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"Yarırr bir
yarın daha
Yarın gıiııeş
Arruçlarurda
Başında ma
Çok ince 'ıo

ok bakış
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rEŞLİT U"I
g{iİı...

el olacak lıer şey
çok göz kamaş
bir çif't, aıruç
tlardan bir Şğ

l şeyier söy
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Vgiline"
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26 NıSAN 1986: l l
Çprnobil nükleer koİosındo

Ierin onısıno... l

\
\ l

o I n/

l

i

I

tl
7

.l

}
-.i

ı
İ.ı

ı
ıi r

.İ

L
,h!

i

/

,
?
}

ı

ı
..'

-. lü|ıi
U

r
l

/

ı

)
-J,-!

t 7
,l

]
ı

\
-/

\

, t
1

I ı



DAHA DA
MEREABA!

,,Iızunca bır yÜrÜşÜn adını
ı | koymak zeJıeru g€ldt, Yol-
L,' lırd&n Ve yıtısrdan sonra bu

1ilkod6 y&şaDanm ne demek oldu-
ğunu b crok 6ıİtıa.ndü yiihi.mü-
zü blz iı.Irl.rer6itelı]6r blr6r tklşor
buıduk bıİblriE'zi, kirııojz ken-
tlİıd6 k6slıoD port€.kal çlçoğı ol-
E€,k lgtlyordu, ktmlmtz blı
sehiıdo kum; p&muİ tarlasın&
diiş6n 8tin ]şüı, alınt€ri... Pın8rın
göziiünden su 1Q6r glbı h3.r&su-ek-
Dek t]gtiyordu k6ndİd satın cıma-
d8Jt. oku]uda emrııyet t€.Jblrl€-
rlndon kesileIt seıro8şül&ıı, köy-
lorxodo yahıan orm&nlerı raüt
okonomüerine peşkeş Aekllcn §ö-
lotlcrl, daĞbİı ovr&rı i]§tvordu
ln§&n]erımız...
Ydş&m& hakkEız iizorino oyne-
nan bir oyun ,rar bu8İtr iilk€de rrc
diınyada, d&ha çok, kaz&nme.k
mant]Ğı üz€rirrd€n işteyen k&plt€,-
uzD kulduĞlr z6mb6r6ğinm k]s-
kaçıırurı halk]arın niıeklerlnden
tütuştunryor. Dtişıerinizl bDdeD
ç&ı&n parab&b&ls,rı, sıla,h tiıccrır-
l&rı, rarıtçılaı, keoun koyuculal,
onıars ılyanl8,r, kaoun uy8rrls-
yanler, yaşıdıkıarı keşEekeşin
8drİB "bır&kıDız y&psınlBa, bıı&-
kınız 8€çstD.l€r' diy6n t€İıh pa-
zarl8,m8aıl&Iı harltaıarı ön]6rtıo
&lıp c€tvellerle bDe hudut bolirle-
ycnlcr &6lında bolıiğiDizi, özgür-
ıüğtimiizü böıüyoİlardı. Bantlğı-
mlzd6 yonoE odüimiz bı! 6&,r8şt&
yüzvü&rdıı öldürüyonız, yok 6dı-
yoruz, tiiılr6tiyoruz, umutı&ııDrzı,
geıec€ğımDı, dii]§.amızı, ln§&nıı-
ğımvı; saıraşıyoruz.saİ.ıaşıar&
karşı yüziiümiizü gaz msskoloİMo
koruyoruz, orı!'iuıl8,lı kes\yoruz,
okstJon tüplori İ'a,brikası kuı,Dak
için, ttsrrsD.l8rı öldii.rriyoruz, on-
l.aıın kiilklori tnsa.nırğımzı ört-
sün dıy6,
Eu8İin ü]kod6 yaşauaı özeııeşttr-
me poııtıkal,arı ü_rri,.ıerstt€de s&ğ-
lJk-6ğüm-b[1m hakkıDızı p&r&-
lsJıdn mJıklA kalmıyor bizlori bb_
blİlm'zdon kopuk, BraDızds, örü-
toüş, kuı]ıdaİ! kaJolorimjze kum
t8ş\yan paİy&lır haline eetİllyor-
l,e.r.
Bu8tin ysşömı, doğenın kütii.ü-
nü s&,/uİIDak deEek y&şBmın
tiiE &lanl&rDd3 ...
Öz8İirl€şmek, topyoİxiD blİ müca-
dclo pcrspeİtifı suİllalxıü. Y&ı-
nız topr&ğım]z giüyoı eDan onu
korı{yalı]ı delock, suyumuz klrlc-
nlyor, ha,ra.E]z bitiyor demek Bı-
lıElıdıı ama bu8\in klrlonon, 1ğ-
f&t cdllm§ lrıs&nlığıı]]rz]ı! dğ ğy-
nı zaIn8nda, Bu8lın in§anlığırqız,
h8rr&nlsr, doğa h6p bllliİİ,€ Bü-
cedoıo etm€lidır. E86m6nıtk ülşkt-
sl doğuımayan bır doğ& klıtürü-
niin mücedoıosini r/oıtnek y8şa-
Bımız8, dii§lorİmizo, geıocoğıDizo

sahlp çüDtr.ktıT. Eere]aDa Ha,ılx-
nın kcnü y&şaınını, doğasıılı,
hsü,r&rüarı öıüoro tekrıan 8Jtına
tcrclh ctmed8ı g'ıbı, toprağı, su-
yu, harrayı, lİı§anığı alyrı &yrı
bfblrlııe tercih edeE€iylz, Yıktcı
vo yok edıct dürt\ileTimizi kontrol
a]tıns slıp, lnssntığın şıddet kü-
tüİüıdon boslenon düsjerinl doğ&
kültüniyle örmelıyD.
ontimtiud€ duİan Nuh'uJı B'emİ§i-
n6 biI_rooy6cağ'z, yino ayalrlarİ
mız yoryiiziille bas8caJr, üşk]ı yu,
züıü kuıuııcaya dek s&../aşscgğv,
§5ir8§l&, İ.çıü]B, k]yıml&rla, k&tlı-
eDı&ıLı susuzıuİla..,
ünı,rersltede oıüa.k ,/e oııuıı oLi-
nakıa!ınd&n yaİarL&Iımak, iııı-
r/er§ltelİ olmak deBek doğüdlİ.
Yşıİğın meka,nd&n, kah,/eren8ı
du,r&rl&rd&n, bataklığa döııoıı
k&ntlnd€n, pl&§tlk baıd&ktaki
ç&yd&n, kuşl&m&daı, pullama-
d8.n, d§ten, üü'ideki hoca8uıul
se8 tonuııden, nükıe€r çğıİtkaıılı-
ğmdirn böşlayıp raııit§ız odolim
k6nd'mrl. sonr& mahBllemizdekı
çöpıerden, koDtımizde .rorul&rı
kaıılerdcn .re köpeklerdeıı, say-
8)n 8liIüerrie Şehil d§ınö çü&rtı-
lrın goİBk çocuklaİmdan, lşteıı
4tüiın 1ş9id€D, denizde mazotrt bo-
ğulmuş b&lülğtİiaJı bili olabiılrlz.
Bu yi§a.m hopİmlzlı rre y8ş8,tnı
blz kurğcaaız. Umuduna sahip
çü]!a §oruırxıuluğuıdaİ! k&çma-
E&ktır lk§lİ. İkstİ, yaşs,mı ö!8üt-
lemcnlİı çalıla.rını çalyor. Ay!ıalB-
rı kıı, suİatlni sal sokağa, tksı!ı-
ni §&l unutulrouş koltıord6. Çam-
ırheE9in'd6 kesilen biııleİce öğace
toprüJr, suyu kosil€D 3.1ıbalü]4.ö
su ol. Akkuyu'da-sinop't€, ıütlo€r
bötağuıa kirışı balk ,re düıı:/ğıa
lrıse.n... Işte bu in§önı ületmenin,
doğğ killtürü yaratmannı ki]oEet-
rol6rlİıo ... BıI AlDa,rut duyaİlİı-
ğıdır Koso,r&'da iıı§&ıı kaıabiıme-
niıı; heı tü!ıü çüar iıislri§lııiıı, po-
lıtık hesabur dışında...
'İürkıy6'ntİı sömiifüden tar&f oı-
duğu diiny&&İl ./e coğı&İ'yasuı-
d8ld hcT 6orunu Eiıita,rizmle çöz-
moaiIto, Ko§o,r&'.y&, Irök'a &sker
gönd€ıme§lııo k&rşl biz Koso-
,,ı&'da, Ir&k'ta. ./e tri]a düııy& coğ-
r&İyösında yi§amdiın taİaİız. In-
s&nıBıın öl]DeBosirrden, kr.iltürle-
rln yok obDamasından yana. Göçe
8öndorılon btİıleİce Koso...&b üe
tr€ıı yolıırmd3yrz. Maym bı!&kı-
l,&n ,/e bızı burğya hüps6denl6r€

'IrBt 
dünyıJn lqayusızlaştı$oaya

yürüyoTuz, şarkılarımız yarım
kaım8sın dlye.
İksirleriDızi sokağa salıyoruz.
Göknizüniiİı ma,rtltğhde k&Işı-
laşm&k ıımuüluylB ikstdi! eöğ3ü-
müzd6n diişon yapraJr.

l^İaııılc ıarıbi, tilünlu-kıy ımlar-
kat l iam l ar-wvaşlaı ıaib idit
Baıli§nide yneıuıli§nk
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ARDINDAN...
Kimi|erinin buzdolaplarl ağzlna kadar do-
lu, kimilerinin buzdolabı bile yok.
Ama, biz, aç Veya tok, paylaştm| özendi-
ren, küskünleri barlştlran. insanlarl kay-
naştıran bir bayram daha yaşadlk. Kendi-
mizi kzg|n kumlardan serin sulara atmak
için kilometrelerce yol teptik. 10 günlük
"iş yapmama" günlerimiz artlk bayramlar.
Apartman arasına sıkışmlş sevinç 9ünleri-
miz...
Hava sıcak, bir de sokaklar, ma-

onun kanlyIa bo-
yanmlş allnla-
rtmız ve al§a-
ma yenecek
güzel bir ye-
meğin dü-
şü...
Akraba.
komşu ziya-
retlerimizi;
suratımıza
yapıştırılmış
bir 9ülücük ve
ellerimize bulaş-
mlş hayvan kanla-
rıyla, kolonya kokular|
araslndaki hoş beş mu-
habbetler oldu.
Al§amları eVlerimizde, televizyondaki pis-
liğe bakarken. afiyetle yiyoruz etlerimizi...
Neredeyse küVetlerimizde keseceğiz hay-
Vanları Ve buzdolaplarının buzluklarl ağzl-
na kadar et dolu artık...
Ülke çapında t0 gün boyunca seferberlik
ilan edip, yüzlerce, binlerce haJryanı aynı
anda boğazltyoruz. ot obur yaplya sahip
insanlar için tuhaf bir "bayram" . Yoksa, o
ha]ruanlarln postlarıyla. içımizdeki yok et-
mek dürtüsünü, Vahşeti mi gizliyoruz?
Koyun gibi milletiz zaten, kesecek koyun
bulamadlğlmlzda, birbirimize mi saldlraca-

ğız? Kan akıtma dürtümüzü böyle mi tat-
min edeceğiz?...
Artlk "paylaşlm / dayanlşma" tuhaf bir ye-
re denk düşüyor yaşamlarümızda...
Pekİ ne demek " dayanışma / payIaşma" ?
Yıl boyu çahşmanın yorgunluğunu "pay" lı-
yoruz. l0 günlük tatiIe "dayan" ıyoruz.
Böyle bir şey mi acaba?
Ihtiyacımız olmadlğl halde milyonlar saça-
rak, s!rf adı "yoksullara yardım" olsun dj-

ye ald|ğIm|z hayvanlarl katletmek

Peki, küskünIerı barlştl-
ran bayramda, doğa-

ya söyleyebilecek
sözümüz. ona

bakabiIecek yü-
zümüz Var
ml? Doğayla
ilişkilerimiz
bo zu lm uyor
mu?
kendi halin-
de, h içbir
şeyden habe-
ri olmayan,

tek derdi bes-
lenmek olan ko-

yunlara hakslzllk
ediyoruz sanki. 0n-

ları doğal yaşam or-
tamlar|ndan koparlp öldü-

rerek...
Bir kurban bayraml daha geçti...
Öbür bayramı; eğer kurban keseceksek;
kurbanı kentin Varoşlarında keserek, o in-
sanlarla bayramı paylaşarak Ve aynl sofaa-
dan yiyerek etleri: geçiremez miyiz acaba?
sarfettiğimiz milyonlar, bütün bir klşı
naylon çadlrlarda geçiren Adana deprem-
zedelerine giyecek/yİyecek olamaz ml?
Ama pek de gerek yok aslında. Paylaşlml
tüketiyoruz artlk bencilliklerimizde. tüke-
tim ç|l9ünI|ğlmlzl körüklüyoruz.
Tüm bunlarl yapacaksak eğer, ne djye kur-
ban kesiyoruz.

halleler boyu et Ve kan ko-
kuları... bir ağacln da-
lında sallanan şişmiş
bir hayvan bedeni,

mi?

h"l,,:aı-jlE
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GECEKONDU VE KULTURU

1' '1 lkemizin egemenlik ilişkiteri
l l sahasından biri olan iktidar
L/ kottrgrnrn paylaşım savaşı
18 nisan 1999 9ünü. 0 gün hepi-
mizi ekonomik bir dolu sonuca yol
açacak olan seçim özünde kentlinin
pek umurunda olmazken kenwa-
roşlarında yaşayanlar gecekondu-
laşmanın ivme kazanmasına sebep
oluyorlar. lstanbul'da seçim döne-
minde günde 78 kaçak konut yapı-
lıyor. 1 milyon 590 bin konutt2n
sadece 520 bini yasal. Yani son 3
yılda yapılan l50bin binadan sade-
ce t0 bini yasal. Kendini yasalllğa
adamlş Türkiye parlamentosu ve
onun partjleri imar ve izin proble-
mini çözecekleri vaatlerin afdlnl ar-
kasını kesmiyorlar. Proje üzerine
proje üretirken kent planlamaslna
değinmiyorlar bile.
Kaçak konutlar bugün barlnma
araçlı olmaK2n çok yağmaya yöne-
liktir. Çoğu kentli sayılabileceklerin
birden çok evi varken yokullar ise
hala çadlrlarda naylon kulübelerde
yaşlyor.
Av yarlş|na giren belediye başkan
adayları kendi imkanlany|a gece-
kondulaşmayü sistemleştırip, seçip
döneminde onları tamir ediyorlar.
Gecekondu böIgelerinde ise tek
kaul, bannak modelinde. banyosuz
nerdeJ6e tuvaletsiz evleri ise ylkıp
yerine Adaköy. Eryaman Vani evler
yapacaklarınl t2ahhüt ediyorlar. Bu
kadar inşaat mühendisinin neden
milletvekili Ve BeIediye Başkanlığı-
na soyunduğunu anlamak kolaylaşı-
yor. lnsanların barıma sorunundan
yağma kültürüne hizmet eden çok
katlı, tuğla ile örülmüş neredeJ§e
ülla kvamında evler kendilerini ak-
lamak için yoğun kulisteler, Beledi-
yeler 150 günde. l2-14 saat çalF
şlp evine ekmek götürmekle uğra-
şan gecekondu sahiplerinİn üzerine
dozerlerle giderken seçim herkesi
aynı statüye kavuşturmuş gibi. Ge-

cekonduya ekmek dağtıllyor gece-

kondulaşmaya Vaat (biz sizin imar
sorununu çözeriz) aman çözün!
Hep birlikte yönetelim şiarlyla se-

çim çalışmasl yiirüten partiler, bir
yandan da hepimize sorarak kenün
gördüğümiz. görmediğimiz her
yerini afişleyip kentin dokusunu sa-

ğolsunlar renkIendiriyorlar. seçim
otobüsleriyle kulağlmızın paslnt si-
ıiyorlar. seçim sonrası birlikte yö-
neteceğiz diyenler umarız önce
kenti bu afiş ve bez flamalardan
korurlar. sonra da tek derdi barln-
ma olan gecekondulara gidip gece-

Gecekonduya evet. gecekondulaş-
maya hayır; hepimiz yönetip hepi-
mize ev. aş, özgürlük gelene dek.

4

kondu yıkım şölenteri düzenlemez-
ler. Geçen dönem Çankaya Be|edi-
yesinin yapüğı gibi...
Umarız. yerel yönetimler seçım ön-
cesinde göründükleri gibi olmazlar.
Kentlisine saygılı bir yaşam projesi-
ni örgütlerler. onlar yapamazsa ar-
tık bu sefer biz yapmalıyız evde,
okulda. sokağımlzda, şehrimizde
ve kenti yağmalayan gecekondulaş-
manın önüne set çekeriz.

4ıtyıp, /
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UğU?ATIATILAN FAcİA,
UCUZ ATIATILAMAYACAK
FACİAIARIN HABERCİSİ
Yeni ]nlln ilk günlerinde lsbnbul-
lkitelli'de meydana gelen radyas-
yon kaza$, radyoaktif maddenin
yarllanma ömrünün tamamlanmlş
olmaslndan dolay ucuz atlaüldl.
Piker ilaç şirketi taraftndan kan-
ser tedavisi için yurtdşlndan geti-
rilen kobalt artığınln. yasal prose-
dül g€reği kaplanarak ahnan ül-
keye geri gönderilmesi gereki.-
ken artk için "Bir hurdaclya satln
gilsin" denildi. Bu soz, açllacak
bir nükleer santralin atıklarlnın
nasll "giivenli" bir şekilde saklana-
cağlnl şimdiden gösteriyor.
Hurdahkta kaybolan ikinci nükle,
er kaynağln bulunamamasl ise
olayı daha vahim bir hale getirdi.
Yetkililer her zamanki gibi "ilginç"

açlklamalarda bulundu. Küçük-

çekmece Nük]eer Araştırmalar
Merkezi Müdür Yardlmcısı Yaşar
Özal "Bu olaylarla dünyaya çok
kötii reklam ola(ağlz' agklamasl
ile insan sağhğına verdiği önemi
vurguladl. lkisi ağr top|am ,l0 ki-
şinin hastane}re kaldırlldığı olayn
örbas edilmesi pek uzun sürme-
di. Yaklnda nükleerin yeniden
güncelleşmesi ise, Akkuyu nükle-
er santrali ihalesinin kamuoyuna
yansüİp nükleerin ne kadar ge-
rekli olduğu propagandas! ile ola-
ciktır.
Bugünlerde agklanmasl bek]enen
Aı«uyu nükleer santali ihalesine
karşı mücadele verilm€zse. lstan-
bul'da yaşanan olaylardan daha
ağır sonuçlara gebeyiz demeKir.
Radyasyona maruz kalanlarsa bir
sonraki nesle nasıl çocuklar taşr
yacaklaf bilmek bile istemiJDruz.

ılüklo€r sayaş
1945 Ağustos'unun başlnda üç
gün arayla iki dev mantar beliri-
yor JaponJE'nın iki kenünde. ,l00

bin insan şaşramadan. ağıayama-
dan. bağfamadan ölüyor birkaç
saniye içinde. Yalnlz ölüyorlar
ama yalnlz kalmıyorlar gittikler
yerde. 50 yıl içinde 300 bin kiş
daha gidiyor yanlarına Ve her yen
ylI binler ekleniyor yı.izbinlere
Yeni dünyayı doyurmuyor bu ka-

ar ölü. Başka Hiroşimalar. Naga-

yon
te."

na yabanc]ıaşan daha çok yabancılaştln-
Ian, kendilerini ancak böyIe etkinliklerle

Kapsnm

fad€ edebiıen
Iunmaz'bir

k3mpına-.

yeni üp üniversiteli içinse,
flrsat bu ağaç dik ne faaıi-
in" olduğu şu güıİe.dğ- 15-

oHAL'den 5 ünıversit€den

Çev.e köy halkİ çok jçerljyö. bu duruma,
"büz dlyor agaç dikemez mlydlk bu top
raklara Istanbul'dan adam geıdi bir süfü.''
Cevap yok. yazmlyo. hjç bir kaynakta..,.
Peki. blue.jeanli, makyajlı, jık kez toprak
görmüş. Sıcak ywaslndan çlkp çadırlaıda
börtü-böceklerle bir asker yaşama mah,
kum edilmiş gençlik, ne yaptyol" o güıtıet
elIerde...
"sabalııara kada. yaşamlar]nl, son lok na-
lafına kadar aşlarınt, eıütjği fidandaki
umüdunu payiaştı" sanmayln. Bir aske.
disiplintyle geçlrdi. 20 9ününü. ama mut-

diyerek, Fidanlan gkip
getjrdi gündüzlerİ ön-

bef ulaştııdı, bugünü de sağ-salim bitir-
dık diye. gece için kuaföre giğneden ön-
ce. sonra eglence Zamanl. çllgın cençlik
Haıuk Levent'|yle. ıbosuyla oHAL'de...
Cündüz kendi5ine. lxttugu parayla bahğl
uzatan amcaya -kaç para abi' bu diye 5o-
ıacak kadff yeşil bakr§lyla Amca "insanı,k
ölmedi bufada, bura§ lstanbul değiI, di-
yor,

\ı.
\
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zakiler istiyor. Merak ediyor yena

dünya en klsa zamanda, en fazla
kaç kişiyi öldürebilirim djye. De-
nemeler yaptyor Marshall adala-
nndan Rangelap'ta. Nevada'da kr
zılderililerin topraklarlnda, rüza-
kistan'da, Avustralya }€rlilerinin
yaşadlk]arl yerlerde. c-ezAy[' de.
Pasifik'te, Polinezya'da, Uygur
Türklerinin yufdunda. Her dene-
me binlerce ölüm. binlerce hor-
monlu domates gibi bebe getiri-
yor yeni dünya'nln softaslna.
Biittin yeryüzünü bir savaş cephe-
si olarakgörmek istiyor J€nidün-
ya. Havamlzt, suyumuzu, ekmeği-
mizi, silah yapmak isüyor.
Biİimi savaş teknolojjleri için kul-
lanlyor. Bize, teknolojiyi cep t€le-
fonu diye yutturuyor. Biz de ye-
mek artıklarına koşuşan köp€kle-
re dönüyoruz. fulında teknoloji
silahtan, ölümden başka hiçbir

şey getjrmiyor, çünkü biljm yeni
dünlanln emri allnda.
Bunlar sadece yumuşak öldürücü
(soft kil|) silahlar varln gerisini siz
dijşünün.
ölüme, savaşa yatınm yapıyor ye-
ni dünya. sömürge istiyor. Aptal
laşmış halklar, t€k tjp. tek renk
istiyor. Hiroşima'da. Nagazaki?e
Afrilc'da. Vietnam'da. Bosna'da.
Filistjn'de, Halepçe'de deniyor ye-
ni silahIannl ve biz hela silahslz.
savaşlz. slnlrstz. lrksız, inançslz
bir dünya hayal ediyoruz.

\ \
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,l

l



KAZANDI

ı_\ er8amalllarln slyanürlu altln (lkary'rnaslna karsl yü.

ı<.uttıJklerl savas zaferle sonu(landı. Bu hakll mu(a_

lJd"'" yrşu-,n ve doganın saııhk olmadıgını, çevre
nin Ve insan sa8ll8lnln tüm siyasal Ve ekonomik kaylPlar-
dan daha önemli oıduğunu 8öste.di. Uzun süren bu di-
reniş, çevreyi Ve insanl ,ok etmeye çallşan zihnıyetlerin
karşlslna çıkacak duyarlı insanlar iÇin bir umut bir önder
olacaktür.

Bergamahlarln, bu direnişleriyle Birl€şmiş Miııetler'e ba8-
l, uNEp raraflndan verilen sasakawa Çevre odulu'nde
Türkiye'nin adayl olarak 8österilmeleri kesinleşti,
siyanürlü afun çıkarmayı engelleyen Bergamalllar şimdi
ise Euro8old firmasına ait şantiye, alet Ve makinelerin
bölgeden sökülüp a1ılmasl lçın mıjcadele edeceklerini
5öylüyor]ar.

AÜHF'de bir sofra açtk. Özlemlerimizi, Umutlanmız|
dizdik, biriken yaşanmlsİklar| serPtik bu sofraya.
Hani sizin de va.dl. ya, y la.dr atamad|8lnE bir ktrık
anahtar. Bir tahta kaPlyl deği| belki ama, pek çok kaP|y|

açyordu asİnda bu anahtar

Mal varllklarımızı paylaşmak için, fiyat biçmeden, ortak
yaşrru sunduk eşya sofrasln|, Havantn, su)/un, enerjinin.
.kmeğin, yaşaİabilm.nin 'sat |k' oldugu dünıada 8öz-
den kaen bazı değederilrmak içine almak isterdiı.. Dül!
yanın ffora9 bozulmamİş iki yüz yerinden birinin katledi_

li§i. Qmlhem§in'in satİş, "tözıerden ırak" tutulmamasF
nı inedik. Yaşamlanmızn orta /erine oturttugumuz
ben'imaz, meger bizleri eşyalara, dö.t dwarlara'o denli
b.gll klm§ ki, tittikçe artan 'doğa' kD,amlğnı 'doğal' kl
ymlaf olarak 8örmeye bacamlşız.
lşte tam da bu yüzden Parmaklanmızln a.a5ndan akP

8itmeıİe olann hayatlan.nz olduğunu faİİetmemişiz...
lne tam da bu yıizden, AÜHf'de bir sofra açok ü§ttine
özlemlerimizi. umud.nm|z dizdik...

Anadolu kültrjrlerinin Ve inan(]ar|

nın ilk bul!5tuğu kent diyebile.e,

ğimiz Hasan Keyf bu8ün de
Anadoıu'da ortaça8'a ail
büüoıüİünü korı.,yabi]€n
tek kent o|maslna fağmen.
lhsü barajıOn sUları Plttnda
blrak,ıarak yok edilme
tehdidi ıle kar§l kar§l/a.
Hasan ke},f ilk defa yok
edilmeye çahş,lmıyof, lY,Ö, 9
Ve 8. yüzyıIlarda kuruldıJğı.r

tahmin çdibn kent ıle çalıardaü]
beri Dogu !e Batı dünyasl arasnda
siyasa|Ve cografi sınl. olan Dicle Nehrinin
yafu başında yer aldl8) iço tarih boyunğ bu ıkı dünyanln kav8asln-
da kale gö.evi görmüştür, Asur. Urart!, Roma de.ken l'4s. 451'de
bir 5üryani PsikoPusluk merkezi olan Hasankeyi daha sonraıarl Bi-

zans, Emeü Ve AbbaJi|enn egemenJig]ne 8eçnjşti.. Abbasilerin nu-

fusunun a2alrnasyla beraber, hilafeıin ol8er e/aıetlerinde old,J8u 8-
bi hakimayet yerel 8üçIenn eııe 8eçmi§tar. l'1ervani ve Hamdanı-
lerden son.a 1l01'de AnuLogullarl.In elile 8eçen {a,ankel
123]'e kadar ArtıJk ogulıarlna başkentlik etmiİir, 1231yılından
itibaien de Eyyubilerin başkenti olan Hasa.keyl tarihteki en btü

yük yıkımınl 1260'la Moğo{lann kenİi istila§lyla yaşamıİır. Ken1

tek ar E}7übı e8emenliğne 8eçmi§, 15 »,'dan itibaren i9e AkkG
yun|ıJ Ve osmantlJann hakümiyetine ge(mlştlr,
En bü/ük ylkümınl Moğo] inilagyla yaşayan kent, kötü talihinden

cumhu.iyet doneminde de kı.irtulamamlştı., 1964 yılında yapıİaa

modern köPrü ve t.ans]t kara yolu Anik kentin içerisinden 8eçil,jl
miş ıa.ih tahriP ediımiştir. 1967 yıllnda ıse zamanın cumhlrbaşka-
nnln emriy'g tarihikent dokusun!n üzerine belon evler konduful-
m!ştur.
Hasankey' 1978 yİında 1. ve 2, derece arkeoloiik sit alanı ilan edil
mesine Ve kesin yaPıİaŞrna /asağl 8etirİlmesine rağmen, Gnneydo-

8u Anadolu Projesiy'e lhsu bararü 86lalanl altnda blrablmaya çallşü],

maktadl., Anadoludaki kültü.lerj Ahmet Yesevi'ye yamalama 8ay-
.etindeki cümhüriİet ida.esi yama tutmayan kahu. varhklarını da
olaİaoüstil bir çaba/la yok etmeye çallşmaktadır, Keban, Ataıürk,
Birecik, Kon8amlş barajları bu yok eıme projesinin lemeltaslandı.,
Küitiirel ve hukuksal açıdan denoşit diyebileceğJmiz lısu barajl ıse

son tirislmıenmiz b,. sonu( Vermedigİ takdi.de d6n bin magara

meskenl, ofiaÇa8ln en unlü köPrüsu, on'a.ca caml, k,l,se, TU-oe, /a
Viye ve kahleriyle eşsiz bir kühüa miraslnt sırıar alı,nda birakacak,

Hasankeyfi kırrtarmak için mücadele eden Hukırk Fakühesi oğren-

cileri bu amaçla DSi Genel Madurlü8!'ne yaPtıkları ba§Vutu]ar sc
nu( vermeylnce, 26 Mart ]999 tarlhlnde o8re^..ler ıaıaf,oar ll-
su Barajı prqesine karşı ipıal davaı açıldı, Gelinen nokıada, idar]

kana]ların hukuk devletine ve in§an yaşainına saygılı olmasını bekii-

yorvz.
Kühür Va.hklarının bir ülke toPrakıarında fer alma9, o 

'lke/eolumsüJz majdahaje hakkt vermediği gibi, bu külıür Varlıklarünı korL]-

m4 bilımr§l İncelemele.e a(ma ve 8elecek nesillere akarma ödevi
yükler. Miraryedi edasyla hareket eden cumhlrriyet idaresj, ıllsu ve
benzeri p.oJelerden derhal Vaz8eçmeıid]., Doga kültürıJnun dlniVe
milletl İoktur, Hasankefi !Ltrtarmak in$nl|g,n onu. sorunuou.
onurumuza sahi P çlkaıım, kurtaralıml
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cEBEciKAMPUsU,

Ve üniversit€ye girdin Demir parmak-
llklarla çevrilmiş olduğuna aldanma.
hayyanat bahçesi değil. üniversite bu-
rasl. Henüz parmaklıklartn üstüne
"lçeri kabuklu yemiş atmayml- uyarı-
slnl bile koymad ar üstelik.
Üniversite yaşama dair umutlarlnl de-
mir parmakllklar hapsetrnesin. "Ylkıl-

madlm, ayaktaJnm:- demen gerekecek
daha çok çewe düzenlemesi var çünkü
üniversitede. Örneğin, demir parmak-
llkları atlatınca karşna bir bina çıkü_
yor. Nazi Almanyaslnln mimarisiyle in-

şa ediImiş bu bina, fakültelerden biri,
kaweüi havasl ve antkabiri andlran
sütunlanyla, mezara benziyor, hakll-
sln. Ama öyle "yoka öIecek miyiz bu-
rada?" telaşlna kaptlma. YaVaş yavaş
öldürürler burada ansanl, öyle hemen
olmaz. zaten fakülte içine girince da-
ha kolay anlayacaktn ne demek istedi-
ğimi.
Kahn, kaba süfunlar yükek tavanlar.
kahverengi duvarlar araslndan slzan
güneş lşlğıyla oluşan kasvetli hava, 2.
dünya savaş sıraslnda kulıanllan has-
taneleri andınyor. Ama tek bir farkl
var, burada bizi kurtaracak hemşirele-
rimiz yok. Herkes kendisinin kurtarl-
c§l (JEşamlanmlzl armağan etmiyor-
lar. istiyorsak kazanmak zorundayz).
Bir çay içmek idi},orsan alt kata doğ-
ru inen bir merdiveni takip et. Kanün
kesin alt katlardadr. lzbe bir yer ol-
mak zorundaymlş gibi. Bir de havalan-
dlrmalar doğru dürüst çahşm!/orsa -ki
kesin öyledir- başka bir kirlilikle daha
karşı karşıya kalverirsin.
Bu manzarada insanın içinin daralma-
slndan daha normal bir şey olamaz el-
bette. Bir de havalar iyiyse. daha fazla
içerilerde dolanmadan bahçeye çıkp,
derince bir nefes almak; şöyle çimen-
lere uzanNermek rahatlatır insanı dü-
şüncesiyle, d§arı çık!ğlnda yerde par-

çnlanmlş sarmaşıklar görürsen şaşr-
ma. Pencereleri pimapen yapma ge-
rekçesiyle kmpüsün tek nefes alma
olaslllğl da sarmaşıklar tek tek parP-
lanmaktadlr. Yoksa oksijensiz kaldlğF
mızda pimapenleri mi solumamlz söy-
le}€cekler bizi?
sarmaşlklartn şokuyla ağaçlara doğnJ
yürürken. birkaç işçinin çal§!ğını go-

denler sunulabilir.
Üniversite(li) den yana olmayan tüm
bu ç€we düzenlemelerinin. bedens€|

özrü o|an insanlarln burada yaşama

sonuçıarlnl sıfıra indirmesi de çnböt.
Fwesi bu anlaylşlarla çevrelenmiş
üniversiteIefin, üniversitelerinin de.
üniversiteli olmanın getirdiği kimlikt€n
Uzaklaşmş ve üniversiteliye yabancı-

laşmlş o|masının sonuçlarınl en yakıcl
olarak akşamüsueri hemen herkesin
kampiisü t€rk ettjği anlarda görmek-
teyiz. Plastik bardaklar- hatta bazen
içki şişeleri- bisküVi vb. kapları. izma-
ritler. boş sigara pakeueriyle terkey-
lenmiş bir kampüs. Üniversiteye dair
hioir konuda söz söyleme yetkileri
olmayan üniversiteliler kampüsIerin
ashnda bir bühin olarak ydPm alanla-
rlmız olduğunu ve sahip çlkmanlz 9e-
reKjği halinden uzaklaşınca "nasll olsa

çöpleri toplayacnk görevliler var" man-
tlğlyla brakıp gidiyorlar tüm atıklarını.
Üniversiteyi üniversitelilerin çerçeve-
siyle çevreleyebileceğimiz günlerde bu-
luşmak dileğiyle...

ilenler Orm

Her 8eçen $n birş€y'eİ yitirioruz
hayatımııdan. Önemsediğimiı ya

da hiç taümadlğlmlz, bilmediğimiz
iruanları, 8üzellikleri yok ediyorlar.
Kimi zaman yakllan ormanlar olu-
yor bU, kimi ıamansa faili meçhul
ler, çevre felakederiyle savaşlar so-
nücu öldürüıen, ,akat kalan bir
dünya.
Yaptlklan nükleer lana-al|€rle kirr
yasal bombalarla hayaımız çlını
),or gözlerimiıin önünden. Dün|a-

,a döşedikleri 110 mil),on mayln
sonucu her 20 saniİede bir kişinin
umutlın yok oluyor. Daha fazla
güç, ikıidar, kar adına bombalanan,
Hiroşima'ra da lrak'taki insanlar yollarını.

anı
oluyor. Bizİerde yok ol-

mayacak, kaybettirerne,
yecekleri tek şeyse tüze|
8ünlere olan hasretjmı2.
ik§ir Çevre Topluluğu da

insın hakları haftası icin-

di tüm bu değerleri sa-

hiPlenmek adüna küçük
bir ormart kaybedilenler
ormanr yaratn kendine
cebe<i kamPüsünde- Dik-
tiğimiz her ağaç ya|nız

kendini dğğil }.itardikıerimizi de
temsil ediyordı]- Hifoşima ve Na8a-

saki'deki çocukların gözyaşlarıyla
sulanmlştı. HalePçe'de kimya§al
bombala. sonucu oluşan yıkımı,
tahrip edileı Amazon ormanlarını.
maylnlara baianlan, grizu Patlamasl
sonucu ölenleıi, Gökova'daki do-

drayı, vletnam'daki toplu mezarları,
Adana depremini canland|rtyordu
her ağaç.

Gönlomüude filizlenen f danlar bii-
yüyüp ormarı halini a|dlğlnda tüm
bu yıkıma neden olanlar ormanı
mızda sonsuza dek kaybedecekler

7

recekin. Yaklaş|p daha dikkatli bakt]-

ğtnda. dökülen yaprak]a.ı topladlkları-
nı farkedersin. Yapraklar sanki bu do-

ğantn bir parçası değilmiş gibi çöp mu-
amel6i yapllarak toplaüllyordur. o}lsa
ne pislikler, ne çöpler Var üniversite-
den temizlenmesi gereken. Ama üni-
Versitede çewe düzenlem€sjni yapan-

larln çewe. temizlik Ve estetik anlayş-
lanna göre yapraklar çöp, sarmaşlk-
lar, fazlaltk, kahverengi duvarlar ciddi-
yet olunca doğaıllğlna llsir Çewe Top-
luluğunun, aük]arl yeniden dönüşümü-

.nü sağlayacak containeri okula geür-
me tekliflerini reddedip. neden olarak
da konulacak yerin olmadlğl. containe-
den sağlanacak gelirin afiş, bildiri gibi

Pylerde kullanllabileceği, ya da içine
bomba aülabileceği... gibi g€yik ne-

|-



a

/.rl eniş Ve verjmli topraklara sa-
l -hio olan Adana. hlzla sanavi-
LI l.ş..r,n. de bağlı olarJk,
büyüyen ve nüfusu her geçen yl
katlanarak artmakta olan bir şehir
görüntüsündedir. 

. Tarüm Ve sanayi
alanlarındaki işgücü gerekinimi.
daha çok, Kürt nüfusunun yaşadlğl
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu'dan
gelen 9öçlerle karşılanmaktadlr.
Şehrin gelişmesi göçün yönelim
alanlarlndan biri olmasına sebep ol-
sa da, elbette ki göçün sebebini
oluştufmaktadlr. Bilindiği üzere
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu'daki
iş alanlarünln zaylfllğl ve daha da
önemlisi - bölgede yaşanan iç savaş
koşullarının bir taktm dayatmaları

emekçilerin yaşadlğı semtlerdeki
evler: çok dayanlkh olmayan. bir

çoğu alelacele yapılmış olan, plan-
sız, bir şekilde inşaat kurallarınl ye-
terince bilmeyen kişilerce anşa edil-
miş birkaç kath "yığma" ve "beto-

narme" (ki buradaki beton sözcü-

ğünün anlamı şüpheli durmakta-
dır.) biçimindedir. Yeni Adana jse

daha imarh ve proje dahilinde, işin
teknik ve bilimsel eğitimini aImış
mimar ve mühendisler taraflndan
yapılmış, yüksek Ve sağlam yapılar-
dan oluşur.
Bir de merkeze 40-50 km uzaklık-
taki ceyhan ilçesi Vardır. Bu ilçede,
geneI anlamda, yukarlda bahsetti-

ğimiz emekçi semtlerin niteliklerini

ıİ

BiR DoĞAL MüFETTi

sonucu - halk göç et(tiril)meK€dir.
lşt€, bu göçlerden hatırı sayllır bir
kısmını alan Adana'da, bu gdçler
sonucunda, altyapısız (iyi ihtimalle
altyapısl zayıO çarplk bir kenüeşme
görülmektedir.

Şehir seyhan ve Yüreğir o|mak
üzere iki büyük ilçeye ayrllmlştlr.
Yüreğir ilçesi ve seyhan'ln güneyle-
ri, yoğunluklu olarak Kürt Ve Arap
nüfusunun yaşadığl, VarOş niteliğin-
deki yoksul emekçi semtlerden
oluşmaktadlr. Şehrin kuzeyi yani
Yeni Adana diye adlandırılan bölge
ise, orta v€ varllklı düzeydeki in-
sanların oturduğu yeni yaptlı semt-
Ierden oluşmaktadır.
Tahmin edileceği üzere yoksul



l

- vaıl yaraıarı sanyo.....
174 evin yıkıldlğı. oldukça yoksul
bir semt olan Levent'e sayln Vali
oğuz Kaan Bey geliyor Ve halkn şi-

- En ıyt yaPtığı ışto buydul
Halkln yaralarlnl sarmak için "sey-

yah" olup oylara düşen Sayn Bele-
diye Başkanı Aytaç Durak tüm olan-
larl unutup. her gittiği yerde öVü-
nerek, projesini kendi inşaat şirke-
tinin hazlrladığl, benim dediği. Yeni
Adana'nln bolca reklamlnl yapmış-
trr.
Yine aynl zat-| Muhteremlerinin bir
yerdeki konuşmaslna. acıll halkn
tepki göstermesine. kendileri de
tepki göstermiş ve bir Vatandaşı
yumruklamışır.

- Klmılk tespıttnde zorıanıldı...
ceyhan'da 4,7 ve 11 kışinin öldü-

ğü 3 ayrl yerde. bu insanlar kurta-
nlabilecek durumda iken hiçbir
önem ve dikkat gösterilmemiş,
greyderler gelip yıkınülart bir baş-
ka tarafa taşlmışlardır. Gerjde gör-
düklerimiz dehşet vericiydi: Param-
parça olmuş insan vücutları ve kop-
muş organlar.

- sayın Demıreı Ye devl€t erkant
oıay yerinde...
Depremin ilk günü al§am saatlerin-
de yıkılan üç katlü bir binanın çevre-
sinde güVenlik önlemleri alınmış,
kirnse yakiaştrllmamlş Ve herhangi
bir kurtarma çallşmasına başlan
mamlştı. llk önce buna bir anlam
Verilememişti: fakat ertesi gün öğ-
len saatlerinde "Beis-i cumhuru-
muz" sayın Demirel'in ve devlet er-
kanından bazl yetkiliIerin de oIay
yerine teşrif etmeleriyle her şey da-
ha anlaşıılr bir hale geldi. Sayn De-
mirel kameralar karşlsında konuş-
maslnı bitirdikten sonra "kurtarma

çalışmalarına başlayln" emrini ver-
miştir. Fakat iş işten geçmiş, aynl
aileye bağll bir çok fert yaşamını yi-
ürmiştir.

- Devlet yaraları sarıyor...
Şehrin merkezi yerlerine çadürlar

taşlr.

Şehri genel hatlanyla. konumuzla
ilintili olarak tanttüktan sonra 27
Haziran l998 tarihine saat:
1 6:56'ya döndüğümüzde karşımıza
bir "doğal" afet: Deprem, gkmak-
tadır. saat l6:56'da ilk sarsınbsını
6.3 şiddeünde geçiren şehir daha
sonraki saat Ve günlerde (3 Ağus-
tos tarihine kadar) t05 artan sar-
sıntı geçirmiştir. Adana - ceyhan Ve
bunlara bağlı köylerde ağlr c2n Ve
mal kayıpları meydana gelmiştir.
Yapllan resma açlklamaya göre:
145 insan yaşamını yitırmiş, 1365
yapı ykılmış, 'l8025 yapıda orta ve
hafif hasarlar meydana gelmiş,
41744 yapfia ise hafif hasarlar
meydana gelmiştir. (Ayrlca 3 insan
da depremin yarattığü olumsuz psi-
kolojisi sonucunda intihar ederek
yaşamlarlnl yiürmişlerdir.) Verdiği-
miz rakamlar depreminin sonucu-
nun hiç de hafif olmadlğlnı ortiya
koymaktadlr. Fakat bunlara rağ-
men devlet bölgeyi. afet bölgesi
olarak ilan etmemiştir. Eminiz ki,
burada siyasi çlkarlar söz, konusu
olmuştur. Örneğin;
Yerel yönetimdeki partinin iKidar-
da olmayışı bir etkidir. (ki bu parti
iKidarda oısaydl bölgeyi afet böl-
gesi ilan edebiIirdi: fakat bunu insa-
ni nedenleıden değil, oy kaygısıyla
seçim yattrıml olmasü amaclyla ya-
pardD
Devlet ek bir ödenek açlp büyük bir
maddi külfetin altına girmek iste-
memiştir.
Bir de gözden kaçlrılmamasl gere-
ken önemli bir nokta da. üzerinde
titizlikle durulan, daha netlik ka-
zanmamlş Bakü_ceyhan petrol hat-
bnın geleceğini devlet riske atmak
istememiştir.
Ülkemiz koşulIarında afet sözcüğü-
nü çokça duymaya başladlk. Arük
bu sözcük kullanlldığünda gözü-
müzde kan, gözyaşl. ölümler vs.
belirmekte Ve çığhklar sarmaktadlr
her yanı. Bir doğa olayı olan depre-
mi de afet olarak nitelendirmekte-
yiz. Oysa bu doğa olaylnln afet ol-
masınln sebebi, insanlar daha doğ-
fusu idari mekanizmalar. en açık
ifadeyle sistemin ta kendisidir. si-
yasi oy kaygllarıyla günIük poliüka-
lar peşindeki yerel yğneümlerden

ve bunların da öt4sinde kar esasına
dayalt, insan yaşamını önerrıseme-
yen kapitnlizmden de başka ne bek-
lenebilirl

Pokı depıem ktme vurdu?
Elbette ki. (diğer 'doğa|- afet]erde
olduğu gibi) bu sefer de emekçilere
ve Varoşlara vurdu. Yüreğir ilçesin-
de. Pl'T Evlerı. ıQbaktepe, Yavuz-
lar, Levent gibi yolGul semtler ve
bağlı köyler; seyhan ilçesinde, Ha-
vuzlubahçe. Dağlıoğlu, Gülbahçesi,
obalar Ve Bey Mahallesi'nde; cey-
han ilçe merkezinde Ve bağh köy-
ler: Yakaplnan, sulucu ve Kürkçü-
ler de büyük hasarlar ve ölümler
yaşandı.
Ilk depremden sonra halKi oluşan
korku ve panik günlerce geçmedi.
lnsanIann bir kısml şehri terk etti,
kalanIarın büyük çoğunluğu da
günlerce yollarda yattı. Bunlardan

çok az bir kısml geıen çadırıarda.
geriye kalanlarsa kendi imkan(sız-
llk)larıyla haftalarca rezil bir yaşam
sürdüler. Bunlar evleri yık|an yok-
sul emekçilerdi. celen trilyonlarca
lira yardlma rağmen kimisi halen 5
kuruş alabilmiş değil. Kimileri de
var ki "Para paray çeker" deyimini
ispatlarca$na hiçbir zarara uğra-
mamalanna rağmen milyarlarca li-
ra pala aldılar. lşte bir kez daha -

sistamın kirli yüzünü - çarpıO bir
biçimde görebiliyoruz. En insani
olunması gereken bu durumdan bi-
le, birileri rant elde etmek için uz-
laşlp. gelen yardlmları yağmalam§-
lardtr_

Halk ilk zamanlar yer yer sokağa

çıkarak tepkisini dile getirmiştir.
Fakat karşllarında güvenlik güçlerı
na bulmuşlar ve tüm yaşanan acılar
yetmiyormuş gibi üstüne üstlük
toplanmış ve gözalüna alınmışlar-
dlr. Ve daha yaşanan bir çok olum-
suzluk...
Deprem sonrası sokağa Oklp, hal-
kn içerisine karıştlğlmızda tanık
oIduğumuz bir takım ilginç olaylarl
tarafrlz bir gözle aktanp, yorumla-
rı sİzlere bırakıyorum:

kayetlerini dinliyor. Etrafını yukarü-

dan süzen Vali bey yıkıntllara Ve

nasll olmuşa sağlam kalmayl başa-
rabilmiş evlere bakarkeni halkün

kendisine "sokakta kaldlk, evleri-
miz yküldl" demesi üzerine oldukça
alayll bir üslupla "siz|n eV dedikle-
riniz bunlar mt?- demiştir.
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kurulmuş, se}Olar yemekhaneler Ve
tuvaleuer getirtilmiştj. Bunlar teIe-
vizyonlarda sıkça gösterildi. oysa,
gerçek bunların ötesinde. kamera-
lann görüntülemediği varoşlarday-
dı. Bütün girişimlere rağmen halka
ne çadlr ne de yemek dağlttlmışür.
Insanlar yollara serdikleri battani-
yelerin. çuvallarln üzerlerinde yat-
mışlar. Adana'nın o bunaltan Hazi-
ran - Temmuz sıcağında günler bo-
yu banyo ihtiyaçlarınl karşılayama-
mışlar. ki bunu bırakn en zorunlu
tuvaıet ihtiyaçlarını dahi nası| karşF
ladıkları şüphelidir.

- sağlık hızmetıerı 'bedava" ...

Devlet sağhk hizmetlerinin bütün
giderlerini karşllayacağlnl açıkla-
mışü. Birkaç gün sonra bunun pek
doğru olmadtğını anlayan Özel Has-
taneler gelenleri almamaya Ve alm§
olduklarlnı da (ki parası olmayanla-
r0 atmaya başladılar. Balcall Hasta-
nesi bahçesine kurduğu sağhk ça-
dtrlarınl sökrnüş Ve içerisinde teda-
Vi görmeKe olan yarahlarl da tüm
insani değerleri ayaklar albna a|a-

rak hastane kapıslndan dlşan at-
mışlardlr.
- Yafdımlar gereken yerıore
ulaşıyor...
saydam caddesi üzerinde 7 kauü

bir binanın tahliye edildiğini ve
kimsenin yaklaştırılmadlğlnı tesa-
düfen gören lHD yetkilileri Ve
lMo'dan bir mühendis binaya doğ-
ru gidiyorlar Ve binanln 1.5 metre
kaydığlna dair bir rapor tutulduğu-
nu öğreniyorlar. oldukça şaşlran
mühendis. tüm engellemelere rağ-
men binaya girip inceleme yaplyor.
Yapüğı tÖspitte binantn sadece 1,5
cm çöktüğünü. bunun da çok nor-
mal olduğunu. t2hliyeye gerek ol-
madığınl söylüyor. Daha sonra öğ-
reniyoruz ki bina lller Bankası'na
aitmiş. Yorum sizlerin....
Şimdi tüm bunlan gördüKen sonra
bu yıkmln ve 145 insanın ö|ümü-
nün sebeplerini bulmaya çalışahm.
Öncelikle olaya mimar ve mühen-
dislerin penceresinden baküğımlz-
da deprem bir müfettişlik yapmş
tır. Yapıdaki kalite. yaplnln bilimseI
ve teknik bilgiye göre yapılıp yapll-
madığı denetlenmiştir. (Ayrıca, di-
yebiliriz ki bu sayede sistemin te-

dlnlartn yoğunlaştlğl günümüzde.
"sosyal Devlet" Ve "Refah toplumu"
anlaylşl artık geçerliliğini yitirmiş-
tir. Yani. sömürüden en fazla payı

alan işçi|erin yoksul halhnı. öğren-
cilerin. emekçilerin, konut sorunu,
yaşam standartları. refah düzeyleri
dahasl açhktan ölüp ölmeyecekleri
bile umurlarda değildir.
lşte, tüm bunları iyice gördükten
ve düşündükten sonra, sorunun te-
melini doğru bulabiliriz. Ü|kemizde
savaş koşulları devam ettikçe (ki

her geçen gün daha da şiddetlen-
mekte) göçler de mutlaka devam
edecektir. Ve bu göçler sonucunda-
ki çarplk kentleşmeler de engelle-
nemez vaklalar olacaktlr. sömürü
devam ettikçe, işçi Ve emekçiler.
yoksulluğa ve açlığa itildikçe altya-
pıll. imarh. bilimsel Ve teknik bilgi-
ye uygun yapılmlş evlerde oturma-
yı düşünemeyecekler ancak düş|e-
yebileceklerdir.
uzun sözün klsasl; sömürü sistemi
var oldukça depremler afet olmaya
devam edecektir. Yine emekçiler
gecekondu yıklmlarlnda panzer al-
ünda kaımaya Vdveya deprem en-

kazlarl alünda kalmaya devam ede-

ceklerdir. Ve yüzsüzler onlardan oy
ısteyeceklerd ir.

Bir de bitirmeden söylemek ıstedi-

ğim bir ş€y daha var: Sismograf|a-
rtn olmadlğl zamanlarda bile depre-
min ölçüsünü belirleyebilecek çok
çeşitli deprem şiddet ölçekleri var-
dı; örneğin. Rossi-Farel, Merca|Ii-

sieberg (Ms). Mercalli-canconi
(Mc) gibi. (Peki halkın içinde büyü-
yen öftenin patlamasıyla oluşacak
sarslntllarln şiddetini öıç€bilecek
herhangi bir alet ya da ölçek var
mı?)

mellerinin sağlamhğl da denetlen-
miştir.) sonuç: binlerce yıküm Ve

145 ölü.
Mühendislerin depremin bu kadar
ykcl sonuçlar doğurmaslnın ne-
denleri üzerinde görüş birliğine
vardlkları birkaç nokta:
Hızlı nüfus artışı ve göçlerin etki-
siyle hızh ve çarpık kentleşme. (Bu-

na kaçak yapllaşmanln da etkisi bü-
yüktür)
|mar planlamasından Ve denetim-
den sorumlu kurum olan belediye-
lerin, çeşitli kişi Ve kurumlarln.
günlük politikalarl ve sağlamak is-
tedikleri rant geliri.
Eğiümsiz. aItyapısız. yap-sat-kaçg.
hlrsız müteahhitlerin iş yapması,
lnşaat mühendisliği tasarlm Ve ku-
ralların|n göz önüne alınmamasl vb.
Bu |iste daha da uzaülabilirdi. El-
bette ki tüm bunların dikkate a|ına-
rak bir iyileştirmeye gidilmesi Ve

insan yaşamına önem veren bir or-
ganizasyonun oluşturulup, uygu-
lanmasl dileklerine kesinlikle katF
lınmasl gerekiyor. Fakat sorunun
t€meıini yukanda saydıklarlmlz ola-
rak görmek. iyi niyetli bir yakla-

şlmla çlkarılacak kanun ve yönet-
melikler ile ve de iyi bir denetim
mekanizmasıyla sorunun çözülece-
ğini düşünmek, biraz safllk biraz
da derin bir bakış ve algılamaya sa-
hip o|mamaktır. - sorun her şeyin
ötesinde bir sistem soıunudur.-
Her geçen gün daha da vahşileş€n
ve sınıfll toplumlarln en soysuzu
olan Kapitalizmin "Kar et de nasıl
edersen et" öğretisi: çevreyi. doğal
dengeyi ve insan yaşamınl hiçIemiş-
tir.
Çevreleyici Kapit lizm döneminin
artlk geride kaldlğl. neoJiberal sal-
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.-r ehirleşme gelişmiş ülkelerde
\ıg. yuzyı başIannda ortaya
\ı/çıkmıştır. Ülkemizde ise 19.
yfuılın ll. yarısından sonra hız ka-
za nmıştlr.
Bugün gelişmekt€ olan ülkelerde
kentleşme, sanayileşmey|e paralel
bir gelişme göstere meme kted ir.
Daha çok demografik, ekonomik ve
toplurnsal nedenler ön planda tutul-
maldadır. Böyıe oluncz çok büyük
kentIer orta Ve küçük ölçekli kent-
lere oranla daha hızlı büyümekte Ve

bazl bölgelere aşlrı yönelme bölge-
sel dengesizlik]ere yol açmaktadlr.
Büyü yöneli

püsı olarak görülmeye başlanmlş.
hazine arsaları yağmalanmş. or-
manlar !aklarak arsa haline geüril-
miş. lrsanlar kendi konut sorunlarF
nl çözdüKen sonra gecekondu ya-
parak kiraya Vermeye başlamışlar-
dlr.

Qrplk kenueşmenin yaygın olduğu
yerler deprem riskini en çok taşıyan
bölgelerdir. Bu tür yerleşim yerle-
rinde deprem öncesi ve sonrasl ön-
lemler göz önüne alınmaltdır. Kent-
lerdeki kaçak yapıIaşmanln kontrol
altına aılnması deprem riskini azalt-
maKadtr. Ylklcl bir depremin yerle-

şim alanlanna yakın bir yerde ger-

aKjf fay zonu içerisinde yer almak-
tadır.
Depremde hasar özellik]e Yüreğir
iIçesine bağh ceçiui, Yakaplnar (Mi-

sis). Abdioğlu. suluca, K|lüçlı. ciha-
diye, Baklall, orgnize sanayi site-
si. Ceyhan merkez ve köylerinde
yoğunıaşmıştır. Bu yerler gecekon-

dulaşmanın yoğun olduğu yerlerdir.
Depremde ağır hasar gören başta
ceyhan olmak üzere yukarldakİ
yerleşim yerleri ceyhan Nehri'nin
taşkın ovası düzlüklerinde yer a1-

maktadır. Bu tür zeminler slvılaş-
maya uygun. deprem açElndan ol-
dukça riskli bölgeleri teşki| eder.
Deprem orta büyı.iklükte olmaslna

r0 Ukça

e ndir-
ueş- çekje

neden
den can lna

qj
Jı

ıl& do ça k (
dengesıZ e em taı ya a an a da
maye göçünü bolge dlşına VerereK.
yerel ekonomiıerin gelişmesini en-
gellemektedir.
90'h yıllaf boyunca Kürt illerinde
yaşanan olaylar sonucunda köyler
boşaltılm§, temel ekonomik kay-
nak olan tarlm ve ha}ryancıllk yapl-
lamaz hale gelmiştir. Böyleıikle kr-
sal alanda yaşayan halk. öncelilde
kent merkezlerine ve bölge dtşında-
ki metropollere göç etmek zorunda
kalmlştlr. Geriye dönme umudu ol-
mayan bu insanla.ln hazırhk§z yap-
tıkları qoçler sonucunda konut. iS-

tihdam, beslenme, sağllk. eğitim..,
gibi temel gereksinamlerin' bile çok
zor koşUllar altnda gerçekl€ştirme-
ye Phşmaktadırlar.
Büyük kentlere yapllan g&ler kül-
tür ve hayat düzeyıeri bi.birlerin-
den farklı milyonlarca insanı bif
arada yaşamaya zorlamlşbr. Bu da

çeşitli sorunlara neden olmuştur.
Ayrlca gecekondulaşma bir rant ka-

itkti yasal düzeüleme|er yapllrTElıl
deprem zonları belirlenmeli Ve dep-
rem Slrasnda acjl yardım için özel
alanlar oluşturulmalldır.

Çaİplcı bir ömek :

Adana Depremi
?'l Hazjran 1998 tarihinde saat
17:00 sulannrla meydana gelen ve
aletsel büyüklüğü Ms. 6.3 olan dep-
rem l45 insanln ölümüne. binlerce
insanın yarİlanmİsına neden oldu.
onbinin üzerinde konut ve işyeri
hasar güirdü.

Türkiye dünyanln en aktif fay kuşa-

ğı üzerinde ve oluşan yıkl0 deprem-
lerin en etkin oıduğu ülkedir. Türki-
ye'de 1.1 yılda bir yklcl deprem ol-

fağiı beş ffi daha
art r Depıente bm a ıa n y kilma

sl her ne kadar inşaat hatalaJı ola-
rak gösterilmek]e beraber yüzeyje-
oloji ve topografik faktörler olduk-

ça etkili olmuştur.
Parasal ve siyasal rant uğruna hk-
bir teknik ve bılimsel kuraıa uyul-
mayarak imar pıanlarmda zemin
koşullan dikkate allnmadan yapllan
değişiklikler ve bunun üzerine de-
netirr§iz, kalitesiz konut üretimi bu
gibi doğa olaylaflnın afete dönüş-
mesine neden olmaktadır.
Her seferinde gündeme gelen bu
qibi afetlerin önlenmesine yönelik
uyarılar ve kamuow tepkisi olayn
ardlndan unutulrnakt2. sanki bir

[,f"lJ:-lffi,Hh'ry|ffii ikinci afete
ktadır. 
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OTOMOBİL UÇAR GİDER:
aıLUKS

Hacı Baba Hacı Baba;
Bana da Al bir Araba
Yüzyıllardan beri insanlarln araç-
larla hareket hızl hemen hemen
değişmezken otomobilin icadl,
mekanizmasın|n işleyişi ve karak-
terinin belirlenmesiyle insanlar
sözde hareket serbestisine kavu-

şacak, daha fazla özgürleşecekti.
sanayi devriminden sonra sanayi-
leş€n şehirlerde üretim, taşıma ve
ulaşlm işlevlerıni gerektirince kit-
lesel ulaşım. demiryollarlnın geliş-
tirilmesiyle sağlandı. otomobilin
icat edilip. yaygınlaşması 191o'la-
ra rasttar. Üretimin bugüne göre
daha amatör saylabileceği o dö-
nemde, geleceğin otomobiıde ol-
duğunu görenler otomobili ulaşım
projelerini bu tarihten sonra özen-
le uygulamaya koydular. ABD'de
1925'e kadar demiryollan yaplmı
sabit bir hlzla sürdürüldü. l. ve ll.
Dünya Savaşlarında ABD üretim
teknolojisini gelıştirme. otomobil
üretebilecek ülkeler arasında ön
plana çlkma Ve pazarlama imkanl
buldu. Avrupa'da ise başl Almanya

çekti. ll. Dünya savaşına kadar Al-
manlar bir yandan otomobil üreti-
mini gelişürirken, savaş nedeniyle
de demiryollarınl ihmal etmediler.
o ylllarda bugünkü taşldığı anla-
mlyla otomobil üreti|medi. Halka
satlşa sunulan V.W'Iardan elde
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edilen geıirler Naziler tarafından
kullanlldl. savaştan sonra artık,
karayolları inşası büyük boyutlara
ulaştlrıldı ve gelişmiş ülkeler dün-
ya üzerinde otomobili pazarlama
imkanlnl buldular.
Türkiye'de de cumhuriyetin ilk
hükümet]eri varolan demiryollarl-
nln üzerine büyük yatırımlarla ye-
nilerini eklediler. Özel yabrlmlara
ise kısıtlayıcl ve isteksizce yaklaş-
ülar. 1940'larda Türkiye gelişmiş
üIkeler dlşında dünyada en geniş
ağa sahip ulaşlm sistemini en ve-
rimli kullanan ülkeler araslndaydl.
savaştan sonra her. şey tersine
döndü. Türkiye dış yardım beklen-
tisiyle araylşa yöneldi ve kaçınll-
maz olarak Marshall yardımlyla
buluştu: bağlmlılığln koşu|ları be-
lirlenmiş oldu. ABD askeri yardım-
larının önemli bir kısmı karayolu
yapımlnda kullanlldl. Demokrat
Parti iküdarlnda ise devletçi politi-
kalar bir kenara blrak|arak, özeı
girişimcı kapitaIizmin öne çlkartll-
dlğı ktlelerin oluşturulan bu pa-
zarda tüketime yönlendirildiği, ka-
pitalizm araçlarlyla "özgürleşen"
kentlere ucuz iş gücü olarak köy-
lülerin göç etmeye başladığü bir
dönem oldu.
Ulaştırma planlarlnda demiryolla-
rı, denizyolları ulaştlrma Ve taşlma
sistemlerinde öngörülen yatlrımlar
yapllmamIş, karayoIları kalkınma
planlarındaki payl arttlrllarak ge-
rekli ödenekler sağlanmıştlr.
Bugün artık pek fazla seçim şansl-
mız bulunmuyor. Günlük prog-
ramlarlmlz bir yerden bir yere ha-
reket esaslna dayandlğından oto-
mobili Ve diğer motorlu taşıma
araçlarlnl kullanmak mecburiye-
tindeyiz. Hayatımızın her alanına
9iren otomobiIler yaşadlğlmlz
kentlerde belirleyici durumdadır.
K€ntlerin otomobile göre düzenle-
niyor olmasl zorunlu olacak bizi de
otomobil toplumu durumuna ge-
ürmiştir. Modernizmin iki öğesi
betonarme binaIar ve otomobil
kent yapılarınl kökten değişikliğe
uğratmlşlardır. Açllan çok şeritli
yollarda binlerce araç ve bu yolla-
ra göre şekillenip yükselen çok
kath betonarme binalar... Bugün

şehir hayatlnda özlem duyduğu-

muz bir çok şey otomobilsiz top-
lumdan önceki döneme ait. Arna-
Vut kaldırımlı yollar. dar sokaklar-
daki ahşap evlerde samimi komşu-
luk ilişkileri. şehrin içindeki yeşil
alanların huzuru, temiz bir gökyi-
zü, şehrin rahatlaücl sesi... Artık
bunlarln hepsi geride kaldl. Bugün
kapitalizm piyasa için üretim yap-
mıyor, ürettiği malın piyasasını
imal ediyor. Gelışmiş bir ülke hali-
ne gelmenin en önemli yolu oto-
motiv sanayisidir. Yedek parça.
aksesuar, p|astik, demir çelik sa-
nayisi gibi kendi yan sanayilerinin
merkezinde en geniş alana sahip
olan otomobili yalnızca bir ulaşlm
aracl olarak görmek mümkün de-

ğildir.
otomobil Var olan erkek egemen
toplumun bir fetişidir. Otomobilin
içindeyken sürücü karşl konulmaz
bir gücün sahibi olduğunu hisse-
der, otomobil sayesinde kolayca
kaçabileceğini, kendine ulaşllama-
yacağlnı sanlr. sürücü. düzenin
zorunlu erkeklik duygusu gereği:
saldırganlık, tahammülsüzlük,
acelecilik, kontrolsüzlük gibi 50-
nuçlarlna katlanmaktadır. otomo-
bil içindeyken kendini onunla bü-
tünleşüren birey. kendini onunla
tanımlama yoluna gider. otomo-
billerin motor hacmanin büyüklü-
ğü. küçüklüğü. süratiyle tanlmla-
nır ve tamamlanlr olmuştur arük
insanlar. otomobilli bir insan için
otomobilsiz korkulu bir rüyadlr.
sürekli otomobille yaşamaKa olan
insan bir süre sonra düşünsel ve
praük olarak otomobilsiz yaşan-
mayacağı bir yapl içine girerek
onun yarattığı allşkanlıkları far-
ketmeden benimseyerek otomobi-
le bağımh hale gelir. otomobilin
insana verdiği yetkinlik duygusu,
doğum ve sahte özgüvenle birlikte
kendini bağımslz hisseden birey.
gitgide topluma yabancılaşır. Gü-
nün önemli bir klsmlnı otomobiIiy-
le geçiren insan için otomobil "ev-

den uzak evler" konumundadlr.
sağlanan her türlü konfor aslında
otomobili bir "yaşam kazasl" hali-
ne dönüştürmeye yöneliktir. Böy-
lelikle birey otomobil ıçinde dlşarı-
dan bağım$z ihtiyaçlatlnl gidere-
bilecektir. Ashnda ev|erimizde de

durum pek farkh değil. Dünyayl
ekranlara sıklştıran dünya düzeni
mümkün olduğu kadar bireyin ya-

şam slnlrlannü dalaltmakta onu
adeta hapsetmektedir.
otomobal hareket serbesüsini sağ-
lamakla birlikte, inşa edilen yolla-
rın üzerinde gitmeye muhtaçtlr.

Şehir içinde trafikte aftçlar 17-21
km hızla ilerlerken. bisikletler l2-
14 km hlz yapabilmektedir. Ayrlca
belli saatlerde yoğunlaşan trafikte
bisikletler otomobillerden hlzlı gi-
der. otomobil artlk zaman kaybet-
tjrir olmuştur. Yarattlğı psiko-sos-
yal olumsuzIuklar yantnda, trafik
slkışlklığı zamanl ve mekanl da-
raltmaJ. dikkat. kural. biıinmezlık
üzerine kurulu hassas düzeni ge-
reği otomobilin üzerinde yarahl-
mak istenen "özgürlük" kavraml-
nın yanıltıoİlğını gösterir.
Merkezileşen şehir yaşam! hasta-
neleri, eğitim birımlerini. sağhk
ocaklarınl, kreşleri, yardlm mer-
kezlerini şehlin göbeğine taşıdl-

ğlndan buna uygun oıarak insanla-
rln ihtiyaçlarınl giderebilmeleri bu
merkezler|e olan direkt bağlantlla-
nnl ulaşlm sisteminde otomobiller
sağladlğlndan yaşlllar, çocuklar,
çocuklular, yük taşlyanlar ve işi
acele olanlar için otomobil kaçınıl-
maz olur. otomobil kültürüne kar_

şı koyabilmek için Varolan kentleş-
me politikalarının dlşında bir kent-
Ii projesi yaratılmalıdıı. Özüne
kentli insanl. doğayı, yaşamın ko-
runmaslnl koyan bu kent yaşamı
insanhk tarihinin sentezi olmalldır.
Bugün şehirlerimizi organize eden
otomobildir. Yollar onlar için açl-
hr, yaya kaldırımlarl, lşlklar. evle-
rin planl onlarln raha! için tasar-
ıanlr. Köprüler, viyadükler, tünel-
ler açıllr. yollar çevreyi kirletse de
otomobiller rahat etmelidir. oto-
mobil bu anlamda insanları kendi
kültürlerine yabancllaşbrır.
Doğan görünümlü şahinler, çelik
jantlı, turbolu. siyah camlı. On ca-
mın dikiz aynaslna asll| cD'si. arka
kaportada - babam sağolsun. lise-
lim, nazar etme no olur çahş senin
de olur- yaz|tarınln bütünü yaratı-
lan yeni otomoinsan ucubesinin
perspektifi ni sunar. Kırmlzl ışlkta
durmayı babayiğitlağe slğdırama-
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yan, yanlndaki araç kendini soİla-
dığında buna dayanamayan, yol-
lardaki kadün şoförlere tahammül-
süz, yağmurlu havalarda kaldırım-
daki insanları lslatarak derin haz-
lar alan ve temeIdeki tüm bu gücü
otomobilin kendisinde bulan "güç-

lü" , "iradeli" "şiddete yatkın"
-hız tutkunu" , "başanh" .. bir in-
san modeli yaratlr.
otomobilli yaşama Ve onun yarat-
tığı insana karşı mücadeleyi yaya-
lar verecektir. Yaya dediğimiz oto-
mobilli yaşama ortak olmayan, or-
tak olmak zorunda blrakılanlardır.
Kent yoksulu olan yayaların evleri-
ne ekmek. su, barış götürmeyen-
Ier, mahallerine 3 şeritli yollar ge-
üriyorlar. Bugün kululan Mamak -

Çankaya Viyadüğü'nün anlaml
kent yoksulu yayalara toplumsal
bir hizmet olarak gösteriIebilir
mi?
Ankara şehrinin kent yoksullarınln
yaşadığı bölgeler geniş otoyollarla
çevrilidir, karnınl doyuramayan
bir halk hangi otobanda ne yapa-
cakür bilinmez. ama aç|lğln bilinci-
nin örgütleneceğini bilenler geniş
otoyollar bu halkn bölgelerine
baskly ve şiddeti taşımak için kul-
lanlyorlar. Temiz hava. sU. sağhk.

eğitim haklarlnı almadan kent
yoksullarlna sunulan 9eniş otoyol-
lar geliştik aldatmacaslnln bir hal-
kasıdlr.
otomobilli yaşama ve onun değer-
lerine, karşı yayalar topyekün bir
mocadele vermelidir. Bu tek tek
de çlkabiliı. Ergütlü bir larzda dai
nasll bir çtkış olursa olsun yayalar
yaşadıkları otomobil sorununu salt

çevreye zarar verdiği, kullandığı
yaklt niteliğiyle dünyadaki egemen
savaşa hizmet ettiği. açtlğı yollar-
la kent yaşamınln odağlnda biricik
belirIeyici olduğunu bilerek ama
bunun yanlnda otomobilli yaşamln
karşısına koyacağı toplu taşlma-
tüneFbisiklet gibi projelerinde in-
sanln kültürüne yabancılaştırmasl-
na hazmet eden kapıtalizmin tek-
nolojiyi de yeni taşlma araçlarlnda
otomobilin alternatifi olamayacak:
bire bir otomobilli kültürün özü
olan tüketimi yaygınıaşüracak, bir
güç yaratmaslnl engelıeyecek bir
kültürün mücadelesi o|malıdlr. Bu
anlamda otomobille mücadele ona
binmemek. onu kullanmamakıa
olabilecek bir şey değildir. Kapita-
lizmin üretim modeli, kent anlayl-

şl değişmeden otomobilin yerine
ge|ebilecek her türlü alternatif

özünde yine yayalara değil siste-
min kendisine hizmet edecektir.
otomobilli yaşaml meşru kılan her
türlü argümana karşı yayalar mü-
cadele etmelidir. Örneğin çocukla-
nnı kreşe yollamak zorunda olan
yayalar, sağlık hizmetinden yarar-
lanmak için kent merkezine t2şl-
nanlar; bu uıaşım ağlna harcaya-
caklarl emek ve çabayt kendi ma-
hallelerine, köy|erine, bölgeterine,
kuracaklarl - kurulmas!nl talep
edecekleri değil - kreşlerle, sağhk
ocaklarıyla. okullarla otomobilli
yaşamln meşruiyetini sarsabilir,
otomobilin insana insanı yabancl-
laşüran kültürüne direnebilirler.
Değişimin sonucu olarak yitirilen
hareket kabiliyetimiz ancak üretim
modelinin yaşama bölgelerimizde
toptan sorgulanmasl ve bunun al-
ternatifi nin yaratılmasıyla kazanı-
labilir. Yoksa "otomobil istemiyo-
ruz; yaşasln demiryolu. bisiklet,
tüpgeçit' değil: otomobiI istemi-
yoruz yaşasln yayaıarın temiz ha-
Va. su. ekmek, barlş adlna paylaş-
bkları patikalan!

au !4zı dö?ı ay ijııce; trafik dğıl " ıı-
s4ı canauan tarufrrıdqrl , Güveıpqrh'ta
öldürüıerı a*adaşıünğ Emfe Kafuca'la
iıbal edilnışııt)
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BAK; YAKLA IYOR FIRTlNA

7 UIAYI§,TA ÇAMLIHEUIŞIN, DEYIZ

C
müle

Yaşamak şakai,a 8elm€z;
Büyük bir Ciddiyetle yarayacak§ıtı

B,r 
''nCaP 

8 bl İİ,esela

Yanı, yaramn dışlnda Ve ötes]nd€ hiçbür şey beklemeden,
Yinl. bütün ,rin 

tüCün }aşamak ola(ak
Ya§amayl ciddi/e alaCaksn,
Yan,, o dere(ede, oylerne kl.
Mesela. kou.rln bağl,a.kadan. s|.l,n duvarda
YahUt, kocaman gozİüklenn,

Beyaz 8ömleğinle bir l3boratuVarda
ln5anlaİ için öıebiıeCeksin

Hem de yüzanu büle 8a.rnedlğ!n ünsanıa. r(],l

Hem de hiç klmse seni buna zoalamam]rken,
Hem de e.i güjzel, en 8erçek 

'e/inYaşanak oldüğunO brldiğin halde
Yln,. öy'e( ne c.ddlye ala(aısln k, ydrama/|,
YAtn^ r,nde bie melcll. 2erl.n d kft eL5 n.

Hem d€ öy'e (ocuklara falan kaır dye ae8ıi,
o]mekten \orkt!r8!n ha|de o|ume in.nm,td|!fr ,( n

Yaşamak, yani a8rr bas!ğından

emlüeırışlıl'e gldıyo! ıııs&nlığl doğ&sıİıı hlssodenler ıkgirle-
rlnl kendtlerine yoı :r'ap]yorlsJ önı6rıİı€ ç]İıcirk İıer 6n3e]
6e,r8iqrizin büyüswle bözuldcak biltyoruz. ŞaJkıBızla, şıiİl-
, t€niğıizdokt terl9 gidlYoİuz, 8örmediğimız btr./adiye gtt-

mesek üıe 6öİBe5ek üie Ç&ıİüııemşln bizımdiİ dlyemeyenlere yol-
d&yıZ. Çay işçtoİnln küjosuxn ucunüldrı tutmaya. kosllon bıİılerco
ai&-ç ükE€y6 KBriıı]onizın cahi]l6rln.ur oz8ürleştrı.DeJe 8,ideıken
6ök:./]jzij.,ııü 8Jıyoruz yanımıza !u.e babaJ&İın&, kilu poiitlkirlara
yolumuzu kesmeİe çalrş&rİgr8. k8.rşı yolde,Yg, balr, bak :,.d.kla€r
yor Fıİtna.
Fırtına, .r€ hala deİoldri öz8ü! ak6ıD, &labalıkLaı kayırıların k8,-
T&çsl]r]arın Böl8oŞiİıe bağışLJ,6ıD dı.,ye 8\]zelLiklerınI
Diişt€rımlzı öz§tiı bır8.1rıı] .yola ,nrnrn y&sğIrunızt 6ğlenm6ye de-
ğıl yaşamaya g'idiyoıuz biİ dii]ıys dBİIa kurma,ya,, §oğuttuklğrı
bu havata a.t€şbnlzı,,r9recoğız ünı,J6Tsileden;
7 M&yı6'ta Çam]ıhemşin'd6 tlim Aükara ünl,reıgltelorı çe,/ıe
l,oplu]ulrlrrrı V6 kltle örgritlert.,, Dönü9ülE6yo d6ğor bir ş6yler
içlrr :/arıl nasıl ,/o noredo oıur6ak o]8,ıım hiç ö].m9:r'e,cokmlş gibi
:raşanac8,k, Yok§ulluğ&, .,ç!tğğ, kıyımlara kat.şı d11.9ııerek.
EJ dl$ya so8u.,,r&cd.k.
Yılüz],aıuı aİ.ğ,sında blİ yİd]z,

He]]o do on u tu,cül&rı t !d&n,
M&,Ii kd,dif€de bır ya,ld\z zeİ..esl yarri

Y€ü]l bu koslrocaİnan dülyüEoız.
6u diiıı]-/d. so8u.vacJ,k 8ünüıı bjİinde
ğ&tta bil buz vığI]u
Y&lrut ölü biı. buiut gibi de değıl
Eos bir ce,/jz Bibl .nr7&İlaİıac+k

ziJlrl ka,r&ıdırt4 uçs-.rz bucaJrs]z
ŞllıdtJeıı Çekllecek drc15ı buııun,
Du:ruiacd,ı! mdJızuİluğu şlndıdo),ı
Eö.,/l€sjlıe je.,|ılecok b.ı düı,,ld,

",,/4şdül ıtı " d\yebi-_melı ]Çrn..

I
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FırbnaVıdisi Nercsidiı?
Fırlna Nehri, Doğu Kıradeniz de
ı(açkar Dağlarlndan doğan, Hemşin,
Zilkale, Polovit gibi pek çok de.enin
taşd|ğl 5ular ile dolar; 3000 metrenin
üzerinden denaze iner.
HES'ler (Hidroelektrik Santraller)
dünyadaki; maliyeti en az ve en temiz
enerji kaynaklanndan biridir. Ancak
HE5 projeleri yaPıhrken, yapılacağı
böltenin doğal ortamında tahribadara
yol açmaması, çevresel .iskin en aza
indirilmesi gerekir.

Fırtına Vıdiıinde Hes'e Hayırlll
l Fırtına Vadisi, Dünya Doğayı Koru-
ma Vakn (WWF) taraflndan, dünyada
korumada öncelikli, forası bozulma-
mlş, 200 ekolojik bölgeden biridir.
Kuş türleri açısından da dğnyada ko-
rumada öncelikli 217 yerden birisidir.
l Fınına Vadisi 2460 çeşit bitkiyle
Türkiye flo65ının % 28'ini oluşturur.
ı 31 Ağustos 199,t'te MiLLi PARK
ilan edilmaştir.
İ Projede, Proje alan|ndan 15.280

adet ağac kesileceği belirtilmesine
rağmen, bilirkişi raPoruna göre
68.000 ağaç kesilecektjr ve bu da hem
AĞAÇ KATL|AMI, hem de: bölgenin
1. dereceden erozyon böltesi olma§l
nedeniyle, yüksek erozyon riski de,
mektir.

İ lnşaat sırasında kullan|lacak 53s
ton Paday.o doğaya olumsuz €tİi y&
pacakur.

i Fazla aok malzeme (425.000 m3)

350 meyilli arazide dePolaıamayacak,
malzeme de.e kenanna bırakılacakor.
Bu da derenin k.lite§ini ve dünyada
ndece F|rgna Vadiri Ve Kanada'da bu-
lunın deniz alası bal|ğ|nln yaşam ort&
mln bozacakir.

ı Proieye 8öre yllln 350 8ününde hiç

akım olmayacakıır. Bu da derenin 6

km.sinin susuz kalması anlamına 8elir.
ı Yörenin turizmden aldlğ| Pay,
'l989-1991 yılları arasında % 5574'lük
bir arğş töstermiştir. HES sonucunda
turizm ölecekğr.
İ Projenin yaPlml süresinc€, söylen-

diği8ibi 1200 işçideğil, en fazla 300 iş-

çi çalışacaktır. Ancak yörede yaşayan

insanların hiç biri bu iş kolunda çalış-
m|ş veya yetişmiş değildir.
i Santral 400.000.000 US S lık mali
yetiyle Tiirkiye'deki HES projelerinin

en pahalısıdır.
l Sant.alden sonra 20 lane daha

enerii üretim amaçll tesis yaPllmaya

başlayacaktr.
santral çevreyi olumsuz eıkilerken,
Türkiye enerjisinin % 0,4'lük k|smlnl

karşılayacaktır. Bu bir enerii yatırımı

olamaz!
Türkiye hidrolik Potansiyelinin %

70'ine dokunulmuyorken, neden FlR-

T|NA VADİsi| Yaşamlanmızı biraz
daha satabilmek için miı
Fırtına vadişi yok edilirken aslında bi-

zim yaşama hakkımız da engellenm|
yor mu|

Çamlıhemşin'i sattırmayalım! ÇUnkü
kimsenin Para için doğayl ve yaşamF

mızı satmaya hakkı yoktur!

YAĞMA
DEVAM EDİYOR

KaBd€niz'de "Klyı Yolu" ınPatıyla
tam bir "doğa Ve kükür kat]iamt"
yaşanmakta. Doğa harikası kıylıar
Ve koyıar siyasal yapııar ndeniyle
yok edİıiyor. Yeşil dik yamaçla. di-
namjüell€ parçalanlyor, söküıen
kayalar klylları ve koyla]-ı doldur-
mak üze.e kulıanüıyor. Rize, Ordu,
Trabzon. Gifesun. samsun ve sj-
nop va|ilikleri de bu dQlguya maı-
zem€ yetiştirmek üzere adeta önü-
ne ge]erE ve önün€ gelen yerde
"taşocağı' ruhsatlart veriyorlar-
Deniz kry§ı dümduz bir çjzgı haıine
geürilneye çal,şılıyor. Tüm bunlar
yapllürk€iı hiçbir plan. proje ya da

ÇED rapöruna uyulmuyoa-

FInTINA VADİSİ
a'.
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;j

ILIYoR
-,f-a- -

,,:

--;"

16



KoPACAK
FInTINANIN HAEEnI
'Çamlıhemşin Fıruna Vadisi," Dünya
Doğayı Koruma Vakfı tarafından flora.
sı bozulmamış ikiyüz ender yerden bi-
ri olduğu için, koruma alona allnm|İ
ür. Ve Enerii ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanl|ğ| taraflndan yaP işlet devret mo-
deline töre dş kredili olarak ihale edi-
len Dilek - Güroluk hidroe|ektrik
santrali (h.e.s) ile iltili müteahhit fir-
man|n hazrlatm|ş oldugu Ç.E.D. ra-
poru İnceleme Komisyonunca uygun

bulunmaylp iade edilmiştir. Müteahhit
firma daha sonn 1. ÇED rapofunun
tarihini değiştirerek, yeni hazlrlanmış
2. Ç.E.D. raporu olarak Çevre Bakan-
iğ|na sunmuş ve siyasal birtakım bas-
kılar sonucu aynı 6pora bu sefer uy-
gun görüş verilmiş ve temel aülmlş!r.
Hala devam eden santral inşaaonın ta-

mamlanması halinde;

Birinci dereceden heyelan bölgesi
olan Çamhhemşin Fırtına Vadisi'nde
704 ton padayıcl kullanllacakür. suya
doygun olan toPr.ğln eğiminin de faz.
la olduğunu düşünü6ek, 25-30 cm
olan toPrak tabakaslnln alt zemininin
geçirgen olmamasından dolayı heye-
lanlar ve toprık kaymaları olacakur.
Bu da 10G200 ydda oluşan bu verimli
toprakları yok edecektir.
Ortaya çıkacak 450.000 m3 moloz,
yaklaşlm tonellerinin hemen yanında

bulunacak 2 adet depoya yerleştirile-
cektir. Tünel ağ4ndan de.e yatağlnı
kadar oluşacak bu iki adet büyük mo'
loı tePeciği en ufak bir yağışta, dere
yatağ|nt tamamen dolduracakür.
Ekoloiik den8e bozulacak, binlerce
ağaç kesilecek ve bitki örtüsü tama-
men tahriP edilecektir.
Yap|lacai santral, suyun % 96'sını ke,
secektjr. Fırüna deresinin hidroelekt-
rik santralin tüneline hapsedilecek ol-
ması teriye ancak cılız akan bir dere,
sucul yşamın yok edildiğ, kirlenme-
nin hat salhaya ulaşüğı, yosunlaşmanın

başladığı, çevreden gelen Pislikleri bile
allp 8ötüremeyecek, adeta bir bağkıl.
ğa dönüşecek bir dere yaratacakür.
Bu santral, karlann eriyip debinin en

yüksek dereçeye ulaştıgı Nisan-Mayıs
aylannda, sadece 21 8ün tam kapasite

çaişabilecektir. H.E.S. sayesinde bı.ı,

nun dışında yılın 365-218ünü Hemşin
Deresinde 6 km, Hala Dere§inde yak-
laşık 3 km.lik bir k§ım tamamen su,

suz kalacak, deredeki yaşam §ona ere
cektir.
Derenin kuruması sonucu, dünyada
kanada'dan sonrit sadece bu derede
yaşayan deniz alasının üreme ve yaşa-

ma olanağl elinden allnacaktlr.
30M00 yılİk tarihi kemef ve taş köP
rülerin alündan dere akmayacak köP
rül€re ne kadar ihtiyaç duyulacağl
meçhul. Değerlerini, kültürlerini kay-

bedecek köPrüleri, ta§ konaklan ise
bir de yıkılma tehlikesi bekliyor.
santral çalışmaya başladığında ise çev-
reye verdikleri iaha§ızlık sürekli bir
hal alacak. Çevre halkı çok büyük bir

türültü kirliliği ile karşı karşıya kala-

cak ve yaüll böl8e okulunda eğitim irn-

kanı kalmayacak.
Kuruyan dere yatağ|ndaki yosunlaşma
nedeni ile çlkacak zehirligazlar insarı
lar ve çevre üzerinde kaho hastaiklı
ra neden olacaküt.
Özel sektiirün doymaz kar hınının
doğal bir rant kapısl olar.k görmesl-
nin sonuçlan Çamlıhemşin'de bunlar.
Ancak Çamhhemşin'de yap!lacak sant-

nl, bölgede bunun gibi planlanan di,

ğer 6 §antrilin önünü açacakür ve Çat
H.E.S. için dilekçe verilmiştir. Bu 6

Proje tamam|andlğlnda Kaçkadardan
tünele tiren su Ardesen'de tün lşğına

çıkıp denize dökülecekti.. Bu bölte-
deki §uya muhtaç türlü canhnın yok

olmasl anlam|na geliyor.

Yapılan santralin hidroe|ektrik bir
santfal olmasl çevredeki eko-sistemi
mahvetmeyeceğine ya da 15 bin 280

tacın kesilmeyeceğine, Çamlıhemşi-
nin birile.ine Peşkeş çekilmeyeceği an-

lamlna te|mior. Karadeniy'ilerin 8e-
nelde " indim dereye" diye başlar tür-

koleri. İnecek bir dere bulamayacak
bir kültüre, içecek su bulamayan hay-

vanlara, kök salacak toprak ya da ya-

şama f|rsağ bulamayacak ağaçlara,

ölen bir milyon atabalık yavrusuna ve
geleceğimize yaşamlm|za, yaşam alan-

lanmlza sahiP çkmak acaba kimseye
fayda tetirmez mi|

Fınına vadisine kurulacak bu santn-
lin üzerindeki snrların, siyasal baskı
nln nedenleri meçhu| (!) ama yeryüzüu

nün halen nefes alabilen sayılı yederirt
den biri olan Çamllhemşindeki Flrona
Deresinin kurutulmasl, bütün bu 8iiE
zelliklerin devlet eliyle yok edilme5i ve

tum bunlann Türkiye'nin enerii ihtiya-

c|nln sadece binde dördü için yaPlhyor

olması kime ve nasıl bir fayda getirebi-

lir kiı
Yörede şantiye çallşmalan sebebiyle
deYam eden katliam için açllan iki adet
yürütmel durdurma ve iptal davala-

nnda henüz bir sonuÇ allnamamlştlr,
Dğrt ıene sü.ecek olan santrıl inşa-

ağ, bö|tede son ylllarda umut Ye 8elir
kaynağl haline telmeye başlaFn turiz-
Inin bğıgeye yönelik uy8ulanan yanllş

enerji Politikalanna kurban edilmesi

ise çok acı. "Modern ve Böyyük Tür.
kiyc"nin doğal haliyle Çamhhemşin'e
de ihtiyacı var.
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"cldd.i b niihleet o,h§ilih olma olasılığı biı geı.

çekıiı bi ahsilth oımaşı duramuıda oluşabllecek
basaı ke soıısııüux"
Pro|. Dr Eılward Tellet

l- neDi kaynaklarl ve kullanıml jçin geçer-

| ıı oıan çewesel etkileşimi, enerjiyi Ve-
L,a rimli kullanmak için yeterli bilgiler de-

ğildir. "Hangi eneUi kaynağl?" sorusuna ya-
nlt aranlrken, çevre ve insan sağlığına etkisi
ve ekonomikliği dikkate alınmalldır. Bu soru-
nun çözimü ülkeden ülkeye bazen de aynl ül-
kede zamandan zamana değişir.
Enedi kaynaklaflndan biri olan nükleer ener-
ji konusunda ülkemizde ilk çahşmalar
l967'de başladı. 197l'de TEK bünyesinde
Nükleer santfaller Dairesi kuruldu. 1974 y-
llnda Akkuyu'da 600 Mw'lık bir nükleer
santralin yapılmaslna karar verildi. Fakat ba-
zl ekonomik sorunlar nedeniyle başlanılama-
dı. l983 yıllnda bu kez uluslararası firmala-
ra "yap-işlet-devret" modeliyle santral kur-
mak üzere çağrı yapıldı ve Kanada "AECL"

Şirketi'nin Akkuyu'da ABD'den "General
Electric" Şirketi'nin de sinop'b santral ku-
rulması istendi. 1986 Çernobil faciaslndan
sonra bekleme dönemine girjldi. 1987'de
TEK Nükleer Eneai Dairesi kapatıldl.
l992'ye gelindağinde aynl senaryolar tekrar
yaşanmaya başlandı. l993 ylllnda TEK'e
bağh Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Müdürlüğü sessizce kapatıldl.

İlükıeer enedlnin malıyetı:
}lükl€er enedl ucuz mu?
Nükleer eneiinin ucuz olduğu masall yapll-
mlş birçok ekonomik analiz sonucu çürütül-
müştür. Ana|izıerin sonucunda şu önemli

ılükleer enorJl güYenllır ml?
Nükleer lobilerin iddia ettikleri gibi dünyada
yalnızca 3 adet ciddi nükleer kaza yaşanma-

dı. Aksine irili-ufaklı binlerce kaza yaşandı.
En tehlike!i olanlarl Ve kamuoyuna rastlayan-
larl 1957 Windscole (lngiltere), 1979 Three
Mile Bland (ABD) ve 1986 Çernobil (Rusya)

dtşında binlerce kaza yaşndı dünyamlzda.
sadece ABD'de bugüne kadar Nükleer Denet-
leme Komisyonu'nun (NcR) kayltlarlna göre
felakete yol açabilecek derecede 169 kaza ol-
muştur. Japonya'da 1992 yılında tam z0 ta-
ne önemli reaktör kazasl rapor edilmiştir.
l992 yılında Rusya; uluslararasl kuruluşlara
205 kaza rapor etmek zorunda kalmıştır. ln-
giltere'de son alü yılda l7 ciddi nükleer sant-
ral kazasınln olduğu ortaya çıkt.
Şu anda dünyada en riskli yatınm olduğu için
hiçbir reaktörü sigorta şirkeueri sigortala-
mamaktadır.
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gerçekler ortaya çlkmışbr. ABD nükleer
enerji üretimi hakkında yeterli verilerin oldu-

ğu '1968 ve '1990 yılları arasında nükleer
ene0i üreümi ma|iyeü kömür, petrol. doğal-
gaz gıbi kaynaklardan enerji üretimi maliye-
tinin z katldır. Yine baklm Ve işletme maliye-
ti fosil yaklt tesislerinin bakım Ve işletme ma-
liyetinin 3-4 kaudır. Ayrıca her geçen gün
yakıt maliyeti yüksek bir oranda artmakta-
dır. Dünyada enerji üreten tesislerden sadece
nükleer santrallerde ortaya çlkan milyon!arca
ton kaü ve slvl radyoaktif atlğı çevreden ya-
lıtma maliyeti hiç de azımsanacak ölçüde de-

ğildir.
ABD'de nükleer enerji programlnln başarısız-
lığı iş dünyası tarihindeki en büyük yönetim
felaketi sayılmaktadlr.
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Nükleer enerJlye lhtİyacımlz Yar mı?
Özeltikle l992 yıllndan itibaren sjstemli Ve programlı
olarak. ülkemizin 1995 yülında karanlıKa kalacağl slk
stk devletin en yetkili teknokratları taraftndan dile 9e-
tirilmeye başıandü. oysa ki 'l999 yllındaylz henüz nük-
leer santralimiz yok Ve karanlıkta değiliz.
Yapılan ölçümler sonucunda ülkemiz hidrolik potznsi-
yelinin yüksek olduğu ve ne yazlk ki verimli olarak kul-
lanllmadığı ortaya çıkmlşür. Ljnyit kaynaklarımızln üç-
te kisi henüz incelenmem jştir. Ayrtci Türkiye Kaftas
ü|keleri, lrak Ve Bulgaristan'a eleKrik satmakta ve
tüm orta_d!ğu'ya satabilrnek ve Doğu-Batı Avrupa şe_
bekelerine bağlanmak için yeni yaürlmIar Ve antlaşma-
lar yapmaktad!r.
Ra.tı ülkeler]ndeki durum şöyledir: Almanya'da yeni
nükleer güç tesjsleri kurulmasl yasaklanmlş ve mevcut
santraller kapahlmlştır. Avusturya. Danimarka, lspan-
ya Ve ltilya'da arbk nükleer güç tesisi kurulmayacak-
tır. ABD'de ise 1978'den itibaren yeni reaktör siparişi
verilmemiştir. Gün geçtikçe halkln nükleer tesisIere

9

karşı çıkışı artmaktadlr.
Dağıtım sistemindeki şehir şebekeleri genellikle eski-
miş olduğundan ve uzun zamandır yatınm yapılmadl-

ğından tüketici taleplerine cevap veremeyecek bir hale
gelmiş bulunmakt2dlr. Bu nedenle de özellikle büyük

şehirlerde elektrik kesinti|eri yaşanmaktadır. oysa
ene0'i verimliliği, tisarrufu ve etkinliği konusunda ya-
pl|abilecek en basit ve a€il iyileştirmelerle: kısa bir za-
manda kullandlğımız toplam enerjinin yaklaşlk %46'sl-
nl tasarruf edebileceğimiz TÜslAD'ln raporunda yer al-
maktadır. Dünyada giderek nükleer enerjiden Ve fosil
yakıtlardan uzaklaşılıyor: daha temiz. yenİlenebilir. Ve-

ramli, tasarrufa dayall, basit. ucuz ve çok çeşitli enerji
üretme teknolojileıini bir arada kullanmaya doğru 9i-
diliyorken Türkiye'de kurulmaya çallştlan Akkuyu Ve

sinop nclkleer santralleri üzerjnde ısrar edilmesi ve Ak-
kuyu'da ihalelerin kime verildiği açlklanacak düzeye
gelmesi gerçekte Türkiye'nin enedi politikalarının reel
insan ihtiyaçlanna göre değil, poliük taurlara göre ve
gelişmiş ülkelerin ellerindeki eski teknolojileri azgeliş-
miş ülkelere satma projeleriyle şekillendiği anlaşlllyor.
Bölgedeki güçler dengesi nedeniyle Türkiye'de nükleer
silah üretmenin araçlartnı yaratmak istiyor ama kuru-
lacak santralde nükleer silah yapma izni egemen ülke-
ye - fabrikay kuran - ait. Ayrıca madem Türkiye'nin
dış politikasl yurtta sulh. cihanda sulh o zaman niye
nükler santral; yoksa biza düşünüp enerji ihtiya0mlzl
karşllayacağına inanır mıylz. Türkiye enedi ihtiyaclnln
sadece 96z'sini karşılayacak olan bu enerji yörenin ay-
dlnlaulmaslnda. Koçun-Fordun seka fi danhğlna kurdu-

ğu otomobil fabrikalarında kuIlanllacak. Bölgedeki
(Adana-Mersin-Tarsus..) halk nükleere ikna etmek için
ışlklar kesen, şehri karan!ığa boğan. ders kitaplarlna
nük]eerin faydalı olduğunu yazanıar. radyasyonlu çayı
halkln gözünün içine bakarak höpürdeterek içen "ba-

kanlar". Alt€rnatifi yok deyip broşürler çlkartafak in-
sanlığımlzln sorumluluğunu üstlenen şarlatan bilim
adamlan bu çocuğun bacak]arlnl ona geri getirebi|ecek
misinız. Bu haritaya yen bir nükleer daha ekleyip ego-
nuzu t tmin ederken, satılmış bilimadaml kimliğinizle
nük]eere haylr demek insani bir sorumluluktur: çocuk-
larımlz için olduğu kadar bugünlerimiz için de... Nük-
leer savaşa, santrale haylr!
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Nükleer santral kazaları kaçlndmazdlr. Çünkü santral,
karmaşlk ve yoğun olarak birbiriyle s|k bağlanülı bin-
lerce irilıufaklı modülden oluşur. En ufak bir birimde
meydana gelen arlza. ona bağlı başka birimlerin devre
dışı kalmaslna Ve beklenmedik zincirleme sorunlara
neden olur. sist4m ne kadar yüksek teknolojiyle üretil-
mişe risk de o oranda artar.

RadyoaktıYltenin
canıt yapıstna etkııerı
Soluma veya besin yoluyla vücuda ahnan radyasyon
genlerin (DNA'larln) kimyasal yapısını bozarak, hücre-
lerin normal olarak ikiye bolüneceği yerde milyonlarca
birbirinin eşi bozulmuş programsızlaşmış hücreye bö-
lünerek üremesine ve giderek kansere yol açar.
Kansere yol açmaslnln yanl slra radyasyon organizma-
nün kalıümsal yapısında ani değişiklİklere neden olur.
Radyasyona maruz kalmlş bir sperm ve yumurtadan,
düşük veya sakat bir çocuk doğumu olabilir. Çocuk ana
rahminde iken radyasyona maruz kalmışa, çocukluk
lösemisi olaslhğl artar.
Son yapılan araşürmalara göre, alçak dozda radyasyo-
nun tahminlerin aksine. insan vücuduna daha zararlı
olduğu bulunmuştur. Nükleei santrallerin civarında ya-

şayanlar da görünen kanser Vakalarlnda yüzde 40o'lük
artış, normal olmayan doğumlar. Bunun bilims€l kanl-
ü olarak gösterilebilir.
ABD'deki reaktörlerin 80 kilometrelik çevresinde yaşa-
yan kadlnıarda ortaya çıkan meme kanserlerinin bazl
santrallerin yaklnlarlnda 1 950'lerdeki değerlere göre
9 0 arthğtnı gösteren araştırmalar mevcuttur. oak
Ridge UIusal |aboratuarlnda çalışanlarda kanserden
ölüm oranl beklenenden %40 daha fazladlr. Ayrıca l7
Şubat l99o tarihli Britis Medacil Journal'da yaynlanan
bilimsel bulgulardan sonra, lngiIiz hükümet yetkiIileri,
sellafi eld nükleer tesisinde çalışanların çocuk]annda
yüksek lösemi oranlarına rastlanması nedeniyle, bu kı
şilere çocuk yapmamaları önermişlerdir!
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Bakakallrlm gaden geminin ardln-
dan...

Çıplak tepelerin üşütmediği bir Va-

dinin ahşap damında büyüyorken

çocukluğum; kavak ağaçlarlnl,
zambak]arl. su taşlyan sümbül ko-
kulu arkları tanldım. cökyüzünü,
bahçemizdeki ağaçlara akan gölün
küçük kurbağalarlyla örtüyordu üs-
tümüzü gece, gelinciklel rüzgarla
sek sek oynamayı bilirdi ben kurba-
ğalardan üşümeyi öğrenirken.
Yazın bahçe işleri, tarla tapan,
üzüm, patates, soğan hazlrlayarak
geçerdi bir sonraki mevsime. Mey-
Ve ağaçlarından reçel yaplhrdl. Kay-
sl, kiraz, şeftali. dut... kr çiçekle-
rinden oyuncaklarımlza taç, kavak
ağaçlartnln gazeli klşln sobamızda
ıhlamur çayının suyunu fokurdatlr-
dı, ceviz kabuklarl bul-kaç oyunu-
nun basit araç gereçleriydi. Topla-
dlğlmlz domatesten salça, ba|kaba-

ğlndan tatll yapmay ateşin kızllllğı
oğretti, he. mevsim yaşlyordu bu
vadinin araslnda. ta ki o çelik kapF
lı ür Vadiye gelip kapımlzl çalıncaya
kadar. ikindinin al§ama ökse att|ğl
bir saatti, iki adamdllar, çelik kapl-
lı tlrdan inip evin önünde mıslr pişi-
ren babama yaklaşülar. Adamlar-
dan çiroz olanı:
selamln aleyküm dedi
Babam ayağa kalkp uzun süredir
tanıdığl bir dostuymuşçaslna bır sF

cakhkla buyur. buyurun dedi.
Benim oturduğum sedire iki adam
sığıştılar. oturur oturmaz adamlar-
dan esen yel içime bir kasvet çöker-
tecek kadar ağlrdı. Birkaç dakjka
sonra bu lssız vadide adamlar ne

aaadıklarınl söylediler. Franslz so-
dexho bilmem ne yemek şirketinin
Türkiye temsiIcileriymiş Ve ülke-
mizde çok büyük bir Franslz öz ye-
mekleri yapan lokanta açmlşlar, ay-
rlca özel specialleri de varmış
önemli kişilere. Merak etmiyor de-

ğildim, ben tarhana çorbas|yla -
yufta ekmeği banan bir çocuk ne
anlardı Franslz biımem ne şirketi-
nin yemek]erinden hem bananeydi
ama konuşmanın gerisini adam (çi-
roz olan) ağzl sulanarak anlath}§a
onun sulanan ağzl benim damarla-
rımdaki kan| çekiyordu. Bıze yap-
ükları special yemeklerden birisi
olan kurbağall kekik çorbaslnl bal-
landıra ballandlra anlatlyordu Ve

bölgede en iri ve en besili kurbağa-
ya sahip derelerinin bizden "para-

slyla" kurbağalarını istiyorlardl.
Adam tek bir şey söylüyordu ikj-
mizde babam çok kazanacağız sen
de rezi|lik çekmiycen biz de yolu-
muzu bulacağız. Babam oturduğu
ocağın başlndan bir hışımla kalktl
Ve adamlara gidin gidin... arkanıza
bakmadan kurbağalarımlzln sesini
duymadan gidin dedi.

sanınm hiç ummadüklarl bir tepkiy-
Ie karşılaşan iki adam çelik ttrlarlna
binip vadiden şehre doğru uzaklaş-
!lar.
Bizden yorganımızl istiyorlardı ye-
rineyse bir çuval kağıt verecekler-
miş, sıcaklığımlzİ satmayacaktlk
ama birkaç gün sonra ? adam lrla-
rlyla yine geldiler bu sefer yanlann-
da iIçeden topladlklarl 10-15 insan
vardl. Göle gidiyorlardı. Biz Ve va-
dideki diğer 3 eV göle yöneldak
adamlar köylülerin eline birer süz-
geç tutuştulmuş|ar. Kurbağaları
topluyorlardl, vadililer kavga çlk-
ması pahaslna adamları taşıa so-
payla kovaladılar iki adam yaptlğı-
mlzln yanında kalmayacağını, bu işi
Kaymakamlıktan izin alarak yapük-
larınl söylüyorlardı. Yani işi kitabı-
na uydurmuşlardı. Verilen izin bel-
gesinde Bölgenin tarihi Ve turistik
değerlerini yaymak. ilçenin ismini
duyurmak adına böyle bir teklifi
hemen kabul etmişti kaymakam.
Kurbağalar bizim ilçeyi meşhur
edeceKi. 0 yll jandarma koruma-
slnda kurbağalanmız çahndl. Yaşa-
mlmızl bizden çalüyorlardl. Bizse
korumas|z soyuyordu ç|pIaklığlmı-
zl. Gelecek ylı düşündük hep yine
aynl yine yine ne olacaktü '1-2 ytl

sonra baharda, çiçekleri şeftali
ağaçlarlnln zoraki açıyordu. silah-
ların gölgesinde toprağa düşen
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buğday un olmaya hazlr değildi.
Bataklığl ve siwisinekleri yok eden
kurbağalar gittiğinden beri son 2
yllda iklimde değişti, vadide. Batak-
lıKan yayllan sinekler vadıden ilçe-
ye salgın hastahklar tişıdı, suyu-
muza mikrop. havamlza toz duman
karıştı her yaz ilçenin havaslna -

suyuna gelen yaylacılar artk ilçeye
uğramaz oldular. Yerliler bile yazı
yakn köylerde geçirir oldular. Kuı-
bağalar 9iderken yanlarlnda hava-
mlzl toPrağlml1, aşlmlzl. suyumu-
zu da götürmüştü.
VadiliIere, düşman olan ilçedekiler
herşeyden bizi sorumlu tuttular,
yllardlr baskılar bizi yaşanmaz hlF
yordu.. artık yitirmiştik dostluğu-
muzu komşuluğumuzu. onlar ya-
zln, kurbağalan toplama Ve yaşa-
mlmlzl çalmaya geliyorlardı jandar-
malarla. Artlk yol zamanlydl, yaşa-
mak buysa yaşayahm ama yaşamak
bu değilse o zaman yaşamak nere-
deyse oraya gideIim " deyıp büyük
kente gelmiştik. Toprağımlz kal-
madlğlndan suyumuz bataklığa ka-
rışuğlndan tek sermayemiz oku-
mak olmuştu. Kent bizi besleyecek-
ti, onların geniş şeritli yoIIannda
diziliydi yaşam. Yürürken bu kasve-

tin içinde gözüme kafesler takıldı,
kaldlrlmln kenannda kuşlar. kedi-
ler. sincaplar. köpekler kafesteydi
"Pet-shop" yazlyordu, dükkanın
tabelasında. lçeri girdim balüklar-
kertenkeleler evet evet kurbağalar.
yılanlar satıllKl- tasmalarıyla. ma-
malarıyla - şamPuanlarıyla takım
olarak, orman görmeyen|ere pına-
rın gözünden su içmeyenlere 9 mil-
yon 999 bine papağanlar saülıktl.
Insanlara arkandan geleceKir deni-
len şey buydu.
Kafesin içine sıklşmlş bir köpek
vardı slklş pıkış- neredeyse nefes
alamlyordu. Bu köpek nefes alamF
yor dediğimde tezgahtar. Ha o mu
o zaten büyüdü kimse almaz deyin-
ce.... babam geıdi ak]ıma acaba de-
dim kurbağa|arını satmayan bu
adam yaşamın kafeslerin içinde pa-

zarıandığınl duysa inanmazdı her
halde.
Kimse ona inandıramazdı. 5incapla-
rün bir kafeste yetiştiğine. köpekle-
rin günlük yoğurt muamelesi 9ör-
düğüne. Nasl! size sokak çocuklarl
alım satım. Merkezi kurulacikmlş
derlerse inanamazsanız babamda
buna inanamazdı açlıktan ölen Ku-
zey Koreliler çaresizliKen kzlarını

Çinli erkeklere satlyordu. cenç kz-
lar, yaş, görünüm ve sağllk du.u-
muna göre 800-1500 dolardan alı-
cl buluyordu. desem gazetedeki ha-
beri, okuyup. Kıştn soğuğunda so-
kak]arl dolduran binlerce sokak ço-
cuğunun. güneyde bankmatiklerde
klşl geçirdiğini söylesem: sokakta
yaşayan binlerce çocuğun beşte bi-
rinin madde bağımlısl olduğunu
söylesem bu kentin.sahibj efendiler
yaşaml sokak tabelalarından çükar-
tanlar. kar|nıannı Doğal besin ve

tüketim ürünleri dükkanından do-
yuranlar, köy ekmeği üzüm pekme-
zi. keçiboynuzu tadan efendiler "

ekolojik ürüncüler" tarlanın çamu-
runa dirsek]eri değmeyenle., evle-
rinan en korunakll köşesini şark kö-

şesi yaplp tandlr ekmeği yiyen ama
o tandlrda bugün hangi korunun
olduğunu bilmeyenlef , safariler ya-
pıp slrtlan kaplan avtna çıkanlar.
Doğanın ellerini blrakıP. kendilerini
bahğa kuşa mahkum edenler yaşa-

mı paket mi istersiniz şimdi burada
mı yersiniz. üzümü toplamadan
ekolojik pekmez içenler. ekolojik
köylere tur düzenleyenler. pets-

hoplarda semender avına çlkanlar
kaç yaşamı evsiz ve yurtsuz blrak-
üğınızl bir kez daha düşünün yaşa-

mı ulaşılabilir bir uzakllğlnlza koya-
bilirsiniz. Doğanln hayatln içinde
yaşamak isteyenler ekolojik dük-
kanlarını Mamak'taki. Keçiören'de-
ki yoksullarla açln, temiz hava-su-

açlık derdi olmayan AyranclnIn,

Çankaya'nln zenginleriyle değil,
yoksa çocuklarınlz size gelip anne-

baba beni hangi pet shop'dan aldl-
nız diye sorarsa. arkadan da getire-

ceğiniz bir kent daha kalmayacak
ya da çocuğunuzu seçmeye pet
shoplara giderseniz sorduğunuz
ürünlerden birine tezgahtar - onun
gözleri güzeldi ama artık büyüdü
kimse aımaz derse kaçacağınız ne

bir orman, koparacağlnlz ne de bir
yağmur kalacak, pet shoplara eko-
lojik ürünler dükkanında buğday
tarlalarl, hasatlar göremezsiniz.
sokak çocuğu oıan slcağln peşinde
yaşam olun. rüzgarln yüzüne dö-
nük bir denizin ortaslnda ve denize

çıkan yollarda. Çocukluğunuzu da

satün almayın yaşamınlzı sattır-
mayln.
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L ,J lJ Jsinin gunde-

mine getirilen Ve çok uluslu şirket-
lerin (ÇUŞ)'un anayasasl olan çok
tarafll yaürlm anlaşması (MAl) kü-
reselleşme masallarına uygun bi-

çimde devletıerin hukuk kurallarlnı
bütünleşürerek evrensel bir hukuk
oluşturacak adım olarak lanse edi-
lip kimi çevreler taraflndan büyük
bir gelişme gibi açıklandl. söylem-
lere göre arbk uluslararası şirketle-
rin yattrümlarlnln önündeki tüm en-
gellerin kalkmaslyla az gelişmiş ül
keler daha hlzla kalknacak. istih-
dam sağlanacaKt. ÇUŞ'larln göre-
ceği her türlü zararln uluslararasl
tahkim soncu "yatırım" yapılan ül-
kelerce karşllanması ÇUŞ'ların ya-
ralacağl zararla ilgıti hükmün bu-
lunmamasl. sözleşmeyle çelişen hu-
kuk kurallarlnln yok sayllmasl,
grev Ve sendika haklarınln şirketle-
ri zarara uğratacağl gerekçesiyle.
lağvedilmesi gibi maddelerini ince-
lediğimizde kimlerin kalkınacağlnl
tahmin etmek hiç de güç değil.

rln etraflnda birleşen bjr dünya
ekonomjk model masalınl önümüze
sunuyor. Oysa somuta indiğimizde
yaşanan durumun kapitaIizmin gir-
djği son yaptsal krizden kurtulma

çabaları içinde, ucuz işgücü ve

hammadde cenneti olan 3. dünya
ülkeIerinin sömürülerek sermaye
arttrım| yoluna gıdilmesi Ve küre-
selleşmesinin, sermayenin uluslara-
rasılaşmastndan başka bir şey ol-
madlğlnı gözlemliyoruz.
Kuşkusuz dünya pazarının bütün-
leşmesi olgusu inkar edilemeyeceği
gibi, bunun yeni bir kavrammış gi-

bi ortaya konmasıysa bizi yanlışa

sürükleyecektir. Emperyalist aşa-

mada dünya sermayesinin her türlü
akımının bütünleşme düzeyi yük-
selmiş. bu durum 8o'lerden son-
raysa hız kazanmışttr. Ayrıca son
30 yıI içjnde büyük sanayi grupları,
nün karIarlnı yatlrımda flnans sek-
törüne kaydırmaları. uluslararasü
mali işlemleri mal üretiminin 7 katt

büyüklüğüne ulaştırırken finans ve

rantiye sermayesini ön plana çıkar-
mıştlr. Bu konuda önemle duruı-
ması gereken nokta bütünleşmenin
biçimidir. "Doğrudan dış yatırım
yapan Ve birden fazla ülkede malya
da hizmet üretimin örgütleyen iş-

letmeler" olan ÇuŞ'lar tek bir ülke-
nin slnlrlarınl aşarak faaliyetlerini
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MAl'ye göre yabancı sermaye hangi
ülkede yatırlm yaparsa yapsln çok
tarafll yatırlm anlaşması HükümIeri
geçerli olacak. Burada kastedilen
ya nmsa slcak para girişlerinden,
emlak sektöründeki spekülasyonla-
ra borsa oyunları Ve tahvil alımlarl
gibi son derece geniş anlaşı|malı.
lmzalandüktan sonra 5 yll sözleş-
meden çlkamama ve 15 yıl bağlı
kalmayü da hesaba katarsak
MAl'nin gerçekte kaynakların peş-
keş çeklmesinde, yaşadlğlmız alan-
ların özelleştirilmesinde tekellere
eşit haklar tanlyan - kuşkusu bu
eşitlik en güçlü tekellere diğerleri-
ne göre daha eşit haklar taşlyor-
bir sözleşme o|arak ezilenlerin üze-
rindeki kabusun yeni adl olduğunu
görürüz. Bu kabusu derinlemesine
incelemek için öncelikle küreselleş-
me kavramından yola çıkmanlz ye-
rinde olacaktlr.
Küreselleşme olarak sunulan olgu
dünyanln tek Pazar haline getiril-
mesini ifade edersek ulus devletle-
rin ortadan kalkarak ulusal ekono-
milerin yerini tek ve ortik çlkarla-



dünya ölçeğinden planlamaya Ve
yürütmeye başlamlştır. ÇUs'ların
merkezlerinin % 90'ı emperyaıist
ülkelerde bulunmaktadır. Bu şir-
ketleri - kar hesaplamalannı yapar-
ken belirledikleri küstaslarsa ülkele-
rin ücret düzeyi. emeğin yetişkinli-

ği, alwap§l, gümrük vergisi. çevre
duyarlıhğl gibi olgulardır. Burdan
hareketle azgelışmiş ülkelerden
kaynak transferi sağlanlrken dünya
küreselleşmekten çok güney kuzey
olarak daha uç kutuplaşmalara git-
meKedir. sozgelimı son istatistik-
lere göre lsviçre'nin GsMH'si tüm
Afrika ktaslnln GsMH.'sinin 1.5
kabna eşit olurken dünyanln en
zengin 10 kişisinin ylılık geliri en
fakir 40 ülkesinin Milli Gelirine eşit
bir hal almıştır. Dolaylslyla Var olan
bütünleşme de tek ve ortak bir çF
kar noktasında değil emperyalist -

kapitnlist ülkelerin yararına hizmet
eden bir noktada ezen - ezilen ayrF
mlnı güçlendirici yönde gelişmekte-
dir.
Burdan varllacak sonuçsa çağımlz-
da ulus devletlerin ortidan kalkma-
sı değil Varolan devletlerin görevle-
rinin uluslararaslIaşan sermayenin
çıkarlarınl korumak noktzsında ye-
niden tanlmlanması gerekliliğidir.
r\apitalist üretim tarzının her tarih-
sel döneminin belli bir birikim mo-
deline denk düştüğünü, bu modelin
de belli bir sınlf ittjfaklna dayandF

ğından hareketle çağlmızda devlet-
lerin görevlerini 1.) ÇUŞ'lann faali-
yetine uygun alt yapı oluşturarak
yol. köprü, iletişim şebekeleri- kur-
mak z.) buna uygun mako ekono-
mik politikaların benimsemek 3.)
Emekçilerden geIecek tepkiye karşı
baskı mekanizmasını kuvvetlendir-
mek şeklinde slralayabiliriz. 70'ıe-
rin sonlarlndan itibaren kapitalizm
girdiği krizden kurtulmak için Key-
nesci modeli terk ederek devletin
ekonomiye müdahalesini en aza in-
dirgeyen arz yönlü ikisat politika-
sına geri dönmüştür. Karı artbrma-
nln yolu da sosyal amaçll (sağlık,
eğitim) harc2maIarın klsltlanması.
ğcretlerin düşürüımesi, dar gelirli-
lere yönelik sübvansiyonları kaldl-
ıarak KlT'leri özelleştirmekten ve
bunun önündeki tüm engellerin
(sendika DKÖ) lağVediıme§nden

geçmeKedir. Gelişmiş ülkeler için
refah devleü, az gelişmiş ülkeler
içinse kalklnmacl devlet modelin-
den köklü bir kopuşu ifade eden
yeni döneme geçmek o kadar kolay
olmamış an€ak toplumsal muhale-
fet odaklarının ezilmesiyle sağlana-
bilmiştir. Türkiye'de de'küresel-
leşme" poliükalanna zemin hazırla-
yan. 24 ocak kararlarl yaklaşlk bir
milyon kişinin gözaltına allndlğl.
yüzlerce insanln kaybedildiği bir
darbe sonucu yaşam bulmuştur.
Borçlanma politikalarlyla tek yönlü
kaynak transferini artlrarak ülke-
lerin kompradorlaşmasl sağlan-
maktadlr. Dışa dönük mode!le açık-
lanan bu durum sayesinde belli bir
süre sonra "güney ülkeleri" ihracat
gelirlerini de borç ödemek için kul-
lanlrken giderek daha fazla emper-
yalist ülkelere iktisadi yöndeki ba-

ğlmhhğınl. sayasi yönden bağımlıılk-
la pekiştiriyor. diğer yandan ucuz
ihraot. borç. faiz, anapara ödeme-
leri. sermaye kaçlşı ve kar transfe-
ri yoluyla yoksullaşmaya devam
ediyor.
sonuç olafak küreselleşme o]arak
ifade edilen söylem geçmişten bera
ezilen. baskı al!nda tutulan kitleler
açl$ndan sömürgeciliğin son aldlğl
biçimdir. sermayenin merkezileş-
mesi rekabetı kaldırmadlğl gibi pa-
zan sermayenin daha az sayldaki
büyük Ve güçlü gruplarln ellerine
bürakrken bunlarln arasln-
daki rekabetse paylaşılmlş
dünyanın yeniden payla-

şılmasü yönündedir. Bura-
dan hareketle sermaye-

nin uluslararastlaşmaslnın siya5i bo-
yutuna denk düşen kavram tek bjr
dünya düzeninden ziyade ABD. AB
ülkeleri ve Japonya gibi devletlerin
başlnı çektiği "Yeni Dünya Düzenle-
ri" olgusudur. Nasıl ki tek tek bi-
reyIer karşıt çıkarlarl olan bjreylere
karşl bir sünlf teşkil etmesine rağ-
men bU sınıflar kendi içlerinde de
bölünmüşseler 9elişmiş kapitalist
Üıkeıer ve bunların oluşturduğu
ÇUs'Iarın temsil ettiği her bir Yeni
Dünya Düzeni de özellikle 3. Dünya
ülkelerinin paylaşlmı konUsunda
birbiriyle rekabete girmektedir.
Kuşkusuz burda önemli nokta bu

çelişkilerin emperyalistleri ortak çı-
karlar etraflnda bifleşme olgusunU
da dışlamamasıdür. lşte MAI'de an-
cak bu doğrultuda her bir yenj dün-
ya düzeninin ort2kiaşmalar kadar

çelişkileri de içinde barındırdığı ifa-
de edilerek anIaş|labilir. Fransa Ve

Kanada'nın anlaşma metninden çe-
kilmesi şimdilik MAl'nin geçici bir
süre için rafa kaIdırlldlğını gösterse
de son 9elişme olarak sözleşmenin
oECD'nin kapsamından alınıp WTO
(Dünya Ticaret Örgütü)ne taşlnma-
sı Ve Kaslm ayında " Milıenium Ro
und" adıyla 3. WTo Bakanlar kon-
seyi toplantlsına getiriIecek oıuşu
egemenlerin istedikleri sömürüden
Vazgeçmeyeceklerinin bir kez daha
kan!tllyor.
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