
Cumhuriyet ENERJİ � 5 Nisan 2011 - 22 8

D
ünya Japonya’da yaşa-
nan felaketler zincirinin
en ağYr finali ile yüzleş-
mek üzere. Bugün Çer-
nobi’lden sonra Fukuşi-

ma Nükleer SantralY’nda meydana
gelen yangYn ve patlamalarla birlikte
atmosfere yayYlan radyasyon ile bir kez
daha yüzleştiğimiz bu son tehlike, in-
sanlYğYn kendi eliyle yarattYğY ve olum-
suz sonuçlarY uzun yYllara yayYlacak
olan bir tercihten kaynaklanYyor.

Şimdi Japonya’da yaşananlar ül-
kemiz için bize bir karar vermemizi
söylüyor. SorulmasY gereken ilk soru
şu: Ülkemizde kurulmasY planlanan
nükleer santrallar ile kaç kuşağY han-
gi hakla yaptYğYmYz tercihlerin so-
rumluluklarYnY almasY konusunda mec-
bur kYlYyoruz? Hemen ardYndan ikin-
ci soru da; kendimizde bulduğumuz bu
hakkY kendi yaşam sYnYrlarYmYzY aşan
bir tarzda kime karşY hangi felsefeyle
dayatYyoruz?

Eğer bu sorularY değişti-
rip meselenin odağY-
na hangi nükleer
santralYn han-
gi şirket ta-
rafYndan ka-
çYncY nesil
olarak inşaa
edildiği, ya
da teknolo-
jinin bize

güvenlik olarak ne sunduğu veya ya-
pYlan anlaşma ile üretim ve tüketim
üzerinden alternatif maliyetler ile ne
oranda karlY çYkYldYğY üzerinden bir tar-
tYşma yürütmeye çalYşmak, emin olun
fareli köyün kavalcYsY misali, bizi bir
ilüzyona sürüklemek isteyen egemen
dar çYkar çevrelerinin tuzağYna düşmek
olacaktYr.

Çernobilin etkileri
Japonya’daki gelişmelerin ardYn-

dan ülkemizde yapYlan tartYşmalara ba-
kYldYğYnda soruyu belki şöyle de sora-
biliriz: Nükleer santral firmalarY neden
Türkiye’de santral kurmak konusun-
da bu denli hevesli ve AKP buna ne-
den dört elle sarYlYyor? Çernobil Fela-
keti, dünya ölçeğinde nükleer santral
karşYtY toplumsal güçlerin bilinç ve ör-
gütlülük düzeylerini arttYrYrken, nükleer
lobilerin krizini de derinleştiren bir mi-
lat olmuştur. İşsiz kalan nükleer sant-
ral firmalarY yeni siparişler ile yaşa-
dYklarY güç ve itibar kaybYnY giderebi-
lecek arayYşlarYn içine girdiler. Bu
aşamada demokrasisi ve toplumsal

muhalefeti zayYf ülkelerle anlaş-
malar yapYlmasY daha

kolaydY. Enerji ala-
nYnda uluslar-

arasY ser-
mayenin
talepleri
doğrultu-
s u n d a
neo-libe-
ral politi-
kalarYn

uygulayYcYsY işbirlikçi bir hükümet ise
biçilmemiş bir kaftan oluşturuyordu.
DolayYsYyla AKP’nin nükleer santral
kurulmasY konusundaki YsrarY, sadece
kendi iktidarlarYnY sürdürmek adYna kü-
resel sermayenin yeni pazar arayYşla-
rYna kayYtsYz şartsYz teslim olma Ysra-
rYdYr. Bu nedenle nükleer santral ül-
kemize bir enerji ihtiyacYndan öte si-
yasal bir tercih olarak dayatYlmaktadYr.

Bu siyasal tercihin arka planYnda
bulunduğumuz coğrafyada milliyetçi
veya dinsel bir gücün hegomonik ya-
pYsYnY sağlamlaştYrmak üzere nükleer
bir silahlanma programYnYn altyapYsY-
nY hazYrlamak ihtiyacYndan da sö-
zedilebilir mi sorusu da
zaman zaman gün-
deme gelmektedir.

Nükleer si-
lahlanma tar-
tYşmalarYna
g i rmeden
önce, bura-
da toptancY
bir yakla-
şYmla tek-
noloji kar-
şYtlYğY gibi bir
yanYlgY içinde
olmadYğYmYzY
vurgulamam ge-
rekir. Nükleer ener-
jinin barYşçYl amaçlarla
kullanYlmasY bilim ve insan-
lYğYn gelişimi adYna reddedilmeyecek
bir söylemdir. Zaten günümüzde de
Dünya üzerinde toplam 56 ülkede, 250
civarYnda araştYrma reaktörü var. Daha
çok üniversitelerde ya da ulusal araş-
tYrma merkezlerinde bulunan ve ener-
ji reaktörlerine göre çok daha küçük
olan bu reaktörler, bilimsel, eğitim ve
endüstriyel alanlarda ve kanser teda-
visinde kullanYlmakta.

AKP’nin son yYllarda hYzlanan
nükleer santral konusundaki adYmlarY
ve sonuçsuz kalan ihale girişiminin ar-
dYndan, Rusya ile yapYlan devletlerarasY
anlaşma sürecinde yaşananlara baktY-
ğYmYzda, böylesine ciddi bir meselede
nasYl bir kafa karYşYklYğY yaşandYğYna şa-
hit oluyoruz. Bu süreçte hiçbir eleşti-
ri ve uyarY dikkate alYnmadYğY gibi Ja-
ponya’da yaşanan felaketin de ger-
çekten algYlanmayYp hatta umursan-
madYğYnY görüyor ve bu durumdan deh-
şete kapYlYyoruz.

SağlYklY bir ihale ve teknik şartna-
me düzenleme becerisinden uzak yak-
laşYmlarla başlayYp, “Yazı da gelse
tura da gelse dik de dursa nükleer

santral kuracağım” da-
yatmasY ile devam

edip, Japon-
ya’nYn son

deprem ile
santralla-
rYnYn de-
neyden
geçtiği-
nin be-
lirtildi-
ği, ev-
d e k i

m u t f a k
tüpleri ile

doğalgaz şe-
bekelerinin de

benzer tehlikeler
içerdiğinin söylendi-

ği bir yönetim anlayYşYnda
Türkiye geri dönülemeyecek büyük bir
açmaza sürükleniyor.

Nükleerden vazgeçilmeli
Bu koşullarda, nükleer santral sü-

recini devam ettirmenin; ne teknik, ne
idari, ne mali, ne de son olay ile birlikte
ahlaki olarak anlamY yoktur. Tüm ça-
lYşmalar hemen durdurularak nükleer
santral programYndan vazgeçilmelidir.
KaldY ki geçmişten bugüne Türki-
ye’de nükleer santral kurulmasYna dö-
nük bir hazYrlYk sürecinin ve buna
uygun bir yapYsal düzenlemenin bu-
lunmadYğY herkesin bildiği bir gerçektir.
Sonuçta nükleer teknolojiye sahip ol-
mak ayrY bir konudur. Nükleer tekno-
loji; altyapYsYnY hazYrlamadan, bu ko-
nuda halen çeşitli ülkelerde yapYl-
makta olan araştYrmalara katYlmadan,
geliştirilmekte olan yeni teknolojileri
öğrenmeden ve öğrendiklerini ülkede
uygulayacak nitelikte yeterli eleman ye-
tiştirmeden mümkün değildir.

KaldY ki yYllardYr Ysrarla vurgula-
dYğYmYz gibi; nükleer santral ilk yatY-
rYm ve işletim maliyeti çok yüksek, 35-

40 yYllYk ekonomik ömrü boyunca
yaşanan arYzalarda güvenlik sorunla-
rY olan, atYk sorunlarYna çözüm bulu-
namamYş bir teknolojidir. Nükleer
radyasyon yayan atYklarYn yarYlanma
ömrü on binlerce yYl sürmekte ve
Amerika başta olmak üzere birçok ülke
nükleer çubuklarYn nihai olarak de-
polanacağY alanlarYn seçimi ve atYkla-
rYn depolama yöntemi konusunda mil-
yarlarca dolar harcama yapmalarYna
rağmen halen sonuç alamamaktadYr.

Meselenin belki de en önemli
etik boyutunu ise, ortalama 80-90
yYllYk bir yaşam süresine sahip bir in-
san topluluğunun yaşadYklarY dönem-
de verdikleri bir kararla gelecek ku-
şaklara binlerce yYllYk olumsuz ağYr bir
sorumluluk bYrakma keyfiyetini ken-
dilerinde görebilmiş olmasYdYr. Ülke-
mizde de nükleer santral kurma giri-
şimlerinde rol alan siyasal kadrolarYn
ve teknokratlarYn sorunu geleceğe ha-
vale etmek dYşYnda önerdikleri bir çö-
züm bulunmamaktadYr.

Neticede, ülkemizde izlenen yan-
lYş politikalar sonucu enerji sektörünün
ithalata dayalY dYşa bağYmlYlYğY yüzde
72 düzeyine ve kriz öncesi değeri 48
milyar dolara ulaşmYştYr. Enerjide dYşa
bağYmlYlYğYmYzY azaltmak üzere yerli ve
yenilenebilir kaynaklarYmYzY öne çY-
karan politikalar ile kaynak çeşitliliği
yaratYlarak arz güvenliği sağlanmalY-
dYr. 2010 yYlY sonu itibariyle 48 bin 500
megavatlYk bir kurulu güç dikkate
alYndYğYnda bugün devreye alYnsa an-
cak yüzde 4’ü oranYnda bir ilave güç
oluşturacak nükleer santrallar ile ener-
jide dYşa bağYmlYlYğYn giderileceğini
söylemek tam bir aldatmacadYr. Ger-
çek olan, kendi kaynaklarYmYz olan rüz-
gar, jeotermal, su ve güneş başta olmak
üzere temiz teknolojilere yatYrYm ya-
pYlan yeni bir üretim anlayYşY için
yeni bir kamusal iradenin yaratYlma-
sYdYr. �

ÇERNOBİL’DEN FUKUŞİMA’YA RESMİ YALANLARA KARŞI SORULAR

Cengiz GÖLTAŞ
EMO Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de
nükleer
aldatmaca

ÇERNOBiL

FUKUŞİMA

Fukuşima Nükleer Santralı’ndaki radyasyon
sızıntısıyla oluşan risk Türkiye’de, “mutfak tüpü
de tehlikeli” noktasında tartışılıyor. Nükleer
santral kurma kararı yalnızca bu kuşakları değil
gelecek kuşakları da yaşamsal olarak
ilgilendiriyor. Gelecek kuşaklar adına ciddi
tehlikeler içeren kararlar vermek yerine, yerli
kaynaklara ve temiz teknolojilere yatırımı
önceleyen yeni bir kamusal irade yaratılmalı.


