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Ayaklarımızın Altındaki Okyanus

Y eterli tatlı su sağlamak, büyü-
yen bir meydan okuma; fakat 
küçük bir yaratıcı düşünceyle 

bu meydan okuma aşılabilir. 

Tantalize (boş ümit vermek) sözcüğü, su 
ile ilgili bir mitten gelir. Antik Yunanlıla-
ra göre, Zeus’un çocuklarından biri olan 
Tantalus, tanrılar tarafından çok büyük 
bir susuzlukla lanetlenmiş ve bir havuz-
da kalmaya zorlanmıştır. Fakat Tantalus, 
suya her uzandığında su geri çekilmiştir. 
Bir havuz dolusu su, fakat susuzluğu hiç 
bir zaman karşılanamıyor. Tanıdık geli-
yor mu? 

Çok fazla suyla çevrili olmamıza rağ-
men, büyüyen global bir su sorunuyla 
karşı karşıyayız. Trajik bir şekilde bütün 
bu suya ulaşımımız engelli. Dünya üze-
rindeki suyun yaklaşık %97,5’i tuzlu. 
Geri kalan kısmı ise buzullar ve derin 
akiferler gibi ulaşılması zor olan veya 
sadece yılda bir aylığına, örneğin muson 
mevsiminde,  ulaşılabilinen alanlara ya-
yılmıştır.

Sonuç olarak, istenen formda, yerde ve 
zamanda su  elde etmek amacıyla çok 
fazla enerji harcanmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde enerjinin %12’si  
pompalama, ısıtma ve su arıtımına har-
canmakta, bununla birlikte, iklim ve 
mevsimlerin ötesine geçmek için Cali-
fornia State Water Project (Kaliforniya 
Eyaleti Su Projesi) gibi çok büyük mü-
hendislik örnekleri oluşturulmaktadır.

Amerika, sahip olduğu kaynaklar saye-
sinde bu konuda diğer ülkelerden daha 
iyi bir konumdadır. Çin, şehirlerine su 
götürmek icin binlerce kilometreye uza-
nan South-North Water Transfer Project  
(Güney-Kuzey Su Transferi Projesi) 
adlı bir proje yapmak zorunda kalmıştır. 

Ayrıca, hâlâ, dünyada milyarlarca insan 
borularla su taşıma sisteminin faydala-
rından yararlanamamaktadır.

Kuzey Amerika’ya yavaş yavaş sıkıntı 
vermeye başlayan bir su problemi var: 
Tatlısu kaynakları giderek azalmakta. 
Rekor kıran kuraklıklar şimdi normal 
olarak algılanıyor, bununla birlikte iklim 
tahminleri bu durumun daha da kötüle-
şebileceğini gösteriyor. Bazı insanlar, 
Great Lakes’ten (Kuzey Amerika’da bu-
lunan tatlı su gölleri) sürekli kuraklaşan 
Texas’a kadar ülkeyi boydan boya geçen 
su transferleri talep etmekteler.

Bu noktada, bir Arap atasözü ilham veri-
ci olabilir: “Çölde hangi su olursa olsun 
iş görür.” Belki bu atasözü bir kıta bo-
yunca su pompalamak yerine ayağımı-
zın altındaki  okyanustan yararlanmak 
için bir rehber olabilir. Görünüşe göre, 
Amerika’nın güneybatısındaki çöl, hafif 
tuzlu yeraltı suyu bolluğuna sahip, fakat 
bu suyun tuzlu olması içilebilirliğinin 
azalmasına  neden oluyor. Hafif tuzlu yer 
altı suyunun okyanus suyundan daha az 
enerji harcanarak içilebilir hale getirile-
bilmesi ise iyi bir haber.

Su, büyük ölçüde güneş ışığı ve rüzgar 
sayesinde kolaylıkla yer değiştirebilir. 
Bu, temiz ve yenilenebilir enerji sistem-
lerinin suyu işlemek ve tuzdan ayırmak 
için kullanılabileceğinin, sonuç olarak, 
karbon emisyonlarının düşeceği ve ge-

leneksel enerji kaynağı olan fosil yakıt 
için harcanan paranın azalacağı anlamı-
na gelir.

Hafif tuzlu suları kullanma düşüncesi, 
akılalmaz gelebilir. Çünkü, suyu isteni-
len forma getirebilmek için fazla enerji, 
para ve iş yükü gerekir. Fakat karşıt dü-
şünceye sahip kişiler, zamanında şistten 
elde edilen doğal gaz (kaya gazı) için 
de benzer şeyleri söylemişlerdi. Onlarca 
yıl, enerji korunumu düşerken ulaşılması 
çok zor ve miktarı bol olan şist kaynak-
ları üzerinde yüründü. Sonrasında ener-
ji fiyatları, stabil hükümet poliçeleri ve 
teknik gelişmelerin doğru andaki kom-
binasyonu sonucu, devrimsel bir yerel 
enerji üretiminin önü açıldı. Birkaç yıl 
içerisinde, yayılmış şistten üretilen  gaz 
ve petrol, Amerika’nın enerji talihini çok 
keskin bir şekilde değiştirdi.

Bu model, kendini su içinde tekrarlaya-
bilir. Onlarca yıldır, su kaynakları tüke-
nirken, çok geniş alana yayılmış, ulaşımı 
zor olan ve kullanılmamış hafif tuzlu su 
kaynakları üstünde yürünüyor. Yüksek 
su fiyatları, destekleyici hükümet poli-
çeleri ve teknolojik yeniliklerin doğru 
kombinasyonu sonucunda, ayaklarımı-
zın altında duran okyanusu, yeryüzüne 
temiz tatlı su olarak getirebiliriz. Ayrıca 
yenilenebilir enerji kullanarak pompala-
ma ve işleme yapılırsa, karbon emisyon-
ları hakkında endişelenmeden rezervu-
arlar doldurulup çöller geliştirilebilir ve 
insanların susuzluğu giderilebilir.

Ayrıca şist gazında olduğu gibi, hafif tuz-
lu su da yaşanan durum da dünyanın her 
yerinde benzerlik göstermektedir.

Bu, makine mühendislerinin çözebilece-
ği bir problemdir. Ve faydası, hiç bu ka-
dar büyük olmadı.
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Hafif tuzlu yeraltısuyu, suyu içilemez 
hale getiren tuz tabakalarına sahiptir. 
Ancak tuzunu gidermek için harcanan 
enerji deniz suyununki için harcananın 

yarısı kadardır.


