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Ülkesinde ve düniz.
da nükleer isteme.

yen, arka kapaku is-

mi bulunan toplu-
luklaı cebeci kam-
püsü 'Nükleer Karş.
u Platformu'nu kur.

du, Ükenin gelece-

ğii,le ilgili sorumlu.
Iuklarnızın olduğu.
nu bir kez daha gös
termek ve nükleer
enerji konusundaki
ge4ekleri dillendir-

mek için bir broşür

hazırladık. Ülkemi.
zin enerii politikala-

rının değiştirilmİs!
ni, halkın çkarlarına
yöneük bir plaüma
yapılmasını istiyor
ve bir kez daha sesi
mizi yülselıiyoruz.

Bu ülke,

bu gençlik

NUKİIR

MIIflEIR

IsTIMiy0R,

NÜKLEER, iN EKONOMI POÜTIĞI
Sanal Dewimiyle birlike gelişen bilim ve teknolo

ji insanlığ daha mutlu daha rahat bir yaşam,gelecek
kaygsı otmayacak kadar bir gelh dtizeyi vaadetmlş-
ti.Yüzünü hzlı bir üretime dönen ve pazaıla,rını geniş-
leten sanalleşmenin tek başuı ölçütü düa fazla kar
elde etmeki. Doğay ve-insanı hzla «imüren ve yok-
sullaştııan bu çabadan ilk etkilenense Sanayi dewimi-
nin gel§tiğ İngiltere oldu.lngilterede sanalde kulla.
nılan enerii dolalrsıyla yaşanan ham ve su kirliliğinden
yüzlerce işçi ölmüş,insanlaf zehirlenmiş,doğa kirlen-
miştir.Yaşanılan bu kirlilik ve ölümlerden sonra yönü-
nü doğanın korunmasına ,yaşama hakkına ,çevre sağlı-

ğna dönen ingiliz sendikal haraketi sanayi devriminin
dinamosu teknolojinin dönüştürülmesini sağlamış ve
insan sağlığını tehdit eden ve doğayı kirleten teknolo.
ji[er ve enerji kaynakları yerine daha temiz ,sağlıklı ,gü.
venilir enerii kaynaklarıyla endüstriyel gelişme sağlan-
mıştııEllerindeki eski teknoloiil de yeni sanafileş-
mekte olan ülkelere satarak ,eskilerindende kar elde
etmeyi bilmişlerdir.l940'tı yıllarda sayaçsız elehrit
eneriisi sğayacağ söylemife meşrulaştırılan yeni güç
kaynağı nükleer enerii toplumdan gelecek tepkilere
kaşı ucuz,güveniliçsğıklı,doğayla dost denilerek pa.
zarlanmıştı. II.Dünla salzşı sırasında yaşanılanlar gös-
termiştir ki nükleer enerii de politik ikidarın elinde
bir egemerı.lik aracına dönüşmüşJaponya'da milyon-
larca insanın halatına,toprağln verimsiz kalmasına ne-
den olmuştur. Soğuk savaş döneminde ülkelerin den.
ge polititikalarında caydırıcı güç olarak \levlenmiş
nükleer enerii temiz,sağl*lı bir teknoloiiye eıriltecek
ken ,her yeni buluş nükleer eneğiyi düa çok insandan
insani değerlerden uzaklaştırmş,doğa için kumılun-
ması gereken bir güç kaynağ haline getirmi§tif.Iapita-
list ülkeler kendi varlıklarını tehdit edin her türlü siıe.
sallaşma hareketine karşı o ülkenin sipsal iktidarluı-
na nükleer silü satarak varlıklarını garanti altma al-
mışlardır, böylece nükleer enerji otoriteyi, hıyeraşi-
l,sönürüyü "zorla" meşrulaştırmıştır.

ülkemizde 1965 yılından beri sürdürülen nük|eer enrji çalışmaları da uIuslara

rası politik gel§meler ekseninde işlemiştir. Ofta doğudaki anti-kapitilalist, sos}"
list,bağımsızlıkçı,özgürlükçü gelişmelere kaşı bir denge olarak konumlanan Türki
ye, nükleer silahların konumlandırıldığ bir üs haline gelmiştiı Ortadoğuda ege-

penlik kurmak isteyen her güç öncellikle Ltilgedeki enerii kaynaklarına süip olma

lıdır. Kepitalizmin geleceğinin garantisi enerii kaynaklarını denetim dtında tutan
güçler Dünp politikasına da yön verir olmuşlardn 90'lı 1ıllarla birlike Krpitdi§t
üretimin dayandğ ttiketim toplumu felsefesi her şeyi büyük bir hzla 1ağmalarken
rekabetçi pazaı ekonomisinin yerine dünyaya hakim 10-15 dev şirketin egemen ol-

duğu bir ekonomik sistemin sinlallerini vermekteydi.Büyük şirketler Küreselleşme
denilen ideoloiik söylemi uluslaıarası bir hukuk sistemi haline getirmiş,Dünya

Pner|i Konseyi, Dünya Tcafet Orgütü... gibi örgütlerde bu hukukun ana},:ısıısınt

1nzmışlardır. Sarnş sanayisiyle ayakta duran lQpitalist ekonomi 90'lı yllara kadar
elinde birihirdiğ saraş teknolojilerini, yhlma korkusunu üzerlerinden atınca,

dünyanın Üer yerinde ucuza pazarlamalı denemeye başlam§tı(Sudan sebeplerle çı"
kanlan Körfez Saızşında lıarcanan eneği Afrika'nın 10 yıliık G.S.M.H'sine eşitti, Ru-
pnda'da, Kolombiada, Balkanlar da... kopan kryametler bir tesadüf değil, kapitaliz-
min enerji politika.larının 1znsımasıvdı. Bu süreçte yeniden yapılandırılan NATO da
Aırupayı korumay bırakmış, suyun başıru tutmaya başlaınıştıı Dünyaya hakim ol-
mak için teknolojifr üstünlüğe süip Kıpitalistler bu üstünlüğü enerji kaynaklarını
da ele geçirerek perçinlemeyi tasarlıyorlar. 1997 yılında ABD enerji bakanı "Kapita-

|ist sistemin geleceği Ortadoğudaki enerji rezervlefinin egemenliğinden geçiyor"

demekeydi. onadoğu da ve Dünlz'da estirilen barış rüzgarları da Kapitalist siste.

min geleceğini garanti altına almak için girişilen bir çabaydı. Bu sürtçte kilgeler ye-

piden yapılandırılacek yani egemen güçler ittihkı bölge§€lleşecek, sömürü kiires€l-

|qecehi.
l

DirNYA ENE\Jİ KoNsEYİ
AGh

NtiKıER ENE\Jİ vE oNtJN toBisi
Başbakan Eceüt'in 26.09.|999-01.|0. 1999 tarihleri arasında ABD'ye gefçek-

|eştirdi$ ziyaret sırasında enerii konulafında ayn olafak görüştiiğii ABD Baş.

kan Yardımcısı Al Gore'nun nükleer santral konusunu gündeme getirdiği ve

"ülkemize yatırım yapılmasını istiyorsann, bu 1atırımların eneriisinin nükleer

§antrallerle kaşılamalısınu" diyordu. Gore-Eceüt göfüşmesinde nükleer gü-



cün "baıışç1' amaçlarla kullanılmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ka-

rıı iaştırıldığı, Clintonln 15-19 Ihsım 1999 tarihleri arasında yaptığı Türkiye zi-

}afeti srasında üerinde anlaşılan metnin imzalandığı bildirildi. ABD'li yetkili-

ler 'i{BD'nin Akku},ıı Nükleer Santrali proiesine katılabilmesi için Türkiye'nin
j::hı önce bazı Awupa ülkeleriyle imzaladığ gibi nükleer gücün barışçıl amaç-

larla kullanılacağna dair bir belge imzalanması gerekiyordu. Bu anlaşmaıun

imzalanması1,la ABD'li lVestinghouse şirketini dezavantajlı durumdan kunar-

ınış'.if" diyordu. 1950'lerin başındı 2000 yılına kadar 1000 nükleer santral kqr-

mayı hcdefleyen ABD, nükleerin zararlı etkilerinden ve atıklafından dolalr bu

rakamı l03'te tutmuş; fakat ülkesinde eüin bir lobi faaliyeti yapan nükleer şir-
kederin ABD Hükilmeti kanalıyla orlucı puar yuıtmış; nükleer silah başlıF,
nükleer tesis, nükleer silah satışını bu şirketler için hükümet nezdinde organi
ze etmiştir. Filipinler'de Marcus Hükiimeti döneminde bir nükle'er santfalin ya-

pırn için IMF kınılıyla 2.2 milyar dolaı dış borçlanmaya gidildi, ABD gzetele-
ri santralin yapımını üstlenen şirketin, diktatöre 80 milyon dolar rüşvet verdğ
ve asıl yapım bedelinin iki kat bedelle ihaleyi kazandğıru 1,azdılar. Marcus iki-
darırun dewilmesinden sonra iktidara gelenler santrali hiç çüştırmadılar. Çün-
kii santral birinci derece deprem kilgesinde yapılmıştı. Bugün Filipinler halkı,

alınan borcun kaşılığırıda 335000 dolu günlük faiz ödemektedir.
2? l<^sffı 1999 günü Milliyet Gazetesi ile yapuğ söyleşide Ener|i Bakanı

Cumhur Ersümer "Eğer Türkiye nükleer santralin 1apımına bugün de karar ver-

mezse enerii bakanr olarak bunu 'biz nüldeer santral yapmak istemiyoruz' ola-

nk dgılerım" diyordu. Türkiye de çeşit'olması açsırıdan mutlaka bir nükleer
santfale ihtiyacı olduğunu söyleyen Ersümer, kuruyemişçiden fıstık alıyormuş

gibi "Ben çok sğıklı ve çewe dostu bir enerji olduğunu düşünüyorum. Etrafı-

mz bunlarla dolu. 10 şiddetindeki depreme dayanıklı yapıyorlarmş." dediken
bir hafta sonra lstanbul, Ankara, Bursa kararüıktı kaldı. Rusya'dan gelen doğal-

gaz basıncının düşük olduğu gerekçesiy'e doğalgaz verilmeyen şehirler ikili kıs-

kıcı alınü: "Nükleer ener|i ve mavi akm pğeleri şart" yapılan elekrik kesin-

tilerinin birkaç gün §ürmesinin ve semtlerde günün belirli saaderde bu kesin-

tinin yepılmasının elehrik ene$isinin olrnamasından değil; halkuı elehrik ke-

sintileri yoluyla nükleer eneriiye ikna olacağnı umudundandı. Mersin, Adana,

Tarsus bölgesinde günde altı saate vafan elektrik kesintilerine rağmen şehrin
içindeki 75. yıl tabelalarına ve mağazalarİn çok renkli vitrinlerine nereden

ektrik bulunduğu merak konusuydu. Çünki.i Süleyman Demirel denilen Cum-
urbaşkanının bile günde altı kez elektriği kesiliyordu. Bu açıilamalr 1zptıktdn

gün sonra Ankara Sanayi Odasının eneği sempozl,umuna katılan Demirel
ükleer eneriiye de, nükleer teknolojiye de ihtiyacımu var'' diyordu ve ekliJor.

u: "Ben de çevreciyim; ama bu kafayla 2000'li yıllara giremeyiz''. Çevreciliği TE-
nııı panellerinde erozyonu orduları komutanı ilan edilmekten öteye geçme-

Seka Fidanlığrun Koç'a rcrilmesini durduran Danıştay kaıaıırıa kaşı ''O or-
ı vermezlerse, ben Çan}aya'nın bahçesini veririm'' diyen Demirel'in nükle.

gözlüklü açıklamasını yaptığı gün, liderler zirvesinde 1zpün aç*lamarun söz-
üğünü yapan Ecevit "Nükleer enerji santrali konusunda görüştük, zaten böv-
bir santral kurulması görüşü hükiimet kurulufken benimsenmişti. Bunun ay-

konusunda yoğun bir glşma yapılması kararı verdik'' dedi
Türkiye'nin bugün ne kadar, nasıl ve hangi program dahilinde enerjiye ihti.

olacağı konusunda çalışmalar yapan Elektrik Mühendis|eri Oda.larının ve
evIet Planlama Teşkilatı'nın verilerini gözardı ederel1 'önce biz nükleer enerii-
karar veririz sonra da ihtıyacffilz vaı mı yok mu onun etüdünü yaparz' di.

u devlet crkaru. Bundan sonra halkın ve sivil toplumun taleplerinc kulak
diye yemin billah eden hükiimet, altına imza attığr onlafca de-

knsi, binlerce insan ve çewe sözcüğü geçen metinlere göre değil; ''ı,ıttırunı
milletini seven her Türk nükleer ister" diye ulurduğu namelerine göre; her

€yi sevgili halkt için 1apıyordu.
26 bin Mw kurulu gücü bulunan ve enerii tüketimi 18 bin Mw olan Türki.

,ede; 1980'lerden beri "enerji krizi" tehdidiyle yabancı şirketlerin tüm doğal
n yağnalanmasına yönelik çabaları ve son dönemdeki kamuoyu oluş-

gir§inıleri nükleerin bir zorunluluk değil, siyasal bir tercih olduğunu gös-
yor. DPT'nin 2005 ylı itibariyle elektrik eneriisi üretmek için kullanılac;ık dtı

ihıvacının 15 milyar metreküp oladağıu söylerken 'toğalgaz konusunca
pıian vaıırımları arılamakta güçlük çehiğini'' enerii bal€nl!gi,ü bildiımişti.
Ener|i alanında altematif özkayrıaklara yönelik (rüzgar, ieotermal, katı atıh

u) p$elef yatırımlara dönüştürülemediğinden, enerji gibi merkezi bir sistem.
üfetimi, dağtım, satışı ve planlanması yapılması gereken strateiik bir alanda
pılan özelleştirmeler yolu1,Ia dağtım üretim şirketlere alrılmış. Yaratılan koor-

uzluk bugün yaşanan elektrik sıknularna neden olrnakadır. Elektrik
tım şebekelerinje 100 biıimin 25 birimi kalıpken ve bu şebekelerde yapıla-
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cak yenilenmelerle bu %25'lik enerii kaybının ülke ekonomisine kazandırılaca-

ğ bilinmesine ve bu şekilde kazarııtan eneriinin üç nükleer enerii santralinin
üİettiği enerii miktarına eşit olduğu gözönüne alırucak olduğu 1zpılan yatırım-

ların, üalelerin 'dostlar alışver\te görsün den başka bir şey olmadığ açıktır.

Özelleştirmeler yolu/a enerji alımında her türlü bilimsel ve akademik veriye

kulak t*ayan, "nükleer santrale hayır diyen geri zekalıdır'' diyenleri tekrar ula.
rıyor; ülkenin ve dünyanın geleceğni ipotek altını alan nükleer santral ihalesi-

nin açıilanacağ 31,.12,1999 tarihinden önce hühimetin ve ilgili kurum ve ku-
ruluşların ihaleden vazgeçtiklerine yönelik açıilamada bulunmalarını çocuk-ları-
m0 ve tüm insarılık tarihi için istiyoruz. Yapmaye kalkştıkları santralin sorüm-
luluğunu ne eli kalem tutan bürokratlar, ne de onlaıın elini otan efendileri ala.
biliı

Ülkenin enerji ihtilaçlaıı gözetilmeden, bu ihti}"çlar bilimsel verilere dalan-
dırılmadan, ha.ll«n talepleri ve önerileri göz önünde bulundurulmadan, gelece-

ğımz bif awç siya§etçi, bürokrat, sermayedaı yolula uluslararası şiıketelerin
dayatmalarına; talana, yağmaya uygun olarak 1zpılan analasal değşiklerle; MAI,

MIGi! DTÖ, IMF, NATO gibi ulusüstü sömürü kurumlarının programlarırıa ka-

1ıtsıt şartsu verilen onafa insanlık tarihinin yok oluşunun kapısını aralıyoı
Bugün Seanle daki uyarıla nükleer sentralcilerin ve geleceğmizi satanlarn

da ihtiyacı var. Tüketim alışkanlıtlanmıa değştirecek, ülkenin altematif enerii
kaynaklarına yatırım yapacak bilim insanlarını, halkın, meslek oda.larının nasıl
ve kimin için bir enerii teknolojisi gel§tirileçeğ yönünüde söz, karar ve yetki sa-

hibi olacağ, siyasilerin ve bürokratlarııı yönlçndirildğ politikalarla belirlenmiş
geleceğe değl, doğarun ve insaıılık arihinin korunmasuıa yönelik somut öneri-
lerin gelişirileceğ yapılanmaların geniş kaumlarla sağlanacağı, hukutun §lev.
selleştirilip "ben yıkım, 1apum, oldu" denilemeyeceğ bir ülkel kurmak için bu
uyarıların bilincimizden çıkıp, amaca yönelik doğal yaşamın korunınası için he.

def gözeten siyasallaşmış bir eylem çizgisine ihtiyacı olduğu açıktır. Çünkü biz
domatcs ve ekineği, nükleer ve siyanürden daha çok seüyoruz.

sAxlBıIüN §Esİ UZMANLAR ve XxMMEt rcNDlNDEN MENKUI
,BİLİMADAMLARI"

lTij Niikleer Enerji Enstitiisünde Prof osman fudiıoğlu'nun daha önceleıi nü}leer ka§ıtı argü-

mınlırı sıwnan, hattı içlcrinden bazılın dı nütleer izüçi ve nükleer mühendis olan

akademispnlerin nükleer sıntrıl konusunda bilğsi oknadğn da viyleyerek alaln alan ve hana ycr

yer eşğlayıcı bir iislupla eleştiıtn bu niiklecrci akadcmisyenin gidcrck kendi tercih etıiği firma

dışında seçiın yıpanlan da tı§ı olan tıYrı düşündüriiyoı

Kıdiroğlu'nun, adeta ihdıye kanlan biı nükleer santral iirmasının pazarlayıcısı gibi

"alıdemiş,€n tirıuği altındı' ihaleyc giren ve büdın diın)"ada hukuki, ahlaki ve teknik geçm§i pek

parlak olınapıı bir nükleer santra| firmasının savunuculuğundan öteye geçen bu yıHaşımı öğren-

cileri v€ ilgili lotnu kuıumu yetkilileıi tara.tndan dikkade izleniyoı

Biı başlıı akademisyen de TÜSIl»;ın enerji raporunu hazırlaya4 aynı zamandı Enerii

Dergisi'nin yaFn kurutu başkanlığııu yürüten Pmf Mustafa &can llrcı lGndiJi, der8ideki }nasınün

rcnundı ihaleninin mudık sutde 
^mcfilğ 

ile §bidiğ içinde ı,estinghoust konsorsilumuna ver.

ilmesi gerehiğini, aksinin ise Ti.irkye'yi açmazlara ve Ekmazlara götiiıeceğni sarunmakadır

Şaibeli üale sür€çlerinde anlk şirket teınsilcilerinin yerini bu ılodemisyenler almışlaıdır, Ayıca

düa önce TijıjG^NKrn özelleştirilınesi esnısında ihaleye fesat kanşnrdığı için hal,londı

rcruşturma açılan ve bu nedenle TÜSIAD üyeliginden atdan işadamı Kamuran Çönüt ve şirketinin

Akkrını niitleer sanıral ihalesine nuıl giıtbilditleri rt bu şaibcli ihaleye şimdiden fesat kırıştırıp

karıştırmadıklırının incelenmesi gercloektedir.

^ynca^},htyu 
ite ilgili deprcm rapodaıuıı hühimetten sailayan TE§ yeüilileri, ihale sürccinc

fesat karştııınanın biı unsurunu da yerine geıiıilorlaı. "Bilim adımlarfnın aldıilııı r§vetin gazyla

cendu tipi §ıntrıl loracık 
^EcL 

nİmasını desteldeyip, Avrupa m9nşeili NPI şirketinin önünü "onlar

krcdi buıamaz" diye ke§mere çı|§masınn aıkı planın 
^EcLnh 

ba§kanl Reid Moıden özeıliyordu;

'Bizim €ndiistıimizin yışamsal desteği, iilte üşındıki pazaılırda başaııl olmamzdan geçmehc-

dif."

Ffan§ı'nın Türkiye deti hclitopter ihalesini taytıetmesioden sonra nükleer ihalesiyle

Franszlaıuı gönlünü ılmaya çılışan hühimet, ihaleyi Alman-Fransz onaklı NPt'ya vermeye

nzr 8örün5e dc MHP kadmlaıının düşlerini süsleyen etom bombasırrın yolu Candu tipi 
^EcL 

fif-

masından geçiyoı Türk}'e her ne tadar nükleer silahlaıın azaltılması, nükleer sil

önüne geçilmesi anlaşmalarına imza atüysa da atom bombası tekoolojisi bu nnü

derinleşüiyor. Fiıl4r tEı§r çlneılr eziİiı selrinde akan bu ihale süreci Bakanlaı Kırulu'nu

ihalenin nüayete erdifilmesi için IlA§'a yctki ludiği 10 MaIt tarihinden beri iyice kız§tı

Mi.isteşaİlığl'nın 2003 yılını kadar nükleeı ihale§ine gaİanti vcremeyeceğini ıçıİlaması nü

taraftarlafını güç durumda buaktığ gibi, bu ihale sürecinde yaşanan fesatlarla birlike ihalenin ipta

inin yolunun açıldığ görüliiyor



Kazimir Maleüç - Marfa aı Van

du. "Ne aptal insanlar. Beni se}Telmeye

mi götürüyorlar?" diyoı' 
Annem üzülüp duruyor, Bu }"nıklarla,

bu 1aralarla ablamın evde kalmasınün

korkuyor. Ablamın eski gi.izelliğini andık-

ça ben de üzülüyorum. Bdyle de olsa, "atı
lamın arkadaşluının çoğu öldü, sağ kalan.

lar da ondan beteç biz gene de şanslıyz"
diye teselli ediyorum kendimi. Ibmşular, -
ise yüündeki kırmzılığın azaldığıru, yü-

züne eskisinden daha kolay bakabildikle-

rini söy|üyorlar. Bu sözlere de çok sevini-

yorum.

Annemin babası 1ani dedem Nobori-

Şo'da oturuyordu. Dayım cephede idi.

Dedem, tezyem ve çocukluın hepsi atom

bombasının etkisinde kaldtlar Evleri, eş-

1zları hep yandı. Yanlarına bir çöp bile al-

madan köydeki aknbalarının evine sığn-

dılar. Sonra dedem bize geldi. Zehir solu-

duğu için gırtlağından hasayü. Yumuşak

yiyicekler bile boğzından geçmiyordu.

Kırk gün 1alnz su içü. 30 Ekim günü son

nefesini verdi. Dedemin ölümüne çok
üzüldüm.

Bundan sonra ne savaş olmah, ne de

atom bombası. Hiroşima'la barışın bir an

önce gelmesi için dua ediyorum.

* Atom bombası çocuklan Aİata
osada, onur Yaylnıan (Bu kitap 6
Ağustos 1945 sabahl, Hiroşima'ya
atllan atom bomba§ının çocuklala
yansüyan izdüşümü.)

/ Yoksulluğa Doğru

-HIRIKO HA&IDA*
l9<5W 5. Soğ iıgraırİ:ri,lr

ü korkunç atom bombasırun düş
tüğü "iıaü d6rdümüz: annem, babam,

kiilük kardcşim ve ben, büyük anne-

min «öyünde kalıyorduk. Bunun için o
giiıkti fe|aket üerinde pek çok şey bil.

miyorum. Sonraları babamla büyük ab
lamdan birçok hikayeler dinledim. Ba-

bam memuç alılam da lisede olduğu

için I{iroşıma'da kalmşlardı.

Bıbarn hiç 1aıaianmamıştı ama, ab
lamın 1zrası :ı6trd,, (J gün. gönüllü §
gı ulıu ile, Çurimi Kiprüsü dolayların-

da çalış4,orinuş, Tepeden tırnağa her

tarafı 1annıış. Bir zaman kurtulmz de-

C:lc; ııncmin gö4ıaşlan h(, dinmedi.

,&ııa şimd1 1yllgş11.

Gcne de ıüziinde. vijcuduı.j: pra
izleri ıar.Soi kolı,nı !ıiç kullanaını1,or

ikidefa ameli!2t oldu... lhkat faydasz.

Elleriyle ayaklarının ve öteki 1znan
yerlerinin derileri ince olduğundan

;;ıb"h;iıia jıavaia st {uyıınu derileri

çatlıyor ve pek fena bir hal alıyor Ara-

sıra işgal ordusundan bir otomobil ile

sözde muayeneye götürüyorlar. İşin

tuhaf arafı, şildiye kadar kaç defa git-

tiy§e sadcce se}retmişler. Tedaü filan

ettikleİi },ok.

Her dönüsündıİil,]ııı iakınıvor-
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NUKLEER İGDER Mİ?
Menı]ekeimiuje ni.lkleo eneftinin ddcnik iiraiminde hıIbnlnns ile ıldli çbıubr 1X5 }4iıüıı
sürdürülmehedir. Şrrdip lğdar }apkr§ ohn çeıt arşrnulaıtı, tuz katiiJeıdeıı tnaket
M saıuün unkn§, hmhr Et§nn |«ı§ı ohı§ akt bu gtirE lğdil taıı diıd ti niikleer

i prcsrJrn benimğ,İr,ğniıiİ

fuk }n ij,nğirE loyıü hSiı diırd Füdaşk &t k* ü auii kullaıulmal«adıı.

hrt( yl lrdinde be diir,ı-d kukndtrnz ktjmü, pod ıt eğl8r, rnikıı ,Esni EfuTinbe gijıt

}ffa iiç hDm ghcakr. Şı İü tt ti K,q AIrErjhlı bir Atihİ'&n ğDh lğı &tn hü errİİi

ketrnehedir,

K[k üıl aire nijldeğ ğEİ a$aı lnroracağ una şindi diiııruun ntiİlea arer|idaı

gerekiyoı

hJ8urıe lüadal dİt yiizden hzb ntiklea ğığ]ü saffdfln ppürus irn çok biryi.ik mikıaıfuda

tunanü Nüldeğ 8ıiç uuz, tehlikesiz !E 8ü\tnik ohca}ğı. üülbuk $nilç pha]1 tdılikdi ıe
na olduğu kaıxdandı. Hü kiınse ntikleer santızlın onaıa çloıtığı, ttdurlEtınlmş rıÖo akif
ıe kagaıJan santrallede ne }ap«:ğuu bhfni}Dt fu djzi.irıdiz sorunu tc.unlanüna bırahpruz.

Niikler yntraller onbinlerce niildeer bontnıun rzpılınasıu rctecek, ytizleıce on plüonrum ijrct

mekıediı Portakal hJytiıdiiMeh tir paç plutorryııın tir kend rümi.iyle }ok eddilir. fu b
kerıdinden nıen}nıl bilinuümhn !e glllrinin sesi urmnhr uıztrıdan §ijü€rEn nijkjeer santralbde

ııbğ iilk€rrüe 8deak obn niildea dgnk inir\ tdmik ıt d<anaııik tir nırüılü mq }ol§a
tir tğdh mi sauhnru sormamız uğlryor.

Ifrfuffiı{ü?
Niiüüher rcakajftr, nd}olaif ağüm pıphnrrğ§rün dde edileıı syı kıılhnıak şı hiun

0.üran \€ alğrıetjf ahın itınnıtıbinin tiirtinhini hı butalh g|ılrarak ddoİik ğtfiıd iiügğı sant

nllerdiı hırüra niiiter santrılk de doıiı
Nii}deeı oıdii$i İkinci Diinp S6raş'nü atom barhs 1zpnnp yilndk çlema rc dğ{ çhün

mu§tur. Nijkjeef gtİ ı€akiİhinin t2sanrüı nijl,ftğ sihhbı ışn ko$ca pluon}lJm iir€teak

alarlanmştıı

J§fur EE ft- nağaslıırı, atornun pa4alanmasryla ıaidrn iukek enaii dalgalalü 1€

biçiminde canilrrın hücr€l€rini bomtadrnan edaeh be&ıre zrar rcrir.

'itim canlılır, bir h§n u4ün dğ\ tir lasrn lğ}ür tarak w deniz sryırü hıhıınn

toryurn gbi nOphr nuddeladen }ap]an doğl r$as}ryıh tolş h§ş?dr. Bo biidğde &ğl
pş,uı tile loıısa ıa gğEik b@]üdutbra yC agbilikği nii}*eı lozhı r,edğ,i* Gğrz çlğn
ppsının nornnle rİınnıesi mi]mkiin ğildir.

Nüld€€f ğgjieq ddğıik iirüimi §n§ıü hğn üzlc hğn Ğ kul]anJm malzerrıenin

izellikle santraller, ızrın dire 9&n iiçihın olıti ahrü lğldkhrü di§ü seq,d rağzslonun lon lon

10

seİirıe }alğhrıİna ıa & gkat çoctılür &ğurma onruoırı ğ altğğ 8irdeİımİİiü:

İng tere hiihirrni 1990'& i!çihre ulot çocukbn dmafin§ için iıo,lase çanık vapmarbihcekleri-

ni ijfff m§tir.

Saıuç ounk dilthlidz h naıasıuıun znısz dmı ıtkuı
W M Dünar sıpbn sadee 4{0 lf okı nükber sanrılbin 19O}ıdaı hı ıaru g-

hnilün yti!§€k diiq/te dlünn milon tir zngnb*i Tc Çevr€ ekm ğaddin Tokerln ih& aiği
gh Tn ytihi d# m lin Eığ yJo[ü. egiiq Dfl y,hr yül§d( db1ü ndpüdf atk miloırın
{1 t n onu 4acağ h€saünırğlğrdı

Yalöşk 40 yl imıii hılııun tİr niikleer sarıralin iirrjği aDkbnn PIEe znİ ıtrnrrak tııjır*
bnlerce yıl sakhnıus çıelgnda€fu Niitleer saııtralhıdaı ıt niilter s}h tiıttmlndgı dinde yiils*
dijze}ü a0k hjunn ABD'd€ ütıil ümk ijzere E tir iİkede atlıhnn sal&nnns için nihayi bir dİiim
bulunamamşuı

ABDd€ a* saihnğk için gşbn }ğh qgunluğunu anşııruk içn 1.7 mibar lwcanırğs,na rağıEfı

Enerii ekanlüğı uraİndan atıkhnn a15 }r],lürn iinĞ tophmu§ beldenmiı,u

Akhryu nüldeg santral ihalşine lğün SiğTığ§, Framiom oıtakğ olarak kurulan Miıı ickilihi
Eıufrxbn e1 Temmuz'da İsunhıl& di.izerıleııen basın top]rnt§ıü 'RaÖukif aükhn Ibro Dağhn'na

ghl çp sijrrrdz !ğ ı* saununu çtİdiik Tıi*,E'de 20 Fü içjnde at}ün rE }zçncağİnjz çtjuıimü-

nü burı&ki pıhk nka\ irsanhrla tirlike hıluruz" denm§dı hı ijder nij}Ceg pılünru n|tttrinl ıe
Iii*irt}E hhünn açlç onap koymakadıı

Mifuffi
ciir* ü

Niikkğ vnmlerin siiırefıiidiği Z bışik ahnö de akdilin Ç2l§rrnlda ohn tiı saıın,ılin iısaıüaı ıt
çerte iiaind<i aİihi ıt tİ ka drumunda olupcak oluırsırlukhı.

Nornnl g\nnsıı djıdliftrı tir nülCeeeı sartralin ç§nha çoıtlt ıt çevre tnioın zrar rtrcd<

lodaı GÖ,rkif e*ide bu]unımdığ iddia edilıırJ«ediı hrn h§tık saı yırıü ıapbrı dii arisırna-

la santral ç§nbnnğ çocuMıü ıt çetıe halhrü gijriilen tar§ef ulohnrü belir8in arİŞar onap
koymaktadır. Bu da niikieo sııtnlbin sdıfua *ıyııın ıt tuıap nd],otof ırudddğ hnh,e 8ğFğ-
ri d\tA fu sakhffimz tnle 8eüirmiştir.

Cildj tir niikter hz drumurü rdğ oht @i §e 1985 'Çernobil Kaz§' ib tiniin diİıyann gtıı-

bd tjrıiirr seıildi" aiöinkce insan yiil§ek &da rıdpşorrı nnıız lakt

W üıMlü
r' o[ı sa}öı rc.m (tlk Esrni nhm 34
r' İrsan wırı içjn shırcal abnı 10.ffi km1

/ Taffn l;n sahrrai a}an: lmm kn'
r' ürh ffii tao}cı gaan insn saıs 4 mi}uı

neakiİiin 8ijmiilii okiığu bocıı btü }.d€fiİre 8üdi *:it ÇdmEd 32 mürü ir§arn ryrE sIyıı sağ-

k}an nehri hddecek Yoitn ır§a§ 2 rrfrw fu.Y@ t4hn 52 milpr düı anr gğidi
Niik,leer santrallerin gii,ıtnilir olrn«iığ 19B&lD3 y,,lhn ansıda gğçddEen niikleeı saıııal kuhn

,le ılg! }aphn tİr arısırma anolığryh da degekhrırniİİ 1»4 E},fuı 4,]İü ngkei Viıaıu'& bulurun

LAEA wileri uruunk bu bdinilen ,'

l1

8ijıe di§ül( oro yiiksek ssı/tyd rdEşnn ),ıFifn oht lif. ftodği diİük seviğ ııJlaqonun
zra, ıtmıediği diişiiniib€k §arbc€ yiih€k &r€ad aı*br idrı çEfot çüin ydhn annmşır.



idernede hılurnn topbm 419 nüldea Santralde lflO'ü çok cidd oLnak iiae opbm m ka-

I<a}üıın olduğu,sapbnn§tır. fu & rcakör hşru }ıkh auhma Z loaa lorşl* 5lnUceair.
Arrrıihıı niikka ğdii§İbinin eıı hiyü hn lekği 19D y,h,ü hb ğiırısi saİnı nr}üm gd€rı

Miı.§ istAND k ?2sıd,[ ArrEdh'da djıdiiriilen, ntjkjeer eneri çj§fnabn çin tir dtini]m nokra,

ohrı h, hm lırrıihn d<ornnisiııe rrğl$td lmffi dohün fzladır. Yine ABD'de 196}1979

ar§nda hı bo1ığı br lğzyı }d agtileo* lO day &ha Eşü editniiir.

[h nijkha şmml rrc loda gdiyn§ lt 8i.iıtİ,li oh§i ohn l(ullanün dim tekıdojik }ontembr€ nğ-

$Ğu kunn irvı tumbfln&n lq,rnlü dd,ğu w yrE hğ lğann kğdrt ö"gü rc &ia ilnadaı
edilerırıen br süepen rrryüm 8eldiğ bi]inrrı€kedt

ry ndi,iıl Ülkorfte bo kurum \€ orfuırı Ft€r§iz tqdıohn tarafıürı ppdnup g§hn nük-

sntrrlb4 tdğnkıii yzh ıe rd* r§a hhrrnıün aımırı4,t @ hğırü obcafu. Bu teğrnt!ğırı

tir iJlke yıü rek & frnuyı dhns & çok müıeırrcldiı

Mğne }e & lbısbım ıçrı lğdro \Ğ ırgam Hle kurumhnmzh rcknği ğzıs-

bdd€frıek tnı?tir. & sarü niildeğ sarınlin hfuüğu tü ükede de }ak ijlğr,E zğ,drılqdme

pd* pç }aı sar4fuinh de kurıüm§ bdderrrrrz Mğtrut 750l] tOı urarı}Um r€zefvimizjn bu rE-

dı§ane §leffnek zorı]ıü dışı & sanıru de-ğşirmemekediı

Nii}deer ıahon bu giin sçati ohn baılarü ile de üüırn ppnuk 1anıluo ohhjif. C,electk yiizdı

plaıılırnbıü ft§i] )al«larla tülike, niikker üaht fi}"ılaİıİUn da yül$elrrıe§ şirrditn ön8ajriikbil-

t

W thı mİ
hruuıı oı bdiığti ddğu sğb€s pıpsa *aıcmilerinin yüiitıildüğü i.ilkdğde tiirn ii€dıT, lİ

tnıcannhıüki aıt§, niikl€€r,€rrcriinin ç\iınini beliğuı en örıerrıli etken dmuşw Niikleer

ehe edilen çlekiıiğin bü,rn rrıalryti başlıca şu hköder onfnün bdirtenic

r' ik raıırn ıüal
/ Yük §ıeğrE rc hhm gitd€ri Gı,,,erük teöirhi deİıiD

/ Yük Fıd rrsli]ği

r' İrşat şıını y?pbn Ftrrn rıniyğhi
y' Yaht arı8inl€§tirrrıe birimbinin masrafan

/ Devı€&ı çlğrrrn rrnsrda,

/ Ipml edjbn sanudn rna]ıı€thi

r' ,lnCl glşrlınUn ijn yıpücak rrurafzr

r' İıışıaı ıliıcirre anan gil€rh '
Ükgni* hılbrııtınaka dan haşııca santn] dpbrinin onalam ilk }atmm rull,-lr.i:

Wnge M drüI,fr.V

H İdik Dm dobİr(w

iünü kömü l4s dohr,,ıcü(/

Linüt 1600 dolarıl(v

Nüklerı .1-00 ddu,4§V

\üldGI §?ntralk iin ııl!.,ll ..j-,|. ,,. ;aımm rı n,irıeri l^ı,şi, ,,.lıı iı:r |,n xınrıı gairikn gü-

İnelt". & aynı n€denje ddoıik rkijriirıdeh hirlik t Hdi &dieştirrrr sorıras nükleer sanıraller

deltetin elinde lğltııışlr

ıtıük Büıtıi rtdğıi},le giğ* yü§drıe|oe ıc hı 4ıı zınn& untrin ppım siirsini de gidd*
uzatmaktadır

ABDde iirctti frrmlann iİas etndaiııe, ro'bin sa,lffıIn ddru sarıtril §trriş|efni ipt l dİrdef,rE
ıt 1r8'den hı ıarıı sam:al spnt' ıtrnrnıelerine rbep hrlur.

MifuM
reülıa l

ABD'de
y' ıün{n %65r niiıdeat hİş
V 6ütç gd4ı$ )d(

r' Çğncbild€n sonra ıapİnı dir€n 1ö sarünl ipbl edia
y' lSOü8 ar§rü tımıııhıun samralbin ümü bekleıtnin %ro2{0 hü§m rrnl ddu.
r' e, sir. t€ör rumm ehı ıttğ dğr€ı gt,ıısiruıu, a,larca }ırk ghp hışn iilkedeki

gıjr§ 6 1trıikodilir enerİ (%10), nükleai gqtı @,
FRAİ{&fda
y' 56 nii}ıletr sarırüı }a§nen pğıııun çdft kutiainde gtlaklaı ızı.
y' Hğtirinin rğnmı ıçin 50 mıü}ar gğ*ıg.
y' Şıırl ıaprıın sol 15 }ıl ijrü 30.m.m Fnnk hafcandı
y' 19s& Fnns, eHdik iüİg,inin bor 2m mibar Franktü.

isPAü'Y$
/ 90'h İhİ idıı danblEn 35 rcahrün çOğUrrn }ryjtt
y' g ıeakii ıa.
/ 1984'E hüdnlğ 5 saıınİıı ıaprnrıı Pıoo rrnhğb ne&ıi}re d!fuüı
y' Y€fıi sanFil ppıırı 6 lıldır as|odaıttaı §jre ffie add
iTALYAda

r' ırrĞ aftnndııı J saİrnl ügFffıt Niilüle€f sanğdb 
' 

}ıldr ashe
islEçte
r' ıme a*rırtır\ 2010 }rtrn lğdtr niiiceğ 8iİ ıiimiift fuü.ırulacak
iNGinffiİ
/ 19' li,-ğpod v4rdsole r€aköijıĞ Frgın 39 t[i, n'ii aş!§n lgİIs€f ıalğst }hlk hzü4 1s3'te

yot

r' sdbfdd }aht sanra]ırde ırE|!rıı "rUü" d§iik dtireyli rdaryDq glşn erlaklerin çocukJannda
lğ§ai risleü 68 lqt aİE!d.

r' Yapırıı daııUınn 3 sanu,J iral ediil
AlMAİ,lYjth
y' Halhn ı169'u tııİir nü]ıleer sarüal hefniıor, %54'ü rııeıcuünn kapaıılıusıı ııiıor,
/ §m 18 prh }-tfıi sarıfaü Fpkrğd
/ ı9s'& HAm.1 santralirĞ ciİli snntı oldu kapatıldı"



Eıüıorü giiçlğin ı€ tulhn i§eği},le 3 santral kapatlti. Biıinin iapunırün
tŞVlÇRE'de

V ı3 }ı|& tır*if sarıt,al wnaırüıırrnd

r' 1988& 6 snu:ahı pbnhn ipo| ediHi
y' ı990& ıthzıd.ırry m pkn lr dim ünh asIOü

Awstur}e rc nipnh'de uınaınlaıun ntikher santralkr milyafuca doladık )affıflıı rağrcn Fl§tn-
lamaü.

Awsıurp i/ada, fuhnü" Daninffl(a, Norıtç Pcırekz ıt Yefİ zelhİda'& kesin nüldeer lcaşıı erıer-

!i politihlan beniınsendi,

rÜnriyE,on

Iiiıkir& nükker ğErji ile ildli ift gbruhı 1967& Mşhd1 da}ıa sorırı TEK hinıesinde nükleer

i§affmlef &iresi kunüu. 1974 ı4lırü AldnJr,ıJ da 6mMıWl,k bif nülde€f gnürın )ap,]rrn§ l<aran d,rdı

Bo *ornnıjk sorunk neĞniyle iııraata barhnümdı 1S3 }4!nda bu kez ı:lırlaıaras firma]ara 1ap§-

leıd&rct nnde]i,ie santral kurngk iiEe 9ğn }ugk! \t Karaü AECL, ştketinin Ak]<uiu'da ABD'den

Gerrcral Eekrik $*edrin de Siinop't2 urütnl kurnus iıerdi 19S Çerrrcbiü |gzşnün soıırı da bekle-

]rrr cltirremirrc giıibi Yine lcınqt bash§ d,şneki ne&nHe 1apırn §lerine hşlaııı]anudı -1987'de

]TE( Nii]değ Enerii Dair€si |ğpatıktı 1»2'r Klirdiğirıe, a}.Tx serur}OJ telaar 1zşnınap başland,

ıl93 ylrü TE('e tağh Yği ıe Yeıilerıehlir Ene4i (ıynakjafl Müdürlüğü rssizce kapatıldr

Haşele ıığnıq rr bekledikleri gb Çefrı]bl laş unuruUu rr & niikleer pprm §ellai duıdu,

ÜIkemirie kurulıms diisinül€n ilk nül,jeeı sanu,al \jn Aldeniz'h ğı Ernjz rc baekedi topra}ünn-

leıı E6r§ W tffia 25 lğr\ ııznkakl lt|ğ§n AKT}u seçilrn§tiı Nijldeer sarıt,J bir arü h bd8e-

nh kkienngirıe rrdtfü oh.ah hffn rt nıizn potan§yd,ni 1ok edeal< w bö|ge dğesZ biı konuma

uhip olacakır. Aıd$yq }oğı,n *kıik djkedlen [50rh.4 l(rei gti saIEyi böldğ,İE de q* ,uk[.
inı o iuim lcı}4pbrının ylİıe hiyiik dfln§İn r*ı ob.ahır. Bd8e ,çn 

Çst1e Eki Dderi€İdirme

i(Çro) 
"po* 

hrzdınnum§tır. Aüdğüiz hrİlik harit §rü ğı tğniz bök ohnk gtsaikn bu bajlç he-

nin g{ıııı olank hnizrE aglnbdğ ıçin eİ Akdenizde 8öfüen boyı]ra baorılarm pkur. BirğE, d(o-

lfuıizn dir Ulirrn çore dcıı fufiznin sryrE§ bn tiiyi.ik b,ı pdrrıı1,d (rrmektedir

l Ar* Ui"un diin}aınn td<eı Ekğ t€rt €tfiqe l,şı"nğ niikbef errrlidğ, lffnbJ,r! doyunn

llrrlZ n, 1,onuaa blirdatrEn§ iilkderi secp aı* ldrr§€f,in iıtemedlğl santrılleıini paa*map 9lş-
jrcı İh*l hı ühlerde rıijl&ef lğa ,§d Ğ d( &}n yiil§dğt roğrna Hr niikleer hnbasaıu

dönuşıürnrrn* iJn ğEd ıavrrufr1 erEfİ ltıilnliiğ \t gii\ğıll tğniz, rrrıilerı*ilir errrjl hrruklanru

]ttpk tüe üi 8itdğ,lrtıae 8ğirrrElı &ğtm tuüıırnzüki %4lik lğ}.h öü,tsOd( ak ekin uygu-

hnEhh ğEİiil uİİI§iz ijle]Ğİı yı & wırgırn tmay?n sİrğıbi ıtfiıTü ha]e geuip, nnrınldı eİrr,

ii politiküan 8ütrn€rnb 8ğ€knek€dir. Tdaı sıınuk 8g*ir§e kimin çq rr lo&r aEİp Ya tophrn için

ünu efrri }a e @ıizn çrL

Antk 1999 sarü fush Doğa Kıkit Der8i§'nd€n

gen§letilerek aktanlm§ur

B["rM ADAM

Beyuadam
küçücükü ilk geldiğnde
ve otufınakan
bütiin kemikleri sulıyordu
büyük teknesinde

klnzadam
kızılderililerin sunduğu yiyeceklerle beslenip
topraklarına uzandığında büyüdü
bulutlar arasında
benş içinde 1zşayan
manitu yerine
tapmamEı istediği de

§kence görüp

çarmlha 8erilen
bir ölüydü

Beyaz adam
özgürlük adına
dev biı kadın heyeli diki
doğu denizinin l«yısına
rc hef gece

altında dar» ettiğimiz yldıduı
balrak dilt tutsak etti
bir bez parçasına

Beyz adam
özgürlük gibi adaleti de
bir kadın heykeliyle simgeledi
ama elinde tefıui tutan
zavallı kadın
gözleri bğı olduğu için
kendisine tecavüz edenin
kim olduğunu göfemedi...

Sunay AKIN / KAZA SUSU


