
539Change in State Nature: Boundaries of Security

TORYUM VE URANYUM ZENGINLEŞTIRME 
PROGRAMLARININ ULUSLARARASI
SIYASET VE ÇEVREYE ETKILERI

Rahmi INCEKARA
Kemerburgaz Üniversitesi

Selma ŞEKERCIOĞLU
Nişantaşı Üniversitesi

Giriş

Küreselleşen dünyada teknolojinin gelişmesi ve giderek artan dünya nü-
fusu, enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Dünya üzerinde mevcut 
bulunan fosil yakıtların hızlı tüketimi ve kullanımının çevre kirliliğine sebep 
olması, yeni ve alternatif enerji kaynaklarını ön plana çıkarmaya başlamış-
tır. XX. yüzyılın en önemli ürünlerinden biri olan fosil enerji kaynaklarına 
alternatif nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi 
olmuştur.

Nükleer enerji hammaddelerinde bugün için uranyum ve toryum öncelikli 
olarak yer almaktadır. Bu iki elementin rezervleri dünya geneline petrol ve do-
ğalgaza nazaran dengeli bir şekilde dağılmış olması, nükleer santrallerde yakıt 
ihtiyacının az olması, depolanabilme özelliği, giderek gelişen yeni nesil reak-
törlerin varlığı, önümüzdeki yıllarda, enerji güvenliği konusunda uluslararası 
arenada nükleer enerjiyi ön plana çıkaran nedenler olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Ayrıca, küresel ısınma olgusu göz önünde tutulduğunda, sürdürülebilir 
kalkınma ve dünya barışı için nükleer enerjinin temiz enerji çerçevesinde de-
ğerlendirildiği çalışmalar olduğu gibi yenilenebilir enerjinin ön plana çıkartıl-
dığı çalışmalar da mevcuttur. Nükleer enerji bu kapsamda elektrik enerjisi üre-
timinde görmeye başladığımız bir enerji seçeneği konumunda yer almaktadır.1

1  Nermin Demet KIRTEKE, Avrupa Birliği Ve Türkiye’nin Enerji Politikaları Bağlamında 
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Nükleer enerji; atom çekirdeğinden elde edilmektedir. Ağır nitelikteki 
atom çekirdeklerinin bölünmesi (fisyon) ya da hafif nitelikli atom çekirdekle-
rinin kaynaşması (füzyon) sonucu nükleer enerji elde edilmektedir.2 Nükleer 
füzyon, tirityum ile döteryum elementlerinin tepkimesi sonucu meydana gel-
mektedir. Büyük bir füzyon reaktörü olarak güneş enerjisi de gösterilebilir. An-
cak günümüzde henüz nükleer füzyondan enerji elde edilememektedir. Nükle-
er fizyon ise; uranyumun nükleer reaktörlerde ve parçacık hızlandırıcılarında 
nötronlarla bombardıman edilmesi sonucu oluşmakta ve bu tepkime sonucu 
neptünyum ve plütonyum gibi transuranik elementler ortaya çıkmaktadır.3 

Fizyon tepkimesi sınırlı miktarlarda mevcut uranyum ve toryum gibi ele-
mentler ile; Füzyon tepkimesi ise doğada bolca mevcut bulunan hidrojen kay-
nakları ile gerçekleşmektedir.Bu anlamda nükleer enerjinin sıklıkla yenilene-
meyen ve yenilenebilir enerji kaynağı niteliğinde değerlendirildiği görülmek-
tedir. Bir diğer açıdan nükleer enerjinin taşıdığı güvenlik riskleri ve kullanım 
amacının dışına çıkma ihtimali yenilenebilir kaynaklardan (Rüzgar, jeotermal, 
hidroelektirik v.b.) enerji üretiminin ön plana çıkması sonucunu doğurmuştur. 
Dolayısıyla bütün bu enerji türlerinin bir arada değerlendirilerek bir perspektif 
geliştirilmesi önemli olmaktadır.

1. Teorik Çerçeve

I. Dünya Savaşı öncesi Güç Dengesi şeklinde seyreden uluslararası sistem 
modeli, II. Dünya Savaşı sonrasında İki Kutuplu sisteme evrilmiştir. Uluslara-
rası ilişkiler açısından incelediğimizde, I. Dünya Savaşında Thomas Woodrow 
Wilson ilkeleri ile şekillenen İdealizm bu dönemde etkili olmaya başlamıştır.

İdealizm kavramsallaştırması aslında realistler tarafından ortaya atılmış 
ve bu anlamda düşünürlerinin kendi kavramsallaştırması dışında şekillenmiş-
tir. Atila Eralp bu kavramsallaştırmayı “realizmin kendini tanımlama sürecinin 
bir parçası” olarak nitelendirmektedir.4 Bu bakış açısının temel hedefi dünya 
barışı, işbirliği ve kurumsallaşma ile küresel çapta savaşın önüne geçilmesidir. 
İdealizm bu kapsamda, Milletler Cemiyeti’nin kurulması ile insanın özünde 
iyi olduğu düşüncesinin uzantısı olarak devletlerin de iyi niyetli girişimleri 
sonucunda kalıcı bir barış sağlanmayı hedeflenmiştir.

Nükleer Enerjinin Ekonomik Etkileri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Malatya, (2014), s.18. 

2 Tolga YARMAN, Geçmişte ve Bugün Nükleer Enerji Tartışması, (İstanbul: Okan Üniversitesi 
Yayınları, 2011), ,s. 19.

3 Gürcü Gürcan YÜLEK, Nükleer Enerji ve Çevre, (Ankara: SEK Yayınları, 1994), s.10.
4 Atilla ERALP, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması,” 

içinde Devlet, Sistem ve Kimlik, Ed. İhsan D. Dağı v.d. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011), s. 60.
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Burada uluslararası hukuk, uluslararası toplum fikirlerinin ilerlemeci bir 
anlayışla temellendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.5 Fakat I. Dünya Savaşı 
bitiminden kısa bir süre sonra Almanya’da Hitler, İtalya’da Mussolini, İspan-
ya’da Franco gibi liderlerin öne çıkması ve agresif dış politika çerçevesinde 
izlemiş oldukları işgalci ve yayılmacı felsefe, yeni oluşmaya başlayan ulusla-
rarası ilişkiler disiplininde realizm anlayışının ön plana çıkmaya başlamasına 
sebep olmuştur. Bundan sonraki süreçte realizmin süregelen gelişmeleri an-
lamlandırmak için kullanıldığını söylemek gerekmektedir.

İdealizmin kalıcı barış, işbirliği, yardımlaşma ve insan özünün aslında 
iyi olduğu, bunun sonucu devletlerin politikalarının da iyi niyetli geliştiği dü-
şüncesi II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile dönüşmeye başlamıştır. Reel 
politik anlayış ile güç ve çıkar çatışmalarını ön plana çıkaran ülkeler dünya 
üzerinde yeniden bir savaşa neden olmuş, üstelik bu savaş ilk savaşa göre kü-
resel çaplı olarak gelişmiş bir savaş olarak karşımıza çıkmıştır. 

İdealizmin aksine Realizm, uluslararası ilişkilerde güç ve çıkar ilişkileri-
nin belirleyici olduğu, bireylerin ve paralelinde devletlerin özünde iyi niyetli 
olmadıkları ile reel politik davrandıklarını belirten bir teori olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Scott Burchill, Carr ve Morgenthau gibi alanın öncü düşünürle-
rine bakıldığında birkaç özelliğin ön plana çıktığını vurgular. Buna göre temel 
analiz birimi ve ana aktörler devletlerdir, küresel sistemin yapısı anarşiktir ve 
devletlerin davranışları rasyoneldir.6 Sonraki süreçte realizme özellikle askeri 
güce yaptığı vurgu ve statükoyu yapısı dolayısıyla realizme eleştiriler getiril-
miştir.7 Ancak iki dünya savaşı arası dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm 
devletlerin temel aktör konumunu sürdürmelerine olanak vermiş ve bundan 
dolayı realizm teorisinin tam da bu dönemdeki dönüşümü anlatması mümkün 
olabilmiştir.

1945 yılında II. Dünya savaşını sona erdiren Yalta ve Potsdam Konferans-
larında realizm etkisi altında sıkı iki kutuplu dünya sistemine adım atılmıştır. 
Bu iki konferans ile uluslararası ilişkilerde ön plana çıkan iki küresel güç ABD 
ve Sovyetler Birliği (SSCB) hegemonya alanlarını belirlemişlerdir. Şekillen-
dirilen dünyada sistemin tekel gücü olma adına nükleer enerji hamleleri yapan 
ABD’ye karşılık veren SSCB, 1949’da ilk atom bombası denemesini gerçek-

5 Eralp, a.e., s. 62.
6 Scott BURCHİLL, “Realism and Neo-Realism”, içinde Theories of International Relations, 

Ed. Scott Burchill v.d., (Great Britain: Palgrave , 2001), s. 84-85.
7 Faruk SÖNMEZOĞLU, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi (İstanbul: Der 

yayınları, 2014), s. 133.
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leştirmiş, aynı tarihte ABD Başkanı Truman, SSCB’nin de atom bombasına 
sahip olduğunu resmen açıklamıştır.8

Bu perspektiften bakıldığında özellikle nükleer enerji ve gelişimi konu-
sunda realist perspektiften bakılmasının anlamlı olduğu sonucu ortaya çıkmak-
tadır. Nihai olarak nükleer enerji sorunsalının gelişimi devlet merkezli olmak-
tadır. Ancak yenilenebilir enerji gibi uluslararası girişimleri ön plana çıkartan 
yaklaşımlar realist perspektifin ötesine geçmekte ve bu anlamda küreselleşme 
kavramının dikkate alınmasını da beraberinde getirmektedirler. Bu durum da 
enerjinin geleceği kapsamında yenilenebilir enerji ve nükleer enerji gibi farklı 
enerji üretim metotlarının bir arada değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

2. Nükleer Enerji, Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Siyaset ve Topluma 
Etkisi

Nükleer enerjinin tarihçesini fikirsel olarak eski Yunan filozoflarının 
atoma ilişkin görüşlerine kadar geriye götürebilmemiz mümkündür. Atom ku-
ramının kurucusu olarak kabul edilen Demokritos’a göre var olan; meydana 
gelmemiştir, yok olmayacaktır, değişmezdir. Varlık görülemeyen, bölüneme-
yen, küçük parçacıklara ayrılmaktadır. Bu küçük parçacıklara da atom adı ve-
rilmektedir.9

Gassandi ve Newton da Demokritos’a benzer bir şekilde varlıkların atom 
adı verilen küçük parçacıklardan oluştuğunu belirtmişlerdir. Levoisier ve 
Boyle ise yapmış oldukları çalışmalarda varlıkların oksijen, bakır ve demir 
gibi elementlerden oluştuğunu belirtmişlerdir. 1700’lü yıllarda John Dalton 
elementlerin atoma dönüştürülebileceğinden bahsetmiş ve iki görüşü birleştir-
miştir. Bu anlamda John Dalton, nükleer enerji kullanımının tarihsel gelişim 
sürecinde bugünkü atom kimyasının yaratıcısı kabul edilmiştir.10

Nükleer enerji kullanımı için önemli buluşlardan biri olan iyonlaştırıcı 
radyasyon, 1895 yılında Wilhelm Rontgen tarafından keşfedilmiştir. 1896 yı-
lında Henri Becquerel’in konuyla ilgili yaptığı deneyler ışın etkinliğinin yani 
radyoaktivitenin keşfi ile neticelenmiştir. 1897 yılında Joseph John Thomsan 
elektronları, 1898 yılında Marie Curie radyoaktif çekirdekler olan radyum ve 
polonyum atomlarını keşfetmiştir. Tüm bu çalışmalar ile, atomun yapısı içinde 

8 Margarita V. ALARIO, William R. FREUDENBURG, “Atoms for Peace, Atoms for War: 
Probing the Pradoxes of Modernity”, Sociological Inquiry, Cilt:77, Sayı:2, (2007), s.231.

9 Ahmet ARSLAN, İlkçağ Felsefe Tarihi, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
2008), s.314-327.

10 G. DONDELINGER, Atom Enerjisi ve İnsanlığın İstikbali, Çeviren: Şerif Önay, Atom 
Enerjisi Komisyonu Halk Yayınları Serisi, No:1, (Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası, 
1962), s.16.
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çok büyük bir enerjiyi barındırdığı anlaşılmış ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır.11

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında yapılan çalışmalar atom 
bombası ve savunma silahlarının geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleşti-
rilmiştir. 1934 yılında Enrico Fermi uranyum atomlarını nötronlarla bombar-
dıman etmek suretiyle Dünya’nın ilk yapay nükleer bölünme tepkimesini ger-
çekleştirmiştir. Bu tepkime nükleer çağın habercisi olmuştur.12  

İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç yılı olan 1939’da ise Leo Szilard ve 
Enrico Fermi nükleer zincir reaksiyonu oluşturabilecek bir düzenek kurmayı 
tasarladıklarını açıklamıştırlar.13

II. Dünya savaşının başlangıcı ile sona ermesi arasındaki yaşanan süreçte 
nükleer teknoloji ile ilgili yapılan çalışmalar atom bombası ve savunma silah-
larının geliştirilmesi şeklinde olmuştur.14 Savaş koşullarının yaratmış olduğu 
gelişmeler, nükleer teknolojinin ‘’barışçıl’’ yönünü geri planda bırakmıştır. 

II. Dünya savaşı esnasında Almanya’nın atom bombası geliştirme yolun-
da attığı adımlar, savaş sonrası hegemonik güçlerden biri olarak uluslararası 
arenada etkili olacak Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) dikkatini çekmiş-
tir. ABD, yüksek maliyetli olmasına karşın Almanya’dan önce atom bombası 
geliştirmeye yönelik hızlı bir çalışma içerisine girmiştir. Bu doğrultuda, ABD 
başkanı Roosvelt tarafından 6 Aralık 1941 yılında ‘’Manhattan Projesi’’ onay-
lanarak yürürlüğe sokulmuştur.15

Projedeki temel hedef Almanya’nın işgal baskısını kırmak olarak belir-
lenmiştir. Hem savaş koşulları hem de güdülen amaç doğrultusunda projenin 
gizlilik içerisinde yürütülmesi gerekmekteydi.16 Bu tarihten sonra yapılacak 
nükleer teknolojik çalışmaların gizli olarak yürütülmesinin dayanak noktasının 
bu koşullardan kaynaklandığı söylenebilir. ‘’ Gizlilik rejimi’’, olarak adlandı-
rılan bu dönemde ortaya çıkan teknik gelişmeler, bilgi akışı sınırlandırılmış 
ve nükleer teknoloji konusundaki çalışmalar izole ortamlarda gerçekleştiril-
miştir.17   

11 NÜKLEER AKADEMİ, Atotumun Tarihçesi, Erişim Tarihi : 1. Haziran 2016, http://
nukleerakademi.org/atomun-tarihcesi/.

12 NÜKLEER AKADEMİ, Atotumun Tarihçesi.
13 Hamit PALABIYIK, Hikmet YAVAŞ, Murat AYDIN, Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul, 

No:40, (Ankara: USAK Yayınları, 2010), s.3.
14 NÜKLEER AKADEMİ, Atotumun Tarihçesi.
15 G. DONDELINGER, a.e., s.76.
16 Sean F. JOHNSTONE, “Security and the Shaping of Identity for Nuclear Specialists”, 

History and Technology, Cilt:27, Sayı:2, (2011), s.125.
17 Sean F. JOHNSTONE,a.e., s.125.
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Japonya’nın Çin’i işgal etmesi, ABD’nin Çin’deki direniş için bu ülkeye 
verdiği maddi destek, Japonya’nın Almanya ve İtalya ile yaptığı üçlü ittifak bir 
anda savaşı Asya – Pasifik çizgisine taşımıştır. Japonya’nın 7 Aralık 1941’de 
Hawaii’deki Pearl Harbor’da bulunan ABD üslerine saldırması ABD’nin de 
İkinci Dünya Savaşı’na girmesine sebep olmuştur.18 Aynı zamanda ABD’de 
nükleer ile ilgili çalışmalar da yürütülmüştür. Bu kapsamda 1939 yılında nük-
leer zincir reaksiyonunu tasarlayan Enrico Fermi, 1942 yılında Chicago Üni-
versitesi’nde Dünya’nın ilk kontrollü ve kendiliğinden devam eden nükleer 
zincir reaksiyonu çalışmasını gerçekleştirmiştir.19 

Manhattan projesi meyvelerini ilk olarak 16 Temmuz 1945 tarihinde 
vermiştir. ABD, Alamagordo, New Mexico’da Trinity testi ile dünya’nın ilk 
nükleer bombasını patlatmıştır.20 Yapılan testin hemen sonrasında ABD aynı 
zamanda ikinci dünya savaşını bitiren Japonya hamlesini yaparak, ilk olarak 6 
Ağustos’ta Hiroşima’ya, ikinci olarak 9 Ağustos’ta Nagazaki’ye atom bombası 
atmıştır. Yapılan bu hamle, ABD‘yi nükleer teknoloji konusunda tekel haline 
getirmiştir.21

Atom bombası İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kullanımı ile yalnızca bir 
silah niteliğinden farklı olarak uluslararası toplum bakımından önemli sonuç-
lar ortaya çıkarmıştır. Uluslararası alandaki askeri ve siyasi faaliyetlerin yanı 
sıra, uluslararası toplumun düzeninde önemli değişiklikleri beraberinde getir-
miştir. Ancak yaşanan acı tecrübe en önemli etkisini insanların zihni üzerinde 
göstermiştir.22 

Atom bombasının kullanılması ile ivme kazanan silahlanma yarışı, nük-
leer savaş ve nükleer terörizm tehditleri, nükleer teknolojinin çevre ve sağlıkla 
ilgili sebep olduğu kaygılar bu acı tecrübenin yaşanmasının ardından sürekli 
olarak insanların zihnini meşgul eder hale gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında nükleer teknolojinin askeri amaçlar için 
kullanımı yerini hemen barışçıl ve sivil amaçlar için kullanıma bırakmamıştır. 
Savaşın ardından bir süre barış havası hakim olsa da bu durum kısa sürmüştür. 
ABD; 1946 yılında Bikini Adası’nda iki, 1948 yılında Eniwetok Adası’nda bir 
tane olmak üzere atom bombası geliştirme faaliyetlerini sürdürmüştür.23

18 Fahir ARMAOĞLU, 2O. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları No:252, 1984), s.380.

19 NÜKLEER AKADEMİ, Atotumun Tarihçesi.
20 Gürcü Gürcan YÜLEK,a.e.,s.119
21 Fahir ARMAOĞLU,a.e., s.406. 
22 Şeref KARAPINAR, Atom Enerjisi ve Atom Bombası, (İstanbul: T.C. Deniz Basımevi, 

1950), s.1.
23 G. DONDELINGER,a.e.,s.81.
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Bu süreçte ayrıca; I.Dünya Savaşı sonrasında uluslararası kalıcı barış, 
işbirliği, silahsızlanma ve savaşların engellenmesi düşüncesi ile kurulan Mil-
letler Cemiyetinin başarısız olmasının ardından, II. Dünya Savaşından sonra 
bu cemiyetin devamı niteliği taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) örgütü kurul-
muştur. Uluslararası toplumun nükleer teknolojinin barışçıl amaçlar doğrul-
tusunda kullanılması konusundaki duyarlılığı BM çalışmalarına yansımıştır. 
BM, 24 Ocak 1946 tarihinde almış olduğu karar ile, atom enerjisinin keşfinden 
kaynaklanan problemlere çözüm bulmak amacıyla BM Atom Enerjisi Komis-
yonu’nu kurmuştur. 

Birleşmiş Milletlerin, nükleer enerjisi konusunu kuruluşunun hemen ar-
dından gündeme alması ve Atom Enerjisi Komisyonu’nu kurması, uluslarara-
sı toplumun genelde enerjiyi, özelde nükleer enerji kullanımını kendisinin en 
önemli ve güncel problemlerinden biri kabul ettiğini ve çözümünde uluslarara-
sı örgütlerden medet umduğunu ortaya koymaktadır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası toplumun etkisi ve BM çalışma-
ları sayesinde nükleer enerji barışçıl olarak görülmeye başlanmıştır. Bu amaç-
la, Nükleer reaktörlerden ilk kullanılabilir elektrik üretimi Idaho’daki Ulusal 
Reaktör Test İstasyonunda Deneysel Üretken Reaktörü EBR-I’de 1951 yılında 
gerçekleştirilmiştir.24   

1953 yılında ABD Başkanı Eisenhower BM Genel Kurulu’nda ‘‘Barış 
İçin Atomlar’’ konuşmasını yapmıştır. Eisenhower bu konuşması ile atom 
enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımının geliştirilmesi için uluslararası iş-
birliği çağrısında bulunmuştur.25 II. Dünya Savaşı sonrası nükleer enerji ko-
nusunda devam eden gizlilik rejiminin yumuşaması ve terk edilmesi sürecine 
Eisenhower’ın konuşması da önemli derecede katkıda bulunmuştur.

1955 yılında BM, Cenevre’de nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kulla-
nımı için bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansta savaş döneminde geçerli 
olan gizlilik rejiminin bitirilmesi, nükleer teknoloji ile ilgili bilgi akışının sağ-
lanması, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanımının teşvik edilmesi-
ne ilişkin kararlar alınmıştır.26

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, elektrik üretmek amacı ile kurulan, 
enerji nakil hatları ile elektriği taşıyabilen dünyanın ilk nükleer santrali Sov-

24 NÜKLEER ENERJİ DÜNYASI, Nükleer Enerji Tarihçesi – 1950’ler, Erişim Tarihi : 1 
Haziran 2016, http://www.nukleer.web.tr/tarihce/1950s.html.

25 David FISCHER, History of the International Atomic Energy Agency, (Austria: IAEA, 
1997), s.9. 

26 Gerald WENDT, Atom Enerjisi ve Sulhçu Gayelerle Kullanılması, Çeviren: Raşit Tolun, 
(Ankara: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, 1957), s.79.
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yetler Birliği’nde kurulan, 5MW gücündeki Obninsk nükleer santrali olmuştur. 
Aynı yıl Dünya’nın ilk ticari nükleer santrali Calder Hall-Sellafield İngilte-
re’de işletmeye açılmış, Nükleer teknolojinin ticarileşmesi sürecinde İngil-
tere’yi ABD, Shippingport-Pensilvanya’da 1957 yılında çalışmaya başlayan 
nükleer güç santrali ile takip etmiştir.27

1957 yılında Windscale nükleer santral kazası gerçekleşmiştir. Bu kaza 
ilk nükleer santral kazasıdır.Bu kaza sonrası uluslararası toplumun nükleer 
enerjiye duyduğu kaygı tekrar gündeme gelmiştir.28

Barış İçin Atomlar projesi başlı başına bir modernleşme paradoksu ortaya 
koymaktadır. Modernleşme paradoksu, iddia edilen amacın tam tersi durumla-
rın ortaya çıkışına sebep olan bir kavramdır. Nükleer enerjinin barışçıl amaçlar 
ile kullanılmasına yönelik çabalar da bir modernleşme paradoksu olarak kal-
mış, tam tersi sonuçlar ortaya çıkarmıştır.29 

Barış İçin Atomlar projesi nükleer teknolojinin sivil ve askeri amaçlar 
için kullanımının da önünü açmış, nükleer terörizm, savaş tehlikesini berabe-
rinde getirmiştir. Nükleer teknolojinin sivil ve askeri amaçlı kullanımı arasın-
daki sınırı net olarak belli değildir. İki kullanım şekli çok kolaydır. Bu açıdan 
bakıldığında sivil amaçlı kullanımın önünün açılması askeri amaçlı kullanım-
ların da önünü açtığını ortaya koymaktadır.30

Atom bombası kullanımının uluslararası alandaki askeri faaliyetlere etki-
si silahlanma yarışı ile sınırlı kalmamıştır. Bunun dışında yeni bir savaş şekli 
olarak nükleer savaşın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Savaş şekilleri bakı-
mından insanlık tarihinin gelişim sürecinde eşi benzeri olmayan bir hızla, son 
derece önemli bir değişiklik yaşanmıştır.31 Sıkı iki kutuplu sistemin hegemonik 
güçleri ABD ve Sovyetler Birliği arasında nükleer silahlanma yarışı 1962’de 
yaşanan Küba Füze Krizi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Atom bombaları artık 
düşman devlet üzerinde yıkıcı etki yaratmasının yanı sıra bu silahlara sahip 

27 Hamit PALABIYIK, Hikmet YAVAŞ, Murat AYDIN, a.e., s.173. 
28 Jay LEHR, “Nuclear Energy: Past, Present and Future”, Energy and Environment, Cilt:21, 

Sayı:2, (2010), s.98.
29 Tuğçe TATLISÖZ, Nükleer Enerji Kullanımının Sınırlandırılması, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Uluslararası Kamu Hukuku) Anabilim Dalı, 
(Yüksek Lisans Tezi), Ankara, (2013).   

30 Otfried NASSAUER, “Nükleer Silahlar ve Nükleer Enerji-Siyam İkizleri ya da Sıfır-Sıfır 
Çözümü”, Çeviren: Metin SUSAN, Sungur SAVRAN, Nükleer Enerji Masalı, ed. İbrahim 
GÜNEL, Özgür GÜRBÜZ, (İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 
Yayını, 2011), s.185.

31 Şeref KARAPINAR, Atom Enerjisi ve Atom Bombası, (İstanbul: T.C. Deniz Basımevi, 
1950), s.71.



547Change in State Nature: Boundaries of Security

olan devletlere uluslararası politika alanında sağlayacağı güç ile ‘’caydırıcılık’’ 
avantajı kazandırmıştır.32

Nükleer enerji kullanımının tarihsel gelişim süreci incelenirken 1970’li 
yılların sonu ile 1990’lı yılların sonu arasında bir durgunluk dönemi yaşan-
dığı gözlenmektedir. 1970’li yıllarda yaşanan durgunluk döneminin ardından 
1990’lı yıllarda 3. nesil reaktörler ortaya çıkmıştır. 3. nesil reaktörlerin ortaya 
çıkışı nükleer enerjinin durgunluk döneminin sona ereceğine ve bu enerjinin 
tekrar eski popülaritesini yakalayacağına yönelik bir işaret olarak kabul edil-
miştir.33

Yeni nesil reaktörlerin ortaya çıkışı uluslararası toplumun enerji darbo-
ğazı problemi ile aynı döneme denk gelince nükleer enerjiden bu problemin 
çözümünde yararlanılabileceği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu durum nükle-
er enerjinin eski popüler günlerine dönebileceği ve 1970’lerden itibaren yaşa-
nan durgunluk döneminin sona erebileceğine ilişkin beklentilerin artmasına ve 
nükleer rönesans tartışmalarının başlamasına sebep olmuştur.34

Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımının, askeri amaçlı kullanımı 
beraberinde getirdiği, bu anlamda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilme potan-
siyeli kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum nükleer 
enerjinin askeri amaçlı kullanımının yanı sıra barışçıl amaçlı kullanımının da 
sınırlandırılması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

3. Alternatif Enerji Modelleri ve Küresel Gelişmeler

Petrol krizleri, artan nükleer güvenlik riskleri ve çevresel felaketlere karşı 
yenilenebilir enerji bir can simidi rolü üstlenmiştir. Özellikle devletlerin fosil 
yakıt arzı sağlayan devletler ile yaşadıkları sıkıntılar ve bu kapsamda enerji 
güvenliği konusunda artan endişeler devletlerin her geçen gün artan enerji ih-
tiyaçlarını kendi kaynakları ile karşılamalarını tercih edilebilir hale getirmiştir. 
Bu süreçte yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişimi ve buna paralel olarak 
maliyetlerde yaşanan düşüş yeni teknolojinin kullanımını arttırmaktadır.

Geleneksel enerji üretim sistemlerinin özellikle seragazı salımı ile yarat-
tığı baskıya karşın yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin çevre üzerinde 
daha az baskı yarattığı düşünülmektedir. Bu durum da yenilenebilir kaynaklar-

32 Mehmet GÖNLÜBOL, Uluslararası Politika İlkeler-Kavramlar-Kurumlar, (Ankara: Sevinç 
Matbaası, 1979), s.404.

33 Mark COOPER, “Nuclear Safety and Affordable Reactors: Can We Have Both?”, Bulletin of 
the Atomic Scientists, Cilt:68, Sayı:4, (2012), s.61-72.

34 Atambir RAO, “Nuclear Power Plants for the Renaissance: Looking into the Crystal Ball”, 
Energy&Environment, Cilt:22, Sayı:1/2, (2011), s.17-24.
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dan enerji üretiminin geleneksel yöntemler ile yarışır hale gelmesi sonucunu 
doğurmuştur.

1973 yılında 6 100 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) toplam enerji arzı 
söz konusu iken, 2013 yılında 13 541 MTEP enerji arzı söz konusu olmuştur.35 
Enerji tüketiminin ekonomik gelişmişlik ve dolayısıyla refah artışı ile olan po-
zitif yönlü ilişkisi de enerji arzı ve talebi arasındaki ilişkiyi etkilemektedir.36 
Bu artışın talep ile paralel olarak gelişim gösterdiği düşünüldüğünde enerji 
talebinin giderek artacağı ve bu anlamda elektrik enerjisi üretim sistemlerinin 
gelişim göstermesinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Son dönemde yenilenebilir enerjinin gelişimine bakıldığında ise 2015 yı-
lında toplam kurulu enerji gücünün 1 964 655 MW olduğu görülmektedir. Son 
dokuz yılda 1 031 494 MW’tan bu rakama ulaşıldığı düşünüldüğünde hızlı bir 
gelişim olduğu söylenebilir.37 Enerji üretimine bakıldığında ise 2006 yılındaki 
3 418 428 GWh’ten 2014 yılında 5 294 465 GWh’e artış olduğu gözlemlen-
mektedir.38 Bu kapsama hidroelektrik santraller, rüzgar ve güneş enerjisi ile de-
nizden elde edilen enerji, biyoenerji, atıklardan elde edilen enerji, biyoyakıtlar, 
biyogaz ve jeotermal dahil edilmektedir.

Yenilenebilir enerjinin gelişiminin en önemli sebeplerinden birisi de Bir-
leşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında enerjinin yer 
almasıdır. Yedi numaralı hedef kapsamında uygun fiyatlı ve temiz enerji sürdü-
rülebilir kalkınmanın önceliklerinden sayılmıştır. Bu kapsamda yenilenebilir 
enerjinin teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin gelişimi, teknolojik gelişmeler 
için uluslararası işbirliğinin arttırılması, program destekleri gibi amaçlar tespit 
edilmiştir.39 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşebilmesi için 2012 
yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansın-
da (Rio+20) “yeşil ekonomi” modeli önerilmiştir. Modelin temel işlevi bir yan-
dan kalkınmanın gerçekleşmesini sağlamak, buna paralel olarak da toplumsal 
gelişme, istihdam ve refah gibi alanlarda gelişimi desteklemektir. Bu gelişimin 
olabilmesi için de uluslararası işbirliğinin gerekliliği konusuna vurgu yaparak 

35 IEA, Key World Energy Statistics 2015, Erişim Tarihi: 30 Ağustos 2016, https://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf, 6.

36 Erdem KOÇ ve Mahmut Can ŞENEL, “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu Genel 
Değerlendirme”, Mühendis ve Makine 54, sayı 639 (2013): 33.

37 IRENA, Renewable Energy Statistics 2016, Erişim Tarihi: 30 Ağustos 2016, http://www.
irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Statistics_2016.pdf, 2.

38 IRENA, Renewable Energy Statistics, 3.
39 UN, Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, 

Erişim Tarihi: 5 Eylül 2016,  http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/. 
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devletlerin birarada hareket etmesine olan gereksinimi belirtmektedir.40

Bugüne kadar devletler tarafından hazırlanan uluslararası antlaşmalar ge-
nellikle bağlayıcı hedefleri içermemekle birlikte devletler ve ulusal aktörlerin 
davranışlarının değişimi için motive edici nitelik taşımaktadırlar.41 Buna para-
lel olarak G7 ve G20 gibi oluşumlar enerji verimliliği gibi alanlarda bağlayıcı 
olmayan hedefler belirlemeye çalışmaktadırlar. Böylelikle ana hedef ülkele-
rin enerji profillerinin çeşitlenmesidir.42 Bu çeşitlenme de doğrudan ülkelerin 
ekonomik gelişmelerinin sekteye uğramadan enerji ihtiyaçlarının karşılanma-
sı ile ilintilidir. Enerjiye güvenilir, hızlı ve uygun maliyetle erişim ülkelerin 
üretim potansiyellerinin artması için bir araç konumunda iken aynı zamanda 
da ülkelerin kullandıkları enerji miktarı gelişmişlik seviyelerini göstermekte-
dir. Dolayısıyla en gelişmiş ekonomilerin mevcut konumlarını korumak adına 
enerji çeşitlenmesini sağlamaya çalışması son derece realist bir bakış olarak 
değerlendirilmelidir.

Tabii bu durum bir yandan devletlerin kendi çıkarlarını düşünerek çıkar 
perspektifinde hareket etmelerini sağlarken diğer yandan da artan küreselleş-
me ve özellikle çevre sorunlarının taşıdığı sınıraşan nitelikten dolayı devletle-
rin tek başlarına hareket etmeleri ihtimalini sınırlandırmaktadır. Bu durumda 
devletler uluslararası sözleşmeler ile sorunların çözümü için diplomasi yoluna 
gitmektedirler. Temel İskit’e göre özellikle çevre diplomasisi sadece çevre so-
runlarının kendilerine özgü niteliğini değil, ekonomik ilişkileri de içermek-
tedir.43 Bundan ötürü devletlerin kendilerinin bu girişimleri başlatmalarının 
sadece çevreyi koruma amacı ile değil aynı zamanda ekonomik gelişme ile 
ilintili olduğu da söylenebilir. 

2000’li yıllara kadar enerji ve çevre birbirinden ayrı iki alan olarak düşü-
nülürken 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü sonrasında özellikle 
seragazı salımının azaltılması kapsamında geleneksel enerji formlarının dö-
nüşümü üzerine gitmeye başlamışlardır. Burada ilk göze çarpan 2009 yılın-
da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın kurulmuş olmasıdır. 
1980’lerden bu yana süregelen Yenilenebilir Enerji Konferansları ile 2002 
yılındaki çevre politikası açısından da dönüm noktası niteliği taşıyan Johan-

40 Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, Aykut ÇOBAN, Çevre Politikası, (Ankara: İmge Kitabevi, 
2015), s. 178.

41 Stuart BRUCE ve Sean STEPHENSON, “SDG 7 on Sustainable Energy for All: Contributions 
of International Law, Policy and Governance”, CISDL- UNEP Issue Brief, Erişim Tarihi: 7 
Eylül 2016, http://cisdl.org/public/SDG%20Icons/SDG_7_Energy_-_Issue_Brief_-_UNEP_
CISDL_-_20.07.2016_-_Final.pdf, 2.

42 Bruce ve Stephenson, s. 10-11.
43 Temel İSKİT, Diplomasi, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012), s. 364.
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nesburg Zirvesi bu ajansın kuruluş sürecini hızlandırmışlardır.44 Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile birlikte 
IRENA’nın düzenli olarak işleyen birer mekanizmaya sahip olmaları uluslara-
rası siyaset açısından önemli görülmelidir.

Sadece bu mekanizmalar değil, aynı zamanda bu süreç içerisinde ulus-
lararası hukukun gelişim gösterdiği de görülmektedir. Çünkü çevre alanında 
yapılan bilimsel araştırmaların güvenli kabul edilmesi konusunda yaşanan tar-
tışmalar sürecin tıkanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla devletlerin bu alanda 
bilimsel gerçeklerin nasıl kabul edilebileceğine dair bir yasal çerçeve çizmeleri 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliğin tespit edilmesi ve uygulamaya 
geçilmesi süreci de son derece yavaş ilerlemiştir.45 Bu süreç sadece devletle-
rarası müzakereler ile değil aynı zamanda sınıraşan nitelik taşıyan sorunlar ile 
ilgili uluslararası davalar ile de gelişim göstermiştir. 

Tam da bu noktada bu gelişim süreci içerisinde gerek seragazı salımını 
azaltmak, gerek de enerji güvenliği kapsamında enerji arzını kontrol altında 
tutabilmek adına devletler girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Bunun en 
önemli örneği de AB’dir. AB üyesi devletler 2009 yılında yeni düzenlemeler 
yaparak Birliğin ilerleyen yıllardaki stratejisini belirlemişlerdir. Bu kapsamda 
2020 yılına değin seragazı %20 oranında azaltılacak ve yenilenebilir enerji-
nin toplam enerji üretimindeki payı %20 olacaktır. Bu sürecin devamı olarak 
AB’de 2014 itibariyle Enerji Birliği fikri ortaya çıkmıştır. Burada enerji ve 
iklim değişikliği politikaları aynı çatı altında birleştirilmiştir. Dolayısıyla artık 
iklim değişikliği ile enerji politikalarını birbirinden ayrı düşünmek olanaksız 
hale geldiğinden enerji planlamaları konusunda daha entegre hareket etme ih-
tiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bunu aşabilmenin en önemli koşulu da İklim Politikası Entegrasyonudur. 
Politika entegrasyonu bir alandaki yasal önlemlerin iklim politikası ile uyumlu 
olmasının sağlanmaya çalışıldığını ifade etmektedir. Bu süreç ilk olarak 1973 
yılında I. Çevre programı ile Çevre Politikası entegrasyonu şeklinde başla-
mıştır.46 Henüz iklim politikası entegrasyon çok zayıf olsa da Enerji Birliği 
ile daha entegre bir görünüm arz etmeye başlayacaktır. Bir diğer anlatımla 
iklim değişikliği konusu diğer politika alanlarına nüfuz ettikçe daha kapsamlı 
bir politika üretmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla enerji birliği kapsamın-
da AB’nin iklim ve enerji hedeflerinin bir araya toplanması öncelikli olarak 

44 IRENA, Creation of IRENA, Erişim Tarihi 30 Ekim 2016, http://www.irena.org/menu/index.
aspx?mnu=cat&PriMenuID=13&CatID=30. 

45 Vaughan LOWE, International Law, (Great Britain: Oxford University Press, 2007), s. 235.
46 Andrea Lenschow, “Greening the European Union: An Introduction”, içinde Environmental 

Policy Integration, Ed. Andrea Lenschow, (UK: Earthscan Publications, 2002), s. 3.
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güvenlik endişelerinin bir sonucudur ve iklim değişikliğinin bütün alanlarda 
alınacak kararları etkilemeye başladığının bir göstergesidir. Güvenlik endişe-
lerinin ilk ayağını enerji arz güvenliği oluştururken, diğer ayağını ise nükleer 
risk oluşturmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme

Bilimsel olarak en az yüzde 80 oranında zenginleştirilmiş uranyum nük-
leer silah için yeterli olmaktadır. Bu anlamda, gizli bir strateji izleyen devletler 
‘’yakıt olarak kullanılmak üzere’’ şeklinde lanse ettikleri uranyum zengin-
leştirme çalışmalarını ilk etapta yüzde 20’lerde tutmuş, bu çalışmaları teorik 
olarak yüzde 80’lere çıkarabilme potansiyeline yönelik arayışlarını hızlandır-
mışlardır. Ahmedinejad dönemi İran, Kim idaresindeki Kuzey Kore ve Brexit 
süreci yaşayan İngiltere’nin nükleer çalışmaları arttırması ülkelerin ajandala-
rında ‘’vuruş gücü’’ özelliği ile ön plana çıkması muhtemel nükleer silah var-
lığını tetiklemektedir.

Nükleer enerji konusunda uranyum ön planda olsa da, toryumun gelece-
ğin nükleer enerji hammaddesi olma ihtimali uluslararası arenada yüksek sesle 
dile getirilmektedir. Dünya geneline baktığımızda, ABD, Çin, Rusya, Birleşik 
Krallık, Fransa, Japonya, Güney Kore, Norveç, Belçika ve Hindistan’ın tor-
yum konusunda önemli stratejileri bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında Japonya 
ve Güney Kore gibi toryuma sahip olmayan ülkelerin de olması, toryum tekno-
lojisinin ticarileşmesi beklentisinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dünya’da bu durum, ‘toryum yarışı’ olarak adlandırılmaktadır.   

20. yüzyıl boyunca yaşanan enerji dönüşümü 21.yüzyılın politikalarına 
şekil vermektedir. Petrol krizleri, geleneksel enerji üretim yöntemlerinin ya-
rattığı çevresel sıkıntılar gibi pekçok aktörün sürece katılımını zorunlu hale 
getiren dönüşüm, hem enerji hem de enerji kaynaklı iklim değişikliği gibi ol-
guların daha entegre olarak planlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu kap-
samda mevcut enerji üretim sistemlerinin yeni teknoloji ile geliştirilmesi hem 
ihtiyaca cevap vermesi hem de toplumsal maliyet gibi uzun vadeli etkilerinin 
analiz edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda BM’nin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ele aldığı 
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin desteklenmesi sadece bu kaynak-
ların ön plana çıkartılması için değil, gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek 
bırakmak ve bunu yaparken de ekonomik gelişmeyi de geri bırakmamak he-
defi ile de doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla gelecek yıllarla ilgili olarak yapı-
lacak projeksiyon çalışmaları hem nükleer enerjinin dönüşümünü hem de ye-
nilenebilir enerjinin gelişimini gözönünde bulundurarak ele alınmalıdır. Buna 
ek olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ile her geçen gün daha çok 
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karşılaşılacağı düşünüldüğünde enerji üretiminin sadece devletlerin günlük 
çıkarlarını değil uzun vadeli ve gelecek kuşakları kapsayacak şekilde olması 
gerektiğini de belirtmek gerekir.
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