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BU SAYIDA

İçme ve kullanma suyunun temini, atıksuların toplanması ve arıtımı, kır-
sal sulamaya ve sanayi kullanımına ne kadar su ayrılacağı, su yatırımlarının 
finansmanının nasıl sağlanacağı gibi su yönetimi konuları genellikle teknik 
konular olarak görülmesine rağmen bu hizmetlerin nasıl yönetilmesi gerek-
tiği özünde politik bir konudur. Pek çok ülkede suyun insan topluluklarının 
yanı sıra diğer canlı ve cansızların varlıklarını sürdürmelerindeki önemi ortaya 
çıktıkça, su yönetiminde kamusal çözüme dayalı politikaların geliştirilmesinin 
önü açılmıştır. Sanayi Devrimi sonrası Batı’daki bazı ülkelerin kentlerinde su 
hizmetleri özel şirketler tarafından sunulurken, ilerleyen dönemlerde halk sağ-
lığında görülen ciddi bozulmalar başta olmak üzere karşılaşılan önemli sorun-
lar suyun kamu hizmeti olarak verilmesi için girişimlerin yapılmasına neden 
olmuştur. Bu hizmet alanında günümüzde kamusal su arzı ve arıtma sistemleri 
dünya nüfusunun çok büyük bir bölümüne hizmet vermektedir. Dünyanın pek 
çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de su hizmetleri kamu tarafından sağ-
lanmaktadır.

Son dönemlerde ise hem kentsel, hem de kırsal su yönetiminde özel sektör 
katılımı içeren modellerin uygulamaları gündeme gelmektedir. Bu uygulama-
lar özellikle “su kıtlığı” ve “susuzluk” tehdidiyle piyasacı ideolojilere dayalı 
olarak ortaya konmaktadır. Özel sektörü su yönetiminin işleyişine ortak yap-
maya çalışan çeşitli politika ve reform önerilerinin temelinde su krizinin ancak 
suyun piyasa kuralları çerçevesinde yönetilmesi halinde ortadan kalkacağı 
iddiası bulunmaktadır. Bu iddia doğrultusunda birkaç on yıldır suyun metalaş-
tırılması ve piyasalaştırılmasına yönelik neoliberal politikalara küresel düzey-
de işlerlik kazandırılmaya çalışılmaktadır. Çeşitli ülkelerde gündeme getirilen 
reformlarla, önceden kamusal hizmet anlayışı etrafında büyük ölçüde merkezi 
düzeyde örgütlenmiş olan su yönetimi kurumsal yapılanmaları ya doğrudan 
ortadan kaldırılmak ya da bu kurumların işleyiş mantıkları dönüştürülmek 
istenmektedir. Bunun için küresel düzeyde çokuluslu su şirketlerinin desteğiy-
le girişimler, platformlar oluşturulmaktadır.

Suyun piyasalaştırılmasına işlerlik kazandırılması için önemli meşru-
luk zeminlerinden biri de Dünya Su Konseyi’nin düzenlediği Dünya Su 
Forumu’dur. Dünya Su Forumunun beşincisi 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da 
toplanmıştır. Ancak söz konusu işleyiş karşıt duruşları da harekete geçirerek 
alternatif forumların düzenlenmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda Dünya 
Su Forumu ve alternatiflerinin toplanmasının öncesinde çeşitli STK’lar tara-
fından hazırlanan raporlar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İstanbul’da 
yapılan Beşinci Dünya Su Forumu ve bu foruma alternatif olarak düzenlenen 
etkinlikler su yönetimi ve su politikalarını bir kez daha gündemin üst sıralarına 
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taşımıştır. Pek çok kimse tarafından da Dünya Su Forumu Türkiye’de başla-
tılacak yeni bir neoliberal su reformu dalgasının başlatıcısı/payandası olarak 
değerlendirilmiştir.

Su yönetiminin çeşitli boyutlarıyla tartışma gündeminde olduğu bu aşa-
mada dosya konumuzda neoliberal su politikalarını, su özelleştirmelerini, su 
hizmetlerinin karşılanmasına yönelik yönetsel, kurumsal ve hukuki yeniden 
yapılanmayı çeşitli boyutlarıyla inceleyen makalelere yer verilmiştir.

Dosyamız Aslı Yılmaz’ın, “Yeni Sağcı Su Politikası Kavramları” baş-
lığını taşıyan ufuk açıcı makalesiyle açılmaktadır. Yılmaz, bu makalesinde 
akademik dünya ve uygulamacılar açısından belki de en çok gereksinim duyu-
lan işlerden birini yapmakta; bir yandan su politikalarının belirlenmesinde 
rol oynayan aktörleri/özneleri sorgularken, diğer yandan söz konusu alanda 
kavram karmaşasının boyutunu gözler önüne sermektedir. Yazar kendi deyi-
şiyle “kim neyi desteklemekte, kim neyin karşısında yer almakta”yı değer-
lendirmektedir. Makalede su özelleştirmeleri açısından önemli bir örnek olan 
Bolivya’da yaşananlar da inceleme konusu yapılmaktadır.

Dosyanın ikinci makalesinin yazarı olan Gökhan Günaydın, “Suyun 
Piyasalaştırılması, Küresel Tarım – Su İlişkisi” adlı makalesinde suyun meta-
laştırılması ve özelleştirilmesinin meşrulaştırılmasında önemli bir dayanak 
olan suyun bir ‘hak’ değil ‘ihtiyaç’ olarak tanımlanması girişimlerini ortaya 
koymaktadır. Bu çerçevede suyun “ekonomik” bir mal olarak kabul edilmesin-
de uluslararası düzeyde aktörlerin ve konferansların işlevini ve rolünü de tartış-
maya açmaktadır. Günaydın, makalesinde, ayrıca küresel düzeydeki su-tarım 
ilişkilerini açlık sorunu, iklim değişikliği, biyoenerji gibi güncel başlıklarla 
ilişkili olarak ele almakta; su üzerinden ortaya konan yeni politikaların sonuç-
larını sadece gelişmiş ülkeler açısından değil azgelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkeler açısından da eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmektedir.

“Neoliberal Dönüşümün Etkisinde Tarımsal Sula(Ma)” başlıklı maka-
lesinde Hüsniye Akıllı, Türkiye’de devlet sulama işletmeciliğinden yerel 
ve özel sulama işletmeciliğine geçiş sürecini inceleme konusu yapmaktadır. 
Akıllı, makalesinde tarımsal sulama alanında izlenen neoliberal politikaların 
hangi stratejilerle uygulamaya sokulduğunun analizini mevzuat ve kurumsal 
raporlar üzerinden sulama hizmetinin hangi kurumlara devredildiğini ve veril-
mek istendiğini ortaya koyarak yapmakta; bu kapsamda önümüzdeki dönem-
de tarımsal sulama alanında gerçekleştirilmeye çalışılan dönüşümün yönüne 
yönelik önemli bazı tespitlerde bulunmaktadır.

Su yönetimi sorununun çeşitli boyutlarıyla ele alındığı bu dosyada Taylan 
Taşkın, “Osmanlı Sakalarından Modern Sakalara: Ticarileşen Damacana Sek-
törü” başlıklı makalesinde doğal kaynak su sektörüne yönelik yaşanan sorun-
ları incelemektedir. Bu kapsamda, Taşkın, bir yandan su yönetimi tarihini belli 
bir perspektifte ortaya koyarken, diğer yandan artık kentsel yaşamın ayrılmaz 
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bir parçası haline getirilmiş bulunan ambalajlı su sektöründe yaşanan rant ve 
pazar kavgasını ve bu kavga ekseninde ortaya konan ticarileştirme politikaları-
nı konunun kamu yönetimi boyutunu da ihmal etmeden analiz etmektedir. 

F. Eda Çelik, “ Su ve Atık Su Altyapı Yatırım Alanında Kamu Özel Ortak-
lığı Modeli” başlıklı makalesinde kamu özel ortaklığının sadece finansman 
açığını kapama aracı olduğu iddiasını kapitalizmin krizleri çerçevesinde tartış-
maktadır. Bu doğrultuda, Çelik, bir yandan su ve atıksu alanının dünya kapita-
list sisteminin kendini yeniden üretme dinamik ve politikaları doğrultusunda 
dönüştürüldüğünü ortaya koyarken, diğer yandan yürüttüğü tartışma eksenin-
de kamu özel ortaklıklarının basit bir finansman aracı olmanın çok ötesinde 
işlevleri olduğu sonucuna varmaktadır. 

Canan Karakaş Ulusoy tarafından kaleme alınan “Metropolitan Alan-
larda Su Yönetimi Sorunu: Ankara Örneği” başlıklı makaleyle dosya konusu 
tamamlanmaktadır. Bu makalede büyük kentlerde yaşanan suya erişim ve 
yönetim sorunu başta yönetim, siyaset ve mühendislik olmak üzere çeşitli 
boyutlarıyla ele alınmaktadır. Makalede ayrıca artık yerel bir örnek olmak-
tan çıkarak ulusal düzeyde bir ilgi ve tartışma konusuna dönüşmüş bulunan 
başkent Ankara’nın su yönetim sorunu örnek olay incelemesi olarak sunul-
maktadır.

Bu sayıda dosya konusu dışında, özel anlamı olan bir makaleye de yer 
verilmektedir. 23 Mayıs 2009’da yitirdiğimiz Ahmet Erhan Yüksek tarafın-
dan yazılarak dergiye gönderilmiş bulunan, MSY Yayın Kurulu tarafından da 
yayıma hazır hale getirilen “Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı” 
başlıklı makalenin ilgiyle okunacağını düşünüyoruz. Türk Kamu Yönetimi’nin 
yapısına ilişkin bazı önemli tespitler yapılan bu yazının yazarının hatırasını 
yücelteceğine de inanıyoruz. 

Memleket SiyasetYönetim dergisinin 10. sayısının dosyasında yer alan 
makalelerin ortak noktalarından biri, su yönetiminde uygulamaya konmaya 
çalışılan neoliberal projelerin eleştirisine odaklanmalarıdır. Yazarlar, su yöne-
timi alanında piyasacı yaklaşımın yönetişim anlayışını eleştirel bir şekilde 
değerlendirirken, olası alternatif açılımları da tartışma gündemine sunma ara-
yışını göstermektedirler. Türkiye’de neoliberal anlayış etrafında bir araya gel-
miş küresel platformların da desteğiyle su yönetiminin kuruluş ilkeleri piya-
sacı bir anlayış doğrultusunda dönüştürülürken bu sayının bu gidişi anlama, 
yorumlama ve sorgulama çabasında olanlara ışık tutmasını dileriz.
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