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ÖNSÖZ
Işığın değerini anlamak için kör olmaya, sesin değerini anlamak için sağır
olmaya, yürümenin değerini anlamak için kötürüm olmaya gerek yok. Sigara
içenler kanser olduklarında anlarlar yaptıkları hatayı; aşılanmaya karşı çıkanlar
ancak hastalandıklarında pişmanlık duyarlar; sağlamken kendilerini korumayanlar sonra üzülürler ama olan olmuştur bir kere. Kaybetmeden sağlığın değerini anlamıyor insanoğlu.
Yalnızca sağlığını değil, insanoğlu elindeki diğer değerlerini de kaybetmeden önemlerini anlayamıyor, aklı başına gelmiyor, nelere sahip olduğunu bilemiyor. Depremde evimiz yıkılıyor, değerini anlıyoruz; savaşta en yakınlarımızı
yitiriyoruz, ne kadar değerli olduklarını hatırlıyoruz; işimizi kaybediyoruz, çalışmanın yalnızca bir kazanç kapısı değil yaşamımızın bir parçası olduğunu fark
ediyoruz.
Peki, insanoğlunun sahip olduğu en değerli, hiç vazgeçilemez olan şey nedir?
Eminim, büyük çoğunluk bu soruya, canıdır, malıdır, ailesidir, işidir, sağlığıdır
gibi yanıtlar verecektir. Çünkü insanoğlu “ben” merkezli, yalnızca kendisinin
sahip olduklarının farkında; onları yitirmek istemiyor. Böyle olunca, asıl büyük
çerçeveyi, sahip olduğu en değerli şeyi göremiyor; onsuz yaşayamayacağının
farkında değil.
O şey, üzerinde yaşadığımız Dünyadır; soluduğumuz havadır; içtiğimiz sudur; bir parçası oluğumuz ve keyif aldığımız doğadır.
Doğa bozulursa, tahrip edilirse, Dünya yaşanamaz bir küre haline gelirse, insanoğlu yok olur. Ama insanoğlu yok olursa, Dünya dönmeye devam edecektir;
hatta daha mutlu bir şekilde. Çünkü Dünya insanoğlunun zulmünden çok çekiyor; ormanları yandıkça, suları kirlendikçe, okyanusları çöplüğe dönüştükçe,
buzulları eridikçe, atmosferi yok oldukça, toprağının altı üstüne geldikçe çok
canı yanıyor. Doğa, bu bozulmaları düzeltebilmek için kahramanca çabalıyor;
insanoğlu ile mücadele ediyor. Ama insanoğlu o kadar vurdumduymaz, o kadar
bencil, o kadar acımasız, geleceği görmekten, yaklaşan kıyameti sezebilmekten
o kadar aciz ki, doğa giderek daha fazla tahrip ediliyor, kirleniyor, barındırdığı
canlıları, güzelliklerini kaybediyor; bu duruma karşı koymakta zorlanıyor. Kendi başına bırakılsa kendini toparlayacak, tahrip olan kısımlarını onaracak, fakat
insanoğlu ona bu şansı vermiyor, Dünyayı ara vermeden ve giderek artan bir
hızla kirletmeye, bozmaya devam ediyor.
Bakmayın siz doğanın bu zor durumuna; çünkü sonunda kaybeden insanoğlu olacak. İnsanoğlu doğaya ettiklerinin cezasını sonunda görecek, bu mücade8
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leyi insanoğluna kahramanca karşı koyan doğa kazanacak; bu gidişle insanoğlu
yok olacak ya da Dünyayı terk edecek, Dünya huzura kavuşacak.
Yaklaşan bu son durdurulabilir mi? Geriye dönülebilir mi? İnsanoğlu doğayla barışabilir mi? Eskiden olduğu gibi bir arada mutlu bir şekilde yaşamaya
devam edebilirler mi?
Bu sorunun yanıtı “evet”. Ama bazı koşullara bağlı. Her şeyden önce, insanoğlunun durumun farkına varması gerekir. Şimdiye kadar doğaya yaptıklarını
görmesi, bilmesi, gözden geçirmesi, kavraması ve gelecekte kendisini nelerin
beklediğini anlayabilmesi gerekir. Ancak o zaman kendisine çeki düzen verecek, doğayla barışabilmenin çarelerini arayacak, bulacak ve uygulayacaktır.
Doğa ile insanoğlu arasındaki mücadelenin barışla sonlanması için birçok
bilim insanı, aktivist, çevre dostu kişi ve kuruluş çok değerli çabalar gösteriyor.
Bu çabalarda benim de tuzum olsun istedim. İşte bu kitap, doğanın başına gelenlerin bir bölümünü dahi olsa gözler önüne sermek, insanoğluna bunları geri
döndürmek için bir fener tutabilmek için derlendi.
Albert Einstein’ın dediği gibi: Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
Prof. Dr. Zafer Öztek
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CANLILAR VE ÇEVRE
Yeryüzündeki her canlının uyum içinde yaşayabildiği çevre koşulları farklıdır; karıncalar yer altındaki, balıklar sudaki, kuşlar gökyüzündeki çevre koşullarına uyum sağlamış canlılardır. İnsanların yaşayabilmeleri için, çevrelerinde hava, su ve besin maddelerinin bulunması zorunludur. İnsanlar, zekâları ile
kendilerini olumsuz çevre koşullarına uydurabilen ve çevreyi kendilerine uygun
duruma getirebilen canlılardır. Bunu yaparken çevreyi bozdukları ve tahrip ettikleri de olmaktadır. Bilinmelidir ki Dünya, sınırları olan küçük bir gezegendir;
kirlenebilir, kaynakları tükenebilir, canlıların yaşamasına elverişli olmaktan çıkabilir.
Canlıların çevreleri ile etkileşimini inceleyen bilim dalı “ekoloji”dir. Canlılarla çevreleri arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için gereken
en uygun (optimum) koşullara “ekolojik denge” denir. Ekoloji, bu koşulların
neler olduğunu ve bu dengenin nasıl korunabileceğini inceler. Bir bölgede bir
arada bulunan ve birbirlerini etkileyen canlı ve cansız çevre ögelerinin tümüne
“ekosistem” denir. Yeryüzünde toplam 12 – 118 milyon arasında canlı türü yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunların yalnızca 1.604.000 kadarı tanımlanmıştır.
Tanımlanan grupta 45.000 omurgalı hayvan vardır. İnsanoğlu da bu omurgalılardan birisidir. Yani, insanoğlu bu dünyayı milyonlarca canlı ile paylaşmaktadır.
Bu canlıların her biri yaşamak için hem dünyaya hem de birbirlerine muhtaçtır.
KAYNAKLARIMIZ
Dünyamız üç ana ögeden oluşur: Atmosfer (havaküre), hidrosfer (suküre)
ve litosfer (taşküre). Bu üç ortamda doğal olarak bulunan, insanlar tarafından
yapay olarak oluşturulmamış, canlı ve cansız kaynakların tümüne “doğal kaynaklar” denir. Toprak, doğal bitki örtüsü, akarsular, göller, denizler, madenler,
ormanlar gibi doğal kaynaklar, ülkelerin en önemli zenginlikleridir. Bir ülkenin
doğal kaynakları ne kadar bol ve temiz ise, o kadar şanslı ve zengin sayılırlar. O
nedenle, doğal kaynakların özenle korunması gerekir.
Doğal kaynaklar, yenilebilen ve yenilemeyen olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Bütün canlı varlıklar (hayvanlar ve bitkiler) yenilenebilen kaynaklar
grubuna girerler. Hayvanlar ve bitkiler, bir afetle karşılaşmadıkları ya da insanların tahriplerine uğramadıkları sürece, biyolojik üretim yoluyla kendilerini
yenilerler ve çoğalırlar. Besin kaynaklarının üretildiği toprak ve içtiğimiz su da
yenilebilen kaynaklardan sayılır.
Yenilemeyen kaynaklar ise, madenler, fosil yakıtlar gibi kullanıldıkça tükenen kaynaklardır. Bu kaynakların gereğinden fazla kullanılmamasına özen
gösterilmelidir. Kâğıt, demir, bakır, plastik gibi, bazı yenilemeyen maddeler
13

KAHRAMAN DOĞA İNSANA KARŞI

(kaynaklar), kullanıldıktan sonra artıkları toplanırsa, “geri kazanım” yöntemleriyle yeniden kullanıma kazandırılabilirler.
DOĞAL YAŞAM
Doğal yaşam kavramı, canlıların kendi aralarındaki ve canlılarla cansız çevre arasındaki ilişkileri kapsar. Bu ilişkilere “doğal denge” de denilmektedir.
Örneğin, balıkların planktonlar ile beslenmesi, kuşların balıkları yemesi, yırtıcı
hayvanların kuşları avlaması doğal dengenin ögeleridir. Azalan planktonlar, balıklar, kuşlar yeniden çoğalır; eğer, bir nedenle bu denge bozulursa, canlı türlerinin bazıları zarar görebilir, hatta yeryüzünden yok olabilirler.
Dünyanın en az 4.5 milyar yaşında olduğu, tek hücreli ilk canlıların bundan
2.5 milyar yıl, insanların ilk atalarının ise, 2.5 milyon yıl kadar önce ortaya çıktıkları tahmin ediliyor. İlk canlının oluşmasından buyana yaşamış, ancak günümüzde yaşamayan binlerce canlı türü vardır. Bunların bir kısmı doğal koşullara
uyum sağlayamadıkları için, bir kısmı ise, kitlesel olarak yok olmuşlardır. Ani
felaketler olarak nitelendirebileceğimiz bu olaylar sonucu yüzbinlerce canlı yok
olmuştur. Fosil kayıtlarından elde edilen bilgilere göre bu felaketler, sonuncusu
80 milyon yıl önce olmak üzere, son 500 milyon yılda 5 kez gerçekleşmiştir.
Bunlardan bir tanesinin ki bu olayda yok olanların arasında dinozorlar da vardır,
büyük bir göktaşının dünyaya çarpması sonucu yok oldukları düşünülmektedir.
Diğerlerinin ise iklim değişikliklerinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu yok
olmaları, ortaya yeni çıkan türler izlemiştir. Günümüzde ise, doğal dengeyi bozan ve türlerin yok olmasına neden olan faktörlerin başında insan gelmektedir.
Doğal koşullara uyum sağlayamadıkları için yok olan türlerle ilgili görüş
Charles Darwin’in “evrim kuramı”nın beş temel ilkesinden birisidir. Evrim kuramına göre; 1) Evrim tek başına ele alındığında, bir organizmanın soy hattının
zaman içerisinde değişimidir; 2) Türler ortak atalardan evrimleşir ve bütün türler tarihin derinliklerinde mutlaka ortak atalarda buluşur; 3) Evrimde sıçramalar
olmaz, bir özellik birdenbire var olmaz, bütün canlıların her bir özelliği, basit ve
ufak adımlardan geçerek evrimleşir (kademeli evrim); 4) Bir türün popülasyonu
içindeki özelliklerin (boy, renk vb) kuşaklar arasındaki değişimi evrim anlamına
gelmez, gelişimdir. Ancak, bir popülasyonun kuşaklar içerinde geçirdiği bütün
değişimler, evrimsel değişimle olmak zorundadır (popülasyon genetiği); 5) Her
kuşakta doğan yavruların özellikleri, ebeveynlerinden biraz farklıdır; bu özelliklerin bazıları bazı bireyler için dezavantaj olurken bazı diğer bireyler için hayatta kalma konusunda avantaj sağlayabilir (doğal seçilim – doğal seleksiyon).
Bu tür seçilim sonucu evrimleşen bütün özelliklere “adaptasyon” (uyum) denir.
Çevreye uyum sağlayanlar hayatta kalır, sağlayamayanlar yok olur.
14
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Canlı ne kadar ilkel ise ve hızlı çoğalıyorsa, kuşaklar boyu olan değişim
(evrim) de o kadar hızlı olur; karmaşık ve yavaş üreyen organizmalar için bu
durum tersidir. Söz gelimi, çok karmaşık bir organizma olan insan dahil memeliler aynı zamanda yavaş üredikleri için bu türlerdeki evrimleşme milyonlarca
yıl alır. Oysa bakteriler, virüsler gibi tek hücreli ilkel canlılar çok hızlı üredikleri
(çoğaldıkları) için bu türlerdeki değişim (mutasyon, evrimleşme) hızlıdır. Örneğin, salgın yapan bir virüs, değişime uğrayıp özelliklerinin bazılarını değiştirdiğinde (mutasyona uğradığında) ya daha zarar verici bir duruma gelip salgının
genişlemesine ve mücadele edilmesinin güçleşmesine neden olabilir, ya da bulaştırıcılığının azalması ve üreme hızının yavaşlaması şeklinde bir değişime uğrarsa yaşama uyum sağlayamaz ve yok olur; böylece salgın kendiliğinden söner.
İnsanın doğal yaşama olumsuz etkileri
İnsan dışındaki hemen bütün canlılar, doğanın verdiklerini toplayan ve bunlarla yetinen canlılardır. Bu nedenle, doğayı bozucu etkileri yok denecek kadar
azdır. Oysa insanoğlu, ilk çağlardan buyana, zekâsı sayesinde, doğanın verdiklerinden daha fazlasını üretmek ve doğal faktörleri kendi yararına kullanmak
için çabalamıştır.
Tarihin ilk dönemlerinde tıpkı diğer canlılar gibi “toplayıcılık” ile yetinen
insanlar, bitki yetiştirmeye başladıktan sonra, tarım alanları açmak amacıyla ormanları tahrip etmeye; ateşi bulduktan sonra, ağaçları kesip yakmaya; silahları
bulduktan sonra, gereğinden fazla avlanmaya başlamıştır. Başlangıçta, insanların sayısının azlığı nedeniyle, çevreye verdikleri zararlar göreceli olarak azdı
ve doğa, bu zararları giderebilecek önlemleri kendi dengesi içinde alabiliyordu.
Ancak, hastalıkların nedenlerinin ve tedavi yöntemlerinin bulunması, beslenme
koşullarının iyileştirilmesi ve diğer faktörler nedeniyle insan yaşamı uzamış ve
hızla çoğalmışlardır. Bir yandan insanların sayıları artarken, bir yandan da sanayileşme dönemine geçilmiştir. Sanayileşme ve bunu izleyen hızlı ve plansız
kentleşme dönemlerinde, insanoğlunun çevreye verdiği zararlar da artmıştır. Bu
dönemlerde, sanayi ve evsel atıklar ile havanın, denizlerin ve toprağın kirlenmeye başladığını görmekteyiz.
İnsanlar, bilinçsizce ve gereğinden fazla avlanarak birçok hayvan türünün
yok olmasına ya da sayılarının çok azalmasına yol açmışlardır. Bu hayvanların üredikleri yerlerin kirletilmesi ve aşırı ölçüde böcek öldürücülerin (ensektisitler) ve yapay gübrelerin kullanılması da bu olayı hızlandırmıştır. Örneğin,
insanlar bataklıkları kuruttukları için, buralarda üreyen böcekler yok olmuş, o
böceklerle beslenen balıklar, kurbağalar ve kuşlar o bölgelerden uzaklaşmış ya
da yok olmuşlardır. Ülkemizde, kuş cenneti olarak bilinen milli parklar böyle
bir sorunla karşı karşıyadır.
15
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Plansız kentleşme ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan atıklar denizleri kirlettiği için birçok balık türü yok olmuştur. Fosil yakıtların aşırı ve kontrolsüz
yakımı sonucunda hava kirliliği ortaya çıkmış, bunun sonucunda birçok bitki
türü yok olmuştur. Hava kirliliği insanların da ölmelerine yol açacak kadar ileri
boyutlara erişmiştir. Nükleer denemeler ve savaşlar nedeniyle çevre kirlenmiş,
kontrolsüz ve bilinçsiz sanayileşme sonucunda atmosferin doğal yapısı bozulmuş ve sera etkisi yapan gazların artması nedeniyle dünyamız giderek ısınmaya, buzullar erimeye, denizler yükselmeye başlamıştır. Ayrıca, havadaki kükürt
miktarının artması nedeniyle yer yer asit yağmurları olmakta, bu da, göl ve kara
ekosistemlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Özetle, bilinçsiz insanlar, ormanları yok ederek, hayvanları aşırı derecede
avlayıp öldürerek, denizleri, havayı ve toprağı kirleterek ve savaşlar sonucu
çevrelerine çok zarar vermişler, birçok bitki ve hayvan türünün yok olmasına
neden olmuşlardır. Bu zararların bazıları onarılabilecek düzeyde olmakla birlikte, bazıları artık onarılamayacak boyutlara erişmiştir.
Yok olan ve yok olma tehlikesi olan türler
İnsanların çevreye verdikleri zararlar sonucunda ve jeolojik devirlerde görülen ani iklim değişiklikleri gibi doğal faktörler nedeniyle, birçok bitki ve hayvan türü yok olmuştur; birçoğu da yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Yeryüzünde şimdiye kadar yaşamış olan türlerin yüzde 99’unun yok olduğu tahmin edilmektedir. Bunların çoğunu, arkeolojik ve palaentolojik kazılarda
elde edilen bulgulardan anlamaktayız. Bu tahmine göre, günümüzde var olan
türler, şimdiye kadar yaşamış olan türlerin yalnızca yüzde birini oluşturmaktadır. Zamanımızda, türlerin yok olma hızları geçmiş çağlardakinden çok daha
yüksektir. Yapılan araştırmalar, 11. ve 19. yüzyıllar arasında, insanlar tarafından
75 dolayındaki kuş ve memeli türünün yok edildiğini göstermiştir. Son yüzyıl
içinde ise, ortalama olarak her yıl bir türün yok olduğu tahmin edilmektedir.
Günümüzde, tüylü gergedan, Kaliforniya kartalı, kuzeydeniz fili, Tasmanya
keseli kurdu tamamen yok olmuştur. Madagaskar adasında yüz yıl kadar önce
12.000 dolayında olan bitki türü ve 190.000 dolayındaki hayvan türünün, en az
yarısının yok olduğu tahmin edilmektedir. Ekvator ormanlarının tahrip edilmesi
sonucunda, bu ormanlarda yaşamakta olan 10.000 dolayındaki bitki ve 200.000
dolayındaki hayvan türünden 50.000 kadarının yok olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde, 1.000 kadar hayvan türünün ve 25.000 dolayında bitki türünün
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya oldukları tahmin edilmektedir. Nesli tükenmekte olan türler, genellikle, yavaş üreyen ve uzun ömürlü olanlardır. Bunlar
arasında, Çin’de yaşayan pandalar, Afrika’da yaşayan beyaz gergedanlar ve
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timsahlar, Orta Asya’da yaşayan kar leoparları, balinalar, morslar, Akdeniz fokları, Sibirya kaplanları sayılabilir. Bitkiler arasında, kardelen çiçeği, çuha çiçeği
gibi türler de yok olma sınırına gelmişlerdir.
Türkiye’deki bitki ve hayvan türlerinin sayısı tam olarak bilinmemekle
birlikte, 9.000’in üzerinde bitki türü belirlenmiştir. Bu sayı, Avrupa kıtasında
12.000 olarak bulunmuştur. Yurdumuzda 120 memeli, 426 kuş, 83 sürüngen, 18
kurbağa türü olduğu bilinmektedir. Denizlerimizde 300’e yakın, tatlı sularımızda ise 100’ü aşkın balık türü yaşamaktadır. Ayrıca, ülkemizde, 80.000 dolayında
böcek türünün bulunduğu tahmin edilmektedir.
Ormanların bilinçsizce kesilmesi ya da yanarak yok olması, kaçak avlanma,
tarla açma, yerleşim ve sanayi alanlarının genişlemesi, aşırı ensektisit kullanımı, atıklarla çevrenin kirletilmesi gibi nedenler sonucunda, ülkemizde birçok
canlı türü yok olmuştur; birçoğu da yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Anadolu’da yaşayıp yok olan türler arasında Asya fili, yaban öküzü, yaban eşeği,
arslan, kaplan, çita, kunduz gibi hayvanlar sayılabilir.
Ülkemizde, 28 memeli ve 320 kuş türünün yaşamlarının tehlike altında olduğu açıklanmıştır. Bunlar arasında, alageyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, yaban
koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, Akdeniz foku, deniz kaplumbağası, kelaynak kuşu, sülün, yaz ördeği, keklik, akyanaklı kaz, ada martısı, tepeli pelikan,
yılan kartalı, saksağan gibi hayvanlar sayılabilir. Ayrıca, Ankara kedisi, Van kedisi, Kangal köpeği gibi hayvanların sayıları da oldukça azalmıştır.
Ülkemizde bazı bitki türleri de yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır.
Bunun temel nedeni, Anadolu’da yüzyıllardır yetiştirilmekte olan meyve ve
sebzelerin üretiminden vazgeçilerek, genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler ve
dış ülkelerden başka türler getirilerek yetiştirilmesidir. Örneğin, Osmanlı çileği,
Ankara armudu, Bursa şeftalisi, Anamur muzu gibi meyvelerin ekim alanları
çok azalmıştır. Buğday, arpa, pirinç, nohut türlerinde de benzer durum söz konusudur.
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GÜNEŞ SİSTEMİNDE YAŞANILABİLİR BÖLGE
Dünya, Güneş Sisteminin 8 gezegeninden Güneşe en yakın üçüncüsü; 4,5
milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor; yüzölçümü 510.100.000 km2, kütlesi
5,9722 x 1024 kg dir. Mars gezegeninden yaklaşık 10 kat, Ay’dan yaklaşık 81 kat
daha büyük; Jüpiter’den 318 kat, Uranüs’ten 15 kat küçüktür.
Dünya, Güneş Sistemi içinde “yaşanılır bölge”de yer almaktadır. Yaşanılır
bölge, bir gezegenin yıldızına (Güneş) olan uzaklığının, gezegenin yüzeyinde
sıvı su bulundurabilmesine olanak tanıdığı alandır. Demek ki, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunması yaşamın koşuludur. Evrende başka bir gezegende yaşam olabilmesi için sıvı su bulunması gerekir. Böyle bir gezegen var mı? Bunu
henüz kesin olarak bilmiyoruz.
2013 yılında astronomlar, Kepler verilerine dayanarak Güneş Sisteminin de
içinde olduğu Samanyolu Galaksisinde yaklaşık 40 milyar kadar Dünya boyutunda gök cismi olabileceğini hesapladılar. Bunlar içinde Güneş Sistemine en
yakın olanı yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta. Yani, en azından evrende Dünyamıza yakın bölgelerdeki sistemlerde ve gezegenlerde yaşam olabileceğine ya da
yaşam için gereken su bulunduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bir zamanlar Mars
gezegeninde su bulunduğuna işaret edebilecek bulgulara rastlandı, ama bu Mars
gezeninin halen yaşama uygun olduğunu göstermiyor. Olsa olsa, milyonlarca
yıl önce yaşamın var olduğu ihtimalini tartışmaya açıyor. Nitekim Mars gezegeni Güneş Sistemi içinde “yaşanılır bölge”nin en uzak sınırını oluşturuyor.
Jüpiter’in uydusu olan Europa, Güneş Sistemi içinde yaşam olasılığı olan bir
gök cismi. Yüzeyinin altında bütün uyduyu kaplayan devasa bir okyanus bulundurduğu düşünülüyor, ancak bu okyanus yüzeyin 10 ile 30 km altında yatıyor
ve ulaşılması imkânsız denilecek kadar güç. Bir diğer zorluk, Europa’nın okyanusu hiç Güneş ışığı alamıyor. Bu nedenle potansiyel yaşam için fotosentez
ihtimali de yok.

Güneş Sisteminde Yaşanılabilir Bölge
Kaynak: https://masivaturk.com/
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Dünya dışında yüzeyinde sıvı maddeler bulunan tek gök cismi Saturn gezegeninin uydusu Titan. Ayrıca yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydu
da Titan. Ancak, uydunun yüzeyindeki sıvı su değil; hidrokarbon ve sıvı metan.
O nedenle, Titan’ın barındırdığı nehirler, göller ve okyanuslar hidrokarbon ve
metandan oluşuyor. Titan’ın atmosferinin %98’i nitrojen, geri kalanı metan ve
etan gibi gazlardan oluşuyor. Bu nedenle bu uydu insanoğlu için öldürücü bir
atmosfere ve ortama sahip. Titan’da bulut ta var yağmur da. Ancak yağmur
bildiğimizden farklı olarak sıvı doğalgaz halinde. Mevsimlere ve rüzgârlara da
sahip olan Titan’da hava sıcaklıkları ise -180’lerde geziniyor; insanoğlu için hiç
te elverişli bir yer değil. Belki, etan gazına uyum sağlamış canlılara ev sahipliği
yapıyor olabilir.
Kısaca, yakın çevremizde insanoğlunun yaşayabileceği, soyunu sürdürebileceği ikinci bir dünya yok. Oysa, insanoğlu Dünyasını hoyratça kullanıyor,
onu tüketiyor, kendi kıyametini hazırlıyor. Bu tehlikeyi gören ünlü fizikçi ve
gökbilimci Stephan Hawkings, insanoğlundan umudunu kesmiş olmalı ki, NASA’nın bütün çalışmalarını Mars gezegenindeki yaşam üzerine yoğuşlatırması
gerektiğini ve insanların 100 yıl sonra Mars’ta yaşayacaklarını ileri sürmüştü.
NASA, Mars ile ilgili çalışmalarını sürdüredursun, bizler bilmeliyiz ki, başka dünya yok; Mars gezegenini yaşanılabilir yapmaktansa, yaşadımız Dünyayı
korumaktan başka akılcı bir çözüm yok.

Mars’tan Dünyanın görünüşü

Kaynak: https://www.anlamakdegisimdir.com/
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANIN KISA TARİHİ
Uzun süre ilk insanın Doğu Afrika beşiğinde ortaya çıktığına, buradan
dünyaya yayıldığına inanıldı. Günümüzde insanlığın tek bir yerde değil, Afrika’nın farklı bölgelerinde eşzamanlı olarak başladığı görüşü kabul ediliyor.
Hangi görüş doğru olursa olsun, bilinmesi gereken şey insan türünün gelişim sürecinin tek bir çizgi şeklinde değil, çeşitli yönlerde gelişip sürekli değişim içinde olduğudur. Milyonlarca yıl boyunca farklı insan türleri ortaya çıktı.
Bunlardan birkaçı bugünkü insanoğlunun atası oldu; diğer türler zaman içinde
yok oldu. İnsanların beyinleri gittikçe büyüyüp gelişti, zekaları arttı; insanlar
çevrelerini de kendine uydurmaya ve değiştirmeye başladı. Bu değişikliklerin
bazıları doğanın (ekosistemin) alyhine oldu.
Bilim insanları, insan olarak nitelendirilen ilk canlının “homo habilis” olduğunu söylüyor. Homo habilisin beyni günümüzdeki insanın yarısı kadarmış;
yalnızca basit taş aletler yapabilmiş. İşte, günümüzden 2,5 milyon yıl önce
Doğu Afrika’da yaşayan insanlar bunlardır.

Homo Habilis
Kaynak: THJ

Hemen eşzamanlı olarak ortaya çıkan diğer insan türü “homo erectus” (ayağa kalmış insan) oldu. Bu türdeki insan, öncekine göre daha akıllı ve yetenekliydi. Homo erectus bir milyon yıldan daha uzun süre var oldu. Beyin büyüklüğü neredeyse günümüzdeki insanın beynine yakındı. Ateşi buldu; el kaması
yaptı; barakalar inşa etti; fil ve gergedan gibi büyük hayvanları avlayabildi;
dünyanın diğer bölgelerine göç etti. Böylece ateşi ve barakaları Avrupa ve Asya
kıtalarına yaydı. Bu türdeki insanların 40.000 yıl önce tükendiğine inanılıyor.
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Homo Erectus
Kaynak: GLP

Günümüzden 700.000 yıl kadar önce yine Afrika’da yeni bir tür ortaya çıkmaya başladı. Bu türe “homo neandertal” adı verildi. Beyin büyüklüğü şimdiki insan türü kadardı; vücut yapıları hantal fakat güçlüydü. Homo neandertal
insanı homo erectustan sonra dünyaya yayılan ikinci insan türüdür. O dönemde
buz devri yaşanıyordu. Bu insanlar Avrupa’dan sonra Doğu Akdeniz’e ve Batı
Asya’ya yerleştiler.

Homo Neandertal
Kaynak: NG
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Günümüzden yaklaşık 120.000 yıl önce bizim türümüzün atası olan “homo
sapiens” Afrika’da ortaya çıktı. Homo sapiens, dünyaya yayılan üçüncü insan
türü oldu ve bu konuda önceki türlere göre daha başarılı oldu. Homo sapiens
türü 40.000 yıl önce doğudan batıya geçti; kendi yaptıkları kanolarla, sandallarla ve büyük bir cesaretle Asya ve Avusturalya arasındaki uzun yolu aşarak
buralara yerleşmeyi başardı. Bundan 15.000 – 30.000 yıl önce göç eden hayvan sürülerini izleyerek, Bering Boğazını bir köprü gibi kullanarak Sibirya’dan
Amerika’ya ulaştılar.

Homo Sapiens

Kaynak: https://bilimdili.com/arkeotarih/arkeoloji/homo-sapiens

İnsanların göçleri ve yayılmaları

Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spreading_homo_sapiens.svg#
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KONUŞAN, YAZAN, KENTLEŞEN, ÜRETEN, TÜKETEN ve
TAHRİP EDEN İNSAN
Yeryüzündeki canlılar içinde iletişimini kelimelerle, cümlelerle, konuşarak
ve yazarak yapabilen tek tür insandır. Öyle ki, insan toplulukları birbirlerinden
bağımsız olarak 3.000’den fazla dil geliştirdiler. Bunlardan bazıları yok oldu,
birçoğu halen kullanılıyor.
Dünyaya yayıldıkları ilk dönemlerde yalnızca basit aletlere sahiptiler. Günümüzden 2.5 milyon yıl önce başlayıp milattan önce 3.300 yıllarına kadar süren
taş devri, maden devri gibi adlarla bilinen dönemlerde yaklaşık 60.000 nesil
insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Bu dönemin sona ermesinden buyana ise yalnızca 180 nesil geçmiştir. İnsanlığın bugünkü düzeye erişmesinde kuşkusuz taş
devrinin çok katkısı oldu. O dönemlerde erkekler mızrakla, ciritle hayvan avlıyorlardı. İlk yay ve okun milattan 1000 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor. Hayvanların etlerini yiyor, postları ile örtünüyor, kemiklerinden araç-gereç yapıyor,
sinirleri ile dikiş dikiyorlardı. Vahşi hayvanları takip ederek sulak bölgeleri buluyor, av etlerini konakladıkları yerlere taşıyıp birlikte tüketiyorlardı.
Günümüzden 18.000 yıl önce bazı avcılık ve toplayıcılıkla yaşayan insanlar toplarken sakladıkları tohumların bir yıl sonra yeşerdiğini gördü. Bunların
topladıkları bitkilerin aynısı olduklarını fark edince tarım dönemine geçtiler.
Tarım döneminin başlaması ile birlikte yerleşik yaşam da başlamış oldu. Bunu
hayvanların evcilleştirilmesi izledi. Köyler oluşmaya, su kenarlarında tarım yapılabilen arazilerde yerleşim yerleri ortaya çıkmaya başladı. Zaman içinde ilk
su kanalları, barajlar inşa edildi, sulama başladı. Yaşamın bu yeni döneminde
nüfus artmaya başladı; köyler ve kentler krallıklara dönüştü; insan toplulukları kentlerini ve topraklarını diğer topluluklardan koruma ihtiyacı duymaya
başladı.
Derken, insanoğlu eski kıtalarda 7000 yıl, Sümerler döneminde ise 3.500 yıl
önce en anlamlı buluşunu yaptı, yazıyı geliştirdi. Yazı, bilginin yayılmasını
ve ticareti hızlandırdı, kent yönetimini kolaylaştırdı.
Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu kavimlerinden Lidyalılar ticarette bir
devrim yaparak ilk parayı kullanmaya başladı. Bu buluş, yalnızca ticareti değil, sanatı, bilimi, üretimi, topluluklar arasındaki ilişkileri etkiledi. Para bir güç
haline geldi.
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İnsanlar dünyanın keşfedilmeye açık bir zenginlik olduğunun
farkındaydı. Gözlemledikleri fakat açıklayamadıkları olayları tanrılar
ya da görünmeyen varlıklar tarafından gerçekleştirildiğine inanmaya
başladılar. Bilgiler ve gözlemler mantıklı bir sistem içinde birleştirilip
deneylerle kontrol edilmeye başlandı; yeni araç-gereçler geliştirildi. Bilim
olarak adlandırılan bu yöntem gelişmeyi daha da hızlandırdı.
İşte, insanoğlunun doğayı kontrol edebilme gücü böylece ortaya çıktı
ve inanılmaz biçimde hızla ilerledi. Bugün, insanlar doğanın sunduğu
koşullarla yetinerek, onun sundukları çevrede yaşamıyor; yaptığı icat ve keşiflerle doğayı kendinin arzuladığı ve biçimlendirdiği bir dünyada yaşıyor. İnsanın bu gücü hayret verici bir hızla gelişiyor. Artık, arabalarla, trenlerle, uçaklarla dünyanın bir köşesinden diğer köşesine çok kısa sürede gidebiliyoruz;
internet ve cep telefonları ile saniyeler içinde milyarlarca kişiye ulaşabiliyoruz;
her türlü bilgiyi akıl almaz bir hızla analiz ediyor ve saklıyoruz; bundan 100 yıl
önce hayal bile edilmeyen bir çağa erişmiş bulunuyoruz. Üstelik bu gelişmenin
nereye varacağı da belirsiz.
Madalyonun bir de diğer yüzü var: Bütün bu gelişmeler olurken, dünya hızla
kirleniyor tükeniyor. Gelişmeye paralel olarak nüfus patlaması yaşanıyor, sular azalıyor, dünya çoraklaşıyor, kuraklık, açlık, savaşlar yaşamı tehdit ediyor.
İnsanoğlu doğanın eserini yok ediyor. Bu gidişle, yeryüzündeki diğer canlıları yok varsayıp, doğayı kendi malı sanan, bitmek tükenmek bilmeyen hırsıyla
dünyanın altını da üstünü de kirleten ve bitiren “homo sapiens” de tıpkı önceki
insan türlerinin başına geldiği gibi yok olacak. Yeni bir insan türünün ortaya
çıkması için ne kadar zaman geçeceği bilinemez. Belki de homo sapiens türü
doğayı o kadar kirletecek ve kalıcı hasar bırakacak ki, yeni türün ortaya çıkışı
hayli zaman alacak.
Uzmanların tahminlerine göre Dünya nüfusu bir yıl içinde 1,75 gezegenin
sunabileceği kadar tüketim yapıyor. Bu rakam bir ortalama. Herkesin Almanya
gibi tüketmesi halinde ise üç Dünyaya ihtiyaç olacağı, herkesin ABD gibi harcaması halinde ise beş Dünyanın ancak bunu karşılayabileceği belirtiliyor.
Bu kötü sondan kurtulmanın bir yolu Dünyayı terk edip başka bir dünyaya,
belki de Mars’a gidip yerleşmek ve orayı tüketmeye başlamak. Diğer yol ise,
Dünya’da kalmak, hatalarımızdan ders alıp bu güzel gezegenin yaşanılır olmaktan çıkmasına engel olmak. Yani, aramızdaki savaşı bitirmek ve doğayla dost
olmak.
26

BÖLÜM 3

İNSANOĞLUNUN ETTİKLERİ

KAHRAMAN DOĞA İNSANA KARŞI

NÜKLEER KİRLENME
Hiroşima ve Nagasaki’ye atom bombası
Julius Robert Oppenheimer adını nasıl anmak gerekir? Atom bombasını geliştirip İkinci Dünya Savaşının bitmesine katkı yaptığı için minnetle mi anmalı,
yoksa yüzbinlerce kişinin ölümüne ve ülkeler arası nükleer silah yarışına yol
açtığı için nefretle mi?
Bilim dünyasının genel ilkesi, buluşların ve bilimsel çalışmalarının insanlık
yararına olmasıdır. Bazı buluşların, onu bulanın bütün iyi niyetine karşın insanoğluna zarar verecek şekillerde kullanıldığı da olmuştur. Bunların başında
dinamit gelir. Dinamiti bulan Alfred Nobel, bu pişmanlığını bir ölçüde hafifletebilmek için Nobel Ödüllerini ortaya atmıştı.
Yahudi kökenli bir fizik profesörü olan ABD’li Oppenheimer, Nobel gibi birisi değildi. Atom bombasını, sonuçlarını bilerek, hatta o sonuçları amaçlayarak
geliştirdi. Atom bombasını geliştirmek amacıyla yürütülen Manhattan Projesinin başkanlığını yaptı; 1942 yılında başlayıp üç yıl içinde Los Alamos Laboratuvarlarında geliştirdiği bombayı ilk kez 16 Temmuz 1945 tarihinde New
Mexico’daki Trinity tesislerinde patlattı. O günlerde “şimdi de dünyanın yok
edicisi oldum” demesi kayıtlara geçti.

J. Robert Oppenheimer
O sıralarda İkinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Savaşı
sona erdirmek için umutlarını bu bombaya bağlayan ABD Başkanı Truman bu
testi bizzat izledi ve denemenin üzerinden bir ay bile geçmeden 6 Ağustos 1945
tarihinde Japonya’nın Hiroşima kentine, 3 gün sonra da Kokura kentine atılması emrini verdi. Hiroşima’nın üzerinde 43 saniye süzülen bomba yere 600
metre kala patladı ve tarih değişti. Bundan 3 gün sonra havalanan başka bir
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uçak Kokura kentinin üzerine geldiğinde yoğun bir sis tabakası ile karşılaştı
ve hedefi görmekte zorlanınca ikinci hedefe Nagasaki’ye yöneldi. Hiroşima’ya
atılan uranyum temelli bombaya “küçük oğlan” (little boy), Nagasaki’ye atılan
polonyum temelli bombaya “şişko adam” (fat man) adı verilmişti. Yani, her iki
kent farklı türlerdeki atom bombalarının denemesinin yapıldığı kentler oldu.
Atom bombası aslında Almanya’ya atılacaktı, ama Almanya neredeyse teslim olmak üzere olduğu için bombalar Japonya’nın talihsizliği oldu. Kader Almanya’dan yanaydı. Aslında Japonya’nın da işi bitmişti; yakında teslim olacağı apaçık belliydi. Bu durumu Truman’a ifade ettiler, fakat Truman bombanın
patlatılması konusunda kararlıydı. Bu hem savaşı bitirecek, hem de ABD’in
üstünlüğünü ve Dünya liderliğini dost – düşman herkese gösterecekti. O nedenle, Dünyanın bir köşesini kirletmekte ve diğer köşelerinin de nükleer kirlenme
tehdidi altına girmesinde bir sakınca görmedi.

Tarihi değiştiren an: Hiroşima’ya atılan atom bombası (milliyet.com.tr)
Bombanın atıldığı gün Hiroşima’da 66.000 kişi öldü, 69.000 kişi yaralandı; Nagasaki’de ise 37,000 kişi yaşamını yitirdi, 40,000 kişi yaralandı. Hiroşima’da birkaç yıl içerisinde “radyasyonun ölümcül etkisinden” 140 bin insan
daha öldü. Hiroşima’nın suları, toprağı, havası ve insanları zehirlendi, binaların
yüzde 36’sı tamamen yok edildi. Atom bombasından önce Nagasaki’de 240.000
kişi yaşıyordu. 2007’de, Nagasaki belediyesinin resmî listesine göre, o an öldürülen ya da daha sonra atom bombasının etkisiyle ölenlerin toplam sayısı
143.124’e ulaşmıştı.
Oppenheimer, savaş sonrasında oluşturulan ABD Atom Enerjisi Komisyonunun Genel Danışma Komitesinin başkanı oldu. Bu pozisyonu, nükleer silah29
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ların yayılmasını önlemek, nükleer enerjinin uluslararası kontrolü ve Sovyetler
Birliği ile nükleer silahlanma yarışında lobi yapmak için kullandı. Ancak, bu
çabaların bir işe yaradığı söylenemez. Çünkü termonükleer bombanın bulunmasından sonra atom bombası taktik silahı oldu ve birçok ülke nükleer silaha
sahip olabilmek için amansız bir yarışa girişti. Soğuk savaş döneminde yalnızca
ABD’de 25 – 30 bin nükleer silah vardı. Bu sayı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF), Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği’nin dağılması gibi
nedenlerle neredeyse yarı oranında azaldı. 2019 yılında yayınlanan raporlara
göre 9 ülkede 13.865 nükleer savaş başlığı var.
Bütün umudumuz, tarihte karşılaştığımız insanlıktan çıkmış yöneticilerin
bir daha başa geçmemesidir. Aksi durumda gelecekte dünya “Maymunlar Cehennemi” filminde olduğu gibi insandan arınmış bir sona varabilir. Çünkü elde
mevcut olan nükleer silahlar insanlığın sonunu getirecek düzeyde. Bu miktara
yenileri de eklenecek gibi görünüyor.
Nükleer test alanları
Trinity – Her şeyin başladığı yer
Dünyanın atom bombası ile tanıştığı ve nükleer kirlenmenin başladığı yer
ABD New Mexico Eyaletininde Trinity bölgesidir. Atom bombalarına bir isim
verme geleneği de burada başlamıştı. İlk bombanın adı “Gadget” (Küçük alet;
Zımbırtı) idi. Onüç kiloluk bu plütonyum bombası patladığında 193 km uzaklıktaki binaların pencereleri havaya uçtu, ağaçlar yok oldu ve 600 metre çapında bir
ateş topu oluştu. Gadget bombasının tasarımı Nagasaki’ye atılan “şişko adam”ın
tasarımına çok benziyordu.

İlk atom bombası

Kaynak: https://tr.bcnsants.net/876-the-theoretical-physicists-behind-the-development-of-the-atomic-bomb
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Günümüzde Trinity test alanında bir anıt yükseliyor. İnsan, bu anıtın bir başarıyı mı temsil ettiğini yoksa doğanın düşmanı atom çağının başlatılması nedeniyle bir pişmanlık anıtı mı olduğunu düşünmeden edemiyor. Çünkü bu bölge
aradan geçen onca süreye karşın hala radyoaktif serpintilerin olması nedeniyle
halka kapalı. Yalnızca, anıt her yıl ilk atom bombasının patlatılmasını anmak
üzere nisan ayının ilk cumartesi günü ziyarete açılıyor.

Trinity sahası dikilitaş anıtı
Kaynak: Wikimedia
Marshall Adası
ABD, 1 Mart 1954 tarihinde Marshall Adaları’nın Bikini Atoll bölgesinde
Bravo Kalesinde bir nükleer test yaptı. Teste Proje 4.1 adı verilmişti ve temel
amacı radyoaktif serpintiye maruz kalan sakinler üzerinde bir tıbbi araştırma
yapmaktı. Adada yaşayanlar kobay olarak kullanılacaktı. Projenin 3 amacı vardı: (1) radyasyona maruz kalan insanlarda radyasyon hasarının şiddetini değerlendirmek, (2) gerekli bütün tıbbi bakımı sağlamak ve (3) insanlarda radyasyon
yaralanmaları hakkında bilimsel bir çalışma yapmak.
Testten sonraki ilk 10 yıl içinde, kadınlarda düşük yapma ve ölü doğum oranı iki katına çıktı; bölgedeki çocuklarda büyüme ve gelişime gerilikleri görüldü;
1974 yılında bölgedeki her üç çocuktan birinde tümör görüldü, çocuklarda tiroid kanserinden dolayı büyüme gerilikleri ortaya çıktı.
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ABD hükümeti 1970’lerin sonunda Marshall Adalarındaki nükleer atıkları
temizleme gayretine girişti. Yaklaşık 85 bin metreküp radyoaktif toprak, Runit
Adaları’na taşındı ve burada bir nükleer testten geriye kalan 100 metre genişliğindeki kratere dolduruldu. Kraterin kapağı 358 dev panelden oluşan bir kubbe
ile kapatıldı. Ancak bölge hala radyoaktif.

Marshall Adalarında Atom Denemesi
Kaynak: Wikimedia
1994 yılında bulunan belgeler Marshall Adalarındaki Nükleer testin 1953
yılında planlanmış olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Ama ABD hükümetine
göre bu bir kazaydı ve resmi kayıtlarda yüksek nükleer serpinti düzeyinin plan32
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lama sırasındaki bir yanlış hesaplamanın sonucu olduğu ve kasıtlı olmadığı yer
aldı.
Kayıtlarda ne yazılı olursa olsun, Marshall Adalarındaki nükleer test hükümetlerin, yöneticilerin ve insanoğlunun çevreyi kirletmek ve insanları öldürmek
pahasına neler yapabileceğinin kanıtıdır.
Güney Pasifik
Nükleer denemelerin başladığı 1940’lı yıllarda ABD Güney Pasifik bölgesini
test alanı olarak belirledi. Hangi hakla, kimin izniyle, kimleri bilgilendirerek,
kimlerin zarar göreceklerini hesaplayarak bu kararı aldığı bilinmez, ama Pasifik
Okyanusunun bu şirin bölgesindeki adalar ve atollerde 1946-1962 yılları arasında ABD yüzden fazla nükleer deneme yaptı, ezeli düşmanı Sovyetler Birliği’ne
gözdağı vermek için Dünyanın bu köşesini kirletmekten çekinmedi. Neyse ki, o
yıllarda bütün şiddeti ile devam eden soğuk savaş bir sıcak savaşa dönüşmedi
ve Japonya’dan sonra başka bir ülkeye atom bombası atılmasına gerek kalmadı;
Güney Pasifik bölgesi nükleer testleri hatırlatan acı bir anıt olarak kaldı.
Bölgedeki radyasyon kirliliğinden en fazla zarar görenler Marshall Adaları’nda yaşayanlar oldu. Bölgedeki tarihin en büyük nükleer serpintisi nedeniyle
ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle bölgede yaşayan halk, testlerin yapıldığı
yıllardan buyana ABD’den milyonlarca dolar yardım alıyor.
Marshall Adalarının Bikini Atolünde nükleer testin yapıldığı 1 Mart 1954
günü bölgede 23 kişilik mürettebatı ile “Deigo Fukuryū Maru “F/V Lucky Dragon 5” adlı bir Japon balıkçı teknesi orkinos avlamaktaydı. Aslında tekne, testin etkileyeceği alan olarak hesaplanan tehlikeli bölgenin dışında seyrediyordu,
fakat test tahmin edilenin iki katından daha güçlü oldu ve hava koşullarındaki
değişiklikler nedeniyle nükleer serpintiler Japon teknesine kadar ulaştı. Mürettebat tekneye dolan beyaz kül şeklindeki serpintileri torbalara doldurarak attılar,
ama toz zerrecikleri burunlarına, kulaklarına doldu, çıplak vücutlarına bulaştı.
Gemiciler külün bir kısmını ne olduğunu dönüşlerinde analiz ettirmek üzere keselerde sakladılar. Tokyo Üniversitesinde yapılan analizlerde bu küllerin stronsiyum-90, sezyum-137, selenyum-141 ve uranyum-237 olduğu anlaşıldı.
Testin yapıldığı tarihten sonraki birkaç hafta boyunca mürettebat akut radyasyon sendromu (ARS) geçirdi. ARS tedavi sırasında kişilere kan transfüzyonu yapıldı. Kişiler ikinci bir talihsizlik daha yaşadılar ve kendilerine kan
yoluyla yanlışlıkla hepatit enfeksiyonu bulaştı; hastalardan biri gelişen siroz
nedeniyle yaşamını yitirdi. Mürettebatın çoğu sonraki yıllarda ve erken yaşlarda çeşitli organ kanserleri nedeniyle yaşamlarını yitirdiler. Pek azı ileri yaşlara
kadar yaşadılar.
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Analiz sonuçları ABD için bir sürpriz oldu, çünkü nükleer test gizli yapılmıştı. ABD hükümeti serpintinin bileşimini ulusal güvenlik gerekçesiyle açıklamayı reddetti. Çünkü o tarihte Sovyetler Birliği henüz termonükleer evreleme konusunda başarı sağlayamamıştı ve açıklanacak bilgiler onların da atom
bombası geliştirmesine yardımcı olabilirdi. Gemicilerdeki deri yanıklarının
radyasyon nedeniyle değil mercan kireçlendiğinde oluşan kostik yanık kireçlerinin kimyasal hareketinden kaynaklandığını ileri sürdü. Başkan Eisenhower,
Daigo Fukuryū Maru’nun, bir Sovyet ajanının komutasındaki bir “kızıl casus
gemisi” olabileceğini söyledi. Ancak, daha sonraki gelişmeler sonucunda
hükümetler arasında yapılan anlaşma ile ABD Lewis Strauss’un Daigo Fukuryu Maru ve test sırasında bölgede bulunan diğer gemilerdeki mürettebat için
Japonya’ya 15.300.000 dolar tazminat ödedi. Orkinoslar kirlendiği için bir süre
bu balıkların ticareti yasaklandı. Bu olaylar sonrasında Japonya’da nükleer testler aleyhinde gösteriler başladı; 1990 yılında Tsukiji pazarına serpintilerden etkilenen orkinoslar için “Tuna Epitph” adlı bir taş anıt dikildi.
Nükleer denemelerin bittiği 1962 yılından sekiz yıl sonra, 1970 yılında ABD
bölgede bıraktığı radyoaktif kalıntıları temizlemeye başladı. Bölgedeki Runit
Adasında 111.000 metreküplük bir delik açıldı; nükleer atıklar bu deliğe dolduruldu ve deliğin üzeri 1,5 m kalınlığında ve 100.000 metrekare alanı kaplayan
büyük bir beton kubbe ile örtüldü. Görüntüsü nedeniyle bu yapıya “Kaktüs Kubbesi” adı verildi.

Kaktüs Kubbesi, Runit Adası

Kaynak: http://sonicbomb.com/albums/album61/runit.jpg
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Kaktüs kubbesi günümüzde de tehlike saçmaya devam ediyor. Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda nükleer
kalıntıların okyanusa döküleceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.
Novaya Zemlya
Novaya Zemlya adalarını pek çok kişi duymamış olabilir. İki adadan oluşan
bu bölge Rusya’nın kuzeyindeki Barent Denizinde, Kuzey Kutbuna yakın bir
yerdedir. Kuzey ve Güney adaları dar bir boğazla ayrılmıştır. Toplam yüzölçümü
90.650 km2 dir; yani Trakya’nın dört katı, Danimarka’nın 2.5 katı, Yeni Zelanda’nın üçte biri kadardır.
Sovyetler Birliği bu bölgeyi 1954 yılında nükleer test bölgesi olarak belirledi
ve 35 yıl boyunca 224 nükleer deneme yaptı. Bunlar arasında en bilineni ve ses
getireni 30 Ekim 1961 tarihinde patlattığı An602 Bombasıdır. Bomba resmi kayıtlarda An602 (Ürün 602) olmakla birlikte gayri resmi olarak “Çar Bombası”,
“Kuzkina Anne” olarak bilinir. ABD istihbarat örgütü CIA bombaya “Joe 111”
adını vermişti. Bu adlar arasında “Kuzkina Anne” nin ilginç bir öyküsü vardır.
Sovyetlerin o yıllardaki Prezidyum Başkanı Nikita Kruşçev bir toplantıda ABD
Başkan Yardımcısı Richard Nixon’a “sana Kuzkin’in annesini göstereceğiz”
demişti. Bunun Türkçe karşılığı, “Seni anandan doğduğuna pişman edeceğim”
demektir. İşte, soğuk savaş yıllarında devletler birbirine bu kadar düşman, liderler bu kadar öfkeliydi; gözleri hiçbir şeyi görmüyordu, Dünyanın kirlenmesi,
insanların yok olması, ekolojik dengenin bozulması umurlarında değildi.
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Çar Bombası (Ürün 602; An602; Kod adı Ivan) şimdiye kadar Dünyada patlatılan en güçlü hidrojen hava bombası, en güçlü nükleer silahtır; Hiroşima’ya
atılan bombadan 3000 kat daha güçlüdür. Deneme kimseye haber verilmeden
gizli yapıldı, ancak patlama sonrasında bütün dünya öğrendi. Bu denemeyi yaparak Sovyetler Birliği bütün dünyaya sahip olduğu kitle imha silahlarına sahip
olduğunu kanıtlamış oldu.
Bomba bir paraşütle atıldı ve yere 4.000 m kala patlatıldı. Patlama sonucunda yaklaşık 8.5 km genişliğinde ve 10.5 km yüksekliğe kadar erişen bir ateş
topu oluştu. Toplam yıkım gücü 35 km idi. Başka bir deyişle eğer bomba İstanbul üzerinde patlatılsaydı İstanbul ilinin tamamını, Londra üzerinde patlatılsaydı bütün İngiltere ve Galler’i, Belçika’yı ve Fransa’nın bir bölümünü yok ederdi
ve bu yalnızca bir denemeydi; Sovyetler Birliği neler yapabileceğini çok güçlü
bir şekilde göstermiş oluyordu.

Çar Bombasının oluşturduğu ateş topu

Kaynak: http://www.kilithaber.com/foto-galeri/

Bombayı atan uçakta bulunan ve patlamanın görgü tanığı olan kameraman
şöyle diyordu: “Uçağın altındaki ve uzaktaki bulutlar güçlü bir flaşla aydınlandı. Işık denizi kapağın altına yayıldı ve bulutlar bile parlamaya başladı ve
saydamlaştı. O anda, uçağımız iki bulut katmanı arasında ortaya çıktı ve aşağıda
boşlukta büyük bir parlak turuncu top ortaya çıkıyordu. Top Jüpiter gibi güçlü ve kibirliydi. Yavaş ve sessizce yukarı süzüldü... Bulutların kalın tabakasını
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kırıp büyümeye devam etti. Bütün Dünyayı içine çekiyor gibiydi. Gösteri fantastik, gerçek dışı, doğaüstüydü.”

Çar Bombası İstanbul ya da Londra üzerinde patlatılsaydı yıkacağı bölgeler
Kaynak: Hasan Balyemezler (karsacliadam.com)

Çar Bombasının patlaması 1000 km’den daha uzak yerlerde, Norveç’te,
Gröland’da ve Alaska’da gözlendi. Norveç ve Finlandiya’da camlar kırıldı.
Patlamanın nükleer mantarı 67 kilometre yüksekliğe kadar çıktı, bulut, patlama
alanından 800 km uzakta gözlemlendi. Patlama dalgası dünyayı üç kez dolaştı. Patlamadan kaynaklanan atmosferik basınç dalgası Yeni Zelanda’da üç kez
kaydedildi. Başta ABD ve diğer batılı ülkeler Sovyetleri kınadı. Sovyetler ise
kendi radyolarında patlamayla ilgili hiçbir bilgi vermedi, ama uluslararası düz37
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lemde ABD’yi kendisinin yaptığı denemeden on gün önce bir yeraltı denemesi
(Vison testi) yapmakla suçladı. Yani, ülkeler bütün çevresel ve insanlık değerlerini bir yana bırakarak birbirlerine “tencere dibim kara, seninki benden kara”
demeye devam ettiler.
2015 yılında yapılan ölçümlerde Novaya Zemlya buzullarında birikmiş olan
radyoaktivitenin komşu bölgelerdeki radyoaktiviteden yer yer 65 – 135 kat
daha fazla olduğunu gösterdi.
Nevada Ulusal Test Alanı
Nevada denildiğinde pek çok kişinin aklına kovboy filmlerinde geçit vermeyen, akbabaların havada uçuştuğu çöller ya da kumarhaneleri ile ünlü Las Vegas
kenti gelir. Las Vegas’tan 105 km kadar kuzeybatıya giderseniz ABD Enerji Bakanlığı tarafından yönetilen 3.500 km² lik Nye County askeri deneme alanına
(Nevada Ulusal Test Alanı) ulaşırsınız.

Bu alanda ilk deneme 27 Ocak 1951 tarihinde yapıldı. Bu testte 1 kiloton
TNT bombası patlatıldı. Bu ilk patlamadan başlayarak soğuk savaş boyunca
1992 yılına kadar 219’u atmosferik olmak üzere toplam 928 nükleer test yapıldı.
İlginç bir husus, bu testleri izlemek için bölgeye gelenlerin bir turistik faaliyet
oluşturmalarıydı. Las Vegas’ta “Miss Atom Bombası” güzellik yarışmaları düzenlendi.
Nevada test bölgesinde pervasızca yapılan yer üstü deneylerinde ortaya çıkan
nükleer serpintinin ciddi sonuçlar doğurduğu konusunda birçok iddia ve bilimsel
çalışma yapıldı. Arizona Üniversitesinden Keith Meyer, denemelerin yapıldığı
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yere yakın olan Arizona, Nevada ve Utah eyaletlerinde yaşayan nüfus üzerinde
atmosferik test etkileri inceledi. Beklentilerin aksine, serpintinin ölüm oranına
olan etkisinin test alanına yakın yerlerde değil, ülkenin iç kesimlerinde olduğu
anlaşıldı.

Test Alanı

Kaynak: Science (sciencemag.org)

Nevada bölgesinde yetişen ya da bu bölgeden geçirilip ABD içine götürülen
ve tüketilen gıdaların, özellikle süt ürünlerindeki radyoaktif bulaşmanın (Iodine-131) 1951 – 1973 yılları arasında milyonlarca kişinin radyoaktiviteye maruz kaldığı, radyoaktif izotopları metabolize ederek 395.000 ile 695.000 arasındaki kişinin ölümüne yol açtığı ileri sürüldü. İnekler, rüzgârların kirliliği test
alanlarından çok uzaklara taşıması nedeniyle büyük miktarlarda radyasyonlu
otlaklarda beslenmesi, böylece radyoaktif maddelerin ineklerin sütlerine geçmesi bu ölümlerin başlıca nedeni olarak görülüyordu. Araştırmalar radyoaktif
kirlenme nedeniyle ölenlerin sayısının Hiroşima ve Nagasaki’nin bombalanmasıyla ölenlerden daha fazla olduğunu gösteriyordu. ABD’deki testler 1963’ten
sonra yeraltına taşındı ama o zamana kadar Nevada Test Alanında 100 atmosferik test yapılmıştı.
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ABD’de 1953 atom denemesinden sonra Iodine -131 kalıntısı (Metre karede
miliküri) (Kaynak: Keith Meyers, Arizona Üniversitesi)

ABD’de süt ürünlerinde Nevada test alanından kaynaklı Iodine-131 radyasyon kalıntıları (Koyu bölgeler en fazla etkilenen bölgelerdir)
(Kaynak: Keith Meyers, Arizona Üniversitesi)

Sütteki Iodine-131 nedeniyle toplam ölümler / 1951-1973
(Kaynak: Keith Meyers, Arizona Üniversitesi)
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Semipalatinsk Test Sitesi
1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında Kazakistan bir gece aniden bağımsız bir devlet oldu. Gece bir Sovyet vatandaşı olarak yatıp sabah kalktıklarında bağımsız bir devletin vatandaşı olduklarını öğrenen Kazaklar şaşkınlık
içinde kaldılar. Kısa sürede toparlanan halk ve yöneticiler kendilerine geldikçe başka şeylere de şaşırdılar. Bunlardan birisi Semipalatinsk Test Bölgesinin
varlığı oldu. Meğer Sovyetler Birliği yıllardır bu bölgede nükleer denemeler
yapmaktaymış ama Kazak halkının bundan haberi yokmuş.
Semipalatinsk Test Sitesi, “poligon” olarak da bilinir. Kazakistan’ın
kuzeydoğusunda, Semipalatinsk (şimdiki adı Semey) kasabasının 150 km batısında Beyaz Nehir (Itriş Nehri) vadisinin güneyindeki 18.000 km2 lik bozkırda
yer alır. Sovyetler Birliği bu bölgede 1949 ile 1989 yılları arasında toplam 456
nükleer test (340 yeraltı ve 116 yerüstü) gerçekleştirdi. Bu testler gizli yapıldı. Son deneme 1989 yılında yapılmıştı. Aslında Sovyetler Birliği dağılmasaydı
denemelere devam edilebilirdi, ama Sovyetler zayıflayınca bölge ihmal edildi,
dağılmasından sonra ise sahipsiz kaldı. Bölgede kimlerin neler yaptığı, kimlerin
dolaştığı bilinmiyor. Kazak halkı, test alanının 1991 yılında kapatılmasından ve
Sovyetlerin dağılmasından sonra bölgede patlayan bombaların açtığı kraterleri görünce durumu anladı. Test bölgesi, 29 Ağustos 1991 tarihinde Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmen kapatıldı.
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Semipalatinsk’te gerçekleştirilen nükleer bir testin neden olduğu bir krater
Kaynak: wikimedia

ABD’nin Güney Pasifik Test Sahasının aksine, Semipalatinsk Test Alanı,
büyük yerleşim yerlerine göreceli olarak daha yakındır. Bölgede 200.000 kişi
yaşamaktadır ve bu kişiler denemeler konusunda bilgilendirilmemiştir. Durumun
anlaşılmasından sonra Kazakistan yönetimi ve bilim insanları nükleer testlerin
bölge halkı üzerindeki sağlık sonuçlarını ele almaya başladı. Bilim insanları
bölgede yüksek oranda görülen kanser oranlarını nükleer testlere bağlamaktadır.
Kazak, Rus ve Amerikalı bilim insanları 1996 ve 2012 yılları arasında ortaklaşa
olarak test bölgesindeki dağlarda atık plütonyumu açtıkları tünellere gömerek
güven altına almaya çalıştılar.
Cambridge Üniversitesinden bir grup araştırıcı Kazakistan’da yaşayan ve
Sovyetler tarafından 1949-1956 yılları arasında yapılan testlerle yayılan nükleer serpintilere maruz kalan kırk farklı aileden kan örnekleri aldı. Sonuç olarak
bu ailelerin bireylerinin yaklaşık yüzde 80 kadarında DNA bozukluğu saptandı.
Ailelerin çocuklarında mutasyon oranı normal popülasyona göre yüzde 50 daha
fazlaydı. Bu mutasyonların genetik ve kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırladığı bilinmektedir. Nitekim, prospektif çalışmalarla radyasyon maruziyeti
ile mide, yutak, akciğer ve karaciğer gibi organların katı (solid) tümörlerinin
görülmesi arasında korelasyon bulundu; rahim ağzı, böbrek, rektum ve pankreas
tümörlerinin istatistiksel olarak daha fazla görüldüğü kanıtlandı.
Günümüzde Dünyada güçlü bir anti-nükleer hareket yürümektedir. Bu hareketin aktif bir grubu “Nevada-Semipalatinsk” platformudur. UNESCO’nun da
desteğini alan Nevada – Semipalatinsk platformu çevre sorunlarıyla ilgilenen
küresel bir yapı haline geldi.
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Fransız Nükleer Denemeleri
Polinezya adaları denildiğinde akla güzel, sakin, huzurlu, güneş ve
kumsallarıyla insanı çeken, müzik ve dans diyarı bir cennet köşesi geliyor. İşin
aslı biraz farklı. Tahiti adasının da aralarında bulunduğu ve yüzlerce ada ve
atolden oluşan Fransız Polinezya’sında 1960 ile 1990 yılları arasında 30 yıl
süreyle nükleer testler yapıldı. Bu denemelerin kayıtları devlet sırrı olarak gizli
tutuldu. Fransız Ordusu gizliliği kaldırdıktan sonra yapılan incelemelerde ve
tanıklarla yapılan görüşmeler sonucunda durumun vahameti anlaşıldı. Fransız
Polinezya’sında 110.000’den fazla kişi testlerden etkilenmişti. Patlamaların en
olumsuz etkiye neden olanları 1966 – 1974 yılları arasında yapılmıştı. Maruroa
Atolü üzerinde 17 Temmuz 1974 günü yapılan denemede atom bulutu beklenenden daha fazla alanı etkiledi. Gizlilik kalktıktan sonra yapılan araştırmalarda
bölgedeki radyasyon serpintisinin Fransız Atom Enerjisi Komisyonu tarafından
2006 yılında açıklanan miktarın en az 10 katı kadar olduğu anlaşıldı. O dönemde bölgede 110.000 kişi yaşıyordu.

Fransız Polinezya’sı Atom Denemesi

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56336951
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Fransız Nükleer Kurbanlar Tazminat Komitesi, Tahiti’deki radyasyon zehirlenmesinden etkilenen çok sayıdaki kişiye tazminat ödenmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını açıklamıştı, ancak yapılan araştırmada yalnızca 63 Polinezyalıya tazminat ödendiği belirlendi.
Sonuç olarak, insanoğlu bir kez daha bölgede yaşayanların haberleri olmadan üzerlerinde atom denemesi yaptı, onların yaşamını hiçe saydı, çevreyi kirletti, yaptıklarını gizli tuttu; konu tazminata gelince, sembolik ve göstermelik
miktarlarla ayıbını örtmeye çalıştı.
Nükleer teknoloji yarışı
1939 yılında üç Macar fizikçi (Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner)
ABD’de yaşamakta olan Albert Einstein’i ziyaret ederek Alman bilim insanlarının atomun parçalamasını başlatabilecek olanaklara sahip olduğunu ve çok
yakında Hitler’in atom bombasına sahip olabileceğini söylediler. Bu konuda
ABD Başkanına bir mektup yazmasını Einstein’den isteyerek bunu engellemesini önerirdiler. Durumun ciddiyetini gören Einstein ABD Balkanı Frederick
Delano Roosevelt’e yazdığı mektupta Almanya’daki çalışmalardan söz etti, yakın gelecekte uranyum elementinin yeni bir enerji kaynağına dönüştürülebileceğini anlattı ve bu çalışmalar sonunda üretilecek bir bomba konusunda Başkanı
uyardı. Einstein mektubunda ABD’de yeterli uranyum olmadığını, fakat Kongo’da, Kanada’da ve Çekoslovakya’da bulunduğunu ekledi. Bu mektup üzerine
Roosevelt atom bombası çalışmalarını başlattı; ondan sonraki Başkan Truman
ise Robert Oppenheimer başkanlığındaki fizikçilerin geliştirdiği bombaları Hiroşima ve Nagasaki’ye atılması emrini verdi.
Böylece ülkeler arasında nükleer silahlanma yarışı başlamış oldu. Bu tarihten sonra 20. yüzyıl ülkelerin birkaç saat içerisinde, hatta daha kısa sürede insanoğlunun tümünü yok edebilecek nükleer silahları geliştirilmesi ve üretmesi ile
geçti. Tarihin hiçbir döneminde ülke liderleri bu kadar şiddet üretmemişlerdi,
uygarlık ve şiddet kavramları bu kadar yakın olmamışlardı.
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Yarışı başlatan ABD’nin ardından sahneye ilk çıkan ülke Sovyetler Birliği
oldu ve 1949 yılının Ağustos ayında ABD’nin nükleer tekeline son vererek ilk
atom denemesini yaptı. ABD bu girişime 1 Kasım 1952 tarihinde Büyük Okyanusta ilk hidrojen bombasını patlatarak karşılık verdi. Bomba, 160 km genişliğinde ve 40 km yüksekliğinde bir mantar bulutu oluşturdu; civar adalardaki bütün canlılar öldü. Bu denemeyi 1954 yılında ABD’nin Bikini Atolündeki testi,
Sovyetlerin 1955 yılındaki 1.6 megatonluk hidrojen bombası denemesi izledi.
ABD ve Sovyetler arasındaki karşılıklı test yarışı 1957 ve 1961 yıllarında sürdü. 1961 yılında Sovyetlerin Küba’ya nükleer bir çıkartma yapması sonrasında
Dünya bir nükleer savaşın eşiğine geldi. Moskova’nın geri adım atmasıyla tehlike yatıştı. Hatta 1963 yılında ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği atmosferde,
sualtında ve karada nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmayı imzaladılar. Bu
anlaşmaya bugüne kadar 100’den fazla ülke imza attı.
Ancak, nükleer yarış durmadı. 1964 yılında Çin ilk nükleer bombasını patlattı. 1966 yılında bir ABD bombardıman uçağı taşıdığı üç hidrojen bombası
ile birlikte İspanya körfezinde düştü; şans eseri bombalardan hiçbiri patlamadı,
fakat İspanya topraklarına radyasyon yayıldı.
ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği 1968 yılında bir anlaşma daha imzaladılar. Bu defa anlaşmaya ellerindeki nükleer teknolojiyi başka ülkelere vermeyecekleri hakkında bir madde eklediler. Anlaşmaya 186 ülke imza attı. Bu
anlaşmayı 1972 yılında imzalanan SALT (Strategic Arms Limitation Treaty)
Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması izledi. Bu anlaşmalar işe yaramamış olmalı ki, 1974 yılında Hindistan 10 – 15 tonluk ilk nükleer bombasını
Rajastan çölü altında patlattı.
1974 yılında ABD ve Sovyetler Birliği bir kez daha anlaştılar. Vladivostok
görüşmelerinde, nükleer silah cephanelerinin sınırlandırılmalarında görüş birliğine vardılar. Her iki taraf da 2.400’den fazla stratejik füzelerinin ve 1.300 den
fazla savaş başlığının bulundurulmaması yönünde anlaşırlar. Ancak, bu sözleşme ülkelerin denemelerine devam etmelerini engellemedi. Bu arada, 1979
yılında Pennsylvania yakınlarındaki Üç Mil Adalarında bulunan nükleer fabrikada, çekirdek erimesi sonucu etrafa radyasyon sızıntısı oldu. Aynı yıl, ABD
Başkanı Ronald Reagan, yıldız savaşları olarak da bilinen stratejik savunma
üstünlüğünü yani, uzaydan gelebilecek olan saldırılara karşı, uydu yardımı ile
savaş başlıkları hedefini uzayda imha etme sistemini açıkladı.
1980’li ve 1990’lı yıllar yeni anlaşmaların imzalanmalarıyla geçti. Bu arada, nükleer genişleme programı yürüttüğünden kuşkulanılan Kuzey Kore, önce
1993 yılında Nükleer Silahları sınırlandırma antlaşması görüşmelerinden çekildiklerini duyurdu, daha sonra vazgeçti ve görüşmelere tekrar katılma kararı
aldı. Nükleer santral yerine iki adet hidroelektrik santralı yapma kararı aldı.
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Çin nükleer denemelerine 1995 yılında da devam etti. Buna karşın, ABD
nükleer silah denemelerine tamamıyla son verdiğini açıkladı. Öte yandan, 1995
yılında uluslararası protesto ve tepkilere karşın, Fransa Güney Pasifik’te nükleer
silah denemelerini sürdürdü.
Bunu izleyen yıl, 1996’da Birleşmiş Milletler, laboratuvar denemeleri dışındaki nükleer denemeleri yasaklayan Kapsamlı Deneme Yasağı Antlaşmasını
onayladı, fakat Hindistan antlaşmayı kabul etmedi. Pakistan da Hindistan imzalamadıkça antlaşmayı imzalamayacağını açıkladı. Nitekim 1998 yılında Hindistan beş adet deneme gerçekleştirdi. Birkaç gün sonra Pakistan karşılık verdi
ve kendine özgü nükleer dizisini patlattı. Hindistan buna kendi denemeleriyle
karşılık verdi.
Bu arada Kuzey Kore gizlice nükleer denemeler yapmaktaymış, 2002 yılında bu durum açığa çıktı. 2004 yılında Rusya devlet başkanı Putin nükleer yarışa
devam ettiğini gösterircesine kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı bir bomba yaptıklarını iddia etti. Bunun oksijen bombası olduğu tahmin edildi. ABD
Başkanı Barack Obama ve Rusya Başkanı Dimitry Medvedev stratejik nükleer
füzelerin ve yerleşik savaş başlıklarının sayısını yüzde 50 oranında azaltan bir
anlaşmayı imzaladılar.
Nükleer silahlara sahip olan ülke sayısı 2019 yılı itibariyle dokuza erişti.
Bu ülkelerin elinde 14.555 nükleer başlık var. Birleşmiş Milletlere göre ABD,
Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore
2019 yılında nükleer silahlanma için 72.9 milyar dolar harcama yaptılar. Bu
miktar bir önceki yıla göre 7.1 milyar dolar daha fazlaydı. Bu artış, nükleer silahsızlanma konusundaki umutları kırmaktadır. Günümüzde var olan teknoloji
nükleer silahlanma konusunda ne kadar ürkütücü bir geleceğin bizleri beklediğini göstermektedir. Çin, elindeki nükleer silah stoğunu gelecek on yılda iki
katına çıkartacağını açıkladı. Bu silahlara sahip ülke yöneticileri silahlanmayı
ulusal güvenlikleri adına yaptıklarını söylerken nükleer silahların ne kadar insan kaybına yol açacağını umursamadıkları görülmektedir.
Diğer yandan, 7 Temmuz 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler yeni bir anlaşma olan “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı (the UN Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons-TPNW) kabul etti. Antlaşma 50 ülke tarafından
imzalandı ve 22 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği BM tarafından açıklandı. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Antlaşmaya imza atan ülkeler hiçbir koşul
altında nükleer silah geliştirmeyecekleri, test yapmayacakları, üretmeyecekleri, bulundurmayacakları ve satın almayacaklarını taahhüt ediyor. Antlaşmanın
imzalanmasındaki başarısı nedeniyle Uluslararası Nükleer Silahları Yasaklama Kampanyası (ICAN) 2017 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüş46
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tü. Söz konusu antlaşmanın nükleer silahsızlanma konusuna yardımcı olacağı
konusunda kuşkular sürüyor, çünkü o tarihteki ABD Başkanı Donald Trump
henüz anlaşmanın mürekkebi kurumadan silah başlıklarının modernleştirilmesi
için 2021 yılı bütçesinde 44.5 milyar dolar talep etmişti.

Kaynak: ICAN (https://www.icanw.org)

Nükleer Santrallar ve Kazalar
Nükleer Santraller
Nükleer enerjinin tarihçesi 1789 yılında Heinrich Klaproth’un uranyum elementini bulması ile başlar. Sonraki yıllarda Wilhelm Conrad Röntgen’in 1895
yılında X-ışınlarını keşfetmesi, 1896 yılında Henri Becquerel’in radyoaktiviteyi
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bulması, Madam Curie ve Pierre Curie’nin radyoaktivite alanındaki katkıları,
Ernst Rutherford’un atomun çekirdeğini ve bunun etrafında dönen elektronları
tanımlamaları nükleer enerji ile ilgili çalışmaların tohumları oldu. Albert Einstein, 1905 yılında fisyon ve füzyon sonucunda açığa güçlü bir enerji çıkabileceğini öngörmüştü. Bu öngörü 1930 yılında Otto Hahn ve başka bilim insanları
tarafından deneysel olarak doğrulandı. Böylece nükleer enerji konusundaki ilk
adımlar atılmış oldu. Dünyada ilk nükleer enerji santrali 1942 yılında Enrico
Fermi tarafından yürütülen bir proje sonucunda ABD’nin Chicago kenti yakınlarında kuruldu.
Dünyada 2019 yılı itibariyle 31 ülkede işletilmekte olan 454, 17 ülkede yapım halinde 55 nükleer enerji santralı vardır. Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 yıl içinde kurulacak ve işletilmeye başlanacak 10 ve 15-30 yıl
içinde işletmeye alınacak 113 reaktör bulunmaktadır. Kısacası, bir yandan yeni
nükleer santralların yapılmaması, var olanların kapatılması konusunda girişimler sürerken, gerçek olan şey bu santralların sayıların artmakta olduğudur.
Nükleer Santralların Dağılımı (2017)

Kaynak: cografyaharita.com

Nükleer santrallerin her birinde bir ya da daha fazla sayıdaki nükleer reaktör
yakıt olarak radyoaktif uranyum kullanır. Santrallarda elektrik üretilirken türbinlerde yüksek ısı oluşur. Türbinlerin soğutulması için santraller deniz ya da
akarsu kenarlarına yapılır ve bu kaynaklardan sağlanan su kullanılır. Soğutma
amacıyla kullanılan su ısınıp yeniden denize ya da nehre akıtılınca bu su kaynakları ısınır; ısınan deniz ya da nehir suyunda biyolojik yaşam sona erer.
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Radyoaktif maddeler sağlığa ve çevreye zarar verebilecek maddeler olduğu için bu santrallerde diğer santrallerden farklı ve sıkı güvenlik önlemlerinin
alınmasını gerektirir. Bu sistemlerden birisi “reaktörü koruma”, diğeri “engelleme” sistemleridir. Reaktörü koruma hemen nükleer reaksiyonu sonlandırmak
için tasarlanmıştır. Zincirleme tepkimeyi kırarak, ısı kaynağını ortadan kaldırır.
Engelleme sistemi ise bir tür zırhlama yöntemidir ve çevreye radyoaktif madde
salınımını önlemek için tasarlanmıştır. Bazı engelleme sistemleri şunlardır:
a. Yakıt kaplama: Nükleer yakıt etrafına yerleştirilen bir tür koruma tabakasıdır ve reaktör soğutma devresi boyunca yakıtı korozyondan korumak için
tasarlanmıştır.
b. Reaktör kabı: Nükleer yakıt etrafındaki ilk koruyucu katmandır; genellikle bir nükleer reaksiyon sırasında salınan radyasyonun çoğunu yakalamak
için yüksek basınçlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
c. Birincil çevreleme: Genellikle reaktör kabını içeren büyük bir metal
ve beton yapıdan oluşur; sızıntı ve güçlü iç basınçlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
d. İkincil çevreleme: Bazı santrallerde, birincil çevreleme sistemini çevreleyen ikincil çevreleme sistemi vardır. Türbin dahil buhar sistemlerinin çoğu,
radyoaktif malzemeleri içerdiğinden bu sistem çok yaygındır.
e. Çekirdek Alıcı: Çevreleme sistemleri ve reaktörün beton zemini genellikle yüksek derecedeki sıcaklığa dayanabilir. Bununla birlikte, tam erime
durumunda, yakıt büyük olasılıkla binanın beton zeminine zarar verip çekirdek
betonu eritebileceği endişesiyle radyasyonu daha iyi bir şekilde tutacak olan ek
bir “çekirdek tutucu “ geliştirilmiştir.
Alınan pek çok önleme karşın şimdiye kadar nükleer santrallarda çok sayıda radyasyon kazaları oldu. İlk santral kazası 1957 yılında Rusya’daki Mayak Nükleer Santralinde görüldü. Bu kazaların yol açtığı zararları ölçebilmek
için tıpkı depremlerin Richter ölçeği ile değerlendirilmesine benzer bir şekilde
“Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği” (International Nuclear and
Radiological Events Sclale – INES) ile sınıflandırılmaya başlandı. INES derecelendirmesinde en yüksek değer 7’dir ve her derece bir öncekinden 10 kat daha
fazla tahribat yapmaktadır. Bu derecelendirmeye göre 4, 5, 6 ve 7. düzeydeki
kazalar nadir, fakat şiddetli zarar veren kazalardır; daha düşük düzeydekiler ise
rutin radyasyon kullanımı sırasında oluşan küçük kazaları tanımlar.
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Kaynak: https://www.haberturk.com/dunya/haber/611217-nukleer-santralsiz-kaza

Türkiye’de nükleer enerji santralları kurulması Atom Enerjisi Kurumunun
kurulduğu 1956 yılından buyana gündemdedir. İki adet santralin yapılması
1968 yılında kabul edilen 3. Kalkınma Planında yer alıyordu. Ancak, bu yatırımlar bugüne kadar gerçekleşmedi. Ta ki, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye
ile Rusya arasında Mersin iline bağlı Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç
Santralinin inşa edilmesi konusunda bir sözleşmenin imzalanmasına kadar. İnşaatın temeli Nisan 2015’te atıldı. 15 Haziran 2017 tarihinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK), AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye 15.06.2066 tarihine kadar (49 yıl) geçerli elektrik üretim lisansını verdi. Akkuyu nükleer güç
santrali toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli dört güç ünitesi içermektedir.
İnşaat tamamlandıktan sonra yılda 35 milyar kWh elektrik üretmesi ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması beklenmektedir. Akkuyu Santralinden sonra Sinop yakınlarında ikinci bir nükleer enerji santralinin
yapımı planlanmaktadır.
Ülkemizde nükleer enerji santrallarının yapılmasını şiddetle savunanlar
olduğu kadar bunun tam aksini savunan gruplar da vardır. Yapımını savunanlar
gerekçe olarak ülkenin enerji açığını kapatmanın en iyi yolunun bu olduğunu,
nükleer santrallerin termik santrallerin aksine atmosfere CO2 salmayacakları için çevre dostu olduğunu ileri sürüyorlar. Savunucular ayrıca, Türkiye’nin
nükleer teknolojiye sahip olması gerektiğini ve böylece belki de bir gün nükleer
silahlara da sahip olabilmenin yolunun açılacağını söylüyorlar.
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Nükleer santrallere karşı duranlar ise, bu santrallerden doğacak sağlık ve
çevresel risklerin kontrolünün çok zor olduğunu, en küçük bir ihmalde geriye
dönülmez zararlar vereceğini ileri sürüyorlar ve bu konuda dünyada yaşanmış
çok sayıdaki nükleer kazayı örnek gösteriyorlar. Bu görüşü savunanlar, nükleer
enerji yerine Güneş, rüzgâr, dalga ve termal enerji kaynaklarına yönelmemiz
gerektiğini söylüyorlar.
Nükleer enerji santrallerine karşı çıkan gruplardan birisi Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliğidir. Çevre Mühendisleri Odası Türkiye’de Sinop ve Akkuyu nükleer santrallerde olası bir kazanın etkileri konusunda yaptığı araştırmada ilginç değerlendirmelerde bulundu. Bu araştırmaya göre, her iki noktada da
kaza olması durumunda radyoaktif serpintiler 20 milyondan fazla nüfusun yaşadığı 300 kilometrelik çevrede etkili olacak. Sinop’ta kaza olması durumunda
Ankara ve İstanbul da etkilenme riski taşıyor. Akkuyu santralinde kaza olması
durumunda ise bütün Akdeniz Bölgesinin yanı sıra Konya’nın da bundan etkileneceği tahmin ediliyor.
Sinop ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrallerinin tehdit oluşturduğu bölge

Kaynak: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (cmo.org.tr)
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Çevre Mühendisleri Odası yaptığı bu araştırma sonucunda şöyle bir öneride
bulunuyor: Ermenistan ve Bulgaristan’da sınıra yakın bulunan nükleer santraller de büyük tehlike arz etmektedir. Türkiye’ye nükleer santral inşa etmek
yerine, bu santrallerin kapatılması için uluslararası girişimde bulunulması gerekir. Nükleer santrallerin Türkiye üzerindeki tehditleri konusunda çok önemli
bir örnek ülkemize 1000 km uzaktaki Çernobil Santrali faciasıdır. Bu kadar
uzak bir santral ülkemizi etkileyebiliyorsa, daha yakındaki Bulgaristan ve
Ermenistan’daki santraller daha büyük tehditler oluşturmaktadır.

Türkiye’yi tehdit eden nükleer santraller

Kaynak: http://mapcruzin.blogspot.com.tr/2011/03/maps-of-nuclear-reactor-powerplants-of.html

Mayak Nükleer Kazası
Şimdiye kadar meydana gelen nükleer santral kazalarının en gizli olanıdır.
Hatta 1970’li yılların sonuna kadar Rusya’nın Ural Dağlarının eteğindeki Kyshtym (Kiştim) kenti yakınlarında bulunan Mayak Nükleer Santralının varlığından bile kimse haberdar değildi. Mayak santralinde 29 Eylül 1957 tarihinde
ısı tankında suyun buharlaşması nedeniyle su nitrat ve asetat birikmesine yol
açtı. Bu maddelerin hava ile teması sonucu kimyasal bir patlama oldu. Patlama
sonucunda çevreye 80 ton radyoaktif kimyasal atık yayıldı.
Mayak patlaması ile ilgili en ilginç olan, bu kazanın ancak 20 yıl sonra bir
bilim insanının açıklamaları sonrası anlaşılmasıdır. O zamanlar Sovyetler Birliği yaşananları gizlemeyi tercih etmişti. Gerçi, ABD Hükümeti Rusya’da radyasyon artışı olduğunu fark etmiş, fakat bu artışı nükleer denemelere yormuştu.
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Kendisi de bu tür denemeler yaptığı için ABD olayın üzerine fazla gitmedi,
sessiz kalmayı tercih etti.
Tarihteki ilk nükleer santral kazası olmakla birlikte Mayak Nükleer Santralindeki patlama hakkında bugün bile yeterli bilgi yoktur. Nükleer kazada kaç
kişinin etkilendiği, kaç kişinin öldüğü, çevrede yaşayanların tahliye edilip edilmediği gibi konular hakkında ne yazık ki hiçbir resmi kayıt ve bilgi bulunmamaktadır. Böyle olunca, bölgede yaşadığı halde mevcut tehlike hakkında bilgisi
olmayan nüfusta hayli etkili olduğunu tahmin etmek güç değildir.
Windscale Nükleer Çekirdeğinde Tutuşma
İkinci Dünya Savaşı döneminde Almaya atom bombası yapma girişiminde
bulunmuştu. Bunun üzerine ABD daha erken davranıp atom bombasını
geliştirmiş ve Japonya’nın iki kentine atarak savaşın sonlanmasını hızlandırmıştı.
O dönemlerde Birleşik Krallık Hükümeti de atom bombası yapma projesi
çerçevesinde İngiltere’nin Cumberland yöresinde Windscale Nükleer tesisini
inşa etti.
Bu tesisin birinci ünitesinde 10 Ekim 1957 tarihinde yangın çıktı. Yangın
3 gün boyunca söndürülemedi; radyasyon serpintileri Avrupa’ya yayıldı. Hükümet bölgede yaşayanların tahliyesine gerek olmadığını açıklamakla birlikte
tesisin etrafındaki 500 kilometrelik bir bölgede yetiştirilen tarım ürünleri imha
edildi. Etkilenen kişi sayısı hakkında ayrıntılı kayıtlar olmamakla birlikte INES
derecelendirmesine gör 5 şiddetinde olan kazanın ardından bölgede tanı konulan 240 kanser vakasının bu kazaya bağlı olduğu iddia edilmektedir.

Windscale Nükleer Santrali

Kaynak: https://peashooter85.tumblr.com/post/185371161137/the-windscale-nuclear-accident-with-the-popularity
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Üç Mil Adası Felaketi
ABD Pennsylvania’nın Üç Mil Adası (Three Mile Island) Nükleer Santralinde olan kaza, nükleer santrallerde ne kadar basit teknolojik ve insan hataları
sonucunda kazalar olabileceğinin kanıtıdır. 28 Mart 1979 günü Santralin 2 numaralı reaktörünün soğutma sistemindeki bir vana sıkıştı. Durumu düzeltmeye
çalışan teknik elemanın hatalı davranışları nedeniyle kısmi çekirdek erimesi
oldu ve ciddi boyutlarda radyasyon sızıntısı ortaya çıktı. Kazada iyot 131 kaçağı oldu. Basit bir teknik arızaya bir de personel hatası eklenince hiç yoktan bir
kaza yaşandı. Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine (INES) göre 7 üzerinden 5
olarak değerlendirilen kaza ABD’de görülen büyük kaza olarak kayıtlara geçti.
Kaza sonucunda Santral kapatıldı ve ABD’de yapım aşamasında olan reaktörler
de iptal edildi. Bu kaza sonucunda “nükleer santrallerde kaza olmaz” inanışı
yıkıldı.

Üç Mil Adası Nükleer Santrali

Kaynak: https://yandex.com.tr/gorsel/

Üç Mil Adası nükleer santral kazasında bölgede yaşayan 2,5 milyon kişi
etkilendi; gebeler ve çocuklar derhal Santralin 8 km çapındaki alanın dışındaki
tehlikesiz bölgeye götürüldü. Bölgede 2400 ‘den fazla kişinin ölümcül hastalıklara yakalandığı, bölgede doğan bebeklerde anomalilerin arttığı bilinmektedir.
Felaketten yıllar sonra yapılan araştırmalarda radyasyona maruz kalan bölge
halkı arasında akciğer kanseri oranlarının yüzde 300-400, kan kanseri oranlarının yüzde 600-700 arttığı saptandı. Radyasyona maruz kalan bölge halkının
54

ANKARA - 2021

açtığı davalar sonunda ABD hükümeti bu kişilere tazminat ödemek durumunda
kaldı.
Çernobil Felaketi
Dinyaper Nehri yakınlarındaki Pripyat kenti şimdi Ukrayna sınırları içinde,
fakat 1986 yılında Sovyetler Birliği’nin bir bölgesiydi. Kentin yakınlarındaki
Çernobil Nükleer Santralinde 26 Nisan 1986 tarihinde ani bir elektrik kesintisi
yaşandığında yedek ünitelerin nasıl çalışacağını gözlemek için bir tatbikat yapılacaktı. Ancak, test yapılırken beklenmedik bir güç dalgalanması fark edildi¸
acil durum butonuna basılmıştı fakat güç çıkışı daha fazla büyüyerek son noktaya ulaştığında buhar basıncı bir dizi tepkimeye neden oldu ve nötron moderatör
ile hava arasındaki grafitin birleşip nükleer çekirdekte erimeye yol açtı; basınç
yükseldi ve bu basınca dayanamayan 4 numaralı reaktör patladı. Tutuşma sonucu Santralin çatısı da delindi ve atmosfere 50 tonluk radyoaktif madde saçıldı.
Böylece Pripyat kenti başta olmak üzere geniş bir bölgeye nükleer serpinti bulutu yayıldı. Serpinti bulutu Türkiye’ye kadar ulaştı.
Kazada çevreye yayılan radyasyon Hiroşima bombasından 400 kat daha
fazlaydı. Sovyetler Birliği yönetimi, kazayı duyurmakta geç kaldı. Patlamadan
ancak 2 gün sonra İsveç’teki bir nükleer santralin radyasyon ölçüm aletlerinin
yüksek değerler göstermesiyle kaza ortaya çıktı. O nedenle, yakın çevredeki
yaşam alanları erken dönemde tahliye edilmedi ve radyasyona maruz kalanların sayısı ne yazık ki azaltılamadı. Çernobil faciasından sonra Sovyetler Birliği
hükümeti sorumluluğu üstlenmedi, operatör hatası ve yöneticilerin suçlu olduğunu iddia ederek altı kişiyi hapse mahkûm etti.
Çernobil kazası Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine göre en yüksek derece
olan 7 ile ölçeklendirildi. Bu sınıfta ölçeklendirilen iki nükleer felaketten birisi
Çernobil diğeri 2011 yılında olan Fukuşima 1 Nükleer Santral kazasıdır.
Kaza sonrası 500.000’den fazla işçi bölgenin temizliği ve onarımı için çalışmış ve radyasyona maruz kalmıştır, kaza sonrası 15 yıl içinde kirlenmiş bölgeden 350.000 kişi tahliye edilmiştir. Yapılan çalışmalarda gerek acil müdahale
sırasında gerekse sonraki dönemlerde akut radyasyon sendromuna ve radyasyona bağlı olarak Tiroid kanseri başta olmak üzere kanser nedenleriyle toplam
3940 kişinin öldüğü saptandı. Avrupa Yeşiller Partisi 2006 yılında yayınladığı
TORCH raporunda 60.000 kişinin kansere yakalanacağını ve bunlardan 30.000
kadarının yaşamını yitireceğini açıkladı. Greenpeace ise 200.000’den fazla kişinin kaza nedeniyle kansere yakalanacağını iddia ediyor.
Kaza sonrası nükleer sızıntının önlenmesi amacıyla Çernobil Nükleer Santrali, 2016 yılında 275 metre genişliğinde, 108 metre uzunluğunda ve 36 bin ton
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ağırlığındaki bir çelik kalkanla örtüldü. Yüz yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engelemesi beklenen kalkan 1,5 milyar dolara mal oldu. Bunun yanısıra, yaklaşık
150 ton nükleer yakıtın dışarıya taşınıp berteraf edilebilmesi için çelik çadırın
içine 100 metre uzunluğunda iki köprü sistemi yapılıp, üzerine ray döşendi.

Çernobil kazası sonrasında nükleer ölçümlerin yükseldiği alan
Kaynak: onedio.com

Çernobil kazası sonucunda çevre ülkelere yayılan radyoaktif parçacıkların
neden olduğu zararlar araştırılmaya devam ediyor. Etkilenen ülkelerdeki kanser
vakalarının artışının nedeninin Çernobil kazası olduğuna ilişkin kuşkular devam
ediyor.
Kazanın Türkiye’deki etkileri de uzun süre tartışıldı. Türk Tabipler Birliği’nin
(TTB) Nisan 2006’da yayınlanan “Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de
Kanser” başlıklı raporunda, Çernobil kazası ile Karadeniz bölgesindeki kanser
vakaları arasında ilişki olduğunu açıkladı. Raporda Çernobil’deki patlama
sonrasında oluşan radyoaktif bulutların 3 Mayıs 1986 günü Marmara’ya, 4-5
Mayıs günleri Batı Karadeniz’e, 6 Mayıs günü Çankırı üzerinden Sivas’a, 7-9
Mayıs tarihlerinde Trabzon-Hopa’ya ulaştığı, 10 gün sonra da bütün Türkiye’ye
yayıldığı belirtildi. TTB, Hopa’da kanser vakaları ve kanser nedenli ölümlerin,
Türkiye’nin diğer coğrafi alanlarına göre daha fazla olmasının Çernobil kazası
ile ilişkili olabileceğini ve ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini savunuyor.
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Kazadan sonra Çernobil Santrali
Kaynak: onedio.com

Felaketten yıllar sonra bile bitkiler, ürünler, toprak vs. üzerinde radyasyon
kalıntılarına rastlanıyor. Çernobil kazasının ölümcül etkilerinin en iyimser
şekilde 900 yıl sonra geçeceği tahmin ediliyor.
Yıllar sonra bir mühendis olan Philip Grossman Çernobil felaketi ile ilgili
olarak ilginç bir iddia ortaya attı. Grossman’a göre ABD gizli servisi CIA casusları Çernobil Nükleer Santralına sızmış ve kontrol yazılımlarına virüslü programlar yerleştirmişlerdi. Kazanın olduğu gün teknisyenlerin gereken müdahaleleri yapamayışların arkasında bu casusluk girişimi vardı. Bu iddianın doğruluğu
elbette kuşkuludur, ama insanoğlunun ve basiretsiz ve hırslı yöneticilerin nelere
yol açabileceğinin, insanlığın yok almasının, doğanın kirlenmesinin ve kıyametin oluşmasının umurlarında olmadığının hazin bir göstergesidir.
Kazadan on yıl sonra 1996 yılında, bir sivil toplum örgütü olan Daimi Halk
Mahkemesi (PTT- Permanent People’s Tribunal), Viyana’da “Çernobil’in Çevre, Sağlık ve İnsan Hakları Etkileri Oturumu gerçekleştirdi. Mahkemenin kararı
şöyledir (Gürsoy U. Çernobil Halk Mahkemesi, Yeni İnsan Yayınevi, 2012):
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“Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Atom Enerjisi Kurumu
ve onları destekleyen, nükleer çıkarları adına gerekli parayı veren
hükümetleri:
Yalan, yıldırma ve para gücünün ahlaki olmayan kullanımı yoluyla
nükleer enerjiyi desteklemeye uğraştıkları için;
Yenilenebilir ve sürdürülebilir temiz enerji kaynaklarının her şeklini
baskılama girişimleri için;
Nükleer kazaların kurbanlarının en temel haklarını çiğnedikleri, onları
yeniden kuramlaştırdıkları ve onların çektiği acıları küstahça küçümseyip
reddettikleri için;
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun 12 Nisan 1996 günü Viyana’da
yapılan son toplantısının kapanış oturumunun sonuna kadar, insanların
çektiği acıları reddeden küstah tavırlarını sonuna kadar sürdürdükleri
için;
Uluslararası Radyasyon Koruma Komisyonunu (ICRP), olası kurbanları
hedeflemek yerine açıkça nükleer sanayiye soluk aldırmaya dayanan
politikası için; suçlu bulur.
Mahkememiz,
Nükleer girişimlerin herşeyi öldürücü (omnicidal) doğasını gördükleri
halde, mesleklerinin onurunu korumak için güçlü bilimsel kanıtlara rağmen
nükleokratların baskıları ve sürüp giden sağır edici sessizlik karşısında
ayağa kalkmayan bilim topluluğu üyelerini kınar.”
Tokaimura nükleer kazası
Tokyo’nun 120 km kuzeydoğundaki Tokaimura kasabasında 15 nükleer tesis
vardır. Bunlardan birisi kullanılan nükleer yakıtları yeniden kullanılabilir duruma getiren bir santraldır. Bu santraldaki Joyo reaktöründe 30 Eylül 1999 günü
deneme amaçlı karışık oksitli nükleer yakıt üretilmekteydi. Çalışanlar süreci
hızlandırmak ve maliyeti düşürmek için 2,4 kg miktarındaki uranyum kapasitesinin aşılmaması gerekirken tankın içine 16,6 kg uranyum koydular. Sonuçta
20 saat içinde devasa miktarda oluşan nötrondan gama ışınları yayılmasına yol
açan zincirleme reaksiyonlar görüldü; tesisin havalandırma sistemine iyot 131
gibi radyoaktif partiküller girdi ve atmosfere yayıldı. Sonuçta tesisten 161 kişi
tahliye edildi reaktörün etrafındaki 10 kilometrelik yarıçap içinde yaşamakta
olan yaklaşık 310.000 kişi tahliye edildi; 667 kişi akut radyasyon nedeniyle
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yaşamını kaybetti. Kazadan 2 yıl sonra 2001 yılında yapılan çalışmalarda Tokaimura çevresindeki 1182 yerleşim yerinde yaşayanların %35’inde fiziksel ya da
mental sorunlara bağlı baş ağrısı, halsizlik, uyku bozukluğu ve anksiyete gibi
yakınmaların olduğu ve bu yakınmaların kazaya bağlanabileceği ortaya çıktı.
Tokaimura nükleer kazasında ortaya çıkan gerçek şudur: İyi eğitilmemiş
elamanlar ve paradan tasarruf gibi insan faktörüne bağlı basit ve anlık hatalar
bile önemli kazalara yol açabilmektedir; nükleer santraller en küçük hatayı bile
kabul etmeyen riskli tesislerdir.
Mihama nükleer kazası
Özel bir şirket tarafından işletilen Mihama Nükleer Santralı Tokyo’nun 320
km batısında küçük bir adada 1970’li yılların başında kurulmuştur. Üç reaktörden (birimden) oluşmaktadır.
Santralda ilki 1991 ikincisi 2004 yılında olmak üzere iki kaza yaşandı. İlk
kazada birim 2’nin buhar jeneratöründeki arıza nedeniyle az miktarda radyasyon dışarıya salındı. Fakat 9 Ağustos 2004 yılında olan daha ciddi boyutlardaydı ve bu kaza Fukişima Felaketine kadar Japonya’daki en büyük nükleer kaza
olarak kayıtlara geçti. Santralin 3 numaralı reaktöründe kırık bir borudan sızan
sıcak su ve buhar 5 işçinin ölümüne neden oldu; 18 işçinin vücudunda ağır yanıklar oluştu; 400 kişi radyasyondan etkilendi.

Mihama Nükleer Santralı
Kaynak: Wikipedia

Kaçağın olduğu borunun arızalı olduğuna dair kazadan önce hiçbir belirti yoktu. Ancak yapılan kontrollerde söz konusu borunun denetiminin gözden
kaçmış olabileceği sonucuna varıldı. Mihama kazası, nükleer santrallardaki
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kaza önleme mekanizmalarının ve denetimlerinin ne kadar önemli olduğunu
ve en küçük bir ihmalin ve insan kusurunun dahi çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Mihama Santrali güvenlik önlemlerinin yeniden
kurulduğu 2007 yılına kadar kapatıldı.
Fukuşima nükleer kazası
Japonya’nın Okuma bölgesinde 11 Mart 2011 günü 9.0 büyüklüğünde bir
deprem ve arkasından tsunami oldu. Bu felaketlere bir de Çernobil Kazasından
sonraki en büyüğü olan Fukuşima Nükleer Santralindeki felaket eklendi. Bu
felaket anında 2.203 kişi öldü, radyasyonun sonraki etkileri nedeniyle 18.500’i
aşkın kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
Deprem sırasında santraldeki üç reaktör bakım nedeniyle kapalıydı; deprem
olunca diğer reaktörler de otomatik olarak kapandı ve acil durum jeneratörleri
ve reaktörleri soğutmak için su pompaları çalışmaya başladı. Santralın etrafında
5,7 metrelik tsunamiye dayanabilecek bir duvar vardı, fakat ortaya çıkan tsunaminin boyu 14 metre olunca bu duvar işe yaramadı ve jeneratörler de dahil
bütün santral sular altında kaldı. Jeneratörler devre dışı kalınca santraldeki nükleer yakıt radyoaktivitenin bir etkisi olarak aşırı ısınmaya başladı. Reaktörlerde
kısmi erime ve bunun sonucunda hidrojen patlamaları oldu; üç tane reaktörün
tepe kısımları havaya uçtu, yangınlar meydana geldi. Tanklarda aşırı ısınma
ortaya çıktı; çevreye radyasyon yayılmaya başladı; olması gerekenden 50 kat
daha fazla radyoaktif atık çevreye yayıldı. Bu nedenle 300.000’den fazla kişi
etkilendi, 160.000 kadar kişi başka yerlere taşınmaya zorlandı. Facia sırasında
kaybolan bazı kişilerin cesetleri hala bulunamadı.

Fukuşima Nükleer Santral Kazası
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri
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Kaza sonrasında başta Tokyo kenti olmak üzere yerleşim yerlerinin içme sularında rakyoaktif kirlenme oldu; nükleer serpintiler yalnızca Japonya dolaylarında kalmadı; radyasyon ABD’nin batı kıyılarına kadar ulaştı. Bu arada Pasifik
Okyanusundaki balıklarda radyasyona bağlı biyolojik etkiler ortaya çıktı; balıklarda tümürler görüldü; Okyanusta daha önce rastlamayan dev balıklar görüldü;
bu değişimin rakyoaktif kirlenmeye bağlı olduğu iddia edildi.

Fukuşima Nükleer kazası sonrası radyasyonun hava yayılması
Kaynak: https://www.haberturk.com/dunya/haber

Fukuşima Nükleer kazası sonrası radyasyonun okyanus yayılması

Kaynak: das-reaktorunglc3bcck-von-fukushima-und-die-folgen1.jpg (1268×602)
(wordpress.com)
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Pasifik Okyanusunda yakalanan dev balık

Kaynak: fukuşima | Adana Ekoloji Derneği girişimi (wordpress.com)

ABD kıyılarında 2016 yılında yakalanan balıkta radyasyon etkisi
Kaynak: fukuşima | Adana Ekoloji Derneği girişimi (wordpress.com)

Nükleer sızıntının tehlike derecesi Radyolojik Durum Ölçeğine göre 7 olarak değerlendirilen felaket sonrasında Japon Parlamentosu tarafından hazırlanan bir raporda, kazayı 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin tetiklediği kabul edilse de “Fukuşima Daiçi santralindeki olayın doğal
afet olarak görülemeyeceği belirtildi ve bunun insan eliyle oluşmuş bir felaket
olduğu sonucuna varıldı ve nükleer felaketin sonuçları daha etkili önlemler alınarak hafifletilebilirdi” ifadesine yer verildi.
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Kazadan sonra bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştu. Japon yetkililer 2022 yılına kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda
yer kalmayacağını ve bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini açıklamıştı.
Sonunda, 2021 yılının başında Japon Başbakanı, depolanan işlenmiş atık suyun
daha fazla sulandırılarak radyoaktif elementlerin makul düzeye düşürüldükten
sonra denize boşaltılmasına karar verdiklerini duyurdu. Bu açıklama gerek Japon halkı gerekse komşu ülke halkları tarafından tepkilere ve protesto gösterilerine yol açtı. Güney Kore hükümeti konuyu Uluslararası Deniz Mahkemesine
götüreceğini söyledi. Protestonun nedeni çok netti: Çevre kirliliği.

Fukima’da tanklar içinde biriken radyoaktif atık su

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/japonyanin-nukleer-atik-su-karari-kriz-yaratti-6371934/

Protestoculardan biri şöyle diyordu: “Balıklar okyanusta yüzüyor. Hükümet,
atık suyu seyreltmek ve ardından Pasifik’e dökmek istiyor ama kimse balığın nerede yüzeceğini bilmiyor. Bu yalnızca Fukuşima’daki yerel bir sorun değil, aynı
zamanda bir bütün olarak Japonya’da da bir sorundur. Balıklar uluslararası
sulara yüzdüğünde uluslararası bir sorun haline gelecektir”.
Günümüzde Japon halkı ülkede gereğinden fazla elektrik üretildiğini düşünüyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterince önem verilmediğinden
yakınıyor. Japon aktivistler bunca nükleer felakete karşın hala nükleer santral
yapımını isteyen grupların var olduğunu ve bu girişimlerin ülke ve dünya için
son derece sakıncalı olduğunu savunuyor. Bu aktivistler Japon kültürünün güzel
bir göstergesi olarak nükleer kazalar nedeniyle Dünya halklarından özür diliyor.
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Japon halkı Dünya halklarından özür diliyor

Kaynak: https://ourworld.unu.edu/en/fukushima-gives-renewable-energy-a-chance

Yucca Dağı nükleer depolama alanı
Nükleer atıkların nasıl saklanacağı ya da zararsız hale getirileceği bilim
insanlarını ve yöneticileri hep meşgul eden bir konu olmuştur. Bunların uzun
süre saklanması için en uygun çözümün yer altındaki “jeolojik depolar” olduğu hakkında görüş birliği vardır. Örneğin, ABD’de nükleer atıklar halen New
Mexico’daki Atık İzolasyon Pilot Tesisinde, yerin 660 m altında ve 121 değişik
bölgede yer üstündeki çelik fıçı ve beton depolarda saklanmaktadır.
Radyoaktif atıkların yer altındaki kayalar arasında saklanması düşüncesi ilk kez 1957 yılında ortaya atıldı. Bu amaçla ülkenin 10 değişik bölgesinde
araştırmalar başlatıldı. Başkan Reagan bunlar arasında üç yeri belirledi ve buralarda araştırmaların sürdürülmesini istedi (Hanford – Washington; Deaf Smith
– Teksas; Yucca – Nevada).
ABD Kongresi 1982 yılında nükleer atıkların uzun süre tek bir yerde depolanabilmesi amacıyla “Nükleer Atık Politikası Yasası” nı kabul etti. Depolama
alanı olarak 1987 yılında Nevada Eyaletinde Las Vegas kentine 160 km uzaklıkta, zaten bir nükleer test bölgesi içinde kalan Yucca Dağı seçildi. Bu bölgenin
nükleer atıkların depolanmasına uygun bir yer olduğundan emin olmak
için 20 yılı aşkın süre incelemeler yapıldı. Yörenin jeolojik yapısı, volkanik
faaliyetleri, sismik aktiviteleri, yer altı su tabakaları incelendi, muhtemel bir
kaza sonrasında ortaya çıkabilecek zararlar değerlendirildi. Bu değerlendirmelere dayanarak, Yucca Dağı bölgesinin çölün ortasında olması, bir hava kuvvetleri üssünün yakınında yer alması, yöre halkının radyasyonla etkilenme ola64
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sılığı en düşük bölge olması, nükleer atıkları ele geçirmeye çalışan teröristlere
karşı korunaklı olması gibi gerekçelerle uygun bir yer olduğuna karar verildi.
Başkan Reagan zamanında verilen araştırma süresi 2002 yılında doldu. Aynı
yılda Başkan Bush döneminde geliştirilen proje Kongre tarafından onaylandı.
Federal Hükümet 2008 yılında Yucca Dağında bir nükleer depolama projesine
başlamak için başvuruda bulundu. Ancak, 2010 yılında Başkan Obama, projeyi
durdurdu ve daha iyi bir depolama çözümü bulunması için araştırmalara devam
edilmesini istedi

Yucca Dağı

Kaynak: https://www.bechtel.com/projects/yucca-mountain-nuclear-waste-repository

Projenin yapımı çetin tartışmalara konu oldu. Nevada halkı projeye karşı
çıktı; parasal zorluklar yaşandı; siyasi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Başlangıçta,
Yucca Dağındaki tesisin 1998 yılında atık kabul etmeye başlayacağı kararlaştırılmıştı. Sonraki inişli çıkışlı dönemlerde bu süre 2017 yılı olarak belirlendi.
Ancak bu da gerçekleşemedi. Bu nedenle, ABD hükümeti nükleer atık üreten
şirketlere tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Başkan Trump döneminde Yucca Dağındaki araştırmalara devam edildi; bu iş için ek fonlar ayrıldı. Ancak,
Trump yönetiminin bu projeye taraftar mı yoksa karşı mı olduğu net olarak
anlaşılamadı.
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Yucca Dağı depolama tünellerinin giriş kapılarından birisi
https://abcnews.go.com/Business/yucca-mountain

Nükleer atıkların saklanacağı tanklardan birisi

Kaynak: https://www.reviewjournal.com/local/local-nevada

Yucca projesi hakkında şimdiye kadar 35.000 sayfadan fazla tutan 135 rapor
yayınlandı, milyarlarca dolar harcandı. Bununla birlikte nükleer atıkların en az
10.000 yıl boyunca çevreden yalıtılması öngörülerek yapılmakta olan Yucca
66

ANKARA - 2021

projesi ile ilgili tartışmalar sona ermedi. Bazı bilim insanlarına göre Yucca Dağı
bölgesindeki kurak iklim koşulları gelecekte değişecek ve daha nemli bir ortam
oluşacaktır. Kurak iklim koşulları için tasarlanan depodan daha fazla su sızıntısı
olacağı ve bunun da çevrede nükleer kirlenmeye yol açacağı ileri sürülmektedir. Nevada halkının üçte ikisi başka eyaletlerde ortaya çıkan atıkların kendi
eyaletlerinde depolanmasının bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Ayrıca, nükleer atıkların biriktirilmesi, taşınması ve saklanmasına ilişkin olarak geliştirilen
standartlara da itirazlar var. Tıpkı 2014 yılında New Mexico’daki Atık İzolasyon Tesisinde bir nükleer atık konteynırında meydana gelen patlamanın Yucca
tesisinde de olmasından korkuluyor. Ocak 2019’da Nevada Valisi, bir gram bile
olsa nükleer atığın depolanmasına izin verilmeyeceğine söz verdi. Yöre halkı,
“bu tesis potansiyel bir tehlikedir, toprak anayı ve bütün canlıları zehirleyecek”
diyor.
Kısacası, 1957 yılında filizlenen Yucca projesi bir yılan hikâyesine döndü.
Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede bir çözüm bulunamadı. Bu tartışmaların
uzunca bir süre hükümetleri ve bilim dünyasını meşgul edeceğe benziyor. Nükleer enerji kullanımın insan yaşamına olan olumlu katkıları yanında gerek insan
yaşamı gerekse doğanın kirlenmesi ile ilgili çok önemli riskleri de barındırdığı
açıktır. Nükleer enerji kullanımındaki yarar – zarar dengesi daha uzunca bir
süre tartışılmaya devam edecek gibi görülüyor.
Bu tartışmalar yapılırken bir ilkenin dikkatten kaçmaması gerekir: Hiçbir
eylem, yatırım, program, proje, üretim, doğayı korumaktan daha önemli olamaz.
KİMYASAL KİRLENME
Halifax felaketi
Nova Scotia bölgesinde Halifax limanında 6 Aralık 1917 günü saat 8:40 ‘ta
Belçika’daki yardım komisyonu tarafından kiralanan ve yardım malzemesiyle
dolu Norveç bandıralı Imo adlı yük gemisi ile Avrupa’ya mühimmat taşıyan
Fransız bandıralı Mont Blanc adlı yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonrasında
Mont Blanc gemisi alev aldı ve mühimmat patladı; havaya zehirli gaz yayıldı. Patlama nedeniyle iki kilometrelik bir alandaki yapılar yok oldu; 2.000 kişi
yaşamını yitirdi, en az 9.000 kişi yaralandı. Halifax limanında tsunami oluştu;
o kadar güçlü bir hava dalgası oluştu ki ağaçlar ikiye bölündü ve Mont Blanc
gemisinin kalıntıları kilometrelerce öteye savruldu.
İkinci Dünya Savaşında Kanada’da meydana gelen sivil ölümlerin çoğu
Haliflax patlaması sırasında meydana geldi. Felaket sırasında oluşan alt yapı
hasarının Kanada Hükümetine maliyeti 1917 yılı bedelleriyle 35 milyon dolar
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olarak hesaplandı. Bu miktar günümüzde 500 milyon Kanada Dolarına denk
gelmektedir.
Oppau patlaması
Birinci Dünya Savaşı sırasında gerekli kükürdü bulamayan Almanya’nın
Oppau bölgesinde 1911 yılında, bölgedeki amonyum sülfat tesisinde gübre yapımında kullanılan amonyum nitrat da üretilmeye başlandı. Bu tesis bu sektörde dünyadaki ilk örneklerdendi. Amonyum nitrat güçlü bir higroskopiktir (nem
çeken), bu nedenle amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımı kendi ağırlığı
içinde sıkışır ve silo içinde alçı benzeri bir görüntü alır. İşçilerin bu kitleden
kazma ile malzeme almaları güçleşir. İşte, 21 Eylül 1921 günü saat 7:32’de
Oppau tesisinde çalışan işçiler silodan parçalar koparabilmek amacıyla kazma
kullanmak yerine dinamit kullandılar. Çok tehlikeli olan bu uygulama aslında
yaygın olarak kullanılmaktaydı, nitekim Oppau tesisinde de daha önce defalarca uygulanmıştı. Ama o gün işler ters gitti ve silodaki 4.500 ton gübrenin yüzde
onu patladı. Patlama, 300 km uzaklıktaki Fransa’da ve Münih’te bile duyulacak
kadar şiddetliydi; patlamanın etkisiyle 19 m derinliğinde bir krater oluştu; çevredeki bütün binalar yerle bir oldu; binaların ve otomobillerin kırılan camları
havada bir bulut gibi görüntü veriyordu. Patlamada 600 kişi yaşamını yitirdi,
2.000 kişi yaralandı, 6.500 kişi evsiz kaldı; toprak ve su kirliliği oluştu. Bir yıl
sonra yapılan hesaplamalara göre patlamanın yol açtığı maddi zarar 321 milyon
mark (7 milyon ABD doları) olarak hesaplandı.
Oppau tesisindeki patlama aslında bir insan hatasıydı. Çünkü gübre tesislerinde dinamit kullanmanın kuralları vardı; amonyum karışımındaki nitratın
oranının yüzde 60’tan az olması, karışımdaki nem, yoğunluk, tane boyutları
ve kristal maddenin homojenliği gibi koşullara uygun olması gerekiyordu. Söz
konusu patlamada bu sınırlar aşılmıştı.
Oppau patlaması, son derece tehlikeli kimya endüstrisinde, insan hatalarının
nelere yol açabileceğinin küçük bir örneğidir. Nitekim tarih, insanların bilgisizliği, bilinçsizliği, dikkatsizliği ve kimyasal işlemlerin denetimsizliği nedeniyle
oluşan felaketlerle doludur.
Grandcamp patlaması
Grandcamp adlı Fransız bandıralı gemi Houston Limanında amonyum nitrat
yükleyip ayrılmak istemişti. Fakat liman yetkilileri izin vermeyince Texas Limanına yöneldi. Burada gemiye amonyum nitrat yanısıra bazı küçük cephaneler
ve silahlar da yüklenmişti. Limanda 200 metre yakınında “High Flyer” adında
yüzlerce ton amonyum nitrat ve sülfür taşıyan bir gemi daha vardı. Limandaki
depolarda da gübre bulunuyordu. Grandcamp gemisinde 7700 ton amonyum
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nitrat, 1800 ton kükürt yüklüydü. Her iki gemi de yükledikleri gübreyi Avrupa’daki çiftçilere götürülecekti.

Kaynak: https://onedio.com/

16 Nisan 1947 günü sabah saat 8 sularında Grandcamp gemisinin kargo bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Bir gemicinin içtiği sigaradan çıktığı tahmin
edilen yangını söndürmek için bir saat boyunca yapılan çabalar başarısız oldu.
Hatta yanlış bir yöntem yüzünden alevler daha da yükseldi. Dumanı gören halk
akın akın limana doldu. İnsanlar duman bulutundan uzakta olduklarından kendilerini güvende hissediyorlardı. Ancak, geminin kargo bölümündeki buhar basıncı
iyice yükselince geminin kapakları açıldı ve sarı-turuncu karışımı rengindeki nitrojen dioksit gazı dumanı göğe yükselmeye başladı. Bu duman daha fazla insanı
limana çekti. İnsanlar geminin etrafındaki su birikintilerinin sıcaklık nedeniyle
kaynadığını gözlüyordu.
Sonunda, saat 9:12’de çok şiddetli bir patlama oldu. Patlama nedeniyle bütün
liman darmaduman oldu; 160 km çapındaki bir alana kadar 4.5 metrelik bir şok
dalgası yayıldı. Kıyıdan uzak bölgelerdeki evler bile hasar gördü; yaklaşık 1000
bina yerle bir oldu. Limandaki kimyasal maddelerin olduğu tanklar da tutuştu.
Patlama ile 5760 ton çelik süper bir hızla havaya saçıldı; havadaki iki uçağın
kanatları koptu. Limana 400 km uzaklıktaki yerlerde bile patlama duyuldu. Bu
uzaklığın İstanbul – Ankara arası kadar olduğu dikkate alınırsa patlamanın şiddeti
daha iyi anlaşılabilir. 60 km uzaklıktaki Houston kentindekiler bir nükleer saldırı
olduğunu sanıp “defcon” (defence readiness condition) alarmı dahi verdiler.
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Kaynak: https://onedio.com/

Yangına müdahale etmekte olan 28 itfaiyeciden 27 tanesi olay yerinde öldü.
Patlama sırasında yakındaki High Flyer gemisinde bulunan amonyum nitrat
ateş aldı ve gemi patladı. Toplam 600’den fazla kişinin öldüğü ve 5000’den
fazla kişinin yaralandığı bu iki patlamanın ardından Texas limanı yerle bir oldu;
2000’den fazla kişi evsiz kaldı; 1100 araba harap oldu; cesetler sokaklara saçıldı; toplu cenaze törenleri yapıldı; yetkililer kazanın verdiği zararın günümüz
bedeliyle 1 milyar dolar olduğunu tahmin ediyorlar.
Grandcamp patlaması bir dizi yanlışlığın nelere yol açabileceğinin bir örneğidir. Ancak, bütün olayı tetikleyenin bir sigara bağımlısı olduğunu dikkatten
kaçırmayalım. Bir tayfanın sigara keyfi, bir milyar dolarlık zarara ve yüzlerce
insanın yaşamına mal olmuş. İstanbul’u yangınlardan korumak için sigara içimini yasaklayan 4. Murat’a hak vermemek mümkün değil.
Love Canal toksik felaketi
Bir hidroelektrik santralı yapımı projesi çerçevesinde Niagara Şelalesi yakınlarındaki iki nehri birleştirmek amacıyla 1940’lı yıllarda bir kanal çalışması
başlamış ve bu kanala kazı işlemlerini başlatan William Love’a izafeten “Love
Canal” (Sevgi Kanalı) adı verilmişti. Ancak, santralın yapımından vazgeçilince
kanal tamamlanamadı ve kazılan çukur boş kaldı. O bölgede faaliyet gösteren
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Hooker Chemical adlı şirket 1940 ve 1950’li yıllarda 80’nin üzerinde toksik
madde içeren 21 ton kadar atığı bu çukura gömerek üzerini toprakla örttü. Bölge
herkesin gizli olarak atık döktüğü bir çöplük alanı haline geldi. Bütün uyarılara
karşın kent yetkilileri yeni yerleşim yerleri açmak amacıyla bu toprakları bir
dolara satın aldı ve bölgede konut yapımına izin verdi. Kısa sürede bu bölgede
bir kasaba oluştu.

Kaynak: To Travel The World – wordpress.com

Bir süre sonra bölge halkında deri hastalıkları, sakat doğumlar gibi bir takım sağlık sorunları görülmeye başlandı. Lois Gibbs adlı kişi bir şeylerin ters
gittiğini düşünerek yetkililere başvurdu. İşte o zaman felaketin boyutu ve nedeni ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Kanala atılan zehirli atıkların zamanla
topraktan geçerek konutların bahçelerine ve mahzenlerine ulaştığı ve yüzeye
çıktığı anlaşıldı. Kimyasal atıklar evlerin bodrumlarında mavi renkli yapışkan
maddeler şeklinde görülüyordu. 1974 -1978 yılları arasında bölgede doğan çocukların % 56’sında en az bir sakatlık olduğu, çocuklarda ve bölgedeki hayvanlarda görülen deri hastalıklarının toksin nedenli olduğu belirlendi. Bu bulgulara
dayanarak New York Eyaleti Çevre Koruma Müdürlüğü bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına atık arıtma tesisi kurma zorunluğu getirmeye çabaladı,
fakat sanayi kuruluşlarının lobileri nedeniyle başarılı olamadı.
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Kaynak: Love Canal Chronology (chej.org)

Sorun önüne geçilemez boyutlara ve bölge yaşanamaz hale gelince acil durum ilan edildi, ailelere tazminatlar ödendi, evleri devlet tarafından satın alındı
ve 800 kadar aile bölgeyi terk etti. Eyalet yetkilileri zamanın parasıyla 50 milyon dolar harcayarak bölgeyi temizledi ve 1990’lı yıllarda yeniden yerleşime
açtı.
Love Canal felaketi, sanayi kuruluşlarının ne kadar vurdumduymaz ve kazanç hırsıyla çalıştıklarının, hükümetlerin insan sağlığı pahasına lobi kuruluşlarına teslim olabileceklerinin, insanların yaşadıkları yerlerin tehlikeleri hakkında
ne kadar bilinçsiz olduklarının tipik örneğidir.
Minamata hastalığı
Japonya’nın Kumamoto ilindeki Minamata kentinde 1956 yılında bazı kişilerde ataksi, el ve ayaklarda uyuşma, genel kas güçsüzlüğü, periferal görme
kaybı, işitme ve konuşma hasarı belirtileri görülmeye başlandı. Hastaların bazıları felç oldu, komaya girdi ve öldüler. Bu durumun 1932 – 1968 yılları arasında
faaliyet gösteren Chisso Corporation (Nippon Azotlu Gübre) adlı bir kimya fabrikasının Minamata körfezine akıttığı cıva (metilmercenin) nedeniyle olduğu
anlaşıldı ve hastalığa da “Minamata Hastalığı” denildi. Son derece toksik olan
bu madde balıklarda ve kabuklu deniz hayvanlarında biyolojik olarak birikiyor
ve yerel halk tarafından yenildiğinde canlılara geçiyordu. Bu nedenle bölgede
kediler, köpekler, domuzlar ve insan ölümleri 36 yıl boyunca sürdü. Kedilerdeki
hareket bozuklukları nedeniyle “dans eden kedi ateşi” olarak adlandırıldı. Mart
2001 yılı itibariyle 2.265 hasta teşhis edildi, bunların 1.784 tanesi öldü. 2004
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yılına kadar Chisso Şirketi 86 milyon dolar tazminat ödedi ve aynı yıl içinde
kirlenmeyi temizlemesi emredildi. 29 Mart 2010 tarihinde, henüz tazminat almamış kurbanlar için bir anlaşmaya varıldı. Davalar devam ediyor.

Minamata hastalığına yo açan civa döngüsü
Kaynak: tibbiyelisozluk.com

Minamata hasatlığı mağdurları

Kaynak: PPT - Minamata felaketi 1956; slideserve.com

Minamata felaketi, cıva gibi toksik olduğu yüzyıllardır bilinen bir ağır metali denize boşaltmakta sakınca görmeyen, bilgisiz, insafsız, bencil, toplum sağlığını hiçe sayan bir sanayi grubu ile, bölgede olup bitenden habersiz, denetim
sorumluluğunu yerine getirmeyen yöneticilerin neden olduğu bir dramdır. Bu
olayın Japonya gibi disiplinli çalışma, kişisel ve toplumsal onura düşkünlük,
kurallara uyma özellikleriyle bilinen bir ülkede görülmesi ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur; bu özelliklere sahip olmayan toplumlarda nelerin
olabileceğinin bir göstergesidir.
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Bhopal felaketi
İnsanoğlunun para hırsı, vahşi kapitalizmin insanı umursamaması, hükümetlerin aymazlığı ve yoksul ülkelerin çaresizliği felaketlerin ve doğanın kirlenmesinin başlıca nedenlerindendir. Hindistan’ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984
tarihinde yaşanan felaket bunun en talihsiz örneğidir.
1947 yılında sömürge olmaktan çıkıp bağımsızlığına kavuşan Hindistan hükümeti ülkenin geri kalmışlığına çare olarak yeni yatırımlar yapmayı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye çalışıyordu. Bu yaklaşımla kendi ülkesindeki katı
üretim koşullarından kaçmaya çalışan Amerikan kökenli, tarım ilaçları (ensektisit / böcek kıran) üreten Union Carbide şirketinin yatırım önerisini memnuniyetle kabul etti. Yatırımın istihdamı kolaylaştırması için yerleşim yerinden
çok uzak olmaması istendi; Bhopal kentine yalnızca 4 km uzaklıktaki eski bir
fabrikanın düzenlenerek üretime geçilmesine karar verildi. Yatırımın % 49’u
Hindistan Hükümetine ve yerli yatırımcılara aitti. Fabrikanın uygun bir acil önlem planı yoktu, gerekli önlemler alınmamıştı, % 90 kadarı Hintli üst düzey
yöneticilerine aitti ve fabrika çalışanları üretim hakkında uygun bir eğitim görmemişlerdi.

Bhopal kentinin konumu
Kaynak: wikipedia.org

Firma fabrikayı başka bir bölgeye taşımayı düşünmüş, fakat maliyetin yüksekliği nedeniyle yapamamıştır; personel sayısı yarı yarıya azaltılmıştır; iş güvenliği yalnızca tabelalarda kalmış, uygulamada yok olmuştur. ABD’li mühen74
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dislerden oluşan bir denetim ekibi 1982 yılında yazdığı raporda fabrikanın çok
pis ve ihmal edilmiş olduğunu belirtmiş, 62 tane yaşamı tehdit eden eksiklik
belirtmiştir. Bu eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmamıştır.
Bütün bu ihmal ve vurdumduymazlığın sonucunda 3 Aralık 1984 günü fabrikadan 40 ton “metil izosiyanat gazı” sızdı. İlk saatlerde 3787 kişi hemen öldü;
haftalar içinde toplam 18.000 kişi yaşamını yitirdi; 150.000’den fazla kişi zehirlendi; 50.000 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Başlangıçta firma bir ticari
sır olduğu gerekçesiyle toksik maddenin adını bile açıklamaktan kaçındığı için
zehirlenmenin nedeni de geç anlaşıldı. Dolayısıyla hastanelere getirilen hastalara gerekli tedavilerin yapılması da gecikti.

Bhopal Kenti Zehirli Gaz Altında
Kaynak: reddit.com

Firma olayın bir sabotaj olduğu konusunda ısrarcı oldu; ancak sonradan anlaşıldığına göre bu fabrikada daha önce de kazalar olmuştu¸ borular temizlenirken
metil izosiyanat tanklarına su sızmıştı; gaz sızmasını önleyici mekanizmalar
çalışmamıştı.

Bhopal felaketinde ölenlerin bazıları
Kaynak: reddit.com
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Firma felaket sonrasında bölgede etkili bir temizlik yapmadığı için toprak ve
su kirliliği uzun süre devam etti. Greenpeace’in 2009 yılında yaptığı ölçümlerde
toprakta olması gerekenin 7 katı toksik madde olduğu, sakat çocukların doğmaya devam ettiği anlaşıldı.

Kaynak: istelist.com

Felaket sonrasındaki birkaç yıl firma hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Daha
sonra açılan dava 26 yıl sonra 2010 yılında sonuçlandı. Verilen cezalar komik
denecek düzeydeydi. Hint Hükümetinin 3.3 milyar Dolar tazminat istemesine
karşılık toplam 470 milyon dolar tazminat ödendi; bu miktarın ne kadarının
gerçek mağdurların eline geçtiği bilinmiyor. Kaldı ki, bu para mağdurların eline
geçseydi bile kişi başına 500 dolar düşecekti. Dava sonucunda Union Carbide
firmasının üst düzey yöneticilerine yalnızca 2 yıl hapis ve 100.000 Hindistan
Rupisi (1400 sterlin) para cezası verildi. Firmanın genel müdürü ABD’de yaşamaya devam etti, Hindistan’a dönmedi; Firmayı satın alan Dow Chemical
Company ise felaketzedelerle iletişime bile girmeyi reddetti; üretime devam
etti. Hindistan Hükümeti de yabancı yatırımcıları ürkütmemek için yeni şirketle
sürtüşmeye girmekten kaçındı.
Aradan geçen onlarca yıl sonra bile fabrikanın tanklarında kalan binlerce ton
pestisit ve atık madde yağmurlarla toprağı ve yeraltı sularını kirletmeye devam
ediyor. Bu insanlık suçu ve çevre kirliliği açısından tarihin bu kara sayfası 2014
yılında bir Hintli film yapımcısı tarafından “Bhopal: A prayer for rain” adıyla
beyaz perdeye aktarıldı.
Bhopal, sanayinin yüzkarası, sömürgeciliğin acımasızlığı, hükümetlerinin
acizliği, kimyasal nedenli ölümlerin ve çevre kirliliğinin sembolü olarak tarihteki yerini aldı.
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AZF Toulouse kimyasal fabrika patlaması
Fransa’nın Toulouse kentindeki “azot gübre” (AZF – Azot Fertilisant) fabrikasında ABD’nin New York kentindeki İkiz Kulelere yapılan terör saldırısından
on gün sonra 21 Eylül 2001 tarihinde 300 ton sodyum dikloroizosiyanürat ve
amonyum nitrat patladı. Bu şiddetli patlama 20-40 ton TNT’ye eşitti ve Richter
ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem olarak 80 km uzaktan bile hissedildi. Olayda bütün fabrika tahrip oldu; derinliği 7 metre ve çapı 40 metre olan bir
krater meydana geldi; 29 kişi yaşamını yitirdi; 2.500 kişi yaralandı. Fabrika Le
Mirail kentine yakın olduğu için bazı okulların üniversite kampüsünün ve iki
hastanenin boşaltılması gerekti.
Yetkililer olayı bir kaza olarak değerlendirmekle birlikte zamanın Çevre Bakanı patlamanın İkiz Kulelere yapılan saldırıya benzer terör saldırısı olabileceğine dikkat çekti. Patlama sonrasında İslami köktendinci olduğu bilinen bir
işçinin cesedi bulununca soruşturma başlatıldı, ancak olayın bir kaza olduğu
kesinleşti. Nitekim sigorta şirketleri 1.5 milyon avroluk zararı karşıladı.
Macaristan’da Kızıl Zehir
Kırmızı çamur boksitten alümina üretimi sırasında ortaya çıkan bir atık
maddedir. Rengi kırmızı kahverengi arasındadır; içindeki demir miktarı arttıkça kırmızıya yaklaşır. Bir ton alüminyum üretilmesi sonucunda yaklaşık 1
– 1,5 ton kırmızı çamur atığı oluşur. Üretilen bir ton alümina ya da 0.5 ton
alüminyum metaline karşılık yaklaşık olarak bir ton kırmızı çamur ortaya çıkar.
Kırmızı çamur rüzgarla yayılırsa hava kirliliğine yol açabilir; barajlarda ve
deniz diplerinde birikirse çevrede biyolojik ve ekolojik zararları olabilir. Bunu
engellemek için kırmızı çamurun endüstri alanında kullanılarak değerlendirilmesi arzu edilir. Harç ve beton yapımında katkı maddesi olarak kullanılabilir;
tuğla ve seramik yapı malzemesi olabilir; yol inşaatında değerlendirilebilir;
renkli cam ve plastik ürünlerin yapımında, kauçuk endüstrisinde ve daha birçok
alanda kullanılabilir.

Kırmızı çamurun biriktirildiği bir havuz
Kaynak: mimdap.org
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Alüminyum üretimi ve kırmızı çamur havuzları birçok ülkede vardır. Bunlardan birisi de Macaristan’da Budapeşte’nin 160 km güney-batısında bulunan
MAL Macar Alüminyum Üretim ve Ticaret Şirketine ait Ajkai Timfoldgyar tesisidir. Bu tesiste 4 Ekim 2010 tarihinde bir ekolojik felaket yaşandı. Kırmızı
çamurun biriktirildiği havuzun (göletin) kuzey duvarı yıkıldı ve yaklaşık 1.1
milyon metre küp zehirli atık çevreye yayılmaya başladı. Olayda 10 kişi yaşamını yitirdi; 150 kişi zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurdu; bölgedeki
dört köy balçık çamur içinde kaldı; Tuna Nehrine akan derelerde binlerce balık
öldü; kızıl çamurun geçtiği yerlerde ve ormanlarda yüzlerce canlı yaşamını yitirdi; Macar Hükümeti acil durum ilan etti; Tuna Nehrinin geçtiği Hırvatistan,
Sırbistan ve Romanya önlemler aldı; toksik çamuru durdurabilmek için bazı
bölgelere 5 metre yüksekliğinde ve 620 metre uzunluğunda setler yapıldı.

Formun Üstü
		

Dünyanın en ünlü ve etkili çevre örgütü Greenpeace (Yeşil Barış) tarafından
havadan çekilen bir fotoğrafta Ajka’daki alüminyum tesisinde kızıl çamuru
tutan rezervuarın yıkılan duvarı net şekilde görülüyor.
Kaynak: Greenpeace - mimdap.org
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Kızıl balçık altındaki köyler
Kaynak: kemenche.com

Kızıl çamurun geçtiği ormanlarda ağaçlarda bıraktığı izler
Kaynak: farukyilmazvideolari.com

Olaydan 3 ay önce, barajın duvarlarında sızıntı olduğu belirlenmiş ancak
gerekli denetimler yapılmamıştı. Şirket yönetimi ise kızıl atığın Avrupa Birliği
(AB) standartlarına göre yasak kimyasal atık olmadığını savundu. Yapılan
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ölçümlerde ise kızıl çamurun yüzde 45 ferrik oksit, yüzde 15 alüminyum oksit,
yüzde 15 silikon oksit içerdiği anlaşıldı. Ayrıca yapılan analizlerde atıktaki
cıva ve arsenik miktarının standartların üstünde olduğu görüldü. Facianın
kurbanlarındaki yanıkların da sodyum hidroksit gibi son derece tehlikeli
atıklardan kaynaklandığı anlaşıldı. Söz konusu şirket sahipleri, felaketin
ardından yapılan çalışmalara 152 bin dolar yardımda bulunmayı ve ölen her kişi
için 360 avro ödemeyi önermişti. Yapılan yargılamada fabrikanın zehirli atıklarını kurallara uygun depolamadığı ve çevreye verdiği zarardan dolayı MAL
şirketine, 140 milyar forint (477 milyon avro) para cezası verildi.
Seveso felaketi
Seveso felaketini değerlendirebilmek için önce “dioksin” denilen kimyasalın ne olduğunu bilmek uygun olur. Dioksinnin kimyasal adı 2,3,7,8-tetraklorodibenzo para dioksin (TCDD)’ dir. Dioksinle ilişkili 419 bileşik türü tanımlanmıştır, ancak bunlardan yalnızca 30 tanesi yüksek derecede toksiktir. Bunlar
arasında en toksik olanı TCDD olarak bilinir. Dioksinler besin zinciri yoluyla
vücuda girdikten sonra ağırlıklı olarak yağ dokusuna geçer ve depolanır. Vücuttaki yarı ömrünün 7 – 11 yıl olduğu tahmin edilmektedir.
Dioksinler esas olarak endüstriyel işlemlerin yan ürünleridir. Eritme,
kâğıt hamurunun klorla ağartılması ve bazı herbisitlerin ve böcek ilaçlarının
üretilmesi gibi işlemlerin yan ürünleridir. Kontrolsüz atık yakma tesisleri de
çevrenin dioksinle kirlenmesinde önemli rol oynarlar. Dioksin uzun süreli olarak depolanırsa ya da uygun olmayan biçimlerde imha edilirse çevreye
yayılabilir, hayvansal gıdalar başta olmak üzere besin yoluyla insanlara ulaşıp
toksik etkisini gösterebilir.
TCDD, Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından ormanlardaki
ağaçların yapraklarını dökmek için kullanılan Agent Orange (turuncu
ajan) adlı tarım ilacı içinde de bulunuyordu. Amerikan ordusu bu maddeyi savaş boyunca 20 milyon galona yakın kullanmıştır. Savaş sonrasında dioksine
maruz kalan yerli halkta, kanser, diyabet, konjenital anomaliler, kas ve kemik
bozuklukları, gibi ciddi sağlık sorunları görülmüştür.

80

ANKARA - 2021

Uçakla orman üzerine atılan dioksin
Kaynak: https://www.drozdogan.com/

Dioksinle zehirlenme konusunda bazı kasıtlı vakalar da bildirilmiştir. Bunlardan birisi 2004 yılında yüzü akut dioksin zehirlenmesi nedeniyle şekil değiştiren Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko’dur.

Viktor Yuşçenko
Kaynak: https://www.drozdogan.com/
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Tarihte dioksin bulunduran endüstri tesislerinde bazı kazalar ve çevre kirlenmeleri görülmüştür. Bunlardan en çok bilineni 10 Temmuz 1976 günü İtalya’nın Milano kentinin 20 km yakınındaki Seveso’da olan kazadır.
Seveso’da ICMESA Kimya Şirketine ait fabrikada trikloro fenol (TCP) üretimi yapılmaktaydı. Fabrikanın bir reaktöründe 10 Temmuz 1976 günü sıcaklık artmaya başladı, ama bu durum bir saat süresince çalışanlar tarafından fark
edilmedi. Sıcaklık nedeniyle fabrikadaki TCP yerine TCDD oluşmaya başladı.
Reaktör soğutulmaya çalışıldı ise de başarılı olunamadı ve rektörde patlama
oldu. Patlama sonucunda çevreye 3 bin kiloluk dioksin (TCDD) beyaz bir bulut
şeklinde yayıldı. Çok düşük dozlarda bile zehirli ve kanserojen olan bu gaza
37.000 kişi maruz kaldı. Fabrika kazayı anında bildirmediği için ne yazık ki
önlemlerin alınması gecikti. Kasabada kısa sürede hayvan ölümleri görüldü;
patlamanın üzerinden 5 gün geçince hastanelere başvurular başladı. Yapılan incelemelerde bölgenin tamamının kirlendiği anlaşılınca 100 kadar ev boşaltıldı.
Hastalarda bulantı, bulanık görme ve özellikle çocukların derilerinde “klorakne” denilen lezyonlar görülmekteydi; 700’den fazla kişide yanıklar ortaya çıktı. Zehir gıda zincirine geçtiği için 80.000’den fazla hayvan katledildi, tarım
ürünleri imha edildi. Kazazedelerin kan örnekleri saklanmıştı; kazanın olduğu
yıllarda bilinmeyen, 1987 yılında bulunan laboratuvar yöntemleriyle yapılan
analizlerde olayın tahmin edilenden daha fazla kişiyi etkilediği daha net olarak
anlaşıldı.

Seveso felaketi
Kaynak: http://enserenergy.com/seveso-ii
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Dioksine maruz kalmış çocuk
Kaynak: hekimcebakis.org
Günümüzde, dioksin tanklarının bulunduğu ve yüzlerce hayvanın öldüğü
bölgede bir park yer alıyor. Seveso felaketi sonrasında bir de olumlu gelişme
oldu ve harekete geçen AB ülkelerince 2010 yılında Seveso Direktifi olarak
bilinen “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kabul
edildi.
Maden kazaları
Tarihte bilinen en eski maden günümüzde Svaziland (eski adı Esvatini) olarak bilinen Afrika ülkesindeki Aslan Mağarasıdır. Radyokarbon ölçümlerine
göre 43.000 yıllık olduğu bilinen bu alanda paleolitik dönem (yontma taş devri)
insanları demir içeren hematit çıkarırlardı. Aynı çağlardaki neandental insanlarının silah yapımında kullanılmak üzere Macaristan’da çakmak taşı madenciliği yaptıkları bilinmektedir. Eski Mısırlılar Sina Yarımadasında turkuaz madeni
işletirlerdi. Madencilikte ilk patlayıcı madde (karabarut) 1627 yılında Slovakya’da bir maden kuyusunun açılması için kullanıldı. Böylece madencilikte bir
çığır açıldı; yer altındaki zenginliklere erişebilmek kolaylaştı.
Günümüzde Dünyada madencilik sektöründe çalışan 30 milyon kişinin
1/3 kadarının (10 milyon) kömür madenlerinde çalıştığı tahmin edilmektedir.
Aileleri de dikkate alındığında madenciliğin Dünyada 300 milyon kişiyi yakından ilgilendiren büyük bir sektör olduğu anlaşılır. Ancak, insanlık için bu
kadar önemli olan madencilik işkolunda birçok sağlık ve güvenlik sorunu söz
konusudur. Dünyada çalışan nüfusun yalnızca yüzde 1 kadarı madenlerde çalışmasına karşılık, ciddi ve ölümlü kazaların yüzde 8’i madencilik sektöründe
görülmektedir. Bu kazalar arasında en çok işçi ölümüne neden olanları kömür
madenlerindeki metan gazı ve hava karışımının ( grizu) patlamasıdır.
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Maden kazaları yalnızca maden işçilerinin sorunu değildir. Geçmişte öyle
maden kazaları olmuştur ki, birer çevre felaketine yol açılmıştır.
Montana bakır madenleri
1995 yılının kasım ayında göçmen bir kaz sürüsü hep yaptığı gibi ABD’nin
Montana Eyaletinde Berkeley Çukuruna indi. Sis nedeniyle her zamankinden
daha uzun süreyle Çukurun kenarında konaklayan kazlardan 342 tanesi ölü bulundu. Çünkü bu çukur yakındaki bakır madeninin atıkları olan 40 milyar varil
asitli su ve ağır metallerle doluydu. Göl suyundan içen kazların yemek borularında pas bulundu.

Asitli su ile dolu çukur
Kaynak: Wattpad.com

Montana bakır madeni çevresinde 11.000 kuş ve kaz öldü

Kaynak: https://beyinsizler.net/wp-content/uploads/2019/08/montana
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Picher madenleri
ABD’nın Oklahoma Eyaletindeki Picher kasabasında bir zamanlar 20.000
kişi yaşıyordu. Kasaba yakınındaki çok zengin kurşun ve çinko madeninden
tüneller yoluyla asitli suların çevreye sızması sonucunda yöredeki akarsular ve
toprak kirlendi; akarsular kırmızı akmaya başladı; bölgedeki dağlar maden atıklarıyla doldu. Sonunda kasaba yaşanılamaz hale geldi. Picher’de artık 25 kişi
yaşıyor.

Oklahoma Picher madeni

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8_mX0dBkvaM

Picher hayalet kasabası

Kaynak: https://www.google.com.tr/search?q=Picher+mines
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Nauru fosfor madeni
Mikronezya adalar grubu Pasifik Okyanusunda Avusturalya yakınlarındadır. Bu adalar grubundaki özellikle Nauru adasında yıllarca fosfor madenciliği
yapıldı. Günümüzde bu güzel adanın topraklarının yüzde 80’i yok oldu. Adada 15 metre yüksekliğinde kireçtaşı tepecikleri ile kaplı çorak bir arazi kaldı.
Fosfor rezervleri tükenince adanın ekonomisi de çöktü; doğal güzellikleri yok
olduğundan turizm kaynakları yok oldu. Günümüzde Nauru Adasının verimli
toprakları yerine yalnızca 150 metrelik bir sahil şeridi kaldı. Fosfor madenciliği
bir doğa harikasını yok etti.

Nauru adasındaki kireç tepeleri
Kaynak: onedio.com

Nauru Adası

Kaynak: hurriyet.com.tr
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Altın madenlerinden siyanür sızıntıları
Siyanür, birçok metalle kolayca birleşir; o nedenle altının maden cevherinden ayırma işleminde de sodyum siyanür çözeltisi kullanılır. Altını cevherden
ayırmanın iki yöntemi vardır:
1. Yığma çözündürme (Yığın linçi): Açıktaki dev toplama pedlerindeki
cevherin üzerine bol miktarda siyanür solüsyonu püskürtülür. Siyanür, altını
cevherden çözer ve çözeltiyle birleşen altın yığın üzerinden kayarak akıp gider.
Pedler altından ayrılmış metal çözeltiyi toplar ve bu durum cevher tamamen
tükenene kadar devam eder.
2. Tank linçi ayrıştırma: Cevher, geniş tanklar içerisindeki siyanür solüsyonuyla karıştırılır. Dökülme olasılığı olduğundan bu işlemin son derece dikkatli yapılması gerekir. Çünkü cevher artığı olarak ortaya çıkan atık, büyük bent
şeklindeki atık barajlarının arkasında depolanır ve olası sızmalarda felaketlere
yol açabilir. Altın kazanımından sonra ise, atık havuzuna atılacak siyanürlü su,
kontrol edilmeli, doğaya deşarjı önlenmelidir. Bunun için özel atık barajları geliştirilmiştir. Altın madeni işleten şirketlerin çoğu (%90), düşük cevher seviyelerinde bile çok daha fazla kâr sağlayan bu yöntemi kullanmaktadır.
Siyanür, çevreye yayıldığında, bütün canlılar için ölümcül derecede tehlikelidir; içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, insanların, hayvanların ve çok
sayıda balık türünün yok olmasına, tarım alanlarının zarar görmesine neden
olur.
Siyanür kullanımı ve kazaların önlenmesi konusunda sıkı kurallar olmakla
birlikte bu kuralların denetimleri dünyanın birçok yerinde aksamaktadır. Geçmişte çok sayıda siyanür sızıntılarına bağlı felaketler yaşanmıştır. İşte bunlardan bazıları:
Romanya, 1971: Certej altın madeninin siyanürlü atık barajının yıkılması
sonucu 300.000 metreküp siyanürlü atık Sus adlı kasabayı bastı. Olayda 89 kişi
yaşamını yitirdi.
ABD, 1982: Montana Eyaletindeki Zortman-Landusky Madeninde, 52.000
galon siyanür çözeltisi, Zortman kasabasının içme suyu sistemine karıştı. Kaza,
bir maden çalışanının evdeki musluk suyunda siyanür kokusu olduğunu fark
etmesiyle ortaya çıktı.
ABD, 1984: Kanadalı Galactic Resources Şirketinin Summitville altın madenini işletmekteydi; iflas etti ve işi bıraktı. Şirketin işlettiği madende 610 bin
metreküp siyanürlü atık biriktiği anlaşıldı. ABD hükümeti bölgeyi temizlemek
için yüzlerce milyon dolar harcamak zorunda kaldı.
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Papua Yeni Gine, 1984: Avustralyalı şirket Broken Hill Proprietary tarafından Papua Yeni Gine’de işletilen Ok Tedi Madeni bölgedeki en büyük çevre
felaketlerinden birine neden oldu. 2 milyar tondan fazla işlenmemiş atık maden
çevreye sızdı. Bölgede yaşayan en az 50 bin kişi zehirli atıktan etkilendi.
Guyana, 1995: Güney Amerika ülkelerinden Guyana’da, 1995 yılında Omai
altın madenindeki siyanürlü atık havuzu çöktü; 3 milyon litre siyanürlü atık,
Omai ve Essequibo Nehirlerine aktı. Nehirdeki bitki ve hayvan türleri yok oldu.
Filipinler, 1996: Tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri 1996 yılında
Filipinler’de yaşandı. Marcopper Mining adlı Kanadalı şirket tarafından işletilen Mt. Tapian altın madeninin tünellerinde oluşan çatlaktan sızan zehirli atıklar
Makulapnit-Boac nehrine karıştı. Bölgedeki onlarca köy tahliye edildi; tarım
alanları kullanılamaz hale geldi.
Kırgızistan, 1998: Centerra Gold Şirketine ait Kumtor Altın Madeninde 2
ton sodyum siyanür taşıyan bir kamyon Barskoon nehrine düştü; nehir suyu
kirlendi; 2.000’den fazla kişi zehirlendi ve hastanelerde tedavi edilmek durumunda kaldı.
Romanya, 2000: Aural Gold altın madeninde bir atık barajı patladı; Tisza
ve Tuna Nehirlerine 3,5 milyon metreküp siyanürlü atık sızdı. Macaristan ve
Yugoslavya’yı da içine alan 400 kilometre boyunca su kaynaklarına zehir karıştı ve binlerce balık öldü.
Romanya, 2000: Avustralyalı Esmerelda Exploration Şirketi tarafından işletilen Baia Mare madeninden sızan yaklaşık 100 bin metreküp siyanürlü su
Tisa ve Someş nehrilerine karıştı; Tuna nehri yoluyla Karadenize kadar ulaştı.
Tuna’ya ulaşan zehirli atıkların sadece Macaristan’da 1200 tondan fazla balık
öldü.
Papua Yeni Gine, 2000: Avustralyalı Dome Resources adlı şirkete ait bir
helikopter Tolukuma altın madenine malzeme taşırken siyanür içeren bir tonluk kargosu ormana düştü. Yağmurların etkisiyle siyanürün bir kısmı bölgedeki
akarsulara karıştı.
Çin, 2001: Çin’de 2001 yılında yaşanan bir trafik kazasında siyanürlü atık
sıvılar ortalığa döküldü ve ve Henan bölgesindeki Luohe Nehrinin kollarından
birine aktı. Luohe Nehri, Kuzey Çin’in su ihtiyacını karşılayan Sani Irmağının
bir koluydu. Kirlenme sonucu nehirde yaşayan türler zehirlenmekle kalmadı,
pek çok insan da zehirlenerek tedavi altına alındı.
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Nevada, 2002: ABD’nin Nevada Eyaletindeki Mineral County’deki madende 2002 yılında, çıkarılan metalin süzülmesi ve ayrıştırılmasının sağlanması
için yapılan siyanürlü linç işlemi sırasında, borular delindi ve 150 bin tondan
fazla siyanür çevreye sızdı. Geniş bir bölge kirlendi.
Honduras, 2003: Orta Amerika ülkesi Honduras’ın batısında, 2003 yılında
San Andrés madeninde büyük bir siyanür sızıntısı oldu ve atığın aktığı Lara
nehrinde bir ekolojik felaket yaşandı; 20 bine yakın balık öldü; nehrin içme
suyu sağladığı çevre köylerde yaşayan insanlar da siyanürden etkilendi.
Papua Yeni Gine, 2004: Misima Madeni tesisi sökülürken siyanür sızıntısı
oluştu. Siyanür Pasifik Okyanusuna aktı; çevredeki adalar etkilendi ve binlerce
balık telef oldu.
Gana, 2004: Bir Afrika ülkesi olan Gana Cumhuriyeti’nde 2004 yılında,
bir Kanada şirketi tarafından işletilen madendeki siyanür atık havuzunda sızıntı
oldu. Siyanür doğrudan Aprepre Nehrine boşaldı. Bu nehir bölge halkının içme
suyu kaynağı olduğu için olay bir felakete dönüşme riski taşıyordu. Nehirdeki
binlerce balık ve yengeç telef oldu; ölü balıkların görüntüsü uzun süre unutulamadı.

Gana’da Aprepre nehrinde ölü balıklar
Kaynak: doganintakvimi.com

Gana, 2009: Bir ABD şirketi olan Newmont Mining tarafından işletilen
Ahafo madeninden bölgedeki akarsulara siyanür sodyum karıştığı saptandı.
Olayın ardından çok sayıda balık ölümü kayıtlara geçti.
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Meksika, 2014: Yoğun yağışlar sonrası, Proyecto Magistral madenindeki
istinat havuzundan dışarıya 500.000 galon siyanür çözeltisi taştı.
Kanada, 2014: Imperial Metals şirketinin işlettiği Mount Polley altın madeninde Polley Gölüne kadar ulaşan zehirli atık sızıntısı olduğu anlaşıldı. Olayın
Bölgedeki somon balığı çiftlikleri kapatıldı; yapılan incelemelerde zehirli atığın
içinde nikel, arsenik, bakır ve kurşun tespit edildi.
Arjantin, 2015: Kanadalı Barrick Gold adlı şirketin işlettiği Veladero altın
madeninde bin metreküpten fazla siyanürlü atık Potrerillos nehrine karıştı. Olayın bir vana sorunundan kaynaklandığı anlaşıldı. İlerleyen günlerde siyanürlü
su 5 nehre daha karıştı.
Yeraltı kömür yangınları
Kömür, karbon ve yanıcı gazdan zengin bir kayaçtır. Karbon dışında hidrojen, kükürt, oksijen ve azot içerir. Dünyanın birçok yerinde bulunan kömüre yeryüzünde ya da yerin derinliklerinde rastlanır. İlk olarak milattan önceki yıllarda
Çinliler tarafından kullanıldığı bilinmektedir; ancak yoğun olarak kullanılması
18. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimiyle başlamıştır. Günümüzde Çin,
Dünya kömürünün yarısına yakınını çıkarıyor; Çin’i Hindistan, Avustralya, Endonezya ve Rusya izliyor.
Kömür madenleri iş güvenliği açısından en riskli endüstri dallarındandır.
Özellikle üretim kurallarına uyulmadığı zaman çok ciddi grizu patlamaları ve
işçi ölümleri görülür. Bu kazalar da çok önemli sorun olmakla birlikte gezegenimizi ve doğayı asıl tehdit eden risk kömür çıkartılan ülkelerin çoğunda görülen
yeraltı kömür yangınlarıdır. Ne yazık ki, çok az kimse bu tehlikenin farkındadır.
Yeraltı kömür yangınları Çin, Endonezya, Hindistan ve ABD başta olmak
üzere pek çok ülkede devam etmektedir. Yalnızca Çin’deki yangınlarda yılda
200 milyon ton kömür yok olmaktadır. Bu yangınlar oksijen ve güneş ışınının
bir araya gelmesi ile çıkabileceği gibi, insan hataları nedeniyle de çıkabilir. Terkedilmiş madenlerdeki kömür yığınları, yüzeye yakın kömür damarları, tarla
açmak için ormanların yakılması ya da başka faaliyetlerle yakılan ateşler sonucunda tutuşabilir. Bu kömür damarları bir kez tutuşunca, on yıllarca, hatta yüz
yıllarca yanabilir; atmosfere yoğun miktarda sera gazı ve is salınımına yol açar.
Bu durum hava kirliliği ve iklim değişikliğindeki faktörlerden birisidir. Yangınlarla ortaya çıkan arsenik, cıva ve selenyum da toprak yüzeyine düşerek toprak
ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilir.
Kömür madeni yangınları arasında en bilineni ABD’nin Pennsylvania Eya90
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letinde Centralia bölgesi dev kömür madeninde 1962 yılında başlayıp günümüze kadar süren yangındır. Başlangıçta dikkat çekmeyen yangın, 1981 yılında 12
yaşındaki bir çocuğun bir anda açılan 45 metrelik bir çukura düşmesiyle gündeme geldi. Bu olayın ardından yöre halkı tahliye edildi ve Centralia boş kaldı.

Centralia’da kömür yangını nedeniyle yarılan asfalt
Kaynak: https://www.yameraktan.com/

PETROL NEDENLİ KİRLENME
Günümüzden 4000 yıl önce Babil’de kule ve duvarların yapımında asfalt
kullanıldığı ve Fırat Nehrinin kıyılarında çok miktarda zift bulunduğu tarih kitaplarında yazılıdır. Antik İran tabletlerine göre aydınlanma ve tıbbi nedenlerle
petrol kullanılırdı. Çin kayıtlarına göre ise MS 347 ‘de bambu kaplı kuyulardan
petrol üretilmiştir. Myanmar’a 1795 yılında giden İngiliz araştırmacılar elle kazılmış yüzlerce petrol kuyusundan üretim yapıldığını kaydetmişlerdir.
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Avrupa’da petrolün ilk bulunduğu yerin adı Pechelbronn (zift çeşmesi) idi.
Petrolün suyla karışmış olarak yeryüzüne çıktığı Erdpechquelle bölgesi 15.
yüzyıldan bu yana şifa amaçlı kullanılan bir yerdir. Bu bölgelerde 18. yüzyıldan
bu yana petrol kumlarından da petrol üretilmektedir. Kömürün endüstride kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa’da petrolün kullanımı azalmıştır.
Petrol, 19. yüzyılın ortalarına kadar Amerika’da doğal yollarla yeryüzüne
sızdığı yerlerde birikintiler halinde bulunurdu. Hayvanların su kaynaklarını kirlettiği için ya da açılan su kuyularına sızdığı için çoğu zaman istenmeyen, can
sıkıcı bir sıvı olarak görülürdü; 1850’li yıllarda lambalarda yanıcı yağ olarak
kullanılmaya başlandı. Sonraki yıllarda New York’lu iki avukat olan George
Bissell ve Jonathan Eveleth Pennsylvania’da bir şirket kurdu ve Edwin L. Drake adındaki emekli bir demiryolu müteahhidini petrol aramakla görevlendirdi.
Drake, Titusville kasabası yakınlarında açtığı kuyuda 27 Ağustos 1859 günü
21 metre derinde petrole rastladı. Petrol, balina yağı yerine daha ucuz ve kolay
elde edilen bir lamba yağı olarak geniş bir pazar buldu. Böylece, petrole hücum
çağı başladı.

Edwin Drake tarafından ABD’de açılan ilk petrol kuyusu
Kaynak: https://www.nkfu.com/edwin-drake-resimleri/
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Petrol, uzunca süre aydınlanma, ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanıldı. Sanayi devrimi sırasında petrolden elde edilen kerosen (gaz yağı) yakıt
olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum petrole olan talebi arttırdı ve 20. yüzyılda petrol Dünya piyasalarında işlem gören önemli bir madde haline geldi.
Petrolün öneminin asıl artışı, içten yanmalı motorların bulunmasından sonra
oldu. Bu buluştan sonra petrol kara, hava ve deniz ulaşımında yakıt olarak, organik kimya endüstrisinde ve özellikle plastik, yapay gübre, çözücü, yapıştırıcı
ve böcek zehri üretiminde kullanılmaya başlandı. Petrolün değeri anlaşıldıktan
sonra Dünyanın birçok bölgesinde petrol aramaları başladı; Orta Doğu ülkelerinde, Rusya’da, Kuzey ve Güney Amerika’da zengin petrol yatakları bulundu.
Petrolü doğal gaz yataklarındaki çalışmalar izledi. Petrol ve doğal gaz, giderek
uğruna savaşların yapıldığı en değerli enerji kaynağı haline geldi; yaşamın vazgeçilemez unsuru oldu; daha fazla petrol üretmek ya da sahip olmak için ülkeler
yarış içine girdi; karalardan sonra denizlerde de petrol kuyuları açıldı; petrol
üretilen ya da rafine edilen yerlerden diğer ülkelere kara yoluyla, deniz yoluyla
ve boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşınmaya başlandı.

Petrol üretimi yapılan ülkeler
Petrol yaşamı kolaylaştırmıştı, fakat bunun yanısıra bazı çevre sorunlarına
da yol açtı; ortaya çıkan petrol sızıntıları, bunların temizlenmesi, yangınlar, patlamalar siyasal, çevresel ve ekonomik sorunlara yol açtı. Özellikle ortaya çıkan
çevresel sorunlar o kadar büyük boyutlarda görüldü ki, ekolojik yaşamı tehdit
eden en önemli sorunlar arasında ilk sıralara çıktı. Aşağıda, petrole bağlı çevre
felaketlerinden başlıcaları yer almaktadır.
Not: Bir varil petrol 159 litre (42 galon) ve 120 kg dır.
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Büyük Tanker Kazaları
Yıl
1991
1979
1983
1979
1983
1991
1978
1988
1972
1980
1976
1977
1079
1993
1975
1992
1991
1985
1995
1989
1979
2002
1983
1973
1989
1967
1977
1994
199
2003
1979
1991
1999
2010
2004
1999

Gemi Adı
Gulfkriken  
Ixtoc 1
Nowruz
Atlantic Empress
Castillo de Belver
ABT Summer
Amoco Cadiz
Odyssey
Sea Star
Irene’s Serenade
Urquiola
Hawaian Parrot
Indipendenta
MV Braer
Jacob Maersk   
Agean Sea
Agip Abzurro
Nova
Sea Empress
Kharg V
Betelgeuse
Prestige
Assami
Andros Patris
Exxon Valdez
Torey Canyon
Bravo
Nassia
Erica
Tasman Spirit
Burrnah Agate
MT Haven
Volganeft-139
MT Bunga Kelana
MV Selendang Ayu
Volganeft-248

Kaza Yeri
İran Körfezi
Meksika Körfezi
İran Körfezi
Tobago
Güney Afrika
Angola
Fransa
Nova Scotia
Umman Körfezi
Yunanistan
İspanya
Honolulu
İstanbul Boğazı
Shetland Adaları     
Portekiz
İspanya
Livarno-İtalya
İran Körfezi
Galler
Kuzey Batı Afrika
İrlanda
Galiçya
Muscat - Umman
İspanya
Alaska
Manş Denizi
Norveç
İstanbul Boğazı
Biscay Körfezi
Umman Denizi
Texas
Cenova
Marmara Denizi
Singapur
Batı Alaska
İstanbul Boğazı

Sızan Petrol (Ton)
910.000
531.000
303.000
300.000
260.000
260.000
230.000
132.000
115.000
102.000
100.000
99.000
95.000
85.000
84.000
80.000
80.000
70.000
70.000
70.000
64.000
63.000
53.000
50.000
40.000
30.000
20.000
20.000
20.000
12.000
10.000
10.000
3.000
2.000
1.560
1.200

Kaynak: https://www.cnnturk.com/2010/dunya /06/20/iste.tarihin.buyuk.petrol.sizintisi.felaketleri
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Meksika petrol sızıntısı
Meksika Körfezi deniz altındaki katmanlardan petrol çıkartılan bir bölgedir.
Körfezdeki Deepwater Horizon adlı platformda 20 Nisan 2010 günü bir patlama meydana geldi; 11 işçi yaşamını kaybetti; 17 işçi yaralandı; platformun
çökmesinin ardından 5 milyon varil petrol denize karıştı ve tarihteki en büyük
çevre yıkımlarından biri yaşandı. Çok geniş bir bölge petrol kirliliğinden etkilendi. Denize dökülen petrolün yalnızca 800 bin varili gemiler ve özel araçlarla
toplanabildi. Geri kalan miktar kalıcı olarak çevre kirlenmesi oluşturdu.
Felaketle ilgili soruşturma 5 ay sürdü. Soruşturma raporunda felakete bir
dizi mühendislik tasarımlarındaki yanlışlıkların, mekanik sorunların ve operasyonel insan hatalarının yol açtığı belirtiliyordu. Platformun sahibi olan Transocean şirketi itiraz etse de üretimi yapan BP (British Petroleum) şirketi raporda
yer alan bütün belirlemeleri kabul etti ve bütün önerileri dünyanın her yerindeki
işletmelerinde uygulayacağını açıkladı. Ancak, BP sorumluluktan kurtulamadı; çevrede yaşayanlara, balıkçılara, temizleme görevlilerine, temizleme işlemlerinin yürütlmsine ve ABD’nin beş eyaletine (Louisiana, Mississippi, Florida, Texas, Alabama) toplam olarak 18.7 milyar dolar ödemek zorunda kaldı.
Bu olay Şirkete toplam olarak 28 milyar dolara patladı. Kuşkusuz, ödenen bu
tazminat felaketin çevreye verdiği zararın etkilerini yok etmedi. BP bölgede
hiçbir kalıcı hasar olmadığını savunsa da, Ulusal Kaynak Değerlendirmesinde
(NRDA) körfezdeki yunusların ölüm oranlarındaki artıştan, sahile vuran pelikanların fazlalığından ve insanlardaki hastalık yakınmalarındaki artışa kadar
bütün sorunlardan Deepwater Horizon kazasının sorumlu olduğu belirtilmekteydi. Körfezin dibinde Rhode Island Eyaleti büyüklüğünde bir petrol kalıntısı
oluştu.

Deepwater Horizon Platformu yanıyor

Kaynak: https://www.teknoblog.com/bp-meksika-korfezi
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Kazadan 5 yıl sonra Meksika Körfezi

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/sizintidan-5-yil-sonra-bp-durumu-duzeltemedi

Kazadan 15 yıl sonra Meksika Körfezinde sızıntı devam ediyor

Kaynak: http://www.oytunbuyrukcu.com/blog/taylor-petrol-sizintisi-meksika-korfezi/

Exxon Valdez petrol sızıntısı
Exxon Valdez adlı petrol tankeri 24 Mart 1989 günü Alaska’nın Prince William Sound bölgesinde karaya oturdu. Tankerden çevreye 41 milyon litre ham
petrol sızdı. Petrol sızıntısı okyanusta 11.000 millik ve 4.000 km2 lik bir alanı
kapladı; kaza sonrasında 11.000 insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Doğal yaşamı yok eden bu felaket sonrasında deniz kuşlarından balinalara kadar
birçok canlı öldü. Bölgenin coğrafi konumu ve daha önce bu çaptaki petrol
kazalarıyla nasıl baş edilebileceğine dair deneyimin olmaması nedeniyle petro96
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lü temizleme çalışmalarında etkili olunamadı. Exxon Mobil Şirketi petrolü temizlemek için ve zarar karşılığı tazminat olarak 5 milyar dolar harcadı. Aradan
geçen 30 yıllık süre sonunda bile denizlerdeki doğal yaşam hala normale dönmedi. Bu olay sonrasında, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 2010 yılında
tek cidarlı gemilere yasak getirdi.

Exxon Valdez tankeri yanıyor

Kaynak: https://blog.artemisaritim.com/exxon-valdez-tanker-kazasi

Exxon Valdez kazası sonrasında deniz kirliliği

Kaynak: https://blog.artemisaritim.com/exxon-valdez-tanker-kazasi
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Exxon Valdez kazasının deniz canlılarına etkisi

Kaynak: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/6f09a395543e3f9_ek

Independenta İstanbul Boğazında
15 Kasım 1979 günü saatler 05:30’u gösterirken Libya’dan aldığı 96.000
ton ham petrolü Romanya’nın Köstence limanına taşımakta olan Independenta
adlı tanker İstanbul Boğazından geçerken Haydarpaşa açıklarında Evriali adlı
Yunan kosteri ile çarpıştı. Tankerde büyük bir gürültü ile patlama oldu; yaşamını yitiren 43 mürettebatın yanmış cesetleri sonraki günlerde kıyıya vurdu.
Kabataş ve Kadıköy’ün denize bakan cephesindeki binaların camlarının tamamı
kırıldı. Gökyüzü kapkara bir dumanla kaplanan İstanbul, büyük bir tehlikeyi
ucuz atlattı.

Independenta tankeri yanıyor

https://www.gzt.com/jurnalist/istanbul-bogazindaki-en-buyuk-tanker-faciasindan-akilda-kalanlar
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Haydarpaşa önlerinde yanan Independenta tankeri

Kaynak: https://onedio.com/haber/11-maddede-bogaz-daki-en-buyuk-tanker-faciasi-independenta

Tanker bir ay boyunca yanmaya devam ederken kazanın 22. gününde gemide bir patlama daha oldu. Yangın ve patlamalar tankere müdahaleyi güçleştiriyordu. Kimilerine göre petrolün çoğu yanmıştır, ancak denize akan petrol o
kadar çoktur ki, Boğazın üzeri aylarca siyah bir tabaka ile kaplı kaldı. Denize en
az 94.000 ton petrol aktığı tahmin edilmektedir ki, bu miktar büyük tanker kazası Exon Valdez kazasında denize dökülenden daha fazladır. Petrol tabakasının
kalınlığı yaklaşık 46 gr/m2 olarak ölçülmüştür. Marmara Denizi’ne doğru yayılan kirlilik denizin kuzey kısmındaki dip besleyicilerin (plankton) % 96’sının
ölmesine neden oldu; yalnızca 9 tür hayatta kalabildi. İstanbul’da uzun süre balık yenilemedi. Hafif bileşiklerin hızla buharlaşması nedeniyle ham petrol, 5.5
km çapında bir alanda deniz dibine çöktü. Yangın süresince havadaki toplam
partikül miktarı 1000 mg/m3’e ulaştı. Bu miktar insan sağlığı için olan sınırın
dört katıdır. Kazanın çevreye ve deniz yaşamına olan maliyetinin o zamanki
parayla 40 milyar TL olduğu tahminleri yapıldı.
Tanker yangını İstanbul halkı tarafından kanıksandı ve halk yangını görmek
için bölgeyi ziyarete başladı. Hatta ünlü sinema oyuncusu Kemal Sunal tanker
yangınını arkasına alarak “Kokusuz Korkak” adlı film sahnelerini çekti.
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Korkusuz Korkak filmi çekilirken arkada tanker yanıyordu

https://twitter.com/idriskardas/status/

Enkazın kaldırılması bazı finansal ve idari sorunlar nedeniyle hayli uzun
zaman aldı. Enkaz, parça parça sökülerek önce Tuzla tersanelerine oradan da
1986 ve 1987 yıllarında İzmir Aliağa gemi söküm tesislerine götürmüştür. Enkazın sökümü 2000 yılının başlarına kadar sürmüştür. Evriali gemisi ise 6 yıl
Tuzla tersanesinde yattıktan sonra 1986 yılında satılmış ve onun da sonu Aliağa
söküm tesisleri olmuştur.

Independenta enkazı Marmara Denizinde

Kaynak: https://www.gzt.com/jurnalist/istanbul-bogazindaki-en-buyuk-tanker-faciasindan-akilda-kalanlar
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Prestige petrol sızıntısı
13 Kasım 2002 tarihinde İspanya’nın Galiçya kıyılarından 208 km uzakta
Atlantik Okyanuzunda fırtınalı bir havada seyretmekte olan MV Prestige adlı
tankerin bir tankında patlama oldu. 77.000 ton fuel oil taşıyordu. Kaptan, patlama olduğunu bildirdi; gemi su almaya başlayınca motorlar durduruldu ve İspanyol kurtarma işçilerinden yardım istedi. Mürettebat kurtarma helikopterleri ile
tahliye edildi ve gemi, İspanyol kıyısının 6 kilometre yakınına kadar sürüklendi. Kaptan bir kıyıya yanaşmak istedi, fakat Fransız, İspanyol ve Portekiz hükümetlerinden hiçbiri buna izin vermedi. Fransız hükümetinin baskısıyla gemi,
Fransa’nın kıyılarını tehlikeye atmamak için rotasını değiştirip Portekiz sularına yönelmek zorunda kaldı. Bu defa, Portekiz donanması gemiye müdahale
etti ve denizcilik kurallarına göre bir suç niteliğinde olmasına karşın geminin
açık denize çekilmesi kararlaştırıldı; Tanker, patlamadan 6 gün sonra, 19 Kasım
2002 günü kıyıdan 210 km açıkta ikiye bölünerek battı; fuil oil ve yağ denize
sızdı. İspanya, Portekiz ve Fransa sahillerinde binlerce km uzunluğundaki sahil
şeridi kirlendi, deniz tabanı petrolle kaplandı.

Petrole bulanmış karabatak

Kaynak: https://tr.qaz.wiki/wiki/Prestige_oil_spill

Etkilenen deniz bölgesi, mercan resiflerinin bulunduğu, birçok köpekbalığı
ve kuş türünün barındığı ve bir balıkçılık bölgesiydi. Hükümet açık deniz
balıkçılığını altı ay süreyle askıya aldı. Başlangıçta hükümet, yalnızca 17.000
ton petrolün denize aktığını, geri kalanının donarak gemi içinde kalacağını
tahmin ediyordu. Ancak, böyle olmadı; 2003 yılında 63.000 ton petrolün denize
sızdığı anlaşıldı. Tankerdeki yakıtın yüzde sekseninden fazlası İspanya›nın
kuzeybatı kıyılarına dökülmüş oldu.
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Uzmanlar, kirlenmenin balıklarda ve potansiyel olarak insanlarda da kanserojen etkileri olacağını belirttiler; denizdeki plankton, balık yumurtası ve kabuklu hayvanların bu nedenle tüketilmemesi gerektiğini ve deniz yaşamının en
az on yıl boyunca kirli kalacağını ileri sürdüler.
Galiçyalı aktivistler, hükümeti felaketle ilgili pasif davrandığı için kınadılar
ve “Bir Daha Asla Galiçyaca” adında bir çevre hareketi başlattılar. 2004 yılında,
uzaktan çalıştırılan araçlar (ROV), enkazda küçük delikler açarak deniz yüzeyinin 4000 metre altında kalan 13.000 m³ kargo petrolünü enkazdan çıkardılar.
Toplam 76,000 ton yakıt ve yağ, özel olarak üretilmiş büyük alüminyum torbalarla yüzeye çıkarıldı. Operasyonun toplam tahmini maliyeti 100 milyon € ‘nun
üzerindeydi.
Galiçya’da açılan davada mahkeme 2012 yılında yalnızca geminin kaptanını deniz kurtarma ekipleriyle işbirliği yapmamak ve çevreye zarar vermekten
suçlu buldu. Kaptana itaatsizlik gerekçesiyle verilen dokuz aylık hapis cezası
ertelendi. Mahkeme, 2016 yılnda geminin sahibi olan şirkete kirlilik temizleme
tazminatı olarak bir milyar dolarlık tazminat cezası uygun gördü.
Kuveyt petrol yangınları
Körfez Savaşının başlamasından hemen önce Saddam Hüseyin’in yönetimindeki Irak birlikleri komşu ülke Kuveyt’i işgal etmişti. Saddam, savaşı kaybedeceğini anladığında Kuveyt’ten çekilirken bütün petrol kuyularının yakılması emrini verdi. Yaklaşık 600 kuyu ateşe verildi. Yangınlar Ocak 1991’de
başladı, Kasım 1991 tarihine kadar on ay sürdü. Kuyuların çevresinde mayınlar
bulunduğundan yangına yaklaşılamadı ve yangınlar giderek kontrolden çıktı.
Her gün ortalama olarak 6 milyon galonluk petrol yandı. Basra Körfezini ve
civardaki kentlerin üzerini duman, is ve kül kapladı. Yağmurlar siyah yağdı;
bölgede petrol gölleri oluştu. Bölgedeki kum ve çakıl petrolle birleşip katılaştı
ve Kuveyt’in yüzde 5’ini kaplayan bir tabaka oluştu. Bölgedeki tahıllar çürüdü,
hayvanlar telef oldu. Yangınların yol açtığı çevre felaketi sonucu oluşan toprak
ve hava kirliliğine ileride “Körfez Savaşı sendromu” adı verildi.
Aslında, uzmanlar yangınların daha kötü ve kalıcı zararlara neden olabileceğini tahmin etmişlerdi. Tıpkı, 1815 yılında Endonezya’daki Tambora volkanının
patlamasında görüldüğü gibi atmosferde bir duman tabakası oluşması sonucunda belki de Dünya genelinde bir sıcaklık düşüşüne yol açacağını öngörmüşlerdi.
Bazı uzmanlar ise asit yağmurlarının görüleceğini ve sıcaklığın yükseleceğini
ileri sürdüler. Neyse ki, bu beklentiler ortaya çıkmadı.
Yangını söndürme ve çevreyi temizleme çalışmaları için 1,5 milyar dolar
harcandı.
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Kuveyt petrol kuyuları yanıyor

Kaynak: https://blog.artemisaritim.com/cevre-felaketleri/

Türkmenistan’da Cehennem Kapısı
Türkmenistan zengin doğal gaz kaynağına sahiptir. 1971 yılında Sovyetler
Birliği’ne ait bir sondaj kulesindeki çalışmalar sırasında yanlışlıkla çöl altındaki
doğalgaz kaynağı delindi; toprak çökünce, sondaj kulesi de çalışanlarla birlikte
bu deliğe, yani doğalgaz kaynağına düştü. Oluşan patlamaların etkisi ile çukurdan zehirli gazlar (metan gazı) yayılmaya başladı. Gazın yakılırsa kısa sürede
tükeneceği düşünülerek tutuşturulmasına karar verildi. Yanış, o yanış… Metan
gazı 1971 yılından buyana bir çukurun içinde yanmaya devam ediyor. Yöredeki halk 100 metre çapındaki bu çukura “ Cehennem kapısı” (the door to Hell)
diyor; resmi adı, çukur Derveze ilçesinde olduğu için “Derveze gaz krateri”dir.
Uzmanlar, doğalgaz sızdıran çukurların kapatılmaması gerektiğini; kapatılırlarsa zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini söylüyorlar. Bununla birlikte, 2010 yılında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov bu gaz kraterinin kapatılmasını istedi, ancak bu mümkün olamadı.
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Türkmenistan – Cehennem Kapısı

Kaynak: https://www.turktoyu.com/turkmenistan-da-yillardir-yanan-ates-cehennem-kapisi

Endonezya’da çamur patlaması
Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’nın Java adasında doğal gaz aramak üzere sondaj yapılırken volkan patlamasını andıracak şekilde bir çamur patlaması
oldu. Patlamada 13 kişi yaşamını yitirdi. O tarihten beri Sidoanja bölgesinde
topraktan sıcak kükürtlü çamur fışkırıyor. Oluşan gaz dumanı şimdilik 25 km2
tutarında büyük bir alanı kaplıyor ve her gün 50.000 m3 çamur fışkırıyor. Uzmanlar, çamur volkanının 30 yıl daha devam edeceğini tahmin ediyor.

Çamur volkanı

https://www.haberler.com/fotogaleri/endenozya-da-camur-patlamasi
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ATIK SORUNU
Yeryüzünde çöp üreten tek canlı insandır. İnsan dışındaki bütün canlılar yedikleri gıdaların ve dışkılarının organik atıklarını bırakırlar doğaya. Organik
atıklar doğanın güçlü sistemleri ile kolaylıkla yok edilir, hatta diğer canlıların
ve bitkilerin üremeleri için yararlı maddelere dönüştürülür. Ama insanoğlunun
doğaya bıraktığı plastikler, elektronik atıklar, metal parçaları, hurda arabalar,
hurda lastikler, radyoaktif maddeler, molozlar yüzyıllarca bu dünyada bozulmadan kalacak.

Araç hurdalığı

Kaynak : Getty Images

Kuveyt çöllerinde lastik çöplüğü

(Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunyanin-en-buyuk-lastik-coplugu-88690.html)
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Katı atık yığını

Fotoğraf: Greenpeace/Osman Orsal

Ankara’da plastik çöp yığını
Dünya Bankası ve bazı uzman kuruluşların raporlarına göre Dünyada her
yıl 2,1 milyar ton çöp üretiliyor. Başka bir deyişle, Dünyada her yıl 800.000
olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar çöp oluşuyor. Bu miktarın 2050
yılında 3,4 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor. Yoksul ülkelerde atıkların %
90’ından fazlası işlenmemiş halde açık alanlara bırakılıyor; bu ülkelerde geri
dönüşüm yok denilecek kadar az. ABD, tek başına Dünyadaki çöplerin % 12
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kadarını üretiyor. Bir ABD’li, bir Çinliden 3, bir Etiyopyalıdan 7 kat daha fazla
çöp üretiyor, ama ABD’de çöplerin yalnızca % 35’i yeniden kullanıma kazandırılıyor. 2030 yılında Çin’in ABD’yi geçerek Dünyada en fazla çöp üreten ülke
olacağı varsayılıyor. O tarihte bir Çinlinin bir ABD’linin iki katı çöp üreteceği
tahmin ediliyor. En fazla çöp geri dönüştüren ülke ise % 68 ile Almanya. Dünya
genelinde geri dönüştürülen çöplerin oranı % 16. Çöplerin yüzde 46’sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. Günümüzde toplam çöplerin % 12’sini plastikler oluşturuyor. Raporlar bu oranın giderek artmasına dikkat çekiyor. Dünya
Bankası, düzgün bir şekilde toplanmayan ve işlenmeyen katı atıkların sellerin
de etkisiyle hava kirliliğine, solunum yolu hastalıklarına, ishal ve dang humması gibi hastalıklara neden olacağı için önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
Geri dönüşüm zahmetli ve pahalı; kaldı ki plastik türlerinin çoğu geri dönüştürülemiyor. Şimdiye kadar üretilen plastiğin yalnızca %9’u geri dönüştürülebilmiş. Bu nedenle ülkeler plastik atıklarını başka ülkelere satmanın daha
kolay ve ucuz olduğunu keşfetti. Plastik çöp ithalatının bir adresi de Türkiye.
Türkiye’nin ithalatı 2016 yılı başında aylık 4.000 ton iken, 2018 yılı başında
aylık 33.000 tona, 2018 yılında ise aylık 48.500 tona çıktı. Eurostat verilerine göre Türkiye, 2019’da 11,4 milyon tonluk ithalatla AB ülkelerinden en
fazla çöp alan ülke oldu. Ülkemizde 2021 yılının başında Ticaret Bakanlığı
tarafından yayınlanan “çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan
atıkların ithalat denetimi tebliğinde” etilen polimer atık ithalatı, “ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar” listesinden çıkartılarak, “ithalatı yasak diğer
atıklar” listesine dahil edildi. Böylece plastik atık ithalatının önüne geçildiği
sanılırken, aynı Ticaret Bakanlığı geri dönüşüm şirketlerinin tepkileri ve baskıları sonucunda 45 gün sonra Temmuz 2021’de bu kararından geri adım attı ve
ithalat yeniden serbest oldu.
Bu atıklar ne olacak? Nasıl yok edilecek? Nasıl yeniden kullanıma dönüştürülecek? Bu soruların yanıtı bulunamazsa ve çöp sorunu çözülemezse, Dünya
çok yakında çöpten bir küreye dönüşecek. Çöpü alan ülkeler, bu çöpleri geri
dönüşüme katıp para kazanmayı umuyor. Ama artık durum değişti. Alıcı ülkeler
artık bu işe devam etmek istemiyorlar. Çin, Tayland, Vietnam ve Malezya çöp
ithalatını yasakladı; Filipinler, Kanada’ya 69 konteyner dolusu çöpü gemiyle
geri gönderdi.
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Farklı canlı türlerinin doğada bıraktığı izler – Bir ironi

Kaynak: https://www.facebook.com/767623369994584/posts/3193603367396560/

Elektronik Çöplükler
Elektronik çağını yaşıyoruz. Bilgisayarlar, cep telefonları, radyolar, telsizler,
piller gibi elektronik ürünler yaşamımızın vazgeçilemez parçaları oldu. Üstelik
hızla değişen ve gelişen teknolojik üretime bir de tüketim ekonomisinin pazarlama hırsı eklenince elektronik ürünler de hızla eskiyor, eskiyen ürünler hızla
değiştiriliyor. Değiştirilen ürünler çöpe atılıyor.
Peki, sonra ne oluyor çöpe atılan elektronik ürünlere?
Çöpe atılan ürünler, aslında değerli metallerden yapılan pahalı parçalar
içeriyor. Dolayısıyla, bu parçaların bir şekilde geri kazanılması gerekir. Ama
bir sorun var: Bu parçalar aynı zamanda sağlığa zararlı, çünkü kurşun, cıva,
kadmiyum, krom, brom, fosfor, baryum, berilyum gibi ağır metaller içeriyor.
Bu metaller insan vücudunda birikiyor, beyinde, böbreklerde, kan sisteminde
zehirleyici ve öldürücü etkiler yapıyor; beyin ödemi, öğrenme güçlüğü, davranış bozukluğu, Alzheimer, epilepsi, Parkinson, sindirim hastalıkları, baş ağrısı,
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bilinç kaybı, bulantı-kusma, kalp ritminde bozukluk, kanserler, astım, böbrek
yetmezliği, boy kısalığı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

Kaynak: cevrekorumaa.blogspot.com

Geri dönüşüme alınan elektronik çöpler önce parçalanıyor, sonra içlerindeki
malzemeler ayrıştırılıyor. Bu malzemeler arasında yukarıda belirtilen metalleri
içeren parçalar yanında plastik ve cam gibi malzeme de var. Bunların bir kısmı yeniden kullanıma dönüyor, bir kısmı ise işlendikten sonra yeniden üretime sokuluyor. Özetle, elektronik atıklar değerli, fakat bunların ayrıştırılmaları
tehlikeli. O nedenle, zengin ve bu cihazları üreten ülkeler elektronik atıkları
Afrika ve Asya’daki yoksul ülkelere gönderip oralarda ayrıştırılmalarını tercih
ediyorlar. Çin, Hindistan gibi bazı ülkelerde elektronik atıklar yakılıyor. Yanma
sonrası geriye kalan maddeler geri dönüşmüş oluyor. Diğer maddeler ise önlem
alınmadan doğaya salınıyor. Bu işlemler sırasında yalnızca insan sağlığı doğrudan bozulmuyor, hava, su, toprak kirleniyor.
1980’li yıllarda elektronik atıklar Nijerya, Haiti gibi ülkelere gönderilirdi.
O yıllarda bir yük gemisinin taşıdığı atığı boşaltacak ülke bulamadığı için 16
ay boyunca denizlerde dolaştıktan sonra 10.000 ton atığı Atlantik ve Hint Okyanuslarına boşalttığı kayıtlarda vardır. Bu olay kıyametleri kopardı ve 1988
yılında elektronik atıkların gelişmemiş ülkelere gönderilmesinin ve denizlere
dökülmesinin önlenmesi için Basel Konvansiyonu kuruldu.
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Elektronik çöplerin toplandığı ve ayrıştırıldığı yerler arasında en bilineni
Çin’deki Guiyu çöplüğüdür. Burada, cihazların içindeki değerli metaller ayrıştırılıyor, bazıları yakılıyor, fırınlanıyor ve asitte bekletiliyor. Bu nedenlerle
Guiyu çöplüğü Pasifik Okyanusundan sonra gezegenin doğası en çok kirlenmiş
ikinci yeri olarak kabul ediliyor.

Guiyu kentinin genel görünüşü

Kaynak: https://geographyeducation.org/articles/6813-2

Çin’in Guandong Eyaletinde yer alan Guiyu bir zamanlar, içinden nehir geçen, geçimini pirinç üretiminden sağlayan sevimli küçük bir kentti. 1990’lı yıllardan başlayarak elektronik atıkların imha edildiği ve dönüştürüldüğü bir yer
haline geldi. Çöplük alanı o kadar genişledi ki, günümüzde kentin yollarının
kenarlarında dağ gibi elektronik atık yığınları, kent içinde mantar gibi biten
ayrıştırma merkezleri ve atık taşıyan kamyonlar görülüyor. Eskiden temiz akan
o şirin nehirde artık atık adacıkları var; zehirli simsiyah akan bir su ve genzi
yakan kesif kükürt kokusu duyuluyor. Ne yazık ki hava kirliliği nedeniyle yenilebilir bitki üretimi artık yapılamıyor.
Lastik çöplükleri
Taşıtlar ve taşıtlarda kullanılan lastikler modern yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak taşıtlar da lastikler de bir süre kullanıldıktan sonra eskiyor ve
kullanılamaz duruma geliyor; hacim olarak büyük yer kapsadıkları için önemli
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bir çöp sorunu oluşturuyor. Yapılması gereken şey “geri dönüşüm”. Lastiklerin
geri dönüşümleri önce bunların parçalanıp granül haline getirilmesi ve sonra
yeniden lastik yapımı şeklinde oluyor. Bunun için yatırım yapılması tesislerin
kurulması gerekiyor. Tesislerin kurulmasının önkoşulu ise yöneticilerde bulunması gereken çevre bilinci ve öngörü.
Bunun olmadığı yerlerde özellikle lastik yığınları bir çevre sorunu boyutuna
erişiyor. Bu sorunu yaşayan ülkelerden birisi Kuveyt. Batı dünyasında hurda
lastikler geri dönüşüm tesislerinde yeniden üretime sokulurken, Kuveyt’te
ömrünü dolduran lastikler çölde toplanıyor. Sulaibiya bölgesindeki çöldeki
lastik çöplüğünde 7 milyon lastik birikmiş durumda; çöplük o kadar büyük ki
uzaydan bile görülebiliyor. Yetkililer zaman zaman bu lastikleri kontrollü biçimde yakarak yok etmeye çalışıyor.

Kuveyt’te yanan lastik çöplüğü

(Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunyanin-en-buyuk-lastik-coplugu-88690.html)

Oysa, lastik yığınlarının yanmasıyla atmosfere yükselen siyah bulut ile tonlarca zararlı kimyasal yayılıyor. Bu kimyasallar arasında karbon siyahı, uçucu
organikler, yarı-uçucu organikler, çok halkalı hidrokarbonlar, yağlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, nitrosaminler, karbon oksitleri, uçucu partiküller ve As,
Cd, Cr, Pb, Zn, Fe gibi metaller sayılabilir.
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Atmosfere yayılan bu bu kirleticiler toprağın ve suların kirlenmesine yol açıyor; çevreye yayılan dioksin ve furan gazlarının insanlarda 5 yıl sonra öğrenme
bozukluğu, kısırlık, rahim hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser gibi hastalıklara neden olabiliyor.
Büyük Pasifik Çöp Girdabı
Atlantis, filozof Platon tarafından ulusların kibirlerini alegorik bir şekilde
anlatmak için kullandığı ve Atlantik Okyanusunda yer alan kurmaca bir adadır;
mitolojik bir öyküdür. Efsaneye göre Atlantis’teki uygarlıkların kökeni Pasifik
Okyanusundaki MU Kıtasıdır. Mu Kıtasının 4 bin yıl önce battığı iddia ediliyor.

Mitelojik Mu ve Atlantis kıtaları

Kaynak: https://www.turkhackteam.org/off-topic/

Mu Kıtası günümüzde bir efsane olmaktan çıkıyor. Çünkü Mu Kıtasının
bulunduğu bölgede artık koskoca bir ada var; çöplerden oluşan bir ada. Bu
çöp adası Hawaii adaları ile California arasında Türkiye’nin yaklaşık iki katı
büyüklüğünde (1.6 milyon km2), 3,5 milyon ton çöpten oluşuyor. Bu büyük
çöp yığınının % 90’ı plastik atıklardan oluşuyor. Bu ada, Okyanus akıntılarıyla
oluşan bir girdapta buluşan ve gittikçe büyüyen bir çöp adası. Adanın içinde
diş fırçaları, çakmaklar, plastik torbalar, plastik su şişeleri, köpüklü bardaklar,
oyuncaklar, kulak pamukları, elektronik eşyalar gibi büyük parçalar var. Bu çöp
yığını okyanustaki biyolojik yaşam ve besin zinciri açısından büyük bir tehlike
oluşturuyor.
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Hawaii ile California arasındaki adaya “Doğu Çöp Adası” deniyor. Bir de
Hawaii ile Japonya arasındaki “Batı Çöp Adası” var. Atlantik ve Hint Okyanusunda kalınlığı yer yer 15 metreye varan çöp adacıkları bulunuyor. Bu adalar
bir girdap gibi kendi etraflarında dönüyor ve döndükçe dünyanın dört bir yanından çöpleri toplamaya devam ediyor, gittikçe büyüyor. Rakımı bir metreyi
bulmuyor. Ancak derinliği okyanus tabanına kadar iniyor. Bir kez girdaba kapılıp
kıtaya sürüklenen bir plastik parçası bir daha buradan ayrılamıyor. Kıtanın
en üst katmanını pet şişe kapakları ile poşetler oluşturuyor. Onların altında
balıkçı ağı katmanı ve bidonlar, üçüncü katmanda sigara izmaritleri, dördüncü
katmanda ise polyester tekstil ürünleri bulunuyor. En altta ise pet şişeler yer
alıyor. Büyük Pasifik Çöp Alanını oluşturan çöplerin yüzde 80’i Asya ve Kuzey
Amerika’dan geliyor. Kalan yüzde 20’sini gemi ve petrol platformlarından
atılanlar oluşturuyor. Kuzey Amerika’dan okyanusa ulaşan bir atık altı yılda,
Asya ülkelerinden gelen atıklar ise bir yılda buraya ulaşıyor.
Birleşmiş Milletlerin 2006 yılındaki bir raporuna göre her bir millik alanda 46.000 irili ufaklı parça ya da bütün şekilde yüzen plastik çöp mevcut.
Uzmanlara göre dünyada her yıl 200 milyar ton plastik üretiliyor ve bunun %
10’u okyanuslara karışıyor. Bu miktarın %70 kadarı okyanusun dibine batıyor
ve dipteki yaşamı tehdit ediyor. Yalnızca dipteki yaşamı değil, okyanuslarda
beslenen kuşları ve balıkları da tehdit ediyor, birçok hayvanın nesli tükeniyor.
Bazıları bu çöp adacıklarına yedinci kıta diyor. Kıtayı keşfeden ise bir
oşinograf ve gemi kaptanı olan Charles Moore. 1997 yılında Hawaii’deki bir
yarıştan California’ya dönmekte olan Moore, Kuzey Pasifik Döngüsü’nün olduğu yerde kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir adaya rastlar. Daha sonra Moore anılarında şunları yazıyor: “Önümde göz alabildiğine uzanıyordu.
Bölgeden geçtiğimiz hafta boyunca başka bir şey göremedim. İnanılmazdı, buraların hep el değmemiş okyanus olması gerekiyordu.” Gemi mürettebatından
birisi kıtaya bir ad bile veriyor: The Great Pacific Garbage Patch”. O gün bugündür İngilizcede bu isimle anılıyor. Türkçe olarak kimi ‘... çöp alanı’, kimi ‘...
çöp yaması’, kimiyse ‘... çöp girdabı’ diyor.
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Okyanusta İçinde çeşitli plastik çöpleri bulunan ölü albatros kuşu
Kaynak: https://onedio.com/haber/doga-katliami

Doğu ve batı Pasifik Bölgeleri

https://www.ergir.com/2012/ordekler_firarda_yazi.htm

Pasifik Okyanusunda çöp adası
Kaynak: https://sifiratik.gov.tr/
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Okyanus çöplüğünün yakından görünüşü

http://www.olaganustukanitlar.com/pasifik-okyanusunda-ulkemizin-yuzolcumunden-daha-buyuk-cop-adalar

Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansında yapılan bir tahmine göre, 2050
yılında denizlerdeki plastik atıkların toplam ağırlığı, denizlerde yaşayan balıkların toplam ağırlığını geçecektir. Bu gidişi önlemek için 2013 yılında “Okyanus
Temizleme (Ocean Cleanup)” adlı bir organizasyon kuruldu. Merkezi Hollanda‘da olan bu organizasyon bağışlar aracılığıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Çalışmalar, burada bir temizleme işleminden çok okyanuslara daha az plastik
atık gitmesini sağlamaya dönüktür.
SU KAYNAKLARI TEHDİT ALTINDA
Yerkürenin % 70’i sularla kaplıdır, ama suların yalnızca %2.5’i tatlı, yani
içilebilir sudur. İçilebilir suyun % 70 kadarı ise buzullar içinde saklıdır. Başka
bir deyişle, insanların erişebileceği su miktarı toplam su varlığının % 1’inden
bile azdır.
Dünyada halen 2.7 milyar kişi, yılda en az bir ay su sıkıntısı çekilen bölgelerde yaşamaktadır. Tahminlere göre 2050 yılına gelindiğinde insanların
%40’ından fazlası su sıkıntısı çekilen havzalarda yaşayacaklar. Bu durum, yalnızca su sıkıntısı çekilen bölgelerdeki insanları değil, birçok üretim sürecini de
ilgilendirdiği için insanlığın ortak sorunu; su artık yerel değil küresel bir kaynak
olarak kabul ediliyor. Su kıtlığı insan yaşamını ve sağlığını doğrudan etkilediği
gibi gıda güvenliği, çevrenin temizliği, ormanların gelişmesi, endüstriyel hizmetleri de zora sokacağından dolaylı olarak yaşam üzerinde olumsuz etkileri
olur. Bilinen bütün hayvan türlerinin %10’u tatlısu ekosistemlerinde yaşamak115
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tadır. Ancak, sulardaki azalma ve kirlenme nedeniyle 1970’li yıllardan buyana
bu ekosistemde %37 oranında kayıp olmuştur.

22 Mart 2021 tarihindeki durum
Dünya toplam su açısından zengin, fakat içilebilir su açısından fakirdir. Suların kirlenmesi, azalması, erişilememesi doğal yaşam için bir risktir.
Dünyadaki su miktarı sabittir, değişmez. Sorun, tatlı su kaynaklarının kirlenmesi, azalması ve erişilemez duruma gelmesidir. Bu sorunun oluşmasında
çeşitli etmenler vardır:
•
Dünya nüfusu giderek artmaktadır. Bunun anlamı, sabit olan su kaynaklarının giderek daha fazla kişiye paylaştırılmasıdır. Artan nüfusla birlikte
suya olan talep de artacaktır. Söz gelimi, son yüzyıl içinde dünya nüfusu üç kat
artarken, su kaynaklarına olan talep yedi kat artmıştır.
•
Tatlı su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarımda kullanılmaktadır. Artan
nüfusa paralel olarak gıda talebi de artacağından, daha fazla tatlı suya gerek duyulacağı açıktır. Tahminlere göre tarımsal sulamada kullanılan su miktarı 2050
yılına kadar iki katına çıkacaktır.
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•
Tarımda sulama tekniklerindeki yanlış politikalar gereksiz su tüketimini arttırmaktadır. Yağmurlama ya da damlama yöntemi yerine tarlalara suyu bol
miktarda akıtarak ve arklar açarak yapılan sulama sonucunda hem su kayıpları
yaşanmakta hem de yer altındaki tuz tabakalarına erişen su tuzu eritip toprak
sathına kadar yükselmesine toprağın tuzlanarak çoraklaşmasına yol açmaktadır.
Orta Asya bozkırlarındaki tuzlanma bunun en dramatik örneğidir. Bu tür sulama
yöntemine “vahşi sulama” diyenler var.
•
Suyun kullanım alanları giderek çeşitlenmektedir. Günümüzde su, gıda
üretimi yanısıra enerji üretimi başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyet için
önemli bir girdidir.
•
Küresel iklim değişimi su döngüsünü etkileyerek kimi yerlerde taşkın
ve sellere, kimi yerlerde ise kuraklığa yol açmaktadır.
•
Nüfus artışı, hızlı ve plansız kentleşme ve sanayileşme temiz su kaynaklarının azalmasına ve kirlenmesine yol açmaktadır. Bir litre atık suyun temizlenmesi için sekiz litre temiz su kullanılması gerekmektedir.
•
Plansız kentleşme betonlaşma nedeniyle yeraltı sularını besleyen havzalar geçirgenliğini kaybetmekte ve yeraltı sularını ve barajları beslemesi gerekirken yağmur suları sel şeklinde betonların üzerinden akarak doğrudan denizlere katılmaktadır.
•
Su kaynakları, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla kirlenmektedir.
Kirlenmiş suların arıtımındaki yetersizlik kirlenen suyun yeniden kullanıma
dönmesini engellemektedir. Örneğin, Türkiye’deki toplam 3225 belediyeden
yalnızca 296’sında atık su arıtma tesisi vardır. Kirlenen su bir yandan biyolojik
yaşamı bozarken, diğer yandan geçimini su kaynaklarından sağlayan insanları
olumsuz etkilemektedir.
Türkiye örneğinde su durumu
Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Hatta kişi başına düşen 1.519 M3’lük
su miktarı ile “su sıkıntısı” çeken ülkeler arasında kabul ediliyor. TÜİK tahminlerine göre bu oran 2030 yılında 1.120 M3/yıl miktarına düşecek. Yani, Türkiye
giderek su fakiri olma yolunda ilerlemektedir.
Türkiye’de 25 su havzası bulunmaktadır. Bunlar arasında en büyükleri Fırat-Dicle, Kızılırmak ve Sakarya havzalarıdır. Her havzanın su miktarı ve sorunları kendi dinamiklerine göre farklılık gösterir. Örneğin, ülkemizde nüfusun
% 28’i Marmara bölgesinde yaşamasına karşılık buradaki havzalar toplam su
akışının yalnızca %4’lük kısmını toplamaktadır. Gediz, Ergene, Meriç, Büyük
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Menderes, Burdur Gölü, Konya ve Asi Nehri havzalarında yüzey ve yeraltı suların kullanımı havzanın su yenilenme kapasitesini aşmıştır. Bu durum, ülkemizde doğal ekosistemler için önemli bir tehdit niteliğindedir.
Türkiye’deki tatlı su kaynakları ciddi biçimde tehdit altındadır. Akarsuların ve göllerin %79’u kirlenmiş durumdadır. Kirli olan bu suların %60’ı içme
suyu kaynağı olarak kullanılamayacak durumdadır. Özellikle Gediz, Büyük
Menderes, Küçük Menderes, Kızılırmak, Sakarya, Susurluk, Bakırçayı, Ergene
nehirlerindeki kirlilik çok kötü düzeydedir. Muğla, Mersin, İstanbul ve İzmir
bölgelerindeki kirlilik düzeyi giderek artmaktadır.
Türkiye’de en kirli nehir Ergene’dir. Trakya’da yer alan Ergene, yakın zamana kadar tarımın can damarıydı. Ancak bölgedeki plansız, denetimsiz ve aşırı
sanayileşme sonrasında bu nehir sanayi tesislerinin, evsel ve kentsel atıkların
döküldüğü açık bir kanalizasyon görünümü aldı. Nehirde biyolojik yaşam sona
erdi, nehrin suyu tarımda kullanılamaz duruma geldi. Nehir suyundaki ağır
metaller, bu suyla temas eden ve içen hayvanlara, bitkilere ve insanlara geçerek başta kanserler olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açtı. Bölgedeki
arazi çoraklaşmaya başladı; toprağın yenilenmesinin uzun süreceği göz önüne
alınırsa, bölge dışına göçlerin olması kaçınılmaz olarak görülüyor.

Ergene Nehri suyunun rengi siyahlaştı

Kaynak: https://www.abccevre.com/turkiyenin-en-kirli-nehri
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Ege Bölgesinin can damarlarından birisi olan Gediz Nehri ülkemizdeki ikinci kirli nehirdir. Murat Dağından başlayıp Ege Denizine kadar 401 kilometrelik
Gediz Nehri, Gediz Ovasındaki tarımı besliyor; bu ürünler bütün Türkiye’ye
dağılıyor. Ancak dünyanın en verimli toprakları arasındaki Gediz Havzası günümüzde bir felaket boyutuna gelen kirlilik nedeniyle yitip gitti. Bu felaketin
başlıca nedeni tıpkı Ergene Nehrinin kirliliği gibi plansız, denetimsiz ve aşırı
sanayileşmedir, birinci sınıf ve dünyanın en verimli tarım arazisine sanayi tesisleri kuran akıldışılıktır. Temmuz 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Gediz nehri boyunca yaptığı incelemeleri, kirlenmenin nedenlerini
ve Nehri kurtarmak için önerilerini açıkladı. Bu önlemlerin çoğu insanoğlunun yaptığı hataların giderilmesine ilişkin. Tarımda ürün planlaması ve sulama
uygulamalarının değiştirilmesi, su havzasındaki bütün yerleşme yerlerinde ve
sanayi kuruluşlarında arıtma tesislerinin kurulması, nikel madencilik faaliyetlerinin durdurulması, kaçak kuyuların kapatılması, su kenarlarının ağaçlandırılması, katı atık alanlarının iyileştirilmesi gibi önlemler sıralandı. Yani, kirlenmenin temelinde insanoğlunun bilinçsiz davranışları, hataları ve kâr hırsı yatıyor.

Gediz Nehrine boşalan endüstri atıkları ve biyolojik sonuçları

Kaynak: https://ekolojibirligi.org/gediz-bir-nehir-mi-yoksa-foseptik-kanali-mi

22 Mart 2021 Dünya Su Gününde açıklama yapan Doğal Hayatı Koruma
Vakfı (WWF) Türkiye temsilciliği Türkiye’nin su yoksulu olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek son 20 yılda ülkemizde kişi başına su miktarının %
20 oranında azalarak 1700 metreküpten 1400 metreküpe düştüğünü açıkladı.
Dünyada kabul edilen kriterlere göre (Falkenmark endeksi) kişi başına yıllık
su miktarının 1000 – 1700 metreküp arasında olması “su sıkıntısı” olarak kabul
edilmektedir. Türkiye’deki nüfus artış hızı dikkate alındığında bu miktarın 2030
yılında 1120 metreküp dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.
Su havzalarının yok olması
Günümüzde toplumlar bir kısır sarmal içindeler: Hızlı nüfus artışı / hızlı ve
plansız sanayileşme / hızlı ve plansız kentleşme / betonlaşma ve su havzalarının yok olması.
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Bu sarmalı tetikleyen temel olgu dünya nüfusundaki hızlı artıştır. Bu konu
doğayı etkileyen bir faktör olarak bu kitapta ayrıca ele alınmıştır. Nüfus artışı
kaçınılmaz olarak daha fazla üretimi gerektirmektedir. Daha fazla üretim demek, daha fazla sanayi tesisi, daha fazla enerji üretimi ve tüketimi demektir. Bu
ihtiyacın karşılanması sanayinin genişletilmesinde bazı tavizlerin verilmesini,
hızlı davranılmasını ve plansızlığı tetiklemektedir. Hızlı ve plansız sanayileşme daha fazla işçi gerektirir. Bu ihtiyaç kırsal bölgelerde güç koşullar içinde
yaşamını sürdürmeye çalışan kişiler için çekici bir faktördür. Kentlerdeki ve
kent çevresindeki tesislerin çekiciliği ve kırsaldaki yaşam koşullarının iticiliği
göçleri özendirmekte ve kentler hızlı ve plansız bir nüfus akımına uğramaktadır.
Bu yeni kentlilere hazırlıklı olmayan kentlerde çarpık yapılaşmalar ortaya çıkar,
kentler büyümeye başlar ve yeni yerleşim alanlarına gerek duyulur. Bu sürecin
sonu, var olan yeşil alanların ve akarsu havzalarının betona teslim olmasıdır.
Sonuçta, daha önce var olan sulak alanlar, ormanlar, su havzaları yok olur;
yağışlarla yeryüzüne düşen yağmur ve kar yeraltı sularını beslemek yerine selleri oluşturup doğrudan denizlere ulaşır, yeraltı suları azalır, su zengini olan
ülkeler su yoksulu durumuna geçer. Su yoksulluğu hem doğaya hem de insan
ve diğer canlılara vurulan darbedir.
Günümüzde, ormanların yok olmasına, kentlerin magaköyler durumuna
gelmesine, akarsu debilerinin düşmesine, barajların su kaybına, göllerin kurumasına, obrukların oluşmasına, çöplerin yığılmasına, gürültü kirliliğine, hava
kirliliğine, deniz kirliliğine, türlerin yok olmasına ve iklim değişimine yol açan
temel faktör bu kısır sarmaldır.
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Eski ve yeni Gebze

Kaynak: https://cografyahocasi.com/cografya-12/sehirlesme-sanayilesme-ve-goc

Şanlıurfa’da betonlaşan sulak araziler

Kaynak:https://www.urfaflash.com/haber/23087/urfada-tarim-arazileri-betonlasmanin-kiskacinda.
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Shenzhen kenti - Çin (1980 ve 2011)

Kaynak: https://andreygogolev.wordpress.com/
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İstanbul’da betonlaşma – Uzay fotoğrafları

Kaynak: https://www.politikyol.com/istanbulun-yesil-alanlari-azaliyor-

İstanbul’da betonlaşma Uzay fotoğrafı – 2020

https://yearofthefly.org/12526/uydudan-turkiye-haritasi/istanbul-u

Göller yöresinde olanlar
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamalara göre
ülkemizde son 60 yıl içinde Marmara Denizinin yüz ölçümünden daha geniş
alanı kaplayacak büyüklükte göl kurudu. Birçok göl ise kuruma tehlikesi ile
karşı karşıya. Bir zamanlar Türkiye haritasını süsleyen ve coğrafya kitaplarında
sayfalarca anlatılan göllerin bazıları artık haritadan silinmiş durumda. Bunlar
arasında birer doğa harikası olan ve fıkralarda Nasrettin Hocanın yoğurt mayası çaldığı Akşehir Gölü ile Burdur, Eğirdir, Beyşehir, Karagöl, Avlan, Manav,
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Genceli, Keklicek, Girdev, Kestel, Çorak, Yazır, Karataş, Gölhisar gölleri ve
daha niceleri sayılabilir. Ünü dünyaya yayılan Salda ve Gölcük göllerinde de su
kayıpları olmaktadır.
İç Anadolu’da tuz deposu olan Tuz Gölü havzası, kirlilik nedeniyle kuruma
tehlikesi altında; bölgedeki göçmen kuşların sayısı oldukça azaldı. Eber gölü
bataklığa dönüştü; Akşehir, Meke ve Samsa gölleri aşırı su kullanımı ve yer
altı sularının azalması nedeniyle kurudu; Kulu, Ereğli sazlıkları ve Akgöl
kurudu; Tersakan, Bolluk, Musalar, Ilgın, Yay, Seyfe ve Tuzla gölleri kurudu;
Eşnekyaka, Turna, Sülüklü ve Bezirci gölleri kurumaya çok yakın. Ankara’nın
sembollerinden Eymir ve Mogan Gölleri tehdit altında. Beyşehir Gölünde su
seviyesi aşırı su kullanım nedeniyle 26 metreden 3-4 metreye kadar düştü.
Marmara Bölgesindeki göller de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sapanca, İznik, Uluabat ve Manyas gölleri tarım ve sanayi kuruluşlarının aşırı su
çekmesi ve kirlilik nedenleriyle tehlike altındalar. Sapanca Gölünü besleyen
akarsuların bir kısmı sofra suyu olarak şişelendiği için göl yeterli su alamıyor.
İstabul Büyükçekmece Gölü su kapasitesinin % 35’ini kaybetti; Terkos gölü
çevresinde hızla yapılaşma ve betonlaşma oluyor ve bu durum su havzalarını
daraltıyor.
Ege Bölgesinin en büyük doğal gölleri olan Bafa ve Azap, çevredeki tarım
ve sanayi tesislerinin aşırı su çekmeleri nedeniyle tehdit altında. Bu göllerde endüstriyel kaynaklı kirlilik nedeniyle siyanobakteriler görülüyor. Marmara gölü
% 90 oranında kurudu ve canlılık özelliğini kaybetti. Turizmin gözdesi Köyceğiz gölü kirlilik ve bitkilerin aşırı çoğalmasının baskısı altında.
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki göllerde de benzer sorunlar yaşanıyor.
Tarımsal kuraklık ve kirlilik nedenleriyle Azaplı, Seki, Kuyucak, Akdoğan, Aygır gölleri kurudu; Aktaş, Çıldır, Haçlı; Turna, Nazik ve Tortum gölleri de kurumak üzere.

Burdur Gölü – Eski ve son durum (Fotoğraf: DHA)
https://www.neredekal.com/burdur-golu-gezilecek-yer
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Avlan Gölü – Eski ve son durum (Fotoğraf: DHA)

Akşehir Gölü – Eski ve son durum

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aksehir-golu

Terkos Gölü – Eski ve son durum
https://www.huzursayfasi.com/

Seyfe Gölü – Eski ve son durum
https://www.google.com.tr/search
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Beyşehir Gölü – Eski ve son durum

https://www.ozelliklerinedir.com/beysehir-golu

Eber Gölü – Eski ve son durum (Fotoğraf: DHA)
Bilimsel kanıtlar açıkça göstermektedir ki, Türkiye’deki göllerin ve sulak
alanların kurumasında en önemli nedenler insan kaynaklı nedenlerdir. Bilinçsiz
su kullanımı, göllerin bir çöp alanı gibi algılanması, “akarsu pislik tutmaz”
saçmalığına kanıp derelere, ırmaklara ve nehirlere her türlü evsel ve sanayi
atığını boşaltmak akılsızlığı sonucunda ülkemizde Marmara Denizinden daha
geniş bir göl alanını kaybettik. Bu göllerin ve sulak alanların kurumalarının
engellenmesi ve kuruyanların geri getirilmesi olanaksız denilecek kadar güç.
İnsanoğlu doğasını yok etmeyi sürdürüyor.
Aral felaketi ve Orta Asya bozkırının tuzlanması
Bir zamanlar Orta Asya’nın iki büyük çölü olan Karakum ve Kızılkum çöllerini ayıran, Marmara Denizinin yaklaşık 6 katı, İsviçre’nin 1.5 katı büyüklüğündeki Aral Gölü artık yok. Bazıları bu göle Aral Denizi derdi. Gölde petrol
tankerleri, yolcu gemileri, balıkçı tekneleri dolaşırdı, kenarlarında limanlar yer
alırdı. Aral gölü çok önemli bir balıkçılık kaynağı idi.
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Bir zamanlar Aral Gölü

Kaynak: https://onedio.com/haber/bu-felaketi-biz-yarattik

Siri Derya (Seyhun) ve Amu Derya (Ceyhun) nehirleri yüksek debili ve bol
alüvyonlu sularıyla Aral Gölünü besliyor ve bölgede çok zengin bir ekosistem
oluşturuyordu. Gölün kuzeyi tatlı su iken, güneyi tuzlu suydu. Bu farklılık ve adı
geçen iki nehrin oluşturduğu deltalar göldeki balık çeşitliliğini de arttırıyordu.
Aral çevresindeki yaşam 1960’lı yıllara kadar zenginliklerle doluydu; Göl, çevredeki tek balıkçılık kaynağıydı; insanlar diğer yöredekilere göre daha mutluydu.
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Orta Asya’daki kısıtlı pamuk üretimini arttırabilmek için gerekli suyu sağlamak gerekçesiyle zamanın Diktatörü Stalin 1956 yılında Aral Gölünün can
damarları olan Sidi Derya ve Amu Derya nehirlerinin suyunu kesmeyi öngören
karara imza attı; buna göre önce Amu Derya Nehrinin suyu inşa edilen 1200 km
uzunluğundaki bir su kanalıyla Karakum Çölüne akıtıldı ve çölde pamuk üretimine başlandı. Sonra iki nehir üzerine 20 kadar sulama barajı inşa edilerek, Orta
Asya bozkırının suya kavuşması ve pamuk üretiminin arttırılması planlandı.
İşler planlandığı gibi yürüdü ve 1970’li yıllarda Özbekistan bir pamuk cenneti
haline geldi. Özbekistan dünyada en fazla pamuk üreten 3 ülkeden birisi oldu;
pamuk hem Sovyet sanayine can verdi hem de yüksek gelir getiren bir ihraç
ürünü oldu.
Bunlar olurken, kimse Aral Gölünün başına gelenleri umursamadı. Bu büyük gölün (hatta denizin) birkaç sulama barajı nedeniyle zarar göreceğini kimse
düşünmedi. Oysa Göl, sabotaj niteliğindeki bu plan nedeniyle su akışı kesildiğinden giderek küçülmeye ve kurumaya başlamıştı. Pamuk hasadı artarken,
Aral Gölünün sınırları daraldı. 1960 yılında 75.000 km2 olan Göl günümüzde
neredeyse çöle dönüştü. Gölden geriye tuzlu bir çöl alanı kaldı. Verimli Aral
denizinden Aral Çölüne gelindi.

Kaynak: https://www.flickr.com/photos/zoienvironment

Dünyanın gördüğü en büyük çevre felaketlerinden (katastrofi) biri olarak
kabul edilen Aral Gölünün Çölleşmesi halk sağlığı açısından da önemli sorunlara
yol açtı. Kazakistan’da çocuk ölümleri 1960 ile 2000 yılları arasında beş katı
arttı; beslenme bozuklukları, anemi, salgın hastalıklar, verem hastalıkları ciddi
biçimde arttı. Üstelik daha önce Aral Gölünün ortasındaki Rönasans Adasında
biyolojik silah olarak geliştirilmekte olan antrax (şarbon) basili bir kaza sonucu
çevreye yayıldı ve çok sayıda memeli hayvanın telef olmasına neden oldu.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Aral Gölü Felaketi
bağımsızlığını yeni kazanan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan
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ve Kırgızistan devletlerinin sorunu olarak kaldı. Felaketin çözümüyle ilgili ilk
somut adım 1993 yılında atıldı. Adı geçen beş ülke bir fon oluşturarak Gölü
eski haline getirmek için çalışmalara başladı. Güneyde Amu Derya Nehri Göle
yönlendirilerek beş adet yeni göl oluşturulmaya çalışıldı; kuzeyde bir toprak set
oluşturularak suyun birikmesi sağlandı. Bunların sonucunda Göl suyu 2 metre
kadar yükseldi. Bitkiler, balılar ve su kuşları geri gelmeye başladı; bölgeyi terk
eden kişilerden bir kısmı bölgeye döndü. Ancak inşa edilen Gök Aral barajı
suyun gücüne dayanamayıp yıkılınca, bütün girişimler fiyaskoyla sonuçlandı.
Yani, insanoğlu tahrip ettiği doğayı eski haline getiremedi.
Şimdi sıkı durun: Aral Gölünü kurtarma çabaları devam ededursun, insanlar
Gölü kurtarmaktansa, Göl altındaki petrolün ve doğal gazın çıkartılmasının
hem daha kolay hem de daha ekonomik olacağını savunmaya başladı.
İnsanoğlu bir yandan Mars gezegeninde su bulup yaşam koşulları oluşturmayı
düşlerken diğer yandan elindeki su kaynaklarını hoyratça yok ediyor.
Türkmenistan’ın eski devlet başkanı Sepermurat Türkmenbaşı “BİR DAMLA
SU BİR ALTIN DANESİ” demiş ve bu veciz sözü ülkenin duvarlarına asılmıştı.
Eğer öyleyse, Aral felaketinde tonlarca su değil, tonlarca atın kaybedilmiş oldu.

Aral Çölü

Kaynak: https://www.gzt.com/mecra/insanligin-kendi-eliyle-yok-ettigi-gol-aral

Orta Asya’daki sulama projesinin bir diğer sonucu da Orta Asya bozkırında
toprak tuzlanması oldu. Çünkü toprağa gereğinden fazla akıtılan suyun artan
bölümü toprak tarafından emilerek alt katmanlardaki tuz tabakasına erişti ve
bu tabakanın satha çıkmasına yol açtı. Böylece zaten verimi düşük olan bozkır
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toprağı daha verimsizleşti. Bugünlerde Orta Asya’ya gidenler bir okyanusun
ortasındanmışçasına dört bir yanına baktığında toprak sathında parıldayan tuz
kristallerini görecektir.
Müsilaj (deniz salyası) tehdit ediyor
2021 yılının başlarına kadar Türkiye’de uzman kişiler dışında “müsilaj” deyimi bilinmezdi. Meğer 2010’lu yıllardan buyana bazı bilim insanları özellikle Marmara Denizinde müsilaj tehlikesi olduğunu yazarlarmış. Bu uyarılar ne
diğer uzmanların ne de yöneticilerin dikkatini çekmemiş. Ta ki, 2021 yılının
ilk aylarında Marmara Denizi çevresindeki limanlarımızda ve kıyı kentlerinde
sarımsı beyaz renkli bir maddenin deniz yüzeyini kaplamasına kadar. Halk bu
sarımsı ve sümüksü maddeye “deniz salyası” adını verdi. Başlangıçta bu durum
da önemsenmedi, fakat hızla yayılıp Marmara’nın kuzeyini, güneyini, doğusunu ve batısını kaplayınca gündemin ilk sırasına yerleşti. Hele, Marmara Denizindeki balıkların bittiği, bundan böyle bu denizden tutulan balıkların yenmemesi gerektiği, yakın bir gelecekte sülfür kokusunun herkesi rahatsız edeceği,
denize girilemeyeceği, turizmin yok olacağı söylenmeye başlayınca kişilerde ve
yöneticilerde uyanış gözlendi. Toplantılar yapıldı, bilim kurulları oluşturuldu,
törenlerle salya temizliğine başlandı, eylem planları hazırlandı. Sorumlu kurumlar ve kişiler aranmaya ve cezalar verilmeye başlandı.

Marmara limanlarında yüzeyel müsilaj
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/
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Peki, bir doğa olayı olarak bilinen müsilaj neden 2021 yılında ve neden Marmara Denizinde bu kadar etkili oluyor? İşte bu sorunun yanıtında insanoğlunun
doğaya yaptıkları var. Doğa kendisine yapılanların karşılığını veriyor. Daha
önce yapılan yayınlarla uyarılamayan insanoğlunu bir kez daha ve ciddi biçimde uyarıyor.
Müsilaj kimyasal ve biyolojik bir çok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan,
fitoplankton olarak adlandırılan denizdeki küçücük bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakterilerin artmasıyla oluşan sümüksü ve yapışkan bir madde. Başlıca üç temel nedeni var: (1)
Deniz sıcaklığının beklenenden fazla artması; (2) iklim değişikliğine de bağlı
olarak denizde yaşanan durgunluk; (3) azot-fosfor gibi organizmaları besleyen
maddelerin çoğalmasına paralel olarak denizdeki oksijen miktarının azalması
ve ötrifikasyon düzeyinin yükselerek ekolojik kalitenin düşmesi.

Deniz dibinde müsilaj

Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Sarı; https://tr.sputniknews.com/cevre/)

Bu üç nedenin görülmesinde de insanoğlunun kusuru var. İklim değişikliğnin hızlanmasına ilgisiz kalan insanoğlu, denizlerin ısınmasına da yol açtı. Ama
özellikle Marmara Denizindeki müsilaj tehditinin başta gelen nedeni, bir iç deniz niteliğindeki Marmara’nın çevresindeki sanayi ve kentsel atıkların uygun
biçimde arıtılmadan Marmara’ya deşarj edilmesi ve böylece bakterileri besleyen çok sayıdaki kimyasal ve organik maddeyi denize boşaltmadaki vurdumduymazlık. Ve elbette, Marmara bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve nüfusun
hesapsızca artması.
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IŞIK KİRLENMESİ / KARANLIĞI YİTİRİYORUZ
Nazım Hikmet bir şiirinde şöyle diyor:
“Delikanlım!
İyi bak yıldızlara, onları belki bir daha göremezsin.
Belki bir daha yıldızların ışığında
kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin.”
Ünlü şair haklı çıktı. Özellikle kentlerde yaşayanlar artık yıldızların ışığında kollarını açıp geremiyorlar. Belki kollarını açıp gerebiliyorlar, ama yıldızlar
buna tanıklık edemiyor. Çünkü geceleri başımızı gökyüzüne çevirdiğimizde ne
biz yıldızları görebiliyoruz, ne de onlar bizi. Kentin ışıkları yıldızların ışığını
gizliyor, göstermiyor onları. Acaba, “Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında” diyen Zeki Müren, bugün olsaydı böyle diyebilir miydi? Yıldızları görebilir
miydi? Acaba, 1889 yılında akıl hastanesinin penceresinden sabah saat 04.40’ta
gördüğü gökyüzünü “Yıldızlı Gece” adlı ünlü tablosuna aktaran Vincent van
Gogh, bugün olsa resmedebilir miydi o yıldızları? Acaba, aradan geçen 130 yıl
sonra Sanit-Remy-de-Provence akıl hastanesinin penceresinden yıldızlar görülebiliyor mu? Bu kentte geceler karanlık oluyor mu?
Olmuyor. Çünkü günümüzde Dünya ışıl ışıl aydınlık. Bazı kişiler bundan
hoşlanabilir, ancak bu durumun tanımı “ışık kirliliği”.

Vincent van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosu
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Genel anlamda ışık kirliliği yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve
yanlış zamanda ışık kullanılmasıdır. Bu tanım, her çeşit etkisiz aydınlatmayı
kapsar. Bunların başlıcaları şunlardır:
• Işık tecavüzü (ışık taşması): Işığın istenmeyen ya da gerekmeyen yeri
aydınlatması.
• Göz kamaşması: Işık kaynağının aydınlattığı nesneden daha belirgin olmasıdır. Bu durumda ışık gözün kapasitesini aşıp görme yetisinin bozulmasına
ve nesnenin görünürlüğünün kaybolmasına yol açar.
• Dikine ışık: Doğrudan gökyüzüne giden, boşa harcanan ve uzayda kaybolan ışıktır. Dikine ışık gökyüzünü aydınlattığı için gök cisimlerinin görülmesini
zorlaştırır, astronomlar ve gökyüzünü seyretmek isteyenleri engeller.
• Aşırı miktarda ışık: Bir iş için gereken aydınlatma miktarını aşan ışıktır.
Yukarıda sıralanan ışık kirliliğinin kaynağı cadde, sokak, park, bahçe, spor
alanları, turistik tesisler, binaların dış cepheleri ve reklam panolarının aydınlatılmaları, güvenlik amacıyla aydınlatma ve binalardan taşan ışıklardır. Aydınlatma amacıyla kullanılan armatürlerin ve lambaların yanlış seçimi ve yanlış
yönlendirilmesi ışık kirliliğinin başlıca nedenidir.
Uzaydan Gece Görüntüleri

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/

Dünya
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Aşırı ışığın, özellikle de spot, flaş ve lazer gibi ani ve parlayan ışıkların
görmeyi etkilediği ve göz sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca, ışık
kirliliği, kan basıncında yükselmelere, baş ağrısı, stres, yorgunluk, seksüel
fonksiyonlarda azalma, sinirlilik, uyku bozuklukları gibi ruh ve sinir sistemini
ilgilendiren rahatsızlıklara yol açmaktadır. Pineal bez tarafından geceleri üretilen melatonin ışık kirliliği nedeniyle azalır. Melatonin azlığında overlerdeki
östrojen üretimi artmakta ve bu da meme epitel hücrelerinde malign transformasyonu hızlandırarak meme kanserlerinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
Işık kirliliğinin bir de diğer canlılara olumsuz etkileri var. Orman, göl ve tarla
gibi alanların gereksiz aydınlatılması bazı yararlı böcekleri yok ettiği gibi, bazılarının da aşırı çoğalmasına yol açabilir. Böceklerin göç, kışlama ve renklenmeleri (polimorfizm) fazla ışıktan etkilenmektedir. Yumurtadan yeni çıkan careta
caretta yavruları sahil ışıklarından etkilenip denize ulaşamamaktadır. Göçmen
kuşlar, deniz feneri ve gökdelenlerin ışıklarının etrafında dönmeye başlarlar;
bazen yorulup düşerler, bazen binaya çarpıp ölürler. Ekim 1954’te ABD’deki
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Water Robins Havaalanında 50.000 kuş bu şekilde ölmüştür. Alabalıkların fazla
ışıkta yumurtlama devresi değişmektedir. Fazla ışık bitkilerde şekil bozulmalarına yol açar. Yapay aydınlatma ıspanak ve pirinçte fizyolojik bozulmaya neden
olur. Fazla ışık kanatlılarda tüylerin yolunmasına neden olur. Işık kirliliği insanlarda olduğu gibi hayvanlar için de kanser nedenidir.

En fazla ışık kirliliğinin olduğu metropol: Hong Kong

Kaynak: http://amerikabulteni.com/2014/12/21/karanligi-yitiriyoruz

Ülkemizde ışık kirliliğinin önlenmesi için temel mevzuat ‘Elektrik Dış
Aydınlatma Yönetmeliği’ dir. Bu yönetmelik, dış aydınlatmada, enerjinin
etkili ve doğru kullanılmasıyla gereksiz yere enerji sarfiyatını önlemeyi, enerji
tasarrufunu ve astronomik gözlemleri ve doğal hayatı olumsuz yönde etkileyen
ışık kirliliğini önlemeyi amaçlamaktadır.
1988 yılında ABD’de Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği (IDA - International Dark-Sky Association) kuruldu. Işık kirliliğini ortadan kaldırmayı
amaçlayan IDA sayesinde dünyada ışık kirliliğini önlemeye yönelik yüzü aşkın yasa çıkarılmıştır. Bütün çaba, doğru aydınlatmayı sağlamak ve ışığın göğe
çıkmasını önlemektir.
NÜFUS PATLAMASI
İnsanlığın yeryüzünde 2 – 5 milyon yıl önce ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tarihin ilk dönemlerindeki insan nüfusu, nüfus sayımlarının düzgün biçimde ya135
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pılmaya başlandığı son birkaç yüzyıla kadar tahminlere dayanır. Bu tahminlere
göre insanlığın başlangıcında nüfus 200.000 dolayındaydı. İnsanoğlu avlanmak
için aletler geliştirmeye başladıktan ve tarımı bulduktan sonra nüfusun da artmaya başladığı ve neolitik dönemde 3 milyona eriştiği tahmin edilmektedir.
Dünya nüfusunun İsa’nın doğduğu dönemde 200 milyona, 1000’li yıllarda 275
milyona, 1650 yılında 500 milyona eriştiği sanılmaktadır. Sanayi devriminin
olduğu yıllarda dünya nüfusunda bir sıçrama görülmüş ve 1750 yılında 700 milyona, 1800’lü yıllarda ise 1 milyara erişmiştir. Dünya nüfusundaki asıl patlama
20. yüzyılda görülmüştür. Örneğin, 1927 yılında 2 milyar olan dünya nüfusu
sonraki 45 yıl içinde ikiye katlanarak 1974 yılında 4 milyara yükselmiştir. Oysa
1 milyardan 2 milyara yükselmesi için 123 yıl gerekmişti. Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu (UNFPA) dünya nüfusunun 2050 yılında 8,9 milyara ulaşacağını
tahmin etmektedir. Uzmanların tahminlerine göre dünyadaki nüfus daha sonra
azalmaya başlayacak ve 2100 yılı dolaylarında 8 milyara inecektir.

Dünya’da nüfus patlaması
Nüfus artışındaki payın çoğu gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu durum, nüfusla ilgili sorunların gelecekte daha ciddi boyutlara erişeceği kaygısına neden
olmaktadır. İlginç olan bir husus, halen 7.5 milyarı biraz geçen dünya nüfusunun % 40’a yakın bölümünün iki ülkede, Çin (1.357 milyar) ve Hindistan ‘da
(1.277 milyar) yaşamasıdır. Günümüzden 30 yıl sonra, 2050 yıllarında bu iki
ülke en çok nüfusun yaşadığı ülkeler olmaya devam edecektir. Yapılan hesapla136
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malara göre insanlık yeryüzüne geldiğinden buyana 108 milyar insan dünyaya
gelmiş. Bunların 8 milyarı halen dünyada.
Dünya Nüfus Artışı
Nüfus

Yıl

1 milyar
2 milyar
3 milyar
4 milyar
5 milyar
6 milyar
7 milyar
8 milyar

1804
1927
1960
1974
1987
1999
2012
2026

Bir milyar artış
için geçen süre
123 yıl
33 yıl
14 yıl
13 yıl
12 yıl
13 yıl
14 yıl

Thomas Malthus, 1798’de yayınlanan eserinde, gıda üretiminin aritmetik
olarak artmasına karşılık nüfusun geometrik artış eğilimi göstermesi nedeniyle
gıda üretiminin nüfustaki artışa ayak uyduramayacağını ve daha fazla artışın
açlık sorununa yol açacağını ileri sürmüştür. Daha yakın dönemlerde yeni Malthusçular eğer insanlar yaşam standartlarını arttırmak istiyorsa, bunun ancak
nüfus artışının sınırlandırılması ile mümkün olabileceğini, çünkü kaynakların
bir taşıma kapasitesinin olduğunu savunmaktadırlar. Böylece, Malthus’un gıda
yetersizliği konusundaki endişesi günümüzde genişletilerek dünyanın nüfus taşıma kapasitesine, yeryüzünün bozulan kalitesine ve çevresel sorunlara ilişkin
dinamik bir tartışmaya dönüşmüştür. Dünya nüfusunun artış hızının 1960’lardan sonra % 2’ye yükselince ve mevcut nüfusa bir milyar kişinin eklenme süresi 15 yıla kadar düşünce alarm zilleri çalmaya başladı ve nüfusun kontrolü
ciddi boyutlarda gündeme geldi. Bu bağlamda, nüfus, tarımsal üretim, doğal
kaynaklar, sanayi üretimi ve kirliliği içeren beş parametreyle 21.yüzyıl sonunda
nüfus tahminleri yapıldı. “Büyümenin Sınırları” isimli bu araştırmanın bulguları, “21. yüzyıl ortasında dünya nüfusunun çöküşüne işaret ediyordu ve yaşamın
sürdürülebilirliğini tartışmaya açıyordu.
Nüfusun fazlalığı gıda yetersizliği ve açlık dışında birçok sosyal ve sağlık
sorununun da hazırlayıcı etmenlerindendir. Özellikle nüfusun çok hızlı arttığı
yoksul ülkelerde artan nüfus yoksulluğun daha da artmasına yol açıyor. Nüfus
fazla olduğu için daha fazla okula, daha fazla hastaneye, daha fazla konuta ihtiyaç oluyor. Bunları sağlayamayan ülkelerde eğitim, işsizlik, kalkınma, konut
sektörü, iç ve dış göçler, atık denetimi, sağlıklı su sağlama, çevre kirliliği gibi
alanlar olumsuz etkileniyor. Bu ülkeledre hızlı ve çarpık kentleşme nedeniyle
megapoller değil, megaköyler ortaya çıkıyor. Sık ve çok doğum yapan kadınla137
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rın, çocuklarının ve ailelerinin sağlıkları bozuluyor. Çok nüfus daha fazla kaynak tüketilmesine yol açıyor. Sınırlı kapasitedeki yeraltı ve yerüstü kaynakları
tükeniyor. Daha fazla tarım ürünü elde edebilmek uğruna tarım alanları zorlanıyor, kimyasal gübrelerle kirletiliyor, genetiği değiştirilmiş gıdalarla insan sağlığı tehdit ediliyor, tarım alanları genetiği değiştirilmiş tohumlara esir oluyor.
Küçük bir gezegen üzerinde yaşayan insanoğlu plansız, bilinçsiz ve hızla
artarak elindeki değerli varlığı hırpalıyor, tüketiyor.

Dünyanın nüfus kapasitesi sınırlıdır

Kaynak: https://www.herkesebilimteknoloji.com/

Dünya spermlerin saldırısı altında

Kaynak: SCHOT, De Volkskrant. https://www.businessinsider.com/
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PLANSIZ SANAYİLEŞME ve KENTLEŞME
Sanayileşme araç mıdır, amaç mıdır?
Bu sorunun yanıtı, yaşamın ve devlet olmanın temel felsefesinde gizlidir.
Devletler, o devleti kuran vatandaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için
kurulur. Devleti yönetenlerin tek bir sorumluluğu vardır: Eldeki olanakları
kullanarak, herkesi sağlıklı bir çevrede, refah ve huzur içinde, uzun, ama
mutlaka sağlıklı biçimde yaşamaları için düzenlemeler ve uygulamalar yapmak.
Yani, devletin merkezinde “insan” vardır. Her şey insan içindir. İnsanın aleyhine olan, onun sağlığını ve yaşamını bozabilecek her şey devlet olmanın mantığına terstir. Vatandaşın sağlığını korumak ve geliştirmek devletlerin birincil
sorumluluğu ve görevidir. Kısaca,
DEVLET İNSAN İÇİNDİR.
İNSAN MÜLKÜN TEMELİDİR.
SAĞLIK MÜLKÜN TEMELİDİR.
Daha doğrusu,
MÜLKÜN TEMELİ SAĞLIKLI İNSANDIR.
Devlet olmanın temel amacını ve kuruluş felsefesini bu şekilde kabul edince,
bir gerçeği daha kabul etmemiz gerekir: Bir eylem (proje, karar, girişim) ne
kadar kârlı, refah arttırıcı, zenginlik sağlayıcı olursa olsun eğer doğayı
tahrip edecek ve/veya halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyecekse yapılmamalıdır. Örneğin, altın madeni işletmek doğayı tahrip ediyor ve halkın sağlığını bozuyorsa, vazgeçilmelidir; bacasında filtre olmayan termik santral halkın
sağlığını bozuyorsa, kapatılmalıdır; bir fabrikanın atıkları arıtılmadan nehirlere
salınıyorsa, o fabrikanın çalışmasına izin verilmemelidir; ensektisitler toprak
kirlenmesine yol açıyor ve dolayısıyla insanların (ve diğer canlıların) sağlığını
etkiliyorsa kullanılmamalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü, bu yaklaşımı hayata geçirebilmek amacıyla “HER
SEKTÖRDE SAĞLIK” projesini başlattı. Buna göre, her sektör (her bakanlık,
şirket, sivil toplum kuruluşu vb) bir uygulamaya karar vermeden önce, tasarlanan işin insanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağını incelemeli,
eğer varsa o uygulamaya karar vermemelidir.
Ünlü düşünür Platon devleti, bireyin büyütülmüş şekli ve bireyi de devletin
küçültülmüş modeli olarak düşünür. Yani, devlet insanın ta kendisidir. İnsan,
kendisine zarar verir mi?
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Şimdi yukarıdaki soruyu yeniden soralım: Sanayileşme araç mıdır, amaç mıdır?
Sorunun yanıtı sanayileşmenin insanların mutluluğu, refahı ve sağlığı için
bir araç olduğudur. Gelin görün ki, günümüzdeki ekonomik anlayış ve küreselleşme salgınında gerçek bunun tersidir. Sanayileşme bir araç olmaktan çıkmış,
insanlığın amacı haline gelmiştir. Daha fazla üretim ve tüketim için neredeyse
her şeyin yapılmasında bir sakınca görülmez olmuş, devletin merkezinde olması gereken insanın yerini sanayileşme, kalkınma, zenginleşme almıştır. Böyle
olunca, sanayileşmeyi ve daha fazla üretimi hiçbir güç önleyemez olmuştur;
“insan mülkün temelidir” kavramı ile “daha fazla üretim mülkün temelidir”
kavramı yer değiştirmiştir. Üretim için yapılacak girişimlerde doğanın korunması, insanın sağlığı ve gelecek kuşakların güvenliği insanoğlunun gözünde
anlamını yitirmiştir.
Ergene, Gediz, Sakarya ve Yeşilırmak nehirlerinin kirlenmesinin nedeni budur; okyanusların çöplük haline gelmesinin nedeni budur; yağmur ormanlarının
yok edilmesinin nedeni budur; Kaz Dağlarının siyanür ile kirletilmesine göz
yummanın nedeni budur; sulak alanların yok olmasının nedeni budur; tarım
arazilerinin gübrelerle ve ensektisitlerle kirlenmesinin nedeni budur; hızlı ve
plansız kentleşmenin ve su havzalarının betonlaşmasının nedeni budur; küresel
iklim değişiminin de temeli budur.
Sanayileşme kesinlikle gereklidir, ama planlı ve kontrollü biçimde olmalıdır.
Plansız, insana olabilecek zararlar hesaba katılmadan, sırf daha fazla üretim
için, doğanın kaynaklarını tüketme pahasına yapılacak şekilde değil.
Plansız ve hesapsız sanayileşmenin doğada ve insan sağlığında yaptığı tahribatın örneklerine bu kitabın sayfalarında yer verildi. Bu tahribatın örneklerine
ülkemizde de rastlanmaktadır.
Enerji santralleri
Yaşamın bir parçası olan enerjinin, özellikle elektrik enerjisinin önemi sanayi devriminden sonra artmış ve enerji kaynaklarına sahip olmak bütün devletler
için bir amaç halini almıştır. Çünkü enerji, yaşamı sürdürmenin, üretimin, kalkınmanın ve gelişmenin vazgeçilemez bir unsurudur. Bütün ülkeler daha fazla
enerji üretebilmek için gereken yakıtlara ulaşabilmek uğruna savaşları bile göze
almaktadır. Çağımızda elektrik enerjisi olmadan olmaz. Ancak, elektrik üretimi
belli koşullara uyulmadan yapılırsa, doğaya ve insanlara zarar verebilir.
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Elektrik enerjisi başlıca dört kaynaktan üretilir:
•
Termik kaynaklar
•
Hidrolik kaynaklar
•
Nükleer kaynaklar
•
Diğer kaynaklar (Güneş, rüzgâr, jeotermal vb)
Bu kaynaklar arasında güneş, rüzgâr, jeotermal gibi doğal ve yenilenebilir
kaynaklar doğaya ve insanlara zararı olmayan kaynaklardır. Oysa diğer kaynaklardan yapılan üretimlerin doğaya ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu,
hatta bu etkilerin bazılarının uzun süre geriye döndürülemediği bilinmektedir.
Termik kaynaklar: Bunlar, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar yanısıra biyogaz, asfaltit, bitümlü şistler ve çöplerden üretim yapan santrallerdir.
Ülkemizdeki termik santrallerin çoğunda yakıt olarak kömür kullanılmaktadır
ki, doğaya en fazla zarar verini kömürle çalışan santrallerdir. Yakılan kömürden
çıkan kükürt dioksit ve karbon monoksit gibi zehirli gazlar ve partiküller hem
çevredeki bitki örtüsü ve tarım için zararlıdır hem de yol açtığı hava kirliliği nedeniyle özellikle yaşlılar, dolaşım sistemi, astım ve akciğer hastalığı olanlar için
ölüme kadar varabilecek riskleri içerir. Santrallerin bulunduğu yörelerde hava
sıcaklığı 1-2 derece yükselir. O nedenle daha önceki geleneksel tarım ürünleri
yerine farklı ürünlerin yetiştirilmesi ve seracılığa geçmek gerekebilir. Santrallerin bacalarından çıkan gazlar asit yağmurlarına yol açabileceğinden toprağın
kimyasal yapısını bozar; tarımsal verimin düşmesine, ağaçların kurumasına ve
hayvancılık faaliyetlerin aksamasına yol açar. Termik santraller soğutma amacıyla fazla miktarda su kullandığından bölgedeki ekosistemi olumsuz etkiler.
Termik santral atıklarında yoğun miktarda ağır metaller bulunduğundan insanlarda sinir sistemi etkileri sonucunda gelişme geriliklerine ve öğrenme bozukluklarına neden olabilir. Santrallerden çıkan küllerde var olan radon gazı kanserojen olduğundan, yörede yaşayanlar arasında kanser vakaları daha sık görülür.
Gelişmiş ülkelerde termik santraller azalırken, Türkiye’de artmaktadır; dünyada yüksek karbon salınımlı enerji üretimi 2015 verilerine göre azalırken, ülkemizde 2016 yılında %27 oranında artmıştır. Bunun çözümü açıktır: Enerjinin
doğal kaynaklardan elde edilmesi, daha fazla termik santral, özellikle kömür
yakan santral yapılmaması, var olanların kapatılması, üretimdekilere baca filtreleri takarak zehirli gazların salınımının engellenmesi. Ancak, bacalara filtre
uygulanması pahalı bir işlemdir. O nedenle, enerji üretimi ihtiyacının fazla olduğu ve o nedenle denetimlerin yetersiz kaldığı dönemlerde santral işletmecileri filtre kullanmamayı tercih etmişlerdir. Bir kez daha görüldüğü gibi, üretimi
arttırmak uğruna insan sağlığı ve doğa hiçe sayılmaktadır. Elektrik satın alınabilir, ama bozulan doğa ve sağlık satın alınamaz.
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Yatağan Termik Santrali

Afşin – Elbistan Termik Santrali

Kaynak: https://www.egeligazete.com/genel
https://www.cnnturk.com/2013/ekonomi/genel

Sağlık ve Çevre Birliğinin (HEAL – Health and Environment Alliance) 2019
yılında hazırladığı “Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği: Kömürün Sağlık Yükü
ve Kömür Bağımlılığını Sonlandırmak” başlıklı rapora göre, 2019 yılında ülkemizdeki sağlık harcamalarının %27’si kömüre bağlı hastalıkların tedavileri için
olmuştur. Kuşkusuz birçok hastalık çok nedenlidir, ama söz konusu rapor, bu
nedenler arasında kömürün payının ihmal edilemeyecek kadar yüksek olduğuna
işaret etmektedir.
Küresel ısınmayı yavaşlatmak amacıyla 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde kömür kullanımı dünyanın pek çok ülkesinde kalkarken,
Türkiye’de 2020 yılı rakamlarına göre elektrik üretiminin % 37 kadarı kömüre
dayalı yapılıyor. Kömürü, % 33 ile doğal gaz izliyor. Ülkemizde halen 19 GW
olan kömüre dayalı elektrik üretiminin ikiye katlanması ve yeni termik santrallerin yapımı planlanıyor. Bunun anlamı, kömür nedenli çevre kirlenmesi ve
sağlık sorunlarının azalmak bir yana giderek artacağıdır.
Hidrolik kaynaklar: Su gücünden yararlanarak elektrik elde etmek amacıyla yapılan barajların çevreye olan etkileri karmaşıktır ve bu etkilerin önceden
tahmin edilmesi zordur. Bu etkiler olumlu olabileceği gibi bazı olumsuzlukları
da olabilir. Barajların çevreye olan etkileri genellikle kapladığı alan nedeniyle
su altında kalacak yerleşim yerlerinde yaşayanların, ormanların, yaban yaşamının ve tarım alanlarının zarar görmesidir. Hidro-elektrik santrallerine karşı olan
tepkiler genellikle, doğal yapıların yok olması, yerüstündeki güzelliklerin su
altında kalmaları ve tarımsal sulama rejimlerine olan etkileridir. Kaldı ki, barajlar çok uzun ömürlü olmamaktadır. Çünkü nehirlerin getirdiği alüvyonlarla
baraj tabanı dolmakta ve barajın verimi bir süre sonra (50 yıl gibi) düşmektedir.
Barajlar inşa etmek yerine, güneş ve rüzgâr gibi doğal enerji kaynaklarına yönelmek ve doğayı korumak daha akılcı bir yoldur.
142

ANKARA - 2021

Nükleer kaynaklar: Uzmanlar nükleer enerji santrallerinin çevreye ve sağlığa en zararsız elektrik üretim yöntemi olduğunu savunuyor. Gerçekten de bütün kurallara uyulduğu sürece bu sav doğru. Ancak, geçmiş deneyimler bunun
aksini kanıtlayan örneklerle dolu. Bu örneklerin önemlilerine bu kitapta yer verildi. Mayak, Windscale, Üç Mil Adası, Çernobil, Tokaimura, Mihama, Fukuşima nükleer santrallerindeki kazalar, daha doğrusu felaketler açıklandı. Nükleer
kirlenmenin boyutları, yitirilen yaşamlar, hastalananlar, hatta balıklarda görülen
kanserlerden ve nükleer atıkların neden olduğu sorunlardan söz edildi.
Nükleer enerji santralleri iki tarafı keskin bıçağa benziyor. Bıçak dengede
durursa nükleer enerji santralleri gerçekten yararlı, ama bıçağın dengesi bozulursa, sonuç felaket oluyor. Burada sorulması gereken üç soru var ve kararlar bu
sorulara verilecek yanıtlara dayanacak.
1. Nükleer santral işletecek kadar çaresiz miyiz?
2. Nükleer santral kazası riskinin boyutu nedir?
3. Daha uygun ve zararsız alternatif enerji üretim modelleri uygulanabilir mi?
Doğa ve insan dostu olan kişilerin bu sorulara verecekleri yanıtların şöyle olması umulur:
1. Hayır. Çaresiz değiliz. Nükleer santraller olmasa da olur.
2. Risk sıfırdan büyüktür. Yani, er ya da geç, küçük ya da büyük kaza olasılığı
vardır.
3. Evet. Doğal ve yenilenebilir enerji alternatifleri vardır ve bunlar tercih edilmelidir.

ÇEVRE TALANI
Dünyanın mevcut ekonomik düzeni, kendine özgü bir dünyayı hızla yaratmaktadır. Bu düzen ülkeler arasındaki sınırları aşmış, küreselleşmiş görülmektedir. Küreselleşme öylesine yayıldı ve dal budak saldı ki bütün insanlığın ortak
sosyal davranış modeli haline geldi. Bu düzenin başlıca özelliği üretimi ve dolayısıyla tüketimi arttırmak; bunun için gerekirse çevreyi bozmaktan kaçınmamaktır. Buna “sürdürülebilir kalkınma” diyenler var. Yani, hep büyümek, hep
üretmek, hep zenginleşmek uğruna çevrenin biraz bozulmasına göz yummak,
çevrenin biraz bozulmasından bir zarar gelmez demek, yaşamın asıl amacının
üretimi ve tüketimi sürdürebilmek olduğunu kabullenmektir. Bu ekonomik düzen çevrenin talan edilmesini önemsemiyor, hatta çevrenin talan edilmesini bir
yöntem olarak kullanıyor.
Çevrenin bozulması herkesi ilgilendiren bir sorun olmakla birlikte, suları
kirlenen, topraklarına zehirli kimyasallar serpilen, bacalarından zehir saçan
143

KAHRAMAN DOĞA İNSANA KARŞI

fabrikalar kurulan, madencilik nedeniyle yeraltı kaynakları talan edilen, tarım
alanı açmak uğruna ormanları yok olan yerler genellikle yoksul ve güçsüzleşmiş
kitlelerin yaşadığı ülkelerdir.
Bugünkü dünya düzeninden en fazla zarar gören orman ekosistemidir. Çevre
talanı flora (bitkiler) ve fauna (hayvanlar) ekosistemlerine zarar veriyor. Kalkınma uğruna bozulmasına göz yumulan bu sistemler aslında ekonomik bakımdan
çok önemli yararlara sahiptir.
Ormanlar, türler, habitatlar ve gen çeşitliliklerini içerir. Bunlar doğanın en
değerli kaynaklarıdır; doğanın sürdürülebilmesinin temel taşlarıdır. Ormanlar
yağmur sularını emerler ve saklarlar. Yoksul ülkelerin yüzde 40 kadarı ormanlardan gelen suyla topraklarını besler, hayvanlarını sularlar; ormanlar, insan için
yaşamsal değerdeki su havzalarıdır. Ormanlar aynı zamanda erozyonu önlerler;
hem tarımı hem de yaşam alanlarımızı korurlar. Ormanlar, nehirlerdeki, göllerdeki, kıyı sularındaki balıkların yaşama ortamlarını korur; iklimi dengede tutarlar; tropik bölgelerdeki ormanların yok olması küresel ısınmaya % 25 oranında
katkıda bulunur. Ormanlar oksijen üretip karbondioksit tüketir: toz süzer, baca
gazlarını, bakterileri ve virüsleri bağlar; çevresindeki havayı serinletir; çevreyi
şiddetli radyasyondan korur. Ormanlar ekonomik yaşamın da kaynağıdır; ağaç
hammaddesi halkın geçim kaynağıdır.
Orman ekosistemleri onbinlerce yıldır kullanılmasına karşın yirminci yüzyılın başına kadar yalnızca % 2’si tahrip edilmişti. Tahrip olan bu %2’lik kısım
Avrupa’nın, Orta Amerika’nın, Çin’in, Hindistan’ın, Kuzey Amerika’nın doğu
kısımlarındaydı. Orman flora ve faunasının tahribatı 1950’li yıllardan sonra hızlandı. Japonya, Filipinler, Güneydoğu Asya, Orta Amerika, Güney Afrika, Kuzeybatı Amerika, Amazonlar, Afrika’daki tropikal ormanlar önemli ölçüde hasar
gördü ya da yok oldu. Orta Avrupa’nın ormanları hava kirliliği ve asit yağmurlarınca tahrip oldu. Malezya, Kanada ve Sibirya’daki ormanlar da aynı akıbete uğradı. Yunanistan’da ormanların % 70’i, Sudan’da % 90’ı ve Amerika’daki uzun
çayırların % 100’ü yok oldu. Kuşkusuz, hasar gören ormanlarla birlikte canlılar
da yok oldu. Her yıl dünyada 138.000 km2 tropikal orman kaybolmaktadır.
Türkiye’de 10.000 dolayında bitki örüsü bulunmaktadır. Avrupa’da 2450 endemik bitki türü varken bu rakam Türkiye’de 3.000’dir. Böylesine değerli bir
bitki örtümüz olmasına karşın ülkemizdeki ormanların her yıl 60.000 hektarı
tarım alanına dönüşmektedir. Ülkemizde yılda birkaç bin hektar orman kasıtlı
olarak yakılmakta ve yok olmaktadır. Tropik yağmur ormanlarındaki tahribat
sonucunda her yıl tahminen 6.000 canlı türü yok olmaktadır; Porto Riko’da 15
sürüngen türü, Fransa’da 18 amfibik tür (kurbağa vb) yok olmuştur. Avustralya’da 320 memeli hayvan türünün 3’ü, Meksika’da 961 kuş türünün 123’ü yok
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yalnızca hayvanlar ve bitkiler değil, insan
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grupları da yok olmaya mahkûmdur. Yirminci yüzyıl içinde Amazonlarda her
yıl bir kabile ortadan kalkmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayan halk, bu bölgelerde doğanın tahrip olması nedeniyle kentlere yığılmaktadır. Ne yazık ki,
bir zamanlar orman, yayla olan alanlar günümüzde kentlerde yaşayanların
beklentileri doğrultusunda turistik rekreasyon alanları haline dönüşmüştür.
Kırsal alanlar kentlerin atık depoları olmuştur. Tarım alanları büyük endüstri
şirketlerinin eline geçmekte, birinci sınıf tarım alanlarında fabrikalar, balıkların
üreme bölgelerinde yat limanları, kuşların ve anfibilerin yaşam alanı olan sulak
bölgelerde havalimanları inşa edilmektedir.
Gelinen bu durum, bir gelişme ya da kalkınma olarak nitelenemez. Çünkü
bu durum, sürdürülebilir kalkınma adı altında doğanın tahrip edilmesidir. Kaynakların yenilenemeyecek şekilde yok edilmesi, havanın, toprağın, suyun ve yeraltının kirlenmesi sonucunda flora ve faunalar yok olmakta, gelecek kuşaklar
tehlike altına girmektedir.
Bu duruma gelmiş bir dünyada yaşayan insanoğlunun şu sorulara yanıt
vermesi gerekir: Bu tahribat ne kadar sürebilir? Bu gidişin sonu nereye varır?
İnsanoğlunun var oluş nedeni olan Dünyayı yok etmek neye yarar? İnsan hiç
annesini öldürür mü?
Birincil ormanların tahribi
Halk arasında “balta girmemiş orman” olarak tanımlanan ormanlara elektrikli
testereler girdi, asırlık ağaçları kesti, yer yer çıplak tarım alanlarına döndürdü,
yer yer altın madenleri çıktı ortaya. Bu ormanlara çeşitli adlar veriliyor. Genel
kabul göreni “eski büyüme ormanı” (old growth forest); “eski orman”, “bakir
orman” (virgin forest), “geç seral orman” ya da “ilkel orman” diyenler de var.
Ekolojik olarak bu tür ormanlar “birincil orman” (primary forest) olarak da
adlandırılıyor. Bu ormanlardaki ağaçlar eğer önemli bir kırım olmazsa 1000
yaşlara kadar erişebiliyor, dev boyutlara ulaşabiliyorlar.

Eşsiz Amazon Ormanları

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/amazon-ormanlari-alarm-veriyor
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Dev Sekoya Ağaçları – Kaliforniya
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/

Birincil ormanlar benzersiz ekolojik çeşitliliklere sahip ormanlardır. Birçok
nadir türe ev sahipliği yaparlar. Dünya ormanlarının üçte biri birincil ormanlardır. BM Gıda ve Tarım Örgütü bu ormanları insan aktivitesinin olmadığı ve
ekolojik süreçlerin bozulmadığı, yerli ağaç türlerinin doğal olarak yenilendiği
ormanlar olarak tanımlıyor. O nedenle, halkın bu ormanlara “balta gimemiş orman” demesi çok uygun.

Kuzey Benekli Baykuş

Kanada Nesli tükenmekte olan
Saksonya Kralı Cennet Kuşu – Yeni Gine
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Titi Maymunu – Amazon

Timsah yiyen Pirana – Kongo

Kaynak: https://www.gercekbilim.com/ Kaynak: https://www.sondakika.com/fotogaleri/

Eski ormanlar ekosistemin hizmetkârlarıdır. Karbon biriktirir, ağaçlar büyüdükçe karbonu tuttukları için atmosfere karbon salımını yüksek miktarda önlerler, havayı temizler, oksijen sağlar, suyu temizler, besin döngüsünü sağlar,
taşkınları kontrol eder, erozyonu önler, mikro ve makro iklim kontrolü yapar,
çok çeşitli genleri barındırır. Dolayısıyla bu doğa hazinelerinin korunması, sakınılması ve geliştirilmesi gerekir.
Bununla birlikte, bu ormanların ekonomik değerleri de vardır. Ömrünü dolduran ağaçların kesilerek tomruk endüstrisinde kullanılması elbette olacaktır.
Önemli olan bu kesimlerin planlı, kurallara uygun, denetlenebilir biçimde ve
ormanın kendini yenilemesine izin verecek gibi yapılmasıdır. Oysa, uygulamalar
bunun böyle olmadığının kanıtlarıyla doludur.
Birincil orman alanı giderek azalıyor. 1990 ile 2010 yılları arasında 81 milyon hektar orman yok oldu; 2010 ile 2020 yılları arasında yok olma hızı önceki on yıla kıyasla yarı yarıya azaldı, ama ormanların yok oluşu devam ediyor.
Kaybolan ormanların çoğu Brezilya’nın tropikal Amazon ormanlarında yaşandı.
Brezilya’yı Endonezya, Peru, Kolombiya ve Meksika izledi. 2000 ve 2005 yılları arasında Nijerya ormanlarının % 55.7’sini, Vietnam yüzde 54.5’ini kaybetti. Ormanlarının yarıdan fazlasını kaybeden bu ülkeleri Kamboçya (%29.4), Sri
Lanka (%15.2), Malavi (%14.9), Endonezya (%12.9), Kuzey Kore (%9.3) ve
Nepal (%9.1) izledi. Ancak, Avusturya, Demokratik Kongo, Hindistan, Venezüella gibi ülkeler orman kayıpları hakkında yeterli istatistiklere sahip olmadığı
için bütün dünyada ne kadar kayıp olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Günümüzde Dünya’da 1.11 milyar hektar birincil orman var. Bu miktarın yaklaşık üçte
ikisi Brezilya, Kanada ve Rusya’da bulunuyor.
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Birincil ormanların hızla yok olmasında başta gelen faktörlerden birisi
ahşap ürünlerine olan talebin fazlalığı. Eski orman tomrukları özellikle evlerin
iç zeminlerinde kullanılan parkelerin en önemli kaynağı. O nedenle, bu işin
ticaretini yapanların kuralların gösterdiği sınırlar içinde ağaç kesimi yapmaları
ne yazık ki denetlenemiyor. Orman kaybının diğer bir nedeni tarlalar açmak için
yapılan tahribattır. Peru, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde kakao tarımının
genişlemesi için birincil ormanlar tarlaya dönüştürülüyor.

Amazon Ormanlarından Belçika alanı kadar tomruk taşındı
Kaynak: https://www.fastcompany.com/

Elektrikli testere öncesi ve sonrası

Kaynak: https://www.ancientforestalliance.org/photo-gallery
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Milyonlarca yıllık evrimi, elektrikli testereyle dört dakikada yok etmek
Amazon Ormanlar
Kaynak: http://aykiriakademi.com/ayrkiri-akademi-yasam
Kaynak: http://gazetadesantarem.com.br/desmatamento-desacelera-mas-amazonia

Başta altın olmak üzere maden çıkartılması da ormanların yok edilmesinde olumsuz bir faktördür. Altın madenlerindeki asıl tehlike siyanür sızıntıları
nedeniyle oluşan kimyasal kirlenmedir. Ancak, gözü dönmüş altın arayıcıları
kazanç uğruna ormanları da tahrip etmekten kaçınmazlar. Altın şirketleri Endonezya’dan Brezilya’ya, Gana’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkede orman katliamının adeta sembolü olmuşlardır. Kaldı ki, bu şirketlerin ormanlarda yaptığı
tahribat gerek açılan arazide toprak örtüsünün y ok olması gerekse daha sonra
ortaya çıkan kimyasal kirlenme nedeniyle geriye dönüşü de olmayan tahribattır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de maden arama ruhsat sahalarının toplam alanı 7 milyon 709 bin 205 hektar olarak açıkladı.

Altın Madeni – Amazon Ormanları 35.000 ağacın kesildiği altın madeni
Kaz Dağları
Kaynak: http://aykiriakademi.com/ Kaynak: https://twitter.com/avkacikgoz/status/

Birincil ormanlar dahil, genel olarak ormanların yok olmasında çok önemli
bir faktör yangınlardır. Aslında, orman yangınları doğanın kendi döngüsü içinde görülebilen olaylardır. Yangınlar, ormana zarar veren böcek istilasına karşı
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bir savunma mekanizması, ormanın kendisini yenilemesi, rejenerasyonu için
bir fırsattır. Ancak, orman yangınları beklenen doğallığının ötesine geçer ve
bir felaket halini alırsa, bu durum çevremiz için de bir felakete dönüşebilir.
İnsanoğluna yer açmak uğruna yok edilen ormanlar gün gelir insanoğlunun yok
olmasına neden olabilir.
2019 yılı dünya genelinde çok büyük birincil orman yangınlarının görüldüğü
talihsiz bir yıl oldu. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü Ocak – Ağustos
2019 tarihleri arasında ülkede 75.336 orman yangını olduğunu bildirdi. NASA,
13 Ağustosta Amazon ormanlarındaki yangının uzay fotoğraflarını yayınladı.
Amazon havzasından 2.800 km uzakta olmasına karşın Sao Paulo kentinde gökyüzü gece kadar karardı. Uydu görüntüleri yangınlardan kaynaklanan büyük
miktarda karbon monoksit (CO) ve karbondioksitin (CO2) yakındaki ülkelere
yayıldığını saptadı. 2010 – 2018 yılları arasında yapılan ölçümlere göre Amazon Ormanlarında yangınlar nedeniyle yılda 1.5 milyar ton CO2 ortaya çıkıyor.

Amazon Ormanlarından yılda 1.5 milyar ton CO2 ortaya çıkıyor

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/amazon-ormanlari-alarm-veriyor-saldigi-karbondioksit-3-kat-fazla-6540453/

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Amazon yayınlarını dünyadaki oksijenin
%20’sini tükettiği için “uluslararası kriz” olarak niteledi ve “evimiz yanıyor”
dedi; Almanya Başbakanı Merkel, “Amazon bölgesindeki yangınların boyutu
bütün dünya için şok edici bir tehdittir” dedi; BM Genel Sekreteri Guterres,
“Küresel iklim krizinin ortasında, büyük bir oksijen ve biyolojik çeşitlilik kaynağına daha fazla zarar veremeyiz” dedi; Finlandiya, ormansızlaştırmayı durdurmak için adımlar atılıncaya kadar Brezilya’dan sığır eti ithalinin yasaklanması yaptırımını önerdi.
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Dünya liderleri bunları söylerken, “homoekonumus” tutumunun önde gelen
savunucusu Brezilyanın aşırı sağcı diktatörü ve ekonomik kalkınma için her
türlü tavizi vermekten kaçınmayan, tarım ve madencilik şirketleri için kuralları
gevşeten Bolsonaro, sayıların abartıldığını ve hatta sahte olduğunu ileri sürerek
yangınla ilgili rakamları açıklayan yetkilileri vatana ihanetle suçlayıp görevden uzaklaştırdı. Aynı Bolsonaro, 22 Ağustos günü, ülkenin yeterli kaynaklarının olmadığını ve Brezilya’nın Avrupa’dan büyük bir ülke olduğunu belirterek
“böyle bir bölgede yangınlarla nasıl mücadele edilebilir?” diyerek çaresizliğini
dile getirdi. Bununla birlikte, yangının kasıtlı olarak çevreci sivil toplum kuruluşları tarafından başlatıldığını iddia etmeye devam etti. Yangını bir siyayal fırsat bilerek Brezilya’nın yeni yönetimine saldıran Macron ve Merkel’i suçladı.
Amazonların Brezilya’ya ait olduğunu ve kimsenin bu gerçeği değiştiremeyeceğini açıkladı. Yani, Bolsonaro, Brezilya’nın elindeki Amazonların dünyanın
ortak değeri olduğunu, Dünyanın akciğeri olduğunu göremiyor, buraların kendi
ülkesinin bir ekonomik kaynağı olduğunu düşünüyordu. Bu yaklaşım, doğanın birkaç yöneticinin çıkarlarına ve onların iki dudağı arasındaki cümlelere
mahkûm olduğunun en somut göstergelerindendir.

Amazon Ormanı yangının uzaydan görünümü – Ağustos 2019

Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_fire_satellite_image
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2019 yılındaki diğer büyük yangın Avusturalya’da Eylül ayında başladı ve
4 ay sürdü; 10 milyon hektarlık, yani 11 milyon futbol sahası büyüklüğündeki
alan kül oldu; toplam 25 kişi yaşamını yitirdi, yüz milyonlarca hayvan telef
oldu, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Bu olay özellikle iklim değişikliği hakkındaki farkındalığın arttırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlara göre, her yıl olağan biçimde görülmekte olan orman yangınlarının döngüleri değişiyor. Havaların serinlemesi
artık alevleri etkilemiyor, çünkü beklenen yağmurlar yağmıyor; yangınlar daha
hızlı ilerliyor. Bu durum küresel iklim değişimi nedeniyle rüzgârların şiddetinin
artması, yağış dengelerinin bozulması, sıcaklıkların daha uzun sürmesi olabilir.
Avusturalya orman yangınlarının ardından uzun süreli kuraklık yaşanacağı
ve daha kuru bir ekosistem değişikliğinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Söz
konusu yangınların Avusturalya’nın Güney Galler bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle, bu bölgede ciddi boyutlara varan su sıkıntısı yaşanacağı, hatta “sıfır
günü” ne adım adım yaklaşıldığı ileri sürülüyor.
Hazırlanan raporlar bu yangınların dünyada beklenen yıllık CO2 emisyon
değerlerini allak bullak ettiğini gösteriyor. Yapılan hesaplara göre yangınlar sırasında atmosfere 306 milyon ton CO2 salındı ki, bu miktar toplam 116 ülkenin
toplam yıllık emisyon değerinin üzerinde. Uzmanlara göre Avusturalya orman
yangınları iklim değişimi ile yapılan mücadeleye ağır bir darbe vurdu. Görülen
bu yangınların bir kısır döngüyü tetikleyerek daha fazla orman yangına yol açacağı ve çevreye daha fazla zarar verileceği endişesi yaratıyor.

Avusturalya ormanlarında yangın

Kaynak: https://www.donanimhaber.com/avustralya-da-devam-eden-orman-yanginlari
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Tropikal ekosistemler yerini kuru ekosistemlere terk edecek

Kaynak: https://www.donanimhaber.com/avustralya-da-devam-eden-orman-yanginlari

Avusturalya orman yangınının uzaydan görülüşü - NASA
Kaynak: https://www.istanbulgercegi.com/avustralyadaki-yangin
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https://www.milliyet.com.tr/pazar/tarihin-en-buyuk-ekolojik-felaketi

Avusturalya’nın yerlileri Aborjinler ve Kuzey Amerika yerlileri yangın felaketlerini önlemek için “kontrollü yangın” yöntemi uygularlardı. Yerliler her
yıl düzenli olarak baharın gelişiyle henüz ormanın tabanı ve ağaç gövdeleri
yaşken çalılık alanları bilinçli olarak ateşe verirlerdi. Böylece, yıllarca yangın
yüzü görmemiş orman zemininde yanmaya müsait olan kuru yaprak ve dallar
henüz çoğalmadan yok edilirlerdi. Bu yöntem, aynı zamanda bitki örtüsünün
tazelenmesine de yardımcı olurdu, yaprak örtüsünün kalkmasıyla üzerleri örtülmüş tohumlar yeşermeye başlardı; flora ustalıkla kontrol edilirdi.

4000 yıl önceki Orijinal ormanlar ve 2005 yılında durum
Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/
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Avusturalya hükümeti bu uygulamayı 1970 yılında yasakladı ve yangın olduktan sonra uygulanan geleneksel söndürme yöntemini benimsedi. Aborjinler
“kontrollü yangın” yönteminin yeniden uygulanmaya konulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: https://kuzeyormanlari.org/2020/05/24/ormanlar-nereye-gidiyor

Toz Çanağı (Dust Bowl)
ABD ve Kanada’nın bozkırlarında 1930 ile 1940 yılları arasında şiddetli toz
fırtınaları yaşandı. Bazıları bu döneme “kirli otuzlar – dirty thirties” der. Bu olayın temelinde başta Oklahoma bölgesi olmak üzere bu yörelerde görülen aşırı
kuraklık, tarım uygulamalarındaki yanlışlıklar ve erozyonu engelleyici önlemlerin ihmal edilmesidir. Ekolojik dengenin bozulduğu bu yıllarda milyonlarca
dönümlük tarım alanı işe yaramaz hale geldi ve yüzbinlerce insan evlerini terk
etti. Büyük çoğunluğu Oklahoma yöresinden olduğu için bu göçmenler “Okies”
olarak adlandırıldı ve yol üzerindeki çiftliklerde çok düşük ücretlerle çalışarak
açlık sınırında yaşamaya çalıştılar. Bu dönem ve bu kişiler ünlü yazar John Steinbeck tarafından “Gazap Üzümleri” ve “Fareler ve İnsanlar” adlı eserlerinde
ölümsüzleştirildi.
Kuzey Amerika’da görülen toz çanağı koşulları çölleşme olayının açık bir
örneğidir.
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Oklahoma’da toz fırtınasında yürümeye çalışan çiftçi ve oğulları.
(Fotoğraf: Arthur Rothstein,1936)
HAYVAN KATLİAMI
Amerikan bizonları
Avrupalı Amerikalılar batı yakasına yerleşmeye başladığı 1870’li yıllarda
Kuzey Amerika ve Kanada’nın ikonik türlerinden olan bizonları (buffalo) kitlesel olarak katletmeye başladılar. O dönemde katledilen bizonların sayısı yılda
birkaç on milyonla ifade ediliyordu. Bu katliam yalnızca sivil halk tarafından
yapılmadı; ABD ordusu da bu insafsız yok edişe yardımcı oldu.
Bunun başlıca iki nedeni vardı: Bizonlar gerek etleri gerekse derileri ile
Amerikalıların ellerinde bolca bulunan sığırlarla rekabet ediyordu. Sığır üreticilerinin ayakta durabilmeleri için bizonların yok edilmesi gerekiyordu. Diğer
neden ise, bizonların Amerikan yerlilerinin başlıca besin kaynağı olmasıydı.
Bizonlar yok olursa Yerli Halk da (Kızılderililer) açlıkla yüz yüze gelecek ve
onlar da ya göç edecek ya da yok olacaklardı.

156

ANKARA - 2021

Aşağıdaki fotoğraf bizon katliamının boyutunu gösteren dramatik bir belgedir. 1870’li yıllarda çekilen bu fotoğrafta on binlerce bizon kafatası yığını
önünde gururla poz veren katliamcıyı gösteriyor.

Katledilen bizonların kafatası yığını ve gururla poz veren avcılar
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bison_skull_pile

İnsanlık ve Amerikan tarihinin bu karanlık döneminden yüz yıl kadar
sonra, bilim dünyası yok olmanın sınırına gelen bizonları kurtarmak ve
yaygınlaştırmak üzere çalışmalara başladı. Bir zamanlar Amerikan Yerlilerine
soykırım uygulayan, daha sonra bu halktan resmen özür dileyen ABD hükümeti
bizonlarının sayısını arttırmak için bu halkla birlikle çabalıyor.

Kaynak: https://www.zaferdergisi.com/makale/10650-batida-hayvan-katliamlari.html
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ABD’de buffalo katliamının sorumlularının başında “Buffallo Bill” takma
adıyla tanınan William Frederick Cody (1846-1917) gelir. Buffalo Bill Batı tarihindeki en kanlı hayvan avcıdır. 1867-1968 yıllarında Kansas-Pasifik demiryolu inşaatında çalışanları doyurabilmek için 18 ayda 4.680 buffalo avladı ve
bu nedenle kendisine “Buffalo Bill” adı takıldı. Buffalo Bill’e özenen binlerce
insan deri ticareti amacıyla milyonlarca buffaloyu katletti. Buffalo Bill yalnızca
hayvanları değil Amerika’nın yerli halkını (Kızılderililer) katlederek derilerini
yüzmekte de ustaydı. Sonraki yıllarda Buffallo Bill’in kahramanlıkları (!) gösterilerle ve çizgi romanlarla halka aktarıldı.
Mao’nun serçeleri
Çin’in güçlü ismi Mao Zedong 1958 yılında sağlık ve temizliğin yaşam için
önemli olduğu gerekçesiyle “büyük ileri atılım” kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı halkın sağlığını tehlikeye atan ve hastalıklara yol açan dört zararlı
canlıyı yok etmekti: Sivrisinekler, sinekler, fareler ve serçeler. Bu canlılardan
ilk üçünün zararlarını biliyoruz, ama serçelerin zararları ne olabilirdi. Mao, serçelerin tarladaki tohumları yiyerek tahıl üretimine ve dolaylı olarak beslenme
sorunlarına yol açtığına inanıyordu. Mao’ya göre serçeler halkın emeğinin değerini azaltıyordu.
Ülkede serçe avı başladı; afişler bastırıldı; afişlerde sapanla serçe avlayan
çocuk resimlerine yer verildi. Propaganda sonuç verdi ve kampanya başarılı
oldu. Çin’de serçeler neredeyse yok edildi. Ne var ki, serçeler yalnızca tahıl tohumlarını yemiyordu; zararlı böcekleri ve çekirgeleri de yiyorlardı. Çekirgeler
de serçeler gibi tahıl tanelerini yiyorlardı. Sayılarını sınırlayacak bir avcı kuş
olan serçeler yok olunca çekirgeler çoğaldı. Çekirge sürüleri serçelerin tükettiğinden çok daha fazla tahıl tükettiler. Mao hükümeti bu durumu fark ettiğinde
aradan iki yıl geçmişti. Dört zararlı ile mücadele kampanyası ile oluşan ekolojik
dengesizlik muazzam bir gıda kıtlığına yol açtı ve sonuçta yüzbinlerce insanın
ölümüne neden oldu.
Portekiz’de avcılık
17-18 Aralık 2020 tarihlerinde bir grup İspanyol avcı Portekiz topraklarına
geçerek ülkenin orta kesimindeki Torre de Bela bölgesindeki Azambuja’da iki
gün içinde 540 yabani hayvanı öldürdü. Bu katliam sonucunda söz konusu bölgedeki geyik popülasyonunun çoğu öldürülmüş oldu.
Portekiz Çevre Bakanı olayı “iğrenç bir çevre suçu” olarak niteledi ve avcıların cezalandırılması gerektiğini savundu; Bakan, hayvanları ayırt etmeksizin
yapılan bu kıyımın biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verdiğini, bu katliamın
avcılıkla ilgisi olmadığını ifade etti. Torre de Bela bölgesinin yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: https://www.rtp.pt/noticias/pais/cacadores-espanhois-abatem-540-animais-em-portugal

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ
Çağımızda dünyamızı ve insanlığı tehdit eden tehlikelerin başında küresel
ısınma ya da küresel iklim değişimi vardır. İnsanoğlu olmasaydı dünya bir
küresel ısınma dönemine girer miydi? Dünya tarihinde yaşanan jeolojik
dönemler döngüsü tekrar eder mi? Bazı uzmanlar bu soruları evet şeklinde
yanıtlıyor. Bu görüşte haklılık payı olsa bile, insanoğlunun doğaya verdiği
zararların küresel ısınmayı hızlandırdığı açıktır. Ömer Madra şöyle diyor Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun bir kitabının önsözünde: “Çevre meselesinde en
temel gerçeklik, fiziki dünyanın değişme hızıyla insan toplumunun bu değişime
gösterdiği tepkinin yavaşlığı arasındaki keskin zıtlık”. Yani, insanlar doğadaki
fiziksel değişiklere tepki vermekte gecikmiş, gerekli önlemleri almadığı gibi
durumu daha da beter yapıp iklim değişiminin hızlanmasına yol açmışlardır.
İnsanoğlu ne yaptı da küresel ısınma hızlandı?
Homo Economicus
Ömer Madra’nın yazdıklarıyla devam edelim: “…. Gerçekliğin ta kendisi
olduğu artık bize düpedüz bilimsel olarak ispatlanan iklim değişikliğini nedense
asla gerçek bir tehdit gibi görmedik; üstümüze almadık. Biz birer homo economicus olarak gerçeklik duygumuzu kaybettik galiba yolda bir yerlerde. Yapay
dünyayı gerçek olanın yerine koyduk. Yapay iklim değişimi yarattık! Sonsuz
yoksulluk, şiddet ve yıkımla dolu bir iklim…”
Ne kadar doğru bir yaklaşım. Çünkü yaşamın temel amacının daha kaliteli
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şeyler kullanmak, daha çok üretmek, daha çok tüketmek ve böylece ilerlemek
olduğunu sanan insanoğlu bu hedefin dışında kalan bütün değerleri ve doğayı
unuttu, görmezden geldi. Doğayı tükenmez, kirlenmez, değişmez sandı. Ekonomik kalkınmaya, daha doğrusu zenginleşmeye yoğunlaştı; doğayı korumak
isteyenleri “sürdürülebilir kalkınma” yapıldığını ileri sürerek aslında “ekonomik büyüme uğruna doğayı biraz kirletmekten bir zarar gelmez” diyerek duymazdan geldi; eski bildik yeryüzünün bütün dengesinin geri dönülmez biçimde
tahrip edildiğine ihtimal vermedi; insanoğlu yalnızca kendi yaşadığı dönemi
düşündü; doğanın kendisine ait olmadığını gelecek kuşakların bir emaneti olduğunu unuttu. Kendi seçimlerini yalnızca kendi kişisel yararını gözeterek yapan
homo economicusun bu hırsı sonunda belki de binlerce yıl sonra ortaya çıkacak
olan iklim değişimini hızlandırdı. Çünkü homo economicus her zaman rasyonel
varlık değildir; bazen akıldan çok, alışkanlıklarıyla, başkalarını taklit ederek
davranır.
Homo Fosilicus ve sera etkisi
Homo economicusun iklim değişimini hızlandırmasındaki en önemli unsur
petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtları ölçüsüz miktarda kullanmasıdır.
İklim değişimi konusunda yapılan bütün incelemelerin birleştiği ortak bir
sonuç var: Atmosferdeki karbon dioksit (CO2), son buzul çağından buyana
(20.000 yıldır) görülmemiş bir hızla çoğalmış, sanayi devriminin başladığı
1750 yılından buyana %31 oranında artmıştır. Günümüzde havadaki CO2 oranı
20 milyon yılda ulaşılan en yüksek değerdedir. Artık sokaktaki insan bile bu
durumun fosil yakıt tüketmenin bir sonucu olduğunu, bacalardan fışkıran karbondioksit, metan, azotoksit gazlarıyla sülfür aerosellerden kaynaklandığını biliyor. Bu gazlar atmosferin üst katmanlarında oluşturdukları bir kalkan tabakası nedeniyle güneş ışınlarından gelen sıcaklığın dünya yüzeyinden yansıdıktan
sonra tekrar atmosferden çıkmasına izin vermiyor, bu sıcaklığın tıpkı bir bitki
serasında olduğu gibi dünya yüzeyinde hapsolmasına yol açıyor.
Bu sera etkisi sonucunda yer küremiz ısınıyor; dünyanın dört bir yanında
sellere, ortalığı kavuran kuraklığa, eriyen kutuplara, kaybolan buzullara, yükselen okyanuslara, yok olan türlere, ölüp giden mercan kayalıklarına tanık oluyoruz. Bu gidişin sonu ikinci bir Nuh tufanı olabilir.
Fosil yakıt kullanımı homo economicus için bir bağımlılık oldu. Çok üretim
için, çok enerjiye, çok enerji için daha çok fosil yakıta ihtiyaç var. Tıpkı bir
uyuşturucu bağımlısının, bağımlı olduğu maddeyi bulmak için akla gelmedik
hınzırlıkları yapması gibi, fosil yakıt bağımlısı olan homo economicus da bağımlı olduğu önce kömürü, sonra petrolü ve doğal gazı elde edebilmek için yap160
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madığı şey kalmadı; bu uğurda savaşlar yaptı; milyonlarca insanın telef olmasına neden oldu; ülkeleri yıktı; insan haklarını, çevre kanunlarını, anayasaları hiçe
saydı. O nedenle, homo economicus aynı zamanda bir “homo fosilicus” oldu.
Tıpkı bir uyuşturucu bağımlısının kendi ailesini mahvettiğinin bile farkında olmayışı gibi, homo fosilicus da gezegenimizin mahvolduğunun farkında değil.
Bu gidişe dur diyebilmenin ilk adımı insanoğlunu bu ruh halinden uyandırmak olmalıdır.

Sera etkisi

Kaynak: https://www.cevreportal.com/sera-gazi-emisyonu

Küresel iklim değişiminin işaretleri
Meteorolojik olayların hepsini küresel iklim değişikliğine bağlamak doğru
değildir. Ancak, Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre küresel iklim değişikliğinin yaptığı tahribatı gösteren birçok bulgu vardır.
1.

Sulak alanların yaklaşık yarısı son yüz yıl içinde yok oldu.

2.

Baraj ve diğer su yapıları yeryüzündeki akarsuların % 60’ını bozdu.

3.

Dünyadaki tatlısu balıklarının %20’si kayboldu.

4. Ormanların yarısı yok oldu ve tropikal ormanlar hızla yok olmaya devam ediyor.
5.
tirdi.

Denizler artık balıkçıların avladığı balıkları yerine koyma gücünü yi-

6. Son 50 yılda tarım alanlarının 2/3 kadarı erozyon nedeniyle yoksullaştı, ormanların 1/3’ü tarım alanına dönüştürüldü.
7.

Kutuplardaki ve yüksek dağlardaki buzullar ve kar örtüsü azaldı.
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8. Küresel ölçekte deniz suyu seviyesi son yüz yıl içinde 10 – 25 cm
yükseldi.
9. Uzmanların tahminlerine göre 2100 yılına kadar denizler 40 – 65 cm
yükselmiş olacak.
10. Sıcak havayı ve suyu seven balıklar ve tropikal bitkiler kutuplara doğru yayılmaya başladı. Kutup ayıları, penguenler gibi soğuğu sevenler ise daha
soğuk yerlere göç etti.
11. Havadaki kirleticilerden etkilenen narin kuş türleri azalıyor. Yalnızca
İngiltere’de 22 milyon çift kuşun 17 milyon çifti yok oldu.
12. Kuzey enlemlerdeki ağaçlardaki yaş halkaları daha hızlı bir büyüme
gösteriyor.
13. Küresel ısınma, nüfusun hızla artması, daha fazla tarım ürünlerine
olan gereksinme su kaynaklarının azalması gibi etmenler kuraklık tehlikesini
arttırıyor.
Dört mevsim yok oluyor
BM İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarına göre dünyadaki sıcaklık artışı sanayileşme öncesi döneme göre 1 derece artmış durumda. Dünyanın ortalama sıcaklığı her on yılda 0.2 derece artıyor. Bu artışın 2030 ile 2052 yılları arasında 1.5 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu raporlara göre 1.5 derecelik artışın
ötesine geçilirse, bizleri çok belirsiz bir dünya bekliyor olabilir. Oysa şu andaki
karbon salımı konusunda azaltma yapılacağına ilişkin vaatler bile 1.5 derece
bir yana 2 derecelik artışın ötesine geçileceğini gösteriyor. Küresel ısınmayla
ilgili planlar başarılı olsa da, ortalama sıcaklığı 2100 yılında 2.9 ile 3.4 derece
artacağı varsayılıyor.
Küresel ısınmanın sonunun nereye varacağı bilim dünyasını ülkeleri yöneticilerden daha fazla kaygılandırıyor. İsviçre’deki ETH Üniversitesi tarafından
yapılan ve 2050 yılına kadar dünyanın başlıca 520 kentindeki sıcaklık beklentilerini inceleyen bir araştırmada gelecekle ilgili ürkütücü sonuçlara varıldı. Bu çalışmaya göre küresel sıcaklıkta 2 derecelik artış olursa 2050 yılında
Londra bugünkü Barselona, Bursa bugünkü Adana kadar sıcak olacak; İstanbul
Roma’ya, İzmir Adana’ya, Ankara Taşkent’e, Gaziantep Erbil’e, Adana Lefkoşe’ye, Moskova Sofya’ya benzeyecek.
Avrupa genelinde yaz mevsimleri şimdikinden ortalama 3.5 derece, kış mevsimleri ise 4.7 derece daha sıcak olacak. Tropikal bölgelerdeki ortalama sıcaklık
değişimi daha az olacak, ancak yoğun yağış ve ciddi kuraklık tehlikeleri bekliyor bu bölgeleri. Bu durumu kuzeydeki ülke halkları memnuniyetle karşılaya162
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bilir, ama durum pek de iyi değil. İklimdeki değişiklikler sonucunda bazı kentler yaşanılır olmaktan çıkabilir, kitlesel göçler görülebilir, tarım ve hayvancılık
ciddi boyutlarda etkilenebilir.
Araştırma sonuçlarına göre 2050 yılına gelindiğinde bazı kentlerdeki sıcaklık artışları şöyle olacak:
Kent

Derece artışı
(en sıcak ay)
8
6.4
6.1
5.9
5.5
4.2
4
3.5
3.4
1.9
1.9

Ljubljana
Madrid
Seattle
Londra
Moskova
Mexico City
New York
Delhi
İstanbul
Pekin
Tokyo

Kaynak: PLOS One
Çarpıcı bir değerlendirme yapan araştırıcılardan Jean-Francois Bastin şöyle
diyor: “Tarih bize tekrar tekrar gerçeklerin insanların inançları ve davranışlarını
değiştirmediğini gösteriyor”.
İklim değişikliğinden Türkiye’de etkilenecek. Kayıtlara göre ülkemizde
2020 yılı itibariyle son 30 yıllık dönemde eylül ayları ortalama sıcaklığı 20.5
dereceden 23.9 dereceye yükseldi. İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Orhan
Şen’in değerlendirmelerine göre Türkiye artık 4 mevsimi yaşayan bir ülke olmaktan çıktı. Bundan böyle sıcak yaz ve ılık kış mevsimlerinden söz edilebilir.
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Başka dünya olmadığına göre, en değerli ortak varlığımız olan Dünyamızın
daha fazla tahrip olmasını engellemek, tahrip olan yerlerini onarmaktan başka
çaremiz yok. Bu aynı zamanda biden sonra gelecek kuşaklara olan borcumuz.
4 Kasım 2021 tarihinde haber ajanslarında Uluslararası Uzay İstasyonunda
(ISS) bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet ile Fransa Cumhurbaşkanı
Macron arasında geçen bir konuşma yer aldı. Gazetelerdeki biçimiyle haber
aynen şöyle (https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/uzaydaki-astronotdunyaya-bakarak-uyardi-uzuntu-verici-6749841/):
“Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, insanların
dünyada doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile çok daha gözle
görünür hale geldiğini aktardı.

Astronot Thomas Pesquet

DW Türkçede yer alan habere göre, uzay istasyonundan dünyanın
“kırılganlığını” açıkça gözlemleyebildiklerini, insanların doğaya verdiği tahribatı, bunun hava ve nehirlerde yol açtığı kirliliği net bir şekilde
gördüklerini söyleyen Pesquet, Macron’a, “Ne yazık ki durum bu Sayın
Cumhurbaşkanı” dedi.
Yunanistan, Fransa’nın güneyi ve Kanada’da olduğu gibi geniş bölgelerde meydana gelen yangınlara, Kaliforniya’da olduğu gibi yangınların
sebep olduğu büyük duman bulutlarına tanıklık ettiklerini söyleyen Thomas Pesquet, “buradan, çıplak gözle alevleri gördük” dedi.
Görüşmede Macron, Fransız astronota gözlemlerinin 2016 yılındaki
ilk misyonundan farklı olup olmadığını sordu. Soruyu “evet farklı” söz166
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leriyle yanıtlayan astronot Pesquet, iklim konusunda yaşanan değişimin
“alarm verici” düzeyde hız kazandığını, bunun kendisini “şoke ettiğini”
kaydetti.
Pesquet, her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar, rekorlar kırıldığını vurgularken, “Ve bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım misyona kıyasla bunu
çok net bir şekilde gözlemliyorum” diye konuştu.
Macron, astronotun kendisine aktardığı gözlemler üzerine bir süreliğine sessiz kaldı, daha sonra sözlerini Glasgow’da yapılmakta olan Dünya
İklim Zirvesi’ne yaptığı atıfla “Taahhütler ve bunların uygulanması hızını daha fazla artırmalıyız. COP26’nın amacı da bu” cümlesini kullandı.
Bu arada Thomas Pesquet, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda da
iklim zirvesine mesaj verdi. Zararlı emisyonların azaltılması ve dünyanın korunması için harekete geçilmesi gerektiğine işaret eden astronot,
“Bunu ancak hep birlikte yapabiliriz” mesajını verdi.
Fransız astronot, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Sirenler çalıyor, gezegenimiz bize bir şey söylüyor, tıpkı insanlar gibi. Dinlemeli, eyleme
geçmeli, bilgece tercih yapmalıyız. Azmi seç, dayanışmayı seç, geleceğimizi
korumayı, insanlığı kurtarmayı seç” ifadelerine yer verdiği paylaşımını da kendi hesabında alıntılıyarak paylaştı. Pesquet, “Uzaydan bakınca, buna tamamen
katılmamak mümkün değil” dedi.”
Doğayı koruma ve iyileştirme konusunda bireylere, ailelere, hükümetlere ve
uluslararası kuruluşlara düşen görevler var.
1. Ekolojik Yurttaşlık ve Eğitim: Doğayı korumanın en önemli ögesi insandır. İnsanların ve toplumların desteklemediği hiçbir önlem etkili olamaz. İnsanlar doğayı koruma bilinciyle yetişmiş ve toplumlar doğa konusunda duyarlı
olurlarsa, baskı grubu oluşturabilirler, etkinliklerin planlanmasına katılabilirler,
çocuklarını da doğayı koruma bilinciyle yetiştirirler.
Her konuda olduğu gibi doğa konusundaki eğitim de ailede başlar, okullarda
devam eder, yaşam boyu sürer. Çocukluğun ilk dönemlerinden başlayarak, aile
içinde, insanın dünya üzerindeki biyolojik yaşamın ve çevrenin bir parçası olduğunu ve çevreye karşı duyarlı olmak gerektiğini öğretmek ileri yıllardaki eğitimi
kolaylaştırır. Çocukların çevre konusundaki eğitimleri yalnızca örgün eğitim
çerçevesinde olmaz. Çünkü çocuklar okulun dışında, yaşadıkları ortamdan
yığınla uyarı alırlar ve bunlardan etkilenirler. Görsel olanları başta olmak üzere
yayın organları, aile bireylerinin tutum ve davranışları ve çevrelerinde yaptıkları
gözlemler onların çevreye karşı olan tutum ve davranışlarını da biçimlendirir.
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Ancak, bütün bu faktörler içinde okul, çocukların çevre eğitimleri açısından çok
önemli bir dönemdir.
İlköğretim döneminde öğrencilere, çevrelerindeki canlıları tanıma ve
onlarla bağlantı kurma, sevgi, şefkat ve yaşamın korunmasına ilişkin duygular
geliştirme, ekosistem içindeki canlıların birbirleri ile olan ilişkileri ve insanın
bu ilişkiler üzerindeki etkileri, yaşamın karşı karşıya olduğu tehlikeler, aşırı
kaynak kullanımının yarattığı sonuçlar hakkında eğitimler yapılmalı, ahlaki
değer yargıları oluşturmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, toplumdaki her bireyin,
toplum liderlerinin, doğayı korumak ve kollamakla görevli yetkililerin ve
özellikle çevreye en fazla zararı veren sanayicilerin çevre konusunda duyarlı
duruma gelmeleri ve olumlu davranışlar kazanmaları konusunda eğitilmeleri
de doğayı korumak için yaşamsaldır. Belirtilen bu amaçlara katkı sağlamak,
bireylerin ve toplumların çevre konusundaki farkındalıklarını arttırmak için
1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde toplanan Dünya Çevre Konferansında
5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.
Eğitimin bir amacı insanları bilinçlendirilerek “ekolojik yurttaşlık” modeline geçilmesidir. Çevre bilincine sahip, yaşanabilir bir çevreyi inşa etmek için
çabalayan ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmayı etik bir değer
olarak benimsemiş kişilere “ekolojik yurttaş” deniyor. Ekolojik yurttaş, çevre
söz konusu olduğunda saygı ve sorumluluk hisseden kişidir; “hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız” der; çevreyi yaşadığı ev olarak kabul eder; doğanın canlı
bir organizma olduğunu savunur; Dünyayı sömürmek ve doğada her türlü tahribatı yapmak yerine kendi evi olan dünyayı canlı bir varlık olarak kabul edip,
insan-doğa ilişkilerini ahlaki bir düzlemde görür. Ekolojik yurttaşların inanışına
göre, çevre etiği kavramını uygun biçimde geliştirmek için, yaşayan insanlar
egolarından tümüyle kurtarılmalı, ‘evrenin efendileri’ olduklarına inanmaktan
vazgeçmeli, sessiz duran bütün canlıların, bitkilerin ve doğadaki varlıkların
ve henüz yaşamayanların da- haklarını düşünmeli ve onlara saygı duymalıdır.
Çünkü, suyuyla, havasıyla, toprağıyla ve milyarlarca canlı türleriyle etrafımızı
kuşatan çevre, herhangi bir eşya olarak değil, tıpkı bir insan gibi muamele görme hakkına sahiptir.
2. Tüketim alışkanlığının değiştirilmesi: Yapılması gerekenlerin belki de
en önemlisi, fakat bir o kadar zor ve uzun vadeli olanı toplumun tüketim alışkanlıklarını geri döndürmek, yaşam tarzını değiştirmek, hırslarını frenlemek,
günümüzdeki ekonomik düzende üretim ve tüketim ilişkilerini tersine döndürmektir. Sanayi patronlarının, enerjiyi kontrol eden güçlerin ve küresel tekellerin
bu girişimleri engellemek ve alışılmış düzeni sürdürmek için her türlü eylemden kaçınmayacakları açıktır. Ama her şeye karşın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine
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yönelik çabalar kesinlikle sürdürülmelidir. Bu çabalar, beslenme alışkanlıklarımızdan, sık sık cep telefonu, araba gibi ürünlerimizi değiştirmeye, plastik ve
albenisi olan ambalajlı ürünleri kullanmaktan, modayı izlemek uğruna tüketim
toplumu olmaya, enerji tasarrufundan su israfına kadar çok geniş bir alanı kapsar.
Tüketim alışkanlıklarımızla ilgili olarak son dönemlerde toplumsal sorun
boyutuna erişen iki “davranışsal bağımlılık” türünden de söz etmek uygun olur:
Teknoloji bağımlılığı ve alış-veriş bağımlılığı.
Teknoloji bağımlılığı, kişileri günlük yaşamının uzunca bir süresini bilgisayar, cep telefonu, sosyal medya gibi, kendilerini sosyal yaşamdan uzaklaştıran
işlerle meşgul olmaya ittiği için bir tür ruhsal sorun olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Ruh Sağlığı Eylem Planı”
uygulamaları içinde teknoloji bağımlılığı ile mücadele konusu da yer almaktadır. Teknoloji bağımlılığının bir boyutu da, bu kişilerin teknolojik gelişmeleri
yakından izlemeleri ve sık sık kullandıkları cihazları yenileri ile değiştirmeleridir. İşte bu tüketim davranışı çevre açısından da sakıncaları olan bir sorundur
ve giderek saha da artmaktadır. Bu cihazları üretenlerin teknoloji bağımlılığını
teşvik edercesine yaptıkları reklamlar ve diğer pazarlama uygulamaları bu sorunla mücadeleyi güçleştirmektedir.
Üreticilerin uyguladıkları pazarlama yöntemlerinin çok önemli bir sonucu
da kişileri her türlü ürünü satın alma, ellerindeki ürünleri elden çıkartıp sık sık
yenileri ile değiştirme alışkanlığı kazandırmalarıdır. Alışveriş bağımlılığı bazı
bireylerde o denli ileri düzeydedir ki, ruh sağlığı uzmanlarının önemli bir uğraşı
konusu durumuna gelmiştir. İşte, çevrenin korunması için asıl mücadele edilmesi gereken husus budur. Alış veriş davranışlarının değiştirilmesinin güçlüğü
ortadadır, fakat bu konudaki mücadelenin planlı bir biçimde ve yılmadan yürütülmesi gerekir.

Tüketim tutsağı olmaktan kurtulmak
https://medium.com/@gizemkandemir/tuketim-kulturu-tek-tip-i-nsan-yarat-yor-6b852c6774aa
https://blogs.20minutos.es/nilibreniocupado/2011/04/29/codigo-de-marras/
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3. Çevre dostu teknolojiler: Çevrenin korunması için yapılacak öncelikli
işlerden birisi çevreyi kirleten maddeler ve teknolojiler yerine doğaya zarar vermeyen yeni maddelerin ve teknolojilerin geliştirilmesidir. Bu alanda yapılacak
o kadar çok iş, yazılması gereken o kadar çok şey var ki, kitaplara, konferanslara, kongrelere sığmaz. Bunlar arasında özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri konusunu belirtmek gerekir. Kömür ve petrol gibi çevre kirliliğinin en önemli
nedeni olan fosil yakıtlar ve nükleer santraller gibi büyük risk taşıyan yöntemler
yerine yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması doğanın korunması için çok önemlidir. Güneş, rüzgâr, dalga, biyogaz gibi doğa dostu enerji
kaynakları ve elektrikli taşıtlar ile ilgili yoğun çalışmalar yapılması ve uygulamaya konulması umut vericidir. Söz konusu teknolojilerin geliştirilmesi ve bu
konuda yasal düzenlemeler yapılması doğa için bir kurtuluş olacaktır.
4. Çevre dostu ürünler ve geri dönüşüm: Günlük yaşamda oyuncaklardan,
gıda ambalajlarına, plastik çöp torbalarından, elektronik ürünlere, temizlik malzemelerinden kozmetiklere kadar doğayı kirleten ya da tahrip eden o kadar çok
ve çeşitli ürün kullanıyoruz ki, bunların bazılarından vazgeçmek artık olanaksız
duruma geldi. Ancak, bu ürünlerin her birinin doğaya dost olan alternatiflerinin
olduğunu bilmeli ve tercih etmeliyiz; var olmayanlar için inovatif çalışmalar
yapmalıyız. Plastiğin doğada 1000 yıl, kola kutusunun 100 yıl, sigara filtresinin
5 yıl kaldığının farkında olmalıyız; Pet ya da PVC su şişelerinin bir kez kullanılıp atıldıktan sonra doğada yüzlerce yıl kalmasına karşılık cam şişelerin defalarca kullanılabildiğini bilmeliyiz; plastik kapların kanserojen olduklarını ama
cam kavanozların olmadığını akılda tutmalıyız; sprey şeklindeki deodorantların
atmosferin ozon tabakasının delinmesinde rolü olduğunu, buna karşılık mum
ya da sıvı şeklinde olanların böyle olmadığını bilmeliyiz; tek kullanımlı köpük
tabakların da üretimleri sırasında ozon tabakasına zarar verdiklerini duymuş
olmalıyız. Kısaca, farkında olmadan kullandığımız birçok ürününden ya vazgeçmeliyiz ya da doğa dostu olanlarla değiştirmeliyiz. Bu konuda bilim insanlarına, üreticilere, hükümetlere ve bireyler düşen sorumluluklar olduğu açıktır.
Doğa dostu ürünlerde şu özellikler olmalıdır:
•

Doğal kaynaklara zarar vermemeli ve tükenmelerine yol açmamalıdır;

•

Geri dönüştürülebilir olmalı ve /veya geri dönüştürülerek elde edilmelidir;

•

Bünyesinde zehirli kimyasallar olmamalıdır;

•
Üretimleri ya da kullanımları sırasında enerji ve su tasarrufu
sağlanmalıdır;
•

Üretimleri ya da kullanımları sırasında hiçbir canlıya zarar vermemelidir.
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Doğa dostu ürünlere bazı örnekler sunalım:
•

Boya gibi çözücü bazlı ürünler yerine, su bazlı ürünler kullanmak;

•
Deterjanlı temizlik malzemelerinin yoğun kullanımından kaçınmak,
onlar yerine doğal olan sirke, karbonat gibi temizleyicileri kullanmak;
•

Oda spreyleri yerine uçucu bitkisel yağ ve kokuları kullanmak;

•

Plastik poşetler yerine bez çantalar kullanmak;

•

Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir olanları tercih etmek;

•

Geri dönüşebilen ambalajlı ürünleri kullanmak;

•

Elektrik tüketimi az olan ürünler kullanmak;

•

Plastik oyuncaklar yerine ahşap olanları tercih etmek;

•

Plastik ya da metal mobilyalar yerine ahşap olanları kullanmak.

Doğa dostu ürünler içinde “ekolojik ürünler” özel bir öneme sahiptir. Ekolojik ürünler doğaya tamamen uyumlu üretilen, ne çevre ne de canlılara olumsuz
bir etkisi olmayan ürünlerdir. Genellikle “organik ürünler” olarak da bilinirler.
Ne yazık ki bu ürünlerin maliyetleri yüksektir, ancak bu sorunun giderilmesi ve
organik ürünlerin yaşamımızda daha çok yer alması sağlanmalıdır.
5. Su yoksulluğu için önlemler: Dünyada yaşam olmasının nedeni suyun
varlığıdır. Diğer gezegenlerde yaşam olmamasının nedeni ise su bulunmamasıdır.
Dünyada su vardır, ama içilebilir tatlı su kaynakları su varlığının yalnızca %
1’i kadarıdır (buzullar hariç), yani dünya su yoksuludur. Kaldı ki, artan nüfus
ve gelişen sanayinin su ihtiyacının artması nedeniyle gelecekte daha da yoksul
olacaktır. Su biterse yaşam da biter. O nedenle, hiçbir konu su varlığımızın korunması için alınacak önlemlerden daha önemli olamaz. Bu amaçla yapılabilecek işler arasında sulak alanların korunması, betonlaşmadan vaz geçilmesi, yağmur hasadı yapılması, daha az su gerektiren sanayi tesislerinin tercih edilmesi,
akarsuların ve yer altı sularının kirlenmesinin önlenmesi, tarımda yağmurlama,
damlama gibi su tasarrufu sağlayıcı yöntemlerin kullanılması, oto yıkama, caddelerin temizlenmesi gibi işler için su harcanmaması, konut ve işyerlerinde su
tasarrufu sapılması, bu işler için uygun teknolojiler geliştirilmesi, bireylerin su
kullanımı konusunda eğitilmeleri ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması sayılabilir. Kuşkusuz, su bütün insanlığın ortak varlığı olduğu için su kullanımı konusunda uluslararası işbirliği ve dayanışmanın da sağlanması son derece
önemlidir.
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6. Arıtma: Toprak, hava, akarsu ve denizlerin kirlenmesinin temel nedeni
başta sanayi tesisleri olmak üzere her türlü atığın hesapsızca ve hiç bir önlem almadan doğaya bırakılmasıdır. Atıkların oluşmasının önlenmesi göreceli olarak
zor olduğuna göre, atıklar yoluyla olan çevre kirlenmesini önlemenin tek yolu
atıkların zararsızlaştırıldıktan (arıtıldıktan) sonra doğaya bırakılmasıdır. Bunlar
arasında fabrika bacalarından çıkan zehirli gazların filtrelenmesi, sanayilerden
akarsulara bırakılan sıvı atıkların arıtılması, kent kanalizasyonlarının arıtılmadan denizlere bırakılmaması, katı atıkların (çöplerin) uygun yöntemlerle toplanıp yok edilmeleri yaşamın bir vazgeçilemez parçası haline getirilmelidir. Arıtım, pahalı olduğundan çoğu zaman ihmal edilen bir konudur. Bu konuda hiçbir
tavizin verilmemesi yönetimlerin sorumluluğu, bireylerin hakkıdır.
7. Talanın önlenmesi ve ormanlaşma: Ormanlar dünyanın akciğeridir;
korunmaları, tahrip olanların rehabilite edilmesi ve ormanlık alanların genişletilmesi bütün ülkelerin ve insanlığın ortak konusudur. Ormanların kime ait
olduğu ve ormanların korunma ve bakımlarından kimin sorumlu olduğu önemli
husustur. Örneğin, topraklarının %70’i ormanlarla kaplı olan Finlandiya’da ormanların %60’ı bir milyon kişiye ait özel mülktür. Avrupa genelinde de ormanların %60 kadar kişilere aittir. Türkiye’de bu oran % 25 kadardır. Ülkemizdeki
ormanlık arazilerin % 75 kadarı kamuya aittir.
Ormanlar kişilere ait olmakla birlikte, ormanlar üzerindeki tasarruflar çok
sıkı kurallara bağlanmıştır. Mülkiyet ister kamuya isterse kişilere ait olsun,
önemli olan bu değerli arazilerin korunması, bakımlarının sağlanması, yenilenmeleri ve geliştirilmeleridir. Oysa gerçek manzara üzücüdür. Tarım alanı ve
mera kazanmak için ormanların tahrip edilmeleri, yakılmaları, ağaç sanayi için
asırlık ağaçların kesilmeleri, altın madeni işletmek üzere hektarlarca ormanın
geri gelmeyecek derecede yok edildikleri sıradan haberler olmuştur. Bunları
engellemek için yapılması gereken şey, katı yasal düzenlemeler yapılması ve
taviz vermeksizin uygulanmasıdır. Ancak bu uygulamada çok ciddi bir sorun
resmi otoritelerin çevre talanı ve ormanların tahrip edilmesi konularında sessiz
kalmaları, hatta bazı ülkelerde tahribi kalkınma uğruna teşvik etmeleridir. O
nedenle her ülkede ve her birey birer birer orman ve çevre aktivisti olmalıdır.
Bu işin bireysel girişimlerin ötesine taşınması ve örgütlenerek sivil toplum girişimlerine dönüştürülmesi çevre savunuculuğunun etkisini arttıracaktır.
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Ormanlar Dünyanın akciğeridir

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/amazon-ormanlari-alarm-veriyor/

8. Nüfus kontrolü: Doğanın tahrip edilmesinde temel faktörlerden birinin,
belki de en önemlisinin aşısı nüfus artışı olduğu bu kitapta defalarca vurgulandı.
Nüfus artış hızının yavaşlatılması dünyamızın ve insanlığın geleceği için kesinlikle gereken bir husustur. Bunun yöntemi “doğum kontrolü” ya da gebeliklerin
önlenmesidir. Kısaca “nüfus planlaması” (ya da nüfus kontrolü) olarak bilinen
bu iş, “aile planlaması” kavramından farklıdır. Aile planlaması annelerin ve çocukların sağlıklarını korumak amacıyla yapılan bir tür “koruyucu sağlık hizmeti”dir. Aile planlamasının sloganı “istediğin zaman ve istediğin kadar çocuk
sahibi olmak” dır. Yani, aile planlamasında çocuk sayısını sınırlamak değil, hem
annenin hem de çocukların sağlıklarının bozulmaması ve ailelerin bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları için onlara destek verilmesidir. Örneğin, kısırlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan bir ailenin tüp bebek yöntemiyle
çocuk sahibi olmasını sağlamak da bir tür aile planlaması uygulamasıdır. Aile
planlamasındaki amaç, ard arda doğan kardeşler arasındaki mesafenin en az 2
yıl (2 yaş) olmasını sağlayarak anneyi ve bebekleri muhtemel sağlık sorunlarından korumaktır. Nüfus planlaması ise hükümetlerin yürüttüğü bir politikadır.
Nüfusun artması için uygulanan politikaya “pro natalist”, artışın yavaşlatılması
ya da azaltılması için uygulanan politikaya “anti natalist” politika denir. Doğanın kurtuluşu “anti natalist” politikadadır.
9. İyi yönetim: Doğayı koruma ve geliştirmeden birinci derecede sorumlu
ve yükümlü olanlar hükümetler ve her düzeydeki ilgili yöneticilerdir. Bu kurumların süreci iyi yönetmeleri doğanın korunması için koşuldur. Bilinmesi gereken bir husus söz konusu görevlerin bütün sektörlerin ortak sorumluluğu olduğudur. O nedenle, hükümetlerin her bakanlığı, bütün sivil toplum kuruluşları
ve sanayiyi kesimindeki işveren ve çalışanların her biri doğanın korunmasından
sorumludur. Bu kurumların yöneticilerin bilmeleri ve uygulamaları gereken te173
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mel ilke şu olmalıdır: Hiçbir eylem, yatırım, program, proje, üretim, doğayı
korumaktan daha önemli olamaz. Bu kavram, bütün yönetim kadroları ve toplum tarafından içselleştirildiği zaman doğa kurtulacaktır. Bu noktada bir tehlikenin de farkında olmak gerekir. Doğanın tüketilmesini yavaşlatmak amacıyla
“sürdürülebilir kalkınma” kavramı ortaya atıldı. Ancak, sürdürülebilir kalkınma
“çevreyi biraz bozmakta sakınca yoktur” anlamına gelmez. Çevre ve kalkınma
arasındaki denge iyi korunmazsa çevre zarar görür. Bu tehlikeyi dikkate alarak
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu (The World Commission on Environment
and Development) 1987 yılındaki “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporunda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını ayrıntılı biçimde ele almıştı. Bu rapora göre,
sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların gereksinmelerini karşılama olanaklarını ellerinden almadan, şimdiki kuşağın gereksinmelerini karşılanabildiği gelişme sürecidir.
10. Uluslararası dayanışma: Çevrenin korunması her ulusun sorumluluğu
olmakla birlikte aslında uluslararası bir konudur. Çünkü üzerinde yaşadığımız
ve insanlığın ortak evi olan bu küçük gezegenin bir köşesinde yaşayanların çevreyi kirletmeleri yalnız onların sorunu değil, bütün insanlığın sorunudur. Söz
gelimi, Akdeniz çevresindeki bir ülkenin bu denizi kirletmesine göz yumulamaz. Çünkü Akdeniz hepimizindir; Atmosferdeki ozon tabakasının incelmesine
ve dolayısıyla Dünya’nın ısınmasına yol açan bir ülke hoş görülemez. Çünkü
Dünya’nın ısınması bütün insanlığı ilgilendiren bir felaket demektir. Dünya’nın
bir köşesinde eski ve güvenliksiz bir teknoloji kullanarak nükleer santral çalıştıran bir ülke hoş görülemez. Çünkü o santralda oluşacak bir kaza sonucu
yayılacak radyasyon, ülke sınırlarını da aşarak diğer ülkeleri de etkileyecektir.
Ulusların birlikte hareket etmelerini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP), Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu (WWF), Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin
de çevreyi korumakla ilgili çalışmaları vardır. Çevrenin korunması ve kirlenen
çevrenin düzeltilmesi konusunda çeşitli uluslararası toplantılar yapılmış, bildiriler yayınlanmıştır. Bunlar arasında 1992 yılında Rio de Janario’da yapılan
Çevre Konferansı en geniş katılımlı olanıdır. Ayrıca, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve 153 ülke tarafından imzalanan İklim Kontrolü Sözleşmesi de uluslararası çabalara örneklerdir.
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Bir öykü
Oğlunu pazar günü çocuk parkına götüreceğine verdiği sözü
unutan baba pazar günü olduğunda yataktan geç kalkar, kahvaltısını
geç yapar, canı evde oturup dinlenmek, keyfince tembellik yapmak
ister. Bir yandan çayını yudumlayıp diğer yandan gazetesini
okurken oğlu gelir ve verdiği sözü hatırlatır. Baba, hem oğlunu
kırmamak hem de durumdan kolaylıkla sıyrılmak için gazetedeki
bir dünya haritasını küçük parçalara bölüp oğluna verir ve şöyle
der: “Bu haritayı düzeltip ilk haline getirirsen seninle parka
gideceğim”. Oğlunun bu işi beceremeyeceğinden emindir. Oysa
odasına çekilen oğlu birkaç dakika sonra gelir ve “baba, haritayı
düzelttim” der. Duyduğuna inanmayan baba çocuğunun odasına
gittiğinde gerçekten eksiksiz olarak düzeltilen haritayı masanın
üzerinde görünce şaşkınlıkla, “bunu nasıl becerdin?” diye sorar
oğluna. Oğlunun yanıtı çok anlamlıdır: “Çok kolay oldu baba;
haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzeltince dünya
da düzeldi.”
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Dünya mı, Mars mı? Karar senin!
Bu kitapta yazılanları Dünya dışından bakan bir uzaylı gibi okuduğunuzda
karamsarlık duygusuna kapılabilirsiniz. Şu dünyalılar, güzelim dünyalarını ne
kadar hor kullanmış, tüketmiş, kirletmiş, yaşanamaz hale getirmişler diye düşünebilirsiniz. Dünya için üzülebilirsiniz.
Üzülmeyiniz.
Dünya için üzülmeyiniz. Çünkü insanoğlu ile olan savaşı dünyanın kazanacağı kesin. İnsanoğlu yeryüzünden yok olduktan sonra dünya kendini toparlayacak; düzenini yeniden kuracak; yeni türlere ev sahipliği yapacak; belki de
homo sapiens yerine yeni bir insan türü çıkacak ortaya. Umalım ki, bu yeni insan türü “homo akıllımus” olsun. Homo sapiens gibi “ben doğanın hâkimiyim”
demesin, “ben doğanın bir parçasıyım” deme akıllılığını göstersin.
Siz asıl insanoğlu için üzülün. Çünkü böyle giderse insanoğlu için kutsal kitaplarda yazan kıyamet günü çok ta uzakta değil. İnsanoğlu bu geleceğin farkına
vardı; o gün geldiğinde Dünyada olmak istemiyor. Kendisi için yeni dünyalar
arıyor; Mars gezegenini, Jüpiter’in, Satürn’ün, Uranüs’ün uydularını inceliyor.
Sonunda Mars gezegeninde karar kılmış gibi görülüyor. Oraya uzay araçları
gönderiyor; su arıyor; koloniler kurmayı planlıyor.
Mars’ı gözünüzün önüne getirin. Hava yok; su yok; deniz yok; ırmak yok;
yağmur yok; kar yok; besin yok; mavi yok; yeşil yok; ağaç yok; balık yok; ceylan yok; bülbül yok; arı yok; bal yok; meltem yok; mehtap yok; yok… yok…
yok…
Şimdi karar ver: Dünya mı, Mars mı?
Yanıt belli…
Umudunu yitirme. Henüz geç değil. Dünyayı da insanlığı da kurtarabilirsin.
Mars’a gitmeye gerek kalmaz o zaman. Yeter ki, uyan; kendine gel; aklını kullan; çevrendekileri de uyandır; birlikte önlem al.
Yapacakların çok basit.
Önce Dünyanın sahibi olduğunu unutacaksın; doğanın bir parçası olduğunu
kabulleneceksin; üreme hızını yavaşlatacaksın; tüketim hırsını dizginleyeceksin; yalnızca kendini değil çevreni ve diğer canlıları da düşüneceksin. Unutma,
Dünyada düşünebilen, konuşabilen, yazabilen tek canlı sensin. O nedenle sen,
diğer canlıları ve çevreyi korumaktan da sorumlusun. Bu senin hem sorumluluğun hem de kurtulmak için tek şansın.
Karar senin!
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Açlık

Arıtma

Asit yağmuru
Atık

Atık su
Çevre
Çevre kirliliği

Çevre sağlığı

Sözlük anlamı ile açlık, beslenme ihtiyacının, geriliminin
artmış olduğu, besin alma gereğinin, isteğinin dayanılmaz
duruma gelmesidir. Açlık, tam ya da kısmi olabilir. Tam açlık,
gıda ve sudan tamamen yoksun olmadır ve çabucak ölüme
götürür. Kısmi açlıkta ise, yaşam değişik süreli olarak devam
edebilir.
1. Atık suların, süzme, yüzdürme ve çöktürme biçiminde mekanik olarak temizlenemeyen taneciklerinin,
kimyasal olarak çözünen ve parçalanan maddelere
ayrılmasıyla dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak
bakterilerin öldürülmesi biçimindeki kimyasal ve
biyolojik yöntemlerle temizlenmesi işlemi.
Sanayi atığı olarak havaya atılan SO2 gibi asit gazların su ile
asit damlacıklar oluşturup yeryüzüne inmesi.
Evlerde, hastanelerde, okullarda, tüm işyerlerinden kaynaklanan mutfak artıkları, kâğıt parçaları, döküntüler vb. kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her
türlü maddedir.
Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda
kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş
suları”.
Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel,
sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı”
İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve
toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik
dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan
koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu
edilmeyen sonuçları.
Çevre kirliliği, çevreye kimyasal
(gaz, sıvı ya da katı),
biyolojik (mikrop, virüs, alerjen
vb) ya da fizik
(titreşim, gürültü, ısı, radyasyon vb)
elemanların girmesi sonucu bu çevrede insan ve hayvan
sağlığına zararlı,
bitkilerin yetişmesine engel olucu,
binalara zarar verici ve doğal çevreyi bozucu etkilerin
oluşmasıdır.
İnsan ve diğer canlıların ve topluluklarının sağlığını doğrudan
ve dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal biyolojik,
sosyal ve psikolojik etkenlerin belirlenmesi ve kontrol altına
alınması çalışmalarını kapsayan bilim ve uygulama alanıdır.
Çevre sağlığı kavramı, çevre hijyeni, çevre sanitasyonu
terimlerinden daha geniştir ve artık bu terimler yerine de
kullanılmaktadır.
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Çevre sanitasyonu
Çöp
Doğa
Doğal çevre

Doğal denge
Doğal kaynaklar
Ekoloji
Ekolojik denge
Ekosistem
Emisyon

Endüstri atıkları
Enfeksiyon

Ensektisit
Fauna

Çevre sağlığı kavramından daha dar bir kavramdır. Yalnızca
fizik çevreye yönelik düzeltici çalışmaları kapsar.
Özellikle gıda atık ve artıklarından oluşan katı, organik artık
ve atıklar.
Kendiliğinden var olan ve insan etkinliğinin dışında kendini
sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren, canlı ve cansız
nesnelerden oluşan varlığın tümü.
Doğa etkilerinin, doğa kuvvetlerinin oluşturduğu, insan etkisinin henüz hiç girmediği ya da önemli ölçüde değiştiremediği çevre. Ormanlar, dağlık bölgeler doğal çevreye örneklerdir.
Buralarda çevre kirliliği söz konusu değildir.
insan müdahalesi olmaksızın doğada bulunan organizmaların
kendi kendine oluşturduğu döngüyü tanımlar. Dünyada yaşamın yegâne koruyucusu olarak da nitelenebilir.
İnsanların üretim faaliyetleri sırasında emeğini üzerinde
uyguladığı her türlü toprak, orman, akarsu, maden ve benzeri
kaynaklar.
Canlılarla, özellikle insan kümeleri ile çevreleri arasındaki
karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim. Buradaki çevre terimi
hem canlı hem de cansız varlıklar için kullanılmıştır.
İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini
sürdürebilmeleri için gerekli olan koşulların bütünü.
bir bölgedeki canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz
eden durum.
Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla, sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması,
taşınması ve bu gibi mekanik işlemler sonucu bir tesisten havaya yayılan kirleticilerin tümüne emisyon denilir. Özellikle
belli bir kaynaktan, belli bir zamanda atmosfere bırakılan
katı, sıvı ya da gaz durumundaki bir kirleticinin tam toplamını ifade eder.
Fabrika, imalathane, alış-veriş yerleri ve diğer iş yerlerinin
yaptıkları işin özelliğine göre farklı özelliği olan sıvı atıkları.
Bir organizmanın bir konakçıda (insan, hayvan, artropod)
yerleşmesi, çoğalması ve genellikle bir immün yanıt oluşturmasıdır. Enfekte bir kişide klinik bir hastalık tablosu oluşabilir veya oluşmayabilir.
Zararlı böceklere karşı öldürücü maddelere denir
Bir bölgedeki hayvan türleri.
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Fizik çevre

Flora

Fosil yakıt
Geri dönüşüm
Habitat
İklim değişikliği
Katı atık

Kaza
Kuraklık
Nükleer enerji

Nükleer kirlenme

İnsanların çevresindeki bütün cansız şeyler Fizik çevreyi
oluşturan başlıca öğeler şunlardır: İçme ve kullanma suları,
dış ve iç ortam hava kalitesi, iklim değişikliği, kimyasallar,
şehir planlaması, atık, iyonize olan ve iyonize olmayan
radyasyon, aydınlatma, havalandırma, konut sağlığı, radon,
gürültü ve vibrasyondur.”
1) Bir bölgenin bitki örtüsü (bitki türleri).
2) İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar
vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma
topluluklarına vücudun normal florası adı verilir.
Kömür, petrol, doğalgaz gibi hidrokarbon ve yüksek oranda
karbon içeren doğal enerji kaynağı.
Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin
çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar üretim
süreçlerine kazandırılması.
Canlıların doğal olarak yaşadığı yer. Örneğin, sivrisineklerin
habitatı ev içi, ağıl vb yerler olabilir.
On yıllar ya da daha uzun zaman dilimleri boyunca meydana
gelen hava koşullarında ve okyanuslarda, kara yüzeylerinde
ve buz tabakalarında meydana gelen değişikliklerdir.
Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile
özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde
bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleridir.” Üreticisi
tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle
çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf
edilmesi gereken katı atık maddeleridir.
Beklenmeyen, aniden ortaya çıkan, önceden planlanmamış
yaralanma ya da mal kaybı ile sonuçlanan olay.
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan, genellikle yavaş gelişen ve uzun süren su kıtlığı,
Ağır radyoaktif maddelerin, dışarıdan nötron bombardımanına tutularak daha küçük atomlara parçalanması (fisyon) ya da
hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları meydana getirdiği nükleer tepkimeler (füzyon tepkimesi) sonucu
ortaya çıkan enerji.
Katı, sıvı ya da gazların (insan vücudu dahil) içinde ya da
arzu edilmeyen, varlığının bulunması amaçlanmayan yerlerde radyoaktif maddelerin bulunması ya da bu duruma sebebiyet veren süreç.[

184

ANKARA - 2021

Nükleer santral
Mikroorganizma
Öğütülmüş çöp
Pandemi

Radyasyon

Sanitasyon
Su havzası
Su kirliliği
Sulak alan

Termik santral
Yenilenebilir enerji

Bir ya da daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak
radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretilen tesis.
Bakteriler, mantarlar (fungi), riketsialar ve virüslere verilen
genel ad.
En irisinin çapı 1.5 cm. olacak kadar parçalanmış ve dolayısıyla kanalizasyona verilebilecek duruma getirilmiş mutfak
artıkları.
Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin veya sağlıkla ilgili bir
sorunun çeşitli ülkelerde veya bir kıtada yayılması, hatta tüm
dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesidir. Nüfusun önemli bir bölümünü etkilemektedir.
Elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar biçimindeki enerji
yayımı ya da aktarımı. “Radyoaktif maddelerin alfa, beta,
gama gibi ışınları yayması”na ya da “Uzayda yayılan herhangi bir elektromanyetik ışını meydana getiren unsurların tamamı”na da radyasyon denir.
Kirli su, kirli besin maddeleri ve atıkların sağlık kurallarına
uygun biçimde denetimi ve düzeltilmesi çalışmaları.
Bir akarsuyun kaynağı ile sonlandığı yer arasında kalan, yağmur ve kar sularını süzerek akarsuya drene edip su sağlayan
arazi.
Su kirliliği insan faaliyetleri (tarımsal, endüstriyel, evsel vb.)
ve rüzgâr, sel, deprem, erozyon volkanik patlamalar gibi doğal etkilerle suyun doğal niteliğinin bozulmasıdır.
Doğal ya da yapay, devamlı ya da geçici, suları durgun ya da
akıntılı, tatlı, acı ya da tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin
çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı
olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler
ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına
doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler.
Kömür, doğalgaz gibi bir yakıtla çalışarak elektrik üreten
santral.
Güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal , hidrolik , biyokütle gibi doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi
olarak takviye edilebilen enerjiye.
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Üzülmeyiniz.
Dünya için üzülmeyiniz. Çünkü insanoğlu ile olan savaşı dünyanın kazanacağı kesin. İnsanoğlu yeryüzünden yok olduktan sonra dünya kendini toparlayacak; düzenini yeniden kuracak; yeni türlere ev sahipliği yapacak; belki de
homo sapiens yerine yeni bir insan türü çıkacak ortaya. Umalım ki, bu yeni insan türü “homo akıllımus” olsun. Homo sapiens gibi “ben doğanın hâkimiyim”
demesin, “ben doğanın bir parçasıyım” deme akıllılığını göstersin.
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