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ORTA DOĞU’DA EMNİYET VE GÜVENLİK 
ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ:
BARIŞ VE REFAH İÇİN ATOM
 

Dr. Necmi DAYDAY1

“Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar”
    Türk atasözü

GİRİŞ

Günümüzde, Dünyanın büyük bir bölümünde, tüketim ekonomisinin ya-
rattığı aşırı taleplerin karşılanamadığı ve karşılanamayacağı apaçıktır. Atasö-
zümüzün, yedi sözcükle işaret ettiği bu gerçekle ilgili binlerce inceleme, araş-
tırma ve raporun vardığı sonuç pek farklı değildir. Bu tarz yaşamın sürdürüle-
bilir olmadığı; terörizmi besleyen, dünya çapında büyük insan göçlerine, ayak-
lanmalara ve çatışmalara yol açtığı yadsınamaz.  Dünya Bankası uzmanlarının 
yaptığı tahminlere göre: fakir ülkelerin, toplamda yaklaşık iki milyar olan fakir 
insanlarına: en düşük düzeyde beslenme, temiz su, barınma ve enerji sağlamak 
üzere önümüzdeki 10 yıl boyunca, her yıl 100 milyar ABD dolar harcanması 
gerekir.  Bu devasa maliyetin %40’ını enerji harcamaları oluşturmaktadır.

Dünya enerji kaynaklarının büyük bir kısmını sahiplenmiş olan ve de tü-
keten, başta ABD olmak üzere zengin ülkeler: yarattıkları ayrıcalıklı durumla-
rını ve zenginliklerini bencilce sürdürmek için yüzyıllardır yaptıkları gibi; ya-
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lan, hile, riya ve komplolar içeren yöntem ve stratejileri uygulaya gelmektedir. 

Nükleer enerji konusunda dünyanın değişik bölgelerinde uygulana ge-
len kısıtlamaların ana sebebi; nükleer enerjinin, ABD tarafından 1945 yılının 
Ağustos ayında, Japonya’ya atılan iki atom bombasının devasa yıkıcı gücüyle 
dünya kamuoyunun gündemine girmiş olmasıdır. Bir anda yüzbinlerce insanın 
ölmesine yol açan bu güç insanlarda ani ölüm ve beka endişesi yarattı.

Başta ABD medyası ve ona bağlı dünya medyasında bu korku ve kaygılar, 
sürekli ve kapsamlı bir şekilde işlenerek  “nükleerin sürekli denetim altında 
tutulması gereken ölümcül ve kontrol edilemez bir güç” dünya kamuoyunun 
beynine adeta kazıldı. 

1950’lerin ortasından 1960 başlarına kadar nükleer enerji, “sayaç gerek-
tirmeyecek kadar“ ucuz ve çevre kirliliğine yol açmayan temiz üretim biçimi 
olarak kabul görmekte idi2. 

Nükleer elektriğin düşük fiyatı ile rekabet edemeyeceğini anlayan kömür, 
petrol, uranyum ve nükleer malzeme kartelleri, onların politik destekçileri ve 
çıkar grupları nükleer elektrik üretiminin patlamaya yol açabilecek bir enerji 
türü olduğu propagandasını dünya çapında yoğun ve sürekli bir şekilde sür-
dürdüler. Nükleer elektriğin ekonomik açıdan apaçık olan olan üstünlüğünü 
baltalamak üzere de, gerçek etkinliği olmayan, çok sayıda ve pahalı ‘güvenlik 
ve emniyet’ gerekçeleriyle resmî kriterler olarak kabul ettirdiler. 

Sonuçta, nükleer enerji, çok tehlikeli ve ekonomik açıdan rekabet edeme-
yen bir enerji seçeneği olarak damgalandı. Temelde bu tür değerlendirmeler üç 
guruba ayrılabilir:

 

A. Politik sorunlar: 

• Sivil nükleer teknoloji ile askeri nükleer uygulamaların doğrudan köklü 
ilişki içinde olduğu gibi, yanlış ve düzmece savlarla, nükleer sanayi son 
derece politik bir konu haline getirildi. Sonuçta, bilim insanları ve uzman-
lardan ziyade politikacılar nükleer teknolojinin nasıl gelişmesi gerektiğini 
belirleyicisi oldu.

• ‘Bombayla bağlantı’ varsayımı, kamuoyunun ve politikacıların zihninde, 

2 Lewis L. Strauss, Speech to the National Association of Science Writers, New York (Sep. 16, 
1954)  
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sorgulanamaz kutsal bir prensip olarak yerleşti. Bu zihniyet, herhangi bir 
ülkenin nükleer teknolojiyi barışçıl uygulamalar için kullanma isteği ve 
kararını, otomatik olarak askeri uygulamalara yönelik çalışmalar olarak 
algılama ve şüphe duyma sebebi sayacak kök salmıştır.

• Her bir tedarikçi ülkeye özgü, ihracat lisansı kriterleri, mevzuat ve usul-
leri, gelişmekte olan ülkelerin genel olarak nükleer enerjinin barışçıl uy-
gulamalarına ve özellikle de nükleer enerjiye erişimine ciddi sınırlamalar 
getirmiştir.

• Nükleer teknolojinin gelişmekte olan ülkelere ihracatını düzenlemek için 
1970 yılının başlarında kurulmuş olan Londra merkezli  “Nükleer Teda-
rikçiler Kulübü”, bu konuda gelişmekte olan ülkelerin seçeneklerini çok 
kısıtladı.

• Başta ABD olmak üzere, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaş-
ması (NSYÖA) yasaları olan ileri tedarikçi ülkelerce, bu yasalara taraf 
olarak uymayı onaylamış ülkelere, yasalarda öngörülenlerden daha fazla 
ve de geçmişe dönük, tek taraflı yorum ve uygulamalarla aşılamaz engel-
ler yaratılmıştır. 

B. Teknik sorunlar:

•	 Nükleer tesislerde olan olaylar ve kaza haberleri, medya tarafından abar-
tılı sunumlarla dünyaya yayılarak, genelde kamuoyunun bu teknolojiye 
olan güvensizliğini canlı tutmakta.

•  Bu olaylara ve kazalara bağlı olarak ortaya çıkan aşırı güvenlik koşul 
ve  düzenlemeler, nükleer enerjiyi, giderek daha karmaşık hale getirdi. 
Sonucunda yüksek sermaye yoğunluklu sanayiye dönüştürdü.

•	 Nükleer santrallerin çeşitliliği ve standart dışı tasarımları, sadece belirli       
bir sistemin tam gelişimini engellemekle kalmamış, sık sık yeni tiplerin 
teklif edilmesine de yol açmıştır.

• Standardizasyonun olmaması, her nükleer güç santralini ( NGS), yapım 
ve işletme özellikleri bakımından, özgün kılmıştır. Bu da genellikle ön-
ceden bilinmeyen yepyeni sorunlarla karşı karşıya kalınmasına yol açar. 
Her nükleer santralin özgünlüğü örneğin; işletme personeli eğitimi ve ye-
terliliği konularında sorunlar yaratır.
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C. Ekonomik ve finansal olumsuzluklar:

• Aşırı düzenleme ve keyfi fiyatlandırma taktikleri,
• Çok yüksek sermaye maliyeti,
• Standart olmayan ve sürekli evrim geçiren lisanslama şartları,
• Yüksek sermaye yoğunluğu.

Doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin yüksek sermaye yoğunluklu ve 
maliyetli projeleri kabullenmeleri düşünülemez. 

Yukarıdaki tüm şart ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, gelişmekte 
olan ülkelerin nükleer teknolojiye erişimi neredeyse imkânsızdır.

ATOM ENERJİSİNİN DÜNYADA BARIŞA, SAĞLIĞA VE   
        REFAHA KATKISININ TEMEL ÖGELERİ

8 Aralık 1953 yılında ABD başkanı Eisenhower Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda yaptığı “Barış İçin Atom” konulu nutkunda, özetle ‘atom enerjisi-
nin insanlığın yararına barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak, aynı zaman-
da askeri amaçlara dönük çalışmaların yapılmasını önlemek hepimizin ortak 
düşüncesi olmalıdır’ diyordu. Aslında, bu yöndeki ilk girişimler 1946 yılında 
ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya ve Çin’in öncülüğünde başlatılmıştı. 
Başlangıçta kısıtlamalar, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine dönük-
tü. 1953’ten sonra nükleerin ‘insanlığın yararına’ olacak uygulamaları için yo-
ğun çalışmalar yapıldı. Yukarıda adı geçen ülkelerin, Kanada hariç, nükleer 
silah sahibi ve BM Güvenlik Kurulunun daimi üyeleri olduğuna dikkat etmek 
yerinde olur.

Nükleer enerjinin Dünya Barışına, Sağlığa ve Refaha Katkısının te-
mel öğelerini kısaca sıralarsak:

•  1000 MWe kapasitesi olan bir nükleer güç santralinde (NGS) üreti-
len elektriği bir başka enerji kaynağından sağlamak için yaklaşık 1.25 Milyon 
Ton Petrol Eşdeğeri (MTPE) enerji kaynağı harcamak gerekir. Eğer NGS’nın 
ürettiği ısıyı da kullanarak verim optimize edilirse bu miktar yaklaşık net 2.75 
MTPE gibi bir miktara denk gelir. Diğer bir anlatımla: NGS kullanımı yılda 
1.25 ile 2.75 MTPE miktarında petrol, doğal gaz, kömür gibi karbon bazlı kay-
nak kullanımından tasarruf sağlar. Örneğin Fransa, 58 NGS sayesinde yılda 
90.1 MTPE kaynak ithali tasarrufu sağlamaktadır. İlaveten, ürettiği ‘nükleer 
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elektriği’, İtalya, Almanya başta olmak üzere AB interkonnekte sistemi üzerin-
den 25 ülkeye ihraç ederek,  yılda yaklaşık 50 milyar Avro kazanmakta.  

• Dünyadaki elektrik üretiminin %11’ini karşılayan 450 NGS’nin sağ-
ladığı enerji kaynağı tasarrufu, 2018 Kasım ayı sonunda 596,4 MTPE’e baliğ 
oldu. Diğer bir deyişle, petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynaklarına olan 
global talebin daha düşük olmasını sağladı. Bu yönüyle de, fiyat artışlarının da 
çok fazla yükselmemesinde önemli bir rol oynamakta.

• Temiz enerji üretimi açısından: 

Dünya çapında kullanılan nükleer enerji, yılda 2 milyar ton CO2 salını-
mını azaltmaktadır. 

Bir milyon Kilovat Saatlik (KWh) elektrik üretimi yapmak üzere işletilen:
A. Bir kömür santrali 1000 ton,
B. Petrol santrali 809 ton, 
C. Doğal gaz santrali 476 ton,

Karbondioksit gazı (CO2) üretirken, nükleer santral hiç üretmez. NGS 
kullanımının, karbon ekonomisi açısından, olumlu finansal ve ekonomik kat-
kıları da unutulmamalıdır.

Dünyada nükleer enerjinin kullanımının yarattığı pek çok olumlu katkı-
dan, İran hariç bu güne kadar hiç bir Orta Doğu Bölgesi ülkesi yararlanama-
mıştır (Bkz. Grafik – 1).  



162 Geleceğin Güvenliği

TÜRKİYE’DE DURUM

• 2017 yılı sonu itibariyle, Türkiye’nin 157,7 MTPE olan toplam tüketi-
minin, enerji kaynaklarına göre dağılımı (MTPE) şöyledir:

Petrol Doğalgaz Kömür Nükleer Hidroelektrik Yenilenebilir Toplam

48.8 44.4 44.6 Yok 13.2 6.6 157.7

• Toplamda 93,2 MTPE olan petrol ve doğal gazın, hemen hemen tümü 
ithal yoluyla karşılandı. 

Fosil kaynaklar açısından: doğal gazda % 98; petrolde % 94; kömürde 
ise % 50 oranında dışa bağımlı durumdayız. 2017 yılı sonu itibariyle ithal edi-
len: 44,4 MTPE doğal gazın % 37’si (16.43 MTPE); 36,232 milyon ton taş 
kömürünün (22,3 MTPE) 18.82 milyon tonu (20.16 MTPE) elektrik üretimin-
de kullanılmıştır. Bu miktar taş kömürünün elektrik üretimindeki payı % 51,7 
olmuştur.

Ülkemizin fosil enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı sürekli artmakta, 
toplam ülke ithalatı içinde en önemli pay bu kaynaklara ayrılmaktadır. İzlenen 
enerji politikaları sonucunda ülkemizin enerji tüketiminde dışa bağımlılık payı 
%70’ler seviyesine kadar yükselmiştir. 2017 yılında, Rusya’dan elektrik üreti-
mi amacıyla alınan 16,43 MTPE doğal gaza yaklaşık 15 milyar dolar harcandı.  
Yalnızca bu kaynağa yapılan yıllık harcamanın %25’i ile her yıl 1000 MWe 
kapasiteli bir NGS devreye alınması mümkündür. 

• Toplamda 10 bin MWe’lik NGS’mızın olması durumunda, yalnız elekt-
rik üretimi için, en azından 12,5 MTPE kaynak ithal etmeyerek tasarruf ede-
biliriz. Reaktörün ısıl gücünün kullanımını da göz önüne alırsak bu miktar 
yaklaşık 31,25 MTPE’e kadar yükseltilebilir.

REAKTÖRLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE   
        SAĞLIĞINA KATKILARI

1000 MWe’lik bir kömür santralinin 1 yıllık baca gazı salınımları: 
1) 6 milyon ton karbondioksit (CO2), 
2) 120 bin ton sülfür dioksit (SO2), 
3) 25 bin ton azot oksitler (NOX), 
4) 600 bin ton Kül,
5) 400 ton Ağır Metal,
6) Radyasyon.
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2018 yılı sonu itibariyle dünyada işletmede olan 401837 MWe net ka-
pasiteli 457 nükleer reaktör sayesinde ne kadar büyük miktarlarda baca gazı 
salınımını önlediği açıktır.

NÜKLEER GÜÇ DENETİMLERİNİN KISA BİR TARİHÇESİ

15 Kasım 1945’de ABD, İngiltere ve Kanada Washington’da yaptıkları 
toplantıda,  nükleer gücün denetimi için etkin bir uluslararası sistem kurulun-
caya kadar, nükleer konularda gizlilik politikası uygulamaya karar verdiler. 
Aynı zamanda tüm dünyada elde edilen uranyumu da almayı kararlaştırdılar. 
Böylece nükleer güç için, günümüzde yaygın olan iki gerekli şeyi: teknik bilgi-
nin ve uranyumun elde edilmesini zorlaştırarak; nükleer silahların yayılmasını 
önlemek istiyorlardı.

Ocak 1946’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Londra’da ilk defa 
toplandığında: ABD, İngiltere, Rusya, Kanada, Fransa ve Çin ile birlikte 
“Birleşmiş Milletler Atom Enerji Komisyonu” kurulmasını önerdiler. Öneri 
kabul edildi ve Güvenlik Kurulu üyesi 11 ülke ile birlikte Kanada bu Ko-
misyonu oluşturdular.

Bu tarihten itibaren, nükleer bombaya sahip olan ülke sayısını sınırla-
ma girişimleri birbirini izledi. Bu girişimlerin sonucunda nükleer silaha sahip 
ülke sayısı, ilk yıllarda düşünüldüğünün aksine, çok az arttı. Ancak, ilk atom 
bombasından bu yana yetmiş yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, nük-
leer silahların tamamen ortadan kaldırılması sorununda pek büyük bir ilerleme 
kaydedilemedi.

İkinci Dünya Savaşının bitiminde ABD, atom enerjisinin hem askeri 
hem de sivil amaçlı kullanımında, tekelini yaratmaya ve elinde tutmaya ka-
rar vermişti. 8 Aralık 1953’te, ABD Başkanı D. D. Eisenhower B.M. Genel 
Kurulunda yaptığı “Barış İçin Atom” konuşmasında, atom enerjisinin barışçıl 
amaçlarla kullanımını yaygınlaştıracak ve aynı zamanda bunun herhangi bir 
askeri kullanıma yol açmasını önleyecek bir uluslararası bir sistemin kurulma-
sını önerdi. Uzun süren çalışmalar sonunda, 29 Temmuz 1957’de Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı ( UAEA) Birleşmiş Milletler’in özerk bir alt kuruluşu 
olarak kuruldu. 

Türkiye UAEA’nın 23 kurucu üyesinden biridir. Kuruluşa yardımcı et-
kenlerden biri, kaderin garip bir cilvesi olarak, petrol idi. Ekim 1956’da mey-
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dana gelen Süveyş Kanalı Krizi, Batılı ülkeleri, petrole alternatif olacak başka 
enerji kaynaklarını göz önüne almaya zorladı. Dolayısıyla, “Barış için Atom” 
politikası, özellikle Batılıların gözünde, büyük önem kazandı.

UAEA’NIN MİSYONU

Eisenhower’in konuşmasındaki fikirler, UAEA’nın misyonunu belirleyen 
Statüsünün II. Maddesine şu şekilde yansıtılmıştı: “Atom enerjisinin dünya 
barışına, sağlığa ve refaha katkısını arttırmak ve hızlandırmaktır. Bu görevi ye-
rine getirirken, olabildiğince, Ajans tarafından veya isteği üzerine veya kendi 
iradesi veya denetimi altında yapılan yardımların askeri amaçlara dönük olarak 
kullanılmamasını sağlayacaktır.”

Aslında, UAEA’nın, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını 
arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak; aynı zamanda bunun nükleer silahların 
yayılmasına katkı yapmamasını sağlamak gibi, temelde birbirine zıt iki ana 
görevi vardır. 

Bu görevleri yerine getirebilmesi için Ajans’a tanınan haklar çok ge-
niştir. Özetle:

A. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlar için uygulanması ve geliştirilmesi 
için gereken Ar-Ge çalışmalarını arttırıcı her türlü girişimde bulunmak (Madde 
III. A.1),

B. Nükleer Silahların yayılmasını Önleme Anlaşmasını (NSYÖA) imza-
lamış az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, Ar-Ge çalışmaları 
ile atom enerjisinin günlük uygulamaları için gereken her türlü maddeyi, teç-
hizatı, hizmeti ve tesisi sağlamak (Madde III. A.2) 

C. Bilimsel ve teknik bilgi paylaşımını geliştirmek (Madde II-I.A.3),

D. UAEA’nın sağladı nükleer madde ve ekipmanın, askeri amaçlarla 
kullanılmamasını temin amacıyla bir Nükleer Güvenlik Denetleme Sistemi 
(NGDS) kurmak ve işletmek; bu sistemi herhangi İkili veya çok Taraflı An-
laşma durumunda, taraflarca istendiği takdirde, uygulamak (Madde III. A.5),

E. Nükleer Güvenlik Standartları geliştirmek veya olanları benimseye-
rek yeni ihtiyaçlara uygun hale getirmek (Madde III. A.6).
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UAEA statüsünde belirtilen iki zıt görevi, Üye Devletlerin gösterdiği fikir 
ve işbirliği ile: son altmış iki yıldaki birçok zorluğa rağmen; geçirdiği evrimi-
nin sonucunda,  başarılı bir şekilde yerine getirmiştir.

1955 ve 1958 yıllarında, Cenevre’de yapılan “Atom Enerjisinin Barış-
çıl Kullanımları” konulu Konferanslar, dünya kamuoyunda atom enerjisinin: 
elektrik üretimi; gemilerin itici gücü; barışçıl nükleer patlamayla hızlı baraj ve 
kanalların inşası; tarım, tıp ve endüstride devrim yaratacak izotop ve radyas-
yon uygulamalarında, ucuz ve sınırsız nükleer enerjinin kullanılmasıyla ilgili, 
büyük ümitler yaratmıştı.

Ajansın ilk Genel Müdürü olan Amerikalı Sterling Cole UAEA perso-
nelini bu beklentileri gerçekleştirecek çalışmalar yapmaları konusunda yü-
reklendiriyordu. Ajans’ın, nükleer enerjinin sunabileceği sınırsız potansiyeli 
kullanarak, dünyayı dönüştürmeye yardımcı olabileceğine ve harika şeyler 
yapabileceğine samimiyetle inanmıştı. Onun vizyonu ve iyimserliği personel 
tarafından da benimsenmekteydi. Görevlilerden nelerin yapılabileceğini, Üye 
Devletlerin nelere ihtiyacı olduğunu ve Ajansın nasıl ve hangi konularda yar-
dımcı olabileceğini tespit etmeye odaklanmalarını istedi. Bu amaçla UAEA 
tarafından, çok sayıda gelişmekte olan ülkenin ihtiyaçlarını tanımlamak üzere 
misyonlar düzenlendi.

Bu, Ajansın gelecekteki nükleer enerji ve araştırma reaktörleri, radyas-
yondan korunma ve tarımda, tıpta ve endüstride radyoizotop uygulamaları 
için temellerin atılmasına yardımcı oldu. UAEA Genel Kurulunun ilk kararı, 
gelişmekte olan Üye Devletlere teknik yardım sağlanması için özel bir fonun 
kurulmasıydı.

“Barış ve Refah İçin Atom” programı kapsamında, dünya üzerinde çok 
sayıda araştırma reaktörü inşa edildi. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezinde (ÇNAEM) 1962’de çalışmaya başlayan 1 MW gücündeki TR-1 
araştırma reaktörü bunlardan birisidir.

Ne yazık ki, bu idealist program ve yaklaşımlar, nükleer silah sahibi olan 
beş ülke (ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa) politikacıların, askeri makam-
larının ve ‘eski köye yeni adet getirmeyin, eskiden olduğu gibi işimizi yürüte-
lim.’ alışkanlığında olan gelişmiş ülke kartel ve firmalarının karşıt girişimle-
riyle akamete uğratıldı.
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NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASINA KARŞI ÖNLEMLER 

1963 yılında ABD ve SSCB, “Sınırlı Test Yasağı Anlaşması” (STYA) 
müzakere etmeye başladı. O zamana kadar NSYÖ konusunda karşıt görüşte 
olan Rusya, birdenbire fikir değiştirerek, en ateşli bir NSYÖ taraftarı oldu. 
Bu,  Ajansın INFCIRC / 66 / Rev.2 belgesinde belirtildiği gibi dar kapsamlı bir 
NSYÖ sistemini uygulamaya koymasına yol açtı. 

STYA’nın onaylanmasını takiben, 1964’te Çin’in Atmosferde Nükleer 
Denemelerin Yasaklanmasını onaylamasıyla; ABD ve SSCB, nükleer silahla-
rın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, NSYÖA’nın hayata geçirilmesi 
konusunda anlaştılar. Anlaşma 1967’de onaylandı.

Nükleer silahların yayılmasına karşı önlemlerle ilgili temel antlaşma 
olan NSYÖA 5 Mart 1970’de yürürlüğe girdi. Türkiye Antlaşmayı 28 Ocak 
1968’de imzaladı. 17 Mart 1980’de T.C.B.B.M. tarafından onaylandı.  

Anlaşma hükümlerine göre ülkeler: Nükleer silah sahibi Ülkeler (NSSÜ) 
ve Nükleer Silah Sahibi Olmayan Ülkeler (NSSOÜ) olarak 2 sınıfa ayrıldı. 
“Nükleer Ülke” statüsünde olan ülke sayısı da böylece 5 ülkeyle (ABD, Çin, 
Fransa, İngiltere ve Rusya) sınırlandırıldı. Resmen yazılı olmasa da, NSSÜ 
de 2 alt sınıfa ayrıldı; tek yumurta ikizleri gibi birlikte hareket eden ABD ve 
Rusya ve diğer NSSÜ.

Bu anlaşmanın, NSSOÜ’lerin nükleer enerji programlarına getirdiği yü-
kümlülüklere uyumun kontrol ve denetimlerinin de UAEA tarafından yapıla-
cağı ve bunun için UAEA ve ülke arasında bir “NSYÖA Denetimleri Anlaşma-
sı”, kısa adıyla Nükleer Güvenlik Denetimleri Anlaşması (NGDA)  yapılması 
hükme bağlandı.

Nükleer Güvenlik Denetim Antlaşması Tipleri

• (INFCIRC/66/Rev.2): nükleer madde; tesis; fisil (nükleer parçalanma) 
olmayan maddeye özgü sistem. 

• NSYÖA’dan önceki sistem.

• (INFCIRC/153 (Corr.)) : Kapsamlı Nükleer Güvenlik Denetim Sistemi 
(KNGDS). NSYÖ ve Nükleer Silahlardan Ari Bölge (NSAB) Anlaşmalarına 
tabi sistem.

• Gönüllü Teklif Antlaşması (GTA) sistemi

• NSSÜ’ler için NSYÖA kapsamındaki sistem
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Nükleer Güvenlik Denetim Antlaşması Tiplerinin Zamanla Güçlen-
dirilmesi

• 1961: (INFCIRC/26), yalnızca araştırma reaktörlerine uygulandı. 

• 1964: (INFCIRC/26), tüm reaktör tiplerine yayıldı.

• 1965: (INFCIRC/26), gözden geçirildi (INFCIRC/66),

• 1966: Aynı yıl (INFCIRC/66), gözden geçirildi. Kullanılmış yakıtların 
yeniden işlenmesi tesisleri de dâhil edildi  

• 1968: (INFCIRC/66), dönüşüm ve yakıt üretim tesisleri ile ilgili yön-
temleri de içerecek şekilde genişletildi (INFCIRC / 66 / Rev.2).

İkili nükleer işbirliği anlaşmaları

• Çok Taraflı Antlaşmalar:

• 1970: NSYÖA – hemen hemen evrenseldir

INFCIRC / 153’e dayanan NSYÖ Anlaşmaları

• NSAB‘yi kuran bölgesel anlaşmalar.

NSSOÜ’LER İçin NSYÖA Altındaki KNGDA’lar ve NSSOÜ’LER 
İçin NSABA’ları Altındaki KNGDA’lar

• 1967: Tlatelolco  •  Latin Amerika ve Karayipler’de Nükleer Silahların 
Yasaklanması Anlaşması,

• 1986: Rarotonga  -  Güney Pasifik Nükleer Silahsız Bölge Anlaşması,

• 1996: Pelindaba  -  Afrika Nükleer Silahsız Bölge Anlaşması,

• 1997: Bangkok  -  Güneydoğu Asya Nükleer Silahsız Bölge Anlaşması,

• 2006: Semipalatinsk  -  Orta Asya Nükleer Silahsız Bölge Anlaşması,
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NSSOÜ’LER için özel KNGDA’lar

NSYÖA çerçevesinde 5 NSSÜ için Gönüllü Teklif Antlaşmaları (GTA)

Kaynak: United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)

UAEA GÜVENLİK VE EMNİYET ÖNLEMLERİNİN DAHA DA 
GÜÇLENDİRİLMESİ

Program 93 + 2

(INFCIRC/ 540 (Corr.) NSYÖD’lerinin uygulanması için UAEA ile 
herhangi bir devlet arasında yapılmış olan anlaşmalara Model Ek Protokol 
(MEP). UAEA Yönetim Kurulunca 1997’de onaylandı. KNGDS’e tâbi Ülke-
ler MEP’teki tüm önlemleri kabul etmek zorundadır. Diğer ülkeler ise MEP’e 
uymaya davet edilmekle beraber; tüm önlemleri kabullenmek zorunda değil-
lerdir.

Ek Protokol, hâlihazırda, KNGDA yapmış olan 102 NSSOÜ ile NSS de 
ülkelerde yürürlüktedir.

Yukarıdaki açıklamalardan, NSYÖ denetimlerinin, özellikle Nükleer 
Silah Sahibi Ülkelerce, zaman ve jeopolitik coğrafya içinde nasıl sürekli bir 
“salam politikası” yöntemiyle; başlangıçta yapılmış olan anlaşma hükümleri-
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ne aykırı bir şekilde, tek taraflı yorumlanıp;  NSSOÜ’nin var olan haklarının 
kısıtlandığı, yükümlülüklerin ise arttırıldığı kolayca anlaşılabilir.

Bu durum, adım adım, Gelişmekte Olan Ülkelerin bilimsel, teknolojik ve 
ekonomik gelişmelerine ket vurmak için kullanılan elverişli bir politik enstrü-
man haline geldi. NSYÖA’nı ve ek önlemleri imzalamış ülkeler dahi, anlaşma-
nın açık hükümlerine rağmen, yapmak istedikleri çalışmalardan dolayı sürekli 
“nükleer silah yapmak”  veya en azından “nükleer silah yapmaya çalışmakla” 
sürekli suçlandı ve suçlanmaktadır.

ORTA DOĞU’DA NÜKLEER SİLAHTAN ARİ BÖLGE   
        KURULMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER, ÇALIŞMALAR,   
        STRATEJİ VE TAKTİKLERİN ARKA PLANINA BİR BAKIŞ

NSYÖA’nın yürürlüğe girdiği 1974 yılında, İran ile Mısır tarafından ya-
pılan öneriye sıcak bakan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 1974 
Aralık ayında onaylanan bir kararıyla, Orta Doğu’da ilk kez Nükleer Silahtan 
Ari Bölge Kurulmasını kararlaştırdı. (Bkz. Tablo-1).

1980’den Aralık 2018’e kadar her yıl, bu karar Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda(BMGK) oylamaya gerek görülmeden tekrar edildiği gibi, Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyinin bir dizi kararına da dâhil edildi. 2018 yı-
lında, karar tekrar oylamaya sunuldu. Ancak ABD ve İsrail buna karşı oy 
kullandı. 1991’den sonra UAEAı Genel Konferansında, her yıl, karşıt bir gö-
rüş olmadan, bölgedeki tüm nükleer tesislere, “NSAB’nin oluşturulmasında 
gerekli bir adım olmak üzere, “Tam Kapsamlı Nükleer Güvenlik Denetim Ant-
laşması” (TKNGDA) uygulanması çağrısında bulunan bir kararı kabul edildi.

B.M. Genel Sekreteri Antonio Guterres, 1988’de Mısır’ın Orta Doğu’da 
nükleer silahsız bir bölgenin (NSAB) kurulmasını önerisi üzerine, konuyu çev-
releyen koşulların etkisini göz önüne alacak, NSAB’nin kurulmasını kolaylaş-
tıracak: “Etkili ve Denetlenerek Doğrulanabilir Önlemler İncelemesi” başlıklı 
bir çalışma başlattı. Bu çalışmayla taraflara; güven arttırıcı önlemlerin listesini 
de içeren bir dizi öneride de bulundu. Bununla birlikte, aynı yıl UAEA Teknik 
İnceleme yaptırarak: Orta Doğu’daki nükleer tesislerde NSYÖD çerçevesinde; 
NSAB kurulmasında, gerekli ve yararlı bir adım olarak uygulanabilecek, çeşit-
li yöntemleri gözden geçirdi.
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ŞEYTAN SÖZCÜKLERİN ALTINDA GİZLENİR

NSAB, birden fazla ülkenin:  nükleer silah imalatı, eldesi ve denemesi 
yapmayacakları veya hiçbir şekilde sahip olmayacaklarının sözünü vererek 
kendilerini karşılıklı bağladıkları sınırları belirli bir bölge olarak tarif edilir. 
Ne var ki Beş NSSÜ, NSAB’a bir protokolla dahil olup ülkeler üzerindeki 
etkilerini pekiştirmişlerdir. Batılıların kısa fakat muğlak NSAB tarifinin ger-
çekte nasıl bir müzakere işlevi olduğu, özellikle nükleer konularda taktiksel 
politik bir araç olarak ne şekilde kullanıldığı aşağıdaki bölümlerde kısaca açık-
lanmaktadır.

NSAB hakkında oldukça ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucu lüt-
fen EK – 5’ i okusun.

Bölgenin Tarifi Meselesi 

1989 yılında yapılan UAEA Teknik İncelemesinde, gelecekte hayata geçe-
cek olan NSAB’nin kapsama alanı: batıda Libya; doğuda İran; kuzeyde Suriye 
ve güneyde Yemen idi. B.M.’in daha sonra yaptırdığı bir incelemede kapsam 
genişletildi. Arap Birliği, B.M.’in incelenmesinden çıkan “Bölge” kavramını, 
resmen kabul etti. İsrail ise genelde itiraz etmez görünerek; “bölgedeki herhan-
gi bir ülke, herkes tarafından tanınmalı ve bölgenin ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul edilmelidir” diyerek İran’ın bölgeye katılmasını sağladı. İran ve İsrail 
dâhil, 1945 yılında kurulduğunda 7 olan üye ülke sayısı; 1953 – 1976 arası 
15 ülkenin katılımıyla 22’ye ve 1993’te Komorların katılımıyla 23’e yükselen 
“Arap Birliği” de ‘Bölge’nin ülkeleri oldu.  ‘Birlik’ sıfatını taşımasına rağ-
men, zamanla ‘Ortadoğu’da’ her zamandan daha fazla sayıda krizle karşı karşı-
ya kaldıkları halde, Arap ülkeleri arasında bir türlü görüş ve dayanışma birliği 
kurulamadı. Hiçbir zaman 22 üye ülkenin çıkarlarını koruyan uluslararası bir 
güç olamadılar. Arap Birliği üyelerinden bazılarının ‘birlik’ tarafından uzun 
yıllar dışlandığı da göz önüne alındığında;  ‘Bölge’ tarifinin, özellikle ABD ve 
Rusya başta olmak üzere B.M. Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin ve ko-
rumaları altındaki İsrail’in çıkarlarına göre, genişletilip daraltılacak uygun bir 
politik manevra alanı yarattığı açıktır. İsrail karşıtlığı temelinde birleşmiş gibi 
görünen Arap Birliği, İran’ın Bölgeye dâhil edilmesiyle de aralarında bölündü.  

Aynı taktikle: Kitle İmha Silahlarından Ari Bölge (KİSAB) kurulmasının 
olmazsa olmaz olduğu, zira kimyasal ve biyolojik silahların Irak ve Suriye’de 
kullanıldığına dair ellerinde kanıtlar olduğu propagandalarıyla, dünya kamuo-
yunu da arkalarına alarak, yarattıkları baskı sonucu ‘Bölge’ daha da genişletildi.
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‘Bölge’: Ermenistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Türkiye’nin de dâhil 
edilmesiyle çok büyük boyuta ulaştı.  Yukarıda adı geçen, 1967 le 2006 yılları 
arasında yapılmış olan, beş NSAB alanıysa yalnızca nükleer silahlar içindir. 

Böyle bir KİSAB’ın kurulması ile meseleye çok daha kısıtlayıcı boyutlar 
kazandırılmış olacaktır.

I) Orta Doğuda Kurulacak KİSAB’ın Temel Kısıtlamaları

Kurulacak KİSAB, tarafların 1995 yılındaki NSYÖA İnceleme Konfe-
ransı’nın Orta Doğu ile ilgili kararında öngörüldüğü gibi: herhangi bir nük-
leer patlayıcıya, kimyasal ve biyolojik silahlara ve bunları atacak teçhizat ve 
araçlara sahip olmamaları, denememeleri, üretmemeleri veya kullanmamaları 
şartlarını içerecektir.

Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili uluslararası anlaşmaların 
yanı sıra, 1948 Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlanmalar Komisyonu 
da bu gibi geleneksel olmayan silah türlerini neyin oluşturduğuna dair benzer 
tanımlar yapmıştır. Bölge dâhilinde yasaklanacak olan atış sistemleri türleri-
ni belirlemek için ortak bir anlayış da gerekli olacaktır. Görüşmelerde, tüm 
balistik füze menzillerinin 150 km ile sınırlandırılması önerileri yer aldı. Bu 
konularda da, Arap Birliği Üyeleri arasında oy birliğinin sağlanabilmesi çok 
şüphelidir. 

Geniş milletlerarası desteğe, tüm bölge devletleri tarafından da kabul edil-
miş ve onaylanmış olan bir dizi BM Kararına rağmen:  bölge ülkeleri arasın-
da: bölgenin tarifinde kullanılan “ Terimler” ve hayata geçirilmesi için gerekli 
adımların “sıraları” gibi konularda Bölge Ülkeleri arasındaki keskin görüş ay-
rılıkları uygulanabilir bir sonuç elde edilmesine engel oldu. İsrail, bölgede var 
olan farklı tehdit ve güvenlik kaygıları algısını yansıtan bir yaklaşımla, Kitle 
İmha Silahlarından Ari Bölge (KİSAB) kurulması konusundaki tartışmaları, 
sürekli barışın varlığı ile yakından ilişkilendiriyordu. Arap devletleri böyle bir 
bağlantının olmaması gerektiğini ve KİSAB’ın kurulmasının barışçı ilişkilere 
katkıda bulunacağını düşüncesini savunuyorlardı.
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Tablo – 1: Orta Doğu’da Nükleer Silahtan Ari Bölge Kurulması ile ilgili 
Milletlerarası Çalışma örnekleri

YIL KARAR / ÇALIŞMA

1974
Mısır ve İran’ın sponsorluğunda, Orta Doğu’da Nükleer Silahtan Ari Bölge 
kurulması getirilmesine dönük Birleşmiş Milletler Kararının alınması. Bu 

tarihten günümüze, karar her yıl kabul edildi

1978
BM’nin silahsızlanma ile ilgili ilk özel oturumu.  Orta Doğu’da Nükleer 

Silahtan Ari Bölge kurulması hedefini destekleyen nihai bir belgenin 
hazırlanması.

1980
BM’in, Orta Doğu’da Nükleer Silahtan Ari Bölge kurulmasıyla ilgili yıllık 
kararı, İsrail’in kararın lehine oy kullanmasıyla, oy birliği ile kabul edildi.

1989
UAEA, Orta Doğu’da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ile ilgili 
uygulamalara ilişkin farklı yöntemlerle ilgili teknik bir çalışma yayınladı.

1990

Mısır, Orta Doğu’da Kitle İmha Silahlarından Ari Bölge kurulması 
önerisinde bulundu.

Orta Doğu’da Kitle İmha Silahlarından Ari Bölge konulu BM uzman raporu 
yayınlandı.

1991

BM Güvenlik Konseyi’nin, BM Tüzüğü’nün VII. Bölümü uyarınca 
kabul edilen, Irak konusundaki kararı: Irak’ın kitle imha silahlarından 

arındırılmasını; Orta Doğu’da Kitle İmha Silahlarından Ari Bölge 
kurulması bağlamında ele alan kararı.

1992 
-1995

1992 Madrid Barış Süreci dâhilinde Orta Doğu’da Silah Kontrolü ve 
Bölgesel Güvenlik Çalışma Gurubu’nun 6 genel oturumu. 

1995 Orta Doğu’da Nükleer Silahtan Ari Bölge kurulmasına dair Ortadoğu 
Kararının kabulü.

2000
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını (NSYÖ) Gözden 

Geçirme Konferansı’nın nihai dokümanı: 1995 Ortadoğu kararını teyit eder; 
İsrail’i, açıkça, NSYÖ’ye katılmaya çağırır.

2000 yılından bu yana: 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıl-
larında BM ve IAEA tarafından toplamda 10 konferans ve toplantı yapılmasına 
rağmen olumlu bir sonuca varılamadı. Engellemelere bir örnek: Mayıs 2015’te 
yapılan NSYÖA Gözden Geçirme Konferansının Taslak Nihai Belgesinde,  
Nükleer Silahlardan Ari Bölge oluşturulmasına yönelik bir konferans hazırlan-
ması yönünde yeni bir plan sunuldu. Ancak, ABD, Birleşik Krallık ve Kana-
da: Belgedeki hükümlerin önemli bir bölümüne itiraz ederek; oy birliğini ve 
de Nihai Belgenin kabulünü önledi.  
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NSAB içinde yer almanın bir ülkeye nükleer enerjinin barışçıl amaçlar 
için kullanılmasında kolaylık sağlayacağıı düşünülmemelidir. Bölgeye dâhil 
bir ülkenin, herhangi bir durumda, “nükleer silah elde etmek istiyor” suçlaması 
ve propagandasına hedef olmaması olasılığı sıfırdır. Olmayacak bir şey ama; 
İsrail böyle bir bölgeye dahil olsa, asla bu suçlamaların hedefi olmayacaktır. 

Gerçekte; NSAB içinde, Nükleer Silah Sahibi (NSS) beş ülke dışında, 
hiçbir ülkenin nükleer bomba veya askeri amaçlı kullanımı olan araç ve gereç-
leri bulundurması ‘yasal’ değildir. Aksine hareket o ülkenin, NSS beş ülkenin 
etkisinde olan B.M. tarafından, ağır tehdit ve yaptırımlarla cezalandırılmasını 
gerektiren büyük bir insanlık suçu olarak yorumlanır.

Bugünkü durumda Orta Doğu’da NSAB kurulması, bölgeye katılacak 
ülkelerin barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden, kısıtlamalara uğramadan, fay-
dalanabileceği anlamına gelmez. Sürekli kısıtlama ve suçlamaların muhatabı 
olmaktan kurtulamayacaklardır.

“Yurtta Barış, Dünyada Barış”

 Atatürk

 Barış içinde yaşamak isteyen insanlığın yüzlerce yıldır özlemini çektiği 
“Yurtta barış, Dünyada Barış” öz sözüyle ifade edilen  ‘Büyük Barış’ın kurul-
ması için Beş Büyüklerin özel ayrıcalıklarından vazgeçmeleri olmazsa olmaz 
bir şarttır.

Emperyalist ülkeler ve büyük güçler, özellikle ABD ve Rusya, “etki 
alanlarımız” fikrinden, zayıf ülkeler üzerinde, onların nasıl yaşamalarına ka-
rar verme hak ve yetkileri olduğu saplantısından vazgeçmelidirler. 21. Yüzyıl 
dünyasında, zamanını doldurmuş paradigmalara dayanan, “Büyük Birader” 
sendromuna yer olmamalıdır. Aksi takdirde, asimetrik mücadele yöntemi olan 
terörizm önlenemez. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİÖ) (Organization of Security 
and Co-operation in Europe  OSCE) tarafından  3 Temmuz 1973 yılında Hel-
sinki’de yapılan ve 18 Eylül 1973’ten 21 Temmuz 1975’e kadar Cenevre’de 
devam eden ve 1 Ağustos 1975 yılında Helsinki’de, Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu 33 Avrupa ülkesiyle ABD ve Kanada’nın Yüksek Temsilcileri tara-
fından Helsinki Konferansı sonuçlandırıldı. BM Genel Sekreteri, Konferansın 
açılış ve kapanış sürecinde katılımcıların şeref konuğu olarak konuşma yaptı. 
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UNESCO Genel Müdürü ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyo-
nu Yönetici Sekreteri de Konferansın ikinci bölümünde konuşma yaptılar. 

Konferansın ikinci bölüm toplantılarında, değişik gündem maddeleri 
hakkında, AGİÖ üyesi olmayan Akdeniz Ülkelerinden: Cezayir, Mısır, İsra-
il, Fas, Suriye ve Tunus tarafından yapılan katkılar kaydedildi ve beyanatlar 
dinlendi. Bu durumdan, Afrika NSAB ülkelerinden Arap ülkelerinin özellikle 
seçildiği anlaşılıyor.

Konferansta, Avrupa Ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güçlen-
dirmenin, Avrupa’da: barışa, güvenliğe, hukuka ve işbirliğine olduğu kadar 
aralarında ve dünyanın diğer ülkeleriyle yakınlaşmaya yol açacağı ve bunun da 
halkın çıkarına olduğu düşüncesi siyasi irade tarafından destek gördü. Konfe-
ransta, çok sayıda konuda ortaya konan görüş ve düşünceler3, ABD, İngiltere, 
Fransa, Rusya dahil olmak üzere tüm katılımcı ülkeler tarafından kabul edildi 
ve onaylanarak sonuç bildirgesinde yer aldı.  

Bu arada, Helsinki Sonuç Bildirgesinde: her ülkenin, ne tür güvenlik an-
laşmalarına taraf olma hakkı da dahil olmak üzere, kendi yolunu belirlemeye 
hakkı olduğu beyan edilmiş olduğunu da kayıt edelim. 

Orta Doğu’da Emniyet Ve Güvenlik Arttırıcı Yaklaşım Önerisinin 
Temel Öğeleri

1. Klasik Orta Doğu tarifinin dışına, kasıtlı olarak taşırılan yeni bir “ 
Orta Doğu” tarifi, bir biriyle tarihi sorunların olduğu uzak yakın ülkelerin dâhil 
ederek meselenin çözümü olmayan karmaşıklığa sürüklemesine yol açmıştır. 
İlaveten, nükleer konusuna bir de kimyasal ve biyolojik kitle imha silahları 
gibi yeni değişkenler eklenince Klasik Orta Doğu tarifi içinde dahi çözümü ol-
mayan bir denklem ortaya çıktı. Çözümü kolaylaştırıcı bir yöntemler dizisinin 
ilki olarak sınırları kısıtlanmış bir ‘Merkez Orta Doğu’ tarifi ile işe başlamak 
gerekir. Böyle bir bölge içinde çözüm gerçekleştirildikçe, adım adım çevre ül-
kelerde sürece katılabilir. Merkez bölgede barış sağlanınca, ikinci çözüm böl-
gesi (Barış Bölgesi) belirlenir. Merkez Bölgenin çevresinde halkalar şeklinde 
Barış Bölgeleri kuruldukça “Yurtta Barış, dünyada Barış” idealine o kadar 
yaklaşılır. 

3 Ayrıntılar için, okuyucunun kaynaklar bölümündeki, Conference On Security And Co- 
Operation in Europe, Final Act, Helsinki 1 Ağustos 1975, belgesine başvurması önerilir.
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2. Harf sırasına göre Merkez Ortadoğu Bölgesi Ülkeleri: Birleşik Arap 
Emirliği, Bahreyn, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Oman, Su-
riye, Suudi Arabistan ve Türkiye.

3. Bu bölge içindeki her ülkenin, beka tehdidi ve korkusu olmadan barış 
ve refah içinde yaşaması vazgeçilmez bir haktır. Bölgede nükleer silahların 
varlığı ülkeler arasında var olan karşılıklı güvensizliğin en önemli sebeple-
rinden biridir. Nükleer silahların dünya yüzünden kaldırılması global barışın 
olmazsa olmaz şartlarındandır. Nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kul-
lanılmasından elde edilecek olumlu katkılardan yararlanmak isteyen Bölge 
Ülkelerinin, anlaşmalardan doğan haklarının göz ardı edilmesi güvensizliği 
artırıcı bir unsurdur. 

Bu çalışmada, meselenin çözümünü kolaylaştıracak, UAEA – EURA-
TOM bölgesel denetim sistemi benzeri, UAEA ile yakın işbirliği içinde çalı-
şacak bir’ Orta Doğu Emniyet ve Güvenlik Denetim Sistemi’nin (ODEGDS) 
kurulmasını önerilmektedir. 

4. Bölgenin her ülkesi ODEGDS içinde yer alacak: NSYÖA ve MEP 
çerçevesinde çalışacak denetimcilerinin nükleer emniyet ve güvenlik denetim-
leri yapmalarını, birlikte denetim sonuç raporunu hazırlamalarını ve imzala-
malarını şart koşacaktır. Yıl Sonunda, denetim raporları birleştirilerek ‘Orta 
Doğu Nükleer Güvenlik Denetimleri Uygulama Raporu’ (ODNGDUR) hazır-
lanacaktır.

5. Bölge ülkeleri hakkında UAEA tarafından hazırlanan “Nükleer Gü-
venlik Uygulama Raporu” [SIR – Safeguard Implementation Report] ile OD-
NUGDUR Hükümetlerin onayına sunulacaktır. 

6. Raporlar arasında olabilecek farklar, Bölge ülkeleri tarafından kuru-
lacak bir ‘Uzmanlar Kurulu’ tarafından incelenecektir. Uzmanlar Kurulu ge-
rekli gördüğü takdirde, toplantılarına UAEA uzmanlarını davet edebilir.

7. ODEGDS’nin kurulması, işletilmesi vb. için gereken her türlü harca-
ma, yıllık bütçe giderlerine katkılar yalnızca ‘Bölge Ülkeleri’ tarafından yapı-
lacak ve eşit miktarlarda olacaktır.

Eşit miktarlarda katkılar şartıyla Bölge ülkelerinden herhangi birinin, para 
gücüyle, ODEGDS’nin varlığını ve çalışmalarını vesayet altına almasının ön-
lenmesi amacı güdülmektedir. UAEA’nın uzun yaşamında, bütçesinde büyük 
katı payı olan ülkelerin UAEA tarafından yerine getirilmesini istemedikleri  
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veya anlaşmalara aykırı olmasına rağmen yapılmasını istedikleri uygulamaları 
zorla  kabul ettirdikleri dönemler olmuştur.   

Bu çalışmada ileri sürülen öneriyi fazla ütopik bulanlar olabilir. Ancak 
bu ütopyayı gerçekleştirilmek üzere yapılacak zorlu diplomatik müzakereler, 
uzun soluklu çalışmalar ve yüksek harcamalar, yüzlerce yıldır barış ve refah 
içinde yaşamak idealini taşıyan insanların yaşamlarında yapmış olduğu sürekli 
özveri karşısında çok küçüktür. 

Bu ideali gerçekleştirmek için çaba harcayan tüm siyasetçi ve aydınların 
adları tarihin şeref sayfalarında yer alacaktır.
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EK – 5

NÜKLEER SİLAHTAN ARİ BÖLGE NEDİR?

NSAB kısaca, birden fazla ülkenin:  nükleer silah imalatı, eldesi ve de-
nemesi yapmayacakları veya hiçbir şekilde sahip olmayacaklarının sözünü 
vererek kendilerini karşılıklı bağladıkları sınırları belirli bir bölge olarak tarif 
edilir. Günümüzde, yukarıda kısaca değinilen beş NSAB’nin İlk dördü olan 
Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok ve Pelindaba anlaşmaları tüm Güney Yarıkü-
reyi, Semipalatinsk Anlaşması da Orta Asya’yı kapsar.

Geri planı

NSAB kurulması girişimleri 1950’li yılların sonuna doğru,  Orta Avrupa 
ve Doğu Avrupa’da böyle bir bölgenin kurulması için çeşitli önerilerle başla-
tılmıştır. İlk öneri 1958 yılında, Polonya Dışişleri Bakanı Rapacki tarafından 
yapıldı. Öneri Rapacki Planı anılır. Plan, ilk elde, nükleer silahların: Polonya, 
Çekoslovakya, Batı ve Doğu Almanya topraklarında bulundurulmamasını ve 
diğer Avrupa ülkelerinin bu öneriyi örnek alma hakları olduğunu ileri sürüyor-
du. Sovyetler Birliği, İsveç, Finlandiya, Romanya ve Bulgaristan da benzer 
önerileri dillendirdiler. Ancak, bu ilk çabalar, ABD – Sovyet süper güç mü-
cadelesi sonucu suya düştüyse de, Rapacki Planı dünyanın diğer bölgelerinde 
zamanla kurulan NSAB’ler için örnek oldu.  

1970 yılında yürürlüğe giren NSYÖA’nın VII maddesi ülkelerin kesinlik-
le belirlenmiş NSAB kurma hakları olduğunu tasvip eder. B.M. Genel Kurulu 
1975 yılında bu hakkı tasdik ederek bu bölgeler için kriterler taslağını ortaya 
koydu. Bu NSAB içinde, ülkeler nükleer enerjiyi barışçı amaçlar için kullana-
bilirler.

Nükleer Silah Sahibi Ülkeler İçin Protokol

Her NASBA’sı, NSYÖA mucibince kabul edilmiş olan beş Nükleer Silah 
Sahibi Ülke (ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) tarafından imzalanmak 
ve onaylanmak üzere hazırlanmış olan protokolü içerir. Hukuken bağlayıcı 
olan bu protokol: nükleer silah sahibi ülkelere bölgenin statüsüne uymaya ve 
Anlaşmaya üye olan ülkelere karşı nükleer silah kullanma veya kullanma ile 
tehtid etmeme çağrısında bulunur. Nükleer silah kullanmama beyanı “negatif 
güvenlik güvencesi” olarak anılır. 
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Fakat, bu beş ülke imzaladıkları ve onayladıkları NSAB protokoluna, za-
man zaman, hangi durumlarda bölge üyesi ülkelere karşı nükleer silah kul-
lanma haklarını saklı tuttuklarını ifade eden şerhler koymuşlardır. Örne-
ğin; ABD, 1996’da Afrika NSAB protokolunu bölge ülkelerinden birinin kim-
yasal veya biyolojik saldırısına uğraması durumunda, nükleer silah kullanma 
da dahil her türlü seçenek ile karşılık vereceğini bildiren bir şerh koyarak im-
zaladı. NSSÜ’den hiçbiri, Güneydoğu Asya NSAB protokolunu imzalamadı. 
Çünkü protokol şartlarının: onların gemi ve uçaklarının uluslararası sularda ve 
hava sahasında hareket serbestliklerini kısıtlayacaklarını düşünüyorlar. Üstelik 
münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlıklarını içeren bölgelerin tariflerindeki 
sorunların olması ek zorluklar getiremektedir. Diğer üç Bölgede, NSSÜ’nin 
nükleer silahlarının bölgeden transit geçişi yasaklanmamakta ve gemilerinde 
nükleer silah olup olmadığını açıklamak zorunluğu da yoktur. 

NSAB’lere ilaveten nükleer silahların: Antarktika, Moğolistan, deniz ze-
mininde ve uzayda bulundurulmasını yasaklayan anlaşma ve beyanlar da vardır.   

NSAB Anlaşmalarının Temel Özellikleri

Süresi

Bu anlaşmalar süresi olmayan açık uçlu anlaşmalardır. Bununla beraber 
her anlaşma üye ülkenin, üyelikten ayrılma seçeneğini de içerir. Tlatelolco An-
laşması haricin tüm NSAB anlaşmaları bir taraf ülkenin, anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini sonlandırmak için 12 ay sürelik bir ön bildirim hakkı bulun-
duğunu belirtir. Tlatelolco Anlaşması içinse bu süre üç aydır.

 Şartlar 

Anlaşmaların hiç biri, anlaşmaya taraf olmuş NSSOÜ tarafından ileri 
sürülen şartlara tâbi olamaz.  

Doğrulama 

Taraf olan her ülke, NSYÖA gereğince UAEA tarafından yapılan kapsam-
lı denetimler sonunda, anlaşmaya aykırı olarak nükleer silah elde etme çalış-
maları yapmadığını ispat etmek zorundadır. 0rta Asya NSAB’si bir adım daha 
ileriye giderek denetimlere UAEA’nın Ek Protokol şartlarını da katmaktadır.  

Kapsanan Alanlar 

Her Bölge, taraf olan ülkelerin sahip oldukları ve yönettikleri ‘tüm alan-
ları’ kapsar. Tüm alanlar: ülkenin sahip olduğu tüm arazileri, ülke içi suları, 
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kıta sahanlığı ile takım adaları ve çevresindeki deniz alanlarını içerir. Latin 
Amerika Anlaşmasına göre, taraf olan ülkenin ‘Tüm Alanlar’ sınırından başla-
yarak, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarında yüzlerce kilometrelik uzaklığa ula-
şır. Ancak, NSSÜ’ler denizlerdeki serbest hareket haklarının kısıtlanacağını 
söyleyerek, nükleer silah taşıyan gemilerinin bu büyük alan içinde dolaşabile-
ceklerini ileri sürerler. Hint Okyanusundaki Chagos takım adalarındaki Diego 
Garcia’da bulunan ABD askeri üssü, Afrika NSAB alanı içinde olduğu için 
tartışma konusudur. 

Ana kaynak: Arms Control Association


