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Türkiye’de ve dünyanın çeșitli 
ülkelerinde suyun ticarilești-
rilmesine karșı mücadeleler 

yürüten örgütler, Mart 2009’da İstan-
bul’da yapılacak olan 5. Dünya Su 
Forumu’na karșı eylem ve etkinlikleri 
ortaklaștırmak üzere 8-10 Kasım 2008 
tarihinde İstanbul’da bir araya geldiler. 
Toplantının ardından yayımlanan so-
nuç bildirgesinde, “Toplumsal yașamın 
ayrılmaz bir bileșeni olarak su, kapita-
list devletler de dahil olmak üzere hiç 
kimsenin ya da kurumun mülkiyetine 
terk edilemez” saptamasıyla suyu 
ticarileștirme politikalarına ve Dünya 
Su Forumu’na karșı çıkıldı. 

Bildirgede, suyun insanlığın da parçası 
olduğu ve doğaya ait olduğuna dikkat 
çekilerek, suyun nasıl ve hangi koșullar 
altında kullanılacağının “yașam” teme-
liyle belirlenmesi gerektiği anlatıldı. 
Bu çerçevede “seçilmișler, özel çıkar 
sahipleri ya da suyu sermaye birikimi 
için talep edenler” tarafından suyun 
kullanımının belirlenmesine itiraz 
edildi. Bu konuda hak ve söz sahibi 
olanların, suyu satılabilir bir mal ola-
rak görenlerin değil, suyu beslenme, 
temizlik ve hijyen gibi temel yașamsal 
ihtiyaçları için talep edenlerin olduğu 
vurgulandı. 

Bildirgede, 5. Dünya Su Forumu için 
Türkiye’nin Hükümeti’nin milyonlarca 
Euro kaynak ayırmasına yönelik itiraz 
da șöyle ortaya konuldu: 

“Bütün dünyanın derin ve etkilerinin 
yıllarca devam edeceği belirtilen 
bir ekonomik bunalımdan geçtiği 
bugünlerde, Türkiye Hükümeti’nin 
Mart 2009’da yapılacak 5. Dünya 
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Bildirgede, mücadele bașlıkları da 
șöyle ortaya konuldu: 

“-Suya erișimi olmayan halkların 
yıllardır çekmekte olduğu insanlık 
dıșı uygulamalara son vermek için, 
doğaya zarar vermeyen teknoloji ve 
bulușların uygulamaya konması 
için mücadele edeceğiz. 
-Bütün su havzalarının koruma 
altına alınması ve mevcut havza 
ișgallerine son verilmesi için ça-
lıșacağız.
-Yașamlarını geçimlik tarım yaparak 
sürdüren küçük çiftçilerin, sulama 
kanallarına takılan kontör bedelleri 
altında bir kez daha ezilmesine 
seyirci kalmayacağız. Akarsuları, 
gölleri, göletleri șirketlere teslim 
ederek, sadece parası olan çiftçi-
lerin suya erișimine neden olacak 
olan su özelleștirmelerine göz 
yummayacağız.
-Suya ulașamayanların, ‘sizi suya 
kavușturacağız’ benzeri söylem-
lerle aldatılmalarına izin verme-
yeceğiz. Dünya Su Forumu’nun 
tek derdinin suyun bir piyasa malı 
haline getirilmesi olduğu gerçeğini 
halklarla paylașacağız.
-Belediyelerin su hizmetlerinde 
görevli ücretlilerin ișsizleștirilme-
sine ve güvencesizleștirilmesine 
karșı, ortak örgütlenmeler yoluyla 
mücadele edeceğiz. 
-Suyun ticarileșmesi sonucunda 
toplumsal ölçekte artacak zehir-
lenme, bebek ölümleri, salgın has-
talıklar ve sakat doğumlar benzeri 
sağlık riskini önlemek amacıyla, 
ticarileșme sürecini bizden önce 
yașayan ülkelerin örneklerini daha 
yakından izleyecek, gecikmeden 
toplumla paylașacağız.” <<

Su Forumu toplantıları için 17.5 
milyon Euro bütçe ayırmasını kabul 
etmiyor, bunu düzenleyen yasanın 
derhal iptal edilmesi için sonuna 
kadar mücadele edeceğimizi du-
yuruyoruz. Dünya Su Forumu gibi, 
sadece kapitalist sınıfın yararına 
olan faaliyetlerin bedelinin halklara 
ödettirilmesini reddediyoruz.” 

Suyun ticarileștirilmesine hizmet eden 
ve “kullanan-kirleten öder” ilkesine da-
yanan politikaların doğayı korumasının 
mümkün olmadığı belirtilen bildirgede, 
“sermayeyi kollayan, ama canlıların 
suya erișimini sınırlayan” politikaların 
kabul edilmediği kaydedildi. Kontörlü 
su sayaçları ve suyun maliyetini așan 
fiyatlarla topluma verilmesinin de kabul 
edilemez olduğu vurgulanan açıkla-
mada, “Çünkü yașam için gereken su 
ticari bir mal değil, bir haktır” denildi. 
Suyun bir hak olduğunu, ancak bu 
hakkın kullanılabilir olması için mali-
yetin halklara yüklenmesi gerektiğini 
öne süren Dünya Su Forumu’na da 
bildirgede șöyle seslenildi: 

“Bașta su olmak üzere toplumsal 
emeğin ürünlerini, karșılanmayan 
tek bir ihtiyaç kalmayacak bir șe-
kilde dağıtmayı bilmiyorsanız, bu 
iși bilenlere, yani bütün zenginlikleri 
üreten emeğe bırakın.” 

Suyun ve enerjinin ticarileștirilmesi 
amacıyla kurulan ve kurulacak olan 
tüm barajlara karșı olunduğu ifade 
edilen bildirgede, ortak toplumsal 
kültürel mirasın vazgeçilmez mirası 
olan Munzur, Hasankeyf ve Karadeniz 
bölgeleri ile ilgili projelerin de durdurul-
ması için mücadelenin sürdürüleceği 
bildirildi. 


