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8. Enerji Sempozyu-
mu’na konuk olarak gelen
Japonya Liberal Demok-
rat Parti Milletvekili Taro

Kono, nükleer endüstrinin çürümüş-
lüğünü ortaya koydu. Fukuşima fela-
ketinin ardWndan oluşan zararWn bo-
yutunun kesin olarak bilinmediğini an-
latan Kono, TEPCO’nun ve Japon hü-
kümetinin halktan gerçekleri gizledi-
ğini kaydetti. Nükleer endüstrinin
kirliliğinin siyasilerden kamu çalW-
şanlarWna, üniversite ho-
calarWndan medyaya va-
rWncaya kadar yayWldW-
ğWnW anlatan Kono, Ja-
ponya gibi deprem böl-
gesinde olan Türkiye’yi
de nükleer santral yap-
mamasW konusunda
uyardW.

- Fukuşima’da ya-
şanan kazanın etkileri
hangi boyutta oldu?

- Felaketin insan ve
çevre sağlWğW üzerine et-
kileri henüz kesin olarak
bilinmiyor. 10 kilomet-
re çapWndaki alanda 80 bin
kişi tahliye edildi. 22 kilometre ça-
pWndaki daha geniş alandan ise en az
100 bin ile 200 bin kişi arasWnda tah-
liye olduğunu tahmin ediyoruz. Rad-
yasyon pek çok bölgede toprak ve de-
niz suyuna karWştW. Fukuşima’dan bazW
çiftçilerin pirinçlerini satmalarWnWn
yasak olduğu açWklandW. Etkilenen
bölgede şu anda temizleme çalWşma-
larW yapWlWyor. Hükümet toprağWn üst ta-
rafWnW almaya çalWşWyor. Ama alWp ne-
reye koyacağWz? BazW bilim adamlarW
bu bölgeye geri dönülmemesi gerek-
tiğini savunuyor.

- Japonya’nın bugüne kadarki
nükleer enerji politikasını değer-
lendirir misiniz?

- Hükümet nükleer yakWt döngü-
sünü inşa edeceğini söyledi; Fran-
sa’dan Rusya’dan atWklarW alWp işleye-
cektik. Herkes diyor ki; “Kuzey Ko-
re’nin elinde 50 kilo plutonyum

varmış.” Ama bizim elimizde 31 ton
var. Her yWl 1000 ton atWk yakWt orta-
ya çWkWyor. Şu anda 11 yWl boyunca eli-
mizdeki yakWtlarW atacak yerimiz yok.
Güya Japonya’da işleyecektik bu eli-
mizdeki atWk yakWtlarW ki döngüyü ta-
mamlayabilelim. Yeniden işleme tes-
islerini çalWştWracak olursak elimizde-
ki plutonyumu 6 yWl içinde 2’ye kat-
layacağWz.

11 Mart’ta çok büyük kazalar
oldu. Bu tsunami nedeniyle gerçek-
leşmedi. Deprem oldu. Daiçi’ye su
vurmadan önce tesis zaten parça par-
ça dökülüyordu. TEPCO ve hükümet
bilgi sakladWlar; bir erime olduğunu 3

ay boyunca gizlediler. 1980’lerde
Daiçi’de bir büyük kaza daha olmuş-
tu. TEPCO bunu 29 yWl boyunca halk-
tan gizledi. Bir gizleme tarihleri var
bunlarWn.

Japonya’daki bütün nükleer en-
düstri çürümüş, yozlaşmWş durumda.
Nükleer tesis yapmak için şirketler ve
hükümetler bu tesis etrafWndaki in-
sanlara para ödemeye başladWlar. Ar-
tWk nükleer reaktör meselesine bulaşan
herkes çürümeye başladW. Bu elektrik
reaktörlerinin sendikalarW en güçlü
sendikalar arasWnda. SendikanWn çok
parasW var ve seçimlerde büyük kam-
panyalar yaptWlar. Ekonomi, Ticaret ve
Sanayi BakanlWğW’nWn en tepedeki bü-
rokratlarW emekli olduklarWnda nükle-
er şirketlerinde iş buluyorlar. Nükle-
er mühendislik alanWndaki profesörler,
bu şirketlerden araştWrma geliştirme
için çok fazla para alWyorlar. Tokyo

Üniversitesi’nin profesörleri, 11
Mart’ta televizyona çWktWlar dediler ki;
“Ciddi bir şey yok canım.”

‘Maliyet dikkate alınmıyor’
- Nükleer enerji üretimi ucuz

mudur?
- Japonya’da hem hükümet yet-

kilileri hem de şirket yetkilileri nük-
leer enerjinin ucuz olduğunu söylü-
yorlar. Ancak ortada açWkladWklarW bir
rakam yok. Üniversitelerde görev ya-
pan kimi profesörlerin hesaplamala-
rWna göre nükleer hiç de ucuz değil.
Hükümetlerin ve nükleer şirketlerinin
atWk ve söküm maliyetlerinin ne ola-

cağWna ilişkin kafala-
rWnWn karWşWk olduğu
görülüyor. Bu mali-
yetler hesaba katWlma-
dan nominal üretim
maliyetlerinden söz
ediliyor.

- Japonya hal-
kında kazanın ar-
dından nükleer ener-
ji konusunda fikir de-
ğişimi oldu mu?

- Kaza öncesinde
insanlarWn çoğunluğu
nükleer enerjiyi des-
teklemese dahi ciddi

bir karşW duruş söz ko-
nusu değildi. KazanWn ardWndan in-
sanlarWn çok ciddi bir bölümü nükle-
er enerjiye karşW hale geldi. Görünen
o ki, önümüzdeki genel seçimlerin te-
mel konularWndan biri enerji sorunu
olacak. Dünya yüzeyindeki hiçbir
hükümetin nükleer atWklar ile baş ede-
bileceğine inanmadWğWm için, nükleer
enerjinin kullanWlmamasW gerektiğini
söyleyebilirim.

- Japonya’da nükleer santral-
ların tasfiye edilmesi gündeme ge-
lebilir mi?

- Japonya’da kurulu olan 54 nük-
leer reaktör ile elektriğin sadece yüz-
de 24’ü üretilmektedir. Diğer kay-
naklara dayalW tesisler tam kapasite ça-
lWştWrWlmWyor. Nükleer santrallardaki
üretimi durdurduğunuzda diğer tesis-
ler gerekli elektriği sağlayacak ko-
numda. Ancak 3 temel sorun ile kar-
şW karşWya kalWnmaktadWr. Doğalgaz

veya fuel-oil ile elektrik üreten sant-
rallardan birinde bir sWkWntW olmasW du-
rumunda elektrik kesintisi yaşanabi-
lir. Bu durumda birkaç nükleer sant-
ral sistemi yedeklemek amacW ile kul-
lanWlabilir. İkinci sorun; doğalgaz
veya fuel-oil santrallarWnWn kullanWlmasW
durumunda eskisinden daha fazla
karbondioksit salWnWmW olacaktWr. An-
cak nükleer santrallarWn kullanWlmasW-
na devam edilmesi durumunda olu-
şacak atWğWn yok edilmesi prob-
lemi karşWsWnda belki de
fazladan karbondioksit
salWnWmW daha iyi se-
çeneği oluşturmak-
tadWr. Çin, Hindis-
tan, Brezilya, Tür-
kiye gibi gelişmek-
te olan ülkelerin do-
ğalgaz ihtiyaçlarW art-
maktadWr. Bu da do-
ğalgaz fiyatlarWnW daha
yukarW çekmektedir. Bu ne-
denle yenilenebilir enerjiye daha faz-
la önem veriyorum. Tüm seçenekle-
ri göz önüne aldWğWmWzda Japonya’da
nükleer santral kullanWmWna devam et-
mek için çok ciddi bir arguman ol-
madWğW görülmektedir. Japonya’da
yenilerinin yapWlmamasW durumunda
2050 yWlWnda nükleer santrallarWn
ömürlerinin dolmasW ile elektrik üre-
timindeki paylarW da sWfWra düşecektir.

‘Lobiler geri dönecek’
- Nükleer santralların geleceği-

ne ilişkin Japonya’da referandum
yapılabilir mi?

- BazWlarW referandum istiyor, ama
hükümet bunu yapmayacak. Nükleer
bir lobi var. Hâlâ aktif. Perde arka-
sWnda, masa altWnda lobi çalWşmalarW yü-
rütüyorlar. Bir süre çekilip geri dö-
necekler. Demir çelik sektörü gibi bü-
yük enerji tüketicisi olanlar da nükle-
er santrallarda üretimin devam etti-
rilmesini istiyorlar. Japon elektrik şir-
ketlerinin garantili bir fiyat sistemi var.
HarcadWklarW bütün maliyeti elektrik fi-

yatlarWyla kapatabiliyorlar. Bir de üs-
tüne yüzde 3 sabit kâr ediyorlar.

-Atom bombasının acısını ya-
şayan bir ülke olarak Japonya nük-
leer santral kurma kararını nasıl
göze aldı?

- Bizim petrol üretimimiz yoktu.
O nedenle 1960’larda nükleer kul-
lanmaya başladWk. Nükleer bomba
ile nükleer enerji arasWnda oldukça
önemli bir fark var. Nükleer bomba-
da oluşan reaksiyonu kontrol etmenin
olanağW yok. Fukuşima’daki durum bir
endüstriyel hata idi. Hiroşima’da bü-
tün kent yerle bir edildi. Geriye hiç
bina ve başka bir şey kalmadW.

- Türkiye’de sizce nükleer sant-
ral kurulmalı mı?

- Türkiye’nin enerji ihtiyacWnW iyi
bilmiyorum, ancak Japonya gibi dep-
rem kuşağWnda yer alan bir ülke ola-
rak Fukuşima’daki kazaya benzer so-
runlarWn yaşanma olasWlWğW var. Tür-
kiye’de kurulacak nükleer santrallarWn
ne kadar güvenilir olacağWnW kestirmek
pek mümkün değil. �
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‘Dünyada hiçbir hüküme-
tin nükleer atıklarla ba-
şedebileceğine inanmadı-
ğım için bence nükleer
enerji kullanılmamalı.
Türkiye de deprem kuşa-
ğında, Fukuşima’dakine

benzer sorunların
yaşanma olasılı-

ğı var. Kurula-
cak santralın
ne kadar güve-
nilir olacağını

kestirmek ola-
naklı değil.’

Türkiye’ye nükleer uyarı
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