
Ortadoğu
NÜKLEER TEHDİDİN

pençesinde..
.



 Ortadoğu  nükleer konusunda

bir yol ayrımında. Bölgedeki ülkelerin bundan
sonra izleyecekleri yol bütün bölgenin ve bu
bölgede yaşayanların önümüzdeki yüzyıl
boyunca kaderini ciddi biçimde etkileyecek.
Ortadoğu’da şu anda Türkiye’de (ABD’ye ait) ve
İsrail’de nükleer silahlar bulunuyor, ayrıca İran
nükleer yolunda adımlar atıyor ve bölgedeki
hemen hemen (Lübnan ve Irak dışında) her
ülke nükleer enerji santralleri kuracaklarını
açıklıyor.
Bugün Orta Doğu’da tanık olduğumuz gibi sivil
nükleer gelişmeler daha sonra gerçek nükleer
silahlanmaya yol açabilecek bir ‘sanal nükleer
yayılma’ ortamı yaratmaktadır.



1.Ortadoğu’daki nükleer tehlikenin sacayağı:

Türkiye: Türkiye, uluslararası
anlaşmalara aykırı olarak, NATO
anlaşmaları çercevesinde, İncirlik hava
üssünde ABD’ye ait 90 adet B-61 tipi
nükleer bomba bulunmasına izin
vermektedir. Soğuk savaş döneminde
yerleştirilen bu nükleer silahlar,
Sovyetler Birliği’ne karşı
konuşlandırılmıştı. Soğuk savaşın bittiği,
Rusya’nın NATO’ya partner ülke
konumunda olduğu bu dönemde ise, bu
nükleer silahların hedefi, ABD’nin tehdit
olarak gördüğü Ortadoğu’dadır.
Türkiye ayrıca nükleer enerji santrali
kurmak yönünde planlar yaparak,
Ortadoğu’daki nükleer yarışı
hızlandırmaktadır.

I.



1.Ortadoğu’daki nükleer tehlikenin sacayağı:

İsrail: İsrail hükümeti hiçbir zaman
nükleer silah sahibi olduğunu ve böyle
bir program yürüttüğünü resmen kabul
etmiş olmasa da, İsrail’in nükleer
silahlara sahip olduğu 60’lı yıllardan beri
bilinmekteydi. Bu duruma göre İsrail
nükleer silaha sahip olduğunu
reddetmemekte ama kabul de
etmemektedir. Ayrıca İsrail, “Nükleer
Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Anlaşması”na taraf olmayan ülkelerden
biridir.
İsrail’in nükleer programı hemen hemen
tamamen askeridir. Kesin olarak
bilinmemekle birlikte İsrail’in 75-130
arası nükleer silaha sahip olduğu tahmin
edilmektedir.

II.



1.Ortadoğu’daki nükleer tehlikenin sacayağı:

İran: Iran’ın nükleer programı uluslararası
çapta büyük tartışmalara neden oldu. İran ise
nükleer programının sadece enerji ihtiyacını
karşılamaya yönelik olduğunu ve bunun nükleer
silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasınca
hakkı olduğunu söylemektedir. Şu anda
dünyada 40 kadar ülke nükleer programlarında
İran ile aynı seviyede veya daha ileridedir. Öte
yandan İran bazı nükleer tesislerini ve de
nükleer materyal alma çabalarını Uluslararası
Atom Enerjisi Kurumu’ndan (UAEK) saklamıştır.
İran bir nükleer silah programı geliştirme
niyetinde olsun ya da olmasın bu tartışma her
türlü nükleer programla ilgili temel bir sorunun
altını çiziyor.  Nükleer bomba yapımı ile enerji
üretimi aynı madalyonun iki yüzü gibidir.

III.



2. Ortadoğu’da nükleer gerilim tırmanıyor

Özellikle 2006’daki gelişmeler, İran, İsrail ve  daha az
dikkat çekse de Türkiye arasındaki nükleer çemberin
yarattığı gerilim, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de
etkisi altına aldı. Şubat 2006’da Türkiye’nin nükleer enerji
programını resmi olarak açıklamasından hemen sonra,
Mısır, Çernobil kazasıyla birlikte 20 yıl önce vazgeçtiği
nükleer enerji planlarını yeniden canlandırdı (bkz. Al
Jazeera, 12 Mart 2006).

2006’nın sonuna yaklaşırken Cezayir, Yemen, Fas, Birleşik
Arap Emirlikleri, Tunus, Suudi Arabistan ve Libya da
ülkelerinde enerji ihtiyacı olduğunu öne sürerek nükleer
enerjiye yöneleceklerini açıklamışlardı.  2006’nın son
açıklaması ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap
Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman’dan oluşan Körfez
Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nden geldi. Konsey genel
sekreterinin açıklamasına göre enerji ihtiyacını karşılamak
üzere üye ülkeler arasında paylaşıma dayalı bir nükleer
program geliştirilecek. Bunun üzerine İsrail de enerji
ihtiyaçlarını karşılamak üzere nükleer enerji seçeneğini
değerlendirebileceklerini açıkladı.



3. Nükleer Enerji “barışçıl” olabilir mi?
Nükleer çağ, 1945 yılının temmuz ayında ABD’nin New
Mexico’da bulunan Alamogordo yakınında ilk nükleer
bomba denemesini yapmasıyla başladı. Dünya
kamuoyunun “atom” ile tanışması ise aradan 61 yıl geçmiş
olmasına rağmen halen etkileri devam eden Hiroşima ve
Nagazaki’ye atılan atom bombaları ile oldu.
Birkaç yıl sonra, 1953’te, Başkan Eisenhower Birleşmiş
Milletler çerçevesinde, “Barış için atom” programını önüne
geçilemeyen bir atomik iyimserlik dalgası eşliğinde başlattı.
“Barış için atom” kavramı o tarihte Hiroşima ve
Nagazaki’de alevlenen nükleer korkuyu yatıştırmaya
yönelik bir mesaj olsa da, Soğuk Savaş döneminde tüm
dünyayı defalarca yokedecek kadar nükleer silahın
üretilmesi sözkonusu korkuyu toplumsal ve siyasal bir
panik haline dönüştürdü.
Öte yandan, 1970’lerin başında yaşanan petrol krizi
Fransa, ABD ve Rusya gibi ülkelerin askeri amaçlarla
geliştirdikleri nükleer teknolojileri enerji alanına
taşımalarına neden oldu. Kısacası, nükleer enerji askeri
nükleer teknolojinin bir yan ürünü olarak dünya sahnesine
çıktı.
Fakat gerek yaşanan kazalar, gerek radyoaktif atıklardan
kurtulmak için hiçbir geçerli çözümün bulunamaması ve
giderek artan maliyetler nedeniyle bugün nükleer enerji,
dünya enerji ihtiyacının yalnızca %5’ini karşılamaktadır.
Bugün işletilmekte olan nükleer santrallerin çok büyük bir
kısmı 20 yaşın üzerindedir ve yeni nükleer reaktör
siparişleri oldukça sınırlıdır.



 4. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Anlaşması (NPT)

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması, 1
Haziran 1968’te Nükleer Silahsızlanmanın sağlanması
amacı ile imzaya açıldı. Sonrasında NPT’ye taraf olan ülke
sayısı 189’a ulaşmıştır. Bugün nükleer silah sahibi olan
sekiz ülkenin üç tanesi ise NPT’ye taraf değildir. Bu ülkeler
Hindistan, Pakistan ve İsrail’dir. Ayrıca Kuzey Kore de
NPT’den çekildiğini açıklamış ve nükleer bomba denemesi
yapmıştır.
NPT; ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin’i  nükleer silah
sahibi ülkeler olarak tanımıştır. Bu ülkeler anlaşmanın
imzalandığı dönemde nükleer silah sahibi olan,  BM
Güvenlik Konseyinin beş daimi temsilcisidirler. Bu anlaşma
ile nükleer silah sahibi olan bu beş ülke, nükleer silah
sahibi olmayan ülkelere bu teknolojiyi transfer
etmeyeceğini, Nükleer silah sahibi olmayan ülkeler ise
nükleer silah sahibi olmaya çalışmayacaklarını kabul
etmişlerdir. Ayrıca Nükleer Silah sahibi ülkeler, halihazırda
bulunan nükleer silahlarını hiç kalmayana kadar düzenli
olarak sökecektir.
NPT anlaşmasının en büyük sorunu yakıt olarak uranyum
zenginleştirmeye izin vermesidir. Bu nükleer silah sahibi
olmaya çok yakın bir nokta da durmak demektir, ve gizlice
ya da NPT’ten çekilerek yapılabilir. Bu nedenle nükleer
bomba üretiminin önündeki tek gerçek engel siyasi iradedir.
Kuzey Kore son açıklamasında yakıt yardımı karşılığında
ana nükleer reaktörünü kapatacağını ve NPT’ye uyacağını
açıklamıştır.



Greenpeace’in görüşü:

1. Nükleersiz Ortadoğu:

     Bölgenin sivil, askeri bütün
nükleer teknolojilerden
arındırılması ve bölgede hiç bir
şekilde nükleer silah
konuşlandırılmaması ve/veya
bölgeye nükleer silah saldırısında
bulunulmamasını içerir.

BARIŞ İÇİN İLK
ADIM

NÜKLEERSİZ
ORTADOĞU OLMALI



 1. Nükleersiz Ortadoğu

  “Nükleer silahlardan arındırılmış Ortadoğu” 30 yılı
aşkın bir süredir gerek Ortadoğu’da gerekse birçok
uluslararası forumda önerilmiş ve desteklenmiştir. İlk
olarak İran’ın gündeme getirdiği kavram sonrasında
bölgedeki her ülke tarafından dile getirilmiştir. Mısır bu
konunun liderliğini yapmaktayken, İsrail ve Türkiye de
uluslararası alanda desteklerini belirtmişlerdir.
Bunca söze rağmen 30 yıl sonrasında bu yolda henüz
somut bir adım atılamadı. Bu kısırdöngüyü kırabiliriz.
Bu sorunun gerçek çözümü Ortadoğu’da sadece
nükleer silahlardan değil tamamen nükleerden
arındırılmış bir bölgenin kurulması ile mümkün
olacaktır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde “nükleer silahlardan
arındırılmış bölgeler” bulunmaktadır. (Latin Amerika,
Güney Pasifik…gibi) Birleşmiş Milletler  çercevesinde bir
araya gelen bölge ülkeleri imzaladıları anlaşma ile
nükleer silah sahibi olmayacaklarını belirtir. Aynı
zamanda nükleer silah sahibi olan ülkeler de bu
bölgeye yönelik nükleer silah kullanmayacaklarını veya
böyle bir tehditte bulunmayacaklarına dair güvence
verirler.
Nükleersiz Bölgelerin bir diğer özelliği güvensizlik gibi
siyasi sorunlara gerçek, barışcıl ve sürdürülebilir
çözümler sunmalarıdır. Dünya üzerinde, gerilimin ve
çatışmanın en yüksek olduğu bölgelerden biri olan
Ortadoğu’da böyle bir bölgenin kurulması barış ve
silahsızlanma yolunda önemli bir adım olacaktır.



  Tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu ve Türkiye’de de
enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Ancak enerji ihtiyacını
karşılamakta dünyada bugüne kadar tercih edilmiş olan
fosil yakıtların ve nükleerin kullanılmasına devam edilirse,
hem dünya üzerindeki her türlü canlı yaşamı sürdürelemez
bir noktaya gelecek, hem de enerji maliyetleri üç kat
artacaktır. Gerek iklim değişikliğinin felaketle sonuçlanacak
etkileri, gerekse bugünün sınırlı enerji kaynaklarının
paylaşım savaşları Ortadoğu’yu ciddi biçimde etkilemekte
ve etkilemeye devam edecektir.

2. Enerji Devrimi

Bu durumda Ortadoğu ve Türkiye hızla
artan enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak?

Greenpeace hem küresel ölçekte hem de özel olarak
Ortadoğu bölgesine, iklim değişikliği ile mücadele
ederken enerji ihtiyacını nasıl karşılayacaklarını
gösteren bir yol haritası çizmiştir. “Enerji Devrimi” adlı
bir raporla ayrıntıları anlatılan bu yol haritasında hem

Ortadoğu hem de küresel
ölçekte nükleer enerjinin
yeri yoktur. Enerji
verimliliği ve tasarrufuna
dayalı yöntemlerin
izlenmesi durumunda
toplam enerji ihtiyacı
artmayacak tam tersine
azalacaktır.



 2. Enerji Devrimi

  Diğer yandan dünya enerji ihtiyacının yarısı da
2050 yılına kadar yenilenebilir enerjilerden
karşılanacaktır. Yenilenebilir enerjilerde, nükleer
enerjide ve fosil yakıtlarda bulunan riskler
olmadığı gibi, sınırsız oldukları ve dünyaya
nispeten daha eşit oranda yayıldıkları için,
“Enerji Devrimi” aynı zamanda Ortadoğu ve
dünyada daha barışçıl bir düzenin de kurulmasını
sağlar.
Greenpeace sözkonusu raporuyla bölgedeki
enerji ihtiyacının çatışmalara neden olmadan ve
ekonomik kalkınmayı engellemeden mümkün
olduğunu göstermektedir. Kısacası Greenpeace
bölgede bir yarış olacaksa bunun nükleer
alanında değil güneş enerjisinde olmasını
memnuniyetle karşılayacaktır.



Taleplerimiz
Ortadoğu:
1) Tüm Ortadoğu ülkeleri masaya oturup

Nükleersiz Ortadoğu anlaşmasını
oluşturmalıdır. Bu Ortadoğu’da barışı
sağlamak için atılması gereken ilk adımdır.

2) Ortadoğu enerjide devrim yapmalı, enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerjiler için
ortak hedefler belirlemelidir.

Türkiye:
1) Nükleersiz bir Ortadoğu’ya liderlik

yapmalıdır.
2) ABD’ye ait nükleer silahları sökülmek

üzere geri yollamalıdır.
3) Nükleer Enerji Santralleri Kurma

planlarından vazgeçmelidir.
4) Yenilenebilir enerji  potansiyeli ve

ekonomik gücü nedeniyle Türkiye, Enerji
Devrimi’nde Ortadoğu’ya liderlik etmelidir.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article624855.ece
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/186C1622-18C5-4F1A-AFAA-33181402798B.htm
Kuzey Kore son açıklamasında yakıt yardımı karşıl ığında ana nükleer reaktörünü kapatacağını ve NPT’ye uyacağını açıklamıştır.


