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Giriﬂ
1938’in sonunda uranyumun parçalanmas›n›n keﬂfinden k›sa bir süre sonra, bu keﬂfin ola¤anüstü ve korkunç sonuçlar›n› ilk olarak kavrayan Macar fizikçi Leo Sizlard, frans›z meslekdaﬂ› Fréderic Joliot’a ﬂu sat›rlar› yazar: “Bir
nötrondan fazlas› serbest b›rak›labildi¤ine göre zincirleme bir etkinin de yarat›lmas› mümkündür. Bu bilgi, her halükarda, ama özellikle de baz› hükümetlerin elinde olursa, son derece tehlikeli bombalar›n yap›m›na yol açabilir”. Sorun, günümüzde de bundan daha öz bir ﬂekilde ifade edilemez.
Nükleer enerjinin korkuyla kar›ﬂ›k bir hayranl›k uyand›ran gücü, ne yaz›k
ki 1945’in a¤ustos ay›nda Japonya’ya at›lan iki atom bombas›yla dünya kamu
oyunun dikkatini çekti. Bu tarihten itibaren nükleer bombaya sahip olan ülke
say›s›n› s›n›rlama giriﬂimleri birbirini izledi. Bu giriﬂimlerin sonucunda nükleer silaha sahip ülke say›s› ilk y›llarda düﬂünüldü¤ünün aksine yavaﬂ bir h›zla artt›. Öte yandan, ilk atom bombas›ndan bu yana altm›ﬂ y›ldan fazla bir zaman geçmesine ra¤men, nükleer silahlar›n tamamen ortadan kald›r›lmas› aç›s›ndan pek büyük bir ilerleme kaydedilmedi.
Nükleer enerjinin bombalarla ortaya konan gücü, Dünya kamuoyunun sivil amaçl› nükleer enerji üretimine, nükleer silah yap›m›na yolaçaca¤› korkusuyla, ihtiyatla yaklaﬂmas›na sebep olmuﬂtur. Bundan dolay› nükleer santrallerin ve destekleyiçi tesislerin yap›m› ve iﬂletilmeleri, uluslararas› antlaﬂmalar,
ssözleﬂmeler ve bunlardan do¤an çok s›k› kontrollara tabidir.
N ü k l e e r s i l a h l a r ve uluslar›n güvenli¤ine yönelik çal›ﬂmalar
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra yürürlü¤e giren Birleﬂmiﬂ Milletler Yasas›, bar›ﬂ dönemini gerçekleﬂtirmek üzere, bar›ﬂ› sürekli k›lma mekanizmalar›
olarak düﬂünülen, geniﬂ kapsaml› temeller atm›ﬂ ve önlemler dizisi ortaya koymuﬂtu.
1945 Temmuz’unda, daha henüz atom bombalar› kullan›lmam›ﬂken, ABD
ve ‹ngiltere çok büyük miktarda düﬂük tenörlü uranyum yataklar›n›n varl›¤›
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yerbilimciler taraf›ndan bilinen ‹sveç’e, “uranyum ihracat›n›n tamamen yasaklanmas›n›’’ isteyerek, bir anlaﬂma teklif etmiﬂlerdi. Buna göre ABD ve ‹ngiltere, 30 y›l uzatma opsiyonuyla, 30 y›l boyunca ‹sveç’in tüm uranyum ihracat›n› sat›nalacaklard›. ‹sveç bu teklifi, yeni kurulan Birleﬂmiﬂ Milletler’e at›fta
bulunarak, eylül ay›nda reddetti. Bu teklifin, nükleer enerjinin gelecekteki kullan›m›n kontrol alt›nda tutman›n ilk ad›m› oldu¤u aç›kt›r. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n bitiminden üç ay sonra, 15 Kas›m 1945’de ABD, ‹ngiltere ve Kanada
Washington’da yapt›klar› toplant›da, devasa nükleer gücün denetimi için etkin
bir uluslararas› sistem kuruluncaya kadar nükleer konularda gizlilik politikas›
uygulamaya karar verdiler. Ayn› zamanda tüm dünyada elde edilen uranyumu
almaya da karar verdiler. Böylece nükleer güç için gerekli, günümüzde yayg›n
olan iki ﬂeyi, teknik bilginin ve uranyumun elde edilmesini önleyerek Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n› önlemek istiyorlard›.
Ocak 1946’da Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu Londra’da ilk defa topland›¤›nda ABD; ‹ngiltere ve Rusya, Kanada, Fransa ve Çin ile birlikte bir “Birleﬂmiﬂ Milletler Atom Enerji Komisyonu” kurulmas›n› önerdiler. Öneri kabul
edildi ve Güvenlik Kurulu üyesi 11 ülke ile birlikte Kanada Komisyon’nu
oluﬂturdular.
K o m i s y o n ’ n u n g ö re v l e r i ;
• Bar›ﬂc›l amaçlara yönelik olmak üzere uluslar aras›nda temel bilimsel bilgi al›ﬂveriﬂini yayg›nlaﬂt›rmak,
• Atom enerjisinin kullan›m›n›n yaln›zca bar›ﬂc›l amaçlarla olmas›n› sa¤layacak kadar gerekli kontrollar› yapmak,
• Atom silahlar›n›n ve kitle imha silah›na dönüﬂtürülebilecek silahlar›n ülkalerin milli silah envanterlerinden yok edilmesi,
• Antlaﬂmalara uyan ülkeleri, antlaﬂman›n bozulmas›ndan ve antlaﬂmaya
yan çizilmesinden do¤abilecek tehlikelerden korumak için etkin bir Nükleer
Silahs›zlanma sa¤lamak üzere denetimler ve baﬂka metotlar kullanmak olarak
belirlendi.
Mart 1946’da, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n giriﬂimiyle, sonradan ABD atom
Enerji Komisyonu’nun ilk baﬂkan› olacak olan David Lilienthal baﬂkanl›¤›nda, ABD’nin Manhattan Projesi kod ad›yla tan›nan atom bombas› yapma projesinin baﬂ›nda bulunmuﬂ olan fizikçi Robert Oppenheimer ile üç sanayiciden
oluﬂturulan bir komite kuruldu. Komite’ye “nükleer enerjinin bar›ﬂc›l amaçlara yönelik geliﬂtirilmesi ile nükleer silahlar›n yokedilmesi” konusunu inceleyerek bir rapor haz›rlamalar› görevi verildi. Nükleer enerji teknik alanda nas›l
bir devrim ise, inceleme sonucu ortaya konan rapor da politik alanda bir devrimdi.
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Raporun, daha sonralar› Baﬂkan Carter’›n ve günümüzde UAEA Genel
Direktörü El Baradei’in önerilerinde dile getirilen, ana fikri ﬂudur;
“Atom ça¤›nda, nükleer silahlar› yasaklayan antlaﬂmalara, nükleer silahlar›n yay›lmas›n› önlemeye yönelik antlaﬂma ve sözleﬂmeler ile denetimlere dayanan hiçbir güvenlik sistemi tam baﬂar›l› olmas› olanaks›zd›r.’’
Raporda, nükler silahlar›n yap›m›na ve geliﬂtirilmesine yarayacak nükleer
tesislerin, iﬂletmelerin tek tek ülkeler yerine uluslararas› bir kurum taraf›ndan
iﬂletilmesi öneriliyordu. Böylece bir uluslararas› kurum, tüm uluslar ad›na
nükleer sanayi tesislerinin sahibi, iﬂletmecisi olacak ve nükleer sanayinin geliﬂtirilmesi için gerekli çal›ﬂmalar› yapacakd›. Bu kurum ayn› zamanda nükleer madenlerin ve yak›t›n da sahibi olacak, nükleer sahada araﬂt›rmalar (hatta
nükleer patlay›c›larla ilgili araﬂt›rmalar dahil) yapacak ve nükleer yak›t fabrikalar› ve reaktörleri iﬂletecekdi. Uluslararas› denetciler, ülkelerin gizli nükleer çal›ﬂmalar yap›p yapmad›¤›n› kontrol edecekdi.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Dean Acheson taslak raporu destekleyerek, ABD delegesi Bernard Baruch taraf›ndan, hemen hemen hiç bir de¤iﬂikli¤e u¤ramadan, 14 haziran 1946’da Birleﬂmiﬂ Milletler Atom Enerji Komisyonu’nun ilk aç›l›ﬂ oturumunda ABD Plan› (“Baruch Plan›’’ diye de an›l›r)
olarak sunulmas›n› sa¤lad›. Sunulan rapora, teklif edilen antlaﬂmaya ciddi ﬂekilde ayk›r› harket eden bir ülkeye karﬂ› süratle cezaland›r›lmaya gidilmesi
için veto hakk›n›n kald›r›lmas› gerkti¤i ﬂeklinde politik bir koﬂul eklenmiﬂti.
Ülke temelinden Uluslararas› temele geçiﬂ ad›m ad›m olacak ve son safhada nükleer silahlar bu Kuruma teslim edilecekti. Sovyetler Birli¤i, Polanya’n›n
da deste¤ini alarak, daha baﬂ›ndan bu plana karﬂ› ç›kt›. Sovyet delegesi Andrei
Gromyko, ilk ad›m olarak nükleer silahlar›n kay›ts›z ﬂarts›z yasaklanmas›n› isterken, uluslararas› mal sahibi ve iﬂletmeci fikrine, milli egemenli¤i k›s›tlay›c› bularak ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yordu. Sovyetler için veto hakk›ndan feragat etmek de söz konusu olamazd›. Uluslararas› periyodik denetimler fikrini ise kabul edilebilir buluyorlard›.
Görüﬂmeler 1946’n›n sonbahar›nda da devam etti. Anlaﬂmazl›klar›n çözülememiﬂ olmas›na ra¤men Baruch oylamaya gitti. Oylama sonucu plan, ikiye
(Rusya ve Polonya) karﬂ› on oyla kabul edildi. Oylamadan dört gün önce, Sovyetler gizlice yapt›klar› ilk atom reaktörlerini yine gizlice iﬂletmeye alm›ﬂlard›. Ruslar teknik adamlar›na güvenmeyi ye¤lemiﬂler ve pazarl›klara zay›f bir
durumda baﬂlamak istememiﬂlerdi.
‹ki y›l süren çal›ﬂma ve ikiyüzden fazla toplant›dan sonra Birleﬂmiﬂ Milletler Atom Enerji Komisyonu 1948 y›l›nda, Güvenlik Kurulu’na bir ç›kmaza gi-
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rildi¤ini bildirdi ve çal›ﬂmalar›na son verdi. Böylece ‹nsanl›¤›n nükleer bombalar›n olmad›¤› bir dünyada yaﬂama ümidi de bu ilk nükleer silahs›zlanma
denemesinin baﬂar›s›z olmas›yla yok oldu.
Komisyon’dan beklenen sonuç al›nmamas›na ra¤men, ortaya at›lan birçok
temel fikir ve üzerinde hemen hemen mütabakata var›lan birçok konu Nükleer silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi Antlaﬂmas›’n›n (‹ngilizce ad› olan Nuclear Non-Proliferation Treaty’den k›salt›larak N P T) yap›lmas›na kadar geçen
yirmi sene içinde pek çok görüﬂme ve pazarl›k konusu oldu. Sonunda, Gromyko’nun 1947’de teklif etti¤i, ço¤unluk taraf›ndan di¤er ülkelerin nükleer silah
yapmayacaklar› garantisini almadan bir ülkenin bu silah› yapmaktan vazgeçeçece¤ini düﬂünmenin gerçekci olam›yaca¤› gerekçesiyle reddedilen, kontrol
sistemine ana konular aç›s›ndan çok yak›n olan, NPT kabul edildi.
Komisyon çal›ﬂmalar›n› ve görüﬂmelerini sürdürürken ‹ngiltere ve Sovyetler Birli¤inde nükleer silah yap›m› çal›ﬂmalar› da h›zla ilerliyordu. Ruslar›n
1949 y›l›nda yapt›klar› ilk atom bombas› denemesi, Amerikan’n›n bu sahadaki tekelini y›karken, uzun y›llar sürecek bir silahlanma yar›ﬂ›n› da baﬂlatm›ﬂt›.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra yap›lan, ﬁubat 1947 tarihli Bar›ﬂ Antlaﬂmalar›, ‹talya, Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan ile Romanya’n›n nükleer
silah sahibi olmalar›n›, bu silahlar› yapmalar›n› ve denemelerini yasakl›yordu.
29 ekim 1954’de yap›lan Paris Antlaﬂmas›’n›n III say›l› Protokolü’nün II.
Eki gere¤ince Federal Almanya nükleer, kimyasal ve biolojik silah yapmamay› taahhüt ediyordu. Almanya’n›n bu tek tarafl› yükleniﬂi, ‹ngiltere, Fransa,
‹talya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçikaya verilmiﬂ ve bu devletler Federal
Almanya’n›n bu yükümlülü¤ünü kay›t ve kabul ettiklerini bildirmiﬂlerdi
(ABD ve Rusya’n›n bu devletler aras›nda bulunmamas› ilginçtir). Benzer ﬂekilde, 15 may›s 1955 tarihli, Avusturya’n›n iﬂgaline son veren, Avusturya Devlet Antlaﬂmas› ile Avusturya nükleer silahlarla birlikte, kimyasal ve biolojik silah yapmamay› üstleniyordu. Japonya’ya gelince; Japon Anayasas› nükleer silah sahibi olmay› yasaklamaktad›r.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra, atomosferde çok say›da nükleer bomba
denemeleri yap›lm›ﬂt›. Bu denemeler sonucuda yay›lan radyoaktif bulutlar
tüm dünyada korku yaratm›ﬂt›. 1954 y›l›nda Pasifik Okyanusu’nda ABD’nin
yapt›¤› denemelerin sebep oldu¤u radyoaktif serpintiler Japon denizcilerinin,
gemilerinin ve bal›klar›n zehirlenmelerine yol açan bu olay büyük tepki yaratt›. Hindistan Baﬂbakan› Nehru, Japon Meclisi ve Ba¤lant›s›z Ülkeler’in düzenledi¤i Bandung Konferans› denemeleri ﬂiddetle k›nad›lar. Bunu takiben,
1955’de Sovyetler Birli¤i, Birleﬂmiﬂ Milletler’e hertürlü nükleer silah denemelerinin yasaklanmas›n› isteyen bir öneri verdi. Bu öneri reddedildi.
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23 Temmuz 1956’da ‹ngiltere Baﬂbakan› Antony Eden Avam Kamaras›’nda, denemelerin s›n›rland›r›lmas› sorununu, genel silahs›zlanma ve silahs›zlanman›n denetimi konusundan ayr› olarak görüﬂmeye haz›r oldu¤unu aç›klad›. ABD’de, Baﬂkan Yard›mc›s› Senatör Humphrey, denemelerin yasaklanmas›n›n silahs›zlanmadan ayr› olarak ele al›nmas›n› önerdi. Böylece, sorunlar›n toptan çözümü yerine, parça parça çözümüne çal›ﬂ›lmas› yönünde, halen de
ayn› ﬂekilde devam eden, ad›mlar at›ld›.
Uluslarars› alanda at›lm›ﬂ önemli ad›mlar›n ilki, 1 aral›k 1959’da imzalanan ve 1961’de yürürlü¤e giren Antartika Antlaﬂmas›’d›r. Bu Antlaﬂma s›n›rl›
say›da ülkeyi ilgilendirmekle beraber Antartika’y› uluslararas› bir bölge haline getiriyor ve her türlü nükleer patlamay› ve radyoaktif art›k at›m›n› yasakl›yordu. Bu Antlaﬂma Bat› ve Do¤u Blo¤u’nun birlikte kat›ld›klara ilk silahs›zlanma antlaﬂmas› olma özelli¤ini taﬂ›r..
5 a¤ustos 1963 tarihli Moskova Antlaﬂmas› ile atmosferde, uzayda ve su
alt›nda nükleer denemelerin yap›lmas› yasakland›. Bu Antlaﬂma’n›n iki ana
hedefi vard›;
• atmosferde yap›lm›ﬂ olan çok say›daki denemenin yaratt›¤› radyoaktif
kirlili¤i s›n›rland›rmak ve
• nükleer silah yapmaya çal›ﬂacak olan ülkelerin çal›ﬂmalar›n›, daha kolay
deneme yolu olan bu deneme ﬂeklini yasaklayarak, zorlaﬂt›rmak.
Bu ikinci sebepten dolay›, 1960’dan beri nükleer silah yapma yolunda ilerleyen Fransa ile Çin bu Antlaﬂmaya karﬂ› ç›karak imzalamad›lar.
Afrika’da nükleer silahlar›n bulundurulmas›n› ve yay›lmas›n› yasaklayan
bir bildirge K›ta ülkeleri taraf›ndan 1964 y›l›nda yay›nland›. Buna ra¤men Güney Afrika, daha sonralar›, uluslararas› bask› sonucu UAEA’n›n gözetiminde
tamamen sökülerek ortadan kald›r›lan, nükleer bombalar yaparak Kalahari çölünde denedi.
1950’den itibaren uluslaras› ticaretin, özellikle de nükleer malzeme ticaretinin ve nükleer yak›t sanayisinin bölgesel ölçeklerde geliﬂmesi artt›kça, ülkeler nükleer enerjinin bar›ﬂc›l amaçlardan askeri amaçlara sapt›r›lmas›n› önlemeye yönelik ‹kili, Çok Tarafl› ve Bölgesel Alanda Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi ﬂeklinde antlaﬂmalar yap›ld›. Ancak k›sa bir zaman sonra,
bu antlaﬂmalara uyumlu hareket edilip edilmedi¤ini kontrol etmek üzere, ilgili taraflar›n iste¤i ile, nükleer madde ve malzemelerin uluslararas› ticareti ve
ulusal nükleer sanayinin denetimini yapacak olan bir uluslararas› sistemin gerekli oldu¤u anlaﬂ›ld›.
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U l u s l a r a r a s › A t o m E n e r j i Ajans› ( UAEA )
8 aral›k 1953 y›l›nda, ABD Baﬂkan› Dwight D. Eisenhower Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kuruluna, nükleer enerjinin bar›ﬂc›l amaçlarla kullan›m›n› yayacak ve ayn› zamanda nükleer enerjinin herhangi bir askeri kullan›ma yol açmas›n› önleyecek uluslararas› bir sistemin kurulmas›n› önerdi. Onun bu önerisi Uluslararas› Atom Enerji Ajans›n›n kurulmas›na yol açt›.
Uluslararas› Atom Enerji Ajans› ( UAEA ), Birleﬂmiﬂ Milletler’in özerk bir
alt kuruluﬂu olarak, 1957 y›l›nda kuruldu*. UAEA’n›n misyonu, Ajans Tüzü¤ü’nün II. Maddesi’ne göre; “Atom enerjisinin dünya bar›ﬂ›na, sa¤l›¤a ve refaha katk›s›n› h›zland›rmak ve artt›rmakt›r. Bunun yaparken, Ajans, olabildi¤ince, kendisi taraf›ndan veya iste¤i üzerine veya kendi idaresi veya denetimi
alt›nda yap›lan yard›m›n askeri amaçla kullan›lmamas›n› sa¤layacakt›r.’’ Tüzü¤ün III. Maddesi’nin A5 bendi, aﬂa¤›daki amaçlara yönelik bir Nükleer Güvenlik Denetimleri Sistemi kurarak uygulamas›n› amirdir:
• Madde II’de kay›tl› görevi yerine getirmek,
• Taraflar›n iste¤i üzerine ikili veya çok tarafl› anlaﬂmalarda öngörülen güvenlik denetimlerini uygulamak,
• Bir Devletin iste¤i üzerine, bu Devlet’in nükleer enerji alan›ndaki herhangi bir çal›ﬂmas›na güvenlik kontrolu uygulamak.
N ü k l e r S i l a h l a r › n Yay›lmas›na karﬂ› önlemler
1965 y›l›nda yaln›zca ABD, Sovyetler Birli¤i, ‹ngiltere; Fransa ve Çin’nin
nükleer silahlar› vard›. Bu say›n›n artmamas› için bu beﬂ ülke büyük gayret
sarfediyorlard›. Ayn› y›l Güvenlik Denetimleri konusunda önemli bir ad›m
at›ld›. O zamana kadar yaln›zca reaktörler için uygulanan eski denetim sistemi yerine daha kapsaml› bir sistemin getirilmesi yönünde çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›. Bunun sonucunda, 1966 ve 1968 y›llar›nda daha da geniﬂletilen, bir sistem
kuruldu. Bu yeni Güvenlik Denetim sisteminin ö¤eleri Ajans’›n INFCIRC/66/Rev.2 kod ad› ile an›lan belgesinde ortaya kondu¤undan, bu tip denetimler k›saca ‘’’ 66 tipi denetimler ‘’ diye adland›r›l›r. Bu tip denetim anl a ﬂ m a l a r › a l t › n d a y a p › l a n d e n e t i m l e r y a l n › z c a b i r ülkenin ald›¤› tesise,
malzemelere ve cihazlara uygulanabilmektedir. Ülke içinde önceden var
olan veya kendileri taraf›ndan, d›ﬂ yard›m almadan geliﬂtirilen tesisleri
v b . . k a p s a maz. Bu tip anlaﬂmalar çerçevesinde yap›lan Güvenlik Denetimleri’ne tâbi baﬂl›ca ülkeler H i n d i s t a n , P a k i s t a n v e ‹ s r a i l ’ d i r. Bu ülkeler d a h a
sonraki y›llarda yürürlü¤e girmiﬂ olan çok daha geniﬂ kapsaml› antlaﬂma
v e a n l a ﬂ m a l a r › d a i m z a l a m a d › l a r.
* Türkiye UAEA’n›n kurucu üyesidir.
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Bu durumda Hindistan, Pakistan ve ‹srail’e, uluslararas› hukuk aç›s›ndan,
herhangi bir yapt›r›m uygulanmas› söz konusu olmamaktad›r. Hatta aksine,
burada da Bat›’n›n çifte standard› uygulanm›ﬂ, ‹srail’in nükleer silah yapabilmesi için, yaz›l› kaynaklara ve söylentilere göre, Fransa ve Güney Afrika
Cumhuriyeti NPT’nin varl›¤›na ra¤men,bu ülkeye yard›m ettikleri gibi Fransa
ilk atom bombas›n›n Fransa’n›n Pasifik Okyanusu’ndaki nükleer deneme alan› olan Mururoa Atolü’nde denemesine izin ve maddi destek vermiﬂtir. Buna
karﬂ›l›k Pakistan, yaklaﬂ›k otuz y›ld›r, aç›klanmam›ﬂ ama etkin bir ambargo alt›nda tutulmuﬂtur. Hindistan’a ise hiçbir yapt›r›m uygulanmam›ﬂt›r. Bu arada
nükleer bomba yaparak Kalahari çölünde denemiﬂ olan Güney Afrika Cumhuriyeti ise uluslararas› bask›lar sonucu 90’l› y›llarda bomba üretiminden vazgeçmiﬂ ve bu durumu UAEA taraf›ndan denetlenerek “olumlu” rapor verildi..
NPT üç y›l süren müzakerelerden sonra, 1 temmuz 1968’de imzaya aç›ld›.ve ayn› gün ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i ile birlikte elli ülke taraf›ndan
imzaland›. Antlaﬂma, 5 mart1970’de, aralar›nda bu üç Nükleer Devlet’in de
bulundu¤u, k›rk ülke taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girdi.*
Bu Antlaﬂma hükümlerine göre devletler, N ü k l e e r Silah Sahibi Ülkeler
ve N ü k l e e r Silah Sahibi Olmayan Ülkeler olarak iki gruba ayr›ld›. “Nükleer Ülke” statüsünde olan ülke say›s› da böylece 5 ülke ile s›n›rland›r›lm›ﬂ oldu. Bu Antlaﬂma uyar›nca:
1) Nükleer Ülkeler, nükleer silahlar› ve nükleer patlay›c›lar› ya da bunlar›n teknolojilerini bunlara sahip olmayan ülkelere vermeyece¤ini,
2) Bu silahlara sahip olmayan ülkelerin ise nükleer silah ve di¤er nükleer
patlay›c›lar› üretemeyece¤ini, ve
3) Bu yükümlülüklere uyumun kontrol ve denetiminin de nükleer silahlara sahip olmayan her devlet ile UAEA aras›nda imözalanacak olan “Nükleer
Güvenlik Denetim Anlaﬂmas›’’ arac›l›¤›yla UAEA taraf›ndan yürütülece¤ini
hükme ba¤lamaktad›r.
Ayr›ca Antlaﬂma’n›n IV. maddesinin 1. f›kras›; “Bu Antlaﬂma’n›n hiç bir
hükmü, ay›r›m gözetmeksizin ve bu Antlaﬂma’n›n I. Ve II. maddelerine uygun
*

Türkiye NPT’yi 28 ocak 1969’da imzalam›ﬂ ve Antlaﬂma Büyük Millet Meclisi taraf›ndan 17
nisan 1980’de onaylanm›ﬂt›r. Türkiye, UAEA ile NPT’nin uygulanmas› ile ilgili olarak Nükleer
Güvenlik Denetim Anlaﬂmas›’na Ek Protokolu’nu da 17 temmuz 2000’de onaylad›.
Ayr›ca Türkiye, Nükleer Denemelerin K›smî Yasaklanmas› Antlaﬂmas› (Partial Test Ban Treaty,
PTBT), Tüm Nükleer Denemelerin Yasaklanmas› Antlaﬂmas› (Complete Test Ban Treaty, CTBT),
Nükleer ve Kitle ‹mha Silahlar›n›n Deniz Yata¤›na, Okyanus Taban›na ve Alt›na Yerleﬂtirilmesinin Yasaklanmas› Antlaﬂmas› gibi çeﬂitli Uluslararas› Antlaﬂmalar› da imzalam›ﬂt›r.
Türkiye’nin, nükleer konularla ilgili olarak yapt›¤› Uluslararas› Antlaﬂmalar’›n ayr›nt›l› bir listesi
EK- 1’de verilmiﬂtir.

104 Sürdürülebilir Kalk›nma ‹çin Nükleer Enerjinin Önemi
olarak, Antlaﬂma’ya Taraf olna bütün Devletlerin, bar›ﬂc› amaçlara yönelik
nükleer araﬂt›rmalar yapmas›n›, nükleer enerji üretimini ve kullan›lmas›n›n
geliﬂtirilmesi ile ilgili vaz geçilmez ve devredilmez haklar›n› zedeleyecek ﬂekilde yorumlanamaz’’ oldu¤unu da hükme ba¤larken, 2. f›kras›; “Bu Antlaﬂmaya Taraf bütün Devletler, nükleer enerjinin bar›ﬂç› amaçlarla kullan›lmas›n› sa¤layacak donat›m ve gereçlerle, bilimsel ve teknolojik bilgilerin mümkün
olan en geniﬂ ölçüde verilmesini kolaylaﬂt›rmay› üstlenirler ve bu sürece kat›lma hakk›na sahiptirler. Böyle haraket etme durumunda olan Antlaﬂmaya Taraf
Devletler, dünyan›n kalk›nmakta olan bölgelerinin ihtiyaçlar›n› gere¤i gibi gözönünde tutarak, özellikle iﬂbu Antlaﬂmaya Taraf nükleer silahlara sahip olmayan Devletlerin ülkelerinde, nükleer enerjinin bar›ﬂç› amaçlarla uygulanmas›n›n daha da geliﬂtirilmesine tek baﬂlar›na veya di¤er Devletlerle veya Uluslararas› örgütlerle birlikte katk›da bulunmak üzere iﬂbirli¤i de yapacaklard›r.’’
ﬂeklindedir.
Antlaﬂma’n›n X. maddesine göre; “Taraflardan her biri, Antlaﬂman›n konusuna giren ola¤an üstü olaylar›n ülkesinin yüksek ç›karlar›n› tehlikeye düﬂürdü¤üne karar verirse, ulusak egemenli¤ini kullanarak Antlaﬂmadan çekilme
hakk›na sahiptir. Bu takdirde Antlaﬂma’n›n bütün Taraflar›’na ve Birleﬂmiﬂ
Milletler Güvenlik Konseyine çekilme karar› hakk›nda üç ay önceden ihbarda
bulunacakt›r. Söz konusu ihbar, Taraf Devletin yüksek ç›karlar›n› tehlikeye
sokmuﬂ sayd›¤› ola¤anüstü olaylar hakk›nda bir aç›klamay› kapsamal›d›r.’’
der.
Bu Antlaﬂma ile beﬂ Nükleer Ülke d›ﬂ›ndaki ülkeler, nükleer gücün askeri
amaçl› kullan›mlar›ndan vazgeçmektedirler. Buna karﬂ›l›k bu beﬂ ülke nükleer silahlar›, bunlar› tamamen ortadan kald›rmak hedefine yönelik olarak, azaltmak üzere görüﬂmeler yapmay› taahhüt etmektedirler. NPT’deki bu eﬂitsizlik
ve dengesizlik çok eleﬂtirilmiﬂ ve “bu eﬂitsizli¤e karﬂ›, nükleer güç olmaktan
gönüllü olarak vazgeçen ülkelerin kazanc› ne olacakt›r?’’ sorusu sorulmuﬂtur.
Hatta Hindistan, dünyadaki dengenin, nükleer silaha sahip olman›n bu beﬂ ülkeye verdi¤i ayr›cal›kl› özel statünün ortadan kald›r›lmas›yla sa¤lanabi-lece¤ini de öne sürmüﬂtür. Gerçekten de, nükleer olmayan bir ülke Antlaﬂma’y›
onaylamakla, askeri ve d›ﬂ politikalar›n› etkileyecek çok önemli bir ad›m atarken, Nükleer Devletler hiç bir yeni yükümlülük alt›na girmemiﬂlerdir. Zaten
bu devletlerin hiçbirinin, nükleer olmayanlara nükleer silah devretmeye niyetleri hiçbir zaman olmam›ﬂt› ve olmayacakt›. Bu devletler aç›s›ndan NPT, statükonun dondurulmas›n› sa¤layan bir araç olmuﬂtur.
NPT, bir Nükleer Ülke’nin di¤er ülkelerin topraklar›nda, karasular›nda ve
hava sahalar›nda nükleer silahlar ve nükleer patlay›c›lar bulundurmas›n› yasaklamamaktad›r.Bu sebepledir ki, baﬂta ABD ve Rusya olmak üzere, bu ülke-
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ler baﬂka ülkelerdeki askeri üslerinde nükleer bombalar bulundurabilmektedirler.
N ü k l e e r m a d d e l e r, malzemeler v e t e ç h i z a t l a r › n t e m i n i n d e z o r l u k l a r
NPT’yi imzalayarak nükleer silah sahibi olmayaca¤›n› ilan eden, Nükleer
Olmayan Devletler, özellikle geliﬂmekte olanlar, Antlaﬂman›n IV. Maddesinin
sa¤lad›¤› haklar›n elde edilmesine karﬂ› birçok engelin ç›kart›lmas›n›, UAEA’n›n çeﬂitli platformlar›nda s›k s›k dile getirmiﬂlerdir. Örne¤in, Ajans’›n Teknik Yard›m Bütçesi’nin “Gönüllü Katk›lar’’ yoluyla oluﬂmas›na karﬂ›l›k Güvenlik Bütçesi’nin “Düzenli Bütçe’’ olarak yap›lmas›na itiraz ediyorlar ve bu
durumun UEA’n›n Statu’sünde belirtilen görevlerini dengeli ve tarafs›z bir ﬂekilde yapam›yaca¤›n› ileri sürüyorlard›. Bunda haks›zda de¤ilerdir. Zira, geliﬂmiﬂ ülkeler gönüllü katk›lar›n› art›rarak veya k›sarak istedikleri yöndekontrolu sa¤lama imkan›na sahipler.
N P T Güvenlik Denetimleri
Antlaﬂmay› imzalayan her devletin UAEA ile bir “Güvenlik Denetim Anlaﬂmas›” imzalayarak güvenlik denetimlerinin uygulanmas›na r›za göstermesi
gerekir. Böyle bir anlaﬂman›n yap›s› ve içeri¤i, Ajans’›n Guvernörler Meclisince onaylanm›ﬂ INFCIRC/153 (Corr.) kod ad›yla an›lan belgesinde ortaya
konulan modele uygun olmak zorundad›r.
Bu anlaﬂmay› imzalayan her devlet:
1. kendi yarg› alan› içinde sahip oldu¤u n ü k l e e r tesislerdeki nükleer
m a d d e l e r i n e n v a n t e r i n i (yâni bunlar›n miktar›n› ve bu miktarlardaki azalma
ve art›ﬂlar›) ve bulunduklar› yerleri eksiksiz olarak UAEA’ya bildirmekle, ve
2. UAEA’n›n bu konuda görevlendirdi¤i “Nükleer Tesisler Müfettiﬂleri’nin” buralara serbestçe girip gerekli izlemeleri ve denetimleri düzenli aral›klarla yapmalar›n› sa¤lamakla yükümlü k›l›nmaktad›r.
Anlaﬂmaya taraf olan bir devlet, nükleer madde envanterinin muhasebesini ve denetinimini, kendi ulusal denetim düzenini kurarak, yapmakla yükümA j a n s b u u l u s a l d e n e t i m s i s t e m i n i n v e r i l e r i n i d e n e t l e y e re k , b i l d i lüdür.A
r i ml e r i n d o ¤ r u o l up ol ma d › ¤› n› s a pt a ma ya ç a l › ﬂ › r. Devletlerin sahip old u k l a r › p l u t o n y u m , t o r y u m , u r a n y u m g i b i n ü k l e e r maddelerle ilgili bildi rimlerinin UAEA müfettiﬂlerince do¤rulanmas›, söz konusu devletin
NPT’nin ba¤lay›c› hükümlerini çi¤nememekte oldu¤unun yegane kan›t›d › r.
NPT çerçevesinde yap›lan denetimlerde Ajans, nükleer tesislerin kendisi
ve iﬂletmesi ile do¤rudan ilgilenemez. Yaln›zca nükleer madde envanteri, ih-
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racat›, ithalat› ve transferi gibi envanter de¤iﬂimleri ile ilgilenir. Sistemin, tesislerle ilgili bu zay›f yönlerini kuvvetlendirmek üzere sürekli uluslararas› çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Denetim kontrollerini güçlendirici önlemleri içeren
UAEA Belgeleri, UAEA Guvernörler Meclisi taraf›ndan 1992,1995 ve 1997
y›llar›nda onaylanarak yürürlü¤e girdi. Buna göre INFCIRC/ 153(corr.)tipi bir
anlaﬂma imzalam›ﬂ olan her bir devletin, INFCIRC/540 (corr.) kodlu belgede
ortaya konan “Model Ek Protokol”ünü de imzalamas›n› da istenmektedir.
UAEA Bu Protokol’ü imzalayan ve onaylayan bir ülkede, INFCIRC/153 tipindeki bir anlaﬂma çerçevesinde hukuken yapmas›na olanak olmayan, ek denetimleri yapmaya ve önlemleri almaya hukuken hak kazanm›ﬂt›r. Bu Protokole göre bir ülkedeki tüm nükleer tesislerin, nükleer maddelerin varl›¤›ndan
ba¤›ms›z olarak, UAEA’ya bildirilerek denetime aç›lmas› gerekmektedir.Böylece, Ek Protokol’a göre bir ülkede yap›lan denetimler, o ülkenin bildirimini
yapt›¤› nükleer maddelerinin bar›ﬂc› maksatlardan sapt›r›lmad›¤›n› göstermekle kalmay›p, beyan edilmemiﬂ nükleer maddelerin, tesisilerin ve hatta çal › ﬂ m a l a r › n v a r olmad›¤›na dair göstergelerin varl›¤›n› da ortaya koymal›d › r. Yâni, k›sacas› ülkenin niyetleri hakk›nda da oldukça kesin yarg›lara ulaﬂ›labilmelid›r! Bu yaklaﬂ›m›n “ önleyici darbe” ( p reventive strike) k a v r am›yla olan yak›nl›¤› dikkat çekicidir. Protokol’un belirsizlik taﬂ›yan denetim ö¤eleri içermesi, bir ülkenin politik amaçlara yönelik suçlamalara hedef
olmas›n› kolaylaﬂt›rd›¤› gibi, suçlanan ülkenin, suçlamalar›n yersiz ve haks›z
oldu¤unu ispat etmesi gibi, teknik olarak hemen hemen imkans›z ve de huk u k t a y e r i o l m a y a n, bir durum yaratmaktad›r.
Ajans, denetimler sonucu olas› uyumsuzluklar oldu¤una kan›s›na vard›¤›nda:
1. ilgili ülkenin üyelik haklar›n›n ask›ya al›nmas›,
2. Ajans yard›mlar›n›n kesilmesi,
3. anlaﬂmalara uygun olmayan durumlar›n ayr›nt›l› olarak UAEA’n›n Üye
Ülkeleri ile BM Güvenlik Kurulu’na ve BM Genel Kurulu’na bildirilmesi yönünde kararlar alabilir. Bu ﬂekilde uyar›lan uluslararas› topluluk ilgili ülkeyi
hizaya getirmek üzere, Irak örne¤inde oldu¤u gibi, ülkenin y›k›m›na dahi yol
açan cezaland›rma usullerine baﬂvurabilir.
INFCIRC/153 (Corr.) modeline göre Nükleer Güvenlik Anlaﬂmas›’n›
onaylam›ﬂ olan bir ülke tüm nükleer tesislerininin envanterini ÛAEA’ya bildirmek ve denetime açmak zorunda de¤ildir. Bildirim zorunlulu¤u, herhangi
bir tesise, Güvenlik Denetimine tâbi olan nükleer maddenin sokulmas›ndan
180 gün önce do¤maktad›r. Teorik olarak, bir ülke, içine denetime tâbi bir nük-
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leer madde koymad›¤› müddetce, bildirimde bulunmadan istedi¤i nükleer tesisleri kurabilir... UAEA Guvernörler Meclisi 1992’de ,üye ülkeleri, daha önce imzalad›klar› Güvenlik Anlaﬂmalar›na bir Ek Protokol yaparak, bu gibi tesisleri daha henüz planlama sürecinde iken UAEA’ya bildirmeye davet ettiler.
Önlemlerin s›k›laﬂt›r›lmas› yönündeki çal›ﬂmalar
1974 y›l›nda Hindistan’n›n ilk nükleer denemesini yapmas›n›n yaratt›¤› ﬂokun ard›ndan UAEA’ya üye ülkeler, nükleer yak›t çevriminin, zenginleﬂtirme,
yeniden iﬂleme (özellikle plutonyum ve %20’den fazla zenginlikteki uranyumun ayr›ﬂt›r›lmas› iﬂlemi) tesisleri, plutonyum ve uranyum depolar› gibi hassas tesislerinin bir ülke tarf›ndan kurulmas› yerine bölgesel, çok tarafl› ve
uluslararas› olarak kurulmas› yönünde çeﬂitli öneriler getirdiler. Önerilerin
maksad›, bir yandan NPT’nin amac› olan nükleer silahlar›n yay›lmas›n› önlemek, öte yandan Ülkelerin nükleer enerjiyi salt bar›ﬂç› amaçlar için elde etmelerine olanak sa¤lamakt›.
Bunun üzerine Geliﬂmekta Olan Ülkeler ile nükleer ticaretin artmas›ndan
kazanç sa¤layacak Geliﬂmiﬂ Ülkeler’in istekleri do¤rultusunda 70’li ve 80’li
y›llarda, özellikle Ajans tarf›ndan pek çok giriﬂimde bulunuldu. Bu giriﬂimlerin baﬂl›calar› ﬂunlard›r:
• Bölgesel Yak›t Çevrimi Merkezleri adl› UAEA çal›ﬂmas› (1975-1977),
• Uluslararas› Nükleer Yak›t Çevrimi De¤erlendirme Program› ( INFCE,
1977-1980) konferans›,
• Uluslarars› Plutonyum Depolama Uzman Grubu’nun (IPS, 1978-1982)
oluﬂturulmas› ve
• UAEA Arz Güvencesi Komitesi (CAS, 1980-1987)
Bütün bu kapsaml› konferanslardan, çal›ﬂmalardan taraflar› tatmin eden
bir sonuç al›namad›. K›sacas›, “Nükleer Devletler’’ baﬂta olmak üzere Geliﬂmiﬂ Ülkeler, nükleer maddeler, malzemeler ve techizatlar›n güvenilir ve ekonomik arz› konusunda Geliﬂmekte Olan Ülkeler’in, NPT’nin IV. Maddesine
dayanarak istedikleri güvenceleri vermediler. Hatta aksine “hassas” olarak nitelendirdikleri maddeler, malzemeler, techizat ve bilgiler üzerine “‹hracat K›s›tlamalar›” getirdiler. Bu k›s›tlamalar› ve geliﬂimini k›saca gözden geçirelim;
I ) Zangger Komitesi ve “ Tetikleyici Liste”
NPT’nin yürürlü¤e girmesinden k›sa bir zaman sonra, Antlaﬂma’n›n III.
Maddesi’nin 2. paragraf›’n›n tüm NPT taraflar› taraf›ndan ayn› ﬂekilde yorumlanmas›n› sa¤lamak üzere,
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15 ülke 1971-1974 aras›nda isviçreli professör Claude Zangger’in baﬂkanl›¤›nda Viyana’da toplant›lar yapt›lar. Komite, NPT’nin ›II. Maddesi’nin 2 (b)
Paragraf›’nda geçen “bölünebilir özel maddenin üretimine, iﬂlenmesine veya
kullan›m›na yönelik olarak, özellikle tasarlanm›ﬂ veya imal edilmiﬂ techizat ve
malzeme” cümlesiyle neyin kastedildi¤i üzerinde odaklanm›ﬂt›. 1972 ‘de, haz›rlanm›ﬂ olan iki ayr› memorandumda ortaya konulan konular›n nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤i konusunda konsensusa var›ld›.Bu iki memorandum Zangger
Komitesi’nin yönergelerinin temelini oluﬂturmaktad›r. Bu iki memorandum
“Tetikleyici Liste” ad›yla an›l›rlar. Zira, bu listedeki maddelerden vaya techizatdan herhangi birinin ihraç edilmesi, al›c› ülkeye Ajans’›n nükleer Güvenlik
Denetimi’nin uygulanmas›n› baﬂlat›r (tetikler).
Komite üyelerinin bugünkü say›s›, tüm Nükleer Silah Sahibi Ülkeler dahil
olmak üzere, 36’d›r. Komite’nin çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›, UAEA’n›n INFCIRC/209 numaral› belgesinde toplanm›ﬂt›r. Zaman zaman bu belgeye eklemeler yap›l›r.
II ) Nükleer Te d a r i k ç i l e r G r u b u ( L o n d r a K l ü b ü )
ABD, 1974 y›l›nda Hindistan’›n atom bombas›n› patlatmas›ndan sonra, bir
Nükleer Tedarikçiler Grubu’nun (NTG) kurulmas›n› önerdi. Önerinin ana
maksad›, ülkeler aras›ndaki nükleer iﬂbirli¤inin nükleer silahlar›n yay›lmas›na
yol açmayacakbir ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤lamak üzere, nükleer tedarikçilerin
kapsaml› olan yönergeleri eﬂit bir ﬂekilde uygulamalar›n› sa¤lamak ve NPT
üyesi olmayan önemli nükleer ülke Fransa’y› sistemin içine katmakd›. Baﬂlang›çta 7 olan NTG üyelerinin say›s›, Yönergeler ile Kontrol Listesi’nin yay›nland›¤›, 1978 y›l› baﬂ›nda 15’e ç›km›ﬂt›.
Bu 15 ülke Yönergeleri ve Kontrol Listesi’ni kabul ettiklerine dair ikili
sözleﬂmeler yapt›klar› gibi bu durumu UAEA Genel Direktörü’ne bildirdiler.
NTG üyeleri düzenli olarak ikili görüﬂmeler yapmalar›na ra¤men 80’li y›llarda grup olarak toplanmad›lar. ‹lk toplant›lar›n› mart1991’de La Hague’da
yapt›lar. Bu tarihden beri y›ll›k toplant›lar yapmaktad›rlar. Bu toplant›lar, NTG
kontrollar›n›n güçlendirilmesini ve Çin, Brezilya ve Ukrayna’n›n kat›l›mlar›yla üye say›s›n›n 34’e yükseltilmesini sa¤lad›. 1995’de yap›lan Helsinki toplant›s›nda al›nan kararlar sonucu NTG yönergelerinde çeﬂitli de¤iﬂiklikler yap›ld›. Bunlardan en önemlisi, Tetikleyici- Liste’de s›ralanan maddelerle ilgili teknolojilerin de kontrol alt›na alma karar›d›r.
NTG, y›ll›k toplant›s›na ek olarak, “Çift-kullan›ml›” malzemeler ve teknolojilerle ilgili yap›lan düzenlemeleri gözden geçirmek üzere, iki dan›ﬂma toplant›s›da düzenlemektedir.
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Çift-kullan›m Kontrol Listesi, nükleer silahlar ve yak›t çevrimi iﬂlemlerinde oldu¤u kadar ve nükleer d›ﬂ› amaçlarla da kullan›lan malzeme, techizat ve
teknolojileri listeler halinde s›ralayan bir belgedir..
K›sacas›, Türkiye dahil, 45 üyesi bulunan NTG, UAEA’n›n d›ﬂ›nda, nükleer malzeme, techizat ihracat› ile teknoloji transferini kontrol maksad› ile kurulmuﬂtur. NTG yönergeleri, nükleer iﬂbirli¤inin, güvenilebilir bir nükleer silahlar›n yay›lmas›n›n önlenmesine yönelik düzenlemeler içinde yap›lmas› için
gereken ﬂartlar› içerir. Örne¤in;
Tetikleyici-Liste’sindeki maddelerin ihraç edilebilmesi için:
1. Al›c› ülkenin, yaln›z ithal etti¤i de¤il, o ülkedeki tüm nükleer maddeler
üzerinde Ajans’›n Kapsaml› Güvenlik Denetilerini kabul etmiﬂ olmas›,
2. Transfer edilen maddeler ve tesisler üzerinde, yetki d›ﬂ› kullan›mlar› önlemeye yönelik, Fiziksel Koruma tesis olmas› ve
3. “Hassas maddelerin”, teknolojilerin ve bomba yap›m malzemelerinin eldesinde kullan›lan teknolojilerin (uranyum zenginleﬂtirme, plutonyum elde teme vb..) ihracat›nda çok k›s›tlay›c› davran›lmas› gerekli ﬂartlard›r.
III. UAEA’n›n Çok Ta r a f l › Yaklaﬂ›m önerileri
UAEA Genel Direktörü El Baredei, 2003 y›l›nda “Çoktarafl› Nükleer Yaklaﬂ›mlar” (NAM, Mult›ilateral Nuclear Approches) kavram›n› yeniden canland›rmak fikrini ortaya att› ve haziran 2004’de de nükleer yak›t çevrimi ile ilgili, uygulanabilirli¤i olabilecek “Çok Tarafl› yaklaﬂ›mlar” konusunu incelemek
üzere bir Uluslararas› Uzmanlar Grubu’u oluﬂturdu. Grup ilk raporunu ﬂubat
2005’de genel Direktöre verdi. Bu raporda, yak›t çevriminin en yüksek hassasiyetteki bölümleriyle ilgili olarak uygulanabilir ﬂeçenekler ortaya konmaktad›r. Ancak bu seçeneklerin uluslararas› toplant›larda görüﬂülerek kabul görmesi ve antlaﬂmalar haline getirilmesi veya varolan anlaﬂmalara eklenmesi
daha çok zaman alacakt›r.
N ü k l e e r p ro g r a m l a r › n › n y a r a t t › ¤ › u l u s l a r a r a s › m e s e l e l e re ö r n e k l e r
‹ran’n›n, Irak’›n, ve Kuzey Kore’nin nükleer güç olmaya yönelik çal›ﬂmalar›n›n yaratt›¤› uluslararas› meselelere, medyalarda güncel olarak s›kca de¤inildi¤i için, girmeyerek di¤er birkaç ülkenin yaratt›¤›, kamuoyunda bilinmeyen baz› meseleleri gözden geçirelim;
Güney A f r i k a
Aral›k 1982’de BM Genel Kurulu, Güney Afrika’ya, nükleer silah yapma
yeteneklerini geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› durdurma ve bunlar› Ajans’›n Nükleer
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Güvenlik denetimlerine açmas› için ça¤r›da bulundu. Ayn› zamanda da
Ajans’dan bu ülkeye yap›lan yard›mlar›n durdurulmas›n› ve Ajans bünyesinde
bulunan tüm çal›ﬂma gruplar›ndan ç›kart›lmas›n› istedi Bu istekler Ajans’›n
y›ll›k Genel Kurul Toplant›lar›nda tekrarland›. Benzer ça¤r›lar, Güney Afrika’ya yard›m etiklerinden ﬂüphelenilen ülkeler de yap›ld›. Uzun süren bask›lar sonucu, güney Afrika 1991 y›l›nda NPT’ye taraf olmay› ve Ajans denetimlerini kabul etti. 1993’de Güney Afrika Baﬂkan› F.W. de Klerk, ülkenin
1979’dan beri 6 nükleer bomba yapt›¤›n› fakat bunlar› 1989’da tamamen söktü¤ünü aç›klad›. Bu durum Ajans’›n yapt›¤› s›k› denetimler sonucutesbit ve
tescil edildi.
B r ezilya - A l m a n y a , P a k i s t a n - F r a n s a v e G ü n e y K o r e - F r a n s a a n l a ﬂ malar›
1970’in ortalar›nda, bellibaﬂl› Nnükleer Tedarikçiler Londra’da toplanarak
nükleer ihracatla ilgili koyduklar› kurallar› pekiﬂtirir ve standar hale getirirken, UAEA’da ilk defa, nükleer teknoloji transferlerini içeren; Nükleer Güvenlik Anlaﬂmalar› imzal›yordu.
Anlaﬂmalar, Fransa’n›n Güney Kore ve Pakistan’a sat›¤› yeniden iﬂleme
tesisleri (reprocessing plant) ile Almanya’n›n Brezilya’ya sataca¤› nükleer
elektrik santralar›, uranyum zenginleﬂtirme ile yeniden iﬂleme tesislerini ve
teknolojilerinin transferini kapsamaktayd›. Bu anlaﬂmalar, al›c› ülkenin transfer edilen teknolojileri nükleer silah yapmas›na yol açmayacak ﬂekilde kullanmas›n› sa¤lamaya yönelik, bir çok yeni özellikler taﬂ›maktayd›. Ancak, ne
Brezilya ne de Pakistan NPT’ye taraf ülkelerdi ve
Ayr›ca olmalar›da beklenmiyordu. Her ikisi de nükleer silah sahibi olmama sözü vermemiﬂti. Güney Kore NPT’ye taraf olmas›na ra¤men, bulundu¤u
co¤rafya nükleer silah sahibi olmak yönünde politik isteklerin var oldu¤u bir
yerdi.
Bu sat›ﬂlar, Carter Hükümeti’nin en derin kayg›lar›n› artt›r›c› yöndeydi. Bu
yüzden Baﬂkan Carter, Yard›mc›s› Walter Mondale’i ﬁansölye Helmut Schimidt’i, Almanya-Brezilya anlaﬂmas›n› iptal etmeye ikna için Bonn’a gönderdi. Ayn› zamanda D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Warren Christopher’i Brezilya
Hükümetini ikna için Rio’ya gönderirken Henri Kissinger’i de Seoul ve Paris’e yollad›.
Mondale ve Christopher istenilen sonuçlar› alamad›lar. Almanya için Brezilya ile yap›lan anlaﬂma yüzy›l›n nükleer sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirecek bir ad›md›.
Zira bu anlaﬂmaya göre,Almanya 8 büyük nükleer santral yap›m› yan›s›ra yeniden iﬂleme tesisi ile alman bilim adamlar›n›n buluﬂu olan, çok yüksek h›zla
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püskürtme (Jet Nozzle) tekni¤inine dayanan, bir zenginleﬂtirme tesisi yapacak
ve bunlar›n teknoloji transferini de gerçekleﬂtirecekti. Almanya be Brezilya
için bu proje, geri dönüﬂü olmayan bir prestij meselesi haline gelmiﬂti.
Kissinger ise görevinde baﬂar›l› olmuﬂ, güçlü Amerikan bask›s› karﬂ›s›nda
Güney Kore Fransa ile olan anlaﬂmas›n› feshederken, Fransa olumlu bir tav›r
alarak, bu duruma itiraz etmemiﬂti. Öteyandan, Fransa Baﬂkan Giscard D’Estaing, Pakistan’la yapt›¤› anlaﬂmay› iptal etmeye raz› olmakla beraber bunu,
yeniden iﬂleme tesisinin planlar›n›n Pakistan’a verilmesinden sonra yürürlü¤e
koydu. Bu durum Frans›z Hükümeti’ne pahal›ya maloldu. Zira, kontratlar› iptal edilen frans›z ﬂirketlerine çok yüklü tazminatlar ödemek zorunda kald›lar.
Benzer ﬂekilde, Almanya – Brezilya iﬂbirli¤ide, iki Hükümet için oldu¤u
kadar ilgili ﬂirketler içinde hayal k›r›kl›¤› ile bitti. Yeni zenginleﬂtirme tekni¤i
ekonomik olmad› ve sonuçta Brezilya zenginleﬂtirme iﬂinden vazgeçti. Yeniden iﬂleme teknolojisinin transferi gerçekleﬂtirildiysede kullan›ma sokulamad›.
Almanya’n›n ve Brezilya’n›n nükleer santral yap›mc›lar› olan Siemens ile
NUCLEBRAS,
Anlaﬂma hükümlerince ilk santral›n yap›m›na 1976’da baﬂlad›lar. Ancak, 7
ile 10 milyar dolar aras›nda oldu¤u tahmin edilen büyük bir harcamaya mal
olan proje 23 y›l sonra, 1999’da tamamlanabildi! Anlaﬂmaya göre, Brezilya’n›n Almanya’ya yapmas› gereken uranyum ihracat› da hiçbir zaman gerçekleﬂmedi. Bu durum, Ajans içersinde, “Olmayan uranyum ile çal›ﬂmayan bir
nükleer teknolojiye dayanan bir anlaﬂmayd›!” ﬂeklinde bir nükteye yolaçm›ﬂt›.
Hindistan ve Pakistan’daki nükleer s a n t r a l l a r d a k i N ü k l e e r Güvenlik
Denetimleri’nin s›k›laﬂt›r›lmas›.
Eylül 1981’de Genel Direktör, Ajans tarihinde ilk defa, Guvernörler Meclisi’ne Ajans denetimleri alt›nda bulunan Hindistan’daki bir CANDU tipi reaktör ile Pakistan’n›n KANUPP santral›nda kullan›lan yak›tlar›n baﬂka amaçlara yönlendirilmedi¤ini denetlemek imkan› kalmad›¤›n› bildirdi.
KANUPP reaktörünün iﬂletilmesi için ilk birkaç y›l, Kanada’dan ihraç
edilmeden önce Ajans denetimine tabi tutulan yak›tlar kullan›l›yordu. Böylece, Ajans reaktöre yüklenecek ve tüketilecek olan yak›t miktar›n› kesin olarak
biliyordu. Ancak bir süre sonra Pakistanl›lar kendi yak›tlar›n› imal etmeye
baﬂlad›lar. Bu durumda, ek denetim önlemleri al›nmad›kça, reaktöre ne kadar
yak›t yüklendi¤ini ve ne kadar ›ﬂ›nland›¤›n› yeterli bir yaklaﬂ›kl›kla belirlemek
olana¤› yoktu.
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Pakistan, Ajans’›n istedi¤i ek önlemlerin KANUPP santral› Denetim Anlaﬂmas›’nda yer almad›¤›n› ileri sürerek , yeni onlemler getirilmesine itiraz etti. Bunun üzerine Genel Direktör Genel Kurul’da konu ile ilgili yapt›¤› konuﬂmas›nda “Anlaﬂma’dan bir sapma oldu¤unu söyleyemem fakat.” diyerek ortaya koydu¤u durumun Kurul’da yaratt›¤› endiﬂeler sonucu Pakistan’a ve benzer durumun söz konusu oldu¤u Hindistan’a bask›lar baﬂlad›. Sonuçta, her iki
hükümet haziran 1982’de Ajans’›n istedi¤i ek denetim önlemlerini kabul ederek anlaﬂmalar yapt›lar.
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