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Fotoğraf: 14 Eylül 2008, İskenderun, Türkiye.
Eylemciler dünyadaki en geniş kömür yükleme
platformlarından birine tırmanarak mavnaların Sugözü
(İsken) termik santraline kömür boşaltmasını engelledi.
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Bugün kömür dünya elektriğinin yaklaşık %40’ını
karşılamak için kullanılıyor2. Buna karşılık kömür yakmak
tüm gezegendeki en yıkıcı işlemlerden biri. Öyle ki,
çevreye, insan sağlığına ve yerel halklara tamiri mümkün
olmayan zararlar veriyor. Sonuç olarak, bu zararları kömür
endüstrisi değil dünya ödüyor. Elinizdeki rapor, kömürün
insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini göstermek ve ölçmek
yoluyla bizlere olan maliyetinin gerçekte ne olduğunu gün
ışığına çıkarmak için hazırlandı.

Enerji talebinin artması demek kömürün kullanımının
tehlikeli bir oranda artması anlamına da geliyor. 1999 ve
2006 arasında kömür kullanımı tüm dünyada %30
oranında yükseldi. Tüm fosil yakıtlar içinde en kirli olan bu
yakıta olan bağımlılığımızı azaltmazsak benzer artışlar
yakın gelecekte de bekleniyor. 

Dünya iklimine yönelik en büyük tehdit

Gerçekte kömür, dünya üzerinde en büyük kirlilik yaratan
enerji kaynağı ve küresel karbondioksit (CO2)
emisyonlarının tek başına en büyük sorumlusudur. Tüm
dünyada her yıl kömürlü termik santraller 11 milyar ton3

CO2 salımına neden oluyor4.  2005 yılında bu miktar fosil
yakıt kaynaklı tüm karbondioksit salımlarının %41 anlamına
geliyordu5. Eğer yeni termik santral planları aynen devam
ederse kömür kaynaklı CO2 salımları 2030 yılına kadar

%60 oranında artış gösterecek6. Türkiye’de ise yapıldıkları
takdirde ülkenin salımlarını birkaç yılda yarı yarıya artıracak
oranda termik santral planı mevcut.

İklim değişikliği dünyanın karşı karşıya kaldığı şimdiye
kadar görülmüş en büyük çevresel, insani ve ekonomik
tehdittir. Milyonlarca insan hâlihazırda etkilerini hissediyor
ve her yıl 150.000 insan iklim değişikliğine bağlı nedenlerle
hayatını kaybediyor7. İklim değişikliğinin geniş çaplı
kuraklık, su baskınları, deniz seviyesinde artış nedeniyle
muazzam düzeyde nüfus hareketlerinin oluşması gibi en
büyük etkilerini engellemek için sıcaklık artışının 2
derecenin (endüstrileşme öncesi dönemi ortalamasına
oranla) olabildiğince altında tutulması gerekiyor.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 4.
Değerlendirme Raporu’nda belirttiği üzere, 2 derecenin
altında kalabilmek için, dünyadaki salımların artışının en
geç 2015’de durdurulması, bu tarihten sonra da ciddi
ölçüde ve keskin bir biçimde azaltılması gerekiyor.

Bu hedefi gerçekleştirmede başarılı olup olmayacağımız
kömürle ilgili kararlarımıza yakından bağlı. Bu nedenle
NASA bilim adamı James Hansen, iklim değişikliğini
yenebilmek için gerekli en büyük adımın kömürden
kaynaklanan salımları azaltmak olduğunu kaydetmiştir8.
Bu görüş dünyadaki pek çok uzman tarafından tekrar
tekrar dile getirilmektedir. 

İnsanlık tarafından yüzyıllardır yakılan kömüre tarihi belgelerde ilk
olarak 12. yüzyılda rastlanıyor. Sanayi Devrimi’nin elektrik
üretimindeki yakıtı olarak önce İngiltere’nin sonra da dünyanın
kaderini değiştirdi. ABD’nin ilk kömürlü termik santrali Pearl Street,
1882 yılında New York’un doğusunda açıldı1. Türkiye’nin ilk termik
santrali Silahtarağa ise 1914 yılında faaliyete geçerek İstanbul’a
elektrik vermeye başladı. Böylece kömür tüm dünyada kısa sürede
termik santrallerin temel gıdası haline geldi.  

Giriş 
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Kömürün gerçek maliyetini ortaya çıkarmak neden
önemli?

Kömür belki de piyasadaki en ucuz fosil yakıt ancak
piyasa değeri gerçek hikâyenin yalnızca yarısını
yansıtıyor. Finansal değerler, madencilik, satış maliyetleri,
vergiler ve tabi ki kâr marjı gibi pek çok öğeyi barındırsa
da yarattığı devasa çevresel ve insani hasarın neden
olduğu daha büyük birtakım vergileri ve maliyetleri
içermezler. Kömürün insanlara ve devlete yüklenen
gerçek maliyeti piyasa fiyatına yansıtılsaydı, yeni bir
kömür santrali inşa etmek ekonomik açıdan tamamıyla
anlamsız hale gelirdi. 

Bu hasar kömürün yakılması sonucunda ortaya çıkan
CO2 salımlarıyla sınırlı değildir. Üretim zincirinin
madencilikten, kömür yakmaya; atıkların
depolanmasından bazı durumlarda kömürün işlenmesine
kadar her aşaması çevre; insan sağlığı; madenlerin,
santrallerin ve atık sahalarının yakınında yaşayan
kentlerin sosyal düzeni üzerinde doğrudan etkide
bulunmaktadır. Yine her aşamada ekosistem ciddi
biçimde bozulur ve su kaynakları kirlenir. Kömür yakma
metan, nitrojen oksit, kara karbon gibi başka sera
gazlarının da salımına neden olmakta, ayrıca arsenik ve
cıva gibi zehirli kimyasalların da yayılımını tetiklemektedir.
Açığa çıkan kirlilik balık stoklarına ve tarıma da derinden
zarar verir. Antrakoz gibi –akciğerlere kömür tozu
yerleşmesi- hastalıklara doğrudan doğruya neden olur.
Bu sorunların hiçbiri kömürün maliyetine yansıtılmadığı
için bunlar “dışsal maliyetler” olarak tanımlanır. 

Bu dışsal maliyetler kaçınılmaz olarak genellikle en yoksul
kesim olmak üzere toplum tarafından ödenir. Örneğin,
Hindistan Jharia’da binlerce insan ömrünü doldurmakta
olan madenin yakınında, kontrol edilemeyen kömür
yangınları nedeniyle tüyler ürpertici hayat koşullarına
katlanıyor9. Rusya’da bir madenin güvenliği yaralı ve
ölüm sayısına göre ölçülüyor10.  Polonya’nın Pomerania
bölgesinde madencilik aktiviteleri Ostrowskie gölünün su
seviyesinin kayda değer ölçüde düşmesine neden oldu11.
Yatağan’ın 50 köyünün 34’ünde radyasyon miktarının
insan sağlığının kabul edebileceği sınırın çok üzerinde,
küllerin atıldığı bölgelerde ise 19 kat daha fazla olduğu
belirtilmiştir (Keskin ve Mert, 2002). Ayrıca, Türk Tabipler
Birliği’nin yaptığı bir araştırmaya göre solunum sistemi
hastalıkları, bronşit, amfizem ve astım gibi hastalıklar
Yatağan’da Muğla’ya oranla iki kattan daha sık
görülmektedir (TTB, 2000). Bu liste böyle uzayıp gidebilir.

Sadece ekonomik ölçütlerle ifade edildiğinde bile kömür
kullanımını saatli bir bombaya benzetebiliriz. Greenpeace
için Hollanda Araştırma Enstitüsü CE Delf tarafından
yapılan bir ön araştırmasına göre 2007 yılında kömürün

üretim zincirinin gerçek maliyeti takriben 360 milyar
Avro'dur (bkz. sayfa 9). Bu rakam kömür yüzünden
meydana gelen tüm zararları hesaba katmadığı için
kesinlikle eksik bir tahmindir. Yine de bu rakam,
madencilik yapıp kömür yakmak suretiyle insanlık ve
çevre olarak karşı karşıya kaldığımız zararın boyutunu
göstermekte bize fikir veriyor. 

Daha çok kömürlü termik santral inşa edildikçe dışsal
maliyetler de ciddi ölçüde artacak. Burada gerçekten de
büyük rakamlardan bahsediyoruz- özellikle kömür
yakarak meydana getirdiğimiz küresel ısınma söz konusu
olduğunda.  2006 yılında İklim Değişikliğinin Ekonomisi
üzerine Stern İncelemesi iklim değişikliği ile savaşmak
için her yıl Gayri Safi Milli Hâsılanın (GSMH) %1’inin
ayrılması gerektiğinde ısrar ediyordu12.  Stern Haziran
2008’de tahminini %2’ye çıkarıyordu13. Diğer yandan,
incelemeye göre 2100 yılına kadar iklim felaketlerinin
tamiri için dünya GSMH’ sinin %5’i ile %20’si arasında
bir oranına ihtiyaç duyacağız14.

Acilen harekete geçme ihtiyacı

Kömürün gerçek maliyeti, kömürle elektrik üretilen bir
geleceğin yıkıcı sonuçlarını önlemek için harekete
geçmenin ne kadar acil olduğunun altını çiziyor. Pek çok
hükümet reaksiyon vermekte son derece gecikirken,
kömüre bir son vermek için dünyanın her bir yanında yerel
mücadeleler veriliyor. Bu yerel hareketler son derece güçlü
ve giderek hız kazanıyor.

İyi haber, kömürsüz bir gelecek mümkün. Dünyanın şu
andaki enerji ihtiyacının 6 katını karşılayacak kadar
yenilenebilir enerji teknik olarak ulaşılabilir durumda.
Örneğin, dünyanın rüzgâr kaynakları tek başına 2020 yılı
için öngörülen elektrik tüketimini iki kez karşılayabilecek
kadar büyük15. 

Greenpeace’in Enerji [D]evrimi senaryosu16, yenilenebilir
enerji kaynaklarının büyük bir enerji verimliliği seferberliğiyle
birlikte, fosil yakıt kaynaklı karbondioksit salımlarını nasıl
%50 oranında azaltabileceğini ve 2050 yılına kadar
dünyanın enerji ihtiyacının yarısını nasıl karşılayabileceğinin
yol haritasını çiziyor.  Böyle gelmiş böyle gider (Business
as usual) senaryosuyla karşılaştırıldığında yenilenebilir bir
geleceğe geçiş yapmak yılda 180 milyar doların tasarruf
edilmesini sağlayabilir17.  Bu rakam 2015 yılına kadar
gerçekleşmesi hedeflenen Milenyum Kalkınma Hedeflerine
ulaşmak için gereken ekstra yardımın ta kendisi. 

Kömür endüstri devriminin kaynağı oldu. Şimdi, temiz
enerji teknolojilerinin bayrağı almasının sırası geldi. Bu
sayede, yeni bir devrim başlatabilir ve dünyanın iklim
değişikliğinin pençelerinden kurtulmasını sağlayabiliriz.
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‘Şu anda atmosferde endüstri
devrimi öncesine oranla %40
daha fazla karbondioksit var.
Mevcut CO2 seviyesi son
650.000 yılda olduğundan çok
daha yüksek bir noktada.’*

* Ulusal Okyanus Atmosferik Yönetim sayfasına bakınız:
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends

Fotoğraf Kömür Santrali

©GREENPEACE / STEVE MORGAN
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Fotoğraf Kuzey İspanya Gijon
limanında ithal kömürün
yakından görünümü

©GREENPEACE / JIRI REZAC
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Genellikle en ucuz yakıt olarak tanımlanan kömürün
piyasa fiyatı, bu yakıtın en önemli etkilerini yok sayar.
Bu sözde “dışsal maliyetler” kendilerini solunum yolu
hastalıkları, madencilik kazaları, asit yağmurları, hava
kirliliği, tarımsal üretimde azalma ve iklim değişikliği
şeklinde gösterir. 

Madencilik ve kömür yakma yoluyla oluşan zarar
kömürün tonaj veya kilovat saat fiyatlarında
yansıtılmaz ancak daha geniş anlamıyla insanlar ve
dünya mutlaka bu maliyetleri ödemek zorunda kalıyor.
Bu rapor bu soruya cevap arıyor: Biz gerçekte ne
ödüyoruz? Kömürün küresel ölçekte neden olduğu
hasar ve yıkımın tamamını ölçmek mümkün olmasa
da, en çok göze çarpan bazı etkilerinin yarattığı yıllık
zararı aşağı yukarı tahmin etmek mümkündür.

Greenpeace’in talebi üzerine Hollanda Araştırma
Enstitüsü CE Delft, kömür madenciliği ve yakma
sonucunda ortaya çıkan insan sağlığı ve çevre
üzerindeki etkileri üzerine bir ön çalışma
gerçekleştirdi. Söz konusu değerlendirme 2007
yılında iklim değişikliğine bağlı zararlar, hava kirliliği
sonucu meydana gelen hastalıklar ve büyük
madencilik kazaları sonucunda oluşan ölümlere
odaklandı. Bu faktörler güvenilir küresel
veritabanlarından sağlanmıştır.

Söz konusu faktörlerin ışığında yapılan analizin
ortaya çıkardığı veriler:

• 2007’de kömür yakan termik santrallerin neden
olduğu zarar tahmini olarak 356 milyar Avro’dur.

• 2007’de üretim zincirinde meydana gelen
kazaların maliyeti en az 161 Milyon Avro’dur

• 2007 yılında yürütülen madencilik faaliyetlerinin en
az 674 Milyon Avro kadar gizli maliyeti vardır.

Yukarıdaki tüm maliyetleri toplayınca CE Delft’in ulaştığı
küresel rakam kabaca 360 Milyar Avro’dur. Bu da
demek oluyor ki, önümüzdeki 10 yıl boyunca kömürü
bizler 3,6 trilyon Avro artı maliyet olarak ödeyeceğiz. Bu
rakam, 2008 yılında zor durumda olan finansal
kurumlara devredilen ekonomik kurtarma teminatının 6
katına denk düşmektedir (Ekim 2008 itibarıyla 700 milyar $). 

Bu rakam kömürün insan ve çevre üzerindeki yıllık
maliyetinin asgari tahminidir. Ölçümleme için CE Delft
dünyadaki kömür kaynaklı salımların %85’inden sorumlu
olan ABD, Çin, Hindistan, Japonya, Almanya, Güney
Afrika, Avustralya, Rusya ve Polonya gibi en çok kömüre
dayalı elektrik üreten ülkelerin Uluslararası Enerji
Ajansı’ndan elde edilen rakamlarını kullanmıştır. Diğer AB
ülkeleri ile birlikte nihai ölçüler oluşturulmuş dolayısıyla
dünyadaki kömür kaynaklı salımların %91’i hesaplama
dâhilinde tutulmuştur. Buna ek olarak, kömür enerjisi
üretim zincirindeki büyük kazalara ilişkin verilerle kömür
madenciliğine bağlı salımlar toparlanmıştır18.

Bu sarsıcı rakam, tüm etkiler değerlendirilmediği ve iklim
değişikliğine bağlı maliyetlerin yükselmesi beklendiği için
aslında kömürün yıllık maliyetinin tamamını
yansıtmamaktadır. Her durumda, kömürün tüm olumsuz
etkilerine dair küresel verilerin eksik olması nedeniyle
kömürün gerçek maliyetini tam olarak ölçmek
imkânsızdır. Ayrıca, kömür nedeniyle yerel halkın
yerlerinden olması, kültürel mirasın kaybı ve insan hakları
ihlalleri gibi toplumsal etkilerin maliyetini güvenilir bir
biçimde ölçmek imkânsızdır. Yukarıda belirtilen rakam
kömürün bütün dışsal maliyetlerini tam olarak belirtmese
de, madencilik ve kömür yakma yoluyla bizlerin ve
çevrenin karşı karşıya kaldığı zarara dair bir fikir
vermektedir.

Yüksek enerji fiyatlarının söz konusu olduğu ve açgözlü
bir enerji tüketiminin yaşandığı bir çağda, en ucuz enerji
kaynakları en çok talep gören kaynaklar haline geliyor.
Kömür piyasa değeri göreceli olarak daha ucuzdur.
Ancak, kömürün gerçekteki maliyeti de gösteriyor ki, bu
kaynağın astarı eteğinden fazlaya mal oluyor ve
dünyamız bu maliyeti ödeyecek kadar zengin değil.
Enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek ölçüde potansiyeli olan
iklim dostu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi
alternatiflerin var olması nedeniyle biz bu kirli yakıta
mahkûm değiliz. Kömüre olan bağımlılığımızı azaltmalı ve
yeni kömür santralleri kurma fikrinden vazgeçmeliyiz.
Bunu gerçekleştirmekte başarısız olmak –ve temiz ve
sürdürülebilir enerji potansiyelini kullanmamak- herhalde
cüret edemeyeceğimiz bir niyettir.

Kömürün Gerçek Maliyeti
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Fotoğraf Jharia’daki Rajapur
Madencilik Projesinde bir kömür
işçisi ağır çalışma koşulları altında.
Burası Hindistan ve tüm Asya’daki
en büyük kömür madenlerinden biri. 

©GREENPEACE / PETER CATON
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İklim değişikliği dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük
çevresel, sosyal ve ekonomik tehdittir. Milyonlarca insan
hâlihazırda deniz seviyesindeki artışın ve kıyısal erozyonun
etkileriyle seller, kuraklıklar, şiddetli kasırgalar gibi doğal
afetlerin giderek artan yoğunluğunun sonuçlarını yaşıyor.
Ortalama sıcaklık arttıkça bu etkiler daha da kötüye
gidecek. Şiddetli hava olayları tarımı da etkileyerek gıda
güvenliğini tehdit edecek. Isınan bir dünya dang humması
ve sıtma gibi hastalıkların yayılmasına şahit olacak. Küresel
ısınmaya en çok neden olan karbondioksit salımlarında
azalıma gidilmezse, bitki ve hayvanların dörtte biri yok
olma tehdidi ile karşı karşıya kalacak21. 

Sadece Hindistan ve Bangladeş’te deniz seviyesindeki
artış ve kuraklığa bağlı olarak 125 milyon insan evlerini terk
etmek zorunda kalabilir. Birleşmiş Milletler İklim Paneli’ne
göre, 2020 yılı itibarıyla, Asya’daki 1,2 milyar insan su
sıkıntısı yaşayacak. Diğer yandan, Afrika Kıtası’nın
tamamında buğday üretimi imkânsız hale gelebilir22.

CO2 salımları hızlı bir şekilde kesilmezse bugün bildiğimiz
toplum tamamıyla risk altında olacak. Kömür kullanımı ise
bu sorunun kökeninde yatıyor. 

Tek başına karbondioksit salımlarının en büyük kaynağı
olan kömürle ne yapacağımız iklim krizi ile baş etmekte ne

ölçüde ciddi olduğumuzu gösterecek. Bu noktada,
konunun aciliyeti kesinlikle göz ardı edilemez. ABD eski
Başkan Yardımcısı Al Gore yakınlarda bu konuda “ Öyle bir
noktaya ulaştık ki, yeni kömür santrallerinin kurulmasını
engellemek için sivil itaatsizliğin tam zamanıdır23. ”  dedi.
Bugün inşa edilen bir kömür santrali en az önümüzdeki 40
yıl boyunca karbondioksit salımı yapacak. 

Önümüzdeki yirmi yıl içinde elektrik sektörü, dünyanın
hiçbir zaman görmediği bir biçimde elektrik üretimi
teknolojilerinde büyük bir dönüşüme şahit olacak. Var olan
santrallerin büyük bir kısmının emekliye ayrılmaları
gerekecek. Bu dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine
yönelik hükümet ve şirketlerce bugün alınacak kararlar,
gelecek neslin elektrik üretme biçimini belirleyecek. Buna
karşılık, böyle gelmiş böyle gider tarzı bir yaklaşım
(business-as-usual), CO2 salımlarının 2030 yılına kadar
%60 oranında artmasına neden olacak.  

Kömürün temiz olacağını iddia eden, karbon tutma ve
depolama gibi teknolojik pazarlama taktikleri dünyanın
gerçekte ihtiyacı olduğu gerçek sürdürülebilir çözümlerden
bizi saptırıyor. İklim felaketlerini önleyebilmek için tek yol,
kömürü terk etmek; enerji verimliliğini artırmak ve
yenilenebilir enerji üretimine geçmektir.

Kömür yakmak iklim değişikliğine diğer tüm fosil yakıtlardan daha
çok neden oluyor. Kömür yakan termik santraller her yıl atmosfere
11 milyar ton gibi19 büyük miktarlarda CO2 pompalıyor. Bu rakam,
elektrik üretiminden kaynaklanan CO2 salımlarının %71’ine; fosil
yakıt kaynaklı toplam küresel salımların da %41’ine denk
düşmektedir20.

Kömür- İklimimizi
tahrip eden kirli 
bir yakıt
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Karbon Tutma ve
Depolama (CCS)-
Sabit fikirlilerin 
defolu malı 
CCS fosil yakıt kaynaklı iklim etkilerini, CO2’yi
santrallerin bacasından çıkmadan yakalayıp yeraltına
depolayarak azaltmayı amaçlar. 

Bu teknolojinin gelecekteki gelişimi, kömür endüstrisi
tarafından yeni santrallerin yapılabilmesi ve enerji
planlarında hiçbir değişiklik yapılmaması için gerekçe
olarak kullanılmaktadır. Ancak, CCS teknolojik olarak
iklim değişikliğini önlemede zamanında bir müdahale
olmaktan hala çok uzakta. CCS’in yararlı bir ölçekte
yerleştirilebilmesi teknik olarak 2030’dan önce
mümkün değildir. Oysa büyük felaketleri engellemek
için karbondioksit salımlarının 2015’den itibaren
düşüşe geçmesi şarttır.

Fizibilite, maliyetler, güvenlik ve mesuliyet gibi
şüpheler nedeniyle CCS teknolojisi büyük bir kumar
haline gelmektedir. Bu kumar yüzünden kömürle
zaman kaybetmeye devam edebilir ve yatırımların
yenilenebilir enerjilerden bu alana kaydırılmasına
neden olabiliriz. İklim konusunda dünyadaki 1000
karar verici ve fikir lideriyle yapılan bir anket CCS
konusundaki şüpheleri açığa çıkardı. Bunlardan
sadece %34’ü önümüzdeki 25 yıl içerisinde var olan
santrallere “temiz kömür teknolojisi” yerleştirilerek
hiçbir yan etki olmaksızın CO2 salımlarının
düşürülebileceğine inanırken, sadece %36’sı yeni inşa
edilen santrallerde bu teknolojinin düşük karbonlu
enerji üretimini sağlayabileceğini düşünmektedir24.
Özetle, CCS iklimi kurtarmakta zamanında hazır
olamayacak ve kömür yakmaya devam etmek için bir
mazeret olarak kullanılamaz. 

CCS hakkında daha fazla bilgi için, 2008 Greenpeace
“False Hope” raporuna bakınız-
www.greenpeace.org/ccs 

Fotoğraf Kömürlü termik santral

©GREENPEACE / STEVE MORGAN
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Reng Zonk, Rongbuk Nehri
yatağında kurulu yerel bir kuyudan
su alıyor. Yerel halka göre, yakın bir
zamana kadar nehrin bol miktarda
suyu vardı. Şimdi, yılın büyük bir
kısmında nehir kuruyor. Rongbuk
Buzulları Çin ve Hindistan’ın en
büyük nehirlerini besleyen temel
kaynaklardan biri.

Sophit Sataporn, çocuğu
kucağında, Laem Talumphuk
Burnu’ndaki evinin önünde. Ailesi,
evi ve köyü yükselen deniz seviyesi
nedeniyle tehdit altında. Hem
Tayland Körfezi ve hem de
Andamen Denizi’nde iklim
değişikliği kaynaklı rüzgâr
yoğunluğundaki artış ve kıyısal
erozyon gözlemleniyor. Bölgede her
yıl ortalama 5 metrelik kıyı toprağı
kaybediliyor.

Ekim 2005’de Meksika’yı vuran
Stan Kasırgası’nın enkazının
ortasında genç bir adam
umutsuzca oturuyor. 2005 ağır
hava koşulları anlamında belirgin
bir yıldı. Stan Kasırgası 2005 yılında
gerçekleşen ve 162 milyar dolarlık
bir hasarla sonuçlanan bir seri
kasırgadan sadece bir tanesiydi.
Gelecekteki tropikal siklonlarda
(tayfun ve kasırgalar), rüzgâr
hızının en yüksek (pik)
düzeylerindeki artış ve daha ağır
yağış nedeniyle yoğunluk artışı
bekleniyor.  

İklim Etkileri

Araştırma Konusu
İklim Etkileri
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Avustralya’daki kuraklık, çiftçilerin
şimdiden ekonomik zorluklar
yaşamaya ve stokları yeniden
değerlendirmeye zorluyor. Bu
nedenle büyük oranlarda çiftlik
hayvanı hızla elden çıkarılıyor.
Güney ve Doğu Avustralya’da artan
sıcaklıklar neticesinde oluşan
kuraklık güvenlik sorunlarının
artmasına neden oluyor. Tüm
bölgede tarım ve ormancılığın 2030
yılına kadar ciddi ölçüde düşmesi
bekleniyor.

Fransa Arles’da yaşlı bir kadın
balkonundan sel altında kalmış
kente bakıyor. İklim değişikliği
nedeniyle Kuzey ve Kuzeydoğu
Avrupa gibi bölgelerde nehir
baskınlarının daha da artması
bekleniyor. 1998–2002 arasında,
Avrupa 700 kişinin ölümüyle
sonuçlanan 100 kadar hasar verici
sel felaketi yaşadı. Bu seller
sonucunda, yarım milyon kişi
evinden oldu ve en az 25 milyon da
ekonomik hasara uğradı.

Rio Grande do Sul’da 2005 yılında
gerçekleşen bir kış kuraklığı
çiftçilerin mısır üretiminin %80’ini
kaybetmesine neden oldu.
Resimdeki Carlos Barbosa adlı kişi,
normalde hektar başına 120 çuval
ürün alırken 2005’de 28 çuval
toplayabildi. Tarım sektörü iklim
değişimlerine aşırı ölçüde hassastır.
Kuzey ve Güney Tropiklerde
yağışların azalması bekleniyor. Bazı
Afrika ülkelerinde yağmurla
beslenen tarım ürünlerinin 2020’ye
kadar yarı yarıya düşmesi
bekleniyor. 

İklim değişikliğinin hali hazırda ciddi bir sosyal, ekolojik ve
ekonomik etkisi var. Şimdiden, Kuzey Kutbu deniz buzulu gibi iklim
sistemlerinde, geri dönüşü olmayan bir değişimin eşiğindeyiz.
Tehlikeli iklim değişikliğini engellemek demek, CO2 salımlarının
artışını en geç 2015 yılında durdurmak ve 2050 yılına kadar
salımları en az yarı yarıya düşürmek anlamına geliyor. Bunun için
kaçınılmaz sonuç ise artık kömür kullanımını devreden çıkarmak.
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Üretim Zinciri
Kömürün yeraltından atık yığınına kadar olan yolculuğu
üretim zinciri olarak adlandırılabilir. Zincirin üç temel
aşaması vardır: Kömür madenciliği, kömür yakma ve
kömür atığının boşaltılması. Gerçeklere baktığınızda bir
şeyi hemen fark edersiniz; zincirin her aşaması
gezegenimize ve bu gezegenin üzerindeki insanların
sağlığına tamir edilemez zararlar veriyor. Bir sonraki
bölümde, şu an, kömürün etkilerini hisseden insanların
hikâyelerini paylaşıyoruz. 

Kömür madenciliği

Madencilik geniş ölçekte orman tahribatına, toprak
erozyonuna, su sıkıntısına, kirliliğe, için için tüten kömür
yangınlarına ve sera gazlarının açığa çıkmasına neden olur.
Devasa kazı çalışmaları toprağı çıplak bırakır, su
seviyelerini düşürür, büyük atık dağları ortaya çıkarır ve
çevrede bulunan köy ve kentleri toz parçacıkları ve
döküntülerle kaplar. Madencilik bereketli toprakların
erozyon yoluyla kaybına neden olur. Kaybedilen toprak
yakındaki su akıntılarına karışarak nehirleri tıkar ve su
yaşamını baskılayarak zapt eder. Kazalar yoluyla hızlıca ya
da ciğerlerine yerleşen kömür partikülleri nedeniyle yavaş
yavaş öldürür. Kömür madeni sahalarının açılması, toprak
kaymaları ve kömür yangınları gibi nedenlere bağlı olarak
çevrede yaşayan insanlar evlerinden ve yaşam
alanlarından olurlar.  

Kömür yakma

Kömürün yakılması da ardında benzer izler bırakır. Kömürü
“yıkamak” için inanılmaz ölçekte suya ihtiyaç duyulur ve
kömürle çalışan santraller bulundukları bölgelerde
çoğunlukla su sıkıntısının yaşanmasına neden olurlar.
Bacaların kustuğu kirleticiler halk sağlığını ve çevreyi tehdit
eder. Toz parçacıkları akciğer hastalıklarının en büyük
nedenidir; cıva çocuklar ve doğmamış bebeklerde sinirsel
zararların gelişmesine neden olur. Kömürlü termik
santraller karbondioksit, kükürt dioksit, nitrojen oksit ve
metan gibi iklim değişikliğine, asit yağmurlarına ve hava
kirliliğine neden olan kirletici emisyonların en büyük
nedenidir. 

Kömürün mirası

Kömür yakılınca verdiği zararlar sona ermez. Zincirin
sonunda yakılan kömürün atıkları, terk edilen madenler,
perişan edilmiş topluluklar ve tahrip edilmiş manzaralar gelir.
Kömür atıkları zehirlidir ve çoğunlukla kurşun, arsenik ve
kadmiyum ihtiva etmeleri nedeniyle zehirlenmelere, böbrek
hastalıklarına ve kansere neden olurlar. Asidik maden drenajı
(AMD) toprağa zarar verir ve içme suyunu tehlikeli bir hale
getirir. Madenlerde yaşanan göçükler arazilerin çökmesine
neden olarak evlerin, binaların, otoyol ve köprülerin hasar
görmesine neden olurlar. Kömür bir kere çıkarıldı mı,
hasarları hafifletmek için gösterilecek tüm çabalar yetersiz
kalacaktır. “Islah” edilen topraklar hiçbir zaman eski hallerine
gelemez ya da iyileşemez; zehirlenmiş insanlar zarar
görmeye devam eder ve ne kadar ovalarsanız ovalayın
insan topluluklarının sosyal dokusu sonsuza kadar kömür
tozuyla kirli kalır.

Kömür üretim zincirinin her aşaması kendi çapında
kömürün genel olarak verdiği zararlara katkı sağlar. Zarar
göz ardı edilemez derecede gerçektir. Eğer hiçbir şey
yapılmazsa sadece daha kötüye gidecek. Ve bunların
tamamı kömürün gerçek maliyetinin bir parçasını oluşturur.
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Fotoğraf Gijon limanında
boşaltılmış kömür yığınları

©GREENPEACE / JIRI REZAC
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Fotoğraf Kazı makineleri kömür
toprağını kazarken işçiler de
kömürü kamyonlara taşıyorlar 

©GREENPEACE / PETER CATON
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Çevreye verilen zararın her defasında teker teker nasıl
ölçebilirsiniz? Kömür endüstrisinde çalışan işçilerin maruz
kaldığı insan hakları ihlallerini rakamlarla nasıl
yansıtabilirsiniz? Kültürlerinin sarsıntıya uğradığını gören
topluluklara nasıl bir fiyat koyabilirsiniz?

Sıradaki gerçek hayat öyküleri kömürden şu anda
doğrudan doğruya etkilenen kişilerden derlenmiştir. Bu
öyküler sayıya dökülemeyecek meselelere ışık tutmak için
raporumuza eklendi. Hepsi özellikle kömür tarafından
sarsılan ülkelerden ve zincirin madencilikten, yakmaya ve
atıklara uzanan her aşamasından etkilerini göstermek
üzere derlendi.

Kolombiya’da yerli halklar kömür madenlerine yer açmak
için tehdit edilip yerlerinden ediliyorlar. Hindistan Jharia’da
kontrol altına alınamayan kömür yangınları nedeniyle
korkunç hayat şartları altında yaşıyorlar. Rusya’da
güvensiz madencilik koşulları yaralı ve ölüm çetelesi
üzerinden değerlendiriliyor.

Endonezya, Çin, Tayland gibi ülkelerde kömür kaynaklı
hava kirliliği canlıları harap ediyor; antik kalıntıları tahrip
ediyor; ürün miktarını azaltıyor ve insanları öldürüyor.
Madenciliğin kalıtları Güney Afrika’da toprakların maden
kapatıldıktan çok sonra bile asit maden drenajı nedeniyle
kirlenmeye devam etmesine yol açıyor. Polonya’nın
Kuyavia-Pomerania bölgesindeki madencilik aktiviteleri
Ostrowskie Gölü’nün su seviyesinin ciddi biçimde
düşmesine neden oldu. ABD’de ise kömür, dağların
patlatılması, akarsuların doldurulmasına ve çevredeki insan
yaşamının kirliliğe maruz kalması anlamına geliyor.
Almanya’da ıslah edilen açık madenler sirke kadar asitli ölü
göllerin oluşmasına neden oldu.

Yine de, kömürün hafifletilemeyen yıkımı ve zararına
cevaben yerel halklar ayağa kalkıyorlar. Avustralya’da
şarap üreticileri, at yetiştiricileri, bölge sakinleri ve maden
işçileri madenlerin genişletilmesine karşı çıkıyorlar ve
yenilenebilir enerjiye geçişi savunuyorlar. Filipinler’de pek
çok farklı grup yeni termik santralin kurulmasına karşı
birleşti ve temiz enerjinin geliştirilmesini talep etti. Sinop’ta
köylüler sivil itaatsizliğe başladı ve yeni termik santral
yapımı için gelen kamyonların önünü kesti. Bunun gibi
öyküler ilham veriyor, umudu artırıyor ve daha iyi bir
geleceği işaret ediyorlar. Kirli kömür tarafından
bozulmamış ama güvenli, sürdürülebilir ve iklim dostu
enerji kaynakları tarafından beslenen bir geleceği.

Kömürün gerçek maliyetini hesaplarken pek
çok zararı – sağlık harcamaları, iklim değişikliği
nedeniyle oluşan zarar ve maden kazalarını -
finansal düzeyde ölçebiliriz. Ama her şeye bir
maliyet koymak imkânsızdır.

İlk Elden 
Kömür
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Wayuu yerlileri üyelerinin son
kalanlarından. Kasız muamele ve
tehditlerle toplu halde
yerlerinden edildiler. Bazı aileler,
şirketin yer değiştirme ile ilgili
taleplerini reddettiği için evleri
çitlerle çevrildi. Madenin güvenlik
görevlileri av, balıkçılık ve içme
suyu alanlarına yaklaşmalarını
engelliyor. 

Cerrejon Madeni bu yaşlı
Tamaquito Wayuu yerlisini tüm
hayatı boyunca yaşadığı yerden
zorla kapı dışı edecek.
Madencilik aktiviteleri, Wayuu
insanlarının geleneksel hayatını
değiştirmekle kalmayıp
çevrelerini de ciddi biçimde
kirletti. 

A farmer near the Cerrejón mine.
His livelihood, primarily based 
on small-scale crop and livestock
farming, has been totally
disrupted by mining operations.
The soil on his land is so
contaminated that it is difficult 
to grow crops necessary for
survival while water supplies 
are contaminated and unfit for
consumption. 

Kömür yüzünden yerlerinden edilen yerliler

Kolombiya

Araştırma Konusu
Madencilik
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Kolombiya Cerrejon kömür
madeninde kömürle yüklü
kamyonlar. Maden, Güney
Guajira Bölgesi’nde 30’a 5 millik
bir alanı kaplıyor. Madencilik
aktiviteleri etrafındaki alanın
yaşanılmaz hale gelmesine neden
oldu.

Cerrejon Kömür Madeni.
Madenin çevresi külle, kükürt ve
metan dumanıyla sarılmış. Sular
ise atık çamuru ve zararlı
kimyasallarla kirletilmiş. 

Tamaquito’da 5 yaşında bir
çocuk. Pek çokları gibi o da
maden tozunun etkisiyle
kurdeşen olmuş. Yerel sağlık
koşulları iç parçalayıcı bir
düzeyde ve bölge sakinleri
Cerrejon Madeni tarafından
yetersiz ölçülerde sağlanan
bedava yiyecek ve içeceklere
bağlı yaşıyorlar.

Kolombiya dünyadaki dördüncü kömür ihraç eden
ülke. Guajira yarımadası üzerinde bulunan
Cerrejon Zona Norte (CZN) madeni dünyanın en
büyük açık madeni. Ancak sahanın Afro-
Kolombiyalı ve yerli insanlara yönelik insan hakkı
ihlalleri aynı derecede bilinmiyor.

21

Greenpeace Kömürün 
Gerçek Maliyeti
Dünyanın en kirli yakıtı
yüzünden insanlar ve
gezegen neler ödemek
zorunda kalıyor?

Bölüm
Üç



CZN 1980 lerden 2001 yılına kadar ExxonMobil ve
Kolombiya hükümetinin ortaklığında, bu tarihten sonra da
BHP Billiton, Glencore ve Anglo-American adlı madencilik
şirketlerini de içeren Avrupa kökenli bir konsorsiyum
tarafından işletildi25. Güney Guajira’da 240 kilometre
karelik bir alana kurulu olan sahada demiryolu, entegre
maden ve kıyıda ihracat terminali bulunuyor26. Madende
yılda 30 milyon ton kömür çıkarılırken, şirket yılda 1 milyar
$ yatırım yaparak üretimi 2011 itibarıyla 40 milyon tona
çıkarmayı planlıyor27. 

Kolombiya hükümeti, madenin yoksul düşmüş La Guajira
bölgesine kalkınmayı getirdiğini iddia ediyor. Oysa
gerçekte Afro-Kolombiyalı ve yerli halklar maden
tarafından kuşatma altında (bkz. İhlale uğramışlar, sf. 23).
Bölgenin büyük bir kısmı patlamalar, toz ve kirlenme
yüzünden yaşanamaz hale geldi. Maden işçileri ve yerel
halk zayıf sağlık koşulları; toprak, ev, canlı ve yaşam
kayıplarından çekiyor. Bölgenin havası uçuşan küller ve
metan yüzünden, suyu ise atık tortusu ve diğer kimyasallar
tarafından kirletilmiş28.

CZN’in ilk ağızdan zararları

Tutulmayan sözler

Madenden en olumsuz etkilenen insanlar Tamaquito’nun
Wayuu yerli halkıdır. Ancak başlangıçta kendilerine verilen
sözler çok farkıydı. Remedios Fajardo Gomez “ Şirket
Wayuu halkına madencilikten elde edilen kar üzerinden
ortaklık sözü vermişti. Bu Wayuu için zayıf su kaynakları,
eğitim ve sağlık sorunlarına çözüm ve ilerleme demekti.”
diyor ve ekliyor 29 “Maden beraberinde kirlilik getirdi.
Kömür tozu ve patlamalardan kaynaklanan gürültü
maden yakınında bulunan insanları, hayvan ve bitkileri
etkiledi. Maden şirketinin bıraktığı çöpü yiyen pek çok
Wayuu'lu zehirlenerek öldü ya da sürekli olarak
hastalandı.”30 Tamaquito’nun yöneticisi Jairo Dionisio
Fuentes Epiayu bize daha sonra neler olduğunu anlattı: 

“Zaman geçtikçe maden şirketlerinin ilişkileri kötüden
daha kötüye gitti, biz de getirdikleri önerinin kötü
sonuçlarını görmeye başladık... Şirketler sürekli olarak
haklarımızı ihlal ediyordu, halklarımıza ve doğaya
verdikleri geri dönüşü olmayan zararı tazmin etmek için
yürürlüğe konulmuş olan geleneksel yasalarımıza saygı
göstermiyorlar.”31

Bugün, Tamaquito, istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri ve
ulaşımı sağlayacak yollar olmaksızın tecrit edilmiş

durumda. Hiçbir geçim kaynakları olmaksızın köylülerin
hayatları tehdit altında bırakılıyor. Jairo “Bir hata yaptığımızı
anladık.” diyor ve ekliyor “Maden etrafımızı tamamıyla
kuşattı. Köyümüzden ayrılmak için yollarımız yok,
çocuklarımız okula gidemiyor, Bata çıka yürümek
zorundayız ve en yakın köye ulaşmak 4 saatimizi
alıyor…CZN mülkünün üzerinde avlanmamıza bile izin
vermiyor ve bizim avlanma alanlarımız maden yüzünden
tükendi. Avlanarak ve ekim yaparak ayakta kalmamız
gerekiyor ama Cerrejon bütün araziyi satın aldı, yani,
yaşamımızı idame ettirmek için hiçbir şansımız kalmadı.” 32

Zorla göç ve tecrit

1980’de CZN’in bütün dünyaya kömür dağıtabilmesi için
Media Luna liman alanı olarak seçildi.33 Maden şirketi,
limanın yanına bir hava alanı, tren istasyonu ve tam bir
endüstri kompleksi inşa etti.

O sırada, Media Luna’da 750 Wayuu’lu yaşıyordu.
Başlangıçta şirket ve Media Luna sakinleri yeniden
yapılandırma programı için müzakereler yaptılar. Ama
bölge sakinleri süreç içinde şirket temsilcileri tarafından
tehdit edilip azarlanınca müzakereler kesildi. Wayuu’lular
yakınlarda bir bölgeye göç etmeye zorlandı ama
yerleştirildikleri yeni bölgenin madenden kaynaklanan hava
ve su kirliliğiyle ağır bir şekilde kontamine olması uzun
zaman almadı. Şirket Wayuu’lulara yeniden göç etmelerini
emretti ancak yedi aileden 42 üye bunu reddettiler.
Şirketin cevabı? Bölgede yaşayan ailelerin etrafını dikenli
tellerle çevrelemek. Çitlerin kapısı kilitlendi ve sakinlerin
hareketlerini kontrol etmek üzere silahlı güvenlik görevlileri
bölgeye yerleştirildi. Aileler taciz edilerek, yeni evler
yapmaları engellendi. Hatta suya erişimleri bile sınırlandı.
Bu aileler hala burada kalıyorlar ve şirket aynı baskıyı
sürdürüyor.

Yıkım, mahrumiyet ve yoksulluk

Wayuu’lular yerlerinden edilen tek halk değil. Maden
çalışmaları başlarken bazı Afro-Kolombiyalı topluluklar hiç
bir tazminat ödenmeksizin dağıtıldılar.

Bunlardan biri olan Tabaco, Cerrejon Madeninin
genişletilmesi için 2002’de haritadan silindi. Bu nedenle,
maden çalışanları, silahlı güvenlik güçleri, hatta ordu bölge
sakinlerini tehditle zorladı. Köy buldozerlerle yıkılmadan
önce bazıları evlerinden sürüklenerek çıkarıldı.34 Bugün
Tabaco madenin ortasında gömülü yatıyor. Sakinleri ise
bugün dağılmış durumda, geriye kalan 60 aile Albania
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kömür şehrinde kötü şartlardaki geçici meskenlerinde
yaşıyor.  

Tabaco’nun eski sakinlerinden Emilio Peres madenden
önceki yaşamdan bahsediyor. “Hayat zengindi. Her şeyi
paylaşıyorduk ve paylaştığımız için kimse sıkıntı
çekmiyordu.” diye açıklıyor “Kasabanın yanında bir nehir
vardı. Toprağımız vardı. Toprağımız üzerinde özgürce
yürürdük. Ama altı yıldır çalışacak bir toprağımız yok.
Yerimizden edildik ve kalacak yerimiz yok.” 35 Kolombiya
yasalarına göre, yerli ve Afro Kolombiyalı halklar kendi
atalarının toprakları üzerinde kolektif hak talep edebilirler.
Yine de, Tabaco halkı topraklarını yüzlerce yıl ekmiş
olmasına karşılık, yasal haklarını savunamıyorlar çünkü
ektikleri toprak artık yok. Maden tarafından çiğnendi ve
tamamıyla yok edildi.36

Yasadışı müzakere taktikleri

Tabaco’nun benzer kaderini paylaşan tehdit altındaki bir
diğer topluluk ise komşu Chancleta’dır. Burada, maden
şirketi sakinler üzerine yeni ve kötü niyetli bir yoldan baskı
kuruyor. Böl ve yönet taktiği üzerinden yerel toplulukları
zayıflatıp nihayetinde parçalanıyor. Chancleta sakinleri
kolektif müzakere aradıklarında gözleri korkutuldu.
Kendilerine ya bireysel anlaşmalar yapabilecekleri ya da
hiçbir şey alamayacakları söylendi. Chancleta halkı Konseyi
Başkanı Wilman Palmezano durumu şöyle açıklıyor:

“En baştan beri, toprak ve evleri için tazminat koşullarını
belirlemek üzere maden şirketleri köylülerle bireysel
anlaşmalar yapma yolunu seçti. Ama pek çok topluluk
yollarını, okullarını ve kiliselerini içeren bir altyapıyla birlikte
evlerini yapabilecekleri yeni bir köy kurabilmek için toplu
sözleşme yürütmek istiyor.” 37

Şirket şimdi Chancleta ile toplu görüşmeler yürütüyor.
Geçmişte şirket bunu yapmayı reddetti ama giderek artan
ulusal ve uluslararası baskı sonucunda şimdi taktiklerini
değiştirdi.       

Genel görünüm
Zorla yerlerinden edilip göç ettirilen yüzlerce aile, kolektif
hayatın ve aile ilişkilerinin yıkımı, sağlığın bozulması, bitki
ve hayvan zenginliğinin ölümü- hiçbir maden şirketi bu
kadar ihlali haklı gösteremez.

Durumu daha da trajik yapan ne Chancleta, ne Media
Luna, ne de Tabaco, hiçbir topluluk madenin gelişinin
kendilerinin sonu olduğunu tahayyül edemezdi. Bunu

anladıklarında zaten çok geç olmuştu. Aynı kaderi başka
toplulukların da çekmek zorunda kalmayacağı şüpheli.  

Yazan: Erika Bjureby
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Fotoğraf  Madende çalışmayanların
bile sağlıkları maden aktiviteleri

nedeniyle etkileniyor. Kirli hava yakın
köylere nüfuz ederek buradaki

insanlarda solunum sorunları ve cilt
hastalıklarına neden oluyor.

İhlale uğramışlar
Kömürün – istihdam ve ucuz elektrik gibi- dünyaya
sağladığı iddia edilen avantajları maden bölgelerinde
yaşayan insanları hesaba katmıyor. Madencilik
çalışmaları toplulukları tümüyle yerinden ediyor ve
kömür yangınları, göçükler, kirletilmiş su kaynakları,
hava kirliliği ve diğer hasarları nedeniyle insanları göç
etmeye zorluyor. 

Kolombiya örneği bize kömür madenciliğinin civarda
yaşayan insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu
açıkça gösteriyor. Bu hikâyedeki köylülerin tek isteği
hayat kalitelerini yükseltmekti. Bunun yerine
yaşamlarını ve topraklarını savunmak zorunda kaldılar.

Bu da yetmiyormuş gibi, maden sahalarındaki çalışma
koşulları ile ilgili işçilerin verdiği mücadele
Kolombiya’da dört sendikacının öldürülmesiyle
sonuçlandı.

Sintamienergética maden sendikasının dört
lideri,2001’de Kuzey Kolombiya’da ABD kökenli
Drummond madencilik şirketinin La Loma adlı
operasyonunda sağ kanattan paramiliter güçler
tarafından öldürüldüler.  Mesele Drummond’ın
paramiliterlerle işbirliğini gözler önüne sermek üzere
ABD mahkemelerine taşındı. Ancak Drummond
sendikacıların ölümünde sorumlu bulunmadılar. Bu
sonuç doğal olarak işçilerin durumunu daha da
kötüleştirdi ve sendika ile şirket arasındaki çatışmayı
derinleştirdi. Bu örnek Kolombiya’da ve dünyanın
başka bölgelerinde kömürün insan hakları üzerinde
nasıl bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Durum her gün
giderek daha da kötüleşiyor.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan Sugözü
(İSKEN) termik santrali ithal ettiği kömürün önemli bir
kısmını Kolombiya’dan temin ediyor. Kullandığımız
elektriğin bir kısmının diğer ucunda hayatları yıkıma
uğratılan insanlar bulunuyor. Eğer Türkiye’deki ithal
kömürle çalışacak olan diğer santral planları devreye
girerse bu oran daha da artacak.



Hindistan, Jharia’da en büyük
kömür bölgesi. Burada kömür
madenciliği başlamadan önce
Jharia, kabilelerin yaşadığı bir
ormanlar diyarıydı.

Rajapur Maden Projesi’nin
bulunduğu vadinin karşısındaki
Bokahapadi Köyü’nde sabahın
erken saatleri. Köyün aşağısında
tutuşup yanan kömür zehirli
dumanın açığa çıkmasına neden
oluyor. Kasaba yüzeyin altından
için için yanıyor.

Rajapur Madeni’nde Merkezi
Endüstriyel Güvenlik Güçleri
yasadışı madencilere karşı
bölgeyi koruyor. Bir koruma
“Shillong ve Sikkin gibi güzel
yerlerde çalıştıktan sonra burası
dünya üzerindeki cehennem gibi
geliyor.” diyor.

Diri diri yanmak

Hindistan

Araştırma Konusu
Madencilik
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Kaçak kömür toplayıcıları bir
gözleri bölgeyi kontrol eden
güvenlik güçlerinde, dikkatli bir
şekilde kömür topluyorlar.

Kaçak bir kömür toplayıcısı yerin
altındaki kömürü bulmak için
kayaları kazarken. Kadın
topladığı kömürü daha sonrada
yerel pazarda satıp ekmek
parasını çıkaracak.

Kömür toplamak bir aile işidir.
Tüm üyelerin yardımı gerekiyor.
Sonuç olarak, pek çok çocuk
kaçak kömür toplayıcılığı işinde
çalışıyor.   

Jharia Hindistan ve tüm Asya’daki en
büyük kömür madenlerinden biri. Bir
zamanlar yüksek kaliteli kok kömürünü
saklı bir hazine gibi barındırırken, kontrol
altına alınamayan kömür yangınları madeni
için için yanan bir cehenneme çevirmiş.

25
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Rajapur Maden Sahasında bir
yükleme kamyonu. Tehlikeli
duman yeraltından havaya
karışıyor. Yangınlardan
kaynaklanan bu dumanlar karbon
monoksit, karbondioksit, kükürt
dioksit ve nitrojen oksit gibi zehirli
gazlar içeriyor.

Kömür madencileri başları
üzerinde bunaltıcı sıcaklıklarda
sabahtan akşama kadar kömür
cevheri taşıyorlar. Koşullar çok
ağır ve sefaletle örülü ancak
hayatlarını kazanmak için fazla
seçenekleri yok.

Jharia’nın Bokahapadi Köyü’nde
bir çocuk kömür yangınları
nedeniyle açığa çıkan zehirli
dumanın içinde uçurtma
uçuruyor.

Araştırma Konusu
Madencilik
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Hindistan, dünyada en çok
kömür yangının olduğu ülke.
Artan yüzey sıcaklıkları;
yeraltı suyunda, toprakta ve
havadaki toksik yan ürünler
Raniganj, Singareni ve Jharia
gibi yoğun nüfuslu kömür
sahalarını çorak araziler
haline getirmiş.*  

* Krajick, K. 2005. Fires in the Hole. Smithsonian magazine, May 2005.



Yangın ve göçüklerle parçalanan Jharia, için için yanan
ateşler ve tehlikeli dumanlar nedeniyle nefes alınması güç
bir bölge haline gelmiş. Yine de bu yıkılan şehirde binlerce
insan buraya tutunarak hayatlarını geçindirmeye çalışıyor.
Pek çoğu kaçak kömür toplayıcılığı yapıyor ve bütün gün
topladıkları kömürün bir sepetini pazarda 50 Rupi’ye
(aşağı yukarı 2 TL) satıyorlar.

Bu gerçekten de sefalet içinde bir yaşam. Bütün bunların
üstüne, yangınlar yayıldıkça evlerini terk etme tehdidi her
gün tepelerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.   

Nasıl bu noktaya gelindi?
Kömür için bölge tıraşlanmadan önce burası yoğun
ormanların bulunduğu ve kabilelerin yaşadığı bir yerdi.
Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynaklarıydı.

Jharia ve etrafındaki bölgede hüküm süren irfan sahibi kral
Raja Shiv Prasad Singh önce 800 km2’lik bir araziyi
madenciliğe başlaması için bir Guajarati tacirine kiraladı.
Kira bedeli yalnızca 200 Rupi yani 5 dolar’dı.

Maden büyüdükçe yangınlar da arttı. Zayıf madencilik
teknikleri ve cehalet yüzünden için için yanan ateş ve
atıklar büyüdü. Jharia’da ilk ateş 1916’da Bohra adlı bir
kömür ocağında çıkarken bilimsel olmayan madencilik 38

yangınların ardındaki temel sebep olarak görüldü. 1971
yılında madenler ulusallaştırılıp devlete ait Bharat Kok
Kömürü Şirketi (BCCL) Jharia’yı aldıktan sonra işler daha
da kötüleşti. Bölgenin yeni sahipleri, yüzeyin yakınlarındaki
kömür damarlarına ulaşmak için devasa açık ocaklar
kazmaya başladı. Bir kere kullanıldıktan sonra bu devasa
kömür çukurlarları damarlar açıkta kalacak şekilde terk
edildi. Atmosferle temas damarların tutuşmasına neden
oldu. Bir kere başladıktan sonra yangınları durdurmak
imkânsızdır. BCCL’ye göre şu anda Jharia’da 67 aktif
yangın alanı bulunuyor.

İlk ağızdan Jharia
Korkunç yaşam koşulları

Çoğunlukla vasıfsız binlerce yoksul göçmen yıllar içinde
Jharia’ya yerleşti. Bunların çoğu iki öğün yemeklerini
çıkarabilmek için bütün gün kaçak kömür topluyorlar. Bu
hâlihazırdaki altyapıya büyük bir baskı oluşturdu. 50
yaşındaki kömür toplayıcısı Gayatri Devi aktif yangın
bölgelerinden biri olan Bokapadhi’de tek gözlü evinde
yaşıyor. Kadının evinin duvarındaki büyük bir çatlaktan evin

altında yanan ateşin dumanı sızıyor. Devi şöyle söylüyor: 

“Burada 40 yıldır yaşıyorum. Geçen yıl duvar çatladı ve o
zamandan beri evim ateş içinde. Çıplak ayakla
yürüdüğümüzde ayaklarımız yanıyor. Gece, keskin dumanlar
yüzünden çocuklarım boğulur gibi oluyor. Bu odada sekiz
kişi uyuyoruz. Gidecek bir yerimiz yok. Yeni bir ev yapacak
paramız da. Büyük bir ihtimalle burada öleceğiz.”39

Akciğer ve cilt hastalıkları

Buradaki çaresizlik duygusunu daha da körükleyen bir
diğer sorun da sağlık. Kirlilik havayı, suyu, toprağı, her yeri
kuşatıyor. Yangınlardan açığa çıkan zehirli gazlar karbon
monoksit, karbondioksit, kükürt dioksit ve nitrojen oksit
içeriyor. Yangınlardan açığa çıkan duman ve kömür tozu
pek çok akciğer ve deri hastalıklarının ortaya çıkmasına
neden oluyor. 

Pek çok maden işçisi maske, bot ve tulum giymediği için
durum daha da kötüleşiyor. Burada görülen hastalıkların
çoğunun pnömokonyoz, tüberküloz, astım ve diğer kronik
akciğer bozuklukları olması hiç şaşırtıcı değil. Jharia’da
doktorluk yapan Raijy Agarwal’a göre “Buradaki maden
işçisi hastaların çoğu pnömokonyoz’dan çekiyor. Bir kere
yakalanınca yapılacak pek bir şey kalmıyor. Kömür
tozundan oluşan bir tabaka ciğerleri kaplıyor. Anemi ve
yetersiz beslenme de, yoksulluk ve aşırı çalışma koşulları
nedeniyle maden işçileri arasında sıkça görülen
rahatsızlıklardan.” 40

En büyük darbeyi madenciler alıyor ama aslında çevredeki
herkes etki altında. Shanti, bir diğer yangın sahası
Lodhna’da yaşıyor: “Etraftaki zararlı gazlardan dolayı hiç
durmayan baş ağrıları çekiyorum. Günlerce devam
edebiliyor. Çocuklarım da baş ağrısı yüzünden yatıyorlar.
Bazen evde hiç kimse işe gidemiyor çünkü kocam verem.
Kan öksürüyor ve çok hasta. Bu sorunlu zamanları bir gün
atlatacağımızı umuyorum.” 41

Ortadaki kesin kanıtlara rağmen BCCL’in yöneticisi
Subrata Chowdhury’ye güvenlik önlemleri sorulduğunda
işçilerin solunum rahatsızlıkları sorununu tamamıyla
reddediyor.
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Göç

Bütün bu meselelere rağmen insanların en büyük sorunu
göç etmek zorunda kalmak. BCCL’nin teknik yöneticisi
Lahiry yakın bir zamanda şöyle bir beyanat verdi: “İyi kalite
kok kömürünün kaybedilmesi ulusal bir kayıptır. Bu bir
şekilde çevrenin tahrip edilmesidir. BCCL kar kaybediyor
ve insanlar aşırı güvensiz koşullarda yaşıyorlar. Tek çözüm
rehabilitasyona başlayarak insanları bu zararlı bölgelerden
çıkarmaktır.” 42

Bu rehabilitasyon “Jharia Eylem Planı” şeklinde ifade
buluyor. 1.5 milyar Dolar’lık girişimle bölgenin sakinlerini
başka bir yere yerleştirme ve yangınları söndürme planı
yapılıyor. Hindistan Kömür Bakanlığı da 15 milyon Dolar’la
pilot bir proje başlatarak yangınlardan en çok etkilenen
yerlerden biri olan Bokapahari sakinlerine yeni evler
yapılmasına karar verdi.

Bu planlar prensipte doğru ancak sorunun karmaşıklığına
inmiyor. Aslında, Bokapahari’de bu yer değiştirme
çalışmalarına karşı büyük bir direnç var. Sakinlere göre 8–
10 kişilik büyük ailelere tek odalı evler veriliyor. Yeni evlerin
yapıldığı Belagaria, şehirden çok uzakta ve iş imkânı
neredeyse yok. Yangın sahasında yaşamak ve geçimini
kaybetmek arasında yapılması gereken büyük ve ihtişamlı
seçimde insanların kalmaktan başka bir seçeneği olmuyor. 

Yerel direnci örgütleyen ve şu anda BCCL’ye yüksek
mahkemede davacı olan Jharia Bachao Sangharsh Samiti
grubunun başkanı Ashok Agarwal hiçbir kazancın olmadığı
durumu şöyle özetliyor:

“Şirket açık alan ve yıkım madenciliğini ucuz ve kolay
olduğu için başlattı. Yangın başladığında söndürmek için
neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Kum istifleme 43 yapılmıyor
çünkü çok pahalı. Yangın alanları açık bırakıldı. Şimdi tüm
insanları ortadan kaldırıp daha çok kömür çıkarmak
istiyorlar. Ancak tazminatları verdikleri zararla
karşılaştırılınca hiçbir değer ifade etmiyor. Hiçbir işin
olmadığı bir yerde insanlar ne yapacaklar?”44

Jharia yandıkça insanlar korkunç koşullarda yaşamaya
devam ediyor. Hastalıklar, kirlilik ve göç etme tehlikesi.
Peki neden? Çünkü başka bir seçenekleri yok.

Yazan: Jayashree Nandi
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Fotoğraf Bokahapadi köyünden
kaçak kömür toplayıcıları, yerel
madene akın etmişler. Köylüler

sonar aceleyle eve gidip kömürü
satışa hazırlıyor.

Yerin altında tutuşan yangın
Kömür madeni damarlarında, depolarında veya atık
sahalarında yanan ve kolayca söndürülemeyen
yangınlara kömür yangını denir. Kömürün oksijenle
temasıyla ortaya çıkan ısı nedeniyle başlayan
kendiliğinden yanma süreci nedeniyle oluşurlar.
Madencilik çalışmaları bu süreci hızlandırır çünkü
kapalı kömür yığınlarının oksijenle temas edecek
biçimde açığa çıkmasına neden olurlar ve bunu
büyük miktarda kömür atığının ve yığınlarının
oluşması izler.    

Kömür yangınları ufak bir çakmayla veya orman
yangınlarıyla da oluşabilir. Örneğin Endonezya’da
yağmur ormanlarını yakmak için çıkarılan yangınlar
1980’lerden bu yana 300 kömür yangınının
çıkmasına neden oldu. 45

Kömür yangınları atmosfere büyük ölçekte sera
gazları salarak iklim değişikliğini körükler. Kömür
madeni yangınlarından ötürü meydana gelen çevre
ve sağlık etkileri de ağırdır. Kömür yangınları
arsenik, cıva, selenyum gibi zehirli kimyasalların
açığa çıkmasına neden olur. Bu zehirler doğrudan
solunum yoluyla teneffüs edilir, ürün ve besinlerin
üzerine yerleşir, kuş ve balıklara nüfus ederler.
Yangınlardan ayrıca benzen, tolüen, ksilen ve etil
benzen gibi zararlı emisyonlar da çıkar. 

Bunların uzun vadeli etkileri ölümcüldür. Maden bir
kere kömürün tutuşmasını sağlayan oksijenin içeri
sızmasına neden olunca yangınlar yüzlerce yıl
devam edebilir. Dünyanın en eski kömür yangını
Avustralya’da 2000 yıldan uzun bir süredir devam
ediyor. 47



Grevdeki maden işçileri Vorkuta-
Moskova tren yolunu bloke
ediyor, yalnızca yolcu trenlerine
ve sıvı yakıt taşıyan yük trenlerine
izin veriyorlar. Ağır iş koşulları ve
ödenmeyen yevmiyeler nedeniyle
huzursuzluk söz konusu.

Vorkuta’daki Komsomolskaya
kömür madeninde bir grup işçi.
Rus madenlerinde bir kariyer bu
adamların çoğunun kronik hasar
ve ağır hastalıklar anlamına
geliyor.

Madencilik belki de Rusya’daki
en tehlikeli işlerden biri. Trajik
madencilik kazaları az
görülmüyor. Bu maden işçisi
Komsomolskaya madenindeki
metan patlamasında hayatta
kalanlardan.

Kömürün insan maliyeti

Rusya

Araştırma konusu
Madencilik
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Rusya’nın kuzeyindeki
Vorkutinskaya kömür madeninde
bir metan patlaması baş
gösterince resimdeki işçi ağır bir
şekilde yandı. Kazada 5 işçi öldü
ve 13 kişi ağır yaralandı.

Vorkuta madencileri ödenmemiş
yevmiyeleri nedeniyle protesto
ederken… Rusya’nın en büyük
madeni Vorgashorskaya’yı 2 ay
süreyle kapattılar. 

İşçiler aylardır ödemelerinin
yapılmasını istiyorlar. Bugünlerde
gıda ve ilaç gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayacak bile
paraları yok. Aileleri 50 yıllık eski
mahkûmların gardiyanlarının
kaldığı döküntü evlerde yaşıyor. 

2006’da 309 milyon ton kömür üreten Rus
kömür endüstrisinde 200 bin işçi çalışıyor. 48

Madencilik belki de Rusya’daki en tehlikeli
işlerden biri. Ancak, madencilik kazaları ve
sağlık etkileri üzerine resmi istatistikler
kolay yayınlanacak gibi görünmüyor. 
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Rus kömür madenleri tehlikeli ve sürekli olarak yetersiz
fonlarla işletiliyor. Sonuç olarak, sıkça kazalar görülüyor ve
insan maliyeti şok edici derecede yüksek. 2003 yılında,
Güney Sibirya Kemerovoin’de bir grizu patlaması 13
kişinin ölümüne neden oldu. Bir sonraki yıl nisan ayında,
aynı bölgede çıkan patlama nedeniyle 45 işçi hayatını
kaybetti. Bir yıl sonra 2005’de, bir metan patlaması 21
kişinin daha hayatına mal oldu. 49 İki yıl sonra, Rusya son
60 yılın en büyük maden felaketini yaşadı ve 110 işçi
Ulyanovskaya madenindeki bir kazada can verdi. Bu trajik
kazayı kısa bir süre sonra 38 kişinin daha ölmesiyle
sonuçlanan bir başka kaza daha takip etti. 50

2006 yılında yapılan bir rapor Komi Republic’in (kömür
üretimindeki liderlerden biri) iş kazası oranının 10 bin işçide
8,3 olduğunu aşığa çıkardı. Rusya’nın ulusal ortalamasının
beş katı. Her 10 bin işçide 26.05 oranında işe bağlı
hasarlar nedeniyle kömür endüstrisi Rusya’daki en tehlikeli
iş sahası haline geliyor. 51 Bu rakamlar bile alarm
durumuna geçmek için yeterli ancak binlerce madencinin
kronik ve ağır hastalıklarla boğuştuğu Rus kömür
madenciliği gerçeğini tümüyle yansıtmıyor.

Vorkuta- Kömürle idare edilen bir şehir
Arktik Çember’in 160 km içerisinde bulunan Vorkuta 100
binden fazla kişinin yaşadığı bir maden kenti. 20. yüzyılın
başında kuruluyor ve kömür endüstrisiyle birlikte büyüyor.
Ancak madenlerin kapanması ve madenlerden
kaynaklanan zayıf sağlık koşulları nedeniyle çok az insan
madenin olumsuz etkilerinden zararsız çıkacak kadar
şanslı sayılıyor.  

Ödeme ve istihdam sorunları

1990lar boyunca ve 21. yüzyılın ilk yıllarında yüksek
maliyetler nedeniyle pek çok maden kapanmaya başladı.
Bu 1993’de maden işçilerinin %1’inin, daha sonraki
yıllarda da %9’unun işlerini kaybetmesiyle sonuçlandı. 52

Aynı zamanda madende çalışan işçiler kendilerini
istemedikleri bir durumda buldular. Maden sahiplerinin
üzerindeki bütçe baskısı işçilerin 80lerin sonlarında ve
90lar boyunca bazen bir yıla ulaşan sürelerle ücretlerini
alamamasıyla sonuçlandı. Bu da sendika aktivitelerinin
patlamasına neden oldu. Bir keresinde durum o kadar
kötüye gitti ki, işçiler paralarını alabilmek için şirket
yöneticilerini ve yerel yöneticileri kendi binalarına hapsetti.

Sağlık meseleleri

Bugün Vorkuta’daki 5 maden 8000 kadar işçi çalıştırıyor.
2007 yılında rapor edilen 114 iş hasarından 101’i bu
kömür madenlerinden kaynaklanıyordu.54 En çok görülen
hastalıklar endüstriyel donanım kullanmaktan, ağır fiziksel
çalışma koşullarından, fazla zorlanmış organ ve
sistemlerden kaynaklanıyor. 2008’de 30 bronşit vakası,
10 koklear sinir iltihabı, 5 toz rahatsızlığı, 2 pnömatik
çekiç kemiği rahatsızlığı ve iki akciğer kanseri vakası
görüldü.55

Rus madenciliğinin 
ilk ağızdan zararları
Ainiyatulla Tukhfatullin, iş yüzünden büyük sorunlar yaşamış
madencilerden biri.1949’da Tataristan’da Volga havzasında
bir köyde dünyaya geliyor. 1971’de ordudaki görevini
tamamladıktan sonar Vorkuta’ya geliyor ve Zapolyarnaya
madeni tarafından işe alınıyor. İlkel araçlarla ve –hastalıkların
beşiği olan- yerin 250–750 metre altında 34 yıl çalışıyor. 

Yaralanmalar

Yaralanmalar hayatının bir parçasıydı: “1970’lerin başında,
kayaları delmek için bile makinelerimiz yoktu. Kömürü
çekiç, balta ve küreklerle çıkarırdık. Elektrikli kazıcılar da
vardı. 32 kg olduğunu söylerlerdi. Kafatasımda çatlaklar
var. Size sağlık geçmişimi anlatmaya başlasam not
defteriniz hepsini yazmak için kısa kalır.” 56

Bize, 1987’de düşen bir kaya yüzünden geçirdiği bir
kazayı anlatıyor. Kırık bir köprücük kemiğiyle 2 ay boyunca
acılar içinde hastanede yatıyor. 2004 yılında, pnömatik
çekiç rahatsızlığı teşhisi konuluyor: “Titreyen ellerimi
görüyorsunuz-işte bu pnömatik çekiç rahatsızlığı” 57 diye
açıklıyor . 2005’de Ainiyatulla bir yeraltı kazasında
yaralanıyor. Düşerek sol dizinin bağlarının kopmasına
neden oluyor. Yedi ay hastanede kalmak suretiyle ciddi ve
acılı bir ameliyata ihtiyaç duyuyor. Bu maden işçisi
kariyerini bitiriyor ve şimdi sakatlık maaşıyla yaşıyor. 10bin
rublelik tazminatla birlikte her ay 7500 Ruble alıyor. Bu
sadece aylık 700 Dolar anlamına geliyor ve hayatını
geçindirmekte ancak yetiyor.
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Bakımsızlık 

Bugün, Ainiyatulla yaşamının bir kısmını her yıl beş kez
giderek tedavi olmak için gittiği mesleki patoloji merkezinde
geçiriyor. Her tedavi üç hafta sürüyor. Bize anlatıyor:
“Bazen oraya taksiyle gitmek zorunda kalıyorum. Ama çok
pahalı, bir gidiş 300 Ruble tutuyor.” 58

Daha da kötüsü, merkezin kamusal fonu kesildiği için
Ainiyatulla gibi insanlar artık geceleri burada kalamıyor. Fon
sorunun kaynağında Vorkuta’nın kronik bütçe açığı yatıyor.
Şehirde durum o kadar kötü ki merkezin tamamıyla
kapatılmasından bahsediliyor. 

“Bunu Nisan ayında duyduğumuzda kulaklarımıza
inanamadık. Burası bir maden şehri ve madencilerin
hastalıklarının tedavi edildiği bir yer olmayacak.” Diyor ve
ekliyor “Bunu yazın. Belki o zaman bir klinik kurmak için
yardım alabiliriz.” 59

Yazan: Ernest Mezak
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Fotoğraf Moskova’daki madenlerden
gelen kömür yüklü tren

Sağlık Riski 
Yeraltından kömür çıkarmak çetin, kirli ve tehlikeli bir
iştir. Kazara olan patlamalar ve ani maden göçükleri
dünyadaki maden işçilerinin karşı karşıya olduğu
tehlikelerden sadece ikisidir. 

Türkiye’de Zonguldak madenlerinde, TTK Genel
Müdürlüğü istatistik verilerinden alınan bilgiye göre, grizu
ve kömür patlaması, karbon monoksit zehirlenmesi,
metan gazı ve karbondioksit boğulmaları gibi kazalar
sonucu 1955–2006 yıllarındaki iş kazalarında 2 bin 670
işçi öldü, 319 bin 792 işçi yaralandı.

Bu yüksek riskli meslek çetrefilli koşullar altında uzun
saatler çalışmayı gerektirir. 

İşçiler, zehirli dumanlar, ağır metaller ve toz
parçacıklarına maruz kaldıkları için pek çok sağlık
sorunu yaşarlar. 

Pnömokonyoz (siyah ciğer hastalığı veya CWP olarak
bilinir), kömür madenlerindeki bir kariyerin sonucunda
oluşan ve en az bilinen hastalıktır. Yüzyıllar boyunca
madencilikle bağdaştırılmıştır. Bu hastalık kristalin
silika içeren toza sürekli maruz kalma sonucunda, bu
maddenin akciğere yerleşerek onu ağırlaştırmasıyla
oluşur. Hastalığın şiddeti değişse de, kroniktir, ilerler
ve çoğunlukla ölümcüldür.  Bazı semptomlar giderilse
de hastalığın tedavisi yoktur. Bu hastalığı taşıyan
kişiler solunum yetmezlikleri, amfizem ve öksürük,
kalp sorunları ve en son noktada solunum durması
yaşarlar. 60

Gelişmekte olan ülkelerde pnömokonyoz daha ağır bir
yüktür. Çin’de 600 bin kadar işçi bu hastalıktan
muzdarip ve bu rakam her yıl 70 bin civarında artış
gösteriyor.61 ABD’de federal madencilik yasasının
değişmesinden sonra bu hastalığın oranı düştü ancak
yine de her yıl 1200 kişi bu hastalık yüzünden hayatını
kaybediyor.62 Türkiye’de ise pnömokonyoz her yüz
işçiden 10 ile 15’i arasında görülüyor.63 Zonguldak’ta
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında
çalışan ve emekliye ayrılan işçilerden 2005 yılında
hastaneye müracaat eden 439 kişiden 421'inde bu
hastalık görüldü.64



Cilicap kömür santrali Mayıs
2006’da 600MW’lık iki ünitesiyle
çalışmaya başladı. Santral pek
çok köye yakın bir mesafede
bulunuyor.

Santralden kaynaklanan aralıksız
uğultu ve kirlilik Griya Kencana
Permai sakinlerinin evlerinden
uzaklaşmalarına neden oldu.

Santralin soğutma kulesi arka
planda çalışırken çocuklar
dışarıda oyun oynuyorlar. Bu
çocukların ortak bir özelliği var:
inatçı öksürük. Nedeni de
santralden kaynaklanan hava
kirliliği. 

Kömür santrali- kendini beğenmiş komşu

Endonezya

Araştırma Konusu
Kömür Yakma 
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Cilacap termik santrali Cava kıyı
bölgesinde kuruldu. Buradaki
yerel halkın %80’i geçimlerini
balıkçılıktan karşılıyor. Ancak
santral insanların balık avladığı
suları ciddi biçimde etkiledi ve
balıkçıların çoğu geçim
kaynaklarını kaybetti.

Jono 50 yaşında bir balıkçı.
Balığını termik santralin
yakınındaki sulardan yakalıyor.
Santral çalışmaya başladıktan
sonra balıkların %50 oranında
azaldığını gözlemledi.

48 yaşındaki Munjiah’a kronik
akciğer yetmezliği tanısı konuldu
ve zamanını evde geçiriyor. Çok
zayıf düştüğü için artık tarlasında
çalışamıyor. Köydeki pek çok
insan santral yüzünden solunum
hastalıkları çekiyor. 

2006’da Cilacap’ın canlı endüstri kenti iyimserlikle
doluydu. Başkan Susilo Bambang Yudhoyono bölgede
yeni bir kömür santralinin açıldığını duyurdu. Ama yerel
ekonominin gelişmesine yönelik başlangıçtaki umut,
Güneydoğu Cava kentine gerçek maliyetini göstermeye
başlayınca acı bir şoka dönüştü.
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Termik santralin başlangıçtaki amacı yerel ekonomik
gelişmeyi desteklemesiydi. Cilacap endüstriyel bölgesi bu
sayede 2000 hektar genişleyerek önceki kapladığı alanın
on katına çıkacaktı.65 Projenin ilk zamanlarında hükümet
bunu gururla izledi. Santral 600 MW’ la Java-Bali elektrik
şebekesini besleyecekti. Santral inşaatı istihdam yarattı ve
inşaat malzemeleri ticaretinde artış sağladı. Yerel halk da
inşaatın mühendislerine evlerini kiralayarak para kazandılar.

Sonra gerçekler yüzünü gösterdi. Kenti kara bir duman ve
toz kaplamaya başlamıştı.

Cilacap termik santralinin 
ilk ağızdan etkileri
Sağlık

Alia dört yaşında, anne babası ve iki büyük kardeşiyle
birlikte oturuyor. Terkedilmiş bir pirinç tarlası evleriyle 300
metre uzaktaki termik santral arasındaki tek saha. Termik
santralin açılışının ilk günlerinde Alia dışarıda arkadaşlarıyla
rahat rahat oynayabiliyordu. Tehlikenin tek küçük belirtisi
tüm çocukların yakalandıkları inatçı öksürüktü.    

Bu çok daha ciddi bir şeyin ilk işaretiydi. Yedi ay önce
Alia’ya bronşit teşhisi konuldu. Bir yıldan uzun bir süre
santralde çalışan babası da etkilenmişti. Baba, yüzünde
maske olmadan kömür kamyonlarından kömür boşaltıp
kurum ve is teneffüs etmişti. Şimdi akciğerinde lekeler var.

Bir diğer kurban ise 3 yaşındaki Safira. Yaşından daha geç
gelişme gösteriyor ve doğduğundan beri her ay en az bir kere
öksürük ve soğuk algınlığına yakalanıyor. Annesi Romirah’ın
kızını doktora götürecek parası yok. Safira’nın ulaşabildiği tek
ilaç ateş düşürücü tabletler ve öksürük şurubu.

Bölge doktoru Purwanto:

“ Yetersiz beslenme pek çok annenin çocuklarını
emzirememesiyle ve bebeklerin direncinin azalmasıyla
sonuçlanıyor. Santral çalışmaya başladığından beri
çocuklarda büyüklere oranla daha fazla solunum
enfeksiyonları gözlemledim.” 66

Purwanto çocukların termik santral yüzünden çektiklerine
oldukça aşina çünkü kendi çocuklarının ileri bronşit
olmasından sonar kendi kasabasını bırakıp komşu şehre
taşınmak zorunda kalmış.  

Hava kirliliği

Purwanto’nun aksine, 59 yaşındaki İmam Sarjono evinde
kalmış. Yüksek güvenlikli bir hapishanede gardiyan olarak

çalıştığı uzun bir meslek hayatından sonra emeklilik
ikramiyesiyle satın aldığı evini terk edememiş. Güzel
konumu, temiz havası ve şehir merkezinin karmaşasından
uzak olması nedeniyle satın aldığı ev, 200 alıcı olan bir
sitede bulunuyor.

Şimdi, Sarjono’nun evinin önüne ektiği orkide ve
yaseminleri kara is kaplıyor. Evin etrafındaki ağaçların
yapraklarını toz kaplamış. Pek çok insan santralden
saçılan kömür tozu ve gürültü nedeniyle evlerini terk
etmiş.“Evlerimizi temizleyebilmek için iki kat daha fazla su
parası ödüyoruz. Evi bir günde pek çok kez süpürmemize
rağmen toz gelip duruyor.” diyor Sarjono “Pek çok
komşum taşındı. Kim böyle bir hayata katlanabilir ki?” 67

İşlerini kaybedenler

Santralden kaynaklanan kirliliğin, topraklarından kazanç
sağlayan pek çok kişinin üzerinde yıkıcı etkisi oldu.
Civardaki iki köyün toplam 12 hektarlık verimli pirinç
tarlasını, santralin tuzlu ve atık suyu basınca topraklar
tamamıyla kaybedildi.  

Kaza, eski çiftçi Noto ve oğlunun topraklarını terk
etmesine neden olmuş. Şimdilerde, para kazanmak için
kum kazıp küçük bir kayıkla köylerine taşıyorlar. Sabah
6’da başlayıp 10 saat boyunca çalışarak küçük bir
kamyoneti doldurabiliyorlar. Noto’nun günlük kazancı asla
80.00 Rupi’yi geçmiyor. Günde sadece 8 Dolar. 68

Pek çok komşusuyla birlikte Noto’nun pirinç tarlasını
kaybettikten sonra hiç seçeneği yoktu. Aslında, Noto ve
oğlu şanslı olanlar arasında çünkü diğer komşularının
hiçbir işi yok. 
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Yerel bir ayaklanma
Hastalıklar, kirlilik ve hayat kalitesindeki çözülme santral
yakınındakilerin yaşamlarından çalıyor. 2005 yılında bir gece
mahalle santralden gelen yüksek bir ses tarafından
uyandırılıyor. Sakinler yakınlara bir uçağın düştüğünü
zannediyorlar.

“Ses her beş dakikada bir gidip geliyordu.
Konuşmalarımızı bile duyamıyorduk. Daha sonra, bu
gürültünün bacalarını temizleyen santralden geldiğini
duyduk.” diyor sitede yaşayan Sugriyatno. 69

Olay sitede ve çevrede bulunan üç köyün insanlarını bir
araya getiriyor ve santralden kaynaklanan pek çok sorunla
ilgili protesto başlatmalarına neden oluyor. Yerel
yöneticilerle santrale şikâyetlerini bildirmek için bir komite
kuruyorlar. 

Girişimin lideri Sugriyatno anlatıyor:

“Üç köy ve Griya Kencana Permai sitesinde termik santral
yüzünden oluşan zararın tazminatı için mücadele veriyoruz.
Şimdiden pek çok zarar verildi. Yine de, olumlu bir
çözümün bulunacağına dair umut besliyoruz.” 70

Sugriyatno santralin sahiplerinin mahvettikleri komşularına
hiçbir zaman sempati veya destek göstermediğinin de
altını çiziyor. Yerel halk geri adım atmayacak ama öyle
görünüyor ki kirleticiler de.

Yazan: Nabiha Shahab
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Fotoğraf Yaşamlarını balıkçılıktan
geçindirenler Endonezya’nın kömür

bağımlılığından ciddi biçimde
etkileniyor. Çoğu zaman kömür

taşıyan gemilerin avlama alanlarına
zincirlenmelerinden dolayı gün

boyunca balık tutamıyorlar.

Borneo’yu yakmak –
ormansızlaşma ve kömür
Kömür madenciliği nedeniyle ormansızlaşma
dünyanın ikinci büyük kömür ihracatçısı olan
Endonezya’da görülen büyük bir sorun.
Endonezya’da çıkarılan kömür gemilere yüklenerek
Japonya ve İtalya gibi pek çok ülkeye taşınıyor.
Endonezya’nın kömür madenciliği merkezi olan
Kalimantan’ın 21 milyar ton kömür rezervi olduğu
tahmin ediliyor. 2000 yılında üretilen 76 milyon ton
kömürün %852i Kalimantan’dan çıkarıldı.71 

Doğu Kalimantan’da maden şirketleri, bir yandan
toprağı kazarken diğer yandan geriye kalan
milyonlarca hektarlık yağmur ormanları altında yatan
kömür için ayrıcalık kazanmak üzere pazarlık
yapıyorlar. 2000–2007 dönemini gösteren
ormansızlaşma haritaları; imtiyaz kazanmış aktif
maden sahalarında ormanların nasıl kazındığını ve
maden kazıma aktivitelerin ne ölçüde yaygınlaştığını
gösteriyor.72

Japon Enerji Ekonomisi Enstitüsü tarafından yapılan
tahminlere göre Kalimantan’ın üretimi 2020’ye kadar
üç kat artabilir. Eğer bu artış gerçekleşirse, kömür
endüstrisi Borneo’daki ormansızlaşmanın öncüsü
haline gelecek.73



Pekin, Mentougou bölgesi.
Güney ve doğudaki giderek artan
mega kentlerin elektriğimi
karşılamak üzere kuzey ve
güneydeki madenlerden kömür
çıkarılıyor. Bu ulaştırma sistemi
üzerinde büyük bir baskı
oluşturuyor ve yol boyunca ciddi
bir çevresel kirliliğin oluşmasına
neden oluyor.

Parçalanma- Shanxi bölgesinde
Datong şehrinde bir Budist
heykeli kömür tozuyla kaplanmış.
Tüm yenileme çabalarına
rağmen, oymalar en küçük bir
dokunmayla parçalara ayrılıyor. 

Shanxi ve İç Moğolistan sınırında
bulunan bir kömür santrali
yakınında koyunlarıyla birlikte bir
çoban. Shanxi Bölgesi, ulusal
kömür rezervlerinin üçte birini
barındırıyor ve Çin’in en büyük
maden sahası.   

Shanxi’ye bir yolculuk

Çin

Araştırma Konusu
Kömür Yakma
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Bitkiler kömür ulaşım yolları
boyunca tozla boğuluyorlar. Her
yıl 60 milyon ton kömür tozunun
kamyonlardan uçarak yol
kenarlarına taşındığı tahmin
ediliyor.

İç karartıcı bir gelecek-
Xiaoyi’nin kömür bağımlılığı
büyük sorunlarla sonuçlanıyor:
homojen bir sanayi yapısı,
giderek artan işsizlik, ağır kirlilik
ve dikkatsiz ve dizginsiz
ekonomik büyüme üzerinde hiç
bitmeyen tartışmalar. 

Hanjiashan Köyü’nde kömür
madeni, kok fabrikası ve bir
termik santral köy ve
çevresindeki hayatı büyük oranda
etkiliyor. Yıllar geçtikçe, su-
yoğun işlemler ırmağı ve kuyuları
kuruttu; bu ve ağır kirlilik tarımsal
üretimin ciddi oranda düşmesine
neden oldu.

Çin’in kalbinde bulunan Shanxi Bölgesi ulusal rezervlerin üçte birini
barındırarak ülkenin en büyük kömür üreticisi oluyor.74 Her gün, hiç
durmadan süren bir kamyon akıntısı ekonominin kalbi olan Çin’in
fabrikalarını çalışır halde tutmak için “siyah altını” taşıyor. Kömüre olan
bu bağımlılık tabii ki karşılıksız değil. Shanxi Bölgesine yapılan bir
yolculuk kömürün ardında bıraktığı izi açığa çıkarıyor.
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Değişen bir kent- 1980lerde
Shanxi Bölgesindeki Linfen
“Çiçek ve meyvelerin şehri”
olarak bilinirdi. Bugün kirli
havasıyla nam saldı. 2003’de
Linfen en kirli şehirler arasında
ilk sırada yer alıyordu. 

Kok fabrikası olabilecek en kötü
komşudur. Fabrika gece gündüz
gürültü yapmakla kalmıyor, kirlilik
ve duman insanları boğarken
ürünleri de öldürüyor.  

Devasa kömür yatırımları Çin’e
ekonomik refah getirdi. Ancak
kömüre olan bağımlılığın bir
kefaleti de var.

Araştırma Konusu
Kömür Yakma

40



41

Greenpeace Kömürün 
Gerçek Maliyeti
Dünyanın en kirli yakıtı
yüzünden insanlar ve
gezegen neler ödemek
zorunda kalıyor?

Bölüm
Üç

Çin büyük bir enerji üreticisi
ve tüketicisi. Enerjimizin
büyük bir kısmı kömürden
türetiliyor. Çin kirliliği ve
salımlarını azaltmak için
üzerine düşen sorumluluğu
almak zorunda.*

* Wen Jiabao, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı. Enerji verimliliği ve emisyon azaltımı
üzerine televizyon konuşması, 27 Nisan 2007



Datong- Kömür Başkenti
History on the brink of destruction

Yıkımın eşiğindeki Datong, kömürden hem faydalanıp hem
de zarar gören şehirlerden biri.Yüksek kaliteli devasa
kömür rezervleri bölgeye ekonomik refah getirirken aynı
zamanda düşüşüne de neden oluyor. Büyük ölçekli kömür
madenciliği madenler bir kez tükenmeye başladı mı
beraberinde işsizliği de getiriyor. Kömür aynı zamanda
bölgenin kültürel mirasını tehdit ediyor. Kömür yakmadan
kaynaklanan hava kirliliği, UNESCO’nun dünya mirası
olarak ilan ettiği antik Yungang mağaralarına geri dönüşü
olmayan zararlar veriyor. 75

Yungang Mağaraları 1500 yıllık tarihi olan arkeolojik bir
alan. Buradaki Budist mağara oymaları ve süslemeler
paha biçilemez. 1998’e kadar mağaraların bulunduğu
yerden 350 metre uzaklıkta kömür kamyonlarının geçtiği
109 numaralı otoyol bulunuyordu. Kömürü gemilere
yüklemek üzere günde 16 bin kamyon bu yolu
kullanıyordu. 76 Bu kamyonlardan saçılan toz mağara
heykellerinin üzerine yavaş yavaş birikecek ve zamanla
asitli bir toz tabakası oluşturacaktı. Heykellerin kumtaşını
bir arada tutan kalsiyum asidik ortamlarda aşındığı için
mağaralar üzerindeki zarar ağır oldu. Şimdi, mağara
süslemeleri ve heykellerin yüzeyi en ufak bir dokunmayla
parçalara ayırılıyor. 

Yungang Mağaraları Araştırma Ensititüsü’nün Başkanı Dr
Huang Jizhong, bölgede 20 yıldan uzun bir süredir
çalışıyor ve mağaraların korunması için mücadele veriyor.
Böylesi değerli ve hazine niteliğindeki sanatın şehrin
endüstriyel kirliliğine kurban edilmesinden son derece
üzgün. Pekçok işlemeyi kalın bir kül tabakası kaplamış ve
insanlar sıkça Ensitü’ye neden yenileme yapmadıklarını
soruyorlar. Dr. Huang buna şöyle cevap veriyor: “Yüzey
üzerindeki kömür külünün kumtaşı üzerinde aşırı bir etkisi
oluyor. En narin temizleme yöntemlerini bile kullansak bile
heykeller üzerindeki etkiyi yok edemiyoruz.
Yapabileceğimiz tek şey bu kültürel mirasın hayatını
uzatabilmek için olumsuz etkiyi ortadan nasıl
kaldırabileceğimiz üzerine düşünmek.” 77

Xiaoyi- “gri dağlar, kara su ve 
sarı duman” kenti 
Kirli su

Xiaoyi kenti,  Shanxi Bölgesi’nin en çok kömür üreten 10
sahasından birinde bulunuyor. 78 Ancak kömür
madenciliği, kömür işleme tesisleri ve santralleriyle kent
sakinlerinin sağlığı ve çevresi yıpranmış durumda. Kente
girerken, kömür santrallerinin bacaları görünür oluyor. Bu
yüksek bacalar kentin üzerine kirli bulutlarını püskürtüyor.
Tüm yol boyunca bölgede bu santralden kaynaklanan
yara izleri belli oluyor: sarı-siyah bir dere, etrafta kömür
çamuru yığınları. Yerel çobanlar bu çamurların üzerinde
koyunlarını gezdiriyor.

Bir çoban öfke ve çaresizliğini şöyle anlatıyor: 

“Bu santral yüzünden su her zaman böyle, kirli ve kara. Ne
kadar kirlilik olduğunu söyleyemem ama bu suyla bir yeri
sulasanız hiçbir ürün kalmaz. Kaybımız çok büyük.
Santralin kirli suyu olduğu için, koyunların bu suyu
içmemesi için uğraşıyorum. Bunu içerlerse hastalanırlar.
Ben köydeki yer altı suyunu içiyorum, koyunlar da.” 79

Köyün kuyu suyu henüz kirlilikten etkilenmemiş olsa da,
köy şu anda su sıkıntısı çekiyor. “Bu suyumuzu çeken
termik santralin suçu. Köyümüzün altında bir sürü
suyumuz vardı. Şimdi ise çok az var.” 80 Yolun kenarında
biriken kara çamuru sorduğumuzda adam bize bunun
santralin bacasından çıkan kömür külü olduğunu
söylüyor. “Burada her şey kapkara..Bacalardan çıkan kül
ve gaz beni öyle boğuyor ki zorla hayatta kalıyorum.” 81

Adam o kadar kızgın ve sinirli ki devam edemeyip alnını
omzunun üstündeki bir havluyla siliyor. Yanındaki koyunlar
da çobanlarının kızgınlığını anlamış ve pekiştirmek ister
gibi melemeye başlıyorlar.
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Linfen- Artık “ çiçek ve 
meyvelerin şehri” değil
Azalan tarım

Shanxi Bölgesinin güneybatısında bulunan Linfen, bugün
her şeyinden çok aşırı hava kirliliğiyle biliniyor. Çin Devleti
Çevresel Koruma Ajansı’na göre, Linfen ülkedeki en kötü
hava kirliliğine sahip olan şehir.82 Bir zamanlar kente
ekonomik avantaj sağlayan sınırsız kömür rezervleri,
1980’lerde küçüklü büyüklü kok kömürü ve demir-çelik
fabrikalarının açılmasına neden oldu. Şimdiyse şehri bir
baca ormanı kaplamış. Bu bacalardan yayılan kirlilik
çiftçileri ağır biçimde etkiliyor.   

Bay Shi, Bayan Chang ve 4 yaşındaki torunları Shi
Gaoxiong küçük bir dağ evinde yaşıyorlar. Ama, şehrin
kok kömürü santraline sadece bir duvar uzaklıktalar.
Burada hayat hiç de kolay değil.

“Kok santrali gece gündüz gürültü yapıyor. Ama yapılacak
hiçbir şey yok. Kapıdan dışarıya çıktığında her şeyi tozla
kaplanmış buluyorsunuz. Ne ürünler ne de meyve eskisi
gibi yetişiyor. Eskiden 1000 yin (500 kg.) mısır kaldırırdık,
şimdi ise 700 ya da 800; patates üretimimiz 500 yin’di
(250 kg) şimdi sadece 150 ya da 200. Duman öylesine
keskin ki köydeki herkes sersemlemiş durumda,
boğazımız yanıyor ve öksürüyoruz. Sabah erken
kalktığımızda, duvar ve yolun olduğu gibi kapkara
kaplandığını görüyoruz. Eğer dışarı çıkıp kısa bir yürüyüş
yaparsanız tüm vücudunuz simsiyah oluyor” 83

Pek başka şansları olmadan kirli bir diyarda yaşamaya
çalışıyorlar. Bu köylüler ve bunlar gibi milyonlarcası Çin’de
kömürün gölgesi altında yaşıyor.

Shanxi Bölgesi’ne kısa bir bakış kömürün Çin üzerindeki
gerçek maliyetini ortaya çıkarıyor. Her ne kadar endüstri
kömürden kar sağlayıp gelişse de, en çok darbe alanlar
kömür kaynaklı kalkınmanın karanlık yüzüyle boğuşmak
zorunda kalıyor.

Yazanlar: Iris Cheng and Meng Wei
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Fotoğraf Çin’in kömür rezervleri
çok yüksek. Ülke enerjisinin

%70’ini bu yakıttan karşılıyor.

Parça parça kirlilik
ABD’de hava kirliliğinin her yıl 30.000 kişinin ölümüne
neden olduğu düşünülüyor . Hindistan’da 2001
yılında yapılan bir araştırma, 20 büyük şehirden
14’ünün hükümetin ‘tehlikeli’ adlettiği seviyede kirli
hava teneffüs ettiğini ortaya çıkardı. Çin’de solunum
yolu hastalıkları yetişkin ölümlerinin ikinci en büyük
nedeni- ölen her 100 Çinli’den yaklaşık 14’ü.85

Bunun en büyük sebeplerinden biri kömür- ya da
kömür yakmadan kaynaklanan diğer parçacıklar.
Parçacık kirliliği ya da diğer adıyla is kömür yakmanın
kötü yan ürünlerinden bir tanesi. Doğrudan doğruya
bacalardan çıkabiliyor ya da kükürt dioksit gibi
kirleticilerin havayla temasıyla oluşabiliyor.
Parçacıkların çapı insan saçından 40 kat daha
küçüktür ve sülfat, nitrat, amonyum, sodyum klorit,
karbon ve mineral tozu içerirler.86 Paçacık maddeler
çok tehlikelidir çünkü akciğerlerin en derin hücrelerine
kadar solunabilir ve doğrudan doğruya kana
karışabilirler. Kalp krizi, felç, akciğer hastalıkları,
kardiyovasküler rahatsızlıklar ve hatta bebek ölümleri
oranında artışa neden olurlar.87

Parçacık maddeler çevre üzerinde de zararlıdır. Sis ve
görüntü meselelerinin yanı sıra bu maddelerin asidi
topraktaki değerli besinlerin yokolmasına, suyun
kirlenmesine, ormanlarla tarim ürünlerinin zarar
görmesine neden olur.



Mae Moh kömür santrali 1978’de
75 MW’lık bir üniteyle çalışmaya
başladı ve 1996’da toplam 2625
MW’lık 13 üniteye ulaştı. Bu
santral atmosfere her yıl 7 milyon
ton karbondioksit bırakıyor. 

Mae Moh santralinden yayılan
kükürt dioksit kirliliği bitkileri
yakıp tarımsal ürün miktarını
azaltıyor. Bu çiftçi yıllar içinde
ananas üretiminde ciddi bir
düşüşe tanık olmuş. 

Lychee meyvesi ağacının
yapraklarına yakından bakınca
asit yağmurunun zararlı etkileri
açıkça görülüyor. Asit yağmurları
Mae Moh termik santrali
yüzünden oluşuyor.

Kükürt Dioksitin İnsan Maliyeti

Tayland

Araştırma Konusu
Kömür Yakma
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Mae Moh Termik Santralinde bir
işçi duvardaki tabloyu işaret
ediyor. Santralden kaynaklanan
hava kirliliğinin artık sorun
olmadığını iddia ediyor.

Mae Moh Semtinin hastanesinde
santral kirliliğinin kurbanları
tedavi ediliyor. Solunum
sorunlarından yatan insanların
sayısı rekor düzeyde ve pek çok
köylünün hala ilaç alacak parası
yok.

Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı teşhisi konulan
Panyaraew adlı hasta günlerini
hastanede geçiriyor. Burada,
anormal sayıda köylü solunum
sistemi kaynaklı rahatsızlıklara
bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Güneydoğu Asya’nın en büyük kömürlü termik santrali,
Kuzey Tayland’ın gözlerden uzak dağlarında saklanmıştır.
Ülkenin en büyük açık madeni tarafından beslenir. Santralin
13 ünitesi ve 2625 MW kurulu gücü vardır. Buna açıldığı ilk
günden bu yana artan kirlilik ve ölüm rekoru da eşlik eder.
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Ölümcül bir başlangıç

3 Ekim 1992’de Tayland Elektrik Üretim Müdürlüğü (EGAT)
hiçbir kükürt dioksit kontrol mekanizması olmadan Mae
Moh santralinin ilk 11 ünitesini çalıştırmaya başladı.88

Hemen ardından santral yüzünden ortaya çıkan kükürt
dioksit, Mae Moh’nun atmosferinde hava ve suyla
karışarak bir hayli yüksek toksik madde içeren asit
yağmurları oluşturmaya başladı. Yağmur suyundaki sülfat
oranı uluslararası standartların %50 üzerine çıktı.89

Birkaç gün içerisinde, santralin 7 km.’lik çapı boyunca 40
ayrı köyden binden fazla insan hastalandı. Kükürt dioksite
maruz kalan halkta ilk belirtiler kendini solunum zorlukları,
bulantı, baş dönmesi,  gözlerde ve solunum borusunda
iltihaplanma şeklinde gösterdi.90 İki ay içerisinde, santral
yakınındaki pirinç tarlalarının yarısından fazlası da asit
yağmurlarıyla zarar görmüştü. Bölgedeki hayvanlar ölmeye
başlamış, en az 42 bin insan solunum sorunları çekmeye
başlamıştı. 

Bu felaket başlangıçtan sonra, santral kükürdü
engellemek için birtakım cihazlar yerleştirdi. Yine de, bu
cihazlar bozulduğunda veya bakım için kapatıldığında
dahi EGAT santrali çalıştırmaya devam etti. Nihayetinde,
kirlilik sorunları 1996’da Mae Moh vadisinde 6 kişinin kan
zehirlenmesi nedeniyle ölümüne neden olacak şekilde
devam etti.91 Felaket 1998’de SO2 kirliliği vadide sıkışıp
kalınca kendini tekrar gösterdi. Zehirli bulutlar, bitkileri ve
ekinleri bir gecede mahvederlerken yüzlerce kişiyi de
hastalandırdı.92 EGAT tarafından oluşturulan denetim
kliniklerini o yılın ilk yarısında 8200 kişi ziyaret etti,
bunların 3500’ü solunum hastalıkları nedeniyle gelmişti.  

Gelişme var mı?

Santralin sahipleri yaptıklarını temizlediklerini iddia
ediyorlar. Konuyla ilgili soru sorulduğunda şirket mühendisi
Khun Ponlit Sesth-Kamnerd bize haritadan yanıp
sönmekte olan kırmızı LED göstergelerini işaret ediyor ve
“Hepsi sıfırı gösteriyor. Görüyorsunuz ki artık hava kirliliği
sorunu yok” diyor. 92

Bu hiç de doğru değil. Örneğin, santral hala bir saatte 7
ton kükürt dioksit kusuyor. Greenpeace Araştırma
Laboratuarı tarafından 2002’de yapılan bir araştırmaya
göre, Mae Moh termik santrali her yıl 4 milyon ton uçucu
kül, 39 ton da cıva üretiyor. Santral sahasından alınan
uçucu kül örneklerinde kirliliğe maruz kalmamış topraklara
oranla 14 kat daha fazla cıva ve arsenik saptandı.94

2003’de, devletin Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikaları ve

Planlama Ofisi santralin ve madenin yakınlarındaki su
kaynaklarında kritik düzeyde toksik ağır metaller
saptadı.95

İlk ağızdan Mae Moh

Mae Moh santralinin verdiği zararı anlamak için komşu
köylere ve hastanelere kısa bir ziyaret yetiyor. Bir köyde,
70 yaşındaki Khun Siributr Wongchana akut solunum
sorunlarının tedavisi için nesi var nesi yoksa ve hatta evinin
yarısını satmış. Her birkaç saatte bir, ciğerlerini yakan
astım tahrişini rahatlatabilmek için plastik solunum aldırma
cihazına bağlanıyor. Bir albüm çıkarıp ya hasta ya da
çoktan hayatını kaybetmiş olan hemşerilerinin fotoğraflarını
gösteriyor.

Mae Moh’nun yerel hastanesinde diğer iki hasta oksijen
tüplerine bağlanmışlar. Hastanenin yöneticisi Khun Prasert
Kijsuwanaratana sağlık sorunlarıyla santral arasındaki ilişki
sorulduğunda gülümsemekle yetiniyor. “Hastane
koğuşlarında dilerseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Ama bu
konu hakkında konuşmaya yetkim yok.” 96

Tahminlere göre, 300 kadar köylü doğrudan doğruya
santralden kaynaklanan kirlilik neticesinde hayatını
kaybetti. Ve binlerce kişi solunum sorunlarından çekiyor.
2000 yılında yürütülen bilimsel bir araştırmaya göre kükürt
kontrol cihazları yerleştirildikten sonra bile Mae Moh
yakınlarında yaşayan halk normale oranla üç kat daha
fazla kronik öksürük sorunları yaşıyor.97 Bugüne kadar 30
bin kişinin evini terk etmiş olmasına karşılık kalanlar hala
kendi tarım alanlarında asit yağmuru gerçeğiyle birlikte
yaşıyor.
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Genel Görünüm
Ruhsal ve fiziksel sağlığın zarar görmesi, sağlık
harcamaları, toprak ve ürünlere verilen zararlar nedeniyle
Mae Moh termik santralinin yakınındaki topluluklar, yıllar
içinde EGAT’ya pek çok tazminat davası açtılar.

Mayıs 2004’de Tayland Bölge Mahkemesi santralden
kaynaklanan kükürt salımlarının yol açtığı tarımsal kayıplar
nedeniyle köylülere 5,7 milyon Baht (142.500 $) tazminat
ödenmesini kararlaştırdı. Etkilenen insan sayısı ve sağlık
harcamalarına gücü yetmeyen insanlar göz önüne
alındığında bu küçük bir zaferdir. 

Köylüler, buna ek olarak 2006’da Enerji Bakanı bölgeye
her yıl sağlık sorunlarının tedavisi için 300 milyon Baht
(87.100 $) ödenek yapacağını açıklayınca daha büyük bir
zafer kazandıklarını düşündüler.98 2 yıl geçmiş olmasına
karşılık, köylüler hiçbir ödenek görmediler.   Hükümetin
sözünü tutup tutmayacağını yalnızca zaman gösterecek.

On yıllar süren mücadele, sayısız protesto ve acıdan sonra,
Mae Moh Hasta Hakları Ağı küçük bir zaferi garanti altına
aldılar. Santralden etkilenenleri yerleştirmek için yaklaşık 34
hektarlık bir arazi ve yerel yönetim fonu. Şimdi santralin
ölüm sahası olarak tabir edilen 5 kilometrelik çapının
dışında köylülerin yeniden hayatlarını kurmaları için ekolojik
bir topluluk kurmayı planlıyorlar. 

Umut edilen sonuç: Mae Moh’nun gölgesinden kurtulan
köylülerin güçlerini ve morallerini yeniden kazanmaları ve
santrale karşı mücadeleyi sürdürmeye yardım etmeleri.99

Mae Moh: Kömür Öldürür, Greenpeace Güneydoğu
Asya, Mayıs 2006 raporundan adapte edilmiştir.
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Fotoğraf Güneydoğu Asya’nın en
büyük linyit kullanan termik santrali Mae
Moh’ya giden yol.  Tayland’ın çevrecileri

santrali, bir an önce vazgeçilmesi ve
temiz yenilenebilir kaynaklarla

değiştirilmesi gereken kirli enerji
teknolojisinin bir örneği olarak görüyorlar. 

Puslu Ufuklar
Kömürlü termik santraller, kükürt dioksit ve nitrojen
oksit gibi zehirli gazların en büyük kaynağıdır. Bunlar
asit yağmurlarına ve zemin seviyesinde ozon (smog
ya da kirli hava) oluşumuna neden olurlar. Asit
yağmurları, bu gazların atmosferde su, oksijen ve
diğer kimyasalların sülfürik asit ve nitrik asitle etkileşimi
sonucunda oluşur.

Smog ise nitrojen oksidin havada veya günışığında
çeşitli kimyasallarla etkileşimi ile meydana gelir. Kurum
gibi smog da tüm ekosistemi çökertecek, bitki ve
ağaçlara zarar verecek şekilde zarar verir. Sonuç
olarak, bu bitki ve ağaçlar aşırı hava ve hastalıklara
karşı daha hassas hale gelirler. Ayrıca, insanlarda
astım, akciğer sorunları ve bebek ölümleri riskinde
artış gibi geniş ölçekte belirtilere neden olur.100

Türkiye’de bunun en bilinen örneği Yatağan Termik
Santrali’dir. Türk Tabipler Birliği’nin 2000 yılında
yürüttüğü araştırmaya göre, verilerin hastaneler
tarafından yeterince detaylı tutulamamasına karşılık,
Yatağan’da solunum hastalıkları nedeniyle hastaneye
yatma sayısı Muğla merkezine oranla iki kattan daha
fazladır.101

Asit yağmurlarının çevresel etkileri şimdiye kadar
oldukça iyi belgelenmiştir. Bunun nedeni dünyada ve
özellikle İskandinavya’daki pek çok ormana verdiği
zararın şok edici biçimde gözle görünür olmasından
kaynaklanır. 

Sıvı gaz temizleyici cihazlar gibi bacalardan gelen
kirliliği kontrol altına alan teknikler geliştirilse de kömür
hala termik santraller nedeniyle meydana gelen kükürt
salımlarının en büyük kaynağıdır.    

2004 yılında ABD’deki santrallerden havaya
gönderilen 10,3 milyon ton SO2’nin %95’i, 3,9 milyon
ton NOx’in ise %90’ı kömürden kaynaklanmıştır.102

Asit yağmuru, smog ve diğer gazlar nedeniyle oluşan
zararın maliyeti devasa düzeydedir ve kömürün
gerçek maliyetinde büyük bir kalemi teşkil ederler.



Tecrübeli çevre aktivisti
Matthews Hlabane asit maden
drenajı (AMD) sularının bu havuza
nasıl dolduğunu anlatıyor. 2
kilometre ötede yaşayan Maguqa
yerlilerinin çocukları sıcak
oldukları için bu havuzlarda
yıkanmaya geliyorlar. Ama bu
sıcak havuzlar uğursuz bir
gerçeği saklıyorlar.  Su, terk
edilen madenlerdeki kömür
yangınları nedeniyle ısınıyor. Bu
yangınların pek çoğu 1940’dan
beri sürüyor.

AMD tepelerden akarak
Brugspruit akıntısına karışıyor.
Kirlenmiş akıntı daha sonra
Olifants nehrine ve en sonunda
Loskop Barajı’na akıyor. Barajda
kömür madenlerinden gelen kirli
suya bağlı olarak büyük ölçekte
balık, timsah ve kaplumbağa
ölümlerine rastlanıyor.

Madenlerden süzülen su, sülfat
tuzları, ağır metaller, benzen ve
tolüen gibi kanserojen maddeler
içeriyor. AMD’de bulunan tuz
buharlaşma sonucunda etkilenen
bölgeleri burada görüldüğü gibi
beyaz ve kalın bir tabakayla
kaplıyor.

Eski kömür madenleri- tükenmiş ama unutulamayan

Güney Afrika

Araştırma Konusu
Kömürün mirası
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Adelphi Magatha ve Tebogo
Letsulo AMD’den kaynaklı beyaz
tuz tortusu oluşmuş bir
arazideler. Tortunun gerçekte ne
olduğunu bilmiyorlar. Sadece
tuzlu bir tadı olduğunu ve rüzgâr
estiğinde gözlerini yaktığını
biliyorlar.

Bu açık yeşil-mavi rengindeki su,
Olifants Nehri’ne ve en sonunda
Loskop Barajı’na akıyor. Kömür
yataklarından gelen AMD
karışımını ve yerel belediyenin
doğru düzgün çalışmayan lağım
suyunu içeriyor.  

AMD içeren göller okaliptüs
ağaçlarının arasında gizlenmiş.
Yerel bir rehbere göre, 15
kilometrelik bir alana uzanan bu
havuzların tamamı ancak havadan
bakılında görülebiliyor.

Güney Afrika dünyanın 6. büyük kömür üreticisi ve
7. sıradaki tüketicisi.103 Derinlerde olmayan kömür
damarları ve ucuz işçilik nedeniyle kömür
madenleri ülkenin her bir yanına dağılmış. Ancak,
maden bir kere miadını doldurdu mu, gizli bir
maliyet daha açığa çıkıyor.
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‘Güney Afrika dünyanın 6.
büyük kömür üreticisi ve 7.
sıradaki tüketicisi.* 2006
yılında, Güney Afrika kömür
ihracatının %80’i,
Avrupa’daki termik
santrallere yapıldı.’**

* www.eia.doe.gov/emeu/cabs/South_Africa/pdf.pdf. 2007 üretim rakamları 269.365 milyon tok üretim ve 194.611 milyon
ton net tüketim. 

** Bkz. www.platts.com/Coal/highlights/2006/coalp_ee_091106.xml, 10 Ekim 2008.



Kirli su demir oksit nedeniyle sarı
turuncu arası bir renge dönüyor.
Madenciler tarafından sarı tortu
bırakması nedeniyle demir oksite
“sarı oğlan” adı verilir. Bu su
yüksek derecede asitli. Üzerinde
aktığı tabakalardan ağır metalleri
söküp içine alıyor. 

AMD Brugspruit Vadisi’nde
işletilmekte olan açık maden
ocağından akan AMD. Bölge
sakinlerine göre, madene izinli
değil dolayısıyla da yasadışı.
AMD, bir de bozuk kanalizasyon
suyuyla karışınca Güney
Afrika’nın zaten sınırlı olan su
kaynaklarına büyük bir tehdit
oluşturuyor. 

Maguqa kasabasından küçük bir
çocuk kokan suda oynuyor. Anne
babası akıntının tehlikeli
olduğunu söylüyor. Çocuklar
kıyafetlerini kuru tutmak için
suyun üzerinden çıplak olarak
atlıyorlar. Böylece küçük
maceralarını ailelerinden gizli
tutabiliyorlar. 
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Güney Afrika’da yüzün üzerinde kullanılıp terkedilmiş
kömür madeni bulunuyor. Her biri çevre için patlamaya
hazır bir bomba gibi. Bunun nedeni AMD yani, ihtiva ettiği
sülfat tuzu, ağır metaller ve benzen ya da tolüen gibi
kanserojen maddelerle birlikte madenlerden süzülen su.
AMD doğal yaşamı zarar veriyor ve çeşitli hastalıkların
yayılmasına neden oluyor. Su işleri ve Ormancılık
Departmanı’na göre bozuk kanalizasyonla birlikte AMD,
Güney Afrika’nın sınırlı su kaynaklarına yönelik en büyük
tehdit haline geliyor (Bkz. Kömürün yan etkileri).104

Tanıklıklarla kullanılmış 
madenlerin etkisi
Bu etkileri en şok edici nitelikte yaşayan yerlerden biri
Emalahlei.105 Anlamı “kömür mekânı”. Bu nedenle bölgede
22 kömür ocağı (ayrıca çelik, vanadyum ve manganez
işletmeleri) bulunması pek de şaşırtıcı değil. 

Transvaal ve Delagoa Bay (T&DB) madeni bölgede
terkedilmiş en büyük madenlerden sahalarından biri. 1896
yılında açılmış ve 1953’de sahipsiz bir şekilde terkedilmiş.
Dolayısıyla kirliliğin hesabını soracak kimse yok.

Sağlık sorunları

Emalahleni halkının en hassas olanları arasında
Maguqa’daki Neyerere Sokağı’nda yaşayan çocuklar
bulunuyor. Futbol sahaları, küçük bir akıntının yanı
başındaki bir deltacığın üzerinde bulunuyor. Akıntı,
belediye tarafından işlenmemiş kanalizasyon suyu ile dolu
olduğu için kirli ve tehlikeli.106

Geçen yaz, su seviyesindeki bir artış futbol sahalarının
üzerinde beyaz tuzun birikmesine neden olmuş.107 Tuz
etraftaki madenlerin taşıdığı AMD nedeniyle oluşuyor. Tuz
gözlerini yakmaya başlayınca futbol sahalarını taşımak
zorunda kalmışlar. 

Futbol oynamadıkları zamanlarda Maguqa’nın çocukları, 2
kilometre uzaklıktaki sıcak havuzlarda yüzüyorlar. Sıcak
havuzlar çevredeki terkedilmiş madenlerde 1940’lardan bu
yana sönmemiş olan kömür yangınları nedeniyle oluşuyor.
Ve madenlerden gelen tehlikeli sıcak su bu havuzlarda
toplanıyor. Havuzların etrafında hiçbir güvenlik önlemi veya
uyarı levhası yok. Oysa bırakın içinde yüzmeyi, bu sular
sulamada bile kullanılamayacak kadar zehirli. 108

Kirletilmiş su kaynakları

2006 ve 2007’de, Emalahleni’nin 60 km. akış yönünde
olan Loskop Barajı civarında üç ayrı olay meydana geldi. Sı
kaynaklarına karışan AMD bir anda binlerce balık, timsah
ve kaplumbağa’nın ölümüne neden oldu. Irmak boyunca
taşındığı için tarlalara da zarar verdi ve civardaki
toplulukların kullandığı içme suyunu zehirledi.

Pretoria Üniversitesi’nde akademisyen ve veteriner olan Dr
Jan Myburgh bu durumu “ekolojik bir felaket” olarak
nitelendirdi.109 Daha da kötüsü, AMD’nin doğası gereği
verilen zarar uzun dönemlidir çünkü bir kere maden su
kaynağında bir gedik açarsa yeraltı kayaları oksijen ve
yağmur suyuna maruz kalırlar. Bu durum kimyasal
tepkimeye neden olur ve AMD’de bulunan toksik
maddelerin açığa çıkmasına neden olur.

Irmak boyunda ilerledikçe, 10 kilometreden daha fazla bir
alanda AMD barajları bulunuyor. Erimiş demir nedeniyle su
kırmızı ve altın rengini almış. Manzaranın uzandığı her
yerde bir AMD sızıntısı bulabiliyorsunuz. Torağı kurutmuş
ve dokunduğu bitki örtüsünün tamamını öldürmüş.
Brugspruit Nehrine ilk bakışta etrafa kar yağdığını
sanıyorsunuz, oysa gerçek neden AMD kaynaklı beyaz tuz
birikintileri. 

Deneyimli çevreci Matthews Hlabane “Burası dünya
üzerindeki cehennemdir.” diyor. “Toprak yanıyor ve tuzla
yüklü, hava tehlikeli. Ve bu durumun düzeltilmesine yönelik
hiçbir çaba da yok.”110

Yaklaşık 10 yıl önce yerel topluluktan çevrecilerin seslerini
yükseltmesiyle bir hareket başlamış. Böyle bile olsa
Matthew’un söylediğine göre “Sesimizi yükseltmeyi bırakır
bırakmaz, ilgi de ölüyor.” 

Mesele, hiçbir zaman çözümlenemeyecek gibi görünüyor.
Sadece Emalahleni’de bırakın nehrin kirlenmesini,
kanalizasyon sistemi bile bozuk. Bir yukarıda bulunan
Brugspruit’deki arıtma tesisi 10 yıllık ama büyük bir tadilat
nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir çalışmıyor.111 Ancak
başka sorunları da var: elektrik kablolarının çalınması,
eleman bulunamaması, endüstriyel atık sular ve
işlenmemiş kanalizasyon akıntıları.
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Hava kirliliği

Emalahleni,  terkedilmiş madenlerdeki kömür
yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin tüm bölgeyi
sardığı Mpumalanga eyaletinde bulunuyor. Hiçbir kuruluş
şimdiye kadar maliyetleri hesaplamamış ama bölge sağlığı
bozuldukça gerçeğin farkına varılıyor. Eyaletin resmi
yetkilileri “ 5 yaşın altındaki çocuklarda kış aylarında
görülen solunum yolu enfeksiyonlarında kesin bir artış”
gözlemliyorlar.112

Kasım 2007’de Güney Afrika hükümeti Mpumalanga’nın
300 bin kilometrekare’den daha büyük bir alanını “öncelikli
ulusal kirlilik alanı” ilan etti.113 Civardaki ölçümler
sonucunda kirliliğin eski Doğu Almanya’da olduğundan
daha da kötü olduğu sonucuna varıldı.114

Genel görünüm
Güney Afrika iklim değişikliğinin üstesinden gelme
iddiasıyla temiz kömür gibi kanıtlanmamış; nükleer gibi
pahalı teknolojilere meylederken aynı zamanda 2050 yılına
kadar elektrik üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor.
Kömür kaynaklı elektrik üretimi ve madencilik yayılıyor.
Ancak bu büyük atılımın gerisinde, terkedilmiş
madenlerden yayılan kirlilik bir öncelik olarak görülmüyor.

Maden ve Enerji Departmanı’na (DME) danışmanlık yapan
Geosciences Konseyi, acil müdahale gerektiren 6 binden
fazla sahipsiz maden listelemiş.115 T&DB madeni bu
listenin başında ve temizlenmesi için 100 milyon Rand’a
(10.7 milyon $) ihtiyaç duyuluyor. Toplamda 30-100 milyar
Rand tutarında olan tüm madenlerin temizlik maliyetleri
içinde bu oldukça küçük bir miktara denk düşüyor. 

Açıkça görüldüğü gibi, finansal maliyet çok büyük. Anglo
Coal ve BHP Billiton gibi bazı maden sahipleri kendi
AMD’lerini 300 milyon Rand (32,5 milyon $) gibi bir
maliyetle işlerken bunlar sadece münferit vakalar olarak
kalıyor.116 Temizlik harcamalarının büyük bir kısmı, tıpkı
süre giden çevresel zararların maliyetleri gibi, halkın
cebinden çıkacak.

Hazırlayan:  Victor Munnik
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Fotoğraf Emalahleni Belediyesi Konseyi
kanalizasyon sistemi felaket bir

durumda. Arıtma sistemi yan ırmağa
akıttığı iki metrenin üzerinde lağım suyu
ile kaplanmış. Çalışmayan arıtma AMD

kaynaklı tehditleri körüklüyor. 

Kömürün Yan etkileri
Kömürün peşinden sürüklediği yükümlülükler
çoğunlukla su kirliliği ile ilgilidir. AMD bunlardan
sadece bir tanesi. AMD, nehirleri, haliçleri ve deniz
yataklarını demir hidroksitten oluşan turuncu bir
battaniye ile kaplayabilir ve yoluna çıkan tüm bitki ve
hayvan yaşamını yok edebilir. AMD ile temasa geçen
su insanlar tarafından içilemez, sulama ve tarım içinse
fazla zehirlidir.117

AMD tarafından oluşan kirlilik hakkında tam bir tahmin
yapmak güçtür. Yine de 1989’da dünya üzerinde
AMD tarafından ciddi biçimde kirletilen akıntı ve
nehirlerin toplam 19.300 kilometre uzunluğunda (Nil
nehrinden üç kat daha uzun); göl ve rezervuarların da
72.000 hektar civarında olduğu tahmin edilmiştir.118

AMD bulunan kaynaklar yüzlerce yıl zehirli kaldıkları
için bu rakamların 1989 yılından bu yana artış
gösterdiği söylenebilir. 

Kömür yakma atıkları (CCW) su kaynaklarını kirleten
bu mirasın bir başka yönüdür. Kömür yandıktan sonra
arda kalanlar; arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun gibi
ekosistemleri tamamıyla yok edebilen toksik kalıntılar
içerirler.

Tipik bir durum olarak, CCW’nin katı kısmı toprağın
altına gömülürken, sıvı kısmı doğal batık alanlara ya
da suni havuzlara pompalanır.119 Eski madenler de
CCW’yi depolamak için kullanılır. Bu depolama alanları
çoğunlukla hiçbir düzenleme yapılmadan terk
edildikleri için, sızıntı yapma veya yeraltı sularına
karışma riski büyüktür. Sonuç olarak içme suyu,
ekilebilir alanlar ve doğal yaşam kirlenir.  



Belçatov ve ötesi- açık ocak
madenciliğinin zararları

Belçatov’u besleyen kömürün
büyük bir bölümü yanı başındaki
açık ocak madeninden geliyor.
Bunun gibi madenler Polonya’da
civar göllerin sularının ciddi
biçimde azalmasına neden oldu.

Polonya’da madencilik
operasyonları devasa düzeylerde
gerçekleşir. Bu madenin
oluşturduğu oyuk 500 metrekare
civarında. 

Belçatov ve ötesi- açık ocak madenciliğinin zararları

Polonya

Araştırma konusu
Kömürün Mirası
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Polonya’da madenciliği büyütme
planları yolda. En büyük
kaygılardan biri bu büyümenin
Goplo Gölü gibi su kaynaklarını
nasıl etkileyeceği. Bu gölün
çevresindeki hassas ekosistem
Avrupa çapında önemi olan bir
kuş barınma alanı.  

Polonya, Doğu Avrupa’nın en
büyük kömür üreticisi ve
tüketicisi. Tüm Avrupa’da ise
üretim ve tüketimde Almanya’dan
sonra ikinci sırada geliyor.

Belçatov açık ocak madeni
Avrupa’da insan eliyle yapılmış
en büyük çukur. Polonya
elektriğinin %90’ını kömürden
karşılıyor. Arka plandaki rüzgar
çiftliğinin de ispatladığı gibi
Polonya’nın temiz enerji elde
etmek için potansiyeli var.

Polonya’nın Lodz bölgesinde bulunan Belçatov termik
santrali enerji üretiminde %20’lik payıyla ülkenin en
büyük santrali.120 Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük
linyit yakan termik santrali . Her yıl bacaları 31 milyon
ton karbondioksiti atmosfere boca ediyor.121
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Balçatov’u besleyen kömürün büyük kısmı yanı başındaki
açık ocak madeninden gelir. Madenin etrafında yarattığı
değişim çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Belçatov kentinin
sadece on ile on beş kilometre uzağında konuşlanan
maden arazisi 2500 hektar (yaklaşık 330 futbol sahası)
büyüklüğündedir. Maden kendisini Avrupa’nın en büyüğü
olarak tanıtıyor.122

Madeni çevreleyen alan tamamıyla tüketilmiş ve maden
atıklarını, kamyonları ve vinçleri içine alıyor. Madenin
dibinde nakil bantları, taş ve kayalarla yüklü olarak
çalışıyor. Çukurun kenarındaki gözetleme güvertesinde
sessizlik hakim, zira görüntü gerçekten de iç karartıcı. 

Zarar daha da büyüyecek
Polonya’da başka pek çok bölgede madenciliği büyütme
planları hayata geçirilme yolunda. Bunlardan bazıları,
Polonya’nın beşiği ve ünlü gölü Goplo’nun tehlikeli
biçimde yakınında.  Büyük endişelerden biri de
madenciliğin, bu göllerdeki su seviyesi, gölleri çevreleyen
ekosistemler ve turizm üzerindeki muhtemel etkileri. 

Przyjezierze

Przyjezierze zararlı etkilere ilk elden tanık olmuş köylerden
biri. Köy Ostrowskie Gölünün yanında kurulmuş ve geçim
kaynağı büyük ölçüde turizme bağlı. Ya da daha çok
turizme bağlıydı diyebiliriz, zira son birkaç yıl içinde göletler
yok olmuş, çeşmeler kurumuş ve ağaçlar ölmüş. Gölün su
seviyesi ise iki metre azalmış.123 Göl kurudukça gelen turist
sayısı da kurumuş. 

İnsanlar azalan su seviyesi nedeniyle kömür madenini
suçlasa da, maden bütün sorumlulukları reddediyor ve bu
kadar büyük ölçüde azalmayı kuraklık ve yağışların
olmamasına bağlıyor. Bu iddia kanıtlanabilir gibi değil. Canı
yanan bölge sakinlerinin de işaret ettiği gibi kömür
madenlerinin yakınında bulunmayan göller bu kadar büyük
ölçüde kurumamışlar.124

Kleczew

Benzer bir durum Przyjezierze’den bir kaç kilometre
uzaklıktaki Kleczew’de kendini gösteriyor. Buradaki
maden on yıl önce çalışmaya başlamış ve hala tam hızda
çalışmaya devam ediyor. 

Son on yılda maden, ufka kadar uzanan koyu gri bir çöl
manzarası yaratmış. Poznan Tarım Üniversitesi’nin
bulgularına göre “Kleczew bölgesindeki linyit madenlerinin
su şebekeleri giderek büyüyen yeraltı kraterlerinin
oluşmasına neden oluyor. 80lerde maden kuzeye doğru
genişledikçe Powidksi Doğa Parkındaki göllerin su
seviyeleri de düşmeye başladı.”125

Kruszwica

Zarar görecek yerlerden biri de Goplo Gölü. Kruszwica
kentinin yakınında bulunan göl, Goplo Binyıl Parkı’na ev
sahipliği yapıyor. Bu göl AB Natura 2000 programı
çerçevesinde korunuyor ve Avrupa çapında önemli olan
bir kuş barınağını içeriyor. Yine, Goplo Gölü buyunca
Polonya’nın tarihteki ilk insan yerleşimleri oluşmuş. Şimdi
bu hassas ve değerli alan tehdit altında.

Bu tehdit 2 Şubat 2008’de yapılan bir sözleşme ile
Tomislawice açık ocak madenine tanınan hafriyat
haklarından kaynaklanıyor. Kruszwica’dan sadece 10
kilometre uzaklıkta kazı çalışması yapacak olan madenin
2009’da açılması bekleniyor.  

Bu planın açıklanmasından iki ay sonra bölge sakinleri
tarafından Polonya’da nadiren görülen bir protestonun ilki
gerçekleştirildi. Yaklaşık beş bin kişi Kruszwica sokakları
boyunca gösteri yaptılar . Bu kişilerden biri olan Józef
Drzazgowski (Doğal Çevreyi Korumak için Przyjezierze
Derneği üyesi) şöyle diyor : “Eğer Tomisławice madenciliğe
başlarsa, Goplo gölünün suları da önümüzdeki yıllarda
tıpkı Ostrowskie gölünün başına geldiği gibi azalacak.”127
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Maden tarafından hazırlanan Tomislawice Açık Ocağı ÇED
raporunda bu iddiaya cevap verilememesi bir sürpriz değil.
Rapora göre, 2017 tarihinde kömür madeninin suyunu
Goplo Gölü’nde biriktirecek ileri tarihli “ Gölün şu ana
kadarki su seviyesi korunacak”   şeklinde bir karar alınabilir.
Eğer bu gerçekleşmezse su seviyesindeki herhangi bir
seviye değişikliği yıkıcı etkiler taşıyabilir. Bu durum göle
gereğinden az veya daha fazla su verilerek anında
gerçekleşebilir. Ya da maden işletmesi durdurulduktan ve
göl kurumaya bırakıldıktan sonra da yıkıcı etkiler görülebilir.
Goplo Gölü, etraftaki göllerin tropik zincirinde önemli bir
role sahip. Balaban, bıyıklı baştankara, yabankazı gibi
Goplo Binyıl Parkı’nın sembolü haline gelmiş pek çok kuş
türü tehlike altında olacak. Bataklık ve turbalıklar da
kuruyabilir ve Kuvayia bölgesindeki hem suda hem de
karada yaşayabilen hayvanların üreme alanları geri
dönüşsüz bir şekilde yıkıma uğrayabilir. 

Tüm bunlara rağmen maden şirketi bu gerçeklerle
yüzleşmeyi reddediyor. KWB Konin’in başmühendisi,
Arkadiusz Michalski “Kruszwica’nın neden bu işe bu kadar
karıştığını anlayamıyorum. Madenin en ufak bir etkisi
olamayacağı bir bölge burası” diyor.128

Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi kuş bilimcisi Dr
Michał Kupczyk, aynı görüşte değil: “Burada madenin
hemen yanı başındaki alandan bahsetmiyoruz. Burada on
belki de yüzlerce kilometre uzaklıktaki alanlara verilecek
zarardan bahsediyoruz.129 Eğer doğruysa, Polonya’da açık
ocak madenciliği tarafından verilen zarar henüz yeni
başladı.

Hazırlayan:  Marta Kaźmierska
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Fotoğraf  Taşıma bandı ve
taşıyıcılardan boşaltılan kömür yığınları

Hasıraltı İcraat 
Kömür madenciliğinin yerel su kaynakları üzerinde
geniş çaplı etkileri vardır. Madencilik işlemleri için
muazzam miktarda su gerekir. Çoğunlukla toprak
araziler gibi nehirlerde de hendekler açılarak kömür
çıkarılır. Sonuç olarak, su yatakları bütünüyle
kaybedilir.

Kömür yeraltından çıkarıldığı zaman, yeraltı suyu
madencilik yapılan bölgelerin kurutulması için dışarıya
pompalanır. Büyük miktarlarda suyu çekmek bu
maden alanının ötesindeki bölgelerden de suyun
çekilmesine neden olur. Nihayetinde, su seviyesi
düşer, doğal ekosistemler zarar görür, değerli balık ve
kuş türleri azalır ve tüm bölge tehlike altına girer
(bazen ulusal sınırların ötesinde).130

Dağ tepelerinin tıraşlanması gibi yüzey madenciliği
yöntemleri su kaynaklarının bu kez de başka bir
şekilde kaybolmasına neden olabilir:  onları kir
öbekleriyle örterek. Tepeleri tıraşlayarak bir anlamda
dağları söküp akarsulara boca edersiniz. Endüstriyel
deyimiyle “vadi dolguları”,  dağların patlatılması yoluyla
oluşan moloz yığınlarını komşu vadilere boşaltarak
oluşturulur. Bu işlem, hektarlarca doğal yaşam
habitatının gömülmesine ve akıntıların ekolojik
işlevlerini kaybetmesine neden olur. ABD’nin
Appalachia bölgesinde bu yöntem 1200 mil
uzunluğunda su akıntılarının gömülmesine ve geri
dönüşsüz biçimde kaybedilmesine neden olmuş, yerel
topluluklar bundan ciddi biçimde etkilenmiştir. Bu vadi
dolgularının 2013 yılına kadar Appalachia Bölgesi’nde
en az 2400 mil uzunluğunda akarsuyu kalıcı olarak
yok etmesi beklenmektedir.131



Dağ tepelerini tıraşlama (DTT)
yöntemi bir anlamda dağları alıp
akarsulara boca etmektir.
Endüstriyel deyimiyle “vadi
dolguları”,  dağların patlatılması
yoluyla oluşan moloz yığınlarını
komşu vadilere boşaltarak
oluşturulur. Bu işlem, hektarlarca
doğal yaşam habitatının
gömülmesine ve akıntıların
ekolojik işlevlerini kaybetmesine
neden olur. 

DTT yüksek oranda yıkıcı bir
kömür madenciliği yöntemidir ve
çoğu Amerikalı bu yöntemden
bihaberdir. DTT yüzünden orta ve
güney Appalachia Dağları’nda bir
milyon arlık bir alan imha
edilmiştir. 

Burada da gösterildiği gibi DTT
yoluyla dağ tepeleri sistematik
olarak patlatılır ve ayrıştırılır.
Böylece kömür damarlarına
ulaşılır (sol üst). Geriye kalan
kayalar aşağıdaki vadiye boca
edilir (sağ alt). 

Dağ tepelerini maden atığına çevirmek

ABD: Doğu Kentucky

Araştırma Konusu
Kömürün mirası
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Kentucky, Pike County’deki
Creek Adası’ndaki yüzey
madeninin yanında bulunan bir
tabela. Yandaki madende yapılan
patlamalar Urias mülkünün
üzerinde kaya parçalarının
uçuşmasına ve evlerinin toz
istilasına uğramasına neden
oluyor.  

Erika ve Raul Urias evlerinin
yanındaki sözde “ıslah edilmiş”
sahada kurumuş bir su hendeği.
Madencilik işlemleri sırasında
verilen çevresel zararın ıslah
edilmesine yönelik çabalar pek
de sonuç vermiyor. 

“Ben küçük bir çocukken buralar
çok güzeldi” diyor Raul “Şimdi
hiçbir şey kalmadı… Geriye
kalanlar 100 fit yüksekliğinde dağ
duvarları, ıslah edildiği söylenen
ama edilmemiş alanlar... Sadece
orda yatan ölü kahverengi şeyler.
Vahşi yaşam gitti. Hiçbir şey
kalmadı.”   

Orta Appalachia Dağ bölgesi ülkenin kömürünün önemli bir
kısmını üretir. 1980lerin başında buradaki kömür şirketleri dağ
tepesi tıraşlama denilen bir açık ocak madenciliği yöntemi
benimsediler. Süreç içerisinde, özellikle Doğu Kentucky’de
bulunan toplulukları ve arazileri yıkıma uğrattılar. Neden?
Çünkü bu kömüre ellerini sürebilmek için en ucuz yol.  
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DTT tam da kulağa geldiği gibi işler: madenciler kömürü
yüzeye çıkarmak için dağları kısım kısım havaya uçururlar.
Kömür bir kere çıkarılıp bitikten sonra artık kayalar ve
patlamalar sonucu oluşan kir (fazlalık yük olarak
adlandırılırlar) yandaki vadilere depolanır. 

Madenciliğin bu yıkıcı yöntemi Kentucky’de yüzlerce millik
akarsuları gömdü ve yüz binlerce arlık yaşlı ormanı kırıp
geçti. DTT dünyanın en zengin ılıman ormanlarının
bulunduğu bu dağlık bölgede hınçla yok etmeye devam
ediyor. Binlerce ton fazlalık yükü vadilere boca etmek
yeterince kötüyken, bu atık kaya ve kirin bir de selenyum,
arsenik ve cıva gibi maddeler ihtiva etmesi ve bunların
yerüstü ve altı sularına karışması yollarının üzerindeki her
şeyin zehirlenmesine neden oluyor: su akıntıları, balıklar,
flora, fauna ve hatta insanlar. 

DTT’nin ilk ağızdan etkileri
Doğu Kentucky’deki kömür sahalarında yaşayan binlerce
insan DTT’den etkilenmiş durumda. Bu insanlar, kömür
şirketlerinin görmezden gelmelerine, reddi icralarına ve
açgözlülüklerine doğrudan tanıklık edebiliyorlar.

Toksik zehirlenme

Erica ve Raul Urias, daha önceden yeşil ve çanak
şeklinde olan Pike County vadisinde yaşıyorlar. Evleri
şimdi DTT yüzünden ay yüzeyi gibi bomboş olan bir
maden tarafından çevreleniyor. Arazileri uçan kayalar
yağmuru altında kalmış ve kükürt bakımından zengin
patlamalarla yutulup gitmiş. Ancak en büyük endişeleri 4
yaşındaki kızları Makayla.

2006 yılında, kızlarını yıkadıkları ve Makayla’nın hayatının
ilk üç yılı boyunca ara ara içtiği suyun, EPA tarafından izin
verilen miktarın 130 katı daha fazla arsenik içerdiğini ve
normal seviyeden daha çok cıva ihtiva ettiğini öğreniyorlar
(bkz. Cıva, sayfa 61). Makayla şimdilik iyi, ama Erika ve
Raul gelecek için hala kaygı duyuyorlar. “Korkularım var.
Makayla için endişe duyuyorum.” Diyor Raul bize
“Arseniğe uzun sure maruz kalmanın iç organlara zarar
verdiğini biliyorum.” 132

Raul’un kendi çocukluğundaki vadi bambaşka bir yermiş.
“Ben çocukken buralar çok güzeldi.” diye anlatıyor.
“Akarsular berraktı, hiçbir zaman kara olmadı. Küçük
balık ve tatlı su ıstakozları ile fazlaca kurbağa vardı. Şimdi
hiçbir şey yok. Geriye kalanlar 100 fit yüksekliğinde dağ
duvarları, ıslah edildiği söylenen ama edilmemiş alanlar...
Sadece orda yatan ölü kahverengi şeyler. Vahşi yaşam

gitti. Hiçbir şey kalmadı.”133

Düpedüz cehalet

“Gösterişli orkideler… trilyumlar… her daim yeşil kalan
prens çamı… Orada her türlü harika yabani çiçek bulurduk.
Ama artık gittiler, gittiler. Yani, devasa bir oyuk ve
doldurulmuş bir vadi bıraktılar.” 134

Yıllar öncesinde Mary Jane, şimdi kocasıyla birlikte
yaşadıkları Leslie County’ye dağ yürüyüşleri
düzenliyormuş. 2007’den beri Whymore Kömür şirketinin
DTT işlemlerine karşı savaşıyorlar. Mücadeleleri esnasında,
bir zamanlar el değmemiş olan ekolojinin tamamıyla
çöküşüne şahit olmuşlar.  

Durumu daha da kötüleştiren şey, bu yıkımın bir kısmının
kömür şirketi tarafından yapılan aralıksız hatalar
sonucunda oluşmuş olması. Mary Jane Adams, bize
Whymore Kömür’ün 100 fit genişliğindeki dağlık alanı
pervasızca oyduğunu ve tükenme riski altındaki Indiana
kahverengi yarasanın da bulunduğu değer biçilemez
orman habitatını kesip attığını açıklıyor. Ancak Adams
çiftinin daha sonra bulduğu üzere şirket oyuğu yanlış
yerde açmış. “Kömür damarının nerede olduğunu
bilmiyorlardı.” diyor Mary Jane.135 Önemli bir yabani hayat
alanı yok yere haritadan siliniyor.136

Yetersiz restorasyon

“Buraya ne kadar çim alanı koydukları umurumda bile
değil. Hayvanların kışın burada hayatta kalabilmeleri için
cevize ihtiyaçları var. Hindi, keklik, sincap, geyik, hepsi. Bu
büyük ormanı alıp gelecekte bir hiçle değiştiriyorlar.”137

Rick Handshoe, Floyd County’deki maden sonrasında
yürütülen acıklı ve yetersiz geri kazanma sürecine şahit olmuş. 

Rick’in söylediği kadarıyla en büyük sorun, kömür
şirketlerinin maden sahalarını otlak olarak
değerlendirmeleri ve buraya yedi üründen oluşan bir
karışım ekmeleri. Bu ekinlerin sürekli olarak yeniden
ekilmeleri gerekiyor ve sadece güçlü gübrelerin yardımıyla
büyüyebiliyorlar. Kömür madeninin tahvili devlet tarafından
bir kere iade edildi mi, gübreleme duruyor ve her şey
ölüyor.138
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Bu yetersiz çabalar aynı zamanda yeryüzü ve altı sularını
yabani yaşamın bağlı olduğu ekosistemle birlikte
tamamıyla yıkıma uğratıyor. Rick’in tanıklıkları Çevre
Koruma Ajansı (EPA) tarafından 2003’de hazırlanan bir
raporla doğrulanıyor. Bu rapora göre “bu şekilde
değerlendirilen arazilerde maden öncesi orman bitki
örtüsüne dönüşte eski arazilerde gözlemlenen
dönüşümlere oranla çok daha uzun zaman gerekiyor.” 139

Ya da Rick’in deyimiyle “Burada bir daha asla ağaç
yetişmeyecek.” 

2003’de Rick’in mülkünün yanındaki maden şirketi
akarsuyu tamamıyla öldürüyor. Rick dere suyunun bir süre
turuncu aktığını söylüyor. Daha sonra neler olduğunu
açıklıyor: 

“ Derede hiç balık yoktu. Eğer derede gözlerinle
göremediğin şeyleri öldürürsen, o zaman semenderler
burada yaşayamaz, kerevitler yaşayamaz, balıklar
yaşayamaz. O zaman aşağıya inip küçük balık ve kerevit
yiyen rakunlara ne olacak? Birini öldürdün mü, zinciri tüm
besin zincirini öldürürsün.” 141

Bu olay bir kaza olarak nitelendirilmişti. Oysa maden
şirketinin önce havza inşa etmeden yasadışı olarak
terkedilmiş bir yeraltı madenini kazmasında kaza namına
hiçbir şey yoktu. Bunun gibi sözde kazalar yıllardır
görülmekte. Floyd County’de neden oldukları çevresel
yıkım tüm bölgede gözlemlenebilir.

Genel görünüm?
DTT madenciliği devam ettikçe ve şirketler bölgenin sağlığı
ve insanlardan önce karlarını düşündükleri müddetçe
Doğu Kentucky ve orta Appalachian kömür sahalarının
durumu umutsuzluğunu sürdürecek. Kömür fiyatları
yükseldikçe DTT’ye olan rağbet artıyor ve bu hastalıklara,
suların kirlenmesine ve yıkıma uğramış ekosistemlere mal
oluyor. Bu maliyetler maden şirketi tarafından dışsal olarak
niteleniyor. Bu maliyetler aşağı yakada yaşayan bölge
sakinleri tarafından ödeniyor. Bu, onların ödememesi
gereken bir bedel.

Hazırlayan:  Sara Pennington
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Fotoğraf Madencilik sonrasında
etkilenmiş arazinin ne kadar tamir

edilebileceği tartışmaya açıktır. Dağ
tepeleri bir kere patlatıldı mı terine tekrar

konamaz ve milyonlarca ton kaya ile
doldurulan vadiler ve akarsular yeniden
kazanılamaz. Madencilik doğal sistemi

öyle kökten değiştiriyor ki bir kere
kaybedilen asla yeniden kazanılamaz.

Cıva
Kömür endüstrisi dünya üzerindeki cıva salımlarının en
büyük sorumlusudur .  Her yıl atmosfere bırakılan
2190 ton cıvanın yarısından fazlası termik santral
bacalarından çıkar.143

Kömür yakma sonucunda ham kömürde bulunan cıva
açığa çıkar. Bu cıva yağmur, toz veya en basit şekliyle
yerçekimi nedeniyle en nihayetinde ırmaklara,
akarsulara ve göllere karışır.144 Bir kere suya karıştı mı
besin zincirine girmiş demektir. Yosunlardan
başlayarak önce balıklara, sonra kuşlara, sonra da
memelilere ulaşır. Besin zincirinde yukarı çıktıkça cıva
yoğunluğu da artar. 145

Cıva insanlara zarar verebilir mi? Evet. Annelerden
doğmamış bebeklere geçebilen bir nörotoksindir ve
beyin hasarlarına, körlüğe, felce ve diğer sorunlara
neden olur. Genellikle balık yiyerek doğrudan insan
vücuduna aktarılır.

ABD’de hamile kadınların %8’ı kanlarında EPA
tarafından güvenli addedilen miktarın daha üzerinde
cıva taşıyorlar.146 Bunun sonucunda her yıl doğan
410.000 çocuk anne karnındayken tehlikeli seviyede
cıvaya maruz kalıyor.



50 yıllık gemi Santa Barbara,
madencilerin koruyucu azizesinin
ismini almış ve Doğu
Almanya’daki Zwenkau Gölü’nde
seferler yapıyor. Eski açık ocak
madeni suyla doldurularak
turistik bir mekân haline
getirilmeye çalışılmış. Doğal
koruma yeniden yapılandırma
projelerinin yalnızca küçük bir
yüzdesini oluşturuyor. 

2009 sonuna kadar gölün
taşmalarına karşı bantlama
sistemi yapmak için 14,5 milyon
küp toprak taşınacak. 10 km2’lik
bir alanda Zwenkau Gölü “Orta
Almanya Yeni Göl Bölgesinde”
türünün en büyük örneği olacak.

Suyun rengi siyah çay gibi kristal
netliğinde. Sudaki pH miktarı ise
2,6 düzeyinde yani sirke kadar
asitli. Asit maden drenajı
nedeniyle su bitkileri ve
hayvanlar hayatını kaybedebilir,
su kaynakları kirlenebilir ve atıksı
boruları gibi yapılar çürüyebilir.

Zwenkau Gölü- Nafile ıslah çabaları

Almanya

Araştırma Konusu
Kömürün mirası
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Gölün güney doğu köşesinde,
Böhlen-Lippendorf termik
santralinin iki gri bacası göğe
doğru uzanıyor. Böhlen-
Lippendorf yılda 14 milyon ton
civarında CO2 üretiyor ve
Almanya’daki termik santraller
liginde en büyük karbon
salımcıları arasında 7. sırada. 

Profen açık ocak madeni
Zwenkau Gölü’nü oluşturmak için
gereken suyu karşılıyor. Mart
2007’den bu yana 10 milyon m3
su bu göle aktarıldı. Kömür
madeninin hemen civarındaki
çevrenin dışında başka bölgelerin
de kurumasına neden oluyor.
Sonuç: su seviyesinde azalma ve
zarar gören ekosistemler. 

“Madenciler olmadan, bu gölün
üstünde sefer yapıyor olamazdık.”
diyor Kaptan Thomas Nagel.
Zwenkau Gölü’nün yeniden
yapılandırılması şimdiye kadar
145,6 milyon Avro’ya mal oldu.
Milyonlarca Avro’luk kamu fonları
yeniden yapılandırmaya ayrılırken,
bilim insanları görüş bildiriyor: “Bu
yaklaşımların sürdürülebilir olup
olmadıkları henüz netlik
kazanmadı.”

“Madenciler olmadan, bu gölün üstünde sefer yapıyor
olamazdık.” diyor Kaptan Thomas Nagel, Doğu Almanya’daki
Zwenkau Gölü’nü yavaşça geçerken. Su siyah çay kadar
berrak görünüyor ve sülfit kokuyor. Sudaki pH düzeyi 2,6 yani
sirkenin asit seviyesine eşit.147 Gölün güney doğu köşesinde,
Böhlen-Lippendorf termik santralinin iki gri bacası göğe doğru
uzanıyor.148
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Zwenkau Gölü, Saksonya’nın Leipzig kentine 20 dakika
uzaklıktaki eski bir açık ocak madeni üzerine kurulmuş.
1921 ve 1999 yılları arasında işletmede olan maden 1863
hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu 4000 futbol sahasından
daha büyük bir çukur.149 Şimdi yeniden yapılandırma
projesi altında bölge turistik bir mekâna çevriliyor:
çukurdan suni bir göl, göl üstünde bir marina, apartmanlar,
yakındaki eğlence parkına gitmek için bir su üstü demir
yolu. Göl yakında, 10 km2’lik bir alanda Almanya’nın
sözde “Yeni Göller Bölgesi’nde” kendi türünün en büyük
örneği olacak.150

Zwenkau Gölü, Almanya’da açık madenciliğin açtığı büyük
çukurları yeniden kazanmak için yürütülen pek çok
projeden biri. Ancak aynı zamanda yeniden yapılandırma
ile birlikte gelen sorunlara da iyi bir örnek. (Bkz.
Kaybedileni geri istemek, sayfa 65)

Yeniden yapılandırma - 
sorunlar ve eksiklikler
Kim ödüyor?

Zwenkau Gölü’nün yapılandırılması şimdiye kadar 145,6
milyon € tuttu.151 Sadece Orta Almanya ve Lusation
Bölgesi’nde eski madenleri restore etmek için 1990’dan bu
yana 8,3 milyar € harcandı.152 Almanya’nın yeniden
yapılandırma için yaptığı ödemeler görece olarak kendine
hastır, diyebiliriz. Eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nde
açık ocak madenciliği devlet tarafından yürütülüyordu.
Sonuç olarak yeniden yapılandırma da LMBV tarafından.153

Leipzig’deki Ökolöwe adlı çevre kuruluşundan Philipp
Steuer bu sorunu şöyle açıklıyor:

“Yeniden yapılandırma muazzam miktarlarda maliyetler
getiriyor. Çoğunlukla maden şirketleri bu maliyetleri
yüklenmek zorundalar. Ama Doğu Almanya örneğinde,
yeniden yapılandırma maliyetleri de kamu otoriteleri
tarafından karşılanıyor. Bu sadece eski Doğu Almanya’da
linyit madenciliğinin kamu şirketi tarafından yürütülmüş
olmasıyla gerekçelendirilebilir. Diğer maliyetler ise bölgesel
yardım adı altında AB’den karşılanıyor. Oysa doğayı
mahfeden açık ocak madenciliğini dolaylı olarak teşvik
etmek anlaşılır bir durum değil.” 154

Tabii ki bu maliyetleri maden şirketlerine yüklemekle sorun
çözülmüyor. Maliyet ne kadar büyük olursa şirketler de o
kadar asgari olanı yapıyor ve kaybedilmiş olanı yeniden

kazanma şansı o kadar azalıyor. (ABD: Doğu Kentucky
örneğinde olduğu gibi, sayfa 58).

Asit Maden Drenajı

Doğu Almanya’da 172 tane doldurularak göl haline
getirilmiş maden bulunuyor ve hemen hepsi aynı sorunla
karşı karşıya: asit maden drenajı. Sonuçları gözlemlemek
zor değil: su bitkisi ve hayvanları burada yaşayamıyor, su
kaynakları kirlenebiliyor ve atık su boruları gibi yapılar
asidik ortam nedeniyle çürüyor. 155

Zwenkau Gölü istisna değil. Sadece bir yıl sonar,
Saksonya bölgesel konseyi çevre departmanından Jörg
Hagelganz açıkladı: “Eğer bir şey yapmazsak Zwenkau
Gölü, Almanya’nın en asitli gölü haline gelecek.” 156

Su seviyelerine verilen zarar

Gölün asitleşmesini hafifletmek üzere LMBV şu anda «
aktif su baskını » yöntemi kullanıyor. Mart 2007’den bu
yana Profen açık madeninin drenajıyla çekilen suyun
yolunu değiştirerek göle 10 milyon m3 su taşıdı.158

Yeraltından bu kadar büyük miktarlarda suyu çekmek
kömür madeninin hemen yakınlarının yanı sıra çok daha
geniş bir alanı etkileyebilir. Sonuç azalan su seviyeleri ve
doğal ekosistemlere verilen zarar.159

Nehir suyunun aktif baskınlarla taşındığı bir başka yeniden
yapılandırma örneği de Lusatian Bölgesi. Lusatian Göl
Bölgesi burada Spree, Neiße ve Schwarze Elster
nehirlerinin çevresini ciddi biçimde etkiledi. 2003’de
Spree’den o kadar az bir miktarda su Berlin’e ulaşabildi ki
başkentin atık suyu nehrin yönünü değiştirdi.160

Bunun yanı sıra, Lusatian Bölgesi şimdi başka bir sorunla
daha uğraşıyor: su seviyeleri. Bölgenin 18 açık madeninde
drenaj pompaları kapatıldıktan sonra, yeraltı suyu seviyeleri
muazzam miktarda yükseldi.

Bu yükselişin etkileri? Hasalar alınamadı, bodrum katlarını
kalıcı olarak su bastı ve binalar çatladı. Kanalizasyon arıtma
tesisleri ve mezarlıkların da etkilenmesi bekleniyor.161 « Bu
yeni bir fenomen. Daha önce hiçbirimizin bodrumu su
görmemişti. » Zerre’nin belediye başkanı yardımcısı
Siegmar Kugler. Kugler aynı zamanda bölgedeki yeraltı
suları artışını belgeleyen Spreetal'in (Su grubu) üyesi .  

100 yıllık evlerin açık ocak madenciliğinden önce hiçbir
şekilde su baskını görmemiş olduğu gerçeğine rağmen,
LMBV sorumluluğu ancak 2008’de kabul etti.  Bu tarihe
kadar, bina sakinleri suyu kontrol altında tutmak için
pompalar yerleştirmek zorunda kaldılar. 
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Gerçek meselenin üstünü örtmek

Maden alanlarının doğal hallerine kavuşmak için restore
edilmeleri mümkün müdür? Bunu kimse bilmiyor.164 Milyonlarca
Avro’luk kamu fonları yeniden yapılandırmaya harcanırken, bilim
insanları bu yaklaşımın sürdürülebilir olup olmadığı konusunda
şüphe içinde.165

Yeniden yapılandırma projelerinin en büyük sorunlarından biri de
tabii ki tehlikeli bir dikkat dağıtma olmasıdır. İnsanların dikkatini
açık ocak madenciliğinin hala yapılıyor olduğu gerçeğinden
çekip alır.  Yeniden yapılandırmanın ne kadar etkili olduğu önemli
değil, zira bu devasa projeler madencilik teknikleri arasında en
zarar verici olan açık ocak madenciliğini meşrulaştıramaz. 

Alman halkı bu yapılandırma projeleri için gereken kaynağı
ceplerinden vergi olarak ödeyedursun,  Alman hükümeti hala
kömürü teşvik ediyor. Kömür endüstrisinin tüm beyanatlarına zıt
olarak, Federal Çevre Ajansı’nın 2004’de yürüttüğü bir
çalışmaya göre linyit için yapılan dolaysız devlet teşviki yılda 4,5
milyar Avro civarında.166

Genel Görünüm
Madencilik devam ediyor

Ağustos 2008’de Saksonya Eyaleti’nin Başbakanı Stanislaw
Tillich, linyiti (en kirli kömür çeşidi- Bkz. Sayfa 78) de içeren enerji
karışımı yaklaşımını devam ettirdiğini açıkladı.167 Orta Almanya
Linyit Şirketi MIBRAG’ın yönetim kurulu başkanı Joachim
Geisler, şirketinin yüzey madenciliği makinelerini yenilemek üzere
28 milyon € yatırım yapacağını duyurdu. Bu duyuru, “Profen’de
yeni bir termik santral kurulacağına” dair ortaklarla yoğun
görüşmeler içinde oldukları beyanatının ardından geldi.168

Bunların hepsi, devasa maden makinelerinin eyaleti kazmaya
devam edecekleri anlamına geliyor. İnsanlar yeniden yerlerinden
edilecek. Ormanlar ve ekosistemler de zarar görmeye devam
edecek.

“Yüzey madenciliğinin devam etmesi yüzünden tüm bu alanların
yeniden kazanılmasını geciktiriyoruz. » diyor
UNESCOBiospherereservoir Spreewald’ın eski başkanı, Dr
Werban.169  “Eğer doğaya biraz daha saygı gösterseydik ve her
şeyi kaba kuvvetle zorlamasaydık,  şimdi yeniden
yapılandırmada milyonlarca Avro tasarruf edebilirdik. Her şey
ticarete odaklanmış ve yeniden yapılandırmanın çok küçük bir
miktarı doğa korumaya veriliyor. Doğa için çok az şey kaldı.”170

Öyle görünüyor ki, geçmişten hiç ders alınmamış. “Ama doğa
kendi payını geri isteyecek” diye öngörüyor Dr. Werban.

Yazan:  Nina Schulz
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Fotoğraf Toprak kömür madenciliğinin
hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

“Yüzey madenciliğinin devam etmesi
yüzünden tüm bu alanların yeniden
kazanılmasını geciktiriyoruz.” diyor

UNESCOBiospherereservoir
Spreewald’ın eski başkanı, Dr Werban. 

Kaybedileni geri istemek
Madencilik tıkır tıkır çalışmakta olan ekosistemleri alır
ve onları kum tepelerine, fazlalık yüke ve kaya
parçalarına çevirir. Sadece tek bir maden sahasında
milyonlarca metreküp toprak yerinden olur. Yıkım öyle
büyüktür ki, arazinin büyük bir kısmı hiçbir zaman eski
haline dönemez.  

Dünyanın bazı bölgelerinde, yeniden kazanma (diğer
deyimleriyle yeniden yapılandırma veya rehabilitasyon)
işlemleri zarar görmüş arazileri üretken toprak haline
getirmeye çalışır. Ancak, madenciliğin ardından
etkilenmiş toprağın ne ölçüde geri kazanılacağı
tartışmaya açıktır. Dağ tepeleri bir kere patlatıldıktan
sonar yeniden kazanılamaz, milyonlarca ton kaya ve
toprağın altında kalmış vadi ve akarsular yeniden
yerleştirilemez, göçmüş araziler ve oyuklar da öylece
kalır. Madencilik doğal sistemleri öylesine derinden
değiştirir ki bir kere kaybedilmiş olan bir daha asla geri
kazanılamaz.

ABD gibi yerlerde, madencilik işlemleri esnasında
verilen çevresel zararın bir kısmının dahi kotarılmasına
yönelik çok az gösterge var. Bu maden sahalarındaki
toprağın düşük kalitesinden kaynaklanır. Zarar
görmemiş alanlardaki toprak bileşkesi ve içinde
barındırdığı yaşam ile dinamik bir aracıdır. Yeniden
kazandırılmaya çalışılan bölgelerdeki toprak ise
yapıdan yoksundur ve besin perspektifi bakımından
iflasa uğramıştır ve böcek veya bitki yaşamı ölmüştür.
Bunun sonucunda, bazı bölgelerde bitkilendirme
başarısı %20 ile 30 arasındayken, bazılarında yeni
ekilen tohumların sadece %10’u yaşayabiliyor.171



Newcastle Limanı, dünyanın en
büyük kömür ihracat noktasıdır.
Her yıl 80 milyon ton kömür
buradan diğer ülkelere taşınır.
Limanın kapasitesini önümüzdeki
beş yıl içinde 120 milyon tona
hatta 200 milyon tona yükseltmek
için planlar yapılıyor. 

Avustralya ağır bir biçimde
kömüre bağımlı. Elektriğinin
%80’ini kömür yakarak
karşılıyor. Ama bu bağımlılık
beraberinde ağır maliyetler de
getiriyor. Greenpeace tarafından
hazırlanmış bir rapor,
Avustralya’nın bu bağımlılıktan
nasıl kurtulacağını gösteriyor ve
elektriğinin %40’ını 2020 yılına
kadar yenilenebilir enerjilerden
karşılayabileceğini ispatlıyor. 

Kömür şirketleri ve hükümet
Hunter Vadisi’nin kömürünü
yeterince hızlı
çıkaramadıklarından yakınırken
bölge çiftçileri ve sakinleri
kömüre olan bağımlılığın
toplumsal ve çevresel etkileri
konusunda alarm durumuna
geçtiler. Halk giderek daha fazla
bölgenin kömür endüstrisinin
karını artırmaktan başka hiçbir
şeyi ciddiye almadığına inanıyor. 

Kömür Beyi’nin kirli saltanatı

Avustralya

Araştırma Konusu
Genel Bakış
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Yerel halk Anvil Tepesi’nde
planlanan açık ocak madenini
protesto ediyorlar. Eğer yapılırsa
maden, 3500 hektarlık bir alana
yayılıp yerel çevrede geniş
alanlara zarar verebilir. 

Mangoola’yı durdurmak için her
türlü neden var. Maden, hali
hazırda hüküm süren su
sıkıntılarına tuz biber olmakla
kalmayacak 200 çevre sakinin de
yerlerinden olmasına neden
olacak. 

Kooragang’daki bu rüzgâr türbini
daha sürdürülebilir bir çözümün
mümkün olduğunu gösteriyor.
Araştırmaların da gösterdiği gibi,
2020 yılına kadar Hunter Vadisi 

yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
NWS’in enerjisinin %40’ını
karşılayabilir ve bu süreçte
10.700 yeni iş gücünün
kurulmasını sağlayabilir.

Kömür Avustralya’nın hükümdarıdır ve New South
Wales’deki (NSW) Hunter Vadisi saltanatını sürdüğü
yerdir. Avustralya’daki kömür madenciliğinin çoğu açık
ocak biçimindedir. Bu nedenle Hunter Vadisi’ne
yapılacak bir yolculuk aya yolculuk yapmaya benzer.
Her yer madenlerin açtığı kraterlerle doludur. 
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Dünyada seyahat eden ihraç kömürün yaklaşık üçte biri
Avustralya’dan gelir.172 New South Wales’de bulunan
Newcastle, dünyanın en büyük kömür limanıdır ve tek
başına ABD’nin tümünden ihraç edilen kömürün iki katını
bu liman tek başına ihraç eder.173

Bu kömür yakıldığında muazzam miktarlarda sera
gazlarının açığa çıkmasına neden olur. İhraç edilen kömür
Avustralya dışında yakıldığından ülkenin sera gazı
hanesine yazılmaz ve böylece Avustralya bu kirli fosil
yakıtın üretimini herhangi bir bedel ödemeden artırabilir.
Ancak, tehlikeli iklim değişikliğinin nasıl körükleneceğinin
mükemmel bir örneği olmanın yanı sıra Avustralya,
madenciliğiyle bugün pek çoğu kontrolden çıkmış yerel
çevresel felaketlerin diyarıdır.

Tanıklıklarla kömürün etkisi: 
Hunter Vadisi
Hunter Vadisi şarap üretimi ve safkan yarış atı
yetiştiriciliğiyle ünlü bir yerdir. Oysa bu uğraşların yapıldığı
çevre bugün madencilik nedeniyle risk altında (Bkz.
Toprağın Yıkımı, sayfa 69). Bugün Hunter Vadisi’nde
yaşayanların çoğu eğer Hunter Vadisinde kömür
madenciliği yaygınlaşırsa bu milyon dolarlık endüstrilerin
büyük bir tehdit altında olacağı görüşünde birleşiyor: 

“Her ne kadar madencilik endüstrisi madenlerin ve şarap
turizminin bir arada bulunabileceğini düşünüyor olsa da bu
kesinlikle karşılıklı bir görüş değildir.” 174

Su sıkıntısı

Competition for limited resources is just one manifestation
of the impact of mining on the agricultural activities in the
region. The Hunter Valley region is seriously short of water
– a situation made worse by ongoing drought. The
opencast mines in the area require tremendous quantities
of water to operate, largely to damp down hazardous
dust clouds generated by the large-scale excavations.
The battle over the finite water supply so far has farming
interests on the losing end – water-guzzling coal mines
and power stations continue to get priority access to
water. In fact, when the New South Wales government
announced in 2007 that parts of the state would receive
zero water allocations, coal mines continued to operate
normally, further draining the region’s water supplies.
These cuts have seriously threatened the financial health
of some of the long-established farms in the region.175

Yıkıma devam: Anvil Tepesi
Kömürün Hunter Vadisi’nde yarattığı zarar ortada olmasına
karşılık, Newcastle Limanı’nın kapasitesinin iki kat
artırılmasına ve yeni kömür madenlerinin açılmasına
yönelik planlar devam ediyor.  

Yeni açılması önerilen madenlerden biri Anvil Tepesi’ndeki
« Mangoola » açık madeni. Plan 3500 hektar gibi çok
büyük bir alanı kaplıyor ve yirmi yıl içerisinde 220 milyon
tondan fazla kömür çıkarılması bekleniyor.176 Bu
madenden çıkarılan bir yıllık kömür bile, New South
Castle’ın ulaştırma sisteminin ürettiği miktarın tamamından
daha fazla karbondioksit salımına neden olacak. Maden
haftada 7 gün, günde 24 saat çalışacak ve ‘NSW’de
onaylanmış herhangi bir maden projesinden beş kat daha
fazla’ gürültü yapacak.177

Flora ve fauna tükenmek üzere

Anvil Tepesi, Hunter Vadisi’nde bulunan son seyrek bitki
örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Burada 440 bitki ve hayvan
türü barınıyor, bunların 25’i ise tehdit altındaki türler
listesinde.178 Bölge ekolojik olarak o kadar eşsiz ve
hassas ki, 2005 yılına ait bir raporda ulusal koruma alanı
ilan edilmesi önerilmiş.179 Eğer Mangoola ve diğer
madenlerle ilgili planlar hayata geçirilirse 1300 hektarlık bu
habitat yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Madenin
ÇED raporunda belirtilen zararı hafifletme yöntemleri bu
kaybın tazmini için yeterli olmayacak.180

Yerel ekonomi ve halka yönelen tehdit

Mangoola maden projesini durdurmak için her türlü sebep
var. Maden, hali hazırda hüküm süren su sıkıntılarına tuz
biber olmakla kalmayacak 200 çevre sakinin de
yerlerinden olmasına neden olacak. At yetiştiriciliği ve
şarap endüstrileri de madene karşı yükselen sese katıldılar.
Yukarı Hunterlı Şarap Derneği:

“Bu madenle birlikte pek çok tarihi ve sürdürülebilir tarım
işletmesi yer değiştirmek zorunda kalacak. Bu durum, şu
anda işler durumda olan pek çok aileyi ve bölge halkını
nesiller boyunca etkileyecek.” 181
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Antil Tepesinde planlanan madenlere yönelik kaygı
duyanlar arasında bölge sakinleri de bulunuyor.
Mücadelelerini yürütebilmek için 2005’te Antil Tepesi
Birliği’ni kuruyorlar. Bu yerel eylem grubu pek çok STK’nın
desteğini kazanıyor ve planların reddedilmesi için aktif
kampanya yürütüyorlar. Haziran 2007’de 400’den fazla
insan önerilen arazi üzerinde kamp kurarak hükümete
“Antil Tepesi’ni kurtarın” mesajı verdiler.  

Kömür endüstrisinde çalışan işçiler bile yeni madenlerin
açılmasının fazla olduğunu düşünüyorlar. Graham Brown
emekli bir madenci olarak bunlardan biri ve Hunter
Vadisi’nde artık kömürden uzaklaşılması gerektiğini
düşünüyor. Daha düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş
yapılarak yerel ekonominin ve istihdamın garanti altına
alınması gerektiğini düşünüyor ve bize şöyle diyor:
“Bütçesi tamamıyla kömür şirketleri tarafından karşılanan
dönüşüm mekanizmalarına ihtiyacımız var.”182

Gelecek
Daha sürdürülebilir bir gelecek mümkün. Bu gelecek için
yerel halk ve çevre grupları yıllardır mücadele ediyor.
Araştırmaya göre, Hunter Vadisi yenilenebilir enerjilerle
2020’ye kadar NWS bölgesinin enerji ihtiyacının %40’ını
karşılar duruma gelebilir ve 10.700 yeni iş imkanı
yaratabilir.183 Aslında, hâlihazırdaki alt yapı sayesinde
Hunter Vadisi dünyaya temiz enerji teknolojisi üreten ve
yenilenebilir enerji ihraç edebilen bir bölge haline gelebilir.

Maalesef, şu andaki yönelim böyle değil. 2007 yılındaki
Dünya Çevre Günü’nden birkaç gün sonra NWS hükümeti
Anvil Tepesi maden projesini onayladı. Maden eski
sahipleri Centennial Coal için fazla yükümlülük içerince
İsviçre devi Xtrata’ya satıldı. İyi haber, maden çalışmalarına
henüz başlamadı. Ama mevcut durumun korunup
korunmayacağı hala belirsiz.

Yazan: Julien Vincent

Yazan: Julien Vincent
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Fotoğraf Hunter Vadisi bölgesinde 50’den
fazla kömür madeni var. Çoğu açık ocak

madeni. Bölgenin 600 km2’lik bölümünün
kömür madenciliğinden olumsuz

etkilendiği tahmin ediliyor. 

Toprağın yıkımı
Devasa kazılar ve atık dağları madenlerden kalan en
görünür etkilerdir. Madencilik işlemleri ormansızlaşma
ve verimli toprakların erozyonuna ve çoraklaşmaya da
neden olur. Geriye kalan toprak verimsizdir ve maden
kapandıktan uzun sonra bile kirliliğini korur.184

Zarar görüp tıraşlanan toprak erozyona çok daha
müsait hale gelir. Yüzey Madenciliğinin yol açtığı
erozyon yüzünden kaybedilen toprak, ormanlık
alanlarda normale oranla bin iki bin kat otlak alanlara
göre ise on kat daha fazladır.185 Uçuşan toprak ağır
yağışlar ve karların erimesi sonucunda sudaki
ekosistemleri etkiler. Büyük miktarlarda kayan toprak
balık larvalarını ve yumurtaları öldürür, küçük su
hayvan ve bitkilerini boğar, onların ışığa erişimlerini
engeller ve fotosentez yapılmasını önler.186

Sedimantasyon (toprağın çökelmesi) ise alt-akıntı
rezervuarlarının kapasitesini azaltır, suyun yönünü
değiştirir, su sıkıntısına, taşkınlara ve tıkanmalara
neden olur.187 Eğer kontamine olmuşsa bu çökeltiler,
suyun içilmez hale gelmesine ve pek çok durumda
tarım ve sanayi için elverişsiz hale gelmesine de
neden olabilir.188

Madenlerin göçmesiyle yığılan toprak da erozyona
neden olur. Aynı zamanda yüzey ve yüzey yakınındaki
şebekeleri yıkarak gölcüklerin oluşmasına da neden
olabilir. Böyle durumlarda tarımsal verimlilik
düşebilir.189 Örneğin ABD’nin bazı kesimlerinde bu
nedenle mısır üretimi %42 ile %95 arasında azaldı.190



Yüzlerce insan iklim değişikliğine
karşı küresel eylem gününde
yenilenebilir enerji gösterisine
katılıyor. Hepsi Filipinler’de bir an
önce yenilenebilir enerji yasası
çıkarılmasını talep ediyor.

Greenpeace aktivistleri 20 çuval
kömürü Metrobank binası önüne
döküyorlar. Filipinlerin en büyük
bankalarından biri olan
Metrobank, Iloilo City’de
planlanan termik santralin perde
arkasında yer alıyor. 

Her yaştan Iloilo sakinleri İklim
Koruyucuları Kampını ziyaret
ediyorlar. Niyetleri iklim
değişikliği ve yenilenebilir
enerjiler hakkında bilgi almak.

Iloilo City- kömür endüstrisine direnmek

Filipinler

Araştırma Konusu
Genel Bakış
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Dünya Çevre Günü’nde
Greenpeace gönüllüleri İklim
Koruyucuları Kampı’nın bir
parçası olarak şehrin en büyük
katedralinin önünde güneş
panelleri yerleştiriyor.

St Paul Üniversitesi’nden
yüzlerce öğrenci Iloilo City’de bir
araya gelerek yere “Kömürü terk
et” yazıyorlar. Bu öğrenciler yerel
ve merkezi hükümetlerin kömürü
reddetmesi için çalışan bir
hareketin parçası.

Iloilo City’de binlerce insan dinsel
bir tören düzenliyor.
Sürdürülebilir enerji çözümlerini
savunurken teklif edilen termik
santrali de protesto ediyorlar.

Iloilo City’nin bulunduğu bölge Filipinler’in kalbi
olarak adlandırılıyor. Şehir şimdi ikiye ayrılmış
durumda. Nedeni? Çünkü yeni bir termik santral
planı şu anda masaya yatırılmış bekliyor.
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Katolik Kilisesi Filipinler’de
termik santrale karşı
mücadelenin başında
gelenlerinden biri. Katolik
Piskoposları Konseyi’nin Başkanı
Başpiskopos Lagdameo,
inançlar-arası bir yürüyüşün
başını çekerek termik santral
kurucularının şehirde hoş
karşılanmadığını gösteriyor.

Kamptaki aktivitelerden biri
olarak Greenpeace gönüllüleri
termik santralin planlandığı alana
100 tane rüzgâr ölçer
yerleştiriyor. Rüzgâr ölçerler
adadaki kullanılmayı bekleyen
muazzam rüzgâr enerjisi
potansiyelini temsil ediyor.

Greenpeace Metrobank’ın kömür
yerine yenilenebilir enerji
yatırımları finanse etmesini talep
ediyor. Bankanın yatırım
stratejilerini protesto eden
eylemin ardından pek çok Iloilo’lu
Metrobank’taki hesaplarını
kapattılar.

Araştırma Konusu
Genel Bakış

72



73

Greenpeace Kömürün 
Gerçek Maliyeti
Dünyanın en kirli yakıtı
yüzünden insanlar ve
gezegen neler ödemek
zorunda kalıyor?

Bölüm
Üç

“Sürdürülebilir kalkınma
isteyen kararlı yurttaşlar
olduğu sürece RISE,
kampanya yürütmeye ve
çevre için bekçilik yapmaya
devam edecek”*

* RISE’ın düzenleyicilerinden Aurora Alerta Lim ile söyleşi,  Iloilo City, 12 Eylül 2008



Şehre girer girmez yaşanan bölünmeyi anlıyorsunuz.
Sokaklarda yüzlerce pankart asılı. Yarısı “kömüre evet”
derken diğer yarısında “kömüre hayır” yazıyor. Pankartlara
yakından bir bakışla “evet” yazılı pankartların pahalı ve
profesyonel baskıdan çıktığını görüyorsunuz. “Hayır”
pankartlarının ise neredeyse hepsi elle boyanmış. Sorun
tam da burada: Termik santralin yapımını destekleyenler
hükümet yetkilileri ve zengin iş çevreleri. Buna karşılık,
muhalefet yurttaş birliklerinin oluşturduğu geniş ve çeşitli bir
kitleden oluşuyor: Katolik Kilisesi, doktorlar, profesörler,
mühendisler, aydın işadamları, halk liderleri ve öğrenciler.
Ortada çok açık bir durum var. Arroyo hükümeti, iklim
değişikliği ve bunun yoksullar üzerindeki etkisine bir çare
aramak yerine Filipinler’in kömür gücünün özelleştirilmesi
ve büyümesi konularına odaklanıyor. (Bkz. Büyüyen Direniş,
sayfa 75) 191

Muhalefet büyüyor: RISE

Farklılıklarına rağmen insanlar termik santral karşıtı
mücadelede bir araya gelmişler. 2003’de, bir grup RISE’ı
(Sürdürülebilir Enerji için Sorumlu Ilongolular) kuruyor.
Kuruluş amaçları Iloilo yakınlarında planlanan termik
santralin yapımını engelleyip yenilenebilir enerjileri
desteklemek. RISE’ın etkili bir grup haline gelmesi uzun
sürmedi. Bir süre için projenin ertelenmesi sağlandı. Ancak
daha sonra projenin finansörü KEPCO, daha az muhalefet
umarak santral planını daha uzak bir nokta olan Banate’ye
taşıdı. RISE burada da bölge yönetimini ikna ederek
projeyi reddetmelerini sağladı. Maalesef mesele burada
kapanmadı.  Santral planı bu kez Iloilo City’ye taşındı, tabi
ki RISE da.

Aurora- bir direniş hikâyesi 
Aurora Alerta Lim kararlı bir kadın. Central Philippine
Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olduktan sonra
üniversitenin TV kanalında çevre konularını ele alan bir
program yapmaya başlamış. RISE kampanyasının
liderlerinden biri. Bize söylediğine göre “En büyük zorluk
merkezi ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği sorununa
karşı ilgisizlikleri. İklim değişikliği konusunda yaptığımız
uyarılara rağmen hala enerji üretiminde kömür kullanımını
yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.” 192

İklim değişikliğinin etkilerine yönelik endişeler Filipinler için
ciddi bir konu. Bu adalar ülkesi iklim değişikliği etkileri
anlamında 2007’de Germanwatch listesinin başında
geliyor ve en ciddi risk altındaki ülke olarak
niteleniyordu.193 Ülkeyi Kasım 2007’de sıklıkları ve
yoğunlukları giderek artan tayfunlar vurdu ve 200 bin insan
yerlerinden tahliye edildi.194 Ülkede kuraklık da büyü bir
sorun ve 7107 ada yükselen deniz seviyesi nedeniyle
tehdit altında. Bütün bunlara rağmen hükümet kömürle
haşır neşir olmaya devam ediyor. 

Yalanlara karşı savaşmak

Aurora’nın ve arkadaşlarının en çok uğraştıkları mesele
kömür yandaşları tarafından yayılan yalan ve saptırmalara
karşı mücadele etmek. Iloilo City’de kömüre duyulan
hevesin altında boş umutların yattığını söylüyor:

“Kömürün ucuz ve temiz olabileceğine dair yanlış
bilgilendirmeler yüzünden bu ülkede kömür santrallerine
olan destek şişmeye başladı.” 195

Bu iddiaların neden bu kadar çekici olduğunu anlamak
kolay. Iloilo’nun temel enerji kaynağı şebekeye bağlı
olmayan 72 MW’lık bir dizel santrali. Dizel çok pahalı
olduğu için kent ülkenin en pahalı elektriğinden birini
kullanıyor. Bunun yanı sıra şehirde sürekli elektrikler
kesiliyor. 

Termik santral yandaşları bunun üretimdeki eksiklik
olduğunu iddia ediyor ama yeni bir termik santral bu
sorunu çözemez çünkü asıl mesele elektrik üretimi değil,
elektriğin iletimi yani şebekeler.196 Elektrik fiyatında
düşme olsa bile burada yaşayan insanlar termik santralin
etkilerini ödemek zorunda kalacak. Aurora’nın da işaret
ettiği gibi “Kömür yakmanın çevresel ve sağlık maliyetlerini
halk ödemek zorunda kalacak.” 197

Bitmek tükenmek bilmeyen mücadeleye ve kömür
yandaşlarının gücüne rağmen Aurora korkmuyor. O ve
onun gibiler iklim krizinin aciliyetine ve temiz enerji
ihtiyacımıza dikkat çekmek için aralıksız çalışmaya devam
ediyorlar.  
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Sürdürülebilir bir gelecek için savaşmak

Aurora gibi insanların sayesinde RISE giderek hız
kazanıyor. Mart 2008’de binlerce insan Filipinler Katolik
Piskoposlar Birliği tarafından yapılan çağrıya kulak verdi ve
Iloilo’da düzenlenen ekümenik yürüyüşe katıldı. Yürüyüş
kömüre karşı düzenlenmişti ve sürdürülebilir enerjiyi seçme
hakkını savunuyordu. 

Komşu şehirlerin yöneticileri bile burada kömüre karşı
seslerini yükselttiler ve kendi bölgelerinde küçük hidro ve
rüzgâr enerjisi kullanma sözü verdiler. 

Ancak Iloilo yetkilileri, temiz enerji potansiyeline rağmen
hala endüstriyi dinliyorlar ve kömürün elektrik için tek yol
olduğuna inanıyorlar.  Aurora şöyle diyor: “ Iloilo’nun
kullanabileceği pek çok enerji türü var. Jeotermal, güneş,
rüzgâr, hidro ve kojenerasyonda kullanılmak üzere biokütle
için kampanya yapıyoruz.” 198

Genel Bakış
Geçtiğimiz yıllarda yapılan eylemlerin belli bir etkisi oldu.
Örneğin, Çevre ve Doğal Kaynaklar Departmanı planlanan
termik santralin çevre sertifikasını aylar boyunca
dondurdu. Ancak bu santrali tamamıyla durdurmak için
yeterli değildi. Güçlü ve organize bir muhalefete karşın,
geçtiğimiz Eylül’de sertifika verildi. 

Bu karar bölgeyi şu anda bilinmeyen insan maliyetlerine
sürükleyebilir ama henüz sona gelinmiş değil ve RISE da
duracağa benzemiyor:

“Sürdürülebilir kalkınma isteyen kararlı yurttaşlar olduğu
sürece RISE, kampanya yürütmeye ve çevre için bekçilik
yapmaya devam edecek” 199

Iloilo’da yerel bir grup, kömürün kendi toplulukları,
ekosistemleri ve hayat kalitesi üzerinde yaratacağı zararın
tamamıyla farkında. Mücadelelerini aynı zamanda yıkıcı
iklim değişikliğinin etkilerine karşı tüm dünya sakinleri için
yürütüyorlar. 

Yazan: Mareike Britten
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Fotoğraf Santralin planlandığı sahada
kurulan bir iklim kampı. Bir Greenpeace

gönüllüsü çevre halk için güneş kolektörü
kullanarak yemek yapıyor. 

Büyüyen Direniş
1844’de efsanevi toplum teorisyeni Engels “sivil
toplumu topyekûn değiştiren bir endüstri
devriminden” bahsetmişti.200 Kömür bu devrimde
merkezi bir rol oynadı. Bugün, kömür başka türden bir
devrimi tetikliyor. Sosyal hareketlerin süre giden
kullanımına karşı geldiği bir devrim. Bu raporda sözü
geçen yerlerde ve dünya üzerinde daha nice bölgede
insanlar kömür santrallerine ve açık ocak madenlerine
karşı birleşiyor. İnşaat sahalarını işgal ediyor, kömür
trenlerini veya gemilerini bloke ediyor. 

Türkiye’de köylüler, Sinop’ta planlanan santrali
engellemek üzere inşaat makinelerinin köylerinden
geçmesini engelliyor. İzmir’de 2008 yazı boyunca
binlerce insan yürüyor. Zonguldak’ta zengin enerji
şirketlerine karşı bir öğretmen tek başına hukuk
mücadelesi yürütüyor. Çanakkale’de binlerce insan
huzursuz. 

Büyük miktarda kömüre bağımlı olan Polonya’da
Nisan 2008’de, beş bin insan tarihi ve kültürel
miraslarını kömürden korumak üzere Kruszwica
sokaklarını dolduruyor. 201 Gösteri, ülkede bu nedenle
yapılan ilk örnek. Avustralya’da, at yetiştiricileri, şarap
üreticileri ve yerel halk tarafında kurulan bir işbirliğiyle
Anvil Tepesi açık maden planlarına karşı mücadele
veriliyor. Haziran 2008’de, demiryolu işçisi kılığına
bürünen eylemciler İngiltere’de ülkenin en büyük
termik santraline giden kömür yüklü treni durduruyor.
Bazıları trene tırmanarak 20 ton kömürü boşaltıyorlar.
Diğer bir grup ise kendilerini trene zincirliyor. Eylemde
“Bırakın yeraltında kalsın” yazılı bir pankart açılıyor.202

Ağustos 2008’de, Almanya’da kömür karşıtı
eylemciler Brandenburg Eyaleti’nde madenciliği
durdurmak üzere referandum talep etmek için imza
kampanyası başlatıyorlar.203

Tüm bu eylemlerin de gösterdiği gibi, insani olmayan
ve iklimi yok eden kömüre karşı direniş büyüyor ve
gelecekte de daha güçlü olacak.
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Fotoğraf Tahıl tarlaları arka plandaki rüzgâr
türbini ile yan yana. Maranchon Rüzgâr
Çiftliği 104 türbiniyle Avrupa’nın en büyük
çiftliği. Dünyanın en büyük rüzgâr enerjisi
şirketi Iberdrola tarafından işletiliyor.

©GREENPEACE / DANIEL BELTRA
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Pnömokonyozdan, kömür yangınlarına ve AMD’ye
madencilikten kaynaklanan yıkımı sergiledik. Kömürlü
termik santrallerin yerel ve küresel etkilerini ortaya serdik.
Çoğunlukla gözden kaçan ve madenler bir kere
kapandıktan sonra görmezden gelinen zararlarıyla birlikte
kömürün ardında bıraktıklarına ışık tuttuk.   

En son etapta, CE Delft’in analiziyle kömürün küresel
ölçekteki üretim zincirinin oluşturduğu dışsal maliyetlere bir
fiyat koymaya çalıştık. Toplam rakam yılda 360 milyar €
gibi yüksek bir rakam ancak tüm maliyetleri
hesaplayamadığımız için büyük bir ihtimalle gerçek rakam
tahminlerimizin üstünde. Bugün tüm potansiyel
emisyonları ve zararı bütünüyle rakamlara dökebilmek
neredeyse imkânsız.

Kömürün gerçek maliyeti, kömürle beslenen bir geleceğin
felaket niteliğindeki sonuçlarını engellemek için acilen
harekete geçmemiz gerektiğini gösteriyor.  Eğer iklim
değişikliğini ortalama sıcaklıklar 2 derece artmadan
durdurmak istiyorsak, kömürü terk etmeliyiz.  Oysa iklim
değişikliği gerçeğinin önümüzde hiçbir kanıta ihtiyaç
duymadan durmasına ve tüm yerel zararlara rağmen
kömür endüstrisi canavarlaşarak büyümeye devam ediyor.
Eğer mevcut planlar hayata geçirilirse CO2 salımları 2030
yılına kadar %60 oranında büyüyebilir.204 Bu sadece
gelecek için bütünüyle sürdürülemez bir plan değil, aynı
zamanda gereksiz de. 

Kömüre mahkûm değiliz. Daha temiz seçeneklerimiz var.
Greenpeace’in Enerji [D]evrimi fosil yakıt kaynaklı küresel
salımları %50 oranında azaltmak için bize pratik bir yol
haritası çiziyor. Bu yol haritası aynı zamanda yenilenebilir
enerjiler ve enerji verimliliğiyle geleceğimizi nasıl garanti
altına alacağımızın planını çiziyor.205 Bu çözüm bir yandan
kömüre olan bağımlılığımızı ortadan kaldırırken diğer
yandan enerji ihtiyacımızı karşılıyor.

Böyle bir gelecek mümkün çünkü son yirmi yıldır
yenilenebilir enerji teknolojilerinde süre giden gelişmeler bu
kaynakları artık ana akım haline getirdi. Rüzgâr türbinleri,
fotovoltaik paneller, biokütle santralleri ve güneş kolektörleri
bugün rağbet gören teknolojiler. Yenilenebilir enerji piyasası
da hızla büyüyor. 2007’de yenilenebilir enerjilere yapılan
yatırımlar 100 milyar doları aştı.206 Diğer yandan enerjiyi
kullanma biçimimiz utanç verecek ölçüde savurgan. Mevcut
teknolojilerle kolaylıkla engellenebilecek, büyük miktarlarda
kömür bu savurganlık yüzünden boşu boşuna yanıyor.  

Kömürü gerimizde bırakmak geleceğe devam edebilmek
için tek yolumuz. Dünya böyle yaşamaya devam edemez.
Bunun iklimimize, gezegenimize ve bizlere maliyeti
yüklenemeyeceğimiz kadar yüksek. Kömür endüstri
devriminin yakıtı olabilir ama artık zamanı doldu. Şimdi yeni
bir devrimi başlatmanın zamanı. Temiz, sürdürülebilir enerji
çözümleriyle beslenen, iklimimize, gezegenimize, çevremize
ve gelecek nesillere saygılı bir devrimin zamanı geldi.

Kömürün gezegenimize verdiği hasara artık yeter
demeliyiz. Bu raporda, üretim zinciri boyunca yani
yeraltını kurcalamaktan, yakıldıktan sonar geriye
kalanlara kadar kömürün maliyetlerine baktık.
Şimdi, yeni bir dönemi başlatma zamanı. 

Kömürü 
geride bırakmak
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Bu bölümde, kömürün çeşitleri, nasıl çıkarıldığı,
kömür yakmak için kullanılan teknolojiler ve
ülkelerin ne kadar kömür üretip kullandıklarına dair
temel bilgileri topladık.

Kömür Çeşitleri
Kömür bir fosil yakıttır. Yani kömür, basınç ve ısıya maruz
kalan organik maddelerin (ağaçlar ve yapraklar) sıkışması ve
milyonlarca yıl zarfında karbon içeriği bakımından zengin bir
şekil alması sonucunda oluştu.

Kömürün kalitesi karbon içeriğine, karbon içeriği de
kömürün yeraltında ne kadar basınç ve ısıya maruz
kaldığına göre değişir. Karbon içeriği arttıkça enerji değeri
de artar. Enerji değeri ne kadar yüksekse yakıldığında o
kadar ısı açığa çıkarır.  Bu enerji değeri çoğunlukla Britanya
Isıl Birimi (Btu değeri) ile ölçülür. Kömür çeşitlerinin Btu
değerleri büyük farklılıklar gösterebilir. Örneğin turba
kömürünün Btu değeri 4500 iken taş kömürünün değeri
14000’in üzerine çıkabilir.207

Pek çok çeşit kömür vardır ancak aşağıdaki ayrım çoğunu
temsil eder:208

Linyit en az karbon içeriğine ve en fazla nem oranına sahip
kömür tipidir. Jeolojik olarak diğer kömür tiplerinden daha
gençtir ve çoğunlukla elektrik üretiminde kullanılır.
Kullanılabilir enerjiye çevrim süreci çok yoğun olduğu için en
kirli kömür türüdür. Örneğin aynı enerji düzeyine ulaşmak
için 5 ton linyit yakmak gerekirken bu rakam taş kömüründe
yalnızca 1 tondur. 

Alt bitümlü kömür linyite oranla daha fazla karbon ve daha
az nem içerir. Linyit gibi elektrik üretiminde kullanılır. Çimento
yapımı gibi başka alanlarda da kullanılmaktadır.

Bitümlü kömür bir çeşit taş kömürü olarak kabul edilir ve
ağırlığının %86’ya kadar olan bölümü sabit karbon (yakma
işleminden önce değişken maddeler alındıktan sonra kalan
karbon) içerir. Yine termik santrallerde kullanılmakla birlikte
çoğunlukla demir çelik üretiminde kullanılmak üzere kok
kömürüne çevrilir.209

Antrasit en sert kömür türüdür. Çoğunlukla içeriğinin
%90’ından fazlası sabit karbondur. Yüksek ısıl değeri
olduğundan ısınmada kullanılır. 

Kömür madenciliği
Kömür ya açık ocak tekniğiyle (dağ tepesi tıraşlama ya da
kazıma madenciliği olarak da adlandırılır) ya da yeraltı
madencilik tekniğiyle çıkarılır. Her tekniğin farklı maliyetleri,
sağlık ve güvenlik riskleri veya çevresel sorunları vardır.  

Açık ocak madenciliği

Eğer kömür damarları yer yüzeyine yakın bir yerde
bulunuyorsa açık ocak tekniği uygulanır. Yeraltı
madenciliğinden daha ucuzdur ve tartışmaya açık olsa da
daha etkilidir çünkü kömür elde etme oranı %90’a kadar
çıkabilir. Açık ocak madenciliğinde kömür damarlarının
üzerindeki toprak ve kaya katmanları (fazlalık yük olarak
adlandırılır) patlayıcılar tarafından parçalanır ve kaldırılır.
Açığa çıkan kömür damarı kırılarak sondalanır ve gevşeyen
kömür damardan alınır.210 Küresel ölçekte kömür
madenlerinin %40’ı açık ocak şeklindedir. Ancak bazı
ülkelerde yüzde daha yüksektir. Avustralya’nın madenlerinin
%80’i ABD’de ise %67’si açık ocak şeklindedir.211

Açık ocak madenleri bölgenin görünümünü, ormanları ve
vahşi yaşam alanlarını tabir yerindeyse havaya uçurarak ve
parçalayarak yok eder. Bu tür madencilik ormansızlaşma,
erozyon, göçük, su seviyelerinin azalması ve tarımsal
arazinin yıkılmasına neden olur. Patlama ve sondaj nedeniyle
ortaya çıkan yoğun toz madencilerin ve yerel çevrenin
sağlığını tehdit eder.212

Yeraltı madenciliği

Yeraltı tekniği açık ocaklarla ulaşılamayacak kadar derinlerde
olan kömürü çıkarmak için kullanılır. Daha az etkilidir, daha
istihdam yoğun bir tekniktir ve daha pahalıdır. Ancak
dünyadaki kömürün çoğu derinlerde olduğundan dünya
kömür madenlerinin çoğu yeraltındadır.213

Kömürle ilgili 
temel bilgiler

EK I
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İki çeşit yeraltı madenciliği yöntemi vardır. Oda topuk
yöntemi ve uzunayak madenciliği. Oda topuk yöntemi daha
sığdaki kömür damarları için kullanılır. Kömür damarlarına
göre odalara ayrılarak ve tavanı tutmak üzere topuklar
bırakarak yeraltında ilerlenir. Bırakılan topuklardan dolayı
daha düşük oranda kömür çıkarılır. Uzunayak madenciliği
ise kömürü çıkarmak için mekanik kesiciler ve madeni sabit
tutabilmek için hidrolik tahkimatlar kullanıldığı için daha
yüksek oranda kömür çıkarılmasına elverir. Destek yapıları
çıkarıldıktan sonra, maden çöker.214

Yeraltı madenciliği muazzam miktarlarda toprak ve kayanın
atık olarak yeryüzüne çıkarılmasına neden olur. Bu atık
çoğunlukla hava ve suya maruz kaldığında toksik hale gelir.
Madenlerin yıkılmasından dolayı göçükler meydana gelebilir
ve madenin üstündeki alan batmaya başlar. Göçükler; ev,
bina ve otoyol, köprü gibi altyapılara ciddi yapısal zararlar
verebilir. Avustralya’da 1989’da yeraltı madeni nedeniyle
çıkan bir deprem yüzlerce evin yıkılmasına, 13 kişinin
ölümüne ve 165 kişinin yaralanmasına neden oldu.  Bu
felaket nedeniyle oluşan zarar madenin 90 yıl boyunca
yaptığı kârdan daha yüksekti.215

Çökelmelerin daha az felaketsel etkileri ise toprak erozyonu,
yüzey ve yüzey altı drenajlarının zarar görmesi, sulak alan ve
gölcüklerin bozulmasıdır.216

Kömür yakma teknolojileri

Şu anda kullanımda olan üç çeşit kömürlü termik santral
vardır:

Pülverize kömür santralleri. Bu santrallerde kömür
ufalanarak kömür tozuna çevrilir ve kazana gönderilir. 1300
ile 1700 C derece arasında yanan kazan jeneratör ve
türbinler için buhar sağlar.217 Bu yöntem üç teknoloji
arasında en yaygın olanıdır. Kömürden elde edilen elektriğin
%90’ı ve dünyada üretilen toplam elektriğin de %38’i bu
santrallerden gelir.218

İşin kötü yanı bu santrallerin berbat derecede verimsiz
olmasıdır. Sözde süperkritik veya ultrakritik santrallerin ısıl
verimliliklerinin %50’ye ulaştığı doğru olmasına karşılık,
pülverize kömür santrallerinin ısıl verimliliklerinin dünya
ortalaması %32’den daha azdır.219, 220

Akışkan yataklı kömür santralleri. Burada kömür gaz ve katı
maddelerden oluşan bir yatakta hava ile yakılır. Bu yakma
işlemi ya ortam basıncıyla (atmosferik akışkan yatak denir)
ya da basınç altında ( basınçlı akışkan yatak denir)
gerçekleştirilir. 

Akışkan yatak teknolojisi düşük kaliteli kömürle ya da
biokütle-kömür karışımıyla kullanılır. Isıl verimlilik %40 ile 44
arasında değişir. Akışkan yataklı sistemlerin düşük yakma
sıcaklıkları nitrojen oksidin açığa çıkma oranını azaltır.221

Kömürde bulunan kükürt içerikli kirleticilerin %95’i kazanda
tutulduğu için akışkan yataklı santraller daha az kükürt
dioksit çıkarır. 222

Entegre gazlaştırıcı kombine çevrim santralleri (IGCC). IGCC
santralleri bu üç teknoloji arasında en yeni olanıdır ve ısıl
verimlilik düzeyi %40 civarındadır. Bugün IGCC santrallerinin
kullanımı sınırlıdır ve ikisi ABD, biri İspanya ve diğeri de
Hollanda’da olmak üzere sadece dört kömür temelli IGCC
uygulama santrali işletme halindedir.223 Bu santrallerin
prosesleri iki basamaktan oluşur. Birincisinde kömür kapalı
bir basınç reaktöründe kontrollü bir hava eksikliği ile
gazlaştırılır. Karbon monoksit ve hidrojen karışımından oluşan
gaza sin gaz denir ve gaz türbinini çalıştırmak üzere yakılır.
İkinci aşamada birinci aşamadan çıkan egzoz gazı başka bir
basınç türbinini çalıştırmak üzere kullanılır. İlk aşamada
kullanılan gaz türbini elektriğin %60 veya 70’ini üretirken geri
kalan elektrik basınç türbiniyle üretilir. 

Ülkelere göre kömür

5 büyük 5 kömür üreticisi (2006, milyon ton) 224, 225

Toplama oranla % Üretim
Çin 39.4% 2,380.0

ABD 19.3% 1,053.6

Hindistan 6.8% 447.3

Avustralya 6.6% 373.8

Rusya 4.7% 309.2

Diğer 23.2% 1,631.2

Dünya 100% 6,195.1

En büyük 5 kömür tüketicisi  (2006, milyon ton) 226

Toplama oranla % Üretim
Çin 38.6% 1191.3 

ABD 18.4% 567.3

Hindistan 7.1% 237.7

Avustralya 3.9% 119.1

Rusya 3.6% 112.5

Diğer 28.5% 862

Dünya 100.0% 3090.1

Greenpeace Kömürün 
Gerçek Maliyeti
Dünyanın en kirli yakıtı
yüzünden insanlar ve
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Bu raporda belirtilen kömürün gerçek maliyeti
toplam değeri, kömürün tonu veya kömürden
üretilen elektrik fiyatlarına eklenmemiş, saklı
birtakım maliyetlerini içeren taslak bir hesaptır. 

Kömürün gerçek maliyetini tahmin etmek üzere Hollanda
araştırma enstitüsü CE Delft tutucu denilebilecek bir
biçimde 2007 yılındaki dışsal maliyetleri değerlendirdi. Bu
dışsal maliyetler kömürden kaynaklanan hava kirliliğinin
insan sağlığı üzerindeki etkilerini, iklim değişikliği nedeniyle
ortaya çıkan zararları ve madencilik nedeniyle oluşmuş
kazaların ölüm oranlarını ayrı ayrı hesaplayıp 2007 toplam
maliyeti çıkarıldı.

Sadece belli kalemler üzerinde yapılan analize göre: 

• Termik santrallerde kömür yakılması sonucunda oluşan
yıllık zarar yükü yaklaşık olarak 355,75 milyar €’dur. 

• Kömür üretim zincirinde oluşan kazalara yönelik küresel
zarar 161,28 milyon’dur.

• Madenciliğin yıllık zararı 674 milyon’dur. 

Bu raporda belirtilen maliyet kömür üretim zinciri boyunca
oluşan tüm dışsal maliyetleri içermez. Bu zincirin –örneğin
asit maden drenajının ekonomik maliyetleri gibi- bazı
parçalarına yönelik güvenilir ve tutarlı bilgi küresel ölçekte
yoktur.  Zorunlu göçler, kültürel mirasın kaybı, insan hakları
ihlalleri gibi toplumsal etkileri de sayılara dökmek mümkün
değildir. 

Aşağıda sunulan analizin metodolojisini incelerken bu
uyarımızı dikkate alınız. Değerlendirmenin tamamını
görmek için greenpeace.org’u ziyaret edebilirsiniz.

Analizin kapsamı

Kömürün gerçek maliyeti hesaplaması aşağıdaki faktörleri
inceledi:

• İklim değişikliğine bağlı toplumsal maliyetler

• Hava kirliliğine bağlı insan sağlığı 

• Büyük maden kazaları sonucu yaşanan ölümler

Kömürün gerçek
maliyetinin hesaplanması

EK II
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Verilerin toplanması
DKömür kaynaklı küresel salımların belirlenmesi

Bu analiz için, en büyük kömür üreticisi ülkelerin ulusal
düzeydeki verilerinden yola çıkarak salımlar hesaplandı.
Salımlar elektrik üretimi ve madencilik olarak iki ayrı alanda
hesaplandı. Bu araştırmanın amacı küresel zarara yönelik
tahmini bir rakam çıkarmak olduğundan kömürün termik
santrallere taşınırken üretilen salımları hesaplamaya gerek
duymadık. Bunun yerine, madencilikle ilgili tüm salımlar ve
küresel elektrik üretimiyle ilgili salımların %91’i hesaplandı
(Uluslararası Enerji Ajansı verilerine dayanarak). Şunu da
belirtmeliyiz ki, zarar maliyetlerinin doğrudan değerlendirilmesi
dünya üzerindeki pek çok ülkede yapılmamaktadır.

1. Kömür yakma kaynaklı birincil salımlar 

Karbondioksit  (CO2)
Elektrik üretiminden gelen küresel CO2 salımlarını temel
alarak en çok kirleten ilk on ülke bilgileri toplandı: ABD,
Çin, Hindistan, Japonya, Almanya, Güney Afrika,
Avustralya, Rusya ve Polonya. Bu ülkeler küresel kömür
yakma salımlarının %85’ini kapsamaktadır. Diğer AB üyesi
ülkelerin salımlarıyla küresel kömür yakma salımlarının
%91’i kapsandı.227 Kirletici salımlarının değerlendirmesi
yapılan bu ülkelerdeki salım çeşitlerine bu analizde “klasik
kirleticiler” denildi.228 (Bkz. Tablo II.1).

Tablo II. 1 – Termik santrallerden kaynaklanan klasik kirleticiler

Yıllık Salımlar (kton)
Ülke/Bölge SO2 NOX PM 2.5 CO2 CH4

AB 1.470,00 1.200,00 43,46 889.531,52

Çin 20.567,00 7.434,00 2.537,00 2.341.616,45

ABD 10.068,00 3.595,00 87,07 1.973.502,42

Hindistan 2.959,00 1.580,00 562.840,07

Rusya 1.056,00 511,00 1,00 215.089,87

Japonya 23,00 21,00 11,00 212.647,68

Güney Afrika 1.177,00 526,00 51,00 199.634,09

Avustralya 605,00 614,00 20,50 204.131,85

Toplam 37.925,00 15.481,00 2.751,03 6.598.993,94 725

Kükürt dioksit (SO2)
Bu kümede AB ile birlikte ABD, Çin, Hindistan, Güney
Afrika, Avustralya, Rusya ve Japonya’dan da ulusal veriler
alındı. (Bkz. Tablo II.1).

Nitrojen oksit (NOx)
Bu kümede AB ile birlikte ABD, Çin, Hindistan, Güney
Afrika, Avustralya, Rusya ve Japonya’dan da ulusal veriler
alındı. (bkz. Tablo II.1)

Partikül madde (PM) 2.5
Çin, Japonya, Güney Afrika, AB ve ABD bilgileri toplandı.
(bkz. Tablo II.1)

Metan (CH4)
Termik santrallerde istiflenen kömürün metan
emisyonlarına denk gelen kömürün tonu başına çıkan
CH4 salımının kg olarak hesabından küresel bir rakam
türetildi. (bkz. Tablo II.1)

2. Kömür madenciliğinden kaynaklanan salımlar

EcoInvent 2007 verilerine dayanarak burada kömür
madenciliğinden kaynaklanan küresel salımlar hesaplandı.
Pek çok bölge için (Doğu Asya, Doğu Avrupa, Batı Avrupa
ve Kuzey Amerika), ortalama salım verisi kullanıldı.
Ekonomik analiz için değerlendirilen kirleticiler CO2, CH4,
PM 2.5, SO2 and NOx’dir   (Bkz. Tablo II.2). 

Greenpeace Kömürün 
Gerçek Maliyeti
Dünyanın en kirli yakıtı
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Tablo II. 2 – Madencilikten kaynaklanan salımlar

CO2 CH4 PM 2.5 SO2 NOx

Kiloton olarak salımlar 13555 209 4 44 29



Hesaplamalar
1. İklim değişikliği nedeniyle oluşan zararlar

Bu analizde kömür türevli CO2 ve CH4 salımlarının yarattığı
yıllık zarar maliyetleri hesaplandı. Bu salımlar hem kömür
yakma hem de madencilik salımlarını içerir. €20/ton rakamı
kullanılarak bir engelleme maliyet değerlendirmesi
uygulandı. Bu rakam AB Emisyon Ticareti Şemasında (EU
ETS) karbon kredileri için geçerli olan ortalama CO2

engelleme fiyatına bağlı olarak tespit edildi.229 Bu rakam
CO2 salımlarının iklim değişikliğiyle bağlantılı zararları yerine
kullanıldı çünkü bu alanda büyük bir belirsizlik vardır.CO2

engelleme maliyetlerinin keskin bir biçimde artacağı akılda
tutulmalıdır. Bazı araştırmalara göre fiyat önümüzdeki on yıl
içinde ikiye katlanabilir, 50 yıl zarfında da 10 katına
çıkabilir. CO2 engelleme maliyetlerinin gelecekteki oranları
bu analizin kapsamına alınmadığı için tahmin edilen
gelecek rakamlarına yönelik bir tablo aşağıda verilmiştir.

CH4 için, CO2’ye oranla 23 kat daha çok küreyi ısıttığından
tahmini zarar maliyeti ton başına 460 Avro olarak
hesaplanmıştır. Bu değerler daha sonra yıllık salımlarla
çarpılmış ve iklim değişikliğine bağlı zarar hesapları toplamı
bulunmuştur. 

2. Hava kirliliği nedeniyle oluşan sağlık harcamaları

Diğer kirleticiler için ton başına zarar hesaplaması yapıldı.
Bu zarar maliyetlerinin hesabı Avrupa Birliği kaynaklı
NEEDS (Network of Europeans for Electoral and
Democracy Support) projesinin (ExternE serisinin son
aşaması) verilerine dayanarak hazırlandı. Bu tahminler
Avrupa’da ve dışındaki 39 ülkede ve 5 bölgede mevcuttur.
Bu sonuçlar, bazı kirleticilerin ton başına Avrupa ortalama
zarar tahminlerini de içerir.

NEEDS projesinde kullanılan rakamlar çoğunlukla ölüm
oranlarının değerlendirilmesine dayanan ampirik
çalışmalarla ortaya çıkan rakamlardır.  Bu rakamlar satın
alma gücü paritesine uygulandı ve sonuçta küresel
değerlendirmeyi temsil etmek üzere nüfus oranları dikkate
alınarak ortalama bir değer çıkarıldı.230

Kirlilik, kirliliğin dağılma yolları, etkilenen nüfus,
meteorolojik şartlar gibi girdilere dayanan tam bir model
çıkarılmadığı sürece sadece çok kaba tahminler
yürütülebilir. 
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Table II.3 – Sera gazı için önerilen değerler (CO2 tonu başına Avro 2005)

Senaryo 2005 2010 2015 2025 2035 2045 2050 2055

MDC_NoEW1 7 9 11 14 15 17 22 27

PP_MAC_Kyoto plus2 – 23.5 27 32 37 66 77 –

PP_MAC_2°3 – 23.5 31 51 87 146 198 –

1Hakkaniyet aktarımı olmadan saf ekonomik maliyet analizi
2Üzerinde anlaşılmış hedefler (2020’ye kadar %20 azaltım)
32 derece santigrat hedefi

Kaynak: NEEDS, 2008
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3. Büyük madencilik kazaları sonucunda ortaya
çıkan ölümler

MWs başına madencilik kazalarından meydana gelen
zararlar daha önceden Hirschberg (2004) tarafından
değerlendirilmişti. Bu rakamlar sadece 5’ten fazla ölüme
neden olan kazaları içermektedir.   

Sonuçlar
Kömür Yakma

Değerlendirilen faktörlerin ışığında analizin açığa çıkardığı
sonuca göre kömür yakmanın yıllık dışsal maliyeti 355,75
milyar Avro’dur. 

Madencilik

Yaklaşık yıllık dışsal maliyet 637,87 milyon Avro’dur.
Madenciliğin toplam zarar değeri yakmadan kaynaklanan
değere oranla ciddi oranda düşüktür. Ancak, madencilikle
ilgili analizin eksik olduğu unutulmamalıdır. Ekosistem
yıkımı, su ve toprak kirliliği gibi faktörler güvenilir bir küresel
veri olmadığı için hesaplamanın dışında bırakılmıştır.

Kazalar

Analizin ortaya çıkardığına göre madencilik kazaları
sonucu ortaya çıkan yıllık dışsal maliyet 161,28 milyon
Avro’dur.

Sonuç
Buradaki tüm zararları birleştirdiğimizde, CE Delft 360
milyar Avro gibi kaba bir rakama ulaşmıştır. Önceden de
belirtildiği gibi, bu tahmin salımların ve zararların tamamını
kapsamamaktadır ve bu nedenle en alt limit olarak
değerlendirilmelidir.  Söz konusu verilerle yapılan analiz de
bile veri eksikliğinden kaynaklanan bir ılımlılık söz
konusudur. Örneğin Hindistan ve Rusya’dan partikül
madde değerleri alınsaydı tahmini maliyet de ciddi biçimde
artabilirdi. Bu analizden çıkarılması gereken ilk sonuç
termik santrallerin çok yüksek oranda dışsal maliyeti
olduğudur.  Toplam zararın %99’undan tek başına termik
santraller sorumludur. Madencilikten kaynaklanan
salımların 674 milyon Avro, kazalardan meydana gelen
zarar yükünün ise 161 milyon Avro olduğu tahmin
edilmektedir. 
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Table II.4 – Kömür üretim zincirindeki kazaların dışsal maliyetleri (MWs başına Avro)

Mesleki Kamusal Toplam

Çin 0.061 0.061

OECD 0.0034 0.000061 0.003

OECD dışı 0.032 0.00035 0.032
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