toplum ve hekim

Editöre mektup

Ülkemizde kuru/ması planlanan nükleer santral isteyenler y anmda karşı çıka"lar da vardır. Bunlan gÖfü kapalt olarak "Türkiye'in
kalkmmasmı istemeyen hainler" diye kmamadan önce konuyu çevre saKitKI ve 'çevre kirlenmesi yönünden deKerlendirmekte
y arar vardır.
Diyeeksiniz ki. "Türkiye kalkmmakta olan bir ülkedir. sanayi devadımlarla gelişmektedir. buna paralelolarak da dev
enerji projeleri gereklidir". Evet. ama bu da bir gerçektir ki bizim geçmek istediKimiz aşamalan ve sanayi ülkesi olma
çabalan Avrupalt. yilar önce yaşamıştır. Sanayileşmenin ne getirip nelere götürdüKünü onlar bizden çok daha iyi bilmektedir.
Biz henüz. her ne pahasma olursa olsun sanayileşme aşamasmdayız. ÖrneKin. Türk seçmeni temsilcilerinden fabrika istemek
için mey danlarda toplantrken. baıılt seçmen. fabrikaya-sanayiye-oto y ola hay ır demek için meydanlan doldurmay a
başlamıştır. Federal Almanya'da giderek güçlenen Yeşiller partisi bu akımm sonucu olarak dOKmuştur. Yeşiller'in dOKmatik
görüşlerle dolu, gerçeklerden uzak bir düny a görüşü olduKunu savunaniann y anmda, Sovyet banş politikasmdan fazlaca
etkilendiklerini kabul eden y azarlann da bulunduKunu ve bu iddialann kabul edilebilir taraflan da bulundukunu belirtmek
gerekir. Fakat bütün bunlar Yeşil/er'in giderek güçlenmesini enge/lemem iştir.
Sadece Federal Almanya'da 50 kadar nükleer santral bulunmaktadır. Nükleer santral SIZintISI çevrede tanmı tehlikeye sokmakta hayvanclltKI
ve dolayısıyla insan saKltKml tehdit etmektedir. 1980 y ılmda ABD bir nükleer santralm sızıntısı sebebi i ileçevre halkmı
taşmmaya zorlandıKmı, insan saKltKml tehdit etmesi nedeni ile işlevinin durdurulduKunu antmsamakta y arar
vardır. Bu gerçekler çerçevesinde, nükleer santral konusunda gerekli titizliKi göstermek, mevcut santra/ler içinde çevre saKltnt
aÇlsmda en güvenli olanmm y ine çevre kirlenmesinin göze aimabileceKi bir yöremizde kurulması uygun olacaktır. En ucuz
teklif deKii, en garantili ve güvenilir olan seçilmeli ve yer olarak da güzelim Akdeniz sahil/eri deKii, binde bir olasıltkla da
olsa sızmtı dikkate almarak, tenha ve kulamlmay an bir y urt köşesi aranmaltdır. Halktan gelen büy ük tepkiler Avrupa'da da
nükleer santra/lerin ücra smır bölgelere kaydmlmasma y ol açmıştır. Santral yapımma istekli firmalar, bu kurumun çevreye
sızıntı yapmayaca,~mı garanti edebilirler. Benzeri garanfller İzmit körfezine sıra sıra tesisler, rafineriler dizilirkende üstün
körü söz konusu edilmiştir. Körfezin bu hale geleceKini bilsey dik acaba bu kadar çok vurdumduymaz ve toleranslt
davrantrmıydık ? Çevre kiriiiiKi yavaş yavaş uzun y ıllar içinde gelişmekte fakat fark edilir hale geldiKinde de iş işten
geçmektedir.
Dünyada sanayi y atmmlan dönemi bundan 150 y ıl kadar evvel, sanayi zararlarmı azaltma y atmmlan ise 5-10 y il evvel başlamıştır.
Yarının Türkiye'sinin en önemli sorunlan arasında Sanayileşme kadar çevreyi koruma çabalan da yer alacakıır.
Sanayi artıklarmin , fabrika bacalannln, kullandiKımız deterjan m, suni gübre ve tanm ilaçlannm bazı y ararlan yant sıra,
farkmda olmadan saKltKımızl tehdit ettiKini dOKay ı bozduKunu bilmek zorunday ız. Her ne pahasma olursa olsun sanayi deKii,
çevreyi en az kirinen sanayi amacımız olmaltdir. Kızıltrmak y a da Büy ük Menderes'in R~n suyu gibi baltksız akarsu haline
dönmemesi için daha şimdiden dikkatli olmakta yarar vardır.
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