Japonya’daki Nükleer Felaketten Alınacak Dersler
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Kahraman işçiler ve askerler yaralı Japonya’yı yeni bir felaketten –radyoaktif serpinti- kurtarmaya
çalışırken 40 yıldır bilinen bazı gerçeklerin tekrar edilmesi gerekiyor. 127 milyon insanın yaşadığı bir
deprem ve tsunami bölgesinde 54 reaktör inşa etmek akılsızcadır. Fukuşima-I’in 1960’lar tasarımı beş
reaktör, en düşük güvenlik sınırlarına sahip ve büyük ihtimalle çekirdek erimelerinin %90’ını
engelleyemeyecek durumdadır. ABD’nin 6 tane özdeş ve 17 tane benzer santrali bulunur.
Şu anda işletmede olan her hafif su reaktörü, eğer güçten ve soğutma suyundan mahrum kalırsa,
çekirdek erimesine maruz kalabilir. Fukuşima’nın sekiz saatlik pil rezervi bulunuyordu ancak üç
reaktörde yakıt eridi. Çoğu ABD reaktörü dört saatten sonra sorun yaşayacaktır. Bazıları çok daha kısa
kesintiler yaşadı. Ancak daha uzunları gerçekleşebilir.
Fazla ısınan yakıt, donanıma zarar verecek ve bütün santral alanına radyasyon bulaştıracak hidrojen
veya buhar patlamaları riskini taşır- yani pek çok reaktörü (para tasarrufu için) istiflemek bir
reaktördeki sorunun diğerlerine sıçramasına sebep olabilir.
Nükleer enerji emsalsiz şekilde affetmez: İsveç’in Nobel ödüllü fizikçisi Hannes Alfvén, "Tanrının
hiçbir eylemine izin verilemez’’ diyor ve ekliyor" Kusurlu insanoğlu içinde birkaç felaket barındıran
yarım yüzyılını yazdı, bir dizi kaygı verici kaza ve pek çok felaketin eşiğinden dönme’’. Amerika
şimdiye kadar şanslıydı. Bir uçak iniş yolu üzerinde olduğu için koruma kabı iki kat güçlü
yapılmasaydı, Three Mile Island belki de 1979’daki kazada hidrojen patlamasına dayanamayacaktı.
2002 yılında, Ohio’daki Davis-Besse reaktöründe devasa basınç kabının kapağının paslandığı şans
eseri son anda fark edildi.

Düzenleyiciler bu sorunları veya reaktörleri tehdit eden teröristler gibi diğer temel güvenlik sorunlarını,
belki de bu güçlü endüstriyi rahatsız etmemek için, çözemedi. ABD düzenleyicisi, açıkca
Japonya’nınkinden daha iyi değil, ya da daha şeffaf: endüstri dostu kurallar Amerikan halkının

kararlara katılımını engelleyen kalın çizgiler çiziyor. Pek çok başkanın nükleeri canlandırma çabaları
soru işaretlerini ve farklı görüşleri engelliyor.

Nükleeri teşvik eden düzenleyiciler çok daha az güven veriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın
2005 yılında yaptığı yaklaşık 4,000 Çernobil ölümü, 2009 yılında Ajansın gözden geçirdiği genel
olarak Slav dillerinde yazılmış 5,000 bilimsel rapor ile çelişiyor. Çalışmalar ölümlerin 2004’e kadar bir
milyona yaklaştığı, yaklaşık 170,000’inin Kuzey Amerika’da olduğunu ortaya koyuyor. Toplam rakam
bugün, yarım trilyon dolar ekonomik zarar ile birlikte, bir milyonu aşıyor. Serpinti dört kıtaya ulaştı,
aynı hava akımlarının Fukuşima’nın serpintilerini taşıyabileceği gibi.

Fukuşima I-4'ün reaktörün içerisinde bulunan kullanılmış yakıtı kendi başına (yıllar içerisinde)
1945’teki atom bombalarından yüzlerce kat daha fazla fisyon enerjisi ve dolayısıyla radyoaktivite
üretmiştir. Eğer halihazırda zarar gören yakıt ısınmaya devam ederse, eriyerek ya da yanarak havaya
sezyum-137 ve strontiyum-90 gibi birkaç yüzyıldan milyonlarca katına kadar sürede yok olacak
maddeler salabilir. Ünite-3’ün yakıtı plütonyum ile güçlendirilmiş; yok olması 482,000 yıl sürüyor.
Nükleer enerji aksiliklerin veya hataların çok büyük bir alanda çok fazla insanı öldürebildiği tek enerji
kaynağı; nükleer bombaların yapılmasına ve saklanmasına izin veren tek; nükleer silahlanma, kaza ve
yüksek düzeyde radyoaktif atık tehdidi taşıyan tek iklim çözümü. Tabi ki, nükleer santrallerin yapımı o
kadar yavaş ve maliyetli ki iklimin korunmasını geriletiyor ve sorunları arttırıyor.

Nasıl mı? Yeni bir reaktöre harcanan her dolar, bu dolarları daha ucuz, hızlı, güvenli çözümlere
harcayarak nükleer enerjiyi gereksiz ve pahalı yapan çözümlerden, 2-10 kat arası daha az karbon
azaltımı sağlarken, 20-40 kat daha yavaş sağlıyor: elektriğin verimli kullanımı, fabrika ve evlerde ısı ve
elektriğin bir arada kullanımı (kojenerasyon) ve yenilenebilir enerjiler. Bunlardan son ikisi 2009
yılında dünyanın elektriğinin %18’ini sağladı (2000 yılındaki miktarları yer değiştirirken, nükleer
enerji %13’ünü sağladı)- ve küresel elektrik üretimindeki paylarını 2007-08’e göre %90 arttırdı.
Bu akılcı seçenekler küresel enerji piyasasını alıp götürüyor. 2008 ve 2009 yıllarında yeni üretim
kapasitesinin yarısı yenilenebilir enerjilerdendi. 2010 yılında, büyük hidroelektrik santrallerini dışarıda
bırakarak, 151 milyar$ özel sektör yatırımı kazandı ve 50 milyar wattın üzerinde kapasite eklerken (23
adet Fukuşima tarzı ABD reaktörlerinin kapasitesinin %70’i) nükleer enerji sıfır özel sektör yatırımı
aldı ve kapasitesi düşmeye devam etti. Sözde güvenilmez olan rüzgar enerjisi, Almanya’nın dört
eyaletinin toplam 2010 elektriğinin %43-52’sini üretti. Nükleersiz Danimarka elektriğinin %21’ini
rüzgar enerjisinden karşılarken fosil yakıtlardan tamamen kurtulma planları yapıyor. Hawai’nin planı
2025 yılına kadar yenilenebilirlerin payını %70’e çıkartmak.

2010 yılının sonunda resmiyette ‘inşa halinde’ olarak listelenen dünya üzerindeki 66 nükleer ünitenin
12 tanesi 20 yılın üzerinde bir süredir o listenin içerisinde, 45 tanesinin resmi bir başlangıç tarihi yok,

yarısı gecikmiş durumda ve 66’nın tamamı merkezi enerji sistemlerine sahip ülkelerde- 50 tanesi
sadece dört ülkede(Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore)- ve hiçbiri özel sector tarafından inşa
edilmiyor. 2007 yılından beridir, nükleer kapasite yıllık olarak en pahalı yenilenebilir enerji
kaynağından –güneş enerjisi- dahi daha az arttı ve büyük ihtimalle hiçbir zaman yakalayamayacak.
Tabi doğal olarak güvenilir yenilenebilir enerjiler rakipleri nükleer ve kömür santrallerini piyasada
yutarken inanılmaz şekilde ucuzluyorlar; nükleer maliyetler şişmeye devam ediyor, ve daha fazla
güvenlik önlemi ile daha da artacak. Tokyo Electric Co., 2007 depreminden kaynaklanan diğer büyük
nükleer tesisindeki $10-20 milyar masraftan yeni kurtulmuşken şimdi Fukuşima’nın faturası ile karşı
karşıya.
2005 yılından beridir yeni ABD reaktörleri (eğer olursa) %100+ teşvik aldı- buna rağmen bir sent bile
özel sermaye geliştiremedi; çünkü ortada ticari bir durum yok. Yeni rüzgar enerjisi kurulumundan 2-3
kat daha pahalılar ve bir reaktör tamamlanabildiği zamanın sonunda güneş enerjisi ile de rekabet
edemeyecekler. Rekabetçi yenilenebilirlerin, kojenerasyonun ve verimliliğin kullanımı ABD2deki
bütün kömür santrallerinin kapasitesinin 23 katını sağlayabilir- kömürün payının yarısı kadar olan
nükleer enerjinin yerini almaya da fazlasıyla yer bırakarak- ancak bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu
arada nükleer endüstri daha da büyük teşvikler istiyor, ve lobicileri on milyarlar ederinde alternatif
enerji yatırımlarının önünü tıkıyor.

Japonya boyutuna göre bu iyi niyetli, bol ve uzun süredir göz ardı edilen enerji kaynaklarında
Amerika’dan çok daha zengin. Belkide bu trajedi Japonya’nın nükleer sonrası dünyada liderliğe
soyunmasını sağlar. Amerika da kendi Fukuşima Felaketi’ni yaşamadan, finansmanı mümkün
olamayacak kadar pahalı yeni reaktörler güvenli mi, yenilenrini neden inşa edelim, ve güvensiz
olanlarını çalıştımaya devam edelim sorularını kendisine sormalı. Çin reaktör onaylarını durdurdu,
Almanya eski reaktörlerinin %41’ini inceleme için kapattı. Amerika’nın nükleer endüstrisi ise burada
olması mümkün değil, savurgan yeni teşvikleri sıralayın diyor.

Dayanağı olan bir mit ABD’de Three Mile Island yeni siparişleri durdurdu diyor. Aslında ondan bir yıl
önce durmuştu- piyasa şartlarının ölümcül saldırısı ile... Kuşku yok ki nükleer enerjinin, artık kabul
gören, küresel piyasalarda yıllar önce gerkçekleşen çöküşü için Fukuşima bahane edilecek. Bugün biz
Japonya için en iyisi için dua ederken, insanların yitirdikleri daha güvenli, rekabetçi bir enerji
geleceğine giden yolu kısaltır diye umut edelim.
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