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İran Nükleer Programı 
 

 

Özet 
 

 Konumuz olan İran Nükleer Programı dünya politikasının gündemini işgal eden kilit noktalarından 

biri. İran konumunda yaklaşsak nükleer programı barışçıl ve enerji amaçlı bir faktör gibi isimlendire biliriz. 

Fakat, her ülkenin kendine özgü dış politika yaklaşımı ve siyasi çıkarları olduğu için İran Nükleer Programı her 

ülke tarafından aynı tepkilerle karşılaşmamakta. 

 Konumuzu iki ana başlık ve onu alt başlıkları şeklinde ele aldım. İlk ana başığımızda İranın 

Ortadoğudakı konumu, dış politikası ve nükleer programın tarihsel gelişiminden söz etdim. İkinci ana başlıkta 

ise, İran Nükleer Programına karşı global aktörlerin tepkileri ile ilgili bilgiler yer almıştır. 

 

 

Summary 
  

 Our topic İran Nuclear Program is the key point of agenda of world politic. We can name it as a 

peaceful and energy purposes factor, if we approach it from the Iranian position. But if we take into account that 

every country has its specific foreign policy approach and political interests, so Iran Nuclear Program shouldn’t 

be encounter with the same responses by every country. 

  I took into consideration our topic within two main title and its sub-headings. On our first title I 

mentioned position of Iran in Middle East, its foreign policy and historical development of nuclear program. On 

the second title it was mentioned information about the reaction of global actors to Iran Nuclear Program. 

 

 

Giriş 
 

 İranın Nükleer Programı (İNP) neredeyse on yıldır uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almakta ve 

politik gerginliyin en üst düzeyine ulaşmakta devam etmekdedir. Bu durum büyük ölçüde İsrail, Avrupa ülkeleri 

ve ABD’nin İNP`nin silah yapmaya dönük olduğu iddiasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkeler İNP`nin 

yalnızca kendi güvenlikleri için değil, komşuları ve uluslararası sistem için tehdit olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

iddiaya dayanarak adı geçen ülkeler İNP`nin durdurulması amacıyla BM Güvenlik Konseyinden İran aleyhine 

bazı yaptırım kararlarının çıkmasını sağlamışlardır. İNP`nı varlığına yönelik en ciddi tehdit olarak gören İsrail 

ise İrana yönelik acilen daha ciddi tedbirler alınmasını istemektedir. ABD, AB İNP`nı durdurulması amacıyla 

BM GK`den İran aleyhine yeni yaptırım kararları çıkartabilmek için uğraşmakta ve bu yönde bir kampanya 

yürütmektedirler. Bu kampanya kapsamında bölge ülkelerini ikna etmek amacıyla üst düzey Amerikan yetkilileri 

hem RF ve Çin gibi büyük güçlerle hem de Ortadoğu ülkeleri ile görüşmeler yapmaktadır.  

 Bu çalışmamda bölgede tarihsel birikimi dolayısıyla nüfuz sahibi olan ve Orta Doğuya ilişkin önemli 

gelişmelerin yaşandığı İNP ile ilgili gelişen olayları, bu sorunun uzun yıllardır ne derecede uluslararası gündemi 

işgal etdiyi ve dış faktörlerin buna karşılık tepkileri, aynı zamanda buna karşılık da İranın onlara karşı nasıl bir 

tutum sergilemesi ile ilgili bir takım faktörleri birleşdirerek bir araşdırma yapmaya çalıştım. 
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I BÖLÜM 

1. İRANIN ORTA DOĞUDAKI MEVCUT KONUMU VE DIŞ 

POLİTİKASI 

1.1 İran Dış Politikasının Esas Nitelikleri ve Problemleri. 

1.1.1. İranın Orta Doğudakı Stratejik Konumu. 

 

“Ortadoğu, asırlardır dünyanın kalp merkezi, savaş ve kaosun olduğu, dünyada belirsizlik yaşanan en 

önemli bölgelerden biri ve muharebe alanı olmaya aday olduğundan silahlanma bölgenin zaruri bir ihtiyacı 

olarak algılanmaktadır. Soğuk Savaş zamanı yaşanan rekabet süreci kendisini önemli stratejik noktalarda 

gösterirken, bu alanlardan birisi de İran devleti olmuştur. İran son iyirmi yılda uluslararası arenada adından en 

yoğun biçimde bahsedilen ülkelerden biri. Sahip olduğu jeopolitik avantajlarıyla öne çıkan, süper güçlerin 

ilgisini üzerine çeken, sıcak kuşak üzerindeki her türlü siyasi ve askeri problemin kenarından, kıyısından alakası 

olan bir ülke. Hatta bazen oyuna müdahale eden seyirci, bazen de oyundaki en kritik oyunculardan biri.”
1
 

“İran, yüzyıllar boyunca bulunduğu coğrafyada önder ülke olma iddiasını hiç bırakmamıştır. 

İmparatorluk, monarşik ya da fundamentalist bütün İran rejimleri “Büyük İran” sevdasından kurtulamamışlardır. 

“İranlı yöneticiler, özellikle nükleer güç olmak yolunda ilerledikleri sürece, sonuçta gerçekleşmese dahi, Körfez 

ülkeleri, Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetleri üzerinde önemli bir nüfuza sahip olacakları inancını 

taşımaktadırlar.”
2
 “Yani, İranın Fars Körfezindeki rolü Orta Doğudakı istikrarlık açısından çok önemlidir. İran 

yalnızca önemli jeostratejik oyuncu değil, aynı zamanda birinci derecede önemli jeopolitik pivottur.”
3
 II Dünya 

Savaşından sonra Ortadoğuda ABD etkin bir güç olduğu süreçte İran onun için birincil öneme sahip bir konuma 

gelmişdi. İran bölgede tehdit unsuru oluşturduğundan, ABD bölge ile coğrafi uzaklığı nedeniyle hukuksal ve 

askeri açıdan meşruluğunu sağlamak zorundadır.”
4
 

“Jeopolitik konum, İrana küresel ve bölgesel politikalarda büyük avantajlar sağlamaktadır. 1970`de ABD 

İranı boşuna bölge polisi gibi isimlendirmemişdi. İran Basra Körfezi ve Hazar Havzasına kolaylıkla nüfuz 

edebilir ve ekonomik avantajları kullanabilir.”
5
 “Dünyanın RF`dan sonra ikinci en büyük doğal gaz kaynaklarına 

sahiptir. Orta doğunun zengin petrol bölgelerinden birisidir (Arabistandan sonra ikinci). Bu nedenlerle İran 

coğrafyası her zaman emperyalist güçlerin ilgisini çekmiştir.”
6
 “Aslında petrol, ABD`nin umurunda bile değildir. 

Çünkü, Alaskadaki petrol rezervlerinin kapasitesi bilinmektedir ve petrol zengini Venezüella ABD`nin 

başucundadır. ABD`nin niyeti sadece bölgeyi kontrol etmektir.”
7
 “İranın bölgeye yönelik amaçları, Soğuk Savaş 

                                                 
1
 Faruk Demir, “Önleyici Diplomasi: İran`ı İkna Etmek Mümkün Mü?" Analist (Enerji Güvenliği), Mart 2009, 

www.mfarukdemir.com, s.2. 
2
 Mustafa Kibaroğlu, “Iran Bir Nükleer Güç Mü Olmak Istiyor?”, Avrasya Dosyası (Iran Özel Sayısı), 1999, 

Cild. 5, Sayı.3, s.13 
3
 Zbignev Brzezinski, Dev Satranç Tahtası, Sabah Kitapları, Aralık 1998, s.5.  

4
 Eren Okur, “Soğuk Savaş Dönemi Uluslararası Siyasi Atmosfer ve Ortadoğu”, İran Özel Dosyası, Kocaeli, 

2009, s.6. 
5
 Amir Sajedi, “Geopolitics Of The Persian Gulf Security: Iran And The United States”, Islamabad Policy 

Research Institute (IPRI Journal), Cilt 11, Sayı.2, Yıl. 2009, s.88. 
6
 Ali İnal, “Orta Doğu’nun Kara Kutusu – Iran”, Türk Ocakları Maltepe Şubesi, s.15.  

7
 Samet Zenginoğlu, “Büyük Ortadoğu Projesi ve İran”, İran Özel Dosyası, Kocaeli 2009, s.14. 

http://www.mfarukdemir.com/
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döneminde, bölge ülkeleri ile SSCB tarafından kesilen ekonomik ilişkileri yeniden geliştirmek, uluslararası 

yalnızlığından kurtulmak için bölgedeki enerji kaynaklarının ihracından ekonomik fayda sağlamaktır.”
8
 

“İranın hali-hazırda kitle imha silahı olan kimyasal silahlara sahip olduğu bilinmektedir. Nükleer silah 

bulunduran/bulundurmayı amaçlayan devletlere yaptırımlar uygulamak “Nükleer Silah kokusu alan” ABD`nin 

mesleği haline gelmiştir. Farklı jeostratejiye sahib ülkelere farklı bahanelerle müdahele eden ABD, İran 

politikasına kendi sinsi tohumlarını sepmekdedir. Uzak coğrafyada olsa da ABD`nin İranla ilgili planları bitmek 

bilmiyor. ABD için İran nükleer kapasiteye sahip olan, terörü destekleyen ve İsrailin varlığına tehdit oluşturan 

bir ülkedir.”
9
 

 

1.1.2. İranın Ulusal Güvenlik Konsepti. 
 

İNP`nin, İranın enerji politikası ile doğrudan bir ilgisi olduğu yönündeki tartışmalar var. İranın siyasi 

pozisyonu açısından İNP, Ulusal Güvenlik Doktrininin bir parçası olarak düşünülmektedir. “İranın Ulusal 

Güvenlik Doktrininin dört hedefi var: İranın anavatan güvenliğini, toprak ve devlet yapısını ve varlığını 

korumak amacını taşıyan bir çerçeveyi geliştirmek. İran anayasasının ve rejimin varlığını korumak. İranın 

savunma kapasitesini artırmak ve geliştirmek. İranın milli çıkarlarının alanını genişletmek ve korumak.”
10

 

“İrana göre ABD diğer bölge ülkeleri tarafından ortak güvenliyin gerçekleşmesinde bir engel 

yaratmaktadır. İrana göre bölgenin güvenliyi yabancı kuvvetler tarafından diyil, Körfez ülkeleri tarafından 

sağalanabilinir.”
11

 “ABD`nin İran konusunda karşılaştığı en önemli zorluklardan biri İNP`nin iç politika ile 

doğrudan ilintili olması ve Nükleer Milliyetçilikin İran milliyetçiliğinin dayanaklarından biri olarak 

görülmesidir.”
12

 “Ahmedinejad, dış politikada ABD ile olan ilişkilerini İNP`ni ilan ederek gerilimli bir noktaya 

taşıdı. Dış politikadaki bu inatçı tutumu, ona bölgedeki Şii oluşumların koruyuculuğuna oynama fırsatını 

sağladı.”
13

 

“BM GK`nin İrana uyguladığı yaptırımlarından sonra, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve eski 

Dışişleri Bakanı Manuçher Muttaki yine de arzulanan istikamette politika değişikliği göstermemektedir. “CIA, 

2000 yılında, MERLIN adlı operasyonla, İranın silahlanma uzmanlarını yanlış yönlendirilerek Tahranın nükleer 

programı sekteye uğratılacaktı. Oysa İran 20 yıldır nükleer silah geliştirmek için uğraşmaktaydı ve nükleer 

çizimlerdeki hataları görebilecek düzeyde bilgi sahibi bilim insanları yetiştirmişti.”
14

 İranlılar, nükleer enerjinin 

barışçıl amaçlarla bütün ülkelerce kullanılabileceğini, ancak hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olamayacağı 

tezini işletmiştir. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ise ABD’nin dünyadaki tek atom suçlusu olduğunun ve 

onun elindeki silah stoklarını azaltmadığının altını çizmiştir. O, kitle imha silahlarının kullanılmasının haram 

olduğunu savunmuş ve ülkesinin nükleer silah yapmayacağı iddialarına inandırıcılık getirmeye çalışmıştır. En 

                                                 
8
 Alıhan Iğdır, “Soğuk Savaş sonrası yeni türk cumhuriyyetleri üzerinde Türkiye – İran rekabeti” (Yüksek 

Lisans Tezi) S.Demirel Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İsparta, 2006, 

s.83. 
9
 Nihat Ali Özcan, “Iran Sorununun Geleceği”, Tepav Ortadoğu Çalışmaları, Haziran, 2006, s.17.  

10
 DEMİR, a.g.e, s.7-8.  

11
 SAJEDI, a.g.e. s.87. 

12
 TC. Bahçeşehir Üniversitesi, “İran Niçin, Nereye?”, Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, 

Istanbul, Haziran, 2009, s.20. 
13

 Ervand Abrahamian, Modern İran Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2009, www.gwu.edu, 

(20.10.2010), s.7. 
14

 James Risen, Savaş Devleti, Mart 2006, http://www.ozetkitap.com, (17.10.2010), s.9. 

http://www.gwu.edu/
http://www.ozetkitap.com/
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önemli tehlike ise, nükleer silahların terör odaklarının eline geçebilmesi tehlikesidir. Örneğin, El-Kaide terör 

örgütünün, atom bombası yapımında kullanılan maddelerden sağlamaya çalıştığı, öteden beri bilinmektedir.”
15

 

 “İranın nükleer alanda ısrarla sürdürdüğü çalışmalarının uluslararası bir çatışma yaratmaması için, 

Türkiyenin barışçıl çabaları, Brezilyanın da konuya ciddi şekilde dahil olmasından sonra, 16 Mayıs 2010 

tarihinde, İran, Türkiye ve Brezilya devlet başkanlarının huzurunda Tahranda üçlü deklarasyon imzalanmıştır.”
16

 

 

1.2  İran Nükleer Programının Tarihsel Gelişimi. 

1.2.1 Nükleer program ne zaman ve neden yaratılmışdır. 

 

“İNP temelleri 1953`de CIA destekli bir darbe ile başbakan Muhammed Musaddıkın görevden alınıp 

iktidara Şah Muhammed Rıza Pehlevinin getirilmesi ile atılmıştır. İNP İranın nükleer enerji elde etmek için 

başlattığını söylediği, ancak başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin nükleer silah üretmek için başladığını iddia 

ettiği projedir. İNP 1950’lerde Barış için Atom programının bir parçası olarak ABD’nin yardımı ile başlatıldı. 

ABD’nin ve Batı Avrupalı hükümetlerin İNP`ye desteği, 1979’da Şah rejimini deviren İslami devrime kadar 

sürdü, devrimden sonra İran hükümeti programı durdurdu. İNP bir dizi araştırma merkezi, uranyum madeni, bir 

nükleer reaktör ve bir uranyum zenginleştirme merkezi içeren uranyum işleme yapılarından oluşmaktadır. İranın 

ilk nükleer santrali Buşehr-I’dir. Nüfus artışı ve yoğun endüstrileşme elektrik ihtiyacının gitdikce artdığından 

hükümet, 2010 itibarıyla bu nedenle nükleer enerji santralleri kurmayı planlamaktadır. Bu çerçevede 1967’de 

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yönetilen Tahran Nükleer Araştırma Merkezi kuruldu.”
17

 

“1979 devrimi sonrasında ise ABD ve İran iki can düşmanı oldular. ABD, İranın bölgede daha fazla 

güçlenmesine izin vermedi. 2002 yılında elde edilen bilgilere dayanarak Natanz ve Araktaki iki gizli nükleer 

tesisi ifşa edilmiştir. Bu açıklamaların ardından ABD, İranı nükleer silah yapmaya teşebbüs etmekle suçlamış ve 

nükleer kriz süreci başlamıştır. Kriz günümüze kadar inişli çıkışlı devam etmiştir. RF ve Çin krizde ABD`ye 

karşı çıkarken, ABD BM`den İrana askeri müdahale de dahil olmak üzere çok sert önlemler çıkartmaya 

çalışmıştır. İran ise çalışmalarının tamamen barışçıl ve enerji amaçlı olduğunu iddia etmektedir. 

Amerikan Milli İstihparat Konseyinin deyerlendirmelerine göre ise İran teknolojik bakımdan silah 

yapmak için yeterli plutoniyum üretmek iktidarında diyil. İran ne kadar İNP`ni barışçıl amaçlarla kullanacağını 

iddia etse de, Tehranın nükleer silah programı belirli endişelere sebep olmaktadır. Böylece de BM Güvenlik 

Konseyi İranın uranyumu zenginleştirmeyi durdurmayı redd etmesine karşılık resmi Tehrana karşı halen 

yaptırımlar uygulamaya devam etmekde. Bütün bu baskılara karşılık da İran uranyumun zengineştirilmesini 

sürdürmektedir. 

İran da şimdilik nükleer silah peşinde olmadığını gösteriyor. Buna ilişkin, 1968`de Nükleer Silahların 

Yayılmaması Anlaşmasını (NPT) imzalamıştır. Ayetullah Ali Homeyinin konuşmalarında İranın nükleer silah 

                                                 
15

 Nüzhet Kandemir, “İran’ın Nükleer Programı ve Güvenlik Politikasına Etkileri”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, 

http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/313/iranin-nukleer-programi-ve-guvenlik-politikasina-etkileri.aspx, 

(15.11.2010).   
16

 Nüzhet Kandemir, “İran Nükleer Alandaki Baskılara Boyun Eğer mi?”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, 

http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/375/iran-nukleer-alandaki-baskilara-boyun-eger-mi.aspx, (15.11.2010). 
17

 Aleksey Arbatrov, Vitalia Naumkin, Uqrozi rejimu nerasprostraneniya yadernoqo orujiya na Blijnem i 

Srednem Vostoke: İran pereyden li yaderniy poroq?, Moskova 2005, s.16. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Darbe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Musadd%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_R%C4%B1za_Pehlevi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bar%C4%B1%C5%9F_i%C3%A7in_Atom&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_reakt%C3%B6r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum_Zenginle%C5%9Ftirme
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bu%C5%9Fehr-I&action=edit&redlink=1
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yapımının yüksek harcama getirdiğini, millete güç sağlamayacığına dair fikirler söylemişdir. İran hükumeti ise 

kendi enerji tüketimi için aşağı kaliteli uranyum üretmek istediyini bildiriyor.”
18

  

 

1.2.2 Nükleer Programı uygulama gereğini öne çeken olgular.  
 

“İran artık 1959`dan bu yana 50 yıla yakın bir sürede kendi nükleeer programını oluşturmaktadır. Şahın 

1990`dan bu yana nükleer enerji reaktörleri yaratmak planı kendi zamanına göre muhteşemdi, ama bu program 

gelecek nükleer silah programının arka kapısı gibi görülmemişdi. İranın silah programı ile ilgili o zamanlar bazı 

şübheler açığa çıkmışdı, ama bu şübheler İran ihtilalı ve İran-Irak savaşı zamanı azaldı. Ayrıca İran resmileri 

nükleer silah programının gelişiminin ve kullanılmasının kendilerinin genel prensiplerine aykırı olduğunu ve 

İranın savunma doktrininde bunun yeri olmadığını söylemektedirler. İran eski başkanı Hatami de böyle silahların 

uygulanması bizim İslam ve ahlaki deyerlerimize zıddır, ama İran elektrik enerji üretimi için nükleer teknolojiyi 

de arka plana atamaz deye bir fikir bildirmişdir.  

 ABD`nin İNP`nin gelişmesi ile bağlı bir takım endişeleri hala devam etmekdedir. İranla nükleer 

işbirliğine uluslararası embargo uygulamasına rağmen İran uraniyumu zenginleştirmek için yardımlar 

almaktadır. İran uraniyumun belli bir miktarını metala çeviriyor ve İran resmileri bunun savunma amaçlarıyla 

yapıldığını beyan etmiş, uranyumu zenginleştirilmesini ihracat için olduğunu bildirese de, sonra bu programın 

araştırma reaktörleri için olduğunu beyan etmişdir.”
19

 

İranlı yetkililerin 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı sırasındaki uluslararası topluma çok az güvenleri var. 

Savaş sırasında, İran daha güçlü bir ülke olduğu için, Saddam Hüseyin İran ordusuna karşı kimyasal silah 

kullandı. Bu silahlar binlerce İranlıyı öldürdü. Uluslararası toplum buna kayıtsız kaldı, Irakı engellemede ve 

İranı korumada çok etkisizdi. İranın nükleer güç istemesinin dört somut sebebi var:  

1. “İran coğrafi bakımdan nükleer devletlerin çeresini kapsadığı bir bölgede. 

2. İsrail ve Hizbullah arasındakı münakaşa ve İranın bu terör örgütünü desteklemesinin geniş sorunlara yol 

açacağından, İranı nükleer bir devletle yüzleşmek zorununda bırakacağı. 

3. İranına göre Şii Nükleer Kapasitesi Sünni Nükleer Kapasitesini sınır dışı etmeli. 

4. İran yurtiçi elektrik ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiye gerek duyuyor.”
20

  

Şöyle ki, son zamanlarda İranda enerji tüketiminde bir artım görülmektedir. İran da bunun için yurtiçi 

enerji problemlerini çözmek nedeniyle nükleer enerjini kullanmak niyetinde. Ama, resmi Vaşinqton da diğer 

tarafdan bunun bir bahane olduğunu iddia etmekdedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 National Intelligence Council, “Iran: Nuclear Intentions and Capabilities”, National Intelligence Estimates, 

2007, s.3. 
19

 Sharon Squassoni, “Iran’s Nuclear Program: Recent Developments”, CRS Report for Congress, Mart, 2004, 

s.4. 
20

 Daniel Brumberg, Jareer Elass, Amy Myers Jaffe and Kenneth B. Medlock, “Iran, Energy and Geopolitics”, 

The Global Energy Market: Comprehensive Strategies to Meet Geopolitical and Financial Risks, The James A. 

Baker III Institute for Public Policy and the Institute of Energy Economics, Mayıs 2008, s.60. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran-Irak_Sava%C5%9F%C4%B1
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II BÖLÜM 

2. İRAN NÜKLEER PROGRAMININ DIŞ FAKTÖRLERİ 

2.1 Nükleer Programa Karşılık Dünya Güçlerinin Tepkisi ve Baskıları.  

 

“Uluslarararası Hukuk İlişkilerinde nükleer ülkeler 1968 yılında imzalanmış Nükleer Silahların 

Yayılmasını Önleme Anlaşmasında gösterilmiş statülerine göre mantıksal olarak Beşlike ve Dörtlüye 

ayrılmaktadır. Birinci qruba, her kese belli olduğu gibi RF, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin dahil olduğu halde, 

ikinci qruba Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kore dahildir.” 
21

 

 

2.1.1 Birleşmiş Milletlerin tepkisi. 
 

“XXI yüzyılda uluslararası güvenlik problemi gitdikce güçlendi. Güvenlik için en büyük tehlike olaraq 

nükleer ve kitle imha silahlarının uygulanması ve yayılması varsayılmaktaydı. İranın nükleer alanda araştırma ve 

uranyum zenginleştirme faaliyetinin, nükleer silahlara sahip olmaya yönelik çalışmalar olduğu endişesi ile BM 

Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve Almanyanın uluslararası düzeyde yaptıkları girişimler bugüne değin arzu 

edilen sonucu vermiş değildir.  

Nükleer silahların yayılması bazı tehlikeleri içerir: Bazı ülkelerin NPT anlaşmasının üyeleri olmasına 

rağmen gizlice ve yasal olmayan şekilde askeri programlarını uygulamak için nükleer silah yapma programları 

üzerinde çalışmaktadırlar ve uzun perspektivlerde nükleer silahların yayılmaması hakda antlaşma bozula bilir. 

Artık, 60 ülkeden fazlası nükleer araştırmalar yapmak için ve elektrik enerjisi üretimi için nükleer reaktörler inşa 

etmektedirler. NPT anlaşması ise artık ilk başlardakı gibi belirli bir engel olmamaktadır. 

2002`de Amerika gizli istihbarat birliklerinden gelen verilere esasen İranı gizlice askeri nükleer program 

geliştirdiyi yönünde suçlamaya başladı ve böylece ABD`nin talebi ile MAGATE İranda bu taleb üzerine 

genişletilmiş teftişler uygulamağa başladı, sonuçda İranın NPT`den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 

yetirmediği aşikar olunmuşdur. Şöyle ki, İran 18 yıldır ki, MAGATE`ye ilan etmeden Kara Piyasa ile nükleer 

planlarını gerçekleştirmek için bazı teknoloji, hammaddeler elde etmiş ve Natanzda uranyum zenginleştirme 

fabrikası tesis etmişdir. 

Artık son zamanlar Global Güçler bu problemi hem ikitaraflı formatde, hem de farklı uluslararası 

forumlarda, mümkün olan bütün düzeylerde müzakere etmişler. Tabii ki, BM ve dünya güçleri de kendiliyinde 

böyle bir davranışlardan ve “Nükleer Klüb”ün yeni üyelerinin ortaya çıkmasından rahatsızlık duymaktadırlar. 

İtiraf etmek gerekir ki, BM`in faaliyetini söz konusu alanda o kadar da verimli bir politika olaraq 

varsayamayız, ama nükleer güvenlik alanında bazı progresiv problemlerin çözümünde de katkısı yokdur 

diyemeyiz. Uluslararası Stratejik İstikrarın güçlenmesinde BM`in Güvenlik Konseyinin beş sürekli ve Nükleer 

Devletler Klübünün aynı beş üyesinin anahtar rolünü oyandığını varsaymak gerek.” 
22

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Aleksey Arbatrov, “Yaderniy tandem kak qarantiya ravnovesiya – Sili i doktrini dvux sverxderjav”, 

Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, http://nvo.ng.ru/forces/2010-09-03/1_tandem.html, (10.11.2010). 
22

 Lidiya Qrişayeva, “OON i problemi yadernoy bezopasnosti”, Obozrevatel, 2008, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13055048, (20.11.2010), s.112 
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2.1.2 ABD`nin tepkisi. 
 

Arazisinde Atom Elektrik Santrali bulunduran istenilen ülke nükleer bomba yapma kapasitesine 

sahiptir. Bu sebebden ABD İNP`ye karşı çıkmakdadır. İNP nedeniyle ABD’nin İrana uyguladığı yaptırımların 

izleri İran ekonomisinde kendini ciddi biçimde göstermektedir. 

ABD, İrana ek yaptırımlar uygulanması konusunda karar alınabilmesi için, uluslararası düzeyde girişim 

başlatmıştır. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, “Türkiye ile Amerika arasında İran konusuna 

yaklaşım bağlamında ciddi farklılıklar bulunduğunu, Türkiyenin, bu konuda, farklı mesajlar verdiğini” 

vurgulamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlunun, İtalyan haftalık haber dergisi L’Espressoya verdiği 

demeçte “Bölgede başkaca yaptırıma gerek yoktur. Bütün bu uluslararası meseleler gibi İran nükleer programı 

ile ilgili konunun da çözümü her şeyden önce ve öncelikli olarak ve sadece diplomasi yoluyla mümkündür. 

Diplomasi yoluyla bu konunun aşılması mümkündür.”
23

 

 “ABD, BM’den çıkacak bir kararı beklemeden, zaten bankalar ve petrol şirketlerinin İranla iş yapmayı 

durdurmalarını içeren uygulamayı başlatmış bulunmaktadır. ABD`ye göre, İranın geçmişteki ve günümüzdeki 

açıklamaları, siyasi amaçlı kandırmacalardan ibarettir.”
24

 

“Rusya ve Kore Cumhuriyyeti ile zorlu konuşmalardan sonra Barack Obama İrana karşı BM`in 

Güvenlik Konseyinde yeni yaptırım paketinin kabul edilmesi yolunda isteklerine ulaşmıştı. Bu yaptırımlar İranı 

uranyumu zenginleştirme işlemlerini durdumaya ve MAGATE`nin kontrolü altına girmeye zorlayacaktı. Hillary 

Clinton ve ADB Savunma Bakanı Robert Geyts yılın başında bildimişlerdi ki, “Eğer İrana karşılık uygulanan 

yaptırımlar arzuolunan sonucu vermezse, o zaman problemin çözümlenmesi için askeri uygulamlar da dahil 

olmakla, bütün mümkün yollara baş vurulacaktır”.  

İranın ABD ile ilişkiler üzere bir uzmanının basına verdiyi bir demeçinde, İran Nükleer Programı 

rejiminin aslında ülkeni “Sanal Nükleer Devlet”e çevirmeyi amaçladığını resmen bildirmişdir. Ama, ABD ve 

onun ilk olarak da onun müttefiki olan İsrail İranın bu niyyeti ile anlaşmaya hazır diyiller.”
25

 

Bu arada, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Nijerya, Lübnan ve Uganda gibi ülkelerin de Çin ile birlikte 

temkinli bir tutum içinde oldukları görülmektedir. Sonuç itibariyle, elinde baskı yapmak için çok da fazla bir 

imkana sahip bulunmadığını gören Amerikan Yönetimi, çok dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde, İran politikasını 

yürütme çabasında sonuna kadar direnecektir. 

 

2.1.3 Avrupanın tepkisi. 
 

İran-AB arasındaki ticari ilişkinin ciddi bir potansiyeli olmasına karşın, İNP ile ilgili tartışmalar, ikili 

ticaret ilişkilerine olumsuz yönde etki etmektedir. Bu yüzden İranın DTÖ’ye üyelik için başvurusu hala cevabsız 

kalmaktadır. 14 Haziran 2008 tarihinde AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana 

başkanlığındaki bir heyet Tahranda İran hükümetine bir teşvik paketi sundu. İran resmilerine göre: “Eğer paket 

uranyum zenginleştirme işlemini askıya almayı içeriyorsa hiçbir şekilde görüşülebilir bir paket değildir.” Paket 

şunları içermekte: İranın sivil bir nükleer program geliştirmesine yardım etmek; Yasal olarak geçerli nükleer 

yakıt kaynağı garantisi; Ticaret kolaylığı ve İranın Batıdan sivil uçak alabilmesi.  

                                                 
23

 TC. Dışişleri Bakanlığı, “Sayın Bakanımız'ın, Brezilya Dışişleri Bakanı Amorim ve İran Dışişleri Bakanı 

Muttaki ile Çalışma Yemeği Sonrası Gerçekleştirdiği Basın Toplantısı”, http://www.mfa.gov.tr, (10.10.2010). 
24

 ÖZCAN, a.g.e. s.15. 
25

 Jak Levek, “Manevri-vokrug-Irana”, Rossiya v Globalnoy Politike, 

http://www.globalaffairs.ru/number/Manevry-vokrug-Irana-14968, (15.10.2010). 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/2008
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“Bütün bunlarla beraber, İran kendisinin Qum şehri yakınlığında yeni gaz istasyonunu inşa etmiş ve 

Uluslararası Atom Enerji Ajanlığına yazdığı mektublarda bu istasyonla bağlı bazı detalleri iletmişdir. Ama, 

Ajanlığın ABD, İngiltere ve Fransa hükumetlerinden aldığı ortak resmi mektubda her üç devletin istihparat 

hizmetlerinin gözlemlerine göre İranın bu istasyonun asl amaçlarını gizli sakladığını, burada uranyumun 

zengileştirme çabalarını devam etdirdiyini belirtmişlerdi. İran ise bu istasyonu barışçıl amaçlarla kullandığını 

iddia etmişdir ve üç ülkenin yazdığı mektubda da konuya ilişkin hiç bir delilin olmadığını söylemiştir.”
26

 

“İngiltere, Fransa ve Almanya İran piyasasının istikrarlığına karşı belli bir ilgileri vardı ve İran 

hükumeti Fransa ile uranyumun zenginletirilmesi için fabrikaların alınması ve nükleer enerjinin yeniden 

işlenilmesi ile bağlı bazı aktiv konuşmalar yapmaktaydı. 2004`de Kasım ayında İran yetkilileri ile Paris 

görüşmesi sonuçunda avrupalı yekililer nihai bir anlaşmaya vardılar. Böylece bu anlaşmanın sonucunda 

avrupalılar İrana uranyumun zenginleştirilmesi ile bağlı işlerini dondurmasını teklif etdi. Bunun karşlığında 

Avrupalı Üçlü İrana onun ekonomik ve politik izolyasyonlardan çıkarılması için işlemlere başlamalarına dair bir 

söz verdiler. Buna karşılık da İran kendi uranyum zenginleştirme faaliyyetlerini durdurdu. 2005`in ağustosunda 

ise İrandakı seçimlerde Ahmedinejadın zaferinden sonra durum gitdikce alevlenmeye başladı. Avrupalılar 

tarafından teklif edilmiş İşbirliği Paketi İran tarafından redd edildi, bu da Avrupalı Üçlüye karşı bir hakaret idi, 

böylece konuşmalar iflasa uğradı. İrana göre nükleer silah sahipliği kendisinin dış politika teşebbüslerini 

güçlendirmek için farklı bir vasıta idi.”
27

 “İNP`nin gerçekleştirilmesi için İran karşısında buluna diyer bir 

problem ise bu alanda uzmanların olmaması idi. Gelecek İran Nükleer uzmanlarının hazırlanmasında ABD, 

Fransa, Almanya, İngilterenin rolü büyüktür. Batıda uzman olan İranlı siviller ise İslam İhtilalinden sonra artık 

kendi vatanlarına dönmediler.” 
28

 

 

2.1.4 Rusyanın tepkisi. 
 

“Bu problem RF gibi nükleer ülkesine büyük sorumluluklar üstelemektedir. BM GK`nin ona verdiyi 

daimi üyelik statusu ile önemli siyasi kararların verilmesine etkide buluna bilir ve bir nükleer güç olmakla bu 

olaylara tepkisiz kalamaz. Moskova Anlaşması nükleer silahların üzerinde yönetim için esas anlaşmalardan 

biridir. Bugün RF`nin dünyadakı rolü gitdikçe güçlenmiş ve nükleer güvenliye karşı kendi konumunu 

bildirmektedir. Nükleer silahların yayılmaması alanında RF bir çok ülkelere Atom Elektrik Santrallerinin 

yaratılmasına yardım ederek barışçıl atom meseleleri ile bağlı işbirliği yapmaktadır. 70`lerin evvelinde SSCB 

tamamile nükleer teknolojinin ihracatını yasaklamayı teklif etdi, ama ABD jeopolitik ve ticari fikirleri yüzünden 

bu teklifi redd etdi. 1993`de RF rehberliyi ABD`ye İranın nükleer teşebbüsleri ile ilgili birlikte analiz yapmak 

üzere müracaatda bulundu, ama ABD buna itiraz etdi. 

RF eski devlet başkanı V.V.Putin beyan etmişdi ki, nükleer silahların yayılmaması problemi dünya 

nükleer enerji alanında uranyumun va plutonyumun zenginleştirilmesinden vaz geçmekle çözümlene bilir. 

Nükleer enerji alanında uranyumun ve plutonyumun olmaması etkin bir yoldur ve Rusya bunu nükleer alanda en 

perspektivli bir istikamet olduğunu bildirdi. 

                                                 
26

 Paul K. Kerr, “Iran’s Nuclear Program: Status”, Congressional Research Service, 2009, s.1. 
27

 “İranskiy Yaderniy Krizis”, Çentr po izuçeniyu problem razorujeniya energetiki i ekologii pri MFTİ, 2006, 

s.16. 
28

 Sevak Saruxanyan, “Yadernaya programma İrana i rossiysko-iranskie otnoşenie; yadernaya programma 

İrana: evolyuçiya razvitiya”, Fond Horabank, s.13. 
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Amerikanın Pittsburgh kentinde G-20’ler Toplantısında bir araya gelen B.Obama ve D.Medvedev, 

yaptıkları yeni anlaşma ile nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya yaratmak ve böylece küresel barış ve 

güvenliğe katkıda bulunmak arzu ve taahhütlerini gerçekleştirmeyi hedeflemekteydiler. Yeni anlaşmayla Rus ve 

Amerikan nükleer silah başlık yığınakları denetime açık bir tarzda sınırlanmış olacak, kurulan denetim ve 

doğrulama mekanizmaları sayesinde, karşılıklı güven ve anlayış havası sağlanacaktır. ABD ile RF arasındaki bu 

yakınlaşmanın Çin ile ABD arasında son zamanlarda baş gösteren gerginliklerin ortadan kaldırılabilmesi için 

fayda sağladığı görülmektedir. Rusyanın İrana karşı tutumunda ise her zaman farklı bir yumşaklık sezilmektedir. 

Böylece Moskova mümkün oldukca İrana karşı baskıları azaltmağa çalışıyordu.”
29

 

 

2.1.5 Arap ülkelerinin tepkisi. 
 

“Devrim sonrası İranın bölgedeki nüfuzunu artırma gayretleri genel olarak Arap aleminin tepkisini 

çekmiştir. İran-Irak savaşı sırasında Suriye ve Yemen dışında Arap ülkelerinin çoğunun Irakı desteklemesi, 

İranın Arap komşuları ile ilişkilerini olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Arap ülkeleri ile İran arasındaki 

ilişkiler ancak 1990’lı yıllarda Haşimi Rafsanjaninin ve 1997 yılında Muhammed Hateminin pragmatik dış 

politikası ile yumuşamıştır. Fakat, 2003 yılında Irakın işgalinden sonra İranın bölgedeki gücünün artması ve 

2005 yılında Mahmud Ahmedinejadın İran Cumhurbaşkanı olması ve dış politikada radikal bir tutum alması 

Arap liderlerinin İrana yönelik kaygılarının artmasına neden olmuştur. İranın Arap dünyasındaki müttefikleri 

İNP`ni desteklerken, İranın bölgesel etkisinin artmasından rahatsız olan ülkeler İNP`ye oldukça temkinli 

yaklaşmaktadır.  

“Ürdün, İranın bölgedeki etkisini daha fazla artırmasını beklendiği için nükleer silah yapmasından ve 

bölgenin daha da istikrarsızlaşmasından endişelenmektedir. Bu nedenle Ürdün resmi açıklamalarında İranın 

barışçıl nükleer enerji kullanma hakkı belirtilmekte, sorunun diplomatik yollardan çözümü desteklenmekte, güç 

kullanılmasına sıcak bakmamaktadır.  

İranın bölgede ilişkilerinin geleneksel olarak sorunlu olduğu ülkelerden birisi de Mısırdır. Birisi 

Amerikan müttefiki diğeri Amerikan karşıtı olan bu iki ülkenin Filistin meselesine bakıştaki konumlarının farklı 

olması, onları aynı zamanda bölgesel rakip haline getirmektedir. İranın Hamas ve Hizbullaha destek vermesi, 

Mısırın ise İsraili tanıyarak Filistin sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulunması politikası iki ülkeyi karşı 

karşıya getirmektedir. Bütün ülkelerin NPT çerçevesinde barışçı nükleer enerji kullanma hakkını desteklediğini 

belirten Mısır, İranın NPT çerçevesinde UAEA’ya karşı sorumluluklarını yerine getirmesini istemektedir. Mısır, 

İranın nükleer silah geliştirmesini önlemeye dönük uluslararası girişimleri destekleyeceğini ilan etmiş ancak 

sorunun çözümü için güç kullanılmasına karşı olduğunu bildirmiştir. 

Saddam Hüseyin yönetimi döneminde İran için en ciddi tehdit olan Irak, işgalin ardından İran için tehdit 

olmaktan çıkmıştır. Bu yüzden Iraklı liderler pragmatik davranmakta ve İNP ile ilgili konuşmaktan 

kaçınmaktadır. İNP S.Arabistanı oldukça tedirgin etmektedir. İslam dünyasında liderlik iddiası olan her iki ülke 

aynı zamanda Basra Körfezinde kendi üstünlüklerini kurma gayesi gütmektedir. Fakat, Suudi yetkililer İran 

sorununun çözümü için güç kullanmaya karşı olduklarını belirtmiş. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Körfezde 

İran ile ticari ilişkileri en yoğun olan ülke olmasına karşın İNP`den en çok kaygılanan ülkelerden birisidir.  

İrandan tehdit algılayan diğer bir ülke Bahreyndir. İran 1970’lerde Bahreynde hak iddia ederek İran 

toprağı olduğunu ileri sürmüştü ve bu Bahreyni oldukça tedirgin etmektedir. Bahreyni rahatsız eden ikinci husus 

                                                 
29
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bu ülkedeki Şii çoğunluktur (1980 isyanına göre). Bahreyn yaptığı açıklamalarda uluslararası hukuk 

çerçevesinde barışçı nükleer teknoloji kullanmanın İranın hakkı olduğunu söylemiştir.  

İranın revizyonist dış politikası ve Şiiler üzerindeki etkisi, ABD ile iyi ilişkiler içerisinde olan, 

statükocu, geleneksel yönetimlerin hakim olduğu Körfez ülkelerini rahatsız etmekte ve İNP`ni Körfezin 

güvenliği için bir tehdit olarak görmektedirler.  

Katar ve Umman ise geleneksel olarak İran ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Buna karşılık 

S.Arabistan ve BAE, İranın bölgedeki politikasına karşı daha sert bir tavır almışlardır. Kuveytin de İran 

politikası net değildir. Kuveyt ve BAE Güvenlik Konseyi kararlarına uyacağını ilan ederken Katar, bu kararların 

sonuç vermeyeceğini iddia etmiştir. Arap liderler İrana yönelik Batı baskısını, ya da Amerikan/İsrail saldırısını 

destekliyor görüntüsü vermemek için İran ile ilgili açıklamalarında olukça temkinli davranmaktadır.” 
30

 

 

 

Sonuç 
 

Tarihi tecrübe gösteriyor ki, bütün devletlerin (RF, Brezilya, GAC, Pakistan) nükleer güc yaratmak 

isteyi ilk olaraq askeri amaçlardan doğuyor. Bugün İranın nükleer silah elde etme çabaları bilinmektedir. Artık 

dünya bu problemlere aldırmama noktasına kadar gelip çıkmışdır.  

Dünyada artık dokuz nükleer ülkesi var olmaktadır. Bunlardan beşi ise BM`in GK`nin daimi üyesi olan 

ABD, RF, Fransa, İngiltere ve Çindir. Bundan başka daha üç de-facto nükleer devlet (Hindistan, İsrail ve 

Pakistan) mevcutdur. Onlardan ikisi, yani Hindistan ve Pakistan nükleer deneyler yapmaktadırlar. İsrayıl de aynı 

zamanda nükleer silaha da sahiptir. Diyer bir soru ise nükleer silaha sahip ülkelerin sayısı gelecekte artacakmı.  

İtiraf etmek gerekir ki, bir çoklarının fikrine göre nükleer enerji sivil amaçlarla kullanılmak itibarile 

enerji alanının esas kaynaklarından biri gibi düşünülüyor ve belki gelecekde de diyer yakıt türlerine de 

bağımlılığı azalta bilir. Sivil amaçlı atom sanayisi en esas perspektivlerden biri gibi görülüyor. Artık, İran 

kendisi doğal uranyum üretmekde ve kendisi onun zenginleştirilmesi üzerinde çalışıyor.  

ABD yönetimi, İran İslam Cumhuriyetini bölgesel çıkarları bakımından en büyük tehdit olarak 

gördüğünü açıkça ilan etmiştir. ABD’nin açıklamalarına göre İran: terörizme destek vermekte, otoriter 

yönetimiyle halkına baskı yapmakta, Kitle İmha Silahlarına sahip olmaya çalışmakta ve bölgesel istikrarı 

bozarak İsraile tehdit oluşturmaktadır. 

İran ise bölgede ABD/İsrailin varlığının kendi ulusal güvenliklerini tehlikeye düşürdüğünü ve dış 

dünyadan İranı izole etmeye çalıştıklarını düşünmektedir. Bu da İranın kendini korumak için silahlanmaya 

yöneltmektedir. Fakat ABD`nin bu bölgede olması İranın eski düşmanı Saddamın devrilmesine, Iraktakı 

etkisinin artmasını, Afganistanda Taliban kaynaklı terörün de kesilmesini sağlamıştır. Bu açıdan İranın bölgede 

eli daha da güçlenmiştir. Ama, İranın politikası ABD çıkarlarına ters geldiği için iki devlet arasında sorunlar 

çıkmaktadır. 

Bu süreçte İranın varsa nükleer silahları bunları beyan etmeli ve sonuçlarında gelecek bazı yaptırımlara 

razı olmalıdır. Fakat İranın elinde olan mevcut silahların daha artmasının engellenmesine izin verilmesi ve de 

elindeki silahların daha öncede diğer devletlerin yaptığı gibi kademeli olarak azaltılması gerekmektedir. İranın 

bu sorunu masada çözmesi şarttır. 
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İranın nükleer silaha sahip olması dolaylı yönden desteklediği Hamas, Hizbullah ve diğer terör 

örgütlerinin ellerini güçlendirmektedir. Bu faktör endişe uyandırıcıdır. Türkiye de bu konuda önem arz 

etmektedir. Yakın bir komşusunda nükleer bir silahın bulunması Türkiyenin Ortadoğuda rahat hareket etmesini 

engellediği gibi, bölgede bağımlı politikalar yürütmek zorunda kalabilir.   

Her ülke tabii ki nükleer enerjiye sahip olabilir. Kendi enerji güvenliyi için endişelenen istenilen ülke 

bu alanda hukuka sahib olmakla beraber, aynı zamanda kendi nükleer enerjisini geliştirme yükümlülüklerine 

sahiptir. Burada yalnız bir şart aranmaktadır. O şart nükleer enerjini barışçıl amaçlar için kullanmak gereğidir. 

Bu amaçtan sapıldığı anda durumlar kötüye gidebilir. 

İranın nükleer programın uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenmesi ve kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak, İranın bölgede herhangi bir çatışma ortamına sebep vermeden kontrol altına 

alınması gerekmektedir. Eğer bu yapılamazsa bölge daha büyük çatışmaların yaşandığı bir alan haline gelebilir. 
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