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Aram›zdan Ayr›lanlar: Engin Ar›k

Kurtar›c›n›n Ad› Toryum
Özdemir ‹nce, 27 Temmuz 2002, Hürriyet
evki Hisarüstü'nde bir evin bahçesi.
Bahçede yeni evlenmifl bir çiftle tan›flt›r›lmak üzere ça¤›r›lm›fl yüz kadar davetli. Bu yüz davetliden hiç tan›flmad›¤›m alt›s›yla bir
masada oturuyoruz. Tan›flmayan insanlar nelerden
söz eder? Siyasetten.
“Ne olacak memleketin hali” sayfas› aç›l›nca
al›yorum saz› elime: Eski devrimcilerden birinin
“Elektrik eflit uygarl›k” özdeyifline kendi özdeyiflimi ekliyorum: “Ucuz elektrik eflit s›naî kalk›nma”
diyorum. Ama ne mümkün! Baraj yap›yorsun astar› yüzünden pahal›ya ç›k›yor. Bu arada çevreciler
ve “harabeseverler” ayaklan›yor. Memlekette kömür, linyit bol diye düflünüp termik santral kuruyorsun. Gene çevreciler ve do¤aseverler karfl› ç›k›yor. Elbette Yata¤an örne¤inde oldu¤u gibi hakl›
olduklar› noktalar var. 20-25 y›ld›r Silifke k›y›lar›na bir nükleer santral kuram›yorsun. Gene çevreciler, nükleer at›k karfl›tlar› ve kendi elektriklerini
yüzlerce nükleer santralde üreten sanayileflmifl ülkeler karfl› ç›k›yorlar. fiimdilerde her derde deva
görünen, d›flar›ya ba¤›ml› oldu¤umuz do¤al gaz da

pahal› ve günün birinde bitecek. Kala kala bir rüzgár kal›yor. ‹yi de ya rüzgár esmezse ne olacak?
Ben bu soruyu sorunca, masada, sa¤ yan›mda oturan bir han›m “Kurtar›c›n›n üzerinde oturuyorsunuz ama haberiniz yok!” diyor. Ciddi adam›m, komiklik olsun diye üzerine oturdu¤um sandalyenin
alt›na bakm›yorum. Söz konusu han›m, Bo¤aziçi
Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Engin Ar›k,
ayn› zamanda Türkiye Fizik Derne¤i ‹kinci Baflkan›. Kurtar›c›n›n ad›n› söylüyor: Toryum. Evde bir
ansiklopedi aç›p Toryum maddesini okuyorum:
“Toryum, 1828'de Berzelius taraf›ndan keflfedildi
ve radyoaktifli¤i, 1898'de Marie Curie taraf›ndan
ortaya konuldu. Bu element, torit, torianit ve monazit gibi cevherlerin içinde bulunan ve uranyumdan üç kat daha fazla rastlanan metaldir. Do¤al
toryum, tümü radyoaktif olan izotoplar›n bir kar›fl›m›ndan oluflur... Toryum-232, bir kuluçka reaktörle, gelecekte elekronükleer sanayii için önemli
bir enerji kayna¤› oluflturabilecektir.” Ansiklopedinin gelecek sözcü¤üyle tan›mlad›¤› süreç befl-alt›
y›l önce bafllam›fl. Zonguldak kömür havzas›n› bu-
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FELAKETE YOL AÇMAZ
Peki toryumun topraktan ç›kart›lmas› ve enerji üretimi s›ras›nda bu ifllerde çal›flan insanlar herhangi bir tehlikeye maruz kal›yor mu?
- Hay›r. Bizim rezervlerimiz zaten toryum-232.
Yüzde yüz oranda, oksitlenmifl durumda toryum
içeriyor. Kurflun hedef dedi¤imiz fley, içine toryum
konulan bir muhafaza, bir kap. Silindirik biçimde,
boru biçiminde olabilir. Üzerine h›zl› protonlar
gönderildi¤i için “hedef” olarak adland›r›l›yor. Bu
tip reaktörlerin eskileriyle mukayese edilmesi
mümkün de¤il. Kesinlikle patlama tehlikesi yok.
Çernobil benzeri bir felaketin tekrarlanmas› mümkün de¤il. Radyoaktif kal›nt› minimum nisbetinde.
Bu da nötronlarla yok edilebiliyor. Reaktörün fiflini çekti¤inizde her türlü ifllem duruyor. Do¤a kirlenmiyor, minimum at›klar da uzun ömürlü de¤il.
Uranyum bu kadar belál› bir madde, tehlikeli,
radyasyon yay›yor. Oysa toryum da 1828'de bulunmufl, radyoaktif oldu¤u da 1898'den bu yana
biliniyor. Tehlikesiz oldu¤u halde neden toryum
tercih edilmemifl?
- Toryum nedense iyi tan›nm›yordu. Cenevre'de CERN (European Center for Nuclear Research-Avrupa Parçac›k Fizi¤i Araflt›rma Merkezi)
laboratuar›nda araflt›rma yapan, Nobel alm›fl bir
‹talyan fizikçi, Prof. Carlo Rubbia taraf›ndan önerildi, 1993'te. Toryumun, uranyumun yerini alabilece¤i kan›tland›. Dokuz y›l öncesine kadar toryumun bu tip bir reaktörde yak›t olarak kullan›labilece¤i bilinmiyordu.
Yak›t olarak kullanmak için dünyada ne gibi
çal›flmalar yap›l›yor?
- Ön araflt›rma çal›flmalar› bitti, projenin fizibilitesi 1998'de tamamland›. 11 Avrupa ülkesinin Bilimsel Araflt›rma Bakanlar› için araflt›rma panelleri
oluflturuldu, bir de bilim adamlar›n›n kat›ld›¤› teknik dan›flma grubu var. Ne yaz›k ki Türkiye yok
buralarda. CERN laboratuar› da 1954’ten bu yana
var. Aralar›nda Yunanistan'›n da bulundu¤u 12
Avrupa ülkesinin kurdu¤u bir laboratuvar... Burada biz maalesef yokuz. Olmak için Türkiye Bilimler Akademisi'yle birlikte yo¤un çaba içindeyiz.
Sadece Bilimler Akademisi mi? Devletin, hükümetin bu ifle el koymas› gerek miyor mu?
- Hepsi bir arada olmal›. CERN'e ve öteki çal›flmalara kat›lan devletler kendi güçleri nispetinde
bütçelere katk›da bulunuyorlar. Ancak bilimsel
araflt›rmalara yap›lan yat›r›mlar bir süre sonra

lan Uzun Mehmet'i toplumsal model kabul etmifl
dinozorlar kufla¤›ndan oldu¤um için Prof. Engin
Ar›k'›n peflini b›rakmad›m. Randevu al›p, hiç bilmedi¤im bir konuda söylefli yapmak için Bo¤aziçi
Üniversitesi'ndeki laboratuvar›na gittim. Bir cahille konufltu¤unun fark›nda olan Bayan Ar›k da profesörlük yapmad›, profesör gibi konuflmad›.
Kurtar›c› olarak tan›mlad›¤›n›z Toryum'u bir
meslektafl›n›za anlat›r gibi de¤il, benim ve okurlar›m›z›n anlayaca¤› gibi anlat›r m›s›n›z?
- Toryum, saflaflt›r›ld›¤›nda alüminyum, çelik
görünümünde bir element. Toprakta toryum oksit
halinde bulunuyor. Dünya rezervlerinin yar›dan
fazlas› Türkiye'de, Bat› Anadolu'da bulunuyor. Eskiflehir, Sivrihisar, Beypazar› ve K›z›lcaören yörelerinde...
Dünyada nerelerde var, rezervler ne kadar?
- Avustralya'da 300 bin ton, Hindistan'da 290
bin ton, Norveç'te 170 bin ton, ABD'de 160 bin ton,
Kanada'da 100 bin ton, Güney Afrika'da 35 bin
ton, Brezilya'da 16 bin ton. Neredeyse bütün dünyada toplam 1071 bin ton, Türkiye'de 800 bin ton.
STRATEJ‹K MADDE
Birkaç y›ld›r bir baflka maden, boryum üzerine
bir tart›flma vard›. Boryum stratejik maddedir,
özellefltirilmesin, özellikle de yabanc›lar›n eline
geçmesin deniliyordu. Toryum için de ayn› fleyi
söylemek mümkün müdür?
- Bildi¤im kadar›yla, toryum'un 21. yüzy›l›n en
stratejik maddesi olmas› büyük bir olas›l›k. E¤er
2005 y›l›na kadar yap›lmas› planlanan yeni tip
nükleer enerji santralleri gerçekleflirse, toryum bir
numaral› element olacak. Çünkü yeni tip reaktörlerde yak›t olarak kullan›lacak. E¤er biz toryum ile
elektrik enerjisi üretebilmek olana¤›na kavuflursak,
bu trilyonlarca varil petrole efl de¤erde bir enerji
kayna¤› olacak.
Diyelim ki her fley yolunda gitti, 2005 y›l›nda,
haydi diyelim 2010 y›l›nda toryumlu nükleer santraller çal›flmaya bafllad›. Bu nas›l olacak? Yani kömür gibi topraktan ç›kart›p, bir çuvala koyup...
- fiu anda planlanan yeni tip reaktörlerin prototipinden söz edecek olursak: Yerin yaklafl›k 30
metre alt›nda, kurflun bir hedefin içinde bulunacak
toryum. Bu hedefe d›flardan, yeryüzünden h›zl›
protonlar gönderiyorsunuz. Bu protonlar kurflundan nötron üretiyor. Bu nötronlar da gidip toryumla birleflerek enerji üretiyor.
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misliyle kendini öder duruma geliyor. Ama Türkiye bu gibi konulara para ay›rmad›¤› için büyük bir
bilimadam› eksikli¤i var.

deklerinin h›z›n› ço¤altan alet. T›pta, sanayide, savunma sanayinde de kullan›l›yor. Fakat araflt›rmayla ilgili h›zland›r›c› yok.
Türkiye'nin yerin alt›ndaki toryumunu 2015
y›l›ndan itibaren kullanabilmesi için ne yapmak laz›m?
- Türkiye'de, 2010’da h›zland›r›c›, deneysel
yüksek enerji fizi¤i ve nükleer fizik konular›nda
1200 bilim adam›n›n çal›fl›yor olmas› gerek. fiu anda sadece 80 kifli var. Önce bilime ve bilim adam›na yat›r›m yapmak laz›m.
Bu deste¤i kim verecek?
- Devlet, hükümet, tabii ki TÜB‹TAK, Türkiye
Bilimler Akademisi TÜBA. Özel teflebbüsün, sanayi kesiminin de katk›da bulunmas› gerekir. En
önemlisi eleman yetifltirmek. Dünyadaki araflt›rmalara bilimadamlar›m›z›n kat›lmas›.

B‹Z DE KATILMALIYIZ
CERN'de neler yap›l›yor?
- Ön araflt›rmalar bitti. Avrupa'n›n ilk prototip
toryumlu nükleer santrali 2005’e kadar tamamlanacak. Ayr›ca Japonya ve ABD'de kendi santrallerini yapmaya çal›fl›yor.
Bunlar santrali bitirdikleri zaman bize satacaklar...
- Araflt›rmalar›n içinde olursak biz kendimiz
daha iyisini de üretebiliriz. Prototipin gelifltirilmesinde mutlaka aralar›nda bulunmam›z gerek. Avrupa prototipi reaktörü 2005’te bitirilecek. Bu yeni reaktör, mevcut reaktörlerin sorunlar›n› da çözümleyecek. Prototip reaktör 2005’te tamamlan›rsa, seri üretim 2010’dan önce bafllar.
Toryumun yar›s› bizdeyken reaktör çal›flmalar›n›n neresindeyiz?
- H›zland›r›c› üzerinde çal›flan bir tek araflt›rma grubumuz var Ankara'da. H›zland›r›c› proton
ve elektron gibi temel parçac›klar›n ve atom çekir-

B‹L‹MSEL DESTEK LAZIM
Türkiye'de akademik ünvana sahip kaç bilim
adam› var bu iflin içinde?
- H›zland›r›c› alan›nda çal›flanlar›n say›s› onu
bile bulmaz. Üniversitelerin fizik bölümlerinin bu
alanda çal›flmas›n› sa¤lamak, çal›flma yapacak
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olanlar› yüreklendirmek laz›m. Büyük bir servetin
üzerinde oturuyoruz, küçük bir bilimsel yat›r›mla
toryumla enerji üretme alan›nda dünya devleri aras›na girebiliriz. 290 bin ton toryum rezervi bulunan Hindistan enerji gelece¤ini toryumda ar›yor.
Peki bizim akl›m›z erer mi bu ifle? Kat›lmaya
kalk›flsak bizi aralar›na al›rlar m›? Bir fizik bölümü
mezununun dünya stardartlar›nda yetiflmesi için
kaç y›l laz›m?

- Bilim adamlar›m›z› elbette al›rlar aralar›na.
Bu alanda çal›flan bilim adamlar›m›z›n zaten ba¤lant›lar› var onlarla. Bir mezunun 5 y›l daha çal›flmas› laz›m doktora almas› için, 7 ile 10 y›l yeter.
Ayr›ca, baflka ülkelerde yaflayan Türk bilim adamlar› var, onlar davet edilebilir.
Toryum nükleer enerji reaktörleri çal›flmaya
bafllad› diyelim. Elimizdeki toryumun ömrü ne?
- Ebediyyen diyebiliriz. ♥

TÜB‹TAK Tart›flmas›
‹brahim Günel, Radikal, 24 Ekim 2003
BU YAPIYLA ARAfiTIRMA ZOR
Bo¤aziçi, Ankara ve Gazi üniversitelerinden üç
profesörün TÜB‹TAK için ortak aç›klamas›: Kurum
bilimden uzak. Eski baflkan Pak ise söylendi¤i gibi
Avrupa Bilimler Akademisi üyesi de¤il. Uzaya at›lan
uyduyu da biz de¤il ‹ngilizler yapt›, Ruslar f›rlatt›.

ay›rm›yor. Örne¤in 146 trilyon lira tutar›ndaki
2001 bütçesinden 28 trilyonunu harcamad›¤› için
bir sonraki y›la b›rakt›.
Harcanan k›sm›n yar›s› personel gideri. Do¤rudan Ar-Ge harcamalar› ise sadece yüzde 10. Halbuki yurt›fl›ndaki kurumlar›n, bütçelerinin en az
yüzde 90’›n› Ar-Ge için harcamas› flartt›r. Bunun
tam tersini harcayan bir kurumun, son 10 y›lda
Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik at›l›mlar yapmas›n› sa¤lad›¤›n› iddia etmek mümkün de¤il.

‹STANBUL - Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Engin Ar›k, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ayla Çelikel ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Saleh Sultansoy, ortak bir aç›klama yaparak, TÜB‹TAK’› ve yeniden atanmayan eski baflkan Prof.
Dr. Nam›k Kemal Pak’› sert flekilde elefltirdi. Profesörler, elefltiri ve önerilerini flöyle s›ralad›:

PAK, KURUMU ENGELLED‹
Prof. Pak, iddia edildi¤i gibi Avrupa Bilimler
Akademisi üyesi de¤il. Pak, kendi alan› olan yüksek
enerji fizi¤inin bile stratejik önemini görmezden
geldi. Cenevre’deki Avrupa Nükleer Araflt›rma
Merkezi’ndeki Avrupa Parçac›k Fizi¤i ve H›zland›r›c› Laboratuvar›’na Türkiye’nin üye olmas›n› engellemek için çal›flan, Hamburg’daki Parçac›k Fizi¤i ve H›zland›r›c›
Laboratuvar› ile
ortak çal›flmay› y›kan, Türk cumhuriyetleriyle bilimsel iflbirli¤i anlaflmalar›n› yok sayan birinin Türkiye’ yi ça¤dafl uygarl›¤› yakalam›fl
ülke durumuna
getirmek gibi ‘Vizyon-2023’e sahip
olamayaca¤› görüflündeyiz.

KURUM KAPALI, YÖNET‹M KEYF‹
“TÜB‹TAK kapal› düzende çal›fl›yor, keyfi yönetiliyor. Yönetime yak›n olmayanlar›n destek
flans› yok. Üniversitelerden yap›lan araflt›rma baflvurular› ya reddediliyor, ya da cüzi
bir destek sa¤lan›yor. 2003’te tüm
temel bilim, mühendislik, t›p, eczac›l›k, ziraat gibi
konularda, uluslararas›
bilimsel
toplant› deste¤i
verilen say› sadece
22. TÜB‹TAK, b›rak›n bilimsel geliflmeyi, araflt›rmalara dahi para

49

