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ÖZET 

Bu akademik bildiride; Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına göre aynı 

zamanda BM Güvenlik Konseyi olan beş devletin stratejik güvenlik belgelerindeki nükleer 

tehdit algısı analiz edilmiştir. Hem nükleer güç olup hem de nükleer silahların yayılmasını 

tehdit olarak belirtmek bir güvenlik ikilemini oluşturmaktadır. Nükleer Silahların Yayılması 

Anlaşmasına göre sadece ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa nükleer güce sahip devletler 

olarak tanımlanırken, mevcut durumda Hindistan ve Pakistan’ın güvenlik ikilemi kapsamında, 

İsrail ve Kuzey Kore’nin ise güç dengesi kapsamında nükleer güce sahip olmaları ve de 

İran’ın nükleer güce ulaşma gayretlerinin de bazı analiz edilen bazı stratejik güvenlik 

dokümanlarında tehdit algısı içinde olması söz konusu anlaşmanın etkin olmadığı sonucunu 

doğurmaktadır. 20’inci yüzyılda tehditlerin başında nükleer silahlar bulunmakta iken, 21’inci 

yüzyılın başında terörizm ile teröristlerin nükleer silaha erişimi ve küresel iklim değişikliği 

konuları öne çıkmıştır. Hem neorealistler hem de neoliberaller için devletler arasında uzlaşma 

imkânı her zaman bulunmaktadır. Kullanılmayan nükleer silahlar için milyarlarca dolar israf 

edilirken, milyonlar açlıkla mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu çalışmada her realist 

güvenlik ikilemi konsepti, hem de işbirliğinin zorluğuna karşın kazancının da daha büyük 

olacağı ‘geyik avı’ konsepti birlikte ele alınmıştır. Analiz edilen beş ülkenin güvenlik 

belgelerinde nükleer tehditler ile bunun yayılmasının önlenmesi gerektiği belirtilmekle 

birlikte yapıcı işbirliği ifadeleri de yer almaktadır. Bu nedenle öncelikle nükleer silahlardan 

bütün dünyanın kurtulması bu tehdidin elbirliğiyle ortadan kaldırılması açısından örnek bir 

uygulama olacaktır. Bu konuda oyun teorisi geyik avı uygulaması faydalı bir yol haritası 

oluşturacaktır. Nükleer silahlardan arınmadan tasarruf edilecek yaklaşık 100 milyar ABD 

Doları BM Sürdürebilir Kalkınma Amaçları için gelişmiş ülkelerin taahhüt ettikleri yıllık 100 

milyar ABD Dolarını tek başına karşılayabilecek güçtedir. Bu nedenle BM’nin bu konuyu da 

gündemine alması uluslararası işbirliği ve güvenliğine büyük katkı sağlayacaktır. 
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1. GIRIŞ 

ABD tarafından Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası kullanılmasından sonra güvenlik 

ikilemi kapsamında harbin en son teknoloji silahı nükleer güç olmadan yürütülemeyeceğini 

anlayan devletlerden; Sovyetler Birliği 1949 yılında, İngiltere 1952 yılında, Fransa 1960 

yılında, Çin 1964 yılında, Hindistan 1974 yılında, Pakistan 1998 yılında, Kuzey Kore 2006 

yılında nükleer güç ligine girmişlerdir. İsrail'in ise kesin tarihi bilinmemesine rağmen, nükleer 

güç yeteneğine kavuştuğu çeşitli kaynaklarda yer almıştır.  

Bu akademik bildiride; Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına1 göre aynı 

zamanda BM Güvenlik Konseyi olan beş devletin stratejik güvenlik belgelerindeki nükleer 

tehdit algısı analiz edilmiştir. Hem nükleer güç olup hem de nükleer silahların yayılmasını 

tehdit olarak belirtmek bir güvenlik ikilemini oluşturmaktadır. Bu ikilem, Prof. Stephen 

Walt’un tehdit dengesi fonksiyonundaki algılanan tehdit kavramına benzer şekilde olgulardan 

ziyade duygusal ve sübjektif bir mahiyettedir. Ve tehdit algısına göre devletler kendi güvenlik 

politikalarını ve ittifaklarını şekillendirmektedir. Örneğin nükleer güç olan İngiltere ve 

Fransa, ABD için tehdit olarak algılanmamasına rağmen, diğer nükleer güçler olan Çin, Rusya 

Federasyonu ve Kuzey Kore tehdit olarak algılanmaktadır. 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons -NPT)2 nükleer savaş tehdidi/riski ile nükleer silahların yayılmasının 

önlenmesinde önemli bir belgedir. Belgeye göre devletler nükleer silaha sahip devletler ve 

nükleer silaha sahip olmayan devletler olarak iki ana kategoriye ayrılmıştır. Bu kapsamda 

ABD, Sovyetler Birliği (sonrasında Rusya Federasyonu), Çin, İngiltere ve Fransa nükleer 

silaha sahip devletler olarak tanımlanmıştır. Günümüzde Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey 

Kore’nin de nükleer silahlara sahip olması nedeniyle anlaşmanın bir yaptırım gücü olmadığı 

sonucuna da varabilir. Ayrıca, ABD’nin stratejik güvenlik belgelerinde İran’ın nükleer silaha 

ulaşma gayretleri de tehditler araında belirtilmektedir. Konu salt nükleer silaha sahip 

olmaktan ziyade göreceli tehdit algısından da kaynaklanmaktadır. Anlaşmanın VI’ncı 

Maddesinde ise anlaşmaya taraf bütün devletlerin tam nükleer silahsızlanma için 

müzakarelerde bulunmasına yönelik bir vizyona da yer verilmiştir.3  

 
1 “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)” son güncelleme, 27 Temmuz 2022. 
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text 
2A.e. 
3A.e. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text


BM Güvenlik Konseyi üyesi beş nükleer güç tarihte ilk defa bu yılın başında 03 Ocak 

2022’de “Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races,” başlıklı bir bildiri 

yayımlamıştır.4 Bildiride nükleer savaşın hiçbir zaman yaşanmaması çünkü kazanılamayacağı 

teyit edilmiştir.5 Ayrıca, sahip olunan nükleer silahların diğer devletleri hedef almadığı da 

belirtilmiştir.6 Söz konusu bildiri sonrası Rusya-Ukrayna Savaşında Rusya’nın nükleer güç 

kullanımına yönelik açıklamaları konunun stratejik önemini teyit etmektedir.  Bu çalışmada 

nükleer güç olan devletlerin seçilmiş strateji belgelerindeki nükleer tehdit tanımlamaları ile 

nükleer silahsızlanmaya yönelik ifadeleri analiz edilmiştir. 

Bu sorun o kadar ciddi bir hâl aldı ki; Rusya, Batı bloğunun Ukrayna’ya nükleer silah vermesi 

durumunda Avrupa’nın yok olacağı ikazında bulundu.7 Nükleer silahlardan arındırılmış bir 

dünya uluslararası ilişkilerin ve devletlerin stratejik öncelikler arasında bir kez daha yerini 

aldı. 

Nükleer silahlardan arınma hedefli uluslararası yerel yönetimler inisiyatifi olan ‘Mayors for 

Peace’, 19-20 Ekim 2022’de Hiroşima’da toplanmıştır. Toplantı sonrası yayımlanan 

bildirgede; Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle nükleer silahların kullanılması ihtimalinin en üst 

seviyede olduğuna dikkat çekilmiş ve nükleer silahlardan arınmış barışçıl bir dünya için 

inisiyatifler geliştirme çağrısında bulunulmuştur.8  

OECD’ye göre; olağanüstü on yıl çoğu ülkelerdeki eşitsizliği genişletmiş ve sosyal 

bütünleşmeyi tehdit etmektedir.9 NATO tarafından yayımlanan 2022 yılı Madrid Zirvesinde 

iklim değişikliğinin tehdit çarpanı olduğu belirtilerek, NATO’nun güvenliğine derin etkileri 

olan günümüzün tanımlanmış bir sorunu olduğu açıklandı.10 NATO’nun, NATO 2030 Vizyon 

Belgesinde yer alan dokuz öneriden yedincisi iklim değişikliğine karşı uyum ve mücadeledir. 

 
4 “Joint Statement of the Leaders of the Five Nuclear-Weapon States on Preventing Nuclear War and 

Avoiding Arms Races,”, son güncelleme, 27 Temmuz 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-

room/statements-releases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-war-and-avoiding-

arms-races/ 
5 A.e. 
6 A.e. 
7 “Russia Warns Europe Would 'Disappear' if West Gives Nuclear Weapons to Ukraine”, son güncelleme 26 
Temmuz 2022, https://www.newsweek.com/russia-threatens-nuclear-hit-poland-rest-europe-1715088 
8 “Announcement of the 10th General Conference of Mayors for Peace”, son güncelleme, 24 Ekim 2022, 
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/ 
9 “Social Cohesion”, son güncelleme, 29 Ekim 2022, 

https://www.oecd.org/dev/inclusive-societies-development/social-cohesion.htm 

10“Madrid Summit Declaration”, son güncelleme, 24 Ekim 2022, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-war-and-avoiding-arms-races/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-war-and-avoiding-arms-races/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-war-and-avoiding-arms-races/
https://www.newsweek.com/russia-threatens-nuclear-hit-poland-rest-europe-1715088
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/
https://www.oecd.org/dev/inclusive-societies-development/social-cohesion.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm


Söz konusu belgede; NATO liderlerinin, lider bir uluslararası organizasyon olan NATO’nun 

iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini anlamak ve adaptasyonu amacıyla yeni bir NATO 

Eylem Planını imzaladıkları belirtildi.11 

Yukarıdaki farklı seviyelerdeki açıklamalar ve çabalar; hem merkezi, hem mahalli idarelerin 

hem de askeri ittifakların global güvenlik sorunlarında ortak hareket etmeye mecbur 

kaldıklarının işaretleri olarak değerlendirilebilir. Söz konusu bu örnekler sorunların bütüncül 

ele alınarak verilerin hem rasyonel hem de operatif sanatsal olarak ele alınmasının 

göstergeleridir.  

Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasındaki tek nükleer güç olmasına rağmen, nükleer 

silahlarını yok ederek radikal ve örnek bir karar almıştır. Soğuk Savaşın sona ermesiyle 

Fransa karadan karaya nükleer silahlarını imha etmiştir.  Ancak, bu çabaların bütün ülke ve 

nükleer silahları kapsaması dünyayı ve özellikle sivilleri nükleer savaş tehdidinden korumuş 

olacaktır. 

2. TEORİ 

Bu çalışmada her realist güvenlik ikilemi konsepti hem de işbirliğinin zorluğuna karşın 

kazancının da daha büyük olacağı ‘geyik avı’ oyum teorisi birlikte ele alınmıştır. Hem neo-

realistler hem de neo-liberaller için devletler arasında uzlaşma imkânı her zaman 

bulunmaktadır.  Geyik avı oyun teorisine göre bütün resmi görerek toplam kazanç en üst 

seviyede gerçekleşebilmektedir. Bunun için koordinasyon ve güven ikilemi ile güvenlik 

ikilemini eş zamanlı yürütmek büyük önem taşımaktadır. 

Sert gücün en önemli enstrümanı olan askeri gücün kullanımı en son çare olarak oldukça 

dikkatli kullanılmayı gerektirmesinin yanında sürdürülebilir de olmamaktadır. Ayrıca stratejik 

caydırılık kapsamındaki başta nükleer silahların kullanılmasını hedefleyen nükleer güçlerin 

muhafazası dâhi batık maliyet kapsamında oldukça yüksek kaynak israfına neden olmaktadır. 

Uluslararası ilişkiler teorilerine göre realistler sert güce odaklanırken, neoliberal 

kurumsalcılar yumuşak güce dikkat çekmişlerdir. Akıllı güç ise hem sert hem de yumuşak 

gücün birlikte kullanılmasını kapsayan daha geniş bir çözüm kümesine sahiptir. 

Küreselleşen dünya aslında tehdit ve sorunların olarak küresel olarak ifade edilmesi sonucunu 

da beraberinde getirdi. Küreselleşme ile birlikte tehdit ve risklerin de küresel bir karaktere 

bürünmesi, özellikle 21’inci yüzyılda ideoloji, inanç ve her türlü farklılıkların bir kenara 

 
11“NATO 2030”, son güncelleme, 02 Kasım 2022, 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/2106-factsheet-nato2030-en.pdf 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/2106-factsheet-nato2030-en.pdf


bırakılarak birlikte çözüme ulaşılmasını ve dolayısıyla geyik avı oyun teorisini gerekli 

kılmaktadır. Ortak kazancın daha büyük olacağı ‘geyik avı’ oyum teorisi bu kapsamda 

konunun anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Teorinin kaynağında Rousseau’nun ‘Discourse 

on Inequality’ eserindeki alıntılar bulunmaktadır. Geyik avı oyun teorisine göre bütün resmi 

görerek toplam kazanç en üst seviyede gerçekleşebilmektedir.  

Uluslararası ilişkilerde realizmin üzerinde durduğu temel kavramlar arasında güç dengesi ve  

tehdit dengesi kavramları da bulunmaktadır. Realistlere göre devletler daha üstün güce karşı 

iç veya dış dengelemeye giderler. Waltz’a göre fazla güç diğer devletleri de silahlarını 

artırmaya ve üstün güce karşı gayretlerini birleştirmeye yöneltir.12 Prof. Stephen Walt ise 

devletlerin üstün güce karşı değil de tehdide göre dengelemeye gittiklerini iddia eden tehdit 

dengesi kavramını literature kazandırdı.13 Bu kapsamda örneğin nükleer bir güç olan ABD, 

diğer nükleer güçler olan İngiltere ve Fransa’yı tehdit olarak görmezken; Çin, Rusya, İran ve 

Kuzey Kore’ye karşı aynı dostane düşünceleri paylaşmamaktadır. Yine güvenlik ikilemi 

realizmin konseptleri arasındadır. Nükleer silahlanma yarışı ve bu kâbiliyetin idamesi için 

sarfedilen kaynaklar kapsamında ABD’nin nükleer silah kâbiliyetine erişmesi diğer ülkeleri 

de güvenlik kaygıları ile bu yola kanalize etmiştir. Randall Schweller ise devletlerin ne güce 

ne tehdide karşı dengelemekten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda politikalar izlediğinden 

bahsetmektedir.14 Geyik avı oyun teorisine göre, ülkelerin kendi çıkarları tavşana 

benzetilebilir ve mevcut uluslararası konjonktürde bu varsayımın da tam olarak geçerli 

olmadığını ifade edebiliriz. Neoliberal kurumsalcılar ise kurumların önemine dikkat çekerek 

ve işbirliğine yönelik kurumların önemine vurgu yapmışlardır. 20’inci yüzyılda tehditlerin 

başında nükleer silahlar bulunmakta iken, 21’inci yüzyılın başında terörizm ile teröristlerin 

nükleer silaha erişimi ve küresel iklim değişikliği konuları öne çıkmıştır. Hem neorealistler 

hem de neoliberaller için devletler arasında uzlaşma imkânı her zaman bulunmaktadır. 

Kullanılmayan nükleer silahlar için milyarlarca dolar israf edilirken, milyonlar açlıkla 

mücadele etmek durumunda kalmaktadır. SIPRI’ye göre; nükleer devletler nükleer 

cephanelerini modernize etmek istediklerinde masrafların daha da artacağı tahmin 

edilmektedir.15  

 
12 Kenneth N. Waltz, "The Origins of War in Neorealist Theory," Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 
4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), s. 615-628. 
13 Stephen M. Walt. “Alliance Formation and the Balance of World Power.” International Security 9, no. 4 
(1985): 3–43. https://doi.org/10.2307/2538540. 
14 Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," International Security, 
Vol. 19, No. 1 (Summer 1994), s. 72-107. 
15 “Global nuclear arsenals are expected to grow as states continue to modernize–New SIPRI Yearbook out 
now”, son güncelleme, 26 Temmuz 2022, 



3. NÜKLEER GÜÇLER VE MALİYETİ 

Dünyadaki nükleer güçler ile sahip oldukları nükleer kapasite Tablo-1 de sunulmuştur. 

Tablo 1. Dünya Nükleer Güçleri (Ocak 2022) 

Devlet Konuşlu Savaş Başlığı Depodaki Savaş Başlığı Toplam 

ABD 1744 1964 3708 

Rusya  1588 2889 4477 

İngiltere 120 60 180 

Fransa 280 10 290 

Çin  350 350 

Hindistan  160 160 

Pakistan   165 165 

İsrail  90 90 

Kuzey Kore  20 20 

Toplam 3732 5708 9440 

Kaynak: SIPRI Yearbook 202216 

Tablo 2. Nükleer Güç Yetenekli Devletlerin Nükleer Harcamaları 

Devlet Harcama (milyar USD) 

ABD 44.2 

Çin 11.7 

Rusya 8.6 

İngiltere 6.8 

Fransa 5.9 

Hindistan 2.3 

İsrail 1.2 

Pakistan 1.1 

Kuzey Kore 0.642 

 
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-
modernize-new-sipri-yearbook-out-
now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260. 
16 “Global nuclear arsenals are expected to grow as states continue to modernize–New SIPRI Yearbook out 
now”, son güncelleme, 22 Ekim 2022 
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-
modernize-new-sipri-yearbook-out-
now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260 

https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now#:~:text=SIPRI%20estimates%20that%20the%20total,stockpile%20from%20225%20to%20260


2021 Toplam 82.4 

Kaynak: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Report17  

Tablo 1 ve Tablo 2 birlikte analiz edildiğinde; devletlerin sahip oldukları nükleer silahların 

miktarı ile bunların harcamalarının aynı oranda olmadığı görülmektedir. Örneğin Rusya’nın 

toplam nükleer stoğu 4477 iken, nükleer harcamaları 8.6 milyar USD’dır. Yıllık maliyetlerin 

dışında 10 yıllık bir zaman dilimindeki harcamalardan bahsetmek gerekir ise, örneğin ABD 

Kongresi Bütçe Ofisi tarafından ABD’nin 2021-2030 yılları arasındaki nükleer 

harcamalarının 634 milyar USD olacağı tahmin edilmiştir.18 Tablo 2’ye göre; nükleer 

harcamaları en yüksek  iki ülke olan ABD ve Çin’in stratejik güvenlik belgelerini analiz 

ettiğimizde ise; ABD’nin nükleer silahların varoluşsal tehdit olarak algılandığı uluslararası 

sisteme yeniden angaje olduğu ifadelerine karşın19,  Çin’in ise Beyaz Kitabında pragmatik bir 

çözüm olarak nükleer silahların imhasını ve tamamen yasaklanmasını istediği20 belirtilmiştir. 

BM Konseyi üyesi ülkelerden Çin’in nükleer silahsızlanmaya olumlu yaklaşımını not edersek, 

geriye NATO’nun üç nükleer gücü olan ABD, İngiltere ve Fransa ile Rusya kalmaktadır. 

Nükleer silah kullanılması ihtimallerinin konuşulduğu Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte gıda 

temel fiyatlarının azaltılması kapsamındaki Tahıl Koridoru Anlaşmasından da cesaret 

alınarak, nükleer silahların yok edilmesinin dolaylı olarak da olsa Rusya-Ukrayna Savaşının 

sona ermesine de olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

4. STRATEJI BELGELERINDE NÜKLEER TEHDIT/RISK 

Strateji belgelerinde özellikle ABD’nin milli güvenlik dokümanları önemli bir yer 

tutmaktadır. Amerikan Başkanları tarafından genellikle seçildikleri zaman 4 yıllık bir dönemi 

kapsayan Milli Güvenlik Strateji belgeleri analiz edilmiştir. Fransa’nın ise beyaz kitapları 

incelenmiştir. Çin, Rusya ve NATO üyesi İngiltere’nin de konuya yönelik dokümanların 

analiz edilmiştir. 

4.1. ABD 

 
17 “Squandered: 2021 Global Nuclear Weapons Spending”, son güncelleme, 26 Temmuz 2022, 
https://www.icanw.org/squandered_2021_global_nuclear_weapons_spending_report 
18 “Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2021 to 2030”, son güncelleme, 22 Ekim 2022, 
https://www.cbo.gov/publication/57130 
19 “Interim National Security Strategic Guidance”, son güncelleme 29 Ekim 2022, 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf 
20 “Full Text: China’s National Defense in the New Era”, son güncelleme, 24 Temmuz 2019 
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html 
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Milli Güvenlik Strateji (National Security Strategy-NSS) Belgeleri, ABD Başkanları 

tarafından yayımlanan, ABD’nin dünyayı ve olası tehditleri nasıl algıladığı ile bunları çözmek 

için devlet kurumlarına ve müttefiklerine genel yol gösterici ifadelerin yer aldığı metinlerdir. 

Politik, ekonomik, askeri, teknolojik, küresel vb. tehditler söz konusu metinlerde açıkça 

belirtilir. Soğuk Savaşın ABD için dönüm noktası olaylarından 11 Eylül 2001 terör 

saldırısından hareketle 2000’li yılların belgeleri doktora tezimde de ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.21 

Tablo 3. NSS’lerde Yer Alan Tehditler 

2000 Soğuk Savaş döneminin terimleri olan düşman ülke/blok, muhasım ülke ifadeleri 

kullanılmamıştır. Onun yerine potansiyel devlet, devlet dışı düşman/rakipler ve 

teröristler terimleri tercih edilmiştir. Devlet veya teröristler ihtiva eden potansiyel 

düşmanların ABD’deki sivil hedeflere saldırabilecekleri ifade edilmiştir. (1999, 

16) Kitle imha silahlarının global istikrar ve güvenlik için en büyük tehdit olduğu, 

gelişmiş silah ve teknolojilerin ‘haydut devletler’, teröristler ve uluslararası suç 

organizasyonlarına geçmesi riskine de atıf yapılmıştır.   

2001 ABD Başkanı Clinton yeni yüzyıla girerken Amerikan çıkarlarını dünyanın her 

yerinde korumaya hazır dünyanın en büyük askeri gücü ile hiçbir dış tehdide 

sahip olmadığını önsözde belirtmiştir. Yeni güvenlik tehditleri olarak NBC 

(Nükleer, biyolojik, kimyasal) silahlar ile terörizm ve de uluslararası suçlar ifade 

edilmiştir.  

2002 Tehdit terimi yerine Soğuk Savaş kavramı olan ‘düşman’ terimi kullanılmıştır. 

ABD’nin küresel erişimi olan teröristlere karşı savaşta olduğu, düşmanın terörizm 

olduğu, düşmanın tek bir politik rejim, kişi, din veya ideoloji olmadığı ifade 

edilmiştir. 

2006 2006 NSS’nin ilk cümlesi olan ‘Amerika Savaşta’ ibaresi oldukça açıklayıcıdır. 

ABD’nin terörle savaşına devam ederken, ‘Büyük Orta Doğu’da demokrasinin 

yayılmasına odaklandığı, terörle savaşın ileri hatları olan Afganistan ve Irak’ta 

muharebeleri kazanmanın gerekliliğine dikkat çekilmiştir.  

2010 Hiçbir devlet tehdit olarak belirtilmemiştir. Aksine, Çin, Rusya ve Hindistan ile 

işbirliği arayışlarının memnuniyetle karşılanacağı açıklanmıştır. ABD halkı için 

 
21 Mehmet Alkanalka, Turbulance in Transatlantic Security Cooperation: The Motives of Confrontation, Doktora 

Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2021, s.65-68. 

 



kitle imha silahları ile şiddet yanlısı uçların bahse konu silahlara ulaşım arayışları 

ve bunun yeni devletlere geçme ihtimali belirtilmiştir. 

2015 Kitle imha silahları ve özellikle nükleer silahların yayılmasının önemli bir risk 

olduğu tekrar edilmiştir. Siber güvenlik tehditler ile Rusya’nın saldırganlığı ve 

küresel ısınmanın artan tehlikelerinin yanısıra salgın hastalıkların dünyada 

yayılması riskleri de belirtilmiştir. 

2017 Üç ana meydan okuyan yapı olarak; birinci yapıda Çin ve Rusya, ikinci yapıda 

‘haydut devlet’ İran ve Kuzey Kore, üçüncü yapıda ise uluslararası tehdit 

organizasyonları özellikle de cihatçı terörist gruplar ifade edilmiştir. 

Dokümanda büyük güç rekabetinin geri döndüğü açıkça ülke ismi belirtilerek, 

Çin ve Rusya’nın hem bölgesel hem de dünya çapında yeniden kabul görmek için 

güç kullanmaya başladıkları belirtilmiştir.  

2021 Dünyadaki güç dengesinin değiştiği ve yeni tehditlerin ön plana çıkmaya 

başladığı özellikle Çin’in daha iddialı olmaya başladığı belirtilmiştir.  Çin’in 

ABD’ye tek potansiyel rakip olduğu konjonktürde, Rusya’nın da dünya çapında 

etkisini güçlendirme kararlılığında olduğu, Çin ve Rusya’nın ABD’nin gücünü 

test etmek için yoğun çaba harcadıkları ifade edilmiştir.22 

2021 NSS de ayrıca dünyada yükselen milliyetçilik, demokrasinin geriye gitmesi, 

Çin, Rusya ve diğer otoriter devletler ile artan rekabet ile karşı karşıya kalındığı 

da belirtilmiştir.23  

 

Soğuk savaş sonrası Amerikan milli güvenlik strateji belgelerinde kitle imha silahlarının 

yayılması tehditler arasında yer almıştır. 9/11 terör saldırısı öncesinin milli güvenlik stratejisi 

belgesi olan 2000 yılı NSS’inde kitle imha silahlarının global istikrar ve güvenlik için en 

büyük tehdit olduğu, gelişmiş silah ve teknolojilerin ‘haydut devletler’, teröristler ve 

uluslararası suç organizasyonlarına geçmesi riskine vurgu yapılmıştır.  9/11 saldırısı sonrası 

teröristlerin veya devlet dışı aktörlerin kitle imha silahlarına sahip olması önemli tehditlerden 

birisi olarak belirtilmiştir. Son ABD Başkanı Biden tarafından yayımlanan milli güvenlik 

strateji belgesinde de nükleer silahlar ile diğer kitle imha silahlarının yayılmasının tehditler 

arasında olduğu ifade edildikten sonra hiçbir devletin tek başına hareket etmesinin etkili 

 
22 “Interim National Security Strategic Guidance” 
23 A.e. 



olamayacağı da belirtilmiştir.24 Benzer şekilde uluslarararası sistemde nükleer silahlardan 

kaynaklanan tehdidin varoluşsal tehdit olduğuna atıf yapılmış25, nükleer silahlardan 

kaynaklanan tehlikelerin azaltıması için yenilenmiş Amerikan yayılmanın önlenmesi 

liderliğinin hayati önem taşıdığına vurgu yapılmıştır.26 Yöntem konusunda ise; İran’ın nükleer 

programına yönelik müttefikleri ve ortakları ile prensipli diplomasi ve de Kuzey Kore’nin 

nükleer ve füze programının önlenmesine yönelik ise Güney Kore ve Japonya ile omuz omuza 

ve diplomatlarla çalışmanın önemi belirtilmiştir.27 

4.2. ÇIN 

 Çin’in “China’s National Defense in the New Era”28 başlıklı 2019 yılı beyaz kitabında 

dünyada stratejik rekabetin yükselişte olduğu ve ABD’nin milli güvenlik ve savunma 

stratejilerini tek taraflı olarak düzenlediği, savunma harcamalarını artırdığı, ilave nükleer 

kapasite için harekete geçtiği ve bunların da stratejik istikrarı aşındırdığı belirtilmiştir. 

NATO’nun genişlemesinin devam ettiği, Rusya’nın hem nükleer hem de nükleer olmayan 

yeteneklerini stratejik çerçeveleme kapsamında güçlendirdiği de belirtilmiştir.29 İran’ın 

nükleer konusunun beklenmedik bir dönüş aldığı da belirtilmiştir.30  

Çin’in hiçbir zaman ve hiçbir koşulda nükleer silahları ilk kullanan ülke olmayacağı 

vurgulnadıktan sonra,31 Çin’in bütün nükleer silahların imhasını ve tamamen 

yasaklanmasını desteklediği belirtilmiştir.  32   

4.3. RUSYA  

Rusya’nın nükleer silahlarının caydırıcılık kapsamında kullanılması prensiplerini belirleyen 

“Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence” 33 

dokümanında; nükleer silahların bir caydırma vasıtası olarak öngörüldüğü belirtilmiş ve de 

 
24 A.e. 
25 A.e. 
26 A.e. 
27 A.e. 
28 “China’s National Defense in the New Era”  
29 A.e. 
30 A.e. 
31 A.e. 
32 A.e. 
33“Russian Strategic Document”, son güncelleme 29 Ekim 2022, https://www.russiamatters.org/russian-
strategic-documents. 



askeri çatışmaları tetikleyen kullanımlarından kaçınılacağı, olağanüstü durmlarda 

kullanabileceği belirtilmiştir.34  

Bunula birlikte Rusya-Ukrayna Savaşındaki Rus tarafından konuyla ilgili açıklamalar ile 

yukarıdaki dokümandaki ifadelerin örtüşmedi ifade edilebilir. Ayşe Zarakol’un stigma 

kavramını uluslararası ilişkiler literatüre kazandırdığı yaklaşım Rusya’nın güvenlik 

konularındaki ikilemlerini özet olarak açıklamaktadır. 

4.4. İNGILTERE 

 İngiltere’nin  “Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, 

Defence, Development and Foreign Policy”35 strateji dokümanında İngiltere’nin küresel 

erişime sahip nükleer silahlı güç olmaya devam edeceği belirtilmiştir.36  Ayrıca İngiltere’nin 

NATO içerisinde etkin bir Avrupalı müttefik olarak özellikle Rusya’dan kaynaklanan nükleer, 

konvansiyonel ve hibrid tehditleri müttefikleri ile birlikte caydırmaya devam edeceği 

belirtilmiştir.37 İngiltere’nin bölge dışı ortak olarak Kuzey Kore’nin nükleersizleştirilmesine 

odaklanmaya devam ederken, Pakistan ile tarihi bağlara sahip olduğu ve de Hindistan ile de 

güçlü ilişkilere sahip olduğu ifade edilmiştir.38 Öncelik olarak İngiltere’nin, İran’ın nükleer 

silah elde etmesinin önlenmesi konusunda ortaklarla çalışılması olduğu da açıklanmıştır.39 

Tüm bu ifadeler, farklı nükleer silahlara sahip ülkeler açısından farklı tehdit tanımları 

bakımından anlamlıdır. 

İngiltere’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasında ifade edilen ne 

nükleer silah sahibi devletlere karşı ne de nükleer silah sahibi olmayan devletlere karşı 

nükleer silah kullanma ya da kullanma tehdidinde bulunmayacağı vurgulanmıştır.40 Ayrıca, 

İngiltere’nin nükleer silahsızlanma konusunda anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasına 

istekli olduğu da ifade edilmiştir.41 

4.5. FRANSA 

 
34 A.e. 
35 “Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign 
Policy”, son güncelleme 02 Temmuz 2021, https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-
competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy. 
36A.e. 
37A.e. 
38A.e. 
39A.e. 
40A.e. 
41A.e. 



 Fransa Soğuk Savaşın bitmesiyle profesyonel orduya geçiş yapmıştır. Nükleer silahlar 

konusunda ise 2008 yılı Beyaz Kitabında da belirttiği üzere karadan karaya nükleer silahlarını 

etkisiz hale getirmiştir.42 Aynı dokümanda, tehdit ve risk tabiri yerine yeni hassasiyetler 

terimi altında en tehlikeli konu olarak kitle imha terörizminden bahsedilmiştir. 2013 yılı 

Beyaz Kitabında ise; nükleer caydırıcılığın Fransa için hayati olduğu ve herhangi bir devlet 

saldırısına karşı Fransa’yı koruduğu vurgulanmıştır.43 Fransa’nın 1870’li yıllardan beri her iki 

dünya savaşında yaşamış olduğu acı tecrübelerden sonra ‘self-help’ bir yaklaşım sergilediği 

değerlendirilmektedir. Nükleer güç olmak da bu stratejinin en önemli saç ayakları arasında 

ifade edilebilir. Nükleer caydırıcılık, Fransa için hayati öneme sahiptir ve Fransa’yı herhangi 

bir devletin saldırısına karşı korumaktadır.44 

Bu katı savunma kâbiliyeti hem Avrupa’nın hem de NATO’nun güvenliğine katkı sağlamakta 

olup Fransa Başkanının sorumluluğu altındadır.45 Fransa Stratejik Nükleer Vuruş Kuvveti 

(Force de Frappe) nükleer denizaltılardan atılan balistik füzeler ile nükleer başlıklı 

ASMP/ASMP-A füzeleri atabilen uçak gemilerinin taşıdığı hava unsurundan oluşmaktadır. 

 

5. SONUÇ 

Sonuç olarak global stratejik tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik birçok açmaz iç içe 

geçmiş bulunmaktadır. Varoluşsal tehdit realistler için varoluşsal bir güvenlik sorunu iken, bu 

sorunun çözümünde hiçbir devletin tek başına çabalarının yeterli olamayacağı ve diplomasi 

ile işbirliğine verilen önem uluslararası ilişkilerden idealist ve neoliberal kurumsalcıların 

yöntemlerini çağrıştırmaktadır. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının 

VI’ncı Maddesinde anlaşmaya taraf bütün devletlerin tam nükleer silahsızlanma için 

müzakarelerde bulunmasına yönelik bir vizyona da yer verilmiştir. Çin, Beyaz Kitabında 

nükleer silahların imhası ve tamamen yasaklanması belirtilmiştir. 

Nükleer Silahların Yayılması Anlaşmasına göre sadece ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa 

nükleer güce sahip devletler olarak tanımlanırken, mevcut durumda Hindistan ve Pakistan’ın 

 
42 “The French White Paper on defence and national security”, (erişim 30 Eylül 2022), 

https://media.nti.org/pdfs/15-Fr.pdf 

43 “The French White Paper on defence and national security.” (erişim 30 Eylül 2020) 
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0%202013.pdf 
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güvenlik ikilemi kapsamında, İsrail ve Kuzey Kore’nin ise güç dengesi kapsamında nükleer 

güce sahip olmaları ve de İran’ın nükleer güce ulaşma gayretlerinin de bazı analiz edilen bazı 

stratejik güvenlik dokümanlarında tehdit algısı içinde olması söz konusu anlaşmanın etkin 

olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Analiz edilen beş ülkenin güvenlik belgelerinde nükleer 

tehditler ile bunun yayılmasının önlenmesi gerektiği belirtilmekle birlikte yapıcı işbirliği 

ifadeleri de yer almaktadır. Yayılmanın en önemli yöntemlerinden birisi de mevcudu ortadan 

kaldırarak örnek olmaktır.  

21’inci yüzyılın ABD belgelerindeki tehdit algılamalarında nükleer silahlar ve/veya olası 

nükleer silah kâbiliyeti nedeniyle Kuzey Kore ve İran belirtilmiş, ayrıca devlet dışı aktörlerin 

kitle imha silahlarına erişim konusuna da vurgu yapılmıştır. Bu nedenle öncelikle nükleer 

silahlardan bütün dünyanın kurtulması bu tehdidin elbirliğiyle ortadan kaldırılması açısından 

örnek bir uygulama olacaktır. Bu konuda oyun teorisi geyik avı uygulaması faydalı bir yol 

haritası oluşturcaktır. Sadece nükleer güç sahibi ülkelerin değil bütün dünyanın ve sivillerin 

de güvenliğine büyük katkı sağlayacak bu konunun Rusya-Ukrayna Savaşının gölgesinde 

barışa katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Nükleer silahlardan arınmadan tasarruf edilecek yaklaşık 100 milyar ABD Doları BM 

Sürdürebilir Kalkınma Amaçları için gelişmiş ülkelerin taahhüt ettikleri yıllık 100 milyar 

ABD Dolarını tek başına karşılayabilecek güçtedir. Bu nedenle BM’nin bu konuyu da 

gündemine alması uluslararası işbirliği ve güvenliğine büyük katkı sağlayacaktır. Bütün 

taraflar ve devletler için kazan-kazan oyun stratejisinin somut bir uygulama olanı olarak, 

küresel kazancın büyüklüğü ve bütün insanlığın özellikle de nükleer silahları olmayan 

devletlerin nükleer tehditten ortak çaba ve yakın işbirliği ile kurtulması konusu ise geyik avı 

oyun teorisinin mantığına oldukça yakın olarak, 2022 yılında acil toplanma gündemiyle ve 

zaman geçirmeksizin BM tarafından hayata geçirilebilir. BM Güvenlik Konseyinin alacağı 

nükleer silahsızlanma kararı BM Genel Kurulunda da bütün üyelerin katılımıyla kabul 

edilebilir. İçlerinde “nükleer silaha sahip ülkelerin temsilcilerinin de olduğu uluslararası bir 

denetim komisyonu süreci aktif olarak başlatabilir. 
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