ORTADO⁄U’DA GECEYARISINA 3 KALA
Asl›han TÜMER

*

Bundan altm›fl y›l önce k›yamet saatinin yarat›lmas›n›n nedeni, so¤uk savafl›n bafllam›fl olmas›yd›. So¤uk savafl›n kronometresi olan “K›yamet Saati”, uzun
y›llar boyunca Atomic Scientist Bulletin (Atom Bilimcileri Bülteni) taraf›ndan k›yamete ne kadar yak›n oldu¤umuzu göstermek için kullan›ld›. Bu saat son 60 y›l
içinde gece yar›s›na iki dakika ile onyedi dakika kala aras›nda gidip geldi. Her
yeni nükleer tehditle, 12’ye, yani k›yamete biraz daha yaklaflt›k. So¤uk Savafl›n
bitmesiyle birlikte yap›lan her yeni silah k›s›tlay›c› antlaflmayla da saat biraz daha geriye gitti. So¤uk Savafl sonunda, 1991’de, saat 12’ye 17 dakika kalay› gösteriyordu. 2006 Ocak ay›nda ise nükleer silahlar›n yeniden gündeme gelmesi ve
küresel ›s›nma nedeniyle iki dakika daha ileri al›nan K›yamet Saati flu anda 12’ye
befl kalay› gösteriyor.
Peki Ortado¤u’da durum ne: Petrol paylafl›m› yüzünden on y›llard›r zaten
savafllardan s›yr›lamayan Ortado¤u flimdi de Bat› ülkelerinin nükleer teknoloji
satma telafl› yüzünden gece yar›s›na çok daha yak›n. Bugün Ortado¤u’daki hemen her ülke, nükleer enerji santrali kurmak istedi¤ini, nükleer teknolojiye sahip
olmak istedi¤ini aç›kl›yor.
Asl›nda Ortado¤u’ya bakt›¤›m›zda, bu sorunun yaklaflt›¤›n› uzun süredir görüyor olmam›z gerekirdi. Bölgede üç ülke bir süredir, nükleer güce sahip olma arzusu konusunda Ortado¤u atefline benzin döküyor. Bunlar, 100’den fazla nükleer silah› olan ‹srail, nükleer program› etraf›nda birçok tart›flman›n yafland›¤› ‹ran
ve bu denklemdeki önemi s›kl›kla gözard› edilen Türkiye. Türkiye’de konuflland›r›lm›fl olan ABD’ye ait doksan nükleer silah, so¤uk savafl sonras›nda ABD’nin tehdit alg›lamas›ndaki de¤iflim nedeni ile aç›kca Ortado¤u’ya yönelmifl durumda.
Buna ek olarak Türkiye’nin nükleer enerji santrali kurma iste¤ini de dikkate almam›z gerekiyor.
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Türkiye’nin nükleer enerji planlar›n› aç›klamas›ndan sonra Ortado¤u’daki
hemen her ülkenin nükleer enerji planlar›na giriflti¤i, en az›ndan niyetlendi¤i
aç›kca görülüyor. Bu yar›fl Ortado¤u’yu tehlikeli bir dönemece sürüklüyor. Halk›n›n üçte birine elektrik bile da¤›tamayan Yemen, pahal› nükleer teknolojiye sahip
olmak istiyor.
Ortado¤u’nun gerçekten de nükleer enerjiye ihtiyac› var m›?
Tüm Ortado¤u ülkeleri ve Türkiye bar›flç›l amaçlarla nükleer teknolojiye sahip olmak istediklerini bildiriyor. Uluslararas› bask›lar neticesinde ‹ran için bu konu ulusal bir gurur meselesi haline geldi. ‹srail ve Türkiye ise ülkelerinde bulundurduklar› nükleer silahlar› ne kabul ediyor ne de reddediyor.
‹flin gerçe¤i, nükleer enerjinin, enerji piyasas›n›n en pahal› su buhar› üretme
yöntemi oldu¤u. Bu nedenle, 30 y›ld›r Avrupa ve ABD’de 1978’ten bu yana –Finlandiya hariç- baflar›l› bir reaktör siparifli verilmedi. Nitekim, ABD senatosu da
pahal› oldu¤u ve bütçeye büyük bir yük getirece¤i gerekçesiyle 2003 y›l›nda
ABD’de yeni reaktörler yap›lmas›na yönelik öneriyi reddetti ve gerekçe olarak da
böyle bir yat›r›m›n 2025 y›l›na kadar finansal iflas anlam›na gelece¤ini belirtti.
Ancak, ‹ran ve Suudi Arabistan gibi petrol zengini ülkeler bile enerji ihtiyac› gerekçesiyle nükleer teknolojiye sahip olmak istiyor. Hatta bunu bir yana b›rak›n, Ortado¤u günümüzde mevcut günefl enerjisi teknolojileriyle bile dünyan›n
günefl enerjisi potansiyeli aç›s›ndan en flansl› bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün günefl enerjisi dünyan›n en h›zl› büyüyen enerji sektörü. Yenilenebilir enerjiler k›sa geçmifllerine ra¤men %13’lük pay›yla, 50 y›ll›k oturmufl bir teknoloji olarak kabul edilen nükleer enerjiye (sadece %6) oranla dünya birincil
enerji ihtiyac›n› karfl›lamada daha ön s›rada kabul görüyor. Bu durumda, Bat› ülkeleri yenilenebilir enerjilere giderek daha çok yat›r›m yaparken, bu ülkelerin
nükleer lobileri ve sanayicilerinin Ortado¤u’daki gerginli¤i f›rsat bilerek “ileri teknoloji ve kalk›nma” masallar›yla bölgede bir nükleer pazar oluflturmaya çal›flt›klar› söylenebilir.
‹fller durumda nükleer santrallere sahip ülkelerin niyetlenmeleri durumunda
k›sa sürede nükleer silah sahibi olabildiklerini düflündü¤ümüzde, Ortado¤u’da
nükleer santrallerin yayg›nlaflmas›n›n neden bir sorun olaca¤›n› görebiliriz.
Ortado¤u’yu bekleyen tehlikeler
Ortado¤u ülkeleri aras›ndaki gerginlik sürekli t›rman›yor, bu gerginli¤e
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2006 y›l›nda bir de nükleer silah sahibi olma potansiyeline kavuflacak ülkeler eklenince, bölge daha güvensiz ve daha tehlikeli bir yer halini alacak. Bu ülkelerin
nükleer bomba üretmekle gerçekten ilgilenmedi¤ini ve nükleer enerji santralleri
kurmak ile yetineceklerini varsaysak bile, bu santraller herhangi bir askeri ya da
terörist sald›r›ya aç›k olacakt›r. Lübnan’daki Ciyye petrol santrali Beyrut’a sadece
30 km uzakl›ktayd› ve ‹srail taraf›ndan bombaland›. Bu santral nükleer enerji
üretmek için kullan›l›yor olsayd› ve bombalansayd›, muhtemel etkileri Lübnan’›n
s›n›rlar›n› aflm›fl olacakt›. Gerçek flu ki, nükleer santraller merkezi biçimde tek bir
noktadan hat›r› say›l›r miktarda elektrik ürettikleri için stratejik bir hedef haline
gelirler. Ayr›ca herhangi bir reaktörün patlamas› halinde çevreye yayaca¤› radyoaktivite çok genifl bir bölgeyi ölümcül ölçüde etkileyecektir.
Nükleer santrallerin ayn› zamanda kaza riskleri de bulunuyor ve bu riskler
y›llar geçtikçe art›yor. ‹srail’de nükleer silah üretiminde kullan›lan Dimona araflt›rma reaktörü, santral yaflland›kça daha da tehlikeli hale geliyor. Ayr›ca nükleer
yak›t ve at›k tafl›mac›l›¤›n›n oluflturdu¤u kaza ve sald›r› riskleri de söz konusu.
Hepsinden ötesi bölgede bulunan (Türkiye’de ABD’ye ait ve ‹srail’deki) nükleer silahlar›n kullan›lmas› halinde milyonlarca insan› yüzy›llar boyunca etkileyecek sonuçlar yaflanacakt›r.
Nükleersiz Ortado¤u
Çözüm ise çok aç›k! Tüm bölgenin flüphelere ve gerginli¤e yer b›rakmayacak flekilde nükleer teknolojiden ar›nd›r›lmas›. “Nükleer silahlardan ar›nd›r›lm›fl
Ortado¤u” 30 y›l› aflk›n bir süredir gerek Ortado¤u’da gerekse birçok uluslararas› forumda önerilmifl ve desteklenmifl bir düflüncedir. ‹lk olarak ‹ran’›n gündeme getirdi¤i bu düflünce daha sonra bölgedeki her ülke taraf›ndan dile getirilmifltir. M›s›r bu konunun liderli¤ini yapmaktayken, ‹srail ve Türkiye de uluslararas›
alanda desteklerini belirtmifllerdir.
Bunca söze ra¤men 30 y›ld›r bu yolda henüz somut bir ad›m at›lamad›. Bu
k›s›r döngüyü aflabiliriz. Bu sorunun gerçek çözümü Ortado¤u’da sadece nükleer silahlardan de¤il tamamen nükleerden ar›nd›r›lm›fl bir bölgenin kurulmas› ile
mümkün olacakt›r.
Dünyan›n çeflitli yerlerinde “nükleer silahlardan ar›nd›r›lm›fl bölgeler” bulunmaktad›r (Latin Amerika ve Güney Pasifik gibi). Bu tür bölgeler oluflturulurken,
Birleflmifl Milletler çerçevesinde bir araya gelen bölge ülkeleri imzalad›klar› anlaflma ile nükleer silah sahibi olmayacaklar›n› belirtirler. Ayn› zamanda nükleer
silah sahibi olan ülkeler de bu bölgeye yönelik nükleer silah kullanmayacaklar›601

na veya böyle bir tehditte bulunmayacaklar›na dair güvence verirler.
Nükleersiz Bölgelerin bir di¤er özelli¤i de, güvensizlik gibi siyasi sorunlara
gerçek, bar›flc›l ve sürdürülebilir çözümler sunmalar›d›r. Dünya üzerinde, gerilimin ve çat›flman›n en yüksek oldu¤u bölgelerden biri olan Ortado¤u’da böyle bir
bölgenin kurulmas› bar›fl ve silahs›zlanma yolunda önemli bir ad›m olacakt›r.
Ortado¤u’da Enerji Devrimi
Sorunun di¤er yüzünde ise enerji ihtiyac› bulunmaktad›r. Tüm dünyada oldu¤u gibi Ortado¤u ve Türkiye’de de enerji ihtiyac› h›zla artmaktad›r. Ancak
enerji ihtiyac›n› karfl›lamakta dünyada bugüne kadar tercih edilmifl olan fosil yak›tlar›n ve nükleerin kullan›lmas›na devam edilirse, hem dünya üzerindeki her türlü canl› yaflam› sürdürelemez bir noktaya gelecek, hem de enerji maliyetleri üç kat
artacakt›r. Gerek iklim de¤iflikli¤inin felaketle sonuçlanacak etkileri, gerekse bugünün s›n›rl› enerji kaynaklar›n›n paylafl›m savafllar› Ortado¤u’yu ciddi biçimde
etkilemekte ve etkilemeye devam edecektir.
Enerji verimlili¤i ve tasarrufuna dayal› yöntemlerin izlenmesi durumunda
toplam enerji ihtiyac› artmayacak tam tersine azalacakt›r. Di¤er yandan dünya
enerji ihtiyac›n›n yar›s› da 2050 y›l›na kadar yenilenebilir enerjilerden karfl›lanmal›. Yenilenebilir enerjilerde, nükleer enerjide ve fosil yak›tlarda bulunan riskler
olmad›¤› gibi, s›n›rs›z olduklar› ve dünyaya nispeten daha eflit oranda yay›ld›klar› için, “Enerji Devrimi” ayn› zamanda Ortado¤u ve dünyada daha bar›flç›l bir
düzenin de kurulmas›n› sa¤lar.
2006 y›l›nda öne ç›km›fl olan nükleer hevesinin biran önce durdurulmas› ancak Ortado¤u’nun nükleer silah ve de nükleer enerjiden tamamen ar›nd›r›lmas› ve
enerji verimlili¤i, tasarrufu ve yenilenebilir enerjilere yat›r›m yap›lmas› ile mümkün olacakt›r. Ancak bu flekilde k›yamet saati Ortado¤u’da geri al›nabilir.
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