“ULUSLARARASI SU DAYANIŞMA YILI”
MAVİ ALTIN
Su; asil bir çığlık, asırlık bir çınar, lavları serinleten iksir, ulusları barıştıran ve
kaynaştıran sarsılmaz bir köprü… Bir annenin enginliği gibi kuşatıcı, birleştirici,
merhametli… Gemileri limana taşıdığı gibi ülkeleri de birbirine taşır, birleştirir,
kucaklaştırır. Tarih buna şahit ve kanıttır. Zira tarih su ile anlam bulmuştur.
Matematik, Kimya, Su Mühendisliği, Felsefe vb. bilimler suyun eteklerinde canlanıp
hayat bulmuşlardır.
Su denince her nedense aklıma hep bulutlar geliyor. O engin ve bereket yüklü
bulutlar… Belki de bu yüzden bulutların üzerindeyim ve bir damla su gibi
gökyüzünden yere inmek istiyorum. Yoksa çiçekler kurur, toprak çatlar, hayvanlar
hüngür hüngür ağlar, çocukların dilleri şişer yürekleri kavrulur ve medeniyetler harap
olur.
Suyun tarihi medeniyetin tarihidir. Her damlası altın hükmündedir. Bulutlardan
İnerken bir gelin gibi nazlı, bir melek kadar tatlı ve tebessümkârdır. Belki de
meleklerin evimize, şehrimize, ülkemize konukluğudur. Unutmamalıyız ki
misafirimizin kıymetini bilmez, güzelce ağırlamazsak küser giderler ve bir daha da
gelmezler. Öyleyse gelişen nüfusa bağlı olarak su yapılarının korunması su yapımı ile
ilgili toplumu yani bireyleri bilinçlendirerek zamanında ve yerinde önlem almalıyız ki
bu bağlamda diğer uluslarla ve uluslararası kuruluşlarla dayanışma, işbirliği içinde
olmak ve bu birlikteliklere ağırlık vermek bir gereklilikten öte artık bir zorunluluktur.
Nehirlere, ırmaklara, dağların bağrından dökülen akıntılara altın kelepçeler
vurulmazsa baharın yerini kuraklık, mutluluğun yerini felaket alabilir. İşte tam bu
yüzden ülkelerin işbirliğine ihtiyaç vardır ve tam bu noktada mühendislere çok iş
düşmektedir ki mühendisin altın kelepçesi taşkın korumadır, kanaldır, gölettir,
barajdır.
Su; hayatın başlangıcı, geleceğinde mavi altını… Hayatın özü, besin ve ilham
kaynağı… Medeniyetlerin etrafında kümelendiği, insanların yerleşik hayata geçmesini
sağlayan birleştirici, kaynaştırıcı en büyük güç… Ortak dillerin, ortak uygarlıkların
gelişmesine katkı sunan kutlu ve özgür bir elçi… Bundan olsa gerektir ki gökyüzüne
özenir su, her rengini taklit eder. Bunun gibi kültürde yeryüzüne suya imrenerek
çevresinde var olan her varlık gibi suyun şeklini, rengini alır. Belki de sudaki bu
incelik, bu derinlik, bu azizlik, bu güzellik ve bu birleştirici ruh bugün uluslararası su
işbirliğini gerekli kılıyor, idrakini beynimizde ve yüreklerimizde yaşıyoruz. Anlamlı
amaç ve hedeflere ulaşmak, yarınlara tertemiz kentler ve ülkeler miras bırakmak için
yapılan bir ortaklıktır…
Evet, su; tarihin evrensel simgesi, hayatın vazgeçilmezidir. Su mu hayat, hayat
mı su anlamak çok zor… Ancak uygarlıkların istikametine yön veren, felaketlere set,
yüreklere ve yaralara merhem olan hep su olmuştur. Yeryüzü ve gökyüzü de hep
onunla sevinmiş, onunla mutlu olmuşlardır. Bizimde mutluluğumuzun hep beraber
bütün yeryüzü insanlarıyla ve ülkeleri ile işbirliği yapıp onu güzel tutmakla, ona sahip
çıkmakla mümkün olur/olacaktır.
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