl› su 103.918 ton ve  toplam ciro ise 19.000.000 $’d›r.

2009 y›l›nda Türkiye'de su pazar› hacmi 9 milyar litreye ulaflm›fl ve bu
hacmin 6,25 milyar litresi damacana sat›fl kanal›ndan, 2,75 milyar litresi
de % 13'lük büyüme ile pet sat›fl kanal›ndan gelmektedir. Tonaj olarak da-
macana toplam›n % 69'unu, di€er ambalajl› sular ise % 31'ini oluflturmufl-
tur.  2009 y›l›nda sektördeki toplam ciro ise yaklafl›k 3,1 milyar TL'ye
ulaflm›flt›r.
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2009 y›l›nda Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine göre toplam ihraç edi-
len ambalajl› su 123.364 ton ve  toplam ciro ise 19.663.246 $’d›r.

2010 y›l›nda da su sektöründeki büyümenin ayn› ivmeyle devam etti€i gö-
rülmektedir. 2010 y›l›nda Türkiye'de su pazar› hacmi yaklafl›k 9,3 milyar
litreye ulaflm›fl ve bu hacmin 6,25 milyar litresi damacana sat›fl kanal›n-
dan, 3,05 milyar litresi de % 11'lik büyüme ile pet sat›fl kanal›ndan gelmifl-
tir. Tonaj olarak damacana toplam›n % 67'sini, di€er ambalajl› sular ise %
33'ünü oluflturmufltur. 2010 y›l›nda sektördeki toplam ciro yaklafl›k 3,3
milyar TL’ye ulaflm›flt›r. 

2011 y›l›nda Türkiye'de su pazar› hacminin yaklafl›k 9,8 milyar litreye
ulaflmas› ve sektördeki toplam cironun yaklafl›k 3,45 milyar TL’ye ulafl-
mas› beklenmektedir. Ambalajl› su sektöründe mevcut endüstriyel kapa-
site kullan›m oran›n›n % 40 seviyelerinde oldu€u göz önüne al›nd›€›nda,
Türkiye’de ambalajl› su tüketiminin artmas› durumunda sektör mevcut
kurulu kapasite ile bu ihtiyac› rahatl›kla karfl›layabilecek durumdad›r. 

Türkiye'de 2009 y›l›nda y›ll›k kifli bafl›na ortalama tüketimi 38 lt pet, 88 lt
damacana olmak üzere toplam 126 litre olarak gerçekleflmifltir. 

Ambalajl› su sektörü 2010 y›l›nda, 2009’a oranla yüzde % 3 büyüme kay-
detmifltir. 2009 y›l›nda 126 litre olan kifli bafl› tüketim oran› 2010 y›l›nda
128 litreye yükselmifltir. Türkiye’nin kifli bafl› ambalajl› su tüketim oranla-
r› ile Avrupa ülkelerindeki y›ll›k kifli bafl› tüketim oranlar›n› karfl›laflt›ran
Ambalajl› Su Üreticileri Derne€i (SUDER) Baflkan› Adnan Çavufl, kifli ba-
fl› tüketim oranlar›n›n ‹talya'da 189, Almanya’da 165, ‹spanya'da 123 ve
Belçika’da 120 litre oldu€u göz önüne al›nd›€›nda, Türkiye’de ambalajl› su
tüketiminin AB’deki tüketim seviyelerine yaklaflt›€›n› belirtmektedir. Yak-
lafl›k % 40 kapasite kullan›m oran› ile faaliyet gösteren sektörün, tüketim
art›fl›ndan kaynaklanacak talebe cevap verecek kurulu kapasiteye sahip ol-
du€unu dile getiren Çavufl, “2010 y›l›nda toplam üretim hacmi 9,3 milyar
litre olan ambalajl› su pazar›n›n % 67’sini 6,25 milyar litre ile damacana,
% 33’ünü ise 3,05 milyar litre ile pet sat›fl kanal› oluflturuyor. Ayr›ca TÜ‹K
resmi verilerine göre, 2009 y›l›nda ihraç edilen ambalajl› su hacmi 123 bin
364 ton ve buradan elde edilen ciro ise 19,6 milyon dolar” demektedir.

61

Toplumvesu  14/10/11  21:06  Page 61



62

Ambalajl› su sektörünün 2010 y›l›nda, önceki senelere göre düflük ivme
ile büyüdü€ünü kaydeden Çavufl, 2010 y›l›nda % 3 büyüyen toplam am-
balajl› su üretim hacminin 2011 y›l›nda yaklafl›k % 5’lik büyüme ile 9,8
milyar litreye ulaflmas›n› öngördüklerini belirtmektedir. Sektörün büyü-
me trendine paralel olarak endüstriye ve istihdama sa€lad›klar› katk›n›n
yads›namayacak düzeyde oldu€unu aktaran Çavufl, sektörün do€rudan
10 bin, dolayl› olarak ise 70 bin kifliye istihdam sa€lad›€›n› belirtmektedir.  

Türkiye’de Ambalajl› Su Pazar›n›n Son Y›llardaki Geliflimi

Türkiye, 1990'l› y›llar›n bafl›ndan itibaren özellikle büyük flehirlerde altya-
p› eksikliklerinin neden oldu€u önemli bir su sorunuyla karfl›laflt›. Bu so-
runun iki boyutu vard›; hem flebekeden yeterli su gelmiyordu hem de fle-
bekeden gelen su sa€l›ks›zd›. 

‹stanbul basta olmak üzere, özellikle nüfus yo€unlu€u olan büyükflehirler-
de, altyap› yetersizliklerinden dolay› flebeke borular›nda % 60'a varan
oranlarda su kaça€› vard›. Bunun yan› s›ra yak›n bölgelerdeki su havzala-
r›ndan su getirilmesi için gerekli olan yat›r›mlarda geç kal›nm›flt› ve bu iki
unsur birleflince belediyeler halk›n su ihtiyac›n› karfl›layamaz duruma düfl-
tüler. 1990-1995 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da su kesintileri had safhaya
ulaflm›flt›. Ayr›ca, flebekeden gelen sular›n halk sa€l›€› için ciddi tehdit un-
surlar› tafl›d›€› yönündeki kuflkular artm›fl ve konu medyada çok s›k ifllenir
hale gelmiflti. 

‹stanbul’da kriz haline gelen su sorunu, önce bizzat belediyenin Akdamla
ad›yla bafllatt›€› su istasyonlar› uygulamas›yla bir miktar hafifletilmeye ça-
l›fl›ld›. Bu yöntemde, civardaki il veya ilçelerden su istasyonu tabir edilen
su sat›fl dükkânlar›ndaki depolara tankerlerle içme suyu getirilmekte ve
benzin pompas›yla vatandafl›n bidonuna dolum yap›lmaktayd›. K›sa bir
süre sonra bu ifle soyunan özel flah›slar›n da h›zl› bir flekilde çok say›da su
istasyonu açmas›yla yo€un bir rekabet bafllad›. Daha sonra bu su istas-
yonlar›na geçici izinler verilerek belirli bir denetim sa€lanmaya çal›fl›ld›.
1994 y›l› sonunda, sadece ‹stanbul’da 3.000 civar›nda su istasyonu bulu-
nuyordu. Ancak, denetlenmesi güç çok say›da aç›k su satan su istasyonu-
nun ortaya ç›k›fl› Sa€l›k Bakanl›€›’n› önlem almaya zorlad› ve 18 Ekim
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fiifle Suyu
Küresel Tüketim Hacmi (2000-2010)
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1997 tarihli yeni bir yönetmelikle su istasyonlar›na, aç›k su sat›fl faaliyet-
lerine son vermeleri için -daha sonra alt› ay uzat›lacak olan- bir y›l süre ta-
n›nd›. Bu yönetmelikte Sa€l›k Bakanl›€› aç›k suya alternatif olarak ilk defa
19 lt polikarbonat damacana (tüp su) ambalaj›na izin verdi.

Türkiye'de özellikle son y›llarda ambalajl› su tüketimi büyük bir art›fl gös-
termifltir. Bunda en büyük pay sahibi, 18 Nisan 1998 tarihinde su istas-
yonlar›ndan aç›k su sat›m›n›n Sa€l›k Bakanl›€›’nca kesin olarak yasaklan-
mas›ndan sonra, aç›k suya alternatif olarak ortaya ç›kan ve art›k pek çok
ofis ya da evde kullan›lan 19 lt polikarbonat damacana (tüp su) ambalaj›-
d›r. O tarihe kadar aç›k su satan su istasyonlar›, aç›k su pazar›ndaki re-
kabet nedeniyle zaten büyük çapta su sat›fllar›n› eve teslim hizmetiyle bü-
tünlefltirmifllerdi. Yasa€›n bafllamas›yla birlikte, ayn› da€›t›m kanal›ndan
mevcut kay›tl› abonelere ambalajl› 19 lt damacana suyun ulaflmas› ve h›z-
la yayg›nlaflmas› mümkün oldu.

Türkiye'nin ilk defa 1997 y›l›nda tan›flt›€› bu yeni ambalajl› ürün, ek cihaz
ve aparatlar›yla kullan›m kolayl›€›n›n bulunmas›, ekonomik olmas› ve ay-
r›ca adrese teslim hizmetinin sunulmas› gibi nedenlerle bugün su sektö-
ründe hem liderli€e oturmufl hem de pazar› çok büyütmüfl durumdad›r. 
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Gazl› Sular 

Gazl› sular s›n›f›na esas olarak maden suyu ve soda girmektedir. ‹kisi de fli-
fle suyu sektöründeki tüketim miktarlar›na dahil edilmemektedir. 

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma alt›nda tutulan yeralt› su-
lar›ndan kuyu aç›larak ya da kaynaktan doldurularak elde edilmifl ve çö-
zünmüfl kat› madde içeri€i toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara
verilen isimdir.

Çözünmüfl mineral tuzlar›, elementler ve gaz içerirler. Mineralli sular› di-
€er sulardan ay›ran özellik, kayna€›ndan elde edildi€i anda özel miktar ve
oranlarda mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500 ppm'den daha az
mineral içerenlere düflük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla içerenle-
re yüksek mineralli su denilmektedir.

Maden suyu yerin en derin katmanlar›ndan ç›kar, ç›kt›€› yerin jeolojik
özelliklerini tafl›r ve magmadan ald›€› karbondioksit (CO2) gaz›n›n bas›n-
c›yla yeryüzüne ç›kar. Yeryüzüne ç›karken geçti€i katmanlardan mineral-
leri de bünyesine katarak yol al›r. Bu nedenle maden suyu mineral içeri€i
bak›m›ndan çok zengindir.

Maden suyu içerdi€i minerallerle vücudun çeflitli elektrolitlerinin konsan-
trasyonunu düzenler ve özellikle sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum
(Ca), magnezyum (Mg) ve fosfat (P) yo€unlu€unu dengeler. Bu mineral-
ler, organizman›n biyokimyasal reaksiyonlar›na aktif olarak kat›l›r ve on-
lar› düzenler. 

Maden suyunun yan› s›ra soda da (karbonatl› su olarak da adland›r›l›r)
gazl› sular s›n›f›na girmektedir. Maden suyu ile kar›flt›r›lan soda asl›nda
içinde çözülmüfl halde karbondioksit gaz› bulunan sudur ve ço€u meflru-
bat›n ana maddesini teflkil eder. Karbondioksitin suda çözdürülmesi iflle-
mine ‘ ‘k a r b o n a s y o n’ ’ denir ve bu ifllemin sonunda karbonik asit
(H2CO3) aç›€a ç›kar.
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Ülkemizde Mineralli Su  (Maden Suyu) Potansiyeli

Türkiye dünyan›n önemli jeotermal kuflaklar›ndan olan Alp-Himalaya
jeotermal kufla€›nda bulunmas› nedeniyle mineralli sular aç›s›ndan zen-
gin ülkeler aras›ndad›r. 

Türkiye’de mineralli su alanlar›, Ege Bölgesi’nde genellikle graben (çö-
kük) yap›lar›na ba€l› olarak Anadolu Levhas›’n›n u€rad›€› de€ifliklik nede-
niyle geliflmifltir. Anadolu Levhas›’nda yer alan Kuzey Anadolu Fay Hatt›
ve buna ba€l› aktif aç›lma yap›lar› ile Marmara ve Güneydo€u Anadolu
bölgelerindeki tortul havzalar›n derinliklerinde önemli jeotermal alanlar
bulunmaktad›r. Dolay›s›yla bu alanlarda ayn› zamanda bol mineralli su da
bulunmaktad›r.

Kaynak ve/veya Kaynak Grubunun Bölgesel Da€›l›m›

Ülkemizde yaklafl›k 225 maden suyu kayna€› ve/veya kaynak grubu var-
d›r. Bunlar›n bölgelere göre da€›l›m› flu flekildedir:

Kuzey Anadolu  76 adet

Do€u Anadolu 67 adet
‹ç Anadolu  51 adet

Ege   18 adet
Marmara    7 adet
Akdeniz    3 adet

Güneydo€u Anadolu  3 adet

Maden suyu kaynaklar›ndan günlük boflal›m (debi) ise 63.331.000 lt/gün
olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam üretim baz›nda düflünüldü€ünde,
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y›ll›k 100 milyar flifleye karfl›l›k gelmektedir. Oysa 2008 y›l› maden suyu
üretimimiz 1.700.000.000 flifledir (Di€er bir deyiflle, potansiyelimizin an-
cak %2’sini de€erlendirmekteyiz).

Ülkemizdeki maden suyu kaynaklar›n›n günlük boflal›m› (debi) bölgele-
rimize göre flu flekilde da€›lmaktad›r.

‹ç Anadolu % 35   

Do€u Anadolu     % 30             

Kuzey Anadolu   % 22             

Ege                    % 8             

Marmara             % 3       

Akdeniz – Güneydo€u Anadolu   % 2    

Ülkemizdeki Mineralli Su Tüketiminin Avrupa Ülkeleriyle 
K a r fl › l a fl t › r › l m a s ›

Kaynak bak›m›ndan zengin olmam›za ra€men, ne yaz›k ki, mineralli su tü-
ketimimiz son derece azd›r. Bunun birçok nedeni olabilir, ama en önemli
nedenin, mineralli suyun tan›t›m›nda yaflanan yetersizlik oldu€u düflünül-
mektedir.  

Mineralli su ülkemizde sadece hazm› kolaylaflt›r›c› bir içecek olarak bilin-
mekte ve bir bak›ma ilaç niyetine kullan›lmaktad›r. Son y›llarda sektörü
temsil eden Türkiye Madensuyu Üreticileri Derne€i’nin (TÜRKMASU-
DER) yapm›fl oldu€u çal›flmalar›n ve ayr›ca ürün çeflidinin artmas›yla aro-
mal› mineralli suyun da piyasaya ç›kmas›n›n etkisiyle tüketimde önemli
bir art›fl gözlenmifltir. Ancak afla€›daki tablodan da görülebilece€i gibi, ge-
liflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›ld›€›nda tüketimimizin hâlâ çok düflük oldu€u
anlafl›lmaktad›r.

Mineralli su sektörü olarak belirlenen hedef, 2012 y›l›nda kifli bafl› y›ll›k
mineralli su tüketiminin % 100’ün üzerinde art›r›lmas› ve 15 litreye ç›ka-
r›lmas›yd›. Bu hedefin yakalanmas› ve mineralli su tüketiminin art›r›lmas›
hiç de zor de€ildir. Afla€›daki iki örnek bunu kan›tlamaktad›r. 
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Koloidal gümüfl suyu cihaz›

Almanya’da 1970 y›l›nda 12,5 litre olan maden suyu tüketimi, 1980 y›l›n-
da 39,6, 1990 y›l›nda 82,7, 2000 y›l›nda ise 98,6 litreye ç›km›flt›r.

‹sviçre’de 1980 y›l›nda 39,6 litre olan tüketim, 1990 y›l›nda 69,2 litreye,
2000 y›l›nda da 97,3 litreye ç›km›flt›r.

Ülkemizde ise 2003 y›l›nda 2,5 litre olan tüketim 2005 y›l› sonuna kadar
% 100 artarak 5 litreye ç›km›flt›r. Bu ç›k›fl devam etti€i takdirde 2012 y›-
l›nda 15 litrelik hedef rahatl›kla tutturulabilecektir.

Özellikli (Bir Süreçten Geçmifl) Sular 

Koloidal gümüfl suyu: 1990'l› y›llardan beri "koloidal gümüfl", mikrosko-
bik gümüfl parçac›klar›n s›v› süspansiyonu, “her derde deva” iddias›yla ta-
mamlay›c› t›p olarak pazar oluflturmufltur. Ancak bu ürünlerin etkinli€i
hiçbir zaman bilimsel olarak kan›tlanamam›flt›r. Dolay›s›yla flu anda baz›
ülkelerde yap›ld›€› gibi, ürünün tan›t›m›nda bu tür iddialar› belirtmek da-
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hi yasad›fl› kabul edilmektedir. T›p otoriteleri ve yay›nlar› koloidal gümüfl
haz›rl›klar›n›n etkinli€i tam olarak kan›tlanmad›€›ndan ve derinin kül ren-
gine dönmesi riski gibi olumsuz yan etkilerden dolay› harici olarak de€il
de a€›z yoluyla al›nmas›n› tavsiye etmektedirler. Geçmiflte çeflitli hastal›k-
lar›n tedavisinde koloidal gümüfl dahili olarak kullan›lm›flt›r. Bunlar›n kul-
lan›m› 1940’l› y›llarda, büyük ölçüde güvenli ve etkili bulunan modern an-
tibiyotiklerle yer de€ifltirmifltir. 

Ancak tekrar gündeme gelen ve araflt›rmalar› bafllat›lan koloidal gümüfl
suyu, özellikle tamamlay›c› t›bba inananlar›n yo€un olarak tüketti€i özel
bir su haline gelmifltir. 

Koloidal gümüfl suyunun litresi yaklafl›k 25 dolara sat›lmaktad›r.  

Kabala suyu: Kabala Merkezi taraf›ndan da€›t›lan Kabala suyu, Kana-
da'n›n s›radan içme suyunun filtrelenmesinin ard›ndan meditasyon ve
dua ifllemlerinden geçirilmesinden meydana gelir. Kabala inanc›na göre,
Nuh zaman›nda oluflan sel sular›n esas›n› ve molekül yap›s›n› de€ifltirmifl-
tir. Ondan önce suyun yaflam için huzur verici oldu€una inan›l›rd›. 

Kabala suyuna dua edilmesi ile su eski ve huzur verici formuna geri döner,
zararl› etkilerden ar›nd›r›l›r. Müritleri Kabala Merkezi taraf›ndan olufltu-
rulan ve da€›t›lan kutsanm›fl suyun bilimsel olarak de€iflti€ine inanmakta-
d›r. Bu inanca göre Kabala duas› ve meditasyonu, “negatif bilincin tam
tersi etkiye sahip olarak suya zarif ve dengeli bir yap› kazand›r›r… Kabala
suyu çok az bir de€ifliklikle hayat›n as›l plan bilgisini modern dünyaya ta-
fl›m›flt›r.” Kabala suyu enerji içece€i, sprey parfüm ve en popüler flekliyle
fliflesi 8 dolardan su olarak tüketilebilmektedir (http://blsciblogs.ba-
r u c h . c u n y . e d u / i m a g a z i n e / 2 0 1 0 / 0 2 / 0 9 / m y s t i c i s m - a n d - t h e - m a t e r i a l -
girl-by-john-baran/).

Döteryumu (D) azalt›lm›fl su: 1990'l› y›llar›n bafl›nda, vücudun normal
fizyolojik seviyesinin alt›nda döteryum (hidrojenin a€›r izotopu) konsan-
trasyonuna sahip olmas›n›n fareler üzerinde çeflitli kanser türlerinin iler-
lemesini engelledi€i ve ömrü uzatt›€› keflfedilmifltir. Vücuttaki döteryumu
(D) azaltmak için ya döteryumu (D) azalt›lm›fl su tüketmek ya da döter-
yum (D) yönünden fakir besinler tüketmek gerekmektedir.  
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Döteryumu azalt›lm›fl su tüketiminin biyolojik etkinli€i araflt›rmalar ve
klinik çal›flmalar›yla do€rulanm›flt›r. Döteryumu azalt›lm›fl suyun en
önemli özelli€i anti-tümör etkisidir. Bunun yan› s›ra düzenli tüketilmesi
durumunda ba€›fl›kl›k sistemi fonksiyonlar›n› optimize etti€i ve yafllanma
sürecini yavafllatt›€› ispatlanm›flt›r. Döteryumu azalt›lm›fl su vücudun
enerji kaynaklar›n› art›r›r ve fiziksel efor sonras› çabuk iyileflmeyi destek-
ler. Hayvanlar üzerinde uzun süre yap›lm›fl testler, döteryumu azalt›lm›fl
suyun kanseri önleyici etkisini onaylam›flt›r. 

Döteryumu azalt›lm›fl su satan Preventa firmas›n›n üç farkl› su çeflidi bu-
lunmaktad›r: Preventa®-125, Preventa®-85 ve Preventa®-105. 

Bir fliflesi ortalama 12 dolara sat›lan döteryumu azalt›lm›fl sular›n tedavi
edici etkisinin görülmesi için birkaç ayl›k dozlar fleklinde tüketilmesi ge-
rekmektedir.  

Döteryumu azalt›lm›fl sular hakk›nda daha fazla bilgi için bkz.
http://www.preventa.org/termekeink_miapreventa.php sitesi ve B i r
Damla Su I ve Bir Damla Su II.

Pi-su: Pi-su ya da di€er ad›yla “yaflam suyu” 1960’l› y›llarda keflfedilmifl ve
günümüze kadar araflt›rmalar› devam ederek gelmifltir. Pi-su botanik fiz-
yoloji üzerine yap›lan çal›flmalar sonucunda keflfedilmifltir. 1964 y›l›nda
Japonya'da Nagoya Üniversitesi tar›m bölümünün genç profesörü Yos-
hiaki Goto ve Dr. Shoji Yamashita çal›flmalar› s›ras›nda bitkilerin içerdi€i
yaflam suyunun çiçek tomurcu€u ay›r›m›nda çok önemli bir faktör oldu-
€unu fark etmifllerdir. Pi-suyun keflfedilmesine k›lavuzluk eden Prof. Dr.
Yoshiaki Goto’nun çal›flmalar›n› gelifltiren Dr. Yamashita, bu suya “hayat
suyuna çok benzeyen” anlam›nda “pi-su” demifltir. Daha sonra Pi-su arafl-
t›r›lmaya devam edildi€inde anlafl›lm›flt›r ki Pi-su sadece çiçek tomurcuk-
lar›n›n ayr›m›nda rol oynamamaktad›r. Ayn› zamanda bitki ve hayvan ye-
tifltirmecili€inde de önemli bir rol oynamaktad›r. Pi-su özelli€ini, içerdi€i
çok az miktardaki yüksek enerji durumdaki ferik demir (Fe+3) iyonlar›
sayesinde kazanm›flt›r.

Pi-su konsantresi: 30 euro (15 ml – 500 bardak pi-su elde edilebilir)
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fiifal› (Do€al) Sular 

Lourdes Suyu: Fransa’n›n güneyinde Lourdes kasabas›nda bulunan ve
dünyan›n en flifal› suyu olarak kabul edilen Lourdes suyu y›lda alt› milyon
ziyaretçinin ak›n›na u€ramaktad›r. 

Suyun flifas›n›n sahip oldu€u yüksek enerjiden, buzullardan geldi€i için
küçük ve alt›gen moleküler yap›s›ndan ve içerdi€i germanyum (Ge) ve si-
lika  (Si) mineralinden kaynakland›€› ileri sürülmektedir.  

Kayna€›ndan içmek isteyenler için girifl, su içmek ve banyo yapmak ücret-
sizdir. Ancak kayna€a gitme flans› olmayan kifliler internet üzerinden Lo-
urdes flifal› suyunu almak isterlerse 5 litresi için yaklafl›k 120 dolar öde-
mek zorundad›rlar.  

Lourdes suyu kadar ünlü olmasalar da afla€›daki flifal› sular da son derece
ilgi görmekte ve günden güne daha fazla kiflinin ziyaretine u€ramaktad›r.
Ancak ticari boyutlar› henüz çok net olmad›€› için burada sadece adlar›n-
dan bahsederek geçece€iz. 

Norden Do€al Kaynak Suyu: Almanya’da bulunan ve mucizeler yaratan
Norden suyunun insan sa€l›€›na katk›lar› 1991 y›l›ndan beri bilinmek-
t e d i r .

Tlakote Suyu: Tlakote, Meksika’n›n kuzeyinde, 300 km uzakl›kta bulu-
nan 85.000 nüfuslu küçük bir kasabad›r. 1991 y›l›nda bu bölgeden ç›kan
suyun sa€l›€a olumlu katk›larda bulundu€u fark edilmifltir.

Hida ‹yilefltirici Suyu: Japonya’n›n Hida bölgesinde bulunan ve flifal› su
olarak bilinen Hida suyu, asl›nda y›lan bal›€› yetifltirmek üzere kullan›lan
bir su olarak bilinmektedir. Bal›klar›n hiç hastalanmadan büyümeleri in-
sanlar› bu suyu içmeye yöneltmifltir.

Naju’nun ‘Mucize Suyu’: Kore’nin t›pk› Lourdes gibi, Meryem Ana ile
ba€lant›s› olan mucizevi bir suyu bulunmaktad›r. 1992 y›l›nda ‘Meryem
Ana’n›n Evi’ne çok yak›n bir bölgede, ‘Meryem Ana’ da€›nda bir kaynak
suyu bulunmufltur. Ola€anüstü mucizevi iyilefltirme etkilerinden dolay›
Katolikler taraf›ndan ‘Mucize Su’ olarak adland›r›lmaktad›r. Yap›lan arafl-
t›rmalarda pH’› 7,9 olan bu suyun özel bir element içermedi€i ortaya ç›k-
m›flt›r.
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Youngyang’›n ‘Kozmik Suyu’: Yaklafl›k 148 m derinden gelen suyun ana-
lizi yap›ld›€›nda pH’›n›n 8,3 oldu€u ve germanyum (0,5 ppb) içerdi€i an-
lafl›lm›flt›r. Ayr›ca reaktif oksijen türlerini de yok edebildi€i görülmüfltür.

Sangju’nun Mucizevi Suyu: Kore’de bulunan baflka bir flifal› su ise Songni
Da€›’n›n eteklerinde keflfedilmifltir. Su germanyum ve reaktif oksijen tür-
lerini yok etme yetene€ine sahip olan flifal› bir sudur. Su 300 m ve 600
m’deki iki kaynaktan ç›kmaktad›r.
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Tuzlu Su Ticareti

Yeryüzünü kaplayan sular›n yaklafl›k % 97’si tuzlu sudur. Tuzlu su do€ru-
dan içilemedi€i için, tatl› suya eriflimin olmad›€› ya da miktar›n›n yetme-
di€i yerlerde tuzlu suyun ar›t›lmas› ve kullan›lmas› yayg›n bir ifllemdir.
Desalinizasyon olarak bilinen yöntemle su tuzundan ayr›flt›r›l›r. 

Deniz Suyu Uygulamalar› 

Deniz suyu uygulamalar› özellikle Japonya’da baflar›l› bir flekilde gerçek-
lefltirilmektedir. Uygulamalar aras›nda flifle suyu, deniz tuzu, g›da ve içe-
cek, kozmetik ve ilaç sektörleri ile “talassoterapi”yi saymak mümkündür.  

Derin Deniz ‹çme Suyu: Denizin yüzlerce metre derininden ç›kart›lan su
binlerce y›l önce Grönland yak›nlar›ndaki buz da€lar›n›n erimesiyle olufl-
mufltur. Eriyen suyun ›s›s›n›n ve tuzluluk oran›n›n deniz suyundan daha
farkl› oluflu, bu suyun denizde ayr› durmas›na ve okyanusun dibine çök-
mesine neden olmufltur. 

Günümüzde derin deniz suyunun tercih edilmesindeki en önemli etken
kirlili€e maruz kalmamas› ve binlerce y›l öncesinden geliyor olmas›d›r.
Ayr›ca mineral aç›s›ndan oldukça zengin olan bu sular hastal›k yap›c›
maddeler içermemektedir.  

Keahole Noktas›, Hawaii’de bulunan Hawaii Otoritelerinin Do€al Enerji
Laboratuvar› (the Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority -NEL-
HA) bu derin deniz suyuna 914 metrelik boru hatt›yla eriflim sa€lamakta-
d›r. Giriflimciler, özellikle Japon pazar›nda ilgi gören tuzdan ar›nd›r›lm›fl
suyu fliflelemeye bafllam›flt›r. Kona Deep markas›, fliflelenmifl derin deniz
suyuna bir örnektir. Kona Deep fliflelenmeden önce, ileri ar›t›m yöntem-
lerinden double-pass (iki kademeli) ters ozmoz sisteminden geçerek tuz
giderimi yap›l›r. 

Pasifik Okyanusu yüzeyinin alt›nda ve aç›klar›nda binlerce metre derinde
süper-so€uk olan bu su sa€l›kl›, saf, mineral bak›m›ndan zengin bir içme
suyu olarak pazarlanmaktad›r.
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Derin deniz suyu satan di€er bir firma Amerikan firmas› “Koyo”dur. Bu
firma günde 200.000'den fazla flifle üreterek k›smen Japonya’n›n talebini
karfl›layabilmektedir. “Mahalo” marka 1,5 litrelik flifleler ise 4-6 dolara sa-
t›lmaktad›r. 

Günümüzde dört firma daha yeni bir trend olan derin deniz suyu pazar›-
na girmeyi planlamaktad›r. 

Derin deniz suyu yaklafl›k 610 metre derinden pompalanmaktad›r ve fir-
malar derin deniz suyu oldu€unu kan›tlamak ad›na, resmi NELHA logo-
su için flifle bafl›na belli bir miktar ödemektedirler. 

Derin deniz suyu satan belli bafll› firmalar flunlard›r: Koyo, Deep Sea Wa-
ter International (Los Angeles), Japon sermayeli Amerikan Enzamin, Ko-
re sermayeli Savers Holdings Ltd. ve Japon sermayeli Hawaii Deep Mari-
ne A.fi. 

870 dönümlük NELHA bölgesinde bulunan bu firmalar, 2003 y›l›nda si-
yah lav alanlar›n› otopark ve fabrika binas›na dönüfltürmek için 65 milyon
dolar harcam›fllard›r. Gelecek y›llarda da 85-100 milyon dolar aras›nda
yat›r›m yapmay› planlamaktad›rlar. Bafllang›ç maliyetleri ve pahal› tuzdan
ar›nd›rma sürecinin yan› s›ra flirketler Asya’ya tonlarca su nakledebilmek
için milyonlar harcamaktad›rlar. 

Japon tüketiciler özellikle kilo kayb›na, stres azaltmaya, cilt sa€l›€›n› gelifl-
tirmeye ve sindirime yard›mc› bir besin takviyesi olarak pazarlanan tuz-
dan ar›nd›r›lm›fl Hawaii derin deniz suyu için yüksek mebla€lar ödemek-
tedirler. Japonya'da Hawaii deniz suyuna talep bu flekilde büyümeye de-
vam ederse, bu sektör yak›n zamanda devletin en önemli ihracat› haline
gelecektir. 

fiu anda Hawaii’nin derin deniz suyunun günlük ihracat›, ço€unlu€u Ja-
ponya’ya olmak üzere, bir milyon litrenin üzerindedir. 1,5 litrelik fliflelerin
fiyat› ise 5-6 dolar aras›nda de€iflmektedir. 

Su Ürünleri Yetifltiricili€i: Safl›k, besin içeri€i ve derin deniz suyu s›cakl›-
€›n›n ayarlanabilirli€i, de€erli kültür bal›kç›l›€› da dahil olmak üzere so-
mon bal›€› ve ›stakoz gibi su ürünleri yetifltiricili€ini çok cazip k›lmaktad›r. 
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G›da ve Tar›m Teflkilat›’na göre, su ürünleri yetifltiricili€i için dünya paza-
r› her y›l yaklafl›k 55 milyar Amerikan dolar› de€erinde ve % 10 oran›nda
büyümektedir. Örne€in, deniz yosunu ürünleri % 12 oran›nda büyümek-
te ve dünya pazar›nda yaklafl›k 250 milyon Amerikan dolarl›k bir hacme
ulaflmaktad›r. Yosun pazar› yaln›zca ‹rlanda'da 12 milyon euro de€erinde-
dir ve binlerce kifliye ifl imkân› sa€lamaktad›r.

‹nci Yetifltirmecili€i: Kontrollü derin deniz suyu ortam›nda yüksek kalite-
de inci yetifltirmecili€i yapmak mümkündür. Hawaii’de bu sektör olduk-
ça baflar›l›d›r. 

Talassoterapi: Derin deniz suyunun iyilefltirici ve terapi niteli€indeki
özellikleri yüzy›llardan beri bilinmektedir. Talassoterapi ya da kapl›calar
çok az yat›r›m gerektiren ve Avrupal› turistler taraf›ndan büyük ilgi gören
bir hizmettir. 

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-
44596/eski2yeni.html)

‹laç ve Kozmetik: Derin deniz suyundaki özel kimyasal elementler ilaç ge-
lifltirilmesinde do€al maddeler aç›s›ndan önemli bir kaynakt›r. 

Akvaryum Ürünleri: Normalde okyanus koflullar› d›fl›nda yetifltirilmesi
zor olan denizat› ve deniz salyangozu gibi akvaryumlar için dekoratif üst
düzey ürünler, derin deniz suyunda yetifltirildi€inde baflar›l› sonuçlar al›n-
m›flt›r. 

Klima Tesisat› ‹çin Yenilenebilir Enerji: Derin deniz suyunun so€uklu€u,
geleneksel klima sistemleri yerine kullan›labilecek ideal bir tasarruf siste-
midir. Suyun so€uklu€u, k›y› fleridine makul bir mesafede yer alan sahil
otelleri ve büyük binalar›n so€utulmas› için elveriflli bir kaynakt›r. Bu ucuz
kayna€›n otellerde kullan›m› maliyetleri büyük ölçüde düflürebilecektir.
Zira günümüzde otellerin klima maliyeti elektrik faturalar›n›n % 40’›n›
oluflturmaktad›r. 
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Su ve Enerji
Dünya üzerinde bulunan tüm canl›lar›n ihtiyaç duydu€u enerji, yaflam›n
temel unsurlar›ndan biridir. Günümüzde geliflmekte olan ülkeler için
enerji son derece önemlidir. Geliflmek için enerjiye ihtiyaç duyan, bu yüz-
den d›fla ba€›ml›l›klar› da artan ülkeler bu sorunu çözmek için yenilenebi-
lir enerjiyi tercih etmektedirler. Ayr›ca giderek daha büyük bir sorun hali-
ne gelen çevre kirlili€i ve küresel ›s›nma gibi tehlikeler de temiz enerji ara-
y›fl›n› günümüzün en temel meselesi haline getirmifltir. 

Su temiz ve yenilebilir olmas›, ayr›ca dünyan›n % 70’ini kaplamas› nede-
niyle enerji alan›nda giderek daha yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. 

Su enerji sektöründe kendi bafl›na kullan›ld›€› gibi, bileflenlerine ayr›ld›-
€›nda da oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Özellikle hidrojen, gelece€in
temiz ve yenilenebilir enerjisi olarak kabul edilmektedir. 

81
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Yaflamda Oksijen

Soludu€umuz havan›n hacimce yaklafl›k % 21’i,  a€›rl›kça yaklafl›k % 23’ü,
içti€imiz suyun yaklafl›k % 88’i ve üzerinde bulundu€umuz yerkabu€unun
yaklafl›k % 46’s› olan oksijen, elementler içinde bu denli yayg›n bulundu-
€u halde, kimyac›lar›n gözünden kaçan renksiz, kokusuz ve tats›z bir gaz-
d›r. Oksijeni 1772'de ‹sveçli kimyac› Carl Wilhelm Scheele (1742-86),
ondan ba€›ms›z olarak da 1774'te ‹ngiliz bilgin Joseph Priestley keflfet-
mifltir; ama keflfini ilk aç›klayan Priestley olmufltur. Frans›z kimyac› An-
toine Lavoisier, karbon ve kükürt gibi maddeleri bu yeni gazda yakma-
s›n›n sonucunda ortaya ç›kan külü ve gaz› suyla çalkalad›€›nda asit olufltu-
€unu görerek, "asit yapan" anlam›na gelen Yunanca sözcüklerden türetti-
€i oksijen ad›n› verdi. Lavoisier bu ad› verirken, oksijenin bütün asitlerde
var oldu€unu sanmaktayd›, ancak bunun yanl›fl oldu€u sonralar› anlafl›ld›.

Oksijenin sadece iki allotropu* vard›r. Oksijen Molekülü (O2) ve Ozon
(O3) dur. Ayr›ca üç tane de izotopu** vard›r, bunlar: 16O, 17O, 18O’dur.
Tabiatta di atomik,  yani gaz olarak da O2 formunda bulunur.

Ozon: Atmosferin üst katmanlar›ndaki UV ›fl›nlar› ile alt katmanlar›nda
y›ld›r›m çakmas› sonucu oluflan elektrik ark›n›n oksijeni parçalamas› ile
oluflan ozon, havan›n temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktad›r.
Gökyüzünün mavi renkte görünmesi bu gaz sayesinde olmaktad›r. S›v›
halde lacivert renge dönüflen ozon gaz›, dünyay› güneflten gelen morötesi
radyasyona karfl› korumaktad›r. Ozon da oksijen gibi sa€l›k alan›nda kul-
lan›lmaktad›r. Ayr›ca kirli sular›n dezenfeksiyonunda kullan›lan en etkili
dezenfektanlardand›r.

Yaflam›n vazgeçilmez elementlerinin bafl›nda gelen oksijen,  reaktif özelli-
€inden dolay› endüstride çeflitli alanlarda kullan›lmaktad›r. Oksijenin ti-
cari amaçl› ilk kullan›m› sahne ayd›nlatmas›d›r. Yüzy›l›n bafl›ndan itibaren

* Allotrop: Ayn› elementin uzayda farkl› flekilde dizilerek farkl› geometrik biçimdeki
kristallerine allotrop denir.

** ‹zotop: Atom numaras› ayn›, kütle numaras› farkl› olan atomlara izotop denir.‹zotop
atomlar›n kimyasal özellikleri ayn›, fiziksel özellikleri farkl›d›r.
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kaynak ve t›p alan›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 1950`li y›llardan sonra
da çelik üretiminde yo€un miktarlarda tüketilir hale gelmifltir. 

Oksijen demir ve çelik üretiminde ergitmenin h›zland›r›lmas›nda, enerji
optimizasyonunda kullan›l›r. Ayr›ca di€er birçok endüstri uygulamas›nda
oksidasyon ifllemlerinde kullan›lmaktad›r.  Yan›c› gazlar ile kar›flt›r›ld›€›n-
da, kaynak, kesme ve metal iflleme için gerekli ›s› kayna€›n› sa€lar. Demir-
d›fl› metal üretim tesislerinde, döner f›r›nlarda, ka€›t fabrikalar›nda ve cam
üretiminde f›r›n veya brülörle kullan›m› sayesinde üretim ve verim art›-
fl›n›n yan› s›ra, çevreyi kirletici yanma yan ürünlerinde önemli azalmalar
sa€lanmaktad›r.

Kullan›m Alanlar›

• Yaflam destekleme (hastanelerde)
• Demir çelik üretimi 
• Kaynak kesme ve metal iflleme 
• At›k su ar›t›m› ve su oksijenasyonu 
• Anestezi s›ras›nda yaflam destekleyici gaz olarak 
• Ka€›t beyazlatma 
• Koku kontrol 
• Fermantasyon 
• Kömür gazlaflt›rma 
• Roket yak›t kar›fl›mlar› 

Tabiattaki tüm hadiseler atmosferdeki oksijen miktar›n›n sabit kalmas›na
ve böylece hayat›n devam etmesine imkân sa€layacak flekilde gerçeklefl-
mektedir. Oksijen üzerinde çok fazla çal›fl›lm›fl ve bilinen bir gaz oldu€un-
dan ve gelece€in yak›t›n›n da hidrojen oldu€u öngörüldü€ünden bu kitap-
ta daha çok hidrojen gaz›ndan bahsedilmifltir.

Oksijen Enerjisi Hakk›nda K›sa Notlar: 

• S›v› oksijen yak›t için kullan›l›r. Her uzay meki€i dakikada 64.000 litre
s›v› oksijen yakar.

• 15 metreye 15 metre bir çimenlik alan, dört kiflilik bir ailenin oksijen
ihtiyac›n› karfl›layacak miktarda fotosentez yapmaktad›r.  
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• G›dalarda depolanm›fl enerjinin % 65’i solunum esnas›nda al›nan oksi-
jen sayesinde serbest kal›r. 

• Benzinde depolanm›fl enerjinin % 25’i oksijen ile yanma s›ras›nda ser-
best kal›r. 

• Beyin vücut organlar›ndan aras›nda en fazla oksijen kullanan organd›r.
Kan ile tafl›nan oksijenin % 20’sini kullan›r.  

• Oksijence zengin kan parlak k›rm›z›d›r. Fazla oksijen bulunmayan kan
ise morumsudur. 

• Bir hektar fleker pancar›n›n yapraklar›ndan ç›kan oksijen 63 kifli için
oksijen sa€lamaktad›r.

Yaflamda Oksijene Dair

Akyuvarlar solunum s›ras›nda ci€erlere çekilen oksijeni, kan dolafl›m› yo-
luyla sürekli olarak hücrelere tafl›r. Oksijenin buralarda besin maddeleriy-
le birleflmesi sonucunda vücut için gerekli olan enerji ortaya ç›kar.

Canl›lar birkaç dakikadan çok oksijensiz yaflayamazlar. Çok yükseklere
t›rmanan da€c›lar, bu kesimlerde havan›n seyrelmesi ve do€al oksijenin
azalmas› yüzünden, gerekti€inde kullanmak için kat›fl›ks›z oksijen dolu
tüpler tafl›rlar. Solunumlar›n› kolaylaflt›rmak için, hastalar bazen oksijen
çad›r›na al›n›r; ama kat›fl›ks›z oksijen bir süre tek bafl›na solunursa zehir-
leyici etkide bulunur. 

Suda da oksijen vard›r ve bal›klar solungaçlar›yla ald›klar› suda çözünmüfl
oksijenden yararlanarak solurlar. Dalg›çlar sualt›nda çal›fl›rken soluyacak-
lar› oksijeni tüp içinde tafl›rlar;  çok yüksekte uçan uçaklarda ve uzay araç-
lar›nda da oksijen tafl›nmas› gerekir. 

Yanma için oksijen gereklidir. Havada yanan bir madde bol oksijen varl›-
€›nda daha da iyi yanar. Oksijen dolu bir cam kavanozda mum daha par-
lak bir alev verir; ucu korlaflm›fl bir odun parças› ise alevler saçarak yanar.

Kibrit bafllar›nda ve havai fifleklerde bulunan potasyum klorat, barutta
kullan›lan potasyum nitrat (güherçile), suda çözülerek dezenfektan ola-
rak kullan›lan potasyum permanganat gibi baz› maddeler ›s›t›ld›klar›nda
oksijen ç›kar›rlar.
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Do€al Oksijen ve Sanayi Oksijeni: Sanayide s›v› havan›n dam›t›lmas› yo-
luyla elde edilen saf oksijen madeni tüpler içinde bas›nçl› olarak sat›l›r.
Saf oksijenin sa€lad›€› yanma fliddetlidir. 

Saf oksijen canl›lar için de yararl›d›r; baz› hastalar› bir oksijen çad›r›na
yerlefltirerek hayatlar›n› kurtarmak mümkündür. Saf oksijen uçaklarda,
denizalt›larda vs. yapay atmosfer (bas›nçl› hava) yaratmaya da yarar. An-
cak bu durumda oksijen dozunu çok iyi ayarlamak gerekir; çok fazla oksi-
jen, da€c›lar›n çok yükseklerde hissetti€ine benzeyen bir sarhofllu€a yol
açabilir. 

Oksitlerin oluflumu, oksijenin çeflitli maddelerle kar›flt›€› az veya çok flid-
detli, az veya çok yavafl kimyasal tepkilerin bir sonucudur. En kolay oksit-
lenen maddelerin bafl›nda madenler gelir. Örne€in, oksijen demiri paslan-
d›r›r.

Çok miktarda tüketildi€i halde atmosferdeki oksijen miktar› pek de€ifl-
mez. 

Son y›llardaki araflt›rmalardan anlafl›ld›€›na göre, oksijen yüksek bas›nç
alt›nda zehirlenmelere yol açmaktad›r. Nitekim 10 atmosferlik bas›nç al-
t›nda mantarlar›n büyümesi durmakta, ›slak fasulye taneleri üç günde öl-
mekte, bakterilerin geliflmesi önlenmekte, böceklerle yumurtalar› ise bir
gün bile dayanamadan canl›l›klar›n› kaybetmektedir.
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Hidrojen ve Hidrojenin Kullan›m Alanlar›

Hidrojen Enerjisinin Tarihi

Hidrojen 1500'lü y›llarda keflfedilmesine ra€men yanabilme özelli€inin
fark›na ancak 1700'lü y›llarda var›labilmifltir. Evrenin en basit ve en çok
bulunan elementlerinden olup renksiz, kokusuz, havadan 14,4 kez daha
hafif ve tamamen zehirsiz bir gazd›r. Günefl ve di€er y›ld›zlar›n termonük-
leer* tepkimeye vermifl oldu€u ›s›n›n yak›t› olan hidrojen evrenin temel
enerji kayna€›d›r. 

Frans›z kimyager Antoine-Laurent Lavoisier 1774 y›l›nda, hidrojenin ay-
r› ve en hafif element oldu€unu, yan›nca su buhar› meydana getirdi€ini
deneylerle kan›tlam›fl ve ona, “su do€uran” anlam›na gelen hidrojen ad›n›
vermifltir.  

Bir as›r sonra, 1874 y›l›nda, ünlü bilimkurgu yazar› Jules Verne, Mysterio -
us Island (Iss›z Ada) adl› eserinde hidrojenden söz eder: Bir grup Ameri-
kal›, balonla Avrupa'ya giderken f›rt›naya yakalan›p Pasifik'te ›ss›z bir ada-
ya inerler. Bir gece atefl bafl›nda otururlarken içlerinden biri, ‘‘Kömür bi-
tince tafl devrine mi dönece€iz?” diye sorar. Bir mühendis flu cevab› verir:
‘‘Kömür bitince hidrojen kullanaca€›z. Kömürden daha kuvvetli bir ener-
ji kayna€› olacak.” 

1973 y›l›nda dünyada enerji krizinin bafllamas›ndan sonra enerjiyle u€ra-
flan bilim insanlar› çareler aramaya bafllam›fllard›r. 

Jules Verne’in kehanet niteli€indeki sözlerinden bir as›r sonra, 1974 y›l›n-
da, Prof. Dr. Nejat Veziro€lu Miami Enerji Konferans›’nda ilk kez hidro-
jen enerjisi fikrini ortaya atm›flt›r. 
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* Termonükleer: Ancak çok yüksek s›cakl›klarda, hafif elementler aras›nda do€an çe -
kirdeksel tepkime.
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Hidrojen Enerjisi

Hidrojen birincil enerji kaynaklar›ndan üretilen bir yak›t olup temiz bir
enerji kayna€› olarak kullan›labilecek önemli bir elementtir. Dünyada tek
bafl›na bulunmad›€› için önce üretilmesi gerekir. Ancak bu üretim aflama-
s› çok pahal›d›r ve su ve do€algaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayr›flt›r›l-
mas›n› gerektirir. 

Hidrojenin, önümüzdeki yirmi y›l içerisinde çok daha aktif olarak kulla-
n›lmas› planlanmaktad›r. fiu anda hidrojen yak›t konusunda elde edilen
en önemli ilerleme otomobillerle ilgilidir (daha fazla bilgi için lütfen bkz.
http://www.hydrogencarsnow.com/). Araçlardaki bu h›zl› ilerleme hid-
rojen dolum tesisi ihtiyac›n› do€urmufltur. ‹lk dolum tesisi 2000 y›l›nda
ABD’de, Michigan’da aç›lm›flt›r (daha fazla bilgi için lütfen bkz.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_station).

Hidrojenle çal›flan otomobil konusunda özelikle ABD, Almanya, Japonya
ve ‹zlanda önemli ad›mlar atm›fllard›r. Örne€in, ‹zlanda hidrojenle çal›flan
otobüs ve otomobiller üretirken, Shell firmas› da ‹zlanda’n›n baflkenti
Reykjavik’te ilk hidrojen istasyonunu hizmete açm›flt›r. 
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elektrik üretimi

konut ‹flyeri sanayi

Kaynak: Prof. Dr. Nejat Veziro€lu

su

su

primer enerji 
kaynaklar› enerji 

tüketim sektörleri

enerji tafl›y›c›
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Neden Hidrojen?

Fosil yak›tlar dedi€imiz kömür, petrol, do€algaz gibi yak›tlar çevreye za-
rarl›d›r ve kullan›mlar› birçok problemi beraberinde getirmektedir. ‹klim
de€iflikli€i, karbondioksitin artmas›, kutuplarda buzullar›n erimesi, deniz-
lerin yükselmesi, hava kirlili€i ve deniz kazalar›nda petrolün denizlere
akarak sahillere zarar vermesi bu tür problemlerin bafl›nda gelmektedir.
Bütün bu problemler Rio’da toplanan zirvede görüflülmüfltür. Enerji ala-
n›nda hidrojen kullan›m›n›n artmas› tüm bu problemleri olumlu yönde
etkileyecektir.  Hidrojenin di€er enerji kaynaklar›na göre belli bafll› pek
çok avantaj› bulunmaktad›r:

Reykjavik’te aç›lan ilk hidrojen dolum istasyonu (2003)
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• Hidrojende alevsiz yanma mümkündür, fosil yak›tlarda mümkün de-
€ildir. 

• Hidrojende kimyasal dönüflüm mümkündür, fosil yak›tlarda mümkün
de€ildir. 

• Hidrojende elektro dönüflüm mümkündür, fosil yak›tlarda mümkün
de€ildir. 

• Hidrojen ›s› enerjisi elde etmede % 20 daha verimlidir. 

• ‹çten yanmal› motor kullan›ld›€›nda hidrojen % 18 daha verimlidir. 
• Yak›t pili, elektrik motoru kullan›l›rsa hidrojen % 50 daha verimlidir. 

• Ses alt› h›zdaki uçaklarda hidrojen % 18 daha verimlidir. 
• Ses üstü h›zdaki uçaklarda hidrojen % 28 daha verimlidir. 

Ayn› ifli yapabilmek için daha az hidrojen kullan›lmakta ve dünya ortala-
mas› olarak ölçüldü€ünde, hidrojenin % 26 daha verimli oldu€u anlafl›l-
maktad›r. Emniyet aç›s›ndan çeflitli yak›tlar aras›nda bir karfl›laflt›rma ya-
p›ld›€›nda, en emniyetli yak›t›n hidrojen oldu€u, onu do€algaz›n takip et-
ti€i, en tehlikeli yak›t›n ise benzin ya da petrol oldu€u görülmüfltür. Sonuç
olarak, mevcut durumda en hafif, en verimli, en temiz, en ekonomik, en
dönüflebilir ve yenilenebilir yak›t›n hidrojen oldu€u kan›tlanm›flt›r. Bu
durumda bütün olarak en iyi ba€lay›c› sistem hidrojen enerji sistemidir. 

Hidrojen Enerjisi Denince ‹lk Akla Gelen ‹sim: Prof. Dr. T. Nejat 
Veziro€lu

Dünyada “Dr. V” olarak tan›nan Dr. Veziro€lu, 1970'li y›llardaki "petrol
krizi" sonras›nda gelifltirilen “hidrojenden enerji üretimi projesi” fikrinin
sahibidir. Dolay›s›yla, son on y›ld›r Türkiye'de pek çok kifli taraf›ndan
tan›nmaya bafllanan Veziro€lu’nun dünya çap›nda tan›nmas› bundan çok
daha öncedir. Dr. Veziro€lu, dünyan›n ve daha da önemlisi Türkiye'nin
kurtulmas›n›n hidrojen enerjisi ile olabilece€ine inanmaktad›r ve bu
konuda çal›flmalar yürütmüfltür. En önemli projesi ise Uluslararas›
Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi'ni (ICHET) kurmas›d›r. Bunun
en güzel taraf›, Birleflmifl Milletler S›nai Kalk›nma Teflkilat›'na (UNIDO)
ba€l› bu merkezi ‹stanbul'da kurmufl olmas›d›r.
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2004 y›l›nda aç›lan merkezin ilk ifllevi, dünyan›n hidrojen ekonomisine
geçmesini sa€lamakt›r. Bu konuda dünyan›n birçok ülkesinde ve
Türkiye'de çal›flmalar yürütülmektedir.

Prof. Dr. Veziro€lu, hidrojen kayna€›n›n baflta otomobiller olmak üzere
gemiler, uçaklar, uzay gemileri, keflif balonlar›, trenler ve otobüsler gibi
tafl›tlarda da kullan›labilece€i konusunda araflt›rmalar yapm›fl ve pek çok
makale yay›nlam›flt›r.

Prof. Dr. Nejat Veziro€lu’nun kitaplar›ndan baz›lar› 
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Prof. Dr. Veziro€lu’na Göre Hidrojen Enerjisi Neden Hak Etti€i Yere
Ulaflamam›flt›r?

Prof. Dr. Veziro€lu, hidrojen enerjisi kullan›m›n›n bütün avantajlar›na
ra€men neden olmas› gerekti€i düzeye ulaflamad›€›n› flu flekilde aç›kla-
maktad›r: “1973’te dünya genelinde enerji krizi bafllay›nca flehirlerin ha-
vas›n›n temizlendi€i görüldü. Biz bu konuda bir araflt›rma yapt›k. Alter-
natif enerji kaynaklar›n›n 50 y›l rezervli fosil yak›tlardan temiz oldu€unu
ortaya koyduk. Fakat hidrojen fikrini karalamak için petrol flirketleri bir
k o n s o r s i y u m* kurdu ve ilginç raporlarla bunu baflard›lar. Son 25 y›lda ise
enerji flirketleri hidrojenli sistemler için araflt›rmalar ve çal›flmalar yapma-
ya bafllad›. Ancak 1998’e kadar petrol flirketlerinin konsorsiyumu bunun-
la mücadele etti. 1998’de yapt›€›m›z bir kongreye Shell flirketi 15 mühen-
dis gönderdi ve arkas›ndan konsorsiyumdan ayr›ld›. Daha sonra da BP
konsorsiyumdan ayr›ld› ve konsorsiyum da€›ld›. Ondan sonra da bu flir-
ketler hidrojenle ilgili flirketler kurdular ve bu konuda çal›flmalara baflla-
d › l a r . ”

Çevre Dostu ve Yenilenebilir

Prof. Dr. Nejat Veziro€lu, fosil yak›tlar›n (kömür, petrol, do€algaz) hava
kirlili€i ve küresel ›s›nma gibi yan tesirlerinin maliyetini ise flu flekilde
aç›klamaktad›r: “Bunun dünyaya y›ll›k maliyeti 5 trilyon dolar. E€er temiz
enerji bulunursa bu para baflka türlü faydal› ifllerde kullan›labilir. Hidro-
jen ise bu yan tesirleri ortadan kald›racak bir yak›t. Hidrojen tamamen
çevre dostu ve yenilenebilir bir yak›t. Ayr›ca hiçbir zaman tükenmeyecek
bir yak›t. Di€er fosil yak›tlar›n ise toplam ömrü 50 y›l. Petrol flirketlerinin
yapt›€› araflt›rmalara göre 2025-2030 y›llar›ndan itibaren petrol üretimi
düflecek. fiu andaki tüketimi de giderek artt›€› için fiyatlar yükseliyor. Bu-
na ba€l› olarak do€algaz ve kömür fiyatlar› da art›yor. Bundan da Türkiye
gibi bu kaynaklara sahip olmayan ülkeler zarar görüyor.” 

* Konsorsiyum: ‹ki ya da daha fazla iflletmenin belirli bir projenin uygulanmas› konu -
sunda yapt›€› iflbirli€idir.
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Hidrojene Geçilmeli

Enerji konusunda dünyada tamamen ba€›ms›z hiçbir ülkenin olmad›€›n›
belirten Veziro€lu, daha 2000’li y›llar›n bafllar›nda Türkiye’nin enerji so-
rununun nas›l çözülebilece€ine dair öngörülerde bulunmufltur: “Türki-
ye’de çok fazla petrol oldu€unu zannetmiyorum. E€er öyle olsayd› petrol
flirketleri ortaya ç›kar›rd›. Türkiye, petrol aç›s›ndan Ortado€u gibi zengin
de€il. Ancak Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklar› bak›m›ndan zengin
ve bunlar daha aktif kullan›labilir. Bunun için kanuni çal›flmalar yap›l›yor.
Bu tür çal›flmalar desteklenmeli, çünkü bunlar ülkemizin d›fla ba€›ml›l›€›-
n› ve döviz kayb›n› önleyecektir.” Türkiye’nin enerji ihtiyac›n›n yaklafl›k
% 70’ini d›flar›dan ald›€›n› ve bu aç›dan durumun kritik oldu€unu belirten
Prof. Veziro€lu, çözümün hidrojen enerjisinden geçti€ini bir kez daha
vurgulamaktad›r: “Türkiye bütün kaynaklar›n› enerji ithalat›n› karfl›lamak
için kullan›yor. Bundan dolay› planlar yap›larak bir an önce hidrojen ener-
jisine geçmeliyiz. Birçok kaynaktan hidrojen enerjisi üretebiliriz ve bu du-
rum da ülkede istihdam oluflturacakt›r. fiimdiden yat›r›m yap›l›rsa 30 y›l
içinde kaynaklar›m›z› karfl›lad›€›m›z gibi ihracat›n› da yapabiliriz. Bu da
kalk›nma için bir anahtar olacakt›r. Çünkü her ülke için en önemli mese-
le enerjidir.”

Japonya, AB, ABD Rekabeti

Japonya, ABD, Singapur gibi birçok ülkede hidrojen istasyonlar› oldu€u-
nu belirten Prof. Dr. Veziro€lu, bu alanda s›k› bir rekabetin devam etti€i-
ne dikkatimizi çekmektedir: “Bu ülkelerde otobüsler istasyona girip depo-
suna hidrojen enerjisi dolduruyor. Japonlar bu konuya çok önem veriyor.
Japonya beni bu konuda davet etti ve çal›flma bafllatt›. Avrupa ve ABD
üniversitelerinde de çal›flmalar erken bafllad›. AB’de Eylül 2002’de Avru-
pa Birli€i’nin eski Komisyon Baflkan› Romano Prodi yapt›€› konuflmada,
Avrupa’n›n hidrojen enerjisine geçmesi için start verdi ve bunun için 2
milyar dolar ay›rd›€›n› söyledi. Bunun hemen akabinde, dört ay sonra
Baflkan Bush, y›ll›k program›n› okurken, hidrojenin bütün dünyay› pet-
role ba€›ml›l›ktan kurtaraca€›n› ve bu araflt›rmalar için 1,2 milyar dolar
ay›raca€›n› aç›klad›. fiimdi Japonya, AB ve ABD bu konuda bir rekabet
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yafl›yor. Bizim de sanayicilerimiz bu konuya büyük ilgi duyuyor, gelip biz-
den bilgi al›yorlar. Baz› firmalar kongreler tertip ediyor.” 

Karadeniz Hidrojen Zengini

Bir Türk olarak bu konuda dünyada öncülük yapmaktan dolay› gururlu
oldu€unu ifade eden Prof. Veziro€lu, Karadeniz’in dip sular›n›n hidrojen
sülfür (H2S) bak›m›ndan zengin oldu€unu ve bunun üç kat daha ucuz
hidrojen enerjisi üretilmesine imkân verdi€ini ileri sürmektedir. Bu duru-
mun Karadeniz’e k›y›s› olan ülkeler için büyük bir flans oldu€unu belirten
Veziro€lu, Türkiye’nin Karadeniz sahillerinin hidrojen sülfür bak›m›ndan
en zengin bölümler oldu€unu da eklemektedir.  

UNIDO-ICHET’in Çal›flmalar› Nelerdir?

Birleflmifl Milletler S›nai Kalk›nma Teflkilat›’n›n bir projesi olan
Uluslararas› Hidrojen Enerji  Teknolojileri  Merkezi (ICHET),  Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€›’n›n deste€i  ile 2004 y›l›nda ‹stanbul’-
da kurulmufltur. Uluslararas› Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi’nin
misyonu, özellikle geliflmekte olan ülkelerin, geliflmifl olan ülkelerin
yard›m›yla, fosil yak›t kullan›m›n› azaltmalar›, bu sayede gelecekteki
ekonomik kalk›nmalar›n› art›rmalar›, enerji ve teknoloji bofllu€unu önle-
mek  için uygulanabilir hidrojen teknolojilerini desteklemeleri için teflvik
edilmeleridir (daha fazla bilgi için lütfen bkz. www.unido-ichet.org).

ICHET Taraf›ndan Bafllat›lan Projeler

ICHET taraf›ndan bafllat›lan projeler yerli –ve tercihen yenilenebilir–
enerji kaynaklar›ndan hidrojen üretimini art›rmay› ve böylece hidrojenin
yerel enerji ihtiyac›n› karfl›lamada daha önemli bir rol almas›n› hedefle-
mektedir. Projeler  sadece teknik anlay›fla ve halk›n bilinçlendirilmesine
katk›da bulunmay› de€il, ayn› zamanda özellikle hidrojen enerji teknolo-
jisi alan›nda ticari, tar›msal, yerel ve endüstriyel aktivitelerde bulunmay›
ve böylece hidrojen enerji projelerinin oluflturulmas› ve iflletilmesi yoluy-
la ifl istihdam›n› art›rmay› hedeflemektedir.
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Merkez Taraf›ndan Tamamlanm›fl Projeler

• H2 Ekokaravan (Ekolojik Motokaravan): Çevreci mobil bir enerji
platformu olarak tasarlanan H2 Ekokaravan, rüzgar-günefl-hidrojen
üçlü hibrid enerji sistemini kullanmakta ve hidrojenini de kendisi üret-
mektedir. Rüzgar türbini ve fotovoltaik hücre* dizisi ile donat›lm›fl H2
Ekokaravan, yaflam alan› için ihtiyaç duydu€u elektri€i rüzgâr ve günefl
enerjisinden üretmektedir. Bu kaynaklar›n yoklu€unda ise suyun elek-
trolizi ile depolanan hidrojen sayesinde enerjinin süreklili€i sa€lan-
maktad›r. Çevre dostu karavan›n içinde bulunan bütün elektrik ve
elektronik ekipmanlar›n 24 saat kesintisiz çal›flmas›n› sa€layan elektrik
enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklar› ile karfl›lanmaktad›r. Sudan üre-
tilen hidrojeni elektri€e çevirmenin yan› s›ra, yak›t olarak kullanma im-
kân› da bulunmaktad›r. 

* Fotovoltaik hücre: Yüzeylerine gelen günefl ›fl›€›n› do€rudan elektrik enerjisine dö -
nüfltüren yar› iletken maddeler.
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• H2 Ecolift (Yak›t Pilli Forklift): Yerli forklift firmas› olan ÇUM‹TAfi
ile birlikte tasarlanan yak›t pilli forklift projesi, geleneksel bataryalar-
dan çevre dostu hidrojenli güç teknolojilerine geçifli göstermektedir.
Testler hidrojen dolum zamanlar› aras›nda geçen kullan›m süresini
uzat›p forktliftin verimlili€ini önemli ölçüde art›rm›fl ve forkliftin top-
lam performans›n›n geliflti€i görülmüfltür. Karbon yay›m miktar›n›
ciddi bir flekilde azaltan yeni teknolojilerin kullan›m› ile forkliftin daha
etkin biçimde çal›flt›r›labildi€i tespit edilmifltir. 

Yak›t pilli forklift
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• H2 Ecocart (Yak›t Pilli Golf Arabas›): Ço€unlukla havaalanlar›nda ve
kamu alanlar›nda, yafll›lar›n ve engellilerin dolaflmalar›n› kolaylaflt›r-
mak için kullan›lan yolcu arabalar› genellikle uzun flarj süresi olan ba-
tarya paketleri ile güçlendirilmektedir. Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisli€i Bölümü’nün iflbirli€i ile tasarlanan H2 Ecocart
prototipi, hidrojen yak›t hücrelerinin tafl›tlara entegre edilmesinin
avantajlar›n› aç›k biçimde göstermektedir. Bu baflar›l› çal›flman›n oto-
motiv flirketleri taraf›ndan teflvik edilece€i ve gelifltirilece€i tahmin
edilmektedir.  

Yak›t pilli golf arabas›
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• HyScoot (Yak›t Pilli Hibrid Scooter): Hibrid Scooter (HyScoot), mü-
hendislere deneyim sa€lamak amac›yla gerçeklefltirilen, küçük araçlara
içten yanmal› motor ve yak›t pili uygulamas› ile hibrid sürüfl sa€layan
bir projedir. Scooter, engellilerin ya da yafll›lar›n kapal› ve aç›k alanlar-
da en fazla 15 kilometre kadar h›zla kullanmalar› için tasarlanm›flt›r.
HyScoot, 2009 Hannover Fuar›’ndan beri, dünyada birçok fuarda hid-
rojen enerjisi konusundaki kamu bilincini art›rmak amac›yla sergilen-
mektedir. 

Yak›t pilli hibrid scooter
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• ‹DO Kesintisiz Güç Kayna€›: Kesintisiz güç sistemi dizel jeneratörle-
re ya da yedek enerji depolamak için pillere dayan›rken, yak›t hücresi
teknolojilerindeki son geliflmeler hidrojen yak›t›na dayal› çevre dostu
bir enerji yedekleme çözümü sa€lamaktad›r. ICHET bu sistemi, ‹stan-
bul Deniz Otobüsleri Yenikap› Merkez Ofisi’nde ve dünyaca ünlü
Ayasofya Müzesi’nin bilet ofisinde uygulam›flt›r. Bu teknolojiyle her
y›l milyonlarca yolcuya ve turiste hizmet sunulmaktad›r.

• Gezici Hidrojen Evi: Yenilenebilir enerjili mobil ev, standart boyutlar-
daki bir konteynerin modern tesislerle tamamlanarak kendi enerjisini
karfl›layabilen bir yaflam alan›na dönüfltürülmesi projesidir. Bu e€itim
platformunun amac›, flebekeden ba€›ms›z güç ile yenilenebilir enerji
potansiyeli hakk›nda kamu bilincini yükseltmektir. Gezici hidrojen evi
küçük bir rüzgâr türbini ve fotovaltaik hücre dizisi ile  rüzgâr ve günefl
enerjisinden, bunlar›n yoklu€unda ise elektrik üretimi s›ras›nda elek-
troliz yoluyla depolanan hidrojen enerjisinden kendi elektri€ini ürete-
bilmektedir. Bu özerk yaflam ünitesi uzak yerlerde ve acil durumlarda
kullan›ma uygun bir prototip oluflturmaktad›r.
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Merkezin Yürütülmekte Olan Baz› Projeleri

• Yeni Delhi Üç Tekerlekli Hidrojenli Yolcu Tafl›t›: Bu proje, hidrojenin
en çevre dostu yak›t gaz› olarak tan›t›lmas›n› ve flehirlerde hava kirlili-
€ine neden olan etkenlerin oldukça azalt›lmas›n› hedeflemektedir. IC-
HET’in, Hindistan’daki yayg›n ve ekonomik toplu tafl›ma arac›n›n ana
üretici firmalar›ndan birisi olan Mahindra&Mahindra ile yapm›fl oldu-
€u iflbirli€i sonucunda, on befl filoluk üç tekerlekli yolcu tafl›ma arac›
içten yanmal› motor ile tasarlanmaktad›r. 

• Hidrojen Adalar› (Bozcaada ve Cook Adalar›): Temiz do€alar›yla ada-
lar hidrojen enerjisi teknolojilerinin erken uygulamalar› için ideal yer-
lerdir. Adalar›n yenilenebilir enerji kaynaklar› konusundaki bollu€u ve
anakara flebekesinden uzak olmas›na ba€l› olarak ortaya ç›kan yüksek
enerji ücretleri, adalar› bu örnek demonstrasyon projesi için kusursuz
bir çal›flma alan› haline getirmektedir. ICHET, Bozcaada’da yenilene-
bilir enerji kullanan bir hidrojen enerjisi tesisi oluflturmufltur. Cook
Adalar›’nda da benzer bir proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) deste€iy-
le gerçeklefltirilmektedir.
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102 • Haliç’te Hidrojen Dolum ‹stasyonu: Hidrojen üretim, depolama ve
dolum tesislerinin 2011 y›l›n›n sonunda Haliç'in güney ve bat› kesim-
lerinde uygulamaya geçmesi planlanmaktad›r. Dolum istasyonundaki
hidrojen, hidrojen yak›t pilli yolcu gemisi ile hidrojen içten yanmal›
otobüs (HICE) için kullan›lacakt›r. Bu tesis hem deniz hem de kara
ulafl›m araçlar›n›n yak›t alabilece€i ilk tesis olma özelli€ini de tafl›mak-
tad›r. 

• Haliç’te Hidrojenli Yolcu Gemisi: ICHET, denizlerde, göllerde ve
nehirlerde kirlili€i azaltmak amac›yla hidrojen yak›t pilli su tafl›t› uygu-
lamas›n› desteklemektedir. Bu konuda sekiz farkl› projenin çal›flmas›
devam etmektedir. ‹stanbul Haliç Hidrojenle Çal›flan Yolcu Gemisi
Projesi bu çal›flmalar›n deneysel alan›n› oluflturmaktad›r. Elli yolcu
tafl›yacak olan bu gemi, ‹stanbul Belediyeleri Bilgi-‹fllem Enerji Sanayi
ve Ticaret A.fi. (BELB‹M) ile birlikte tasarlanm›flt›r. ICHET ayn›
zamanda bu çal›flman›n benzerlerinin tasarlanmas› konusunda üniver-
siteleri desteklemektedir.

Bozcaada’daki yenilenebilir enerji çal›flmalar›
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• Hidrojenli Hibrid Otobüs: ICHET, Türkiye’nin hidrojenle çal›flan ilk
hibrid otobüsünün tasarlanmas› ve gelifltirilmesi projesini de sürdür-
mektedir. Hibrid otobüsün, Edirnekap›-Befliktafl aras›ndaki bir otobüs
hatt›n› kullanmas› düflünülmektedir. Bu prototip, flehir içi ulafl›mda
karbondioksit emisyonunu s›f›rlamakla kalmay›p, ayn› zamanda hibrid
enerji sistemi sayesinde yak›t tasarrufu da sa€lamaktad›r. Haliç k›y›s›n-
da, hidrojen yak›t pilli yolcu gemisi ve hibrid otobüs için bir hidrojen
dolum istasyonunun infla edilmesi planlanmaktad›r.

Hidrojenle çal›flan yolcu gemileri

Hibrid otobüs
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ICHET’in uygulamal› araflt›rma-gelifltirme projeleri ise flunlard›r: Hidro-
jen-metan (hythane) motoru, yak›t pili üretimi, ev tipi kojenerasyon ve
yerli elektrolizör üretimi.

Hidrojen Enerjisinin Dünya Üzerindeki ‹lk Deniz Uygulamalar›

Denizalt›: Alman Deniz Kuvvetleri zararl› kimyasallar ç›karmamalar›, ses-
siz çal›flmalar› ve yüksek verimlilikleri sayesinde uzun menzilli olmalar›
nedeniyle, gelecek nesil denizalt›lar›nda yak›t hücreli güç üniteleri kullan-
maya karar vermifltir. 1990’l› y›llar›n sonlar›nda hidrojen enerjisine geçifl
sürecini bafllatan Almanya bu konuda oldukça yol kat etmifltir. 

Hidrojenle çal›flan ilk denizalt›n› 2003 y›l›nda dünyaya tan›tan Almanya,
Alman Deniz Kuvvetleri için hidrojen enerjisi ile çal›flacak U 212A tipi
yeni denizalt›lar› için Siemens yak›t-hücresi teknolojileriyle iflbirli€ine
girmifltir.  

Denizalt›lar›nda hidrojen enerjisinin kullan›lmas›na önem veren di€er bir
ülke de Yunanistan’d›r. Burada ilk üretilen denizalt›, ThyssenKrupp De-
niz Sistemleri’nin bir bölümü olan Yunan (Hellenic) Tersaneleri taraf›n-
dan 2007 y›l›nda infla edilmifltir. 
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Almanya dünyan›n ilk yak›t-hücreli denizalt›n› 2003 y›l›nda dünyaya tan›tm›flt›r  
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Yolcu Teknesi: Denizde hidrojen teknolojisinin kullan›lmas›na öncülük
eden Almanya yine bir ilke imza atarak 2000 y›l›nda sertifikal› ilk yolcu
teknesini tan›tm›flt›r.

Balina Gözlem Teknesi: Balina izlemek için kullan›lan gemilerde hidrojen
enerjisi hem do€a dostu olmas› hem de daha sessiz çal›flan motorlar› ne-
deniyle tercih edilmektedir. Bu amaçla balinalar› kendi do€alar›nda daha
rahat gözlemleyebilmek için 2008 y›l›nda Balina Gözlem Teknesi’nde
hidrojen teknolojisi uygulanm›flt›r. 

Yolcu Gemisi: Hidrojen enerjisini denizlerde uygulamak konusunda bir-
çok ilke imza atan Almanya, 100 kifli kapasiteli ilk yolcu gemisini 2008 y›-
l›nda hizmete sunmufltur.

105

Almanya’da ilk sertifikal› yolcu teknesi

‹zlanda’da hidrojen teknolojisi kullan›larak üretilen ilk balina gözlem teknesi

Toplumvesu  14/10/11  21:07  Page 105



Toplumvesu  14/10/11  21:07  Page 106



Dünden Bugüne Hidrojen Araçlar›yla ‹lgili Baz› Geliflmeler 

Otobüsler, trenler, hidrojenli bisikletler, kanal botlar›, kargo bisikletleri,
golf arabalar›, motosikletler, tekerlekli sandalyeler, gemiler, uçaklar, de-
nizalt›lar ve roketlerin daha flimdiden farkl› formlarda hidrojen ile çal›flan
modelleri bulunmaktad›r. NASA uzaya gönderdi€i araçlar› f›rlat›rken hid-
rojen kullanmaktad›r. Hatta flu anda hidrojenle çal›flan bir oyuncak araba
bile bulunmaktad›r. 

Otomobiller

Birçok flirket hidrojen arabalar› üretmek konusunda fizibilite araflt›rmas›
yapmaktad›r. Baz› araba üreticileri ise hidrojenli arabalar›n› gelifltirmeye
devam etmektedir. Bunun için ihtiyaç duyulan fon ise hem devletten ve
hem de özel sektörden temin edilmektedir. Ancak buna ra€men Ford
Motor fiirketi, hidrojen arabalar›n› gelifltirme planlar›n› azaltm›fl ve plan-
lar›n› de€ifltirerek elektrikli araçlara a€›rl›k verece€ini aç›klam›flt›r. Benzer
flekilde Frans›z Renault-Nissan firmas› da 2009 y›l›nda, hidrojen arabala-
r›yla ilgili araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›n› iptal etti€ini aç›klam›flt›r.
General Motors’un CEO’su Fritz Henderson da Ekim 2009 itibariyle,
hidrojen arabalar›n›n yap›m›n›n çok maliyetli oluflu nedeniyle GM’nin
hidrojen program›n› azaltma karar› ald›€›n› belirtmifltir. Birçok hidrojen
arac› model olarak mevcuttur ve s›n›rl› say›da kiralanabilmektedir, ancak
bunlar›n ço€u henüz sat›fla haz›r durumda de€ildir. 

Honda, FCX adl› ilk yak›t hücreli arac›n› 1999 y›l›nda tan›tm›fl ve ard›n-
dan da FCX Clarity adl› ikinci jenerasyonu sunmufltur. 2010 y›l›n›n Ara-
l›k ay›nda ise sektörün pilli elektrikli araçlara yöneldi€ini belirterek, hid-
rojen motorunun tasar›m elemanlar›n› kullanmak suretiyle ürettikleri
Hond Fit’in BEV versiyonunu tan›tm›flt›r.  

Hyundai 2008 y›l›nda, iki y›l içinde 500 adet yak›t hücreli araçlar üretme-
yi ve 2012 y›l›nda da seri üretime geçmeyi planlad›€›n› aç›klam›flt›r. Da-
imler, 2012-2013 y›llar›nda 100.000 yak›t pilli araç üretebilmek için 2009
y›l›nda üretime bafllamay› planlad›klar›n› aç›klam›flt›r. 2009 y›l›nda Nis-
san yeni yak›t pilli arac›n› Japonya’da test etmeye bafllam›flt›r. 2009 y›l›n›n
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Eylül ay›nda Daimler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Re-
nault, Nissan ve Toyota flirketleri ortak bir bildiri yay›nlayarak yak›t hüc-
reli elektrikli araçlar› daha da gelifltireceklerini ve 2015 y›l›nda tan›tacak-
lar›n› bildirmifllerdir. 

2010 y›l›n›n Ocak ay›nda, Lotus Arabalar› Londra taksi filosunu hidrojen
ile gelifltirdi€ini aç›klad›. Londra belediye baflkan yard›mc›s› Kit Malthou-
se, 2012 Olimpiyat Oyunlar›'na kadar alt› dolum istasyonunun mevcut
olaca€›n› ve 20-50 aras›ndaki taksinin yan› s›ra 150 adet hidrojenle çal›flan
otobüsün de çevrede dolafl›yor olmas›n› bekledi€ini belirtmifltir.

Çeflitli firmalar›n gelifltirdikleri modelleri flu  flekilde s›ralayabiliriz:

Audi:
• 2004 - Audi A2H2-hibrit araç

BMW:

• 2002 - BMW 750hl
• 2007 - BMW Hydrogen 7 çift-yak›t içten yanmal› motor-s›v› hidrojen

ile güçlendirilmifltir.
• 2007 - BMW H2R h›z rekorlu araba - ICE-S›v› Hidrojen 
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Chrysler:
• 2000 - Jeep Commander II-hibrit araç-ticari

• 2001 - Chrysler Natrium-hibrit araç
• 2003 - Jeep Treo-Yak›t pili

Daimler:

• 1994 - Mercedes-Benz NECAR 1
• 1996 - Mercedes-Benz NECAR 2

• 1997 - Mercedes-Benz NECAR 3
• 1999 - Mercedes-Benz NECAR 4

• 2000 - Mercedes-Benz NECAR 5
• 2002- Mercedes-Benz F-Cell (Mercedes-Benz A-S›n›f› baz al›nm›fl-

t›r.)  
• 2005 - Mercedes-Benz F600 Hygenius

• 2009 - Mercedes-Benz F-CELL Roadster
Fiat:

• 2001 - Fiat Seicento Elettra H2 Yak›t pilli-hibrit araç
• 2003 - Fiat Seicento Hydrogen-hibrit araç

• 2005 - Fiat Panda Hydrogen-Yak›t pilli
• 2008 - Fiat Phyllis-Yak›t pilli

Ford:

• 2000 - Ford Focus FCV-Yak›t pilli 
• 2006 - F-250 Super Chief Tri-Flex motor pickup

General Motors:
• 1996 - GM Electrovan-Yak›t pilli
• 2001 - HydroGen3-Yak›t pilli

• 2002 - GM HyWire-Yak›t pilli
• 2005 - GM Sequel-hibrit araç

• 2007 - HydroGen4
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Honda:

• 2002 - Honda FCX - hibrit araç

• 2007 - Honda FCX Clarity-Hidrojen Yak›t pilli - Üretim modeli

Hyundai:

• 2001 - Hyundai Santa Fe FCEV-Yak›t pilli

• 2004 - Hyundai Tucson FCEV-Yak›t pilli

Kia:

• 2009 - Kia Borrego FCEV-Yak›t pilli

Mazda:

• 1991 - Mazda HR-X Hidrojen Wankel Rotary

• 1993 - Mazda HR-X2 Hidrojen Wankel Rotary

• 1993 - Mazda MX-5 Miata Hidrojen Wankel Rotary

• 1995 - Mazda Capella Cargo (Hidrojen Wankel Rotary motorunun
kamuya aç›k ilk testi)

• 1997 - Mazda Demio FC-EV Metanol-Azaltan Yak›t pilli

• 2001 - Mazda Premacy FC-EV Metanol-Azaltan. Yak›t pilinin Japon-
ya’da kamuya aç›k ilk testi 

• 2003 - Mazda RX-8 Hydrogen RE Hidrojen\Gaz hibrit Wankel 
Rotary

• 2007 - Premacy Hydrogen RE Hibrit

Mitsubishi:

• 2004 - Mitsubishi FCV

Morgan:

• 2005 - Morgan LIFEcar-hibrit araç-tasar›m arabas› 

Nissan:

• 2002 - Nissan X-Trail FCHV-hibrit araç
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Peugeot:

• 2004 - Peugeot Quark

• 2006 - Peugeot 207 Epure

• 2008 - H2Origin-Yak›t pilli

Renault:

• Scenic ZEV H2 Nissan ile ortaklafla gelifltirilen bir hidro-elektrik MPV

Riversimple:

• 2009 - Riversimple flehir arabas› 

Ronn Motor:

• 2008 - Ronn Motor Scorpion

Toyota:

• 2002 - Toyota FCHV-hibrit araç

• 2003 - Toyota Fine-S- tasar›m arabas›

• 2003 - Toyota Fine-N- tasar›m arabas›

• 2005 - Toyota Fine-T- tasar›m arabas›

• 2005 - Toyota Fine-X- tasar›m arabas›

Volkswagen:

• 2000 - VW Bora Hy-motion-Yak›t pilli

• 2002 - VW Bora Hy-power-Yak›t pilli

• 2004 - VW Touran Hy-motion-Yak›t pilli

• 2007 - VW space up! blue

Otobüsler

Yak›t pilli otobüsler (hidrojen ile çal›flan otobüslerin aksine) birkaç üreti-
ci taraf›ndan farkl› bölgelerde denenmifltir. 

Hidrojen ilk olarak çat›ya monte edilen tanklarda depolanm›fl, yeni mo-
dellerde ise araç üzerine eklenmifltir. 
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Daimler:
• Mercedes-Benz Sprinter yak›t pilli kamyonet
• Mercedes-Benz Citaro yak›t pilli otobüs

Toyota:
• FCHV-BUS

Glamorgan Üniversitesi (Galler):

• Tribid Bus

Motorsikletler ve Scooterlar

ENV Crosscage ve Biplane de dahil, hidrojen yak›t pili ile çal›flan elektrik-
li motorsikletleri gelifltirmifltir. Vectrix gibi di€er üreticiler ise hidrojenli
scooterlar üzerinde çal›flm›flt›r. Suzuki Burgman yak›t pilli scooter ve
FHybrid gibi hidrojen yak›t pilli-elektrikli hibrit scooterlar üretmektedir. 

Yamaha:

• 2005 - Yamaha FC-me
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Toyota FCHV-BUS 
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Uçaklar 

Boeing gibi flirketler, Lange Havac›l›k ve Alman Havac›l›k ve Uzay Mer-
kezi, hidrojeni pilotlu ve pilotsuz uçaklarda kullanmak amac›yla dene-
mektedirler.  2008 y›l›n›n fiubat ay›nda Boeing, hidrojen yak›t pili ile çal›-
flan pilotlu küçük bir uça€› denemifltir. Ayr›ca pilotsuz hidrojenli uçaklar
da denenmifltir.   

Boeing, 2010 y›l›n›n Temmuz ay›nda, hidrojen enerjisi ile çal›flan Phan-
tom Eye UAV’› tan›tm›flt›r. 

Roketler 

Birçok büyük rokette itici olarak, s›v›laflt›r›lm›fl kriyojenik (afl›r› düflük s›-
cakl›klarda çal›flan) hidrojen (ve muhtemelen de s›v›laflt›r›lm›fl kriyojenik
oksijen) kullan›lmaktad›r. F›rlatmadan hemen önce, roket yak›t tanklar›
dolar ve so€utulur. Yak›t hücrelerindeki gibi enerjiye dönüfltürülmeden
direkt olarak yak›t ile atefllenme gerçekleflir.
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Boeing yak›t pilli gösteri uça€› hidrojen yak›t pili ile çal›flmaktad›r  
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Gemiler

• Hidrojen Gemileri: 

• 2000 - Hydra
• 2003 - Duffy-Herreshoff watertaxi

• 2003 - Yacht no 1
• 2004 - DeepC

• 2004 - Yacht XV 1
• 2004 - Hydrogen challenger

• 2006 - Xperiance
• 2007 - Tuckerboot

• 2007 - Canal boat
• 2008 - Zemships

Denizalt›
• Type 212 denizalt›, Type 214 denizalt› 

Yar›fl Arabalar›

• 2008 - Element One-yak›t pilli araç
• 2008 - Zero Emission Racing Team -yak›t pilli araç 

Buhar Makinesi (Modern Teknolojinin Bafllang›c›)
S›v› üzerindeki bas›nc›n art›r›lmas›n›n s›v›n›n kaynama noktas›n› yükselt-
mesi ilkesinden yola ç›karak ilk buhar tenceresini ya da düdüklü tencere-
yi bulan Frans›z bilim insan› Denis Papin, 1679 y›l›nda ilk buhar makine-
sinin belli bafll› ilkelerini ortaya koymufltur. ‹ngiliz bilim insan› Thomas
Newcomen (1633 - 1729), Papin’den ilham alarak 1705 y›l›nda maden
ocaklar›nda kullan›lmak üzere buharla çal›flan bir pompa gelifltirmifltir. ‹s-
koç mucit ve fizikçi James Watt (1736 - 1819), Newcomen’in yapt›€› bu-
har yo€unlaflt›r›c› pompadan yola ç›karak ilk buhar makinesini bulmufltur.
Buhar makinelerini gelifltiren ve verimlili€ini art›ran Watt, Sanayi Devri-
mi’nin bafllamas›na olanak veren mucit olarak de€erlendirilir. 
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Barajlar ve Hidroelektrik Santraller

‹nsanl›k befl bin y›l boyunca suyu yönetmek ve kontrol alt›na almak için
mücadele etmifltir. Önceleri tar›msal sulama ve kurak bölgelerde yaflayan
insanlara içme suyu sa€lamak için ya€mur suyunu depolamaya yarayan
basit su bentleri yapan ve kanallar açan insanlar, daha sonra suyu kayna-
€›ndan al›p çok uzun kanallarla tarlalar›na ulaflt›rmaya bafllam›fllard›r. M›-
s›r’da yap›lan arkeolojik kaz›larda, MÖ 2800 y›l›nda yap›ld›€› tespit edilen
14 metre yüksekli€inde ve 113 metre uzunlu€unda bir baraj gün ›fl›€›na ç›-
kar›lm›flt›r. 1882 y›l›nda Amerika’da, Wisconsin’de yap›lan hidroelektrik
santral yaln›zca 12,5 kilovat enerji üretebilmekte, bu da ancak iki de€ir-
menin ve bir evin elektrik gereksinimini karfl›lamaktayd›. Günümüzde ise
hidrolelektrik santrallerinin enerji üretme kapasitesi yüz binlerce megava-
t› bulmaktad›r. 

Önceleri Eski Yunan’da ve Roma’da, daha sonra Ortaça€’da kullan›lan su
çarklar›, 20. yüzy›la gelindi€inde geliflerek su türbinlerine dönüflmüfltür.
Su türbinlerinin kullan›m› elektri€in bulunmas›na uzanan süreci bafllat-
m›fl ve suyun yaratt›€› enerji elektri€e dönüfltürülmüfltür. Elektri€e dö-
nüfltürülebilmesi, suyun o andan itibaren ateflin ve güneflin sahip oldu€u
güce sahip olmas› anlam›na gelmektedir, çünkü art›k ›s›tmaya ve ayd›nlat-
maya bafllam›flt›r. Elektrik art›k günlük yaflant›m›z›n ayr›lmaz bir parças›
olmufltur. Endüstrileflmifl ülkeler, kolayca harekete geçirilebilen ve en ve-
rimli enerji kayna€›na dönüflen suyu yönetme konusunda büyük bir çaba
sarfetmektedirler. Yap›m› 1895 y›l›nda tamamlanan yeryüzünün ilk hid-
roelektrik santrali, Nikola Tesla* taraf›ndan Amerika’da, Niagara flelalele-
rine kurulmufltur. Bu santral sayesinde Niagara flelalesi çevresine, Buffalo
ve New York flehirlerine elektrik ak›m› da€›t›lmaktayd›. 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan önce büyük barajlar›n yap›lmaya baflland›€› gö-
rülmektedir. Savafltan sonra dünyan›n dört bir yan›nda, nehirlerin üzerin-
de muazzam hidroelektrik santraller yükselmifltir. Mekong, Tennessee,
Colorado, Volga bunlardan baz›lar›d›r. Daha yüksek ve daha güçlü baraj-
lar›n yap›m› ise bir sonraki dönemin ürünüdür; Brezilya’da, Venezuela’da,

* Nikola Tesla (1856 - 1943): S›rp as›ll› Amerikal› mucit ve elektrik mühendisi. 
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Kanada’da, Amerika Birleflik Devletleri’nde ve Sovyetler Birli€i’nde dev
boyutta barajlar yap›lm›flt›r. Dünyan›n en büyük hidroelektrik santrali,
12.600 megavat kapasiteyle, Paraguay ve Brezilya aras›ndaki Parana Neh-
ri üzerinde kurulmufltur.

Enerji üretimi, sulama, evsel ve endüstriyel su temini, ulafl›m, taflk›n kont-
rolü ve bal›kç›l›k gibi farkl› alanlarda ifllevleri bulunan barajlar, kalk›nma-
da çok önemli roller üstlenmifllerdir. Ülkeleri büyük barajlar yapmaya iten
nedenler birbirinden hayli farkl›d›r. Ya€›fllar› bol olan Kanada, Brezilya,
Rusya gibi ülkelerde büyük barajlar daha çok enerji üretmek amac›n› ta-
fl›rken, ‹spanya, Avustralya gibi ülkelerde sulama ve içme suyu sa€lamak
için büyük baraj yapmak yoluna gidilmifltir. Do€u ve Güneydo€u Asya ül-
kelerinde ise muson mevsiminde yaflanan sel felaketleri, bu ülkeleri büyük
barajlar yapmaya sevk etmifltir. Muson mevsiminde ya€an ya€mur suyu-
nu depolamak ve kurakl›kla bafla ç›kabilmek amac›yla yap›lan barajlar bu
ülkeler için yaflamsal bir önem tafl›maktad›r. 

Günümüz dünyas›nda iki milyar insan elektrikten, bir milyar insan sudan
ve iki milyar› aflk›n insan da yeterli sa€l›k hizmetlerinden yoksun durum-
dad›r. Su ve elektrik gereksinimlerinin artmas›, hükümetlerin barajlar› te-
mel çözüm olarak görmesine neden olmufltur. 1950 y›l›nda dünyada alt›
metrenin üzerindeki büyük baraj say›s› yaln›zca 5.000 iken, 2005 y›l›na
gelindi€inde bu say› 45.000’in üzerine ç›km›flt›r. Ayr›ca, 400’ü 60 metre-
den yüksek olmak üzere yaklafl›k 1.500 baraj yap›m aflamas›ndad›r. Çin,
ABD, Hindistan, ‹spanya ve Japonya büyük baraj projelerine imza atan ül-
kelerin bafl›nda gelmektedir. 

Hidroelektrik Santral ‹çin Su 

Hidroelektrik santraller yenilen ebilir enerji konusunda dünyan›n en
önemli kaynaklar› aras›nda say›lmaktad›r. Ne sera gaz› üretirler ne de fo-
sil yak›tlar› gibi kirlilikle iliflkilidirler. Toplumun gözünde nükleer enerji-
ye tercih edildikleri de bilinmektedir.

Hidroelektrik potansiyeli tam olarak gerçekleflmemifl ve olas› bölgelerin
sadece üçte birinden faydalan›lmaktad›r. 
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Kuramsal olarak 102 m yüksekten düflen 1 kg a€›rl›€›ndaki su saniyede
1kW elektrik enerjisi üretmektedir. Uygulamada bu verim daha düflüktür,
çünkü enerjinin bir k›sm› boru ve makinedeki sürtünmeleri yenmek için
harcan›r.

Hidroelektrik enerji santralleri içme, kullanma ya da sanayi suyu sa€lama
amac›yla ›rmaklar›n önü kesilerek oluflturulan baraj göllerinde kurulur.

Bir hidroelektrik enerji santrali ya bol ya€mur alan bir da€l›k bölgede ya
da ›rma€›n vadisine kurulur ve su ç›k›fl› bir baraj yap›larak kapat›l›r. Su ba-
raj taban›ndan tüneller ya da borularla enerji santraline aktar›l›r. Suyu tür-
binlere ulaflt›ran borulara “cebri boru” denir. Cebri borulardaki su bas›n-
c› çok yüksek oldu€undan bu borular genellikle çelikten yap›l›r. Türbin
durduruldu€unda cebri borudaki bas›nc›n aniden yükselip boruyu patlat-
mas›n› önlemek için denge bacas› denen taflma bacalar› yap›l›r.

Santral binas›, türbinlerden geçen suyun akabilece€i bir akarsu ya da gö-
lün yak›n›na kurulur. Türbinlerden ç›kan suyun döküldü€ü kanala ç›k›fl
kanal› denir.

Hidroelektrik Santral

üretilen elektri€i
flebekeye 

gönderen hat

nehir
türbin

jeneratör

su yüzeyi

su girifli
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Enerji Kaynaklar›

‹sviçre, ‹talya, ‹sveç ve Norveç gibi buhar enerjisiyle çal›flan termik sant-
rallerde kullan›lacak yeterli kömürü ya da petrolü bulunmayan ülkeler su
enerjisi kaynaklar›n› gelifltirmifllerdir.

Su enerjisi belirli bölgelerde, genellikle de da€l›k yörelerde bulunur. Bir
hidroelektrik santralin yat›r›m tutar›, ayn› güçteki bir kömürlü termik
santralin yat›r›m tutar›n›n en az üç kat›, nükleer enerji santralinin yat›r›m
tutar›n›n da bir buçuk kat›d›r. Ancak hidroelektrik santralin iflletme gider-
leri di€erleriyle karfl›laflt›r›ld›€›nda çok daha düflüktür. Yak›t gideri yoktur
ve daha az personele ihtiyaç duyulmaktad›r. Hidroelektrik enerjisinin ge-
nelde zengin ülkelerde üretildi€i görülmektedir. 

Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerinin Durumu

Türkiye'de teknik olarak de€erlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli 140
GWh/y›l'd›r. 2009 y›l› sonu itibariyle iflletmede bulunan 150 adet HES
(hidroelektrik santrali), 14.417 MW'l›k kurulu güce ve toplam potan-
siyelin yaklafl›k % 38'ine karfl›l›k gelmektedir.

2009 y›l›nda elektrik üretimimizin % 18,5'i hidroelektrik santrallerden
temin edilmifltir. Son y›llarda yaflanan kurakl›klar hidroelektrik santral-
lerinden beklenen katk›n›n sa€lanamamas›na yol açmaktad›r. Ancak 2009
y›l›nda hidroelektrik üretimi, 2008 y›l›na göre % 7,8 oran›nda artarak
35.870 MW olarak gerçekleflmifltir.

Teknik ve ekonomik olarak de€erlendirilebilecek tüm hidroelektrik
potansiyelin 2023 y›l›na kadar elektrik enerjisi üretiminde kullan›lmas›
hedeflenmektedir.

Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmifl olan
›s›n›n ak›flkanlarca tafl›narak rezervuarlarda depolanmas› ile oluflan s›cak
su, buhar ve kuru buhar ile k›zg›n kuru kayalardan yapay yollarla elde
edilen ›s› enerjisini kapsamaktad›r. Jeotermal kaynaklar yo€un olarak aktif
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k›r›k sistemleri ile volkanik ve magmatik birimlerin etraf›nda oluflmak-
tad›r.

Jeotermal enerjiye dayal› modern jeotermal elektrik santrallerinde kar-
bondioksit (CO2), nitrojen oksit (NOx), kükürt oksit (SOx) gazlar›n›n
sal›n›m› çok düflük oldu€undan temiz bir enerji kayna€› olarak de€erlen-
dirilmektedir.

Jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan do€rudan ya da dolayl› her tür-
lü faydalanmay› kapsamaktad›r. Düflük s›cakl›kl› (20-70 °C) sahalar, bafl-
ta ›s›tmac›l›k olmak üzere endüstride, kimyasal madde üretiminde kulla-
n›lmaktad›r. Orta s›cakl›kl› (70-150 °C) ve yüksek s›cakl›kl› (150 °C'den
yüksek) sahalar ise elektrik üretiminin yan› s›ra reenjeksiyon* k o fl u l l a r ›-
na ba€l› olarak entegre flekilde ›s›tma uygulamalar›nda da kullan›labil-
m e k t e d i r .

Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 9.700 MW, y›ll›k üretim ise 80 mil-
yar kWh düzeyindedir. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde yarar-
lanan ilk befl ülke ABD, Filipinler, Meksika, Endonezya ve ‹talya olarak
s›ralanmaktad›r. Elektrik d›fl› kullan›m ise 33.000 MW't›r. Dünyada
jeotermal ›s› ve kapl›ca uygulamalar›ndaki ilk befl ülke ise Çin, Japonya,
ABD, ‹zlanda ve Türkiye'dir.

Türkiye, Alp-Himalaya kufla€› üzerinde yer ald›€›ndan oldukça yüksek
jeotermal potansiyele sahip olan bir ülkedir. Ülkemizin jeotermal potan-
siyeli 31.500 MW't›r. Ülkemizde jeotermal potansiyeli olan alanlar Bat›
Anadolu'da (% 77,9) yo€unlaflm›flt›r. Bugüne kadar potansiyelin % 13'ü
(4.000 MW) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€›’na ba€l› olan MTA
taraf›ndan kullan›ma haz›r hale getirilmifltir.

Türkiye'deki jeotermal alanlar›n % 55'i ›s›tma uygulamalar›na uygundur.
Ülkemizde jeotermal enerji kullan›larak 1.200 dönüm sera ›s›tmas› yap›l-
makta ve on befl yerleflim biriminde 100.000 konut ›s›t›lmaktad›r.

* Reenjeksiyon: Suyu yeralt›na tekrar geri basmak için aç›lan kuyulara reenjeksiyon
(tekrar-basma) kuyusu denir.
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Jeotermal enerji arama çal›flmalar› son y›llarda canland›r›lm›fl ve 2003
y›l›ndan itibaren Bakanl›€a ba€l› MTA Genel Müdürlü€ü taraf›ndan
yap›lan arama çal›flmalar› sonucunda 840 MW jeotermal enerji kayna€›
tespit edilmifltir.

Dalga Enerjileri 
Okyanuslar ve denizler gibi büyük su kütlelerinde meydana gelen dal-
galar›n yaratt›€› enerjiden yararlan›lmaktad›r ve bu yenilenebilir enerji
türlerinden biridir. 

Dalga enerjilerinin üretilmesinin baz› zorluklar› vard›r. Dalgalar›n yüksek
güçlerine karfl›n düflük h›zlarda ve farkl› yönlerde hareket etmeleri ciddi
bir problem yarat›r. En güçlü f›rt›nalara ve tuzlu suyun neden olaca€›
paslanmaya dayanabilecek yap›lar›n yüksek maliyeti de önemli bir sorun-
dur. Ayr›ca kurulum ve bak›m giderlerinin yüksekli€i de bu enerji türünün
ra€bet görmesinin önünde ciddi bir engel teflkil etmektedir.

Dalga enerjisi deniz dalgalar›n›n enerjisine dayan›r. Bir m’lik bir dalgadan
90 kW enerji üretilebilir, ancak sanayi ölçe€inde herhangi bir dalga ener-
jisi jeneratörü yoktur.

Dalga enerjisinin  toplam enerji potansiyeli, toplam enerji büyüklü€ü 2,5
terawat (watt’›n bir trilyon kat›) olarak hesaplanan gel-git enerjisinden
çok daha fazlad›r. Sahilleri güçlü rüzgârlara maruz kalan ülkeler, enerji ih-
tiyaçlar›n›n % 5’ini ya da daha fazlas›n› dalga enerjisinden karfl›layabilirler.

Gelgit ve Ak›nt› Enerjileri
Gelgit hareketlerinin enerjiye dönüfltürülme fikri 11. yüzy›la kadar dayan-
maktad›r. O zamanlar de€irmenciler tah›l ö€ütürken gelgit hareketlerinin
yaratt›€› enerjiden faydalanmaktayd›lar. Günümüzde ise gelgit hareket-
lerinden do€an enerji, geliflmifl makineler arac›l›€›yla elektrik enerjisine
dönüfltürülmektedir.

Di€er bir deyiflle, gelgit ve ak›nt› enerjisi, gelgit ya da okyanus ak›nt›s›
nedeniyle yer de€ifltiren su kütlelerinin sahip oldu€u kinetik ya da potan-
siyel enerjinin elektrik enerjisine dönüfltürülmesidir. 
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Dünyam›z güneflin etraf›nda seyretmektedir ve bu seyirden mevsimler
oluflmaktad›r. Dünyan›n uydusu olan ay da dünya etraf›nda seyretmekte-
dir. Ay›n, dünyan›n ve güneflin kendilerine özgü çekimleri vard›r. Bu
çekimler sonucunda dünyadaki deniz sular› ay›n, dünyan›n ve güneflin
konumuna göre yörünge dengesini sa€lamak için bu çekime uyarak yük-
selmekte ve alçalmaktad›r. Bu yükselifl ve alçal›fl tonlarca suyu etkilemek-
tedir. Dünyan›n belirli bölgelerinde bu yükselifl 15 metreyi bulmaktad›r.
‹ngiltere’nin Thames nehrinde bu yükselifl 4 metreye eriflmektedir. Bilim
insanlar› bu gücü kullanmay› düflünmüfl ve suyun yükselmesiyle oluflan
ak›nt›dan ve alçalmas›ndan meydana gelen ters yöndeki ak›nt›dan yarar-
lanm›fllard›r. Bu amaçla çok büyük kapasiteli elektrik jeneratörleri kurul-
mufltur.

Suyun kabarmas› ve inmesiyle oluflan gelgit hareketi süresince suyun
hareket enerjisinin kullan›lmas› mümkündür. Gelgit enerjisinin % 8-25’i
faydal› hale dönüfltürülebilir. Bu enerjiden yararlanmak için sahillerin ok-
yanusa aç›k olmas› gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye bu enerji türü aç›-
s›ndan pek elveriflli say›lamaz.  

Okyanus seviyesinin günlük alçal›p yükselmesi anlam›na gelen gelgitler,
günefl ve ay›n çekimiyle ortaya ç›kmaktad›r. Gelgit hareketlerinden elek-
trik üretmek için, alçalan ve yükselen gelgit aras›ndaki fark›n en az befl
metre olmas› gerekmektedir. Yeryüzünde bu büyüklükte gelgitlerin bu-
lundu€u yaklafl›k k›rk bölge tespit edilmifltir.

Körfezler gelgit enerjisi üretmek için en ideal bölgelerdir. Mühendisler
gelgitlerden enerji elde etmek için bir haliçe ya da körfeze boydan boya
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baraj ya da barikat kurarak gelgitleri s›k›flt›rmaktad›r. Gelgit baraj›n di€er
taraf›nda yeterli su seviye fark› üretti€inde geçitler aç›lmakta, su türbinle-
re do€ru akmakta ve türbinler elektrik jeneratörleri arac›l›€›yla elektrik
üretmektedir. 

Bir di€er gelgit teknolojisi olarak dev turnikeleri and›ran “gelgit çitleri” ta-
sarlanmaktad›r. Bu turnikeler gelgitler oldu€unda dönerek enerji ürete-
ceklerdir. Henüz dünyan›n hiçbir yerinde geliflmifl gelgit çitleri bulunma-
maktad›r, ancak Filipinler’de bu teknoloji için planlar yap›lmaktad›r. 

Gelgit enerjisinden yararlanmak için tasarlanan bir di€er yöntem ise su-
yun alt›na yerlefltirilecek gelgit türbinleridir. Avrupa Birli€i yetkilileri Av-
rupa’da bu ifl için uygun 106 bölge tespit etmifllerdir. Ayr›ca Filipinler, En-
donezya, Çin ve Japonya da gelecekte gelifltirilebilecek sualt› türbini alan-
lar›na sahiplerdir. 

Rusya ve Fransa gibi ülkelerde gelgit enerjisinden, 400 kilo watt’tan 240
milyon watt’a varan kapasitelerde yararlan›lmaktad›r. Hesaplamalara gö-
re, yeryüzündeki okyanuslardaki gelgit hareketleri her gün devaml› olarak
3 bin milyar kilowatt enerji kapasitesi tafl›maktad›r. Bu enerjinin % 2’sinin
(toplam 60 milyar watt) elektrik enerjisine dönüfltürülebilece€i tahmin
edilmektedir.  

‹lk gelgit enerji santrali 1966 y›l›nda Fransa’da yap›lm›flt›r. Baraj uzunlu-
€u 800 m’dir ve 24 tüneli vard›r. Her bir tünelde ise 10 MW’l›k bir türbin
çal›flmaktad›r.
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4. Bölüm
Su Savaşları
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Su Savafllar›

Su Savafl› Nedir?

Su savafllar›, ço€unlukla san›ld›€› gibi, gelece€e ait bir sorun de€ildir. Ta-
n›mlanmas› konusundaki tart›flmalar halen sürse de su savafllar› halihaz›r-
da etraf›m›z› sarm›fl durumdad›r. Su savafllar› hem tan›m savafllar› (suyu
nas›l alg›layaca€›m›za ve tecrübe edece€imize dair anlaflmazl›klar) hem
de top ve tüfekle yap›lan geleneksel savafllar biçiminde karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. 
Günümüzde bir yandan suyu kutsal ve su teminini hayat›n korunmas› için
görev kabul eden bir kültürün, di€er yandan ise suyu metalaflt›rarak mülk
edinilmesini ve ticaretini temel flirket haklar› olarak gören baflka bir kültü-
rün karfl› karfl›ya geldi€ine tan›k olunmaktad›r. Su kültürleri aras›ndaki bu
çat›flmalar hemen her toplumda meydana gelmekte ve bu çat›flman›n gi-
derek fliddetlenece€i tahmin edilmektedir. 

Suyla ilgili konular dünyan›n her taraf›nda yayg›n biçimde tart›fl›lmakta-
d›r. Bu anlamda su savafllar› küresel savafllard›r; ekolojik bir ihtiyaç olarak
evrensel su eti€ini paylaflan farkl› kültürlerin özellefltirme, açgözlülük ve
ortak mülklerin kapat›lmas› kültürüne karfl› yönelttikleri bir savaflt›r. Bu
ekolojik çekiflmeler ve su savafllar›, varl›klar›n› sürdürebilmek için yeterli
su peflinde koflan milyonlarca tür ve milyarlarca insan› etkilemektedir. 

Suyun paylafl›m›na dair sorunlar› tan›mlama savafllar›n›n yan› s›ra dünya-
n›n pek çok yerinde ülkeler ve yerel topluluklar aras›nda süren fiili savafl-
lara da tan›k olunmaktad›r. Pencap’ta (Pakistan’›n en kalabal›k dördüncü
eyaleti), Filistin’de siyasi fliddetin temelinde, k›t ama hayati öneme sahip
su kaynaklar› hakk›ndaki anlaflmazl›klar›n da pay› bulunmaktad›r. Türki-
ye ve Suriye ya da M›s›r ve Etiyopya örne€inde oldu€u gibi, baz› anlafl-
mazl›klarda suyun rolü belirgindir.  

Bununla birlikte su kaynaklar› hakk›ndaki birçok anlaflmazl›k gizlenmek-
te ya da bast›r›lmaktad›r. ‹ktidar› kontrol edenler, su savafllar›n› etnik ya
da dinsel anlaflmazl›klarla maskelemeyi tercih etmektedirler. Bunu yap-
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mak nispeten kolayd›r, çünkü nehir boyundaki bölgelerde farkl› gruplara,
dillere ve al›flkanl›klara sahip ço€ul toplumlar yaflamaktad›r. Bu gibi böl-
gelerde su anlaflmazl›klar›n› bölgeler, dinler ve etnik topluluklar aras›nda-
ki anlaflmazl›klar olarak göstermek her zaman mümkündür. Sözgelimi
1980’li y›llarda Pencap’ta binlerce kiflinin ölümüne yol açan anlaflmazl›k-
lar›n önemli bir ö€esi, nehir sular›n›n paylafl›m›yla ilgili anlaflmazl›kt›. Oy-
sa Pencap’taki, nehir sular›n›n nas›l kullan›laca€› ve da€›t›laca€› dahil, kal-
k›nma konusundaki çeflitli anlaflmazl›klar üzerinde odaklanan çat›flmalar,
Sih (etnik-dini grup) ayr›l›kç›l›€›ndan kaynaklanan bir sorun olarak yan-
s›t›lm›flt›r. Su kaynaklar›n›n paylafl›lmas›na ve savunulmas›na dair çat›flma
bir din savafl› olarak sunulmufltur. Su kullan›m›na iliflkin kal›c› ve adil çö-
zümler üretmek için siyasi enerjiye duyulan ihtiyaç giderek artmaktad›r.
Su savafllar›n›n bu gibi yanl›fl sunumlar›, dikkatleri bu enerjiden uzaklafl-
t›rmaktad›r. Benzeri bir durum toprak ve su anlaflmazl›klar› yaflayan Filis-
tinliler ile ‹srailliler aras›nda da söz konusudur. Do€al kaynaklara iliflkin
sorunlar burada da her fleyden önce Müslümanlar ve Yahudiler aras›nda-
ki dinsel anlaflmazl›klar olarak sunulmufltur.
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Su Savafllar›n›n Ç›k›fl Nedenleri

Suya Duyulan ‹htiyaç

Su sadece insanlar için de€il yeryüzündeki tüm yaflam için hayati bir öne-
me sahiptir. Ancak her türlü kaynakta oldu€u gibi, burada da kaynaklar k›-
s›tl›, talep ise sonsuzdur. Bu durum her geçen gün artan bir su s›k›nt›s›na
neden olmaktad›r. Birleflmifl Milletler’in resmi rakamlar›na göre, dünyada
her y›l yaklafl›k befl milyon insan temiz su bulamad›€› için yaflam›n› yitir-
mektedir. Hastal›klar›n % 80’i temiz su s›k›nt›s›ndan kaynaklanmaktad›r.
Her zaman oldu€u gibi, su s›k›nt›s› en çok az geliflmifl ve geliflmekte olan
ülkeleri vurmaktad›r. Ortalama bir Amerikal› günde, bir Afrikal›n›n tüket-
ti€inden 140 kat daha fazla su tüketmektedir.

fiu anda uzun vadede su s›k›nt›s› yaflamayacak tek k›ta olarak Avrupa k›ta-
s› gösterilmektedir. Avrupa k›tas› hem önemli su kaynaklar›na sahiptir
hem de bu kaynaklar› iyi de€erlendirmektedir. Örne€in, sadece Tuna
nehri Türkiye’nin bütün su kaynaklar›ndan daha fazla su tafl›maktad›r.
Ayr›ca Avrupa k›tas› yeralt› sular› bak›m›ndan da çok zengindir ve bu kay-
naklar› çok s›k› kanunlarla korumaktad›r. Hiçbir su kayna€›ndan beslen-
mesinden daha fazla su tüketilmemektedir. Akdeniz ülkelerinde baz› s›-
k›nt›lar yaflanma ihtimali olmas›na ra€men, k›tan›n geneli su anlam›nda
dünyada en iyi durumda görünmektedir. Susuzlu€un böyle büyük bir so-
run haline gelmesinin en önemli sebebi do€an›n afl›r› tahribi ve kirletilme-
sidir. Sadece 3,7 lt (1 galon) benzin 3 milyon lt içme suyunu kirletmekte-
dir. Her y›l ‹ngiltere, ABD ve Rusya gibi ülkeler milyonlarca ton sanayi
at›klar›n› denizlere, okyanuslara boflaltmaktad›rlar.

Gelecek bilimcilere ve siyasi analizcilere göre, su gelecek yüzy›lda, petro-
lün günümüzdeki önemine sahip olacakt›r. Sorunun böyle ciddi boyutla-
ra ulaflmas› üzerine Brezilya’n›n Rio de Janeiro kentinde 1992 y›l›nda bir
araya gelen Birleflmifl Milletler, su s›k›nt›s›na dikkati çekmek için her y›l
22 Mart’› Dünya Su Günü olarak ilan etmifltir. 
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Nüfus Art›fl›

Günümüzde yedi milyara yaklaflan dünya nüfusu h›zla artmaktad›r.
Dünya nüfusunun 2025 y›l›nda sekiz milyara, 2050 y›l›na gelindi€inde ise
on-on iki milyara yaklaflmas› beklenmektedir. Nüfusun bu h›zl› art›fl›,
do€al kaynaklar›n azal›fl› ve yanl›fl kullan›m›yla birleflti€inde pek çok
ülkeyi büyük s›k›nt›ya sokmaktad›r.

Tatl› Suyun Azalmas› ve Kirlenmesi

Yeryüzündeki tatl› su kaynaklar› giderek azalmaktad›r. ‹klim flartlar›nda
meydana gelen de€iflmeler, insano€lunun do€al dengeyi bozmas› ve
çölleflme, her geçen gün artan afl›r› nüfus ve çevre kirlenmesinin boyutlar›
tatl› suya duyulan ihtiyac› art›rmaktad›r. Buna karfl›l›k vermesi mümkün
görünmeyen tatl› su kaynaklar›n›n tükenmekte oluflu bütün dünyay›
ilgilendiren bir sorundur. 
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Tarihte Yaflanm›fl Su Savafllar›na Örnekler

Bolivya

1997 y›l›nda Bolivya’n›n yönetim merkezi olan La Paz flehrinin ve ona
ba€l› El Alto yerleflim yerlerinin su kaynaklar› (SAMAPA) özellefltirilmifl-
tir. Özellefltirmeler esas olarak Aguas de Illimani konsorsiyumunu* zen-
ginlefltirmeyi amaçlamaktad›r. Konsorsiyumun lideri ise dünyaca tan›n-
m›fl ve su flirketlerinin uluslararas› devlerinden biri olan Frans›z Suez fir-
mas›d›r. Dünya Bankas› da bu özellefltirmeden ekonomik kazanç elde et-
mektedir, zira onun alt gruplar›ndan biri olan IFC (Uluslararas› Finans
Korporasyonu) konsorsiyumda % 8 payla yer almaktad›r. Asl›nda genel
olarak Dünya Bankas›'n›n ülkelere dayatt›€› Yap›sal Uyum Programlar›
(SAP) bankan›n ekonomik ç›karlar›yla yak›ndan ilgilidir. 

Özellefltirmenin ard›ndan 2000 y›l›nda su krizi belirginleflmeye ve buna
dayal› olaylar artmaya bafllar. ''Cochabamba su savafllar›'' olarak da bilinen
çat›flmalar derinleflmeye bafllar, çünkü 1999 y›l›nda, Aguas del Tunari
konsorsiyumundan Amerikan uluslararas› flirketi Bechtel, Cochabamba

* Konsorsiyum, iki veya daha fazla iflletmenin ortak bir amac› gerçeklefltirmek için ge -
rekli olan finansman konusunda geçici olarak yapt›klar› iflbirli€idir. Projenin gerçek -
leflmesinden sonra yap›lan bu iflbirli€i geçerlili€ini kaybetmektedir. Elde edilen kâr
ise iflletmeler aras›nda bölüflülür. 
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flehrinin sular›n› sat›n al›r ve çok k›sa bir süre sonra, hiçbir iyilefltirme yap-
madan, su fiyatlar›na % 40'tan % 200'e varan ciddi bir zam yapar. (Kon-
sorsiyumun sahibi oldu€u sulardan bir k›sm› da ‹ngiltere'ye, Londra Ulus-
lararas› Su Limited fiirketi’ne aittir.)  Bu büyük zam dalgas›na karfl›l›k çift-
çi, iflçi ve ö€renci gruplar›n›n bir araya gelerek oluflturdu€u ''Coordinado-
ra del Agua de Cochabamba'' (Cochabamba Su Koordinatörü) organi-
zasyonu protestolar bafllat›r. fiehrin yollar› kapat›larak girifl ç›k›fllar bloke
edilir ve flehirde, hatta ülkede her fley durmaya bafllar. Bunun üzerine Bo-
livya yönetimi ancak savafl halinde uygulamaya konulan yasalar› iflletir ve
ola€anüstü hal ile s›k›yönetim ilan edilir. Protestocular aras›ndaki 17 ya-
fl›ndaki bir genç hayat›n› kaybeder ve birço€u da yaralan›r. Ancak bu dire-
nifl Aguas del Tunari konsorsiyumunu uygulamak istedi€i projelerden ge-
ri çekilmek zorunda b›rak›r. 

Olay›n ard›ndan Bechtel firmas› ayn› y›l, Uluslararas› Yat›r›m Anlaflmaz-
l›klar›n› Çözme Merkezi (ICSID) olarak da bilinen ve merkezi Washing-
ton'da olan Dünya Bankas›'na ba€l› bir kurumda, Bolivya'ya karfl› 25 mil-
yon dolarl›k zarar tazminat davas› açm›flt›r. Ayn› zamanda Bolivya ile Hol-
landa aras›ndaki ikili ekonomik anlaflmalar›n da güvensizlik nedeniyle ge-
ri al›nmas›n› talep etmifltir. (Bechtel bir Amerikan firmas› olmas›na ra€-
men, Hollanda'da kendisine bir firma ikametgâh› kurmufltur ve yeri gelin-
ce Hollanda'daki rolünü de bu tür ç›karlar› u€runa kullanmaktad›r.) 
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Bolivya 2005 Ayaklanmalar›: 

La Paz ve El Alto yerleflim yerlerinin su kaynaklar›n› 1997 y›l›nda özellefl-
tiren Aguas del Illimani konsorsiyumuna liderlik eden Frans›z Suez firma-
s›, su ihtiyaç temini hizmetlerini (su flebekeleri, evlere musluk suyu iletim
tesisat›, at›k su tesisat›, sanitasyon vb.) zengin bölgeler için uygulam›fl, fa-
kat yoksul bölgeleri bundan yoksun b›rakm›flt›r. Firman›n y›llar önce yap-
t›€› anlaflmalar öyle iyi hesaplanm›flt›r ki, fakir bölgelerin su ihtiyaç hiz-
metlerinden muaf tutulmas› bile bu anlaflmalarla yasal hale getirilmifltir.
Firma zengin bölgelerden para kazanabilece€ini, buna karfl›l›k fakirlerin
yerleflim yerlerinden kazanamayaca€›n› düflündü€ünden anlaflmalar› da
buna göre formüle etmifltir.

Suez firmas› su flebeke hizmetlerine de afl›r› zam yapm›flt›r. Örne€in, bir
eve musluk suyu getirilmesi için firmaya yat›r›lmas› gereken ücret 450 do-
lara ç›kar›lm›flt›r. Derin bir yoksullu€un hâkim oldu€u ve günlük 1 dolar-
dan da az bir parayla geçinmek zorunda kalan insanlar›n yaflad›€› bir yer-
de, bu insanlar›n evlerine içme suyu getirtebilmeleri için aylarca –belki de
y›llarca– yemeden-içmeden tasarruf etmeleri gerekmektedir. Sonuç ola-
rak 200 bin insan, ödeme imkâns›zl›€› nedeniyle, içme suyu tesisat ve hiz-
metinden mahrum yaflamak zorunda kalm›flt›r. 

Suez firmas›n›n bu tutumu, halk›n 2005 y›l›n›n Ocak ay›nda yeniden
ayaklanmas›na yol açm›flt›r. Bolivya'da yürürlükte olan 2066 say›l› bir ka-
nunun 38. maddesine göre, e€er bir firma yükümlülüklerini yerine getir-
mekte kusur ifllerse, o firma ile yap›lan anlaflmalar feshedilebilmektedir. 

Uzun süren protestolar ve gösteriler neticesinde Bolivya yeniden seçimle-
re gitmifltir. Yeni iktidar›n program›n›n ilk s›ralar›nda, do€al kaynaklar›n
yeniden devletlefltirilmesi, anayasal düzenlemeler ve koka çiftçileriyle ilgi-
li düzenlemeler bulunmaktad›r. ‹lk olarak tasarruf tedbirleri  al›nmaya
bafllar ve yöneticilerin maafllar› yar› yar›ya indirilir. 2006 y›l› itibariyle su-
lar›n devletlefltirilmesi yolunda ad›mlar at›lm›fl ve Frans›z Suez firmas›,
karfl›l›kl› kabul ile anlaflmalardan geri çekilme yolunda mutabakata varma-
ya haz›r oldu€unu bildirmifltir. Dünya Bankas›, 2006 y›l›nda Meksika'da
yap›lan Dünya Su Forumu’nda Bolivya ile görüflerek sular›n yeniden hal-
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k›n ortak mal› haline getirilmesine engel ç›kartmayaca€›n›, bu konuda ge-
rekli olan yard›mlar› yapaca€›n› ve bunun için Washington'da görüflmele-
re geçebileceklerini belirtmifltir. Alman KFW bankas› ve Alman GTZ'si
(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit -Teknik ‹flbirli€i Kurulu-
flu) de Dünya Bankas›’n›n verdi€i bu karara uyacaklar›n› bildirmifllerdir.
Böylece Almanya ile Bolivya aras›nda do€a çeflitlili€ini koruma anlaflma-
lar› yap›lm›flt›r. Buna göre, Almanya sular›n özellefltirilmesine yönelik kre-
diler vermeyecek, fakat 2003 y›l›nda sözünü verdi€i di€er kredileri vere-
cektir. Böylece Bolivya devletinin sular› iyilefltirmesi ve halk›na içme suyu
götürebilmesi, sanitasyon çal›flmalar› yapabilmesi, yenilenebilir enerji ya-
t›r›mlar› yapabilmesi için e€itim vb. sosyal alanlarda ihtiyaç duydu€u dü-
flük faizli krediler temin edilmifl olacakt›r. Ancak bu krediler de onu almak
zorunda kalan yönetim için yeni ba€›ml›l›klar yaratacak niteliktedir. 

Los Angeles – Owens Vadisi 

Los Angeles kendi yerel su kaynaklar›n› daha 1890’l› y›llar›n sonunda tü-
ketmifl ve flehrin idarecileri, komflu Owens Vadisi’nden gizlice toprak ve
su haklar› sat›n alm›flt›r. 1907 y›l›nda, do€u yüzey ak›nt›s›n› Sierra Mad-
re’den çevirerek yaklafl›k 350 kilometre uzunlu€unda bir su kemeri finan-
se edebilmek maksad›yla hisse senetleri bas›lm›flt›r. Suyu çiftliklerden fle-
hirlere do€ru çevirmek için el alt›ndan yap›lan bu anlaflma, Owens Vadisi
sakinleriyle Los Angeles’›n su kullan›c›lar› aras›nda yo€un bir anlaflmazl›-
€a neden olmufltur. Yerli olmayan kesimler özel ve kamu yat›r›mlar› ile or-
dunun deste€ini arkalar›na alm›fllard›. 1924 y›l›nda Owens Vadisi sakinle-
rinin, suyun Los Angeles’a çevrilmesini önlemek amac›yla bir su kemeri-
ni havaya uçurmalar›yla su savafllar› aç›kça bafllam›flt›r. 

Bunu takip eden on iki patlaman›n ard›ndan su kemerinin üzerine yerlefl-
tirilen silahl› korumalara “vur emri” verilmifltir. 1926 y›l›nda Saint Francis
Baraj› infla edilmifltir, ancak k›sa bir süre içinde y›k›lm›fl ve 400 kiflinin ölü-
müne neden olmufltur. 1929 y›l›nda yaflanan kurakl›k s›ras›nda yeralt› su-
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yu kullan›lmaya bafllanm›flt›r, ancak bu durum da 195 km2’lik Owens Gö-
lü’nün kurumas›na yol açm›flt›r. Yeni kurakl›k ise beraberinde yeni anlafl-
mazl›klar› getirmifltir. 1976 y›l› gibi yak›n bir tarihte su kemerinin yeniden
bombalanmas› bu çat›flman›n hâlâ sürmekte oldu€unun bir iflaretidir.  

Nehir Yataklar›n›n De€iflmesi ve Su Savafllar› (Tamil Nadu – Karnataka)

Büyük barajlar genellikle, suyu nehirlerin do€al ak›fl yönünden çevirmek
için yap›l›r. Nehrin ak›fl›n› de€ifltirmek, özellikle de havzalar aras› su nakli
söz konusuysa, suyun bir havza içerisindeki da€›l›m›n› yeniden flekillendi-
rir. Suyun da€›l›m›n›n de€iflmesi ise genellikle devletleraras› anlaflmazl›k-
larla sonuçlan›r.  
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Hindistan’daki neredeyse her bir nehir, büyük ve uzlaflt›r›lamaz bir anlafl-
mazl›k konusu haline gelmifltir. Sutlej, Yamuna, Ganj, Narmada, Mhana-
di, Krishna ve Kaveri nehirleri, suyun mülkiyeti ve da€›l›m› üzerinde anla-
flamayan eyaletler aras›ndaki davalar›n konusudurlar.  

Kaveri, eyaletler aras›nda çözülmesi güç anlaflmazl›klar içeren nehirlerden
biridir. Kaveri yüzy›llar boyunca kullan›lm›flt›r ve üzerindeki iki bin y›ll›k
büyük “anicut” (kanal) yap›s›n›n Hindistan kara parças› üzerindeki en es-
ki su ak›fl yönetimi sistemi oldu€una inan›lmaktad›r. ‹ngilizler 1829 y›l›n-
da Kaveri havzas› üzerindeki Thanjavur’a kendi mühendislerini getirdik-
lerinde, alüvyon birikimi ve taflk›nlarla bafla ç›kamay›p tekrar geleneksel
anicut sistemine dönmüfllerdir. 

Hindistan’›n ba€›ms›zl›€›n› ilan etmesinden itibaren Kaveri, Tamil Nadu
ve Karnataka devletleri aras›nda en çok anlaflmazl›k yaratan nehir olmufl-
tur. Bu iki devlet aras›ndaki su savafllar› kan dökülmesine ve hükümetlerin
devrilmesine neden olmufltur. Anlaflmazl›klar›n ço€u, büyük ölçüde Ka-
veri Su Anlaflmazl›klar› Mahkemesi’nin, Tamil Nadu devletinin Kaveri
nehrinden ald›€› suyun miktar›n›n azalt›lmas›na dair bir karar›ndan kay-
naklanm›fl görünmektedir. Ancak, bu sorunun kökleri daha eskiye, o za-
manlar ‹ngiliz yönetimi alt›nda bulunan Madras devletiyle (yeni ad›yla
Tamil Nadu), o zamanlar dolayl› sömürge yönetimi alt›nda olan Mysore
(Karnataka’n›n ikinci büyük eyaleti) aras›ndaki 1892 y›l›ndaki anlaflmaya
kadar geri götürülebilir. 1892 y›l›nda ‹ngilizler, k›y› devleti olan Madras’a,
bir di€er k›y› devleti Mysore taraf›ndan yap›lan her türlü sulama iflini veto
etme hakk›n› tan›m›flt›r. 1924 y›l›nda Madras ve Mysore, Krishnaraj Sagar
Baraj›’n›n infla edilmesi ve böylece 40.000 hektar arazinin daha sulanabil-
mesi konusunda bir anlaflmaya vard›lar.

1974 y›l›nda, Hindistan’›n ba€›ms›zl›€›ndan sonra Tamil Nadu ve Karna-
taka olarak adland›r›lan Madras ve Mysore aras›ndaki sulama anlaflmas›
sona erdi ve Kaveri suyunun paylafl›m› konusundaki anlaflmazl›k yeniden
alevlendi. 1983 y›l›nda Tamil Nadu Çiftçileri Derne€i, Kaveri sular›ndan
daha fazla pay talep eden bir dilekçeyi imzaya aç›nca anlaflmazl›k Yüksek
Mahkeme’ye tafl›nd›. Mahkeme 1990 y›l›nda hükümetten, Kaveri Su An-
laflmazl›klar› Mahkemesi’ni kurmas›n› istedi.
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Ancak Karnataka’ya haftal›k olarak su sal›verilmesini buyuran geçici dü-
zenlemeler uygulanmad›. Mahkeme emri yay›nlay›nca, Karnataka bu em-
rin uygulanmas›n› engellemek için bir kanun ç›kard›. Hindistan devlet
baflkan›n›n duruma müdahale etmesiyle, dava 1991 y›l›nda yeniden Yük-
sek Mahkeme’ye tafl›nd›. Yüksek Mahkeme, Karnataka’n›n ç›kard›€› ka-
nunu yasama hakk›n›n afl›lmas› olarak de€erlendirdi ve di€er mahkeme-
nin karar›n› destekledi. Yüksek Mahkeme’nin bu karar› üzerine Karnata-
ka’n›n baflkenti Bangalore’de ayaklanmalar bafl gösterdi. Tamiller sald›r›-
ya u€rad›lar, çiftliklerinden at›ld›lar ve evleri yak›l›p y›k›ld›. fiiddetin Ta-
mil Nadu’ya da s›çramas› ve bu kez Kannadiga’lar›n sald›r›ya u€ramas› ge-
cikmedi. 1991 y›l›nda meydana gelen su ayaklanmalar›n›n on binlerce in-
san› yerinden etti€i tahmin edilmektedir.

BANGALORE
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H‹ND‹STAN

Karnataka
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Türkiye – Suriye  

Büyük barajlarla ilgili anlaflmazl›klar çok zaman devletleri savafllar›n efli€i-
ne kadar getiren çat›flmalara yol açm›flt›r. Sözgelimi, Dicle ve F›rat nehir-
leri, binlerce y›l boyunca Türkiye, Suriye ve Irak’ta tar›m› ayakta tutan bü-
yük su kaynaklar› olarak, bu üç ülke aras›nda zaman zaman fliddetlenen
anlaflmazl›klar›n konusu olmufllard›r. Her iki nehir de Türkiye’nin do€u-
sundan, Do€u Anadolu’dan do€maktad›r ve ülkenin kendi topraklar›nda-
ki su üzerinde mutlak bir egemenli€i vard›r. Türkiye’nin tavr›, “Nas›l ki
Irak petrolleri Irak’a aitse, su da bize aittir” fleklinde özetlenebilir. Di€er
taraftan, Irak devleti, tarihsel haklar›n› savunmak için, “önce kullan›m”
doktrinini öne sürmektedir. Bu doktrin su haklar›n›, “önce gelen hak sahi-
bidir” biçimindeki mant›€a dayand›rmakta ve suyun kullan›m›n› 6000 y›l
öncesine, Mezopotamya’n›n o günkü hak düzenine kadar geri götürmek-
tedir. Anlaflmazl›k son y›llarda artan endüstriyel su ihtiyac› nedeniyle bü-

Dicle ve F›rat nehirleri
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yümektedir. Türkiye 1953 y›l›nda, büyük baraj ve hidroelektrik projeleri-
ni gerçeklefltirmek üzere Devlet Su ‹flleri’ni kurmufltur. 

Atatürk Baraj›, Güneydo€u Anadolu Projesi’nin (GAP) merkezinde yer
almaktad›r. 1990 y›l›nda tamamlanan bu baraj, 26 kilometre uzunlu€un-
daki bir tünel arac›l›€›yla suyu Türkiye’nin güneyindeki Harran düzlükle-
rine ulaflt›rmaktad›r. Türkiye, 1,7 milyon hektar arazinin sulanmas› ama-
c›yla F›rat üzerinde 22 yeni baraj yap›m›n› içeren 32 milyar dolar tutar›n-
daki projesini uygulamaya soktukça Irak’la aras›ndaki anlaflmazl›€›n de-
rinleflece€ini tahmin etmek güç olmayacakt›r.  Zira Atatürk Baraj›’n›n ya-
n› s›ra bu iki baraj da devreye girdi€i zaman, Irak F›rat suyundaki pay›n›
% 80-90 oran›nda yitirecektir. Böylesine büyük bir kayb›n k›sa bir sürede
telafi edilebilmesi hiç de kolay görünmemektedir.

Bu nedenle F›rat üzerindeki su kalk›nma projeleri Türkiye, Suriye, Irak ve
Kürtler aras›ndaki silahl› anlaflmazl›€›n nedeni olmufltur. 1974 y›l›nda
Irak ve Suriye aras›nda çarp›flmalar yaflanm›flt›r. Kürdistan ‹flçi Partisi
(PKK) Türkiye’yi, Atatürk Baraj›’n› ve GAP’› havaya uçurmakla tehdit et-
mifltir. 

Atatürk Baraj›
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Türkiye, Irak ve Suriye aras›nda bölünmüfl olan Kürtler her üç ülkede de
milliyetçi hareketlere giriflmifllerdir. 1980’li y›llar›n sonlar›nda, dönemin
baflbakan› Turgut Özal, Suriye’yi, PKK’yi s›n›rd›fl› etmemesi halinde su-
yunu kesmekle tehdit etmifltir. 1998 y›l›nda Suriye ile “ilan edilmemifl sa-
vafl hali” yafland›€›na dair aç›klamalar bas›nda yer alm›flt›r. 

‹srail - Bat› fieria

‹srail ve Filistin aras›ndaki savaflta da su paylafl›m›na iliflkin sorunlar›n bel-
li bir pay› vard›r. Paylafl›m›na dair tart›flmalar hiç bitmeyen nehirlerden
biri de ‹srail, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Bat› fieria taraf›ndan kullan›lan
Ürdün (di€er ad›yla fieria) nehridir. ‹srail’in yayg›n endüstriyel tar›m›
hem nehir suyuna hem de Bat› fieria'n›n yeralt› suyuna ihtiyaç duymakta-
d›r. Ürdün havzas›n›n yaln›zca % 3'ü ‹srail topraklar›nda yer almaktad›r,
buna ra€men ‹srail’in su ihtiyac›n›n % 60'› buradan karfl›lanmaktad›r. 

Su anlaflmazl›klar› 1948 y›l›nda, ‹srail’in sulama amac›yla Ürdün nehrin-
den Negev (Necef olarak da bilinir) çölüne uzanan dev su tünelini içeren
ulusal su tafl›ma projesini hayata geçirmesiyle alevlendi. Proje ilkin Suriye
ile anlaflmazl›€a yol açt›. 1953 y›l›nda ABD temsilcisi Eric Johnson, ‹srail,
Suriye ve Ürdün aras›ndaki anlaflmazl›€› çözmek üzere Su Kaynaklar›n›n
Birleflik Gelifltirilmesi Projesi’ni bafllatt›. Suriye’nin reddetti€i proje yü-
rürlü€e giremedi ve o günden beri ‹srail, Suriye s›n›r anlaflmazl›klar›n›n
esas› ‹srail taraf›ndan yap›lan nehir yata€› çevirmeleriyle yak›ndan iliflkili-
dir. ‹srail eski d›fliflleri bakanlar›ndan Levy Eshkol, 1962 y›l›nda, ‹srail’in
suya duydu€u ihtiyac› vurgulamak amac›yla, "Su damarlar›m›zdaki kand›r
ve ona eriflimimizin engellenmesi bir savafl nedeni olacakt›r,” demifltir.

‹srail 1987 ve 1988 y›llar›nda suyun % 67’sini tar›m alan›nda, geri kalan›-
n› ise evsel ve endüstriyel ihtiyaçlar için kullanm›flt›r. ‹srail’in tar›msal su
kullan›m oran› 1992 y›l›nda % 62’ye inmifltir, ancak tar›m suya en çok ih-
tiyaç duyan alan olmaya devam etmifltir. 2000 y›l›nda ‹srail’in ekili alanla-
r›n›n % 50’si sulanmaktayd›; buna karfl›l›k Filistin köyleri, ‹srail’in tüketti-
€i suyun ancak % 2’sini tüketmekteydi. Etnik ve dinsel çizgilerle maskele-
nen su sorunu bu yönüyle ‹srail-Filistin anlaflmazl›€›n›n temel bir bilefleni
olmaya devam edecek gibi görünmektedir.  
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‹srail’in Bat› fieria ve Golan tepelerini iflgaliyle sonuçlanan 1967 Savafl›,
sonuç itibariyle Golan tepelerinin, Kinneret (eski ad›yla Galile) denizinin
ve Ürdün nehri tatl› su kaynaklar›n›n iflgali anlam›na geliyordu. Ortado€u
uzman› Ewan Anderson, "Bat› fieria sular› ‹srail için önemli bir su kayna-
€› haline gelmifltir ve bu de€erlendirmenin di€er tüm politik ve stratejik
faktörlerden daha öncelikli oldu€u söylenebilir,” demektedir.

Bat› fieria sular› 1967-1982 y›llar› aras›nda askerler taraf›ndan kontrol
edilmekteydi. Günümüzde ise ‹srail’in su flirketi Mekorot taraf›ndan kon-
trol edilmektedir ve ‹srail’in tüm flebekesine entegre edilmifl durumdad›r.
‹srail Bat› fieria sular›n›n % 82’sini tüketmekte, Filistinliler ise geri kalan
% 18-20’sini kullanmaktad›rlar. Filistinlilerin su kullan›m› ‹srail taraf›n-
dan kontrol edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r. 

1999 y›l›nda Filistinlilere yaln›zca yedi kuyu açma izni verilmifltir. Ayr›ca
‹srail kuyular›na 800 metreye kadar inme izni verilirken, Filistin kuyular›-
n›n 140 metre derinli€i geçmesi yasaklanm›flt›r.  

Kurakl›k ve afl›r› kullan›m su ihtiyac›n› art›rd›kça su anlaflmazl›klar› da yo-
€unlaflmaktad›r. Kinneret denizinde su yüksekli€i son yüz y›l›n en düflük
seviyesindedir ve 1993 y›l›ndan beri de dört metre azalm›flt›r. ‹srail kurak-
l›k nedeniyle 1999 y›l›nda tar›msal su kullan›m›n› % 10 oran›nda azaltmak
zorunda kalm›flt›r. ‹srail’in su kullan›m›n› daha da azaltaca€›, pamuk ve
portakal üretimini b›rakaca€› ve kurakl›€a karfl› dirençli ürünlere yönele-
ce€i tahmin edilmektedir. 
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Nil Üzerindeki Anlaflmazl›k

Yeryüzündeki en uzun nehir olan Nil, on Afrika ülkesi taraf›ndan paylafl›l-
maktad›r. Bunlar Etiyopya, Sudan, M›s›r, Uganda, Kenya, Tanzanya, Bu-
rundi, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Eritre’dir. Bu kadar
çok ülkenin paylaflt›€› bir nehrin ayn› zamanda bir su anlaflmazl›€›n›n ko-
nusu olmas›na flaflmamak gerekir. 1990 y›l›nda Nil havzas› ülkelerinin nü-
fusu 245 milyondu ve bu rakam›n 2025 y›l›nda 859 milyona ulaflaca€› tah-
min edilmektedir. Nil'in y›ll›k toplam ak›fl›n›n % 86's› Etiyopya'dan, geri
kalan % 14'ü ise Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti ve Burundi'den kaynaklanmaktad›r.

Burundi'den do€an Beyaz Nil ve Etiyopya'dan do€an Mavi Nil M›s›r, Eti-
yopya ve Sudan devletleri aras›nda tarihsel anlaflmazl›klar›n kayna€› ol-
mufltur. Sudan'daki sömürge rejimi döneminde Nil'den tafl›mac›l›k ama-
c›yla yararlanan ‹ngilizler, 1903 y›l›nda, Etiyopya ile Mavi Nil'in ak›fl›n›
manipüle etmemeleri konusunda bir anlaflma yapm›fllard›r. M›s›r 1958 y›-
l›nda Asvan (di€er ad›yla Assuan) baraj›n›n inflaat›na bafllad›€›nda ise
100.000 Sudanl› yerinden edilmifltir.

Asvan baraj›n›n yap›m›yla ilgili ilk sorun M›s›r ve Sudan aras›nda ortaya
ç›km›flt›r. Ancak Sudanl›lara daha fazla su alacaklar› yönünde söz verilin-
ce mesele fazla büyümemifltir. Bununla birlikte, Nil sular›n›n paylafl›m›
konusunda Etiyopya’ya hiç dan›fl›lmay›nca, o da misilleme olarak sular›
can› nas›l isterse o flekilde kullanma hakk›na sahip oldu€unu ilan etmifltir.
Baraj›n 1970 y›l›nda tamamlanmas›n›n ard›ndan M›s›r ve Sudan, 100 mil-
yon dolar maliyeti olaca€› öngörülen Jonglei Kanal›’n›n yap›m›na baflla-
m›fl ve bu iflbirli€i, Sudan Halk Özgürlük Ordusu projeden vazgeçip infla-
at ekiplerini çekene kadar devam etmifltir. 

M›s›r ve Sudan, 1959 y›l›nda, “Nil Sular›n›n Tam Kullan›m›” olarak bili-
nen bir ikili anlaflma imzalayarak, Nil'in tüm ak›fl›n›, kaynakta yer alan
devletlerin halihaz›rdaki ya da gelecekteki taleplerini hiç dikkate almaks›-
z›n kendi aralar›nda paylaflm›fllard›r. Bu ikili anlaflma M›s›r, Sudan,
Etiyopya aras›nda bitmek tükenmek bilmeyen savafllara neden olmufltur.
Etiyopya kral› Haile Selassie, 1960 y›l›nda, Afrika Kalk›nma Bankas›’ndan
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ald›€› bir kredi yard›m›yla, ABD Islah Bürosu’nu Mavi Nil üzerinde 29
adet sulama ve hidroelektrik baraj› infla etmek üzere kiralam›flt›r. Yeni ba-
rajlar nedeniyle su temini % 8,5 oran›nda azalacak olan M›s›r, bu kredinin
onaylanmas›n› engelleyerek projenin gerçekleflmesine izin vermemifltir.  

Birleflmifl Milletler 1997 y›l›nda, s›n›r aflan sular›n paylafl›m› için kurallar
oluflturmak üzere, Uluslararas› Sular›n Tafl›mac›l›k Amaçl› Olmayan Kul-
lan›mlar› Hakk› Sözleflmesi’ni (The Law of the Non-Navigational Uses of
International Water Courses) haz›rlam›flt›r. Sözleflmede kullan›lan iki il-
ke, “adil ve makul kullan›m” ile “zarar vermeyen kullan›m” ilkeleriydi. Adil
kullan›m, suyun çok say›da kullan›c› aras›nda eflit paylafl›m›n›, zarar ver-
meyen kullan›m ise di€er k›y› devletlere zarar vermemeyi öngörmektedir. 

Bu kurallar›n uygulanmas› farkl› yorumlar› ve anlaflmazl›klar› önlemeye
yetmemifltir. Bu iki kural Etiyopya, M›s›r ve Sudan taraf›ndan uygulama-
ya kondu, ancak su kullan›m› hakk›nda daha yo€un tart›flmalara neden ol-
du. Bir tarafta M›s›r ve Sudan, 1959 y›l›nda imzalad›klar› Nil anlaflmas›n›n
zarar vermeden kullan›m ilkesiyle uyumlu oldu€unu ileri sürmüfllerdir.
Di€er taraftan Etiyopya ve di€er kaynak devletleri, adil kullan›m ilkesini
kendi su haklar›n› savunmak için ileri sürmüfllerdir. 

1999 y›l›n›n fiubat ay›nda Tanzanya’da, Nil Havzas› Su ‹flleri Baflkanlar›
Konseyi Toplant›s›’nda Nil Havzas› ‹nisiyatifi oluflturulmufltur. Nil hav-
zas›n›n on ülkesi taraf›ndan oluflturulan Nil Havzas› Stratejik Eylem Pla-
n›’n›n vizyonu flu flekilde özetlenmektedir: “Su kaynaklar›n›n adil kullan›-
m› yoluyla sürdürülebilir sosyoekonomik kalk›nmaya ulafl›lmas› ve her k›-
y› devletin Nil sular›n› kendi kalk›nma s›n›rlar› içerisinde kullanma hakk›-
n›n tan›nmas›.” Bu ülkelerin eski anlaflmazl›klar› afl›p, dünyan›n en büyük
nehrinin sular›n› dünyan›n en yoksul insanlar› için adil bir flekilde kullan-
mak yönünde att›klar› ad›mlar›n baflar›l› olmas› benzer çat›flmalar›n çözü-
mü için de€erli bir deneyim sunabilir.  
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Devletler Aras›nda Suyla ‹lgili Çat›flma Örnekleri
Nehirler/Göller Dahil Olan Ülkeler Konular

ASYA
Brahmaputra,
Ganj, Farakka Bangladefl, Hindistan, Nepal Alüvyon birikimi, barajlar, seller,

sulama, uluslararas› kotalar

Mekong Kamboçya, Laos, Tayland,
Vietnam Seller, uluslararas› kotalar

Salween Tibet, Çin , Birmanya Alüvyon birikimi, seller 

ORTADO⁄U

F›rat, Dicle Irak, Suriye, Türkiye Uluslararas› kotalar, tuzluluk
düzeyleri

Bat› fieria,
Ürdün, Litani,
Yarmuk

‹srail, Ürdün, Lübnan,
Suriye

Su yönlendirme, uluslararas› 
kotalar

AFR‹KA

Nil M›s›r, Etiyopya, Sudan Alüvyon birikimi, su yönlendirme,
seller, sulama, uluslararas› kotalar

Çad gölü Nijerya, Çad Baraj
Okavango Namibya, Angola, Botsvana Su yönlendirme
AVRUPA
Tuna Macaristan, Slovakya Endüstriyel kirlilik
Elbe Almanya, Çek Cumhuriyeti Endüstriyel kirlilik, tuzluluk oran›
Meuse, Escaut Hollanda, Belçika Endüstriyel kirlilik
Somefl Macaristan, Romanya Su da€›l›m›
Tagus ‹spanya, Portekiz  Su da€›l›m›
AMER‹KA
Aziz Lawrence Kanada, Amerika Hidrolik çal›flmalar 
Colorado, Rio
Grande Amerika, Meksika Kimyasal kirlilik, uluslararas› 

kotalar, tuzluluk düzeyleri
Büyük Göller Kanada, Amerika Kirlilik
Lauca Bolivya, fiili Barajlar, tuzluluk
Parana Arjantin, Brezilya Barajlar, seller
Cenepa Ekvator, Peru Su da€›l›m›

Not: Dünyadaki 214 havzan›n paylafl›ld›€›na dikkat çeken Walter H. Corson, bunlar›n
155’inin iki ülke, 36’s›n›n üç ülke ve 23’ünün de on ikiye kadar yükselen ülkeler
taraf›ndan paylafl›ld›€›n› belirtmifltir (Nil: 9 ülke, Kongo: 9 ülke, Mekong: 6 ül -
ke, Amazon: 7 ülke ve Zambezi: 8 ülke).
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Gelecekte Yaflanmas› Muhtemel Su S›k›nt›lar› 

Dünyan›n büyük bir k›sm›n›n 2040 y›l› gibi yak›n bir gelecekte çöl halini
alaca€› tahmin edilmektedir. 

S›cakl›€›n zaman zaman 40 oC’nin üstüne ç›kt›€› Afrika ülkelerinde kifli
bafl›na günde sadece üç bardak su düflmekte ve dünyan›n dört bir yan›nda
her sekiz saniyede bir çocuk temiz su bulamad›€› için hayat›n› kaybetmek-
tedir. Di€er yandan tek bir sifonun çekilmesiyle harcanan su, bir insan›n
befl günlük su ihtiyac›n› karfl›layabilecek miktardad›r.

Birleflmifl Milletler raporlar›na göre, 1,1 milyar insan temiz içme ve kul-
lanma suyundan yoksundur. Her y›l yaklafl›k 5 milyon insan temiz su kul-
lanamamaktan do€an hastal›klar nedeniyle hayat›n› kaybetmektedir ve
yirmi y›l sonra dünya nüfusunun 1/3’ü fliddetli su s›k›nt›s› çekecektir.

2015 y›l›na kadar, temiz su bulamad›€› için yakaland›€› hastal›klardan do-
lay› ölecek bebek say›s›n›n 2,5 milyar olaca€› tahmin edilmektedir. Orta-
do€u ülkelerinin en fazla s›k›nt› yaflayan ve yaflamas› muhtemel ülkeler ol-
mas› beklenmektedir. Dünya Sa€l›k Örgütü’ne (WHO) göre, her y›l otuz
bin kifli temiz su yoklu€u nedeniyle hayat›n› kaybetmektedir. Dünyada 31
ülke temiz sudan yoksundur ve bu sa€l›k sorunlar›yla karfl› karfl›yad›r.

E€er gerekli önlemler al›nmazsa, su kaynaklar› bu yüzy›l›n ortas›nda % 30
azalacak ve yirmi y›l içinde yeterli ve sa€l›kl› su alamayan insan say›s› 3,3
milyara yükselecektir. Dünya su talebinin son on y›lda yedi kat artt›€› da
göz önüne al›n›rsa, sorunun ne kadar büyük ve yak›c› oldu€u daha iyi an-
lafl›l›r. 

Belki bu koflullarda suya ihtiyac› olan birçok ülkenin su kaynaklar› fazla
olan ülkelere sald›rmas› kaç›n›lmaz hale gelecektir. 

Sözgelimi Çin’de, ülkenin yaklafl›k yar›s› kurakl›k sebebiyle temiz içme su-
yuna ulaflmakta zorlanmaktad›r. Ülkedeki göller ve su kaynaklar› kirlen-
mifl durumdad›r. ‹çme suyu sa€layan nehirlerin % 47’si kullan›labilir du-
rumdayken, geriye kalan % 53’ü kirlenmifltir. Her y›l kentlerden gelen ve
sadece % 10’u ar›t›lm›fl olan la€›m nehirlere ve göllere ak›t›lmaktad›r. 
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Hindistan’da ise Ganj nehri h›zla kirlenmektedir. K›y›lar›nda 90 milyon
insan yaflayan Nil nehrinin sulama ve enerji üretimi için afl›r› kullan›m› se-
bebiyle M›s›r da kurakl›€a do€ru sürüklenen ülkeler aras›na girmifltir. 

Orta Asya da büyük tehlike alt›nda olan bölgeler aras›ndad›r. Bu bölgede,
özellikle pamuk tar›m› sebebiyle, suyun dengesiz kullan›m› Aral Gölü’nün
büyük k›sm›n›n kurumas›na yol açm›flt›r.

Ancak günümüzde su ihtiyac› bak›m›ndan en kritik durumda olan bölge,
ülkemizin de içinde bulundu€u Ortado€u’dur. Örne€in, Körfez ülkelerin-
den biri olan Kuveyt’te su ihtiyac›n›n büyük k›sm› deniz suyunun ar›t›l-
mas›yla karfl›lanmaktad›r. Birleflik Arap Emirlikleri’nde ülke suyunun sa-
dece 75 milyon m3’ü yerel kaynaklardan karfl›lan›rken 342 milyon m3 su
deniz suyunun ar›t›lmas›yla elde edilmektedir. 

Ortado€u’da halihaz›rda süren gerginliklerin ve çat›flmalar›n ana sebeple-
rinden biri de su kaynaklar›n›n paylafl›lamamas›d›r.

S›n›r Aflan Sular
Suyun böylesine de€erli olmas›, s›n›r aflan sular›n nas›l de€erlendirilmesi
gerekti€i konusunu son derece önemli bir hale getirmifltir. S›n›r aflan su,
bir ülkede do€up baflka bir ülkenin topraklar›na akan sulard›r. 1996 y›l›n-
da kurulan Dünya Su Konseyi, s›n›r aflan sulardan do€an anlaflmazl›k ve
sorunlar› engellemeyi amaçlamaktad›r. 

S›n›r Aflan Sular

S›n›r aflan nehir 200               Dünya sular›na oran› % 30

Ülke say›s› 140                   Dünya nüfusuna oran› % 40

Türkiye’nin de s›n›r aflan sularla ilgili anlaflmazl›klar› bulunmaktad›r.  Me-
riç, F›rat ve Dicle gibi bütün s›n›r aflan nehirler ülkemiz için uzun süre an-
laflmazl›k kayna€› olmufltur. Bu problemlerin temel sebebi Harmon Dok-
trini’dir. Mutlak toprak bütünlü€ünü esas alan Harmon doktrinine göre,
suyun kayna€›n›n bulundu€u ülke su üzerinde mutlak egemenli€e sahip-
tir. Bu doktrinden yola ç›kan Bulgaristan, kendi ülkesinden do€du€u için
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Meriç nehrinin tüm kullanma hakk›n›n kendinde oldu€unu iddia etmek-
tedir. Bu yüzden 1993 y›l›nda yaflanan kurakl›k s›ras›nda Türkiye, Bulga-
ristan’dan su sat›n almak zorunda kalm›flt›r. 

F›rat ve Dicle nehirleri söz konusu oldu€unda ise durum tamamen tersi-
dir. Güney komflular›m›z bizim bu sular› çok kulland›€›m›z› ve kendileri-
ne çok az miktarda su kald›€›n› iddia etmektedirler. Özellikle Güneydo€u
Anadolu Projesi (GAP) onlar için endifle verici bir geliflme idi. Bu ülkeler
GAP ile Türkiye’nin daha fazla su kullanaca€›n›, kendilerine kalan suyun
ise daha da azalaca€›n› iddia etmekteydiler. F›rat nehri ülkemiz toprakla-
r›ndan ç›kt›ktan sonra, önce Suriye ard›ndan da Irak topraklar›na geçmek-
tedir. Irak, Suriye’den kendisine daha fazla su vermesini talep etmektedir.
Buna karfl›l›k Suriye, Türkiye’nin kendisine yeterli su vermedi€ini ileri sü-
rerek Irak’›n talebini karfl›lamamaktad›r. Bu durum iki ülkeyi zaman za-
man savafl s›n›r›na kadar getirmifltir. 

Türkiye ve güney komflular› bu sorunlar› çözmek üzere kendi aralar›nda
komisyonlar kurmufltur. Böylelikle uzmanlar›n Türkiye, Irak ve Suriye’ye
gidip bu ülkelerin suya ne kadar ihtiyaç duyduklar›n› tespit etmeleri ve
buna uygun paylafl›m plan› haz›rlamalar› amaçlanm›flt›r. Ancak Suriye ve
Irak, bu amaçla kendi ülkelerinde herhangi bir araflt›rma yap›lmas›na izin
vermeyince bu proje de sonuçsuz kalmaya mahkum olmufltur. 

Dünyada s›n›r aflan sular konusu 1997 y›l›nda yap›lan bir antlaflmaya gö-
re düzenlenmektedir. Buna göre,

1- Suyun kayna€›n›n bulundu€u devlet daha fazla kullanma hakk›na sa-
hiptir.

2 - Su mecras›n› (yata€›n›) ve seyrini bozmadan di€er ülkelere de su vere-
cektir.

Türkiye bu antlaflmaya dayanarak hareket etmekte ve Suriye ile Irak’a bu
çerçevede su kullan›m hakk› vermektedir.
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Ortado€u’daki Su Problemi ve Türkiye

Bugün Ortado€u’da silahl› çat›flmalar gündemde olsa da yak›n gelecekte-
ki en temel sorunun su olarak tan›mlanmas› Türkiye aç›s›ndan önem tafl›-
maktad›r. 

Yirmi birinci yüzy›lda Kafkaslar ve Orta Asya’da enerji politikalar›n›n, Or-
tado€u’da ise su politikalar›n›n yeni bir uluslararas› sürecin konusu olaca-
€› iddia edilmektedir. Su sorunu sadece Ortado€u ile s›n›rl› kalacak nite-
likte de€ildir ve sorun sadece jeopolitik yönü ile de tart›fl›lmamaktad›r.
Dünya nüfusunun h›zla artmas›, suyun kullan›m oran›n›n her geçen gün
fazlalaflmas›, kaynaklar›n giderek daha s›n›rl› hale gelmesi bu sorunu kar-
mafl›k ve çok boyutlu bir soruna dönüfltürmektedir. Bunlar›n yan› s›ra,
dünyan›n gelece€ini tehdit eden küresel ›s›nma tehlikesi su kaynaklar›na
olan ihtiyac› art›rmakta, onu yaflamsal hammadde ve politik malzeme ha-
line getirmektedir. Su s›k›nt›s› çekmemek için ülkeler bir yandan yeni stra-
tejiler üretmekteler, di€er yandan da ortak sular üzerinde ortak yönetim
hakk› talep edebilmekteler. Bu konuda dünyan›n en tart›flmal› bölgesi, su
sorununu yüzy›l öncesinden yaflamaya bafllayan Ortado€u olmaktad›r.  

Kaynaklar Stratejik Öneme Sahip 
Ortado€u uzmanlar›, Türkiye’nin su konusunu stratejik olarak nitelendir-
mesi gerekti€ini dile getirmektedirler. Ortado€u’da, baflta Irak olmak üze-
re, Filistin, ‹srail, Lübnan gibi bölgelerde silahl› çat›flmalar gündemde ol-
sa da gelecekte suyun öncelikli sorun haline gelmesi Türkiye aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Türkiye su kaynaklar› aç›s›ndan zengin bir ül-
ke olarak görülse de, ortaya konan raporlar gerçek kaynaklar›n hiç de bu
kadar zengin olmad›€›n› göstermektedir. Suyun diplomatik bir araç olarak
kullan›lmaya bafllanmas›yla birlikte, Ortado€u’da sadece su kaynaklar› de-
€il, diplomatik araçlar olarak görülen tüm parametreler de iflin içine gire-
cek gibi görünmektedir. 

Birleflmifl Milletler’in haz›rlad›€› raporlarda, su konusunda dünyan›n en
sorunlu bölgesi olarak Ortado€u gösterilmektedir. Dünya nüfusunun
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% 5’ini bar›nd›ran Ortado€u, buna karfl›l›k dünyadaki temiz su kaynakla-
r›n›n sadece % 1’ine sahiptir. Temiz su kaynaklar›n›n % 90’› ise F›rat ve
Dicle nehirleri örne€inde oldu€u gibi, s›n›r aflan sulardan oluflmaktad›r.
Bu nedenle Ortado€u’nun arka bahçesi konumundaki bir co€rafyada yer
alan GAP projesi, sadece Türkiye için de€il, bölge ülkeleri için de hidro-
lojik aç›dan büyük bir önem tafl›maktad›r. 

Türkiye Su Vakf› Baflkan› Zekai fien, yak›n geçmiflte Lübnan, Suriye, Ür-
dün ve ‹srail devletleri s›n›rlar›nda suni olarak ortaya konulmufl küçük öl-
çekteki su sorunlar›n›n, özellikle Türkiye’yi de içine çekecek biçimde fle-
killendirilmeye çal›fl›ld›€›n› belirtmekte ve böyle bir durumda en fazla ç›-
kar sa€layacak devletin ‹srail olaca€›n› söylemektedir. ‹srail’de Dicle ve
F›rat nehirleri sular› ile ilgilenen bir birimin varl›€›n›n bu durumu tüm
aç›kl›€›yla ortaya koydu€unu vurgulayan fien, Türkiye sular›n›n bu küçük
ve yerel ölçekli su sorunlar›n›n içine çekilmeye çal›fl›ld›€›n›, bunun için
baz› Bat›l› diplomatlar›n, “Ortado€u su kaynaklar›n›n s›n›rlar düflünülme-
den havza baz›nda de€erlendirilmesini” istediklerini ifade etmektedir.  

Ortak k›y›lar› olan Suriye, Irak ve Türkiye aras›nda baz› su sorunlar›n›n
bulunmas›n›n do€al ve kaç›n›lmaz bir sonuç oldu€unu kaydeden fien,
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“Ancak buna küçük ölçekteki su sorunlar›n›n yafland›€› Filistin, Ürdün ve
özellikle de ‹srail’in kat›l›mlar›n›n sa€lanmamas› önemlidir,” uyar›s›nda
bulunmaktad›r. 

Türkiye, günümüzde özellikle topraklar›ndan do€an ve di€er ülkelerde
denize dökülen Dicle ve F›rat nehirlerindeki suyun kullan›m› ve bu sula-
r›n yönetimi ile ilgili sorunlar› yaflamaya bafllam›flt›r. Ülkeler aras› iliflkiler-
de neredeyse diplomatik her geliflmede bu sorun çözüme kavuflturulmas›
gereken bir mesele olarak ortaya at›lmaktad›r. Ortado€u ülkeleri içerisin-
de su sorununun merkezinde Türkiye’nin bulundu€u tart›flmas›z bir ger-
çektir. D›fliflleri Bakanl›€›’n›n TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2007
y›l› bütçe görüflmeleri için haz›rlad›€› kitapç›k da Ortado€u’da yaflanacak
su sorununa dikkat çekmektedir. Türk d›fl politikas›n›n genel bir görünü-
münü ortaya koyan kitapç›k, 21. yüzy›lda Ortado€u’da su sorununun pet-
rolün de ötesinde önem kazanaca€›n› ileri sürmektedir. Su sorununun
son y›llarda uluslararas› gündemin üst s›ralar›nda yer almaya bafllad›€› be-
lirtilen kitapç›kta nüfus art›fl›, h›zl› flehirleflme ve sanayileflmenin su ihtiya-
c›n› art›rd›€› ve yaflanan iklim de€iflikliklerinin su sorununun eksenini
oluflturaca€› kaydedilmektedir. Bu görüfle göre, su s›k›nt›s›, gelecek 20-25
y›l içerisinde Ortado€u dahil baz› bölgelerde su krizine dönüflecektir. 
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Su Çat›flmalar›/Savafllar› Kronolojisi

Su çat›flmalar›n› kronolojik olarak s›ralayan Pasifik Enstitüsü’nün baflkan›
Dr. Peter H. Gleick, çat›flmalar›n ilk olarak milattan önce 3.000 y›l›nda,
eski Sümer efsanesinde* tanr› Ea’n›n günahlar›ndan dolay› insanlar› alt›
günlük f›rt›na ile nas›l cezaland›rd›€›n› ve dünyay› nas›l de€ifltirdi€ini an-
latan dini hesaplaflma ile bafllad›€›n› ifade etmektedir. O tarihten itibaren
2010 y›l›na kadar 225 çat›flman›n gerçekleflti€ini belirten Dr. Gleick, gü-
nümüzde su çat›flmalar›n›n devam etti€ini ve listenin uzmanlar, okuyucu-
lar ve tarihçiler taraf›ndan sürekli olarak düzeltildi€ini ve yenilendi€ini be-
lirtmektedir.  

Listenin tamam› için lütfen bkz.  http://worldwater.org/ conflict.html 

‹lk savafl›n milattan önce 3000 y›l›nda bafllad›€› kabul edilirse, günümüze
kadar yaflanm›fl tüm su savafllar›na yer veremeyece€imiz için, burada son
25 y›lda yaflanm›fl su savafllar›na örnekler veren listeyi sizler için derledik.

* Sümer efsanesi, ‹ncil’deki Nuh tufan› ile benzerlikler göstermektedir, ancak ayr›nt› -
larda baz› farkl›l›klar bulunmaktad›r.
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Tarih
‹lgili 

Taraflar
Çat›flman›n
Ana Nedeni Aç›klama

MÖ
3000 

Ea - Nuh Dini
hesaplaflma

Eski Sümer efsanesi, tanr› Ea’n›n günahlar›ndan
dolay› insanlar› alt› günlük f›rt›na ile nas›l cezalan-
d›rd›€›n› ve dünyay› nas›l de€ifltirdi€ini anlat›r. 

------ ------ ------ ------
1976 Çin Halk› -

hükümet
Kalk›nma
anlaflmazl›€›

1976 y›l›nda, yerel bir milis flefi Zhang Nehri’ne
set çekilmek istenmesi üzerine ç›kan bir çat›flma-
da vurularak öldürülmüfltür. Çin'in Zhang Nehri
üzerinde afl›r› su çekilmesi ve su s›k›nt›s› nedeni
ile ç›kan çat›flmalar sonraki otuz y›lda kötüleflmifl-
tir (1970, 1991, 1992, 1999 y›llar› için de listeye
bak›n›z).

1978 –
1984

Sudan Kalk›nma
anlaflmazl›€›,
askeri hedef,
terörizm

Jonglei Kanal›’n›n yap›m›na karfl› olan grubun
1978 y›l›nda Juba’daki gösterilerinde iki genç ha-
yat›n› kaybetmifltir.  

1980 –
1988

‹ran - Irak Askeri oyun ‹ran, suyu Irak’›n savunma mevzilerine do€ru
yönlendirerek sel oluflturmufltur.  

1982 Amerika Terörizm Kentin suyunu zehirlemek amac›yla biyolojik
zehir haz›rlayan bir kifli Los Angeles polisi ve FBI
taraf›ndan tutuklanm›flt›r. 

1983 Lübnan Terörizm Su tafl›ma arac› olarak kamufle edilen patlay›c›
yüklü bir kamyon, ABD askeri tesislerinde bir k›fl-
lay› yok etmifl ve 300’den fazla kiflinin ölümüne
neden olmufltur. 

1988 Angola -
Güney
Afrika -
Küba

Askeri hedef Küba ve Angola kuvvetleri önce karadan, sonra
havadan Caluequ baraj›na sald›r› bafllatm›fllard›r.
Baraj duvar›na önemli bir hasar verilmifl ve baraj›n
enerji temini kesilmifltir. Owamboland’a giden su
boru hatt› kesilmifl ve yok edilmifltir. 

1990 Güney
Afrika

Kalk›nma
anlaflmazl›€›

50.000 zencinin kötü sa€l›k ve yaflam koflullar›n›
protesto etmesi üzerine ›rkç› yanl›s› konsey Wes-
selton ilçesinin suyunu kesmifltir.  

Son 25 Y›lda Yaflanm›fl Su Savafllar›na Örnekler 
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1992 Türkiye Terörizm ‹stanbul’da bulunan Türk Hava Kuvvetleri’nin
su tank›nda ölümcül oranda potasyum siyanit
konsantrasyonuna rastland›€› bildirilmifltir.
Olay› Kürdistan ‹flçi Partisi (PKK) üstlenmifl-
tir. 

1992 Çinli
köylüler

Kalk›nma
anlaflmazl›€›

1992 A€ustos ay›nda, Zhang Nehri da€›t›m ka-
nal› boyunca yerlefltirilen bombalar kanal›n bir
k›sm›n›n çökmesine, sellere ve ekonomik ka-
y›plara neden olmufltur. fiiddetli karfl›laflmalar,
havan topu sald›r›lar› ve bombalama olaylar›
1990'lar›n sonuna kadar devam etmifltir. 

1992 Moldova -
Rusya

Askeri hedef Haziran ay›nda, Dinyester Nehri üzerindeki
Dubossary hidroelektrik santrali nedeniyle
Moldova ve Rusya aras›ndaki gerginlik, top ve
roket sald›r›lar› da dahil olmak üzere, k›sa ama
yo€un çat›flmalara neden olmufltur.

1992 Bosna -
Bosnal›
S›rplar 

Askeri oyun S›rbistan’›n Saraybosna kuflatmas› esnas›nda
flehrin tüm elektrik gücü ve su beslemeleri ke-
silmifltir. 

1993 Yugoslavya Askeri hedef,
askeri oyun

28 Ocak 1993 günü, S›rbistan/Yugoslav ordu
kuvvetleri bir baraja patlay›c› madde yerlefltire-
rek H›rvat köylerini ve Omis liman kentini yer-
le bir etmek için patlatma teflebbüsünde bulun-
mufllard›r. H›rvat askeri mühendislerin baflar›l›
bir karfl› ata€› ile zaman›nda serbest b›rak›lan su
sayesinde patlama önlenmifl ve tahmini olarak
otuz bin sivilin hayat› kurtulmufltur. 

1995 Ekvator -
Peru

Askeri oyun,
politik oyun

Cenepa Nehri'ni besleyen kollar›n kontrolü
üzerine ç›kan anlaflmazl›klar yüzünden silahl›
çat›flmalar ortaya ç›km›flt›r. 

1998 Tacikistan Terörizm,
politik oyun

6 Kas›m günü, bir gerilla komutan› siyasi talep-
lerinin yerine getirilmemesi durumunda Kai-
rakkhum kanal› üzerindeki bir baraj› havaya
uçurmakla tehdit etmifltir. 

1998 Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti

Askeri hedef,
terörizm

Baflkan Kabila’y› devirmek için ç›kan çat›flma-
larda ‹nga Baraj›’na sald›r›lm›flt›r. Kinflasa’ya
su ve ‹nga Baraj›na da elektrik temini sekteye
u€ram›flt›r. 

1998 - 1999 Kosova Terörizm,
politik oyun

Kosoval› Arnavutlar›n yerel kuyulara yabanc›
cisimler atmalar›yla su kaynaklar›/kuyular kir-
lenmifltir. Yugoslav federal güçlerinin raporu-
na göre kuyular› lefller ve tehlikeli maddeler ze-
hirlemifltir. 

Toplumvesu  14/10/11  21:09  Page 157



158

1999 Bangladefl Kalk›nma
anlaflmazl›€›,
politik oyun

Su ve enerji kesintisini protesto olarak adland›r›-
lan grevde 50 kifli yaralanm›flt›r. Protesto eski bafl-
kan Begum Khaleda Zia önderli€inde gerçeklefl-
mifltir. 

1999 Yemen Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Taiz yak›nlar›ndaki yerel kaynaklar›n paylafl›m›
konusunda iki köy aras›nda ç›kan ve alt› kiflinin
ölümüne, 60 kiflinin yaralanmas›na neden olan
çat›flmay› bast›rmak için Yemen 700 asker gön-
dermifltir. 

1999 Çin Kalk›nma
anlaflmazl›€›,
terörizm

Çin, yeni y›l›na yak›n bir zamanda Hebei ve He-
nan eyaletlerinin çiftçileri s›n›rl› su kaynaklar› için
savaflm›flt›r. Havan ve bomba gibi a€›r silahlar kul-
lan›lm›fl ve 100’e yak›n çiftçi yaralanm›flt›r. Evler
ve çiftlikler zarar görmüfl ve toplam zarar bir mil-
yon dolar› aflm›flt›r. 

1999 Porto Riko -
ABD

Politik oyun Komflu kasabalarda kronik su s›k›nt›s›na karfl›
Amerikan askerlerinin varl›€›n› ve Deniz Kuvvet-
leri’nin Blanco Nehrini kullan›m›na karfl›l›k pro-
testocular Roosevelt Roads Deniz Üssü'nün su gi-
riflini engellemifllerdir.

1999 Kosova Politik oyun S›rp mühendisler NATO’nun Prifltine’yi iflgal et-
mesinden önce su sistemini kesmifllerdir. 

2000 Avustralya Sanal terör 23 Nisan 2000 tarihinde Queensland’da (Avus-
tralya) polis, Maroochy Shire’yi bilgisayar ve rad-
yo vericisi kullanarak at›k su sistemini kontrol al-
t›na almaktan ve kanalizasyonu parklara, nehirle-
re ve mülkiyetlere salmaktan dolay› tutuklam›flt›r. 

2000 Çin Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Kuzey Çin’in en büyük do€al gölü Baiyangdian
Gölü'nden su kullan›m› ve da€›t›m› üzerine halk-
ta huzursuzluk patlak vermifltir. Temmuz 2000’
de yetkililer su kaynaklar›n› kestikten sonra Shan-
dong’da ç›kan ayaklanmalarda birkaç köylü haya-
t›n› kaybetmifltir. A€ustos 2000’de Guangdong
eyaleti yetkilileri suyun komflu ilçelere da€›t›lma-
s›n› engellemek için bir kanal› havaya uçurdu€un-
da alt› kifli ölmüfltür. 

2000 Etiyopya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Etiyopya’da temiz su k›tl›€› nedeniyle ç›kan kav-
gada bir kifli b›çaklanarak öldürülmüfltür. 

2000 Bolivya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Bolivya, Cochabamba’da su sisteminin özelleflti-
rilmesi kitlesel protestolar, ayaklanmalar ve flid-
detle sonuçlanm›flt›r. 
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2000 Kenya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Köylüler ve susam›fl maymunlar aras›nda ç›kan
çat›flmada sekiz maymun ölmüfl ve on köylü
yaralanm›flt›r. Düello kurakl›ktan k›r›lan alana
su getiren su tankerinden sonra bafllam›fl ve
maymunlar çaresiz köylülere sald›rm›flt›r. 

2001 Çin Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Kontrolsüz su kirlili€i nedeniyle b a l › k ç › l › € › n
azalmas›n› protesto etmek amac›yla Zhejiang
Eyaleti, Jiaxing flehrinin kuzeyindeki bal›kç›lar
23 gün boyunca y›lda 90 milyon ton endüstri-
yel kirlilik bar›nd›ran kanala set çekmifllerdir.
Komflu Jiangsu Eyaleti, Shengze flehrine deflarj
edilen at›k su bal›k ölümlerine neden olmufl ve
insan sa€l›€›n› tehdit etmifltir.  

2001 Afganistan Askeri hedef Kandahar flehrinin elektri€ini kesmek için
ABD kuvvetleri, Afganistan'›n Helmand eyale-
tinde bulunan Kajaki Baraj›'n›n hidroelektrik
tesisini bombalam›flt›r. Baraj›n kendisi hedef
durumda de€ildi. 

2002 Roma Terörizm ‹talyan polisi dört Fasl›y› Amerikan elçilik bi-
nas›n›n da içlerinde bulundu€u binalar› hedef-
leyerek Roma’n›n suyunu siyanür bazl› bir kim-
yasal ile zehirlemeyi planlamak iddias›yla tu-
tuklam›flt›r. Fasl›lar›n El-Kaide ile ba€lant›lar›
oldu€u öne sürülmüfltür.

2002 Amerika Terörizm Dünya Özgürlük Cephesi (The Earth Liberati-
on Front - ELF) Winter Park flehrinin su temi-
nini tehdit etmifltir. 

2003 Amerika Terörizm Michigan su flifleleme istasyonunda dört adet
yang›n ç›kar›c› cihaz ele geçirilmifltir. Ice Mo-
untain Water Company’yi (Buzda€› Su fiirke-
ti) suyu kâr için “satmak”la suçlayan Dünya
Özgürlük Cephesi (The Earth Liberation
Front - ELF) örgütü suçu üstlenmifltir. Bu fir-
ma Nestle Su’yun yan kurulufludur. 

2003 Kolombiya Terörizm,
kalk›nma
anlaflmazl›€›

8 May›s’ta Cali içme suyu ar›tma tesisinde pat-
layan bomba nedeniyle 3 iflçi hayat›n› kaybet-
mifltir. ‹flçiler su sisteminin özellefltirilmesi ko-
nusunda yo€un müzakere sürecindeki bir sen-
dikan›n üyeleriydi. 

2003 Irak Terörizm Ba€dat’›n ana boru hatt›na sabotaj / bombala-
ma. 
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2003 Irak -
Amerika
ve
di€erleri

Askeri hedef Irak’›n Amerika önderli€indeki iflgali s›ras›nda,
su sistemlerinin hasar gördü€ü ve yok edildi€i
bildirilmifltir. Ayr›ca Amerikal›lar ana barajlar›
da hedef alm›flt›r. 

2003 Amerika Terörizm El-Kaide örgütü Suudi Arabistan medyas›n›
arayarak Amerikan sular›n› tehdit etmifltir. 

2003 - 2007 Sudan -
Darfur

Askeri oyun,
askeri hedef,
terörizm

Sudan’da devam eden iç savafl su kaynaklar›na
karfl› fliddeti de içermektedir. 2003’te, Tina ya-
k›nlar›ndaki köylüler bombalar›n kuyular› tah-
rip etti€ini belirtmifltir. Khasan Basao’da kuyu
sular›n›n zehirlendi€i iddia edilmifltir. 2004’te,
Darfur’daki kuyular, yerinden edilmifl nüfusa
karfl› taciz nedeniyle kas›tl› olarak kirletilmifltir. 

2004 Güney
Afrika

Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Phumelela flehrindeki yetersiz su ve kanalizas-
yon servisinden dolay› baz› a€›r yaralanmalara
ve maddi hasara yol açan protestolar aylarca
sürmüfltür. 

2004 Meksika Kalk›nma
anlaflmazl›€›

‹ki Meksikal› çiftçi, Pihuamo kenti yak›nlar›n-
daki küçük bir m›s›r arsas›n› sulamak için bir su
kayna€›ndaki haklar›n› y›llarca savunmufllard›r.
Mart ay›nda bu çiftçilerden biri öldürülmüfltür.

2004 Çin Kalk›nma
anlaflmazl›€›

On binlerce çiftçi Dadu Nehri’ne Pubugou ba-
raj›n›n inflas›n› protesto etmek için oturma ey-
lemi yapm›flt›r. Ç›kan olaylarda bir kifli hayat›n›
kaybetmifltir. 

2004 - 2006 Etiyopya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

En az 250 kifli su kuyular› ve k›rsal alanlar nede-
niyle ç›kan çat›flmalarda ölmüfl, daha fazlas› ise
yaralanm›flt›r. S›n›rl› su kaynaklar› ve üç y›l sü-
ren kurakl›k yo€un fliddete neden olmufltur.

2005 Kenya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Polis Kikuyu ve Maasai gruplar› aras›nda su yü-
zünden ç›kan fliddeti kontrol alt›na almak için
Kenya’n›n kuzeybat› bölümüne gönderilmifltir.
Ocak ay›nda 20’den fazla kifli çat›flmalarda ha-
yat›n› kaybetmifltir. Temmuz ay›nda, Turbi k›r-
sal merkezinde ölü say›s› 90’› aflm›flt›r. Gerili-
min nedeni otlatma ve sudur. Çat›flma 2000’
den fazla köylünün yerinden olmas›na, göçebe
ve yerleflik toplumlar aras›nda gerilimin artma-
s›na neden olmufltur. 

2006 Etiyopya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Somali s›n›r bölgesindeki su ve otlak alan için
ç›kan çat›flmalarda en az 12 kifli ölmüfl ve 20’
den fazla kifli yaralanm›flt›r. 
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2006 Etiyopya 
ve Kenya

Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Kenya ve Etiyopya’da en az 40 kifli su, hayvan-
c›l›k ve otlak alanlar yüzünden ç›kan çat›flma-
larda ölmüfltür. Çat›flmalar Etiyopya’n›n güne-
yinde bulunan Oromo bölgesinde ve Ken-
ya’n›n kuzeyinde bulunan Marsabit ilçesinde
gerçekleflmifltir. 

2006 Çin Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Çinli yetkililer, 2004 y›l›nda Sichuan eyaletin-
deki Pubugou baraj›n› protesto eden gruba ka-
t›lan Chen Tao’yu idam etmifltir. Tao, bir poli-
si öldürme suçundan hüküm giymifl, ancak ka-
nuni temyiz tamamlanmadan önce idam edil-
mifltir. 

2007 Sudan Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Sudan'da k›zg›n köylüler Kajbar Baraj›’n› pro-
testo gösterileri düzenlemifl, göstericiler aras›n-
daki dört köylü hükümet milisleri taraf›ndan öl-
dürülmüfltür.

2007 Afganistan Askeri hedef,
terörizm

Kajaki Baraj› Taliban ve NATO ülkeleri (özel-
likle ‹ngiltere ve Hollanda) aras›nda büyük mü-
cadelelere neden olmufltur. Taliban baraj›n ye-
niden infla edilmesini ve enerji ç›k›fl›n›n art›r›l-
mas›n› imkâns›z hale getirmeye çal›flmaktad›r. 

2007 Hindistan Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Binlerce çiftçi güvenli€i ihlal etmifl ve Hirakud
baraj alan›n› basarak sanayi için su da€›l›m›n›
protesto etmifltir. Polis ve çiftçiler aras›nda
yaflanan arbede sonucunda hafif yaralanmalar
olmufltur. 

2008 Pakistan Terörizm Ekim ay›nda bölgedeki hükümet sald›r›s›nda
Taliban, Peflaver için ana su kayna€› olan War-
sak Baraj›’n› havaya uçurmakla tehdit etmifltir. 

2008 Çin - Tibet Askeri hedef,
kalk›nma
anlaflmazl›€›

Çin Tibet’te siyasi darbe yapar. Baz› gözlemci-
ler su kaynaklar›n›n önemine dikkat çeker, an-
cak yine de Çin ve Tibet aras›nda siyasi olum-
suzluklar suyun çok ötesindedir. (Tibet’e “dün-
yan›n su kulesi” de denmektedir.) Tibet plato-
su, Asya’n›n en büyük on nehri aras›nda bulu-
nan Sar›, Yangtze, Mekong, Brahmaputra, Sal-
ween, ‹ndus ve Sutlej gibi nehirlere ev sahipli€i
yapar. Baz› tahminlere göre, Tibet platosundaki
tüm sular dünya nüfusunun dörtte birine yete-
cek durumdad›r.

2008 Nijerya Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Nijerya, Abuja, Nyanya’daki su fiyatlar›n›n pro-
testosu esnas›nda su sat›c›lar›na ve göstericilere
fliddet uygulanm›flt›r. 
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2009 Bombay
sakinleri -
Polis

Kalk›nma
anlaflmazl›€›

3 Aral›k’ta su kesintilerini protesto eden
Bombay sakinleri ile polis çat›flm›flt›r. Bu ça-
t›flmada bir kifli ölmüfl ve onlarca kifli de ya-
ralanm›flt›r. Bombay yetkilileri y›llard›r kar-
fl›lafl›lan en kötü muson sezonundan sonra
su kaynaklar›n›n da€›l›m›nda orant›s›zl›k ya-
fland›€›n› bildirmifllerdir.  

2009 Kuzey Kore -
Güney Kore

Politik oyun Kuzey Kore önceden haber vermeden
Hwanggang baraj›ndan 40 m3 suyu serbest
b›rakm›flt›r. Bu durum ‹mjin Nehri’nde ani
bir sele neden olmufl ve  Güney Kore’de en
az 6 bal›kç› ve kampç› bo€ulmufltur. Güney
Kore fliddetli bir çat›flmada Kuzey Kore’nin
barajlardaki suyu bir silah gibi kullanabilece-
€inden endifle etti€ini bildirmifltir. Kuzey
Kore ise suyun acil olarak b›rak›lmas› gerek-
ti€ini, bir dahaki sefere önceden haber vere-
ce€ini belirtmifltir.

2010 Pakistanl›
kabileler 

Kalk›nma
anlaflmazl›€›,
askeri oyun

Pakistan’›n Afganistan s›n›r›na yak›n Kur-
ram bölgesinde, iki hafta içerisinde kabile sa-
vafllar›ndan dolay› 100’den fazla kifli ölmüfl
ve bir o kadar kifli de yaralanm›flt›r. Çat›flma
Shalozan Tangi kabilesinin sulama suyunun
kayna€›n› kesen Shalozan kabilesi yüzünden
bafllam›flt›r. Baz›lar›na göre El-Kaide terörist
grubu da bu olayda rol oynamaktad›r, di€er
bir görüfl ise Müslümanlar ve fiiiler aras›nda
bir mezhep çat›flmas› oldu€una dairdir. 

2010 Afganistan Terörizm Afganistan'›n do€usundaki Host vilayetinde
bir su tankeri içine yerlefltirilen bomban›n
uzaktan kumandayla patlat›lmas› sonucu 2'si
çocuk, 3 kifli ölmüfltür.

2010 Mangal ve
Tori
kabileleri,
Pakistan

Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Pakistan afliret bölgesindeki bir su anlafl-
mazl›€› 116 ölüme neden olur. Eylül ay›n›n
bafllar›nda Mangal kabilesinin, komflu kabi-
le olan Tori kabilesinin topraklar›n› sulayan
sulama suyunu kesmesi savafla neden ol-
mufltur. 

2010 Hindistan Kalk›nma
anlaflmazl›€›

Su s›k›nt›s› ile ilgili bir protesto fliddete yol
açm›flt›r. Düzensiz su temini Do€u Delhi,
Mayur Vihar’›n Kondli alan›nda fliddetli
protestolara ve yaralanmalara neden olmufl-
tur. 
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5. Bölüm
Dünyası
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Su Dünyas›

Okyanuslar
Okyanuslar, dünyan›n en büyük do€al yaflam alan›d›r. K›talar aras›ndaki
derin havzalar› befl dev okyanus doldurur: Büyük (Pasifik), Atlantik  (At-
las), Hint, Güney (Antarktika) ve Kuzey Buz (Denizi veya Arktik) okya-
nuslar›.  

Derinlik: Okyanuslar›n ortalama derinli€i 3.800 m'dir. K›p›rt›s›z suyun al-
t›nda sakl› yeryüzü flekilleri vard›r. Her iki yan›nda göz alabildi€ine uza-
nan düz ovalar›yla sualt› s›rada€lar›, karada görülen da€ manzaralar› kadar
muhteflemdir. Okyanusun en derin noktalar›, sarp okyanus çukurlar›d›r
ve 10.000 m'ye kadar derinleflebilmektedir. 

Bugün art›k biliyoruz ki, dünyan›n üçte ikisi, derinli€i 1000 metrenin üze-
rindeki sularla kapl›d›r. Ancak okyanuslarda çal›flmak ve derin sularda
araflt›rma yapmak hâlâ zor ve tehlikelidir. Baz› yönlerden, uzayda yap›lan
çal›flmalardan bile daha zor oldu€u söylenebilir.

En büyük sorunlardan biri suyun içindeki görüfl mesafesinin k›sa olmas›-
d›r. Güneflli bir günde, berrak bir suya bakt›€›n›zda bile ancak yüzeyden
otuz metre afla€›daki nesneleri görebilirsiniz, onlar› da mavi bir pusun ar-
d›ndaki gri flekiller olarak görürsünüz. Bunun nedeni suyun, ›fl›€› hemen
emmesidir. K›rm›z› ›fl›k daha ilk metrelerde emilir; mavi ›fl›k biraz daha
uza€a ulaflabilir, ama çok geçmeden o da soluklafl›r. 

Elimizdeki ay yüzeyi haritalar› bile okyanus taban› haritalar›ndan daha ay-
r›nt›l›d›r. Bir uydu veya uzay arac›ndan karalar›n net foto€raflar› çekilebi-
liyor, ama sualt›ndaki da€lar, vadiler ve yanarda€lar görünmüyor. Okya-
nus taban›na sark›t›lm›fl, güçlü bir flafl› olan bir foto€raf makinesiyle bir
kerede ancak otuz metrekarelik bir alan görüntülenebilmektedir. Bu ok-
yanus taban›n›n tam haritas› için yaklafl›k on milyar foto€raf çekilmesi ge-
rekti€i anlam›na gelmektedir. 

Okyanuslar›n derinlik haritas›n›n ç›kar›lmas›nda ›fl›k yerine ses kullanmak
daha etkili bir yoldur. Bilim insanlar› suyun derinli€ini anlamak ve okya-
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nus taban›n›n haritas›n› ç›karmak için yank› sondaj› donan›ml› gemileriy-
le, balina ve yunuslar›n yiyecek bulmak ve haberleflmek için kulland›klar›-
na oldukça benzeyen bir yöntem kullanmaktad›rlar. 

S › c a k l › k : Okyanus suyu s›cakl›klar› y›l boyu yüzmenin mümkün oldu€u
tropik bölgelerde 25 ile 30OC aras›nda de€iflir. Kuzey Buz Denizi'nde ve
Güney Okyanusu'nda s›cakl›k 0 ile 2OC aras›nda seyreder. Okyanusun
derinliklerindeki suyun s›cakl›€› her yerde ayn›d›r: 2OC'lik dondurucu se-
viyede.      

Bas›nç: Deniz suyu çok a€›rd›r ve okyanustaki her fley üzerinde ezici bir
bas›nç uygular. Su bas›nc› bar birimi ile ölçülür ve her 10 m derinlikte 1
bar artar. Bas›nc›n, bal›k gibi, hava bofllu€u* olmayan hayvanlar üzerinde
pek bir etkisi yoktur. 

Oksijen (O2) : Dalgalar ve ak›nt›lar suyu hareketlendirdikçe, oksijen ko-
layl›kla okyanusa kar›fl›r. En derin sularda bile, deniz canl›lar›n›n emebi-
lecekleri veya solungaçlar›yla tutabilecekleri kadar oksijen bulunur.

* Hava bofllu€u: Vücutta bulunan iç kulak, akci€er, sinüsler gibi boflluklar insanlar›n
su derinliklerine indiklerinde artan bas›nçtan dolay› sorun yaratmaya bafllar. Oysa
hava bofllu€u bulunmayan bal›klar bas›nçtan bu nedenle etkilenmezler.

168
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Denizler 

Denizin Rengi

Denizlere ve okyanuslara bakt›€›m›zda suyun rengi genellikle mavidir.
Ancak bu rengin yeflil, k›rm›z› (k›z›l deniz gibi), gri ve hatta kahverengi ol-
du€u gözlemlenebilmektedir. Bu durum hem suyun içerisinde bulunan
canl› organizmalar, suda çözünmüfl veya ask›da kat› maddelerin* ç e fl i t l i l i-
€inden hem de ›fl›€›n suda emiliminden kaynaklanmaktad›r.

Ifl›€›n Emilimi: Güneflli bir günde berrak bir suya bakt›€›n›zda bile ancak
30 metre afla€›s›ndaki nesneleri görebilirsiniz, onlar da mavi pusun ard›n-
daki gri flekiller olarak görülürler. Bunun nedeni suyun, ›fl›€› hemen em-
mesidir. Örne€in, k›rm›z› ›fl›k daha ilk metrelerde emilir; mavi ›fl›k ise di-
€er ›fl›klara göre biraz daha uza€a ulaflabilir, ama çok geçmeden o da so-
luklafl›r. Bu nedenle de suyu mavi olarak görürüz.

fiemada görüldü€ü gibi, ›fl›€›n dalga boylar›ndan insan›n görebildi€i, son derece dar

bir aral›kt›r. Di€er dalga boylar› ise insan için karanl›€› ifade ederler.

ultraviyole
›fl›nlar›700 nm      600 nm   500 nm    400 nmRadyo 

dalgalar
‹nfrared
›fl›nlar›

Renk skalas›

Daha h›zl› emilir Daha yavafl emilir

* Ask›da Kat› Madde (AKM): Suda ve at›k suda bulunan çok küçük maddeleri ifade
etmek için kullan›lan bir terimdir.

Toplumvesu  14/10/11  21:09  Page 169



170

Suyun ‹çerdi€i Mikroorganizmalar, Suda Çözünmüfl veya Ask›da Kat›
Maddeler: Bazen K›z›ldeniz gibi denizlerin farkl› renklerde olduklar›n›
görmekteyiz. Böyle durumlarda suda yaflayan alglerin veya planktonlar›n
dönemsel olarak afl›r› artmalar›, suyun rengini algin veya planktonun tü-
rüne göre yeflile, k›rm›z›ya vs. dönüfltürmektedir. Ayr›ca suda çözünmüfl
veya ask›daki kat› maddeler de suyun renginin farkl› tonlara tafl›nmas›n›
sa€layabilmektedir. 

Deniz Neden Oluflmufltur?

Deniz dünyada bulunan tüm do€al elementleri içeren tuzlu sudan olufl-
mufltur – tamam› 100’den fazlad›r! Bu tuz insanlar›n yemeklerine serptik-
leri tuz ile ayn›d›r. Tuzun ço€u kayalardan topraklara ve su kaynaklar›na
tafl›n›r. Ya€mur sular› ile y›kanan topraktaki tuzlar da bu flekilde bir su
kayna€›na ulaflarak denizlere tafl›n›rlar.

E€er bir bardak suda bir çay kafl›€› tuz eritirseniz, bu size denizin ne kadar
tuzlu oldu€unu gösterecektir. Sofra tuzunun ana bilefleni, sodyum ve klo-
rür, deniz suyunda erimifl tuzun % 85’ini oluflturmaktad›r. Deniz suyu ay-
n› zamanda kalsiyum, magnezyum ve iz elementlerden arsenik ve alt›n da
içermektedir.
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Suda Yaflayan Canl›lar

Su dünyas› hem kapsad›€› alan hem de içindeki canl› türleri bak›m›ndan
son derece genifl bir konudur. Bu konunun tüm yönlerine de€inmek im-
kâns›z görünmektedir. Bu nedenle biz burada, suda yaflayan en ilginç ve
farkl› özelliklere sahip hayvanlar ve bitkiler hakk›nda bilgiler vermekle ye-
tindik. Dünya denizlerindeki canl› türlerinin say›m› için on y›l boyunca,
80 ülkenin kat›l›m›yla 2700 bilim insan›n yer ald›€› çal›flmalarda 250.000
türün tespit edildi€i düflünülecek olursa, su dünyas›n›n büyüklü€ü konu-
sunda bir fikir sahibi olunabilir. 

Mikro Dünyan›n Canl›lar›: Planktonlar 

Planktonlar deniz alt›ndaki yaflam zincirinin en önemli, en can al›c› halka-
lar›ndan biridir. Bu canl›lar›n boyutlar› birkaç mikrometreyi geçmez. Bir
mikrometrenin bir metrenin milyonda biri oldu€u düflünüldü€ünde, bu
canl›lar›n gözle görülemeyecek kadar ufak olduklar› anlafl›lacakt›r. Peki,
gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu canl›lar› böylesine önemli, hat-
ta yaflam›n devaml›l›€› için zorunlu yapan hangi özellikleridir? 

Yunancadan gelen ve kendi bafl›na hareket etme özelli€ine sahip olmayan
küçük organizmalara verilen isim olan "plankton,"  mercanlar›n tek besin
kayna€›d›r.

Deniz alt›ndaki pek çok canl›n›n temel besini bitkisel (fitoplankton) ve
hayvansal (zooplankton) olarak ikiye ayr›lan planktonlard›r. Bu nedenle
planktonlar›n varl›€›nda meydana gelecek bir azalma, balinalardan küçük
deniz canl›lar›na kadar pek çok canl› için tehlike oluflturur. Bu mikrosko-
bik canl›lar›n önemi sadece bununla s›n›rl› de€ildir. Özellikle bitkisel
planktonlar dünya üzerindeki çeflitli dengelerin sa€lanmas›nda önemli bir
faktördürler.

Fitoplanktonlar bitkisel planktonlard›r ve temel olarak deniz ak›nt›lar›yla
sürüklenen tek hücreli mikroskobik organizmalardan oluflurl a r. Fi-
toplanktonlar denizlerdeki beslenme zincirinin ilk halkas›n› olufltururlar.
Ayr›ca kara bitkilerinde oldu€u gibi, do€rudan günefl enerjisini kullanarak
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fotosentez yapar ve kendi besinlerini üretirler. Dolay›s›yla okyanuslar›n
temel organik madde kayna€› olan bitkisel planktonlar, ayn› zamanda ok-
sijen çevriminde de dengeleyici bir rol oynarlar. 

Fitoplanktonlar›n yapt›klar› fotosentez ifllemleri s›ras›nda havadaki kar-
bondioksit (CO2) emilir ve büyük miktarda oksijen aç›€a ç›kar. Dü n y a d a
bitkilerin her y›l atmosfere sal›verdi€i 110 milyar tonluk miktar›n % 70'i bu
yoldan sa€lan›r. Bunun anlam› ise dünyada yaflayan yaklafl›k 7 milyar insa-
n›n atmosferden soludu€u oksijenin % 70'inin suda yaflayan fitoplank-
tonlar taraf›ndan karfl›land›€›d›r.

Fitoplanktonu oluflturan tek hücreli suyosunlar›na çok say›da örnek gös-
termek mümkündür. Yüzeyleri geometrik biçimlerle bezeli olan silisli
kapsülleri sayesinde kolayl›kla tan›nan "diyatomeler" ve iki kamç›lar› saye-
sinde yer de€ifltirebilme özelli€ine sahip olan "dinoflagellatlar", fitoplank-
tonlara örnek olarak gösterilebilir. 

Hayvansal planktonlar da genel olarak tek hücreli canl›lardan oluflur, ama
bu grupta çok hücreli hayvanlar da bulunabilmektedir. Hemen hemen bi-
linen bütün deniz canl›s› gruplar›n›n plankton biçimleri vard›r. Örne€in,
omurgas›z hayvanlar larva halindeyken, bal›klar da geliflmelerinin bafllan-
g›ç evrelerinde denizlerdeki geçici planktonlar› olufltururlar. 

Fitoplanktonlar 
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Planktonlar›n hem çok de€iflik türleri hem de her türün kendine özgü
özellikleri vard›r. Burada anlat›lan çok s›n›rl› örneklerde de görüldü€ü gi-
bi, bu mikroskobik canl›larda hem görünüfl hem de genel yap› olarak bir
kusursuzluk hâkimdir. Bu canl›lar dünya üzerindeki pek çok dengenin
sa€lanmas›na yard›mc› olmaktad›rlar. 

Suda Yaflayan Kaç Çeflit Bal›k Vard›r?

Bugüne kadar 21.000’den fazla bal›k türü oldu€u kaydedilmifltir. Bu ba-
l›k türleri aras›nda en büyü€ü, 20 metreye varabilen uzunlu€u ve 3 4 t o n a
ç›kabilen a€›rl›€›yla “balina köpekbal›€›”d›r. Suda yaflayan en küçük bal›k
ise “cüce kaya bal›€›”d›r. Bu bal›k türünün erkeklerinin ortalama uzunlu-
€u 8,6 mm, diflilerini n ise 8,9 mm, yani bir insan t›rna€› kadard›r.

Zooplankton

Balina köpekbal›€›
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Suda Yaflayan En Büyük Canl› Hangisidir?

Suda yaflayan en büyük canl› ise otuz metreye varan boyu ve yüz doksan
tonu bulan a€›rl›€›yla mavi balinalard›r. Balina köpekbal›klar› gibi mavi
balinalar da insanlar için tehlike arz etmezler, çünkü karidese benzeyen
kril ad›ndaki küçük canl›larla beslenirler.

Balinalar Neden fiark› Söyler?

Balinalar konuflkan hayvanlard›r. Di€er balinalara mesaj göndermek için
kükreme, homurtu, havlama ve köpürme (bubbling) sesleri ç›kar›rlar. Ör-
ne€in, erkek kambur balinalar uzun melodiler fleklinde flark› söylerler, ba-
zen bunu saatler veya günler boyu tekrarlarlar. Bunu arkadafl arad›klar›
için yapt›klar› tahmin edilmektedir.

Mavi balinan›n ne kadar büyük oldu€unu gösteren karfl›laflt›rmal› grafikler

Brachiosaurus
15,24 m. boyu
25,9 m. uzunlu€u (burnundan kuyru€a)

Q u e t z a l c o a t l u s
Kanat geniflli€i 12,2 m. 

Tyrannusaurus rex
12,1 m. uzunlu€unda
6,1 m. boyunda

Mavi Balina
24,4-30,5 m uzunlu€unda

3,1 m
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Hangi Deniz Memelisi Kufl Gibi Öter?

Beyaz beluga (morina) balinalar› “deniz kanaryalar›” olarak bilinir, çünkü
kufl ötüflüne benzer c›v›lt›lar ç›kar›rlar. Ayr›ca ç›t›rt›, ba€›rt›, ›sl›k, çan sesi
gibi sesler de ç›kar›rlar. Günümüzde 0,1-12 kHz aral›€›nda olmak üzere
elli farkl› sesleri kaydedilmifltir.

Tuzlu Su Bal›klar› Neden Su ‹çer?

Tatl› su bal›klar› deri ve solungaçlar›yla suyu absorbe ederler, buna karfl›n
tuzlu suda yaflayan bal›klar asl›nda su içerler. Tuzlu suda yaflayan bal›klar
su içerler, çünkü vücutlar›nda bulunan tuz oran› çevrelerini saran sudaki
tuz oran›na göre düflüktür. Bu nedenle hidrate kalmak için her gün yüksek
oranlarda su içmeleri gerekmektedir. Buna karfl›n tatl› su bal›klar›, tuz
konsantrasyonu çevresindeki suya oranla daha yüksek oldu€u için, ozmoz
kural› gere€i, suyu yüksek geçirgenlik özelli€i olan derilerinden emerler.
Tatl› su bal›klar› patlamamak için, tuzlu su bal›klar›n›n aksine, vücut a€›r-
l›klar›n›n on kat› daha fazla suyu boflaltmak zorundad›rlar. 

Yunuslar ve Balinalar Sesi Kullanarak Nas›l Görürler?

Yunuslar ve balinalar görmek için gözlerini de€il kulaklar›n› kullan›rlar.
Yüzerken t›k›rt›ya benzer ses ç›kar›rlar ve bu ses suda yolculuk eder. Bu t›-
k›rt› suda kat› bir fleye çarpt›€›nda yank›s› sekerek geri gelir – t›pk› duvar-
dan seken bir top gibi. Gelen yank› hayvana etraf›ndaki fleyin ne oldu€u-
nu söyler. 
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Dev Kalamarlar›n Gözleri

Dev kalamarlar›n (giant squid) gözü, günümüzde bilinen en büyük
gözdür. ‹nsan gözünden 17 kez daha büyük olan bu gözler yaklafl›k 40 cm.
çap›ndad›r.

Tepkili Yüzme Sistemleri 

Canl›lar dünyas›nda en h›zl› koflan, en iyi yüzen ya da en uza€a uçan hay-
vanlar omurgal›lard›r. Bu hayvanlar›n tüm bu becerilerinin alt›nda yatan
ana unsur, kemik gibi sert maddelerden infla edilmifl ve flekil de€ifltirme-
yen iskeletlere sahip olmalar›d›r. Bu kemikler kaslar›n kas›lmas›na büyük
destek verir. Kas kas›lmalar› daha sonra hareketli eklemler arac›l›€›yla ke-
sintisiz ve düzenli hareketlere çevrilir. 

Omurgas›z hayvanlar ise kemiksiz yap›lar› nedeniyle omurgal›lara göre
çok daha yavafl hareket ederler.

Mürekkepbal›€›, her ne kadar "bal›k" ismini tafl›sa da, omurgas›z bir canl›-
d›r, vücudunda kemik bulunmaz. Ancak çok ilginç bir sistem sayesinde,

Dev kalamar (mürekkepbal›€›)
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oldukça üstün bir hareket yetene€ine sahiptir. Yumuflak dokulardan olu-
flan vücudu kal›nca bir deri tabakas›yla kaplanm›flt›r. Bu deri tabakas›n›n
alt›nda bulunan kaslar arac›l›€›yla bünyesine su toplar ve daha sonra bu
suyu kuvvetlice geri püskürterek yüzer. 

Mürekkepbal›€›n›n su püskürtmeye dayanan bu sistemi oldukça karma-
fl›kt›r. Hayvan›n bafl›n›n iki yan›nda, cebe benzeyen birer aç›kl›k bulunur.
Bu aç›kl›ktan ald›€› suyu vücudunun içinde bulunan silindir flekilli bir
bofllu€a çeker. Daha sonra içerideki bu suyu, bafl›n›n hemen alt›nda bulu-
nan ince bir borudan yüksek bir bas›nçla püskürtür. Bu sayede meydana
gelen tepki ile ters yöne do€ru h›zla hareket eder.

Bu yüzme tekni€i hem h›z hem de dayan›kl›l›k aç›s›ndan oldukça uygun-
dur. Bilimsel ad› "Todarodes paciticus" olan Japon mürekkepbal›klar›
2.000 km'lik göçleri s›ras›nda saatte ortalama 2 km h›zla hareket ederler.
K›sa mesafeler için h›zlar›n› saatte 11 km'ye kadar ç›kartabilirler. Baz›
cinslerinin h›zlar› ise saatte 30 km'yi geçebilmektedir. 

Mürekkepbal›klar› kendilerini avlamak isteyen düflmanlar›ndan, h›zl› ve
seri kas›lmalar sayesinde aniden h›zlanarak kaçabilirler. E€er kaç›fl h›z› ye-
terli gelmezse, vücutlar›nda sentezledikleri koyu renkli boyay› bir bulut
fleklinde püskürtürler. Bu bulut sald›rganda büyük bir flaflk›nl›€a yol açar.
Bu birkaç saniyelik flaflk›nl›k mürekkepbal›€› için yeterlidir. Ç›kard›€› bu-
lutun arkas›nda görünmez olan mürekkepbal›€› h›zla bölgeden uzaklafl›r. 

Tepkili sistemle yüzen tek hayvan mürekkepbal›€› de€ildir. Ahtapotlar da
tepkili sisteme sahiptir. Ancak onlar aktif yüzücü de€ildir; zamanlar›n›n
ço€unu deniz diplerinde, yar›klar›n ve kayalar›n içinde ya da etraf›nda do-
laflarak geçirirler. 

Mürekkepbal›klar›ndaki kas sistemi de ahtapottakine benzer. Ancak ara-
lar›nda önemli bir fark vard›r: Mürekkepbal›€›n›n vücudunda, ahtapotun
boyuna kaslar› yerine, “tunik” ad› verilen lif tabakas› vard›r. Tunik, boyu-
na kaslar gibi, hayvan›n vücudunun iç ve d›fl yüzeylerini kaplayan iki taba-
ka halindedir. Tunik tabakalar›n›n aras›nda dairesel kaslar bulunur. Daire-
sel kaslar›n aras›nda da bunlar› diklemesine kesen radyal kaslar bulunur.
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En H›zl› Bal›k Hangisidir?

K›l›ç bal›€›na benzeyen ve s›rt›nda büyük bir yüzgeci olan yelken bal›€›
(sailfish) saatte 109 km'lik sürati ile sudaki en h›zl› canl›d›r. Güçlü yüzgeç-
leri ve aerodinamik özelli€i sayesinde bu bal›k, hem kendisinden daha kü-
çük bal›klar› ve mürekkepbal›klar›n› avlayarak besin ihtiyac›n› karfl›lar,
hem de aç köpekbal›klar›ndan kolayca kaçar. 

Temizlikçi Karidesler

Karides türlerinden baz›lar› bir doktor gibi suda yaflayan canl›lar›n ölü do-
kular›n›, parazitlerini, yosunlar›n› vb temizler. Bunlardan baz›lar›:

Temizlikçi Karides: Latince ismi  “Lysmata amboinensis” olan bu canl›
parazit ve ölü dokular› yemesiyle tan›n›r. K›z›ldeniz ve Hint Pasifi€i'nin
tropikal bölgelerinde yayg›n olarak görülür. ‹sminden de tahmin edilebi-
lece€i gibi, akvaryumda beslendi€inde di€er bal›klar› ve yaflad›€› alan›
temizler.

Yelken bal›€›
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Benekli Temizlikçi Karides: Karayip Denizi'nde yaflayan benekli temizlik-
çi karides (Periclimenes yucatanicus), göz al›c› renkleri ile bilinmektedir.
Deniz flakay›€› içinde yaflayan bu karides gövdesini hareket ettirip anten-
lerini sallayarak bal›klar›n dikkatini çeker. Sonras›nda bal›klar›n ölü doku-
lar›n›, parazitlerini ve yosunlar›n› temizler.

Çizgili Kaya Karidesi (Çizgili Boksör Karides): Bu karidesimsi kabuklu
hayvana karides dense de, asl›nda o gerçek bir karides de€ildir. Çizgili ka-
ya karidesinin (Stenopus hispidus) gövdesi korunma amaçl› kulland›€› k›-
sa çizgilerle kapl›d›r. Resif ve sünger a€›zlar›nda bulunur. Bu canl› "çizgili
boksör karides", "çizgili teke" olarak da bilinmektedir. Büyük bal›klar›n
ölü dokular›n›, yosunlar›n› ve parazitlerini temizler. 

Lysmata amboinensis
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Ülkemiz Sular›nda Yaflayan Deniz Kaplumba€alar›

Denizkaplumba€alar› yaklafl›k 95 milyon y›ldan beri dünyam›zda yafla-
maktad›rlar. Atalar›, y›llar önce dinozorlar›n yaflad›€› devirde deniz orta-
m›na geçmifl dev kara kaplumba€alar›d›r. ‹lk deniz kaplumba€alar› bugün-
külere pek benzemiyorlard›. De€iflimleri milyonlarca y›l sürmüfl ve a y a k l a-

Caretta caretta kaplumba€alar› 
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r› yüzgeç flekline dönüflmüfl, a€›r ve kocaman gövdeleri yass›larak daha ha-
fif ve su yaflam›na elveriflli bir biçim alm›flt›r. Dinozorlar ve dev kara kap-
lumba€alar› tamamen yok olmufllard›r; bugün ancak müzelerde fosillerini
görebilmekteyiz. Fakat denizkaplumba€alar› yaflamlar›n› sürdürebilmifl-
lerdir. Bunlar›n yedi de€iflik türü, dünyam›z› çevreleyen s›cak ve ›l›man ok-
yanuslarda hâlâ yüzmektedirler. Diflilerin karaya ç›karak yuva yap›p yu-
murtlad›klar› k›sa devreler d›fl›nda, bütün hayatlar›n› suda geçirirler. Ülke-
miz sular›nda bu türlerden sadece iki tanesi yaflar: Sini Kaplumba€as› (Ca-
retta caretta) ve Yeflil Kaplumba€a (Chelonia mydas).

Sini Kaplumba€as› (Caretta Caretta): Sini kaplumba€as› yeflilden biraz
daha ufakt›r. A€›rl›€› 135-180 kilogram aras›nda de€iflir. Yengeç ve baflka
deniz hayvanlar›yla beslenir. Bu kaplumba€a mercan yuvalar› ve kayalar›n
yak›n›nda avlan›r. Büyük ve kal›n kafas›, genifl ve k›sa boynuyla kolayca ta-
n›nabilir. Di€er denizkaplumba€alar› gibi, bu da kara kaplumba€alar›n›n
tersine bafl›n› kabu€unun içine çekemez. Kabu€u bir z›rh gibi olmakla be-
raber, bafl› ve yüzgeçleri korumas›zd›r. Baz› köpekbal›klar› ve katil balina-
lar aç›kta kalan bu k›s›mlara sald›rabilirler. Fakat sini kaplumba€as› iri ve
h›zl› oldu€undan do€al düflman› çok azd›r.

Yeflil Kaplumba€a (Chelonia Mydas): Türkçe ismi yeflil kaplumba€ad›r.
Diflilerinin karaya ç›karak yuva yap›p yumurtlad›klar› k›sa devreler d›fl›n-
da bütün hayatlar› denizde/suda geçer. Deri alt›nda kemik plaklardan
oluflmufl kabuk vard›r. Ön ve arka ayaklar› (ön ve arka ekstremiteleri)
yüzgeç halini alm›flt›r. Bafl gövdeye göre küçüktür ve baflta plaklar vard›r.
Di€er deniz kaplumba€alar› gibi bafl›n› ve yüzgeçlerini kabuk içine çeke-
mez. Ön yüzgeçler arka yüzgeçlere göre büyüktür. Boyu yaklafl›k 1 metre,
a€›rl›€› 150 kg’a kadar ç›kabilir. Deniz otlar›yla beslenir.

Üreme mevsimi May›s-Ekim aylar› aras›ndad›r. Yumurta b›rakma yeri yu-
murtadan ç›kt›klar› kumsald›r. Bu kumsal› nas›l bulduklar› ise hâlâ anlafl›-
lamam›flt›r. Bu kaplumba€a, vücudundaki ya€›n rengi yedi€i ottan dolay›
yeflil oldu€undan “yeflil kaplumba€a” diye isimlendirilmifltir. Otla besle-
nen tek denizkaplumba€as› türüdür.
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Hangi Bal›k Av›n› Çekiç ile Yakalar?

Çekiç bal›€›, çekiç flekline benzeyen bafl› nedeniyle bu ismi alm›flt›r ve bu-
nu avlanmakta kullan›r. Bal›€›n gözleri ve burun delikleri çekicin uç k›s-
m›ndad›r. Bu sayede av›n› daha rahat görebilmektedir.

Zehirli Balon Bal›klar›

Balon bal›klar›n›n ismi, tehlike an›nda kendilerini balon gibi fliflirebilme-
lerinden ileri gelmektedir. Ancak fugu ya da kirpi bal›€› olarak da bilin-
mektedirler. Bu bal›klar Avustralya, Japonya, Hint Okyanusu, Do€u Afri-
ka, K›z›ldeniz kökenlidir ve Süveyfl Kanal› vas›tas›yla Akdeniz'e geçmifl-
lerdir. ‹skenderun’dan Mu€la’ya kadar olan sahillerimizde say›lar› gün
geçtikçe artmaktad›r.

Bu bal›€›n en ilginç yan›, vücudunda tetrodotoksin ad› verilen ve siyanü-
re oranla 1200 kat daha zehirli bir madde bulunmas›d›r. Bal›k kendisi zeh-
rini üretmez, ama ald›€› zehri depolar. Bu zehirli maddeye bir deniz yosu-

Çekiç bal›€›
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nu türünde (k›rm›z› alglerde) rastlanm›flt›r. Balon bal›€›n›n da zehri bu
bitkiyi yiyerek ald›€› san›lmaktad›r. ‹flin ilginç yan›, balon bal›€› bu toksi-
ne karfl› dayan›kl›d›r. Söz konusu zehirli madde, bal›€›n derisi, karaci€eri
ve ba€›rsaklar›nda bulunmaktad›r.

Bu bal›€›n yenilmemesi önerilmektedir, ancak yenilmek istenmesi duru-
munda derisinin yüzülmesi, iç organlar›n›n patlat›lmadan dikkatlice ç›ka-
r›lmas› gerekmektedir. Japonya’da bu bal›ktan yap›lan fugu ad› verilen ye-
mek, diplomal› aflç›lar taraf›ndan haz›rlanmaktad›r. 

Mantis Karidesinin Gözleri ve Yumru€u 

Dört yüz milyon y›ll›k bir evrim sürecine sahip olan Mantis karidesleri as-
l›nda bir karides olmayan, ama bir karidese benzeyen büyük ve vahfli bir
deniz kabuklusudur.

Mantis karidesinin en önemli özelliklerinden birisi geliflmifl bir göz yap›-
s›na sahip olmas› ve bu sayede dairesel polarize filtre (CPL) olarak bili-
nen ›fl›€› alg›layabilmesidir. CPL, bir ›fl›k do€rusunun ekseni etraf›ndaki
elektromanyetik dalgalar›n 360 derece dönmesiyle oluflmaktad›r. Dünya-

Balon bal›€›
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‹nsan

Mantis karidesi
Dalga boyu (nm)

Dalga boyu (nm)
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da CPL alg›s›na sahip tek canl› olan Mantis karidesinin bu yetene€i 2008
y›l›nda keflfedilmifltir. Karidesin bu özelli€i ilk olarak ayn› y›l Current Bio -
l o g y (http://www.cell.com/current-biology/home) dergisi taraf›ndan
duyurulmufltur.

Mantis karideslerinin gözleri en az 100 bin rengi alg›lamas›n› sa€layan
çok say›da hücreye sahip bulunmaktad›r. Bu rakam insan gözünün alg›la-
yabildi€i renk say›s›n›n 10 kat›d›r. Ayr›ca, insanlarda 3 farkl› ›fl›n alg›lay›c›
hücre bulunurken, Mantis karideslerinde bu 12’ye ç›kmaktad›r. 

Mantis karidesi uzman› Prof. Tom Cronin, bu hayvanlar›n kesinlikle uy-
sal olmad›€›n›, tam tersine son derece vahfli bir hayvan oldu€unu da be-
lirtmektedir. Mantis karidesi birçok deniz canl›s›n›n aksine, av›n› vurarak
parçalara ay›rmakta ve öldürmektedir.

Ayr›ca, karideslerin avlan›rken kurbanlar›na vurma h›z›, canl›lar âlemin-
deki en h›zl› ikinci hareket olarak bilinmektedir. Nadiren de olsa bulun-
duklar› akvaryumu k›rd›klar› görülmüfltür. Ayr›ca irice bir mantis karide-
sinin, 22 kalibrelik bir tabancadan ç›kan mermi kadar kuvvetli vurufl yapa-
bildi€i belirtilmektedir.

Mantis karidesi

Toplumvesu  14/10/11  21:09  Page 185



186

Yengeçler Hakk›nda ‹lginç Bilgiler

En Büyük Yengeç Türü: Japonya’da yaflayan Japon örümcek yengeci ya-
flayan en büyük yengeç türüdür. Kollar›n›n uzunlu€u yaklafl›k 4 metre
olan ve a€›rl›klar› 1 kg’a varabilen bu yengeçler yüz yafl›ndan fazla yaflaya-
bilmektedir.

Yengeçlerin Yan Yürüme Nedenleri: Yengeçler yan yan yürür, çünkü ba-
caklar› sadece bu yöne do€ru bükülür. Kaslar da çifter çifter çal›fl›r. Bu
kaslardan biri baca€› sadece çeker ve yeniden uzayabilmek için z›t bir bafl-
ka kas›n devreye girmesine ba€›ml›d›r.

Tripod ve Yarasa Bal›klar›n›n ‹lginç Özellikleri

Tripod bal›€› üç adet ince yüzgeci bulunan ve zaman›n›n ço€unu suyun
zemininde bu üç ince yüzgecin üzerinde av›n› bekleyerek geçiren bir ba-
l›kt›r. Tripod bal›€› av›n› yakalamak için sab›rla bu flekilde bekler.

Denizin yüzeyinde yürüyebilen yarasa bal›klar›
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Tripod bal›€› gibi ilginç bir özelli€i olan di€er bir bal›k da yarasa bal›klar›-
d›r. Bu bal›klar yüzgeçlerini kullanarak suyun zemininde yürüyebilirler.
Gövdelerinin alt›nda bulunan iki k›sa ve kal›n yüzgeç sayesinde rahatl›kla
okyanus zemininde ilerleyebilmektedirler.  

Gözlem Duruflu/Ç›k›fl› (Spyhopping) Nedir?

Yunuslar ve balinalar memeli hayvanlar olduklar› için havaya ç›k›p nefes
almak zorundad›rlar. Bu nedenle s›kl›kla yüzeye ç›karlar. Gözlem duru-
flu/ç›k›fl› ise gövdelerini dik tutarak sadece kafalar›n› sudan ç›kard›klar›
zaman ald›klar› pozisyona denir. Bu flekilde su yüzeyine ç›k›p etrafa bak-
malar›n›n nedeninin, k›y›da dinlenen foklar gibi avlayabilecekleri hayvan-
lar› gözlemlemek ve etraf› kontrol etmek oldu€u tahmin edilmektedir.    

Orka (Katil Balina), büyük beyaz köpek bal›€› ve siyah uçlu resif köpek
bal›€› en bilinen gözlem duruflu/ç›k›fl› yapan memelilerdir.  

Bal›klar Denizalt›nda Nas›l Nefes Al›r?

Bal›klar bizim gibi hayatta kalabilmek için nefes almak zorundad›rlar.
Ancak bizler havadan oksijeni al›rken, bal›klar sudaki oksijeni solurlar.
Yüzdüklerinde, bal›k su tutar ve bafl›nda bulunan ‘‘solungaç’’ ad› verilen
yar›klardan suyu d›flar› atarlar. Solungaçlardan geçen suyun içerdi€i oksi-
jen bu flekilde bal›€›n kan›na kar›fl›r. 

a€›z
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Elektrikli Bal›klar 

Elektrikli Y›lan Bal›€›n›n Elektroflok Tabancas›: Boylar› zaman zaman iki
metreye kadar uzanabilen elektrikli y›lan bal›klar› Amazon bölgesinde ya-
flarlar. Bu bal›klarda gövdenin üçte ikisini kaplayan ve say›lar› 5.000-
6.000'i bulan organik elektrik plakalar› vard›r. Bunlar›n oluflturdu€u elek-
tri€in gerilimi 550 volt, ak›m de€eri ise 2 amperdir. Bu televizyonunuzu
çal›flt›rmak için kulland›€›n›zdan çok daha güçlü bir elektrik yüküdür. 

Elektrik üretebilme yetene€i, bu hayvana hem savunma hem de mükem-
mel bir sald›r› imkân› vermektedir. Bal›k vücudunda üretti€i bu elektri€i,
düflmanlar›n› flok edip öldürmek için kullan›r. Bal›ktan kaynaklanan elek-
trik floku 2 m uzaktaki büyükbafl bir hayvan› bile öldürebilecek fliddette-
dir. Bal›€›n elektrik üretme mekanizmas›, saniyenin binde ikisi ya da üçü
kadar k›sa bir sürede devreye girer. 

Hayvan›n bu denli önemli bir enerjiye sahip olmas› büyük bir mucizedir.
Sistem son derece komplekstir ve "aflama aflama" geliflmesi gibi bir ihtimal
de söz konusu de€ildir. Çünkü bal›€›n elektrik sistemi tam olarak iflleme-
di€i sürece ona hiçbir avantaj sa€lamayacakt›r. 

(Y›lan bal›klar› hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. http://www.youtu-
be.com/watch?v=NeOFNDEog_g)

Elektrikli y›lan bal›€›
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Elektrik Alan› ile "Gören" Bal›klar: Do€ada yüksek elektrik yükleriyle si-
lahlanm›fl olan bal›klar›n yan› s›ra iki ya da üç volt gibi çok düflük sinyaller
yayan bal›klar da vard›r. Avlanma ya da savunmaya yaramas› mümkün ol-
mayan bu zay›f sinyallerin küçümsenemeyecek bir ifllevi bulunmaktad›r. 

Bu bal›klar zay›f elektrik sinyallerinden bir duyu organ› gibi faydalan›rlar.
Tabiatlar› gere€i, bal›klar›n vücudunda sinyalleri yay›nlayabilecek ve bun-
lar› alg›layabilecek eflsiz bir duyum sistemi vard›r. 

Bal›k yayd›€› elektrik yükünü kuyru€unda yer alan özel bir organda üretir.
Bu yük, hayvan›n gövdesinin arka bölümüne da€›lm›fl binlerce delikten
sinyaller fleklinde yay›l›r. Bu sinyaller bal›€› çevreleyen suda anl›k bir elek-
trik alan›n›n oluflmas›na neden olur. Bal›€›n yak›n›ndaki nesneler ise bu
alan›n biçiminin bozulmas›na neden olur. Bal›k bu bozulmalar› hemen
tiplerine göre yorumlayarak çevredeki nesnelerin büyüklü€ü, iletkenli€i
ve hareketi hakk›nda bilgiler edinir. Bal›€›n vücudunda, çevredeki elektrik
alan›n›n da€›l›m›n› bir radar gibi sürekli olarak denetleyen elektriksel al›-
c›lar vard›r. 

Dolay›s›yla bu bal›klar›n vücudunda, etrafa sürekli olarak elektrik sinyal-
leri yayan ve bu sinyallerin çarpt›€› cisimleri yorumlayan organik bir radar
vard›r. ‹nsanlar›n kulland›€› radarlar›n ne denli karmafl›k ayg›tlar oldukla-
r› düflünüldü€ünde, bal›€›n vücudundaki mekanizman›n muazzam yap›s›
da ortaya ç›kar. 

Özel Amaçl› Al›c›lar: Elektrikli bal›klar›n vücutlar›nda çeflitli tipte al›c›lar
vard›r. “Ampulümsü” denen al›c›lar, di€er bal›klar›n yüzücü kaslar›n›n ve
böcek larvalar›n›n yay›nlad›€› alçak frekansl› elektrik sinyallerini alg›lar.
Bu tür al›c›lar hayvan›n av ve avc›lar hakk›nda bilgilenmesini sa€lar. Bu
al›c›lar›n duyarl›l›€› o kadar fazlad›r ki, yerin manyetik alan›n› bile alg›lar. 

Ancak ampulümsü al›c›lar, hayvan›n kendi yay›nlad›€› yüksek frekansl›
sinyalleri alg›layamaz. Bu görev, “yumrulu” denen özel al›c›lar taraf›ndan
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yerine getirilir. Bu al›c›lar, bal›€›n etrafa yayd›€› elektrik sinyallerini alg›la-
yan ve bu sinyallere göre çevrenin bir tür haritas›n› ç›karan radar nitelikli
al›c›lard›r. 

Bu bal›klar sahip olduklar› sistem sayesinde, bir yandan hemcinslerine ko-
layca ulaflabilir, öte yandan da birbirlerini tehlikelere karfl› haberdar ede-
bilirler. Ayr›ca bu sayede türe, yafla, büyüklü€e ve cinsiyete iliflkin bilgile-
ri de edinebilirler. 

Cinsler Aras›ndaki Ayr›m› Anlatan Sinyaller: Her elektrikli bal›k türünün
kendine özgü bir sinyali vard›r, hatta ayn› türdeki bal›klar›n sinyallerinde
bile baz› farkl›l›klar gözlenebilir. Genel yap› ayn›d›r, ancak baz› ayr›nt›lar
her bireye özeldir. Bir difli bal›k, bir erkekle karfl›laflt›€›nda sinyallerdeki
bu farkl›l›€› hemen alg›lar ve karfl›s›ndakinin cinsiyetini ö€renerek ona gö-
re davran›r. 

Bal›klar›n Yafl›n› Anlatan Sinyaller: Elektrik sinyalleri bal›klar›n yafllar›yla
ilgili bilgileri de kapsar. Yumurtadan yeni ç›kan bir elektrikli bal›€›n sin-
yalleri yetiflkinlerden çok farkl›d›r. Sinyaller do€umu izleyen on dördün-
cü güne dek bu “çocuksu” biçimlerini korur, daha sonra ergin bal›€›n nor-
mal sinyallerine dönüflürler. Yeni do€mufl bal›klara özgü olan bu sinyaller,
bal›klar›n çok karmafl›k olan anal›k-babal›k davran›fllar›n›n düzenlenme-
sinde önemli bir rol oynar. Örne€in baba, kaybolan yavrusunu sinyallerin-
den tan›yarak yuvaya geri getirebilir. 

Yaflamsal Etkinlikler de Sinyallerle Belirtiliyor: Bal›klar, cinsiyet ve yaflla
ilgili bilgilerin yan›nda, daha karmafl›k yap›daki bilgileri de yine elektrik
sinyalleriyle ulaflt›rabilirler. Elektrikli bal›k türlerinin tümünde korkutma
mesajlar› frekans›n birdenbire art›r›lmas›yla verilir. Örne€in, normal za-
manlarda 10 hz'lik, yani saniye bafl›na 10 sinyal yayan “mormydae”ler, ba-
zen k›sa bir süre içinde yayma ritimlerini 100-120 hz'e ulafl›ncaya kadar
h›zland›rabilirler. Hareketsiz bir mormydae, yay›nlad›€› korkutucu elek-
triksel sinyallerle düflman›na, ona sald›rmak üzere oldu€unu anlat›r. Bu
davran›fl, sald›r›ya haz›rlanan bir insan›n yumru€unu s›kmas› gibidir. Bu
korkutma sinyali ço€u zaman karfl› taraf› cayd›racak kadar etkilidir. Düfl-
man, k›sa bir süre için kendi sinyalini keserek boyun e€di€ini gösterir.
Aralar›nda kavga olduysa ve düflman yaraland›ysa, yaral› yaklafl›k otuz da-
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kika elektriksel sessizli€e girecek ve sinyal üretmeyi b›rakacakt›r. Yat›flma
davran›fl› gösteren ya da kavgay› kesen bal›klar ço€u kez hareketsiz kal›r-
lar. Bununla hem yerlerinin belirlenmesini zorlaflt›rmak isterler hem de
sinyal üretmeyip elektriksel olarak kör hale geldikleri için etraftaki engel-
lere çarpmamay› amaçlarlar. 

Sinyal Kar›flmas›n› Önleyen Özel Sistem: Elektrikli bir bal›€›n, kendisiyle
ayn› sinyalleri üreten bir baflka bal›kla yan yana gelmesi durumunda yafla-
nanlar son derece ilginçtir. Normalde sinyallerin birbirine kar›flmas› ve
bal›klar›n radar›n›n ifle yaramaz hale gelmesi beklenir. Ama elektrikli ba-
l›klar bu karmafl›kl›€a karfl› do€al bir savunma sistemine de sahiptirler.
Uzmanlar bu sisteme, JAR (Jamming Avoidance Response/Karmafla En-
gelleme Tepkisi) ad›n› vermektedirler. Bu sistem uyar›nca bal›k, kendisi-
ne eflit bir sinyal frekans› olan baflka bir bal›kla karfl›laflt›€›nda hemen ken-
di yay›n frekans›n› de€ifltirmektedir. Karmaflaya karfl› önlem, karmafla
kayna€› olan bal›k henüz çok uzaktayken oluflmaya bafllar ve bu sayede
sinyallerdeki kar›fl›kl›k hiçbir zaman yüksek bir düzeye ulaflmaz. 

Gece Avlanan Bal›klar›n Ifl›€›: Bakteriler 

“Euprymna scolopes” (k›sa kuyruklu mürekkepbal›€›) ile “vibrio fischeri”
(›fl›k saçan bakteri) aras›nda karfl›l›kl› faydaya dayanan bir iliflki vard›r. Bu
bakteri, mürekkepbal›€›n›n "mantosu" alt›ndaki girintide yaflar ve bu böl-
ge “mürekkepbal›€›n›n ›fl›kl› organ›” olarak bilinir. 

Mürekkepbal›€› günlerini s›€ sularda kumlar›n alt›nda saklanarak geçirir.
Gece olup avlanmaya ç›k›nca ›fl›kl› organ›ndaki bakteri ›fl›k saçmaya bafl-
lar. Bu ›fl›k, hayvan›n gece ›fl›klar› aras›nda fark edilmemesini sa€lar ve
düflmanlar› taraf›ndan seçilmesini engeller. Bu ola€anüstü yard›mlaflma-
da karfl›l›kl› iletiflimin yan›nda, dikkat çeken baflka önemli noktalar da
vard›r. Bakterinin, ›fl›kl› organdaki de€iflik dokular›n oluflumunu nas›l et-
kiledi€ini araflt›ran bilim insanlar›, vibrio fischeri bakterisinin ›fl›kl› orga-
na yerleflmesi için mürekkepbal›€›nda özel bir dokunun bulundu€unu
keflfetmifllerdir. Bal›k, bakterinin kendi bedenine yerleflmesi için flekil de-
€ifltirmekte ve böylelikle bakterinin yaflayabilece€i uygun bir ortam haz›r-
l a m a k t a d › r .
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Otuz Metre Uza€› Ayd›nlatan Bakteri 

Geceleri avlanan fener bal›€› için etrafta herhangi bir ›fl›k olmas› çok teh-
likelidir. Ifl›k, fener bal›€›n›n düflmanlar› taraf›ndan fark edilmesine ve
kendisini gören avlar›n›n da uzaklafl›p kaçmas›na neden olmaktad›r. Bu
nedenle fener bal›€›, ay ›fl›€›n›n çok parlak oldu€u gecelerde ya da herhan-
gi bir suni ›fl›k olufltu€unda etrafta görünmemeye çal›fl›r. Havan›n karan-
l›k oldu€undan emin oldu€unda ise av›n› aramak için yola koyulur. Karan-
l›kta planktonlardan ve küçük kabuklulardan oluflan av›n› yakalayabilmek
için en büyük yard›mc›s› kendi ›fl›€›d›r. Fener bal›€›n›n sahip oldu€u par-
lak ›fl›€›n kayna€›, gözlerinin alt›ndaki organlard›r. Bu organlar ise bal›€›n
kan›na kar›flan oksijen (O2) ve flekerle beslenen ›fl›k saçan bakterilerle do-
ludur. 

Bal›k ›fl›€›n› aç›p kapatabilir ve yiyecek ararken istedi€i yöne çevirmeyi
sa€layabilir. Bakterilerin üretti€i bu ›fl›k o kadar güçlüdür ki, otuz metrelik
mesafeden bile görülebilir. Tek bir fener bal›€›ndan gelen ›fl›k küçük bir
oday› ayd›nlatmak için yeterlidir. Bu bakteriler o kadar etkili bir ›fl›k yayar-
lar ki, bal›k avlan›p öldürüldükten saatler sonra bile ›fl›k organ› parlamaya
devam eder.

Vücuda Gizlenen Ak›ll› Fenerler 

Ayn› yetene€e sahip bir baflka bakteri de “çam kozala€› bal›€›”na ›fl›k sa€-
lamaktad›r. Çam kozala€› bal›€› ad›n›, vücudunu kaplayan ve z›rha benze-
yen üst üste kapl› pullardan almaktad›r. Bakteriler, bu canl›n›n bedeninde
kendileri için uygun bir yer bulurlar. Bal›€›n sa€lad›€› olanaklarla kendile-
rine bir bar›nak ve besin malzemesi elde ederken, bal›€a geceleri avlanma-
s›na ve yolunu bulmas›na yard›mc› olan ›fl›€› sa€larlar. Ayn› dayan›flma,
bakterilerle midilli bal›€› aras›nda da görülmektedir. Midilli bal›€›n›n bo-
€az›n›n arka k›sm›nda bakteri dolu iki ›fl›k bezi bulunmaktad›r. Bal›k, bak-
terilerin yard›m›yla ›fl›€›n› gerekli zamanlarda yak›p söndürebilme ya da
tümüyle ›fl›k biçiminde görülebilme yetene€ine sahiptir. 

Bu birkaç örnekte de€indi€imiz baz› detaylar› vurgulamakta yarar görüyo-
ruz. Bakteriler bir canl›yla beraber yaflaman›n kendilerine fayda getirece-
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€ini "düflünmekte", bunun için kendilerine uygun bir canl› "seçmekte" ve
gerekti€inde onlar›n "yap›lar›nda de€ifliklikler yapmalar›n› sa€layarak" be-
denlerinde konaklamaktad›rlar. Ayn› zamanda bar›nd›klar› bu canl›lar›
korumakta, onlara çeflitli avantajlar sa€lamaktad›rlar. 

Ifl›k Üreten Denizalt› Canl›lar›

Ifl›k üreten bu canl› türleri kendi içlerinde ilginç özelliklerine göre ayr›l-
maktad›rlar. Örne€in, k›rm›z› “Comb Jelly” dokunuldu€unda parlar ve ay-
n› zamanda suya, par›ldayan ›fl›kl› taneler b›rakabilir. Bu düflmanlar›ndan
kurtulmak için kulland›€› bir flafl›rtma yöntemidir. 

Denizy›ld›zlar›, denizkestaneleri ve tüylü y›ld›zlar gibi canl›lar "dikenli
hayvanlar" olarak adland›r›l›r. Bu hayvanlar›n birço€unun derisi, savunma
amac›yla kulland›klar› keskin dikenlerle kapl›d›r. Deniz k›y›lar›nda, mer-
can kayal›klar›nda ve deniz yataklar›nda yaflarlar. Bu canl›lar da düflman-
lar›ndan korunmak için kendi ›fl›klar›n› üretirler. Parlak kollara ya da
omurgalara sahip olan bu canl›lar, kendilerine yönelen bir sald›r› an›nda
suda ›fl›k bulutlar› oluflturabilirler.

193
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Korunmak için ›fl›k üreten canl›lara bir baflka denizy›ld›z› türünü örnek
gösterebiliriz. Bu denizy›ld›z›, deniz yüzeyinin yaklafl›k 1000 m dibinde
yaflamaktad›r. Kollar›n›n ucundan parlak yeflil-mavi ›fl›klar saçar. Ifl›kl›
uyar›s›, düflmanlar›na kötü bir tad› oldu€unu bildirme amac›n› tafl›makta-
d›r. Bir baflka denizy›ld›z› türü ise kendisine sald›r›ld›€›nda parlamaya bafl-
lar ve düflman›n› uzaklaflt›rmak için kollar›ndan birini ona do€ru f›rlat›r.
Bu denizy›ld›z›n›n kulland›€› önemli bir savunma takti€idir. Kopan kolun
beyaz ›fl›k saçmaya devam etmesi düflman›n dikkatini kola yöneltir ve de-
nizy›ld›z› da bu s›rada tehlikeden uzaklaflma f›rsat› bulur. 

Sualt›ndaki Bar›naklar: Mercanlar 

Mercanlar tropikal sular›n s›€ bölgelerinde yaflayan canl›lard›r. Ölü mer-
canlar›n kireçtafl›na dönüflen iskeletlerinin zaman içinde birikmesiyle pek
çok canl›n›n bir arada yaflad›€› mercan resifleri oluflur. Bilim insanlar› ge-
nifl alanlara yay›labilen mercan resiflerini, bar›nd›rd›klar› canl› çeflitlili€i
aç›s›ndan ya€mur ormanlar›yla karfl›laflt›rmaktad›rlar. Bu karfl›laflt›rma
pek de temelsiz de€ildir, çünkü mercan resiflerinde 2.000'den fazla bal›k,
5.000 yumuflakça, 700 mercan ve say›s›z yengeç, denizkestanesi, denizy›l-
d›z› ve deniz salyangozu türü bulunmaktad›r. 
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Dünyan›n en büyük mercan resifi Avustralya'n›n kuzeydo€u k›y›lar›n›n s›-
cak ve s›€ denizlerinde yatar. Bu mercan resifinin ad› Büyük Set Resifi’dir
(Great Barrier Reef) ve s›rada€lar fleklinde yaklafl›k 340.000 km2'lik bir
alan› kaplamaktad›r, yani uzaydan dahi görülebilmektedir. 

Polipler de mercan resiflerinde yaflayan bir hayvan türüdür ve dokular›n›n
iç yüzeyindeki hücrelerde yaflayan alglerle ortak bir yaflam sürerler. Algle-
rin fotosentez yapabilmelerini sa€layan klorofil hücreleri vard›r. Algler
oksijen (O2) aç›s›ndan zengin, fakat besin aç›s›ndan fakirdirler. Di€er bit-
kiler gibi algler de nitrata (NO3) ve fosfata (PO4) ihtiyaç duyarlar. ‹flte bu
noktada iki canl› aras›ndaki ortak yaflam›n önemi ortaya ç›kar. Tek bafl›na
kalsa yaflayamayacak olan bu canl›lar, birliktelikleri sayesinde eksiklikleri-
ni tamamlayarak yaflamlar›n› sürdürebilmektedirler. 

Polip dokular›nda yaflayan algler, yaflamalar› için gerekli olan nitrojen gi-
bi maddeleri poliplerden elde etmifl olurlar. Ayn› zamanda güvenli bir ba-
r›na€a s›€›narak düflmanlar›ndan korunurlar. Buna karfl›l›k polipler algle-

Mercan 
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rin fotosentez yaparak ürettikleri besinin bir bölümünü al›rlar. Bu flekilde
polipler, kireçtafl›ndan meydana gelen iskeletlerini infla etmek için ihtiyaç
duyduklar› enerjiyi elde etmifl olurlar. 

Di€er ortak yaflayan bütün canl›larda oldu€u gibi, poliplerle algler aras›n-
daki ortak yaflamda da her iki canl›n›n bütün ihtiyaçlar› en rahat flekilde
karfl›lanmaktad›r. E€er bu besin zincirinin tek bir halkas› bile ortadan kal-
karsa birçok baflka tür de yok olabilir. Mercanlar› yok etmek, ormandaki
a€açlar› kesmeye benzer. 

Mercanlar hareketsiz canl›lar olduklar›ndan üreyebilmek için farkl› bir
yol izlerler. Difli mercan yumurtalar›n› tek tek d›flar› b›rak›rken, farkl› yer-
de bulunan erkek mercan da spermlerini suya b›rak›r. Ayn› anda milyon-
larca mercan bu ifllemi yaparken suda bir araya gelen yumurtay› sperm
döller ve döllenmifl yumurta ak›nt›larla sürüklendikten sonra kendisine
uygun buldu€u bir noktaya yap›flarak oradan büyümeye bafllar.

Mercan resifleri
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Akrep Bal›klar›n›n Kamuflaj› 

Akrep bal›klar›n› içinde bulunduklar› ortamdan ay›rt etmek son derece
güçtür. Akrep bal›klar› ›l›man ve tropik kuflaktaki deniz yata€›nda yaflar ve
hiçbir zaman aç›k denize ç›kmazlar. Bu bal›klar etoburdurlar ve küçük ba-
l›klar› yerler. Gö€üs bölgelerindeki yüzgeçler, düflmanlar›n› engellemek
için kulland›klar› mükemmel silahlard›r. Akrep bal›€› son derece renkli bir
görünüme sahiptir, ama içinde yaflad›€› mercanlar da çok renkli oldu€un-
dan kolayl›kla saklanabilme imkân› bulur ve av olma riskini azalt›r. Bu
özelli€i onun av›na rahatl›kla yaklaflmas›na da olanak verir. 

Akrep bal›klar›nda oldu€u gibi, denizalt› canl›lar›n›n pek ço€unu yaflad›k-
lar› ortam›n içinde ay›rt etmek mümkün de€ildir. Bu canl›lar›n varl›€› an-
cak hareket ettiklerinde anlafl›l›r. Denizalt›nda kusursuz bir flekilde ka-
mufle olan canl›lar bu renkleri kullanarak avlan›r, ürer ve mesajlar gönde-
rirler. 

Kamuflaj konusunda usta olan akrep bal›€›
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Aterina Bal›klar›n›n Tehlikeli Yolculu€u

Aterina bal›klar›, di€er bal›klardan farkl› olarak, yumurtalar›n› karada top-
ra€›n içine gömerler, çünkü yumurtalar› ancak böyle bir ortamda geliflebi-
lir. Bununla birlikte aterinalar için karaya k›sa süreli€ine bile ç›kmak ölüm
riski tafl›maktad›r. Bu tehlikeye ra€men karaya ç›karlar, çünkü nesillerini
sürdürmenin tek yolu budur. 

Bu bal›klar en uygun zaman ve koflullarda karaya ç›karlar. Aterinalar yu-
murtalar›n› kuma gömmek için dolunay vaktini beklerler, çünkü dolunay
oldu€unda dalgalar kabararak tüm kumsal› kaplar. Aterina bal›klar›, yakla-
fl›k üç saat süren denizin kabarma vaktini kollay›p onlar› k›y›ya ulaflt›racak
olan en yüksek dalgan›n içine kendilerini atarlar. Karaya bu yolla ç›kmay›
baflaran difli aterinalar suyun d›fl›nda kald›klar› bu k›sac›k zaman aral›€›n-
da, ustaca k›vr›l›p bükülerek kumun yaklafl›k 5 cm derinli€ine yumurtala-
r›n› b›rak›rlar. 

Ancak tehlike bununla bitmez. Aterina bal›klar› geri dönebilmek için, de-
niz geri çekilmeden önce yumurtalar›n› kuma gömmek zorundad›rlar.
Geri çekilme vaktini kaç›rmalar› durumunda karada kal›p yaflamlar›n›
kaybedeceklerdir. Görüldü€ü gibi bu bal›klar, yumurtalar›n›n en sa€l›kl›
flekilde geliflebilmesi için büyük bir fedakârl›kta bulunmakta ve çok büyük
bir riski göze almaktad›rlar. Bunu yaparken de son derece ak›lc› hareket
etmektedirler. 

"Dört Gözlü" Bal›€›n Muhteflem Optik Tasar›m› 

Denizde yüzerken suyun içinde gözümüzü açt›€›m›zda çevremizdeki her
fleyi bulan›k görürüz. Çünkü atmosfer ortam›nda görmeye uygun olan gö-
zümüz için su farkl› bir ortamd›r. Benzer bir mant›kla düflünüldü€ünde,
içinde bulundu€u ortamdan d›flar›ya ç›kar›lan bir bal›€›n da atmosfer or-
tam›nda bulan›k bir görüfle sahip olaca€› tahmin edilebilir. Ancak Güney
Meksika'dan Güney Amerika'n›n kuzeyine kadar olan nehirlerde ve göl-
lerde yaflayan bir bal›k türü, suyun hem içinde hem de d›fl›nda son derece
iyi görebilmektedir. Anableps adl› bu bal›k daha çok "dört gözlü bal›k"
olarak tan›n›r. Bu bal›k türü, suyun d›fl›n› net olarak görmesinin yan› s›ra
havadaki nesnelere bile odaklanabilmektedir. 
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Dört gözlü bal›€›n gerçekte iki gözü bulunmaktad›r. Ancak her göz, her
biri kendi odak uzakl›€›na sahip iki yar›m küreden oluflmufltur. Dört göz-
lü bal›klar›n ayn› anda iki farkl› görüfl özelli€ine sahip olmalar›n› sa€layan
da bu özellikleridir. Bal›k su yüzeyinin biraz alt›nda yüzerken su yüzeyinin
üzerinde kalan gözbebekleri havay› taramakta, bu arada suyun alt›nda ka-
lan alt gözbebekleri de sualt›ndaki dünyay› incelemektedir. Böylece hem
uçan hem de yüzen canl›larla beslenebilmekte ya da onlardan gelebilecek
tehlikelerden kaçabilmektedir. 

Gözün içerisinde yer alan iki ayr› odak bal›€›n iki ayr› görüntü almas›na
imkân tan›r.

Pigment içeren benekli bir doku band› ve bunun hemen üzerinde bulu-
nan gözle görülebilir irisler her bir gözü su çizgisinde ortadan ikiye böler
ve birisi suyun üzerinde, di€eri suyun alt›nda olan iki adet gözbebe€i olufl-
turur. Yukar›dan bak›ld›€›nda irisler, d›flar› f›rlayan gözlerin içerisinde ha-
vada duran parmaklara benzemektedirler. 

Dört gözlü bal›k
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Dört gözlü bal›k, uçan böcekleri yakalayabilmek için havaya z›playabilir
ya da yüzen yarat›klar› avlamak için suyun dibine dalabilir. Ancak daha
çok k›y›ya yak›n s›€ sularda gezinerek kabuklular›, algleri ya da suyun üs-
tündeki ince yüzeye tak›lan böcekleri yakalar. 

Bilim insanlar› dört gözlü bal›klar›n suya oranla havay› daha çok kullan-
d›klar›n› tespit etmifllerdir, çünkü havada, sudaki görüfl sistemiyle karfl›-
laflt›r›ld›€›nda daha uzaktaki ve daha küçük nesneleri görebilmektedirler.
Ancak bal›k, beslenmek ve di€er canl›lara yem olmamak için s›k s›k dal-
maktad›r. 

Bal›klar›n Özenle Yapt›€› Yuvalar›

Bal›klar›n da yuva yapt›klar› pek bilinmez. Ancak flafl›rt›c› say›da çok tatl›
su bal›€› gölcüklerin, göllerin ya da ›rmaklar›n dibinde yuvalar kurar. Bu
yuvalar genellikle çak›llar›n ya da kumun içinde aç›lan bir çukur fleklinde-
dir. Örne€in som bal›klar› ve alabal›klar, yumurtalar›n› bu açt›klar› çuku-
ra koyduktan sonra çukuru kapat›r ve yumurtalar› kendi kendilerine çat-
lamaya b›rak›rlar. Yumurtalar aç›k bir yuvada savunmas›z kald›klar›nda
ise ebeveynlerden biri ya da ikisi nöbet tutar. Birçok bal›k türünde yuva-
n›n yap›lmas›n› ve yumurtalar› gözetlemeyi erkek tek bafl›na üstlenir.

Bal›klar›n baz›lar›n›n yuvalar› ise daha kapsaml›d›r. Kuzey Amerika ve Av-
rupa boyunca gölcük ve nehirlerde bulunan erkek üç dikenli bal›klar, bir-
çok kuflunkinden çok daha özenle haz›rlanm›fl yuvalar yaparlar. Bu bal›k
türü, su bitkilerinin parçalar›n› toplar, böbreklerinden salg›lanan yap›flkan
bir s›v›y› f›flk›rtarak bitki parçalar›n› birbirlerine yap›flt›r›r. Yuvaya uzun ve
düzgün bir y›€›n biçimi vermek için de çevresinde sürtünerek yüzer. Son-
ra bu y›€›n›n ortas›ndan h›zla geçerek, ön ve arka girifli olan ve aras›ndan
su akan bir tünel oluflturur. Bir difli yuva alan›na girdi€inde, dikenli bal›k
onu etkilemek için zikzak fleklinde bir dans yapar. Difliyi tünel fleklindeki
yuvas›na götürür ve burnuyla yuvan›n giriflini iflaret eder. Difli yumurtala-
r›n› b›rakt›ktan sonra, erkek yumurtalar› döllemek için yuvan›n ön giriflin-
den içeri girer ve difliyi arka ç›k›fltan d›flar› iter. Yuva birkaç difli taraf›ndan
yumurtayla dolduruldu€unda erkek nöbet tutar ve tünelin içine tatl› su
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ak›fl›n› sa€lar. Ayr›ca yuvan›n k›r›l›p giden bölümlerini onar›r. Yumurtalar
çatlad›ktan sonra birkaç gün daha nöbet tutmaya devam eder. Daha son-
ra alt k›sm›n› yavru dikenli bal›klar için "çocuk odas›" olarak b›rakt›€› yu-
van›n tepesini kopar›r. 

(Konu ile ilgili videoyu seyretmek için lütfen bkz. http://www.arki-
v e . o r g / t h r e e - s p i n e d - s t i c k l e b a c k / g a s t e r o s t e u s - a c u l e a t u s - a c u l e a t u s / v i d e-
o-ac09b.html)

Üremek ‹çin Uzun Yollar Kat Eden Bir Di€er Canl›: Gri Balina 

Her y›l Aral›k ve Ocak aylar›nda gri balina Kuzey Buz Denizi'nden yola
ç›kar ve Kuzey Amerika'n›n güneybat› sahillerinden geçerek Kaliforni-
ya'ya do€ru yüzer. Amac› do€urmak için ›l›k sulara ulaflmakt›r. Gri balina
bu yolculu€u s›ras›nda hiçbir fley yemez. Ancak önceden tedbirini alm›fl
ve uzun yaz günleri boyunca, kuzeyin besin yönünden zengin sular›nda-
ki yiyeceklerle kendine enerji depolam›flt›r. Gri balina, Bat› Meksika'n›n
tropikal sular›na ulafl›r ulaflmaz do€um yapar. Yavrular annelerinin sütüy-
le beslenir ve ya€ takviyesi yaparlar. Böylece di€er gri balinalarla birlikte
Mart ay›nda Kuzey Denizi'ne do€ru yapacaklar› göç için enerji ve güç de-
polarlar. 

Üç dikenli bal›k (üstteki: difli, alttaki: erkek)
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Papa€an Bal›€›n›n Uyku Tulumu 

Papa€an bal›klar› özellikle geceleri, kendi ürettikleri jelatinimsi bir madde
ile tüm vücutlar›n› kaplarlar. Amaçlar› geceleri kendilerini d›fl etkenlerden
korumakt›r. Bu madde hem bal›€› geceleri aktif olan ve ciddi bir tehlike
yaratan düflmanlar›ndan korur hem de onun için adeta bir kamuflaj mal-
zemesi olur ve gizlenmesini sa€lar.

Bu jelatinimsi k›l›f önce solungaç bofllu€unun üst kenar›ndaki salg› bezin-
den nefes al›p verirken salg›lan›r. Bir süre sonra bu k›l›f bal›€›n tüm vücu-
dunu sarar. Bir fleffaf uyku tulumunu and›ran k›l›f›n en önemli fonksiyo-
nu, bal›€› en büyük düflmanlar›ndan olan müren bal›klar›na karfl› koruma-
s›d›r. Mürenler ola€anüstü hassas bir koku alma yetene€ine sahiptirler ve
avlar›n› bu yetenekleri sayesinde bulurlar. Fakat bu koruyucu k›l›f sayesin-
de müren, papa€an bal›€›n›n kokusunu alamaz ve yan›ndan geçerken av›-
na çarpsa bile onu fark edemez. 

Somon Bal›klar›n›n fiafl›rt›c› Yön Tayin Sistemleri 

Kuzey Amerika'n›n Bat› k›y›lar›ndaki nehirlerde dünyan›n en ilginç göç-
menlerinden biri olan somon bal›klar› yaflar. Somonlar türlü zorluklara
gö€üs gererek nehirler ve vadiler aflarlar. 

Somon bal›klar›n›n yaflamlar›, bir nehrin ya da derenin yukar› k›s›mlar›n-
da b›rak›lan, döllenen ve üstleri çak›l tafllar›yla (bazen de kumla) kaplanan

Papa€an bal›€›
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yumurtalarla bafllar. Somonlar yumurtalar›n› ço€unlukla yaz sonu ya da
sonbaharda akarsularda b›rak›rlar. Kuluçka dönemi bittikten sonra, ge-
nellikle k›fl sonunda yumurtalardan minik yavrular ç›kar. Yavrular›n kar›n-
lar›n›n alt›nda, geliflmeleri için ilk aflamada gerekli olan besini içinde bu-
lunduran yumurta sar›s› bir kese vard›r. Yavrular ilk dönemlerinde çak›l
tafllar›n›n alt›nda saklan›rlar ve yumurta sar›s› keselerini tamamen tüke-
tinceye kadar y›rt›c› hayvanlara karfl› korunurlar. 

Birkaç hafta sonra somonlar akarsuyun içinde kendilerine yiyecek araya-
bilecek büyüklü€e ulafl›rlar. Yaklafl›k bir y›l boyunca akarsuyun içinde ya-
flamay› sürdürürler ve bu arada giderek büyürler. 

Somonlar hem tatl› hem de tuzlu suda yaflayabilirler. Bal›€›n yapaca€› mu-
cizevi yolculuk için bu özellik neredeyse bir zorunluluktur. 

Bahar geldi€inde binlerce somon nehir yata€› boyunca göç etmeye bafllar. 

Yavrular›n göçe bafllamalar› türlerine göre de€ifliklik gösterir. Örne€in,
pembe renkli somon bal›€› yavrular› yumurtadan ç›kar ç›kmaz denize
do€ru göç etmeye bafllar. Kimi türler; örne€in köpek somonlar›, birkaç
hafta beslendikten sonra, Kral ve Atlantik somonlar› ise akarsularda bir ile
üç y›l aras›nda de€iflen geliflim sürelerini tamamlad›ktan sonra denizlere
aç›l›rlar. 

Genç somon bal›klar› hayatlar›n›n ilk göçlerinde içinde bulunduklar› ›r-
makta ak›nt› boyunca ilerlerler. Denize do€ru yapt›klar› yolculukta ça€la-
yanlar, kirli sular ve kendilerini avlamak isteyen büyük bal›klar gibi türlü
tehlikelerle karfl› karfl›ya gelirler. Bunlar› atlat›p denize ulaflanlar ilk göçle-
rini tamamlam›fl olurlar. Haftalar boyunca sürecek olan bu yolculuklar›-
n›n sonunda somonlar hedefleri olan Pasifik Okyanusu'na ulafl›rlar. De-
nizlerde birkaç y›l geçirdikten sonra iyice geliflip üreme olgunlu€una eri-
flenler ise do€duklar› yere dönecekleri yeni bir göçe bafllarlar.

Somonlar y›llar önce denize varmak için geçtikleri nehir yata€›nda, flimdi
tam ters yönde, yani ak›nt›ya karfl› yüzmeye bafllarlar. Karfl›lar›na ç›kan
hiçbir engel onlar› y›ld›rmaz. fielalelerle karfl›laflt›klar›nda suyun içinden
yukar› z›playarak yollar›na devam ederler. Üç metrelik engelleri dahi z›p-
layarak aflabilirler. 
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Somonun dönüfl yolculu€unun sonundaki hedefi, yumurtadan ç›kt›€› yer-
dir. Çünkü somonlar yumurtlamak için do€duklar› ›rmak yata€›na gider-
ler. Atlantik somonlar› söz konusu göçü her sene yinelerken, di€er türler
ömürleri boyunca sadece bir kere göç ederler. Burada k›saca özetledi€i-
miz bu güç yolculukta daha birçok zorlu nokta vard›r. 

Bunlardan ilki, bal›€›n kat etmesi gereken mesafenin uzunlu€udur. Aç›k
denizlerde seyreden somonlar›n amaçlar›na ulaflmalar› için binlerce kilo-
metre yüzmeleri gerekmektedir. Örne€in, Atlantik somonlar›n›n büyük
k›sm› yaklafl›k 4.000 kilometrelik bir mesafe kat ederler. Köpek somon ba-
l›€› sonbahardaki yumurtlama döneminde, 3.200 kilometreden fazla yü-
zer. Bir k›rm›z› somon da 1.600 kilometreden daha fazla yol kat eder. 

Dikkat çeken bir di€er nokta ise somonlar›n yapt›klar› ideal zamanlama-
d›r. Somonlar uzun yolculuklar›n› tam yumurtlama dönemlerine denk ge-
tirecek flekilde planlarlar. Örnek olarak Atlantik somonlar›n› verebiliriz.
Bu tür, günde ortalama 6-7 kilometre yüzerek gidece€i yere ulafl›r; ilkba-
har›n sonunda bafllad›€› göçünü sonbahar aylar›n›n sonuna do€ru ta-
mamlam›fl olur. 

Okyanusun Derinliklerindeki Fiberoptik Tasar›m 

“Rossella Racovitzae” adl› su süngeri bitkisi, insano€lunun en yeni tekno-
lojilerde kulland›€› fiberoptikten yap›lm›fl uzant›lara sahiptir. Fiberoptik,
›fl›€› iletmede çok etkili bir malzemedir. Lazer ›fl›nlar›n›n fiber optik kab-
losundan geçirilmesiyle elde edilen iletiflim imkânlar›, normal malzeme-
den yap›lm›fl kablodakilere göre ola€anüstü bir art›fl gösterir. Öyle ki, saç
teli kal›nl›€›ndaki yüz tane fiberoptik kablonun yan yana getirilmesiyle
oluflan kablo kesitinden 40.000 ayr› ses kanal› geçirilebilmektedir. An-
tarktika k›y›lar›n›n derinliklerinde yaflayan bu sünger türü, fotosentez ya-
pabilmek için ihtiyac› olan ›fl›€›, fiberoptikten yap›lm›fl olan diken flekilli
uzant›lar› sayesinde kolayca toplamakta ve çevresi için de bir ›fl›k kayna€›
haline gelmektedir. Bu sayede hem kendisi hem de onun ›fl›k toplama ye-
tene€inden faydalanan baflka canl›lar hayatta kalabilmektedir. Ayn› or-
tamda yaflayan tek hücreli yosunlar da bu süngere yap›flmakta ve yafla-
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malar› için gereken ›fl›€› elde etmektedirler. Antarktika k›y›lar›n›n 100-
200 m derinliklerinde, kal›n buz kütlelerinin alt›nda neredeyse zifiri ka-
ranl›k denebilecek bir ortamda yaflayan bir canl› için günefl ›fl›€›n› yakala-
mak, hayat›n› sürdürebilmesi aç›s›ndan son derece büyük bir önem tafl›r.
Bu sorunu, ›fl›€› en etkili flekilde toplayan fiberoptik sayesinde çözülebil-
mektedir. 

Bilindi€i gibi fiberoptik teknolojisi son yüzy›l›n en ileri teknolojilerinden
biridir. Japon mühendisler bu teknolojiyi, günefl ›fl›€›n› gökdelenlerin ›fl›k
almayan bölümlerine aktarmada kullan›rlar. Gökdelenlerin çat›s›na yer-
lefltirilen dev mercekler günefl ›fl›€›n› fiberoptik ileticilerin ucuna odaklar
ve fiber iletkenler arac›l›€›yla günefl ›fl›€› binan›n en karanl›k noktalar›na
kadar ulaflt›r›l›r. 

Yüksek teknolojiye sahip endüstrilerde imal edilen fiberoptik maddesinin
böyle bir ortamda bu canl› taraf›ndan 600 milyon y›ldan beri kullan›lma-
s› bilim insanlar›n› hayrete düflürmektedir. Washington Üniversitesi'nde
mekanik mühendisi olan Ann M. Mescher bu gerçe€i flöyle ifade etmek-
tedir: “Bu fiberleri düflük ›s›larda, böylesine eflsiz mekanik ve mükemmel
optik özelliklerle üreten bir canl›n›n var olmas› ola€anüstü etkileyicidir.”
Washington Üniversitesi'nde profesör ve ayn› zamanda metalurji mühen-
disi olan Brian D. Flinn ise bu süngerdeki üstün yap›y› flu flekilde tarif et-
mektedir: “Bu önümüzdeki iki ya da üç sene içinde (insanlar›n) teleko-
münikasyona geçirecekleri türden bir fley de€il. Bu önümüzdeki yirmi y›l-
da ortalarda görülemeyecek bir fley.”  

Fiberoptikten yap›lm›fl uzant›lara sahip sünger bitkisi
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‹€neli Istakozlar›n Göçleri 

Binlerce hatta on binlerce km uzakl›ktaki bölgelere göç eden canl›lar›n bu
yolculuklar›n mesafesini nas›l tam hesaplad›klar›, nas›l olup da tam yolcu-
luklar›na yetecek kadar besin depolad›klar›, rotalar›n› neden flafl›rmad›kla-
r›, gittikleri yerde hava koflullar›n›n daha iyi olaca€›n› nas›l bildikleri, kimi
zaman hiç görmedikleri halde yollar›n› nas›l bulduklar› gibi sorular, insan-
lar›n kesin olarak yan›tlayamad›klar› türden sorulard›r. 

Göç eden bir canl› türü olan i€neli ›stakozlar›n bu imkâns›z gibi görünen
süreçleri nas›l baflard›klar›n› incelersek, belki bu sorular›n en az›ndan bir
k›sm›n› yan›tlayabilecek bilgilere ulaflabiliriz. ‹€neli ›stakozlar Florida k›-
y›lar› ve Bahama çevresindeki mercan kayal›klar›nda yaflarlar. Hava flartla-
r›n›n de€iflmesiyle birlikte kayal›klardaki yuvalar›n› b›rak›p deniz alt›nda
toplanmaya bafllarlar. Yumurtlamak için daha s›cak ve güvenli olan derin-
lerdeki sulara do€ru yapacaklar› göç için haz›rl›k yaparlar.

Göçe haz›rlanan ›stakozlar›n her biri, yap›flkan›ms› antenleriyle önlerin-
deki ›stakozun arkas›na tutunur ve tek s›ra olufltururlar. Oluflturulan her
s›rada yaklafl›k elli tane ›stakoz bulunur. Istakozlar›n tek s›ra halinde hare-
ket etmelerinin önemli sebepleri vard›r. Öncelikle bu hareket suyun sü-
rükleme etkisini azalt›r ve daha az güç harcayarak daha h›zl› hareket etme-
lerini sa€lar. Ayr›ca hiçbir gizlenme yeri olmayan aç›k kum ovalar› boyun-
ca hareket eden ›stakozlar karfl›lar›na ç›kan tehlikelere karfl› daha etkili bir
koruma sa€lam›fl olurlar. Göç eden ›stakoz sürüleri düflmanlar› taraf›ndan
sald›r›ya u€rad›klar›nda, yapt›klar› s›ray› bozar ve k›skaçlar› d›flar›da ola-
cak flekilde yeni bir s›ra oluflturarak kendilerini savunurlar. 

‹€neli ›stakozlar
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Göç eden yetiflkinler k›y›ya yak›n yerlerde yumurtalar›n› b›rak›rlar. Yu-
murtadan ç›kan larvalar deniz ak›nt›lar›yla tekrar derinlere tafl›n›r ve dip-
te yerleflirler. Yavrular yetiflkin hale geldiklerinde ayn› döngü tekrar bafllar
ve tek s›ra halinde dizilerek göç ederler. 

Denizin Göz Kamaflt›r›c› Mücevherleri: ‹nciler 

‹ncilerin oluflum aflamalar› hayranl›k uyand›r›c›d›r. ‹ncileri genellikle “in-
ci midyesi” denilen ve pek çok türü bulunan istiridyeler üretirler. Bu isti-
ridyelerin kabuklar›n›n dirençleri oldukça yüksektir. Aç›lmas› son derece
zor olan d›fl kabuklar›n›n kalsiyum karbonat (CaCO3) esasl› olan bileflimi
birçok düflman için de cayd›r›c›d›r. Kalsiyum karbonat ayn› zamanda isti-
ridyenin inciyi oluflturmas›nda da önemli bir rol oynamaktad›r. 

‹stiridyeler içlerine kum, çak›l ya da zarar verecek di€er parazit organiz-
malar girdi€inde bundan rahats›z olurlar. Bu gibi durumlarda bir korun-
ma yöntemi olarak bu davetsiz misafiri izole eder ve üzerini sedefle kapla-
maya bafllarlar. ‹flte bu kaplama ifllemi incinin oluflumundaki ilk aflamad›r.
‹stiridyenin içine giren yabanc› cisimler incilerin oluflmas› için bir çekir-
dek görevi görürler. Y›llar boyunca bu çekirdek maddenin üstü ince kalsi-
yum karbonat katmanlar›n›n üst üste gelmesiyle kaplanacakt›r. 

‹nci midyesinde oluflmufl bir inci tanesi
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Denizalt›nda ‹lginç Bir Canl›: Nudibranch 

Çok ilginç görünümlere ve ola€anüstü renklere sahip olan nudibranch,
kabu€u olmayan bir salyangoz türüdür. Son derece göz al›c› renkleri olan
bu canl›lar denizalt›n›n en ilgi çekici canl›lar›ndand›r. Bu salyangoz
oldukça yumuflak bir bedene sahiptir. Bu d›fl görünüm pek çok canl› için
son derece cazip olmas›na ra€men çok az hayvan nudibranchlarla besle-
nir. Çünkü nudibranchlar›n çarp›c› renkleri onlar›n çok zehirli olduklar›-
n› düflmanlar›na haber verir.

Bu deniz salyangozu türü, kuvvetli bir zehir tafl›yan "›s›rgan hücreleri"ne
sahiptir. Nudibranchlar bu "›s›rgan hücreleri" sayesinde düflmanlar›ndan
kolayl›kla korunurlar. Ancak daha da ilginci, bu hücreleri kendilerinin
üretmemesidir. Nudibranchlar “hyroid” denen canl›larla beslenir ve onla-
r› sindirim sistemlerinde ö€ütmezler. Bu hayvanlar nudibranch›n sindi-
rim sistemi içinde koruyucu mukusla kaplan›r ve ›s›rgan hücre olarak ona
bir tür koruma sa€larlar.

Nudibranch
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Denizatlar›n›n ‹lginç Özellikleri 

Denizatlar› d›fl görünümleri ve son derece özel bir tasar›ma sahip olan ge-
nel yap›lar› itibariyle dikkat çekici canl›lard›r. Boylar› 4 - 30 cm aras›nda
de€iflen denizatlar› genellikle k›y› fleridinde, yosunlar›n ve di€er bitkilerin
aras›nda yaflarlar. Sahip olduklar› koruyucu kemiksi bir z›rh onlar› tehlike-
lerden korur. Z›rh o kadar sa€lamd›r ki, kurumufl, ölü bir denizat›n› eliniz-
le k›rman›z neredeyse imkâns›zd›r.

Denizat›n›n bafl›, vücuduna dik aç›yla yerlefltirilmifltir. Baflka hiçbir bal›k-
ta bu özelli€e rastlamak mümkün de€ildir. Denizatlar› vücutlar› dik olarak
yüzer, bafllar›n› da yukar›ya ve afla€›ya hareket ettirebilirler. Ancak baflla-
r›n› iki yanlar›na do€ru hareket ettiremezler.

Bu s›n›rlama di€er canl›larda olsayd›, görme aç›s›ndan önemli bir prob-
lem oluflturabilirdi. Ancak denizatlar›n›n sahip olduklar› özel vücut tasar›-
m› böyle bir problemin yaflanmas›na izin vermez. Denizatlar›n›n gözleri
birbirinden ba€›ms›z, her yöne serbestçe hareket edebilecek ve dönerek
her taraf› rahatl›kla seyredebilecek flekilde tasarlanm›flt›r. Bu yüzden kafa-
lar›n› iki yana çeviremeseler bile etraflar›n› rahatl›kla görebilirler. 

En yavafl yüzen bal›klar olarak denizatlar›n›n yüzmeleri de çok özel bir sis-
tem sayesinde gerçekleflir. Yüzme keselerinde bulunan bir tür gaz›n mik-
tar›nda gereken de€ifliklikleri yaparak suda rahatl›kla yükselip alçal›rlar.
Denizat›, e€er bu kesesi zarar görür ve az miktarda bile olsa gaz kaybeder-
se denizin dibine batar. Bu ise denizat› için ölüm demektir. Yüzme kese-
sindeki gaz›n miktar› çok hassas biçimde ayarlanm›flt›r ve herhangi bir de-
€ifliklik hayvan›n ölümüne neden olmaktad›r. 

Bu canl›lar›n en flafl›rt›c› yönü ise erkek denizat›n›n do€um yapmas›d›r.
Erkek denizat› karn›n›n alt k›sm›nda, z›rh tabakas›n›n olmad›€› bölgede,
genifl bir keseye ve bunun üzerinde de yar›€a benzer bir aç›kl›€a sahiptir.
Difli, yumurtalar›n› do€rudan bu keseye yerlefltirir. Erkek ise burada biri-
ken yumurtalar› döller. Yumurtalar›n b›rak›ld›€› kesenin iç k›sm›ndaki de-
ri bir süre sonra sünger gibi olur ve yumurtalar›n beslenmelerinde önem-
li bir rol oynayan kan damarlar›yla dolar. Bir ila iki ay sonra denizat› yav-
rular› keseden ç›kar. 
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6. Bölüm
Su ve Küresel

Isınma
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Su ve Küresel Is›nma 

Küresel Is›nma Nedir?

Atmosferdeki karbondioksit (CO2) ve ›s›y› tutan di€er gazlar›n miktar›n-
daki art›fla ba€l› olarak gezegenin tamam›nda bir ›s› art›fl› olaca€› art›k yay-
g›n kabul gören bir görüfltür. Bu ›s›nma suyun küresel da€›l›m›nda da ön-
ceden tahmin edilemeyen bir durum yaratmaktad›r. Sera etkisi yapan gaz-
lar, tek yönlü bir filtre gibi, günefl enerjisinin atmosfere girifline izin ver-
mekte, fakat uzaya yans›yan uzun dalga ›fl›nlar›n› tutarak hapsetmektedir.
Bunun sonucu olarak dünyan›n ›s›s›n›n yükselmesi ve suyun deniz, hava
ve kara aras›ndaki devriyle oluflan su döngüsünün büyük ölçüde de€iflme-
si beklenmektedir.

‹klimbilimcilerin tahminlerine göre, ›s›y› tutan gazlar›n yo€unlu€unda,
endüstrileflme öncesi döneme k›yasla görülebilecek yaklafl›k iki kat yükse-
lifl, dünyan›n ›s›s›n› 1,5-4,5 oC art›racakt›r. Is›nan hava hem buharlaflma-
n›n hem de ya€›fllar›n bugüne nazaran % 7-15 oran›nda artmas›na neden
olacakt›r. Ya€›fllar›n düzeni de€iflecek, baz› bölgeler daha çok, baz›lar› ise
daha az ya€›fl alacakt›r. Kas›rgalar›n ve muson ya€murlar›n›n fliddetlen-
mesi, okyanuslar›n ›s›nmas› ve kutuplardaki buzullar›n erimesiyle deniz
seviyesinin yükselmesi beklenmektedir. 

Küresel ›s›nma, gelece€in geçmiflteki olaylara bak›larak tahmin edileme-
yece€ine iyi bir örnektir. ‹klimin ileride nas›l olaca€›n› kesin olarak bilebil-
mek mümkün de€ildir. ‹klim konusundaki tüm tahminler, görülmesi
muhtemel genel de€ifliklikler konusunda uzlaflmaktad›r. Ancak bölgesel
ve yerel ölçekte tam olarak hangi süreçlerin ne zaman oluflaca€› konusun-
da yeterince hassas bilgiler veremezler. Bu belirsizlik ortam›nda, yar›m
yüzy›l ya da biraz daha fazla süre kullan›lmas› beklenen barajlar, göletler
ve sulama sistemleri planlamak giderek güçleflmektedir. Su kaynaklar› ba-
k›m›ndan riskli düzeylerde bulunan ve ileride daha az ya€›fl almas› bekle-
nen bölgelerin, süresiz bir su k›tl›€› dönemine girme tehlikesi içinde olma-
lar› durumu iyice zorlaflt›rmaktad›r.

Toplumvesu  14/10/11  21:09  Page 215



216

Küresel Is›nman›n Nedenleri 
Do€al Nedenler

Güneflin Etkisi: ESA (European Space Agency - Avrupa Uzay Ajans›) bi-
lim insanlar›ndan Pàl Brekke, iklimbilimcilerin uzun süredir günefl benek-
lerinin 11 y›ll›k döngüsel hareketini ve güneflin yüzy›ll›k süreçler içindeki
parlakl›k de€iflimini incelediklerini belirtmektedir. Bunun sonucunda gü-
neflin manyetik alan›n›n ve günefl rüzgâr›n›n, günefl sisteminde kozmik ›fl›-
malara karfl› bir kalkan görevinde oldu€u görülmüfltür. Güneflin aktivite-
sindeki de€iflimlerle zay›flayabilen bu kalkan kozmik ›fl›malar› geçirmek-
tedir. Kozmik ›fl›malar›n fazlalaflmas› bulutlanmay› art›rmakta, güneflten
gelen radyasyon oran›n› de€ifltirerek küresel s›cakl›k art›fl›na neden ol-
maktad›r.

Güneflten gelen ultraviyole (UV) ›fl›n›m ayn› zamanda kimyasal reaksi-
yonlar›n olufltu€u (ve dolay›s›yla atmosferin tamam›n› etkileyen) ozon ta-
bakas› üzerinde de de€iflikli€e yol açabilecek niteliktedir. 

Dünyan›n Presizyon* Hareketi: S›rp bilim insan› Milutin Milankoviç,
1930 y›l›nda, dünyan›n günefl çevresindeki yörüngesinin her doksan befl
bin y›lda biraz daha bas›klaflt›€›n› göstermifltir. Ayr›ca her k›rk bir bin y›l-
da dünyan›n ekseninde do€rusal bir kayma ve her yirmi üç bin y›lda ise
dairesel bir sapma bulundu€unu belirtmifltir. Günümüz bilim insanlar›n›n
birço€u dünyan›n bu hareketlerinden dolay› zaman zaman so€uk dönem-
ler yafland›€›n› ve bu so€uk dönemler içinde, yüz bin y›ll›k periyotlarda on
bin y›l süreyle s›cak dönemler geçirdi€ini bildirmektedir. Bu durum da
dünyan›n do€al ›s›nmas›n›n bir nedenidir.

El Niño'nun Etkisi: "Güney sal›n›m› s›cak olay›" olarak tan›mlanabilecek
olan El Niño hareketi, 1990-1998 y›llar›nda, tropikal do€u Pasifik Okya-
nusu'nda deniz yüzeyi s›cakl›klar›n›n normalden 2-5 ºC daha yüksek ol-
mas›na yol açm›flt›r. Özellikle 1997 ve 1998 y›llar›ndaki rekor düzeyde yü-
zey s›cakl›klar›n›n oluflmas›nda, 1997-1998 kuvvetli El Niño hareketleri-

*      Presizyon: Dünyan›n yapm›fl oldu€u topaç hareketi.
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nin etkisinin büyük oldu€u kabul edilmektedir. 1998'de meydana gelen
çok kuvvetli El Niño, bu y›l›n rekor düzeydeki küresel ›s›nmas›n›n ana
unsuru olarak de€erlendirilebilir.

Yapay Nedenler   

Fosil Yak›tlar: Kömür, petrol ve do€algaz günümüzde dünyan›n enerji ih-
tiyac›n›n yaklafl›k % 75’lik bölümünü sa€lamaktad›r. Yap›lar›nda karbon
(C) ve hidrojen (H) elementlerini bulunduran bu fosil yak›tlar uzun sü-
reçler içerisinde oluflmakta, buna karfl›l›k çok çabuk tüketilmektedir.
Dünyan›n belirli bölgelerinde toplanm›fl bu yak›tlar›n günümüz teknolo-
jisiyle “yaklafl›k % 37,5’inin” ç›kar›lmas› imkâns›z; di€er “yaklafl›k %
37,5’inin” ç›kar›lmas› ise teknik olarak çok pahal›d›r. Bu niteli€i fosil
yak›tlar› yenilenemeyen ve s›n›rl› yak›tlar s›n›f›na sokmaktad›r.

Sera Gazlar›: Güneflten gelen ›fl›nlar›n bir bölümü ozon tabakas› ve at-
mosferdeki gazlar taraf›ndan so€urulur. Bir k›sm› litosferden, bir k›sm› ise
bulutlardan geriye yans›r. Yeryüzüne ulaflan ›fl›nlar geriye dönerken at-

Avustralya
S›cak su

Normal Kondisyon

El Nino Kondisyon
So€uk su

Güney Amerika
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mosferdeki su buhar› ve di€er gazlar taraf›ndan tutularak dünyay› ›s›tmak-
ta oldu€undan, yüzey ve troposfer, olmas› gerekenden daha s›cak hale ge-
lir. Bu yönüyle günefl ›fl›nlar›yla ›s›nan ama içindeki ›s›y› d›flar›ya b›rakma-
yan seralar› and›r›r ve bu süreç “do€al sera etkisi” olarak adland›r›l›r.

Sera Etkisinin Önemi: Sera etkisi do€al olarak oluflmakta ve iklim üzerin-
de önemli bir rol oynamaktad›r. Endüstri devrimi ile birlikte, özellikle de
II. Dünya Savafl›'ndan sonra, insan faaliyetleri sera gazlar›n›n miktar›n›
her geçen y›l art›rm›fl ve çok yüksek oranlara ulaflt›rm›flt›r.

Bu etki olmasayd›, dünyan›n ortalama s›cakl›€› yaklafl›k -18 oC olacakt›.
Ancak yaflamsal etkisi olan sera gazlar›n›n miktar›n›n normalin üzerine
ç›kmas› ve üstelik bu art›fl›n sürmesi dünyan›n iklim dengelerini bozmak-
tad›r. 

Bu do€al etkiyi art›ran karbondioksit (CO2), metan (CH4), su buhar›,
azot oksit (NO) ve kloroflorokarbonlar (CFCs) sera gazlar› olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. Ozon tabakas›n›n incelmesi de bu etkiyi art›ran baflka bir
unsurdur. 

Sera Gazlar›

Karbondioksit (CO2): Dünyan›n ›s›nmas›nda önemli bir rolü olan CO2,
günefl ›fl›nlar›n›n yeryüzüne ulaflmas› s›ras›nda bu ›fl›nlara karfl› geçirgen-
dir. Böylece yeryüzüne çarp›p yans›d›klar›nda onlar› so€urur.

Karbondioksitin atmosferdeki konsantrasyonu 18. ve 19. yüzy›llarda 280-
290 ppm aras›ndayken, fosil yak›tlar›n kullan›lmas› günümüzde bunu yak-
lafl›k 350 ppm düzeyine kadar ç›karm›flt›r. Yap›lan ölçümlere göre, atmos-
ferdeki CO2 miktar› 1958'den itibaren % 9 artm›fl ve günümüzdeki art›fl
miktar› y›ll›k 1 ppm olarak hesaplanm›flt›r.

Dünyada enerji kullan›m› sürekli artt›€›ndan, kullan›lmakta olan teknolo-
ji k›sa dönemde de€iflse bile, karbondioksit (CO2) art›fl›n›n durdurulma-
s› olas› görülmemektedir.

Metan (CH4): Oran› binlerce y›ldan beri de€iflmemifl olan metan gaz›
son birkaç yüzy›lda iki kat›na ç›km›fl ve 1950'den beri de her y›l % 1 ora-
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n›nda artm›flt›r. Yap›lan son ölçümlerde ise metan (CH4) seviyesinin 1,7
ppm'e vard›€› görülmüfltür. Bu de€ifliklik CO2 seviyesindeki art›fla göre az
olsa da, metan›n CO2'den 21 kat daha kal›c› olmas› nedeniyle en az CO2
kadar dünyam›z› etkilemektedir.

Amerika ve birçok bat› ülkesinde çöplüklerin büyük yer kaplamas› sorun
yaratmaktad›r. Organik çöplerden pek ço€u ayr›flarak büyük miktarda
metan (CH4) salg›lamakta, bu gaz da özellikle iyi havaland›rmas› olma-
yan ve kontrol alt›nda tutulmayan eski çöplüklerde patlamalara ve içten
yanmalara neden olmaktad›r. Daha da önemlisi, atmosfere sal›nan metan
(CH4) oran›  artmakta ve sera etkisi tehlikeli boyutlara varmaktad›r.

Azot Oksit (NO) ve Su Buhar›: Azot (N) ve oksijen (O) 250 oC s›cakl›k-
ta kimyasal reaksiyona giren azot oksitleri meydana getirir. Azot oksit, ta-
r›msal ve endüstriyel etkinlikler ve kat› at›klar ile fosil yak›tlar›n yanmas›
s›ras›nda oluflur. Arabalar›n egzozundan da ç›kmakta olan bu gaz, çevre
kirlenmesine neden olmaktad›r.

Sera etkisine yol açan gazlar›n en önemlilerinden biri de su buhar›d›r.
Fakat troposferdeki yo€unlu€unda etkili olan insan kaynaklar› de€il iklim
sistemidir. Küresel ›s›nmayla artan su buhar› iklim de€iflimlerine yol aça-
cakt›r.

Kloroflorokarbonlar (CFCs): CFC'ler klorin, florin, karbon (C) ve ço-
€unlukla da hidrojenin (H) kar›fl›m›ndan oluflur. Bu gazlar›n ço€unlu€u
1950'lerin ürünüdür ve günümüzde buzdolab›, klima, sprey, yang›n sön-
dürücü ve plastik üretiminde kullan›lmaktad›r. Bilim insanlar› bu gazlar›n
ozon tabakas›n› yok ederek önemli iklim ve hava de€iflikliklerine neden
olduklar›n› kan›tlam›fllard›r. Bu gazlar; DDT, dioksin, c›va (Hg), kurflun
(Pb), vinilklorid, PCB'ler,  sodyum nitrat (NaNO3), kükürt dioksit
(SO2) ve polimerlerdir.

1- DDT: 1940-1950 y›llar› aras›nda, tar›m alanlar›ndaki böcekleri zehir-
lemek için bütün dünyada kullan›lm›flt›r. Kimyasal ad› “diklorodifenil-
trikloroetan”d›r. Klorin içeren bu gaz›n, insan dahil, canl›lar için öldü-
rücü oldu€u fark edildikten sonra kullan›lmas› yasaklanm›flt›r.
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2- Dioksin: Yüzden fazla türü vard›r. Bitki ve böceklerin tahribat› için
kullan›l›r. Ço€u çeflidi çok tehlikelidir; kansere ve baflka birçok hasta-
l›€a neden olmaktad›r.

3- C›va (Hg): C›van›n (Hg) en önemli özelli€i, di€er elementler gibi
çözünmemesidir. 1950-1960 y›llar› aras›nda etkisini önemli ölçüde
göstermifl, Japonya'da birkaç yüz bal›kç›n›n ölümüne neden olmufltur.
Bir ara kozmetik ürünlerinde kullan›lm›flsa da son derece zehirli
oldu€u anlafl›l›nca bundan vazgeçilmifltir.

4- Kurflun (Pb): Günümüzde kalemlerin içinde grafit olarak kullan›lmak-
tad›r. Vücudun içine girdi€i takdirde çok zehirleyicidir, sinir sistemini
çökertip beyne hasar verir.

5- Vinilklorid: PVC, yani “polyvinyl chloride” (polivinil klorür) elde et-
mek için kullan›lan bir gaz kar›fl›m›d›r. Solundu€unda toksik etkilidir.

6- PCB'ler: PCB, ‹ngilizcedeki “polychlorinated biphenyls” (poliklor-
lanm›fl bifeniller) teriminden gelmektedir. Bu endüstriyel kimyasal
toksik ilk olarak 1929'da kullan›lmaya bafllanm›fl ve 100'ün üstünde
çeflidi oldu€u tespit edilmifltir. Bunlar büyük santrallerdeki elektrik
transformatörlerinin yal›t›m›nda, birçok elektrikli ev aletlerinde, boya
ve yap›flt›r›c›lar›n esneklik kazanmas›nda kullan›lmaktad›r. Kansere
yol açt›€› bilinmektedir.

7- Sodyum Nitrat (NaNO3): Füme edilmifl bal›k, et ve di€er baz› yiye-
cekleri korumak için kullan›lan bir çeflit tuzdur. Vücuda girdi€inde
kansere yol açt›€› bilinmektedir.

8- Kükürt Dioksit (SO2): Bu gaz sülfürün, ya€›n, çeflitli do€al gazlar›n ve
kömürle petrol gibi fosil yak›tlar›n yanmas› sonucunda aç›€a ç›kar.
Kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitin (NO) birbiriyle reaksiyonu
sonucunda asit ya€murlar›n› oluflturan sülfürik asit (H2SO4) oluflur. 

9- Polimerler: Do€al ve sentetik çeflitleri bulunmaktad›r. Do€al olanlar›
protein ve niflasta içerirler. Sentetik olanlar›ysa plastik ürünlerinde ve
el yap›m› kumafllarda bulunup naylon, teflon, polyester, spandeks,
stirofoam gibi adlar al›rlar.
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O z o n : Ozon tabakas›n›n incelmesi küresel ›s›nmay› dolayl› yoldan
art›rmaktad›r. USNAS'›n (United States National Academy of Sciences -
Amerika Ulusal Bilimler Akademisi) 1979'da yay›mlad›€› raporda, ozon
tabakas›nda % 5-10 aras›nda bir incelme oldu€u öne sürülmüfltür.

Oysa yak›n bir tarihte, 1978 y›l›n›n Kas›m ay›nda uzaya f›rlat›lan Nimbus-
7 uydusundan al›nan verilere göre toplam atmosferik ozon seviyesinin
1979-1991 y›llar› aras›nda orta enlemlerde % 3-5, yukar› enlemlerde ise
% 6-8 aras›nda azald›€› saptanm›flt›r. 1992 y›l›nda Antarktika'daki ozon
seviyesi, 1979'daki seviyenin % 50'sine inmifltir. "The National Research
Council"›n 1982 y›l› Mart ay› raporuna göre, CFCs sal›n›m› bu flekilde de-
vam ederse, 21. yüzy›l›n sonunda stratosferdeki ozon miktar› % 5 ile 10
aras›nda azalacakt›r.
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Küresel Is›nma Tarihi ve Uluslararas› Önlemler 
Son yirmi y›l içinde toplumun giderek artan bir bölümünün ilgisini çek-
meye bafllayan sera etkisi ve küresel ›s›nma yaklafl›k yüz y›ld›r bilinmekte
ve incelenmekteydi. Atmosferdeki CO2 birikiminin artmas›na ba€l› ola-
rak iklimin de€iflebilirli€i görüflü ilk kez 1896 y›l›nda, Nobel ödülü  sahibi
‹sveçli kimyac› Svante August Arrhenius (1859-1927) taraf›ndan ileri sü-
r ü l m ü fl t ü r . Ancak, ilk kez 1979 y›l›nda Dünya Meteoroloji Örgütü
(WMO) öncülü€ünde düzenlenen "Birinci Dünya ‹klim Konferans›"nda,
fosil yak›tlar ve CO2 birikiminden kaynaklanan küresel iklim de€iflikli€i
üzerinde durulmufltur. Bu konuda düzenlenen ilk kapsaml› konferans ise
5-12 Haziran 1992 tarihindeki Rio Konferans›'d›r. Konferans›n sonunda
Rio Deklarasyonu yay›mlanm›fl, Birleflmifl Milletler ve Avrupa Toplulu€u
ülkelerinin de içinde bulundu€u 184 ülkenin taraf oldu€u Birleflmifl Mil-
letler ‹klim De€iflikli€i Çerçeve Sözleflmesi 21 Mart 1994 tarihinde yürür-
lü€e girmifltir. Bu sözleflme çerçevesinde iki çal›flma grubu oluflturulmufl-
tur. Birinci çal›flma grubu ülkelerin CO2 ve öteki sera gaz› emisyonlar›yla
ilgili yükümlülükleri, ikinci çal›flma grubu ise yasal ve kurumsal mekaniz-
malar› ele alm›flt›r.

Çal›flma gruplar›n›n yapt›€› araflt›rmalar sonunda, geliflmifl ülkelerin at-
mosfere yayd›€› sera gazlar›n›n emisyonlar›n›n h›zla düflürülmesi gerekti-
€i belirtilmifltir. Geliflmekte olan ülkelere ise sanayileflme süreçlerinin de-
vam etti€i göz önünde bulundurularak gaz emisyonu indiriminde esnek-
lik sa€lanm›flt›r. Geliflmekte olan ülkelere tan›nan sera gaz› sal›n›m esnek-
li€inin istenilen düzeyde tutulabilmesi için geliflmifl ülkelerin, geliflmekte
olan ülkelerin sanayileflmesine maddi kaynak ve teknolojik destek sa€la-
malar› gerekti€i belirtilmifltir. Birleflmifl Milletler ‹klim De€iflikli€i Çerçe-
ve Sözleflmesi'nin en önemli amac›, "Atmosferdeki sera gaz› birikimlerini
iklim sistemi üzerindeki tehlikeli antropojen (insan kaynakl›) etkileri ön-
leyecek bir düzeyde durdurmak" biçiminde tan›mlanm›flt›r. Ancak gelifl-
mifl ülkeler ve geliflmekte olan ülkeler aras›nda bu konuda uzlaflma sa€la-
namam›flt›r. Anlaflmazl›€a yol açan ana konular flunlard›r:
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• CO2 ve öteki sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›na yönelik yüküm-
lülüklerin geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki paylafl›m›.

• Geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere maddi kaynak ve
teknoloji transferi.

• Geliflmekte olan ülkelere yap›lacak olan kaynak aktar›m›n›n biçimi.

Sonuç olarak, tam bir fikir birli€i sa€lanamam›fl ve üzerinde tart›fl›lan ko-
nular bir sonraki toplant› için ana madde olarak belirlenmifltir. Rio Dekla-
rasyonu’nun ard›ndan imzalanan di€er bir önemli belge de 1997 tarihli
Kyoto Protokolü’dür. Bu protokole göre, taraf ülkeler insan kaynakl› CO2
ve öteki sera gaz› sal›n›mlar›n› 2008-2012 döneminde, 1990 y›l›ndaki dü-
zeylerinin en az % 5 alt›na indireceklerdir. Avrupa Birli€i hem üye olarak
hem de tek tek üye ülkeler aç›s›ndan % 8 oran›nda bir azaltma yükümlü-
lü€ü alm›flt›r. Protokolde Amerika Birleflik Devletleri’nin belirlenmifl sal›-
n›m azaltma yükümlülü€ü % 7'dir. Ancak dönemin ABD Baflkan Yard›m-
c›s› Al Gore, bu yükümlülü€ü kabul etmenin mümkün olmad›€›n› ve ora-
n› kendi halk›n›n ç›karlar› do€rultusunda de€ifltirmek için elinden geleni
yapaca€›n› aç›klam›flt›r. Daha sonraki süreçte ABD, Buenos Aires'te ger-
çeklefltirilen Dördüncü Taraflar Konferans›'n›n (COP-4) sonunda Kyoto
Protokolü'nü imzalam›fl ancak Çin, Hindistan gibi geliflmekte olan anah-
tar ülkeler sera gaz› sal›n›mlar›n› s›n›rland›rma konusunda herhangi bir
yükümlülük almad›kça protokole taraf olmayaca€›n› ilan etmifltir. 

ABD'nin dünya siyasi arenas›ndaki gücünün ekonomik üstünlü€üne da-
yand›€› aç›kt›r. Bu gücün önemli bir k›sm›n› "petrol tekelleri" olarak bili-
nen Amerikan petrol flirketleri oluflturmaktad›r. ABD'nin insan kaynakl›
sera gaz› sal›n›mlar›n› s›n›rland›rma sürecinde alm›fl oldu€u tutum, insan
hayat› pahas›na da olsa, kendi ekonomik ç›karlar›ndan vazgeçmek isteme-
di€inin belirgin bir kan›t›d›r. Sonuç olarak Kyoto Protokolü, taraf ülkele-
rin anlaflmazl›klar› sebebiyle herhangi bir yapt›r›m gücü ya da geçerlili€i
olmayan bir metne dönüflmüfltür. Daha sonraki süreçte, s›n›rl› kat›l›ml›
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çeflitli konferanslar yap›lm›fl, ancak daha önce al›nan kararlar bir türlü ha-
yata geçirilemedi€inden Hollanda'da 35 ülkenin kat›l›m›yla 13-24 Kas›m
2000 tarihinde Taraflar Konferans› 6 (COP-6) bafll›kl› bir konferans dü-
zenlenmifltir. La Haye Konferans› olarak da bilinen bu toplant›da, Kyoto
Protokolü'nde al›nan kararlar›n hayata geçirilmesinin yöntemleri üzerin-
de tart›fl›lm›flt›r. Bu  amaçla konferans baflkanlar›na baz› görevler ve de-
netleme yetkileri verilmifltir. Ancak tüm bunlara ra€men protokolün iflle-
yifli tam olarak sa€lanamam›fl ve anlaflmazl›klar bir sonraki toplant›ya er-
telenmifltir. Görüldü€ü gibi Avrupa Birli€i ülkeleri, ABD ve daha birçok
ülkenin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen tüm bu konferanslar hiçbir somut ad›-
m›n at›lmas›n› sa€layamam›flt›r. Bu çözümsüzlü€ün nedeni, baflta ABD
olmak üzere baz› geliflmifl ülkelerin "ulusal ç›karlar›m›z" dedikleri, esasen
ekonomik temelli olan ç›karlar›ndan vazgeçmek istememeleridir. Yay›m-
lanan ve hatta imzalanan hiçbir protokol, "insanl›€›n ç›karlar›" ad›na so-
mut önlemler alamam›fl ve sadece siyasi arenadaki ifllevsiz metinlere bir
yenisini eklemifltir.  

Sera Gazlar›n›n Bilinen ve Olas› Etkileri

Gezegenimiz 4,65 milyar y›ll›k tarihi boyunca birçok kez ›s›nm›fl ve so€u-
mufltur. Günümüzde dünya yine h›zl› bir ›s›nma periyoduna girmifltir.
Ancak bu kez di€erlerinden farkl› olarak, çok daha kalabal›k bir nüfus bu-
nun sonuçlar›ndan etkilenecektir. 

Dünyan›n s›cakl›€› Sanayi Devrimi’nden bu yana yaklafl›k 0,45 oC art-
m›flt›r. Bunun as›l nedeni, fosil yak›tlar›n yanmas› sonucunda aç›€a ç›kan
C O2 ve di€er sera gazlar›d›r. Artan nüfusun ve büyüyen ekonominin
enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ise fosil yak›t tüketiminin ve atmosferdeki
C O2 miktar›n›n büyük ölçüde artmas›na neden olmaktad›r. S›cakl›k art›-
fl›n›n olas› etkilerine dair çeflitli teoriler bulunmaktad›r. Bunlar›n baz›la-
r›n›n ele al›nmas› bu meselenin daha iyi anlafl›labilmesi için yararl› ola-
cakt›r. 

fiehirlerin Is› Adas› Etkisi: Güneflli ve s›cak günlerde, yo€un nüfuslu ve
yüksek binalarla çevrili kentsel bölgelerin çevrelerine göre daha s›cak ol-
malar› flehirlerin ›s› adas› etkisini oluflturur. Asfaltlanm›fl alanlar, bitki top-
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luluklar›n›n köreltilmifl oldu€u bölgeler ve siyah yüzeyler "›s› adas› etki-
si"nin bafll›ca nedenleridir.

Kentleflmifl alanlarda h›zl› ve çarp›k yap›laflman›n hava dolafl›m›n› engel-
lemesi ve do€al iklim ortam›n›n bozulmas› yerel bir ›s›nmaya yol açar. Bu
tür yerel ›s›nmalar da küresel ›s›nmay› art›rmaktad›r.

Is› adas› etkisini önlemek için flehir planlamas›nda ve bina yap›m›nda gü-
nefl ile yap› aras›ndaki iliflkinin iyi ayarlanmas› son derece önemlidir. 

Smog: Havaya sal›nan fazla miktardaki gazlar atmosferdeki havay› yo€un-
laflt›r›r ve gaz tabakas›n› kal›nlaflt›r›r. Bu yüzden günefl ›fl›nlar› daha fazla
emilir, daha az yans›t›l›r ve yapay bir sera etkisi oluflur. Gazlar özellikle bü-
yük flehirlerde hava yo€unlu€u (smog) oluflturarak etkili olmaktad›r.

Smog oluflumunun bulundu€u yerleflim yerlerinde yaflayan insanlar›n,

• Akci€er a€r›lar›,

• H›r›lt›,

• Öksürük,

• Bafl a€r›s›,

• Akci€er iltihaplar› gibi rahats›zl›klardan flikâyet ettikleri tespit edil-
mifltir. 

Kurakl›k ve Seller: Sera etkisi çeflitli iklim de€iflikliklerine yol açacakt›r.
Önlem al›nmad›€› takdirde baz› do€a olaylar›n›n olumsuz etkilerinin çok
büyük boyutlara ulaflaca€› tahmin edilmektedir. Kurakl›k ve sel bu türden
felaketlerin bafl›nda gelmektedir.

Güç Üretiminde Azalma: Elektrik güç santrallerinin tamam› suya ihtiyaç
duymaktad›r. S›cak geçen y›llarda elektri€e duyulan ihtiyaç artacak, fakat
su miktar›n›n azalmas›ndan dolay› elektrik üretimi düflecektir. Bu duru-
mun yarataca€› ekonomik s›k›nt›lar kolayca telafi edilemeyecektir.  

Nehir Ulafl›m›nda Problemler: S›cakl›€›n art›fl›yla alçalan nehir sular›, su-
yolu ticaretinin güçleflmesine yol açacak ve ulafl›m giderlerini art›racakt›r. 

Rutubet Oran›nda Art›fl: Is›nmayla birlikte okyanus ve denizlerden daha
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fazla su buharlaflacak ve dünya daha rutubetli bir hale gelecektir. Bu ise ya-
€›fllar›n artmas›na neden olacakt›r. K›talar üzerine düflen ya€›fl miktar› son
yüzy›lda % 1 oran›nda art›fl göstermifltir. Bu nedenle gücünü suyun buhar-
laflmas›ndan alan kas›rgalar muhtemelen daha da zarar verici hale gele-
cektir. El Nino kas›rgas›, önceki yüz y›ll›k döneme nazaran, son 20-30 y›l-
da daha s›k, uzun süreli ve fliddetli görülmeye bafllam›flt›r. 

Nem vücuttaki kurulu€u ve oluflabilecek tahriflleri önlemeye yard›mc›
olur. Ayr›ca nemli havalarda nefes al›p vermek kuru ve s›cak iklimin hü-
küm sürdü€ü yerlere nazaran daha kolayd›r. Ancak nem, özellikle s›cak
havalarda insan vücudunu olumsuz yönde etkileyebilir. S›cakl›€›n ve nem
oran›n›n yüksek olmas›, insan vücudunun terlemesini önlemektedir. Ter
canl›lar›n do€al so€uma mekanizmas› oldu€undan dolay› vücut s›cakl›€›-
n›n artmas› bezgin bir ruh haline ve metabolizmada yavafll›€a neden ola-
bilir. Yüksek nem oran› canl›lar için oldu€u gibi cans›z maddeler için de
tehlike oluflturmaktad›r. Örne€in, demirin paslanmas›na ve çabuk tahrip
olmas›na neden olur. Betonarme yap›larda betonun içine iflleyen nem de-
mir aksama zarar vererek binan›n stati€inin bozulmas›na yol açar.

Küresel Is›nman›n Di€er Etkileri

Küresel ›s›nman›n en büyük etkisini 21. yüzy›lda gösterece€i düflünül-
mektedir. Dünyan›n her yerinde küresel ›s›nman›n etkileri üzerine tart›fl-
malar, görüflmeler ve y›k›c› etkilerinin nas›l yavafllat›labilece€i konusunda
araflt›rmalar yap›lmaktad›r.  

Küresel ›s›nmayla birlikte deniz seviyeleri yükselecektir. Sera etkisi ise ge-
zegenimizin günden güne yok olmas›na yol açan tahribatlar yapmaktad›r.
Gezegenimizin çevresini saran ve  nitrojen (N) ile oksijenden (O2) olu-
flan koruyucu kalkan, karbondioksit (CO2) ve metan gaz›ndan (CH4) za-
rar görmektedir.      

Leeds Üniversitesi ö€retim üyesi Prof. Chris Thomas’›n Nature dergisin-
de yay›mlanan bir makalesinde, küresel ›s›nman›n “2050 y›l›na kadar bit-
ki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da bir milyondan fazlas›n›” yok
edece€i belirtilmektedir. Otomobillerin ve fabrikalar›n gaz yayan en bü-
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yük etkenler oldu€unu vurgulayan Thomas, yay›lan gazlar›n 21. yüzy›l›n
son y›llar›na do€ru ortalama s›cakl›klar› tarihte görülmemifl düzeylere
yükseltece€ini ileri sürmektedir. E€er bir çözüm üretilmezse, türlerin kit-
lesel tükenifllerinin tarihte görülmemifl boyutlara ulaflabilece€ini de ekle-
mektedir.      

Yerkürede, 1992 y›l› verilerine göre, 12,5 milyon tür yaflamaktad›r. Bu tür-
lerin insan marifetiyle yok olma h›zlar›, do€al yok olma h›zlar›n›n yüz ila
bin kat› olarak tahmin edilmektedir. Bu e€ilim devam ederse, elli ila yüz
y›l içerisinde mevcut türlerin % 10-50’sinin yok olaca€› hesaplanmakta-
d›r. Bugün do€adaki kufl türlerinin yaklafl›k % 15’i –ki bu bin türe karfl›l›k
geliyor– tükenme tehdidiyle karfl› karfl›yad›r. Do€adaki besin zincirinin
bir kez k›r›lmas› inan›lmaz sonuçlara yol açacak ve canl› türlerinin baz›la-
r›n›n ortadan kalkmas› di€er canl› türlerini do€rudan etkileyecektir.      

Dünya besin üretimi giderek s›n›rl› say›da bitki türü ve çeflidine ba€›ml›
hale gelmektedir. Bal›k stoklar›n›n % 47’si tamamen tüketilmifltir, % 18’i
yok olmaktad›r, % 10’u ise verimlili€ini yitirmifltir. Okyanuslarda birikmifl
olan karbon (C) miktarlar› okyanuslar›n asitli€ini art›rm›flt›r. Bu ise bal›k-
lar›n yaflam›n› do€rudan etkileyecek bir durumdur. Hepsi birer karbon
(C) emme makinesi olan mercanlar›n yavafl yavafl ortadan kalkt›€› görü-
lüyor. Bu süreç do€adaki karbon (C) zincirinin k›r›lmas›na ve buna ba€l›
olarak karbondioksit (CO2) emisyon miktarlar›n›n muazzam boyutlarda
artmas›na sebep olabilir.      

Yap›lan araflt›rmalar dünya yüzeyinin ortalama s›cakl›€›n›n 20. yüzy›l bo-
yunca 0,6 oC kadar artt›€›n› göstermifltir. Son k›rk y›ld›r atmosferin sekiz
kilometrelik alt k›sm›nda s›cakl›k yükselmifl, kar örtüsü ve buzlanma ise
% 10 civar›nda azalm›flt›r.      

Bilim insanlar›n›n yapt›€› araflt›rmalara göre, 11.700 y›l önce Afrika’y› et-
kisi alt›na alan hava dalgas›yla oluflan Kilimanjaro buzulu erimeye baflla-
m›flt›r. Science dergisinde yay›mlanan bir araflt›rmada, “uydu verilerine
bak›l›rsa, 2020 y›l›nda Kilimanjaro’nun beyaz flapkas› yok olacak” denil-
mektedir. Oysa Kilimanjaro’nun tepesinde bulunan buz tabakas›, flu anda
bile susuzluk çeken Tanzanya’n›n nehirlerini besleyen ana kaynak duru-
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mundad›r. Bütün bu geliflmeler nedeniyle 2025 y›l› itibariyle dünya nüfu-
sunun neredeyse yar›s›n›n su k›tl›€›yla karfl› karfl›ya kalaca€› tahmin edil-
mektedir. 

Büyük fiehirlerin Üçte ‹kisi Tehlike Alt›nda 
Dünyadaki büyük flehirlerin üçte ikisi, küresel ›s›nman›n tehlikeli etkileri-
nin görülece€i k›y› fleritlerinde yer almaktad›r. New York, Tokyo, Hong
Kong ve Sumatra’n›n da aralar›nda bulundu€u bu kentler ciddi bir tehdit
alt›ndad›r. Environment and Urbanization (Çevre ve fiehirleflme) dergi-
sinin 2007 y›l› Nisan say›s›nda yay›mlanan bir araflt›rmaya göre, “deniz se-
viyesinden 10 metre alçak yerler” olarak tan›mlanan k›y›larda 634 milyon
kifli yaflamaktad›r. Bu nitelikteki yerler yüzey olarak dünyadaki karalar›n
% 2’sini, buna karfl›n dünya nüfusunun onda birini oluflturmaktad›r. 
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Bir baflka araflt›rmaya göre, dünyadaki her on insandan biri küresel ›s›nma
yüzünden sular›n yükselme riskinin bulundu€u k›y› fleritlerinde yaflamak-
tad›r. NASA’n›n uydu verilerine ve bilgisayar hesaplamalar›na göre ise k›-
y› fleritlerinde yaflayanlar›n % 75’i Asya k›tas›nda bulunmaktad›r. 

Nüfusa Göre En Riskli Ülkeler: Araflt›rmaya göre, nüfusun büyüklü€ü göz
önüne al›nd›€›nda, k›y›larda 143 milyon insan› bulunan Çin en riskli ülke
olarak görünmektedir. Onu izleyen ülkeler ise flöyle s›ralanmaktad›r:

• Hindistan

• Bangladefl

• Vietnam

• Endonezya

• Japonya

• M›s›r

• ABD

Co€rafi Yap›ya Göre En Riskli Ülkeler: Topraklar›n›n % 90’› deniz seviye-
sinin on metre alt›nda olan bölgeler büyük bir risk tafl›maktad›rlar. Bu böl-
geler flöyle s›ralanmaktad›r:

• Maldivler*

• Marshall adalar›

• Cayman adalar›

BM iklim uzmanlar›, yapt›klar› aç›klamada, deniz seviyelerinin 2100’e ka-
dar 18 ila 59 santimetre kadar yükselece€i tahmininde bulunmufllard›.

Uzmanlar ayr›ca, sera etkisi yaratan gazlar yüzünden f›rt›nalar›n ve s›cak
dalgalar›n›n fliddetinin yükselece€ini belirtmektedirler. 

* Avustralya, küresel iklim de€ifliklikleri nedeniyle yüzy›l içerisinde sular alt›nda kala -
ca€› öngörülen Maldiv halk›na, 15 Kas›m 2005 itibariyle s›€›nma hakk› vermifltir.
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Küresel Is›nman›n Neden Oldu€u Olaylar  

Bilim insanlar›n›n tahminlerine göre, yüzy›l›n sonuna kadar dünyam›z
1 ,5- 4, 5 derece aras›nda ›s›nacak, deniz seviyeleri 28-43 cm yükselecek,
buzullar›n tamam› yüzy›l›n ikinci yar›s›nda eriyecek ve bütün bu gelifl-
meler iklim de€iflikliklerini ve tropikal f›rt›nalar› yo€unlaflt›racakt›r. 

Dünyan›n iki derece daha ›s›nmas› su s›k›nt›s›n›n bafllamas›na, Kuzey
Amerika’da kum f›rt›nalar›n›n tar›m› yok etmesine, deniz seviyesinin yük-
selmesine yol açacakt›r. Sadece Peru’da 10 milyon kifli su s›k›nt›s› çeke-
cek, mercan kayal›klar› yok olacak ve gezegendeki canl› türlerinin % 30’u
yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalacakt›r. 

Is›n›n alt› derece artmas› göç hareketlerinin bafllamas›na neden olacakt›r.
Yüz milyonlarca insan uygun iklim koflullar›nda yaflamak umuduyla göç
yollar›na düflmek zorunda kalacakt›r. ‹klim De€iflikli€i 2007 Raporu’na
göre, Avrupa’daki son iklim de€iflikli€i do€al ve yönetilen ekosistemleri,
buzullar› ve insan hayat›n› önemli ölçüde etkiledi. 

Gelecekte tüm Avrupa ani bast›ran sel, Orta ve Do€u Avrupa karlar›n eri-
mesiyle oluflacak sel ve Güney Avrupa da orman yang›nlar› ve k›y› fleritle-
rindeki su bask›n› tehdidiyle yaflamak zorunda kalacakt›r. Orta ve Do€u
Avrupa’n›n su s›k›nt›s› çekece€i düflünülmektedir. S›cakl›k dalgalar› tüm
k›tada özellikle kalp sa€l›€›n› tehdit edecektir. Avrupa’n›n tar›m, ormanc›-
l›k, turizm ve enerji üretimi gibi sektörleri baflta olmak üzere tüm ekono-
misi bu süreçten olumsuz etkilenecektir. 
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Kaliforniya’da Küresel Is›nman›n Neden Oldu€u Olaylar

Bilim insanlar› küresel ›s›nman›n etkilerinin hangi boyutlarda olaca€›n›
tahmin edebilmek için, beklenen s›cakl›k yükselmesinin gerek tek bafl›na,
gerekse ya€›fllardaki de€iflikliklerle birlikte, baz› nehir havzalar›ndan elde
edilen su miktar›n› nas›l etkileyece€ini araflt›rm›fllard›r. Uluslararas› bir bi-
lim insanlar› toplulu€unun vard›€› sonuçlara göre, baz› bölgelerde gerçek-
leflmesi olas› bir durum olan ya€›fl miktar›ndaki % 10’luk düflüflün neden
olaca€› 1-2 derecelik ›s›nma, y›ll›k akarsu ak›m›n› % 40-70 oran›nda azal-
tabilecektir. Bu türden bir düflüfl, suyu zaten az olan bölgelerde topra€›n
sulanamamas›, üretilen hidroelektrik enerji miktar›n›n azalmas›, birçok
canl› türünün yok olmas› ve kentsel geliflim ile yaflam kalitesinin büyük öl-
çüde düflmesi gibi çeflitli ekonomik ve çevresel sonuçlar yaratacakt›r. 

Kaliforniya’da yaflanan kurakl›k bizlere, de€iflen iklimin de art›rd›€› su k›t-
l›€›n›n nelere yol açabilece€ini göstermektedir. Eyalette uzun y›llar sür-
mekte olan bu kurak dönemin, kesinlikle sera etkisinin yaratt›€› küresel
›s›nmayla ilgili oldu€unu söylemek imkâns›zd›r. Yine de bu olay, iklim de-
€iflikliklerinin yol açabilece€i potansiyel sonuçlar› düflünmek için iyi bir
örnek oluflturmaktad›r. 

Kaliforniya’daki tüm nehir ve derelerden akan su miktar›, 1987 y›l›nda
bafllayan befl y›ll›k kurakl›k döneminin ilk dört y›l›nda, ortalaman›n yar›-
s›ndan daha az bir miktara kadar düflmüfltür. 1991 y›l› May›s ay›nda top-
rak neminin çok düflük düzeylere inmesiyle Güney San Francisco, en yay-
g›n olarak kullan›lan toprak nemi endeksine göre “afl›r› kurak” kategori-
sinde yer alm›flt›r. Kaliforniya’daki çok say›da büyük gölet sayesinde, sey-
rekleflen ya€›fllar›n olumsuz etkileri giderilmifl, ancak kurakl›€›n sürdü€ü
her y›l göletlerin seviyesi gittikçe düflmüfltür. 1991 y›l› Haziran ay›nda
eyaletin tüm göletlerinde bulunan su miktar›, toplam kapasitenin
% 55’ine kadar düflmüfl, hatta baz›lar› tamamen kurumufltur.

Yüzey sular› tükendikçe, özellikle tar›msal bak›mdan önemli olan Central
Valley’deki (Central Vadisi) su kullan›c›lar›, daha fazla yeralt› suyu pom-
palamaya bafllam›fllard›r. Sonuçta, Central Valley’nin bulundu€u yedi
kasabada su seviyeleri, befl y›ldan az bir süre içinde, 2-10 metre aras›nda
düflmüfl ve yeralt› suyu miktar› da belirgin biçimde azalm›flt›r.

Toplumvesu  14/10/11  21:10  Page 235



236

Bu su k›tl›€› deneyimleri Kaliforniya’n›n ekonomisine ve do€al çevresine
ciddi darbeler vurmufltur. Kaliforniya’da, Oakland’da bulunan Geliflme,
Çevre ve Güvenlik Çal›flmalar› Pasifik Enstitüsü’nden Peter Gleick ile
Linda Nash, kurakl›kla ilgili ayr›nt›l› çal›flmalar yaparak, azalan nehir ak›fl›
nedeniyle, San Francisco Körfezi’nde ve deltas›nda nesli zaten tükenmek-
te olan çizgili levre€in büyük ölçüde yok oldu€unu ve 1990 y›l› tahminle-
rinde belirtilen yumurtlaman›n kaydedilen en alt düzeyde gerçekleflti€ini
belirlemifllerdir. Debilerdeki azalma, Thomales Koyu’ndaki ringa bal›kç›-
l›€›na da onar›lamaz bir biçimde zarar vermifltir. Yetersiz nem düzeyi yü-
zünden a€aç ölümleri yayg›n olarak görülmüfltür. Nevada Eyaleti’ne ba€-
l› Sierra’da, 1991 y›l›nda a€açlar›n % 30-80’i ölmüfl ya da ölmek üzereydi.
Günümüzde tehdit ya da tehlike alt›ndaki birkaç hayvan ve bitki türü, ku-
rakl›k nedeniyle de€iflen habitat ve bitki örtüsü yüzünden tükenme teh-
likesiyle karfl› karfl›yad›r.

Kaliforniya ekonomisi 1987 y›l›ndan itibaren sürmekte olan bu kurakl›€a
oldukça iyi dayanm›flsa da bunun baz› bedelleri yüksek olmufltur. E€er ku-
rak dönem birkaç y›l daha sürecek olursa, ortaya ç›kan ekonomik zarar
gittikçe fliddetlenecektir. Alçalan yeralt› su seviyeleri nedeniyle, yeralt› su-
yunu pompalamak için gereken enerji miktar›n›n artmas›na ra€men, nor-
malde eyaletin elektrik ihtiyac›n›n % 20’sini karfl›layan hidroelektrik ener-
ji üretimi tüm üretimin % 12’sine kadar düflmüfltür. Bu aç›€› kapatmak
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için kamu hizmet kurumlar› daha fazla fosil yak›t kullanmakta ve di€er
eyaletlerden daha fazla enerji sat›n almaktad›r. Bu da eyalet sakinlerine,
kurakl›€›n bafllang›c›ndan beri yaklafl›k üç milyar dolarl›k bir ek mali kül-
fet yüklemekte ve bunun sonucunda havaya daha fazla karbondioksit
(CO2) ve di€er zehirli gazlar kar›flmaktad›r. Toplam geliri 18 milyar do-
lar olan tar›m sektörü yaln›zca 400 milyon dolar zararla bu durumdan çok
az ma€dur olmufltur. Ancak Gleick ve Nash’in belirtti€ine göre, her çiftlik
grubu farkl› oranlarda zarar görmüfltür ve e€er kurakl›k sürer, yeralt› su re-
zervleri yüzey sulama suyunun eksikli€ini telafi edemeyecek kadar çok tü-
ketilirse, bu sektördeki kay›plar h›zla büyüyecektir. 

Kaliforniya’da yaflanan kurakl›k, gelecekte ortaya ç›kabilecek daha kurak
bir iklimde neler olaca€›n› gösteren yararl› bir model olarak görülebilir.
Ancak bu deneyim olacaklar›n yaln›zca bir bölümünü göstermektedir. Ye-
rel ya€›fllar azals›n ya da azalmas›n, sera etkisi s›cakl›€›n artmas›na neden
olacakt›r. Daha s›cak hava buharlaflmay› art›racak, böylece di€er tüm et-
kenler ayn› kalsa bile, ürünlerin, yeflil alanlar›n ve bahçelerin sulamas› ile
di€er aktiviteler için ihtiyaç duyulan su miktar› büyük oranda artacakt›r.
K›fl›n ya€›fllar daha çok ya€mur fleklinde olacak, ya€an kar  erken eriyecek
ve böylece nehir ak›fllar›, onlara en çok ihtiyaç duyulan yaz mevsiminde
azalacakt›r. Bütün bu süreçlere bak›ld›€›nda, sera etkisiyle oluflan ›s›nma-
n›n sonuçlar›n›n Kaliforniya’da sürmekte olan kurakl›€›n etkilerinden çok
daha ciddi olaca€› söylenebilir. 
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ABD Ulusal Meteoroloji Servisi’nde hidrolog olarak görev yapan John
Schaake, Colorado eyaletine ba€l› Durango kentinde bulunan Animas
Nehri’nin olas› debi de€iflimlerini incelemifltir. Schaake’in ulaflt›€› sonuç-
lara göre, ya€›fl miktar›nda de€ifliklik olmaks›z›n, hava s›cakl›€›ndaki iki
derecelik art›fl, toplam y›ll›k ak›fl miktar›n› çok az de€ifltirecektir. Ancak,
azalan kar ya€›fl› ve ya€an kar›n daha çabuk erimesi de hesaba kat›l›rsa,
mevsimlere göre ak›fl düzeni gözle görülür biçimde de€iflecektir. Schaa-
ke’in çal›flmas› göstermifltir ki, Ocak-Mart  aylar› aras›ndaki ortalama ak›fl
% 85 artacak, kritik aylar olan Temmuz-Eylül aylar› aras› dönemde ise
% 40 oran›nda düflecektir. Böylesine büyük farklar k›fl mevsiminde sel ris-
kini art›racak, yaz›n hidroelektrik enerji üretimini azaltacak, ürünler ve
kentsel alanlar için suya en çok ihtiyaç duyulan s›cak ve kurak yaz aylar›n-
da ise su k›tl›€›na neden olacakt›r. 

Kuzey Kaliforniya nehirlerinin bugünkü debi ölçümlerinin, ›s›nan iklimin
bölgede yol açabilece€i de€ifliklikleri sergilemeye bafllad›€› görülmekte-
dir. Bu de€iflikliklerin en önemlisi y›ll›k toplam ak›fl içerisinde bahar ak›fl-
lar›n›n pay›n›n azalmas›d›r. Sacramento nehir havzas›nda, 1906-1980 y›l-
lar› aras›nda, Nisan ve Temmuz aylar› aras›ndaki ak›fl y›ll›k ak›fl›n ortala-
ma % 40’›n› oluflturmaktayd›. Bu oran 1981-1990 y›llar› aras›nda % 33’e
kadar düflmüfltür. Bu düflüfl ile sera etkisiyle ortaya ç›kan ›s›nma aras›nda

Kaliforniya’n›n azalan kar örtüsü
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aç›k ve kesin bir iliflki kurmak mümkün de€ildir. Buna karfl›n, bu de€ifli-
min ortaya ç›kmas› beklenen olaylarla örtüfltü€ü ve sürmekte olan kurak-
l›€›n sonuçlar›n› daha da a€›rlaflt›rm›fl oldu€u görünmektedir. 

Ya€›fllar›n artmas› faydan›n yan› s›ra pek çok  sorunlar da getirebilir. Olufl-
turulan modeller, örne€in Hindistan’›n artan ya€›fllarla daha fazla su elde
edebilece€ini ve bunun da ülkenin su bak›m›ndan k›tl›k çeken  bölgelerin-
de bir ferahlama sa€layaca€›n› göstermektedir. Ancak ya€›fl art›fl›, daha
fliddetli muson ya€murlar› biçiminde de olabilir. Böyle bir durumda ise
ya€mur suyunun büyük bir bölümü, topra€›n nemini ve kal›c› su kaynak-
lar›n› art›rmayacak, zarar verici seller olarak ak›p gidecektir. (Daha fazla
bilgi için bkz. www.climatechange.ca.gov)

Küresel Is›nma Türkiye’yi Nas›l Etkileyecek: Seyhan Havzas› Örne€i 

Önümüzdeki yaklafl›k altm›fl y›ll›k süreçte hava s›cakl›€›nda 2-3,5 derece-
lik bir art›fl çok korkutucu bir geliflme olarak görünmeyebilir. Buna bir de
ya€›fllarda % 25-35 oran›ndaki bir azalma eklendi€inde gelece€in Türki-
yesine dair tablo afla€› yukar› flekillenmifl olmaktad›r. Uzmanlar›n ortaya
koydu€u bu tablo, üzerinde dikkatle düflünülmesi ve önlem al›nmas› gere-
ken bir senaryo anlam›na gelmektedir, zira en az iki milyon insan bu sü-
reçten do€rudan etkilenecektir. 

Çukurova Üniversitesi, TÜB‹TAK, DS‹ ve Japonya ‹nsan ve Do€a Arafl-
t›rma Enstitüsü taraf›ndan ortaklafla yap›lan bir araflt›rma, 2070 y›l›nda
Adana Seyhan Havzas›’ndaki ortalama s›cakl›€›n 2 ila 3,5 oC artaca€›n› ve
ya€›fllar›n da % 25-35 oran›nda azalaca€›n› öngörmektedir. 

S›cakl›k art›fl› ve ya€›fltaki azalman›n yaratt›€› bask› bütün yaflam döngü-
sünü etkilemektedir. Da€lardaki kar beklenenden h›zl› erimekte, yaz ayla-
r› için bölgenin potansiyel su deposu kaybedilmekte, özellikle tar›msal ol-
mak üzere kentsel ve endüstriyel ihtiyaçlar› karfl›layacak su miktar› azal-
makta, bitkisel yap› ve tar›msal ürün deseni de€iflmektedir. 

Üstelik zincirleme etki bununla da s›n›rl› de€ildir: Yüzey sular›n›n azalma-
s›, yeralt› sular› üzerindeki kullan›m bask›s›n› art›rmakta ve su kalitesinde
sorunlar yaflanmas›na neden olmaktad›r. Bu etkileflimden k›y› bölgeleri ve
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yeralt› sular› da pay›n› al›yor; yeralt› suyu seviyesinin düflmesi, deniz suyu-
nun 10 km kadar içerilere s›zmas›na ve yeralt› sular›yla kar›flmas›na neden
olmaktad›r. Bütün bunlar bitki hastal›k ve zararl›lar›n›n say›ca ve nitelik
olarak artmas›na neden olabilir. O güne kadar görülmemifl zararl›lar orta-
ya ç›kabilir ya da hayvanlar›n otlad›€› mera alanlar› ortadan kalkabilir.

‹klim de€iflikli€i nedeniyle Seyhan Havzas›’nda yaflanacak susuzlu€un,
burada yaflayan yaklafl›k iki milyon insan› do€rudan etkilemesi beklen-
mektedir. ‹klimlerin de€iflmesiyle birlikte, havzada oluflmas› öngörülen
yeni su rejiminin geçim kaynaklar›na ve do€al sistemlere etkisi ise çok bü-
yük ölçülerde olacakt›r.

Adana günümüz iklim koflullar›nda, Türkiye’de üretilen m›s›r›n, pamu-
€un, soyan›n, yerf›st›€›n›n, narenciyenin, karpuzun ve bu€day›n önemli
bir miktar›n› karfl›lamaktad›r. Ayr›ca y›l›n ilk ürünü burada hasat edilmek-
tedir. Bütün bunlar iklim de€iflikli€inin su rejiminde ve ekosistemde yapa-
ca€› de€iflikliklerin sadece Seyhan Havzas›’n› de€il, Türkiye’nin genelini
de etkileyece€i anlam›na gelmektedir.

‹nsanlar›n iklim de€iflikli€ine ayak uydurabilmek için yapacaklar›n›n s›n›-
r›n› tam olarak bilemiyoruz. Ancak iklim de€iflikli€i nedeniyle dünyan›n
çeflitli yerlerinde meydana gelen afetler, flimdiden baz› bölgelerde afl›r›
yoksullu€a ve göçe neden olmaktad›r. Üstelik yaflanan de€ifliklikler her
bölgede eflit sonuçlar vermemektedir. Kimi durumlarda, iklim de€iflikli€i-
ne yol açacak faaliyetlerde bulunmayan yoksul bölgelerde yaflayanlar, bu
de€iflikli€in sonuçlar›na daha büyük oranlarda maruz kalmakta ve yoksul-
luklar› derinleflmektedir. 

Hem yoksullaflmay› önlemek hem de de€iflime nas›l ayak uyduraca€›m›za
iliflkin yan›tlara ulaflmak üzere hayata geçirilen uluslararas› çabalar sür-
mektedir. BM Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan haz›rlanan “‹klim
De€iflikli€iyle Mücadele: Bölünmüfl Bir Dünyada ‹nsani Dayan›flma” bafl-
l›kl› raporda, hepsi bir yan›yla suyla ilgili olan ve insani geliflmeyi önce ge-
lifltirecek, sonra da tersine çevirebilecek befl temel nokta s›ralanmaktad›r: 

1. Tar›msal üretim ve g›da güvenli€i, 

2. Su krizi ve su güvenli€i, 
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3. Yükselen deniz suyu seviyeleri ve iklim felaketlerine maruz kalma, 
4. Ekosistemler ve biyolojik çeflitlilik, 

5. ‹nsan sa€l›€›. 
‹klim de€iflikliklerine uyumun anahtar› bu befl temel noktada sakl›d›r.
Türkiye’nin iklim de€iflikli€inden en çok etkilenecek bölgelerinden biri
olan Seyhan Havzas›’nda yaflayanlar da bu uyumun nas›l sa€lanabilece€i
konusunda fikir gelifltirmektedirler. Çevre ve Orman Bakanl›€› ve BM
Kalk›nma Program› (UNDP) öncülü€ünde bafllat›lan “Türkiye’nin ‹klim

Seyhan Havzas›
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De€iflikli€ine Uyum Kapasitesinin Gelifltirilmesi BM Ortak Program›”
çiftçiler, sanayiciler, kad›nlar, çocuklar gibi havzadaki farkl› gruplarla yü-
rütülmektedir. ‹spanya hükümeti taraf›ndan BM’ye aktar›lan Biny›l Kal-
k›nma Hedefleri’ne Ulaflma Fonu taraf›ndan desteklenen program, Tür-
kiye’nin iklim de€iflikli€inin etkileriyle mücadele edebilmesini, belirsizlik-
lerin ve ortaya ç›kabilecek etkilerin azalt›lmas›n› ve bu yönde gerekli stra-
tejilerin oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r.
BM Ortak Program Yöneticisi Atila Uras, Do€u Akdeniz Bölgesi’nin,
özellikle su kaynaklar› bak›m›ndan, iklim de€iflikli€inden en çok etkilene-
cek bölgelerden biri olarak gösterildi€ine dikkat çekiyor ve “E€er havzada
bir su yönetimi yap›lmazsa, sadece tar›msal yönetimin de€il su döngüsün-
de önemli ifllevleri olan üst havzadaki orman ve meralar›n özelliklerinin
de de€iflmesi söz konusu” diyor. Uras’a göre, suyla bulaflan hastal›klar›n
görülme s›kl›€› ile hem insanda hem de bitki örtüsünde hastal›k yap›c› et-
kenlerin artma olas›l›€›, bölge insan›n› bu yeni durumla mücadele etmek
zorunda b›rakmaktad›r. 

Seyhan Havzas› farkl› co€rafi, do€al, sosyal ve ekonomik özellikleriyle, ik-
lim de€iflikli€ine uyuma yönelik ihtiyaçlar ve uygulamalar için aç›k bir la-
boratuar niteli€indedir: Havza, 20.450 km2’lik alan›yla Türkiye’nin orta
büyüklükteki su havzalar›ndan biridir. En kuzeyde yüksek bozk›rlar, da€-
l›k bölgeler, güneyde ise da€lardan tafl›nan alüvyonlu topraklar›n olufltur-
du€u düzlükler vard›r. 

BM Ortak Program› kapsam›nda Seyhan Havzas›’nda bafllat›lan hibe
programlar›yla, havzada yaflayanlar›n ve kurumlar›n iklim de€iflikli€ine
uyum kapasitelerini gelifltirecek projeler hayata geçirilmektedir. Havzada
tar›m ve g›da güvenli€i, su kaynaklar› ve kalitesi, halk sa€l›€›, afet risk yö-
netimi, havza ve k›y› alanlar›n›n yönetimi, do€al kaynaklar›n yönetimi ile
altyap› bafll›klar› alt›nda desteklenen on sekiz proje yürütülmektedir. Pro-
jeler uzun vadede iklim de€iflikli€ine uyum konusunda kapasite gelifltir-
meyi ve fark›ndal›k yaratmay› amaçlarken, do€ru tar›m tekniklerinin ge-
lifltirilmesini, g›da güvenli€inin sa€lanmas›n›, taflk›n risklerinin belirlen-
mesini, alternatif sulama tekniklerinin kullan›m›n› ve deniz seviyesinin
yükselmesinin engellenmesini de hedeflemektedir. 
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Bu projelerden baz›lar› Devlet Su ‹flleri’nin iflbirli€iyle gerçeklefltirilmek-
tedir ve Seyhan nehri havzas› su yönetim politikas›n›n iklim de€iflikli€ine
uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktad›r. Bu çerçevede havzada flu anda
yürütülen ve gelecekte planlanan projelere göre su kaynaklar›, do€al yap›-
lar ve su kullan›c›lar› aras›ndaki dengeler belirlenmekte, sel ve taflk›n olay-
lar›na karfl› mevcut altyap›n›n yeterli olup olmad›€› tespit edilmektedir.
Böylelikle iklim de€iflikli€inin yüzey suyu kaynaklar›na ve ihtiyaçlara ola-
s› etkileri ortaya konabilecek ve uyuma yönelik olarak havza içi su yöne-
tim senaryolar› oluflturulabilecektir.

Tar›msal alanlarda üretimi s›n›rland›ran faktörlerin bafl›nda kurakl›k ve
tuzluluk gelmektedir. De€iflen ya€›fl rejimlerinin etkisiyle kurakl›kla bera-
ber oluflan tuzluluk bitkisel üretimi olumsuz etkilemekte, verimlili€i ve
ürün kalitesini önemli ölçülerde düflürmektedir. Bu de€iflimle bafl edebil-
mek için Çukurova Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde, Seyhan
Havzas› ve Türkiye’nin farkl› yörelerinden toplanan 55 çeflit domates, 64
çeflit fasulye, 35 çeflit kavun, 65 çeflit karpuz ve 30 çeflit bamyan›n (toplam
249 yöresel çeflit) tuzluluk ve kurakl›€a dayan›kl›l›k seviyeleri belirlen-
mektedir. Bu çeflitler ›slah çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere tan›mlanacak
ve gen bankas›nda koruma alt›na al›nacakt›r. Ayr›ca çiftçilere, piyasada sa-
t›lan ve kurakl›kla tuzlulu€a dayan›kl› çeflitler önerilecektir. Seyhan nehri-
nin denizle bulufltu€u Çukurova deltas› bal›kç›l›k aç›s›ndan da önemli bir
geçim kayna€›d›r. ‹klim de€iflikli€inin, deniz suyu s›cakl›k kaymalar›na
ba€l› olarak türlerin üreme dönemlerinin de€iflmesine neden olaca€› da
öngörülmektedir. Bu nedenle uzmanlar bal›k üreme dönemlerinde bir
kayma olup olmad›€›n› kontrol edeceklerdir. Çukurova Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi’nden Caner Enver Özyurt, “Böyle bir kayma bütün ba-
l›k stoklar›n› eritebilir” demektedir: “Bu kayma bal›k sto€unun devaml›l›-
€›n› sa€lamaya yönelik olarak al›nan bir tedbir olan avc›l›€a kapal› dönem-
lerde avc›l›k yap›lmas›na neden olacak ve ergin bireyler ileride bal›k sto-
€una kat›lacak bireyleri oluflturmadan avlanm›fl olacaklar.” Bu durumda
yan›tlanmas› gereken soru, üreme döneminde meydana gelen kayman›n,
bal›kç›l›k aç›s›ndan nas›l bir soruna yol açabilece€idir. ‹klim de€iflikli€ine
uyum sa€lamaya yönelik projelerden biri de bu sorunun çözümünü arafl-
t›rmaktad›r.
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De€iflen iklim koflullar›nda, hayvanc›l›k yapanlar›n ve orman köylülerinin
iflleri hiç de kolay görünmemektedir. Seyhan Havzas›’nda yürütülen iklim
de€iflikli€ine uyum projeleri aras›nda, s›cakl›k ve ya€›fllarda meydana ge-
lebilecek de€iflikliklerin hayvansal üretime ve ormanc›l›€a verece€i zarar-
lar›n azalt›lmas› da bulunmaktad›r. Ormanlarda yaflanacak de€iflimler,
havzadaki orman köylülerinin geleneksel yaflam tarz›n›n de€iflmesine,
yerleflim yerlerinde yaflanacak sellere, içme suyunun azalmas›na, erozyo-
na, odun üretiminin azalmas›na, yo€un orman yang›nlar›n›n yerleflim yer-
lerini tehdit etmesine neden olabilecek türden sosyal ve ekonomik sonuç-
lar yaratabilir. Yaban hayat› bundan zarar görecek, bölgedeki nadir türler
baflta olmak üzere biyolojik çeflitlilikte önemli azalmalar yaflanacakt›r.
Adana Orman Bölge Müdürlü€ü’nün yürüttü€ü projeyle, orman ekosis-
temlerinin iklim de€iflikli€inin olumsuz etkilerine karfl› daha dirençli hale
gelmesi sa€lanmaya çal›fl›lmaktad›r. 
Çukurova Deltas›’nda deniz suyu seviyesinin yükselmesinin yarataca€›
riskler ise Kufl Araflt›rmalar Derne€i (KAD) Adana fiubesi taraf›ndan ele
al›nmaktad›r. Deniz seviyesindeki olas› yükselmeler, lagünlerin denizle
birleflerek bir koy oluflturmas›na neden olacakt›r. Bu ise yüzy›llard›r süre-
gelen dalyan bal›kç›l›€›n›n sona ermesi demektir. Deltan›n alçak kesimle-
rinde yer alan tar›m ve mera alanlar› sular alt›nda kalaca€› için, buralarda
yaflayanlar hem ekonomik hem de sosyal aç›dan ciddi sorunlarla karfl›la-
flacakt›r. Tuzlu deniz suyu, yüzey ve yeralt› suyu ile iç kesimlere tafl›naca-
€›ndan içme ve kullanma sular› da tuzlanacakt›r. Yap›lan araflt›rmalar la-
günlerin çevresindeki birçok yerleflimin de sular alt›nda kalaca€›n› göster-
mektedir. KAD Baflkan› Osman Erdem, “Olas› zararlar› en aza indirmeye
çal›fl›yoruz. ‹klim de€iflikli€ine ba€l› olarak yaflanacak deniz seviyesi yük-
selmesinin etkilerini azaltmak üzere bir eylem plan› haz›rlayaca€›z. Bunu
Ulusal Sulak Alan Komisyonu taraf›ndan onaylanacak olan Akyatan ve
Tuzla Lagünleri Yönetim Plan›’na entegre etmeye ve baflta yöre halk› ol-
mak üzere ilgili paydafllar› bu de€iflimin sonuçlar›na iliflkin bilinçlendir-
meye çal›flaca€›z.” demektedir.

Hibe projelerinden elde edilen deneyimler baflka bölgeler için de örnek
olabilir ve uyum çal›flmalar›n›n yayg›nlaflmas› insanlarla birlikte pek çok
canl›n›n yaflam›n› kurtarabilir. 
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Küresel Is›nman›n Türkiye Üzerindeki Di€er Etkileri 

‹stanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nün küresel
›s›nman›n Türkiye üzerindeki etkilerine iliflkin haz›rlad›€› senaryoya göre,
küresel ›s›nma ayn› flekilde devam ederse, 2070’te Türkiye genelinde s›-
cakl›klar 6 derece kadar yükselecek, ekosistem de€iflecek ve canl› türleri
yok olma tehlikesi yaflayacak. Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, Türkiye’nin küre-
sel ›s›nmayla mücadelede geç kalm›fl bir ülke oldu€unu belirtmektedir.
Çevre ve Orman Bakanl›€›’n›n iste€iyle, “Türkiye ‹çin ‹klim De€iflikli€i
Senaryolar›” bafll›kl› bir rapor haz›rlad›klar›n› söyleyen Dalfes, flu ana ka-
dar elde edilen verilerin, 2070-2100 y›llar› aras›n› kapsad›€›na dikkat çek-
mektedir. Bu çal›flmayla en kötü durum için haz›rlanm›fl bir projeksiyon
yap›ld›€›n› dile getiren Dalfes, gelecekte Türkiye’yi pek de hofl olmayan
bir tablonun bekledi€ini eklemektedir.      

Eldeki verilere göre, küresel ›s›nma ayn› flekilde devam ederse, yaz ayla-
r›nda Türkiye’nin bat›s›nda s›cakl›klar 5-6 derece, Orta ve Do€u Anadolu
ile Güneydo€u Anadolu bölgelerinde ise 3-4 derece yükselecek. K›fl ayla-
r›nda ise s›cakl›klar 2-3 derece yükselecek.

Senaryoya göre, 2070 y›l›nda Karadeniz Bölgesi’nde ya€›fllar % 10-20 ora-
n›nda art›fl gösterecek, güneyde ise % 30’a kadar azalacak.      

Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, iklim de€iflikliklerinin farkl› flekillerde hissedile-
ce€ini, önümüzdeki on y›llarda iklim de€iflikli€inin çok daha fazla hissedi-
lece€ini vurgulamaktad›r: “Kar›n ya€d›€› k›fllar da olacak, daha az kar ya€-
d›€› k›fllar da olacak. Türkiye’nin ekosistemlerinde ciddi sorunlar olacak,
ki bu ekosistemler de bir ülkeyi, bir co€rafyay› ayakta tutan fleyler...
Böce€iyle, meras›yla, kurduyla, hayvan›yla canl›lar etkilenecek, bir sürü
canl› yok olacak.”

Dalfes, küresel ›s›nmayla mücadele konusunda öncelikle sera gazlar›n›n
yay›l›m›n›n azalt›lmas› gerekti€ine iflaret etmektedir. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü taraf›ndan bu konuda yürü-
tülen çal›flmalar›n önümüzdeki y›l tamamlanmas› planlan›yor.  
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Türkiye Denizleri Tehlikede 

Türk Deniz Araflt›rmalar› Vakf› (TÜDAV) taraf›ndan on kiflilik bir uz-
man ekip yönetiminde haz›rlanan ''Küresel Is›nma ve Türkiye'' konulu ra-
por, küresel ›s›nman›n Türkiye denizleri üzerinde oluflturdu€u ve ileride
oluflturmas› beklenen etkiler ile denizleri bekleyen tehlikeleri tespit et-
mifltir. Raporda, küresel ›s›nman›n Karadeniz'de hamsi göçlerini etkileye-
ce€i, bunun da milyonlarca liral›k zarara ve birçok bal›kç› ailenin iflsiz kal-
mas›na yol açaca€› vurgulanmaktad›r.

Ulafl›m Aksayacak

Rapor deniz ulafl›m›n›n aksayaca€› uyar›s›nda bulunmaktad›r: "Bozulan
atmosferik ritm ile denizlerimizde daha farkl› bir rüzgâr ve ak›nt› sistemi
ortaya ç›kacak, baz› limanlar›m›zda ulafl›m aksayacak, bal›kç› filolar›m›z›n
ve her türlü deniz araçlar›n›n seyri zorlaflacak, bal›k çiftlikleri fliddetli dal-
galara maruz kalacak, adalara ulafl›m aksayacak, deniz ortam› kara alan›n-
dan daha riskli bir hal alacakt›r. Böylesi bir duruma haz›rl›kl› olanlar de-
nizlerde bayrak gösterirken, haz›rl›ks›z yakalananlar ya ciddi ac›lar yaflaya-
cak ya da karaya hapsolarak denizi seyretmek zorunda kalacakt›r.''

Denize K›y›s› Olan ‹ller Zarar Görecek

Raporda yirmi yedi ilimizin deniz k›y›s›nda olmas› nedeniyle, bu illerdeki
k›y› yap›lar›n›n, bal›kç›l›k, turizm gibi ticari faaliyetlerin ciddi zarar göre-
ce€i ifade edilmektedir. Ayr›ca nüfus art›fl›n›n % 2,1 oldu€u Türkiye'de
denizlerin hâlâ bir protein deposu olarak de€erlendirilmesi gerekti€i, an-
cak küresel ›s›nmayla ortaya ç›kacak sorunlar›n geleneksel bal›k avc›l›€›na,
av türlerine ve yöntemlerine ciddi bir darbe vuraca€› vurgulanmaktad›r. 

Rapor bu nedenle denizlerdeki de€iflimlerin daha yak›ndan izlenmesi ge-
rekti€i uyar›s›nda bulunmaktad›r: ''Do€an›n nas›l bir reaksiyon gösterece-
€ini, de€iflimlerin hangi bölgelerde nas›l olaca€›n› saptamak zor. Bunu ön-
ceden kestirmenin tek yolu, denizlerimiz üzerine yapt›€›m›z izlemeleri
daha genifl bir alana yaymak ve izlenilen parametreleri de art›rmakt›r.''
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Ulusal Politika Oluflturulmal›

Raporda, de€iflimleri takip edip ulusal politikalar›n› oluflturan ülkelerin
kârl› ç›kaca€›, takip etmeyenlerin ise di€erlerine göre zor durumda kalaca-
€› ve küresel ›s›nman›n ülke denizlerini farkl› sorunlarla karfl› karfl›ya b›ra-
kaca€› kaydedilmektedir.

Yeni Bal›k Türleri

Halen K›z›ldeniz kökenli üç yüz türün Akdeniz'de yaflad›€› kaydedilen ra-
porda, ''Ülkemiz sular›nda tespit edilen Hint Okyanusu kökenli bal›klar›n
say›s› flimdiden 30'un üzerindedir ve bunlar›n aras›nda ticari de€ere sahip
olanlar bal›kç›lar›m›zca avlanmaktad›r" ifadesi yer almaktad›r. Ayr›ca son
dönemde Ege sahillerinde s›kl›kla görülen ve son derece zehirli bir bal›k
olan balon bal›€›n›n, küresel ›s›nma nedeni ile ›s›nan sularla buraya kadar
geldikleri tahmin edilmektedir.

Akdeniz'de Katil Yosun

Rapor, Akdeniz’de yaflanmaya bafllayan tropikal süreçler hakk›nda uyar›-
larda bulunmaktad›r: "… Bütün bu türlerin Do€u Akdeniz'e girmesinin
ve koloni oluflturup yerli türlerle alan rekabetine girmesinin ana nedenle-
rinden biri Akdeniz'deki su s›cakl›€›n›n art›fl›d›r. Akdeniz'de art›k tropi-
kalleflme yaflanmaktad›r ve bu tüm havzay› etkilemektedir. Daha flimdi-
den, tropikal türlerden olan ve 'katil yosun' olarak bilinen 'Caulerpa taxi-
folia' türü yosun ile birçok bal›k havzada baflar›l› bir flekilde geliflmekte,
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hatta alan kazanmaktad›r. Bat› Akdeniz'de son on y›lda yüzey suyu s›cak-
l›€› 0,2 derece artm›flt›r. Bu art›fl 13 derece gibi sabit bir s›cakl›kta yaflama-
ya al›flan derin deniz bal›klar› için tehdit oluflturmaktad›r.''

Marmara ve Karadeniz'de Durum

Akdeniz’de yaflanan ›s›nman›n yavafl yavafl Karadeniz ve Marmara’ya da
yay›laca€› ve bu denizlere yeni türlerin girece€i beklenmektedir: “Akde-
niz'de yaflayan, Karadeniz ve Marmara'da 20 y›l önce nadir görülen sar-
dalya, kupes gibi bal›klar›n bu denizlerde s›kça görülmeye bafllanmas›,
hatta ‹€neada gibi Bat› Karadeniz'de avc›l›€›na bafllanmas› deniz suyu s›-
cakl›€›n›n art›fl›yla iliflkilendirilmektedir. Yine, günbal›€› türünün art›k
Marmara Denizi'nde de görülebilmesi ve da€›l›m›n Akdeniz'in güneyin-
den daha kuzeye ç›kmas› küresel ›s›nman›n etkileriyle aç›klanmaktad›r.''

Eski ile Yeni Türler Aras›nda Mücadele

Rapor bu geliflmelerin denizlerde yap›lan bal›k yetifltiricili€ini olumsuz
etkiledi€ine dikkat çekmektedir: "Sulak alanlardaki su seviyesi yükselme-
leri yeni türlerin bu alanlara girmesine, eski ile yeni türler aras›ndaki mü-
cadeleye de sahne olacakt›r. Nihayet, deniz suyunun ›s›nmas› sonucunda
yüksek s›cakl›kta yaflayan bakterilerin artmas› ve bunlar›n hastal›k olufl-
turma kapasiteleri daha da artacakt›r. Bunun küresel boyutta olmas› da
mümkündür. Küresel ›s›nma denizlerde yap›lan bal›k yetifltiricili€i için
t e h l i k e d i r . "

Sadece Canl› Yaflam Etkilenmeyecek

Rapor, küresel ›s›nman›n sadece canl› yaflam›n› direkt olarak etkilemekle
kalmayaca€›n› ve ciddi ölçülerde habitat y›k›mlar›na da yol açaca€›n› tes-
pit etmektedir.

Kurumlararas› ‹flbirli€i

BM Çevre Program› (UNEP-IOC) ile UNESCO taraf›ndan yürütülen
deniz suyu yükselmeleri izleme a€› çal›flmalar›, kurulacak disiplinleraras›
çal›flma gruplar›yla denizlerin vakit geçirilmeden izlenmeye bafllanmas› ve
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devletin yetkili organlar›n›n harekete geçirilmesi gereklili€ini ortaya ç›-
karm›flt›r. 

Genifl olanaklara sahip Deniz Kuvvetleri Komutanl›€›'na ba€l› Seyir Hid-
rografi ve Oflinografi Dairesi ile üniversitelerin uzun süreli araflt›rma pro-
jeleri bafllatmas›n›n önemine de€inilen raporda, dikkatli bir izleme süreci
olmadan denizlerdeki de€iflimleri anlaman›n mümkün olamayaca€› belir-
tilmektedir.

Raporda ayr›ca hâkim üretim iliflkilerini elefltiren görüfller de yer almakta-
d›r: ''Sadece kâr hedefleyen üretim anlay›fl›n›n dünyay› ve insanl›€› kaosa
götürdü€ü bir gerçektir. Mevcut üretim iliflkisiyle gezegenimizde tüm
canl›lar›n gelece€i tehlike alt›na girmifltir. Küresel iklim de€iflikli€i, yakla-
fl›k 200 y›ll›k Sanayi Devrimi ve bunu izleyen kapitalist üretim süreçleri-
nin bir sonucu oldu€una göre, bu süreçlerin yeniden de€erlendirilmesi,
tüm canl›lar›n mutluluk ve refah›na göre dizayn edilmesi gerekir.”

Küresel Is›nmaya Karfl› Bizler Ne Yapabiliriz?

Pek çok ülke, çevreye son derece zararl› olmas›na karfl›n, özellikle kömür
gibi fosil yak›tlar› kullanmaktad›r. Kyoto Protokolü, sera gaz› emisyonlar›-
n› azaltmalar› için OECD ülkelerine ça€r›da bulunmaktad›r. Kyoto'da
2008-12 y›llar› aras›nda, toplam sera gaz› emisyonlar›n›n 1990 y›l› seviye-
sinin % 5,4 alt›na çekilmesi hedeflenmifltir. WWF (World Wildlife Fund),
dünya çap›nda yürüttü€ü “Power switch” kampanyas›yla, hükümetler ve ifl
dünyas›n› yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› konusunda sorum-
luluk almaya davet etmektedir. Kampanya kapsam›nda kömür, petrol, do-
€algaz gibi fosil yak›tlar ve nükleer enerji yerine su, jeotermal, biyokütle ve
günefl enerjisinin kullan›lmas› teflvik edilmektedir (Daha fazla bilgi için
bkz. http://www. w o r l d w i l d l i f e . o r g / c l i m a t e / P u b l i c a t i o n s / W W F B i n a r-
yitem4921.pdf).     

Ulusal enerji stratejileri en az otuz y›ll›k bir süreyi öngörmelidir. Bu çer-
çevede di€er enerji kaynaklar›n›n gelifltirilmesine ve güvenli kullan›m›na
yönelik uzun vadeli politikalar belirlenmelidir. Ulusal enerji politikas›n›n
oluflumuna sivil toplum kurulufllar›n›n ve yerel halk›n kat›lmas› sa€lan-
mal›d›r.      

Toplumvesu  14/10/11  21:10  Page 250



251

Çevresel etki de€erlendirmesi yap›lmak kofluluyla, yerel ölçekte rüzgâr ve
günefl gibi alternatif enerji kaynaklar›ndan yararlanmak pek çok ülkede
s›k baflvurulan bir uygulamad›r ve ülkemiz için de bunun düflünülmesi ge-
reklidir.

Tar›m sektörü amonyak ve metan gibi de€iflik emisyonlar›n atmosfere ka-
r›flmas›na neden olmaktad›r. Avrupa’da amonyak emisyonunun % 90'›n›n
çiftlik hayvanlar›yla kimyasal gübrelerden kaynakland›€› tespit edilmifltir.
Kimyasal gübre kullan›m›, bir sera gaz› olan azot dioksit emisyonunu da
art›rd›€› için, azot ve fosfor içeren gübrelerin kullan›m›n›n azalt›lmas› son
derece önemli bir tedbirdir.

Yeflil Kuflak Hareketi (Green Belt Movement)

Geçti€imiz günlerde kaybetti€imiz Kenyal› çevreci Wangari Muta Maat-
hai (1940 - 2011), küresel ›s›nmaya karfl› “bir milyar a€aç” kampanyas›y-
la dünya çap›nda bir eylem bafllatm›flt›r. 

Wangari Muta Maathai 
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Sürdürülebilir kalk›nma, demokrasi ve bar›fl konular›ndaki katk›lar›ndan
dolay› 2004 y›l›nda Nobel Bar›fl Ödülü’ne lay›k görülmüfltür. 

Nobel Bar›fl Ödülü sahibi Maathai, 2006 y›l›n›n Kas›m ay›nda bafllatt›€›
kampanyayla bafllang›çta bir milyar a€aç dikilmesini amaçlamaktayd›. An-
cak 2009 y›l›n›n A€ustos ay›nda BM Çevre Program›’n›n yay›mlad›€› bil-
diride, sadece Çin hükümetinin kampanya çerçevesinde 2,6 milyar a€aç
dikti€i ve 167 ülkede dikilen toplam a€aç say›s›n›n 7,3 milyara ulaflt›€› be-
lirtilmifltir. 

Bu projeyle Kenya’daki kad›nlar› örgütleyerek 80.000 kifliye ifl alan› yara-
tan ve ülkesine 40 milyon a€aç dikilmesine öncülük eden Wangari Maat-
hai, Kenya'da yerel türdeki a€açlar›n oluflturdu€u ormanlar›n bugün
% 2'lik bir alan› kaplad›€›n›, oysa yüz y›l önce bu yafll› ormanlar›n % 30'luk
bir alana yay›ld›€›n› belirtmektedir. 

Bireysel Olarak Neler Yap›labilir? 

• Enerji dostu ampuller kullan›lmal›.
• Televizyonlar bekleme konumunda b›rak›lmamal›.

• Do€ru ›fl›kland›rma kullan›lmal›.
• Klima yerine vantilatör kullan›lmal›.

• Evler ›s› kayb›na karfl› yal›t›lmal›.
• Eflyalar radyatörleri kapatmayacak flekilde yerlefltirilmeli.

Su kaynaklar›n›n k›tl›€› da ayn› ölçüde önemli bir sorun olarak karfl›m›z-
da duruyor. Ancak bu konuda da al›nabilecek bireysel önlemler bulun-
maktad›r: 

• Difl f›rçalama, bulafl›k y›kama ve t›rafl esnas›nda musluk aç›k b›rak›lma-
mal›.

• Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullan›lmal›.

• Klozetlerin içine tak›lan temizleme maddeleri kullan›lmamal›.
• Çamafl›r suyu tüketimi en aza indirilmeli.

• Akan tesisatlar onar›lmal›.
• Hortumla sulama ve y›kama yap›lmamal›.
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• Suyu kireç ve bakterilerden ar›nd›ran filtreler kullan›lmal›.

Çevre örgütleri çeflitli yollar› kullanarak tüketicileri ulafl›m sektörü konu-
sunda da uyarmaktad›r. Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklar›n›n
bafl tüketicisi durumundad›r ve sektörde kullan›lan gazlar›n emisyonlar›
hava kirlili€ine, iklim de€iflikliklerine neden olmaktad›r. Bu konuda dik-
kat edilmesi gereken bireysel hususlar flöyle s›ralanabilir:

• Toplu tafl›ma araçlar› tercih edilmeli.

• K›sa mesafelere arabayla gitmek yerine yürünmeli.
• Kurflunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.

• Arac›n tafl›ma kapasitesi afl›lmamal›.
• Uzun duraklamalarda arac›n konta€› kapat›lmal›.

Çevre örgütleri tüketicilere geri dönüflümü bir yaflam tarz› olarak benim-
semelerini, al›flverifl s›ras›nda afl›r› tüketimden kaçmalar›n› ö€ütlemekte-
dir. Tüketicilerin özenli davranmas› gereken en önemli konular›n bafl›nda
ambalaj tüketimi geliyor, zira plastik ambalajlar›n do€ada kaybolma süre-
si bin y›l› bulmaktad›r. Bu konuda flu hususlara dikkat edilmelidir:

• Tüketiciler uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.

• Geri dönüfltürülemeyen ambalajlarda sat›lan ürünler al›nmamal›.
• Baflta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaç›nmal›.

• fiifle ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
• Plastik poflet ve yiyecek kaplar› gibi ürünler yeniden kullan›lmal›.

• Al›flverifllerde plastik poflet kullan›lmamal›.
• Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte at›lmamal›.

Gündelik hayat›n ayr›lmaz bir parças› haline gelen bilgisayarlar›n yaratt›-
€› kirlilik de az›msanmamal›d›r. Al›nacak küçük önlemlerle bunun önüne
geçilebilir:       

• Elektrik tüketimi daha düflük olan modeller al›nmal›.

• Yaz›c›dan ka€›t ç›kt›s› al›nmas› asgariye indirilmeli.

• Bilgisayarlar bekleme konumunda b›rak›lmamal›.
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7. Bölüm

Kirliliği ve İleri
Arıtım Yöntemleri
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Su Kirlili€i ve ‹leri Ar›t›m Yöntemleri

Su Kirlili€i

Çevre kirlenmesi denildi€inde kastedilen, genellikle hava, su ve topra€›n
kirlenmesidir. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen ise sudur. Kirlenen
hemen hemen her fley suyla y›kanarak temizlenir. Bu kirlili€in son dura€›-
n›n su oldu€u anlam›na gelir. Havan›n içinde bulunan kat› ve s›v› tanecik-
ler, havadan çok a€›r olduklar›ndan, çok geçmeden afla€› do€ru inerek ka-
ralara ve sulara ulafl›rlar. Havada bulunan gaz ve buhar halindeki kirletici-
ler de zamanla ya€mur sular› arac›l›€›yla yeryüzünde toprak ve suya kar›-
fl›rlar. Bunlara kükürt (S), azot (N) ve karbondioksit (CO2) örnek verile-
bilir. Havaya kar›flan pek çok kirletici madde fazla dayan›kl› olmad›klar›n-
dan zamanla oksijen, ›fl›k ve ultraviyole ›fl›nlar›n›n etkisiyle parçalan›r. Ar-
d›ndan da çökelme yoluyla atmosferden karaya ve denize inerler. Bu kir-
leticilerden topra€a yay›lanlar zamanla sel sular› ya da baflka etkenler yo-
luyla suya geçerler.

Su kirlili€i, su kayna€›n›n kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve
ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde de€iflmesi fleklinde gözlenir. Bu de-
€iflim do€rudan veya dolayl› yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sa€l›€›n-
da, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun di€er amaçlarla kullan›lmas›n-
da engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji at›klar›n›n boflalt›l-
mas›na yol açar.  
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Dünyan›n verimlili€i su kirlili€i nedeniyle giderek azalmaktad›r. Sulara ve
denizlere geçen maddeler oksijeni ba€layabilecek maddelerden olufluyor-
larsa (mesela metal iyonlar›), sudaki erimifl oksijeni kullanacaklar›ndan
sudaki hayat flartlar›n› zorlaflt›r›rlar. Organik maddeler genellikle oksijen-
le tahrip edilip zamanla parçalan›rlar ve niteliklerini kaybedip zarars›z ha-
le gelirler. Suda erimifl haldeki oksijen bu ortamdaki hayat›n devaml›l›€›n-
da önemli bir etkendir. Baz› organik maddeler çok dirençli olup uzun za-
man bozulmadan kalabilirler. Bu gibi maddelerin çevre üzerindeki olum-
suz etkileri de uzun bir süreye yay›l›r ve ekolojik sistemin dengesini ciddi
ölçülerde bozabilir. Sudan a€›r olup dibe çöken bu tür maddelere örnek
olarak petrol ve ondan üretilen ürünler gösterilebilir.

Su kirlili€ini oluflturan etmenlerin bafl›nda evsel at›k (la€›m) sular›yla sa-
nayi at›k sular› gelir. Bunlar›n yan› s›ra petrol at›klar›, nükleer at›klar, kat›
sanayi ve ev at›klar› da önemli kirleticilerdir. Bunlar deniz kenar›ndaki bit-
ki ve alg (tek hücreli canl›) gibi kaynaklar› yok etmektedir. Kirlenme so-
nucunda denizlerdeki hayvan soyunun tükenmeye bafllad›€› gözlenmek-
tedir. Örne€in, Marmara denizi kirlilik nedeniyle bal›klar›n yaflamas›na
uygun bir ortam olmaktan ç›kmaya bafllam›flt›r. Karadeniz’deki kirlenme
nedeniyle hamsi ve di€er bal›k türleri giderek azalmaktad›r. Henüz larva
halindeyken temiz su bulamamalar› nedeniyle ›stakozlar›n nesilleri tüken-
mektedir. Genel olarak denizlerimizde yaflayan ve nesli tükenmekte olan
canl›lar aras›nda Akdeniz foku, deniz kaplumba€as›, beyaz burunlu yunus,
t›rtak (baya€› yunus; en yayg›n bilinen yunus türü), siyah yunus, mutur
(domuzbal›€›) ve susamuru bulunmaktad›r.
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Yeni kurulmaya bafllanan ar›tma tesisleri, evsel at›k ve sanayi at›k sular›n›
kimyasal ve biyolojik olarak temizlemektedir. Böylece hem sulama suyu
olarak yeniden kullan›labilir su kazan›lmakta hem de denizlerin kirlenme-
si önlenmektedir. Bu nedenle sanayileflme sürecinde iflyerleri planlamas›
mutlaka ar›tma tesisleri ile birlikte düflünülmelidir.

Çeflitli nedenlerle meydana gelen deniz kirlili€i, canl›lar›n korunmas› ve
insanl›€›n gelece€i bak›m›ndan büyük önem arz etmektedir. Belli bir sis-
tem içinde yerleflmifl toplumlar, üretim teknolojisinin baz› özelliklerine
ba€l› olarak ekolojik dengeyi tahrip etmekte, k›sa dönemlik geçimlerini
sa€lama endiflesi içinde gelece€in birçok imkânlar›n› yok etmektedir. Kir-
lili€in en yo€un oldu€u su kaynaklar›n›n, gelecekte yaflam kayna€› olma
özelliklerini h›zla yitirdikleri görülmektedir. Bu kirlilik, besin zinciri bo-
yunca artarak devam etmekte ve sonuçta tüm canl› sistemler bu kirlenme-
den paylar›na düfleni almaktad›r.

Kirlilik Çeflitleri 

1. Endüstriyel Kirlenme: Günümüzde tatl› su kaynaklar›n›n en büyük
kirlenme sebebidir. Likit ya€ fabrikalar›, fleker fabrikalar›, deri sanayi,
gübre fabrikalar› gibi sanayi kurulufllar› baflta olmak üzere birçok sana-
yi kuruluflunun özellikle organize sanayi bölgelerinin yak›nlar›ndaki
tatl› su havzalar› giderek artan bir h›zla kirlenmektedir.

2. Is›l Kirlenme: Nükleer santraller, enerji santralleri ve de€iflik sanayi te-
sisleri, sistemi so€utma amac›yla tatl› su kaynaklar›n› (içme suyu kali-
tesine dönüflebilecek kalitede su) kullanabilmektedir. Bunun sonu-
cunda ›s›nan su tekrar do€aya b›rak›larak ekolojik dengeyi bozabil-
mektedir. Endüstriyel kirlenmenin bir parças› gibi düflünülse de ›s›l
kirlenmede su kayna€› içme suyu kayna€› olma özelli€ini yitirmez.

3. Tar›msal Kirlenme: Toprak erozyonu, tar›mda kullan›lan gübreler ve
zararl› organizmalara karfl› uygulanan kimyasal mücadele ilaçlar› ta-
r›msal kirlili€in temel sebebidir. 

4. Evsel Kirlenme: Uygun flekilde toplanmayan evsel kat› at›klar ve kana-
lizasyon sistemi olmayan yerlerdeki evsel s›v› at›klar yerüstü ve yeralt›
sular›n› kirletirler. 
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5. Su Ar›t›m ve Da€›t›m Sisteminden Kaynaklanan Kirlilikler: Su ar›t›m
ve dezenfeksiyonda yetersizlikler, eski ve hasar görmüfl flebeke sistem-
leri, mühendislik hatalar› veya kullan›c› hatalar›ndan kaynaklanan çap-
raz ba€lant› noktalar›, geri emilim.

6. fiebeke Yetersizlik ve Hasarlar›: Kentlerin plans›z bir biçimde geniflle-
mesi ve nüfus art›fl› gibi sorunlar beraberinde altyap› sorunlar›n› getir-
mektedir. Altyap› sorunlar›n›n bafll›cas›, su da€›t›m flebekesinin yeter-
siz kalmas›, gereksinimi karfl›layamamas› ve eskiyen bölümlerinin ye-
nilenememesidir. Bunun sonucu olarak sisteme temiz, ar›t›lm›fl ve de-
zenfekte edilmifl su verilse bile, flebekedeki delik ve s›z›nt›lar nedeniy-
le veya geri emilim nedeniyle tüketiciye ulaflmadan önce kontamine
olacakt›r. 

7. Su Depolama ve Tafl›madan Kaynaklanan Kirlilikler: Periyodik depo
temizli€inin yap›lmamas›, evlerde kullan›lan tanker, su bidonu vb. kir-
lilikleri.

Su Kirlili€i ve Sa€l›k
Araflt›rmac›lar dünyada her y›l kaydedilen hastal›klar›n yaklafl›k % 9,1’
inin suya ve hijyene ba€l› sorunlardan kaynakland›€›n› belirtmektedirler.

Kirli su kullan›m›ndan en çok etkilenen kesimi çocuklar oluflturmaktad›r.
On dört yafl›ndan küçüklerin yakaland›€› hastal›klar›n yaklafl›k % 22’sinin
kirli sudan kaynakland›€›n› kaydeden uzmanlar, bu suyun en çok s›tma,
atefl ve ishal gibi hastal›klara yol açt›€›n› eklemektedirler.

Suyla Bulaflan Virüsler, Bakteriler ve Parazitler

Salg›n hastal›klara neden olabilen salmonella, vibrio, shigella, anthrax,
burcellose, ruam ve di€er birçok hastal›k yap›c› bakteri ve virüsler insan
ve hayvan d›flk›s›yla sulara kar›flabilmektedir. Suyla yay›lan ve bafll›calar›
tifo, dizanteri ve enfeksiyöz hepatit (mikrobik sar›l›k) olan salg›nlara “su
salg›nlar›” denir (daha fazla bilgi için lütfen bkz. Bir damla su I ve Bir
damla su II).
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"Kötü su, savaştan daha çok
çocuk öldürüyor." 

Unicef 
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Ülkemiz ve dünya tarihine geçmifl su kaynakl› salg›n hastal›klar
Tarih Yer Enfeksiyon Olgu say›s› Ölüm say›s›

1816-1826
Birinci 
kolera salg›n›

Hindistan, güneydo€u Asya,
Ortado€u ve Rusya

Kolera On 
milyonlarca
olgu

Milyonlarca 
ölüm

1829-1851
‹kinci kolera
salg›n› (en
fliddetli zaman›
1946)

‹ran’da bafllayan salg›n, Arap
Yar›madas›, ‹ngiltere ve
Fransa’ya yay›lm›fl, Kanada ve
New York’a da ulaflm›flt›r.
Kafkasya’dan Erzurum ve
Trabzon yoluyla ‹stanbul’a
ulaflm›flt›r.

Kolera 1847’de 
‹stanbul’da
9.237 olgu

‹ngiltere’de 
52.000, Orta
Avrupa’da
100.000 ve 
‹stanbul’da 
5.275 ölüm

1852-1860
Üçüncü 
kolera salg›n›

Büyük oranda Rusya’y› 
etkiledi. 

Kolera Milyonlarca
olgu

Ço€u Rusya’da
olmak üzere tüm
dünyada yaklafl›k
1 milyon ölüm.
1854’te
‹ngiltere’de
yaklafl›k 20.000
ölüm

1863-1875
Dördüncü 
kolera salg›n›

Önce Avrupa ve Afrika’ya
yay›lm›flt›r. 1866’da Kuzey
Amerika’ya yay›ld›.

Kolera 30.000 Mekke,
90.000 Rusya
(1866)

1881-1896
Beflinci kolera
salg›n›

Avrupa’da , Amerika’da ,
Rusya’da , ‹spanya’da ,
Japonya’da 

Kolera 1 milyondan
fazla

Sadece
Almanya’da 8.606
ölüm

1899-1923
Alt›nc› kolera
salg›n›

Esas olarak Rusya’y› etkilemifl,
halk sa€l›€› alan›ndaki
geliflmeler nedeniyle
Avrupa’da yay›lmam›flt›r.

Kolera Osmanl›’da
hiçbir olgu
görülmemifltir.

Rusya’da 500.000
ölüm (toplam
800.000 ölüm)

1933 Chicago A. dizanteri 1000 20

1937 ‹ngiltere (Londra’n›n bir ilçesi
Croydon’da)

Tifo 341 41

1961-1966 Endonezya’da bafllam›flt›r,
Celebes adalar›, Pohnpei,
Hindistan, Bangladefl ve
Rusya’ya ulaflm›flt›r.

El-Tor tipi
kolera

1961-1966 Sa€malc›lar-Türkiye Kolera En az 1.000
olgu

En az 100 ölüm

1991-1997 Peru’da bafllayan salg›n Latin
Amerika’ya yay›lm›flt›r.

Kolera 1,3 milyon
olgu

12.000 ölüm
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Su Kirlili€ini Azaltmak ‹çin Al›nmas› Gereken Önlemler 

Su kirlili€ini azaltmak ve su kaynaklar›n› korumak için al›nabilecek pek
çok önlem bulunmaktad›r. Bu önlemler kullan›m alanlar›na göre s›ralan-
d›€›nda, en çok tar›mda sulama amaçl› (% 67) olarak kullan›lmaktad›r.
Ard›ndan sanayide so€utma vb. gibi de€iflik amaçl› kullan›m (% 23) gel-
mektedir ve onu kentsel alanda içme ve kullanma amaçl› kullan›m (% 10)
izlemektedir. 

Kullan›labilir tatl› su kaynaklar›n›n büyük bir bölümü tar›mda sulama, sa-
nayi tesislerinde ise so€utma vb. amaçlarla kullan›lmaktad›r. Bu veriler ›fl›-
€›nda, etkin bir sulama tekni€i ve sulama politikalar›yla % 10’luk bir iyilefl-
tirme ve tasarruf sa€lansa bile, bu yaklafl›k olarak bütün evsel kullan›m ka-
dar tasarruf sa€lanabilece€i anlam›na gelmektedir. Bu bak›mdan tar›msal
sulama etkinli€inin önemi çok aç›k olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sulama po-
litikalar›n›n etkin k›l›nmas› ve geliflmifl teknoloji yoluyla sanayide tatl› su
kaynaklar›n›n kullan›m›n›n azalt›lmas› bu konuda al›nabilecek en etkin
önlemlerdir. 

Su kirlili€ine karfl› al›nabilecek önlemler flu flekilde s›n›fland›r›labilir:  

1. Tasarruf Önlemleri
• Muslu€a havaland›r›c› tak›lmas›,
• Tar›mda ve kent içi parklarda damla sulama yönteminin kullan›l-

mas›, 
• Bozuk musluklar›n hemen tamir edilmesi,
• ‹ki basamakl› su ak›tan tuvalet rezervuarlar›,
• Bahçe sulamalar›nda ar›t›lm›fl at›k sular kullan›lmas›.

2. Su Kirlili€ini Azalt›c› Önlemler
• Deterjan kullan›rken miktar› azaltmaya çaba göstermek,
• Az fosfat içeren ya da fosfats›z deterjanlar› kullanmak,
• Sanayi kurulufllar›nda meydana gelen at›k sular›n ar›t›lmas›,
• Tar›mda kimyasal mücadelenin zararlar›n› azalt›c› tedbirler,
• Kat› ve s›v› at›klar›n uygun flekilde zarars›zlaflt›r›lmas›,
• Ulusal toprak ve su koruma projeleri gelifltirmek.
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3. Sosyal Önlemler

• EPA benzeri kurumlar gibi kapsaml› yasal düzenlemeler yapmak ve
uygulamak,

• Göl, gölet ve denizlere kat› ve s›v› at›k at›lmas›n› önlemek,
• Su israf› ve kirletilmesi konular›nda toplumu e€itmek,

• Sanayide su kullan›m›n› azaltacak Ar-Ge faaliyetleri,
• Çiftçiye sulama tekniklerini ö€retecek özel e€itimler.

Suyu Kirlilikten Ar›nd›rma Yöntemleri 
Do€an›n suyu ar›tmak için kendi yöntemleri vard›r. Ancak kirlilik oran›-
n›n yüksekli€i ve kirlenmenin süreklilik arzetmesi nedeniyle sürecin çok
uzun sürmesi pratikte bu tür yöntemlerin uygulanmas›n› imkâns›z hale
getirmektedir. Su kirlili€indeki art›fl ar›tma konusunu da giderek daha
önemli hale getirmifl ve bu yöndeki teknolojik geliflmeler h›z kazanm›flt›r. 

Su ar›tma ifllemi genel olarak “at›k su” ile “içme ve kullanma suyu” olarak
ikiye ayr›lmaktad›r. At›k su evsel, endüstriyel, tar›msal ve di€er kullan›m-
lar sonucunda kirlenmifl ya da özellikleri k›smen ya da tamamen de€iflmifl
sular olarak tan›mlanabilir.

‹çme ve kullanma suyunun ar›t›m› ise nehir, göl gibi temiz su kaynaklar›n-
dan ya da flebeke hatt›ndan elde edilen sular›n içme ya da kullanma suyu-
na dönüfltürülmesi ifllemi olarak ifade edilebilir. 
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At›k Su Ar›t›m Yöntemleri

At›k su ar›tma yöntemleri temel olarak üçe ayr›l›r:

1. Fiziksel ar›tma yöntemleri

2. Kimyasal ar›tma yöntemleri

3. Biyolojik ar›tma yöntemleri

De€iflik karakterdeki at›k sular için farkl› ar›tma yöntemleri kullan›labilir.
Evsel at›k sular için genelde fiziksel ve biyolojik ar›tma yöntemleri tercih
edilmektedir. Endüstriyel at›k sular›n ar›t›m›ndaysa fiziksel+kimyasal+bi-
yolojik yöntemler kullan›labilmektedir.  

Fiziksel Ar›tma Yöntemleri: At›k su içerisindeki kirletici maddelerin fizik-
sel ifllemlerle at›k sudan al›nmas› amac›yla kullan›lan süreçlerdir. Uygula-
malar› genellikle flu flekillerde karfl›m›za ç›kmaktad›r:

• Izgaralar, 

• Elekler,

• Kum tutucular,

• Yüzdürme sistemleri, 

• Çöktürme havuzlar›,

• Dengeleme havuzlar›.

Kimyasal Ar›tma Yöntemleri: Suda çözünmüfl ya da ask›da halde bulunan
maddelerin fiziksel durumunu de€ifltirerek çökelmelerini sa€lamak üzere
uygulanan ar›tma süreçleridir. Kimyasal ar›tma iflleminde, uygun pH de-
€erinde at›k suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave
edilir ve çöktürülmek istenen maddelerin çamur halinde sudan ayr›lmala-
r› sa€lan›r. En önemli uygulamalar› flunlard›r:

• Nötralizasyon,

• Flokülasyon, 

• Koagülasyon.
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Biyolojik Ar›tma Yöntemleri: At›k su içerisindeki çözünmüfl organik
maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle ayr›flt›r›larak giderilmesi ifllemidir.
Bakterilerin ar›tma ifllemini gerçeklefltirebilmeleri için pH, s›cakl›k, çö-
zünmüfl oksijen, toksik maddeler gibi parametrelerin kontrol alt›nda tu-
tulmas› gerekmektedir. Uygulamalar› flu flekillerdedir: 

• Aktif çamur sistemleri,

• Stabilizasyon havuzlar›, 

• Havaland›rmal› lagünler, 

• Damlatmal› filtreler,

• Membran biyoreaktörü.

At›k Suda Devrim Niteli€indeki Yeni Yöntem: Membran Biyoreaktörü
(MBR)

Membran biyoreaktör at›k su ar›t›m›nda devrim niteli€inde sonuçlara yol
açan bir yöntemdir. Bu yöntem membran filtrasyon ile at›k sudaki kirleti-
cilerin biyolojik olarak parçalanmas›n› birlefltiren bir teknolojiyi kullan-
maktad›r. Evsel ve endüstriyel at›k sular›n ar›t›m›nda, bu sular›n yeniden
kullan›m› için uygulanmaktad›r. G›da, kimya, ilaç, tekstil, petrol ve ürün-
leri, metal, otomotiv vb. gibi birçok endüstriyel sektör at›k sular›n› ar›t-
mak ve yeniden kullanmak için MBR sistemini kullanmaktad›r. Sentetik
organik kimyasallarla kirlenmifl yeralt› sular›n›n ar›t›m›nda, içme sular›n-
dan organik madde ve azotlu bilefliklerin giderilmesinde de membran bi-
yoreaktörler kullan›lmaktad›r. 1990'l› y›llar›n bafl›nda yeni bir ar›tma sü-
reci olarak kabul edilen membran biyoreaktör süreci, uygulama yelpazesi-
nin genifllemesiyle günümüzde konvansiyonel teknoloji s›n›f›na girmeye
bafllam›flt›r. Küçük debili evsel at›k su ar›tma uygulamalar›na ek olarak
yüksek debili tesislerde de kullan›lmaktad›r. 
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Avantajlar›

• Ar›t›lm›fl su kalitesinin çok yüksek olmas›, 

• Betonarme sistemlere oranla % 40-70 oran›nda daha az arazi gereksin-
mesi,

• Bakteri ve virüs gidermesi,

• Havaland›rma havuzunun hacminin % 70 oran›nda azalt›lmas›,

• Ön çökeltme, son çökeltme, koagülasyon ve flokülasyon uygulamala-
r›n› gerektirmemesi,

• Havaland›rma havuzu yüzeyindeki buharlaflman›n azalmas›,

• Koku oluflmamas›,

• Çamur üretiminin çok az olmas›,

• Çamur yafl›n›n s›n›rs›z olmas›,

• Klor kullan›lmamas›.

Membran biyoreaktör teknolojisi maliyet aç›s›ndan en avantajl› konumu,
mevcut konvansiyonel aktif çamur tesislerindeki hidrolik kapasitenin ar-
t›r›lmas› ya da ç›k›fl suyu kapasitesini iyilefltirmek için bu tesislerin mem-
bran biyoreaktör teknolojisine dönüfltürülmesi yoluyla sa€layabilir. Bu
tür tesis dönüflümlerinde ço€unlukla ilave inflaatlar yap›lmas› gerekme-
mekte, mevcut havuzlar kullan›larak hidrolik kapasite % 50-100 oran›nda
art›r›labilmektedir. Tesisin kurulaca€› arazinin çok de€erli oldu€u bir pro-
jede, membran biyoreaktör süreci avantajl› bir durum yaratmaktad›r.
Yüksek ask›da kat› madde konsantrasyonlar›ndan dolay› gerekli hidrolik
bekletme süresi azd›r; bu ise küçük reaktör hacmi ve ilk yat›r›m maliyetin-
de önemli bir azalma demektir. Biyokütle ay›r›m› mikrofiltrasyon ya da
ultrafiltrasyon ile gerçekleflti€i için son çökeltim havuzuna ihtiyaç yoktur
ve çamur fliflmesi ya da kamç›l› büyümeden kaynaklanan çökeltim prob-
lemleri söz konusu de€ildir. Yüksek konsantrasyonlar›ndan dolay› siste-
me fazla organik yükleme yap›labilir.
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Konvansiyonel aktif çamura göre daha fazla çamur yafl› ile çal›fl›labilir.
Yüksek çamur yafl› de€erleri, oluflan biyokütle miktar›n›, dolay›s›yla da
at›k çamur miktar›n› azalt›r. S›v›-kat› ayr›m› 0,01–0,1 gibi küçük gözenek
çaplar›na sahip membran filtrasyonuyla yap›ld›€›ndan çok baflar›l› bir
fiziksel filtrasyon sa€lar.

Mikron-alt› filtrasyondan dolay› biyokütle kaç›fl› engellenip tüm biyoküt-
le tutuldu€u için mevcut biyokütle zor flartlara adapte olma zorunlulu€un-
da kalmaktad›r. Özelleflmifl bakteriler, ani yüksek organik yüklemeler, çe-
flitli stres ya da zehirli madde girifli durumlar›nda da sisteme ekstra avan-
taj sa€lamaktad›r.

Dezavantajlar›

Projelere ba€l› spesifik dezavantajlar ortaya ç›kabilmektedir. Bunlar›n en
önemlisi t›kanma kontrol stratejileridir. 

Filtrelenmifl su

Membran

Hava
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Geri Kazan›lm›fl Sular›n En Çok Kullan›ld›€› Alanlar

Su sadece bir kez kullan›lmamal›d›r!

Tüm at›k sular belli bir dereceye kadar ar›t›lmak zorundad›r. Birçok tesis
ar›tma iflleminden sonra suyu direkt olarak nehirlere, denizlere ya da ok-
yanuslara deflarj etmektedir. Ancak baz› otoriteler suyun bir kez kullan›l-
mas›n› do€ru bulmamaktad›r. 

Teorik olarak at›k suyun yeniden kullan›m›, uygun koflullar sa€lanmas›
kofluluyla her zaman mümkündür. Bu da büyük ölçüde ekonomik imkân-
lara ba€l›d›r. Ar›t›lm›fl at›k suyun kalitesi ile suyun geri kullan›m amac›na
göre istenen su özellikleri birbiriyle uyumlu olmal›d›r. Ar›t›lm›fl at›k suyun
geri kullan›m› için seçilecek teknoloji; ar›t›lm›fl at›k suyun özelliklerine,
geri kullan›m amaçlar› için kalite kriterlerine, güvenilirli€e, iflletme
kolayl›€›na ve ekonomik imkânlara uygun olarak belirlenmelidir. 

Geri kazan›lm›fl at›k sular›n en çok kullan›ld›€› alanlar 

• Kentsel kullan›m,

• Endüstriyel kullan›m,

• Tar›msal kullan›m,

• Yeralt› suyu beslemesi.

Kentsel Kullan›m

Bir kente verilen içme suyu kalitesindeki sular, içme suyu olarak kullan›-
m›n›n d›fl›nda, afla€›da özetlenen amaçlarla da kullan›lmaktad›r:

• Park, rekreasyon alan›, atletizm alan›, okul bahçesi ve oyun alan›, ana-
yollar›n ve halka ait binalar›n ve tesislerin çevresindeki peyzaj alanlar›-
n›n sulanmas›,

Toplumvesu  14/10/11  21:10  Page 268



269

• ‹flyeri, dükkân, ofis ve endüstriyel kurulufllar›n çevresindeki peyzaj
alanlar›n›n sulanmas›,

• Ticari kullan›mlar (araç y›kama tesisleri, pencere temizleme, zirai ilaç
çözeltilerinin haz›rlanmas› ve s›v› gübrelerin haz›rlanmas› gibi),

• Kent içindeki havuz, f›skiye, flelaleler gibi yapay kullan›m alanlar›na su
verilmesi,

• ‹nflaat projelerinde beton yap›m› için ve toz kontrolünde su kullan›m›,

• Yang›ndan korunmak üzere yang›n söndürme suyu temini,

• Binalarda tuvalet suyu olarak kullan›m›,

• Golf sahalar›n›n sulanmas›.

Evlerde su tüketiminin da€›l›m› yaflam standartlar›na ve al›flkanl›klar›na
ba€l› olarak de€iflmektedir. Bununla birlikte en çok su genellikle tuvalet
ve banyo için tüketilmektedir. Uzmanlar evlerdeki suyun yaklafl›k
% 45’inin tuvaletlerde tüketildi€ini belirtmektedir. Kaliforniya-Irvine
Ranch Su Bölgesi’nde 1987’de yap›lan bir araflt›rmada, ticari alanlarda ve
ofislerde kullan›lan suyun % 70-85 oran›ndaki k›sm›n›n tuvaletlerde tüke-
tildi€i saptanm›flt›r. Tüketim miktar›n›n böyle yüksek olmas›, binalar›n
tuvalet ve rezervuar sular› için ar›t›lm›fl suyun verilece€i ikinci bir su flebe-
kesi yap›lmas› konusunu gündeme getirmifltir. Yap›lan çal›flmalar sonu-
cunda, 1990 y›l›nda Kaliforniya’da tuvaletlerde ve rezervuarlarda ar›t›lm›fl
at›k suyun kullan›m›n›n uygun oldu€u belirlenerek, geri kazan›lm›fl suyun
temin edilebilece€i yerlerde bulunan 17 m.’den daha yüksek tüm yeni bi-
nalarda, ikili bir da€›t›m sisteminin kurulmas› bir yönetmelikle yasal zo-
runluluk haline getirilmifltir.

‹kili su da€›t›m sistemlerinde ar›t›larak yeniden kullan›ma haz›r hale geti-
rilmifl olan su, içme suyu flebekesine paralel bir ar›t›lm›fl at›k su da€›t›m fle-
bekesiyle kullan›c›lara da€›t›l›r. Ar›t›lm›fl su da€›t›m sistemi, toplumun ya-
rarland›€› üçüncü bir (içme suyu, kanalizasyon, ar›t›lm›fl su) flebeke olup,
içme suyu da€›t›m sistemine benzer bir flekilde iflletilir, bak›m ve onar›m›
yap›l›r. Afla€›daki flekilde ikili da€›t›m sisteminin kullan›ld›€› bir yap›ya ait
flematik görünüm sunulmaktad›r. 
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‹kili su da€›t›m sisteminin pratikteki uygulamas› çeflitli flekillerde müm-
kün olabilmektedir:

Çiftli Da€›t›m fiebekesi: ‹çilir ve içilemez nitelikteki sular›n ayr› borularda
iletilmesi ve da€›t›lmas›na dayan›r. ‹çilemez nitelikteki su, flebekesi kirlen-
mifl bir kaynaktan (belirli ölçüde ar›tmadan sonra) beslenebilece€i gibi,
deniz suyu ve hatta geri kazan›lm›fl at›k sudan da beslenebilir. Özellikle
yeni yerleflim bölgeleri için önerilen bu yöndeki uygulamalar giderek yay-
g›nlaflmaktad›r. Florida, Kaliforniya ve Arizona gibi eyaletlerde bahçe su-
lamas›n›n, Japonya’da (Tokyo, Fukuoka) tuvalet temizli€inin, Paris’te
cadde temizli€inin ve Avustralya’da bahçe sulamas›n›n içilemez su hatla-
r›ndan yap›lm›fl olmas› bu yönteme örnek olarak verilebilir. Benzer flekil-
de, Hong Kong flehrinde tuvaletlerin temizli€inde deniz suyu kullan›l-
maktad›r. Suudi Arabistan’da da geri kazan›lan at›k sular içilemez su flebe-
kesini beslemektedir.

Musluk suyu

Musluk suyu

Geri kazan›lm›fl su

At›k su

Kanalizasyon ar›t›m›

At›k su
Geri kazan›lm›fl su

Geri dönüflüm merkezi

Pompa

Su kayna€›na deflarj

Kent binalar›
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Potansiyel Kullan›m Alan›na Suyun Ayr› ‹letilmesi: Bir flehrin tamam›
için çift da€›t›m flebekesi yapmak ekonomik olarak rasyonel olmayabilir.
Ancak yüksek miktarlarda su kullanan baz› bölgelere daha düflük kalitede-
ki kaynaklardan ayr› bir hat ile su sa€lanabilir. Tuzla Organize Deri Sana-
yii’ne su bu flekilde temin edilmektedir. ‹stanbul’un Avrupa ve Asya yaka-
s›ndaki sahil fleritlerinde oluflturulan yeflil alanlar›n sulamas› da bu kap-
samda düflünülebilir.

Gri Su ve ‹kili Da€›t›m Sistemi

Yeralt› sular› (beyaz su) içme suyu için öncelikli ve en önemli kaynaklar›-
m›zdand›r. Bu nedenle suyumuzu verimli kullanarak do€al su kaynakla-
r›ndan elde etti€imiz suyun tüketim oran›n› düflürmek ve suyumuzu ko-
rumak son derece önemlidir. Su tüketiminin azalt›lmas›na yönelik olarak
tuvalet rezervuarlar›, bahçe sulama, çamafl›r y›kama ve di€er temizlik iflle-
rinde içme suyunun kullan›lmamas› için önlemler al›nabilir. Son y›llarda,
evsel at›k sular›n› bir kirletici de€il yeniden de€erlendirilerek kullan›labi-
lecek bir kaynak olarak de€erlendirmek yönünde önemli ad›mlar at›lmak-
tad›r. Bu çerçevede, evsel at›k sular›n kayna€›nda, suyun kirlilik seviyele-
rine göre ayr›larak toplanmas› ve her bir ayr›lan k›sm›n özelliklerine uy-
gun bir dizi ifllemden geçirilerek tekrar kullan›mda de€erlendirilmesi gün-
deme gelmifltir. Tuvalet (siyah su) haricindeki sulardan oluflan ve en çok
organik madde yönünden zengin olan “gri su,” bu su çeflitlerinden en az
kirletici özelli€e sahip olan›d›r ve bu ak›m›n gerekli ar›t›mdan sonra sula-
ma ve yeralt› suyu beslemesi gibi yollarla su döngüsüne geri verilmesi
önerilmektedir. ‹fllemden geçirilmifl gri suyun kullan›m suyu olarak de-
€erlendirilmesi su kaynaklar›n›n korunmas›na katk› sa€lad›€› gibi do€ada-
ki su dengesi üzerinde de pozitif etkiler yaratacakt›r. Ayr›ca gri su geri ka-
zan›m tesislerinde kullan›lan içme suyu miktar›n› da azaltacakt›r. Böylece
içme suyu ç›karma ve da€›tma süreçlerinin olumsuzluklar› da (enerji ve
kimyasal gereksinimler, yeralt› suyunun seviyesindeki düflüfl gibi) azalm›fl
olacakt›r.
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‹SK‹ At›k Suyu Dönüfltürüyor 

Yaklafl›k 10.700 hektarl›k Paflaköy havzas›nda oluflan at›k sular› ar›tan ve
günlük 200.000 m3 ar›tma kapasiteli Paflaköy ‹leri Biyolojik At›k Su Tesi-
si'nde infla edilen kum filtreleri ve ultraviyole dezenfeksiyon sistemi ile
günlük 100.000 m3 ar›t›lm›fl at›k su geri kazan›lmaktad›r. Geri kazan›lan
bu su, Su Kalite Kontrol Yönetmeli€i, Teknik Usuller Tebli€i
(http://www.bcm.org.tr/pdf/su_tek_us_teb.doc) kalite parametreleri-
ne göre birinci s›n›f ar›tma suyu s›n›f›na girmektedir. Geri dönüflümü sa€-
lanan sular çevre belediyelerin yeflil alan sulamalar›nda, kanal açma ve te-
mizleme çal›flmalar›nda, Paflaköy Ar›tma Tesisi süreçlerinde ve yeflil alan
sulamalar›nda kullan›lmaktad›r.  

Paflaköy ‹leri Biyolojik At›ksu Ar›tma Tesisi'nde tekrar kullan›labilir hale
getirilen su ile doldurulan bir akvaryumda Ömerli Baraj›'ndan al›nan ba-
l›klar›n yaflad›€› görülmektedir.  
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Sulama Sular›n›n S›n›fland›r›lmas›nda Esas Al›nan Sulama Suyu 
Kalite Parametreleri

Sulama suyu s›n›f›

Kalite 
kriterleri

I. S›n›f Su
(çok iyi)

II. S›n›f Su
(iyi)

III. S›n›f Su
(kullan›labilir)

IV. S›n›f Su 
(ihtiyatla 

kullan›lmal›)

V. S›n›f Su
(zararl›) 

uygun de€il

EC25x106 0-250 250-750 750-2000 2000-3000 > 3000

De€iflebilir
Sodyum Yüzdesi
(% Na)

< 20 20-40 40-60 60-80 > 80

Sodyum
Adsorbsiyon
oran› (SAR)

< 10 10-18 18-26 > 26

Sodyum karbonat
kal›nt›s› (RSC)

meq/l, 

mg/l

> 1,25

< 66

1,25-2,5

66-133

> 2,5

> 133

Klorür (Cl-), 
meq/l,

mg/l

0-4

0-142

4-7

142-249

7-12

249-426

12-20

426-710

> 20

> 710

Sülfat (SO4-2)
meq/l, 

mg/l

0-4

0-192

4-7

192-336

7-12

336-575

12-20

575-960

> 20

> 960
Toplam tuz 
konsantrasyonu 

mg/l 0-175 175-525 525-1400 1400-2100 > 2100

Bor 
konsantrasyonu 

mg/l 0-0,5 0,5-1,12 1,12-2,0 > 2,0 -

NO3
- veya

NH4
+ mg/l

0-5 5-10 10-30 30-50 > 50

Fekal Koliform *
1/100 ml 0-2 2-20 20-100 100-1000 > 1000

* Bitki türüne göre daha az veya çok olabilir.
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Endüstriyel Kullan›m

Geliflmifl ülkelerde, geri kazan›lm›fl su endüstride yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r. Geri kazan›lm›fl su, içme suyu niteli€indeki suya ihtiyaç duyma-
yan birçok endüstri için idealdir. At›k suyun geri kazan›lmas›, endüstriyel
at›k suyun tesis içinde geri çevrimi ile ve/veya evsel at›k su ar›tma tesisle-
rinde ar›t›lan suyun kullan›lmas› biçiminde olabilmektedir. Suyun en-
düstrinin kendi içinde geri çevrimi, ço€unlukla sürecin bir parças› olarak
uygulanmaktad›r. Çelik, bira, elektronik gibi pek çok endüstri sular› koru-
mak, s›k› ç›k›fl suyu standartlar›n› sa€lamak ya da bunlardan kaç›nmak için
at›k sular›n› ar›t›p sistemlerine geri çevirmektedirler. Geri kazan›lm›fl su;
so€utma suyu, kazan besleme suyu ve süreç suyu olarak endüstrilerde kul-
lan›lmaktad›r.

Tar›msal Kullan›m

Tar›msal amaçl› sulama için tüketilen su miktar› EPA taraf›ndan toplam
tatl› su tüketiminin % 40’› olarak verilse de pek çok kaynakta bu de€er
%70’ler oran›nda kabul edilmektedir. Dolay›s›yla, tar›mda ar›t›lm›fl at›k
suyun geri kullan›m›n›n sa€lanmas› önemli miktarda suyun korunmas›na
neden olacakt›r. Bunun yan› s›ra, bitki besin maddesi kayna€› olabilecek
elementler içermesi ve kalite aç›s›ndan ürünlere ba€l› olarak nispeten uy-
gun özellikler tafl›mas›, zirai amaçl› geri kullan›mda art›fl e€ilimini güçlen-
dirmektedir.  

At›k sular› sulamaya elveriflli olan sektörlere örnek olarak konserve, süt
ürünleri, fleker, meflrubat, bira, gübre ve kâ€›t endüstrisi verilebilir. Ya€,
petrol ürünleri, çözücü, a€›r metal ve zehirli madde içeren at›k su üreten
endüstrilerin at›k sular›n›n ise tar›msal sulamada kullan›lmas› önerilme-
mektedir.

Sulama suyunda dikkat edilmesi gereken en önemli parametrelerden biri
tuzluluktur. Sulama yoluyla tuzlar kök bölgesine tafl›nmaktad›r. Kök böl-
gesinde, toprak özellikleri, bitki, iklim, su kalitesi, taban suyu düzeyi gibi
faktörlerin etkisi alt›nda iyi bir tuz dengesinin oluflturulmas› gerekmekte-
dir. Bu amaçla yap›lan en önemli uygulamalardan biri y›kamad›r. Ço€u
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zaman k›fl ya€›fllar› yeterli olsa da, baz› koflullarda y›kama ihtiyac› olarak
belli hacimde suyun alana iletilmesi gerekmektedir. Y›kama ihtiyac› uygu-
lamalar›nda su kalitesi, toprak özellikleri, taban suyu düzeyi gibi faktörler
göz önüne al›nmal› ve iyi kalitede su düflük miktarlarda uygulanmal›d›r.

Sulama suyunda bulunan tuzlar, seçilecek sulama yöntemine ba€l› olarak
bitki üzerine etki eder. Bu aç›dan uygulanacak sulama yöntemi do€rudan
bitki verimini ve zaman içinde de toprak verimlili€ini s›n›rlayabilmekte-
dir. Sulama yöntemi ayn› zamanda do€rudan sulama verimlili€ini ve top-
rakta tuzlar›n birikimini etkileyen bir unsurdur. Sulama yöntemi hem top-
ra€›n hem de yöntemin özellikleri göz önüne al›narak seçilmelidir. Örne-
€in, kaba (hafif) bünyeli topraklarda sulama aral›€› k›salaca€›ndan tuzlu-
lu€u yüksek olan sular, yeterli drenaj koflulunda daha güvenilir olarak kul-
lan›labilir. A€›r bünyeli topraklarda ise geçirgenlik düflük oldu€undan, su-
lama aral›€› artacak ve sulama yönteminin seçiminde baz› k›s›tlamalarla
karfl›lafl›labilecektir.

Sonuç olarak, ar›t›lm›fl at›k sular›n sulamada kullan›lmas›, temiz sular›n
kullan›lmas›na k›yasla daha dikkatli “yönetim” uygulamalar›n› ve daha s›-
k› “izleme” programlar›n› gerektirmektedir.

Yeralt› Suyu Besleme

Ülkemizde yo€un bir kullan›m alan› bulan bir uygulama olmamakla bir-
likte, ar›t›lm›fl at›k sular›n zemine s›zd›r›larak topra€›n ar›tma kapasitesin-
den yararlan›lmas› geliflmifl baz› ülkelerde (ABD, Hollanda, Almanya gi-
bi) uygulama alan› bulmaktad›r. ABD’de ar›t›lm›fl at›k sular›n yeralt› sula-
r›n› beslemesi çal›flmalar› 1962 y›l›nda bafllam›fl, 1978 y›l›ndan itibaren
daha da iyilefltirilmifl ve at›k sular›n içme suyu standartlar›nda ar›t›mdan
geçirildikten sonra, yeralt›na besleme yap›lmas› fleklini alm›flt›r. Özellikle
ülkemizde yeralt› sular› içme ve kullanma suyu amac›yla s›kl›kla kullan›l-
d›€› için, ar›t›lm›fl sular›n yeralt› suyu besleme amaçl› kullan›lmas›nda çok
dikkatli olmak ve beslenen suyun içme suyu kalitesinde bir su olmas›na
özen göstermek gerekmektedir. 
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Ar›t›lm›fl at›k sular yeralt› suyuna yüzeysel püskürtme, nehre deflarj, kum
filtrasyonu, toprak-su ar›tma sistemleri ve do€rudan enjeksiyon gibi yön-
temlerle verilebilmektedir.

Ar›t›lm›fl at›k sular yeralt› suyuna flu amaçlarla deflarj edilmektedir: 
• K›y› alanlar›nda akiferlere* tuzlu su giriflimini önlemek,
• At›k suyun daha iyi ar›t›lmas›n› ve tekrar kullan›m›n› sa€lamak,
• ‹çme suyu ya da di€er akifelerin su kapasitesinin art›r›lmas›n› sa€la-

mak,
• Ar›t›lm›fl suyun depolanmas›n› sa€lamak,
• Yeralt› su seviyesindeki düflmeyi önlemek.

Türkiye’de suyun yeniden kullan›lma potansiyeli: Evsel at›k sular›n bü-
yük oranda su içerdi€i düflünülürse, at›k sular›n da bir su kayna€› olarak
ele al›nmas› gerekti€i görülür. At›k su miktar›, tüketilen su miktar›n›n yak-
lafl›k % 60-90’› aras›nda de€iflebilmektedir. Bu durumda içme ve kullanma
suyu ihtiyac›n›n yar›s›na denk bir at›k suyun tekrar kullan›labilme potan-
siyelinin bulundu€u anlafl›lmaktad›r.  

Ülkemizde turistik yap›laflman›n ve yat›r›mlar›n yo€unlaflt›€› Ege-Akde-
niz bölgelerinde, ar›tma tesislerinin ç›k›fl sular› site yerleflimlerinde bahçe,

* Akifer: Suyun çok uzak mesafelere gitmesini sa€layan, yeralt› sular›n› p›narlara ve
kuyulara ileten gözenekli toprak ya da jeolojik oluflum.
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park sulamas› için de€erlendirilirken, baz› yerlerde de stabilizasyon ha-
vuzlar›nda biriktirilerek tar›msal amaçla kullan›lmaktad›r. Bu ba€lamda,
tar›m, su ve at›k su sektörlerinde finansman ve teflvikle ilgili uygulamala-
r›n mevzuatla güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca, ülkemizde fleker ve
ka€›t fabrikalar›ndan kaynaklanan at›k sular›n sulama iflleminde kullan›l-
mas› da yayg›n ve uygun bir yöntemdir.

Sanayi at›k sular›n›n tekrar kullan›m›, at›k sular›n geri kazan›larak tesis
içinde geri devri fleklinde uygulanmaktad›r. Bilhassa ‹stanbul civar›ndaki
sanayi tesisleri için yüksek su maliyetleri, at›k sular›n geri kazan›lmas›n›
ekonomik yönden cazip bir uygulamaya dönüfltürmektedir. 

Dünyada En Yayg›n Kullan›m›: El Paso Su ‹flleri (EPWU) (Teksas, Ame-
rika) 1963 y›l›ndan beri halka suyun geri kazan›m›n› sa€lad›€› için, suyun
yeniden kullan›lmas› konusunda ülkenin en ileri su kuruluflu olarak de€er-
lendirilmektedir. Suyun ›slah edilmesi konusunda bir öncü olan EPWU,
suyun geri dönüflümü konusundaki yayg›n kullan›m› ve yenilikçi at›l›mla-
r› nedeniyle uluslararas› bir üne kavuflmufltur. EPWU günümüzde en-
düstriyel kullan›m ve peyzaj sulama için Teksas’ta en kapsaml› ve ileri ›s-
lah edilmifl su sistemlerinden birini iflletmektedir (daha fazla bilgi için lüt-
fen bkz. http://www.epwu.org/reclaimed_water/rwater.html).

1 girifl, 2 ön ar›t›m, 
3 biyoloji, 4 son ar›t›m, 
5 kompresör  6 ç›k›fl.

5

3 22

1

4
6

1
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‹çme ve Kullanma Suyu Ar›tma Yöntemleri 

1- Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon yöntemi sudaki mikroorganizmalar› etkisiz hale getirmek
amac›yla uygulanmaktad›r. Ar›t›lan suya, da€›t›m sistemine verilmeden
önce, rezidüel (kal›nt›) koruma* için klor, kloramine gibi dezenfektanlar
ilave edilir. Bunun yan› s›ra da€›t›m sistemleri içerisinde de belirli aflama-
larda (depo vb.) yeniden dezenfeksiyon ifllemleri gerekebilmektedir. 

Dezenfektan›n Kullan›m›: Su ar›t›m ifllemlerini takip eden depolama ve
da€›t›m (flebeke sistemi) aflamalar›nda da sular her türlü kontaminasyon-
dan korunmal›d›r. D›flar›dan gelebilecek mikroorganizmalar›n yan› s›ra su
depolar› ve su da€›t›m borular›n›n içerisinde de s›kl›kla “biyofilm” ad› ve-
rilen mikroorganizmalardan oluflan çok ince bir tabaka geliflir. Ar›t›lm›fl
suyu tüm bu mikrobiyolojik kontaminasyon kaynaklar›ndan korumak
için kullan›lan en etkili yöntem da€›t›m öncesi klorlamad›r.

Özellikle su da€›t›m flebekesinin bütünlü€ünün tam olarak sa€lanamad›€›
ve flebekeden su kaçaklar›n›n mevcut oldu€u bölge ve ülkelerde da€›t›m
öncesi dezenfeksiyon ifllemi hayati bir öneme sahiptir. 

Dezenfeksiyonda Kullan›lan Kimyasal Ürünler ve Yöntemler

Su ar›tma sistemlerinde dezenfeksiyon için kullan›lan dört ana yöntem
vard›r:

a. Klorlama (s›v› klor ile),

b. Ozonlama,

c. Ultraviyole ›fl›nlar›, 

d. Tuzlu su (elektro-kimyasal aktivasyon)

* Rezidüel koruma: Su sisteme verildikten sonraki mikrobiyolojik bulaflmalar sonucu
geçebilecek mikroorganizmalar›n üremesinin engellenmesi için suda dezenfektan
madde bulundurulmas› ifllemidir. 
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a- Klorlama (S›v› Klor ile)

Klor suda son derece kolay çözünen ve kontrollü bir flekilde rahatl›kla uy-
gulanabilen bir maddedir. 

Klor gaz›, gözü ve akci€erleri tahrifl eder, solunum güçlü€üne, bo€azda
daralmaya ve akci€er ödemine sebep olur. Ancak su ar›t›m›nda, ucuz ve
kolay bulunan bir kimyasal olmas› nedeniyle, klor oldukça fazla tercih
edilmektedir. 

Olumlu Özellikleri: Klor bütün mikroorganizmalar üzerinde yeterli de-
zenfeksiyon etkisi bulunan, kimyasal olarak kararl› bir üründür. Piyasada
kolayl›kla bulunabilir, ucuz ve kullan›m› kolayd›r. Klor su ar›t›m sistemle-
rinde kal›c› bir dezenfektan maddesi olarak kullan›l›r.

Olumsuz Özellikleri: Klor, tehlikeli olduklar› bilinen organik halojen bile-
fliklerin ortaya ç›kmas›na sebep olur. Organik halojen bilefliklerin büyük
bir k›sm›n›n  (özellikle trihalometanlar-THM) ar›t›lmas› çok zordur.

Sonuç: Günümüzde bütün dünyada dezenfeksiyon amac›yla klor kullan›-
m› büyük bir özenle yap›lmaktad›r. Ancak, klor kullan›m›n›n yayg›nlafl-
mas› yönünde de bir e€ilim vard›r. Bunun temel sebebi alternatif dezen-
feksiyon maddelerinin kullan›m›nda mevcut olan risklerdir. Ayr›ca, klor
kullan›lmad›€› durumlarda uygulanacak olan dezenfeksiyon yöntemleri
çok kar›fl›k ifllemler gerektiren ve do€ru yap›lmad›€› taktirde büyük tehli-
kelere yol açan yöntemlerdir. Bu gibi dezenfeksiyon sistemlerini kullan-
mak için yetifltirilmifl personele ihtiyaç duyulmaktad›r.

b- Ozonlama (O3)

Ozon (O3), karars›z yap›da, yani bozulmaya u€rayabilen bir oksijen bile-
fli€idir. Genellikle atmosferin üst tabakalar›nda bulunur ve ultraviyole
›fl›nlar›n›n oksijene olan etkisinden dolay› ortaya ç›kar. Zehirli bir mad-
d e d i r .

Ozonun endüstriyel olarak üretimi, havadaki oksijenin elektrik yüklen-
mesi yoluyla ya da ultraviyole ›fl›nlar›yla ozona çevrilmesi ile gerçeklefltiri-
lir. Bu yüzden kullan›laca€› yerde üretilir ve maliyeti oldukça yüksektir.
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Dezenfeksiyon ifllemi s›ras›nda, oksitleme için kullan›lamayan ozonun
fazla k›sm› zehirlenme tehlikesini ortadan kald›rmak için uygun ifllemler-
le sudan al›nmal›d›r. 

Ozonun kullan›m› genel olarak kolay de€ildir ve kullan›labilmesi için özel
kontrollere ve önlemlere ihtiyaç vard›r. Ancak ozon, kullan›lan dezenfek-
siyon yöntemleri aras›nda ve özellikle de virüsler üzerinde en etkili olan›-
d›r. Ayn› konsantrasyondaki klor çözeltisine göre etkisi 20-30 kat daha
fazlad›r.

Olumlu Özellikleri: Ozon çok güçlü bir yükseltgenme (ORP de€eri yük-
sek) ve dezenfeksiyon maddesidir. Özellikle suyu daha sonra gerçeklefle-
cek biyolojik reaksiyonlara haz›rlamak için uygundur.  Amonyum bileflik-
leri ile THM’ler, yani yan ürünler oluflturmaz.

Olumsuz Özellikleri: Ozon, okside edici özelli€i olan bir madde oldu€un-
dan sudan ve havadan geri al›nmas› gerekir ve bu ifllem gerçekte yüksek
olan iflletme maliyetlerini daha da yükseltir. 

O

O
O
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Ozon ile dezenfeksiyon yap›lan sistemlerde, sistemin kontrolü ve idare
edilmesi için e€itilmifl personele ihtiyaç vard›r.

Olumlu özellikleri aras›nda say›lan biyolojik parçalay›c›l›k fonksiyonu, ye-
terli önlem al›nmad›€›nda zararl› hale gelebilir. Çünkü biyolojik parçala-
ma ortamdaki biyolojik madde miktar›n› de€ifltirmez, sadece molekülleri
daha küçük moleküller haline getirir. Bu ifllem, sistemde mevcut olan mik-
roorganizmalar›n ço€almas›n› h›zland›rabilir. Bu gibi durumlarda, kal›c›
etkisi olan bir kimyasal ile son dezenfeksiyon ifllemine gerek duyulmakta-
d›r.

Sonuç: Günümüzde ozon kullan›m›, esas olarak organik kirlenmenin çok
yüksek oldu€u sistemlerde söz konusudur. Bir dezenfektan olarak ozonun
kullan›m› büyük bir dikkatle, bakteri ve virüs kolonilerinin art›fl›n› engel-
leyecek flekilde yap›lmal›d›r. Ayr›ca, sistemde kal›c› dezenfeksiyon etkisi
olan bir kimyasal›n da son dezenfeksiyon iflleminde kullan›lmas› gerekir.

c- Ultraviyole Ifl›nlar› 

Ultraviyole ›fl›nlar›, yüksek frekansa sahip elektromanyetik dalgalard›r. Bu
›fl›nlar güneflte bulundu€u gibi, içerisinde yüksek ve düflük bas›nçta c›va
buhar› bulunan lambalar vas›tas›yla yapay olarak da üretilebilirler. 

Olumlu Özellikleri: Ultraviyole ›fl›n›, hiçbir yan etkisi olmad›€›ndan "te-
miz" bir dezenfektand›r. Bakteriler üzerindeki etkisi oldukça yüksektir.
Ancak bu etki virüsler, sporlar ve di€erlerinde azal›r.

Olumsuz Özellikleri: Ultraviyole ›fl›n› flimdiye kadar incelenen dezenfek-
tanlar aras›nda en verimsiz olan›d›r, çünkü su ultraviyole lamban›n çevre-
sinden geçer geçmez dezenfeksiyon etkisi tamamlanm›fl olur. Ayr›ca, de-
zenfeksiyon ifllemi s›ras›nda yan ürün olarak oluflan THM’ler kanserojen
maddelerdir.

Sonuç: Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri kullan›m noktas›nda yararla-
n›labilecek sistemlerdir. Ultraviyole sistemi kullan›m noktas›na kurula-
mazsa, da€›t›m flebekesi mikrobiyolojik ço€almay› engelleyen bir yap›da
olmal›d›r. Bunun yolu da ço€u zaman klor ya da klor dioksit gibi bir kim-
yasal kullanmaktan geçer.
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d- Tuzlu Suyla Dezenfeksiyon (Elektro-Kimyasal Aktivasyon)

Kullan›m› son dönemde yayg›nlaflan ve flu ana kadar anlat›lan di€er de-
zenfeksiyon yöntemlerine göre oldukça etkili, do€a dostu, insan sa€l›€›na
zarar vermeyen ve güçlü kimyasallar›n yerini alabilecek bir dezenfektan-
d›r. Tuzlu su ile dezenfeksiyon teknolojisi 1972 y›l›nda Dr. Vitold Bakhir
(Rusya) taraf›ndan gelifltirilmifltir.

Bu yöntemde flebeke suyu ve tuz sistemin ana girdileridir. Elektroliz yön-
temiyle üretildi€i için bu yönteme elektro-kimyasal aktivasyon da den-
mektedir. Sonuç olarak iki ana solüsyon ç›kmaktad›r. Anolit ve katolit ola-
rak adland›r›lan bu ç›kt›larla, kullan›m alanlar›na göre pH ve ORP de€er-
lerini de€ifltirmek mümkündür. 

Olumlu Özellikleri: Do€ada % 100 dönüflebilir yap›dad›r, güvenilir ve
etkilidir. Ayr›ca genifl bir kullan›m alan› (su, tar›m, hayvan çiftliklerinde)
vard›r.

Olumsuz Özellikleri: Do€ru çözelti, do€ru oranlarda kullan›lmad›€›
takdirde istenmeyen sonuçlara (pH’dan ötürü korozyon gibi) ortaya
ç›kabilir.

Sonuç: Uygulanabilirli€i son derece kolay ve sonuçlar› da bir o kadar et-
kili olan tuzlu su ile dezenfeksiyon yöntemi, klorun yerini alabilecek özel-
liklere sahiptir ve yan etkileri olmayan bir dezenfektand›r.

Tuz ve suyla dezenfeksiyon yapan cihaz
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Di€er Dezenfeksiyon Yöntemleri:

Kaynatma: Su 100 OC'de yirmi dakika boyunca kaynat›lmal›d›r. Kaynayan
su tats›z ve yavan olur. Bunu ortadan kald›rmak için su kullan›lmadan ön-
ce havaland›r›lmal›d›r. Özellikle kuyu sular›nda azot bulunabilece€i göz
önünde bulundurulmal›d›r. Bunun yeni do€anlarda methemoglobine-
mi’ye (nadir rastlanan bir kan hastal›€›) neden olabilece€i düflünülerek,
kuyu sular› kaynatma yerine h›zla ›s›t›l›p so€utulmal› (60 OC'ye kadar ›s›-
t›l›p hemen buzlu su içine konulabilir) ve bebek mamalar› böyle haz›rlan-
m›fl sularla yap›lmal›d›r. Bu yöntemle sudaki azotlu bilefliklerin yo€unlu-
€u artmam›fl olur. Suyun kaynat›larak kullan›lmas› hem ekonomik hem de
pratik bir yöntem de€ildir. Ancak özel durumlarda az miktarda su için bu
yöntemden yararlan›labilir. 

‹yot: Bir litre suya iki damla iyot damlat›l›p yar›m saat sonra kullan›lmas›
suyu dezenfekte eder. Ancak kokusu nedeniyle kullan›lmas› pek uygun
olmayabilir. 

Gümüfl: Gümüflün virüs, bakteri ya da mantarl› bir organizman›n yak›n›n-
da bulunmas›, bu mikroorganizmalar›n oksijen metabolizma enziminin
çal›flmas›n› engellemektedir. Mikroorganizmalar›n oksijen (O2) metabo-
lizmalar›n› insanlar›n ci€erlerine benzetirsek, gümüfl iyonlar›n›n bu mik-
roorganizmalar›n ci€erlerini çal›flamaz hale getirdi€ini söyleyebiliriz. Has-
tal›€a neden olan mikroorganizma bu yolla bo€ulup ölmekte ve ba€›fl›kl›k
sistemi arac›l›€›yla vücuttan at›lmaktad›r. Koloidal gümüfl insanlar, bitki-
ler ve bütün çok hücreli canl›lar için güvenlidir. Ancak çok nadir olarak ve
özellikle yanl›fl kullan›m sonucu “arjiri”ye (gümüfl zehirlenmesi, cildin
maviye dönmesi) yol açmas› nedeniyle dikkatli kullan›lmal›d›r.

Brom: Yüzme havuzlar›n›n dezenfeksiyonu için kullan›labilir. 

Bak›rl› dezenfektanlar: Yüzme havuzlar›n›n dezenfeksiyonu için kullan›la-
bilir. En s›k rastlan›lan yan etkisi gözlerde yol açt›€› yanma hissidir. Özel-
likle yosunlar› ve algleri yok etmek amac›yla kullan›lmaktad›r. 

Bas›nçl› Is›: 0,7 atm/kg bas›nç alt›nda 120 OC'de içme ve kullanma suyu
dezenfeksiyonu sa€lanabilir. Bu yöntem de az miktarda su için kullan›la-
bilir.
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2- Filtrasyon

Filtrasyon yöntemi suyu süzmek suretiyle, suda bulunan ask›da kat› mad-
de, organik madde, silis, tortu vb. bulan›kl›€a neden olan parametreleri
tutmak ve daha sonra uygulanacak olan ar›tma iflleminin verimlili€ini ar-
t›rmak amac›yla uygulan›r. 

a- Partikül filtrasyon: Partikül filtrasyon, suyun içinde bulunan kat› par-
tikülleri tutmak için kullan›lan bir filtrasyon çeflididir. Diskli filtreler ve
kendinden y›kamal› santrifuj filtreler partikül filtrasyonuna örnek göste-
r i l e b i l i r .

Diskli filtre: Diskli tip, filtre girifl-ç›k›fl bas›nç fark›na ya da zamana göre
otomatik ters y›kama yapan su filtresidir. Filtre gövdesi içinde bulunan
sentetik filtre diskleri çal›flma s›ras›nda bir yay ve suyun bas›nc› yard›m›y-
la üst üste s›k›flt›r›l›r. Diskler üzerinde mikron seviyesini belirleyen ince
kanalc›klar bulunur. Disklerin alt ve üst yüzeylerindeki bu kanalc›klar bir-
birini kesecek flekilde ters yöndedir. Diskler birbiri üzerine kondu€unda,
bu kanalc›klar birbirini kesen çok miktarda filtre katmanlar› oluflturur. Bu
kanalc›klardan geçen su istenen partikül çap›na kadar filtrelenebilir.

b- Kum filtresi: Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bula-
n›kl›k suda ask›da kat› madde, organik madde, silis, tortu vb. kirleticiler
oldu€unu göstermektedir. Bu kirleticiler aras›nda belirgin bir çapa sahip
olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri sayesinde ar›t›l›r. Sularda bulunan
birçok kirletici ise do€rudan filtrasyon yoluyla sudan uzaklaflt›r›lamaz. Bu
kirleticiler genellikle okside edilerek ya da baz› kimyasallarla yumaklaflt›-
r›larak filtrelere al›n›rlar. Tanecik çaplar› büyüyen kirleticiler böylelikle
daha kolay ve yüksek bir verimde ar›t›lm›fl olurlar.

Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen do€adan esin-
lenerek bulunmufl ve gelifltirilmifltir. Toprakta de€iflik katmanlardan sü-
zülerek yeralt›na ulaflan sular›n bulan›kl›k ve tortu içeri€i yönünden yüzey
sular›na göre daha temiz oldu€u görülmüfl ve sular toprak katmanlar›nda
filtre edilmeye bafllanm›flt›r. Bu teknoloji bugün kulland›€›m›z tortu filtre-
lerinde 5-6 katmanl› kum filtrelere, antrasit ya da quartz minerali kullan›-
m›na eriflmifltir.
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c- Mikrofiltrasyon (MF): Mikrofiltrasyon en iyi aç›k ters ak›m filtrasyon
çeflididir ve 0,1-3 mikron gözenek yap›s›na sahiptir. MF ço€unlukla düflük
bas›nçl› süreçlerde bakteriler, ya€lar, maya ve mantarlar gibi yüksek mole-
kül a€›rl›kl› bilefliklerin giderilmesinde, kimyasal, biyolojik ve g›da çözel-
tilerinin ar›t›m›nda ve at›k su ar›tmada kullan›l›r. 

Genelde, çözünmüfl kat›lar ve makro moleküller mikrofiltrasyon mem-
bran›ndan geçebilmektedir, ancak ask›da parçac›klar ve iri kolloidler*
membrandan geçemezler ve filtrasyon at›€›n› olufltururlar.  

Uygulamada bakterilerin, yumaklaflm›fl maddelerin ya da toplam ask›da
kat› maddelerin sudan ayr›lmas›nda kullan›l›r. Membran bas›nc› genellik-
le 0,7 bar’d›r (10 PSI**). 

Hazar Su Ar›tma - Aflib ‹miflli fieker Fabrikas› 2880 m3/gün kapasiteli double pass ters
ozmoz sisteminin kum filtre sistemi   

* Baflka bir madde üzerinde as›l›, çökmeleri uzun sürede olan çok küçük (0-100 angs -
trom) cisimcikler. Kolloidler baz› s›v› ortamlar (su, alkol vb.) içinde süspansiyon
fleklinde as›l› dururlar. Normal filtrelerden geçerler. Organik ortamlar›n ço€u kolloi -
dal süspansiyondur. 

** PSI: “Pounds per square inch” ifadesinin k›saltmas›d›r. ‹ngiliz ölçü sisteminde kul -
lan›lan inç kareye pound cinsinden uygulanan kuvveti tan›mlar. 
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d- Ultrafiltrasyon (UF): Endüstriyel ve evsel su ar›tma uygulamalar›nda
kimyasal kullan›m›na gerek kalmadan bakteri, virüs ve di€er mikroorga-
nizmalar için tam bir bariyer oluflturan filtrasyon çeflididir. Sahip oldu€u
çok küçük por çap›ndan (yaklafl›k olarak 0,02-0,03 mikron) büyük tüm
partikülleri geri çevirerek 0,1 NTU’dan daha düflük bulan›kl›k de€eri ve
organik madde gideriminde mükemmel bir filtrasyon yetene€i gösterir.

UF membran süreçleri genellikle g›da, meflrubat ve süt endüstrisinde kul-
lan›l›r ve ask›da kat› maddeleri (kolera, tifo, deniz yosunu, E-coli), proto-
zoalar› (flogellata, amoebozoa, sporozoa, ciliata), alg, bakteri ve virüsleri,
süt proteinleri ve silikay› gidermekte etkilidir. 

286

Hazar Su Ar›tma – Bal›kesir - Göbel Belediyesi’nde 960 m3/gün 
ultrafiltrasyon sistemi uygulamas›
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2873- Aktif Karbon

Aktif karbon, organik ar›t›m yapmaktad›r. Aktif karbon sularda renk, tat,
koku giderici olarak kullan›ld›€› gibi, çözülmemifl organik ve organik ol-
mayan kirliliklerin ar›t›lmas›nda da kullan›lmaktad›r. Aktiflefltirme ifllemi
ile yüzey alan› yaklafl›k yüz kat art›r›lan karbon mineralleri organik mad-
deleri emerek filtre ederler. Organik moleküller delikli bir yap›ya sahip
olan aktif karbon parçac›klar› taraf›ndan tamam›yla emilir. 

Aktif karbon üretilmesinde en yayg›n kullan›lan hammaddeler hindistan-
cevizi kabu€u, kömür, odun ve petrol art›klar›d›r. Aktiflefltirmede kullan›-
lan hammaddelerin ço€u, ifllenmemifl halde normal olarak 10-20
m2/gram iç yüzey alan›na sahiptirler. Aktiflefltirme ifllemi, karbonun bu-
har kullan›larak kontrollü bir oksitlenmeye maruz b›rak›lmas› ve böylece
iç yüzey alan›n›n yüksek ölçüde geliflmifl duruma ulaflmas›d›r. ‹ç yüzey
alan›n›n 700-1500 m2/gram aras›nda art›fl›, süreç koflullar›na ve kullan›-
lan hammaddenin cinsine ba€l›d›r. ‹ç yüzey alan› de€iflik çaplardaki delik-
lerin çok geliflmifl bir flebekesi ile meydana gelir. 

Ultrafiltrasyonun çal›flma prensibi içten d›fla (yukar›daki gibi)
veya d›fltan içe do€ru olabilmektedir. 

Filtre 
edilmemifl su

Filtre 
edilmemifl su

Temiz 
filtrelenmifl
su
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Karbon
iskeleti

Gözenek

Molekül
emilim

Karbonun yap›s›

Hazar Su Ar›tma - Bodrum Grand Yaz›c› Hotel, 240 m3/gün kapasiteli deniz suyu
ar›tma sisteminin karbon filtresi 
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4- ‹yon De€ifltirme  

‹yon de€ifltiriciler, çözünür olmayan kat› maddenin yüzeyindeki anyon ya
da katyonun, çözeltideki benzer yüklü iyon ile yer de€ifltirmesi prensibine
dayan›r.

Su yumuflatma: Su yumuflatma sistemleri ham suda bulunan kalsiyum ve
magnezyumu sudan uzaklaflt›r›r. Bu ifllemi yapan mineral tank›nda bulu-
nan katyonik reçinedir. Basit iyon de€iflim prensibiyle çal›flan bu reçine-
ler, sularda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlar›n› yakalar ve bunla-
r›n yerine reçine yap›s›ndaki sodyum iyonlar›n› b›rak›r. Reçinenin doyma
süresi suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlar›n›n miktar›na, geçen
suyun debisine ve yumuflatma sistemini kullanma s›kl›€›na ba€l› olarak
de€ifliklik gösterir. Reçinenin doymas› durumunda yani sodyum iyonlar›-
n›n tükenmesi halinde, sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise
al›n›r. Demir ve manganezin 1 mg/L'den fazla oldu€u sularda, yumuflat›-
c› ünitenin sa€l›kl› çal›flabilmesi için ön ar›t›m yap›lmas› gerekmektedir.

Hazar Su Ar›tma – Tandem su yumuflatma sistemi (960 m3/gün kapasiteli yumuflatma
sistemi - Aflib ‹miflli fieker Fabrikas›, Bakü) 
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Sert sudan kaynaklanan problemler: Sert su daha çok endüstride sorunla-
ra yol açmaktad›r. En büyük sorun kazanlarda kireç tabakalar› oluflturarak
›s› kay›plar›na neden olmas›d›r. Baflka bir sorun da sert sular›n süreçte
(ürünlerde) kullan›lmas›d›r. Sudaki kireç oran› ürünün kalitesini bozmak-
ta ya da istenen kaliteye ulaflmak için daha fazla kimyasal harcanmas›na
neden olmaktad›r. Evsel kullan›mlarda ise sert suyla y›kanan giysiler za-
manla solar ve sertleflir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkile-
nirler. Is›t›ld›klar›nda kalsiyum karbonat (CaCO3) ve magnezyum karbo-
nat (MgCO3) sudan ayr›l›r ve ›s›t›c›lar içinde birikirler. Zamanla cihaz,
ayn› ›s›ya ulaflabilmek için daha çok enerji harcar ve ömrü k›sal›r. Sert su
kullan›lan malzemeleri de afl›nd›r›r ve t›kar.

Demineralize: ‹yon de€iflim sürecinde bütün mineralleri al›nm›fl suya
“demineralize su” denir. Demineralize ünitesi en az iki kolondan olufl-
maktad›r. Birinci kolonda katyonik reçine bulunmakta ve normal yumu-
flatma sürecinde oldu€u gibi pozitif yüklü metal iyonlar›n› uzaklaflt›rmak-
tad›r. Ancak yumuflatma sürecinden farkl› olarak sistem rejenerasyonunu
tuz yerine asitle yapmakta ve reçineyi sodyum yerine hidrojen iyonlar›yla
yenilemektedir. Yüklü iyonlar, de€iflim materyaline yap›flt›klar›nda yükle-
ri kadar hidrojen iyonu b›rak›l›r. Hidrojen iyonlar›n›n artmas› yüzünden
çözeltideki asit miktar› artar. Bu noktada deiyonizasyon sürecinin yar›s›
tamamlanm›flt›r. Pozitif yüklü metal iyonlar› ar›t›lmakla birlikte, çözeltide
hidrojen iyonlar› ve anyonlar bulunmaktad›r. ‹kinci kolonda ise anyonik
reçine bulunmaktad›r ve çözeltideki negatif iyonlar› emmektedir. Reçine
doydu€unda ise (ç›k›fl suyundaki iletkenlik de€erinden hemen anlafl›labi-
lir) rejenerasyon ifllemi baz ile yap›lmaktad›r. Burada da rejenerasyon so-
nucunda hidroksit reçineye b›rak›l›r. Bu durumda çözeltide, birinci afla-
madan kalan H+ ve ikinci aflamada ortaya ç›kan OH- iyonlar› bulunmak-
tad›r. Bunlar birleflerek su molekülünü olufltururlar. Bütün bu sürecin so-
nunda mineralsiz bir su elde edilir. 

5- ‹leri Ar›t›m Yöntemleri

a- Nanofiltrasyon (NF): Ortalama 1 nanometre (10 Angstrom) ölçüsün-
de olan parçac›klar›n at›lmas› için özel tasarlanm›fl membrandan oluflmufl
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süreç “nanofiltrasyon” olarak adland›r›l›r. Nanofiltrasyon membranlar›n
süzme kapasiteleri, ihtiyaç duydu€u bas›nç vb. özellikler aç›s›ndan ultra-
filtrasyon ve ters ozmoz süreçleri aras›nda yer almaktad›r. Moleküler a€›r-
l›€› 200-400’den büyük organik moleküller nanofiltrasyon sisteminde
membrandan geçemez ve at›€› oluflturur.

Çözünmüfl tuzlar % 20-98 aras›ndaki oranlarda at›l›r. Tek de€erlikli anyon
içeren tuzlar (sodyum klorür ve kalsiyum klorür) % 20-80 aral›€›nda d›fla-
r› at›labilmektedir. ‹ki de€erlikli anyon içeren tuzlar›n (magnezyum sülfat
gibi) d›fla at›labilirli€i ise % 90-98 aral›€›nda olacak flekilde yüksektir.

Yüzey sular›ndan toplam organik karbon ve rengin giderilmesi, kuyu sula-
r›ndan radyum (Ra) ve sertli€in giderilmesi, toplam çözünmüfl kat›lar›n
redüksiyonlar›, özel yiyecekler içinde bulunan inorganik maddeden orga-
nik k›sm›n›n ayr›lmas› ve özel at›k su ar›t›mlar› nanofiltrasyonun tipik uy-
gulamalar› aras›ndad›r. 

Bu yöntem tuzlar, flekerler, boyalar, toplam sertlik, antibiyotikler, renk,
demir, bikarbonat, nitrat, sodyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum
sülfat ve sertlik giderimi konular›nda etkilidir.

b- Ters Ozmoz (RO): Ters ozmoz, günümüzde en h›zl› geliflen su ar›t›m
teknolojisidir. Ters ozmoz ile ar›t›labilecek su miktar› birkaç litreden yüz-
lerce tona kadar ç›kabilmektedir. 

Ozmoz olay› do€ada sürekli olarak ve kendili€inden gerçekleflmektedir.
Bitkiler bu yolla topraktan su al›rlar. Ozmoz, farkl› iyon deriflimine sahip
olan ve aralar›nda bir yar› geçirgen (yani baz› maddelerin geçifline izin ve-
ren, fakat baz›lar›n›n geçifline izin vermeyen) membran bulunan, farkl›
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iyon deriflimine sahip iki çözeltinin ozmotik bas›nç vas›tas›yla iyon deri-
flimlerini eflitlemeleri olay›d›r.

‹yon deriflimlerinin eflitlenmesi, deriflimi düflük olan çözeltiden deriflimi
yüksek olan çözeltiye s›v› geçifliyle sa€lan›r. S›v›n›n di€er tarafa geçifl h›z›,
s›cakl›k, bas›nç, sudaki iyon tipleri ve membran›n yap›s›na ba€l›d›r. 

S›v› geçiflinin, ozmotik bas›nç ad› verilen teorik bir bas›nç vas›tas›yla ger-
çekleflti€i varsay›lmaktad›r.

Ozmoz olay›n› tersine çevirmek için, bir pompa ile ozmotik bas›nçtan da-
ha büyük bir bas›nç uyguland›€›nda, yar› geçirgen olan ve üzerinde çok
küçük boyutlarda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken
bakterileri, pirojenleri (vücutta atefl oluflturan maddeler), organik mad-
deleri, alüminyumu ve a€›r metalleri tutar.

Ters ozmoz d›fl›ndaki hiçbir süreç, tek bafl›na sudaki bütün yabanc› mad-
deleri ar›tamaz. Ters ozmoz, suda bulunan gazlar d›fl›ndaki hemen hemen
bütün yabanc› maddeleri ar›tabilir. Ters ozmoz bakterileri de kolayl›kla
yakalayabilir, ancak bu durumda ters ozmoz sistemi içerisinde bakteri ço-
€almas› gerçekleflebilir. Bu yüzden ters ozmoz sisteminin periyodik olarak
dezenfeksiyonu gerekir.

Ters ozmoz, aktif karbon gibi, organik maddelerin büyük bir k›sm›n› ve
deiyonize cihazlar›n›n tutamayaca€› iyon olmayan maddeleri yakalayabi-
lir. Ancak yakalad›€› baz› maddeler, ters ozmoz cihaz›n›n membran›na za-
rar verebilir. Bu yüzden membran›n korunmas› ve ömrünün uzat›labilme-
si için genellikle ön ar›t›m ifllemleri gereklidir. 

Ters ozmoz, dam›tma gibi di€er geleneksel ar›t›m ifllemlerine göre daha
az enerji kullan›r. Deiyonize (demineralize) cihazlar›n›n yapt›€› gibi nötr-
lefltirme ve di€er baz› ifllemlere tabi tutulmas› gereken kimyasal at›klar
oluflturmaz. Ayr›ca, ters ozmoz ifllemi 24 saat süre ile ar›t›lm›fl su üretebi-
lecek bir sistemdir ve rejenerasyon (yenilenme) nedeniyle sürece ara ve-
rilmesi zorunlu de€ildir.

Ters ozmoz suda bulunan mineral tuzlar›, a€›r metalleri (arsenik, kadmi-
yum, kurflun), karbon bileflikleri, klor bileflikleri, THM’leri, toplam orga-
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nik karbonlar›, koliform bakterileri, baz› deterjanlar›, koku, tat, iletkenlik,
azot, bor, sülfat, klorür ve florür gibi unsurlar› giderebilmektedir.

Ters ozmozun evsel kullan›m›: fiebekeden gelen sularda dikkat edilmesi
gereken husus, bizlere sa€lanan temiz suyun musluklar›m›za ulaflana ka-
dar yapt›€› yolculuktur. Boru hatlar›n›, depolar›, apartman ya da ev tesi-
satlar›n› dolaflarak musluklar›m›za ulaflan sularda gözle görülemeyen, ama
sa€l›€›m›z için zararl› kirlilikler bulunabilmektedir. 

fiebeke suyundaki kloru almak ve kirlilikten korunmak amac›yla ev tipi
ters ozmoz sistemleri gelifltirilmifltir. Bu cihazlar sayesinde ev ortam›nda
zararl› mikroorganizmalardan ar›nd›r›lm›fl içme ve kullanma suyu elde
edilebilmektedir.

Ters ozmozun endüstriyel kullan›m›: Sisteme gelen besleme suyunun en-
düstriyel kullan›mlara uygun hale getirilmesi için birçok alanda ters oz-
moz sistemleri son derece etkili bir flekilde kullan›lmaktad›r. Endüstriyel
ozmoz sistemleri 1 m3/gün kapasiteden bafllayarak çok yüksek debilere
kadara uygulanabilmektedir.

Ters ozmoz sisteminin endüstriyle kullan›m alanlar›ndan baz›lar›na ilaç
ve tekstil sektörleri, oteller, hastaneler, akvaryumlar, g›da üretimleri, fab-
rikalar vs. örnek gösterilebilir.
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Hazar Su Ar›tma/Spring Water – 150 lt/gün ev tipi ters ozmoz cihaz›
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Ters ozmozun nehir ya da deniz suyunu ar›tmas›: Tatl› suyun yan› s›ra
tuzlu suyu da etkili bir flekilde ar›tabilen ters ozmoz membranlar›, bu özel-
likleri nedeniyle deniz suyu ar›t›m›nda da kullan›labilmektedir. 

Hazar Su Ar›tma – 720 m3/gün endüstriyel ters ozmoz sistemi (‹stanbul 
Florya Akvaryum)

Hazar Su Ar›tma – 720 m3/gün kapasiteli ters ozmoz sistemi (Aflib ‹miflli 
fieker Fabrikas› - Bakü)
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Hazar Su Ar›tma – 240 m3/gün deniz suyu ters ozmoz sistemi
(Bodrum Grand Yaz›c› Hotel)

Hazar Su Ar›tma – 2880 m3/gün endüstriyel ters ozmoz sistemi 

(Aflib ‹miflli fieker Fabrikas› - Bakü)
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Ters ozmozla reddedilen iyonlar, metaller, organik maddeler ve
pestisitler* 

Anyonlar, Katyonlar,
Organikler, Pestisitler

Giderme 
(%)

Anyonlar, Katyonlar,
Organikler, Pestisitler

Giderme 
(%)

Alüminyum 97-98 Nikel 97-99

Amonyum 85-95 Nitrat 93-96

Arsenik 94-96 Fosfat 99+

Bakteriler 99+ Polifosfatlar 98-99

Bikarbonat 95-96 Potasyum 92

Bromür 93-96 Pirojen** 99+

Kadmiyum 96-98 Radyoaktivite 95-98

Kalsiyum 96-98 Radyum 97

Klorür 94-95 Selenyum 95

Kromat 90-98 Silika 85-90

Krom 96-98 Silikat 95-97

Bak›r 97-99 Gümüfl 95-97

Siyanür 90-95 Sodyum 92-98

Demir 2 siyanür 98-99 Sülfat 99+

Florür 94-96 Sülfit 96-98

Demir 98-99 Çinko 98-99

Kurflun 96-98 1 Virüs 99+

Magnezyum 96-98 1 ‹nsektisitler *** 97

Mangan 96-98 1 Deterjanlar 97

C›va 96-98 1 Herbisitler **** 97

Toplam Çözünmüfl Madde
(%) 95-99 Bor 50-70

Tiyosülfat 96-98 Borat 30-50

1 Bunlar tahminidir.
* Pestisit: Zararl› organizmalar› engellemek, kontrol alt›na almak ya da zararlar›n›

azaltmak için kullan›lan madde ya da maddelerden oluflan kar›fl›mlard›r.
** Pirojen: Atefl meydana getiren maddeler.
*** ‹nsektisit: Böcek ve haflerelere karfl› kullan›lan ilaçlard›r.
**** Herbisit: Yabanc› otlara karfl› kullan›lan ilaçlard›r.
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c- Nanoteknoloji: Nanoteknoloji, en genel tan›m›yla, istisnai flekilde kü-
çük (yaklafl›k atom boyutlar›nda) yap›lar›n ticari bir amaca hizmet edebi-
lecek flekilde düzenlenmesidir. Bir baflka deyiflle, maddeler üzerinde 100
nanometre ölçe€inden küçük boyutlarda gerçeklefltirilen iflleme, ölçüm,
modelleme ve düzenleme gibi çal›flmalar nano-teknoloji çal›flmalar› ola-
rak nitelenir.

1960’l› y›llarda oluflmaya bafllayan nanoteknoloji 2000’li y›llarda h›zlan-
m›fl ve bu alanda adeta bir yar›fl içerisine girilmifltir. 1999 y›l›nda ABD’de
Bill Clinton hükümeti nanoteknoloji alan›nda yürütülen araflt›rma, gelifl-
tirme ve ticarilefltirme faaliyetlerinin h›z›n› art›rmay› amaçlayan ilk resmi
hükümet program›n›, Ulusal Nanoteknoloji Aç›l›m›’n› (National Nano-
technology Initiative) bafllatm›flt›r. 2001 y›l›nda Avrupa Birli€i, nanotek-
noloji çal›flmalar›n› öncelikli alan olarak Çerçeve Program›’na dahil et-
mifltir. Japonya, Tayvan, Singapur, Çin, ‹srail ve ‹sviçre benzer program-
lar bafllatarak 21. yüzy›l›n ilk küresel teknoloji yar›fl›nda önlerde yer almak
için çal›flmalar›na h›z vermifllerdir. 

Nanobilim ve nanoteknoloji araflt›rmalar› için geliflmifl ülkelerde kamu
sektörü 2006 y›l›nda yaklafl›k 6 milyar ABD dolar› tutar›nda yat›r›m yap-
m›flt›r. Son y›llarda ABD, Japonya, AB ülkeleri, Kore, ‹srail, Güney Afrika
Birli€i, Kanada gibi ülkelerde her biri 100 milyon dolar›n üzerinde harca-
ma yap›larak çok say›da ulusal araflt›rma merkezleri ya da enstitüleri ku-
rulmufltur. ABD’de kamu kaynaklar› kullan›larak Stanford, Harvard, Cor-
nell gibi tan›nm›fl on üç üniversitede ve Argonne, ONRL, Lawrence-Ber-
keley, Sandia, Brookhaven gibi ulusal merkezlerde 46 dev Nanoteknoloji
Araflt›rma Laboratuvar› kurulmufltur. Nanoteknolojiye bu kadar yat›r›m

Toplui€ne bafl› ve nanoçip
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yapan ABD’de, 2015 y›l›na gelindi€inde nanoteknoloji ürünlerinin sat›fl-
lar›n›n 3 trilyon dolara eriflmesi beklenmektedir. Daha 2004 y›l›nda, na-
noteknoloji kullanan ürünlerin sat›fl›n›n 13 milyar dolara eriflti€i tespit
edilmifltir. Nanoteknoloji ürünleri pazar›n›n, 2015 y›l›nda global pazar-
dan % 15 pay alaca€› tahmin edilmektedir. Avrupa Birli€i ülkelerinde de
nanoteknolojiye büyük yat›r›mlar yap›lmakta ve yeni araflt›rma merkezle-
ri kurulmaktad›r. Özellikle Almanya, nanoteknoloji konusunda ciddi bi-
limsel ve teknolojik geliflmelere ortam haz›rlamaktad›r.

‹ran’da Sharif Üniversitesi’nde, 2005 y›l›nda kurulan Ulusal Nanobilim ve
Nanoteknoloji Enstitüsü’nde disiplinleraras› doktora program› ile birlikte
bilimsel araflt›rmalar da yürütülmektedir. Çeflitli konularda elliye yak›n
nanoteknoloji flirketinin kuruldu€u ‹srail’de ise hükümet, nanoteknoloji-
ye yapaca€› deste€i 230 milyon dolara ç›karm›flt›r. 

Türkiye'de Nanoteknoloji 

Türkiye de nanoteknolojiyi üretir hale gelebilmek için flimdiden uygun
ad›mlar› atmaya bafllam›flt›r. TÜB‹TAK'›n 2023 Vizyon Program›'nda na-
noteknolojiye yer verilmifl ve bir yol haritas› oluflturulmufltur. En önemli
geliflme ise Bilkent Üniversitesi'nde Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma
Merkezi'nin (UNAM - http://www.nano.org.tr/tr/index.html) kurul-
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mas›d›r. Bu merkezin amac› Türkiye'de nanoteknolojinin araflt›rma mer-
kezi olmakt›r. Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) taraf›ndan 28 milyon TL
yat›r›m yap›lan merkez son derece modern aletlerle donat›lm›flt›r. Türki-
ye'nin her yerinden araflt›rmac›lar UNAM'›n bu imkânlar›ndan yararlana-
bilmektedir. 
Dünyan›n en küçük Türk bayra€› (100 nm eninde ve 2 nm boyunda), Bil-
kent Üniversitesi Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi'nde yap›lm›flt›r. Na-
noteknolojinin 2025 y›l› itibariyle hayat›m›z› büyük ölçüde etkileyece€i
düflünülmektedir.

Türkiye’deki di€er nanoteknoloji araflt›rmalar› yapan merkezler aras›nda
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve TÜB‹TAK MAM (Marmara Arafl-
t›rma Merkezi - http://www.mam.gov.tr/) gibi merkezler bulunmak-
tad›r.  

Nanoteknoloji ve Su Ar›tma

Nanoteknoloji gelece€in teknolojisi olarak görülmekte ve ileri su ar›tma
teknolojisinde önemli bir yere sahip olaca€› tahmin edilmektedir. Su ar›n-
d›rma konusunda ön plana ç›kacak olan nanoteknoloji; ay›rma (seperas-
yon) ve su filtrasyonu için tepkime meydana getiren ortamlar›, suyun bi-
yolojik olarak iyilefltirilmesi ve dezenfeksiyonu için kullan›lan nanomalze-
meleri ve nanoparçac›klar› içermektedir.  

Su alan›ndaki nanoteknolojik uygulamalar üç kategoride s›n›fland›r›labi-
lir; ar›tma-temizleme, alg›lama-ortaya ç›karma ve kirlilikten koruma. Ör-
ne€in, ar›tma-temizleme kategorisindeki nanoteknoloji, uzun dönemde
su kaynaklar›n›n kalitesini, kullan›labilirli€ini ve tazeli€ini koruma konu-
sunda katk›da bulunabilecek potansiyele sahiptir. Bunu da büyük oranlar-
da suyun yeniden kullan›labilirli€ini ve geri dönüflümünü sa€layacak ve
deniz suyu ar›t›m›na olanak verebilecek olan ileri filtrasyon malzemeleri
sayesinde yapabilecektir. Alg›lama-ortaya ç›karma kategorisindeki nano-
teknoloji ise sudaki biyolojik ve kimyasal kirlili€i –çok  düflük konsantras-
yonlarda bile–  alg›layabilecek yeni ve geliflmifl sensörler üretmeye çal›fl-
maktad›r. 
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Su Ar›tmada Nanoteknoloji Uygulamalar›

Birçok nanomalzeme farkl› araflt›rma ve gelifltirme aflamalar›nda kullan›l-
maktad›r. Her süreç kendine has fonksiyonlara sahiptir ve bunlar potansi-
yel olarak endüstriyel at›k sular›n›n, yeralt› sular›n›n, yüzey sular›n›n ve iç-
me sular›n›n iyilefltirilmesinde uygulanabilmektedir. Tüm araflt›rmalar›n
temelinde, a€›r metalleri giderecek malzemelerin daha ekonomik ve çev-
re dostu olmas› amaçlanmaktad›r. Çin’de Dr. Gui-Bin Jiang ve arkadaflla-
r› taraf›ndan gelifltirilen, hümik asit ile demir oksit manyetik nanoparça-
c›klar›n› (Fe3O4 - manyetit) kaplayan ve sudaki a€›r metal iyonlar›n› gide-
ren düflük maliyetli manyetik emici malzemeler, bu alandaki son dönem
yenilikleri için iyi bir örnek teflkil etmektedir. 
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A€›r metallerin giderilmesinde hümik asit ile kapl› demir oksit
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8. Bölüm
Su ve Politika
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Su ve Politika

Su, insano€lunun politik gelifliminde hem tarihsel süreç hem de günümüz
realitesi bak›m›ndan “olmazsa olmaz” denilebilecek ölçüde önemli bir
tabiat ö€esidir. Burada suyun tarihsel süreç içerisindeki politik anlam›,
onun politik süreç ve olaylarla karfl›l›kl› etkileflimi ve ö€retide su fak-
törünün bugünkü anlam› üzerinde duraca€›z.  

Su ve Jeopolitik Teori
Su ve politika ba€lant›s›na zemin teflkil eden teorik altyap›y›, klasik ulus-
lararas› iliflkiler teorilerinden –realizm, globalizm, oyun teorisi, entegras-
yon, çoktarafl›l›k, transnasyonalizm ve karfl›l›kl› ba€›ml›l›k, liberalizm (li-
beral ö€retinin özellikle uluslararas› siyasi iktisat ve sanal su yaklafl›m› ö€-
retisi) vd.– yola ç›karak anlatmak mümkündür. Ancak su ve politikan›n
birbirine ba€l›l›€›n› ve karfl›l›kl› etkileflimini en iyi aç›klayacak bafll›ca teo-
ri jeopolitik teoridir. 

Özetle ifade edilirse, “devletlerin co€rafi özellikleriyle siyasetleri aras›nda-
ki iliflkileri inceleyen bilim dal›” olarak nitelendirebilece€imiz jeopoliti€in
mevcut teori ve yaklafl›mlar›n› genel olarak iki bafll›k alt›nda toplayabiliriz:

1. Fiziki co€rafyaya dayal› teoriler (Kara Hâkimiyet ve Kenar Kuflak Te-
orisi) 

2. Kuvvete dayal› teoriler (Deniz Hâkimiyet ve Hava Hâkimiyet Teorisi) 

Jeopolitik kavram›n›n isim babas› say›lan ‹sveçli Rudolf Kjellen (1864-
1922) onu, içinde yaflad›€› co€rafi bölgenin ve tarihi geliflmelerin etkisi al-
t›nda de€iflen siyasal hayat flekli olan devletin, üzerinde yaflad›€› yer ile
iliflkisi olarak tan›mlar. Bir baflka deyiflle, jeopolitik, devlet varl›€›n›n tabi-
at kanunlar› ve insan davran›fllar› aç›s›ndan araflt›r›lmas› ve de€erlendiril-
mesi olarak ifade edilir.  

Jeopoliti€in temel tafllar›ndan birini yerlefltiren ‹ngiliz co€rafyac› ve siya-
set adam› Sir Halford Mackinder (1861-1947), 1904 y›l›nda yay›mlanan
The Geographical Pivot of History (Tarihin Co€rafi Mihveri) adl› ça-
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l›flmas›nda, okyanuslardan tecrit edilmifl, ulafl›ma kapal› ve kara gücünün
devaml› bir üssü olarak niteledi€i “Kalpgâh”› (Heartland) jeopolitik kav-
ramsallaflt›rma olarak ortaya koymufltur. 

Mackinder, gücün ve dolay›s›yla bu güce sahip devletlerin, kara ve deniz
gücü (devletleri) olarak s›n›fland›r›labilece€ini, tarihi süreç içerisinde ka-
ra ve deniz gücü dengelerinin de€iflebildi€ini belirtmifl ve yeni uluslarara-
s› global sistem içerisinde dünya egemenli€ini kara güçlerinin sa€layaca-
€›n› savunmufltur. Ona göre, bir devlet için co€rafya aç›s›ndan en uygun
yer “merkez” bölgesidir. Mackinder, kara gücünün ortaya ç›kt›€› merkezi
ise Avrasya’n›n iç bölgesi olarak görmüfl ve oraya “Kalpgâh” demifltir.
Mackinder’in zamanla gelifltirdi€i teori flu sonuca varmaktad›r: “Do€u
Avrupa’ya hâkim olan merkez bölgesini kontrol eder, merkez bölgesine
hâkim olan ‘dünya adas›’n› kontrol eder ve ‘dünya adas›’na hâkim olan da
dünyay› kontrol eder.”

Mackinder’in fikirlerini gelifltirerek jeopolitik alanda önemli geliflmeler
sa€layan Alman düflünür Karl E. Haushofer (1869-1946), Darwin'in “do-
€al seleksiyon” kavram›ndan esinlenen görüflleriyle Hitler’i etkilemifltir.
Haushofer bilimsel aç›dan kara hâkimiyetinin üstünlü€ünü savunan je-
opolitik kuramc›lar›ndan biridir. Haushofer kendi kavramsal çerçevesini,
Ratzel’in devleti canl› bir organizmaya benzeten ve insan› da bunun hare-
ket verici unsuru olarak öngören (devlet içi alan) görüfllerinden yararla-
narak gelifltirmifltir. “Kara gücü” ile “deniz gücü” aras›ndaki ç›kar çat›flma-
lar›n›n jeopolitik teoriye uygun çözümlere ulaflmas›n› sa€layamam›fl ol-
makla birlikte, Haushofer, Alman jeopolitik ekolünün oluflumuna ve geli-
flimine önemli katk›larda bulunmufltur. 

Bir di€er teorisyen, Yale Üniversitesi’nden Nicholas J. Spykman (1893-
1943), co€rafyaya ba€l› unsurlar› bir kenara b›rakarak jeopoliti€i, pratik
amaçlar için ve özellikle ABD’nin güvenli€inin sa€lanmas›na yönelik ola-
rak ele alm›fl ve d›fl politikada stratejik flekillenme için ülkelerin göze ala-
bilece€i en etkili analitik araç olarak kullanm›flt›r. Mackinder’in Kara Hâ-
kimiyet Teorisi’ne karfl›l›k, Kenar Kuflak Teorisi’ni ortaya atan bu Ameri-
kal› bilim insan›, Mackinder’in teorisini önemli bulmakla beraber onu
Kalpgâh’a yükledi€i merkezi rol konusunda elefltirmifltir. Spykman, Mac-
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kinder’in kara ulafl›m›na çok önem verdi€ini, buna karfl›l›k “iç ve d›fl hilal-
lerin”* gücünü ihmal etti€ini ve Kalpgâh’›n potansiyel gücünü abartt›€›n›
düflünmektedir. Ona göre dünyan›n en önemli jeopolitik bölgesi, Mac-
kinder’in “‹ç Hilal” (Rimland) –Türkiye, Irak, ‹ran, Pakistan, Afganistan,
Hindistan, Çin, Kore ve Do€u Sibirya– olarak adland›rd›€› bölgedir.
Spykman, deniz ve kara güçlerinin ortas›nda kalan bu bölgede oluflabile-
cek bir jeopolitik bofllu€un, Kalpgâh hâkimiyetinin kaybedilmesine ne-
den olabilece€ini savunmaktad›r. Spykman bu durumu, “Merkez bölgesi-
ne de€il, kenar kufla€a hükmeden Avrasya’ya hâkim olur; Avrasya’ya hâ-
kim olan da dünyan›n kaderini kontrol eder” fleklinde dile getirmifltir. 

Dünya hâkimiyeti için deniz hâkimiyetinin esas oldu€unu savunan teori
ise Amerikal› amiral Thayer Mahan (1840-1914) taraf›ndan gelifltirilmifl-
tir. Amiral Mahan, 1890 y›l›nda yay›mlanan The Influence of Sea Power
upon History, 1660-1783 (Deniz Gücünün Tarihteki Etkisi, 1660-1783)
adl› çal›flmas›nda, dünya hâkimiyeti kurmada bütün tarih boyunca as›l ro-
lü deniz gücünün oynad›€›n› savunur. Mahan’a göre, ülkede refah ve em-
niyeti mümkün olan en üst seviyeye ç›karmak ve dünya siyasetinde söz sa-
hibi olmak isteyen her devlet deniz hâkimiyetini elde etmek zorundad›r.
Sahili bulunmayan devletler ise güçleri ne olursa olsun, gerilemeye ve y›-
k›lmaya mahkumdur, çünkü Mahan’a göre kara, “bafltanbafla engel de-
mektir, deniz ise aç›kl›k ve kolayl›k zeminidir.” Bu aç›kl›€› deniz kuvvetle-
riyle kontrolü alt›na almay› baflaran ve güçlü bir deniz ticaret filosunu
elinde bulunduran bir ülke dünyan›n bütün zenginliklerinden istedi€i gi-
bi faydalanabilir.

Mahan eserinde, daha çok Avrupa ile Atlas Okyanusu’nun kuzey k›sm›n›n
tarihi üzerinde yo€unlaflmaktad›r. Rusya’n›n bulundu€u ve Asya’n›n
merkezi durumundaki bölgeyi, “merkezi ele geçirilemeyen bir genifl ve
kesintisiz kütle” olarak de€erlendirmifltir ve bu bölgede gücün kimin
elinde olabilece€ini tespit etmeye çal›flm›flt›r. Mahan’›n kitab›n›n temel

* Avrupa ve Asya ülkelerinin oluflturdu€u ‹ç Hilal’e karfl›, ‹ngiltere’den bafllay›p
Avustralya, Japonya ve Amerika’n›n oluflturdu€u kuflak D›fl Hilal olarak adland›r›l -
m a k t a d › r .
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tezi, deniz gücü ile kara gücü aras›ndaki mücadelede, bir memleketin de-
nizden kuflat›lmas›n›n ona karfl› yenilmez bir kara ordusu ç›karmaktan
daima daha etkili oluflu üzerine kurulmufltur. Mahan, ‹ngiliz ‹mparatorlu-
€u’nun yükselme dönemiyle ‹ngiliz deniz gücünün geliflmesi aras›ndaki
ba€lant›ya dikkat çekerek, dünyan›n bafll›ca deniz yollar›n›n imparatorlu-
€un denetiminde bulunmas›n›n bu yükseliflte en büyük rolü oynad›€›n›
ifade etmifltir. (Hat›rlanaca€› üzere, “günefl batmayan imparatorluk” o
dönemde Panama Kanal› d›fl›nda Dover, Cebelitar›k, Süveyfl Kanal›,
Ümit Burnu ve Singapur’daki Malakka Bo€az›’na da hükmetmekteydi.)
Mahan’a göre, denizlere egemen olan devlet, bütün dünyan›n egemenli-
€ine sahip olabilir.

Frans›z jeopolitik ekolünün kurucusu say›lan Paul Vidal de la Blache
(1845-1918), “politik co€rafya” anlay›fl› üzerinde durmufl, ana tarihsel
ak›fl› ülkeler, halklar, kültürler gibi sosyal hücrelerin medeniyet sürecine
aflamal› olarak evrilmesi fleklinde tarif etmifltir. Blache, dünya devletinin
kurulmas›n›, di€er birçok jeopolitikçiden farkl› olarak savafla de€il, bar›fl-
ç›l medeniyet sürecinin ilerlemesine ba€lam›flt›r. 1903 y›l›nda yay›mlanan
Tableau de la Géographie de la France (Fransa Co€rafyas›n›n Tablosu)
ve 1917 y›l›nda yay›mlanan La France de l'Est (Do€u Fransa) adl› eserle-
rinde, kara ve su güçlerinin karfl›l›kl› yak›nlaflmas› gereklili€i üzerinde dur-
mufltur. Daha sonra Avrupa’da birli€in tesisi sürecinde, çal›flmalar›nda Al-
man karfl›tl›€›na yo€un olarak rastlanan bu Frans›z jeostratejistin düflün-
celerinden esinlenilmifltir. 

Döneminin tan›nm›fl bir di€er Alman siyaset bilimcisi, hukukçusu ve filo-
zofu olan Carl Schmitt (1888-1985), eserlerinde jeopolitik unsurlar›n
medeniyetler ve siyasal tarih üzerindeki etkisine dikkat çekmifltir.
Siyasetin temelini “dost-düflman iliflkisi” olarak nitelendiren Schmitt,
kara ve deniz ya da Do€u ile Bat› aras›ndaki gerginlik ve mücadeleyi anla-
tan eserlerinde, bir tarafta su gücünü temsil eden su ayg›r›, öte tarafta ise
kara gücünü temsil eden su canavar› (leviathan*) tasviriyle iki kutup
aras›ndaki mücadeleyi felsefi bir yaklafl›mla ele alm›flt›r. Karadaki yaflam›

* Tevrat ve ‹ncil'de kötülü€ü temsil eden canl›.
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ev, sudaki yaflam› ise gemi olarak betimleyen düflünür, her iki kutbu karfl›
karfl›ya getiren zihniyetin statik ve dinamik yap›s›n›, karakteristik özellik-
lerini mercek alt›na alm›flt›r.

Jeopolitik kuramlar›na katk›da bulunan Saul Cohen’in Geography and
Politics in a World Divided (Bölünmüfl Dünyada Co€rafya ve Siyaset)
adl› çal›flmas› ise “Bölünmüfl Kuflaklar” olarak adland›r›labilecek yeni bir
modeli ortaya atmas› bak›m›ndan önemlidir. Bölünmüfl kuflaklar (shat-
terbelts) kavram›yla, bir bölgede bulunan (Avrasya) büyük güçlere yak›n
alanlar›n birlefltirilmesi ile jeopolitik anlamda bir bask› alan›n›n oluflturul-
du€u, jeostratejik konuma sahip bölgeler kastedilmektedir. Cohen’in
jeopolitik modeli hiyerarfliktir. En üst bölümde iki jeostratejik alan vard›r
ki, bu bölgeler stratejik alan ve hareketlili€in arenas›d›r. Cohen, jeopoliti-
€in klasik bak›fl aç›s› ile kara gücü ve deniz gücünden oluflan bu stratejik
alanlar› birbirleriyle özdefllefltirir. Bu alanlar çok genifltir ve askeri-strate-
jik konular da dahil olmak üzere her fleyi etkilemektedirler. Bu alanlar›n
afla€› bölgeleri jeopolitik bölgelerdir ki, bu bölgeler birbirlerine komfludur
ve politik, kültürel, askeri ve ekonomik etkileflim içerisindedirler. 

De€iflik periyodlarla gündeme gelen ve farkl› bak›fl aç›lar›n› yans›tan bu
jeopolitik teori ya da konseptlerin su ve politikayla iliflkilerine bak›ld›€›n-
da, bunlar aras›ndaki determinist ve dualist iliflkiyi görmek mümkündür.
Bu teoriler ›fl›€›nda karfl›m›za flu görüntü ç›kmaktad›r: Bir tarafta ideokra-
tik medeniyet, Avrasya, “kalpgâh” (heartland), “tellurokratia” anlay›fl›
–yani Kara Gücü; öte tarafta ise ticari medeniyet, Atlantik, “iç hilal” (rim-
land), “talassokratia” anlay›fl› –yani Deniz Gücü. Tarihin her kesitinde je-
opoliti€in alt›n kural› gibi iflleyen bu rekabet ve mücadeleyi görmek müm-
kündür. 

Aktif ya da pasif mücadele dönemlerine bak›lmaks›z›n, her iki taraf›n bir-
birlerine karfl› karar verme mekanizmalar›nda tehdit alg›s› önemli bir yer
tutmufl, buna ba€l› olarak eylemsel düzeyde de karfl›l›kl› önlemler al›nm›fl,
hamleler yap›lm›flt›r. Tarihsel süreçte çok uzun bir süre içinde –Mo€ol
ak›nlar›ndan I. ve II. Dünya Savafllar›na, Türklerin Anadolu’ya ç›k›fl›ndan
So€uk Savafl dönemine (1946-1991) kadar– yaflanm›fl  pek çok mücade-
lenin ana motiflerinden birini kara ve denizin (genifl anlam›yla suyun)
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mücadelesi oluflturmufltur. Kara güçleri denizlere aç›lmaya ve deniz güç-
leri de k›y› savunmas›n› güçlü tutarak sular üzerindeki hâkimiyetlerini
kapt›rmamaya, k›y›dan içlere do€ru nüfuz alanlar›n› geniflletmeye
çal›flm›fllard›r. Farkl› co€rafyalardaki Çin seddi, Bizans surlar›, Derbent
Kalesi (Kafkasya) gibi örnekler bu tarihi derinliklerdeki alg› ve refleksin
birer sembolik örnekleridirler.

Bu iki gücün karakter ve niteli€ine bak›ld›€›nda, ana stratejilerin yan› s›ra
baflvurduklar› taktik ve yöntemlerin farkl›l›€› da görülebilmektedir. Kara
güçleri daha çok askeri-otoriter yöntemleri benimserlerken (örne€in
Roma, Sparta), deniz güçleri genellikle ticaret kültürü üzerinde köklen-
mifllerdir (örne€in Kartaca, Atina, Venedik, Genua). Biri bask›n güç ve
yönetimi esas al›rken, di€eri ortak yaflant›y› ve birlikteli€i esas alm›flt›r.
Cengiz Han yönetimi ve “Akdeniz kültürü” bunun tipik birer örne€idir.
Dualist yap› birinin ideokratik, di€erinin ise demokratik yönetim tarz›nda
kendini göstermektedir. Öte yandan, deniz güçlerinin ald›klar› bölgelerde
h›zl› ve k›sa dönemli bir kolonizasyon çal›flmas› yürüttükleri, buna karfl›l›k
kara güçlerinin ele geçirdikleri yerleri “kendilerinin” addederek, acele
etmeksizin, daha uzun dönemli ve maksimal bir sömürme yöntemini be-
nimsedikleri görülmektedir.

Su siyasetinin, bir devletin öncelikli hedefleri aras›na girebildi€ini görmek
için tarihte iki örne€e bakmak yeterli olacakt›r: Jeostratejik olarak “kara
hâkimiyeti” stratejisini kullanan Türkler Karadeniz, Marmara ve Bo€azla-
ra kavufltuktan sonra denizci devlet-deniz gücü olabilmifllerdir. Dar an-
lamda s›cak denizlere inme politikas› (özellikle I. Petro’dan itibaren), ge-
nifl anlamda kara derinli€i ile s›cak denizler aras›nda stratejik irtibat kur-
ma hamleleri Rus imparatorluk stratejisinin ana rotalar›ndan biri haline
gelmifltir. 

De€iflen dünya dengeleri ve paradigmalar› çerçevesinde suyun politik
boyutlar›na yeni yaklafl›mlar getirilmekte, farkl› öneriler ileri sürülmekte-
dir. Bu ba€lamda, So€uk Savafl döneminin sona ermesiyle birlikte, ideolo-
jik etkenlerden çok ekonomik, kültürel ve ekolojik etkenlerin ön plana
ç›kt›€›, geleneksel kuramlar›n sorgulanmaya bafllad›€› ve elefltirel ulus-
lararas› kuramlar›n daha yüksek sesle dillendirildi€i görülmektedir. ‹nsan
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haklar› yaklafl›m›, Kuzey-Güney tezleri, çokkültürlülük, post-modernizm,
feminizm ve ekolojik yaklafl›m gibi yaklafl›mlar elefltirel yaklafl›mlar ara-
s›nda say›lmakta ve kuramlar aras› bütüncül bir yaklafl›m önerilmektedir.
Suyla ilgili tart›flmalar da de€iflen bu kavramsal çerçeve içinde yeni boyut-
lar kazanmaktad›r.

Uluslararas› ‹liflkiler Sisteminin Bir Unsuru Olarak Su
ve Siyaset ‹liflkisi

21. yüzy›lda su, ülkelerin ulusal güvenlik sorunu olarak görmeye bafllad›k-
lar› ve politikalar›nda ulusal varl›klar›n› sürdürme ölçe€inde önem verdik-
leri, hatta gerekti€inde u€runa silahl› çat›flmay› dahi göze alabildikleri
stratejik bir kaynak haline gelmifltir. Uluslararas› jeopoliti€in co€rafi (sta-
tik) ve befleri (dinamik) unsurlar› ve reelpolitik dengeler bak›m›ndan su
özel bir anlam kazanm›flt›r. Stratejik bir enerji kayna€› olan petrolün yeri
do€algaz, nükleer enerji, günefl enerjisi ve hidrojen enerjisi gibi baflka
enerji çeflitleriyle doldurulabilirken suyun alternatifi bulunamam›flt›r. Bir
ülkenin gereksinim duydu€u miktarda su kayna€›na eriflebilmesi, o ülke-
nin toplumsal, ekonomik ve siyasal istikrar› kadar, varl›€›n› sürdürebilme-
siyle de do€rudan ilgilidir. Uluslararas› Su Konseyi Yönetim Kurulu Üye-
si ve ABD ordu yetkilisi Steven L. Stockton’un da belirtti€i gibi, “Su kay-
naklar›n›n kal›c› yönetimi stratejisi, ulusal güvenli€in en önemli unsurla-
r›ndan bir tanesidir.” 

Su sadece yaflam›n temel bilefleni de€il, ayn› zamanda küresel uygarl›€›n
ve bar›fl›n da temelidir. Yak›n tarihimize bakt›€›m›zda bile, birçok savafl›n
su mücadelesi sonucunda ortaya ç›kt›€› göz ard› edilmemelidir. Tarih, su
faktörünün devletleraras› iliflkilerde kilit bir role sahip oldu€una, özellikle
ihtilafl› durumlarda nas›l savafl nedeni (casus belli) haline gelebildi€ine
dair örneklerle doludur.  

Günümüzde su tedarikinin s›n›rl›, bu konudaki politik gerilimin oldukça
yüksek oldu€u, suyun ülkeleri bölen ve iflbirli€ini güçlefltiren meseleler-
den yaln›zca biri oldu€u giderek artan ölçüde kabul gören bir yaklafl›m ha-
line gelmifltir. Su kaynaklar› bar›fl için de, savafl için de itici güç olabilmek-
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tedir. Devletlerin izleyece€i politikalar ile sonuç iflbirli€i ya da çat›flma ola-
bilmektedir. ‹srailli hidrolojist Uri Shamir’in, “Siyasi niyet bar›fl ise su en-
gel oluflturmayacakt›r, fakat çat›flma için bir sebep aranacaksa su yeterli
bir sebep olacakt›r.” ifadesi de bunu onaylar niteliktedir. 

Komflular aras›nda s›n›r ötesi sular konusunda birlik, güvenlik, uyumlu-
laflt›r›labilirlik, faydal› diyalog ve iflbirli€i gibi baflar›n›n temelini oluflturan
ö€eler göz önüne al›narak politik irade harekete geçerse su bar›fla,
iflbirli€ine hizmet edebilir. Su kaynaklar› (toprak-su, yeralt›-yerüstü sular›,
kalite-miktar) ve kullan›c›lar (çiftçiler, sanayiciler, flehir halk›, yukar›-k›y›,
afla€›-k›y›) aras›ndaki bütüncül su kaynaklar›n›n etkin yönetimi için
kat›l›mc›, sektörler ve disiplinler aras› bir yaklafl›m temelinde birlikte
çal›fl›l›rsa, suyun pek çok faydas› paylafl›labilir ve dünya daha refah dolu ve
istikrarl› olabilir.  

“Viski içmek, su ise u€runda savaflmak içindir.” (Mark Twain)
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Hukuki - Normatif  Zeminiyle Su Politikas›

Sular› do€al bilimlerin ve hukukun konusu olarak ikili bir ayr›ma tabi tut-
mak mümkündür. Do€al bilimlere göre, denizler ve iç sular bafll›ca su ka-
tegorileri olarak ele al›nabilir. ‹ç sular› akarsular, yeralt› sular› ve kaynak-
lar ile göller olarak bölümlendirebiliriz. Hukuki olarak ise su, mülkiyet ve
kullan›m hakk›nda ifadesini bulmaktad›r. Su bir ülkede kaynaklan›p yine
o ülkede son buluyorsa “milli su”, bir ülkeden ç›karak bir baflka ülkeye ge-
çiyorsa “uluslararas› su”, herkes taraf›ndan kullan›l›yorsa “genel, kamusal
su” ve özel mülkiyete konu ise “özel su” olarak tan›mlanmaktad›r. 

1950’li y›llardan sonra ortaya ç›kan afl›r› nüfus art›fl› ve kentleflmeyle bir-
likte, su kaynaklar›n›n afl›r› kullan›m› ve su hizmetlerinin miktar ve kalite
olarak yetersizli€i gibi sorunlar öne ç›kmaya bafllam›flt›r. Endüstriyel ve
tar›msal geliflmeler sonucunda s›n›rl› kaynaklar üzerindeki bask› artm›fl ve
ayn› kayna€› kullanan yukar› ve afla€› k›y›dafl ülkeler aras›nda sorunlar bafl
göstermifltir. Bu konu, 1970’li y›llardan itibaren uluslararas› kamuoyunun
gündeminde yer edinmeye bafllam›flt›r.

1970’li y›llar ayn› zamanda su sorunlar›na mühendislik çözümlerinin ge-
lifltirildi€i bir dönemdir. Nehirlerin mevsimsel ak›fl farklar›n› düzenlemek
amac›yla barajlar yap›lm›fl, ya€›fll› dönemde sular buralarda toplanm›fl ve
kurak dönemlerde sulama imkânlar› art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Barajlar
enerji üretiminde bulunmufl ve evsel kullan›m için de su sa€lam›flt›r. Bu
dönemde barajlar devletlerin birbirlerine karfl› bir güç gösterisi ve ulusal
gurur unsuru olarak ön plana ç›km›flt›r (örne€in, M›s›r’daki Aswan, Suri-
ye’deki Thawrah ve Türkiye’deki Keban barajlar› bu dönemin ürünüdür).
Ancak 1990’l› y›llardan itibaren bütüncül bir yaklafl›m a€›rl›k kazanm›fl ve
sorunlara çözüm olarak sular›n entegre yönetimi gündeme gelmifltir. Bu-
na göre, sadece bir nehrin belirli bir  bölümünü de€il, nehir havzas›n›n tü-
münü kapsayan düzenlemeler yapmak gereklili€i do€mufltur.

Suyun kullan›m›, devletlerin ekonomik kalk›nmas›n›n hayati bir ö€esi ha-
line gelmifltir. Su yollar›n› kontrol etme kapasitesi suyun sahibinin kim ol-
du€una iliflkin yeni sorular› da yaratm›flt›r. Devletler s›n›r ötesi bir nehrin
tüm hacmine el koyma ya da de€ifltirme yetisine sahip olduklar› için, ken-
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di s›n›rlar› içinden akan sulara iliflkin sahip olduklar› haklar›n ve nehrin
afla€› k›y›s›ndakilere karfl› üstlenecekleri yükümlülüklerin ne oldu€u soru-
su önem kazanmaya bafllam›flt›r.

Bütün bu geliflmeler suyun devletler aç›s›ndan bir rekabet unsuru haline
geldi€inin bir göstergesidir. Suya talep rekabet do€urmaktad›r; çiftçiler,
sanayiciler ve evsel kullan›c›lar daha çok miktarda su için rekabet halinde-
dir. Sektörel rekabetin yan› s›ra akan bir nehrin de€iflik bölümlerinde ko-
nufllanm›fl bulunan topluluklar›n suya olan talepleri de bir rekabet konu-
su haline gelmektedir. Suyun bafl›nda olanlar, suyun en çok kendilerinin
hakk› oldu€unu savunurken, onlar›n alt›nda yer alanlar kendi ihtiyaçlar›
için miktar olarak daha çok ve nitelik olarak da daha temiz su talep etmek-
tedirler. 

Bu süreçle ayn› zamana denk gelen ve hukuki ihtilaflar›n ç›kmas›na yol
açan bir baflka geliflme de, su depolama tekniklerinin ilerlemesi ve yayg›n-
laflmas›d›r. Birden fazla ülkenin egemenlik sahas›nda bulunan nehirlerde,
co€rafi olarak nehrin yukar›s›nda bulunan memba ülkeleri suyu daha ön-
ce kullanma flans›na sahip olmaktad›rlar. Bu ülkelerin tar›msal ve/veya en-
düstriyel kullan›ma ba€l› olarak, sular›n miktar›n› azalt›c› ya da niteli€ini
de€ifltirici flekilde davranmalar› memba-mansap çat›flmas›n› ortaya ç›kar-
maktad›r. 

Bu konudaki sorunlar›n artmas› uluslararas› toplumun hukuki çözümleri
belirleyen ve güçlendiren metinler oluflturmas›na yol açm›flt›r. 1982 BM
Deniz Hukuku Sözleflmesi, 1997 Uluslararas› Suyollar›n›n Ulafl›md›fl›
Amaçlarla Kullan›lmas›na ‹liflkin BM Çerçeve Sözleflmesi, BM 1997 S›-
n›raflan Sular ve Uluslararas› Göllerin Korunmas› ve Kullan›m› Sözleflme-
si, S›n›raflan Suyollar› ve Uluslararas› Göllerin Korunmas› ve Kullan›lma-
s› Sözleflmesi, S›n›raflan Boyutta Çevresel Etki De€erlendirilmesi Sözlefl-
mesi, Çevresel Konularda Bilgiye Eriflim, Karar Alma Sürecine Halk›n Ka-
t›l›m› ve Yarg›ya Baflvuru Sözleflmesi, 1999’da 35 ülkenin Londra’da im-
zalad›€› Su ve Sa€l›k Protokolü, 2000 y›l› Avrupa Birli€i Çerçeve Direkti-
fi, Kyoto Protokolü, Ramsar Sözleflmesi, 2009 Dünya Su Protokolü Bildi-
risi, vd. gibi su rejimlerini düzenleyen ve de€iflik boyutlar›yla ele alan bafl-
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l›ca uluslararas› normatif belgelerin etkin uygulanabilirli€inin sa€lanmas›
su sorunlar›n›n derinleflmemesine, çat›flmalara dönüflmemesine yard›mc›
olacakt›r. 

Bu alanda kaydade€er faaliyetler yürüten Uluslararas› Hukuk Enstitü-
sü’nün oluflturdu€u “Uluslararas› Sular›n Ulafl›m D›fl› Kullan›m› Üzerine
1961 Salzburg Kararlar›” ile “Göl ve Nehir Kirlili€i Üzerine 1979 Atina
Kararlar›”; Uluslararas› Hukuk Derne€i’nin oluflturdu€u “Uluslararas›
Nehir Sular›n›n Kullan›lmas› Üzerine 1966 Helsinki Kurallar›” ve “Ulus-
lararas› Drenaj Havzalar›nda Su Kirlili€i Üzerine 1982 Montreal Kuralla-
r›” gibi ba€›ms›z hukuk kurulufllar›n›n çokuluslu su kaynaklar› üzerine ça-
l›flmalar›n›n art›r›lmas› ve teflvik edilmesi son derece önemlidir. 

20. yüzy›l›n bafllar›ndan bu yana pek çok uluslararas› kurulufl, su konusun-
daki uyuflmazl›klar› giderebilecek ve uzlaflma ortam› yaratabilecek özellik-
lere sahip bir hukuki zemin oluflturulmas› için çaba sarfetmektedir. Ancak
anlaflmalar, teamül hukuku ve genel hukuk ilkeleri ba€lam›nda evrensel
düzeyde ve tüm ülkeleri ba€lay›c› nitelikte kesin hükümler içeren bir ku-
rallar sisteminin oluflturuldu€unu söylemek için henüz erkendir. Her fley-
den önce kurallar silsilesinin oluflturulmas› ve onlara uygun davranman›n
sa€lanmas› gerekmektedir.

Suyun Gelecek Politik ‹nisiyatif ve Oluflumlardaki
Rolü 

Su tarih boyunca yaln›zca çat›flma kayna€› olmam›fl, kimi zaman verimli
iflbirliklerine de yol açm›flt›r. Paylafl›lan su yollar›n›n geleneksel düflman-
lar aras›nda bile iflbirli€i sa€lama yönünde etki yapt›€› bilinmektedir. Bu
e€ilim devletler aras›ndaki di€er pek çok meselenin çözümü için de kulla-
n›lmal›d›r. 

Suyun hayati bir boyutu olmas› nedeniyle devletler, bu konuda çat›flmaya
girmekten kaç›nmak için s›n›rlar›n› mümkün oldu€unca zorlamaktad›rlar.
Buna ra€men bir çat›flma söz konusu oldu€unda, suyun temel ve hassas
do€as› devletlerin normalden daha mücadeleci davranmalar›na neden ol-
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maktad›r. Bu nedenle iyi komfluluk iliflkilerinden faydalanmak isteyen
herhangi bir devlet için iflbirli€i seçene€i çok daha yararl›d›r. Bu iflbirli€i
arzusunun, su ihtiyaçlar›n›n, bar›fl dahil olmak üzere, “yüksek politika”
(high policy) meseleleri için feda edilmesine izin vermemesi gerekmekte-
dir. ‹ster uluslararas›, ister bölgesel ya da ulusal düzeyde olsun, zay›f su
politikas›, sürdürülebilir kalk›nma ve toplumun uzun vadeli güvenli€i için
çok elveriflsiz bir ortam haz›rlamaktad›r. Baz› devletleri su ihtiyaçlar› ve
haklar› konusunda tatmin etmeyen anlaflmalar ise bar›fla katk› sa€lama-
maktad›r. Din ve ideolojide oldu€u gibi, suyun da büyük kitleleri harekete
geçirme gücüne sahip oldu€u unutulmamal›d›r.

Günümüzde su, politikan›n yan› s›ra hukuk, ekonomi, kültür, sanayi,
enerji, tar›m, g›da, turizm vd. alanlarla yak›n ba€lant›dad›r. Su, say›lan tüm
bu sektörlerle do€rudan ya da dolayl› biçimde etkileflim içerisindedir.
Öyle ki, Mars’ta yap›lan araflt›rmalar›n önemli gerekçeleri aras›nda bu
gezegendeki su kaynaklar›n›n bulunmas› da suyun bugün dünyam›z için
tafl›d›€› önemi aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Su, ulusun güvenli€inden devletin di€er devletler aras›ndaki konumuna
kadar pek çok düzeyde güvenlikle ilgilidir. Temiz su, yiyecek ve sa€l›k
önlemlerine eriflim yoluyla sa€lanan insan güvenli€iyle ve dolay›s›yla
tahammül edilebilir yaflam standart›yla da ba€lant›l›d›r. Su havzalar›n›n
yönetimindeki hayati ö€elerin bafl›nda, çat›flmalar›n ortaya ç›kar›lmas› ve
çözülmesi için forumlar›n oluflturulmas› gelmektedir. Devletler aras›nda
ve devletlerin kendi içlerinde insanlar›n birbirine ba€›ml› oldu€u gerçe€i
giderek daha fazla kabul görmektedir ve bu durum çat›flmalar›n önlenme-
sine yönelik katk›lar› güçlendirmektedir.  

Uluslararas› suyollar› üzerindeki ulusal egemenlik en iyi flekilde devletler,
halklar ve farkl› ç›kar gruplar› aras›ndaki iflbirli€i ve etkin ba€›ml›l›kla ifa-
de edilir. Bunun nas›l ve kim taraf›ndan baflar›laca€›, suyun yer ve zaman
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parametrelerine yerlefltirilmesiyle mümkündür. Su, ayn› miktar› her za-
man kullan›labilir olan k›s›tl› bir kaynakt›r. Suyun belirli bir bölgedeki ve
belirli bir formdaki varl›€›, o alan›n, halk›n ve do€al çevrenin de€iflmez bir
özelli€i olarak görülmelidir. Bu nedenle su, do€an›n ve insanlar›n öncelik
verilmesi gereken temel ihtiyac›d›r. Hem günümüz neslinin, hem de gele-
cek nesillerin ç›karlar› ve haklar› ancak bu anlay›flla korunabilir. 

Su sadece ülkeler ve insanlar için de€il, ekosistemi oluflturan tüm bitki ve
hayvanlar için de yeri doldurulamaz, de€erli ve yaflam›n devaml›l›€›n› sa€-
layan en önemli elementlerden biridir. Yeralt› ve yüzey sular›ndan tar›m,
tafl›ma, madencilik sektörlerine ve içme suyuna kadar, ekonomik amaçlar
da dahil olmak üzere pek çok alanda yararlan›lmaktad›r. Ancak su kaynak-
lar›, gerek insan faaliyetlerinin ve gerekse do€an›n yaratt›€› de€iflimler ne-
deniyle çift yönlü bir bask› alt›ndad›r. Özellikle su s›k›nt›s› olan bölgeler-
de afl›r› nüfus art›fl›, k›rsal kesimden flehirlere do€ru artan göç ve bunun
sonucunda oluflan nüfus de€iflimleri, g›da güvenli€i, sosyo-ekonomik re-
fah›n artmas›, tar›msal, evsel ve sanayi kaynakl› kirlilik ve küresel iklim de-
€iflikli€i sonucu ya€›fl rejimlerinin de€iflmesi hidrolojik döngünün tüm
faktörlerini etkilemektedir. Bunun sonucunda su kaynaklar› gün geçtikçe
hem miktar hem de kalite aç›fl›ndan de€iflime u€ramaktad›r. Suyun arz› ile
tüketim talebi aras›ndaki uçurum her geçen gün büyümektedir. Su kay-
naklar›n›n yönetimine iliflkin sorunlar›n yan› s›ra çevre sorunlar›n›n su
kaynaklar› üzerindeki k›s›tlay›c› etkisi de her geçen gün artmaktad›r. 

Dünya Su Konseyi’nin 2009 y›l› Zirve Toplant›s› sonucunda yay›nlanan
“‹stanbul Devlet Baflkanlar› Su Bildirisi”nde suyun insanl›k, çevre, sosyo-
ekonomik kalk›nma, yoksullu€un ortadan kald›r›lmas› ve “Biny›l Kalk›n-
ma Hedefleri”ne ulafl›lmas› aç›s›ndan önemi aç›kça vurgulanm›flt›r. Bildi-
ride nüfus art›fl›, iklim de€iflikli€i, flehirleflme gibi küresel de€iflikliklerin su
kaynaklar› üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilmifl, sudan kaynakla-
nan do€al afetlerin y›k›c› ve olumsuz etkileri üzerinde durulmufl ve hükü-
metler düzeyinde al›nan birçok karar›n su yönetimini etkiledi€i teyit edil-
mifltir. Biny›l Kalk›nma Hedefleri’nde bu hususlara özel bir yer ayr›lmak-
ta ve 2015 y›l›nda sa€l›kl› suya ulaflamayan insanlar›n yar›s›n›n suya ulafl-
t›r›lmas› hedeflenmektedir.
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Dünya Su Konseyi’nin 2010-2012 y›llar› için belirledi€i stratejik hedefler
de bu yöndedir: 

- Su arz›n›n ve su ile ilgili sanitar-teknik hizmetlerin ve su kaynaklar›
yönetiminin desteklenmesi için politik çal›flmalar›n teflviki ve destek-
lenmesi,

- Bafll›ca su kullan›c›lar›n sorunlar›n› ele alan platformlara ifltirakinin
yo€unlaflt›r›lmas›,

- Su güvenli€i ve buna ba€l› ekonomik geliflmenin teflviki için bölgesel
iflbirli€inin art›r›larak devam ettirilmesi,

- Küresel su krizi olas›l›klar› karfl›s›nda vatandafllar›n ve su tüketici-
lerinin mobilize edilmesi.

BM taraf›ndan haz›rlanan Birleflmifl Milletler’in 2005–2015 Uluslararas›
10 Y›ll›k Eylem Plan› “Yaflam ‹çin Su” çal›flmas›, bu amaçla program ve
projelerin yürütülmesi ve su ile ilgili sorunlar›n her kademede çözümü-
nün kolaylaflt›r›lmas› için iflbirli€ini hedeflemifltir. 

Bugün suyun bar›flç›l ve yap›c› bir iflbirli€i unsuru haline getirilmesi için
çeflitli kurum ve kurulufllar faaliyet göstermekte, genifl yelpazeli organizas-
yon ve etkinlikler hayata geçirilmektedir. Birleflmifl Milletler Çevre Prog-
ram› (UNEP), E€itim, Bilim ve Kültürel ‹flbirli€i Örgütü (UNESCO),
G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), Dünya Sa€l›k Örgütü (WHO), Ekonomik
‹flbirli€i ve Kalk›nma Örgütü (OECD), Dünya Bankas› (WB), G-8 Zirve-
si, G77 Su ile ‹lgili Bakanlar Forumu, Dünya Su Konseyi (World Water
Council), BM Genel Sekreteri Su ve Sanitasyon Dan›flma Kurulu (UNS-
GAB), Su ve ‹klim ‹flbirli€i Program› (WCCP), Uluslararas› Hukuk Ko-
misyonu (ILC), Uluslararas› Hukuk Derne€i (ILA), Uluslararas› Su Der-
ne€i (IWA), Küresel Su Ortakl›€› (GWP), Uluslararas› Su Yönetimi Ens-
titüsü (IWMI), Stockholm Su Araflt›rmalar› Enstitüsü (SIWI), Asya-Pasi-
fik Su Forumu (APWF), Afrikal› Bakanlar Su Konseyi (AMCW) gibi
uluslararas› ve ulusal resmi ve sivil toplum kurulufllar›n›n bu konuda kay-
dade€er çal›flmalar› bulunmaktad›r. Son dönemlerde akademik kurulufl-
larda su araflt›rmalar›na verilen deste€in artmas›, bu amaçla çeflitli hidro-
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politik araflt›rma merkezlerinin ve kürsülerin kurulmas›, proje ve çal›flma-
lar›n gelifltirilmesi son derece olumlu geliflmelerdir.  

Bütün bu geliflmeler göstermektedir ki, “su ve yönetiflim” (water and go-
vernance) konusu yak›n ve orta vadeli gelece€imizin bafll›ca meselelerin-
den biridir ve üzerinde kapsaml› çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesi kaç›n›l-
mazd›r.

Sonuç

Art›k birçok fleyin neredeyse “sudan ucuz” oldu€u, çünkü suyun pahal›
hale geldi€i bir dünyada yaflamaktay›z. Dünyan›n sürdürülmesini sa€la-
yan, miras›m›z›n bir parças› olan ve bu nedenle sayg› gösterdi€imiz suyu
gelecek kuflaklar ad›na de€erli bir emanet olarak görmeliyiz. Gelece€e ve-
rimsiz su kaynaklar› nedeniyle s›k›nt› çeken bir gezegeni miras b›rakma-
mal›y›z. Su felaket senaryolar›n›n de€il, bar›fl giriflimlerinin, istikrar, geli-
flim ve refah çal›flmalar›n›n temel bir motifi olmal›d›r. 

Pek çok bölgede yap›lan ve halen infla edilmek üzere olan büyük barajlar
su alt›ndaki tarihi silmeye devam etmektedir. Dünya, do€al kaynaklar› ko-
nusunda sorumlu ve bilinçli olmal›, su ve insanlar aras›ndaki ba€›ml›l›k
a€›n›n daha çok fark›na varmal›d›r.

Devletler ve halklar suyun bir mücadele arac› de€il, tarihte kimi süreçler-
de yafland›€› gibi, insanl›€›n geliflimine yads›namayacak katk› ve destekler
sa€layacak bir unsur oldu€unun fark›na varmal›d›rlar. 1961 y›l›nda yap›-
lan, Frans›z yönetmenler Jean-Luc Godard ve François Truffaut’nun yö-
nettikleri Une Histoire D’eau (Bir Su Öyküsü) adl› filmde anlat›ld›€› gibi,
bir sabah etraf›m›z›n sularla kapland›€›n› görsek bile, bunun hayattaki ye-
ni bir bafllang›c›n habercisi olabilece€ini unutmamam›z gerekir. ‹nsanla-
r›n tam anlam›yla bu hakikatin fark›na varmalar› ve seferber olmalar›, dev-
letleri de bu yönde hareket etmeye sevkedecektir. 

Bir Afrika atasözü bütün bu anlatt›klar›m›z› özetler niteliktedir: “Sular
yükselince bal›klar kar›ncalar› yer, sular çekilince de kar›ncalar bal›klar›
yer. Kimse bugünkü üstünlü€üne ve gücüne güvenmemeli. Çünkü kimin
kimi yiyece€ine suyun ak›fl› karar verir.”
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Hammurabi kanunlar›
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Hammurabi Kanunlar› 

Günümüzden 4500 y›l önce, iki Sümer kent devleti olan Lagash ve Um-
ma aras›nda, su paylafl›m› konusunda ç›kan savafl, suya verilen önemin en
somut göstergelerinden biridir. Ayn› flekilde tarihteki ilk ve en eski yaz›l›
kanun olan, M.Ö. 1760 y›llar› civar›nda Mezopotamya’da yarat›lan, ço€u
zaman “ilk anayasa” olarak da adland›r›lan, 282 maddelik Hammurabi
Kanunlar›’n›n (Hammurabi’s Code; The Code of Hammurabi) üç mad-
desi (53, 55, 56), su ile ilgili olup, su kanallar›n›n ve bentlerin kullan›m›na
iliflkin kurallar› ihtiva etmektedir. Bu da suyun tarihin en eski dönemlerin-
den itibaren insano€lunun hayat›ndaki önemine bir di€er örnektir.*

Bu kanunlar flu flekildedir:

Madde 53: E€er bir adam, tarlas›n›n kenar (su) bendinin kuvvetlendiril-
mesinde ihmal gösterip, bendi sa€lamlaflt›rmazsa ve bendde delik aç›l›rsa
ve (ekim yap›lacak) tarlay› su götürürse, bendinde delik aç›lan adam, za-
rar gören arpay› ödeyecektir;

Madde 55: E€er bir adam, sulamak için bir kanal açarsa (ve onun bak›-
m›nda) tembellik ederse (bu yüzden) yan›ndaki tarlay› su basarsa ona
(komflusunun yetifltirdi€i kadar) arpay› ödeyecektir;

Madde 56: E€er bir adam, suyu aç›p, yan›naki tarlan›n ifllerini su alt›nda
b›rak›rsa, her BUR (18 ‹KU’** dür)  için 10 GUR*** arpa ödeyecektir.

* Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901’de Susa (fiufl), Elam'da (‹lam) (bugünkü
‹ran’›n güneyindeki Huzistan bölgesi) buldu€u ve Fransa’ya tafl›d›€›, yaklafl›k iki
metrelik silindirik bir tafl›n üzerine çivi yaz›s› ile yaz›lan stel, bugün Louvre Müze -
si’nde sergilenmektedir.

** ‹KU: Hititlerde arazi fiyatlar›n›n saptanmas›nda kullan›lan bir ölçü birimidir. Bir
‹KU, 3 528,5 metreye tekabül etmektedir.

*** GUR: Bir ölçü birimi olup, 1 GUR, 300 litreye tekabül etmektedir;

Toplumvesu  14/10/11  21:10  Page 321



Toplumvesu  14/10/11  21:10  Page 322



9. Bölüm
Su ve Edebiyat
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Su ve Edebiyat

Dilde ve Edebiyatta Su 

Hayat›n özü olan suyun bütün insan faaliyetlerinin içine s›zmas› hiç flafl›r-
t›c› de€ildir. ‹nsan›n maddi varoluflunu oldu€u kadar manevi varoluflunu
da büyük ölçüde belirlemifltir. Safl›k, temizlik ve yarat›c›l›k sembolü ola-
rak görülen su, güzellik kavram›yla yak›ndan ba€lant›l› olan edebiyat ve
esteti€in de konusu olmufltur. Dilimiz ve edebiyat›m›z suyun safl›€›n›, kir
tutmay›fl›n› ve özgürlü€ünü betimleyen sözcükler, deyimler ve atasözle-
riyle doludur. Biz önce su kelimesinin etimolojik kökenine dair aç›klama-
larla bafllayal›m.

Âb: Su

Âb: Su sözcü€ü, Avestâ’da “ãpî”, Sanskritçe’de “ãp”, Pehlevice’de “ãp -
ãv”, Farsça ve Kürtçe’de “âf”, “âv” ve “ev” flekilleriyle de görülür. Âb söz-
cü€ü Mazdeist literatürde “Âbân”,  “Âbân Yeflt”,  “Âbângân” ve “Âbrîzân”
gibi kelimelerde de yer al›r. Günümüzde Farsça’da “ab” sözcü€ü su anla-
m›nda kullan›lmaktad›r. 

Su kelimesinin Arapças› “Mâ” olup, asl› “m-v-h” harflerinden ibarettir.
Ancak Arapça’n›n kendisine has yumuflama ve de€iflim kurallar›ndan do-
lay› “vav” “elif”e, “he” de “hemze”ye dönüflmüfltür. Sözcü€ün ço€ulu ise
“emvâh” ve “miyah”t›r.
Türkçe’de su kelimesi, Göktürk yaz›tlar›nda “sub” fleklinde görülmekte-
dir. Uygur yaz›s›yla yaz›lm›fl “Do€u Destan›”’nda ise su sözü “suz” yaz›l›-
fl›yla görülür. O€uz Destan›’nda da “sug” fleklinde görülür. Radlov’a göre
Sagay, Koybal ve fior gibi Altay kültür çevresindeki Türk topluluklar› da
suya “sug” demifllerdir.

“Suv” söylenifli ve yaz›l›fl› ise ilk olarak Uygur yaz›s›yla birlikte görülür. Su-
ya “suv” deme gelene€i, 10. yüzy›l›n sonlar›nda yaz›lm›fl Kaflgarl› Mah-
mud’un Divanü Lügat’it Türk’ünde ve Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bi -
lig’inde de devam eder. Ancak birçok Türk boylar›nda “su” sözü uzun bir
ünlü ile “suu>sü” fleklinde söylenir.
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Sub>suv>sü>su de€iflim sürecini izleyerek Türkiye Türkçesi’nde “su”
söyleniflini alm›flt›r. Bugün “su” sözcü€ü Altay Türkçesi’nde “suu”, Azer-
baycan Türkçesi’nde “su”, Balkan Türkçesi’nde “sü”, Baflkurt Türkçe-
si’nde “h›v/h›u”, G a g a u z Türkçesi’nde “su”, K a r a ç a y T ü r k ç e s i ’ n d e
“sü/suu”, Kazak Türkçesi’nde “suv”, K›rg›z Türkçesi’nde “sü/suu”, Ku-
muk Türkçesi’nde “su”, Özbek Türkçesi’nde “suv”, fior Türkçesi’nde
“sug”, Tatar Türkçesi’nde “su”, Teküt Türkçesi’nde “suu”, Türkmen
Türkçesi’nde “suv”, Uygur Türkçesi’nde “su”, Çuvaflça’da “fl›v” ve Yakut-
ça’da ise “suu” fleklinde yaz›lmakta ve söylenmektedir. 

Türkçe sözlükte su sözcü€ünün anlam› ve suyla ilgili kelimeler flu flekilde
tan›mlanmaktad›r:

Su (I) is. 

1. Hidrojenle oksijenden oluflan, oda s›cakl›€›nda s›v› durumunda bulu-
nan renksiz, kokusuz, tats›z madde.

2. Bu s›v›dan oluflan kitle, deniz, akarsu.
3. Meyve, sebze vb.’nin s›k›lmas›yla elde edilen s›v›: portakal suyu, do-

mates suyu.
4. Baz› kokulu yaprak veya çiçekler imbikten çekilerek elde edilen koku-

lu s›v›s›: çiçek suyu, gül suyu.
5. Yeme€in sulu bölümü.
6. Kez, defa: Meyveleri iki su y›ka.
7. Demir araçlar› ateflte k›zd›rd›ktan sonra suya dald›r›larak sa€lan›lan

sertlik: Bu b›ça€›n suyunu iyi vermemifller. 

Kaflgarl› Mahmut (1008 - 1075)
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Edebiyatta Su

Su hayat›n, yarat›c›l›€›n kayna€›d›r ve bu niteli€i onun güzel kavram›n›n
tarifinde de belirleyici bir öneme sahip olmas›n› sa€lam›flt›r. Maddi haya-
t›n temeli olan su, manevi hayat›n da zenginlik kayna€› olmufltur. Suya at-
fedilen ayd›nl›k, berrakl›k, ar›l›k, duruluk gibi özellikler yüzy›llar boyunca
iyi edebiyat›n da vazgeçilmez özellikleri aras›nda say›lm›flt›r. Edebiyat bu
yönüyle suyun hem gerçek hem de mecazi anlamlar›n› kapsamakta ve ona
yeni anlamlar yüklemektedir. Suyun ritmi ve sesi pek çok insan faaliyetini
oldu€u gibi müzik ve fliir gibi sanat›n çok çeflitli alanlar›n› da derinden et-
kilemifltir. 

Su varoluflun özü ve en önemli unsuru olarak hem Türk destanlar›nda
hem de baflka milletlerin destanlar›nda genifl bir yer bulmufltur. Türklerin
suya verdi€i önemi ayr›nt›l› olarak ele alaca€›z, ama ondan önce bir Altay
yarat›l›fl destan›nda suyun nas›l daha toprak yarat›lmam›flken, uçsuz bu-
caks›z yeryüzünü kaplad›€›n› konu alan bir destan› özetleyece€iz: “Evvel-
ce ancak su vard›; yer, gök, ay ve günefl yoktu. Tanr› (Kuday) ile bir ‘kifli’
vard›. Bunlar kara kaz flekline girip su üzerinde uçuyorlard›. Tanr› hiçbir
fley düflünmüyordu. ‘Kifli’, rüzgâr ç›kar›p suyu dalgaland›rd› ve Tanr›’n›n
yüzüne serpti. Bu ‘kifli’ kendisinin Tanr›’dan büyük oldu€unu sand› ve su-
yun içine dal›verdi. Su içinde bo€ulacak oldu; ‘Tanr›, bana yard›m et’ di-
ye ba€›rmaya bafllad›. Tanr› ‘yukar› ç›k!’ dedi, o da sudan ç›k›verdi. Tanr›
flöyle buyurdu: ‘Sa€lam bir tafl olsun!’ Suyun dibinden bir tafl ç›kt›. Tanr›
ile ‘kifli’ tafl›n üzerine oturdular. Tanr› ‘kifli’ye, ‘Suya dal, oradan toprak ç›-
kar!’ dedi. Kifli suyun dibinden toprak ç›kar›p Tanr›’ya verdi. Tanr› bu
topra€› suyun üzerine atarak ‘yer olsun (yer büstün)!’ dedi. Böylece yer
yarat›lm›fl oldu. Bundan sonra Tanr› yine ‘kifli’ye, ‘Suya dal, toprak ç›kar.’
dedi. Kifli suya dald› ve ‘Ben kendim için de toprak alay›m’ diye düflündü.
‹ki eline toprak ald›; bir elindeki topra€›, kendi bafl›na ifl görmek düflünce-
siyle, a€z›na soktu. Tanr›’dan gizlice bir yer yaratmak istiyordu. Bir elin-
deki topra€› Tanr›’ya verdi. Tanr› bu topra€› saç›verdi, kat› yer meydana
geldi. ‘Kifli’nin a€z›nda gizledi€i toprak da büyümeye bafllad›, nefesi t›ka-
n›p bo€ulacak, ölecek oldu. Tanr›’dan kaçmaya bafllad›. Fakat nereye bak-
sa Tanr›’y› yan›nda buldu. Bo€ulmak üzereyken ‘A Tanr›, gerçek Tanr›,
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bana yard›m et.’ diye yalvard›. Tanr› ona ‘Ne yapt›n? A€z›ma toprak sak-
layay›m diye mi düflündün? Bu topra€› niçin gizledin?’ diye sordu. O ce-
vap verdi: ‘Yer yaratay›m diye bu topra€› a€z›ma gizlemifltim.’ Tanr› ona
‘At a€z›ndan o topra€›!’ dedi. ‘Kifli’ topra€› at›verdi. Bu topraktan küçük
küçük tepeler meydana geldi. Bundan sonra Tanr› flöyle dedi: ‘‹mdi sen
günahl› oldun; bana karfl› fenal›k düflündün. Sana itaat eden halk›n düflün-
celeri dahi fena olacakt›r. Bana itaat eden halk›n düflünceleri ar›, temiz
olacakt›r; onlar günefl görecekler, ayd›nl›k görecekler, Ben gerçek
Kurbustan ad›n› alm›fl›md›r. Senin ad›n Erlik olsun; günahlar›n› benden
gizleyenler benim halk›m olsun!’ dedi…

Türk edebiyat› da bafllang›c›ndan itibaren suyun gücünü, ak›fl›n›, ar›l›€›n›
kendi varoluflunun özü olarak görmüfl ve aksettirmeye çal›flm›flt›r. Suyun
Türk edebiyat›ndaki ilk yans›mas›n› Göktürk Yaz›tlar›’nda görüyoruz.
Göktürk Yaz›tlar›’nda iyi hizmet göstermeyenlerin ya da isyan edenlerin,
mukaddes yer ve sular taraf›ndan cezaland›r›ld›€› görülür. Dolay›s›yla su,
bu yaz›tlarda hem millete varl›k kazand›ran, güç veren hem de ona lay›k
davranmayanlar› cezaland›ran bir unsur olarak de€erlendirilmifltir. 

Türkler her ça€da kendilerine hayat veren topraklara, sulara ve da€lara
sayg›yla bakm›fl, yücelik atfetmifl ve onlar› kutsal saym›flt›r. 

“Türk milleti: ‹linizi (b›rak›p) gittiniz…
Gitti€iniz yerde iyili€iniz flu oldu: Kan›m›z su gibi… Irmak gibi akt›..” 

Bu ifade Kültigin Yaz›t›’n›n çok ünlü ve anlaml› bir bölümüdür. Kan›n ak›-
fl›n›n suyun ak›fl›na benzetilmesi Türklerin yayg›n ve özgün bir tavr›d›r.
Asl›nda Türklere göre insan›n kan› de€il, kemi€i daha önemlidir. Türk dü-
flüncesinin bunun üzerine kuruldu€u bilinmektedir. Ancak yine de Türk-
ler kan ak›tmay› tabu olarak görmüfllerdir.  
“Dokuz O€uzlar, yerlerini, sular›n› b›rak›p Çin’e do€ru gittiler.” Türk dü-
flüncesinin yer ve su kavramlar›n› birlikte düflünmesi ve bunlar› bir bak›-
ma vatan olarak bellemesi çok dikkat çekicidir. Yerleri ile sular›n› ya da il-
lerini b›rak›p gitmek Türk düflüncesinde ve devlet anlay›fl›nda hiçbir za-
man hofl karfl›lanmam›flt›r. Nitekim Kültigin Yaz›t›’nda, Türk milletinin
Çin’e do€ru gitmemesi, Ötüken’de yani Göktürk baflkentinde oturmalar›
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buyruluyordu. Dokuz O€uzlar’da da yer ve sular›n› b›rakarak gitmeleri
do€ru bulunmuyordu.

“ Yerinden,  suyundan ayr›lmazsan, ey Türk milleti! ‹yilik göreceksin!” 

Ka€an›ndan, bu beylerinden, bu yerin ile suyundan ayr›lmazsan, (ey)
Türk milleti! 
Kendin (özün), iyilik göreceksin! Evine gireceksin! Kayg›s›z ve s›k›nt›s›z
olacaks›n!”
Burada da Türk milletine yerinden ve suyundan, yani vatan›ndan ayr›lma-
mas› ö€ütlenmektedir. Koruyucu ruhlar ile beslenen, ka€an› ve beyleri ile
korunan ve bak›lan yerini ve yurdunu b›rak›p gitmemelidir. Zira yeri ve
suyu onun varl›€›n›n temelini güçlendirmektedir. Onsuz gücünü, ar›l›€›n›
ve asaletini koruyamaz. 

Dede Korkut destan›nda da suya coflkuyla övgüler düzülmektedir:

Ça€nam ça€nam kayalardan ç›kan su!
A€aç gemileri oynatan su!
Hasan ile Hüseyin’in hasreti su!
Ba€ ve bostan›n hasreti su!
Ayfle ile Fatma’n›n nigah› su!
fiahban atlar gelip içti€i su!
K›z›l develer gelip geçti€i su!
Ak koyunlar gelip çevresinde yatt›€› su!
Ordumun haberin bilir misin, de€il bana!
Kara bafl›m, kurban olsun suyum sana!

Göktürk ça€›ndaki yer-sular gibi, burada da sular kutsal say›lm›fl ve ulu-
lanm›flt›r. Dede Korkut destan›nda, hemen hemen her ak›ndan önce,
O€uz Beyleri toplan›r ve ar› sudan abdest al›p namaz k›larlar. Bu suya dini
anlamda bir kutsall›k atfedildi€ini göstermektedir. 

“Say›lmak ile O€uz Beyleri tükense olmaz! Hep yettiler!
Ar› sudan abdest ald›lar!
A€ al›nlar›n yere koydular! ‹ki rekat namaz k›ld›lar!
Ad› Görklü Muhammed’e salavat getirdiler!”
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Dede Korkut destan›n›n girifli, çeflitli atasözlerinin yan yana gelmesiyle
oluflmufl gibidir. Suyun ak›fl› ile toplumun hareket yasalar› aras›nda bir tür
analoji kurulmakta ve insan davran›fl›n›n suyun ve do€an›n davran›fl›n› iz-
lemesi ö€ütlenmektedir: “Sular, ne kadar ça€r›flarak (urlafluben), tafl›p ak-
salar da denizi dolduramazlar.” Bu derin söz, herkesin gücü üzerinde dü-
flünmesinin, onun s›n›rlar›n› bilmesinin önemini vurgulamaktad›r. 

Akarsular için yap›lan dualar›n en güzellerini de yine Dede Korkut’ta bu-
luyoruz. Yar› flaman, yar› müslüman say›lan K›rg›z bask›lar›n›n dualar›nda
Dede Korkut, “suyun aya€› Er-Korkut” diye an›l›yordu. Türkler her za-
man suya ve akarsulara kutsall›k atfetmifl ve sayg› duymufllard›r. 

“Kazan’›n önüne bir su geldi.
Kazan aydur (flöyle dedi):
Su Hak didâr›n› görmüfltür,
Ben su ile haberlefleyim, dedi.”

Suyun kutsall›€› burada da çok aç›k olarak görülmektedir. Suyla ilgili çok
eski Türk gelenekleri ‹slamiyetle uyumlu hale getirilmifltir. Kazan’›n, su-
yun Allah’›n dîdâr›n›, yani yüzünü (cemâlini) gördü€ünü düflünmesini
bunun kan›t› olarak de€erlendirmek gerekir.

Türk gelene€inde suyun kamusal kullan›m›na dair düflünceler son derece
belirgindir: ‹çme sular› yurda ve millete aittir. ‹çitleri millet ad›na O€uz
beyleri temsil eder. Bu içitler, yaln›z insanlar›n de€il hayvanlar›n da içece-
€i olarak görülmüfltür ve bu yönüyle de kutsal say›lm›flt›r. 

Dede Korkut (570 - 672)
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Azerbaycan’daki “su bafl› âdetleri” hemen hemen bütün Türk boylar›nda
benzer törenler, ritüellerle kutlanmaktad›r. Anadolu’da da Nevruz günün-
de, Azerbaycan’daki su bafl› âdetlerinin takip edildi€i görülmektedir. Nev-
ruz günü büyük bir le€ene su doldurulur, dereden hiç konuflmadan getiri-
len su da le€endeki bu suya kat›l›r. Gençler su dolu le€enin içine, kendile-
rine ait bir eflyay› atarlar ve bir niyet tutarlar. Le€enin bafl›na oturtulan k›-
z›n yüzüne ise bir örtü at›l›r. K›z parma€›n› suya sokarak eflyalardan birini
ç›kar›r, mâni okunur, mâninin flekline göre eflya sahibinin niyetinin ger-
çekleflip gerçekleflmeyece€ine dair yorumlar yap›l›r. 

Bazen de k›zlar iki ellerinin baflparmaklar›n› iple ba€larlar ve bu flekilde
suyun üzerinden birçok defa atlarlar. Daha sonra parmaklar›ndaki ipi ke-
serek suya atarlar. Bu davran›fl›n k›zlar›n k›smetini açaca€›na inan›l›r.
Azerbaycan’›n baz› bölgelerinde ise su kayna€›ndan al›nan yedi tafl evin
çeflitli yerlerine (ambara, ah›ra, ar› kovanlar›na vb.) konur. Bu ritüelin de
evin bereketini art›raca€›na inan›l›r. 

Bir baflka ritüel flu flekildedir: Y›l›n son Çarflamba günü erkenden uyan›p
bir akarsuyun üstüne gidilir. Kad›nlar, k›zlar, erkekler, çocuklar flu sözleri
söyleyerek suyun üzerinden atlarlar: 

“A€›rl›€›m u€urlu€um
Düflsün su üstüne”

Nevruz gecesinde suyla ilgili ritüellerin önem kazand›€› görülür. Nevruz’a
iki gün kala, köyün k›zlar› bir evde toplan›p Nevruz gecesi fal bakmak için
haz›rl›k yaparlar. Gü€üme su doldurup içerisine kendi yüzüklerini, küpe-
lerini ya da bileziklerini at›p akflam da a€açlar›n birinin alt›ndan geçmeye
dikkat ederek evlerine giderler. Nevruz gecesi ise k›zlar tekrar bir araya ge-
lip ayn› a€ac›n alt›nda ya da evde toplan›p aralar›ndaki en genç arkadaflla-
r›na gü€ümü açt›r›rlar. K›z elini gü€üme dald›r›p içindekileri tek tek ç›ka-
r›rken yüzü€ün sahibine flaka yaparak k›smetini söyler.

Nevruz gününde takip edilen bir baflka uygulamada, sabah çok erken sa-
atte köy ahalisi köy mezarl›€›na gider. K›z çocuklar› ve kad›nlar mezarl›€›n
d›flar›s›nda kal›rlar. Yafll›lar, erkekler ve çocuklar mezarl›€›n içerisine girip
kendi akrabalar›n›n kabirlerini ziyaret ederler. Dua ettikten sonra
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kabirlerde gerekli temizlikleri yaparlar ve mezarl›ktan ç›k›p elleriyle otla-
r›n üzerinden sabah çiyini al›p kendilerinin ve küçük çocuklar›n yüzlerine
sürerler. 

Türk inan›fl›nda su temizleyici, kötü ruhlardan ve hastal›klardan koruyu-
cu bir unsurdur. Bu yönüyle gündelik hayat›n içindeki pek çok ritüelde su-
yun ferahlat›c›, iyilefltirici özelli€ine inan›ld›€› ve bundan yararlan›ld›€›
görülür. Sözgelimi; 

• Suya k›zg›n kül dökülmez; yapanlar› cinlerin çarpaca€›na inan›l›r.
• La€›ma bulafl›k suyu dökülmez, döken çarp›l›r.
• Yere kaynar su dökülmez, cinlerin gelece€ine inan›l›r.
• Gelinin anne evine dönmesi için gelin arabas›n›n ard›ndan su dökülür,

su tas› ters çevrilip üstüne oturulur.

Anadolu’da ve Azerbaycan’da görülen baz› inan›fllarda da su önemli bir
yer tutmaktad›r. Bu inan›fllardan izler tafl›yan ve günümüzde de uygula-
nan baz› davran›fllar flöyle s›ralanabilir:

• Mahalle halk›ndan ölen olursa, dolu su kaplar› boflalt›l›r.
• Suyun bofl yere kaynat›lmas› u€ursuzluktur.
• Su içerken sol el bafl›n üstüne götürülür.
• Yola ç›kan›n arkas›ndan su dökülür.
• Yemekte bardaktan su dökülürse eve misafir gelir.
• Atefl suyla söndürülmez.

Mevlana Celaleddin-î Rumi’nin, Mesnevi’sinde sudan söz etme biçiminin
Dede Korkut destan›ndakiyle benzerlikler tafl›mas› dikkat çekicidir:

“ Halka su gibi ar› duru bil. O suya akseden, ululuk
sahibi Hakk’›n s›fatlar›d›r.
Onlar›n bilgileri, adaletleri, lûtuflar› akan suya 
aksetmifl y›ld›za benzer.
Padiflahlar, ilahî saltanata mazhard›r; bilgi sahipleri,
ilahî bilginin aynas›d›r.
Zamanlar geçti gitti. Bu yeni bir zaman.
Ay, o ay ama su o su de€il.”

Toplumvesu  14/10/11  21:11  Page 334



335

Mevlana’n›n suda Hakk’›n s›fatlar›n› görmesiyle, Dede Korkut destan›n-
da Kazan’›n suyun Allah’›n dîdar›n› (yüzünü, cemâlini) gördü€üne inan-
mas› birbirleriyle mükemmel bir flekilde örtüflmektedir. Bu eski Türk ina-
n›fl›n›n kendisini devam ettirdi€inin bir iflareti olarak görülmelidir.

Mevlana’n›n inanc›n›n Yunus Emre’nin dizelerinde de görülmesi bizi fla-
fl›rtm›yor. ‹slam mistisizmini fliirleriyle nak›flland›ran Yunus Emre de
oluflta ve hayatta su gevherinin yerini de€erlendirmifltir. Vahdet-i vücut
felsefesini anlat›rken damladan deryaya, katreden ummana tafl›nan sudan
söz etmifl ve kimi zaman da suyun kendisi oluvermifltir:

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi  (1207 - 1273)

Yunus Emre (1238 - 1320)
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“Hak bir gevher yaratt› kendinin kudretinden 
Nazar k›ld› gevhere eridi heybetinden”

Allah’›n kendi kudretinden yaratt›€› gevherden söz eden Yunus Emre, bu
gevherin damlas›ndan da yedi denizin yarat›ld›€›n› eklemektedir:

“Yedi deniz yaratt› ol gevher damlas›ndan
Da€lar› muhkem k›ld› ol deniz köpü€ünden”

Hak kudretinden yarat›lm›fl gevher denizinden içen Yunus kendinden
geçmifltir:

“Gaib iflin kim bilir me€er Kur’ân ilminden 
Yunus içti esridi ol gevher denizinden”

Su Yunus’un dizelerinde de hayatt›r, cand›r ve canl›d›r. Ölümsüzlü€ün
kayna€›, hayat›n özüdür su:

“ Ey su kandan gelirsin vatan›n kanda senin
Kanda çukur bulursan yata€›n onda senin.

Ölümsüzlük suyunu içenler ölmez:
Bâki suyun içmifl iken belirmez ölüm çeflnisi
Nice zevâl ere bana sevmek ile var›rsan.

fiol H›z›r ile ‹lyas Âb-› Hayat içtiler
Bu birkaç y›l için bunlar ölesi de€il.”

Her fley suyla hayat bulur. Bal›k suda, Yunus aflkta yaflar. Bal›k sudan ç›-
k›nca  ölecektir, Yunus da yaflamas›n› aflk denizinde kalmaya ba€lam›flt›r.
Denizden ç›kmamak, her yeri ve her fleyi aflk denizi olarak görmek, yafla-
tan suya ömür adamak demektir:

“ Senin aflk›n deniz ben bir bal›cak

Bal›k sudan ç›ka hemen ölüdür.”

Âb-› hayat istemek, ölümsüzlük suyunu aramak, ölüm korkusu tafl›yan ki-
flinin derdidir ve Yunus’un dünyas›na uzakt›r. 
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Ancak ölümsüzlük suyundan içmek, hayat suyunu bulmak kadim zaman-
lardan beri pek çok farkl› kültürün temel unsurlar›ndan biri olmufltur. G›l-
gam›fl destan› ve ‹skender efsanesi bu inan›fl›n çarp›c› örneklerini tafl›rlar.
G›lgam›fl destan›nda “hayat veren bitki”den söz edilmekte ve ‹skender ef-
sanesinde hayat suyunun Fenikeliler taraf›ndan bulundu€u dile getiril-
mektedir. Hayat suyunu arayan ‹skender ne yaz›k ki baflar›l› olamam›flt›r.
Kimilerine göre ise ‹skender’in aflç›s› olan ‹dris bu sudan içerek ölümsüz-
lü€e kavuflmufltur.

‹skender efsanesi Ortaça€ ‹slam dünyas›nda oldukça yayg›nd›r. ‹slam
kaynaklar›nda ondan “‹skender-i Zülkarneyn” olarak söz edilmektedir ve
insanüstü güçler kazand›ran hayat suyunun peflinden gitti€i rivayet edil-
mektedir. ‹skender büyük zahmetlere girdi€i bu yolculukta suyu bulmay›
baflaramaz, ancak onunla birlikte hayat suyunu arayan H›z›r bu çabas›nda
baflar›l› olur ve sonsuz hayata kavuflur. ‹slam kaynaklar› Zülkarneyn’in ba-
flar›s›zl›€›n›n, onun hem maddi hem manevi dünyan›n saltanat›n› birlefl-
tirmek istemesinden kaynakland›€›n› belirtirler.

Su eski edebiyat›m›z›n vazgeçilmez bir esin kayna€› olmufltur. Büyük flai-
rimiz Fuzûlî, “su” redifli oldu€u için “Su Kasidesi” olarak bilinen kaside-
sinde okuyana adeta su sesini duyurmaktad›r. Türk edebiyat›ndaki naat-
ler aras›nda peygamberi, “suyun hararetle arad›€›, kap›s›na ulaflmaya çal›fl-
t›€› sevgili” olarak tasvir eden ve as›rlar boyunca zevkle okunan “Su Kasi-
desi”nin küçük bir bölümünü burada sunaca€›z:

Fuzûlî (1483 - 1556)
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Saçma ey göz eflkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuflan odlara kalmaz çâre su

Âb-gûndur gübde-i devvar rengi bilmezem
Ya muhit olmufl gözümden günbad-i devvare su

‹ste peykan›n gönül hecrinde flevkum sakin it

Susuzam bir gez bu sahrada menüm-çün ara su
Su yol›n ol kuydan topra€ olup dutsam gerek

Çün rakibümdür dah› ol kuya koymam vara su

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyat›nda da su ve deniz temal› pek çok fli-
ir yaz›lm›flt›r. Osmanl›’dan Cumhuriyet’e geçifl sürecini hem kiflili€inde
hem de eserlerinde temsil eden Yahya Kemal Beyatl›’n›n fliirlerinde su ve
deniz temas› güçlü bir flekilde yer alm›flt›r. Onun fliirlerinde su ve deniz,
tarihi ve kültürel unsurlarla ba€lant›l› olarak ele al›nmaktad›r. Beyatl›’n›n
bu tür dizelerinden birkaç örnek verece€iz: 

Hulya tepeler, hayal a€açlar
Durgun suda dinlenen yamaçlar…

Durgunlafl›p bir ayna kadar parlayan suda,
Dünya güzel göründü resimleflmifl uykuda.

Yahya Kemal Beyatl›  (1884 - 1958)
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Körfezdeki dalg›n suya bir bak, göreceksin:
Geçmifl gecelerden biri durmakta derinde;

Mehtap… iri güller… ve senin en güzel aksin…
Velhas›l o rüya duruyor yerli yerinde.

Necip Faz›l K›sakürek’te ise su ve denize daha çok manevi, dini anlamlar
yüklenir:

‹nsan bu, su misali, k›vr›m k›vr›m akar ya; 
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. 

Su iner yokufllardan, hep basamak basamak; 
Benimse al›n yaz›m, yokufllarda susamak. (Sakarya Türküsü)

Orhan Veli için ise deniz bütünüyle sevdi€i ve kucaklad›€› hayat›n ve ya-
flama arzusunun bir parças›d›r:

Necip Faz›l K›sakürek (1904 - 1983)

Orhan Veli (1914 - 1950)
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Küçüktüm, küçücüktüm,
Oltay› att›m denize;
Bir üflüflüverdi bal›klar
Denizi gördüm.

Su sesini baharla özdefllefltiren benzer bir yaflama arzusunu Cahit S›tk›
Taranc›’n›n dizelerinde de görüyoruz:

Damlardaki kar, saçaklardaki buz,
Kan› kaynayan suya dar geliyor. 
Haberin var m›? Oluklardan sonsuz
Akan su sesinde bahar geliyor.

Naz›m Hikmet’te ise su sakin bir kudretin, sonsuzlu€un temsilcisidir. ‹n-
sanlar, hayvanlar, a€açlar onun karfl›s›nda kendi faniliklerini daha iyi kav-
r›yorlar:

Cahit S›tk› Taranc› (1910 - 1956)

Naz›m Hikmet Ran (1901 - 1963)
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Su bafl›nda durmufluz  
ç›narla ben.  
Suda suretimiz ç›k›yor  
ç›narla benim.  
Suyun flavk› vuruyor bize  
ç›narla bana.  

Su bafl›nda durmufluz  
ç›narla ben, bir de kedi.  
Suda suretimiz ç›k›yor  
ç›narla ben, bir de kedinin.  
Suyun flavk› vuruyor bize  
ç›nara, bana, bir de kediye.  

Su bafl›nda durmufluz  
ç›nar, ben, kedi, bir de günefl.  
Suda suretimiz ç›k›yor  
ç›nar›n, benim, kedinin, bir de güneflin.  
Suyun flavk› vuruyor bize  
ç›nara, bana, kediye, bir de günefle.  
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Su bafl›nda durmufluz  
ç›nar, ben, kedi, günefl, bir de ömrümüz.  

Suda suretimiz ç›k›yor  
ç›nar›n, benim, kedinin, güneflin, bir de ömrümüzün.  

Suyun flavk› vuruyor bize  
ç›nara, bana, kediye, günefle, bir de ömrümüze.  

Su bafl›nda durmufluz.  

Önce kedi gidecek  
kaybolacak suda sureti.  

Sonra ben gidece€im  
kaybolacak suda suretim.  

Sonra ç›nar gidecek  
kaybolacak suda sureti.  

Sonra su gidecek  
günefl kalacak,  

Sonra o da gidecek.  

Su bafl›nda durmufluz  
Su serin  

Ç›nar ulu  
Ben fliir yaz›yorum  
Kedi uyukluyor  

Günefl s›cak  
Çok flükür yafl›yoruz  

Suyun flavk› vuruyor bize  
Ç›nara, bana, kediye, günefle, bir de ömrümüze.  

(‘‘Masallar›n Masal›’’)
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Halk Edebiyat›nda Su

Halk fliiri sözlü edebiyattan büyük ölçüde yararlan›r. Toplumun deneyim-
leri, gelenekleri, evren, tabiat ve insan kavray›fl› bu edebiyat sayesinde
zenginleflir ve gelecek kuflaklara aktar›l›r. Su imgesi de halk edebiyat›nda
yayg›n bir flekilde ifllenen bir konu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Halk
edebiyat›n›n en yayg›n türlerinden biri olan mani tarz›nda suyun s›kça
konu edildi€ini görüyoruz:

Su akar coflkun coflkun 
Bak p›nar pek taflk›n 
Ben yârimden ayr›ld›m 
Hem deliyim hem flaflk›n. 

Köprü alt›ndan geçtim
So€uk sular içtim
Kaynanam› görünce
Niflanl›mdan vazgeçtim.

Oy derecik derecik
Sular akar incecik
Düfltüm aflk kuyusuna
Ölece€im gencecik

Su gelir ›rmak ›rmak 
Suyun üstü bir parmak 
Cerrah köyden k›z almak 
Cennetten gül koparmak. 
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Su gelir merdin merdin 
Su de€il benim derdim 
Mürekkep kalem olsa 
Yaz›lmaz benim derdim. 

Halk edebiyat›n›n bir di€er türü olan türkü formunda da halk›n yaflay›fl›-
na, bu arada elbette suyla iliflkisine de yer verilmektedir. Suyun bir karfl›-
laflman›n ve belki de aflk›n vesilesi olarak ele al›nd›€› bir türkü bunun gü-
zel bir örne€ini teflkil etmektedir:

Yolcu - P›nar bafl›nda duran gelin
Ellerin suya vuran gelin
Her yi€ide su veren gelin
Gelin bir su ver içeyim.

Gelin - P›nar bafl›nda duramam
Ellerim suya vuramam
Her yi€ide su veremem
‹n p›nara iç efendim.  (“Yolcu ile Gelin”)

Sözlü halk edebiyat›n›n en temel unsurlar›ndan biri olan masallarda da su
konusu kendisine yer bulmaktad›r. Sözgelimi Kelo€lan masallar›ndan “fii-
fal› Su” masal›nda Kelo€lan, hasta anas›n› flifal› suyla iyilefltirmektedir.
Merkezinde su olan pek çok masal bulunmaktad›r, ancak biz burada bun-
lara yer veremeyece€iz, sadece bir masal›n tekerleme bölümünü aktar-
makla yetinece€iz:

“Hay dedim, huy dedim; bu ne piflmez fley dedim. Bir iken iki olduk, üç
iken dört olduk; anan soylu, baban boylu derken k›rk olduk; k›rk›m›z k›rk
atefl yakt›k!.. K›rk gündür kaynat›r›m kaynamaz. Bakt›m ki olacak gibi,
sofraya konacak gibi de€il, e€il da€lar e€il dedik; onumuz hu çekti, onu-
muz su çekti; onumuz un, odun çekti; haydan geleni huya satt›k, unu bul-
guru suya katt›k. Suyu kazana, kazan› yeniden oca€a att›k; vay ne kaynat-
t›k ne kaynatt›k… De flimdi kaynar m›, kaynamaz m›? Derken efendim bu
kez bafl›n› kald›r›p bize bakmaz m›!..”
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Suyla ‹lgili Atasözleri 

Akan su yosun tutmaz.
Ac› ac›y› keser, su sanc›y› keser.
Ac›kan doymam san›r, susayan kanmam san›r.
Ac›kan›n yana€›ndan, susayan›n duda€›ndan belli olur.
Aç ölmez gözü karar›r, susuz ölmez benzi sarar›r.
Akarsu ç›kar›n› kendi bozar.
Akarsuya inanma, elo€luna dayanma.
Ak›ll› köprü aray›ncaya kadar deli suyu geçer.
Ar›€a su gelene kadar kurba€an›n gözü patlar.
At görür aksar, su görür susar.
Beylik çeflmeden su içme.
B›ça€› kestiren kendi suyu, insan› sevdiren kendi huyu.
Çömlekçi suyu saks›dan içer.
De€irmenin suyu nereden geliyor?
Dibi görünmeyen sudan geçme.
Dökme su ile de€irmen dönmez.
Ekmek istemez su istemez.
Efle€i dü€üne ça€›rm›fllar, “ya su laz›md›r ya odun” demifl.
Geçme namert köprüsünden, ko apars›n su seni.
Hak deyince akan sular durur.
Herkesin bir derdi var, de€irmencininki su.
H›yar akçesiyle al›nan efle€in ölümü sudan olur.
Kan› kanla yumazlar, kan› suyla yurlar.
Kar susuzluk kand›rmaz.
Keçinin uyuzu çeflmenin gözünden su içer.
K›r at›n yan›nda duran ya huyundan ya suyundan.
Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.
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Komflu k›z› almak, kalayl› kaptan su içmek gibidir.
Köpek suya düflmeyince yüzmeyi ö€renmez.
Köprünün alt›ndan çok sular akt›.
Mal›n iyisi suya yak›n, daha iyisi eve yak›n.
Mürüvvetsiz adam, suyu çekilmifl de€irmene benzer.
Od ile su, dilsiz ya€›d›r.
Selden gelen suya gider.
Su uyur, düflman uyumaz.
Su akar, deli bakar.
Su akmay›nca durulmaz.
Su testisi, su yolunda k›r›l›r.
Su küçü€ün, söz büyü€ün.
Su yata€›n› bulur.
Su bafl›ndan kesilir.
Su bulanmay›nca durulmaz.
Su içene y›lan bile dokunmaz.
Su küçü€ün, sofra büyü€ün.
Suya düflen y›lana sar›l›r.
Suyu bafl›ndan içmek gerek.
Suyu getiren de bir, testiyi k›ran da bir.
Suyu görünce teyemmüm bozulur.
Suyun ak›nt›s›na gitmeyen yorulur.
Suyun yavafl akan›ndan, insan›n yere bakan›ndan kork.
Suyun sessizinden, insan›n sözsüzünden korkmal›.
Sular alçaktan akar.
Tafl›ma suyla de€irmen dönmez.
Tats›z afla su neylesin, ak›ls›z bafla söz neylesin.
Taze barda€›n suyu so€uk olur.
Verirsen veresiye, batars›n kara suya.
Yedi ad›m yolun, bir yudum suyun hakk› vard›r.
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Suyla ‹lgili Deyimler

Havanda su dövmek

Bir bardak suda f›rt›na koparmak

Havadan, sudan konuflmak

Sulak yerde yetiflmek

Bir kafl›k suda bo€mak

Ya€murlu havada susuz b›rakmak

Aç susuz b›rakmak

Aç susuz kalmak

A€z› sulanmak

A€z›n›n suyu akmak

Akan sular durmak

Aralar›ndan su s›zmamak

Ayaklar›na kara su inmek

Aya€› suya ermek

Bafl›ndan afla€› kaynar sular
dökülmek

B›çak suyu kesiyor

Bin dereden su getirmek

Bir bardak suda f›rt›na koparmak

Bir içim su olmak

Bulan›k suda bal›k avlamak

Can›na susamak

Çapano€lu’nun abdest suyu gibi

Çeli€e su vermek

Suyu görmeden paçalar› s›vamak

Dü€ününde kalburla su tafl›mak

Dümen suyuna gitmek

Ekmek elden su gölden

Eline su dökememek

Elini s›cak sudan so€uk suya sok-
mamak

Eceline susamak

Eflek sudan gelinceye kadar
dövmek

Havanda su dövmek

‹çine su serpilmek

‹çtikleri su ayr› gitmemek

Kalburla su tafl›mak

Kestane suyu gibi

Keçeyi sudan ç›karmak

K›rk dereden su getirmek

Köküne kibrit suyu ekmek

Köprülerin alt›ndan çok su
geçmek

Kula€›na kar suyu kaç›rmak

Laf› suland›rmak

Piflmifl afla su katmak

Saman alt›ndan su yürütmek

Say›m suyum yok

Su gibi aziz olmak
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Sular seller gibi bilmek

Su gibi ezberlemek

Su götürür yeri olmamak

Su koyvermek

Suya götürüp susuz getirmek

Suya sabuna dokunmamak

Suyu bafltan kesmek

Suyu buland›rmak

Suyunu çekmek

Suyun yüzüne ç›kmak

Suyu yokufla ak›tmak

Tafl› s›ksa suyunu ç›karmak

Su akarken testiyi doldurmak

Su içinde kalmak

Su üstüne yaz› yazmak

Su yüzüne ç›kmak 

Sudan bahaneler üretmek

Sudan ucuz olmak

Sudan ç›km›fl bal›€a dönmek

Sular gibi akmak

Su gibi bilmek

Su kat›lmam›fl

Su yürümek

Sular kararmak

Sular seller gibi konuflmak

Suya pala sallamak

Suyu görmeden paçalar› s›vamak

Suya vermek

Suya göstermek

Suya düflmek

Suyu bellemek

Suyu buland›rmak

Suyu çekilmek

Suyu seli kalmamak

Suyu gözesinden içmek

Suyu ›s›nmak

Su gibi gitmek

Suyuna tirit

Suyunca gitmek

Suyundan içmek

Suyunu almak

Suyunu bulmak

Suyun bafl›n› tutmak

Suyunun suyu

Üstüne bir bardak so€uk su içmek

Ya huyundan ya suyundan

Yelkenleri suya indirmek

Yerinde su ç›kmak

Yüre€ine su serpmek

Yüzü suyu hürmetine

Zemzem suyuyla y›kanmak
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Suyla Bafllayan ‹simler 

SU: 1- S›v› 2- Asker, er, erat
SUAD: (Ar.) Ka. Mutlulukla, saadetle ilgili, mutlu (Sa'd isminin müenne-
sidir.)
SUALP: (Tür.) Er. Güçlü, yi€it asker
SUAV‹: (Ar.) Er. Herkesin ifline koflan, yard›m eden
SUAY: (Tür.) Suya düflen ay (Erkek ve kad›n ad› olarak kullan›l›r)
SUBAH‹: (Ar.) Er. (bkz. Subhi).
SUBAK: Sopa, de€nek, cop
SUBAY: birl. Su/Bay 1- Bilgili ve deneyimli asker. 2- Hafif süvari, atl›
asker. 3- Bekâr, evlenmemifl (Anadolu ve Azerbaycan’da). 4- Çocuksuz,
çocu€u olmayan (Kazaklar ve K›rg›zlarda)
SUBH‹: (Ar.) Er. Sabah vakti, flafak ile ilgili. Türk dil kural›na göre "b/p"
olarak kullan›l›r.
SUBH‹YE: (Ar.) Ka. (bkz. Subhi).
SUBUTAY: (Tür.) Er. Cengiz Han'›n ünlü Mo€ol generalinin ad›.
SUCA: (Tür.) Er. Uzun düzgün boy
SUDAN: (Tür.) Ka. Su gibi güzel, parlak
SUDEKA: (Ar.) Er. Do€ru, hakiki dostlar
SUD‹: (Ar.) Er. Yararl›, faydal›, kazançl›
SUD‹YE: (Ar.) Ka. (bkz. Sudi)
SUDUR: (Ar.) Er. 1. Gö€üsler. 2. Sadrazamlar. 3. Kazasker. 4. Sad›r olma,
meydana gelme.
SUERG‹N: (Tür.) Er. Olgun asker
SUF‹: (Ar.) Er. Tasavvuf erbab›, mutasavv›f
SUGAY: Aya benzer, ay parças›
SU⁄RÂ: (Ar.) Ka. Daha, pek, en küçük
SU⁄UNÇAK: S›€›nak, s›€›n›lacak yer, sine, ba€›r
SUHAN: (Tür.) Er. Suyun hâkimi, su kaynaklar›n›n yönetimini elinde
bulunduran.
SUHANSERÂ: (Fars.) Ka. Ahenkli söz söyleyen.
SUHEYB: (Ar.) Er. Arkadafl, dost. Resulullah'›n azatl›s›n›n ad›.
SUKA: (Ar.) Er. Çarfl› adam›, esnaf
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SÜKUT‹: (Ar.) Er. Susmay› seven, az konuflan
SUKTA: S›k›c›, ezici, ac› kuvvete sahip
SULAK: 1- Asker sevk eden, sefere ç›kan. 2- Sulu, verimli
SULB‹: (Ar.) Er. Birinin sulbünden gelme, kendi evlad›, o€lu
SULB‹YE: (Ar.) Ka. (bkz. Sulbi)
SULEHÂ: (Ar.) Ka. Salih, iyi, yarar, selahiyet, günah ifllemeyen
SULH‹: (Ar.) Er. Bar›fla özgü, bar›flla ilgili, bar›flç›
SULH‹YE: (Ar.) Ka. (bkz. Sulhi)
SULTAN: (Ar.) Ka. Padiflah, hükümdar
SUN: 1- Ça€r›, davet. 2- ‹ncelik, nezaket. 3- Vermek, ihsanda bulunmak
SUNA: 1- Emsalsiz güzellik. 2- Yeflil bafll› ördek. Görünüflündeki zerafet
sebebiyle bayan ismi olarak kullan›lm›flt›r.
SUNAK: Adak, kurban
SUNAR: (Tür.) Ka. Sayg›l› bir biçimde verir, takdim eder.
SUNAY: (Tür.) Ay'› sun, getir. Sun ve ay kelimelerinden birleflik isim.
Erkek ve kad›n ad› olarak kullan›l›r.
SUNAYAN: Ç›€›r›c›, davetkâr
SUNÇA: Sunak, adak
SUNÇAK: Adak, kurban
SUNER: (Tür.) Er. Sunucu, sunan
SUNGU: (Tür.) Arma€an, ba€›fl, ihsan. Erkek ve kad›n ad› olarak
kullan›l›r.
SUNGUN: (Tür.) Er. 1. Yetenek. 2. Ba€›fl, ihsan
SUNGUR: (Tür.) Er. 1. Sakin, so€ukkanl› (kimse). 2. Akdo€an
SUNGURALP: (Tür.) Er. So€ukkanl› ve do€ankuflu gibi güçlü, yi€it
SUNGURBAY: (Tür.) Er. (bkz. Sunguralp)
SUNGURTEK‹N: (Tür.) Er. (bkz. Sunguralp)
SUNKA: Sunak
SUNKAK: Sunak
SUNKAR: Sungur
SUNKUR: Sungur
SUNTAY: birl. Sun/Tay
SUNU: ‹kram, davet, ba€›fl, arma€an
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SUNUH‹: (Ar.) Er. Hat›rlayan, gönül alan, kolay anlayan
SUNULLAH: (Ar.) Er. Allah'›n yaratt›€›
SUSKUÇAK: Küçük, körpe
SUSÜ: Sa€l›k, flifa
SUTU BO⁄DA: Mübarek, tanr›sal, tanr›dan gelen (eski dönem tanr›
s›fatlar›ndan)
SUUD: (Ar.) Er. 1. Kutsal say›lan y›ld›zlar. 2. Yukar› ç›kma, yükselme.
Türk dil kural›na göre "d/t" olarak kullan›l›r.
SUUD‹: (Ar.) Er. (bkz. Suud)
SUVAN: Savaflç›, cengâver
SUVAR: Bolluk, bereket
SUVAT: 1- Su kanal›. 2- Suyun taksim edildi€i yer
SUYUN: (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet
SUYUNÇUK: 1- Sevinç, sevimlilik 2- Müjde
SUYURGAL: (Tür.) Er. ‹hsan, ba€›fl, hükümdarca ba€›fllanan dirlik
SUYURGAMIfi: (Tür.) Er. Lütufta, ihsanda bulunan, ba€›fl yapan kimse,
ac›yan, merhamet eden
SUYURGAN: (Tür.) Er. (bkz. Suyurgam›fl)
SUZAN: (Fars.) Ka. Yakan, yanan, yak›c›
SÜZEN: (Fars.) Er. Topluca yap›lan
SUZl: (Fars.) Er. 1. Yanma, tutuflma ile ilgili 2. (Mecazen): Ateflli kimse
SUZ‹D‹L: (Fars.) Ka. 1. Türk musikisinin fled makamlar›ndan biri. 2.
Gönül atefli, gönül s›cakl›€›.
SUZNÂK: (Fars.) Ka. 1. Yakan, yak›c›. Dokunakl›. 2. Türk müzi€inde
basit bir makam.
SÛZÜLAY: (Tür.) Ka. Gökte süzülen ay
SÜEDA: (Ar.) Ka. U€urlu insanlar
SÜEL: (Tür.) Er. Asker eli
SÜER: (Tür.) Er. Yi€it asker
SÜERDEM: (Tür.) Er. Erdemli asker.

353

“Bir yudum sudur fezayi Kerbela’dad›r”
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10. Bölüm
Dünya

Su Teşkilatları
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Dünya Su Teflkilatlar› 

Dünya Su Kurulufllar› 

Su yönetimiyle ilgili organizasyonlara duyulan ihtiyaç günümüz dünya-
s›nda h›zla artmaktad›r. Dünya Sa€l›k Örgütü (WHO), Küresel Su (Glo-
bal Water), Dünya Su Konseyi (World Water Council), Birleflmifl Millet-
ler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Uluslararas› Para Fonu (International
Monetary Fund-IMF) küresel su konular›n› tan›mlamada büyük rollere
sahip uluslararas› kurulufllard›r. Bu düzenleyici yap›lar›n yan› s›ra bölgesel
ya da ulusal düzeylerdeki kurumlara da rastlanmaktad›r. ABD Çevre Ko-
ruma Ajans› (EPA), Avrupa Komisyonu (EC) ve Çin Halk Cumhuriyeti
Su Kaynaklar› Bakanl›€› gibi ulusal ya da bölgesel düzenleyici kurumlar
belirli hükümetlere ba€l›d›rlar. 

Suyla ilgili düzenleyici çerçeveler flu anda mevcut küresel su durumu ile
her devletin, toplumun ya da kültürün bu konuda ileride öngördü€ü sü-
reçler aras›ndaki önemli ba€lant›y› düzenlemektedir. Çevre düzenlenme-
si söz konusu oldu€unda geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›nda bü-
yük bir fark vard›r. H›zl› bir flekilde sanayileflen geliflmekte olan ülkeler ge-
nellikle kirlilik art›fl›n› takip edecek kurumsal yap›lara sahip de€illerdir.
Kurallar, düzenlemeler ve standartlar olsa bile, bunlara uygun izleme ve
uygulama ifllemleri nadiren yap›l›r. Ayr›ca baz› uluslararas› anlaflmalarda
(örne€in, Kyoto Anlaflmas›'na göre CO2 emisyonlar›), çevresel düzenle-
meler genellikle ulusal s›n›rlara dayal› olarak kurulmaktad›r. 

Genifl co€rafi alanlarda bulunan su kaynaklar›n›n zorunlu paylafl›m› pek
çok probleme yol açabilmektedir, çünkü do€an›n havza s›n›rlar› jeopolitik
s›n›rlara uymamaktad›r. Bu durum ülkeler aras›nda düzenleyici kural ve
tutumlar›n gelifltirilebilmesini ve denetlenebilmesini güçlefltirmektedir. 

Su ‹le ‹lgili Önemli Kurulufllar

Su hem stratejik bir do€al kaynak hem de sa€l›kl› ekonomilerin temel tafl-
lar›ndan biridir.  Bu nedenle bütün boyutlar›yla sürdürülebilir bir temel-
de, insanl›€›n yarar›na olarak etkin bir biçimde korunmas›, gelifltirilmesi,
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planlanmas› ve kullan›lmas› çok büyük bir önem tafl›maktad›r. Su ve suy-
la ilgili konular üzerinde faaliyet yürüten bütün kurulufl ve organlar ara-
s›nda eflgüdüm ve ba€lant› sa€layacak küresel kurulufllara ihtiyaç duyul-
mas› da onun tafl›d›€› bu önemle yak›ndan ilgilidir. Bu kurulufllar›n en
önemlilerinden k›saca söz edece€iz.

Dünya Sa€l›k Örgütü (World Health Organization - WHO)

Birleflmifl Milletler'e (BM) ba€l› olan ve toplum sa€l›€›yla ilgili uluslarara-
s› çal›flmalar yapan bir örgüttür.

Kuruluflu: 1945 y›l›nda, ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birlefl-
mifl Milletler Konferans›, bu dönemde bütün halklar›n sa€l›€›n›n, dünya-
da bar›fl ve güvenli€in sa€lanmas› aç›s›ndan temel önem arz etti€ini kabul
ederek, Çin ve Brezilya delegelerinin bir "Uluslararas› Sa€l›k Örgütü" ku-
rulmas› amac›yla toplant› düzenlenmesi önerisini oybirli€iyle kabul et-
mifltir.

Birleflmifl Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplant›n›n
haz›rlanmas› için Belçikal› Prof. Dr. Rene Sard baflkanl›€›nda on befl kifli-
lik bir teknik komite oluflturmufltur. Teknik komite k›sa bir süre içinde
toplant›n›n gündemini saptam›fl, kurulacak uluslararas› sa€l›k örgütü için
Anayasa tasla€›n› haz›rlam›fl ve al›nmas› gereken kararlar› belirlemifltir.

WHO Anayasas›'n›n yürürlü€e girdi€i 7 Nisan günü, her y›l "Dünya Sa€-
l›k Günü" olarak kutlanmaya bafllanm›flt›r.

Görevleri: 

• Sa€l›k alan›nda uluslararas› nitelik tafl›yan çal›flmalarda yönetici ve ko-
ordinatör makam s›fat›yla hareket etmek,

• BM, ihtisas kurulufllar›, sa€l›k idareleri, meslek gruplar› ve keza uygun
görülecek di€er örgütlerle fiili bir iflbirli€i kurmak ve sürdürmek,

• Hükümetlere, istek üzerine, sa€l›k hizmetlerinin güçlendirilmesi için
yard›m yapmak,

• Uygun teknik yard›m yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istek-
leri ya da kabulleri ile ilgili gereken yard›m› yapmak,
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• BM'in iste€i üzerine, manda alt›ndaki ülkeler halk› gibi özelli€i olan
topluluklara sa€l›k hizmetleri götürmek ve acil yard›mlar yapmak ya da
bunlar›n sa€lanmas›na yard›m etmek,

• Epidemiyoloji* ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli gö-
rülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek, epidemik
(salg›n), endemik** vb. hastal›klar›n ortadan kald›r›lmas› yolundaki
çal›flmalar› teflvik etmek ve gelifltirmek,

• Gerekti€inde di€er ihtisas kurulufllar› ile iflbirli€i yaparak kazalardan
do€an zararlar› önleyebilecek önlemlerin al›nmas›n› teflvik etmek,

• Gerekti€inde di€er ihtisas kurulufllar› ile iflbirli€i yaparak, beslenme,
mesken, e€lence, ekonomik koflullar›n, çal›flma koflullar›n›n ve çevre
sa€l›€› ile ilgili di€er bütün unsurlar›n iyilefltirilmesini kolaylaflt›rmak,

• Sa€l›€›n gelifltirilmesine katk›da bulunan bilim ve meslek gruplar› ara-
s›nda iflbirli€ini kolaylaflt›rmak,

• Uluslararas› sa€l›k sorunlar›na iliflkin sözleflmeler, anlaflmalar ve tüzük-
ler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolay› Örgüt'e
düflebilecek ve amac›na uygun görevleri yerine getirmek,

• Ana - çocuk sa€l›€› ve refah› lehindeki hareketleri gelifltirmek, ana - ço-
cu€un tam bir de€iflme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde ya-
flamaya olan kabiliyetlerini art›rmak,

• Ruh sa€l›€› alan›nda, özellikle insanlar aras›nda uyumlu iliflkilerin ku-
rulmas›na iliflkin her türlü faaliyetleri kolaylaflt›rmak,

• Sa€l›k alan›nda araflt›rmalar› teflvik ve rehberlik etmek,

• Sa€l›k, t›p ve yard›mc› personelin ö€retim ve yetifltirilme normlar›n›n
iyilefltirilmesini kolaylaflt›rmak,

* Epidemiyoloji: Toplumdaki hastal›k, kaza ve sa€l›kla ilgili durumlar›n da€›l›m›n›, gö -
rülme s›kl›klar›n› ve bunlar› etkileyen nedenleri inceleyen bir t›p bilimi dal›d›r.

** Endemik: Kasaba ya da kent gibi, yaln›zca bir bölgede görülen, genellikle bulafl›c›
hastal›klar› tarif etmek için kullan›l›r.
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• Gerekirse di€er ihtisas kurulufllar› ile iflbirli€i yaparak kamu sa€l›€›,
hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edi-
ci t›bbi bak›ma iliflkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tan›tmak,

• Sa€l›k alan›nda her türlü bilgiyi sa€lamak, tavsiyelerde bulunmak ve
yard›mlar yapmak,

• Sa€l›k bak›m›ndan ayd›nlat›lm›fl bir kamuoyu oluflumuna yard›m et-
mek,

• Teflhis yöntemlerini gerekti€i kadar standart hale getirmek,

• Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik (tedavide kullan›lan ilaçlar) ve ben-
zeri ürünlere iliflkin uluslararas› normlar gelifltirmek, kurmak ve bunla-
r›n kabulünü teflvik etmek. 

• Genel olarak Örgüt'ün amac›na ulaflmak için gereken her önlemi al-
mak (daha fazla bilgi için bkz. http://www.who.int/en/).

Küresel Su (Global Water)

Küresel Su, 1982 y›l›nda eski Amerika Büyükelçisi John McDonald ve Dr.
Peter Bourne taraf›ndan, geliflen ülkelerde pis su nedeniyle insanlar›n ha-
yatlar›n›n kaybedilmesini önlemek amac›yla kurulmufltur. 

Küresel Su Teflkilat›n›n Felsefesi: Küresel Su, geliflmekte olan ülkelerde
açl›€›n, hastal›€›n ve yoksullu€un birinci sebebinin temiz suya eriflimin ek-
sikli€i oldu€una inanmaktad›r.  

Küresel Su, geliflmekte olan ülkelerin k›rsal bölgeleri için güvenli su temi-
ni, sanitasyon* ve hijyen olanaklar›yla ilgili sa€l›k programlar› sunmaya
odaklanm›fl bir kurulufltur. 

Küresel Su, bu hedefe ulaflmak için, stratejisine uygun ve sürdürülebilir
bir sistem uygulayarak su ihtiyac› duyan bölgelerin sorunlar›na kal›c› çö-
zümler sunmaktad›r.

* Sanitasyon: ‹nsan sa€l›€›n›n iyilefltirilmesi, korunmas› ve sa€l›€›n tekrar kazan›lma -
s›nda uygulanacak temel prensipler.
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Küresel Su, bu çerçevede görevlerini flöyle tan›mlamaktad›r:

• K›rsal bölgelere güvenli yeni su kaynaklar›n› ulaflt›rmak, ar›nd›rmak,
da€›tmak,

• K›rsal bölgelerin kanalizasyon at›klar› için sanitasyon kurarak hem ye-
rel halk› modern uygulamayla tan›flt›rmak hem de at›klar›n güvenli bir
flekilde at›lmas›n› sa€lamak,

• Köy okullar› için el y›kama istasyonlar› gibi e€itimle birlefltirilen hijyen
amaçl› tesisler kurmak.

Küresel Su teflkilat›n›n su projeleri özellikle hayat› do€rudan etkileyen acil
sonuçlar yaratan projelerdir. Teflkilat özellikle geliflmekte olan ülkelerin
k›rsal alanlar›nda yaflayan ve her gün aileleri için su almaya giden kad›nlar
ve çocuklar için projeler gelifltirmektedir. Baflar›l› Küresel Su projeleri, bu
fakir k›rsal topluluklarda sürdürülebilir (daha fazla bilgi için ‘‘Su Kirlili€i
ve ‹leri Ar›t›m Yöntemleri’’ bölümüne bak›n›z) sosyo-ekonomik kalk›n-
ma oluflturabilmek için su ve sanitasyonu bir araç olarak kullanmaktad›r. 

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.globalwater.org/ )

Dünya Su Konseyi (World Water Council)

Uluslararas› Su Kaynaklar› Birli€i (IWRA), bir Dünya Su Forumu olufltu-
rulmas› olanaklar›n›n araflt›r›lmas› do€rultusunda, 1994 y›l›nda Kahire'de
yapt›€› toplant›da, Dünya Su Konseyi'nin oluflturulmas›na haz›rl›k yap-
mak üzere bir komite kurmufltur. Bu komite 1995 Mart'›nda Montreal'de
ve 1995 Eylül'ünde de ‹talya'n›n Bari kentinde toplanarak, Dünya Su
Konseyi'nin amaç ve görevini belirlemifl, Konsey'in özel rolünü yans›ta-
cak stratejik bir eylem plan› gelifltirecek kuruluflun örgütsel yap›s› için ge-
rekli zemini haz›rlam›flt›r. Haziran 1996 tarihinde ise yasal olarak birlefle-
rek merkezi Marsilya'da olan (Fransa) bu teflkilat kurulmufltur. 

Dünya Su Konseyi’nin Misyonu: Dünya kamuoyu ve en üst karar alma
düzeyleri dahil, her ortamda suyla ilgili kritik konularda bilinç ve duyarl›-
l›€› gelifltirmek, global su kaynaklar›n›n her boyutta, yeryüzünde yaflayan
bütün canl›lar›n yarar›na olacak biçimde etkin korunmas›n›, gelifltirilme-
sini, planlanmas›n›, yönetilmesini ve kullan›lmas›n› güvenceye almakt›r. 

Toplumvesu  14/10/11  21:11  Page 362



363

Dünya Su Konseyi'nin Amaçlar› 

Dünya Su Konseyi, bu misyon do€rultusunda afla€›daki hususlar› yerine
getirecektir: 

a. Su ile ilgili yerel, bölgesel ve global ölçeklerdeki kritik konular›, su kay-
naklar›n›n durumunu bütün boyutlar›yla birlikte ele alan (ve halen
sürmekte olan) de€erlendirmelerle belirlemek,

b. Dünyan›n de€iflik bölgelerinde, su ile ilgili kritik konulardaki bilinç ve
duyarl›l›€›, bütün karar alma düzeylerinde art›racak uygun mekaniz-
malar› gelifltirmek,

c. Kurulufllara ve karar alma yetkisi tafl›yanlara, global, bölgesel ve yerel
su kaynaklar›n›n sürdürülebilirli€i aç›s›ndan gerekli giriflimler konu-
sunda tavsiye ve bilgi deste€i sa€layacak düzenlemeleri gerçeklefltir-
m e k ,

d. Su kaynaklar›n›n kapsaml› ve entegre biçimde planlanmas› ve yönetil-
mesiyle ilgili politikalar› ve stratejileri gelifltirme amac›na yönelik
programlar›n ve giriflimlerin sponsorlu€unu üstlenmek ve nehir havza-
lar›yla akiferler* dahil olmak üzere s›n›r aflan sularla ilgili konular›n çö-
züme ba€lanmas›na katk›da bulunmak,

e. Uygun nitelikteki suyun yoksul ve dezavantajl› konumdaki nüfus ke-
simlerine ulaflmas›na, suyun kullan›m›nda gerek toplumsal gerekse iki
cins aras›ndaki eflitli€in sa€lanmas›na yard›mc› olmak.

Dünya Su Konseyi'nin Faaliyetleri 

Dünya Su Konseyi bu amaçlara ulaflmak için afla€›daki faaliyetleri yürüte-
cektir: 

a. Karar mercilerine, s›n›r aflan sular› ve yeralt› su kaynaklar›n› da kapsa-
yan su kaynaklar›n›n planlanmas›, gelifltirilmesi ve yönetilmesi konula-
r›nda sürekli ve düzenli tavsiyelerde bulunmak,

* Akifer: Suyun çok uzak mesafelere gitmesini sa€layan, yeralt› sular›n› p›narlara ve
kuyulara ileten gözenekli toprak ya da jeolojik oluflum.

Toplumvesu  14/10/11  21:11  Page 363



364

b. Çeflitli faaliyetleri küresel çerçevede gelifltirmek amac›yla uluslararas›,
bölgesel ve ulusal kurulufllar›n çal›flmalar›na kat›lmak,

c. Hükümetlerin, hükümetleraras› örgütlerin ve uluslararas› kurulufllar›n
dikkatlerini, kritik konulara ve gerekli müdahalelere yöneltmek,

d. Suyla ilgili kapsaml› politikalar›n, stratejilerin ve eylem planlar›n›n ha-
z›rlanmas›na katk›da bulunmak,

e. Suyla ilgili kritik konularda kamu duyarl›l›€›n› art›rmaya yönelik kam-
panyalar› yayg›nlaflt›racak stratejiler gelifltirmek,

f. Global su kaynaklar› ve suyla ilgili konulara iliflkin bilgilerin, yay›nlar,
elektronik iletiflim a€lar› ve di€er medya kanallar› arac›l›€›yla yayg›n-
laflt›r›lmas›n› sa€lamak,

g. Suyla ilgili kritik konularda, karar mercileri ve kamunun çeflitli kesim-
leri taraf›ndan kullan›lmak üzere gerekli bilgilerin derlenmesi, üretil-
mesi, analizi, yorumu ve yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla medya, uluslarara-
s› profesyonel su kurulufllar›, uluslararas› kurulufllar, hükümet kurulufl-
lar› ve kurumlar›, özel sektör kurulufllar› ve hükümet d›fl› kurulufllar
aras›nda iflbirli€i yollar›n› araflt›rmak,

h. Gerekli ve uygun görüldü€ü durumlarda, farkl› konu ve gündemlerin
gerçeklefltirilmesi amac›yla komisyonlar, komiteler, çal›flma gruplar›
ve görev birimlerine gerekli deste€i sa€lamak,

i. Daimi bir sekretarya örgütlemek ve çal›flt›rmak. Özel konulara iliflkin
çal›flmalarda bulunan komisyonlar, komiteler, çal›flma gruplar› ve gö-
rev birimlerine gerekli deste€i sa€lamak,

j. Dünya Su Konseyi'ne üye olan uluslararas› meslek örgütleri ve kuru-
lufllar›na dan›flarak, özel öncelik tafl›yan konularda konferanslar, semi-
nerler ve grup çal›flmalar› düzenlemek.

Dünya Su Konseyi çal›flmalar›n›, üyelerine parasal kazanç sa€lamaks›z›n
yürütmek durumunda olup, bu çal›flmalar s›ras›nda ortaya ç›kabilecek her-
hangi bir kazanç ya da nemalanma (faizin kat›lmas›yla para ço€almas›) da
Konsey'in amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi do€rultusunda kullan›lacakt›r. 
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Dünya Su Konseyi Üyeli€i 

Konsey üyeli€i, Konsey'in amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesiyle ilgili olanlar-
la s›n›rland›r›lacakt›r. Üyelik, kurucu üyeleri de kapsayan ve “tam üyeler”
olarak tan›mlanan tek bir üyelik kategorisinden oluflacakt›r. Üyelik, ulus-
lararas› ve ulusal kurumlara, hükümet kurulufllar›na, özel ve kamusal ku-
rum ve kurulufllara herhangi bir s›n›r gözetilmeksizin afla€›dakilere aç›k
tutulacakt›r: 

• Uluslararas› profesyonel su komisyonlar›, topluluklar› ve dernekleri,
• Su ile ilgili konularda çal›flmalar yapan mesleki ve bilimsel topluluklar

ve akademik kurumlar,
• Kent ve belediyelere ait flirketler, yönetimler ve dernekler,

• Su idareleri, flirketleri, hizmet kurulufllar›, üreticiler, dan›flmanl›k kuru-
lufllar›, konseyleri (özel sektör kurulufllar› dahil çeflitli örgütlenmeler),

• Vak›flar,

• Hükümet kurulufllar›,
• Ulusal su kurulufllar›n›n komiteleri ve koalisyonlar›,

• Ulusal düzeydeki hükümet d›fl› kurulufllar ve dernekler,
• Birleflmifl Milletlere ba€l› organlar, örgütler ve uzmanl›k kurulufllar›,
• Hükümetler aras› kurulufllar. 

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.worldwatercouncil.org/ )

Uluslararas› Hidrolik Enerji Birli€i (International Hydropower 
Association - IHA) 

Uluslararas› Hidrolik Enerji Birli€i, 1995 y›l› Kas›m ay›nda, hidrolik ener-
jiye iliflkin konular›n de€iflik boyutlar›yla tart›fl›lmas›n›, gelifltirilmesini
amaçlayan bir forum oluflturmak amac›yla kurulan hükümet d›fl›, kâr ama-
c› gütmeyen ve içinde de€iflik disiplinler bar›nd›ran bir organizasyondur.
Birli€in kurucusu ve bugünkü baflkan›, hidrolik enerji alan›nda dünyaca
tan›nm›fl bir uzman olan Prof. Dr. Emil Mosonyi'dir. Birlik bünyesinde
ABD, Yeni Zelanda, Hindistan, Avusturya, ‹sviçre, ‹ngiltere, Norveç ve
Finlandiya'dan uzmanlar bulunmaktad›r. 

365
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IHA Nas›l Çal›fl›r? 

Birlik, IHA Konseyi baflkanl›€›nda görev üstlenen çeflitli daimi komiteler
yoluyla faaliyet yürütür. Bu komiteler çevre, finans, teknoloji, depolama,
e€itim, araflt›rma, laboratuvar, uygulama, halkla iliflkiler/iletiflim gibi çe-
flitli alanlara odaklanm›flt›r. Bu komiteler üyelerinin ihtiyaçlar›na göre bil-
gi ve uzmanl›k birikimi derlemek, araflt›rma yapmak ve raporlar haz›rla-
mak üzere çal›flma gruplar› oluflturmaktad›r.

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hydropower.org/)

ABD Çevre Koruma Ajans› (US Environmental Protection Agency-
EPA)

Çevre kirlili€i hakk›nda yükselen kayg›lar›n ard›ndan, 2 Aral›k 1970 tari-
hinde, Washington merkezli olmak üzere faaliyete geçmifltir. EPA, çevre
kirlili€ini emniyet alt›na almak için federal araflt›rmalar izleme, standart
ayarlama ve bunlar› uygulamay› güçlendirme amac›yla kurulan bir organ-
d›r. EPA'n›n görevi, yaflam›n gerektirdi€i ölçüde insan sa€l›€›n› ve hava,
su, toprak gibi do€al çevreyi korumakt›r. EPA, Amerikal›lar için daha te-
miz ve sa€l›kl› çevre için k›rk y›ld›r faaliyet göstermektedir.

Misyonu

EPA'n›n misyonu insan sa€l›€›n› ve çevreyi korumakt›r. Buna ulaflmak
için yürüttü€ü faaliyetler flöyle özetlenebilir:

• Bütün Amerikal›lar insan sa€l›€› ve yaflama, ö€renme ve çal›flma or-
tamlar› aç›s›ndan önemli risklere karfl› korunmaktad›r,

• Çevresel riskleri azaltmak için harcanan çaba mevcut olan en iyi bilim-
sel bilgilere dayanmaktad›r, 

• Federal yasalarla insan sa€l›€› ve çevre adil ve etkili bir flekilde korun-
maktad›r,

• Çevrenin korunmas› ABD politikalar›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r ve do-
€al kaynaklar, insan sa€l›€›, ekonomik büyüme, enerji, ulaflt›rma, ta-
r›m, sanayi, uluslararas› ticaret konular›n› kapsar,
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• Toplumun bütün kesimlerine - topluluklara, bireylere, iflletmelere ve
devlete, yerel ve kabile yönetimlerine - insan sa€l›€› ve çevre risklerinin
yönetimine etkili biçimde kat›labilmeleri için do€ru bilgilere yeterli
eriflim olana€› sa€lanm›flt›r,

• Çevre koruma topluluklar›n›n ve ekosistemlerin çeflitlili€ine, sürdürü-
lebilirli€ine ve ekonomik olarak verimli k›l›nmas›na katk›da bulunur.

EPA'y› Destekleyen Bölgesel Laboratuvarlar  

1. Bölge New England Bölgesi Laboratuvar› 

EPA New England Regional Laboratory

11 Technology Drive

North Chelmsford, MA  01863-2431

2. Bölge EPA Edison Çevre Merkezi Laboratuvar› 

US Environmental Protection Agency

Region 2 Laboratory

2890 Woodbridge Ave, Bldg. 209

Edison, NJ 08837

3. Bölge EPA Çevre Bilim Merkezi Laboratuvar›  

US EPA Region 3

1650 Arch Street

Philadelphia, PA 19103

215-814-5542

FAX: 215-814-2783

4. Bölge Bilim ve Ekosistem Destek Bölümü 

980 College Station Road

Athens, Georgia 30605
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5. Bölge Chicago Bölge Laboratuar›    

Chicago Regional Laboratory

Mail Code ML-10C

536 S. Clark Street 

Chicago, IL 60605

6. Bölge Çevre Laboratuar›  

10625 Fallstone Rd.

Houston, TX 77099

7. Bölge Bilim ve Teknoloji Merkezi 

US Environmental Protection Agency

Science and Technology Center

300 Minnesota Avenue

Kansas City, Kansas 66101

8. Bölge Merkez laboratuar›  

US Environmental Protection Agency

Region 8 Laboratory

16194 West 45th Dr.

Golden, CO 80403

9. Bölge Merkez Laboratuar›      

1337 South 46th Street

Richmond, CA  94804

10. Bölge Manchester Çevre Laboratuar›       

7411 Beach Drive E.,

Port Orchard, WA 98366
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Avrupa Su Kaynaklar› Toplulu€u (European Water Resources Associati-
on - EWRA)

Avrupa Su Kaynaklar› Toplulu€u, bafllang›çta ECOWARM (Su Kaynak-
lar› Yönetimi ‹çin Avrupa Komitesi) olarak 14 Eylül 1992'de kurulmufl,
daha sonra ad›n› EWRA olarak de€ifltirmifltir.

EWRA su kaynaklar› alan›nda araflt›rma ve uygulamalar›n paylafl›m› ko-
nusunda iflbirli€ini art›rmak hedefiyle, kâr amac› gütmeyen uluslararas›
bir kurulufl olarak hizmete girmifltir.

Amaç ve Yap›s› 

EWRA kâr amac› gütmeyen, su kaynaklar› alan›nda uluslararas› araflt›r-
malar› ve uygulamalar› geniflletmeyi amaçlayan bir dernek olarak olufltu-
rulmufltur. EWRA'n›n ana amac› flu flekilde s›ralanabilir: 

• Pratik mühendislik faaliyetleri için su kaynaklar› üzerindeki bilimsel
bilginin araflt›rmalar›n› ve uygulamalar›n› teflvik etmek,

• Avrupal› bilim insanlar› ve mühendisleri aras›nda su kaynaklar› alan›n-
da bilimsel bilgi al›flveriflini teflvik etmek,

• Dünyan›n di€er bölgelerinde, bu alandaki Avrupal› uzmanlar›n ulaflt›-
€› bilimsel ve teknik geliflmelerin sonuçlar›n›n yay›lmas›na katk›da bu-
lunmak.

Faaliyetleri 

EWRA hedeflerine ulaflmak için afla€›daki faaliyetleri yürütür:

• Konferans, sempozyum ve toplant› organizasyonlar›yla bilim insanla-
r› ve profesyonel mühendisler aras›ndaki görüflmelere bir forum sa€la-
mak,

• Su Kaynaklar› Yönetimi olarak adland›r›lan, uluslararas› bilimsel ve
teknik dergiyi yay›nlamak (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
NL),

• Avrupa Su adl› bilimsel dergiyi y›lda dört say› yay›nlamak (Bkz.
http://www.ewra.net/ew),
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• Yay›n görevlisi gözetiminde y›lda birkaç kez EWRA bülteni (EWRA
News) yay›nlamak (Bkz. www.ewra.net ve www.waterinfo.gr), 

• Çal›flma gruplar› oluflturmak,

• ‹lgilenen bilim insanlar› ve mühendisler için kurslar düzenlemek,

• Benzer kurulufllar ile iflbirli€i yapmak,

• Ulusal ve bölgesel su kaynaklar› derneklerine hizmet veren çal›flmalar
yapmak. 

(Daha fazla bilgi için bkz. http://www.ewra.net/ )

Dünya Su Forumu
Dünya Su Konseyi uluslararas› ve çok tarafl› bir platformdur. 1996 y›l›n-
da su alan›ndaki ünlü uzmanlar›n ve uluslararas› kurum/kurulufllar›n giri-
flimleriyle, uluslararas› toplulu€un su meseleleri konusunda artan kayg›la-
r›na yan›t vermek üzere kurulmufltur. Dünya Su Konseyi'nin misyonu,
"Dünya üzerindeki bütün canl›lar›n yarar›na çevresel bir sürdürülebilirlik
temeli üzerinde suyun bütün boyutlar›yla etkili bir flekilde korunmas›, ge-
lifltirilmesi, planlanmas›, yönetimi ve kullan›m›n› kolaylaflt›rmak için en
üst düzey karar mercileri dahil, bütün düzeylerde fark›ndal›k yaratmak, si-
yasi sorumluluk oluflturmak ve kritik su meselelerinde eylem bafllatmak-
t›r." Tecrübelerin paylafl›lmas›n› ve tart›flmalar› teflvik eden bir platform
sa€layan Konsey, böylece su toplulu€undaki bütün paydafllar aras›nda su
hizmetleri yönetimi ve su kaynaklar› konusunda ortak bir stratejik vizyon
oluflturmay› hedefler. Bu süreç içinde Konsey, sonuçta Dünya Su Foru-
mu'nu oluflturan giriflim ve faaliyetlere öncülük eder. 
Her üç y›lda bir düzenlenen Dünya Su Forumu, dünyan›n her gün karfl›-
laflt›€› suyla ilgili problemlere sürdürülebilir çözümler bulunabilmesi için
farkl› çevrelerden insanlar› bir araya getirir. Forum, su sektörünün içinden
ve d›fl›ndan bireylerin birbiriyle etkileflime girebilece€i, müzakere edebi-
lece€i ve suya iliflkin sorunlar›n daha çok bilincine vararak, bunlara çö-
zümler bulabilece€i uluslararas› bir platformdur. Bu platform, bakanlara,
yerel yöneticilere ve parlamenterlere, kendi görüfllerini uzmanlar›n ve si-
vil toplum örgütlerinin görüflleriyle karfl›laflt›rma olana€› da sa€lar.

Toplumvesu  14/10/11  21:11  Page 371



Dünyadaki Di€er Su Teflkilatlar›na Örnekler

• Charity: Water - (Hay›rseverlik: Su)

• Circle of Blue - (Mavinin Döngüsü)

• Clearwater Initiative - (Temiz su Giriflimi)

• European Water Partnership (EWP) - (Avrupa Su Ortakl›€›)

• Food and Water Watch - (G›da ve Su ‹zleme)

• Water Friends of The Earth Middle East - (Dünya Ortado€u Su Arka-
dafll›€›)

• Gender and Water Alliance (GWA) - (Toplumsal Cinsiyet Eflitli€i ve
Su)

• Global Handwashing Day - (Küresel El Y›kama Günü)

• Global Water Challenge (GWC) - (Küresel Su Sorunu)

• Global Green USA - (Küresel Yeflil ABD)

• H2O For Life - (Hayat için H2O)

• International Association of Hydro-Geologists (IAH) - (Uluslararas›
Hidro-Jeologlar Birli€i)

• International Association of Hydrological Sciences (IAHS) - (Ulus-
lararas› Hidroloji Bilimleri Birli€i)

• International Association for Water Law (IAWL) - (Uluslararas› Su
Hukuk Birli€i)

• International Commission on Large Dams (ICOLD) - (Büyük Baraj-
lar için Uluslararas› Komisyon)

• International Medical Corps - (Uluslararas› T›p Heyeti)

• International Office for Water - (Uluslararas› Su Ofisi)

• International Rivers - (Uluslararas› Nehirler)

• International Water and Sanitation Centre (IRC) - (Uluslararas› Su ve
Sanitasyon Merkezi)

• International Water Association (IWA) - (Uluslararas› Su Birli€i)
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• International Water Resources Association (IWRA) - (Uluslararas› Su
Kaynaklar› Birli€i)

• LifeWater - (Hayat Suyu)

• Mercy Corps - (Merhamet Birli€i)

• The Millennium Water Alliance - (Milenyum Su Birli€i)

• Pacific Institute - (Pasifik Enstitüsü)

• The Stockholm International Water Institute (SIWI) - (Stockholm
Uluslararas› Su Enstitüsü)

• UN Water - (BM Su)

• UNESCO-IHE Institute for Water Education - (UNESCO-IHE Su
E€itimi Enstitüsü)

• UNICEF – WASH - (UNICEF – YIKAMA)

• USAID – Environmental Health - (USAID – Çevresel Sa€l›k)

• Water Advocates - (Su Savunucular›)

• Water Aid - (Su Yard›m›)

• Water Integrity Network (WIN) - (Su Bütünlü€ü fiebekesi)

• Water for People - (‹nsanlar ‹çin Su)

• Waterpartners International (WATER.ORG) - (Uluslararas› Su Or-
takl›€›)

• Water Supply And Sanitation Collaborative Council - (Su Birli€i ve
Sanitasyon ‹flbirli€i Konseyi)

• World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -
(Sürdürülebilir Geliflme ‹çin Dünya ‹fl Birli€i)

• World Commission on Dams (WCD) - (Barajlar ‹çin Dünya Komis-
yonu)

• World Toilet Organization (WTO) - (Dünya Tuvalet Organizasyonu)

• World Water Assessment Program – UNESCO - (Dünya Su De€er-
lendirme Program› - UNESCO)      

• World Water Council (WWC) - (Dünya Su Konseyi)
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