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"Bize Dünyay ı Zehir Etmeyin"

1. Kobalt Vurgunu

1999 yı lının Ocak ayında, İstanbul, İkitelli'deki bir
hurdal ıkta bulduklar ı kobalt 60 maddesi yüklü konteyneri
parçalamaya çal ışan İlyas Ilgaz ve ağabeyi Hüseyin Ilgaz,
kısa bir süre sonra başlar ına neler geteceğinin ay ırd ında
bulunmuyorlard ı. Bu olaydan sonra iki karde şin de ya-
şamlan altüst oldu. İlyas Ilgaz, 2003 yıl ından sonra dev-
letin sağ l ık yard ı mını durdurmas ı nedeniyle, denetim için
kendi dar olanaklar ıyla 6 ayda bir özel hastaneye gidiyor-
du. Hüseyin Ilgaz'a ise, 2004 yılında akciğer kanseri tan ı s ı
konulmuştu. Her iki kardeş, aileleriyle birlikte tedirgin bir
yaşam sürdürüyorlardı

Nükleer santral yasas ının TBMM'den geçip, ihale haz ır-
lıklarının başladığı günlerde, Cumhuriyet Gazetesi'nde Ilyas
flgaz' ın ailece yaşadıkları acıları v nükleer santrallar konu-
sundaki kuşkularını dile getiren bir söyleşi yayınland ı .

İlyas Ilgaz, yetkililerin, ailesinin yaşadıklanndan ders ç ıkar-

mas ı gerektiğini belirterek "Bizim ya şadığım iz ders olsun. Ben

elektriksiz kalmaya raz ıy ım, yeter ki nükleer santral kurulmas ın.

Nükleeri savunanlar benim çektiğim s ıkı ntı lann, ac ıları n hesa-

bı n ı önce gelip bana versinler. Bağ-Kur'a borçlu olduğum için
yeşil kart da alamad ık. ağabeyimin ameliyat olmas ı için bütün
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imkünlan ın ı z ı zorlayıp Bağ-Kur borcunu ödedik. Ameliyat ı ya- "R İ ZE DÜNYAYI

p ı ld ı . Normal sigortal ı bir hastadan farkl ı bir uygulama olmad ı. ZEH İ R ETMEY İ N"

Ameliyat sonras ında çok sorun ç ıktı ve bunlar hüld çözülemedi.
Yüzde 80 iş göremez raporu ald ığı için emekliye ayr ı lmas ı gerek-
ti. Emeklilik için dilekçe sunuldu, ancak 3 y ı ld ı r emekli olamad ı .
Başvuru yap ı lm ış olduğu için sağl ık karnesini kullanam ıyor. Şu
n ilaç tedavisi görmesi gerek. En ucuz ilac ı 70 YTL. Onu bile

düzenli olarak alam ıyoruz" diyordu

Hiçbir yetkilinin kendilerini aray ıp sormadığını, ilk
müdahaleyi yapan doktordan başka kimsenin ailesi ile ilgi-
lenmediğini, Çernobil'i Karadeniz Bölgesi'nde nas ıl unut-
turdularsa, kendilerinin geçirdikleri radyasyon kazas ım
da öyle unutturduklarm ı belirten İlgaz, bütün bu olanlar ın
ard ından nükleer santral konusunun gündeme getirilme-
sine inanamadığını söylüyordu:

"San trali yapanlar gidecek, tehlikelerini yine biz ya şa yaca-

ğız. Ben Anadolulu'yum. Santrali de Anadolu'ya kuruyorlar.
Anadolu dünyan ı n gözbebeği. Dünyaya verecekleri zararı hc-
sapl ıyorlar m ı acaba" diyen İlyas Ilgaz, tepkisini ve gelece ğe
dönük kuşkularmı şöyle dile getiriyordu:

"Ben bunları n acıs ın ı çektim, hfilii da çekiyorum. Eziklik
hdld üzerimde. Gelsinler bunun hesab ı n ı versinler. Bizim ba şı-

m ıza gelenler, devede kulak onlar için, biliyoruz. Nükleer san-
trallar ın güvenliğini sağlarım diyenlere inanm ıyorum. Bize
dünyayı zehir etmeye kinıin hakk ı var? Ben elektriksiz kalmaya
raz ıyı m. ilkel yöntemlere doğaya dönerek ihtiyac ı m ı karşılarım.
Nükleer santrallar başa bela, kullan ıp bitince başından atam ı-
yorsun ki. Çernobil eski haline dönebildi mi? Bu tehlikeyi nas ı l
görmezler? Kurş undan, silahtan, bombadan kaçma şansın ız var,
ama radyasyondan nas ıl kaçacaks ın ız? Diyelim nükleeri kullan-
dı k, nimetlerinden yararland ık, kazas ız belas ı z yaşadık. Peki ço-
cuklanm ıza nas ı l bir çevre b ı rakacağız."°6

106 Güvemli, Özlem, Cumhuriyet Gazetesi, 3.12.2007.
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Yukarı daki tümceler, ülkemizin gelece ğinin nas ıl ka-
rartılmak istendi ğini, yaşadığı ac ıları kendi yalnızlığı için-
de sürdüren radyasyon kurban ının ağızdan duyuruyordu.

Gerçekten, kamuoyunun ve parlamentonun sürekli
gelgitlerle oyaland ığı günlerde "Nükleer Güç Santralar ı n ı n
Ku ruln ıas ı ve İşletilmesi İle Enerji Satışı na İlişki ii 5710 Say ı l ı
Kanun'Ç 20 Kas ım 2007 günü Resmi Gazete'de yay ınlanarak
sessizce yürürlü ğe girdi. Sözcükler ne denli katı görünse-
ler de, yerine göre yasalar ın da bir s ıcaklığı, düzenledi ği
konulara insanc ıl bakışı, doğay ı ve insan korumay ı amaç-
layan bir yakla şı mı olabilmektedir.

Yasada neler yok? Nükleer Güç santrallar ın ın nerede,
nas ıl yap ılacağma ilişkin işlemler sürecine, yer seçiminde
hangi ölçütlerin gözetileceğine, yöre halk ının görü ş lerinin
hangi yöntemlerle saptanaca ğına hiç yer verilmemi ş . Yani
siyasal iktidar, radyasyon serpintileri arasında yaşamak
zorunda bırakacağı insanlar ı ayd ınlatıp bilgilendirmeye
bile gerek görmemi ş . Anayasa'nın 168. maddesindeki do-
ğal kaynaklar ın, 169 ve 170. maddelerindeki ormanlar ın ve
orman köylüsünün, bu tür giri şimler karşıs ında nas ıl ko-
runacağına değinilmemi ş . Anayasa'n ın 56. maddesindeki,
devletin bireylerin sa ğlığmı ve çevre sağ l ığın ı koruma ve
çevrenin kirleıımesini önleme yükümlülüğünü, 57. mad-
desindeki sağ lıklı ya şam ve konut hakkın görmezden gel-
miş . Çevrede ya şajanların çoluğunun çocu ğunun, gelecek
kuşaklardaki torunlar ının sağ lıklar ına ve yaşamlarına bir
zarar gelmemesi için ne tür önlemler al ınacağı, olas ı has-
tal ıklar, can ve mal yitikleri kar şısında hangi sosyal gü-
vencelerin olu şturulduğu belirtilmemiş . Yokları daha da
sıralayabiliriz. Nükleer Güç biriminin kurda, ku şa, balığa,
karaya, havaya, denize zarar vermemesi için neler tasar-
landığı da bilinmiyor. Yani kısaca, bu yasada insan yok.
Yurttaş yok. Doğa yok..

• Bir de yasada nelerin oldu ğuna bakal ım. Yasan ın tüm-
celeti arasında ilk göze çarpan olgu, iktidar ın nükleer san-
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trallar kurmaktaki aceleciliğidir. 3. maddenin 2. bendine
göre, yasanın yürürlüğe girişini izleyen ilk bir ay içinde,
"nükleer santral kurup i şletecek şirketlerin karşılamas ı ge-

reken ölçütler" saptamp yay ınlanacaktır. İlginçtir ki, ayn ı
maddenin 3. bendinde de, "nükleer güç san tralleri için yar ış-

maya kah lacaklarda aranacak şartlar, yetkilendirilecek şirketin

seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyap ıya yönelik teşvikler, yak ı t

sağlanmas ı , üretim kapasitesi, al ı nacak enerjinin miktar, süresi

ve enerji birim fiat ın ı ohış tunna usul ve esaslar iki ay içinde

Bakanl ık tarafindan haz ı rlanacak ve Bakanlar Kuruh ı 'nun onay ı

ile yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirlenecektir." Demek
ki, (3.) bende göre "nükleer güç san tralleri için yar ışmaya katı-

lacaklarda aranacak" koşullar Bakanlar Kurulu'nca belirlen-
meden en az bir ay önce, (2.) bentte kim oldu ğu da aç ıklan-

mayan ancak Bakanl ık' ın ve Bakanlar Kurulu'nun tasar ım-

larını önceden bilip uygulamaya dönü ştürme ytisindeki

binleri, "nükleer santral kurup i ş letecek ş irketlerin karşı lamas ı

gereken ölçütleri" kendiliğinden saptay ıp ilan edecektir.

Yasa'rıın ivedilik tutkusu bu kadarla da kalm ıyor. (4.)
bentte, Yönetmelik yürürülü ğe girer girmez1 bir ay içinde

pazarlıklarm başlamas ı öngörülüyor. İstekliler aras ında
gerçekleştirilecek "yarışma"nın ardından sözle şme bağıt-
lanmak üzere son söz Bakanlar Kurulu'na b ırakılıyor. San-

tral ın kurulacağı arsayı da devlet verecek.

Bu süreler çoktan gelip geçti, gelece ğe yönelik neler

neler yap ıld ı, hangi nükleer güç seçildi, ne tür önlem-
ler tasarland ı, bunları da bilemiyoruz. Önceleri santralin
Sinop'ta kurulaca ğındarı söz ediliyordu. Son günlerde
Mersin Akkuyu'da da yap ılacağı duyuruldu. İlgiçtir ki,

5710 sayıl ı yasada böyle bir seçimi hangi kamu organ ımn

yapacağmdan aç ıklıkla söz edilmiyor.

Halkı ya şamsal aç ıdan ilgilendiren alanlarda ayr ıntıya

inmeyen yasan ın üzerinde yoğunlaştığı tek bir konu bulu-
nuyor. Nükleer santrali kurup çalışt ıracak kuruluşa, sağ-

lanacak ayrıcalıkl ı ve çok yönlü parasal güvenceler. Hem
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de bilinmeyen bir zamanda sona erecek olan üretimin ar-
d ından, yüklenicinin yerine getiremeyece ği nükleer çöp
ve atı kları kald ırma sorumlululuğu da devlete yüklenmiş .
Sonuçta Türkiye'nin de bir nükleer yasas ı oldu. Kimileri
bundan kendilerine övünç pay ı da çı karabilirler. Övünç,
kısa sürelidir. Sorumluluklar ı ise yüzlerce y ıl sürecektir

2. Gözlemler

AİHM kararlarmdan derledi ğimiz örnekler, çevrenin
korunmas ı aç ısından bu kurumun çok fazla etkili olama-
d ığın ı ortaya koymuştur. Sorun, sözleşmedeki eksiklikten
ileri geliyor. Yeni bir ek protokol ile çevresel haklar do ğru-
dan Sözleşme kapsam ına al ınmadığı sürece, bu eksikliği gi-
dermenin olana ğı bulunmuyor. Ancak Avrupa Konseyi'ne
üye ülkelerin ekonomik farl ı l ıkları, böyle bir ek protokol
üzerinde görüş birliğine varmalarını güçleştiriyor. Avru-
pa Konseyi'nin yap ıs ı, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
sonra büyük bir değişim geçirdi. Yeni kat ıl ımlarla oluşan
karmaşık yap ı içinde, bütün ülkelerin payla şacağı bir çev-
re tart ım ında buluşmak olanaksız duruma geldi.

Asl ında bu güçlükler, Avrupa Konseyi'nin kurucular ı
durumundaki ülkeler için önemli bir sorun olu şturmuyor.
Çevre, kapitalizmin yar ışma alanı d ır. Kendilerini çok faz-
la sı kıntıya sokmak, kald ıramayacakları yükümlülüklerin
alt ına girmek istemiyorlar. Üstelik Avrupa Konseyi'nde
gerçekleş tiremedikleri beklentilerini, daha uyumlu bir ör-
gütlenme olan Avrupa Birli ği içinde uygulamaya koyabili-
yorlar. Hem de diğer ülkelerin bir ad ı m önüne geçerek.

Tüm yetersizliklerine kar şın ikincil bir koruma süzgeci
olarak Sözle şme hukukundan sa ğlanabilecek yararlar göz
ardı edilmemelidir. Yanl ış olan, içte yap ılmas ı gerekenleri
bir yana b ırakarak, son çözüm umutlarını AİHM'ne ba ğ-
lamakt ır. Böyle bir anlayış, AİHS'nin öngördüğü koruma
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anlayışına da aykırıd ır. Doğru olan, çevreyi koruman ın,

bireylerin eykirıliğinde, ulusal yasalar eliyle gerçekle şti-

rilmesidir. Türkiye'nin hukuksal yapılanmas ı bu etkinliği

gerçekleştirmeye elveri şlidir. Yeter ki, başta Anayasa ol-

mak üzere tüm yasalar ı, toplumsal gereksinim oldu ğu için

değil, kendi sorunlannı çözebilmek için s ık sık değiştiren
günümüzün siyasal iktidar ı bu yap ıyı bozmas ın. Çok sözü

edilen tepeden inme Anayasa de ğ iş ikliğinin gerçekleşmesi

durumunda yalnız siyasal ve demokratik haklar değil, ger-

çek ve tüzelki şilerin yargı yoluyla çevreyi koruma yetkile-
rine de önemli engeller getirilece ği aç ıktır.

Ben bu çalışmay ı, İlyas Ilgaz' ın uyarılarıyla sonlandı -

r ıyorum:

"Bize Dünyay ı Zehir Etmeyin"
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