Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

SUYUN METALAÞMASI: KITLIÐIN NEDENÝ KITLIÐA ÇARE OLABÝLÝR MÝ?

Önsözden

1970lerde
dünya ölçeinde ya_anan krizle ba_layan yeniden yap1lanma 90l1 y1llar
itibar1yla mant1ki sonuçlar1na ula_maya ba_lam1_t1r. Yeniden yap1lanman1n
dayand11 mant1k özü itibariyle sermayenin deersizle_mesini önlemek üzere yeni
kurum ve ili_ki biçimleri olu_turmak ve/veya mevcut kurum ve ili_ki biçimlerini
bu amaca hizmet edecek biçimde dönü_türmektir. 80li y1llarda h1z alan bu
süreçte özellikle, souk sava_ ortam1n1n Sovyetler Birliinin çözülmesiyle
beraber sona ermesi kapitalist birikimin önünde yeni f1rsatlar aç1lmas1
anlam1na gelmi_tir. Kapitalist birikim yeni mekânlara yay1l1rken daha önce ba_lam1_
olan yeniden yap1lanman1n kurumsalla_malar1na ve yeni ili_ki biçimlerine ba_vurmu_
ve bu yolla kendini tahkim etmi_tir. Mekânsal yay1lman1n corafi s1n1r1na ula_1lm1_
olmas1, gerek tekil sermayeler gerekse kategorik olarak sermayenin temsiliyeti
balam1nda devletler aç1s1ndan en kritik ili_ki biçimleri olarak rekabet ile
mekânlar1n ve dolay1s1yla kaynaklar1n yeniden payla_1m1 olarak belirmi_tir.

Kapitalizmin
asli ve zorunlu ili_kisi olarak rekabet, sermayenin deersizle_mesini önlemeye
dönük dinamikle birle_tiinde daha önce meta ili_kisi içinde olmayan alanlar1n
birikim sürecine dorudan içerilmesi sistemin mümkün en yüksek kâra dayal1
mant11 aç1s1ndan bir zorunluluk olarak ortaya ç1kmaktad1r. Yeni alanlar
birikim için yeni f1rsatlar anlam1na gelmektedir. Ancak, yeni f1rsatlar1n kimin
müdahalesine göre ve hangi araçlarla gerçekle_ecei, yine birikimin süreklilik
arz eden temel dinamiklerinden birisi olan güç ili_kilerine bal1 olarak
biçimlenecektir. Sistemin uzun dönemli eilimlerini belirleyen çat1_ma alan1
olarak güç ili_kilerinin s1n1flar aras1 ve s1n1f içi dengesinin, dünya
genelinde i_çi s1n1f1 kar_1s1nda sermayenin, sermaye içinde küçük ölçekliler
kar_1s1nda büyük ölçekli sermayenin lehine dönmesi, yukar1da vurgulanan yeniden
yap1lanmaya yaslanan ve dier taraftan onun ko_ullar1n1 destekleyen önemli bir
durum olarak kar_1m1za ç1kmaktad1r. Birçok durum ya da alana k1yasla güç
dengelerinde süreç içinde ya_anan bu dönü_ümün en aç1k izlendii alan özelle_tirme
pratiidir.
Mehmet Türkay

{tab= 0Ç0NDEK0LER}

Te_ekkür........................................................................................13

Önsöz/
Mehmet Türkay...............................................................15

Önsöz/
Fuat
Ercan........................................................................18

Önsöz/
Beyza
Üstün......................................................................23
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 12:25

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

G0R0^.............................................................................................25

I.
SUYUN METALA^MASI........................................................33

A.
Metala_ma.................................................................................33

1. Meta1n 0kili 0_levinin Bar1nd1rd11
Çeli_kiler.................46

B.
Sermaye Birikimi Sürecinde 0nsan-Doa 0li_kisi ve

Doal Kaynaklar1n Metala_mas1................................................50

1. 0nsan-Doa 0li_kisi ve Sermaye
Birikimi.....................50

2. Doal Kaynaklar1n Metala_mas1...................................71

C.
Suyun Metala_mas1....................................................................80

1. Emek-Deer Teorisi Balam1nda
Üretime Bir Girdi

Olarak Dahil Olan Suyun Metala_mas1........................84

a) Üretim Fiyat1, Maliyet
Fiyat1 ve Kâr Oran1

Balamlar1nda Suyun Metala_mas1.................94

b) Kar_1l11 Ödenen ve Kar_1l11
Ödenmeyen

Emek Balam1nda Suyun Metala_mas1.........104

c) Su Kaynaklar1nda
Verimlilik Art1_1

Balam1nda Suyun Metala_mas1...................120

D.
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 12:25

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Bölüm Deerlendirmesi..........................................................124

II.
SUYUN METALA^MASINDA ULUSLARARASI

KURUM, KURULU^ ve ANLA^MALAR.........................129

A.
Uluslararas1 Kurum ve Kurulu_lar...........................................131

1. Birle_mi_
Milletler......................................................131

2. IWRA-Uluslararas1 Su Kaynaklar1
Birlii..................142

3. IFIs-Uluslararas1 Finans Kurulu_lar1..........................145

a) Dünya Bankas1 ve
Uluslararas1 Para Fonu....147

4. OECD-Ekonomik Kalk1nma ve 0_birlii
Te_kilat1......173

5. WWC-Dünya Su
Konseyi...........................................186

B.
Suyun Metala_mas1 Sürecinde Uluslararas1 Anla_malar..........198

1.
GATT/WTO................................................................198

a) WTO, GATS Hizmet Ticareti
Genel
Anla_mas1nda Su
Hizmetleri.........................198

C.
Bölüm Deerlendirmesi...........................................................205

III.
SUYUN METALA^MA SÜREC0NDE SU KITLII,

DATIM MODELLER0 ve TARIMDA ve SANAY0DE

SU KULLANIMINDA FARKLI ÜLKE ÖRNEKLER0...207

A.
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 12:25

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Suyun Metala_mas1nda En Temel Gerekçe Olan Su K1tl11 na

0li_kin Tezler...........................................................................207

B. Su
Da1t1m
Modelleri...............................................................212

1. Tarihsel Arka Plan ve Su Da1t1m
Hizmetleri için Makro Stratejiler....................................................................212

2. Uluslararas1 Sularla 0lgili
Düzenlemeler ve
Örnekler.................................................................225

3. Suyun Metala_mas1 Sürecinde
Fiyatland1rma Stratejileri...................................................................226

4. Su Da1t1m Hizmetlerinde Farkl1
Ülke Örnekleri238

a) Kamu-Kamu 0_birlii....................................244

b) Kamu-Özel 0_birlii......................................246

C.
Tar1mda ve Sanayide Su Kullan1m1nda Ülke Örnekleri

ve Sermaye
Birikimi...............................................................254

1. Sanayide Su Kullan1m1:

Ülke Örnekleri ve Sermaye Birikimi..........................254

2. Enerji üretiminde Su, Baraj
Sistemleri

ve Sermaye
Birikimi...................................................276

3. Tar1msal Üretimde Su
Kullan1m1.................................287

IV.
TÜRK0YEDE SU H0ZMETLER0, TARIMDA
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 12:25

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

ve SANAY0DE SU KULLANIMI.......................................303

A.
Osmanl1 ve Öncesinde Su Kaynaklar1n1n Kontrolü

ve Su Da1t1m1..........................................................................306

B.
Cumhuriyetin 0lan1ndan Günümüze Türkiyede Su

Kaynaklar1n1n Kontrolü ve Su Da1t1m
Hizmetleri..................312

1. Türkiyede Uluslararas1 Sular
Konusuna Yakla_1m

ve
Düzenlemeler.........................................................316

2. Su Da1t1m1nda Kurumsal
Yap1...................................321

a) DS0/Devlet Su 0_leri......................................327

C.
Türkiyede Suyun Metala_mas1 ve Su Kaynaklar1n1n

Kontrolüne Dair Farkl1
Tezler..................................................342

D.
Türkiyede Su 0_lerinin Finansman1nda Uygulanan

Farkl1
Modeller........................................................................348

E.
Türkiyede Tar1mda ve Sanayide Su Kullan1m1........................362

1. Türkiyede Tar1mda Su
Kullan1m1...............................363

2. Türkiyede Sanayide Su Kullan1m1

ve Suyun Metala_mas1n1n Sermaye Birikimine
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 12:25

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Farkl1 Yans1malar1
......................................................373

F.
Türkiye de Su Ç1kar1m1, 0letimi ve Birikim...............................389

1. Türkiyede Suya Dayal1 Enerji
Üretimi ve Birikim....392

2. Evsel Su
Kullan1m1......................................................403

SONUÇ.......................................................................................407

KAYNAKÇA..............................................................................417

{tab=MEHMET TÜRKAY}

Kapitalist
sermaye birikiminin dünya ölçeinde izledii geni_leme ve derinle_me dinamiinin
bugün ald11 biçim ve kendi gereksinimlerine bal1 olarak dönü_türmeye ba_lad11
veya yaratt11 yeni ili_ki biçimleri, içinde ya_ad11m1z sürecin en belirgin
özellii olarak kar_1m1za ç1kmaktad1r. Günümüzde kapitalizmin vurgulad11m1z
özelliklerini kendi tarihsel balam1na oturtabilmemiz için bu durumu birikimin
süreklilik ve farkl1la_ma dinamikleri çerçevesinde ele almak isabetli
olacakt1r. Böyle bir çerçeveden bak1ld11nda kapitalizmin 1970lerden bu yana
dünya ölçeinde ya_ad11 ini_ ç1k1_l1 süreç söz konusu süreklilik ve
farkl1l1klar aç1s1ndan esas arka plan1 olu_turmaktad1r.

1970lerde
dünya ölçeinde ya_anan krizle ba_layan yeniden yap1lanma 90l1 y1llar
itibar1yla mant1ki sonuçlar1na ula_maya ba_lam1_t1r. Yeniden yap1lanman1n
dayand11 mant1k özü itibariyle sermayenin deersizle_mesini önlemek üzere yeni
kurum ve ili_ki biçimleri olu_turmak ve/veya mevcut kurum ve ili_ki biçimlerini
bu amaca hizmet edecek biçimde dönü_türmektir. 80li y1llarda h1z alan bu
süreçte özellikle, souk sava_ ortam1n1n Sovyetler Birliinin çözülmesiyle
beraber sona ermesi kapitalist birikimin önünde yeni f1rsatlar aç1lmas1
anlam1na gelmi_tir. Kapitalist birikim yeni mekânlara yay1l1rken daha önce ba_lam1_
olan yeniden yap1lanman1n kurumsalla_malar1na ve yeni ili_ki biçimlerine ba_vurmu_
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ve bu yolla kendini tahkim etmi_tir. Mekânsal yay1lman1n corafi s1n1r1na ula_1lm1_
olmas1, gerek tekil sermayeler gerekse kategorik olarak sermayenin temsiliyeti
balam1nda devletler aç1s1ndan en kritik ili_ki biçimleri olarak rekabet ile
mekânlar1n ve dolay1s1yla kaynaklar1n yeniden payla_1m1 olarak belirmi_tir.

Kapitalizmin
asli ve zorunlu ili_kisi olarak rekabet, sermayenin deersizle_mesini önlemeye
dönük dinamikle birle_tiinde daha önce meta ili_kisi içinde olmayan alanlar1n
birikim sürecine dorudan içerilmesi sistemin mümkün en yüksek kâra dayal1
mant11 aç1s1ndan bir zorunluluk olarak ortaya ç1kmaktad1r. Yeni alanlar
birikim için yeni f1rsatlar anlam1na gelmektedir. Ancak, yeni f1rsatlar1n kimin
müdahalesine göre ve hangi araçlarla gerçekle_ecei, yine birikimin süreklilik
arz eden temel dinamiklerinden birisi olan güç ili_kilerine bal1 olarak
biçimlenecektir. Sistemin uzun dönemli eilimlerini belirleyen çat1_ma alan1
olarak güç ili_kilerinin s1n1flar aras1 ve s1n1f içi dengesinin, dünya
genelinde i_çi s1n1f1 kar_1s1nda sermayenin, sermaye içinde küçük ölçekliler
kar_1s1nda büyük ölçekli sermayenin lehine dönmesi, yukar1da vurgulanan yeniden
yap1lanmaya yaslanan ve dier taraftan onun ko_ullar1n1 destekleyen önemli bir
durum olarak kar_1m1za ç1kmaktad1r. Birçok durum ya da alana k1yasla güç
dengelerinde süreç içinde ya_anan bu dönü_ümün en aç1k izlendii alan özelle_tirme
pratiidir.

Özelle_tirme
pratiinin tüm dünyada ve bu arada Türkiyede hemen hemen hedeflerine ula_m1_
olmas1 i_çi s1n1f1n1n ya_anan sürece kendi ç1karlar1 ad1na müdahale edebilecei
bir pozisyonun uza1na dü_mü_/dü_ürülmü_ olmas1yla dorudan balant1l1d1r. Bu
ko_ullarda kendi suretinde bir dünya yaratmaya ba_layan sermayenin geldiimiz
a_amada gözünü diktii kritik alanlardan biri hayat1n kayna1 olan sudur.
Suyun metala_mas1n1 dier metala_ma süreçlerinden daha önemli k1lan, tüm
canl1lar1n varl1klar1n1 sürdürebilmeleri için suyun olmazsa olmaz bir pozisyona
sahip olmas1d1r.

Varolu_a
dair böyle önemli bir i_lev ve yere sahip olan suyun sermayenin tasarrufuna
b1rak1lmaya çal1_1lmas1 hiçbir _art alt1nda kabul edilebilecek bir durum deildir.
Suyun tüm canl1lar1n ya_am1ndaki bu kritik yeri elinizdeki bu çal1_may1 önemli
k1lan temel etmendir. Bu konunun tüm yön ve detaylar1yla çal1_1lmas1n1n
gerekliliini adeta bir görev gibi ortaya koyan bu özelliin hakk1 bu çal1_mayla
büyük ölçüde verilmi_tir. Yak1ndan izleme f1rsat1na sahip olduum bu çal1_may1
önemli k1lan, su meselesini yaln1zca çevre sorunu olarak ele almay1p, çevre
ve suya dair kar_1 kar_1ya kal1nan y1k1m ve yeniden y1k1m anlam1na gelen metala_ma
sürecini kendi tarihsel/toplumsal balam1na ele_tirel teorik bir yakla_1mla
oturtarak ele alm1_ olmas1d1r. Sevgili Gayenin, Marksizmin olanaklar1n1
kullanarak, deer kuram1 çerçevesinde genel olarak metala_ma özel olarak da
suyun metala_mas1 konusunu hakk1yla ele alan bu çal1_mas1 her _eyin fiyat1n1 bilip deerini
bilmeyenler kar_1s1nda at1lm1_ önemli bir ad1md1r.

Mehmet Türkay
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K1tl11n
Nedeni, K1tl1a Çare Olabilir mi? Olamaz!

Arkada_1m
bunlar t1pk1 fare gibiler, bir yeri kemirmeden önce dokular1 uyu_turan bir
enzim salg1l1yorlar, biz de o zaman kemirmelerini hissetmiyoruz. (Taksi _oförü)

Mühendis,
bu nehirlere ALTINdan kelepçe vurmak mecburiyetindedir. Bunun ad1 barajd1r,
regülatördür, kanald1r, gölettir, ta_k1ndan korumad1r, sulak alanlar1n deerlendirilmesi
ve doan1n korunmas1d1r. (Su ve DS0Tarihi, DS0 Vakf1)

Olamaz!
Sevgili arkada_1m Gayenin sorusuna verilecek cevap ke_ke bu kadar kolay
olsayd1. Suyun Metala_mas1na Hay1r Platformu olarak yapaca1m1z toplant1
mekân1na giderken takside _oför arkada_la sohbet ediyoruz. Sitemli bir
dille

- yaa
0stanbulda dünyan1n ba_1na bela olan sermayedarlar (yerlisi-yabanc1s1) onu
temsil eden uzman-akademisyen, teknisyenler ve bunlar için yolu açan siyasi
otoriteler bir araya geliyorlar. Evlerimizde akan suyu, doada özgür çalayan
nehir ve dereleri pazarlaman1n altyap1s1n1 haz1rlamak için bir araya geliyorlar
haberiniz yok mu? demi_tim.

Abim yaa dereler, nehirler de sat1l1r m1 diye hafif bir k1zg1nl1kla bana
cevap verdi.

O
zaman örneklerle Türkiyedeki derelere, çaylara tak1lan alt1n kelepçeden
bahsettim. Ve elinde tuttuu pet _i_eyi gösterdim. O zaman taksici arkada_:

-Arkada_1m
bunlar t1pk1 fare gibiler, bir yeri kemirmeden önce dokular1 uyu_turan bir
enzim salg1l1yorlar ve o zaman kemirmelerini hissetmiyoruz demi_ti.

0_te
bu noktada cevab1m1z olan hay1r1n yeterli olmad11n1, eksik kald11n1
görüyoruz. Soruya doru cevap vermek için insan1, doay1 ve bir bütün olarak ya_am1
kemirenlerin ne tür enzimler yayd1klar1n1n aç1a ç1kar1lmas1 gerekiyor. Nas1l uyu_turuluyoruz, nas1l sevimsiz oyunun
fark1nda olmuyoruz, daha da kötüsü nas1l bu sürecin parçalar1 haline
getiriliyoruz. Ve bunlar olurken sadece insanlar1n önemli bir k1sm1n1n ya_am
kaliteleri dü_müyor, daha da kötüsü bu kemirgenlerle mücadele için masaya
oturamayacak, sokaklara ç1kamayacak o sevimli farelerin, bal1klar1n, ku_lar1n,
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böceklerin, tav_anlar1n, tilkilerin, ay1lar1n, kurtlar1n, ceylanlar1n,
leylaklar1n, papatyalar1n, domam1_, yeni doacak çocuklar1n, dikenlerin,
böceklerin ya_am haklar1 ellerinden al1n1yor.
Doan1n parças1 olan insan, doa üzerinde egemenlik kuruyor ve dahas1 doay1
tahrip edecek bir toplumsal sistemin içinden geçiyor. Asl1nda bu bir geçi_ de
deil, geçecek yeni bir a_amada belki de olmayacak. Kapitalizmin toplumsal doas1
art1k bir süreç olmaktan ç1k1p h1zla tahrip eden ve yok eden bir hal ald1. Ama
tam da bu gücünden dolay1 yeni ve çe_itli enzimler yayabiliyor, uyu_turulma
halimiz çe_it çe_it, öyle bir a_amaya geldik ki göremiyoruz, gösteremiyoruz.

Görmek
ve göstermek! 0çinden geçtiimiz ko_ullarda görmek ve göstermek art1k sadece
bilme eylemlilii deil, eyleme ile iç içe geçmi_ durumda ya da öyle olmak
zorunda. Olgular art1k daha radikal. Olgulara yön verenler çok daha örgütlü ve
ellerinde muazzam güç-teknoloji birikmi_ durumda. Özellikle su, enerji gibi
büyük projelere bakt11m1zda kar_1m1za Dünya Su Konseyi Ba_kan1 Loic Fauchon1n
i_aret ettii bir su ailesi ile kar_1la_1yoruz Aileyi bir araya getiren
projeler konsorsiyum olarak ifade edilen bir örgütlenme alt1nda bir araya
geliyor, getiriliyor. Konsorsiyum yani güç birlii, yani uluslararas1
sermayeleri, yerel sermayeleri, hükümet temsilcilerini, mühendisleri,
iktisatç1lar1, akademisyenleri birbirine balayan korkunç i_birliinin ad1. Ve
bu i_birliini harekete geçiren ortak bir dil bu nehirlere ALTINdan kelepçe
vurmak gerekiyor. Yaz1k nehirler bo_una ak1yor, deerlendirmek gerekiyor.
Su ucuz olduu için çok kullan1l1yor, etkin deil, verimli deil. Kalk1nmak
için enerjiye ihtiyac1m1z var. Bak1n suya göz dikenlerin ba_kan1 bu tarz
konsorsiyumlara duyulan ihtiyac1 nas1l ifade ediyor: Eer su konusunda bir
sava_ ç1kmas1n1 istemiyorsak yap1lmas1 gereken baz1 _eyler var. 0lk olarak
hepimiz birer vatanda_ olarak farkl1 bir yakla_1m içinde olmal1y1z. Çünkü suyu
gerçekten tasarruf etmemiz gerekiyor. Nas1l tasarruf edeceiz? dendii andan
itibaren birle_ik su yönetimi ad1 alt1nda su ile ili_kili her _ey kontrol
alt1na al1nacak, yani akan sulara kelepçeler tak1lacak, yani sular
toparlanacak, bir yerden bir yere dier metalar gibi aktar1lacak. Ne demi_ti
Rizedeki dereleri her noktas1nda boazlayan, kelepçeleyen SANKOnun deerli
patronu art1k gözümüz aç1ld1, kimse bizi durduramaz. Durdurmak isteyenleri
yani kendi derelerine sahip ç1kmak isteyenleri ise Ba_bakan: Ben çevreciyim,
iktidar1m da çevreci, biz bo_ gezen çevreci deiliz diye f1rçalam1_t1.

K1saca
sevgili arkada_1m Gayenin sorusuna sadece olamaz demek yetmiyor. Yetmiyor
çünkü görmek ve göstermek gerekiyor. Görmek ve göstermek için de emek harcamak,
ama çok emek harcamak gerekiyor. Kolayc1 yol ve yöntemlerle suyun özelle_tirilmesine
hay1r, neoliberalizme hay1r diye art1k otomatikle_mi_, al1_kanl1a dönü_mü_
gösterme biçimlerinin ötesine gitmemiz gerekiyor. Suya vurulan alt1ndan
kelepçenin sadece i_çi s1n1f1na deil, kad1na ve insanl1a, sadece insanl1a deil
ama çok daha önemlisi sesi soluu ç1kmayan börtü-böcee kelepçe vurmak anlam1na
geldiinin i_aret edilmesi gerekiyor. Suyun su olduu ama tarihin bir a_amas1nda
suyun su olmaktan ç1kar1lmaya ba_land11n1n bilgisine ihtiyac1m1z var,
kalk1nma, enerji ve benzeri zorunluluklar üzerinden yükseltilen her çe_it ulusalc1-endüstriyalist-kalk1nmac1-mühendis
ideolojilerinin ele_tirisine ihtiyac1m1z var.

Gaye
elinizde tuttuunuz çal1_mas1nda suyun su olmas1 gerektiini i_aret etmek
için suyun metala_ma sürecini ele alarak analizine ba_l1yor. Gayenin su
sorununu güncel i_leyi_inden hareketle kavramsal bir zemine çekmesi çal1_may1
anlaml1 ve önemli k1l1yor. Suyun güncellii derken sadece d1_sal yani
gözlemlenen olgulardan bahsetmiyorum. Gaye su sorununu bir ara_t1r1c1 olarak
gözlemlemedi, suyu su olmaktan ç1karanlara kar_1 durarak, örgütleyerek,
örgütlenerek bir kar_1 ç1k1_ ile içinde yer alarak, ya_ayarak içselle_tirdi.
Dünya su ailesinin yayd11 uyu_turucu enzimlere kar_1 mücadele etti. Fakat
Gaye, elinizde tuttuunuz çal1_may1 yaparken içinde yer ald11 gerçeklikle
kendi aras1na mesafe koyarak su sorununu kavramsal düzleme ta_1d1. Zor i_tir
hissederken, içimizi ac1tan gerçeklie mesafe koymak, ona belirli bir mesafeden
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bakabilmek. Hissetmeden olmuyor, ama toplumsal olgularla yüzle_irken sadece
hissetmek de yetmiyor. Su mücadelesinde arkada_1m Gaye, zor olan bu i_i ba_ard1.
K1tl11n Nedeni, K1tl1a Çare Olabilir mi sorusuna ince ince f1rça darbeleri
ile hay1r diyor. Hay1r için öncelikle zorlu mu zorlu kapitalizmin i_leyi_inin
yap1sal belirleyenlerine bak1yor, ama suyun su olmas1ndan kaynaklanan kendine
özgülüklerini de meta analizi içine yerle_tirerek bunu yap1yor. Salam
kavramsal düzenekler olu_turulduktan sonra, sorunun uluslararas1 dinamikleri ve
bu corafyaya ait aç1a ç1k1_ biçimleri analiz ediliyor. Bu anlam1yla bir ilk,
yeni heyecanlara enerji verecek bir ilk çal1_ma.

Kapitalizmin
geldii bu a_amada kapitalistler su, eitim, konut, sal1k gibi alanlara
yöneldi, insanlar1n güncel ya_amlar1n1 tahrip eden alanlara yöneldi. Bu yeni y1k1m alanlar1,
ayn1 zamanda kapitalizmin y1k1c1 toplumsal doas1na kar_1 ç1k1_1n alanlar1 da
olabilir. O zaman her dilde birlikteliklere ihtiyaç var. Her dilde su hayatt1r,
sat1lamaz diye hayk1rmal1

(Lacqua
é vita, non si puo vendere

Wasser
ist Leben, darf nicht verkauft werden!

Water
is leven niet kunnen worden verkocht

leau
cest la vie ça ne ne vend pas

Agua
es vida, no sevende

El
agua es vida, no una mercancia

El-mâu
hayatun lâ yübeu (arapça bilen ark.örenildi.)

awa we_iya,nêna
rotene!

psir
psewnig psen leitep)

ve
hayk1rmalar1 Suyun Ticarile_tirilmesine Kar_1 Platform benzeri dayan1_mac1
yap1larda biraraya getirmeliyiz.

Gaye
gereken emei ve enerjiyi gösterdi, ama f1r1ndan yeni ç1kan çal1_may1 heyecanla
sahiplenerek yaz s1ca1nda çal1_may1 evine konuk eden sevgili Serap Kurta ve
bu konuk etme halini destekleyen SAV1n bile_enlerine çok ama çok te_ekkürler.
SAV bu dizide sadece kitap ç1karm1yor, ayn1 zamanda ya_am ortam1n1 tahrip eden,
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tahrip etmek için enzimler yayan kemirgenlere kar_1 ç1k1_a omuz veriyor, destek
veriyor.

Fuat Ercan

{tab=BEYZA USTUN}

Bu
kitap bir yans1; suyun ve doan1n derinliklerine sizi de alacak olan
mücadelenin ara_t1rmaya yans1s1.

Ya_am1n1n
büyük bir k1sm1nda emein sömürülmesine kar_1 mücadele eden bir aktivistin;
Türkiyedeki alt1n madeni i_letmecilerinin doaya sald1r1s1 ile ba_layan, suyun
metala_t1r1lma süreci ile younla_an doa tahribat1na kar_1 duru_u ile ara_t1rmac1
kimliine uzanan yolcuunun izlerini okuyacaks1n1z bu kitapta. Bir ba_ka deyi_le
sermayenin girdab1na giren emein, doan1n, suyun isyan1n1n mücadeleden ara_t1rmaya
dönü_en izdü_ümleri ile bulu_acaks1n1z sat1rlar aras1 yolculuunuzda.

Bu
kitap; suyun özgürlüü için mücadele eden dostumun, sevgili Gaye nin su üzerinde
oynanan oyunlar1 farkl1 aç1lardan
irdeleyi_ini sunuyor sizlere. Tarihsel yolculukla ba_layacak suyun tutuklan1_1n1
izleyeceksiniz. Suyun ve onu kucaklayan ekosistemin kapitalizmin k1skac1nda
kaybettikleri içinizi ac1tarak ula_acak sizlere.

Suyun
metala_t1r1lmas1, asl1nda, suyu toplayan, kalitesine ula_t1ran havzalar1n
metala_t1r1lmas1; su havzalar1n1n sanayile_meye aç1lmas1, havzalardaki
akarsulara, göllere at1ksu de_arjlar1na göz yumulmas1, havzalar1n plans1z ve
kontrolsuz yerle_ime aç1lmas1 ile birlikte deerlendirildiinde, ayn1 tarihte
temelleri at1lan kamu-_irket i_birliinin de metala_t1r1lma kararlar1n1n
sürecini nas1l etkiledii ortaya ç1kmaktad1r. 1992 Rio De Janerio ve Dublin de
ayr1 ayr1 yap1lan BM lere bal1 Çevre ve Su uralar1, iki temel strateji olan
sürdürülebilir kalk1nma stratejisinin çevre koruma stratejisi olarak kabulü
ve suyun piyasada fiyatland1r1labilir mal olarak kabulü ile suyu ve doay1
kapitalizmin pençesine teslim etmi_ ve bu stratejileri ya_ama geçiren
aktörlerin i_birlii de günümüze kadar sürmü_tür. Bu kabuller kirletme hakk1n1, kirleten öder
hakk1n1 beraberinde getirmi_, bu kararlar ile kalk1nma stratejileri kar_1s1nda
yenik dü_en doa giderek kirlenmeye ve kalitesini yitirmeye ba_lam1_t1r. 2000
li y1llara gelindiinde ise k1tla_ma argümanlar1 ile su kaynaklar1 al1n1r
sat1l1r (uzun erimde meta olarak kullan1m hakk1 devredilir) olmaya ba_lam1_t1r.

Suyun
ticarile_tirilmesi sürecini okuduunuzda elinizdeki kitab1n bir ara_t1rma olduu
gerçei; suyun ve topra1n dier metalardan fark1n1, tüketildikçe yenilenemez
olu_unu kavratacak önce. Ve giderek daha çok doan1n parças1 olduunuzu
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hissedecek ve giderek daha çok korumak isteyeceksiniz hiç yok edilemeyecek gibi
yan1ba_1n1zda ço_an akarsular1n1z1.

Sevgili
Gayenin kimliinde suyu ve doay1 koruyacak tüm dostlara, aktivistlere, ara_t1rmac1lara
sayg1lar1mla
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