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FıTtına'dan ağeç]3,rla, dttryaden meyın-
slz, çocuklerdan umutla E|öreb[mektiİ.
Bir se./aŞın ortasınde inatla Bü].ebj]mek-
tiİ İKsİR. Depremin yüıntüarırıda, btT

çiçek olabilmek, sokak çocuklarınur bu-
ruk 8İi(ümseyişlerinde umut ola,bj]maE-
tir...

Yine yol]ardayz. Yo].lar uzun, yaŞ&m
]rısa .ıe her etüen edım, lnsenuğımıze
götiirebiuyors a bizi; özğrirt9. Yiireği-
mızden her daml8, Fu,tma Nehni'ne karl-
şabiliyorsa, ıre ellerimiz deprcmde biİ
çocuğun saçlarındaysa insan|z.

ve dayatı]an onca kötti(üğe, görmez-
den gelinen onc8, y8,ş8,Iım§lığa k&rşı, bi-
ri]erinin yo] eçtĞı "ts,riNere" dlİenebi]-
mek ön6mli ols.n. D1iŞlerimizi çe,I&n].are,
s]İtımızı sı,razl€,yıp çe]ne takan].ara,
mutlu],uk].arımz ı balon].&ra, srğdırıp son-
ra patlatanlara rağmen, yaŞama,k; düŞ
olabilmek, omuz omuza verebiLnek ve
mutlu EliıüŞler atabiımektır hayeta...

Ve yeŞemaya açtü yo]]&!ım]z ı.
Yol uzun. Yollar AkkuJru'y& dilşüyor

.ıe biz bu toprak].erırr gtilneyi] , doğusu-
nu, batısını, kuzeylrxi özBür]oŞtlrmeye
ye]ken açıyoruz. Akloyu artık düşleri-
mizin g'erçekliği. ..

Yine yo]]ard&yz. Yol, yolcu.l8,rını süı
süı saran özetiİleşmenin pra,tlklerMe
kısa]ıyor.

İKsİR, kiİıetilen renk]orte; önce be-
yazla yfueğimızl, sonüa yeŞll, me,vl, sa-
rı, kümüzı, siyeh, mor tuİuncu ıle yeni-
den boya,yabi'lmek diinyayı. Yaşırn iÇ-
siİlerimizi akıte,rak toprağa, duvarı,arı-
mızı boyayarak blr g'tiüne daha açıyoıı:z.

Tekrar merhabal Daha da roerhaba...
GiılüŞe eçtü youarlmızı, ceplerimiz de

killetiımıŞ a,İruçlarımız değl], düşleı,imi-
,re sarrdalarrmlz la...

' Y,lr", Od"brş,

r,.Tl

düştük youEmEı
"(...) bak, kimin temiz bir göğü

Varse, kirletip bırekmışlar avuç]arına.
bu ytiüzden insanler ellori ceplerde çüı-
yorlar sabahlara. coşkular deprem, se-
-rırrçten sıtms,... "'

s&bahlara hüzünlü baŞlaln€,nın e,üy-
sa eğer yaşam.ak bu coğraf.yada, yolla-
ra di.§tük yeniden- H&İ/&mızı, suyumu-
zu, toprağımızı isterken, &slnda en çok
yitıdiğimiz irrsanlrğımızı ./e 8İlliiŞleri-
miz i kazarımak inadlyla yol]erdeyüz...

savaŞların calpü gtiüüşleİ.lrı1, para-
nıİı esirliğini yüarak; duverl&rına öz-
Btim]üğümtizü resmederek düJlyanul, yi.
ne yeni bir yaşam umuduyla yollarda-
ylz.

"Uzunca bir yiiİ,üyüşilrı edını koJrmak
zamanı geldi" diyerek çÜm§tü yola.
Yol uzun; cep].erimizde kirli avuçlarımız
olmasın dlye, aİruçlarımıze, düŞIerimizi
koyduk.

Y&Şe,T iksiülerimlz 1 s&labi]mek g,dın3,

se,beh],&re, bu tiiüretim (tiiketın!) zema-
içinde, dostluğu iirctmet aoına İrSİn

olalım dedü. Kumdan k8,Ielerimize su
o1m8,yelım, esrü giilüŞlerimlz i kimse-
den §eklamayalrm diy6.

Çiimkü tıpkı toprağııııza, süJinımuza,
ha.r&mva salıip çıktığrmız gibi; yaşamı-
mv & İ/e insan]ğımlza, sahip çıkıyoruz.
Bugürı İKsİR o]manın arüemı bulade.

DeğiŞtFilecek, yenilenecok yeŞamları-
mız ver. Diimyeda siİre8lden seveŞlere,
bir E|Liverci]1 uc. urabilmek glbi bir dii§ü-
mirz.

Çtilnkü; dttıye,dakl küçtik/büytü çap-
ta se.reŞ(lar)g,, p&r&nın getiTdiği çüar
1lışkılerine, tiiketimin körijnrlediği ya-
bancılaŞmaya karŞı düŞlerimizin müca-
delesini Veriyoruz. Bunun adıdır İKsİR.

İKSİR; yaşamlarımızı bir ii[Iivensı-
te(li) duya,rll'lığı ile sahiplenebilmenin
adıdü. YaŞamı A.kkuyü'dan niiüleersiz,
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'Tb Tiiıkleıe ıadizryııen hhn tıiÖir şey olrrn/'

"Radpnun az kaızr, çoğu zxaJdır. }fuf giin biraz radyzslon alıııımlıt

'bhn radpşorılu çay Çıoru4 hm h$iı şey olrnıryor"

B:nhn bir cumhubaşkan; fieıran hrcı,, biı hdılqn; Turgu Öal w tir hlcan dryledl Y,l 1S6. Çğr,obiü lğ-

zsrün soıııa radpşon sonuiannün e*ikEn torfuca gyn imtıa edilnrderı halhn "hizııet''ine sunukfuğu

oft4a qhıEa tnlk §ğl,ğfl tıiç sapn açlrbırnhr yapn pdıtilğohnn suyıı kurudu sanıpd,ık h; rrrsele poliü-

}a rhn dfjikn§ Dtiıya ıe irısaıılık niikleer foühnn w radpşıcrıun sorıuünnı ıehf drrE}€ grşılcn başrrıı-

a tir de niikbo sarıt,al oyunuııu çktdhı thn & kfti it oyırıu.. fuurym,rıu hı ükğıin topı,ğıı\ sewisi-

rıı, i'Orşini, a§§nı Etnğrr§ llolımooa stlaroUnnaa aıtisdlk yapnhıca }azlm§ gibi. . Bu oyıınu qııar4p lol-

l<anla$a i.ilkoin siyasal bilimbıint, teloik ükijiebirrb o&uını§ top sahllı şder, İllprız W'trder\ okuyo
rız g@ek deq ühıirE komn seınryoya pek hazrhnanndıkhn bejli. Errrji pditihbnıün, efı€dltki özel-

leşıirırdeıdaı dde edecddeıi ıaffn sadr§luffi htikilrEtin }ahlğ§ A}d,n ft*an rc Cgn tbn ansnü pş,-
nan rıreğa şaıaşhıırüıı, Ehditbderı burrıı:rnza. pis kokuhı çlipı lııı Aırupa Bidiği'rr giıcdren, Clinton'la

görüşürken 'tsOşrnz dfrxilt ayakqfl-." Ali Kırca niikher lğ§tüfii4 nükhercileri Eğıııpr pıogmmıın, Mil]ipt

haba pgnr 3. }nmıı gaı"te y^wfuf,a, rEsai rrt 'Ciiırcniliı &rnsa ü, prünh olsa d4 ir§ar,]ğın deceğirE '

mbhı e, çevrq,€ anr rtış & niikleer $L" F*i ıEder' h.ı srrırıırı ce,,zbr,ı h]kmk plq h] §ruyu sormk

da h] iikde aııcak 'Vağrun tiitlinnrez bütiiıılüğü'hü bompn sonıbr sorulur. Her }4l ı]it.rıbrca torı mprak

&nize lgr,şr, am Kaıük l.ıyaiğı lçin depıem dmunız Yunanjstan'b saıuş gde airnr. }kseh 'T,,Ieden niildeer

yapmıyorı/, 'tliifue tqr d}tfı a'kidğ fu w rrü' gh poüık doın iiıiinü MHPnin AR4E (araşıırma-

gel§tirrrE) glşrn§r,ı yiltüt€r\ di l<arühnn soruhıdır bunhr. tü[t 4 ıra iruıJık rnqE 8ilig, fu M d«D
kn kimin ş,ı saün h( srulrnaz

(riinkü inııılık lırp ç fulı ıı,ksuL lıı,lr kiılt,nmişiı l(ııık nu§Iıiınn iilkesinde yıru vrnııık. (t.ııp lnıhııük lğ
uıı[uııÜ ıı: ııınhır oıİır, |ı.lııh ü)Iıl \n]ü}:i: ini,lrlJ]llıt/ı .ıİ.tlü1_1ü:l

xnı}of]ıf.l hafun\ı)dııı "'linnn,ı lizc ılr ıu lır niiHtci" l}liiİğru sk liinıliiz ııı:ı.ıılıııi sizş,$ıkııı kırkııı:
htrrıı-ıi giirüniüniiz. I]iliıııiLu bu tluııır iistliııüc ııknrııı q$ıliıİbıı Lhı.ımııın l,ıiz ılc .{kkuı u ilaıv, 'lh

kılchriıizjı. surlınıuıç_ etııtiııılı. Bıı iilktıi. cnet$ıı?.i, ıolığııız-ı ığlınıı thııııııı
, ].ı Arılıkıı Kızıtıı,'ıi,-İj .{rıikÜ \{Lnııııilç İksıınizi u ıkıklıı,ıı sılıışı. ıi,lııı ılıııılıı,ıııııı. üüurlü,]ı \üdi\1

ıskııtı. liı i]lkc ıkınuc-s lc elı;,ıeid*l iiiiiıı i.lı\irııluiııı.liıl niililt,ct r,t, siılıniir kuı.ııl;lıııl dcl:ıJ Iinııı ır
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çEVRE HIJKIJKU

DmSİ
Ankara Universitcsi Hukü Fa"

külısji'nde 3 sırıf aırurılu clmi
ıılan Çelre Hukuku, lçarnu kiisüsü
()ğTLIim e]enunı Nükhet 'lurgı,:t o-

nfindan veriliyoı Hukuk Fakülte-

siııdeı ınezun d2ük hcrkejin al-

nıası gcıekli olan Çort Hukuku

denji Nükhet Turgucun k§iseı çaba-

Iaryü Anlcaıa Ünivenitesi'nde z-ı
rurılu des haline gdrnesir€ [a8-

nıen diğer bkiiltde«k bu denin

ijnemine dair }€tedi du}4rt!k \,e bi
linç oluşmamışıı Miikı}tt il§kileri-

rr daıaınn ıa insaru rıe;rr ohnk

8dren bugtinkii insan m*ezci hu-

kuk s§ıeminin elqtirisini vercbile-

cek w diğeı hüuk dalJarryü lraşı
laşırmalı olaıak §lenebilecek Çeıre
Hukuku h anbrrü p@tivj§t hu-

kukun tizelqtirisi gibiiir, Kınu Hu-

kuku denıelerinde yoğun olaıak

kullanılan ögrencivı aktifleştirme,

künjü hu€ra§isini onadan kld[-
ııu, des aüımru ğuıcjlede oı
taklaşrınru, eard, d4 film gh gpf

d ardaü denin arüş ırnsıru ko
laylaştırnu ç.},ıbn çgvre Hukuku

denirıe öğenci alkada§]anmzn ka-

ılımg olması işn Ferti bir zernın

hazıdamakudır. fijttin fuhra nğ-

nıen deı.r gcbernen ilg,rxn za}dü-

&u dğenci artradaşlınn sunduğu

rnazeıet1 uyın Nükhet Turguı raıa-

findan elbg diklqte ajürnğktf. Ar-

kadElanmz genelde "ders kitıpla-

nrırı &irrer rrmaleden basılma-

mas i|e hıaplann fi}aünrıın loba-

nk nıtulnnsırn !€ üni\ğstede Çğ-
re Hukuku w Çeııe i]urirr lıüüp-

hanenin yeterli olırunusırıa dikkaı

çekmektedideı "

Av mevsimiııde kapk a},lanrn

\ap6n avğlar hak}nııda suç duyuru-

surxh hdunan ixsin pıoıattıgı av-

cılan Jandarmala te;lim etüken

sonra luldm ka§sııu çkanün av-

cılann ukipçi§ oldu. Ya]nz; avcıla-

nn çunu drıyan nnhkem duru-

nı qt( kornik hılmı5 tılacak h, av-

cılann silalünıu bile el konulına-

dan sa]ıveri]melerine hizmet crniş,

bize "sjzjn §iniz giicünü ıok ınu

be| bi' buÜda uğraşOnyo§unuz"

derkeıı am ü tİr "hüukçu" gibi

ülranrnı.şı. Elbette üç Bl,şarıın.

tr keilign hf nıı rtu«lu. İşte ar-

kadalar doğya, hawzıı]aız, ekolo-

iürt M),gıyı besle}m tİ] ğ§e hdü-
nıı yüksek nnarak aıııhnrı kentler-

den ve &ğaıdan si]atıJanp sürü-

mesırıi sağlalabiliriz, Elbet haivanla-

nn }aşaırn \€ .kğa irurv e dair-
liı Ya t'<i irıurıhr rloğz1 pıe rt-

ma&n pşaptilider mi?

8oMgÖz

Nü i leer des an lra lizasy o n !

Nijilee r saııtrallara -çoı !

Dilc l d! iij riirierı d drt'

iblirrı dErt iöy
Ya ınıı Çcııı obi l şüi ı lei
Thne Miles İslaıd gazilei

Siz bre ıalpn ağzhlar
palates suraihlar

Ncfcsi bülüı boiaılar

Şapiaı boitan laptaılor

Hallaç osuıığa lıalunlar

Aiiuyı'"ya radyas^yoı

işemqe ialiaıılar

Kalın iaİalannızı

daıgasin ii,
Hormoılı domaıes ğbi

bebcler isıemilor ba milbı
CorrYüal

(AnüSna)

çll}II çAI^}ı .

^[nmJ"yüJ 
ciÇil

Birincı dcrrc«len tlcprcm ti -

gaine 1apimak isrcren ak§loı }2-
nldı Çaıı 

'lennik Santnli çn luzf-
lıurı iki çtvre e*i dekdendf me
raporun& untralin kurulacağ pr
deg§memoine rağırıen fal,tan rılan
uzİİğrxn d€ğ§tiğı ofta}a çk0,

TIIBITAK MaImara AIaşttrma
Meıkezi urafindaıı hazdanzn ve

ı«ldedilen ilk ÇED raporurıda böl-
genin depremselliğini anşuliın Gazi
Uni\€fsiteji ç]§rrnlznna göre prG
1e shasırun ljrde gijdjnür bır hy
hatı bulunmuyor. Santral sahasının
aktf fry haorn ohn ı.zaldığı 1,5 km
iken, ikirri npoıa gi'ıe 8 kn ünk
deği$iri|mişün üsı ih|rt uraf ön-

e i}uie iaplıruş, sorıra ÇED raporu
hazırlanmıştırÇanakkale Çevre
Platformu Kiıgim Kuniu iiiderin-
&n REtun Eıdan hı konuda ihale

iapıldüan sorua ÇED raporunun
haadanmasma karar verilmesinin
zat€rı saffrajin ppıınııın onai,|arıa-

cağ]rn işaffi olacağırı sti1,ledi. Oysa
bif ydtınm 

'jn 
örrce @ hufhn-

ması gereklidiı Aynca Erdem:
'r3n da örıce ihale ppıld1 rcnıa

ÇED harhrdı hı & d€frdnir ki

hı szntral (in haaüıun ÇD'in
olumsru ıapor alırusı obmlrsz O
yiidefı bir @'in doğrulan aç,lda-

dığrıa in nrrııyoru Bu en§,}dü ö-
vü$üC' dF kcırıışo, Ilk ÇD rapo
runun Çeııe Bakan\ğ n aindan

çri çevrilınesinin udmdan Çın'a
giden Fısürrrr, '@ raporu çlq-
ca]ç Ermik sanralin tenıeli atılacak,

kn teınd aırnya gdeeğim' ddi,
Kz eğIanr,ı korunn r,e yzştırn
derrnğ @lonı Nalıt Vaml 'santra-

İin ipoüi ,qn 6ra ıgnqıı ülı.
ıJaJNGöt

l9tr'de SiT ahfn dank lğhj
edilen Uzungöl'e hidrcelektrik
untral ppılmala glşlıyor lii*i-
p'nln doğal haıihlanırian biıi olan

Uaıngd'ün çevE§i dinamitlendiri-
krck ahn§ tin ağ4 kesilcek. Ku-
rulıcak hidırelektrik gntnli Tü*i-

üe'nin ü4]lk €rreıii iiretiminin binde
8'ıni ka§ıh]ncak. Heniiz uuy|an-
rrğ]an @ opauın gijrc poienin
gelçeklqfne§i için hEelan birlge-

§n& 42 kn lzurıluğurü ündhf
4b.ah noie ünı @ ıaporuna
goıe yrto h§hnı da gq üü iize-

rinde,

\E



AAK ME$IJP !!!

Düzce'den se]am]aı

Bu mekup Diizce'de gönüü olank bu]unaıı biz-

lerin dş dünladaki ı,kadaşlaıa buranın durumunu

medla dşırıda başka bir kaı,rıaknn iıgrenebilıneleri

ve yzrdırn p\malanna devzm edebılme m2 içn ge -

re Isinimlerimizi sizlere bildirmek amacı/a kaleme

aIınmıştür.. Ari<adaşIar hu konudakı vmimiyeıJmize
inanın lürfen!!!

Kim olduğumuz, }aptük]znmz }e }apacaklanmnın
proieleri olaok asadanü]r§ bif pz oJacak bu gene1-

de,

Şu aııda tıölgede tülkevleri ıa [D pm alında

olı4mı4 bir organizsyonla Elşıyoruz anıa lrapsanıı

genş içınde bulunanlann,,, hğmsz üniversiıe og-

rencileri, kit]e toplum ixgütleri, depremzede arkadaş-

br ve daha bi, çocu & hzmle bgzber gl§rrnka,.

Şu an& nnkezde w plü btjlce olank segjgmiz

Ey mahallesinde dön gdınmz bulunmaka. Yaşame-

ü projemizin gereğ olaak maha.llede ki Edınmıan
ıçndeki nubemeler şu anda Mşka bir depola uşııı-
yo[ Bı.lı§ı gcjemizn çekııdğ olacak, ikrye aynldık-

un sorıra çoo*hı ıçn kE \re deü§lilq biiyiikb çn-
se bize ufuabilecekleri,denlerini arüabileceleri, otu-

rup sohbet edüil€ağimz bir mekan olacak, $rıca
derarn etrnekte obn bf sağik ocağ proprrnz w, ku-

rulnu apmasıııd4 insan 8ücü gerekiren bir glşma.,
Bir diğo glşnn Fiğniz lse ,ataldune ohnk kulla-

nacağırnz kıalıa ile ilgü.,. Meırcut durumda bnnma

1trimiz depo olaıak nitelediğmiz gdr ıt pşmevi
ıçn bir an önce bo§alulmasııu glşıpruz Proiler en

ksa süreEe bun]ar hkaı gerclsiniırıler bitınilor ve

bizde itni gereksininılere giire yeni projel« iietrne-
ye doram ediyuuz...

Yapuğrnu ıt ppmaku olduklanmza gelince; }tri
ç]digi urrüarı çadır kuruyorq )ğı §ldiğ arnzn rru-

or taşıpr rrnff dökripa gdıı]ann alnııa palet taşıyıp

yerleştiriyoı,depomuzda q1a tasnifi )apyol ihtryaç

rcspitine gkıyor, tespit edilen ütiyahn tnzdayıp u-
hipkine ubşurıyor rc bu m2ddi pıdırnhnmz dşııı-
da marığj bir iaıüm aı,aorh oturup sohbet edry]r,

derderini dinleyip payfuıpr rc çözüm gedrmep g-
lışıyorız Tü bunlar elimizdeki ırnknlaıIa ppbildi-

ğunn U,ilınlla ppuklanmz,Üzerinde özenle durdu-

ğumuz mağdur-yardımsoıer kaibııın dşınü biı 9lş-
ma drrus i?p]ğrnan. Onhün bir hıhmz ia &
ayncalığıınızn olm«iğru, onlardan birileri olduğu-

mu; }uguluyof, plşrıulanmran on]aın }.?rdmlan
olmadan yürümeyeceğini beliıterek deprem mağdu-

ru tıu uısanlaı iuk]annı aramada ve ihüvaçlaruı kaşı-
hıaıLı chu .ld' büı düunu gerkmeve. üzerleriıi,

çiiken kadcıciJik :u a\rşın re umursuzluğu 1ıknuv:i,
lıulunduk]an gısif duruma son wıneyc çıJşıyoruz
l]unü ıia;maonılz bilm orada gönüJJü, kcndilerinın
ise z.orunlu ,,l..ı.ık bulunnraiın ve ne ludar uiı.ın sıı
luk]u bır ç:ı]§ma gurscke biı ı,erden sonn tek h4lı,
nnı kücak]annı haıılaıııak. İhıilaçlannı kendiJen-

nın kaniümak ııorunda küuk]annı anlamalan çok
öncm]i,..

I]ir dğer 1apığmz ise uğı|,Jı olarak yürümedğ-

ni giirdiiğümiiz pdııi<enderin km merkoi ya ü, ıdi-
lik ıanfrndan aurun rcrumlulan olınas ierine mağ-

dur $ilerin kerıdi hajk meclislerini oluşturmalan vc

rami yönetimle bu meclis araolğl4a ila4im kurup ş
1urüımelerini sğamak.

Birz ü üizce'nin içırıde bulundıfu durumdan
bahsetmek istıyorum. Buradaki tiim halhn fukndz
olduğu, devbt eliyte ppdırnlta cüı biı gtjç bas}csı

var, Bu baslo Ebii k i4 yü ü aW br dar-rn§h d-
muyor. Doh kiz nıekezleri aıacıiğyla depolannda

ıunuğu 1ardımlan dağıtmıyor '1ok| ' dıpr, İnanmaya-

cakırız ama 5m0 k§ilik biı Edııkente sadece 15 kilo

çry w 5 kib $<er verildi buıü, 'elimizde yok' deni

lcrek,si|,leyin ne ludar irunduıo olabilir bu nı.ze
(ğn fir E}o ünek ıse iaqana iki gd:rkenncn

birinc üzrdım gei*en dğerine hiçbişeyin gelmeme,

si, Bundaki amaç lse rafdm gdı*enrin
bulunduğu bölgeye kamu bina]aırun w hnkajaruı
yerleştirilınesinin düşünülrnesi ve bu nedenle @l-
tılmaya ç\ılrnası.,. arrız buradan Enjacak oianlara

haşka bir 1edEim yeri gmterilrniiod

Halk blındi olank biıbirine di\ürülüycr elde ge-

rekli imkan]ar ızrken nerdeyse udece pEizbilcekle-
ri loün, o da uzun uğraş]ardan sorıra wrilipr üuya,

uhiplerine.., Bir cirnek bizim bulunduğımuz pdr-
keıınen size,. 60 tune w btede hkil kiz nrrkd sa-

dece 40 l@[ık wdi ı.e tnlk 'nğde 8ği lrıbıı N a-
nesi?'daneden 40 unelı aldı rc 20 aile açkn lqkü,..

şıındi kimse kb mekgine tir şey don4c ama ken-

di arılannda 'nderı aıda ızı da bende yt&" nqnu
§ }aplior, açkıa lğbn 20 aih rğulo douıko kb
merkezinin depounda 20 lğıa]idk nedensiz bekletili-

yoı.. ,{slırıda nedeni w dğiğim gh kendi cebinden

çk nbildsi uı a rrvharıelı çloııızk heın 'tıen

elimden geIeni yapıyorwn" inu!ı ıgıpr hcrnde hall«

goçe zorluyor, hfu |M]n fE errc g,ngi ir me*ıul..

şu arü tin niifisu ohı nire'dfrı 40 tin Eiİ d|

Bolu'daki arhdaşlanmızdan duydugumuz ise iistü

logalı bif $hyixıeun ilrn edildiği orada,, ,46kğ he
yerde,,.



Çadırkendcre }ıfd]rn içn bile dşardan insan so-

kulmuyor i,e denli]derde biı subay ne aıütılryor diye

ılinli,vormuşiI

Her tüdü ızrdım asker deneriminden geçi1,or-

ınuş.,,Bizc ıerilen örnekler bunIaı..Bende genel bir
ıieğerlendirme üıpabilmerıjz ıçn Mrrdim bu örnekle-
li,..

Aıi<adaşlar şimdi asıl bu mekubu }azllram]zdaki
:ımaç 1ani 1ardırn isteğmizi yinelemek isıprum,,.

Enıek en dğoli '&kör 
şu anda ütıyaomz ohn,

ı:snif 1qıcak, tespit çılışmalanna çıkacak, çocuklarla
ilgilenec$ gece nijbet tuacak ü hg tiidü ş çin ge-

lebilecek arkadaşhn bekliyoruz| OzelliHe çocuklar

dn ibd gü]ıTr wfuühn yü ü a zııfun hı &ğul
ıuda ğıim a]rn a*^dxşhız sesleniyoruz!!|l ÇocukJa-
ra birincil drccede cinem veripruz, böğenin gelece-

ğini onlar,.. Gelebilecek bapn arlodaşlaıa ge4ekten

çnk ı}ıoyzomz ıaı çiinki.i Di.izce geneli tutucu olduğu
gii bizim bulunduğumuz kesinıde bu &ün g,l( hltse-

diliyoı tIanırnhı bfuiere tjzel ihü,açlanüx (ped gbD

söyleyemiyor, hızlan h.ınu diğer konuhrda konuş
mak bih zor duycr çogu zarrıan.,, Gderı bapn arlğ-

dEbnmz var hkat sınrlı sayıda w biı loç gun ıçnde
mevcut ohn]arda bölgeden ayn]acak.,.

Malztme gerekinimlerimiz oellikle gıda [izerinde

ı,oğunlaşyor,.. tıeı ti.idii g& anu öod}ikle ııaın stire-

li şiünabil«tk lüıden dzn kuru gıd4 hHıpt, sıın-

ızğ, salE,bunun dşrıü kahıalılık malzemeler, şe-
ker, çy, nz vb.., sarınm aüıfu*jildlırnn ikincl olarak

ıuıa çne çok önerrü obn tonjzJik rnahemderi; u-
bun dete $an@uJaşkçmaşr) gmaşır sq,u, pd çG
oık bez \ö.,. \t scrı ohfak dıpceğim aım imrun

suı dğ, ihç, atq dtişiifücli, pastil,hu tiidi.i viumin.

antibiyotik, ökürük şurubu,.,,

Adodaşlar değinec*im başh bir kmu se ızrdım-
lar hakkıııda gıyecekler,., grk fu} gyec* gddi w ar-

ıık halk çoğu yerde doydu gircctğe.. npoUımızla
ıe elimizde kalıyor dağııamad*lanmz.,. Ozelüikle be-

iinınenıize ıağnen tula bu pıdımııı alcşırı kese me-

dik... İnanın halk sadece )ak Tuk ıçn hzden gipak
isıemelt hşlaciı!| Eğer bu dğultuda yaıüm gönder

me isteğiü ıuIsa ( 9lr4şn ıt lcşhk 4aldd )a &
lxrt iizerine y%unlaş,rı

V*B hfu uzıtmimun bir gereğ olduğunu un-
mıyoruz,.. Sanırz derderimizi arı]atabildik..,, Bu mek-

rubun geıekli yedere uhşcağıu umulorı.z Belimi-

ğmn gfo tuk doftfiğü tfk hr tdu tTE hb aLru-

d$ıu hay*rryor, de,ı }aıdıırun sene tıalk mıairün
gönderildiğini sölüyoı., Bunun sorıunun gdmesırr
z,in rcrnıeplim|!! D6tg ka]ırü!!|

I,IASA DA I,İAsAu[ş HA!

ctİ]',üE( BiR HAIK Gİİ.BiIiYoRsA Gİİ],.,lEüiliR
_Aü HuffiFAKijLT§i YAşAM MASA§-

10 bin kez öhtilı orı bin]era kez ıaızJandık, 1tz
biıı]eıl.e kez osiz kaHık

Felakeü lıantı] de\.,let bu}uttü.., Çıuklar ev çn],
yor.,, Den: halata kalnıa bilgısi... Bir depremze&ı
l)eıdet.., Bu kez unutrnala|ım,,, En önenıli soruı p-
dır,. Gtız]er sağ lohnJaıa ddrdü... Ha\, doam ctli-
vor.,. &şai cnkz ıe de!4er,, Vicdansz]ar § makin:sı

saklıyor,. Yan fuaurıa prehbrik ev,. Depıem 'ön-
nr'ler yüzünden olınuş(!).,, Meğay susturun.. Tarih

afetrneyecek.., Diişlerimiz enkz alında kurtarılmayı

bekliyor,, Gö4zşı.,, Umuür tükenmedi,,. Yaıdım keş-

mekqii,.. I.,erdi kentirrıe ağt.., Çevre ftbketi sırada...

Hasar lotrilpnu gçi... Yaıdırnhıü aza]nn ızı.. &-
kan (fu)Durmışh irnt,, Aobnmu dczer kepçesin-

de..., İnmn]ar ölrrq€bi]irdi.., Deü geri ıumiyor., Or-
gan rrıaflası kilge-
& Ya$ma 

^hı'ürılü Biııijıı ili iiıaplonrı s,Burıılo
se]am.. (l(u)Durmuş: Biiin ğıdüıbriıı,
Cahil ohbilirim,.. 45 Biiıiiı gealıriı soıuııla
bin ert torh§ E- ,Llelıeni smdııı ısıı
tendi.., Adapzn dil- Solığı seıdı olaı
leri, dinleıi bidEtir- Ycııi bir başloııgıç vardır.

di,,. 1ts saar s(rıı4
yaşama Poımağııı süıseı elnaya, ııığıi
E[defl onlaııın

merhaba| ,, GEziiık gEncı elnayı, saiııi

De\,.let baha caukla- _ da|oısıı- -, --; ',-- - Oıu işilscn, ,ıuvarlağ sndt lolırffn latruz bll: «...:: ':'* 
**.::' 

Hcr boşloııgıçta yıi lir aıılon
Enk2zh Can rıobe- tarılır
ti... Gıyıbi cenaze

narrnz. C,dktik ka- Nedıısiz tir çoni ağlanov üb
rantinada...lnşaathn Çol}oıralibirgrilüşıı
gila{i, kerıdi vilhsı başlaııgıadır.
uğhm... rfu.k retıa-

bilite edilrr€l.i.,, Tüpraş 1uıe alevlerdi,,, Yaıdımlar çr!
pe gdiyoı.Yaşm pdınn 4inde.,, Kocaeli'de unayi
dudu,,, 45 saflrnjn aldrüıı .,. AGh'e 7,i ril-
yon,deprem tiiğesirr ynık gdu,., A&rıa depıemi

sanıklanıu af.., Anıh, & enkz alırda,. KiıE dezen-

fehe etrııez.., Saüğryz'ün kaş zamanı",. Deneden-

rrrn-n eıteıe girrTryın,. Isbnbul er gE vı.ırulacak...

Yaşrıuya nrcbuısun.,. Çadr,s,z beiki,kitapsz asla.,.

Depremin sipszl htuızsı.,. Üsderinde yagmuı, alü-
nn& gmuı.. Umudar tiikerıınedi.,, Bu dea ühm
aja]ım.., Ömür hasfuEsl diim hasranesi... Delil çoklu-

ğundan beraat.,. Can phasrıa eşya tışırıdı,..,..,.,..,..,...



#
Riu ili Qnı]İ,err§in ilçesi §rü,r-

lrn içerisinde bı,ılurnn Fuı-

Doğu Karadeniz'in
it ttra iilkemizin

m de-ğğli dosis-
tf[rılqirıĞn biri,

diı E]!e 31 {ğıs-
to§ 1»4 t2lihinde

TC Qrrgn &lğn-
lığ'n-ın teklifi ve

Bakaı]ır Kurulu
}oran ile l(açkar
Dağbn Milli fuh'
ohıak ihn edi|m§-

tii Bd8enin milli

trİt( debiüidiği %

lm'e }zhn dank
t6pit edilm§ti[

Bitldsel açdan
hhldığ,rda 2460

tiiıle. ltirtıııt flora-

srııı % aiıi dış
onn @e siu
ülk$in sahip d-
dıgu topbm bitki

çeşitinden daha

frzl2sırıa uhiptiı
ebı hıdar aç-

şıdan ü ulus-

lanrsı bir önenr
süiptir Gigrcrı hşhnn pnı sra ba-

nndııüğ endemik' tiirler nedeniyle

& BıErB lhı,zs lığ ).,,ü q* sayrü h-
im aürrı rc l«5 gtjz|errrii tıflindan
zipıet edilmekedir.

Hidmelekrik vntralin kurulacağ
Ffiırn Dğesl bdgeeh dığer al€rsu-

laıia bidihe, akasulanıruzda pşayan

öffrnİ b@ erd€mik hİk tiİl€fini ba-

nndırmakıadır. Öze]]ilde Deniz Ala$

adlı tlir, dijrırıe İrkoçrn ru İoç gh
bidqç iilke fun& gdec€ bu bdgee
yEamakudıı

iiilgenin tufiznden aldıg payın

her geçğı 8iin hiyiirrrke oHuğu gir-
hmlenırr-ktediq hkat bugijne lüadaı

tiltger,,n hıizrıd€ki pay konusunü
ciddi bh ara$]rrrıa }apüTnm§ff.

amtl,en§n ve çew€sinde }ap,Jru

diişiinülen 6 regiihtiiı, 5 kİ ıe 10

ad€t hidmelektfik santra]i bı.ılunırnk-

tad[ Dhk{iircluk tlES proied hn-
laıün }a]ruzxa ih tarıesi1h,

Sarıtral itıal€d Yapİşle-Devıet mo
ddi gpeln& B[4 Irddrg AŞ dl

}ahİn bir hddİıge rcri]ni$ir s6ı-
,alin )ap,rrı bittiğirıde rürİirc erıeriN"

rc lqdm hr* 4 ile 5 arörü üok-
ıı Bu aııbnü ppüıus dijşıntilen

uıünl tir Kdı4 Kamka}a, At türk

ksirılikle olırryaukır ve QmJıhem-

$n'den geri1e bize, bir poa lulacakır.

Az gdiyn§ w 8dşrEke obn ü-
kdede pıe bir malırct obıak hga-

ba kaılırnınaktadıı e] ijk€bin çelrc
politilıa(sızlü)lann olqşumunda ethli

ohn yıhın sefrrğr,eyi tilkEre çelqrE

çhs geri ıe kdi telğnloiihııı gd§-

ır§ iild€dğı hı iiiıeleıt kaydınlma-

şıü etIten olmalıudıı Kiılilik yarı-

fin \t F{q€ kolaytlda bfuip etrrE

ijze]liği olan pıınm]ann lgbulti bOyte-

ce ge4eklqnıektedir. h4iin a{,ühe
şin'i4 Akloyun'un, Bergaım'nın ır di-

ğefuinin hrb ahUş bir b§irıü ta-

hnıııa danak ıtrtrı kaoünn nnnğ-
rın da hırahü annırns gadciği
d$ıinceındeyz g,t ki h değeİt€ri

korurıni rc geliyııc-

sirn katiü hılun-
nnk bir yana ıa-
hno sermayeyt
buıalarda yannnı

ıaprmhn w bize

buıalann posalan-

ru brakrnbn lçar,

üğnda iisle para

weak tı duru-

ma doğru ileıIe-

fiEkeyül
Da!? diı€ci
y'ı ı*narı ıçşe'

de Çaıe elğdg
B[4 i*[rg § a-
ratndan hazırla-

mn @ raporu-

nun iİrcd rE §ü-

r€cini baılatın§lr,
KATÜ ıc kğl }h-

}a[ Konxm Dğ-
neği'nden uzman

ır iJgi|ihin de hı-
hdrğu tir komis-
pn dış,o.ırulrnuş
tur. @ ryaunu
incelertn komis-

ıDıı ıaporda Mz
olurnsuduklaı tespit et,

mjştir Anun tiEirE ytildenti

firrrn ıvb]lıs. 19s tril{i flıiıri @ n,
porunu tnaüm$tİ. Dl ıapoü ti,
ıirri ÇED raporunda Espit edil€n

durşvnı}ürı ya hi pr ıtıilırıena
p da hı ohıirndulıüı ib& &İ§ik-
likleriyle geç§tirilmeye çğılnuşıt
itlrri Çm raporu Hujüfl 19stl,
Çeıre eiantğ'nm oluşurmış ddu-

ğ, kffitüonun şok bfu mdanğsü
lğbul edilm§til

y' srnt".ıin teırdi 26 tleziıan
1»8'de ÇD ohunlu bdgainin aİndı-

ğ diı yiildğü eİİnİxn satült Biil€İıt

Kuyııırruhun aılqdaş ıa üinemin
BaükaJ,ı Mesrt Yılımz uıa6n&ı
atılmştır

r' 26 Ağt§6 19s tdıiııde 2s
Qmlıhenşinli yürütınEi durdurma

ıt @ d[nlıı hfueinin ip|i ııc-
r{t liıhdl İ&ıe }ılahkemesi'nde

dara ag.
,In ııap \Wü \afuı ifue

Mahkaıni aıupsaın L7. ıe fi. rrd,-

deI€fi gğgi yiiıürınef duıduıdu.

. na tlau§ }e çelrcsl
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fınıl1,1İ

silıRilAYıt^tız

üİ

t.
l0,İi!ltl1l
tİtİJlıllı,

ı

l

w
?., a

,:i

l N

"a. ,

_ka!İ

E MıIıIffi



y' ı5 lerrırnuz 19D'& Bdge İü€
Mahkeffsi yitütınef, durdurnn kua-

nfu ıüxal eti
,/ ts w Il taıitıir* Ii,abzon

i&Je Maü,kerffsi ikirrci kez $rütınEi
durdurnn lqran wdi

y' Ş rasm 199 ıalihinde Bdge

i&J€ Mahkerrbi ikinci 'kez yüfütJnelı

durdurma hrarru ipol eıti
y'9 K^rnr 199& Tnt ofı İüre

Mahkenrsi iist"un kamu prarrun hkl-

roelektrik santralinin üretecegi binde

ddnlü ener]kl€ değil, do&run korun,

masuıda ohuğı-ı pıüıxleh torıııda
şıar e&ıek irçıincü kğ }ürüıft]€}ı
durdurnra kran ıurli ıı: ÇED dunlu
belgesini iptal eai,

hnden sorudd s§artİt i.e Dğ§-
tay 4amasıclır \liklenii firnu \tla

Çore BakaıJığ'nın tinz y)nucü açl,

lai-ık daıad.ı son üzii f]anrra}, jrjrle,

ıecektiı

ğu lrı§hnns Talıldm -}oluylx uhı91

}2f8üı1 astre ederek }zymlaıınzn
ı:ıhğı çkınsırın ijniinü apn a!ılaş-

n^Wa krflA atılmarrrı proteo eden,

enerli politilraİanınzn, ortado8u'da

Anıaih pnıııa değl liiddr invru-

run ihlya§lan doğrultusunda 1ıpün-
dırırırus ggekiğini iüde ed€ül bif M-
sn açklaruı 1zpı.

Bzler H€İ§tn'e kent insarurun da
ğadan olırnyşlığru, dogap }ahnc,!-

ğru a]şhnlüan 8dtirdüh e8zozu-

muzu, iznarit]erimizi, buna]mrllıklan-

m\zn senle§tidiği üz çiiglerimizi
gdtütdülr Gezi}r kaılaı bir ulad:şı-
rrüz Qrrüf]eİ$ie ı,ı«lıktan sonra ıa-

$dk]an çn "Doğa EJpnnsı gıbi bir

ş1" dilorclu. {ieçkcn biz tıu lcıda;

'lemizine' alşık değlrü,
Mustah Amca bizJcrclcn Çanılfıe n]

şin']e ilgü düşüncclcrinrin \?dilin }d-

niDhxnesine kt»ıık icrn r".uııamız

surlln, toprağın, gdlqiüzüniin nu-
viliğınin, ıenHeıin, kokulann, emeğiı
ıe h]üiİi]n iç iF 8EOği h itxe {i,l
HS'i gdece bir h$ngç dank 8oIü,
yorum Giiİümiide her şy satıJqor;

hriü & §/edn 1rydğ h] }tit
aecıvla" suıııyh topcğyla sel§m§lik
rrğsajıfn tir ulbur olmakbrı ötqre g-
derrqeceh bir anlanda uyaünacak

}ani Sdnıiİiilüp saühcak "rhn de bi-

7im anb}afindığırnı $i siz de aıüp-
rrgacab,n" bu cennetin cehenneme

döni\tiiğiinü; çlinkii }aşaİkerı arük

başlrı logünmz ur"
Ai.JDTCF'ğü Vollran Akçay: "ttaa-

s ü s.4t ile 2ğn jb mın çğEsı dv,

ri ürğok kğnikleıi rc üt]ı Karadeniz

a& ih Çanriherrşin.., İrı.san eliıcleki-

lerin değerini kalöam«len anlanuını
maalese[ "diyoı

AtlHF'&n Der}a &ka}ll "hnına

lzrlbini pk okudun1 1ıpılacak sanıra-

ü, nnhıolauk doğı}ı; anu okudukh-
nnü sarıh bir şfu cloikı Kimr
lıru kıu bır Fmrn' ıa §rhip çkan
Muıtafa Dıııt[ın ıijz ;tnEm\ü, Dılra

oncr- lıiç kim*nh 14vc!ğ bir alaıu
'\adım' di\Ebilecck karlıı, çcn sahip

lenttilgııı görır:m§ıım- Onudu biı ıa.

şür \t ij78ür bir Futırıı ınticatleleıü-
tic }luvah D4ı'la çıık schıı, İÇ-

Bizleı

ı sizle

de arlraüşlanmızn
] pa},l4şalım isredik,

Ei] Ta4ıan| "iü{eğer

GİITi(, cERDii&
GtİDijK orDij(

Kagfrnzn cEnned okiu k

cennedcrimiz olnıaüğndan ıas
nı-ız,ltrleri Çıınılıhcıışinli Musıala

ıgraınımzda öncelik-

A$r Ya1,ias'nda bir
e konaklarnak düa

rrh zı, aııfa. tir koiay gebin

K, al§ıbİnda ytireklerirnizk

**
{§}

ctr_ırduğumu ıe miiu-
deleyi bırakmalzcağı
rıız ijn'mhra ch kolav
geisin,"

]llusııfa Amca biz

den Fltııa}r ar atfla-

rnz ist€di; 2fia Fıİtlİüi,

}ı tb hğ trkle €fü t)i o
anla$. 26 Fiim 1»9'da

AÜHF'de il§ir Çe\,Te

Topluluğu'nun diizenh,

diği Uluünras Tahkim

w Çaıe konulu panele

konqnno obnk hı-
ki M§ah Arrra

"Fırtrİa bir sevda-

dııl" diprdu.
Fııtınnh çok 1ay
Mu*afi amcıl

lt

lüı8u

rcülük (

Mu§tsh Arncarun

D()ğ2 Otclin sand' Idris

Abirıin ğv§ilele${e on

altı vaük 1rılun üsüne

şıığc kilge;ine doğu
bir yüriiyii§c başIadü.

Şınt)c bölgejine grr§i-

miz iandama mrifrn-

ün €rı8dlendi. B§ saat

süren plculuğırı aıün-

&n İl§ir Ç6,Ie Toplulu-

lYalE bdi ti üğde lıltl
I]ın

'Çoİr elki dt8ğhndİme

I



lıurtuıiıı
ıı ı

.1ıormuıı nv4i
Jeoterrnal ene4i yer }tabuğunun

çşiü derinlikleıinde birjkm§ lıı-
snç altıııdaki sıcık su, buhar, gz
ıqa sıqk kuru kalaÇann içintlckj

sı enerjisidir. Yeia]tındaki sıcak su

kalrıaklan, buhar rqa sıcak su-bu-

har ltanşuııı olank yeryiiziirre ç-
kar. Isı birikimi olrrusrıa rağrııen
.tğl su dobşmrn qgun koşullar
bulunamaması durumunda akış-'
lunbr yapy kqu ıala krulaıla
do]aırn sağlarnıak eneıii ehe «li-
lebilir, Bu gibi tckniklerle 1tlulff,
üki şcak kuıu lopçbr & 1eoer-
rrnl eıEıji ka.wıağ o]aıık kullanıla-

bilir Jeorcrrrnt suhr rrreteorik kö-,

kerıli oHuklanrrian beslenrrrnin,
iizerinde rezervıurün iirşim ol-i

nndıkg ererjini tijkenmesi müm-

hin değildiı

Jeoterııul eııer;irıın kullanılması
ft§il yahür,n tüetimi sonr.ru oı-i

İa}a çhn seıa akisi rc asİ pğ-:

mudannn önlennıesinde önemli,

bir hktcirdür,

Ge§e n rcknoloji ile modern
santrallerde karbondiolçsit, azot vc
siilfi.ir tiiıatri gazhnn aırTıı dü.

şük düzeylere indirilrn§tiı Yeni
tekıik'biıuı/ santrallerile yığun]
Uşrwrn ezln buhar&n aynşıı
np ieoternıal ahşk2nh tekrar 1,t:.

raltına göndermek mümkündüı,:

Bı teknik]e aunosfere gönderilen

at* mikl2n siıdır, Esh tip santral-

hr* iiretjlen her MWzh elekrik

çn erı hü 0.136 lg lglbcrı dyri
atılmakudıı hı &ğer, aoğıleai

sanraljerinde 128 kg, fiıeloilde
1il lg w klrnü ile ç[şn trmilt
santrallerde 226 kg' dı.

Jeoterrrnl errefİi konut, sera,

yiizme hawzu, turistik tesisler;

oprak w cadde ıstılınasuğ uğ.
lık armçi ohnk da hplcahı, fn:

ıramhr ıt fuk edavi nreıkezlerin.

& kullanılır. Alrıca ısuna arrnçlı

hılbıımrıın yan ııda ehknk ü€ti;
mi çn de yaoüııılııulcadıı. İJke,

miz Alptlirınlaya orlbnik kuşa,

ğıü bulunırnı nedeni/e poten
nnl erxrii hhmrün biiyiik pa
ansi}ele sahiptit Jecıefrral lqr

0ll0illİl

tuııdiııul

1,2 tnihm ir§zl f,ısılhü snıııxh ya-
}Dr m rrik ü ir§trı ei|iz
0 mibm ir§ıü 1ryrıı tdıdit doı ko-

şılk altıü ıaşıu. lt sü i raklfi-

al btddım kiz 35 ıınpı iısaı
tdıdit ediıor 5 l.tgı 196üld ÇernG

.bil

lğzs hnb[€ inseın aliimiiİr, _kanser
üğsğ }.d as, knada'&ki No.a so-
tia altn rrgdeni aılıhm&ki szrn ıB-
tloıiyle gtil w ndrİtğ& ürü lğlrrğdı.

rmpbl orınanıtşrn durdurulmadığı
aldide 8ded a yil iüde tiim ti*i
ı,e tuyıaıı tiideıinin %ro'sinin otaün
kalkac,ğı sanılürğktadf,,lınndre salı-

rorı w gfuı oedeni],le diir4a,,a üİ-
mi değişrEk€dif. Csl lm yd diEin-
ce wktıIoa 05 t'lik
tJir arEm gijqlğ,ıniştiİ, oırğnbnn }rck

dıus }aıb rcfr* kulhruıru, tuünrrn
ıe kunldık sorıuoı dihya mpııLJrııun

}al@k 5m milym tsııı hef }ıl ffzyo-
m uğIarrıakırdır, bl M 1ok ürara
d6,ın edğse, 2CD y,he dfi}ah t§
orımı kalnnrıcak
]İım hnhrı EğrEI alt€rmtif ğEİji

lq,rğlen 6.cdden eia Fşalbtih
k dihF $ tiE düerınİif d§furİİ-
h rrü fu gü ffuı ü< ku|hnün
aığli lq}Tukhffa *doiik kiz nde-
niyte, alterıntif *şııülecdi dt!ıinu-
len tİı lc4 aEİ h[ıığıı dırgk lç
tryofız

,§

t1

kd_

§.ğatE



naklaldan elde edilebilecek ııotan-
siltlimb 20 Mw eIetoik ıc 2a
MW tfrnnl drrğk iiae 24' ivfü
ciıznndadır Ftkrik enğiisi top
brn kunı]u gii hhmırıen 20l
MW dtizeyindedir. MTA wrilerirıe
gciq korıut §fnu§ı, anmsal r€
endtistripl qgulamalar gbi dohy-
sz § ğEıi§ kulhnıınırü erı z
31m MlY ğEii elĞ €trIEk rn]um-

kündür hı e 
' 

rnt}ürı ğvin M-
Innş dğmekir, §ın yiihdı erı-

t bili ,hnbrü oı z 45m MW h-
pasiteli dektrik santrali kurulması
mümkiindür. 3. BE lüt Kalkın-
rra, fıu hazıhııııkerı Saraykiy

sahasııı& 19Z-l9B1 yllan aosı
hğ y,l D 

^,{V 
[< srımler kurul

ması, sonraki üdlrıda ise 30'aI
MlrTk ünitekin i§hrrE}E alın-

nns dii$.lniilrni§ ancak pbn uy-

gulanamamştıı Btl,tce Safaykiry

sahasırıü §letimde olacak 710

MW ik kurulu gii iu}"tr geçjrile-

mem§tir.

Jeoternul si*ernb gifurıiüir di-

ğer konvanslorıel sisternhre sire
&in rcfirrıli rc esrıekir. &ı ds-

temI€de %98 oıanırı& ıcriırıliliğe

ulaşılabliı tüodiileı }a@ oHukh-
nnen kapasiıeki aıonhb]ir.

iİr roeınnl elekrik santmlinin

ophın rrnbüifde en tinoııli har-

cana kunılıış aşımsıta ppıl-
maktadır. (Gğiddi sain edllled ie-
olciik rrçüm rc yapıhh]iılik g\-
nnhn saııru boruhnn dr§€nırr-
si iıreınD

funu,aiin kurukıps rc derıeıIt
iiı€timi iı\paln son aşırnsdr. Eı
ayrrğp h&r }aphn to*ın.iff-
camk lilo2m ı/kwh'ğr lşlet-

rrr rt hhm rnt4ği abbrn§
1.13 ceno4<şıtı olup ıra§rafaI

sanmlin hpo§iE hjlhnrru ile ti-
lidif. &nFdl ir§at ,ifodği ir, 8ii
ci 10 ldr ckı 6 ay, 2İ l[![ ıe i.b-

ıü komt IE tej§l€fi inşaı silıElefi
2 yl clıannüdı

xi2cıR nm0ii
Iüi4tr 8ikiı nu$ai oı din ıe

çvıEt Uletırqen €rEıİ hyruğ-
dır. Iğigar ğElii haıd6 lğlin-
de$ tnızrnn kiffıik ğığibidir.

C,egnb n yü bc
1ı.ınca rii4ar erıer-
jisini elekrik eneı
1isine dönüşürül-
mesinde önemli
gel§nıeler yaşnd.
KıliforniF %1.5 ıe
Danimalka %2,5

oranmda onürm
tüketimlefini fü-
gar tiiıbirılerinde
loışhrukta ıt Da-
nirrwb 2m5 yüIm

loür %10 oranııu
hedeflemektediı
Bir§ik devtetleıde
mantıklı nrsaiım-
h rc riiryr tiİ-
binhi için elı,€rişli

ünhr giiz önürrb
tutulduğunda Ku-
uy Dkcta ı€ Gti-
rq Dakota'daki
ebktıik pounsiltl-
lerinin, ABD'nin
elektrik ihtilaonın
%80'ini ka§üyabi
Ece8ı he$phn-
m§tr, 1973 yiırün itihren rrıo
dern rti4ar tiiıbinleri ge|§ıirilrrıe-

rc başbnmş ıre elekiğn I(WH
maliyederi il§tinlıniştk 1975'ten

başh}"nk rilryr tiiıbinlerinin ç-
\tiıilııresirde hükürrrder taız6n-
en deseldeıer\ kunıfu gticü eıı
fu 2 INl ün hıyiik tronb
rrnkirnhon usanrru rc &ha uük
tilbinlelden haşhyrnk (50 k*h)
|»6 yilın WI adrn ,drn biryıı-

}ıerck 1,5 lilr giiciirdeki eüotip-
hin iiıttiıri drrnk iizere ih futd
yoi i/enmi$iİ tİıirri f kullanıla-
cak iİiın talifıe setiribrEmi$ir
kk pk t@ fıla}a çlm$ıf.

Rii4ar tiiöinhrinin bqüıhş,rra
kdknlm§ bize yan\ tiği ıtıe-
biliı hı tip tiiöfoileıin diğğ dela-
rlk ilradoirr ıc yaıürrn pdek-
bTE]t (Frj edilebilt pilb, did
rrnorhr) ihıiyaün olduklanıxlan
ptul ıc kullanşızdır. hıa lcr-

şn elr sayü diryr tiiıbini sbe-
kqr ğıtğte eaitıet dEobnnya
ihtir4 d,JyIıEün sisğrE uyumfu,
giiığıilir \E uoz deklft iiıetimi
sağlanabilir.

Şu afü diiflrJü yaHaık m

li} ı

MW giiclirrie kunılu rii4gar enerii-

§ şrırali ızıdır ı.t bunuı 320
lf*l Avrupa'dadır. Aherı pogra-
rnı çerçe\Esirde yiiriiİıilen Yenile-
rıebilir Enerji Araştrnns Arrupa
eırıjinyıin %8'inin (şı aıı 54) rc-
nilenebilir erıerii kayn*lanrıün
dĞ edil€aği sorıırıırn wmştİı

hıgiin, piyrg ekonomisi enerji
krnkhnfln .d€ce işel ırnüiytı-
lolni (lumnudde, inşat rrıliyEt-
le4 b6hm, unnm) hesaphyaıık
enerii plaüması yapmakudır.
Erıerii üıetiminin topluma o|an

aşşl nullitıleıini de {ğen bir
yüıtem o|u$urrrpsı arunluduı
hxüı ba§hraıak pann incrni
ıc arıii nyıhıı dğüleıin erEfii
poliükalanna, sübvansiyonlanna,
ıtıgi irdirimlairıe hğtdür. iiiEer
ğEdisi (in i,lıısl ğEii phnhım-
hrrn dqıı ernİl§nn ehil edl-
latk uygun ııd<anlamhıh üş-
fub gılnfli edibn rilryı ğEıiiri
hedefği kq,uhnlq ızrı udeli
bir peıspelnif eiklrcliftı

Riiz8aİ ttitbiıüühinin kufuüacağ

yi'rcfıin lnlıo İiıryf tdmıoiisi
}nkhıü bğilendiıimdi ııe phn-



lama aşamasırıda halkın katıiıru
sağlanmalıdr,

Rii4af enerjisinin he*ungı bir
rağokif şıırıa yapnnrmsı, aık
üretrnernesi kullanım sonrasında

Esfiyesinin kolay olınası, teknoği-
sinin işletilmesinin basiüği, rnodü-

k Fp geıeğ ek ek 1a & grup
hr }ultıde kullanlabilmesi, §leı
nq,e alrırraırırı u ay gh lasa t*r

si.te geıekirrrıesi gibi ii§türı:liikbfi,

rti4ar erıeıjisini ft§il }ahü erıerji-

bıe goıe erı urrn dM malirt
açsrün tercih edil$ilir konuma
getifmektediİ.

plorcİffi nW
GtirEş şğınırı ebkriğe d[ht§-

tiiürEd ilk k€z iS9 yıirü irrce-

lenm§tir Bu mhen 19illğe d*
bilirn a&mhn hı konuda uffaşmş
ıt hı ybıü slikaı kullanüızk so
lar hüğekr ppdmştır. rale h: yl-

hıe erıeıji i.iıaimi ırız dduğırı-
ün W iirctifiıi p}ul bıılunmış,
kulhınm ahnhfl k§ıü ilnılrnı§luı
Ote }znen, bahıgıoırn fta-
ıen ıuay gl,şmhnrda P{ hüğek
}Çıtrı ütrk kuilanlrn§ffi Kiiiih
haff, giiıarilir ı€ §rıEsz glirrş ş-
gr,ı h:ilaflyor olmalan rrdeniyb
tüm ı4du ıt uzay afaçlann&n

enği Pr'lerden nğhnmat«adıı
hgjn dih}ar W Eü«ı]bibi

kulhıuıru hızla gel§rrrektedir Awu-
pa, AıIEilğ ıe }paıya'& tirıh-
ce § ı.e $d<e giir,liik yaymbnn-

& ı.e aıaşnnn pıoiehlrxte eınji
hini giiır$m e]de dikn elek ik
ile kaşılamal«adıı

C€l§rrEkte olrn iilkehıde &
eıığii iiretiml drgıbfix F}ulı ddu-

surrn kiiçük sanayl sağik, ğ-
tim, aldınlatına ihtiya$an so]aı

elektik sistenıleriyle ka§fuubiI-
mehed( Scn &ea rııi ifoı ıe
gefıeltiHe hı§al tijlgeleıĞ ıefrjh

edihn sohr delril(, yalon geüeek

te üşlü düm prıchq tmjk ilğz
,r iyıs]erl soht, p*, Mtır ay-

dırüurusı, kara%nlar, ğdl evleri,

gözedeme istaşıcnlan, haberlEme
hlonı or rc işbt-

rrEsi p}Ei okı akii ıt Ftaiib-
rin },Erini ahcalo[

W etki, giirıEten ebkıik ebe
eden ıadran eııerji §lernidh SohI

siserrıin en önerrıli eJerrzrıı; F{ p-
na Çn itı€şlİilmiş pn ibtİen
solar hiicrelerdiı Hiiğelerin uy-

gun bidqriilırıesiyte pneJler olu-

şuı İhtlyaca, göüe eıEübr bide$i-
ritip giiç aıtinrr,ı i konusu o|abi
lir hltJler şğın sohr hticrebıe
lqııpşz ıt mükemmel aktanıru

uğhnnk rc dş okeıftıden koru-
rm,ya \^w. Giirş şğ sohr hi.t-

ıeke çıprğ zırnn ehl«ik te-

tikleniı }Ir bh hiicıe iŞnd*i iiıe-
tibn dt]ş,lk e|eloik bioıaya toph-
rünk kulhnıhbilir miiurhr olu-

şur.
siffinin EI,şIE§ şn !şn d-

nnsı ptedidir. Dosıühn giir§
şğ olnudğ dururnlalü sistem

deknk iiıEEIEr deıam eder. üi-
,H$n olrndğı durum|aıda wya
sistemin bekbrırk zoruıı& kabğ
durumlaıü gerekli efıeljiyi sislem

Enfırn s4 edibn sohr akiji€r

tğdn edğ.
FV tekıobiinin mod'tikr yaps

ayıı rv ııiııeıi gı ıuÖır ırıaırı
ytr shnts dnndğ aıürffğ ç-
liı Açk üünn değğli dduğu
ko6el bi'lspkıde bib, çtür ıre

pafk aüanlarııu pr§tirilebiüıler.
Boz FV tlı€tim §istemlerinde

hiilierı seh,it f zınfu rrnkE-

ndğ kullanılnuktad,l qğı iie-
tim §n§n& nndon ok milinı-
zqğlu w 8ği lgraffm tekıikle-
d hibınirsa risklef diiü düzep
indirilebilir.

FV eHnıiğin; lıem rrnli}.tıi }Em

e d*al §iseınin bJyuo:m rc
i€rifıe bağlfu. l90 nrfuryh FV
si*ernh yrür,uca biiyiik bir h2-

rct s*esirE Mğhırmnııı pıa-

tik drrğd,ğ dınunhıü eiono
mihir. mli y,hr& FV drwm
}eni hinıi yaffınhnnın beirgin
bir pıçs ohcakm. ld< pk bö$e-

Ğ tV druffn la!, tğn4 haa
gıünhnm upn terrd yi.ik do
rffnrrırün eU€ ediloı gil* Fn-
şabitir. Gd§kh düEnm kullrn,l-
rra§ durumuü tffd y,ık ctiii-
ni.in rrğliFti ahcakff.

§ouR HIDnoJE{
Hidropn, elektrik kul]anımının

zor oHuğu ünhrü kullanılabiliı
Hidıtliğı §fı atıki aızçIar için kul-
üarxüdıgrıda önernli biı }ff fuabilir
tliJroien; pht hücıeki, aıaçJaı,

hidıolen depolu siştemierin daha

z pr lraphnusı }ufliği ıt ttızlu-

ğundan dolay1 ehktrik baaryalı
sisterrıbrc gdıe çok hsa bir siiıee
yakıu dönüştürülebiliı (&ıaıyalar

rniden dolrna işlenılerinin vader
sürnıesi ib kpsiandığnü dalu
diişiik oıırı& seıra gaz }ai?bilif.)
HiJnjen, çok &ğ§ik pnilerıebiliı
kaırıaklaıün su ebkıolizi tekın-
loisıyt ia da prıibıSilir ohıak
anan biohide gazlaştın}na§ııdan

üretilebiliı
Gelecekte _ birçok yenilinebilir

erreai kayruğıııın doğrudan ebh-
ıik iiıgjmirde l<ıllanücıl< gbl gö-

riinmesine kaşırı so|ar radyaşOn

ı,t riiryr errer|isinin doğa§ gerği
sınırlıdıı Ayrıca elel«riğin iftıi-
minden sğuuh taşrrn u}gtürrn-
hmın giljiiğii tir haşka saundur,
Yeni enerii kaynak]anndan elde
edibn oıeqinin kola1,iıkla depola-

nabilir ıe tryrnbilir tab di'nü$u-
riilırrsi miimkiin ohıısa bu kay.

ııakjaın kürcsel ekonomi iizerin-

deki ıolleri anacaktır.

C,€bcekte hftlıo'enin çhci wya
kulhıışlı o|aıak hizrrt wrmesi
ıçin bi4ok rr&n ınıdır. Hilırle-
nin ıald aıtg azdr. Hlnrin pn-
dğrü yzn iiıedm ıiuı. Hiicjerı
Wrğ,fu @ çlon tfi kitilik
niuoien olaitbıidiı (NoJ Katali-

tik şuobıü NO, yayılıınlan gd-

zdı edil€bilir seviçlere &ini,\tii-
ıülebiliı, yalc hiiodoiyb mırn-

men onadan lğld,fılabilir Eğef

hidropıı yiırlenebllir kaynaklad
iiıttjHjliıse sera p w diğeİ aİk-
hİ ğEji iiğjmirde rt kullarrunda

ora&n l(a]lor.

rİrurA§ nqİ
BiyDrms, ytşil bitkjbıin_ giiıq

eneriisini fomentez yDlı4ü kim}a-

sal errcıjııt dirnilrlircıek depoh-
ması sonuc]ı nrıÜın gaaı 6".
kİıt hite ıe hnn hğ! dganik



madde kayna}ılandıı. CIpnik rğd-
de içeren aıklann mikmbiploiik
yönden değerlendirilmesi, hem

çevıe hıli]lğlrre pl agrnnns }ıern

de tğniz erıedi ifuermi sağhırn§ı

yönünden önem t şffaiiadf.
Tanmın ağııik ğşdğı 8elijırEk-

E ohn iikelede biytiln§ e}ğ e
önemlidiı Çiinkii ğEii iiİetimin-

Ğ kullanübilir hyruklan; bitkisel
}gyrnkhr rt hıyıarı§al aOHa ağ!r-

lılıa dup, endiislri aokhffıı da

içermekediı
Bipırns enerii tiiıteriıten bip

w \ı li drnek tfşhi edebibcek

kapasitededir. Ibcsğ gtüe, bit-

kld aık ü. oganik
a klann ol§i'ensiz
onarıda fermantas-
pnuyla eHe edilir., 1

ton giibıedan 80

meüekiip gaz elĞ
edilrnekediı. 2 d<iiz

2 hdç l0 koyıın yıl-

& crrkrm 33 Erı
gübre wrrrke ıc
bu gi.ihe 2640 rrEte-
hip tiyqaz &irıü-

şebilmehedir.
C,iiĞ 7 rtre-

hip gE hihrurıu ile

yemek p§irrrr, ay-

duütrm rc ksmi
ısınma gereksinimi
ka§ünruktadır.

Bi}ırpzn diğğ bir
kulbıum bijmi ise;

biyogazn üretimi songsrü olu-

şn pouıun togağa giibre ohnk
veri]rnesidiı hı gifoe dda kuru-

ün a}nr gi.ihesiıE gtjrc %11a
da}a ıoimlijir.

Bipgazn ç§iü kulhrxrn ihti-
yaçhnın ceıap wrmesi nedeniyle

hnal kesiırde yayyan niifrsun,
errıii gerchinimi Emiz üt u}€ar

biçirnde hrşünabilir.
dj,qlş EKıiĞi

TİrrcIoJbİ
Gi,irrcş,§ sisğnhıi bir çruğun

bir bğ,dı btiyiit€çle pkıns ile ay-

nüı }?kb$rn kullaff. tiiyiiteç 1€ıini
lir M ryro, lğğdn }.€dni iE tii-

3 k4iJik biı aileııin,

piin (ird*i su alıı. Fııerji iiıaimi
iin tüplerdeki ııyı:n sıcakiğ aıtı-
nk ı.e onaia çlğn büıal bk hıiar
rltbini ı€ Frıeıatörü ç\urmakta
kuilannır Gtirş ş errrıi santz]-

hri yaıgrı olımrrnkh beraber, o
1a1gın künıfrı kjmi, uk su d-
Ğ ğfrrk iindiı.

Din}zınıı gtirş ğE|§ hyn-
ğ sgdcen pk biiyiikiir rc rrrv-
clİ tdankii ile auii kohyiıİe el
& €rliHü w hı & diir4a ercıli
uı$aunın çok iiçiirdedir. Ğne-

ğin ABD'de dde ediHj]if }a}Tıığırı

birijldtiğii yibil biiytik Jotıl dup,
bu ü i*alin rffü 84 hiytik JG

ulfik am enoii srfiyatııu gEer.

C,decek 30 yklaki phnhr, ppü-
cak de$eklede dkenin am onli-
siİıjrı %2r30luk mlkanrı sağ]ala-

bilffeği i|efi sürii]ırrl«ediı. 2@
yüneld gilr§ ş eneriisi si*ernb-
rinin 2-3 tiiyiik Joul efEii iiİEEIE-

si beklemel«edk hj mloar %]5

ığpa§iıdi dpft blr giirş ss giiç

sanmİnde ylkb 1 Joj 3m Mv
ebhıik fuetinini terr§il etrrpkte-

diı Bu proielerin gerçeHqtiıi]rrE§i

ıt diianlenmsi iin gereiecek )a-
tnmhnn uzun ızddi üd bndı
politikahü besbnmesi gerekir.

Kapiolizmin agmz obn ekolo

Jik hiz hl tiığjm td«nki§i w il§k-
loi stiıdlllç deıarn edecekir. Altg-
mıif erEİjl luyrıal,ünrun sisl€m ıçirıe

efuqre edilrrtsi dıırumunda erıe4i
nin tjf k6rrn dniimiiddd }dhü hı
pkilde üredlebiliı Vaıün diiırya dii-
zerıinde altefrnüf lğ}ı]rldann d§_
rrdae darı tikdeıe aşmnns şnıdı
diizqde oIabiliı KrI 8i.idtılü gl§an
tir d<onrnik nnddde u:n ıadede
ekejik doşdol hsrrrı de ob p-
rirre getiıdi}eak h gh tdğdğjle-
rin tğü edlırEsi tıltısbıan§ pdiü-
Iolann o tıijıgddd stİaıeri§iİrc hğ|ı
dank dİrbiüir hkil h8ün iilke.
njaE day?(ran errerji kayıukıannııı
rdef ddığu pjİz i'niirE alıuq al-

terrnüf efrrii lğyruk-
lan poan§iyellerimi-
zin re loür yiilcd<

verinılik sağayacağı
konusunun hiçbiı
t ıı5n arz eüne}€ceği

onadadır Ş] aı iil
gel§ürilmekıe olan
teknoğilerin daha
ınz nnliği tnb ge-

ürümes1 ugun alan-

hIü ı4sın tddqi-
lerin kullanıjmas ve
yzlgınlaşunlması ke-

siııtkk dotekin ı€-
p sannlt gruplan-

nırı dşte]derrresi ol-

mdan geçklqtirile-
ne. Tekıiğin, bilimin
ilai&r pıatuğ ıt tiıe-
t]erı hfuinin hr pazı
&hilinde nesndEğ
giiniimü koşullannda

td<rnkıik ıt tilimrd t lgftrh bnj
rn Icaür qğ|ıkiı }znnlaız götiircaği
"belinb"dir Altrrntif effıji lq,rnk-
h4 bu s§ffn (jrdq bğnr|,lık ,l§ld-

hini w hiyazşiyi oroüıı laldn
rmd{4 ijmkı erEfiinır, diırry" in-

ur,Iğu] hı giinü IqızIrn pk ult§-

b §i*dğe hbm ı.eıdiği ı.e hı aı-
lamda stimiirü .$fi fuklırnaw-
ğ 8& öniİĞ hıhırdıruhıısa nm
ohxak alt€rrnif tElol edarrder h-
saıülç eıEii i.iıetiminin 'rusıl' rcru-
şrıın ıaıırü 'rrdoı' ıe 'kimin ljn
sonünnı & $iffnk Drundadıf.
hğ, rcdefı b ffi ğığji iiıri}.o.
ru ıt hJ ffiı erüıİ nird

[,

!
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Memleketmizde nükher ener|i-

nin elekirik iiıetiminde kullanılma-

s l}e iğü ç\ımhr 1S5 iılııüıı
beri sürdüfülınektedir Şrrdıp üa-

dzı ppı]rruş olan çqiü araşırma-

lzı&, hz kabi.ilhrden harcket di-
leıek Mz sonuçhıa ıanlm§, bun-

k tarnşrm korıısu olmuş, hkat bu

ginr ber ıaın stiıeli tir nijkleer

enerii pro8rarrn beniırısenmemiştir

Kırk yrl dn6rıe üayash b,rciin

dünpda yaklaşık dijn kat fz|a

errrii kullanılmaktadır. Öniimü-

deki l«k }d içefistde ise diinyd
ku]hndğırnz kömur, ped ıe do

İ?Mz Ifikaİl ıesmi tıhminhre gĞ

ıe iki tnna ilç hırn çlcacaürı. Ş]
aıü Hle tt Kuzey Arırrilolı bir Af-

rilğlı'&n ornh V,a ü|a fu orı-
1i [iketmektediı

K,* yıü ijme ni.ikher orrji diin-

}z}ı kufiancak4 arm şindi diirya-

rın ni.ikber oıeıiiJrı kunulrnası

gerekiyoı

hsilıE k&f ü1 yfuı fu
niildeer errıii santnhrüın yap,lru§

idn ek biiyiik mihaüıü pıa
M[adı Niildeer giiç ırız, Ehli-
kab ıa gi.iıcnilir oholıtı, Habuh
giffjlqe p6hat, tehlı:lıeli ıt giiıuıl-
rIEz dduğu kaıırhııdı }lah kinse

nükker santıalırı oraya çhıdğ
}oğuııi4ıınhrn!ş ıadyo alcif aukhü
ıt lğı!ühn santrallede rr üapo,-

ğıru bit«n§ııı hı g]ziiırsiiz sru-
ru ffiunlanmüza bırakıpruz.

Nükleer santraller onbinhrce

niikter bornhııırı 1zpılırusın p-
tecek, yiizlerce ton plutonyıım

üreımektediı Ponakal büyüklü-

ğin&ki bir pç Suoııyıın bir

kerıti tiimiiü& }ok eddüir eı iE
keııırrti kendinden rırnkııl ti-
lfuğümbn w sahtinin sşi ız-
nnıhr graiıüıı d;ylarn ni..ii|e-

a saııtnllede benba iiftonin ge-

kcek ohn niikher tekıokiinin,

dgik le dcrcmik ta ryunluluk

mu, 1dcı t'itik tıir tercih mi so-

ruhnrı sormamız uğıiııı
Mlfu&ordIrİ&

Nükleer reaktörler, İadyoaktil

atomlann pafçalanrrı2sırıün e]dc

edilen ışı kul]aruıak su bulıan

oluşıuran ıa alternaif akım jeruıı-

törterinin tüıbinlerini bu buharlı

g\uızrak elekirik ener]isi üıercn

sanmallerdiı Bunhra niik,leer sant.

rlkl de defıir

Nükleer erdiisui iı<;ncı otlr4a

Saızşlnü atom bombası ppnnyı

,irırüük çlgrıca rc da çbadaıı
doğmuştuı NiildeeI gE üEaiıdb-

rinin Esaffn nükleer silahlar Çn
ko$aa pluonyum iietecek biçjm-

de alarlanmşur.

ifrfu M &,. Radyasyon.

atomun parçalanmaslü yaillan

yiikek erEİji Üsbn ıt pçot
lan biçiminde canlılann hiicrelerini

borrünıdrmn edeıeh bedeııe z-
rar wİir.
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Tüm ıınlür. Lir hvrı uzw]an

gclcn. bir hsnıı iıalalar ttıprak ıc^

deniz suyınclı bulunan uraıJum,

torwm gibi radynkif nnddeler-

deı 1zyJan do5ful radpsyrıü kaşı

karşıızdır. &z kiğelede dopl
ı:ğas1.on bile karıser ıe genetik

bozukjuklara yol açbilirken, nükle-

er kazahr nedeniyb onap çkan
irmn yap§ünırı norma.le dönnıesi

mümktin değildiı

Nükleer enerjiden; elektrik ijıe-

dmi §rö,nda tüem }akt hern &
kul]anılan malzemenin özelliHeıi-

,ıe coa d§ıık ofta yiikek selıri
radpşıın pylırru o]abiliı Önceleıi

dıj}ük sevidi rady*lonun vücu&

zıar vermediğ diişünüeıek ude-

ce yiiksek datceli arkbr ijn çQıt-
li çiiziim p|lan afanm§ Arıcak

özelikle santralleq ıan stiıe çi-
şan i*ilerin etkjsi alında kaHıklan

düşü seııryti rağaspnun kan

üğnsefırr ialg]anrra p da ukı
çocukJır doğurnn oarıınırı pk aıt-

ığ gözlenm§tiı,

İngilrcre htil<llrııeti 1990'da §çj-
lere sakı çocukbn olıranus çin
i§teı,lerse çocuk ppmaizbilecekle-

rini o'rüermiştir

Sorııç ohıak d!öi]tt h rd-

)zrJonun zrarsız dmı pkur
W ılfu Diinpü u-

ııIın sadece 440 ka&r obn nüIde-

er safiülkin 1960'hıün bu pna

çkanııklan yüksek di.jzeite aıkla-

nn miknn bir zımü*l TC Çeue
&lorıı Ziyuddın Toker in ifide eni-

, ğ gh Tn yiftii &ğ 2m hn Ea
vakındır hıgıin, mil yl,rr yiik-

rk diizrii nd1rr]df alk mik n-

ııırı 4a bin ffırı aş.ağ h€saphn-

maktadıı

Ya}eşk 40 }ıl ajrnıü hjlurnn hr
nükleeı santralin ürettiğ atıklırın

çevlqrc zıaf wnıeyecek biç]rrıde

binlera yl saHanması geıekrrnk-

ıcdiı Nii}dm santzlkıderı re ni.ik-

lcı.,r sihh üretiminderı eüine yü-
sek diueyli aok hılurnn ABDde

ütıil cılııuk i];rıc h( biı, ülkedc

auk]ann saklanırusı içiıı niinıi bi

çdzüıı bulunınumışııı:

ABDdc aık uklaııuk içiıı seli-

len yenn ı43uııluğunu arışürnuk

içn 1.7 ınillu iuıcıırmasıu rağ-

men Bneüji BakanJığı taıafınüır
atıkhniı 2015 1ılından dırce toplaı-

nusı bekleıırıipı:
Akkıqı.ı nüklccr sııtıü ii]a.l€si-

rıe lgtılaır Sienrış,' [ıırraton or-

ta}ğ olank kurulaıı NPILn 1ctkli-
hıi ııra6ıĞıı 23 Teınnıuz'dı İstın-

l_ıul'da düzenlcnen lı;.ın ıtıplanu-

sınü "Rad1,oıktif ııklaıı Toros

Dağian'na galeri açp gön)cü Biz

aük soıunuılu çödük. Türkrye de

20 y] çir]e atıkhn nc 1apı<ığrru-
z çüjdjnrüürü buraCgki paıhk zelolı

insan]aıla birlikte buluıuz" den-

ıniştiı Bu sdzJeı- nükleer pnlünnı
nryetlerini lc Tü*ilt'ye bai«şIann

aqke ona]a koymaktadır,

I,frfuW
ciiiıgifu nil

Nükleeı santrallerin güıenürliği

2 Mşlk dmd:ı de alrubiliı: Q\-
nska olıüı bir szrııralin irşırür ı,r

çetre iizerirdeki etki]cri ıa biı, kaz
durumunda drycak olunşuzluk-

lar.

Nornul Elşrrasıııı sünlüıen bir

nükleeer sanralin çalşnlaıa, çv-
rq/e l\] çelTe lu]kırn zıır ıerecrİ
lradaı, radycrıktıf etlıide bulunmadı-

ğ iiia «lilnıekıcıliı: &ııu kaşlık
sofl yillaıü üpılan tıbbi araşırma-

lar, santral plşnlannda, çocuk-
hıü ve çevre ha]krı& gd,i]bn

karıser vakahnrıdj belirgin alt§lar

oruya koymaktadııı hı & rılilfu
untralbrin soğutJna suyıına ıa tn-

\qı radyoa.ldf rmılCebr bırakığ
geaÇıru daha hzh saklaınrraz ln
Ie goirm§ür.

clü bir niikter lıaza duıu-

muııı" rder tübibceji ıç 1S6
"Çerrnbil Kazs" ib biiün düqa-
rnn gtjzled öniirıe seriHi. Yjöin-
leıce insrn yühek .io?.l, rad1?şD

m nnıız lqki-

W ü Iüclll 19ü
y' Olü saırş, 10 ü]0 dk ıesıni

rıkıim 32)

r' hvn 1q9Iırı ıçn §rr]nü]r

a].ın: 10.0]0 km'
y' Tanm için sakıncalı a]ın:

100,ü]0 km'

/ Iüh hıi toprakra }ayizn ın-

un ulıs 4 milyuı

Reaktrirün gömüii oHuğu be-

ton Jahit 1eterince güçlü değil

Ç)kısi 32 mürcrı inşın şrre su-

1u uglapn nehri hdetecek, Yeni-

den inş§ 2 mdi?ı ddaı Krz top-

bn 352 nilraI dohı ıaıaı getidi.

Nük]eer şntrallerin gıivenitir ol-

madğ 1S&lD3 yllan ar»rda
ge4eklqen nükleer santral kazla-

n ile iğili ppün tir aıa$ırnn aıa-

cılğyla «]a desteklenmişür. 19X
Eylul a}4rı& nnkei Viizıu'da bu-

luıurı Ökologıe İnslttlt uoindan
ulusal raprrhr !e IAEA wrileri uıa-

rnnk ppün bu glşırn beinibn
ylJar aıasırıd.ı işletrnede bulunan

toplam 419 nükleer sanrı.lde

150'ü çok ci*li o|nnk i.izere trp-

hrn ffiO bz l<aldnın onugı up
unrnıştıı hı e rcakii Mşrğ }i-
ü ğrhfia, 2 kqa loş}k gel-

mektediı
Ameriken nüklccr endüstrisinin

erı hjyiik }gıa kkesi 1979 üdfda
kalp erirne;i sonıru nqüna ge-

kn THREE uirıs isı-eıo ı<azsı-

dır Ameri]<a'da süıdürüen, nükle-

er orrli ghşrrphn Çn bir &inüm

nokaş ohn bu kazrıın Angikan

ekonomisirıc maliyeti 1000000m0

dolardan fazladır, Yine ABD'de

19@19D ,lJhn aıasrü bu bryır
ı^ 6r lci:z.ra 1d açbilecek l59 ohy

daha tespit edilrn§ü:

Elir nijkber untrzl re loür ç-
liyn§ rc giiıerıli duıı oisıırı kulla-

rubn tüm tekrnğik ytinrcrnlere

ı:ağırıe-n çoeu kazıxn insan hata]a-

nff}n lgyfğldı dduğu ıc yirr her

lğznın kğdirE iiryü ıe &lu ijn-

ceden tahmin edilerıqıerı bir se-

+



şanda işlenmek 
_

zonırÜ dı$ı & (
sonucu değişü- '

bepten nıeydarn geJdiğ bilinmek-

tedir.

ry Wnhlk Ull<elri:llJe ü71
kurum ıe on]ann }ete§2 k2dıohn

tıızfindan 1apdmaı,a glşün nük-

leer untraller, tdanlcli ızlo rc 1e-

dek pıp balamırıdan aıumryle
dışa hağmlı o]acakuı Bu Mğrrü]ü_

ğııı t* biı iilke yıh tdt tir firmalz

olmzsı ch çok muhıemeHir,

Deretlerrıe 1a & livr§hrm içjn

kadrc ıc meıaıatı 6k lwfu,p-
maüan kurumlarımızla teknoloji

transferi bek]emek tqzldiı. nz u-
y& niikber santralin bulunduğu

hr ülke& de }aht ijbrrr, Eıgin-
leştirm ,r 1edek pç }an srrayi-

hinin Ğ kurulrrıası beklenemez.

lr,leıicut 7rm tan urarryum rtzervi-

y' İpal edilen untralırı ma.l4reı

]cri
y' enCo glştnırnlan çin 1a.

pılıcak masralJar
y' İqşaı slinsina art rı gider-

ler

ülkeırıizde kullanılmaku olan

Laş|ıca vntızl ipierinin onıJaına

ilk ptınm maiilederi:

Doğlgaz 680 do]al^r
Hiiolik 12m dohç,l(ıl(

i*ıaü krımtir 1,4fl üfu/lç|ıt
lıııyit 1O0 dolarl§V
Nükl€er 2700 dohrAl[
Ntikleer sanu,albr üçin )ruü<anda

wibn ilk 1zınm rruliphri lorşü-

hşhn trr lğza sorın§ gettibı gü-

vtnjik tedbideli rıedeniite gideıek

yiiüseür,eke rc hı rlrıı znnrda
untralın ppm siiresini & gitterek

uzatrnaktadr.

y' 19P0€8 arunda t2rnam]anan

santrallerin tümü beklenenjn

%2ü}24ü fazhsıın mal oldu. ,

y' ır gtıne kadaf 1m,m0.0ü)

dobr ıergı, deı,let subıansıpnu.

onJzıca 1ılJık çbalz kaışırı üedc,
ki riiryr, giineş ü ıtnileıebiliı,
erE4i, (%10), ni]kleeri geçli (%8).

FRANSAda
y' 56 nükher santraln yansn.

&n çğunun $k kublıesinde Er-
]akbr ı.zr,

y' Heıbirinin ornnrnı ıçn 50

millaı geıekipr,

r' güd ızpırrırq sorı 15 yı]

içirde 30,0m.m Frank halcandı
y' 1s8'de ıraısz ebhik ifue-

sinjn borcu 20 milpr Franktı.

ispeuyıa
./ 90İ }tlhİ iiı phnbıuıı 35

ıeaktcirün çoğundan va4Eildi.
y' S rcal<ı<t uı
y' 1984'te hijhirrg 5 sanİrüı

pprnırı yıloo ma,liptler rredenii,te

durdurdu.
y' Yeni saı,mü pprru 6 ykiı as-

kıdayken stiıe 2m'e ıfiHt

ı
ITALYAda
y' 19ffide re-

ferzrıdum: 3 sanra]

. kaptıldı Ntikleeı sanraj---'--- 
U 5 }4]dır asroü

J isyıç'ıe
y' 1980'de ıefenn-

durr\ 2010 }ı]ra kaür ni.iklerr g(
tiimii/e duıdurulacak.

iNGİLlffit
y' 1957 tiü€rpooü !firdsca]e re-

aMriirde yarıgrı 39 ölti, 20'ü aş-

kın kanser ıakası, tlalk kazay

1983te ciğrenilor
y' Selhfeld }aht santfi.IlrıĞ

rrEvcut 'tutjn' diiştik dı_ize/i rad-

pspn, plşn eıkeklerin çocukla-
nrü lğn larrsefi riskini 68 kat an-

tırdı.

r' Vaprru pUnUrnn 3 safffil ip-

t21 edibi
AlMAMdü
y' tlal}on %69'u İıiiir ntikleer

memektedir.

Niild€ef )altrn bu cJıı ce-

çerli ohn firathn ıle de pbnhım,
ppmak 1anılucı o]abiliı Gekrek 

-

nızyıl, ılişkln planhımlaıda fmil

yalüda bidike, niildeer 1akt fi-

1adanrıın ü yütselrnesi şindiden
öngörülebilmektediı

şifu, e,gf lhz mı?
Pararıın cn belirleyici olduğu

serbest pl}ısa ekonomilerinin yü-

rütüldüğü ülkelerde birim (iredm

çn yapün harcaıınlaıüki anş,

nüklecr erıe4inin gel§imini be liıte-

pn en örıenıli etken olrnuştur,

Niikleer enerıide el& edilen ehhi-

riğin birim nnb,ai baş]ıca p rk-
töder arafrndan belidenir:

r' İlk 1aınm nnlipti
/ Y,Iık §]efirE ıe M]om gider-

hri Gii\€nlik rcdbıderi dahiD

/ Ytlık yaü«t rrnüi}.eti

y' iışat sorıras ppıhn yannm

maliyetleri
y' Yakıt zenginlqürrE birimb-

rinin masıaflan

/ Deueden çkarnn nasıa&ı

)

l
l
\

l
i

l

-,-"'ABD'de üre-

üci firmünn iflas etmelerine,

70'lerin son]znrıa dğu wıral si-

panşlerini ipul ernelerine lt
1978'den bu izrn untril siprış
vermerrrlerirıe sebep buduı

lr,elıere d, ayrı rıe&nle ehkt-

rik sektöründeki büyıik ölçekli

özelleşirnr sorırası niikleer sant-

ra.lbr deı,letin elinde hlmşur.
Difoh Irfu fud

Irefia l
ABD'de
y' lülqn %65'i niildeea loş
r' u üür h( santra] sipı§

f
r' ÇğnobiHeıı sonxa }zpüını sü-

ren 128 santral iprü ediHl

mizh bu nederıhıte dı-

\

i
l
i
I



Jh
sannl jsrcmiloı %7'ü nrıcuü-
nn kagaılmasıııı istivor.

/ Sm 18 üth \Lİi i ntral !zDıl-

rrd
,/ lqffi,dl tlAMM sanııİnde

ciüi sıznu otdu kapatddı,
y' E<ornmik giiçleıin rc tnlhn

steğ'yie 3 untral lop6ıld. Birinin

ppıınıııdan ıazgEildi.

isviçRı,de
r' $ yin }ıit ı §anıul ğrrnm-

lanmadı.
y' lffide 6 saİümİn phnbn iP

gl edihi
r' ı990& reftraıdıır1 2im y_

kn lğ&r tiim ünhf a6l.e
Awsturya ve tlipinler'de. n-

nurnlarnıı nijk]eer sanualh-ı mil-

yaılaıca dohrlık yatnma rağ-

nıen ç.h§unlamadı.
Avustuqa iüıü, iün-

da, Danimarka, Norveç,

Pdtekiz \.e Yeni Ze]hn-

&'& kesin niikteer hş-
u areı|i pditiıobn be-

nirnsendi.

rünxiyı,oı
Türkiye'de nükleer

€rHİ ite ibüi ılk çlışrrnhr
1967de başladı, &ha sorıra

TEK bünyesinde nükleer

sanralk &iesi kuruHu. 1974

ylırrh Akkı4u'da fiOl{lrlık Hf
ni.ikher santnlın yapılrrnsı lğıan
a]ııdı Baz ekonmik sonuık re-

d€f,iü,h inşata bı:hruhırndı 1983

yin& h: kez ulushnnsı ftmdara

1ap§letdevıeı modeliyle santral

kurrınk tiae çağn ppkt ıt runa-

& AECL şiı{<etinin Akkuyu'da,

ABD'dğı C,ğEnl Ee}fiik şirlaü-
nin de §iirnp'ğ saouıl kurnns b-

t€f,di ltr Çarıobil ltazsuıeıı
sorın da be]&rr d'rEınirE giril-

d Yirıe hımDyu hsh§ dşıüh
nedenhde ppırn §kdıE h$anü-
ırndı. ltr/Ğ TE( Niildeer Eıııİi
Daiİesi l(aptrHı 1992}t gelirdi-

ğlnğ ayru snryohı tdııar yaşrı-

naya bışbııil 1993 yıirü lE{'e

hğh Yeni ıe Yenilencbilir Enerji

Kıapaklan Müdürlügü seJsi?.e }<a-

patıIdı.

Herts]a rağnen, ne kk]cılikle-

n gıii @nobil kazrsı unutuldu, rıe

& ni,ikher }aprrn 
jsteIderi dudu,

Ülk€rnide kunılrrusı di§iinü-

kn ilk nii}deer sarıtrrl {jn Akde"

nitin ğı tğniz ıe baekedi topıak-

bı,narı, E@n§ ay Mırın 2' lğr\

uzktktaki, ltlğsin Akkuyu ryl_
miştiı Niildeer şntzl bir arü hı
böğenin hrienınesiııe ne-

den olaca\
tarlm

rü]en boluta ktonJaşma yokuı.
Bölge, ekıxuriıın ğe biiiıen çev,
rc &sru rurizmin ge\nıoi ıüşıı bü,

1ük bir gıansryal içrmekıediı
Anıı bütiin diinızrın teko e.

ker teık etrrgye |-nşhdğ nükle«

erıeğitn hnnlınru fouran fiı-

rruhr h€rıü bu konuda bilinçlen"

rrEm§ iillrcki 6eçip ank kirnsenjn

istemediği santrılhrini w2Ihrlla-
p E|şpı t'ucft bu ti[<elerde

niikker lgza ıi*i de çl( efrı İik-' sekü Geleceğimizi bir niil&-
er hrahsarn &i.

nüştürme-

mek

e

ye
nıdzn po. ,

uruldlni pk ede-

ek w bö}e &ğıü tir konuma

ulüp o|acahıı Al*uyu, }Dğun
delddt lükedlğı İ$anbul lfuCIfli

di srzyi bökdeıte de pk ızak-

tı( fu & ihim lq4hrmn yftE

biiyiik olrrn§m rrcdğı ohcalğır.

Böts ,çn Çerre ndıi nğaklnr-
ırE (@) 4oru
Al&ü ktttk hmiaşnü erı e-
mb böb ünk gösğibı hJ böl-

gE hfrıiiz Füın ohıık tuüıE
açlrİE$ı idn en Akdğ,i/de 8ö

ç

tçln
errİii ta-

sarrufu, enerji

rtıimliliği ıe giiı,ıerı]l te_

mğ pnilerıebilir errrii hynaklan-

rı @< iilke gbı gtldğnünic
getirrrıeli, dağtım hadaımızdaki

%20'lik toyh önlejtcek Çok etkin

erıefjiyi lElirr§iz işh-
gı p & wırgarıca lurcapn sis-

tğnl€fi \reıimli tub gnirip, nunü.
]ı erErji pditilğhJı giitrİremiz ge_

rekmektediı Tekıar sormak
gaekirse kimin ijr1 rr ldı ener-

P Ya m$ın ijn mz oııii p &
kapiu]izm içjn..

r
t

I



Milenpma griyoruz Mitolojik bif kalrın olan mi]en-

pm; lİpırıeı kdnudan örıce h§, futlü \€ ssgı ıF-
risinde gqecek olan son bin }ü simgeler. Bdki Ğ etr-
çken qle oiuı., Fılçaq lia lrJ hfu tiiketrneln deızm
edersek dünüarıın, ııprak arurun, ormanlafün, nehirlerin
kryameü yakırıdır Bizi içensade sürülderrıek i*qen hı
tüketim gl8füğrnn eı çok gordüğümü yiizü "bir kere
kulhn ıe çtip at"nı Ha}aırrırdaki tm şy pvaş pı,zş tir
kııllanımlık olupr P]astik hrclai]ar, kuru kolür, kutu
me}aa sul2n, depozitosuz şşeler, eunlü gazee|erimiz re
biz Ttikemq,ı biı izşm biçnıı haline geüipruz Çöpe
at!ğfruz, dkeriğmiz depozitosuz şiş|ede aşklannz,
seıgimil, dostJuklanmız da tijketrnqe başlrioru Bir
lnıllanırnlık piilerle beı?bef bir gealik illşkilef },uşnrna)a
başlaruyor, IQpializm kodishe siiEİli ıtlj]i wır ahı:ıh-

n ag}or \.e bizj tzd 8ijnh Eıan€§ife djketirıe zoduyo.
|ar. Yibaş|an, affEhr giinleri, se,Bilik gilnhi bfubiıine

hedipler alma, paaı]n cırnuflrım giinhi. Ttiketiyc
rız çiinkii burn çok al§Eıldk Ya]fiz l<apiğliznin unut-

nğu tir oce w'lrrsan" rc ifısarnn efrEgl uınudarı, di§-
hi, gaF€ri ıE iirğim giıiı Milğ,yun dF dğ, aım se.
viyorız dip hdiı.e rcrmek isiıoısak seıdikleıjmDe ı,e

h.ınu sadea oünn gt dğiıxte gtiıeağimn muduhık

idn )as,rsak h:nu ernin dun tiil«etrnderı de yr@iii"
riz kendimiz tiıeıet liriz.

yapnuk !ıediğirn alniufu gkip bürtik

mıgAza-
latan milyorıar-' 

ca lira pıı s4rp alrruk
prine tir ahjur yıpacak

tdnik tilgıyi edirdikğı
sonıa nnhenıeloi tek td<

. Aııik'ıır sonunda rusig;e l 1ıl olazk ben grtli bu.

nı.ı, O.sın birhde b4laıııışık,.,

- CeFı gun konuşrugumuz uriflcn ben tekıır Jmı],
isıiıordum. Ben o ,]ürbğnz tn]onu denediın ama bece.

renrcdiın, sanrnm ben,ııpaınadıııl
. Onu bcıtri}silik labu] eEne de, Beinı s6İ2 ıEdi

ğm tıriflerde çok uğJıki olnıalabilir,

kdiğm gbi ),irmi§ yl oıclki şier ddrgu ,çn, ş
te tir t* o 97rie lıamuıu tııifi rm aldffü o & $< h-
sit bjr g ouuğu içiır, lşİe ko\ffm içtrüe 8azete lüğd2n-
nı doldurıp, koıap sı4la &tii}oısun, )m]ı bir }aç gü
bcklq,ecek, zıten beklelıne tumur gibi olı4oı Bt &
onu elinleı arü}acaİ§ı, Fni furuğun zrMn, prnuk g-

bi,hamur gıLi olucak pmuymap hşJalacakOrıu §te
paİhm§ bir arnputun Etii ytMIhk hİ arnpul wra bir $-

ş iizerine sarrrğya hşLyıcaı§ın B§ alr sanüm l(zkü-

şrıup loüı ur.
Kakükla fula uğnşırıak isıanlpısan ik @a kuru la-

ğt da unhksio dun iizerifıe &k &ıu saıaışn üin
gbuk kahjryr, rn€s& irısan gıai ıaprmda fün, arrn
ggni }agrnkn rrEüıığı ğııı öyte kullanacakın,

- G€İniyi na§l }ap}ı]ruz?. G€ıniyi Ğ SĞ d[iiirı Bq tir $§El yıa1 Mk ya

& E|den Hı i*det ppaısn Şqe br yıııaılak yapoğfıı

dtiiin, tir de ru§rn rnulga§ın }açalsn tEa bdki ti-
ru başa zhrrgli dur grnnn arm orün sonra §ranu-

}a h@ğrda &}n kolayta-

şr. Sorıra hepini rb afurz
ya$wr 8€İ* }Dk },teseh

bdi HI fril@f ptrr\ brrwn h-
d< au kunnır O kuruduk-
bn §cnn tizeİiıE tdg,Jİ saraf-

sİr Üta rİa q,runrı

- h] 8ğri de ünEe i.iEi-
rt. |lfu ü alç nı aqoıd,ık übitd gh &n diF.

. lh ğtıtıp, ü@ü drm4 yaıı b€ıı aıu ğ/e ya-

pddrn O baıim kodi mızıduğum. Her-
tnngi tir Fkilde' serpdlıdl]inln. Oafn ol-

rrma daln dii4iin olsun işiıorsan tir nılu-
p kqtr dçyı anrü *€dn

- ehu & tir'dc{ dtn
. Bakıu $fıdin d]Een İbeüE bep brnııh üt-

loİrı siııtiyaıın, üzğirE id safrrya M$pısun. Yalnn
trep apn i*ibnrne sfmryu$n Oııu ğ& gjdi i*ilo-
rrı€derde sanyoısun.

Znı ayıu isloıırıe saİaİrrymın qİlkiı ğl (p
gddiğirıde ıp lgyIrDf, çlğyr.

r.ayryoı uİke di çİqU. sflT},Eıİn ryıı şi bode

}upn{pfi! sanra o süte dtifdiirmibttİm. Ydrl@ ,*,a d,
yonırq baba [dğh §!,dij4 iğ uıdrı cün uııa o
idn iizğirE d(larün bt rdğl §İib ıİ ftirri dğ dG
ıar doluıurn4ü& onu anırr§arJlrırytrur{ Oıı E Ğ.
ne.

- Bğt &lB scru afi&n iğrEjre ffiıu pdmğıt
Fr }ğ gE çttıiı trntİyjırM

. o zIüğ| njdüafficıuı

ğiirrrqe başhdııTl Oıru kesü-
rrE}E $riğim 8ün camhn rıed€rı

kestirıırİ isediğimi sodu lsna-

;ı?

il uşı Orıce mnştık caırırrıı

kesti, yılhl önce
kendjsinin

}apuğ tıedi}tleri anlam

ıe pnndıı ap6ın tlir dire

wın }.tııi tir düe }tıu tir dd* için tir arqa d,
dlr [tr cam ıM ün İınd aııuyh iliğinü ta m
lğtrc, ]apoğırrn ğü tiı dü€t ıt pıkmş aırıpiiluterı
bq Ş§dğdğı gğE ia{&,Ifu^ d aırğimiz giiz nu-

rumü tıı€tirrıler.

- GitlırEid srrım fti hafo otiı tnal ıııa lt
zırüUdğcona

#



_ - Iiıiğlı nEk siirdfuI' Berı rıırnul kiiçü r€dm ftç-
wıı aldrrı çk m oldı.

. IEtirE €rıpt etrnşin, daİğ 8ğı§ ftpbr ur 2rrn

tınlaıatqdaı üczkın.
- Illwh rn h:Iurum?. fura]aIda ü bultıısun.

. O zJ]ıx1 rn mu ikj deı dol1acisn Bir dc iıer-
sen ıudcİ hiç sulıırlrrmadaı süı

- Bgı zrıcn sulndırmaün siirmüşıüm.
. Ben de şiaürmadaı süniloıdum da O]madı di-

yorJun, Acata zu]ımtniÜ nıı ki? Yani ııi}t bilipr musun2

Şimdi sulındırmarlan süıdüğiim futlg] Icı dduğu için
rıtç p anoııedi de su duısı ip €rndiliı mi?

O znun sm M)onun ppı\ıru tekff keşfedecekin,
fu süadırılm§ dank blı haff zu kolaıak, Fd ı koy-

rnarta pek wı olrnr, znnediprum, au*alm )apşM
dzelliğni kırzbiliı Tud<al kurudukmn sorııa aıadarı Lir ğ-
rıqie babnu palhı Mlonun alt }c§nru kes içensinden

Mlonu yı,aş $ı qlğı jg§rr aırıpi kğyup hınu avi.

ze .ürık & kullarubilirsin. Fğ€r krmz rravi gti rğüli
idğĞ ktıIhruİsan datg gi.izd bt gd.iiniim d& dfı§in,

rfumünda da fuıltalü koyarken sulandırıyorız zırı
- ürar8i iumurda?
. oyır, İğrrüru }aparken.

- Orıu Hjıniıryun
. Qıjn tumru pplııkaı tiıa n:dcl, tirz ur\ tiru

su }oğuru}o($.lİü; Iouırn gdina istediğin s(üi \tfıpr_
sun, o r|te loıJaşıpr.

ek bfudfrı soııa da tiışıla çkn§. tğjm zınarn-
rnuda hl rü Tati o aı i@i şüi

o furw| tiz. Ilacerae'de ofuruyoduk. İfucettepe'de
n ghü üt ,. C,idedik alırdıh orıu ıryü loışııük he-
rnğı tü şier }arğüdı! donaüd, bteıdi aım tİzjm eti
Mz adgrşhımz ızıdı, onu giizelce boyzüıdı"

scnn seğh §okh sandd- piz o ffi kurnazlığına
diiylEdiloe tüjm h ğ/te ıF

. ib & ük ük ldddft. Br Ğ nıım ızrü Şırdl
ffiain dip Lir nnd& ıaa

- Nğedğü hı}uyuız hmu?

_ . tJh§'ğ l(m]a Sdğlo ııaııif nryıııncıür Çaşıı w
tlalin ü$ rraİrda ıdİİde şkbr ıar, o liİip& tir sarraf
vafdır, ğüm lile ,9ğ dii,i.i,t§xt B§ crı adm üülrü-
diiğtin aıuıı lfoıif Kuvıııınüı Çaışs. Zten scııısan
ga§terifler.

OrıJa ğüİı zıtuır üııı €fi at lmü tir mE ıa
Ernrniydi p Yahudi}di Hf a&rn ı?ıü" I]ednit ijknilj-
tiil Qk itıtprd, o zrr,wüI hn hı Seıe d\üiğiirdq
yalnz c{funu yğiş'Jİ}odj. of,hr iryiedir Hüi}rysJn ora.
da kimpvi rrndddef sa[J,udü. Erı urün aaün Eşn.
rTn ği tir drıın dmışsa hı adıes hıaknşbıdı. Çin.
kii & aımıııü yJ@trIE tir alon ırnaır l$eıin de
kimpvi nndde|oini de maürı a|,yuük

sErain, hE ti'r ngddaidiı Bs zn ndei p'
fu Bt d lğdar paı&ç zgı hh$ ti fld rn"mak!ı

Bir çy kaşğ steİıin aü}Drız
* Panfnl de alru diik,luıdan al4oruz?
. t\el aığü orıda fo]a :ııduk çeknmin, mum }a{ra.

Cagz dedin mi ,leridğ tk de yg hşas dedjlied bt bo-

1a ııır. ReniJcndirmek için l<aubilisin.

K'tü bt cea€de lapacalsn İı §i Kiaü bif cg\€n

},okşt mecburen i},i bir cezle ücaisn. hıafin eridiken

soı]ıJ stetrtini lğip ryice biı Iuışıııloısı.:n. Dllat et di-
ni }.J<nra, Çok tile udrıp ıtriı, Karışıruken h]an uga-

ürvn }ızk o]u o giizelim eildn€.

Dıha sorıra }zğ bqasjrıda lcaqorsı,ın, onu biı giizi:l

kaışıııyonun, Şimdi mumun hızr.
Ya]rxz kalbı nas] yapacal«ın; onu ti]rnıyuurn. Korryz

sokaka iir aüm ızıdı; patlak filorauıün giiiiriilorduk,

onlaıa $<il rcrlpdu @ik loiıpbı ppıan]aı & ıaı a-
b[

- ğle hıüldann içne }aprnu rnyd
. O zfrğrı hüğı içirE $lyt tlr kiııfuı koy, ii

hğbryı ıtr kliıüın, hani fitil ppncalon yı eıüğ dtlk-

tiiken sonra mumu, hrüğda hzdohhm koywerir§in.

s€n bzden gh* Htİidn ilini Eb mıİnu al(yaryun §ı-

}unun LirE hIahrdk çhJk dorsun dip, Eti aıuk derin

dondunnıhr rzr.

Yakız diiz hük kullalucalon, lulıpun kohy çkna-
§ iİ.

- Yoüt b€n hükan d«zr Ehrma}ı dilşiinmedim.

Şu laddı gih izgpfu p mun }rp ffiğrı içlrıde Io.

lıyor
. TarrEm ij}t & yapnbılinin. zımın gerÇı6ı nı«i

zıki değişiıecekln. Sağd doğru ıll/ll1uıq ben ttp
orıu lo$ ürak al$lrıam Xlıp dtğali yı

üıu zor iaptışorız Tarrn o zarnn pk eh ııt
oluı Beıı & mi }apnı 8oıi de nızdaptr)rc§İn!

. Iİr an Tiiİiıt sgrü,Ğ hı}4, tİr ddok kesinti_

d ıaü 7475 o a,&ıü İs saat rü keili}oıü ikiye
kaüı tüzde lgqjDrduk hqp dai]red€ır

Bğı o unm tiİn aJddd lcbıa ğ< mın smn

. Eİz Eıi Ev €t0k ı9ğd a,ağru §ığtb dohgı Ek.
.ar güin. B*i yet elde b4|ğ Erif ıardr, M§rEn h-
zrn fİr k'Ehm eüE urdı Idnde şmpuan pprnııdan

dlk IQsa Fpıııığ, çeaac ppııııün uHo ıaprnıra
btidin liiıkire ohn nrskkleıin rEşl }ap$m aıü-
bn rt orıun tnın nnddaini tEıEi diildğrrfı hürğıu
arünn ffi hğhm ıaıdı, a&sht/e b€nber lir* hi-
tiin saruı]aı ıaıdı. Denıiıtığ rrrcbjüraoİıç aliiminyuırnı-
h:k r*

fir aıtqüşm ain a,de şmpnn yapp wkı Aii
gefi 8etirfiEdi. Nqne baıim alörm b§l(a ıİrşy 8Etx§e
ınshg s€rı dtrarlwı afik ha 8EFt(ğl tİr uğrr§n

Beıı saıu darf siryhirn

rt
İş



f
Kıpitalist eko-

nomik sisıemin
18,vy'dın ııiiıı,
ım fi(ın anLun-

cia temanı]aircı
niteliğinden sıy_

nlarak -yıuıi prıı
tekiz, İngilte-

re 'ye Ingilte-
re'nin üreteme-
diği şrabı saar-

ken; kıgiltere &
porckizt porte-

kiz'in üreteme-

diğ yiinü satı-
pıdu- 19.yy'da-

ki İdğbqi ni-

teJğine sıçrama-

sırıa -Ameıikal-
lar rc Alnnnhı
hem bııbiıterii,te
rekabet içinde
kırryasa.l iiıürıla

.rzü ob4 se.ıbe$ tcarğ *a iüiir Eıaf h§ıtlca h-
lunurs4 hşılı*lı}ık yüriiyebiliı irre a-
mlhün btfoürı seçimi korurEo}k dmıışsa; o armn
korumaolık raıdıı

Bd§ık dğeıb bugi'n (lffmı saııınıın rc ıüşm
gbi strjteiik ünrr d§rr) seİbest tjcaİet }dniırıe
biı eğiIim gtj$erm§tir. S<i4elimi Japorı hnlokı h(.
bir Arrıerilgn bankasırun yapırrı]a.ağ şeyi yaprrukta-

d,r: E lgn her Eaüetifib tiim iş|ernhıyb hıilqoıık
i,apabilirleı q6a liü,r yJıı,a hnia Japaıpıın hiç-

biı ütfirde banholık liini hltlln ytlıleıift yapıınz
Japon rc [bıeli müteahhitb hryındııik ahrııırki bti-
y{< proiek içjn sirrqrder yaplıınktadır. o1u, hı-
giine ladğ Japorıyae bayııdııiık iğiy,b ,lgh stidq-
rrnlğ, ıalı,ır.a Japorı frırulanyta yapdmştır. Kaşüklı-
ik fteine giie, hğ iH üll<ertı & üii i.ilkenin pzr-
hnm gıı§ ayrn mrü dur.

Bu hi[esel ahdıIn^ yaı:u]a^ ulııuşn pzür lçin
k §ilddllk ilkesi yakıüz rra' ticaıaift sıudı değiHiı;

lıizrrt]eıde dünya ekunmisi için t rcm fuN(fu^-
dır. Diin}a ticaıği bıı arüJIü üııtrerı ije }anmbr
duyh bir arada tunübilnıekedir. Yaınmhı konusun-
& iilkedğı tilkEt d€(En kqulbı uludaıtisti.i lub
gebn iaınırn serrr4t|ğl yzsal bir sistern gdişirme
zorunluluğuna itmişı.if. T* Ek iikd€İe yaphqk yaİ-

runh4 sonEt kuruüı§hnm üaınmhnn <hiinü aç-
cak diirenleıırcbıe gitrrrJai konusuıda dayatrnakn-

dır
Diinp dçğııde d<oıornl pollıikabnm }irn rcren

rcktcirel biiyükliikler, diın oınğu 8bi Ek hdanm sü_

F 8iİ kofıumunda hılumn ulısdeıfula değildir.

Bunbnn dışıda hnr olışumuıü etkili Avrupa

küçük ekrınoınilerlc. rc-

]<ıbeı «lebilir halt geicbi-
Itıtk Çıı iireuıı lc sıtl_,

Lı,dı cldc edilnıesı gcrc

keıı'spn nııkırn' iuat,
nıık açısından ihtivaç
dqduklan geruş kige ıt
pazan uğlalacaktı.

Avrqı Ekorıcmik Top-
luüucu -ABD re Kanada
arasırıdaki seıbest ticarer
arılaşnusıyla- Kızey Arır-
,jla Setbesı Tl:ret Bir-

8esi, bdki ikide japorı}a

merkezli pasifik Ticaret

Bıigesi bu bhldaıa tinek
verilebilir,

Böğetilik, hem koıu-
nnolığ }ıem seıbşı tica-

rai aşn «hli tü ıiııa
poliİkası yiiyütebilen . bir
birim 1zramakudır. hı
kaşılıkldık politikasının

\ -nz {ial'gl"l.^) ]

rc elekıikli nnkirular satulır hem de biıbiıterirden
hry?sl iifilnh rc elekrik]i ırnkiruhr satn akihf-
laür diirya iiErirde işk}€n lcapiai* sistern kendisi-
rr löldi.i bir işel çelişl§nin }anıffh keııdbi ıçjn dışl
bir çli$i pnn: Ekoğik kiz

l9O'lann hünıda 2. Diirya &ıaşııün niikter
bif }ıhmla çlon Japonya, saıaş lgytıetiıen niitleer
bombahnn EhliMtüyh t€knbi ahıırda geri oldulü-
rn\ wxfuflw bilgibeceıisi }dnündens€ teknokiide
oiduldann&n da geri olduklanrıı goıdtiler k pazün-
ru dyıün gehcek rdğb€ıe hış konrm loran ü-
rab başlğhnyla ıelgbet edebilir urrdukhn a]a,ürda,
pzaılann iyice gel§m§ oldugı:, 8cıeldi t€knokiinin el-

e hzr h.ıhıd:ğu ıt Japoünq aEı iyi }agbn b-
z şlıin biaz eha iytini Fpnk oktılç hiyiik u-
Dşbr (otrrTnbir, çeilh ftxoğBfçlık ıt opik uıuy!
gerçklqtiıebileceklerileriydi. Yoıi it gi'dii yi'rgim
te|§Dk ji§ ohn eğtimi, diişiik iicıedi işçihi am ıa-
rirrıli }ğle gerirrrEk idn hıühffrn }€terıekleri, oohn
sliin§ kr wfuı[fu e*ili fahpk tnlirıe §]rıde-
rini sağhd!- hı ş,ı& kendi ooıfufifu Ft6rn ıer<a-

tğir izin rcfmedilğ h: & rfuı ,il4rl i'rrceinin
dıabetd eunnü oEuğu gibi- ytnilgç uğnrmk ıt
}ıck effik için vHrgan ıicaıain doğrmsnııı rarrl
kqulbının hazıhıuınsııü iizr olnnya iai.

Soı otz y,th tiim pirasahü muük egarren sa-
nrye kunılış|arın &ğııusm neden ohn rc diğu
şi*ahin ayru pzıü ıehba edefiEfrtsinin dniini.i

agn ukirgn tiırğe lğş, drornınik lt$ler wp
blokhr oluşturrrnıun dduğu diiştiniiHü. I(erıdi ekono
miini dynya lapay?n {illalerh serbest tizıet pohi-
lğhr giilen ükdği br anra 8ğiığı bu bhes eh



Ekommik Topluluğu (ArD c,bı blok]ar, ıııa a]gş,yia

kıedi ıe iatmmbıh oluşn gerçek ıe neredeFe özerk

'diırrya" ekonomisi ıe buün diizerıleltn erıformas

1oıı, son oJaızk da ulusEın gir§imciJer ıaıdır ki; bun-

hr dünyanırı bütiinünü bir wı, üa dqi$il ırnl rc
hizrrt ii€timi rc uış vapbihek tek bir pr tıhıak
görmekıedir

DiW Tfu Öqtlli Uqe Ihfu rehlfu,.
Gel§rrış Kuzey tilkehi ıçn pzr ekonomisinin

nıarıuğııun 3. Düq,a Ulkeleıi gibi z gel§m§ ülkelere

L§ınrrusı; 19&2'de Melsika'rnn ank d§ borçlanrrj ijde-
ycmepceğni iJan etrnesiyle paük ırıen uluslararuı

boç kizi sııasrü oEu, Aırrerihn Merkez Bankasirun

kijıesel enfaşonu (yrni tiğedeQ diişürmk ijn hiz
oıanbnru yükeltırr karın, döü gelirlerinin artşıru

imlğn§z hale getiİmi$iİ nirı}a i.iıgimi rc tbıgin de

kize crrcsi iiEiJE; örıce lüehile, aıüf[hn e diğ€r

ülkelef d§ boığffü irdefIEn,E teMliıE başbdı Btı-

rn loş lJlııüıaras hıa Forıu (IW) w tiııi politilıa-

hn llilF}€ gtjrc beliıbcn hnlobr, borün enelerrt
rt boç ürrııin tin l«ry]bnrün bhi ohnk eski, d€y-

la nrıkezii kalhnma poliühlannm benimsenmşini
nlep eni. Ulusdevlet hühjmetbri lirde bulundukhn
§}asal kix hı prıi d<unmi $rarciiteıift aşrıny dü-

şürıerek geri lcalmş iilkehre &pulan plpu rnanğ
ile kahıl ettjkr, ldeoloiik oh.ak tizel§irrE pıogram-

bIü Fldlhrn bu ekommik sistemin srağileriyie;
IMF'nin beüdediğ borçhnma §rzlErrrkıi kedi an-

laşfrğhn koz|anyia eğtindeı\ sağ]üktan, tanmdaıı..

devbtin elinin çkilip ulıshnns piyasahnn kurallan-
ru oti. nıulnnş E§aüIü son 20 ykh tiirn z gel§-

m§ iirahrin halkhnın; öze§ündoin üiu ,üı hiz-

n,,eİ, ülğ çk }aİnrn ddğra ikE edğı ti}zsal b-
ğırnL hi.iktirrEtkq bu i&oğihrin §trate,ileri doğrul-

n§m& l<odi iikelednde aıuyasal değ§lktkleıe gjtti-

|er. Dadain s6yrl yijniinün nsttsi; yaıu €timin,
9ğlüğr\ s6yai gllıtııtiğin pazr üru haline çdrilrrr-
si; bu aıuyaul değişiHikkin terrriini olu$uıdu.

Tıcaıain .seıbesı§tiıilırresini 2. Diinya Saıaş soıüra-

suü Gimü Tarifeleri w Tıoıet Cerr] Aıılaşrms
(CATD ile teııdbrıdiıdiken §onr4 bu anhşrnarun }t-
tennlğ girıtiHiiğiinden; 19X yılııü Un4ıuy Roıııd
denikı todant k sorurcuıü DIOhi.in oluşturulınası
kaıan a]ııxt

T* Ek iilrckıde ,apıbn au}a§al değ§iHiHer her

şeyi airnp saıbbilir hhr\ he§eü,i rral ohnk gi'rcn p:
zr d«onomisinin rc ulusaşın girişiİrri]edn ihüyaünrıı
l<aışlayznudığıııen; kiiıesellEen ekonominh, sırıırh-
rl jllaleri ıc a}üh dudaraıa§ $d<eüf ğxatffhn be.
|iıkrn§. bir hukulğ duyıün ihğ@ tirikq Diinya
Tgrğ Oı8iitil @tO) 1 Ocrk 1»'& kufuEu },lrlc-
d l§ı,iJe'nin CğE/ıe kendrde buhırun tlgüt, ulıbh-
nıri§ tirığin t nihdeh fığ ıiidi.i hulfljüd, fi}ası bP
lw§at eııgeIin lcakinlnu§, tlııi ohşnuhıü seöşt-
& kuıalbnın uyıılırus ıa uışnnzlıkhı SarEk 8üi

bf i§lev iislendi DrO art<asırn aldığ IMF ıle hiike lo-
zrdığ biiyük giiç ultsirde ıizetin kiiıael biı kural_

]af zircirirıe hglanma§ içn tiirn iilkelen basla uygulu-

yot
Ulushızrısı tiııetin önündeki engelleri loldırmak

anpcıiü kuruhıİ DlÖ'ntin tüzüğü; ulus]al tjcaret politi-

kalanrxn rc dünia ticaıetinin ulushranş hnlıalar ıt
uluriiıesi şirketler urairdan derntlenrrıe;i gibi di.izen-

le meleri içrir OECD)e hğh D iilkenin tefrısiicile-

dnjn, 1D5 )4lürdan hfi spli obrak 8fuıj§ıijkleli Qk
Tarafı Yatınm Arıhşrrusı ("1AI); Frarua ıt İrıgilrre nin
ıvıı görijşrrüehini Diinya Ticaret Örgütü'rıe taşırruk
için çkilnrleıinden sonra, Roırırnik Işbitği w Kal-
kjnrrıa Örgüü ' 1oıCDl den DTo'nün gündemine
girm§tir, 134 iilrcnn üre obuğu DrO, zu'nin siyasal

alanda yiiklerüdgi !şlevin bir terızerini; uluslaraıası rr-
maye lin ııluüıans dcaltdn belqj]iğini re trzr eko
nomisi so]€ununun kunl koyırculuğunu iisttendi. De-
netimsel §leıinden dolayı "Ki.iresellqmenin Tahkim
Oai'ii" # pbn Dr0, 30 Ka§m 199'da ABD'nin
hsifik kyı§ıüki S€attb kentirde "Milbnium Ro
und"a buluşruhı. Mkışoft, Bairu gibi rjuslarafası

şirkedeıin sponsoduğunda diizenbrıen DrO, dcaıetin
arruıren seıbest§tirilırrsi ıçin Unguay nıru gti u-
rrumbnrms 3 yıl siiıeak tir fuf başht}or. DrO B4-
lorı Mike Moıe, ticağin seöe§ıbtiıi|fiE§inin Fl§-
rrn koşullanru köti.üe§ıtrnediğini savunuıkerı ıt 'çLş-
nn kcşılJııru kai'ıilqdıerı seıbest ticarct deel, yok
sulluktur, idsıılhığ çre üIa fu, tbıa ı,e § yap
makıı ğ,lece yşm *aıünlan yiihelir" ded<en,

diiqa Mlkhı,ruı gtihinin içirrc hla hlğ üabn soy-

lüyor. C,ıindoriaiır aiilürı MAI jb yani üzIi sğ-
besliğin ğtnkkiimü ile Aıgü ır l.{sırh ABD'li fıma-
hnn kendibrirıe diizenli olarak saglayağkjan arulı
ary }?lo ünk kulhnrTn şıryh üoet§iz ene4i sanr
ıalki kurnqı teklif fıITEsi gbİ Shell'in Di}aıtnhr iç-

rrıe suhırıı pefol anırnk çıelqesitr J0 ürHıı kiıiet-
rrı€si gibi; 1986'&n hü}zıak ijzellikb AlıTnn}a by-
ruklı niikleer alihnn ba pdb tnlinde Gircy DG
gu AıEddu dmk iizerc pk çok btrgpr 8t millrne§i

sorıııclın& &ğan salot çmukhn4 konuşııu ptisini
yitircn invnbnn da sorunıluu; pşmırı }ıeı ünırı
kirlercbilir, dfutebilir bir nnl obnk gtian hpita]iı-
mdir hraün h$o hiÖır nnkez urııınyan tiııi ser-

bedik rc mun i[chi (lı,tAI ıö) hiikıirrEflğı yahrn
}ztüffrıolan pdi yaunnnbıh alru kqulaıa ğtü tutrna-
ya zodamaktadür. Yaiııu ptınırnhıa mlllk edinme-
m, bdi tir tıanü }ğli lanuruüe rc }ğt lğiicü
kuhnrr4 datn yilhek rcr8i onnhn ü. kışüınalaın
getirilrrıeİnesini }ılAI ile hiikiinrthre aayırmı«adır.
Bedeli t denırrederı pphn hmulatrnnhr yaukhn-
makadır Ayrrca 

^,lAiıt 
pıe hijkjrğh yahrn pu-

nmhn duıduıdukhnne, yalnmlann kaışts ohn be-

ddi ı.t $ık&in m|i l<ayüdanı! ğı h§a §iiı€de ı€ tii-
müyb iideyeceklerdiı Yrbno yaınm sorıwuıü elde

İ



edilen lqnn yıutdışırıa çkanlnusı w rrmaye dolaşrrı-
rı cngelleltn tüm engellemeler ka.ldırılacaktı Yabancı

\alnrrıı lğnn )€rel ortağ u;rıffi p da doğudan

1r_ındışına çıkarabilecektt MAl, iatınrrıı]ara prel hü-
ktimetleri 1mel wıebilrrre iukk getirmek-

tediı ğ,,lce sürrn]de dan biı üammjrı 1tlel k üa-

nuni qgürrn !ö. n€deniyk ian& kairrns sonı.ru oı-
ap çkzn nıaddi hyplar, nn}ıkeme aıacıhğıyh hükii-

nıeder taıafindan ptınnıolara ödenecehiı iı4Atp im-

a kqan Lü iilke lvlAl hi.ihimbriyb ç]şn tlim lenıırı
w }.dfıerrEliHerini ipt l ed€ak w gelec€ke d€ ben-

zeri kanun }t yönetrnelikler çhrarruyacakr. Ş] a]ld

biğmi1,le lı{Al, }atınmolann s,orunı]uluklan, uyrnalan

gerekoı kurallzr, iukz ıei2bedn önlenrresl §çi Mk-
lan, çeıışel korum ü .,. konu|ara dair Mğh}4o hü-

kimler içrmemektediı fu konu& OF,CD biirycsirde
bulumn kuıallann "tal§i}€ niteliğinde" benimsenmeıi
dt§iiniilse de bunhnn hedrrlgi biı hğhlıolığ dm-
yacakuı l,,tAtp iru aEn iilkeler antjzşrİn hüktimlefi.

rr a,{on ewannayacakhn w arülaşrn&rı ğü r, 5 \i
çkamayacaklan- gibi; seıbest ticarcti w }aunm hukulo-
nu G.irrüli z ge|işnil iilke|eıe eramn e elEre üok
sulluğun konilğnresine neden obn seıbest pipu
ekonomisidir Yani kapitalizndt

AB'nin lcrdi kolonikrirden gehn rnuün korumak
için uyguhdığ ko ı.t gtirmü nrlznı, UrO ğJatn-
&n hrhz buhınup 'f,hiryiu' mıu ittnhçhnm yü-
lü mikwda pffa ijd€rrıesirıden soııra Tti*ip'p 'Chl-

qı]in" müz itgl den ih firm&n tiri &n 'Fr Gü
Tıcaret rt kzadama'run itlıal etrne§inin yzsal&nnnsı
rrcdeni}e Tifukir'nin AB gb DTÖ rığdirde tAvnimt-
laü h§ı l<a§rya hhbi@ni iine siiıeıek Tii*ip'yi
uyanpdu. AB gibi EıEin bHer yirE pznrı koru.
rrnk adrn DIO'nih milpı dolaıhn uruı uznimü-
nıu iıluhtg $rnnya <ide*q Tıi*iF gbi iikdğ,n bu
r2zI(ırIr; 2ı1 <ldeyemepceğ aqkür, Yani seıbe$ tMe.
tin illahri kaşüklılık po|itilohn maskesiyle Tiirtdye'ye

daüaülaıak, Enmsal ünda rc gıda unayiinde iilke s{-
iğ,nı tetılilq,e ,Cğuk pln§m tıo tüdii tlııi eıge-
lin ka]dırılması hesaplırupr Seıbes ücaıetin irısan

sağlğrıü h{E sapı dğy Dhn eden efrrğ *jmiifge-
lqtiren ilke|erirüe k§ı Sea*'e biı aıap gebn onbin.
kq l-rAl ı4€ünuhflra ABD ib Avnça Tcphiuğu ara-

slrü seöest ıioıai aır4iyan Yoi liaıuaüntik gĞ
ri§ıııe|eıini, DTO'niin libeol polidhlan ib az geli§m§

ülkelerin doğal hrnkhnnı sdmüfiEsinl gorü mü-

hendisliğiyle i.iıetibn gülann insan uğlığıu etkibri-
nin olumsız yiinü ned€niyt vtrş,na }t rrclik ğgelhin
DrO ğnfnün "kutrl d§i' ihn edilnresini, klliesel
ekonoıni po|itilolanııın 3. Dürıya'p daraıhn hiı€sel
sdmüEeiE diin§nrsini protesto ettilef. [İiıiin bu yü-

riiyi\Jedn hşrü e6anevi s€fıdilra llJui Jaıırs ttoft
Juntır ıaıdı. Defuehin korıgıe sahnuna gimesini
engeile}€n kidesel haı€l<e, kiiıtsel anhırü Hr HIt!
cin öniinü aEı, Gisteıih sonrasında Bill Clinonın

"i]icali arrhşrrnlarü pre ıc Elışnn koşulJannın dik-
kate a]uıması gere kiyoç çauk ış gl§üfan i.jlkelere ti-

ürct amh-rgosu uyguJamalryıl' $zleri, prorcstolann

ctkisini grİrcrdi. Cenevre'de aü,iardır si.iren hazrlık
toplantıjaırun da klli bk gonış bıdığ uğlarnnnnıa_
sırıdan dolay, MAI gibi somü evreıırl ximürü huku-
ku be[gelerinin çıkamaizcağırı göstermesine laşrı;
DTO Mşkanı Mike Mmre'un "Muhaıeği kafoıınş
obbi]irjz arrn bu bir sa $ıf w hzanacağd' *ıJeri
uluslararası sernqtrıın ıe DtF'nin saldınbnııın 1zpsal
upm progıamlaııi,ia 8en§lerrck devam edecğini
irnliprdu. DIO ile iilkelere kabul ettiıerrredikleri piya-

sa d<onomisi stratejilerini, ulus|araızsı seırrnyEt kendi
program \,e hedeflerini liı{F'nin pra \e k€di pditi}<a-

lan aıaolğryla ülkelejn ekonomik progıamlan haline
getirdiler. 194 yılırrh AEIF ajınımdan Gürrııiik. [ir-
liğ adşmasınrı aluna imz aun, ihracat ppabildiğ
korunBo abnhn & IMF'nin r\rınnhflyh trzr eko-
nomisi koşul|anna upıhpn Tllrkry rcnı ı€ }ıne bir
dönemeçte.. , ,

Ecryit ıa. bijroknünrı ıçl«a gegı uaın saaderin-

den sorıra IMF ıb §aürdty arıhrrn§ abrn aihn im-
alü Tittrıp rrır4,e snıf çn wrıi raru ohıukhn;
halh içirrc pksulluğü kapsını aııbdı. 'tseldeffrrdik
durum]arıü kullanılmak iircIe ilazı bıılurdurün fon-

lar"&n pıaıhnmak ıçn liv[F'1t ıtıilen niı,et rırlaüu-
na gcire kamu knkhnınn güev zmn qgulaımlanna
sorı wrileal! cruf ıt çiftçihıe açlzn kedilerin hble-
ri kaderrrli ohızk yiilrsdülece( bu kıedilerin ğizsiz
ohıık enelennıesi ,}.g,ümas- son wibcek, rrıemur
mazş altşlan %25 ürak beliıterpn eıüşon hedefni
aşnniacal lomıda isüMam azalücak, özellikle 8E -

ci ı:ç saiıs di§iitiibcek, unrrü dest€khrE a]ımhn 3
yllü pıognm §ifu€cirıd€ aşrrğ]ı obnk tefk d.ibcek.
tlazlrıe borç}nrm hedefi 5 miI}aı dobr ohıak beliten-
d. üdüe$irmleden 5.2 mil}ar dohr dir e|de edil
mesi planlaruycr lJlushııras sernnıcrın ıc D[O'niin
rılinnün doğıultusınüki IMF'nin ttirn yapsal pog-
ramhnrn kabul eden Tiiıtd}€, saıdby aılaşrnası ile
beldediği 1Oi5 mibar dobdık )ardm }ıeıirE 4 miüyar

dobr borç i|e lnlhıı ıa clğI zerıginikhini şııy ç-
karmş üu. 4 miI}ar dohd* rnli de$ek OoıüflTn)
ile t$ir şy bihn aklı old dono
misder oİmda sühansi}onlan, desteklerır aİmlaını
lo]dınp, ğtnten sağlğ, erıeqç kadaı kamu hizııt-
ti abffu giren tiim soyal lozanıınhn Fzİ ekonomi-
sine kazrdırnuk ,çn eüE çok iireI§irme 1zpnqa
mahkum edilm§; elu din§u bu üa Nidl bir ş-
kjke itilm§ durumdadır. Faizb rc eııfuşıcnh m{l:de-
le edeceğini ildia ederı hüküırEdn 2ü0 yıi büt{esinin

biİyü hr çogıınüugıı ü üt d§ bcç üiz iid«r&iır gı-

deceğ bilindiğinden unki qtım pıo8lamtyrn§çasırİa

i"ffrm tiderıek aynln@*ef\ ğtimin bü@ki ooıu
%5'e, uğİğn %2'}t, hntiiriin %2'r diişmı§tiiı Kiiltti-
rih büt@h payı Urresco'nun i'[(etrc E\6r}Ğ eııs,
oıanırı 5'te biridiı

f



DTO zincsiııde ricaretn sc*ıestleştirilmcsi kapu
nıü tznm dlııı peniı rcr tuürordu. ctrn tekıoloii

telcri

ıInık 8dı
lesıOECD iilkclerin<

sınekc olan ülkehrin 2 htı oktuğu bilinir

a8rl8ll]ı peK§ürnreJrc Dlf xoını aacaKır ([\ı]l,(ı

Amerikan mcrkgli diinıa ekonomisinin 1zıınnı şirkc
lcıi 'l'ü*iıe'ye gclinnıeden önce ppuklan kıbi liuliı,t

bıi\fu üahkirrüi Ar\AP Iğnalıvfo medisin sündemine t

şııırık, cmprıdisı şirkederin doğl kavnaldaıı

etııesit ohnak anvan ahkinr, meclisten geçiı

tiı: Yılrırıı:ı rc ıtıli serrna)tüe ıeni raıt kıpün
ııık ımacıü 'Tiiıkryr'cle eneıi kizi w' , 'N

saııııı] ]:ızuıı ıı:ıuıc]eri 19lJ-i rılınd:ı,ı iıihaıcn çıiı,ııı.
lııı ııısı]aıLı eıcr;i ıünıncLı ıloğıl kıımıkluııı ıığnn-
]anıııısıınl] (lıü açılmık isıenmiş, ö2ellcşnrııclcre rıı-
sıl ılürcn]emc]ere h, ıcri]ıneü,c gJışılm§sı dı 30% sa-

ırL elclırike ,ııp§letteıret ıc işleme hakjanıı ıcril,
mesini diizerğen )ısa, 1»4 }ı]rda 3D1 ır 3914 g-

1ıJı cÇ\iklik, 4283 salı]ı yzpşleı yasa]an lramu Iü-
me,tlerinin yeıesizliği geıekçesile 1rcni bir "i<amu fi-

nansm2n }öntemi" olzrak sunulrnuş aııcak uygu]arrıa]z-

nruı tcrrrl ohn §lemler kamu hizneü okluğurı&n im-

tilzz sözlqmelerhe konu olrnuşIaı ıa Danrşny derrti-
mine tabi kıinm§üL Yani kamu hizrr( uzun stireli biı
idari xizleşnr qzrnca, sermarcıi, lrın, a.ızn, haşn-
kendisirıe ait olrmk tiure iızel hukuk k§ileıince yerine

geıililmesidir. İmtıpz xlaEmm, gerıel olaıak kamu

hizmeti toplumun onak ihtipÇanıı lğ§ümak çin ka-

mup yi]rdik rc }<amup 1aızdı ohn rc lomu kuruluş
hmra p & Iomu kurulqunun sıkı denetimi alunda

özcl kşilerce yüfütiilen hjzrrıet olduğunda Anayasanın

155. maddeiirüe 8or€ ırnt§az sijzlqrrrteri Dan§By ra-

rafırıdarı ıııctlennıek zorundaydı,
|}arşrıy 47.-125.-155. nnddelerinde met'aııa getiıi-

len ffiiklikhr basitçe, bir u}ıkim naddesinin arnya-

sp kqulmas ohızk değerendirilrnemelidiı Yapün
lçamu hizrrrtini, imtlpz kapvıruııdan çkalaıak Dan§-

ay d«ıedminĞn kurtarnnk aslırı& ulusal ıe ıılıshıa-
ıas sermaienin ppuklaı pınmhrcIa hi$ir denetinıe

tabii kajınamalanııı uğlamak denıektir.

kupunn 47, nuddesirrte, "Dotet, hmu il«isadi

teşbbtisJeıi ve diğer kımu tıizel k§ihİi taıfrıdan yü-

rütijlen ptınm ıa hizmetlertlen harıgiteıinin özel hu-

kuk @lqfneffi ile geçk wla deuedebibceği la-
nuü belirlenir" dry eldenen 2. flaalü; kamunun

}aptığ }aünrrüıün hangisinin lumu hizrreü olup ol-

rnadığırıa purra orgarıı karr wrir denrlaedir, Sanki

lramu ikisadi tş$bijslefi ıaüa kamu tiizel hşilerinin

1apık]an py lgmu hizrrtirxlen başla bir şe,/m§ 8bi
bu kamu hizrrtbrirrbn lurgihinjn ful hukuk rİ-
leşrne§yle diienbneceğirn kaıar wıen yasaIm a}rn

zarrnrü trcfn ppbn kamu hizrı,ahıini Dan§tay d€-

netimirıden, imtiraz sij/§rrEsi oınzı«an çıgnırnka
hem de rEyin lıamu hizrrti rryin hiznoi okmdığın
kaor wrrrk gbı hı üttki p* yaprrnlodıı

Kımu hizrcthinin ful huklk ıö/Eırıesi rklinde
diizerıhnmsi, üani Eı üki araf wnış gibi, hizrntten

ırn l unq/(

ıiizdeki vü

t
in

sl\,l€ az Fü§m§
krhn ABD ba§t

edaek pditi

şnuş iilke ıı1

eklerrr oran

kt,ıı 'I'üddıc ıiı {ıı,ijı] :lii]niı),lın clıııi çcknıcsine ızı
ıı].ııı ckoııoıııisılcr ııııı uıııuıLı iilktı i ] I]ııı]istııı'ıı
lıtıııııırılı bıığılılıı,ıııı. tlcli r]ıııı htsııhkiı edenıe
ın;ı]ıkuırı cıliırıı:'liıııı,ı ıe Köıişleıi Bııkııı Hijsnü Yıısul
Ci]l Ip tııxl]ü kııı,unwıııı DTİ) kunllııını kaılı gelınc,

clcn ııpılnusı gcıtktğini lıeliııırko kıu iır Taıı.ıu Çil-
Iıı,kııklısı gibi sıçnı ıçülımılarlı iilke ıınınnı 1xıliıi-
i<ııızJığa ühı doğrusu hlF bürckraüınnrı elincle ulus-

lillJn\ı Jğrmr)cful ılğınuırn ıerk tÜpdu. fı'to
toplanıılannda l'ürkile, Avrupa Birlıği, Japonla, Güney

K()re, Macafistan, Seatde top]ant$ındak tık2nıldığın

aşı]nr:ış çn 1tni \e 8eorş lapanü kiilejel ti]aret gö
rüşmcIerinin 1apdrnası korıusurü onak bir klge tn-

zırlarken Tü*ıütli biiokadar her zırnıı oHuğu gibi

kraldarı çok krah olırny tercih edıyorlardı. Sermaye-

nin kiiıesel krideı kunuluşu ıçin halk]ı feda edeıek

ıuçzarr bir lat]o surıan fuist hiikiimet '\ılusalo' poli-

tika]anıdan da ,slünda 18 Nisan seçinılerinden önce
ıazgeçeceklerinin sinlzllerini veriyorlardı Yz boyu tn-

nl tunl plşp IMF'nin 1apıvl u}um prognm]annın te-

nı,;l taş ohn dzd]sffrrFtle aıuızsa] bır errr.] atrrn-

1a uğıyn hiikiimet ernrliJe, uğikta, egiürrd€ hşra-
yJlak Tiiıkir'nin ttjrn ier ah \€ )ar tjstü rergin]ikloi-

ni şİf }aİnrn üap§,rühr da nasl ppaÜıu ppsıııhı
dercesine sernqt sırufrın öniine seriwıdi. Eıtt bu-

giün arüşhn o ki [\,lF'nin di TC d<onomistlerinin bek-

bdgirdğı df oh çkD. Şindi bu lçaür üizi, borcu ıt
sihh ıaunmıru lor}Ürmnın rek bir },du ıar odqur-
me.

Bu uuş büçaıııin aıalünrxhn bii ohn ulushn-
ıas tzhkim nreclisan geçiriHiken sonr4 Diirya Ban-

kası Tiiılriye Diıeki'rü Aiay Chjbbeı'SeüT tapktini
iizerinizden attırız Bu szytde dş 1annın]aın aıtacağ
gerçkü" daften, "C€bcek bin yrkia Tiik§€ y€niden

yapılandırna w pinın pmn ar korıferansl' çerçıt-
sinde ulushrarag seırrıa}€nin ahkıın pulaııyla pipsa
ekonomisine Tiikiye'nin göbeken bağlandığını klir-
üyordu, MAl'nin Tü*çe seslendirmsi ohn tahkim 15

Ağısıo 19D'da rrıeclisten gqirilırıe&n önce, ulush-

ıarası tıhkimin pıo\zsn )a!arı TC Erıeli ekan]ığ
ABD'nin başkod Vashington'daki Anerikaıı ( Konse-

i4nin erığii yatrımhn konufu serrıirElirde (198) Ka-

mu Hizrıeri hvranııır\ imtipzn rnlkn tanırnhn-

ması geıekiğini dillendiıiyoı, lffi ocak ay,rÜ iBD d-

caftt hkarn !ıi]liun Daky "rğer uhısbıanı ufıkim
sorunu @iııE^€ Tiildp l<axanlıka hhcak kdi-
töfkim4 d§laİafisı t hldfiİ lğbul etnrpn pğeb-
re fiıursrmn nÜfiu,ya r, değilk" Hcn 19' Ri-
mirde Aırrriltarı Ertr'i klğJu *jzcibü 'ürdogu &-



m
*^

)alaüf,an ıatandaşbnn uğra}acaklan a$ ya ü l:tr:İ-

tüargi bb sebepb üi'/anrcnin igz]ııre yilrik eıa a-
nn hakloru onaün lqHırmakndıı Dplim h niikteer

Mntfiü ıçn Fpücak dizlqrE sonııctnü, niikher
santralin bir lgmu hiznai dnudğıa purm ugaıu
l«aıar ıtriır; iiçtlr,cü kişfu i'uel hukuk ,i'd€şr,esi ala-

run& arrak Ezninat &ıa§ açbibak hı & 'tu}dm
ihbl edjlrrıesf ile tenellerıdirileak Hizr€tle ilgili st2-

leşfiEnin i@iı,e ıorıelik &,a agm }uk\ yttlltrıevi
durdurna tuldo «jd<onusu o|rnayacakır.

Yüzyirrru b6ird nnddee' pphn birird frloşrn
eldoen ildıd c{imh ir: "Iftmu hizrEthri ih igili im-

üizz şnlagu ıa §jzlEnrhriırb bunlaıün doğan

uyuşmaziHeın milli rc millederarası mhkim t'uyü
çözünılenmesi öngörülebiliı.'

Ana}zunn 155. rrnddesinin ikirri fit<rası aşğ&ki
şkilde değ§tirilm§tiı: "Danşuy; dozhn gümek,
&şIılgn rc Mlgnbr kudunca gönderilen hnun , usa-

n]an ıt kamu hizrcthi ib ibli iı]ıııJaz adaşrrn rc
siizlqmeleri hakkmda dt§üncesini biHirrrEi üziik E-
sanjanıı irıabrırb idaıi uyıarrnzlıklan @rrk ıa lo-
nunla gciıeribn dıcer §üeıi yapnukh görcvtidt"

tüla Danşay'ırı imtiyz riz§ırcluini incehnıe
yetııısı nnşıay Kanunurda %r. IrntryJz sözleşnrbıini

çri çairrrc 'bu İızlErre u}€uhrğmaz" dg, E, dobyı-

sryü bıırıu Mlaa 8eçirrErrE inkh hzh rrEı,rut Afıcak

hüh.inrtin özelğdrıır-brin ihiirıdeki Danşay oıge-
liıi tokirnnk lin chiimiid*i riharıde 4un psh-
n 1dııyh Drışuy Yasasııı değ§tirmek iste,ıtceğioi,

errrjlt phıuz ppbşnu sonrı hsal§tıen scrı

gtlderekl elekrlk kesintjhirı€ il§kin ohtzk Eceviiin
ehkrik }cdndsinin i|k giinü }aprğ açkhırnda 'Tlirki-

}t'nin k rzıüha lğbcagr,ı üiryhln§ük Tai,kim ib ılgi-

li uyıım yashnıun tir an ijrre flEdisen gqirp, },tı,i
pro|eloi ıa yatın rün }apfrurnzn zorunlulğu ofuya

çlor deıfterı uyum yasahnrün bir fuıesinin Dn§ğy
deretiminde ohn imtipz siizbrrleı,rıe i\kin Dan§-

ğy Yasasınn değiştirilmesı olacağ açloı Arqasıya i-
beal hiiki.imleri gJkin 47.-125.-155. nnddelerine hı-
şn, Amyaunrı 2. nnddesinin syal hukuk ür*i a-
ruru arasııüki çl§kl anaaasarun hi.,kuü§al dma bq4ı-

tundan sıynlaıak hükiimet eüyle siyaulta§ünldügrıı

gösteriyor. I&tkeırrch burün til,b önlernbire ç-
len daralaıü soıal hukuk de,rdirE giie IIi5 47. rü-
dedeki ijze|§üm rrEddĞirE gijrc mi kaıar rtrsern

divgırycr*ırr, Aıuyasayı bir hitiin ohİak dejeden-

diınrsi gerekeağirt gtjrc hj lğf[Eşklığ çözecek
ohn siyJsal e* yaıffı 8Ekodde aıElı€sirrrEkre d§ür-
dığ lulh; eğtlmiq s2ğlığın, biıimiq pşımnııı panlı

oEuğunu lulhn bilirrjır pr etirnrp g§p; Arqa-
saüki sosyal hulnık &ü,ldi di tuüşrı teııd }nk ıt
hürrircthiıden sa}ılrn Arııyagü rrnddejeıi loldırnn-

}4 }zsın piyasabErnsra demm €dec*i arüşlfr*-
Edır.

Bugtin Dan§ta}m ıtrdiğ kaıaü imtiyaz sirz§nıesi
olduğu kabul edilen burdan dolayı Danşuy derıeümi_

rıe ubi bulurıan rc hliplerine izin wrilnrrn &va-
hr aıısırı& göze çIpnbı şunhd.rı

Çaııakkale-Çan, Akkuyu Nükleer Santraliııe i\kin in.
celeme, Biğik Mühendislik Şirketi ,]e Çamlıherr§inlü_
br arasrüki Fftm Deresi tlilıoelektıik santn] da-
ıas @M Şiıkei Tahkirn'den }aıaıhnıTrak için )zinncı
şirket ib uuk oHu), nnogoH l,üdğrjlik A,Ş. §i}a-
nü ile alın iirğeak ün şikğ) iie Be€arna k ytiileri

arzsrüki &ıa (Danşay 1998 yılırü kiiytiikt lehirıe

ftaliyetin durdunılırusıra l<anı rcıd|... gibi onhca
daıarıın Daıugay derniminden loçıip Tahkim'e 8d-
tiiıiiklrsi ıçjn bu ulushnııs furrnhı kğıdi ii]kelerinin
hiikiimedeıi arıoiığıyla lobl hıliyetleri yiirüaıek bu
uyum y?sıhnrün bir an örre gtilMsıru beklerrrktedir
leı 19S ylııü Yiiriitrıryi Duıduınn Ikıan ıtrilen
Bergam'daki spnilılü maden lğnresinaen *l yld:ı
iş mrkinebrini çkıryn Euıogold A.Ş.'nin beklentisi
de rm da }ağrünn hı bddoren, aç]ıms müterrd
lıapsuu dönüktüı Yirr ayıu pkikt Fmın Vadisi'ne
yapılııns phnhınn Dlek Güoluk Hidıoelekrik sanı
ra.linin duıdurulnusru yinelik 205 Çamlıhemşiıılinin
YiirütrnEi Durdurnn ıa @ ohınfu b€üFir]iı \Dt i
isemiyle Tıabzon I&ıe Mahlamşi'ne 4tığ da da
mahkemenin "santralin ppılııusın& iddb €dildlği gibı

iistiin lqmu yzın görüLnem§tir thiin lomu pran
nitdik]eri gfnijrE alıMğrr bıı .loğl çaıuıin ko-
runmasıdır' !ğıanm dce nl*i}e'nin kurut eıEii 8ü-
cinr %0.44.6 ofJıx an§ıü hth sağhluk santralin

gen drn§u dııuyan duıırız ahhi ohoğııa diklot

çUkrEsiııe nğıIErı santnlin ihabini abn Bdeşik
Mühendislik Şiİt@inin keİıdisirE yahrn onak ünk
Tahkirn'den yanıhnnıa ir€ği BM'nin nnhkeırc kaızn-

fE olnul§o4 btibden alrılumyıp z:nnfl tüA)b w-
mjn eriince],€ }ğ&r lğbğ le bu siir€nin losdru§

4rı Ğ Slattü §F6al obıak desıeldediği AI,{AP ıre

Erıeii eknırnn F[ürB Vadisinin nnhkeırr kaıanm
ragrni nuhıcdl]ırrsirr, r6.m ağaon kesilmesine,

2460 bitki tiİiİıiin iok ğİlİrE§ine, 535 tgı dirnmiıh
Tii*iyE aofa§Inn %28'ini d§tuın Fımna'nııı yd< ol-
nnsın hizrret adği w edmği bııgiin hul«ü ıe tnlk

tophm ohr* &ğan:ıı ıre yasmrı amo hr emr|den
hşla ilr şy d{rnyan $rt<etbıe tuıaç nrzt uuklığ,
dğüeditdiği ve Dan§ay'rı elirden derttim rtlobi-
nin a]mırnk isenrruji surğlie iulhn kendl 1zşaııu
iizerird€ }zplbn t saffufan duıdurıI4 )ü ıtrnq be-

Iid€rrE tnldo uhsal p & ulırüıaras sonryuıin irsa-

fra tedcdilınektedir.
'Tffim VadisirE hsiin ek prcje iıa edilip. hjm

uhip çlfimk w desekkırrk 8eı€ki}or. furu Vadi-

si'rdeki bu pıoie ile böbef,in efnİ ihıi}zo lğ§hm-
ok Yapün tir ntikbo §antd eğil, hilıale|aıik
santraldiı lıh&n w hiyilk Ti*iıthh bu tiir trtie-
he ihtiyğ w" dipı Daıird r{Eğ Vadii iİı 8ij6-
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terdigi huhla dıry?Iiüüğın a}rı§ını hükürcdn bir dev-

h cnuru obn Sel<a fidarüğıru, Koç Ünircrsitesinin

Rwrli Kampiisiiniin kurulnusı aıuoıü t hsis edil-

rrıe6i lonrüüu Danşay'ırı ioıi oaa Daiİ€hıi G€nel

Kurulunun 11.0B.1999 larihirü€ rcrdiğ'li.ııiiuıryi
durdurnn" kaızn ile bcdu; lcampiisiin a§ trlıcrıi s-
rasırü biı gazeteci tarafıüıı hatıüılrms i.izerine

Derniıd 'Bırıu rE sğı ğyin eddjlinin rre de beıı Ta-

rrnm nıı Açm.." diFrek hukukun sımlwıin 'çkar.

bn doğnıhısıııda siyasal ikidar uoiıün bouk pa-

rıya çqvdHiğini ıesrrredilordu sanki.,.

Ve ırr ryru Defrffi AGİT fıEsi gdliişrrEleri sfa.
sü invn lnlüff4 Erd tnk ı.e hiiniptleriııe ıcr.
diği dr,ğni gö§tefrrq,t ghşan rrnğru tt kumandan

eaEü enborıUı*n tnlhrn 8iirel giinkr bizi bek-

llu dtıtıek Nazm Hikın'ten tıtefurt Akif 'tm §iir-
lede koıışrmsru sij§lerEfı 6E pploi kuıüı oynupr-
du.

AGiT İbtanbul şar-
tı iilke }nkbırun u_

ık ulushızızsı huku.

kunun ilkeleriııe abi
olacağrıa ı:iusal hu-

kukun dayatrrulanru

h§ın irıszn iıakhn-
ra tord ink rc hü-
riyethıe yapün sal-

uluslararası camıarın'::|
hı iilkeye miieyiıde- "i
ler uygulalzbileceği
ıe miida}ule hakh
doğurabileceğini ilan

etü. Daha henü
kerıdi hukuklanna
ıılııuyan ytİrnki E-
ıai lqr?ıükta bayku§

bulınuşçasırıa AGIT
zirıasine imz atnğdi. Tiiıki}€'nin AGII ç4wairde
kabul ettiği 1»4'te Budapqte'de imzabrrrn gii\€nliğin

silasiaskeri yönbıiJite ibli davranş ılkebri; iıısan hak-

b4 azrı}k sorunbıı, rcrrEl tnk w htiığetler perdesi-

nin arkasırda oynarun pdır ğauosu o1unculanndan

Tifukiyt\t Msl bir agijmrük (ıem & }ıeı sahrrcd€) bi-

çildiğini gĞreri}ordu. Bu ilke]erjn 22, maddesirule: "...

her aıaf deı,ler, giiv€r,lik ihti}açhnrıü dklğı€ a]aı?k

askeri harcarrıalanru sınrlandırnup ç]ş.ıak w si]atü

kwvethde ilgili bi]gıbdn uydarn]ığıın ıt hmuoiıma
açıklığııu uğlayacakır"; 23. nnddesirxte 'tsütiin bırf
devletleı, ü}ü kuweder rrıeruuplanrıın temel hak]an-

n kulhnrrnknrıı gtilıarı ahna ,jacakhn gbı siblıi kuv-

wderin siiasi bkırrün aızftz olınasııı sağbacakır,'l
Ibplumun şftflaştınlrrns1 demokrasinin işleılik kaz-
mas, saıaş gh &ğ le irasn fuumbnn onadan lql-

drıJmasru yörclik atnmş adımhr gibi görünrrıesirc

karşq lğzn ay4ğ ü,ü de qie değüif.
Türkiye'nin bulurıduğu böğede, 1990'hnn bşrü

Kirfu Föğesirıde rt sorı cliit yıih nailoüıü dnnk
iinrc }.{AIO giiçj€riyle askeri biitiinliiğiinü kilge iilke-
lerinde gdsterm§ ı,e hı aıünü aa &ph tir nrşui
i€t eHe etm§ obn ABD'nirı Tii*ir'yi bir uızş bdge-

sinin tahrcraıallisirıe çeviıerek; ekommik ohrak lMF,

DTO, u]ııshra$§ ohldmb loslğca akiğ ülkerıin aske-

d polititahnflda AGh rcrıraşıü Kafkaslar-Oıtadoğu-

Bal}ğrühı ti'l8e§irE gğilr§ bir ağh MIO tanfindan

belirlenırıesinin önü açün§t]r. ,AdT zirvesi gonşmele-

ri pplııken diinya iiain&h bipkjik, konıansiyo
nel, niikber sihhlannunııı duıdunılııusırn yiirrlik an-

hşırn ABD'nin ükesirdeki ulushraras nükleeı lobinin

hslos,yh ifrua aııu§, ABts iir iikelğin MIO'nun
IbsoyJ operaş,rrıu srasıda; akeıi w sipsi ohnk xl

nük kalmalanndan

dohy; AB'lt, Avru-
p Giwük ıt &-
vtıt]flu Kirrıliğ
(AGSQ kapsammda

askeri donarıım Iq-

zndırrrn g\malan,
2ffi2-2ü3 ,l]hıfida
4O60 bin arasında

bir askeri kapasiteye

uhip giicün işl€ys€l

hale getidL]Eyt gl
şılıms, Kosoıa gibi

olaialara müdüale-
nin hedefenırresi ıt
bu hğhıü Ti.i*i-

F'nin hta giil€fıliği

konusunda denge

rolü biçn AB'nin
&ı Avrupa Birliğ
(BAB) yetkilileri

Fransa, lngiltere, Ispanya, Almanla, Hollanda,kı}yı 9
mıly?ı dohdk sihh ihncaıyh hğn kendi d§rda üglan

bölgeleri "staıjk ıt soğuk uvaş öneminin sibhhrryla

silah]anduarak" hem de saıaş teknolğilerini gel§tiıe-

bilecektiı Yani lasa cliirıeırde; &l}qnbı& ızun dö-

nemde Tiirkiıt'nin etızfn&ki bökleıde e*irılik ku-

ıabileak; ,ABD'nin M[O'suru Iğışn bu tiilgebıe as-

keri müdahale }trcneğine Mhip dorıarııma ığmanın
1zışıru verirkq bugiinderı ianrra irısan tukhı ıa ben-

zeri rrederıkıt her tiidü ekonomih s[zsi askoi mü-

ühalenin önü açlınanaaır ez gellyn§ iilcleıin geliş-

tiribn bu uıaş ffatsihirıe leış landibrini korumak
isteyecekleri açıktıı. hı & dtin}a ajbğine &ü airn-
mz bir si]alünrın prşı darıekir. }lalklann ttim errr-

ğ w nnddi tirikimi h.ı saıaş donomisine ahulmalz

çalşılmakadıı

,

dırılar karşısında

,

r



f
AGII zirvesinin arkasırü ctirıerı bu sih}ünnn 1zn-

ş ABD'ni }ü{TO amclığı1,İa, AB'nin MB'h ppuğ aske-

ri politikaiann Türkir çn anlanu ise ulus]aızıası ah-
kimden, MAI den, DTO'nün ilkelerinden bağmsz ve

farklü degüldüL E<onomik olaıak Mğmİ ha.le geftdikle-

ri ii]keleri kendi siJah sarıayilerinin pazaian ha.line &j-
nü$ifuen egerrüer er 'taıihin sonu'nu değiü insanüg,n

sonunu getiıecek bir husla dünpy pğmalıprlar.

NıTo çniştaııre komitesinin hşkanı Brıre L Jad<-

sorı'n ayrn zarmrrh diin}arun en bıjyi.ık sihh şiıkeü
LakM İvlanin Corp'un strateiik phnhnu serEl mü-

diirü dfrEsı asker, grrnyt, iDnetenbr iiçliisiıniin ev-

rensel paslaşızsıru r€srrrdiyDrdu. Hüktinıetbr karıa-

lıyU pı lcanış ü]kelerin ekonomilerini hğrrü hale

8etirip; 'iç 9İşm d(aİı, sihh 52tn ,alrrahn ıin bo(-
landıç sihh sa/ gıa o ti[<e y* dna tdıJikesi geçıi-
yor, irısan tukbn ihblbri ızq &ğ loıbdilip de ıe
NA10 gh askeıi giiçl€firüle o iilkep mii&}nb o re
tüm emeğini, pra.lu zerıgiııliHeıini, tztihjfİ, kütiİii-
nü, doğsru sdmiiı I$e Tti*,ye'1t kjlgde bu ginü-

rü agnın i{üerrtsi çn teHif edihn her tiidü sipsal 8Ğ
rünürrı.lü riişıtt,'dawderi kabulümtizdü" kompleh
siy-le lrabul eun§tir

Kaf<aslar iizerirdeh Rusp-ABD çkişnresinde belir-

bij ohn üJrzr Petıollerinin Bahif-eiüan boru tn-
tıyh lii*ir'den Awupa pzünru ahrüczk olırns
TiiıkiyE'nin aPıu siirülen bir pnr,mk hiün hşla bür

py olnurlığıı gdraTqen Ti.i* siFsilairr gi're, Ba-

ki{eüan konusun& ABD'iler daha ger$rçi konu-

şupıdu, Clinton ppün aıılaınarun Awupa'nın gıi-
\€nliğ gblrl ekrruni w t@ ABD dononi§ine l<at

la uğlayacagil ğli.ıyoıdu. R.§}a D§§leri &kaıu Yar-

dımos lıarıov "kki!@un boru tgn aüşIE§nı
K2slğslaıü egerııenlik'kurnnk istepn ABD nin si}"si

laslcsyU şçl<lEıiğinl, bu konıüki sorun liiti-
r'nin ihti}açlaff a göre dgl; thzr Mlgesinin huku-

ki statiisiirıe yi'n Efecek şehkle beiılerdi" diıoıdu.
Coçlcen de ahp akıqacağ belli o|ımpn tü pend
boru haıınürı rbçnrnel hern ABD'nin ttjlgde liiti-
p rrat<ezli ni.if.z ebe errEsirE rıed€rı duıkeıı; heın

& boru hatıınrı &i§enrrE ihahlerinin %80'ini ün
ABD'li şiıketkıe ganntiirü nlıkip olan lğlı bir rant

aları yzıatılmşm Alrı znwü yapıhn stlaşırry,
boru hatunrı geçağ böbqre &ir insaııl rc çnrad
zawhıa l<a§ hiÖir bağhyıo illre kolulınamştıı D}n
1l yfufu İa,ı jb TitdJE rısrfu ?j y,[ğ,ıE irrua-

Ww r$g, arü$n§rün ykh 5.7 milpı ırrne-
ldlp ee uı,rEyi ğa}üü edğı İnn iııpg UŞam-
&ıı, Tfttiie kendi kjbindeld hao ctit ayn pırfire
bölerEk döft ayn miiteahhitlik şiıkedıE ilnk edp.,
ptrhffı e <'dijıq am h{iin drıın şdr ki yq-
hn arüşnıra mğrEn İnn uıgrırı kerı-

dd hünıü,or ıe }nıa Tiiıknenisian'daı p iüul edi-

yof, drum böj,b dıırrca askü ehı@un boru
hm e döFrc bib petDl ahcağ belli rleğiHiı Tem-

mız 1D7 wi}ıiııde wil ty"ı 8,5 dür obn ptıdün
bugünki.i. ızril fiaı 26 dohıa fiümşır. fuıol boru
hatırurı 1apılmasru yol agn dürya pilzulanndaki
ptrol $zünrın anşı, spekiilatif ı,e nnli pipsabr ka-

nalry,la peuol fuaünnın düşmesine neden olursa (ki

bu muhterrr] bır gebnrediD o annn ikirrj biı lran
doğalgaz boru iıanıru; boruşı ohn.ann perdü olnn.
prı bir iilke konumuna di.]şbiliriz Ayıı zmanda üke
ihtiiaçhn giizedlnıeden çtirilerek bu peüol örıümiiz-
deki yhJü anh/ızr:ıryh ıt uıuyi kuruluşlannda gü-

rı8 eneİi§ w berızri alıernatif teknoğilere yörrlen
Mrya bu erıeı,if sarmrxn pek ohmğ phuı. Tti*i-

rc& şün bu erEıiürl bı frzüııün abcak rt sa-

dece boru tunının iilkerniderı gEişirıe yörE|ik tEr }ıl
m milyorı dohr 8E§ licreti ahcalor.'liim h hrelle-
re ıağrcn tek ser§ek şu h rİıümt-iddd &'rı€rnde gğ-

çHqme obsüğ olrnalan; siyaul, ekonomik, politik

sijreçlere hğ olan bkli{Etuıı boıu tıatu kaıulı$
ABD, K2lkasbıda enği pditilalan iizerinden stfate,ik

Lir konuma yükelm§dr Oradoğu'da, Ba]kanlaıüki
iistürılüği.inü w egeflü9.ııliğini Kaf<as]aıa & bilifce E-

şıınarın yolu açlmşur. Yaraıbn hiyi.ik rant ile geqek-

§nresi mürcrrrel bir yatnm itjn mütea}ıhithe mil-
pn dokhnn kapsı açlmışır_

DINYAW rcNEf
AGİT

Ntjfl@.Eqiw rflN IoFN
Ba§balğn Ecevilin 26.09.1999-01.10.1»9 taIihleri

aıasıııda ABD'ye 8e§ekb$irdiği ziyaıa sırasırü eııer-

i konuhnıü ayn ohruk göIilsii8ü ABD BEhn Yar-

dınns Al Cae'nun niikleer saıtral korıusınu gtirde-

rıre grirdiği ı,e 'tilkemize Fğflm yaPıliTüa§rıı jsti}or§a-

nz, bu 1aunmhnn erıeıiisinin niikker santralleıb lqı-

üİrEüısıfnz" diiDfdu. Goıe-Ecevit göri.işnresinde nük-

hğ giiciin 'tn ]şg' ar@ü kıilanılmasırn il§kin an-

Iaşmanırı iırzılanmasırun karaılaştınldğ, Clinton'ın
1119 Kas,m 1l wjlıbi an§rh yrprğ ni,ki}€ zj-

yaıeti srasııü iizerinde ar:hşÜn rrrmin imzalaıdığ
bjldi,iHi, ABD'li }€ıkililef 'hBD'nin Akhıp Ntikket
Santfili pro'esirn lğrlabikrEsi ijn Titi}€'nin &ha
iirre bo Awup ijlkeht}Ğ iınuhdğ giti ni.ikbğ gü-

ciin hnşgl arrnçhıüa kullandacağırn &ir bir bebe im-

z]anması geıekipıdu. Bu anhrrnnırı inıalanımsıyla
ABD'li Vestinghouse şirketini dezrvanğlı durumdan
kurtarmşur" dipıdu. lg$'bin başrü 2m y,]rn

hür lm niikleer santzl kunııayı Me]ren ABO
niiktain zaradı dkihirxlen rc ankhnn&n dohyı bu

.alğrm lÜ'E nımış; hkı iikğinĞ e*in t f kti Ü-

a]ipi yapan ntildeer §iİk€deİin ABD Hürünİi k{a-
l,yb -oürca Fzd yantrı§; niikbeı üh h$ğ nü-
ber as§ niildeer §hh saOEn hJ st(ğkr üh hiihi-
ırğ rEzdirÜ o.enbe etr,İİiı Füpinler'de }ıhıns
Hilk"urrEti ü'rcmirıde bir niikk uııtralin yapııı iJn
nff hmlıyh 22 ıilyaı eI Oş toıdanırnyı *lm.
ABD guEleri saıınlin ppmııu iistlerrcn şiıketin,



kimet, alına imz attığ on]aıca derrnkrasi, bir:.lerce

irı*ın \e çeırc xzciğü geçerı nrdinhıe gijüe değl; '!u-
tzrııııı ıc mil]etini rıen her Türk nükleeı ister" dip
qdurduğu' rıamelenne göre; her şeyi sewili tıalüo için

Fpı\Ordu,
26 hn Mıir kurulu giicü bulıırnrı vt erter]i djketimi

18 bin Mıi( ohn Tiiıkiye &; 1ffi0'Ierden b€ri "ernrli

kDi'' tehdidi/e pbano şiıt<ederin tiim dogal üğürırk-

ların 1ağına]annnsrıa prıeiik gh]an \e son &jnem_
deki }ramuoyu olı4turnn girişimleri nühdeerin bir zo
runJuluk değiJ, sipul bir ıercih olduğunu gonen}or,

DPI'nin 2m5 yrlı itiMd},te ebkrik enerjisi ürarrnk

çin kulhnÜcak doğxlp? ihtj}aoflıı 15 mibaı rnetıe-
ki.ip oJacağrı xlyleıkerı "doğlgu konusunda ppün
}atınmbn aıÜıruku eüçriik çkjğini" erı€rİi hk nlığ-
na biHifmişti.

BOT§'ırı ayru ffih çn 30 miIyaı nı:nekllp itıti}zç

gösterrrEsini el€$iİiyDr ı€ ihd}aomz dİmyan 15 mil-

izr rEtİeKip için anlaşmahr İna]an ıof ye, ÜJbwAz
alrrğ]acak obk e anhvrubrü }trı ün 'al }a &
öde" nuddesirıe göıe bu doğ}azn pıa§ ddenrrtk
zorunda FJErji ünıırh alernatif t /ğyrıaklan yiirıe-

tik (riigf, iecıerrrğt lar ank su) poieler ptırnhıa
ddnijştfui.ihnediğinden, enedi gbi rrıerl«zi bir §i§-

temb iiıriml dafun\ §aış rc phnhnnns yapılırnsı
gereken srnğik bir üıü ppün ilzd§lrmtr p
hJyh eğğm tiıetim şiıkğbrE aynkrış. Yarathn koor-
dinaşonsı"oJuk bugi.in yaşınn ehl«rik sıhntılanıra
neden olrıukadır. Ebkdk &ğm ş6ekebrinde lm
bidmin 25 bidrni lelıpkaı w hı $d<elerde ppı]acak
pnileruneHe hı %2i'lik erıerji byhnrı tilke d<ono
misirıe lıazndnhcağ biinrrtsirıe ı€ bu şekikte laz-
nün efıerjinin iiç niikteeı errıji sanualioin iimiğ
ğEıii milünna şt oHuğu gilziıiine aiıncak oüuğu

,"ebn yatrnnün4 itğle|eJin 'do§fu a}şcr§te g&-
siin'derı hşlğ blr şey drrnğğ akı.

Oztlleştirnth ioh4a eftıji alfiıııü lrer tijdil bi-

liırsel w algdeınik ıtfi}€ hük ulayan, 'htikleer snt-
.ale lıapf diü€n geri zekaldır' dipıbri tekrar uyaııpr;
ülkenin rc diiııyanın eeleağini ipotek atra ün nü-
Ieer santral ihalesinin açkhnacağ 3|.721l ıfihır,-
dğı ürce hüktirrğin ıe iğili kunm \e kuruluşlann
ihaleden ıazgeEikkrirr yönelik açklzımda hıtun-
rruhnru çocukbnmız ıt tiim iıısantk tadhi {ln isttyD-

flz YaVlaYa ıa]h$ıkhn santxalin sofuİnluluğunu ne
ell lqhm tuun biimkaür, ıt & aünn dini nıan
efendileri übiiiı

1ıkhıyu niikher santral itnbinin açl.üııms belle-
ren urih ohn 3|.12.Il'ün üıe, açhn sannalin

nz,lr:iıi\ 2872 sayıl çııe yass rc çevresd dId &*er-
Iendirrır ytirnndiğirr goıe @ oluııılu be|gesi a]ırı-

nnrı\ yusa hiihimi.irE aylqn ohnk açLry ohğffğ
larş, TT§, sorı giinhĞ Çukuıo Ünircrsir€si'nden
Akkıyu'nun bulurduğu }tıin Eceıniş ry }uom üEak

oüuğu ıe niik]eer santralin depı€fnderı eddlenıIE t-

+
dil«aıöre 80 müı]n doh fi\ret wdiğ ıe asıl 1apırn
bedelinin jtd lct bedelh ihalEi kaundıgnı y?zdıral

Marnıs ikidannın dewilnıesinden sorıra ikidara ge-

lenler santrali hiç çlıştırmadılaı Çiinkii sntıal birinc]

derece deprem bölgesin& ppılmştı. hıgiin FiIipinleı
halk, a}nan borcun kaşılığırıda 3350m dohr gınıüük

hiz ddemekediı
LzK;sin, 1l giinü Mı[i1tt Crnesi i]e üapugı soy

laıde EnEi Bakan Cumhur Bsiinnr 'Eğer Türkiye
niikber santr:lin yapıın:ra bugiin Ğ kaıar wrmezse
enği hkarı ohrak bunu 'bb nükbeı santral 1apnnk
istemiyonz ohıak alglaıüm" dipıdu. Tti*irc'de çqit
olrınş açsırün mutbia bir nükleer santrale ihtiyao

olduğunu ğlel,en Eısürnu, kurupmişiden fistık alı-

yormı§ gfti 'tsg,ı pk sgİld rc çvre ddu tr ğEİi
olduğunu di§üni.iyorum. Enafimz bunhıh dolu, 10

şiddetiııdeh depreme daianıklı ppryorlumş." dedik-

en tr tnfia sorııa İsunbul, Arılar4 Buru hraıü,ha
l<abı. Rusya]dan cehn .|oğlgz hsrıının di§iik oHu-

ğu gerclçiyb .|.ğl9z ıaiürrE en şetüh ihli k§la-
ca aİrıdr lı{tikber enoİi rc nnvi ahm pıri:|eri şn'
ppün eblnıik lcdndieıjnin bti<aç cun siirrrEsinin w
sğntkfde giiniin beInii saatlelde hj kesintinin yapıl-

nusrıın ebktik eneriisinin olfinrnsrı&n &ğil; hnl-

lon eHğik kğinıjki }dıJyh niildaı erniip iku
ohcağııı umı.durdardı. i\,tersir\ Aem, Ta6us btjlge-

ıdrde gi.inde ah ge uran eleJoik kesintileıine rağ-

{ırrrı Sııin lifdeki 75. y,ı Ebehhnna w fmğazhlrı

çok ıenkli vitrinbrirr noeden ebktrik buluMuğu nr-
ak konusuydu. Çünkii Siile/üTlrn Demirel denilen
Cumhuıbşkanııun biüe giirde alu kez eHciği kesili-

}ofu. fu açkhıup }apükan bir gtin sona Anlqıa
Samyi Oes,nın eneıii sernpcyumum lğrkn Demircl
'Nlikber ğıer'ir de, niildeer t€look ir de ihtirdo-
mz nr" ğ,cıüı ıc ddiludu: 'tseıı de çrıeciyim;
ama bu lca@ 2mt y,lhra gierrqrz". Çewsjliğ
TEMAnm prcllaiırte eıu]oıu oıdubn komuurıı
ihn ediMcerı tie}t gcgrqEf, S|o Fıdanlığının
K4h ı,€rilınesini duıduıan Danştay bıanrn h§ü "O
omwx rcrrzbrseı ben Çanlqra'nın bahpini ,rcri-

rim' di},en Demiıel'in niiHeer gödiiklü açklaffE§lrıı
yapg 8uq lfi€r|er lrı€sird€ ppün agkhınanııı *i-
ciiffiü yapn Ecevit 'Ntlldeer eııoji sntrali konu-

snr Sdi$ilq arcn ttl/te tif sarıtral kunılrnsı gt rü-

$ hiikiirğ kurulurkerı benimserınıljü. Bunun aynn[-

bn konusunü çğun bir g\na 1aplırus loıan rtr-
dik" fi

IifutdıE'nin h4iin rr hdaı, rnsl ıt inrgi pıogıam

dahilirde eneriip ihtj}ağ ohcag konusun& glşıra-
hı pçnn Ee|«ıik Miiherdbleri O&hnnrı ıc Do{*
Phüııa Tqhhı'nııı rcrikini gtud ederelç 'iiıce
tıiz niikleer ğE4Ç hrı rcıirb sonra e fui}mrnz
ıar rn üok mu oluı ğiidiinii }ryıd ğrcıü] Ğb
edğnı. Burün sorıra tnlhn rc §vil tjcplı]rnun takp-

. hirE lük ılğrrğjruğm dr üğnin h]bh eden hü-



ceğine itineik o;pr a]ırıya ç\ıpr, Kamuolundan
kaçnlmalz glşün bütün bu gir§inılerin zrksında
yeı abn ıe Ald«ııu ihabırn giren AECL (Kanada),

Vesünghouse-Mitsubishi (ABD-Japon}"), Frametom-

Sienrns (Fıınsa-Almarya) şirkederinin lobi haliyetJeri

kırjfı l{firıa Jeızm edipr. burokraün n§rieun !e
dürya geziJerinin plunu açpc

19E&n bu 1arıa santral kurrrnlzrı ABD, @nobil
kazasırı&n sonra inyatı de,am eden 116 santrali dur-

durdu. İweç, 1apün o1üma sonucu nükleer sanıra]le-

rini 2010 }ılfia kıdar kapatılor Almanlz, nükleer sanı
rıilerini lraptrru kann aldığııu, ıe rrrıcut santrallerin

ancak 20 ıılda kıpıılıbilaeğni açıkladı. Almanlz'nın
pansal imkrı]ırı ıe tekruılğik biıikimi ıntık ki1,|e biı
sürcci gereldli},or,

Bunun birincı nedeniı Nüklc:er sanırılleıılen çj<ın
rachuktif atıklaııu nasıi bir çdzüm bulunauğırıın bi-

iinmemesidir. Çelik l<asa]ah \a uaia gonderillen }a d1

toprağ gönülen bu aıklır; liaub.r püyp topıağa }r.ı-

nyığnda doğcak çevresel kidcnmcnin soııucunu

bugiin Çernobil'dc, ABD'de, Japonıa'da Nagazaki vc

Hiroşima'd2 1eşıyorken en :on Türkıüe'dc ikiıclli'clc

mqüna gelen radlaşon kzzası, rağcnkif nıaddenin

\zn]anıra ömriinün ıamamlanmş cılnıısırıdan dolay
ı.ruz aüıkll

Diker k Firrmsı aıafindan kanser rcdalı3i ıçin irut
ğyrıdan getiriloı, psal prmedür çreğ lraplanarak alı-

mn kohlt aıüğıflrı, geünilen ülkep geri gönderilrrıe-

si geıekirkeq aftk lçin 'biı htıüolz uın gisin" de-

nilrnesi özellikl€ Tiİki}€'nin ingİuna rc çşıcsirr bu-

gün bu du}al§,ziğıyla niik]eer risk alrrn lijl§ü oh-
madığnın ispaıdır,

İkincl ,ıedeni; kazlar re sıznı]ardır. Gnobil'den
sonra kamuqa_ınun konunun iierine gitfrEsi 4m cM-
nnclaki nükleer kazuın ğenilrrsine neden oklu. Bu

a]anda 1950'den sonra 200 ürlrü ü,ad, bin]erce nük_

leer unml kuruhuğ Isa}TIıııu üprıürak kurulan

şirkeıleç çlişn§ ijlkelerde çeıresel nutiyedede birlik_

te d(onomik ola.ızk çok ptulıla nıalıhn niikker sanı
rılleri ıl,n znranda iruan sağğna verdiğ zararlaı, ç-
ri ddnı\ümü olnnpn doğnın yıhnıı, topıaklann, su-

)un r,ıd1,oakıif rrraddelerle i<idenıırsi neĞn!,le nüHe-

er sajlral]erini kapaurken, pzarhnrı kalöetıırk iste_

ııgt:n nükJıtr kü, Türkiyt gfti ıilkeleı& ytlardır bu

untralJcri kurmala çalışınakıadıı Akkııiu ıc Aklirrnn

,b fuhy,p, 11 ad€t n0kkef santal kurma
pğesiyle 80 m,lüar dohdık lcadı bir pnzr,

ıükleer |obı,ve sunulurken sanuul ku-
ıu]ırus hz.linde 1etşm§ elemarı, yeĞk
pçy lb. her tiiılü teknik dornııırı ithal

eıırk zrırurü lqhcak ohn Tiirkip; ener-

ii gibi lıef arfurxb $aqik bir ürüı )atnn-
o tekellerin insairıa bırakarak; ü|kenin ge-

Ieceğini uluslaıansı sermayeye deweı
mektedir

Ülkenin ihqaçlan gözetilmeden, bu ih-

tilıçlar bilirnrl ı,eri|ere thlandırıimaün,
hal}on ulepleri yt drıeriled gü önünde
hulundurulma&n, geleccgimiz hir awç y-

yaseıçi, bünıkıat, rrma}riar piqü ulus,

larırası şirketelerin . dayal.nulannı; talanı,

ğııava uygun olar.ık ,v.ıp_ı]an a,ıalısal de-

ğisiklede; tı4AI, MIGA, DIO, M MlO c-
bi uiusiisü sörnürii kurumlanrun prog-

ıırnhnna kıysıı şn.z ıtrihn orıaıda' in-

sanlık nrihinin ıok oluşıırııırı kıpıso ara-

lı.voı

Bugun Seattiethki u}ania nüklLıer sant-

rzlci]erin ıı: gelecegimizi saurrl&tn da ihd-

rıc ızr. Tıiketiın alış}onlıkJanmız .değşüecck, ülke-

ıin a]tcnıatif eniji kaynaklanm 1tbnm }apaczk bilim

i,ısıııIınnı, hdkırı, malek cxla]ııııın ıı.rsıi ıe ki.ııin çn
bir erıcqi ıekııolojisi gelişüilc{eğ yönünüde so4 kanr
ı,e }etki uhibi olacıg, s\asileriıl ıt büokıaünn yön-

icndfilılğ 1nitikıhrla trclirlcnmiş ge leccğe değil, do-

ppnın ı,c iısanJık ıırihinin kc.ırunmasun 1önelik sıımut

öne riJerin gelişürilecegi 1apılanmünn gen§ kaumIar,

h vgl,ınzüg!. hukukun §lcıxllcşıirilip 'ben 
1ıloım.

iıptırr1 olclu" denileme}ğğ bir ülkeyi kurrnak çn
bu uyanJann bilincimiden çkıp, amau ionelik do5;al

1Esamn.korunmas içn Hef gözeten sipsallaşmş bir
e},tem çiajsırıe ihtiyao olduğu açıktıı. Çli*ii iü dı
ıı ş ç *ı ğİ ıifu ıe drmfu e Ü
ftvİrofuz
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,ıgıç w tipıık konusuncia uigtıh-
ırunm ü 'ağç ko. uü ıap, top-

ıağ akü, çorakhştf, miderı ağç

ıerilen cğdm bu ykildevkcn

ğilse bile cd<ili

rnaktadıı Gerek

Sawhınn
ll§l0leffxn
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Ikirıci Dün}" Sa

lrz oh,t^r

san Fpüsü

le diğef

bir an-
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on]aıda

nesnei

erıel

[Iasan Under nsalxn çeiresi1,ie il§kilerinin bir
olarak ortala çkrnasıdr

bütiin diinyad2 toplum_

leri unfindan dc-

ı.e bosh grupla-

'Çf"re
akıa

nu
den ıe oh$k ajglan-

lııut gerekseha]ine

Datüz

sdıgnda
ve 0nun

ğı, biig sorrııu, rüh-bcden, top,

]um ıe iırçıı cQpsı. etik gibi te"

ınel felsefi rırunlara lrıi§ı ince-

lcnmiştir,

Mekanist gÖrü$en ltalnaklanan

aülışlaıa kışıt alterrrıtif bir . dün,

1a gd{ı'§ü Ekok ık Qiri§ ıt bu

başhk alnnda toplarıan ftlsefi dü-

şünceler 1trre rrıerkezcilik, hay-

ıaı,ı merkezcilik ıqsam merkezci-

lik lapak korumac ık ,ö açkjan-

ınıştıı Taııno etik Mşlığ altııda
diıılcrin çevrele l€§ı futurrfur, iı-
san neıkezıilere re teknomeıkez-

cilere ait gön{ler, çı,re sorunları-

nırı ancak Çrelıilemelerle çözüle-
cegırıe ııuııaı }üıdin'in &nkurta-
nn Sanüi Eıjği son derece i|gıııç-

tiı
En gı d<olojik görü§ün si%set

ve eğtinıe fukin içermelerine ş-
ret edllm§ ıc rcrilıı-ıe;i g«eke n

eğtimin içeriğinin ve amacnn
ekoğik görüşü zihiıı.leıe §enıe k

olduğu belinilmişir,
Bu no}«ada şu arıdaki ğtimi

betimlemek adına can yücel'in

'Nerede Nercde' adlı şiirini hatıda-

ııuk 1erinde oluı
Bu rreın]eket nerede ağçhnTlz
divc bağırıyorı

"Nerede bizim ağaçlarrııl
Nerede ardÇar, rıercde gmlff?
Nerede söğütler,

netde çİaİlarl
Bu rrrnüeka rerede

ağa§arıırıu diye Mğnyor
Hepsi nerede?

Soruyorum
ben & bu ngnleketin

Gelectğinden lzhseden
p.,, neredei

Bunlar <ğıenmşler çocuk şarlosm.

vre
felsef esi" ne

bakış
ka ıa ü ıak' rklir,,le
h*Iı oimadığıı upcınuk
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mi$ir
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'ndan

çker:
hrk

i]k

m-

elementler,

kullanılmaya

1%6da sabunun 1t"
hşlapn detel;an]ar ıe

soffrsı çdp sorununa katkıda

bu]unan srntetik plastikler ilk dik-

kati çken olayladıı Bu t]rtjrıleiin

çıre iizerindcki global kirletici eı
kisinin fark edilmesi 1950']eıin

sonlanyla 60'hnn haşlaırn rasür.
Saıaş sonrası hüzlaıün kzlknm2

gbalan, silahlanrna 1aışı, talrip
güzu üuksek sila}ünn kuiianıldığı

savaşlar, nükleer denemeler bıps"
ferdeki dengqi bozmuş; uğ* ko-

ullanndaki iyileştirme|ere bağh

ohnk hzla anın düryz nüfusu ı,ı:

1ükselen yaşam standarı beklenıi-

si $bi ge\mehr drğJ kıırnkJann

hziı tükeıilrnesjne, diğer cınhlann

1aşma ünJannın tlara]ırı.ısıııa ıt
dolalısıyfo bivotolik ıeşitıilğiı zııl-
nnsı.ıu 1ol açmışuı Scrııııfur lisıc-

her gı.in ierııleıi eklcnmeit
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ki amş kqut olaıak
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(çe[e orgarııznmın dşırı& kalan

organizrnrxn bipioiik doğasııı eı
kileyen bütün hköderi }rapar)

2. Çevreğrn: Onun btiy$p
gelştiğ onamlzı kapsar,

Dşk pıe aiıını bir cganiz-
nurın p & tir ti.iriin ijrde pş,-
dığ çeue üpirıe ipıet etürEk (jn
'iubiat' @imi ku|lanılıı 70'1erden

sonraki çevıe sorun|an hğlamırıda
sürüp gllen fehen anşrnıhn eb
alıııca çevıe sijzciiğü, irısani drm-
pn nıldüıı w mlqnhr4 ijzd-
likb de }ahı, ıe eğl ün py|oe
irct eden Bnii rc yahn taıan-
lar, küti.ir bitkikı &Eal tİ*ikf,
yaban ıaı,lıklarün yaşdığ oramlar
(tü}ıiıaık ya e eko sisemh)

1. İrvnhnn dışıdtıgu ırr-
kanlaı.

2. İIıvniühm§ nrloıür (hrh-
ıaI, dftİlder) irMrünn ijİettjği bit-

kileç arcn }arcnk
1Yahn tnyat ünhn ıa ijrĞ-

ki yahni bitki w tuyıznhr.

l. ıe 2. nndddE inrn dşır-
h canlüıa çevıe du$urnudğ sü-

reoe iıüvlı,n efal çete§iyle ibib-
IEr\ iıı§anm &drl ıadkhra zrar
ıtıen qılembrini prcaesto *n
çeue rrEıtajkdğı p& ingn
ı€ütı ahrr,ı (lrde pr ün çaımi-
kİin qi ün rn girEf Çğre nEr-

kezıikin korurrmya &ğer gcr-

dülderi doğa, hilıiiıtin etkisiııde

lğlnum§, ir,§an eli &ğrrrın§ ı,t-

la iıısanltşırern§ doğadıı. hı aı-
lanü "çevreyidoğyı korumak"

daFl \arikbn ıe orüıırı pşdığ
d.ğl ofu r,ı insam Ioış korumak

dgn*, çııe ğği i&vııinun ilij-

hbri tıaklcn& değit in§anhnn di-

ğer canihıh ya ü uıbnn tiiıhiy-
b @i*itnyvan) i|§hleri tukhn-
daki etikiı Ge4* plıği eybn

}ahn iqaln l«orunrrus tistiirıde

odaklaan eyleırıdiı. hı hlqrrürı
"acm caıetuhnn kunanlması"
pıği (in oı tflk eğn &ğ ko
fumacılığdf.

eu hi[iiiintio i'rcOıli biben-
le,txten ohn Yüudı-Hn§tirJn din-

sel sekEk iÇnde doğya hış

hoyrat Lir nınıınu teşvik €derı $h
bil inın rrEıkezcilik hnndına da;

modern çıreci]ike b€Lrgin hr h-

çirrde r* ediien irısan 
' sevrrız]ik

eğilimini, inura kıışı doğa aüyı-
şa el değrrrm§ dğ ıuıkusunu
ıt ilk günah örrcesi inundoğ
qıımum &int\ öulemirıi de Mnn-
dırmakıadıı

Modern çore lırrekği ik 8ü-
mhh ooıya çhn irıun ıt *ğ
durumuıün bir kunuluş hareketi

ola.ıak görüebiliı
İl< l«ımluş rqetesi; insaıısq

unn ğrafrÜn 1zıatnmş p & eıı-

rim süıEinde keıdiğrden oluş-

mq, &ğya &i,ımkir. Ço,ıeci-
nin gijğvl iIIvIn' lnddini UHir-
nEh ,I]§an oüıruyan ıadıkbnn ıe-

hhııı1 muduluğunu w pym luk-
hn4 irıvı.üıa loış korumaktır. hı
grupta in§an ngtrezdlik ıt hiinu-
njzm lğ§slığ,rıı insan&n rıefge
rc ilakiiğe ıaıdınnhr vaıdır.

iıirrci reçe ik gi.inah tjrcesi

cmrt MtıçesiıĞki ir§arnn diğef

}zffüürh ohn "&ğl" rc "nn-
sum' i\kisini yoıi:bn kurmayı

öneıiı. İnsam ğğo uıilünn aıa-

slrr ayncarHı bir $a$ Enüf. hı
ayncalık}nn h§sııda sorunılu-
luk & yiildğ. E: grupn ayıf irıvn
merk@ih ıc hünuni* $lerıeğin
etkisirrle obnhr ızıdu..Wi, Htt gn fu
ıücd; Çerıe fr*efesi, sotıı ob-

nk ajghmn çıne durumlanrın
güdibdği }a & upıdığ ĞOekif
(taıtımlı) bif di§iint§ w onun
ürünleridiı Ç.eue sounhnm fel-

sen il8inin hşhııgçbn 1960bda

ğiiırtl lllnya iil<ebrindek hız|ı

niihs aıtşııın yaraftğ be§bnrrE

soıunu re çoıe iiniıĞ pmnğ
hd§, bu tilkekıe geliyn§ iilkeler-

eı yaph.ak yaıdım sorurıu bğ-
.lamıııü belinilm§ü

1968Ğ çane sorunhnm lıralt-

hıısçııfuk (gre soruııınüın köke-

nini hıdı niifrs aığşrğ hğhır*)
çıçevşiıten yakhşn Rofm Ku-

ltibü 60hnn sorünm &ğru çııe
sonırıbnrırı asıl rrdenhinin k'ıil-

türcl oldugu fiki ge\nrp hıştıı,

Que rcrunlarırı Bau ul3arlığıııın
felsefi, mealzik vela dinsel inanç-

hın bir sonıtu ohrık 1orumlalan
1aynJar arur,

70'hrin @ın& çeı,re sorunları_

rı ırıerkge aln s4as pnibr ku-

rulmalz ba.şlar "Ço,re Felsefesi'

dgimi de bu ylhü onala çkmş
ır. Bu ğim; doğl diinpy ıc iıı-
saıuıı ckığ.I düryalü il§kisini ince-

lepn felsefi soruştuma eüinlği
işn kullanılıı

'teşhishr ıe çciaintr: Sorun
olank nitelenen çevre durumlan
İıiç kuşkustz insanrı çelrel€ Clir-

nük somut bt sonucu

olııak onala çkaıiaı. İrıvn e*si
olmakızn sadece öğ sürEleri-
nin bir soruru obıak onap çkan
çıı,e durumhn, örneğin yanaıdağ

pünıası, diruzor ıüriinün pk d-
nns birer çevı,e sorunu obrak 8ö-
ıiİrrEz

Yeni lıtalüuşu 1azaılaıa göre

(erNich-haıdin) çevre soıunlannın
asıl rıedeni; erıdüuiltl w tanmsal

üredm sisteminin, ıaşınu enerji

sisrcminin kiılilik üretrrr eğiimi-
diı hitljn iilkeleıde tekrnlojik hk-
tiİiin çevıe i.irerirdeh e*isi, nü-

i]staki biiyiiırrrin p da ıeüh dü"

zeyiııdeki anmarın ğkisifflen bü-
yüktür. QlTe sorunu toplumlann

serwü ekt eırrt, pa1,iaşnn ıt kul
hnrrn arznırı pdş olnnsırıdan

kaynaklaruı

fu \MIhn gue çevre sorun-

hnn lğruğ irısarünn kendisine
rc çeuesirıe il§kin diişürıcelerlfu.

tynn vıhİeb güe ç€llle sorunu

Lauh onala çknşlr w sorunun
laynağ insan mrkezciliktir

Schumacher'e göıe sorunun
kaynğ; rnet,fink inznçhdır, Ah

hildircü ]heodoıa Roozak'a göre

sorurriu nndern doğa tilimi ıt
Skolimovski-modern tjliırr da}zlı

ampirist poziüVist dünya görüşü

dtiı İrıgüiz )§ii Porıir'e gdrc çev-
a gunhnrun hş soıuırıiisu lra-

pitalizmdiı
Modern dofu bilimi ampirisı



*-
lX)/ıiı!ıst diin\e görüşü, ilcrlcnıc
ilkıı, modern teknrıği, aıoın kım-
lııısı. clcıcrjan ve kiek öklürücü

gibi üriinler, }«ıpializm ilk olank
Bııı Ul,garlığında onııa çüığın-
iluı liokıjik gön§ içncle çcııt vı
ııııılııının külıüıel. felsefi teınc]lcrı

;ılJ\tırılırkcn gilzJcr mıxIcrn hııl
uıgadığına çeırilir &ıı lıcr açxiıı

çok ırıe*ezj kültürel gcrçekü &ü-

tü dü)ünceji sorunJar kıdar çözim,
leıı de önerir.

Ekoğik göri§ mızinün dcşi-
rilen m«lern hatı uypdğtr

ç[vRE HAİren §nDBI
FĞİLİı{^n'

Tdoo i,{eıleik
8konomik büvünr re iler|cırı;

cğlinılerine bığlılık, genel öztllik-
tir. Her gob]€min tekıik çözümü
vardıı ib srrun doğ bilimIerinjn

ve mevcut teknoğinh geliştirilip

kullanılmasıyla çözülebiliı
Muha&zakarlara göre ihdeme

için sırur 1okur. Irrsan 5tkırği «i-
ıu ıyimsertlirlcı

Ubeııl 8öri4e göıe llerlemc

mümkündür. süıdürijtebilir kalkın-

rrn lolı,arn içirıde bugünün ihü-

yaçlannın gelecek kuyklann da

kendi ihtilzçlannı kaşüiabilme
ıılanağırıdan ödün vermeksizin

kaqılamay sawnudar

Çerİe ıtd@ikf
Çevre rrrrkezcnu sıfıür a}ükırıı

kullanırlaı Yapılması gerekerı §l
doğarun kq,duğu sınıdan kabul

edp kalrnkhn srı.ıı,lı ohn bir diin-

yada 1zşunaya qgun olmalan
amaÇan ıa dğerleri eritip, uygun

olanhn benimrmek, Gelecekle il-

gili kaıamsaıdırlar,

Mlh^faz2karlar büyüme hıznı
durdurup pşm lqlitfsini aIumak

için nüfusu azzltmay önerirler.

Çeıre plarümasıru sawnurlar
tiberalbr nı.addi ilerternenin 1a-

nında rnateryaist değeıbri w dtin-

}z göri§ünü de rcddededeı Tek-

noği ve uznanhıa gi.irtnmezJer.

Kendine yeterli hiçük toplulukJan

ve poı*nateryalist değederi savu-

n urlar.

KryıEHrıın Kğıımü§,
Başlıu anuç lclnakJıın korun-

ınasıdır, ÖzeliRe yenilencnıez do-

ğal kaynakların israf cdilmeden
ahlica ku]lanılmasını saıınurlar
lrrsan rrrrkgci ıc fııd.ıı bir değn
kuıanundan harekeı cdi]ır. liono-
nıık ba\ açs eçrnendir. 1bıırl il-

kai 1geh:ek kuykJınlı thhii) cn

çrık iıuıı lin en buluk muduluk-

tut

ir,§an

R€aiu
Ekdo'i§i
insanIar

çeVreSini
tIaha e-
mz, daha

giizel hale

8e t ir meyi
amaçlar,
Faaliyetleri
irşan ol-
İrEFn \ar-

hklann da

izranrn ol-

makla bif-

likte bun-

lır daha

çok inu-
nırı refrhı,

mutluluğu
ıe bekası

için 1zpılır, t]Eun teknkıi ıe w-
muşk eııerii kaynak]anrun kulla-

nılınasıru, biyoğik tanmı, alterna-

tif tıbbı, ıoplu ı4ıırncı[ğ, geri cki-

nüşümü aıaşunrlar ilg, Fhlı h2-

yzt alaün iizeıinde değil, ercilleş-

ıiıiJrn§ çeıre iizerindcdiı E<ono-

mik bururneüı, tekxı nıe*ezd an-

layşı elqıirirler, &l<ş açbn irı§an

merkezcidir, a],dm]anm§ ız çüar
argürnanüfız da}"üna

Doğ [mımaohğ
lrcillEtınlırrnuş 1a & çok z

eıci]leştiıi]m§ 1zhan halat ünlan-
ım korunmasıru uı.unur Kaynak

korumaolığ doğnn ekonomik

çlşnr çn korunmasını sarunur-

koı; Lu akırn d@nn ekonomik
ge\meden korunmasıru sawnur

Yaban halzı ün]annın korunma-

srrIa ıt iıısan nr*eıci çeııe meı
kezciliğin oluşmasında kaıkılan
vardır

tfuynnhıı Öz$ldEdmrc
Halıan hakJan hareketinin kök-

leri 1&19. }u4rllalda tupanlaıa
kaşı ppün zulmü engellemey:

çıfuuı dernckle rdiı BelJi halwıı
türlerirıın ahlıkvl ilgılc ıiıilı ol

duğunu
VarsaV-
müştür. Yc-

ni tlaııan
HakIarı
Harekeı ı

faydacılı-

ğ e]e aüf.

Avlanma-
yü, hay-

vanlar
üzerinde
deney ya-

pılmasını,

hayvan
çiftIikleri-
nin kurul-
maslnln
yasaklan-

maşIx sa-

r1,lnur,

kııe nıerkai]jk; inun rrıer-

kezcilik eğilimleri $derilın§ ve

e kolğik M.laırdaıı daha çok bilg-

lendiıilmş doğa korurnacüğ ola-

rak görülebilir Çaıe nıokezciler

&tn z gdıkenıli ulılan Muilkla-
nıı subk ünbnn ıok o]rm ei,li-

koiy,te kaş kaışa ka]mş bitki w
hawın tiirierinin, ekosistemlerin,

habitatlann korunmasıyla ilgileniı,

C,erck irüs"n tüfijnun geıelqje diğer

[irlerin gelecek kuşklannııı çıkaı-
bnıu g& dniiı* tuurbr ıc halis-

tik bir pıspkifi benimserleı

Biliırr, aknoğrye, bilimsel us-

ı,rlig, kuşku aıaı. İbrlerıre §hirn

üııxtx

ıifi§aAı,.üAış§t

ı



s
c§tiri anır. Khsik Llrral cktıntınıi.

nh ıırııımlannı .qurr:n ızılıı: \h-

rcrlıl degerJcrin ij2erin(lc luigu

ızalırkcn, posınııter1". drjcrlerin

urcnıdc ıurglı .u,ıl]ı] ]nst]] !qeı,

kıı.nağı olmaktaı çıku tlğı tek

.legcr kıım$ ı ılırıı;ı üıışiır

SoIDAN §AĞA BiR
İ,.ffiAN§r coRjş

\lckııust tlüıır:ı i4ıır4rıııüı ıılu-

1uınunıLıı Rrınesınsıa ve s,(rtl:Lsln-

(h or,;üV.ı ç]ğn tcknoğik ıc lıilim-

scl gclşnıt ler ıe uılırılı ,;ztıindc

kıırulan le]sefi \,c rrıjülizrk i]anç

sistenı]eri rlnemİ rol o1ııanışlar-

dıı
Modern tckııokiji !nsanlarıı

hcm Japcı lıcın yıkıo lğptsitejini

gelişıirmişıır Alnı zırıııırh invnırı
kendisini ılgılaşını dı değ§ıiı-
mişir. 'tel«n]oji; inunı doğ kaış-
sn& rerxlini gijçlij gdrrrıcsini ıe
özgü}tninı sağlamrştır, Öregin U-
rut, pusü, ırıatbaa iıısanırı ctlıa|et

karşısırıda gücünü afttır m\tıı:
Mekanisı dünp gön§ü (MGD)

özellikle galilcoı ncıvton fizjğine

dalanır. MDGrr a§l tğrrlini Iğ-

zantiran n,ıekanik doga anlayşırun

ıki önenıli temsilcisiıin gel\üıdğ
matematilGe] fi7ikıjı: ]vlode ] &8a
arülışı bu fiziğin cıren anlılışınırı
sonucudur.

Kope rnikos'ıııı (147l1l3) K-
lışürdğ günq ıiıerkczli evıtn sjs-

rcmi ik irısn, cvreıxleki nıeıkei
konumunu }itir nü, sor§uz uzy
bo$uğurü geiıip duran diğer

gezegenler gibi bir gczegendc

örcmsiz h( rh iizd olımlaı bir

ıaı,ik lulirıe gclm§tir

Bu apm, insanlanı diinlam

il\kin ııorrrııl algünnı bir 1ıı,ıılu-
ım sridisüne indiriı: Aynm, rirıe-

ne;rc. riırıel- rıesrıel, iç dünyad§

dünia aynmırun temelini olı4tu-

rur, D@ rjznelikten, insani özel-

liklerden urrnrrıen annnış olarzk
.5örülüı İrıun biıiırcil ohıııl asrl

!]cı!ı'jkljğn Fni doğııın ılışınrlı

kı]ır
Felscli ;1clişıicltt
Bacon: \Ij6]-I626l ''liil;ıı kuv-

!ettir üL}I kıtsuıda giidü o]ı-ıtı

ını hııllıı c8diıCi)ıfirk ıçıır inxc
ıııyı lıı,tıı cğır:k t,ıııuı lıiılg
,ıtıLııı giıc ılk,ililjiıi bilınck gı:

ıekıı: lııxıılın tQp ıız,.lıiıclc qjc-
ıııcııiık .ııiilıııuı. ııuıu sııtl«t ıc-
[ıh gcıiı,ıııeliJc kilıuııuık. ılinx,I

ıılıiiu ıliı,rüşıcrı iıııı ekj ıiuıtıı,ıı:ı

iıüsanıI] il(]lıı)csi0] \ı§lay,tcaktır'

Moderıı ıılim Iüir]!,\,.ıı:lıı}-ii i,(Jtıtc,

min kuıuı:usuclııı,

Descaües: Mekuüst ıİiinlıı gii.
disüniin l:e;iıı fclrcli ifadt,ıiıj ka-

zındımn Dcscancs'tıı iılırlcın ii-
rfenin kurılcı,ısıı ü,,]li]n i)L,saıır-

tcjlo 3 dii§ünccsi iırelc lu4ı
nndern iıçırııı r|uııııııunu lıelide-

ırnsi ba]omıııcian iııcınlidiiı
Ruh-ııatlde ikn ılili (ciiafum);

ınadde -rü, ohn tkı ıiiziiıı i,* kc-

sin aünJnusi iırsrı tlc4adiı, rulııı
cl,ı tıeıknot yzlııırı unsur luliııe
getirit

Hayıwlaruı l1suz nrxkjnelcr

clduğı 5öıiişti: Mücrn jnıııırı di-

8er canjılıu ir,4ı za',irrıc ıutu-

mufüdin i,,u 5ijr§ vrunılııtluı: O-
garık iırlıklaı, ([ıiiıi.hııııın) ıcı ve

l,ız dııyıu 1,et,:i:"giulen ıı;lsun
caırsız iıakiı,ıelı:ı, ı;lciuğuna gııt in-

sanJaııı 1ıptıklaı muanrelcltrdeıı
dokııı ıidani t«iiqiiı ik diıi,ırıılııı
gereksizdjl]

Bilginln pnuk l.ııilınıııı: |lilgi-
gi4 aıasntlaki tuğdnı kğıvı i\-
kin lıiliıırl bihi, cioğo,ı koıı[ol ct-

mk \E oncl2n pı:ulaıırrak içı bir

araçtıı lbga üıın lin hkiııı \t]

*hip olumcak şpliı; istatiğ şkh
ıarebileceği bü,iik bir makinedir

Taıırc eıraı aıü,yş
Aldnlannn Ceııinde (18 11

kuruınsailaşnış cl]nc ltırşı l;ir ilgi-

si7-lik haüta l]f diis,tınik vıyguxiıı
Bu riiiıqnle hik lıir tıkş açıı
€8emendir. Olaylı,ı, açkiııııı,ken
tan4a gcrclsinrn dtıplanru_

1& ıc 19, tı'tır ileıleırr kııram.
laıı1,lı dolur-lııı Gnİq i( lü] kı-

nuniı. llegcl ıniıı 1;eçiıdiui ışıııu
kı,ııını. \liıık ogıcıiın lıiçimleıı-

ıuı ılkcl,koııünal ıopluınlırı kcı
ııiini;mc tklı.iru gelişnai gprüşü

rt coııckıcı ıırçııı zı:kıııııı ılcrlc,

nıcsııc ıJişkiıı geliştircliği ıaıihsci

şııu. Bu likir cıı tıxkıın anlıııııı
((ı]d(Xeİ(lC huluıi "|ı[prnr] ııNı,
ıa stıııiıit,ceği lçır,nık];ııın ıkılıi,ı.
:ıı].ı ı]cdeıneıiin sıIıüı,sız olacıgi'.
'iırıııı tııgun hliın ıı: ıcknokıii ilc

rk6ıtiıı her şı is«ti$ kıd.t ılı-
|ıilir" uuvyıııııdır.

İıffi(A}ii$ rEstrnliN TE_

ME m.sEi soRl]§LARA L4§I
ffi ıe İıwıYeıi cı,ren :ıü.

ıışınuı bıışlıu iiallkleıinden biı,isi

rnun i\lOM'cu olrrıxsı(tı E}Tcniır

lenıcl ppı (4l2Iü omdü. h cv-

reır anlalr;ınıı bir ix§h ijzelliğ
ırrelianik olınöıdı. '}Io stireç ıle-

ğ$irilerrıez bir biçinırlc zorunlıı.

1alın cli.izenli bif sistendif. Bı L\.

rcn, nejnel bjr arerdir.'
Dcğ; inunın biğisinde n, duy-

gulanndaıı, duşüncesindcn lığıın-
sz cüüIzk \e kendi pıılanna gcic
işlcyişini sürtlüıüı Ncsrıel gcçck-
lik r_ılarak ikirrcil nitelikleıi içermcz.

Bu elroı antryış, ekoğik gö-

n§üıı eıren anial,şırıın ıaı }raqıı-

ciır
Mo<lern dürya gği§ünijn inçı-

nı nukinelqsüııliğ ıa cloğıclırı ko-

pamtgt ılcn surulmuşRlr lkrro 41-
rhı,ı MG, irsan ile doğ arasniı
uçurum 40gı dğ ile irıvni rle-

çrlcıin ikann 1rn okluğu lanay-
hı rulııı sı ıe pğ 8ti a}ımışıır
iüonizırı (nnddeci bidik) açsından

MC, irsaru ıe @1ı iıer ik§inin

th ıiğ iiıü ile i\klkriııi keserck.

birlıirine yaklaştını: İnsın dqğ

Çncle dzüınsenir \c do&rnn bi,

uzannsı o|ank betimleniı

iiğ ,fuııou; Atomsal anlalışın

mınuksa] sonucu 1öntemsel indir-

gemeciliktiı lüetğni§ göfı§i.in bil-

8ı aüüy§ı pngmati§ttiü: Blgi; ohy-

Ian derıetim ı.ltıııa alnıal doğvı
egerrnı olnnk §n bir arıEr. \t)
bilrrri ve teknomerke7.idir, İııxıJı-



ülgı l<a§ü1ştığ her ıının gibi çort
sorunlan da biin ıc tekıoloji §-
birliği ile çözümlenebiliı (teknoloji

saplanısı).

full E fux \loaern felsefe-

cb rü ıe b«lerı s ı,unu, 1a [bı-
cınes ile ikici urziı ıa rh lkb-
lr§ın 1zptığı birLi Llızdadır.

ikinci çi;zıım; inıuıı ruh ktlen
olır:\ ik§t kjlüp i!_\.1İ bütiln]ü-

ğünü tok erleılıeri tıe }ııdrn in-

san d@ kaşıüğııu en uç nokas-

rıa ka&r çümş, insaru do$run
dşırıa çkaımş, oğuieğer aynrru-

n korumuştur,

Büıci @jrr\ ideali* p & nnd-

deci olur. MG, tErırn hğrnı nnd-

ded oEuğundan rrıınizni benim-

seı [irci @irrE gdrc rü dlf t r

Fy üok tEf şy nnddedir, lıfadĞ-

ci birci pk]aıırda tedoiiniı, ahh-

l{n, e$ğiğin hğrrsz bir konusü
yoktuı

fkd ğjziirrd€ ruhsal t<ide te-

ınellendirilen -1rrnlr1, r{egerleı

duyguk rrndd€fıin devinimhi so
nuoıü orap glğn 8öl8e da],hr

ohıak girüiiı
ffft İk dİ ahlak arü}r-

ş görüebilir Beıı nrıkezci
rc insan ngtezci a}ük

Ben rrrcrkğd ah]2k bi-

reycidir. llerkesin kerdi g-

kanru ıE rylüğini en
yükseğe çıiaıacak şekilde
daıranmas gerekiğni sa-

vunurlar, Mam Smiıh'in
ekonomik insarı, Hob-

bes'un doğıl insaru bö},ie

birer bencidiı

lnöi için buna i;ın ıcrın dürya gö-

riisiinün 1zrıında inıı,ıa bu dcnç-

1i hızııula ıet«tk kzdıi güç uğ-

L4an eıkiıı ar,ıçIır ü 'geır:klidir,

llodcrn çığ& iıu araçJar bilin ıc
teknoloji ilc ckle cdilmrştir

İ'reni§ Btrjİ\p
riğin tğnelfuldfuiknd

Tek bi]si tlirü bıJnnsel biJğ oldu-

ğu (in yl4vı]ı1 anJaırıı ı,ela c$eıi
gbi sorunlar arılaıiı olzrak konu-

şulamapcağ Çn, mekanist doğa

bilimine bagJı pozitivist felsefenin

1apabileceği şey susmakır. lı&ı-

dern pczitjvİg ftlseftnin eük le
değeder konusundaki bu tunımu

herş$en önce aiük fe]seEsinin

göden dişnıesine, değer soruü-
n lq§sırıda ilgi§idige, pihilizqıe;

bilirrre, materplizrrn ıc olguhıb
bilgi}€ kuı^,etb rc §ffsz biı oo§.

küyh imıEn, sarntian şiiıden \t
dğer'romanük .saçmahklardan'
ü.d§un bıı tipin ortaya Alfin§m
yol açmştıı. Bu açdan hloldığıü
a}ılak aızşallaşır. Uaşlırrk i{e-

nende geneliikle bencil, hııslı ıt
ndi hz ıt çku pqirĞ koşan

birEin içek \,ı] aızu]ann hmini-
diı

Tdn ı iırrrı üİp Meka-

nist dijni? gdr§ıinde toplum da

atorrn-ı dedeı nıodeline gtire alg-

lanır. &ıerı ıe mganizmür 
' 
nasıl

atomjann ve biıarap gelmesiyle

dqsupna, tciplum da biıer adm

ünk görülen biıelierin biıarala

gelmesiyle oluşur. ih lrı€y aıcrn-

bı gti kerdi haşıu nm rc pJııız

başıııı' bir bi.itiirdi.ir Biıg&r Qplu-
mun terrpl yapı mşbıdır.

Yani rrıelğnist dürşa göri.i^şüne

8ore;
1) İrsanm doğ lçaşısneki cu-

cünü olaganiistii afirıan rcknolc

iik ge\meler
2) Kökleri }fujstipnlku olan;

Baon rc De§canes gbi düiiniiı-
ler araolığry4a nıodern diiqa grirü-

ştiniin Mşfuu ğğesi halirr gelen

doğ i.izerinde eçmenik fiki,

) Iıısarı ijael dğeıe
., sahip tek [ir ohıak s'ren,
'j,-J, herFı4n irısan çin olduğu-

. , nu ileri siir€fı rrü:ıktri ah-
'"',i1, , ]ak arüy§lan

4) il,laddi ihd«ır obnk
ağünan iledeme fiki

' 
Her ttiıttl ihhi giilen,

arüm w ijzsd d*eJhden
anndnlm§ rrpkanik evren

anlayışı bid€§eıek invnda
doğıra üğrş _ xiıiıiigen,
ulgs4 zlimce tutumurıa

pl agnş, bunun sorıııun-

Bn nni<ez- ' '
ci eük klasik ]iberzl2min

eüğ olınuştuı
Bacon 4in d@ıa ece -

rrıerı o]rrn dinrl prev Dş-
canes için. u}Bun amaç

nnddi ilerbrre fiki ile lçar

güdtisüne da}anzn kapia-

lizn de eldenirse nndern
Mulı irısaınn doğp lra4ı

tutumu anJaşübilir.

Doğrl derügeyl lmcat
ka&ı bir mhıiintn o]abil-

l & çevıe kibnmj§, @run
'dengesi bozulmuştuı hı
aüyşlar insan yaşamrun

anlamszlaşmasına, bütün-

lüğijnü yidrrrıesine, evren-

e }a]ıız lğ]rrn§m e yol

açmıştlr,

(C,ebcek uy& ekotojik

gij.i§ w rn§j tiı çwre tn-

rekei 1zzı 1tr abrzkr)

lı.

, , 
. . 

,, -,qı ,.-.__ ,
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GÜNDÜZYARASALAN
I.
Neyiz ii biz?
İ li rşrrılar7 görüniirıce güneşin,
Kapanz ıep eni ı göz İapa İ la nnı-
Çan değliz ii, iollanmız opi,
Ürpenni iarşılayalım doıai ışığ.
Gölgeler iısahnca piaı7z ortaya,
Açihiar, aydııhinr araüğmız,
Parlai hiıa ba lur gürü ıü göriiş üniiz.
Taılm ayı z a loca iaraıı lığ de len,

Tepelein arasındaı seçeı baişt-
Kiir olmuş qıitan gözleimiz.
Giindilz yras a la nyız bi z.
il.
Gecey i düş leiz ğı diizien,
Geceyieı de ğıdüzü -

Yi ti rebi lece i lein iz yi ti iti r
Oılardaı azaitayim- ama
azbiz, döneriz yeıifun
yitiımcden
yitirebihceileimizi
yitirenediileinize.
Yitirebildil, deiz;
Ama yalnızca birfiil çelini bu -

Tuxa ih ilara bağlanışız özgürlüğümüzü.
Giindüz y arasa lanyı z tiz.
I I,I.
S ağla m dı r düş üıee amel leimiz,
Arna altlanıda iist ıardır, soıra iım-
Danıız gerçi, sapasağlam, iahn
Taş ıa n duaa rlan mızla. di n di i
Ayaita; ama biraz su, bir sızııtı
Koldınr leme lleimizi lemn.
Duya n z yerçe i imi ni lemeı,
Ti treiz. S ımı iı, gergiı
Bağlar aardır
Diişüıceleimizi ayaita tıtan, ama
ya nme lsizse aneli
B,Utlİ ba bağlan
Bağloyaı
B'ağn?
Bağlaııısızeı bağlanz bağlanmızı.
Giindüz yrasa lanyız biz.
ru.
Yapaca ilanmız ııardır locamaı,
Kocamaı başanlar, yüce çağılara; ama,
Tutnadığmız ür eldedir ailımız,
Bir son selamda, biz aceledEieı göıdeileı-
Nedir li arelcmiz, tıiyedir li?
Canıı boşlıığan arayaı locaman



Peııaneler ğbi, ianat çrparı
Işığa ulaşnai için

Çırpıııan, camı iıracaimış gibi -
Düşmanımızdır oysa şıi bizin,
Kanatlanmızı yaian, iavaran -
Ara dığ mız-ışı l ta - ıedir ii ?
Işıitaı gılir ölünümüz.
Gündüz yarasalanyız biz.
V.

Hep bir dindii, diinıdüz düriisıliiiıiir duyduğumuz,
Ama bir iuşiu iurda iıaır lıvır iemirir iöileinizi -
Nasıl da iolaydır yalanlanmızı, uyduımalanmızı,
Nasıl da ralıat. Iç sızlaması ıedir bilmqiz;
Başedilemez gerçilerimiz hazırdır çüıiü lıep-
Kozasııda mışıl mrşıl İaıat taİıırr t rt lınrz,
Sindire sindire yaprailanmızda açnğ deliileri.
Ovüıürüz delii deşii, bölüi pörçüi
YEilliğmizle- yenniş bitniştir oysa
Büyüme ıoilalanmızı, su çeimez artıi
Köi uçlanmızı, ddiijlüp giıfiıişrir
Taç yapra ilanmız artıi.
Nasıl da yabana toqralian boş uııtmış taze fide bize.
Cün düz yaras a lany ız biz -

W.
Bir gtinei andığmıx yüzİ,
Taııır mıyız? - Tanır mıyız
Seadiğinizi, bilir niyiz ıeydi -

Sndii mi, seıiyor muyuz?
Yürüyüşü, saçııın dölülüşü -

Anımsar mıyız, anımsıyor muyuz?
Bir anıdan başio nedir ii snğniz?
C ündüz 7 ara sa laıyız biz.
vII.
Koy baynı omuzıma yine.
A ldı ım a, s d1 lenmeden ia k ıı
Düşünülmediiler, üliımediiler - bırai
Uıatulsan geideiiler, özlensin ileideliler - bırai
Yaısxın camda donui ışıi, usulca ışıldarien
Saba/ı, aydırlaıırieı uçup geçen yqillii.
Gel- uyuyahn güneş görürıüıce,
Aşııca tepeyi göz iamaştıncı ışıİ.
Uyana cağz nasılsa, diielmeden ışınlar,
Dümdüz, ailaşt ılc, olocai yeıideı bahşımız.
Ama şimdi- sanii sndah gibiyiz şimdi,
Soıii iaraıhita sezinledii aydııhğın başladığ yei -

Şindi iırdui sanii geceyi ğıdiizle,
Şindi iuııttui sanii güıdüzü gecEle -

Aydııhğın iaraıhğıda gönir gözleimiz.
Cündüz yarasa lanyız biz.

"-üx::A


