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Özet 

 Orta Asya, şüphesiz Türk Dünyası’nın en önemli bölgelerinden biridir. Onun önemi 

her ne kadar kendine has özelliklerinden kaynaklansa da, bölgedeki 5 ülkenin: Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 2006 yılında imzaladıkları Orta Asya 

Nükleer Silahsızlanma Bölgesi antlaşmasına olan bağlılıkları bölgenin önemini daha da 

artmıştır. Söz konusu antlaşmanın başarısının küresel anlamda nükleer silahlanmaya karşı 

alınmaya çalışılan önlemlere katkısı büyüktür. Bölge ülkeleri arasında tarihsel olarak barış, 

güvenlik ve çevrenin korunması üzerine bir işbirliği olmamasına rağmen, 2006 yılında hayata 

geçirilen “Orta Asya Nükleer Silahsızlanma Bölgesi” girişimi nükleer silahlanmayı 

engellemesi açısından büyük bir başarıdır. İşte bundan dolayı yazının konusu bu başarı 

öyküsü hakkında olacaktır.  

Türk Dünyası bölgenin geniş bir spektrumunu kapsıyor olsa da, özelde bölgenin 

güvenliği, genelde ise Türk Dünyası ve yeni araçları, mekanizma ile normları beraberinde 

getiren küresel güvenlik gündemi arasındaki yakınlaşmanın ne denli önem taşıdığını 

değerlendirmek için bu özetleyici belge de Nükleer Silahsızlanma Bölgesinin oluşumu 

açısından Merkez Asya'ya yoğunlaşmayı seçtim. 

 Orta Asya Soğuk Savaş boyunca, Sovyet yönetimi altında nükleer maddelerin 

çıkarılması, üretilmesi ve test edilmesi açısından önemli bir bölge olmuştur. Sovyetler 

Birliği‟nin 1989‟da dağılmasının ardından 5 Orta Asya Devleti Kazakistan, Tacikistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bağımsız olur olmaz kendilerine miras kalan eski 

nükleer problemlerle yüzleşmek durumunda kaldılar. Uluslararası ilişkilerin radikal bir 

şekilde değişen yapısı ve şartları; güvenlik tehditlerinin bölgedeki ülkelerin günlük 

yaşantılarını etkilemeye başlamasına neden oldu. Küresel yapıda olan değişimler bu ülkelere 

bölgesel seviyede etkide bulunarak; mesela Sovyetler Birliği‟nin dağılmasının ardından kalan 

nükleer silahlar, Orta Asya ülkelerinin hem yerel hem de ulusal güvenlikleri açısından tehdit 

oluşturmaya başladı. Sovyetler Birliği‟nin çöküşünün ardından; Orta Asya Devletleri 

Sovyetlerden kalma endüstri tesislerini kullanarak, kitle imha silahlarının üstesinden gelme 



konusunda birçok yönden zorlandı
1
. Bir yandan; bu devletlerin ulusal güvenlikleri açısından 

nükleer güvenliklerini sağlamaları karmaşık bir işken; aynı zamanda Sovyetlerden kalma 

nükleer atıklar, bağımsızlılarını yeni kazanmış bu devletlerde çevresel ve ekolojik problemleri 

de beraberinde getiriyordu
2
.   

 Eski ve Yeni tehditler karşısında bu 5 Orta Asya Devleti, güvenlik açısından en zorlu 

olan “Nükleer Bölge” konusunda cesur adımlar atarak bölgesel işbirliği sağladılar. Bu 

bağlamda; nükleer silahlara sahip komşu ülkelerle çevrili olmaları ve 1989‟dan sonra 

ellerinde kalan nükleer güce rağmen, nükleer silahsızlanmanın önemini gördüler ve aralarında 

nükleer silahların sınırlandırılması yönünde karara varıp diğer ülkeler için başarılı bir örnek 

oluşturdular
3
.  

 Daha önce belirttiğim gibi; bu 5 Orta Asya ülkesi Sovyet döneminde kitle imha 

silahları üretim, zenginleştirilme ve test alanı olarak kullanıldı. 1991‟den sonra bu ülkeler 

herhangi bir dış yardım olmadan yüksek miktarlarda uranyum atıklarının yol açtığı sorunlarla 

yüzleşmek zorunda kaldılar
4
. 1990‟ların başında Sovyetler Birliği‟nin dağılması sonucunda 

bu devletleri bir arada tutan ortak sistem çalışmaz hale geldi. Sonuçta bu ülkeler nükleer atık 

depolarının düzenlenmesi konusunda pek bir şey yapamadılar. Doğal felaketler; toprak 

kayması, deprem, seller yer altı suları seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bu sular atıklara 

zarar vermeye başladı. 1990‟ların başında özellikle Kırgızistan‟da kötü koşullardan dolayı 

atık depolarının büyük bir kısmı güvenlik riski taşımaya, hatta tehdit oluşturmaya başladı. Bu 

risklerin arasında, radyoaktif maddelerin bölgede kirlenmeye sebep olma ihtimali, en 

tehlikelisiydi. Orta Asya Devletleri Sovyetler Birliği‟nin çöküşünün ardından ciddi ekonomik 

ve siyasi sorunlarla yüzleştikten sonra hemen hepsi içinde bulundukları kötü koşullardan 

kurtulmak için çaba göstermeye başladılar. Bu bağlamda; aynı zaman dilimi içinde nükleer 

problemlerden kaynaklanan ekolojik sorunlara çözüm bulabilmek için de aynı çabayı 

göstermeye çalıştılar. Kazakistan‟ın önerisi ve diğer Orta Asya Devletleri‟nin desteğiyle “Orta 

Asya Nükleer Silahsızlanma Bölgesi” girişimi bölgedeki ve dünyadaki nükleer güvenlik gibi 

önemli bir sorunun çözümü için önemli bir adımdı. “Orta Asya Nükleer Silahsızlanma 
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Bölgesi” girişiminin idrak edilmesi bölgesel işbirliğini gerçekleştirme açısından önemlidir
5
. 

Girişim sayesinde bölge ülkeleri bir araya gelip; yeni ve eski geleneksel tehditlere ( Kitle 

imha silahı edinimi, terörizm gibi) ya da yeni ve (çevre tahribi, enerji kıtlığı, ikmal yolları, 

doğal afetler, salgın hastalıklar gibi)  geleneksel olmayan tehditlere karşı işbirliği yapabilirler. 

“Orta Asya Nükleer Silahsızlanma Bölgesi‟nin” gelişimi ve tamamlanması elbette zaman 

almıştır. Bunun birçok sebebi vardır. Örneğin; ABD‟deki 11 Eylül terör saldırıları sonucu, 

ABD‟nin Orta Asya‟daki devletlere olan müdahaleleri ve bu ülkelerde askeri üsler kurması 

bölgenin dengelerini değiştirmiştir. Başta bu üsler Washington‟un Afganistan‟da teröre karşı 

operasyonlarında kullanıldıkları için Rusya tarafından bir tehdit olarak algılanmamıştı. Ancak 

zamanla bölgedeki ABD varlığı, Moskova tarafından çıkarlarına uygun görülmedi ve bunun 

sonucunda Orta Asya ülkeleri iki büyük güç arasındaki rekabette sıkışıp kaldılar. Rakip iki 

gücün Orta Asya bölgesi için farklı planlarından dolayı bölge ülkeleri jeopolitik gündeme 

ayak uydurabilmek için sürekli olarak siyasi politikalarını değiştirmek zorunda kaldılar. Bu 

değişimler maalesef her zaman olumlu sonuçlar vermedi. Birçok ülke kendilerini içinden 

çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya buldu.  

 11 Eylül terör saldırılarının ardından jeopolitik dengelerde değişiklikler meydana 

geldi. Terörizm; sadece ABD tarafından değil, diğer büyük güçler tarafından da (Rusya, Çin, 

Avrupa Birliği gibi) en büyük “ortak uluslarüstü küresel tehdit” olarak kabul görülmeye 

başlandı. 11 Eylül saldırıları sonrası bu algıdan dolayı büyük güçler Orta Asya coğrafyasını 

terörizme karşı savaşta bir cephe olarak görmeye başladılar. Terörizm gibi yeni tehditlere 

karşı ulus devlet sınırları içinde savaşmanın yetersiz ve kabul edilen bir gerçek olduğu için 

ABD başta olmak üzere büyük güçler bu yeni tehdide karşı mücadelede ulusal, bölgesel ve 

küresel anlamda faaliyete geçmeye başladılar. Bu bağlamda Orta Asya ve ötesinde yasadışı 

madde kaçakçılığı, özellikle nükleer madde kaçakçılığına karşı önlemler alınmaya başlandı. 

İpek yolu, Kafkasların son durağında nihayete eren ve daha da ilerisinde bulunan diğer 

Karadeniz ülkelerine teslimatların gerçekleştirildiği nakliyatları da içeren her türlü yasadışı 

ticaret için Balkan yoluna alternatif olarak bilinmektedir
6
. İpekyolu bu nakliyatların dışında, 

Afgan eroini ya da Kazakistan ve Kırgızistan‟a uzanan Çu Vadisinde yetiştirilen esrarın yanı 
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sıra, 1950‟lerde ve 1980‟lerde Sovyet askeri endüstrisi için tek en geniş uranyum kaynağı 

olan Orta Asya‟da kalan çeşitli artık ve atık birikintilerin içerdiği radyoaktif madd 

nakliyatlarına da bir alternatif teşkil etmektedir.  Günümüzde; Orta Asya‟da bulunan birçok 

uranyum madeni, uranyum yan ürünü, uranyum atık tesisi ve diğer radyoaktif atıklar terk 

edilmiş ve korunmadan yoksun bırakılmış durumdadır. Bu terk edilmiş atıkların bazılarının 

sezyum 137, stronsiyum 90, plütonyum 238 içerdiği tahmin ediliyor. Bu maddelerin 

teröristler tarafından bomba üretiminde kullanılmasından korkuluyor. Bu bağlamda Orta 

Asya‟da bulunan 3 devlette bu maddelerin bulunabileceği ve bunların hem bölgesel hem de 

küresel tehdit oluşturabileceğinden endişe ediliyor. Örneğin; Kırgızistan bu ülkelerden biridir. 

Kırgızistan Cumhuriyeti 70 adet radyoaktif atık bölgesi, 36 uranyum işleme atığı dahil olmak 

üzere toplamda 475 milyon atığa sahip. Kırgız yetkililer bu atıkların modernize edilmesinin 

gerekliliğinden defalarca bahsettiler. Ancak yeterli ekonomik kaynakları olmadığı için Kırgız 

hükümeti bu projeyi hayata geçiremedi. 2005 senesinde bu problemin bir kısmı ABD ve 

Uluslararası Atom Enerji Kurumu‟nun desteğiyle çözülmüş olsa da hala korunma altına 

alınması gereken 500 madde var. Dahası Kırgız otoriteleri tanımlanamayan bir miktar 

radyoaktif malzemenin kaybolduğunu duyurdu. Başka bir Merkezi Asya ülkesi olan 

Tacikistan‟da, dünya uranyum rezervlerinin %14‟ü bulunmaktadır. Güvenlik imkanlarının 

yetersiz olması, burada bulunan uranyum işleme tesislerinde silah üretimine neden olabilir. 

Tabi ki de, böyle bir durumda terk edilen bu tesisler terörist grupların kontrolüne geçip 

nükleer silah üretimi ve radyoaktif madde kaçakçılığına neden olabilir. Aynı sorundan 

dünyanın en büyük 7 uranyum rezervine sahip Özbekistan da muzdarip.  

 Neticede Soğuk Savaş yıllarının ardından enerji güvenliği, çevre kirliliği, terörizm, 

insan kaçakçılığı ve uyuşturucu madde trafiği, kitle imha silahı yapımında kullanılan 

radyoaktif madde kaçakçılığı gibi ortaya çıkan tehditler Orta Asya‟da güvenliğe ve barışa 

tehdit oluşturmaktadır. Güven ve barış için bu sorunların çözümünde yerel, bölgesel ve 

küresel kurumlar harekete geçmelidir. Bu bağlamda küresel anlamda birçok girişim faaliyete 

geçirildi
7
. Önemli olan bu küresel ve bölgesel çabaların asıl amacının Nükleer Silahlanmanın 

Sınırlandırılması Antlaşması‟nın 3 ana ayağı arasında denge sağlamalarıdır. Böylelikle 

nükleer silahlara sahip olan ve olmayan devletler arasında en çok ihtiyaç duyulan bir girişim 

olan silahsızlanma ve nükleer silahların yaygınlaştırılmasını önleme sağlanabilir. Bu 

bağlamda “Güven Arttırıcı Önlemler” Türk Dünyası‟nın büyük bir parçası olan Orta Asya‟da 

bölgesel silahsızlanma antlaşmalarını gerçekleştirmeyi ve bu antlaşmalar için gerekli şeffaflığı 
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sağlayabilir. “Güven Arttırıcı önlemler” sadece bölge ülkeleri arasında değil, aynı zamanda 

bölgede etkisi bulunan dış güçler arasında da güven sağlar. Böylelikle; Orta Asya Nükleer 

Silahsızlanma Bölgesi antlaşması gibi nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik benzer 

girişimler ortaya çıkabilir; Orta Asya devletleri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından 

sunulan savunma şartlarını kazanmış olur. Dahası nükleer beşler tarafından garanti edilen ve 

Orta Asya Nükleer Silahsızlanma Bölgesi antlaşması içinde olan “olumsuz güvenlik 

teminatları” devletleri nükleer silahlarını bırakmaya teşvik edebilir. Bölgede güven inşası ve 

ortak bir anlayışın sağlanabilmesi için akademisyen, uzman ve siyasetçilerin aktif olması 

gerekmektedir. Bu tarz çabalar- ki bugünkü önemli forum gibi -Türk Dünyası‟ndaki sorunları 

ele aldığı için devam ettirilmeli ve desteklenmelidir. Bu bağlamda Türkiye‟nin, TASAM gibi 

düşünce kurumlarının, Türk ve yabancı akademisyenlerin, bürokratların aktif olarak böyle 

toplantılara yer alması sevindirici bir gelişmedir.     


