SU KOMŞULUĞU
İnsan hayatındaki önemi tartışılamayan su, maalesef kısıtlı kaynaklardan
sağlanmaktadır. Bu kaynakların en önemlisi olan akarsular doğdukları ülkelerde
denize karıştığı gibi bazen de birkaç ülkeden geçerek denize karışmaktadır. Bu da
bize sınır komşuluğunun yanında su komşuluğunun da varlığını ispat eder.
Ülkeleri yöneten insanların dünya görüşleri ne olursa olsun, dinleri, dilleri, para
birimleri ne olursa olsun “Su” hiçbir sınır tanımıyor. Atalarımızın dediği gibi “yolunu
buluyor”. Buluyor bulmasına da, bazen su komşuların arasını açıyor. Örneğin ben
televizyon ve gazetelerde şu sıkıcı haberleri sık sık görüyorum!
“Üçüncü Dünya Savaşı Su Yüzünden Çıkacak!...”
Ne kadar acı değil mi? Hayatın kaynağı tanımına layık görülen su bir ölüm
sebebi olarak anılıyor aynı zamanda. Ne büyük bir tezat!
Fakat ben hayata olumlu bakanlardanım. Umudumu hiç yitirmedim. Her şeyin
gün geçtikçe daha iyiye gideceğine inanıyorum. Çünkü birçok ülkede su gönüllüleri,
çevre gönüllüleri etkin şekilde çalışıyorlar. Su komşuları su problemlerini çözmek için
su uzmanlarını, su elçilerini gönderiyorlar birbirlerine. Sorunları birlikte aşıp su
kardeşi olma yolunda ilerliyorlar. Okul derslerimizde su ile ilgili konular işleniyor.
Hatta öğretmenlerimiz bize suyumuzu bilinçli kullanmamız konusunda dersler
anlatıyorlar. Dünyada ana faaliyet konusu “su” olan devlet kurumları her geçen gün
daha önemli konuma geliyor. Su komşuları kendi su kurumları arasında bilgi
paylaşımı yaparak su dayanışmasının en güzel örneklerini veriyorlar. Çünkü herkes
bu çalışmalardan sağlanacak faydanın hem kendi toplumlarına hem de su
komşularına yarar sağlayacağından emin. Ama bu konudaki en ilginç örnek yine bize
ait. Yani en azından benim için öyle. Ülkemizin Afrika kıtasında su aradığını duyunca
o kadar şaşırdım ki, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ülkemle Afrika ile başlattığı
bu su kardeşliği için bir kez daha gurur duydum.
Yazımı babamın çok sık söylediği bir sözle bitirmek istiyorum:
-

Eğer insanlar evlerine gelen suyun hangi zorluklarla geldiğini bilseler, bir
damlasını bile israf etmezlerdi.

Su üzerine çalışan herkese saygılarımı sunuyorum ve gelecek nesillere
sağlıklı su sağlamak için çalışan Ülkelere yaptıkları çalışmalar için dayanışmaları için
su kardeşi olabildikleri için Dünya adına teşekkür ediyorum.
Dilerim su adına yapılan tüm güzel işler su gibi aksın ve yolunu bulsun. Su için
çalışan herkes aziz olsun.
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