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SU SAVAŞI VE SU BARIŞI ARASINDA POLİTİK MED-CEZİR'LER VE 

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU SU SİYASETİ 

THE POLITICAL EBB AND FLOW BETWEEN WATER WAR AND WATER PEACE 

AND TURKEY’S MIDDLE EAST WATER POLITICS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hişyar KORKUSUZ 

 İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  

ÖZET 

Su yeryüzünde başta insanlar olmak üzere tüm diğer varlıklar için hayat kaynağı olarak 

vazgeçilmez bir temel madde olma özelliğini sürdürmektedir. İnsanoğlu kendi yaşam alanını 

hep suya yakın olacak şekilde seçti. İnsanların gerçekleştirdiği tarım devrimi, nehir 

yataklarına yakın alanlar çevresinde Ortadoğu'da Fırat ve Dicle havzasında ortaya çıktı. 

Dinler, kültürler, devletler, güçler ve medeniyetler için suyun hep birinci derecede önemi 

vardı. Sanayi ve Bilgi devrimi sonrasında da suya olan talep hiç azalmadığı gibi nüfusun hızla 

artması, endüstrileşme ve kentleşme trendi ve daha pek çok faktör suyun önemini daha da 

çoğalttı. İnsani aktiviteler, teknik bilgi gereksinimleri çevresel, ekonomik ve politik sebepler 

küresel dinamiklerle de birleşince suya olan ilgi stratejik seviyelere çıkacaktı. Su kaynak ve 

havzaları, sanayileşmeyle birlikte özellikle başta gelişmiş ülkelerde ve daha sonra 

kalkınmakta olan ülkelerde tabiat ve çevreyle uyumlu olmayan tarzda kullanılacaktı. Bu 

durum süreç içerisinde 1970'lerden itibaren çevre bilincinin yükselişini tetiklese de 

yeryüzünde iklim ve habitatın değişimi hemen her yerde alarm zillerinin çalınmasına neden 

oldu. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen görece kıt hale gelmesi ve yaşamsal 

değerinden dolayı ticari bir meta olarak görülen su, hem barış hem de savaş olasılıkları 

yönünden yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde ele alınır hale geldi. Suya dair her şey artık 

politika, strateji ve yönetişimin odak noktası oldu. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra Petrol, 2.Dünya 

Savaşı'ndan sonra Nükleer Enerji konuşulurken önümüzdeki dönem ve yüzyılda suyun 

gelecekteki olası savaşlarda en büyük faktör olacağı tartışılmaya başlandı. Ortadoğu her üç 

enerji kaynağıyla alakalı olarak - özellikle giderek artan bir trendle hidroenerji- güvenlik, 

krizler ve işbirliği bağlamında jeopolitik önemini korudu. Hidrostrateji'nin Ortadoğu 

ölçeğinde özellikle Fırat, Dicle ve Nil Havzası olmak üzere su kaynakları açısından kullanım, 

birikim ve paylaşımı başta Türkiye'ye ve bölgesel sorunlara ve durumlara etkisi 

karşılaştırmalı analizlerle etüt edilmelidir. Ortak geleceğin yeniden inşası, riskleri ve krizleri 

dikkate alarak " su hayattır " temel ilkesini canlandıran bir barış ve işbirliği kültürünün eksen 

değer haline getirilmesiyle mümkün olabilir. Petrol'ünü yüzyıl önce siyaset labirentlerinde 

kaybeden Ortadoğu, suyunun buharlaştırılmasına izin vermemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Suyun Önemi ve Değeri, Türkiye'nin Ortadoğu Su Siyaseti, Su Savaşı 

ve Su Barışı arasında Politik Med-Cezir'ler, Küresel Güçler ve Ortadoğu'da Uluslararası 

Sular, Fırat ve Dicle'nin Benzersiz Konumu. 
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ABSTRACT 

Water continues to be an indispensable fundament and source for human life and for life of 

other beings. Humankind have always chosen their living space near to water. The 

agricultural revolution that people realized occurred close to riverbeds around Euphrates and 

Tigris basins in the Middle East. Furthermore water has always been of primary importance 

for religions, cultures, states, powers and civilizations. While the demand for water never 

decreased, industrial and informational revolution, rapidly increasing population, 

industrialization and urbanization and many other factors made water even more important. 

The combination of human activities, technical information requirements, environmental, 

economic and political reasons with global dynamics lead the interest in water rise to strategic 

levels. With the industrialization, water resources and basins got used in a way that was 

incompatible with nature and environment, especially in developed countries and later in 

developing countries. Although this situation triggered the rise of environmental awareness in 

the process since 1970s, climate and habitat change on earth caused ringing alarm bells all 

around the globe. Despite being a source for renewable energy, water, which became 

relatively scarce and a commercial commodity due to its vital value, has been approached at a 

local, regional and global levels in terms of both, peace and war possibilities. Everything 

about water is now in the focus of politics, strategies and governance. Speaking of Oil after 

World War I and Nuclear Energy after World War 2, it was started to be discussed that water 

will be the biggest factor in future wars in the next period and century. In relation to all three 

energy sources - especially with an increasing trend of hydroenergy – the middle east retained 

its geopolitical importance in the context of security, crises and cooperation. Hydrostrategy in 

the Middle East, especially the Euphrates, Tigris and Nile basins and their water resources in 

terms of use, accumulation and sharing, as well as its impact on regional problems and 

situations, especially in Turkey, should be studied by comparative analysis. The 

Reconstruction of a common future, taking into account risks and crises, can be possible by 

making a peace and cooperation culture to a core value, which embodies the basic principle " 

water is life " . The Middle East, which lost its oil in political labyrinths a century ago, should 

not allow its water to be evaporated. 

Keywords: The importance and value of water, Turkey’s Middle East water politics, the 

political ebb and flow between Water War and Water Peace, Global Powers and international 

waters in the Middle East, the unique position of Euphrates and Tigris. 

 

 

 

 

 


