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Günümüz Irak topraklarındaki antik Lagaş kentini yönetmiş olan Enannatum tarafından aktarıldığına 

göre 4 500 yıl önce Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgede su savaşı yapılmıştı; nedeni de 

bekleneceği üzere suyun paylaşımı kavgasıydı [1].  Diğer bir kaynakta aktarıldığına göre de Batı Asya 

bölgesinde M.Ö. 2 500 yıllarında Sümer Devleti’inin Güney Mezopotamya’daki önemli kentlerinden 

olan Lagaş Kralı Urlama tarafından kanallar yoluyla Umma Kent Devleti’nin suyunun yolunu 

değiştirmesinin yarattığı sorundan, bu nehirlerin yanlış uygulamalar ve aşırı kullanım sonucu çok 

yıllık kuraklık dönemlerinde yararsızlaştığını gösteren bazı kanıtların bulunduğundan da söz edilmiştir 

[2]. Antik dönemin çok önemli bir uygarlığı olan Mısır ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgiler 

bulunmaktadır [3]. M.Ö. 2 200 yıllarında Kuzey ve Doğu Afrika’da 200 yıl kadar hüküm süren 

şiddetli kuraklığın Nil’in taşma rutinini 50 yıl kadar süreyle durdurarak nüfusun açlıktan kırılmasına 

neden olduğu ve kaosun yönetim değişikliğine yol açtığının kayıtlara geçtiği bilinmektedir. Yeni 

yönetimin gücünü Nil’in yıllık taşma tahmini üzerinden yürütülen politikalarından aldığı da 

aktarılmaktadır. M.Ö.8 500 ile 5 000 arasında munson yağmurlarının yılda 100 mm.ye ulaşan yağışla 

kuzey Sahra’ya ulaşarak savanın varlığını sürdürmesi sayesinde avcı-toplayıcı toplulukların varlığını 

sağladığı gibi zamanla yerleşik düzene geçebilmelerini sağladığı da eklenmiştir. M.Ö 7 000 cıvarında 

buzul çağının etkilerinin azalmaya başladığı dönemde yağışların kuzeye kaymasıyla Sahra ve Kuzey 

Afrika’daki yağış zayıflamasının yanında yerleşik düzendeki tarım ve besicilik etkinlikleri sonucu 

peyzajın değişimiyle çölleştirmenin katkısının başladığına dikkat çekilmiştir. Toprağın nemi koruma 

özelliğini de yitirmesi ve bitki örtüsünün zayıflaması kısırdöngüsüyle birkaç asırda çölleşmenin 

tamamlandığı ve M.Ö. 2 000 cıvarında bugünkü halini aldığı belirtilmiştir. Organik maddesini 

kaybederek beyazlaşan toprağın ısı ışınlarını yansıtarak havayı ısıtmasıyla havanın bağıl nem oranını 

düşürerek yağış şansını azalttığı için çölleşme kısırdöngüsünün ivme kazanmasının önemi 

vurgulanmıştır. M.Ö. 1 000 yıllarında Sahra’daki göllerin hepsinin kuruduğunun belirlenmiş olduğu 

aktarılmıştır. Bunun sonucunda da göç etmek zorunda kalan toplulukların Nil kıyılarında Antik Mısır 

uygarlığını yarattıkları düşüncesi benimsenmektedir.  

Sonuç olarak bu kaynakta 1970’lerden bu yana Sahra’nın doğusundaki bölgedeki 1 500 noktada 

sürdürülmüş olan ayrıntılı araştırmaların makro ve mikro düzeydeki iklimsel değişimlerin ekolojik 

olduğu kadar sosyolojik etkisiyle olan değişiklikleri gözleme olanağı sunduğu için pek çok değerli 

bilgiyi farklı şekillerde değerlendirme fırsatı yaratmış olduğu vurgulanmıştır. Örneğin çölleşme ve 

göçlerin etkisiyle yerli tarım bitkileri yanında veya yerine kuzeyden Asya kökenli ürün bitkilerinin 

kültüre alındığının saptandığı bilgisine yer verilmiştir. Antik Mısır Devlet’inin çok hızlı olan çöküş 

döneminin de Nil’in rutin olan taşma olayının 20-30 yıl süreyle durmasının yarattığı kıtlığa bağlanmış 

olduğu aktarılarak Mısır’ın kuzey kısmının terk edilmesiyle tamamlandığı eklenmiştir. M.S.967 

yılında da 2 yıl içinde aynı nedenle o zamanki başkent olan Fustat’da yaklaşık 600, 000 kişinin 

açlıktan öldüğünün tahmin edildiği, benzeri kuraklıkların 971-2 ve 1201 ve 2’de tekrarlanmasının 

bölgenin kırılganlığını kesinleştirdiği belirtilmiştir.  Bugün de yerleşim birimi olan Faiyum’da 70 m. 

Derinliğindeki gölün kuruması gibi önemli değişikliklerin Etiyopya ve Doğu Afrika’da da yağış 

azalmasına, hatta Güney Doğu Avrupa’da kuraklaşma, İzlanda’da arktik vejetasyona geçiş, Birleşik 

Krallık’ta nemin artışıyla meşeliklerin yeniden ortaya çıkışı gibi dönüşümler, Batı Tibet’te kurak 

dönemlerin belirmesiyle çakıştığının gözlemlenmiş olduğu aktarılmıştır. Aynı kaynakta Nil Deltası 

sedimanlarındaki o döneme ait kömürleşmiş odun ve polen örneklerinin analiziyle Antik Mısır 

Krallığı’nın iklimin değişimi ve kuraklık, açlık etkisiyle çöktüğünü kesinleştirdiği bildirilmiş; diğer 

bazı araştırmalardaki analizlerin de kısa süre olsa da etkili olan soğumanın o dönemde atmosfer 

sirkülasyonunu değiştirmesinin Tibet’ten İtalya’ya kadar yağış rejimlerini değiştirdiğini gösterdiği 

eklenmiştir. 

Tarihsel değerlendirmelere dayanarak günümüz açısından da risk analizi yapılmış, iklim değişimi 

sonucunda uzun süreli kurak dönemler yanında aşırı kullanım ve israf ile zorlanan akarsuların 
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kuruması, Suriye ve Irak ile İran’ın Türkiye ile ilişkilerinin Fırat ve Dicle’nin önemi nedeniyle, Mısır 

ile Sudan ve Habeşistan ilişkilerinin de Nil nedeniyle bozulması tehlikesine dikkat çekilmiştir. Ürdün 

ve Filistin ile İsrail’in ilişkilerinin de genel siyasi sorunlarına ek olarak azalmakta olan suyun 

paylaşımı nedeniyle tehlike arz edeceği öngörüsüne yer verilmiştir. Günümüzde uydular aracılığıyla 

izlenen iklim ve su ile ilgili verilerin Fırat ve Dicle Havzası’ndaki su kaybının diğer tüm bölgelerden 

yüksek oluşunun taşıdığı siyasi risklere dikkat çekilmiştir.  

Daha 1998 yılında Greenpeace sponsorluğunda yayınladığı İklim Değişimi ve Akdeniz Bölgesi  

başlığını taşıyan kitapta özet olarak şu bilgi, değerlendirme ve öngörülere yer verilmiştir. “İklim 

Değişikliği ve Akdeniz Havzası IPCC, UNEP-Akdeniz Eylem Planı, A.B.-MEDALUS 

araştırmalarının derlendiği metinde doksanların başlarında küresel ısınmanın katkısıyla şiddetlenen 

kuraklıkların kalkınma çabalarının sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına yol açtığı, araştırmaların 

çölleşmenin hızlanacağını, su sıkıntısını arttıracağı gibi halk sağlığı, tarım, ekosistemler ve 

ekonomileri zorlayacağını gösterdiği, en çok da K. Afrika ile Doğu Akdeniz’in etkileneceği 

bildirilmiştir [4].  

Projeksiyonların küresel ortalamadaki 1°C artış karşılığında havzanın 0.7-1.6°C, 2020’lere kadar da 

1.4-2.6°C ısınacağı, yaz kuraklıklarının şiddetleneceği bildirilmiş, Türkiye’nin 38-42° arasındaki riskli 

bölgede olduğu vurgulanmıştır.  Isınma ve evapotranspirasyon (topraktan buharlaşma ve bitki 

terlemesi) artışıyla kuraklaşmanın artacağı, arazi kullanımındaki yanlışlıklarla da erozyon, tuzlanma 

ve çoraklaşma etkilerinin çölleşmeyi tersinmez şekilde hızlandıracağı, bitki hastalıkları salgınlarının 

artışıyla verimliliğin daha da düşeceği uyarısında bulunulmuştur. İspanya ve Yunanistan’da 2050 

yılına kadar mısır üretiminin sıfırlanacağının hesaplanmakta olduğu bildirilmiştir. G.Avrupa ve 

Türkiye’de yazları bağıl nemin %15-25 oranında düşüşüyle su döngüsünün bozulacağı, çölleşmenin 

kuzeye ilerleyeceği, yıllık yağış ortalamalarının %1.5-7.3 azalacağı, Doğu Anadolu’nun en çok 

etkilenen bölgeler arasında olacağı, kışları %10’a kadar artışa karşın yazın %10-15 azalışı öngörüsüne 

yer verilmiştir.  

Toprak nemi azalışının G. Avrupa ve Türkiye’de %15-25 yağış/evapotranspirasyon oranının 

azalışıyla beraber %20-45 oranındaki kurak dönem uzamalarının çölleşmeyi arttıracağını 

vurgulanmıştır. Fırtına, sağanak, aşırı sıcak dönem sıklığı artışıyla da su rezervlerinin akılcı 

kullanımının öneminin artacağı ve âcilen radikal değişikliklere gerek duyulduğu vurgulanmış, iklim 

değişimine uyum çabalarının su ekonomisi sağladığı gibi katma değeri yüksek ürünlere yönelme gibi 

ekonomik yöntemleri içermesi gerektiğinin altı çizilmiştir. İklimdeki değişim üzerine 2002 yılında 

yayınladıkları makalede bir Türk araştırıcı grubu da benzeri sonuçlara ulaşmışlardır [5]. İklim 

değişimlerini, yağış rejimlerini bölgeler, gece ve gündüz sıcaklıklarındaki değişimler, kentleşmenin 

etkileri düzeyinde irdelemişlerdir. 

Gene 2002 yılında Johanesburg’da gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 

sunulan bir bildirinin başlığı “Mavi Altın, Su” idi [6]. Buna karşın karşın aradan geçen sürede suyla 

ilgili çok sayıdaki sorunların çözümü için küresel ölçekte pek fazla bir şey yapıldığı söylenemez.  

Aynı yıl Avrupa Komisyonu (EC) üye ülkelerde şiddetlenen kuraklık etkilerini azaltmak için yeraltı su 

kaynaklarının optimal kullanımını da içeren 389 sayfalık bir tartışma ve değerlendirme kitabı 

yayınlamış, 1997’de kurulmuş olan Avrupa Agronomi Derneği de (ESA-Eur. Soc. for Agronomy) 

kuraklaşma ile ilgili sorunlara Gündem 21 çerçevesinde yaklaşarak sürdürülebilir arazi kullanımında 

karbon sekastrasyonu ve toprak ıslahı ile ılıman iklim agroforestrisi gibi ekolojik uygulamaları da 

içeren uluslar arası çalıştayda çözümleri tartışarak COP-6 programına almıştır [7]. 

Sorunu ciddiye alan komşumuz Bulgaristan’ın aynı yıllarda kuraklık ve etkileriyle ilgili olarak 

gerçekleştirdiği araştırmaların editöryel şekilde kitaplaştırılacak düzeye ulaşmış olması ve 2018’de de 

gene uluslar arası olarak ve güncellenerek ikinci baskısını yapması dikkat çekicidir [8;8a]. Bu 

kaynakta önemli konu olarak küresel boyutlu değişimlerin insanlarla karşılıklı etkileşimlerin ele 

alındığı ve günümüz toplumunun küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliklerine ve özellikle 

kuraklığa karşı geliştirecekleri tepkilerin irdelenmesine çalışıldığı belirtilmiştir. Ülkenin özellikle 
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etkilendiği 1982 -1994 yılları arasında gerçekleşip son iki yılında pik noktasına ulaşan kurak 

dönemden ders alınarak, 1990 yılında Penn Eyaleti Tümleşik Bölgesel Değerlendirme ve Bulgar 

Bilimler Akademisi işbirliğiyle, bu uzun kurak dönemin incelenmesi ve geleceğe yönelik iklim ve 

etkilerinin projeksiyonunun yapılmasına çalışıldığı aktarılmıştır. Kitabın bu disiplinlerarası 

çalışmaların ürünü olduğu ve ilerideki daha şiddetli olabilecek kuraklıklara hazırlık için modelleme 

yapılmasına altyapı sağlama amacının güdüldüğü bir belirtilmiş, 1989’da başlayan dönemin ancak 

tarım ve sanayideki su tüketimini kısarak atlatılabilmesinden ders alındığı, kısıtlamalara karşın 

Sofya’nın su rezervinin dip düzeye inmiş olmasının korkutucu olduğu eklenmiştir. 

Küresel ısınmanın yaratacağı iklim değişimi senaryolarının değerlendirilmesiyle çok daha etkili 

kuraklıkların etkilerine hazırlanılması gereğini ortaya koyduğu için sürdürülebilirlikle ilgili olan 

projenin uluslararası düzeye çıkartılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Kuraklık olayını ayrıntılı 

şekilde incelemek için başlamasına yol açan fiziksel, çevresel etmenler; hidrolojik ve biyoekolojik 

gelişmeler ve sonuçları, insana etkisiyle doğan iklimsel ve değişimler ve dolaylı çevresel, biyofiziksel 

sonuçları; son olarak da etkilenen nüfusun, yönetimlerin tepkilerinin, olayın krize dönüşümünün, 

sorumlu yöneticilere verilecek yönlendirici öneriler üzerinde yoğunlaşıldığı bildirilmiştir. Bu 

çerçevede kuraklığın Avrupa genelindeki meteorolojik koşullarla ilişkisinin, hidrolojik etkileri yanında 

su kalitesine etkilerinin de araştırıldığı, ekosistemler ve doğal ormanlar yanında plantasyonlarla tarım 

ve fauna üzerindeki etkilerinin incelendiği belirtilmiştir. Ayrıca toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik 

ile etik etkileri yanında sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği aktarılmıştır. 
 

Kitapta dikkat çekici bir husus da Bulgaristan’daki kuraklıkla ilgili bilimsel yayın referanslarının 1941 

yılına kadar uzanmasıdır.  
 

2015’te yayınlanan ve 2040’a kadar uzunca bir dönemde Ortadoğu’daki su sorunlarını ayrıntılı şekilde 

ele alan bir kaynaklar önemli bilgiler içermektedir [9, 9a]. Projeksiyonların, bekleneceği üzere, 

başlangıç yılında olduğu gibi ileriye dönük olarak da farklı hızlarda ve düzeylerde etkilenmelerin söz 

konusu olduğunu göstermesi, bazı toplumların çok daha fazla stress altında kalacağını göstermektedir. 

Bu tablonun da sosyal ve uluslararası gerilimlere neden olacağı, ya da gerilimleri arttıracağını tahmin 

etmek abartılı olmayacaktır. Nüfus artışı, kentleşme, gelişmiş ülkelerdeki tüketim normlarının 

çekiciliği, sanayileşme gereği gibi etkenlerle suya talebin artmasına neden olacaksa da bu talebin nasıl 

karşılanacağı meçhuldür. Günümüzde her konuda olduğu gibi su kaynaklarının dağılımı, verimliliği 

yanında tüketiminde de denge olmamasına karşılık küresel ısınmanın neden olacağı zorlayıcı 

koşulların şiddeti de çok dengesiz dağılmaktadır ve dağılacaktır: örneğin halen bir Amerikalı^nın 

ortalama su tüketiminin 680 lt., ve bir Etiyopyalı’nın tüketiminin 50 katı olduğu hesaplanmaktadır 

[10].   
 

Küresel ısınmayla değişecek olan iklimin kuraklık ve sel, taşkın olaylarını arttırdığı bilinmekte ise de 

Tokyo’dakine benzer önlemlerin gündemde olduğu söylenemez. İstanbul’daki Yerebatan Sarayı gibi 

Tokyo’da yağışlarla gelen suların depolanması yoluyla sel ve taşkın önleme yanında kurak 

dönemlerde yararlanma amacıyla 2015 yılında devasa bir yeraltı su rezervuarı kullanıma sunulmuştur 

[11].  
 

Ortadoğu’ya bakıldığında ise daha 1994 yılında bu konuda geniş kapsamlı ve ayrıntılı olan ve 559 

sayfalık bir kitap olarak yayınlanmış olan kongre düzenlendiği görülmektedir [12]. Çok kısaca 

özetlenerek aktarılırsa, nüfus artış hızını da değerlendirmeye alan bu kaynağa göre günümüzde kişi 

başına düşen m3 veya ton su miktarı ile suya bağımlılık oranları açısından Türkiye, Irak, İran, Suriye, 

Afganistan ve  Sudan > 1500 ile bölgenin iyice durumdaki ülkeleri arasında yer almakta, fakat Irak, 

Afganistan ve Sudan’ın ardından bu grup da ancak 4. sıradadır.  Diğer daha fakir grupta ise sırasıyla 

Lübnan, Kıbrıs, Cezayir, Fas, Mısır, Cezayir, Tunus, Oman ve Yemen, Ürdün, S. Arabistan, Libya, 

Katar, B.A. Emirlikleri gelmekte ve bu ülkeler su için dışa bağımlı bulunmaktadırlar. Yalnız 

Türkiye’deki kişi başına su miktarının su zengini ülkelerin %15’i kadar oluşu  göz önüne alındığında 

durumun parlak olmadığı belirtilerek nedeni küresel ısınmanın gündemde günümüzdeki kadar önemli 

yeri olmayışından dolayı bölgedeki nüfus artış hızının yüksek oluşuna bağlanmışsa da aşağıda 

değinileceği gibi gelecekle ilgili olarak küresel ısınmanın getireceği riskler ayrıca ele elınmıştır.  
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Gelişmiş ve gelişen ülkelerden kaynaklanan su kirletici ajan salımı sorununa dikkat çekilerek yalnızca 

ABD’in bu sorunu çözmek için 10 yılda 400 milyar $ kaynak ayırdığı belirtilmiştir. Uluslararası 

sularda bu sorunun çözümünü daha zor olacağı ve siyasi sonuçları olacağı açıktır. Su sıkıntısının 

yaratacağı etkilerden birinin de su fiyatlarındaki artış olacağı eklenmiştir. 

Türkiye’nin bölgedeki uluslararası su kaynakları olan Dicle ve Fırat sularından yararlanmak üzere 

devreye soktuğu Atatürk Barajı rezervuarını doldurmak amacıyla bir sure akışı kesmesinin yarattığı 

gerilimden söz edilmiştir. Her iki ülkenin de Türkiye’nin suyu politik baskı amacıyla kullanma 

olasılığının gerilim yarattığı bölgede İran, Irak, Kuveyt arasındaki savaşlarda su toplama, depolama ve 

temizleme tesislerinin hedef olarak seçilmesinin etkileri üzerinde durulmuştur. Özal döneminde 

Türkiye’nin Suriye’deki Kürt grupların ülkesindeki etkinliklerini kırmak amacıyla komşusuna su 

akışını kesmekle tehdit ettiği de anımsatılmıştır. 1975’ten sonra Türkiye^nin baraj hamlesi sonucu 

olarak Suriye’ye verilen suyun %40, Irak’a giden miktarın da %80 azalışına vurgu yapılarak Irak 

Çiftçi Derneği verilerine göre ülkenin tarımsal arazilerinin yarısını oluşturan 124 milyon ha. toprağın 

üretim dışı kaldığı vurgulanmıştır. Bu arada A.B. Komisyonu’nun 2005 yılındaki İlerleme Raporu 

Strateji Belgesi’nde Fırat ve Dicle sularının yönetiminin İsrail de dahil olmak üzere yararlanma 

açısından taraf olan ülkelerden oluşacak bir kurula bırakılmasının önerilmiş olduğunu da anımsamak 

gerekir [13].  

Bu tür su kaynaklarının paylaşımıyla ilgili gerilimlerin demografik, tarımsal ve ekonomik sorunlara ek 

olarak “sera etkisi” nedeniyle gelecekteki artış riskinin artık değerlendirmeye katılması gerektiği de 

vurgulanmıştır. Kurak bölgelerin taşıyabileceği nüfusun sınırlılığına karşın doğal ve göçlerle daha 

kalabalıklaşması yanında  daha da kuraklaşmasının yaratacağı gerilimlere dikkat çekilmiştir. İsrail ve işgal 

ettiği topraklar, Ürdün ve Suriye örnek verilmiş; İsrail’in nüfus artışı projeksiyonu değerlendirildiğinde 

sulu tarımda kısıtlamaya gitmesi, hatta tümüyle vaz geçmesi riskine dikkat çekilmiştir [12]. 

 

Savaşın başladığı yıllarda da gündeme gelmiş olup tartışmaların sürdüğü bir konu olan Suriye iç 

savaşının başlamasında süreli ve şiddetli kuraklığın etkisi hakkında 2019 yılında yayınlanan bir 

araştırmada ülkede 500 yılda bir tekrarladığı düşünülen kuraklığın yaşanmasının gerilimleri arttırarak 

iç göçleri tetiklemek suretiyle etkili olduğu sonucuna varılmıştır [14]. Sonuç olarak bu tablo Dünya 

Kaynakları Enstitüsü’nün de (WRI) belirttiği gibi küresel ısınma sonucu olan gibi bazı yerlerin daha 

sıcak ve/veya kurak, bazı bölgelerin daha nemli ve/veya şiddetli yağışlı olması sonucunda bölge 

halklarının daha büyük risk altında oldukları ve olacakları değerlendirmesine uygundur [15]. Aynı 

örgüt küresel ölçekteki değerlendirmelerin karar vericiler için yeterli olmayacağından yola çıkarak 

2015 yılında 2015-2040 dönemini kapsayan ve ülkeler bazındaki su stresi projeksiyon verilerini sunan 

rapor da yayınlamıştır [16]; önemi nedeniyle 2010 yılında ilk olarak IPCC (Uluslar arası İklim 

Değişimi Paneli) tarafından yayınlanıp 2019’da da “30. yılında iklim modellemesinin neresindeyiz” 

başlığı ile genel değerlendirmesinin yapıldığı [17] modellemelerin önemi açıktır. Bu modellerin 

iklimin sosyoekonomik etkilerini de içermesi karar vericiler, plancılar ve STÖ’ler ile tüm ilgili 

taraflara yararlı olacağı kesindir. Örneğin WRI 167 ülkenin hem 2015, hem de 2020, 30 ve 40 

yıllarındaki su stresi düzeyini gerek rekabet, gerekse yüzey suyu azalışı açısından değerlendirmiş ve 

33 ülkenin 2040’ta çok baskı altında kalacağını öngörmüştür. Şili, Estonya, Namibya, Botswana gibi 

uzak coğrafyalardan ülkelerin de yer aldığı çok etkilenecek 33 ülkenin 14’ünün Ortadoğu ülkeleri 

olmasına dikkat çekilerek toplumların günlük ve iş yaşamı ile çiftçilik gibi temel özellikleri açısından   

Zorlayıcı Koşulları Olan Bölge şeklinde ele alınmıştır. Bu 14 ülkenin dokuzu 5.0’lik skalada 5.0 

değeri verilen en kötü durumdaki ülkeler olan Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, 

İsrail, Suudi Arabistan, Umman ve Lübnan olarak sıralanmıştır. Bu ülkelerin toplandığı bölgenin uzun 

süredir yer altı suları ve tuzdan arındırılmış deniz suyu tükettikleri gibi politik açıdan da kararsız 

durumda oldukları için çok zor durumda kalacakları eklenmiştir.  

Bu derecede risk altında olarak değerlendirilmemiş olan Suriye’de iç savaşı tetikleyen etmenler 

arasında kuraklığın oluşu değişken iklim koşulları yanında kronikleşmiş olan yanlış su yönetimi 

nedeniyle 1.5 milyon kadar çiftçi, hayvancı ve maraba ailelerinin kent ve kazalara göçüne yol açması 

olarak yorumlanmıştır. On yıllara dayanan İsrail, Filistin geriliminde önemli bir yere sahip olan su 

paylaşımı sorunu yanında Suudi Arabistan’ın 2016 yılından sonra susuz kalma korkusu nedeniyle 
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tarım ürünleri açısından tümüyle dış alıma bağlı hale gelişi gibi su ile bağlantılı gelişmelerin CIA 

tarafından devletlerin otoritesini etkileyebilecek ve ABD ile ilişkileri koparabilecek değişim risklerini 

taşıdığı şeklinde değerlendirildiği anımsatılmıştır. 

İran ve Suriye’nin de Fırat ve Dicle’yi besleyen akarsular üzerinde yaptığı barajların etkisiyle azalan 

debinin Basra Körfezi’nde tuzlu suyun  Şat-ül-Arap’ta nehirlerin birleştiği noktada tuzlu suyun 

karışmasına neden olduğu anımsatılmıştır. Bu noktanın güneyinde yer alan ve Cennet Bahçeleri olarak 

bilinen verimli tarım arazilerinin terk edilmek zorunda kalınmasına neden olduğunda Irak Devleti’nin 

hiçbir şey yapamadığına dikkat çekilmiştir. Benzer şekilde, İsrail’in Filistin halkının yararlanmasını 

önlemek için inşa ettiği ve Ürdün Nehri’ni çamur akıntısına çeviren Ulusal Su Taşıma Kanalı’nın Lut 

Gölü’nün su düzeyinin, kuraklığın da etkisiyle, hızla azalmasına neden olduğu anımsatılmış, Ürdün ile 

Suriye’de inşa edilen barajların da katkısıyla nehrin debisinin %90 oranında azaldığı belirtilmiştir. 

Dünya Bankası verilerine göre de İsrail’in Batı Şeria akiferlerinin %87’ini kullanıp Filistin halkına 

%13’ünü bırakması örneği verilmiştir. Bu durumun da Filistin’de kişi başına düşen su miktarını 

DSÖ’ünün standardı olan günde 100 lt. su hakkının altında olan 75 lt.ye düşürdüğü belirtilmiştir. 

Mavi ve Beyaz Nil’in Etiyopya ve Uganda’dan çıkıp Sudan’ın başkenti Hartum’da birleşmesiyle 

oluşan ve 10 Afrika ülkesinden geçen, Mısır’ın su ve tarımının ana ögesi olan, Nil Nehri’nin suyunun 

da barajlar yanında kuraklık nedeniyle yıllardır düşüyor oluşunun taşıdığı risklerin büyüklüğü de 

vurgulanmıştır. Etiyopya’da inşa edilmekte olanve gerek elektrik, gerekse sulama işlevi taşıyacak olan 

barajın yarattığı gerilimin Mısır ve Etiyopya’nın barışçı yaklaşımıyla çözülmesi olasılığının güçlenmiş 

olmasının önemi üzerinde durulmuşsa da Afrika’da küresel ısınmanın yarattığı kuraklaşmanın 

baskısının çözümü zorlaştırmakta olduğu da göz ardı edilmemeli denmiştir. 

Su ile ilgili sorunların ABD, Çin ve Hindistan gibi uluslar arası arenada ağırlığı yüksek olan ülkeleri 

de kendi özel durumları nedeniyle etkiliyor oluşunun yaratacağı yan etkilere de dikkat çekilmiştir. 

Güneybatı ABD, Çin’de Ningksia Eyaleti’de 2040’a kadar su sorununun %40-70 oranında 

büyüyebileceği öngörüsü dile getirilmiştir. Hindistan’ın yıllık su stresinde 13. oluşunun tarımdaki 

israfla ilgili olması yanında yıllık yağış rejiminin ve sıcaklığın etkisinin hidrolojik çevrimi, yenilenir 

kaynağın tüketime yetmeyişiyle bozmasının  neden olduğu Temel Su Stresinin varlığı yer altı suyu 

pompalama masraflarına katlanamayan çiftçi intiharlarına neden olmaktadır. Uzun erimde 

Himalayalar’daki buzulların beslediği akarsuların yetersiz kalması riski de söz konusudur.  Yani 

Ortadoğu yanında Hint Yarımadası, Avusturalya, Güney Afrika şiddetli kuraklık stresi altındadır, 

Avrupa’da da akarsuların derinliğinin rutin olan gemi taşımacılığını durduracak kadar azalması 

yadırganmamaktadır ama Ortadoğu’nun durumu farklıdır ve çok akılcı uygulamalara gerek 

duyulmasına karşın sosyopolitik ortamın bu tür uygulamaların gerçekleşmesine uygun olduğu 

söylenemez.  

Dünya Bankası tarafından da uzun süredir desteklenen, sistemlerin yenilenmesi yoluyla verimliliğinin 

arttırılması, teslimatının garantili oluşu gibi savlarla genel çözüm stratejisi olarak lanse edilen 

özelleştirmenin gerçekte kaynakları ele geçirerek suyun kalite-fiyat ilişkisini bozmak dışında bir 

etkisinin görülememiş olduğu belirtilerek yerilmiştir. Uluslar arası sermaye firmalarının bu destek 

stratejisinden yararlanarak Ortadoğu ve Güney Yarıküre’de birçok kaynağı ele geçirerek çıkar 

sağladığı belirtilmiştir. Bu gelişmenin somut örneklerinden birinin içme suyunun giderek büyüyen 

oranda ambalajlı su formunda tecimsel bir metaya dönüşmesidir denmiştir. Örnek olarak da 

Lübnan’da barajların varlığına, 60,000 yasa dışı kuyunun kullanımıyla yer altı sularının tüketilmesine 

karşın su sıkıntısının kronikleştiği ve özellikle Beyrut ve çevresinde halkın özel ellerdeki kaynaklar ve 

özellikle ambalajlı sulara bağımlı hale gelmesi verilmiştir. Çok uluslu firmaların ABD’den getirdikleri 

su ile pazarda büyük pay elde ettikleri gibi plastik kirliliğine de büyük katkıda bulundukları 

belirtilmiştir.  

Çözüm için gereken yatırım gücünün olmayışı, ya da altyapı yatırımlarının politik açıdan çekici 

gelmeyişi gibi nedenlerle kayıp kaçak sorununun çözümü, barajların özellikle sıcak yörelerde vahşi 

sulama ile çoraklaşmaya yol açması, erozyona karşı önlem yetersizliği gibi nedenlerle barajların kısa 

sürede siltle dolması, yer altı sularının kirlenmesi, giderek daha derine inme gereksiniminden sonra 
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tükenmeleri gibi bilinen sorunlara eğilinilmemekte oluşunun mevcut sorunların büyümesine yol 

açmasının tehlikesine dikkat çekilmiştir. 

Bu kaynakta B.M. tarafından 1997 yılında benimsenen ve gönüllü katılımı öngören Uluslar arası Sular 

Konvansiyonu’un su paylaşımı ve  ilgili sorunların çözümü ile ilgili prosedür önerileri Çin ve Türkiye, 

Hindistan ve Pakistan gibi Genel Kurul’da etkili ülkelerce benimsenmemiş oluşu eleştirilerek B.M. 

öngörülerine göre 2030 yılında insanlığın %40 oranında suya erişim sıkıntısına düşeceği 

anımsatılmıştır.   

YARARLANILAN  KAYNAKLAR 
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