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33..11.. GG‹‹RR‹‹fifi

‹ran nükleer krizinin bafllang›ç noktas› olarak ‹ran rejim muhalifi ‹ran
Ulusal Direnifl Konseyi Örgütü (NCRI) temsilcisi Alir›za Jaferzadeh’nin 14
A¤ustos 2002’de Vaflington’da yapt›¤› bas›n aç›klamas› iflaret edilmektedir.1

Sözkonusu aç›klamada Jaferzadeh, Halk›n Mücahitleri Örgütü’nün de kendi-
sine iletti¤i belgelerle, Natanz ve Arak’taki nükleer tesislerle ilgili bilgi vere-
rek ‹ran’›n uluslararas› toplumdan gizli olarak nükleer faaliyetler içinde bulun-
du¤unu kamuoyuna ilan etmifltir.2

‹ran’›n nükleer faaliyetlerinin küresel ölçekte sorun oluflturan yönü ise 11
Eylül sald›r›lar› sonras›nda ortaya ç›km›flt›r. Bu dönemde ABD taraf›ndan,
Irak ve Kuzey Kore’yle birlikte “fler ekseni” içinde oldu¤u ilan edilen ‹ran’›n
uluslararas› toplumdan gizledi¤i nükleer program› da, 11 Eylül süreciyle bir-
likte terörle mücadele bahsinde de¤erlendirilmeye bafllam›flt›r. Ancak, “nükle-
er silaha sahip olma” niyetiyle hareket etti¤i yönündeki suçlamalar, ‹ran yöne-
timinin bu faaliyetleri durdurmak bir yana ekstra bir motivasyonla nükleer
programa devam etmesini netice vermifltir.

‹ran’›n nükleer program› üzerindeki bu ›srarl› tutumu sonucunda ulusla-
raras› toplumla yaflad›¤› sorunlar, AB üyesi ‹ngiltere, Fransa ve Almanya’n›n
giriflimleriyle bir müzakere sürecinin bafllamas›na vesile olmufl ve günümüze
kadar bu müzakere süreci devam ettirilmifltir. Bu süreçte bafllang›çta ‹ran’a
karfl› ABD’nin tek bafl›na bafllatt›¤› yapt›r›mlar, zaman içinde kapsam› genifl-
leyerek devam etmifl ve nihayet 2010 Haziran ay›nda BM Güvenlik Konseyi
karar›yla hâlihaz›rdaki konumuna ulaflm›flt›r. Gelinen aflamada Bat›l› güçler ve
bir ölçüde Rusya ve Çin, ‹ran’la yürütülen müzakere sürecinin a¤›r yapt›r›m-
larla desteklenmesinin, ‹ran’› nükleer sahadaki “hedef”lerinden daha çabuk
vazgeçirece¤i varsay›m›yla hareket etmektedir.

105



Ancak, bu zorlu süreçte uluslararas› toplum taraf›ndan ‹ran’a karfl› tak›-
n›lacak tav›r, titizlikle analiz edilmifl ve ‹ran’›n içinde bulundu¤u flartlar›n her
yönüyle göz önünde bulunduruldu¤u bir çerçevede belirlenmek durumunda-
d›r. Zira jeo-stratejik konumu, köklü devlet ve tarih gelene¤i, sahip oldu¤u
zengin do¤al kaynaklar›yla ‹ran, Orta Do¤u’nun en önemli ülkelerinden birisi
olarak kabul edilmekte ve bölgedeki birçok ülkeden büyük farkl›l›klar arzet-
mektedir. Bu hassas durum ‹ran uzman› Kenneth Pollack taraf›ndan, “Afganis-
tan ve Irak’ta kulland›¤›m›z yöntemleri ‹ran’a karfl› kullanmam›z, yapaca¤›-
m›z en büyük hata olacakt›r” sözleriyle ifade edilmektedir.3

‹ran nükleer dosyas›n›n önemi bir yönüyle, nükleer enerjinin “ikiyüzlü”
bir teknoloji olmas›ndan da ileri gelmektedir. Zira nükleer enerji, artan enerji
ihtiyac› ba¤lam›nda bar›flç›l amaçlarla kullan›labildi¤i gibi, bir ad›m ileri gidi-
lerek nükleer silahlar yoluyla felaket senaryolar› oluflturabilme kapasitesine de
sahiptir. So¤uk Savafl sonras› dönem ve 11 Eylül sürecinin de gösterdi¤i gibi,
arzu edilmeyen ellerde bu silahlar›n bulunabilmesi, uluslararas› bar›fl ve refa-
ha büyük darbe vurabilecektir. Bu noktada, nükleer enerjiye uluslararas› dene-
tim alt›nda, silahs›zlanma ve koruma rejimleri çerçevesinde sahip olunmas›
büyük önem tafl›maktad›r.

‹ran’›n nükleer faaliyetlerinin, tabiat›yla, bölge ülkeleri ve Türkiye aç›-
s›ndan da birtak›m ciddi boyutlu etkileri sözkonusudur. Bu çerçevede örne¤in,
Körfez Savafl› döneminde Irak’a gerçeklefltirilen silahl› müdahale ve sonras›n-
daki geliflmelerin Türkiye’ye etkilerinin hangi boyutlara ulaflabildi¤i haf›zalar-
da tazeli¤ini korumaktad›r. Dolay›s›yla, di¤er bölge ülkeleriyle birlikte Türki-
ye’nin de ‹ran nükleer program› ve ba¤lant›l› geliflmelerden ba¤›ms›z olmas›
ve konuyla ilgilenmemesi, gerçekçi ve ak›lc› olmayacakt›r.

Bu bölümde, dünyada nükleer enerjinin kullan›m›na iliflkin geliflmelerin
yan›nda, ‹ran’›n nükleer faaliyetlerine iliflkin k›sa bir tarihçe ve silahlanma fa-
aliyetlerinin günümüzde ulaflt›¤› boyutlar ele al›nacakt›r. Bu çerçevede, ‹ran
nükleer program›na Türkiye’nin bak›fl› ve Türkiye üzerindeki potansiyel etki-
lerine de de¤inilecektir.

33..22.. NNÜÜKKLLEEEERR  EENNEERRJJ‹‹  ÇÇAA⁄⁄II  VVEE  ‹‹RRAANN  NNÜÜKKLLEEEERR  PPRROOGGRRAAMMII--
NNIINN  TTAARR‹‹HHSSEELL AARRKKAA PPLLAANNII

Son y›llardaki h›zl› ekonomik büyümeyle birlikte dünya enerji ihtiyac›
çok h›zl› bir flekilde artmaktad›r. Bu ba¤lamda geliflmifl ülkelerin ekonomik
büyümesi enerji talebine aynen yans›masa da geliflmekte olan ülkelerde ener-
ji talebi çok yüksek bir ivmeyle artmaktad›r. Nitekim enerji tüketiminin, gele-
cek 50 y›lda iki kat›na, gelecek 100 y›lda ise befl kat›na ç›kmas› beklenmekte-

106 RReekkaabbeetttteenn  GGeelleeccee¤¤ee



dir. 2030 y›l›na kadar ise, dünya enerji tüketiminin y›ll›k % 1,6 oran›nda art-
mas› öngörülmektedir.4

Türkiye örne¤inde yak›ndan gözlemlenebilece¤i gibi, gerek cari aç›¤› art-
t›rmas› gerek arz güvenli¤ini tehlikeye düflürmesi yönünden oldukça stratejik
bir faktör olan enerjide d›fla ba¤›ml›l›k, ekonomik ve politik yönden ülkeyi za-
y›flatmaktad›r. Yap›lan tahminlere göre; gelecek 50-60 y›l içinde hidrokarbon
(do¤al gaz ve petrol) rezervleri, gelecek 200 y›l içinde de kömür rezervleri tü-
kenme aflamas›na gelecektir.5 Bu noktada, hidrokarbon kaynaklar› ve di¤er
enerji kaynaklar›n›n yetersizli¤i karfl›s›nda, çok önemli bir alternatif olarak
nükleer enerji ortaya ç›kmaktad›r. Kyoto Protokolü ba¤lam›nda son dönemde
s›kl›kla gündeme gelen küresel ›s›nma ve sera gaz› etkisi de, hidrokarbon kay-
naklar›n›n kullan›m›n›n k›s›tlanmas› ve nükleer de dâhil olmak üzere alterna-
tif enerji kaynaklar›na geçilmesini elzem hale getirmektedir. Dünya ölçe¤inde
% 15’lik bir nükleer enerji kullan›m oran› bulunmakta olup, bu kullan›m ora-
n›yla dahi, y›ll›k 2,3 milyar ton karbondioksit emisyonu önlenmektedir.6

Nükleer enerjiyle ilgili tart›flmalarda ise problemin ekonomik, sosyal ve
politik yönleri daha ziyade ön plana ç›kmaktad›r. Nükleer santrallerin ekono-
mik performans›, faaliyetleri s›ras›nda çevreye verecekleri potansiyel zarar,
nükleer at›k depolama problemleri, terörist faaliyetlere ve kazalara karfl› gü-
venliklerinin sa¤lanmas› ve nükleer silaha yönelik bir basamak olmas› endifle-
si, nükleer enerji ba¤lam›nda öne ç›kan baz› dezavantaj ve riskleri teflkil et-
mektedir. Buna karfl›n enerji arz›nda çeflitlili¤e ve dolay›s›yla enerji arz güven-
li¤ine katk›s›, fosil yak›tlara göre sera gaz› salmamas›, küresel ›s›nma ba¤la-
m›nda risk tafl›mamas›, kömür ve do¤al gaza oranla elektrik üretiminde daha
düflük maliyet imkân› sunmas›, milli güvenlik ba¤lam›nda nükleer silahlara
sahip olmak için bir atlama tafl› olmas› gibi avantajlar› da bulunmaktad›r.7

Bugün itibariyle aktif nükleer reaktörlere sahip ve nükleer yak›t› kendi
ülkesinde üreten ülke say›s› 7’dir. “Nükleer Kulüp” üyeleri olarak da nitelen-
dirilen bu ülkeler; ABD, ‹ngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Rusya ve Kana-
da’d›r.8 2010 Ocak ay› itibariyle dünyada toplam 436 adet nükleer reaktör ak-
tif olarak faaliyet göstermekte, aralar›nda ‹ran’›n da bulundu¤u 15 ülkede 56
adet yeni nükleer reaktör ise inflaat halinde bulunmaktad›r. Nükleer santral sa-
hibi ülkeler aras›nda ilk befl ülke: ABD (104), Fransa (59), Japonya (53), Rus-
ya (31) ve Güney Kore (20) olarak s›ralanmaktad›r, Çin ise 11 aktif santrali-
nin yan›nda 19 adet de yeni santral inflas›n› devam ettirmektedir.9 Ayr›ca 300’e
yak›n araflt›rma reaktörü ve 400 civar›nda da nükleer denizalt› reaktöre sahip
oldu¤u bilinmektedir. 15’ten fazla ülke, elektri¤inin en az % 25’i için nükleer
enerjiye ihtiyaç duymaktad›r. Hâlihaz›rda dünya ülkeleri enerji ihtiyaçlar›n›n

‹‹rraann’’››nn  SSiillaahhllaannmmaa  FFaaaalliiyyeettlleerrii  vvee  NNüükklleeeerr  PPrrooggrraamm›› 107



ortalama % 15’ini nükleer kaynaklardan elde ederken, bu oran ABD’de % 20,
Japonya’da % 30, Fransa’da ise % 79’lara kadar ç›kabilmektedir.10

Nükleer teknolojiyle ilk olarak tan›flan ve nükleer silah üretme kapasite-
sine ulaflarak bu silahlar› üreten ilk ülke ABD olmufltur. Hiroflima ve Nagaza-
ki’de, üretti¤i bu silahlar› kullanan ve sonucunda y›k›c› etkileriyle karfl›laflan
ABD, nükleer silahlar›n yay›lmas›n› önlemek amac›yla uzunca bir süre nükle-
er teknoloji konusundaki bilgilerini paylaflmam›flt›r. Ancak ABD, 1949’da
Sovyetler Birli¤i’nin nükleer silah gelifltirebilme kapasitesine ulaflmas› sonu-
cu, yak›n müttefiki ‹ngiltere’yle de bu teknolojiyi paylaflm›fl ve gizlilik süre-
cinin kalkmas›yla, So¤uk Savafl flartlar›n›n da etkisiyle düflman kamplarda yer
alan Do¤u ve Bat› Bloku’nun öncü ülkelerince nükleer teknoloji h›zla yay›l-
maya ve gelifltirilmeye bafllam›flt›r. Bu h›zl› yay›lman›n bir sonucu olarak,
1963’te yasaklan›ncaya kadar, dünyada 2000’den fazla nükleer silah deneme-
si yap›lm›fl, yasakland›ktan sonra ise yeralt›nda ve deniz alt›nda nükleer dene-
melere devam edilmifltir.11

Yap›lan baz› tahminlere ve kamuoyuna yans›yan bilgilere göre; günü-
müzde dünyada toplam 18 bin civar›nda nükleer silah oldu¤u ifade edilmekte,
ancak stratejik silahlar ve taktiksel silahlar konusundaki belirsizlik ve savafl
bafll›klar›yla f›rlatma rampalar›n›n say›mlar› aras›ndaki farklar kesin bir raka-
ma ulafl›lmas›n› engellemektedir. Yine tahmini rakamlar çerçevesinde; Rus-
ya’n›n 14 bin, ABD’nin 2 bin 700, Fransa’n›n 300, Çin’in 180, ‹ngiltere’nin
160, Pakistan’›n 60, Hindistan’›n 60, Kuzey Kore’nin ise 10 parça aç›klanm›fl
silah› bulunmaktad›r. Öte yandan Tel Aviv, hiçbir zaman resmi olarak kabul et-
mese de ‹srail’in elinde de 80 adet nükleer silah bulundu¤u ifade edilmekte,
son dönemde ortaya ç›kan baz› bilgi ve belgelerle bu iddian›n gerçek oldu¤u
ifade edilmektedir.12

So¤uk Savafl döneminde artan nükleer silahlanma yar›fl› karfl›s›nda ABD
ve Sovyetler Birli¤i’nin giriflimleriyle, 1 Temmuz 1968’de Birleflmifl Milletler
çat›s› alt›nda Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n› Önleme Antlaflmas› (NPT) imza-
ya aç›lm›fl ve günümüze kadar egemen devletlerin pek ço¤u taraf›ndan destek-
lenmifl olup, hâlihaz›rda BM üyesi 190 ülke taraf›ndan imzalanm›flt›r. Ancak
özellikle belirtmek gerekir ki, günümüzde nükleer silah sahibi oldu¤u iddia
edilen ülkelerden Hindistan, Pakistan ve ‹srail NPT’ye taraf de¤ilken, ‹ran
1968’den beri antlaflman›n taraf›d›r.13

NPT Antlaflmas›n›n 3 temel amac› bulunmaktad›r: Nükleer silahlar›n ya-
y›lmas›n›n önlenmesi, silahs›zlanma ve nükleer enerjinin bar›flç›l kullan›m›.
NPT prensip olarak, bar›flç›l amaçl› olarak kullan›lan nükleer teknolojinin in-
sanl›¤›n faydas›na olaca¤›n› kabul etmekle beraber, ayn› teknolojinin silah ya-
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p›m›nda da kullan›labilmesi nedeniyle, bar›flç›l amaçlar d›fl›ndaki kullan›m›na
k›s›tlama getirilmesi esas›n› da benimsemifltir. Bu amaçla antlaflma metninde,
“Nükleer Silaha Sahip Devlet” ve “Nükleer Silaha Sahip Olmayan Devlet” ay-
r›m› getirilmifltir. Bu çerçevede NPT imzalanmadan önce, zincirleme nükleer
reaksiyon gelifltirerek nükleer düzenek patlatm›fl olan devletler, bu kabiliyet-
lerinden vazgeçmeyeceklerdi. Bu hükmün ciddi bir ayr›mc›l›k ve çifte standart
getirdi¤ini savunan ve nükleer silahlara sahip olan Hindistan ve Pakistan gibi
ülkeler, kendi milli güvenlik kayg›lar›n› öne sürerek antlaflmaya taraf olma-
m›fllard›r.14

NPT’ye taraf olan ve nükleer silaha sahip olmayan ülkeler ise, nükleer si-
lah sahibi olma girifliminde bulunmama flart›yla nükleer teknolojinin bar›flç›l
amaçl› kullan›m›ndan yararlanma sözü alm›fllard›r. Bu devletlerin, verdikleri sö-
ze ne ölçüde uyduklar›n› denetleme yetkisi ise Uluslararas› Atom Enerjisi Ajan-
s›’na (UAEA) verilmifltir. 1971’den beri NPT’ye taraf olan ülkelerde denetimler
yapan UAEA, bu denetlemelerini ne flekilde ve hangi esaslara göre yapaca¤›n›
belirten bir “Model Protokol” haz›rlayarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Bununla birlikte UAEA denetimlerinde, denetimin kapsam›na dair önem-
li bir sorun bulunmaktayd›, zira yap›lan düzenlemeye göre UAEA denetçileri
sadece taraf ülkenin izin verdi¤i tesislere ve hatta o tesislerin k›s›tl› bölümle-
rine girebilirlerdi. Bu sorunu gidermek için 1998’de ihdas edilen “Ek Proto-
kol”le, UAEA denetçilerine, bu protokole taraf ülkelerin nükleer tesislerine
haber vermeden ani denetimler gerçeklefltirebilme hakk› tan›nmakta, ancak
nükleer silaha sahip olmayan devletlerin bu Ek Protokol’e taraf olma zorunlu-
lu¤u bulunmamaktad›r. Bu nedenle NPT’ye 190 ülke tarafken, Ek Protokol’e
taraf olup bunu resmi olarak uygulayan ülke say›s› sadece 75’tir.15

NPT’nin uygulamas›nda ise zaman zaman büyük problemlerle karfl›lafl›l-
maktad›r. Öncelikli olarak Hindistan, Pakistan ve ‹srail gibi nükleer silah sa-
hibi devletlerin antlaflmaya taraf olmamas› ve yak›n gelecekte de taraf olma-
lar›n›n beklenmemesi, “NPT d›fl›ndaki ülkelerin nükleer silah sahibi olabile-
cekleri” gibi son derece riskli ve sa¤l›ks›z bir görüntü ortaya ç›karmaktad›r.
Ayr›ca NPT’den ayr›lman›n son derece kolay olmas› (ulusal ç›karlar›n ola¤a-
nüstü geliflmeler taraf›ndan tehdit edildi¤i iddias›yla 3 ay önceden antlaflma-
n›n tüm taraflar›n› ve BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek NPT’den çe-
kilmek için yeterlidir) da elefltirilen hususlardan birisidir. Sivil nükleer tekno-
lojiye sorunsuz eriflimin ise ancak, ‹ran gibi ülkelerin h›rsl› nükleer program-
lar›ndan vazgeçmeleriyle mümkün olabilece¤i belirtilmektedir. Ayr›ca bar›flç›l
amaçla da olsa nükleer yak›ta sorunsuz eriflimin sa¤lanamamas› da önemli bir
problem olup, özellikle Kuzey Kore ve ‹ran nükleer programlar›n›n niteli¤i ve
kapsam› NPT’nin baflar›s›z oldu¤u yorumlar›na yol açmaktad›r.16
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Nükleer enerjiye sahip olma konusunda ise, “Nükleer Kulüp” üyelerinin
yeni devletlerle bu teknolojiyi paylaflmama politikas› takip etti¤i belirtilmek-
tedir. Bu yöndeki bilgiler, ABD’nin öncülük etti¤i bir giriflimle Kulüp üyesi di-
¤er 6 ülkenin uluslararas› bir yak›t merkezi kurarak, dünyada mevcut tüm nük-
leer reaktörlere yak›t› kendilerinin verece¤i ve bu yolla nükleer yak›t temini-
ne yarayan uranyum zenginlefltirme sistemini kontrol alt›na alabilecekleri bir
yap› tesis etmeyi arzulad›klar›n› ortaya koymaktad›r. Bu plan›n gerçekleflmesi
durumunda da, di¤er ülkelerin hangi standartlarda yaflayacaklar› önemli ölçü-
de bu gücü tekelinde bulunduranlar taraf›ndan tayin edilecektir. Büyük devlet-
lerin bu senaryosunun, Türkiye ve ‹ran’› da etkileyebilecek flu sonuçlar›n›n
olaca¤› iddia edilmektedir:17

- Nükleer yak›t teknolojisine sadece Nükleer Kulüp üyesi 7 ülke sahip olacak

- Nükleer reaktörlere hâlihaz›rda bunlara sahip olan 32 ülke sahip olacak

- Bunlar›n haricindeki ülkeler ise, Türkiye’nin hâlihaz›rda sahip oldu¤u
gibi, araflt›rma reaktörleri, küçük çapl› reaktörler ve paket reaktörlere sahip
olabilecek (Müslüman ülkelerin de bu kategoride olaca¤› iddia edilmektedir)

Bu görüfle göre; ‹ran’la Bat›l› güçler aras›ndaki nükleer teknolojiye sahip
olma mücadelesinin alt›nda da, yukar›daki plan yatmaktad›r. Bu noktada özel-
likle alt› çizilmesi gereken bir di¤er husus ise, ‹ran’›n hâlihaz›rda nükleer si-
lah üretebilme, üretebilse dahi bunlar› k›talararas› f›rlatabilme teknolojisine
sahip olmad›¤› gerçe¤idir. Dolays›yla ‹ran ba¤lam›nda getirilen elefltirilerin
sadece uluslararas› güvenlik ekseninde olmad›¤›, sorunun siyasi ve stratejik
boyutlar›n›n daha ziyade ön planda tutuldu¤u de¤erlendirilmektedir.

Nükleer enerji meselesine ‹ran ba¤lam›nda yaklafl›ld›¤›nda ise, sorunun te-
melinde birtak›m tarihi güç mücadeleleri, hesaplaflmalar ve ulusal güvenlik kay-
g›lar› ortaya ç›kmaktad›r. Her ne kadar baz› araflt›rmac›lar18 ‹ran nükleer progra-
m› ba¤lant›l› sorunlar› 1979 Devriminden sonraki dönemi baz alarak ele alsa da,
1960’lardan itibaren ‹ran’da nükleer faaliyetlerin aç›kça bafllad›¤› bilinmektedir.
Nitekim 1960 ve 70’lerin iki kutuplu uluslararas› konjonktüründe fiah dönemi
‹ran’›, ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden birisi olurken, ABD bu
ülkeye önemli ölçüde nükleer teknoloji transferi yapm›fl ve Bat› Bloku içerisin-
den de bu yöndeki iflbirli¤i anlaflmalar›n› da desteklemifltir. Ancak 1979 Devri-
mi ve rejim de¤iflikli¤i sonras›nda, nükleer programa devam etmek isteyen
‹ran’a tepki gösterilmifl ve bu yöndeki arzular› tehdit olarak alg›lanm›flt›r.

1953’te BM Genel Kurulu’na hitap eden ABD Baflkan› Eisenhower, “Ba-
r›fl ‹çin Atom” konulu konuflmas›nda, ABD’nin daha önce gizlilik içinde yü-
rüttü¤ü nükleer teknoloji faaliyetlerini kamuoyuna aç›klam›fl ve bu tarihten iti-
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baren kendisine dost ve müttefik ülkelerde küçük ölçekli araflt›rma reaktörleri
kurarak, bu reaktörlerin çal›flt›r›lmas› için ilgili ülkelere gerekli teknolojik ve
bilimsel altyap› deste¤i vermifltir. Bu çerçevede ABD, “Bar›fl ‹çin Atom” prog-
ram› çerçevesinde, Tahran’da 1959’da bir nükleer araflt›rma merkezi kurmufl-
tur. Bu merkezde 5 MW’l›k bir nükleer araflt›rma reaktörü 1967’de çal›flt›r›l-
maya bafllam›flt›r. Bu faaliyetler ekseninde fiah Pehlevi, 2000 y›l›na kadar
ABD teknik iflbirli¤i ile 23 adet reaktör kurmay› planlam›flt›r. Benzer flekilde
ABD ayn› program çerçevesinde, Türkiye ve Pakistan’la da nükleer enerji ifl-
birli¤i anlaflmalar› imzalam›fl, ‹stanbul’daki Çekmece Nükleer Araflt›rma Mer-
kezi bu flekilde kurularak faaliyet göstermifltir.19

Tahran Üniversitesi bünyesinde kurulan bu ilk nükleer araflt›rma reaktörü-
nün ard›ndan ‹ran, 1968’de NPT’yi imzalam›fl ve 1970’de Meclis onay›ndan
geçirerek; antlaflman›n kendisine tan›d›¤› “hiçbir ayr›ma maruz kalmadan ba-
r›flç›l amaçlarla nükleer faaliyetlerini yürütme, üretim ve araflt›rma yapma, ge-
rekli malzeme ve teknolojiyi temin etme” hakk›na sahip olmufltur. Bu süreçte,
ABD resmi belgelerine göre ‹ran’›n, ABD’nin Orta Do¤u’daki ç›karlar› aç›s›n-
dan hayati bir ülke konumuna yükselmesi, M›s›r ve ‹srail’le birlikte ABD’nin
bölgedeki en önemli üç müttefikinden birisi haline gelmesi ve bölgede Sovyet-
ler Birli¤i nüfuzunu azaltmak için cayd›r›c› bir güç olarak yükselmekte oluflu,
‹ran nükleer program›n›n hangi flartlarda bafllat›ld›¤›n› da ortaya koymaktad›r.20

‹ran, enerji ihtiyac› aç›s›ndan nükleer reaktörlere esas itibariyle ihtiyaç
duymayacak kadar zengin petrol ve do¤al gaz kaynaklar›na sahip olmas›na
ra¤men, nükleer alandaki teknolojik geliflmelerden yararlanmak için 1960 ve
70’li y›llarda ABD’yle birlikte birçok Bat›l› devletin deste¤ini sa¤lamay› ba-
flarm›flt›r. Bu tarihlerde pek çok Avrupa ve ABD firmas› da, son derece karl›
olan ‹ran nükleer pazar›ndan pay alabilmek için nükleer enerji transferinin
içinde bulunmufltur. ‹ran’›n nükleer teknolojiye merak salmas›nda, 1973 pet-
rol krizi sonras›, petrol ihracatç›s› olan ülkenin gelirlerinde meydana gelen
ola¤anüstü art›fl da etkili olmufltur. Bu flartlar alt›nda fiah Pehlevi, 2000 y›l›n
kadar planlanan 23.000 MW’l›k nükleer güç program›n›n bir an önce devreye
al›nmas›n› istemifltir.21

ABD’nin Tahran Üniversitesi bünyesindeki araflt›rma reaktörünün inflas›-
n›n ard›ndan; Fransa taraf›ndan Isfahan Üniversitesi’nde kurulan Nükleer Tek-
noloji Merkezi, Belçika taraf›ndan Karaj’da kurulan Nükleer T›p Merkezi, bu
çerçevede 1970’lerde ‹ran’›n kazand›¤› nükleer tesisler olarak ön plana ç›k-
maktad›r. Alman Siemens-Kraftwerk Union firmas›yla Buflehr’de iki adet
12.000 MW’l›k reaktör inflas› için sözleflme imzalanm›fl ve 1974’te infla faali-
yetlerine bafllanm›flt›r. Frans›z firmas› Framatome ise 1974’te, Darhovin’de
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950 MW’l›k iki nükleer reaktör yap›m› sözleflmesi imzalam›flt›r. Di¤er taraf-
tan Fransa ile ‹ran aras›nda befl nükleer reaktörün inflas› için 4 Milyar Dolar
toplam tutarl› 10 y›ll›k iflbirli¤i anlaflmas› imzalanm›fl ve bu anlaflmayla Fran-
sa, ‹ran’›n en önemli sanayi orta¤› s›fat›na da sahip olmufltur. ABD’yle ise
1975’te toplam kapasitesi 8.000 MW olan sekiz adet reaktörün kurulmas› için
15 Milyar Dolar de¤erinde bir anlaflma imzalanm›flt›r. Ard›ndan 1978’de ABD
Baflkan› Carter ‹ran’› ziyaret ederek iki ülke aras›nda Nükleer ‹flbirli¤i Anlafl-
mas›’na imza koymufl, böylece nükleer enerjide iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve
gerekli parçalar›n ‹ran’a daha rahat ihraç edilmesinin önü aç›lm›flt›r. 1976’da
Almanya’n›n ‹ran’da alt› adet nükleer güç santrali kurmas›, ayn› zamanda
nükleer yak›t sat›fl› ve nükleer teknoloji transferi yap›lmas›, ‹ranl› nükleer bi-
limcilerin Almanya’da e¤itilmesi üzerinde mutab›k kal›nm›flt›r. Ayr›ca ‹ran
1975’te Fransa, Belçika, ‹spanya ve ‹talya ortak giriflimi olan uranyum zengin-
lefltirme firmas› Eurodif’in % 10 hissesini de sat›n alm›flt›r. Bu dönemde ‹ran
nükleer program›n›n sadece nükleer enerji üretmek amac›nda olmad›¤›, nük-
leer silah sahibi olma niyeti de tafl›d›¤› yolunda haber ve de¤erlendirmeler de
bulunmaktad›r.22

fiah döneminde büyük bir arzu ve titizlikle yürütülen ‹ran nükleer prog-
ram›, 1979’da fiah’›n devrilmesi ve rejimin de¤iflmesinin ard›ndan sekteye u¤-
ram›flt›r. Devrimin hemen ard›ndan 1980’de bafllayan ‹ran-Irak Savafl› nede-
niyle yukar›da zikredilen projeleri yürüten yabanc› firmalar ‹ran’dan ayr›lm›fl-
t›r. Yeni kurulan ‹slam Cumhuriyeti’nin kudretli lideri Ayetullah Humeyni’nin
fikri ise, gerek d›flar›ya ba¤›ml›l›k yaratma potansiyeli gerekse Bat›’ya dair her
fleyin reddedilmesi politikas› nedeniyle mevcut nükleer çal›flmalar›n durdurul-
mas› yönündeydi.23 Ancak sözkonusu dönemde, Buflehr-1 reaktörünün yakla-
fl›k % 90’› tamamlanm›fl olup, Buflehr-2 reaktörünün inflaat› ise % 50 oran›n-
da tamamlanm›flt›. Fakat Irak taraf›ndan savafl boyunca Buflehr santrallerinin
6 kez bombalanmas› ve Humeyni’nin olumsuz yaklafl›m› nedeniyle nükleer
programda ciddi bir gerileme ortaya ç›km›flt›r.24

33..33.. 11997799  DDEEVVRR‹‹MM‹‹  SSOONNRRAASSII  ‹‹RRAANN  NNÜÜKKLLEEEERR  DDOOSSYYAASSII  VVEE
SS‹‹LLAAHHLLAANNMMAA FFAAAALL‹‹YYEETTLLEERR‹‹

1980-88 aras›nda devam eden ‹ran-Irak Savafl›’nda ülkenin u¤rad›¤› bü-
yük y›k›m ve savafl›n getirdi¤i a¤›r ekonomik fatura ‹ran’› yeni aray›fllara it-
mifltir. Savafl boyunca geliflmifl teknolojiye sahip olamaman›n bedelini a¤›r fle-
kilde ödeyen ‹ran, nükleer teknolojinin sa¤layaca¤› avantajlar›n bilincine var-
m›fl, bu do¤rultuda ‹ranl› devlet adamlar› da nükleer enerjiye so¤uk yaklaflan
Ayetullah Humeyni’yi ikna ederek ‹ran nükleer program›n›n tekrar bafllat›lma-
s›na karar vermifllerdir.25 Bu kararda, askeri yönden daha güçlü olma arzusu ve
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1980’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren ‹slami rejimin ülkede kontrolü tam olarak
tesis etti¤ine yönelik inanc›n›n güçlenmesi de etkili olmufltur.26

‹ran’›n 1980’lerin sonundan itibaren nükleer program›n› tekrar canland›r-
mak ve bu denli genifl bir nükleer enerji portföyüne sahip olmak istemesi 3 te-
mel gerekçeye dayanmaktad›r:

- ‹srail, Hindistan, Pakistan ve K.Kore NPT’ ye taraf olmadan UAEA’dan
saklayarak nükleer silah üretmifller ve herhangi bir uluslararas› yapt›r›mla da
karfl›laflmam›fllard›r. ‹ran taraf›, ‹srail, Pakistan ve ABD’nin nükleer silahlar›-
n› kendisine karfl› bir tehdit olarak alg›lamakta ve kendisinin de bu flekilde
nükleer silah sahibi olabilece¤ini hesap etmektedir. Özellikle ‹ran-Irak Savafl›
s›ras›nda Irak’›n, ‹ran ordusuna karfl›, asl›nda uluslararas› anlaflmalara göre ya-
sak oldu¤u halde, kimyasal silah kullanm›fl olmas› ‹ran’› endiflelendiren bir et-
ki yaratm›flt›r. Ayr›ca ABD’nin çok hakl› bir neden olmaks›z›n Irak’a müdaha-
lesi de ‹ran için bir güvenlik problemi yaratm›flt›r.

- ‹ranl› yöneticilerde Nükleer Kulübe dahil olman›n ‹ran’a uluslararas› bir
sayg›nl›k ve prestij sa¤layaca¤› inanc› bulunmaktad›r.

- Bu program›n yerel, siyasi ve sosyo-ekonomik politikalar aç›s›ndan da
‹ran’›n birlik ve bütünlü¤ünü destekleyecek bir etki yarataca¤› düflünülmektedir.27

‹ran’›n nükleer enerjiye tekrar dönmek istemesinin ard›nda yatan en güç-
lü nedenlerden birisi de, sahip oldu¤u petrol kaynaklar›n› ülke içinde kullan-
mak yerine yurtd›fl›na ihraç ederek, gerek küresel ekonomik krizler gerekse ar-
tan uluslararas› yapt›r›mlar nedeniyle bozulmakta olan ekonomisini tekrar
canland›rmak ve nükleer enerjiyi de ülke içi kullan›m›na sunmak hedefidir. Bu
amaca matuf olarak ‹ran, ilk olarak Alman ve Frans›z firmalar›na baflvurarak
1979 öncesi bafllanan projeleri bitirmelerini teklif etti, ancak yeni konjonktür-
de uluslararas› sistem ve Bat›l› güçler aç›s›ndan önemli bir düflman› haline gel-
di¤i düflünülen ‹ran’a karfl› ABD, Avrupal› güçlere nükleer enerjide iflbirli¤i
yapmamalar› konusunda bask› yap›nca, ‹ran’›n bu iste¤i gerçekleflmedi.
‹ran’›n benzer teklifleri ‹spanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Arjantin tara-
f›ndan da ayn› yöndeki gerekçelerle reddedilince, ‹ran önemli bir yol ayr›m›-
na gelmifl oldu.28 Neticede Bat›’dan istedi¤ini alamayan ‹ran, nükleer teknolo-
jiye geçme hedefini, o dönemin flartlar›nda kendisine olumlu yaklaflan Rusya
ve Çin’le iflbirli¤i yaparak gerçeklefltirme alternatifine yöneldi.29

Rusya-‹ran nükleer iflbirli¤i sürecinin temelleri 1989’da ‹ran Cumhurbafl-
kan› Rafsancani’nin Moskova’da Sovyetler Birli¤i lideri Gorbaçov’la yapt›¤›
görüflmede al›nan iflbirli¤i karar›yla at›lm›fl, 1995 Ocak ay›nda iki ülke aras›n-
da Moskova’da imzalanan anlaflma ile resmi hale getirilmifltir. Türkiye’yle
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birlikte Bat›l› güçlerin derin endiflelerine ve sert tepkilerine ra¤men iki ülke;
öncelikli olarak Buflehr’de Alman firmalar›nca yar›m b›rak›lan nükleer santra-
lin tamamlanmas›, ‹ranl› uzmanlar›n Rusya’da nükleer enerji alan›nda e¤itil-
mesi ve bilimsel-teknolojik konularda geliflmifl iflbirli¤i yapma konular›nda
mutabakata varm›flt›r.30 Rusya-‹ran aras›nda imzalanan bu anlaflma büyük ses
getirmifltir. Endifleler, ‹ran’›n nükleer enerjiye sahip olma ihtimalinden ziyade,
“ikiyüzlü teknoloji” olarak nitelendirilen nükleer enerji yoluyla ‹ran’›n silah
elde etme ihtimali üzerinde yo¤unlaflmaktayd›. 

Rusya’n›n bu endifleleri gidermeye yönelik olarak ‹ran’la gerekli görüfl-
melerde bulundu¤una dair bilgi ve de¤erlendirmelere31 rastlansa da; So¤uk Sa-
vafl döneminin sona ermesi ve Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla ekonomik
olarak çok büyük zorluklarla karfl›laflan ve bölgesel konumunu yeniden güçlen-
dirmek isteyen Rusya’n›n, o dönemdeki öncelikli hedefinin bu endifleleri gider-
mek olmad›¤› yolundaki de¤erlendirmeler daha gerçekçi görünmektedir. Nite-
kim Rus yetkililer, Buflehr santraline ek olarak iki adet nükleer santral daha in-
fla edilmesi için ‹ran’la mutabakata vard›klar›n› aç›klam›fl ve anlaflman›n di¤er
maddeleri de üzerinde mutab›k kal›nd›¤› flekliyle uygulamaya konulmufltur.

Buflehr nükleer santraliyle ilgili 1990’l› y›llardaki de¤erlendirmelerde,
projeyi yar›m b›rakan Alman firmas›n›n ülkeden ayr›l›rken santralle ilgili tüm
teknik dokümanlar› da beraberlerinde götürmeleri ve Irak’›n savafl boyunca
santrali defalarca bombalamas›ndan dolay›, Ruslar projeyi devam ettirmek is-
tese dahi bunun çok uzun y›llar alaca¤›na dair yorumlar yap›lmaktayd›. Bu yo-
rumlar› do¤rular nitelikte, 2008 y›l›na gelindi¤inde Buflehr santralinin %
99’luk k›sm›n›n bitirilebildi¤i aç›klanm›fl ve Rusya’dan ilk yak›t sevkiyat› bu
tarihte gerçeklefltirilebilmifltir.32 2010 y›l›n›n sonlar›nda ise Buflehr santralin-
deki bilgisayar sistemine, “d›flar›dan” bir virüs s›zd›r›ld›¤› ve bu yolla ‹ran’›n
düflmanlar›n›n nükleer programa sekte vurmak istedikleri ‹ranl› resmi makam-
larca dile getirilmifltir.33

Rusya ile ‹ran aras›nda nükleer enerji konusunda yap›lan bu iflbirli¤i gi-
riflimlerine ra¤men, ‹ran nükleer krizinin içinde bulundu¤umuz son dönemin-
de bu iliflkide birtak›m sorunlar›n varl›¤› dikkat çekmektedir. ‹ran-Rusya ilifl-
kileri her iki ülkenin bölgesel ve küresel ortak ç›kar ve tehdit alg›lamalar› çer-
çevesinde flekillenmifltir. Bu çerçevede; her ne kadar Humeyni, Sovyetler Bir-
li¤i’ni “küçük fleytan” olarak tan›mlasa da34, her iki ülke de Orta Asya ve Kaf-
kasya’da ortak jeopolitik kayg›lara sahip olup, s›n›rlar› içinde yo¤un bir Türk
nüfusunu bar›nd›rmas› nedeniyle, Kafkasya ve Orta Asya bölgesinde Türk
milliyetçili¤ini potansiyel bir tehdit olarak görmektedir. Söz konusu kayg›n›n
‹ran, Rusya ve Ermenistan aras›ndaki iliflkinin biçimlenmesindeki en temel
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nedenlerden birisi oldu¤u söylenebilir. Bu bölgesel jeopolitik kayg›yla birlik-
te, her iki ülke de fiili olarak tek kutuplu küresel sistemden zarar görmekte ve
dolay›s›yla ABD hegemonyas›na karfl› ç›kmaktad›r.35

Bununla birlikte, Rusya-‹ran iliflkilerinin yorumlanmas›nda genellikle iki
ülke aras›ndaki ç›kar farkl›l›klar› göz ard› edilmektedir. Bu çerçevede Rusya,
‹ran’›n dini kimli¤inden ve fiii Jeopoliti¤i ekseninde yay›lma ihtimalinden
kuflkulanmaktad›r. Her ne kadar ‹ran, Rusya’n›n yak›n çevresinde devrim ih-
rac› politikas›ndan kaç›nsa da bu potansiyeli ve amac› konusunda bölge ülke-
lerindeki kuflkular› ortadan kald›ramam›flt›r. ‹ran’›n enerji politikalar›n›n etraf-
l›ca ele al›nd›¤› dördüncü bölümde de ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere, iki ül-
ke Hazar’›n statüsü konusunda da birbirinden farkl› noktalarda durmaktad›r.
Rusya, ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ba¤lam›nda bir taraftan ABD’nin olas› as-
keri müdahalesinden çekinmekte, di¤er taraftan ‹ran’›n nükleer bir güç olarak
bölge dengelerini etkilemesini istememektedir. Zira nükleer bir ‹ran, Rus-
ya’n›n Orta Asya, Kafkasya ve Hazar havzas›ndaki ç›karlar›n› do¤rudan etki-
leyebilecektir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Rusya Baflbakan› Putin’in “‹ran nükle-
er sorunu konusunda Bat›’ya uyumu de¤il, kendi milli ç›karlar›m›z› esas al-
d›k” sözü, Rusya’n›n son tahlilde nükleer bir ‹ran seçene¤ini asla tercih etme-
yece¤ini göstermektedir.36

1990’lar›n bafl›ndan itibaren ‹ran’a nükleer teknoloji konusunda büyük
oranda teknik ve siyasi destek sa¤layan Rusya’n›n, ‹ran nükleer sorunu karfl›-
s›nda son dönemde sert ve karfl›t bir tutum sergilemesinin en önemli sebebi;
nükleer silah sahibi olma yolunda h›zla ilerleyen ‹ran’›n bir noktada durdurul-
mas› gerekti¤ine inanmas›d›r. Sorunun giderek daha hassas hale gelmesi ve
ABD’nin askeri müdahale seçene¤ini daha yo¤un olarak masada tutmas› ve bu
yolla Afganistan ve Irak’›n ard›ndan ABD’nin bölgeye iyice yerleflmesi ihti-
mali de Rusya’n›n ‹ran’› daha sert söylemlerle dizginleme ihtiyac› duymas›na
yol açmaktad›r. Ayr›ca Medvedev döneminde Rusya’n›n Bat›’ya daha yak›n
bir çizgi takip etmesi ve 17 May›s 2010’da Türkiye ve Brezilya’n›n, Rusya’n›n
öteden beri savundu¤u çözümü tek bafllar›na sahiplenerek Rusya’n›n takas sü-
recinden d›fllanmas› da sözkonusu tav›r de¤iflikli¤inde etkili olmufltur.37

Netice itibariyle Rusya; aslan pay›na sahip oldu¤u ve önemli ekonomik
kazan›mlar elde etti¤i ‹ran nükleer program›nda son dönemdeki tutumuyla,
Bat›’ya karfl› pazarl›k gücünü artt›rmay› hedeflemenin yan›nda, ‹ran’› daha
“itaatkâr” hale getirerek nükleer silah sahibi olmaktan vazgeçirmeyi de amaç-
layan, Keskin’in (2008) “tavflana kaç taz›ya tut” yaklafl›m› olarak nitelendirdi-
¤i, çok boyutlu bir politika izlemektedir. 

‹ran’›n, Irak’la giriflti¤i savafl›n ard›ndan tekrar canland›rmak istedi¤i
nükleer program›nda Bat›’dan istedi¤i deste¤i bulamay›nca Rusya’yla birlikte
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baflvurdu¤u ikinci adres ise Çin’dir. ‹ki ülke yak›nlaflmas›n›n ilk somut ad›m›-
n› 1991’de Çin’in ‹ran’la UAEA denetiminde, uranyum zenginlefltirme tekno-
lojisinde kullan›lan uranyum heksaflorid temin etme konusunda uzlaflmaya
varmas› oluflturmufltur. ‹flbirli¤inde en ciddi ad›m ise, 1994’te iki ülkenin Tah-
ran yak›nlar›nda 300 MW’l›k hidrolik nükleer reaktör inflaat›n› kapsayan bir
anlaflma imzalad›klar›n› duyurmalar›yla at›lm›flt›r. Ancak bütün bu ad›mlara
ra¤men, yo¤unlaflan ABD bask›s› Çin’e geri ad›m att›rm›fl ve bu nedenle söz-
konusu anlaflmalar ya bloke edilmifl veya ertelenmifltir. 

ABD’nin bask›s› neticesinde uranyum heksaflorid sat›fl› iptal edilmifl,
hatta Çin UAEA denetiminde olmayan nükleer tesislere yard›m sa¤lamayaca-
¤›na iliflkin teminat vermek durumunda kalm›flt›r. Takip eden y›llarda ise Çin-
‹ran iliflkileri ABD bask›s›ndan dolay› ciddi dalgalanmalar yaflam›fl olsa da
kopma noktas›na gelinmemifltir. Her ne kadar 2010 Haziran ay›ndaki kritik
BM Güvenlik Konseyi oylamas›nda Çin, Rusya’yla beraber, ‹ran’a yapt›r›m-
lar›n geniflletilmesi karar›na olumlu oy kullansa da; “kesin olarak program›n-
dan sapt›¤› kan›tlanmad›¤› sürece ‹ran’›n nükleer faaliyetlerini devam ettirebi-
lece¤i ve bar›flç›l nükleer teknoloji hakk›ndan yararlanabilece¤i” fleklindeki
tutumunda ›srarc› olmufltur.38

Çin’in ‹ran nükleer program›na karfl› tutumunu belirleyen en önemli fak-
tör ise ‹ran’la tesis etmifl oldu¤u derin ekonomik iliflkiler ve enerji ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› konusunda ‹ran’›n çok önemli bir yere sahip olmas›d›r. Çin, dün-
yan›n en büyük ikinci ham petrol ve sekizinci do¤algaz (2020 y›l›nda üçüncü
s›raya ç›kacakt›r) tüketici ülkesidir, ‹ran ise dünyan›n ikinci en büyük ham pet-
rol ve do¤algaz rezervlerine sahiptir; ‹ran’›n, petrol iflletmeleri için yat›r›ma
ihtiyac› vard›r. Çin ise 2,2 trilyon dolar ticaret hacmi ve 2,4 trilyon dolar dö-
viz stoku olan dünyan›n en büyük üçüncü ekonomisi durumundad›r. ‹ran, Suu-
di Arabistan ve Angola’dan sonra Çin’in üçüncü petrol tedarikçi ülkesidir ve
ticaret orta¤›d›r. ‹ran her y›l Çin’e 2,31 milyon ton ham petrol satmaktad›r ve
bu de¤er Çin’in ham petrol ithalat›n›n % 15’ini teflkil etmektedir. Çin de ‹ran’a
benzin satmakta ve ‹ran’›n benzin ithalat›n›n yaklafl›k % 35’ini karfl›lamakta-
d›r. Çin enerji flirketlerinin ‹ran’›n Yadavaran, Masjed-i-Suleyman ve Azade-
gan bölgelerinde petrol, Güney ve Kuzey Pars bölgesindeki havzalar›nda ise
80 milyar dolarl›k do¤algaz yat›r›mlar› vard›r.39 Dolay›s›yla, iki ülke aras›nda-
ki bu yo¤un ekonomik iliflkiler ve enerji iflbirli¤i, Çin’in ‹ran konusundaki tu-
tumunu da do¤rudan etkilemektedir.40

‹ran nükleer program›nda gelinen aflama itibariyle, bu ülkenin sahip ol-
du¤u bafll›ca nükleer tesis ve faaliyetleri flu flekilde özetlemek mümkündür:41

116 RReekkaabbeetttteenn  GGeelleeccee¤¤ee



1. Buflehr Nükleer Güç Santrali: Yap›m aflamas› yukar›da detayl› olarak
aç›klanan Buflehr Santrali’nin inflas›na, fiah döneminde 1975’de Alman Sie-
mens-Kraftwerk Union firmas› taraf›ndan bafllanm›fl, 1979 Devrimi’nin ard›n-
dan yap›m› yar›m kalm›fl, ‹ran-Irak Savafl› s›ras›nda Irak uçaklar›nca k›smen
imha edilmifltir. 1995’te Rusya ile yap›lan bir anlaflma sonucu bu santral yeri-
ne 915 MW’l›k WER-1000 tipi bir santralin 2007 y›l›nda tamamlanmas› plan-
lanm›flt›r. Bu santral % 3,5 oran›nda zenginlefltirilmifl U-235 çubuklar› ile ça-
l›flacak bir bas›nçl› su reaktörü ile donat›lacakt›r. Santral, bir seferde 103 ton
yak›t çubu¤u yüklenebilmekte ve y›lda 250 kg plütonyum üretecek kapasite-
dedir. Anlaflmaya göre yak›t çubuklar› reaktörün ömrü süresince Rusya tara-
f›ndan karfl›lanacakt›r. ‹ran’›n nükleer program›na göre bu santralin, 6000
MW’l›k büyük nükleer serinin ilk tesisi olmas› hedeflenmektedir.

% 99 oran›nda tamamland›¤› aç›klanan Buflehr Nükleer Güç Santrali’ne
2010 A¤ustos ay›nda ilk nükleer yak›t›n transfer edilmesi hususunda Rusya ve
‹ran’›n anlaflmaya vard›¤› ve Santral’in 2010 Ekim ay›nda faaliyete girece¤i,
‹ran Atom Enerjisi Kurumu eski Baflkan› Salihi42 taraf›ndan aç›klanm›flt›r.43

Bununla birlikte, ‹ranl› yetkililerin benzeri tüm aç›klamalar›na ra¤men,
uzun bir gecikme ve erteleme sürecinin ard›ndan Santrale ilk yak›t 2011 Eylül
ay›nda yüklenebilmifl ve 12 Eylül 2011’de düzenlenen bir törenle Buflehr Nük-
leer Enerji Santrali’nin ulusal elektrik da¤›t›m flebekesine ba¤land›¤› aç›klan-
m›flt›r. Bu konuda yaflanan gecikmenin ise esas olarak, Santralin infla edilmek-
te oldu¤u Rus teknolojisiyle, fiah döneminde infla edilen ancak daha sonra ta-
mam›yla tasfiyesine ‹ranl› yetkililerin izin vermedi¤i Alman teknolojisi ara-
s›ndaki uyum sorunundan kaynakland›¤› konunun uzmanlar› taraf›ndan ifade
edilmekte ve 2011 sonu olarak aç›klanan Santralin tam olarak devreye al›nma-
s›n›n öngörülenden daha uzun zaman alabilece¤i belirtilmektedir.

2. Natanz Uranyum Zenginlefltirme Tesisleri: Natanz Uranyum Zengin-
lefltirme Tesisleri, ‹ran’›n en önemli nükleer tesisleri aras›nda gösterilmektedir.
Orta ‹ran’da Saghand, Narigan ve Zarigan’dan ç›kart›lan do¤al uranyum cev-
heri, ‹sfahan Nükleer Araflt›rma Merkezi’nde ifllenerek UO2 (sar› pasta) haline
getirildikten sonra, Kaflan’a 20 km uzakl›ktaki Natanz’da gaz santrifüjlerinden
geçirilerek zenginlefltirilmektedir. Yazd vilayetinin do¤usunda, ‹ran’›n 5000
ton civar›nda do¤al uranyum cevheri bulundu¤u belirtilmektedir. Tesislerin
topra¤›n 22 m alt›nda 100.000 m2’lik bir alan› kaplad›¤›, duvar kal›nl›klar›n›n
2,5 m oldu¤u belirtilmektedir. 2002’de ‹ranl› rejim muhalifi Alir›za Caferza-
de’nin bu tesis hakk›nda bilgi s›zd›rmas› üzerine UAEA Baflkan› El Baradey
fiubat 2003’te tesisi ziyaret etmifl, hâlihaz›rda 160 santrifüjle zenginlefltirme
iflleminin yap›ld›¤› ve yak›nda 3000 santrifüjün daha devreye sokulaca¤›ndan
söz etmifltir. 
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‹ran’›n Natanz Tesisleri’nde 3000 santrifüjle % 3,5 düzeyinde uranyum
zenginlefltirme ifllemine devam etti¤i, bizzat Cumhurbaflkan› Ahmadinejad ta-
raf›ndan kamuoyuna aç›klanm›fl, gelecekte santrifüj say›s›n›n 50.000’e ulafla-
ca¤›ndan da söz edilmifltir. ‹ran’›n 3000 gaz santrifüjü ile % 90 zenginlikte y›l-
da 2 adet nükleer bomba yapmaya yetecek 40 kg uranyum elde edebilecek ka-
pasiteye sahip oldu¤u hesaplanmaktad›r. ‹ran’›n ayr›ca, santrifüj üretebilecek
teknik kapasiteye de ulaflt›¤› de¤erlendirilmektedir.

3. Arak A¤›r Su Reaktörü: ‹ran, ABD deste¤iyle 1967’de kurulan ve 35
yafl›n› tamamlayan Tahran Araflt›rma Reaktörü yerine kendi imkânlar›yla
Arak’ta 40 MW gücünde a¤›r sulu bir reaktör yapmakta oldu¤unu, bu reaktör-
le t›bbi ve tar›msal amaçl› radyoizotoplar üretece¤ini bildirmifltir.

Ayr›ca, nötron yavafllatmada kullan›lacak a¤›r su üretim tesisinin Arak
yak›n›nda Khondab’da tamamland›¤› ve üretime bafllad›¤›, reaktörün ise 2014
y›l›nda devreye sokulaca¤› duyurulmufltur. Bu santralin do¤al uranyumla ça-
l›flmas› öngörülmektedir. Santral için gerekli yak›t çubuklar› üzerinde y›lda 40
kg plütonyum oluflacakt›r. Khondab A¤›r Su Tesisleri’nde y›lda 8 ton a¤›r su
üretilmesi planlanmaktad›r. 40 MW gücündeki Arak reaktörünün çal›flmas›
için reaktöre 85 ton a¤›r su yüklenmesi gerekmektedir. Bu santral tamamlan-
d›¤›nda ikinci bir reaktör tesisinin inflas›na da bafllanaca¤› belirtilmektedir.

4. Laflkar-Abad Lazer ‹zotop Ayr›flt›rma Tesisleri: Henüz pilot tesis afla-
mas›nda olan bu tesislerde Lazer ‹zotop Ayr›flt›rma (LIS) yöntemi kullan›larak
U-235 uranyum elementi, U-238 elementinden fiziksel olarak daha kolay, da-
ha ucuz ve daha saf olarak ayr›flt›r›labilmektedir. LIS yöntemiyle çok yüksek
safl›kta U-235 elementi elde edilebilmektedir. 

2002’de faaliyete bafllayan Laflkar-Abad Tesisleri’nin 2003 y›l›nda kapa-
t›ld›¤› ifade edilmektedir. Ancak, önemle vurgulamak gerekir ki, ‹ran bu yön-
temle U-235 zenginlefltirmesini yapabilecek yetene¤i kazanm›fl olup, böyle bir
tesisi tekrar kurabilecek kapasitededir. Sözkonusu tesisin baflka bir yere tafl›n-
m›fl olabilece¤ine dair yorumlar da bulunmaktad›r. 

5. Plütonyum Ayr›flt›rma Tesisi: Kullan›lm›fl yak›t çubuklar›ndan plüton-
yum, kimyasal yöntemlerle oldukça kolay ayr›flt›r›labilmektedir. PUREX
ad›yla an›lan bu standart yöntem (plutonyum recovery by extraction) ‹ran ta-
raf›ndan bilinmekte ve kullan›lmaktad›r. Zira Tahran Nükleer Reaktörü’nün
kullan›lm›fl çubuklar›ndan ‹ran’›n çok küçük miktarlarda da olsa plütonyum
ayr›flt›rd›¤› bilinmektedir. Bu Reaktörün kullan›lm›fl çubuklar› üzerinde ise
y›lda 0,6 kg plütonyum oluflmaktad›r.

Bu tesislerin d›fl›nda Tahran’da Molybendium, Iodine ve Xenon Radyo-
izotop Üretim Tesisleri ve Cabir ‹bn Hayyan Çok Amaçl› Laboratuarlar›yla;
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Isfahan’da, Minyatür Nötron Kaynakl› Reaktör, ‹kincil Derecede Kritik Hafif
Su Reaktörü, S›f›r Güç A¤›r Su Reaktörü, Yak›t Üretim Laboratuar›, Uranyum
Kimya Laboratuar›, Uranyum Dönüfltürme Tesisi ve faaliyetine son verilen
‹kincil Derecede Kritik Grafit Reaktörü gibi UAEA raporlar›na girmifl nükle-
er tesisler de bulunmaktad›r.44

Bütün bu tesislere ilaveten, nükleer program› konusunda oldukça h›rsl›
davranan ‹ran yönetimi; yeni nükleer tesislerin inflas›na da tüm h›z›yla devam
etmektedir. ‹ran Atom Enerjisi Kurumu eski Baflkan› Ali Ekber Salihi taraf›n-
dan A¤ustos 2010’da yap›lan aç›klamada; 10 yeni uranyum zenginlefltirme te-
sisi için yer belirlendi¤i ve bunlardan birinin yap›m›na bafllanaca¤›, uranyum
zenginlefltirme tesislerinin aç›k alanlara de¤il, da¤lar›n içinde infla edilece¤i,
ülkenin üçüncü uranyum zenginlefltirme tesisinin inflas›na ise y›lsonu veya
2011 bafllar›nda bafllanmas›n›n planlad›¤›, her bir uranyum zenginlefltirme te-
sisinin, Buflehr nükleer santralinin ihtiyac›n› karfl›layacak yak›t› üretebilecek
kapasitede olaca¤› ifade edilmifltir.45 Uranyumu % 20 oran›nda zenginlefltirme
ifllemini hâlihaz›rda Natanz’daki tesislerinde sürdüren ‹ran’›n, ikinci uranyum
zenginlefltirme tesisi olan Fordo’nun inflas› ise devam etmektedir.

Bu ba¤lamda ‹ran’›n, nükleer program›n› yürütürken baz› taktik ve strate-
jilere baflvurdu¤u da gözlenmektedir. Bu taktikler geri ad›m atmaya direnme,
zaman kazanma-oyalama ve flantaj bafll›klar› alt›nda özetlenebilir. Tahran’›n
kriz yönetiminde bel kemi¤ini oluflturan geri ad›m atmaya direnme takti¤i, dip-
lomatik ve askeri araçlar yard›m›yla kullan›lmaktad›r. Örne¤in ‹ranl› yönetici-
lerin, “‹ran’la komflular› aras›nda hiçbir problem olmad›¤›”, “sorunlar› yaratan-
lar›n onlar› çözemeyece¤i”, “ABD baflta olmak üzere kibirli güçlerin ‹slam âle-
minin bilimsel ve teknolojik geliflimini istemedi¤i, “‹ran’›n nükleer güç sahibi
olmas›n›n bütün ‹slam âlemi için oldu¤u” fleklindeki söylemleri ve ‹ran’›n s›k
s›k gerçeklefltirdi¤i askeri tatbikatlarla adeta gövde gösterisi yapmas›, nükleer
kriz konusunda geri ad›m atmama stratejisinin unsurlar› aras›ndad›r.46

‹ran’›n zaman kazanma-oyalama takti¤inin ise temelde iki amac› bulun-
maktad›r: ‹stedi¤inde veya gerekli gördü¤ünde nükleer silah yapmas›n› müm-
kün k›lacak bir güce eriflmek ve uluslararas› toplum nezdinde nükleer progra-
m›n›n varl›¤›n› kabul ettirmek. ‹ran’›n BM Güvenlik Konseyi’nin 5 Daimi
Üyesi ve Almanya’yla (P5+1) yürüttü¤ü müzakere sürecinde sürekli erteleme
ve zaman kazanma odakl› davran›fllar›, diplomasinin tüm inceliklerini maharet-
le kullanmas›, krizin t›rmand›¤› anlarda 17 May›s 2010 Tahran Bildirisi benze-
ri taviz olarak alg›lanabilecek dalgal› siyaseti, bu takti¤inin bir sonucudur.

‹ran’›n baflvurdu¤u oldukça önemli bir di¤er taktik ise flantajd›r. ‹ranl› si-
vil ve askeri yetkililerin zaman zaman ABD ve ‹srail’i do¤rudan hedef alan
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tehditleri, dünya petrol sevkiyat›n›n can damar› niteli¤indeki Hürmüz Bo¤a-
z›’ndaki gemi trafi¤ini durdurma söylemi, dünya petrol rezervlerinin %
10’una sahip bir ülke s›fat›yla petrol ihracat›n› k›sma tehdidi, Lübnan Hizbul-
lah› gibi ‹ran destekli gruplar›n ‹ran’a sald›r› durumunda ABD ve ‹srail hedef-
lerine sald›r› düzenleme tehditleri, NPT Antlaflmas›’ndan ayr›lma tehdidi gibi
unsurlar flantaj takti¤inin önemli sacayaklar› aras›ndad›r.47

‹ran’›n nükleer teknolojiye geçifl çabalar› esasen 1980’lerle birlikte orta-
ya ç›kan h›zl› silahlanma program›n›n bir parças›n› oluflturmaktad›r. ‹ran aç›-
s›ndan bu silahlanma program›n›n motivasyon unsurlar› da, nükleer teknoloji-
ye geçifl arzusunu tetikleyen unsurlarla paralellik arzetmektedir. Bu çerçeve-
de, 1979 Devrimi’nin ard›ndan uluslararas› toplum nezdinde yaln›zlaflan
‹ran’›n, gerek bölge ülkelerinden gerekse ABD’den alg›lad›¤› varl›k tehditleri
nedeniyle silahlanma program›na h›z verdi¤i de¤erlendirilmektedir. 

1979 Devrimi’ne kadar ‹ran, bölgedeki en güçlü silahl› kuvvetlerden bi-
rine sahipti. 1960 ve 70’lerde yap›lan yüksek miktardaki askeri harcamalarla
Orta Do¤u’daki en etkin askeri güçlerden biri haline gelen ‹ran, Devrim son-
ras›nda, savunma sanayinde büyük çapl› iflbirli¤i yapt›¤› Bat›l› ülkelerden ko-
punca sahip oldu¤u askeri gücü de oldukça zay›flam›flt›r. Bat› taraf›ndan yal-
n›zlaflt›r›lan ‹ran ise, Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerle askeri iflbirli¤i
yapmak yolunu seçmifltir. 1980-88 ‹ran-Irak Savafl› ise ‹ran aç›s›ndan pek çok
fleyin yeni bafltan yap›land›r›lmas› gereklili¤ini ortaya koymufltur. Savafl›n hiç
beklenmedik flekilde Irak’›n nispi askeri üstünlü¤üyle bitmesi, ‹ran’›n silahl›
kuvvetlerini yeni bafltan dizayn etmesi zorunlulu¤u ve modern silahlara duyu-
lan acil gereksinimi de ‹ran yönetimine göstermifltir. Bu süreçten itibaren ‹ran,
envanterine Bat›’y› endiflelendiren uzun menzilli silahlar› eklemeye bafllam›fl
olup, yak›n gelecekte nükleer silahlara sahip olaca¤›na iliflkin kuvvetli deliller
bulundu¤u iddia edilmektedir.48

75 milyon civar›ndaki nüfusuyla bölgenin en kalabal›k devletleri aras›n-
da yer alan ve askeri aç›dan fevkalade avantajl› konumda bulunan ‹ran, eko-
nomik problemler ve yeterince silah ithalat› yapamamas› yüzünden bu potan-
siyelini askeri güce çevirememifltir. ‹ran 2010 kay›tlar›na göre, 17,8 milyon ci-
var›nda silâhalt›na al›nabilecek nüfusa sahip olup, hâlihaz›rda silâhalt›ndaki
asker say›s›n›n 640 bin civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.49 ‹ran ordusu,
kendi kara, deniz ve hava kuvvetlerinin oldu¤u Nizami Ordu ve Devrim Mu-
haf›zlar›ndan oluflan ikili yap›dan oluflmaktad›r. Devrimden sonra “Devrim
Muhaf›zlar› Ordusu” ad› alt›nda yeni bir askeri birlik kurulmufl olup, di¤er as-
keri birliklere nazaran daha ayr›cal›kl› bir konumu olan ve Ahmedinejad’›n
göreve gelmesinin ard›ndan nüfuzu daha da artan bu birliklerin, ekonomiden
siyasete kadar pek çok alanda faaliyetleri bulunmakta ve say›lar›n›n 400 bin
civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.50
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‹ran’›n askeri harcamalar›, fiah döneminde çok yüksek oranlara ulaflm›fl
ve Devrim’in ard›ndan da bu yüksek harcamalar devam etmifltir. 1978’de 25,3
Milyon Dolar olan harcamalar 1979’da 16,6, 1980’de 18,2 Milyon Dolara ka-
dar düflerken; 1980’de ‹ran-Irak Savafl›’n›n bafllamas›yla birlikte 1982’de 16,1
Milyon Dolardan 1985’te 24,7 Milyon Dolara yükselmifltir. 1985’ten sonra
sa¤l›kl› tahminler yap›lamamakla birlikte ‹ran’›n savafl boyunca GSMH’sinin
% 20’sini, hükümet harcamalar›n›n ise % 50’sini savunma harcamalar›na ay›r-
d›¤› tahmin edilmektedir. 1984-87 aras›nda üçüncü dünya ülkeleri aras›nda
‹ran 4.büyük silah ihracatç›s›yken, 1988-91 döneminde 5.s›raya düflmüfltür.
1995’te ise savunma harcamalar›n›n 2,5 Milyar Dolar seviyesine ulaflt›¤› be-
lirtilmektedir.51

Orta Do¤u’daki birçok ülke gibi ‹ran’›n da hâlihaz›rda önemli bir kitle
imha silah› olan kimyasal silahlara sahip oldu¤u bilinmektedir. Bu silahlar›n
1980-88 aras›nda ‹ran ve Irak taraf›ndan karfl›l›kl› olarak kullan›ld›¤›na iliflkin
de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. Ayr›ca ‹ran’›n biyolojik silahlara da sahip ol-
du¤u ifade edilmektedir. Kimyasal ve biyolojik silahlar, üretim ve depolama
aç›s›ndan nükleer silahlara göre askeri, teknolojik ve ekonomik olarak daha
yap›labilir silahlard›r. Ancak ‹ran, gerek kimyasal gerek biyolojik silahlar›n
üretimini, kullan›lmas›n› ve bulundurulmas›n› kesin bir dille yasaklayan ulus-
lararas› anlaflmalara taraf ülke konumunda oldu¤u için, elinde oldu¤u iddia
edilen bu kategorideki silah ve mühimmat› imha etmekle yükümlüdür. ‹ran’›n
elinde oldu¤u iddia edilen kimyasal ve biyolojik silahlar›n özellikle Hamas ve
Hizbullah gibi fliddet kullanmaktan çekinmeyen örgütlerin eline geçme ihti-
mali uluslararas› toplum aç›s›ndan endifle unsuru oluflturmaktad›r.52

‹ran’›n 1980’lerden bafllayarak, Devrim nedeniyle kopufl yaflad›¤› Bat›l›
silah üreticilerinin yerlerini Rusya, Ukrayna, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler-
le ikame eti¤i bilinmektedir. ‹ran-Irak Savafl›’ndan itibaren ‹ran, Rusya’dan T-
72 tanklar›, M‹G-27, M‹G-29, M‹G-31, ‹lyuflin-76 ve SU-24 uçaklar›; Ukray-
na’dan S-300 hava savunma sistemleri ve Sunburst gemi savar füze sistemle-
ri; Kuzey Kore’den uzun menzilli yerden yere at›lan füzeler ve SCUD-B füze-
leri ald›¤› bilinmektedir. Ancak ‹ran’›n silah envanterinde nükleer teknolojiy-
le birlikte en fazla kayg› verici unsur, balistik füzelerdir.53

‹ran, 1970’lerin sonundan beri “Nazeat Ailesi” ad›yla, menzilleri 90 km
ile 150 km aras›nda de¤iflen, s›v› yak›tl› güdümsüz roketler gelifltirmektedir.
SCUD-B balistik füzeleri ise, 1980’lerin ortalar›nda Sovyetler Birli¤i ve Ku-
zey Kore’den ithal edilerek 1988’de savafl s›ras›nda Irak’a karfl› kullan›lm›flt›r.
1991’den beri ‹ran’da SCUD-B varyantlar› üretilmektedir. 1992’den beri ge-
lifltirilmekte olan, SCUD-B teknolojisinin ilerletilmesiyle elde edilen fiahab-3
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isimli s›v› yak›tl› füze, ilk kez 1998’de test edilmifltir. ‹ran ayr›ca, Kuzey Ko-
re ve Çin’den ithal etti¤i Taepo Dong-1, Nodong-1, CSS-8 gibi füzeleri kendi
silah envanterine eklemenin yan›nda, bu füzeler üzerinden daha geliflmifl füze
teknolojisi üretme yolunda da yo¤un bir çaba içerisinde bulunmaktad›r.54

‹ran’›n balistik füze teknolojisinde ulaflt›¤› son aflamay› ifade eden Siccil-
2 füzeleri Aral›k 2009’da test edilmifltir. 2000 km’lik menzili sayesinde, ‹sra-
il’in tamam›yla Türkiye’nin büyük k›sm›, Orta Do¤u’daki ABD üslerinin ta-
mam› ve Avrupa’n›n bir bölümüne ulaflabilecek olan Siccil-2 füzesi; eski ver-
siyonundan daha geliflmifl bir navigasyon sistemine sahip olup, h›zla atefllene-
bilmesi ve yüksek h›zda ilerlemesi sayesinde füzesavarlar taraf›ndan vurulma-
s›n›n zor oldu¤u, kat› yak›t kulland›¤› ve bu sayede hedefe daha yüksek kesin-
likle isabet etti¤i belirtilmektedir. Ayr›ca fiahab-4 ve fiahab-5 uzun menzilli
balistik füzelerinin, ‹ran taraf›ndan gelifltirilme aflamas›nda oldu¤u ve yak›n
zamanda test edilece¤i ifade edilmektedir.55

TTaabblloo  22::  ‹ran’›n Orta ve Uzun Menzilli Balistik Füze Kapasitesi

KKaayynnaakk:: Hürriyet, (2009), “‹ran’›n balistik füzeleri”, http://www.hurri-
yet.com.tr/planet/grafik-haberler/13241706.asp, (Eriflim Tarihi:15.08.2010).

Yukar›daki tabloda ‹ran’›n balistik füze program›nda geldi¤i aflamay› ifa-
de eden bilgiler sunulmakta olup; sözkonusu füzelerin menzil, yükseklik, ya-
k›t durumu ve kullan›ma haz›r hale getirilmeleri konusunda hâlihaz›rda ulafl›-
lan seviye özetlenmektedir.

‹ran balistik füze program›nda gelinen son noktada; Bat›l› analistler tara-
f›ndan ‹ran’›n füze teknolojisinin ne kadar geliflmifl oldu¤una dair tereddütler
bulunmakta ve özellikle menzil ve yük tafl›ma kapasiteleri sorgulama konusu
yap›lmaktad›r. Ancak ‹ran’›n hâlihaz›rda; K›sa Menzilli (1000 km’ye kadar)
ve Orta Menzilli (1000 km-5500 km aras›) Balistik füze teknolojisine sahip ol-
du¤u, 2000-2500 km menzilli Siccil-2 ve fiahab-3 füzelerinin bu kapsama gir-
di¤i de¤erlendirilmektedir. Öte yandan ‹ran’›n, K›talararas› (5500 km’den faz-
la) Balistik füze teknolojisine ise 2010’lu y›llar›n ortalar›nda ulaflabilece¤i,
1000 kg’l›k nükleer savafl bafll›¤› ve 2000 km’lik menzile sahip balistik füze-
leri ise 6-8 y›l içinde üretebilece¤ine iliflkin de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r.56
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‹ran, balistik füzelerin yan›nda; Rusya’n›n satmaya yanaflmad›¤› S-
300’ler yerine hava savunma sistemleri57; yaklafl›k 3 bin ton a¤›rl›¤›ndaki ge-
milerin imhas› için üretilen karadan denize ve denizden denize f›rlat›labilen
k›sa menzilli “Nasr-1” füzeleri58; sonara yakalanmayan, su alt› manevra yete-
ne¤i ve at›fl gücü yüksek “Gadir” s›n›f› denizalt›lar59; denizalt›ndan da kontrol
edilebilen pilotsuz helikopterler60; içinde canl›lar›n da bulundu¤u ve “Kavofl-
ger-3” adl› roketle uzaya gönderilen kapsüller61 ve daha pek çok silah ve sa-
vunma sanayi donan›m› üretmekte ve silah envanterini daha da gelifltirme ça-
bas› içinde bulunmaktad›r.

Öte yandan ‹ran, y›llarca ithal etti¤i silahlar ve Rusya, Çin, Kuzey Kore
gibi ülkelerle gelifltirdi¤i iflbirli¤i sonucunda savunma sanayinde önemli bir
at›l›m yapm›fl ve art›k silah ihracatç›s› bir ülke konumuna gelmifltir. Nitekim
‹ran ‹çiflleri Bakan› Mustafa Muhammed Neccar, ekonomik, siyasi, ticari ve
di¤er alanlardaki ambargolara ra¤men ‹ran’›n savunma sanayinde kendine ye-
ter düzeye geldi¤ini ifade ederek; çeflitli türlerde savafl uçaklar›, taarruz heli-
kopterleri, denizalt›lar, tanklar, orta ve uzun menzilli füzeler ürettiklerini ve
günümüzde 50 ülkeye de¤iflik model ve türlerde silah ihraç ettiklerini aç›kla-
m›flt›r.62 ‹ran resmi makamlar›nca son dönemde bu yönde pek çok aç›klama ya-
p›lmakta olup, bu aç›klamalar›n ne ölçüde gerçe¤i yans›tt›¤› ve propaganda
amac›na yönelik olup olmad›¤› önemli bir soru iflareti oluflturmaktad›r. Bunun-
la birlikte, uzun y›llard›r silahlanma ve nükleer faaliyetlerle ilgilenen ‹ran’›n,
bu sahalarda büyük geliflme kaydetti¤i de göz ard› edilmemesi gereken bir un-
surdur.63

33..44.. TTÜÜRRKK‹‹YYEE  AAÇÇIISSIINNDDAANN  ‹‹RRAANN  NNÜÜKKLLEEEERR  DDOOSSYYAASSII  VVEE
SS‹‹LLAAHHLLAANNMMAA FFAAAALL‹‹YYEETTLLEERR‹‹

‹ran’›n nükleer kapasiteye sahip olmas›, uluslararas› iliflkiler ve cayd›r›-
c›l›k çal›flmalar›nda s›kça tart›fl›lan “kabiliyet niyetin mutlak göstergesi mi-
dir?” sorusunu gündeme getirmektedir. Bu sorunun cevapland›r›lmas› ise, teh-
didin varl›¤›n›n nas›l alg›land›¤›yla do¤rudan iliflkilidir. Tehdit alg›lamalar›n-
da, tahmini kabiliyet ile tahmini niyet aras›nda yak›n iliflki bulunmaktad›r. Bu
iliflki kabiliyetin, niyeti gösteren bir ipucu olarak de¤erlendirilmesinden kay-
naklanmaktad›r. Öte yandan kabiliyetin birçok durumda niyeti cesaretlendirdi-
¤i de bir gerçektir. Devletleraras›nda tehdit alg›lamalar›ndaki en önemli unsur
ise taraflar aras›ndaki “güvensizlik” faktörüdür. Bu noktada bir di¤er önemli
faktör ise, “en kötü senaryoya karfl› haz›rlanmak” olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Ayr›ca, “kabiliyetin niteli¤i ve gerçek niyetin ne oldu¤una iliflkin belirsizli¤in
bizzat kendisi” de tehdidi alg›lamaya elveriflli bir ortam›n do¤mas›na hizmet
etmektedir.64
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Hâlihaz›rda gelinen aflama itibariyle ‹ran, nükleer silahlara sahip olmaya
bir ad›m daha yaklaflm›flsa dahi, bu ülkenin askeri emelleri üzerinde kesin id-
dialarda bulunmak halen mümkün gözükmemektedir. Ancak ‹ran, nükleer
program›n›n tehdit edici bir nitelik arzetmedi¤i hususunda uluslararas› toplu-
mu ikna etmekte hayli zorlanmaktad›r. Bunun yap›sal nedeni, ‹ran’›n halen ka-
pal› bir rejime sahip olmas› ve nükleer çal›flmalar›nda kendisinden beklenen
fleffafl›¤›n bu kapal›l›kla büyük oranda tezat teflkil etmesidir. Kapal›l›k, nükle-
er faaliyetlerin UAEA denetiminden kaç›r›larak büyük bir gizlilik içinde sür-
dürülebilece¤ini düflündürmektedir. Ayr›ca böyle bir ortamda, ‹ran’›n nükleer
silah sahibi olmas›na inanan yöneticiler bu kararlar›n› daha uygun bir zamana
kadar ertelemeyi de düflünebileceklerdir. Öte yandan, nükleer bir kabiliyete sa-
hip olmak bir ülkenin d›fl politik duruflunda ve niyetlerinde de¤iflikli¤e yol
açabilecek bir özelliktir. Sivil amaçlarla bafllanan bir nükleer program›n gele-
cekte de amac›n›n sivil ve bar›flç›l kalaca¤›n›n garanti edilmesi güçtür. Zira
nükleer varl›¤›n, ister sivil ister askeri amaçlar çerçevesinde kullan›lmas›
mümkün oldu¤undan, teknik olarak, nükleer silah›n üretilmesi sadece bir ter-
cih ve niyet meselesidir.65

Esasen bu analizin de gösterdi¤i gibi, ‹ran nükleer sorunu Bat› ve ‹ran
aras›ndaki güvensizlikten kaynaklanmaktad›r. Bat›l›lar ‹ran’›n nükleer çal›fl-
malar›ndaki gerçek niyetin, nükleer silah edinme iradesi oldu¤u düflüncesin-
dedir. ‹ran’a karfl› olan güvensizliklerini, bu ülkenin bölgesel, küresel niyetle-
ri ve nükleer faaliyetleri ba¤lam›nda çeflitli sebeplere dayand›rmaktad›rlar.
‹ran ise, Bat›l›lar›n bu iddialar›n› kesinlikle kabul etmemekte, nükleer silah
üretme niyet ve iradesi olmad›¤›n› ›srarla vurgulamaktad›r. Hatta güven krizi-
ni aflmak için nükleer silaha dair dinî bir yorum da gelifltirmifltir. ‹ran’a göre
nükleer silah üretimi ‹slam dini aç›s›ndan do¤ru de¤ildir (Dini Lider Hamaney
bunu “haram” olarak nitelendirmektedir) ve bir ‹slam rejimi olarak nükleer si-
lah edinmeyi istemeleri söz konusu olamaz.66 Ancak ‹ran’›n üretti¤i tezler,
uluslararas› toplumun endiflelerine yeteri kadar tatmin edici yan›tlar verme-
mekte ve kriz büyüyerek devam etmektedir. 

Uluslararas› toplumun ‹ran nükleer program›na verdi¤i tepki ise münferit
ve kolektif olmak üzere iki grupta de¤erlendirilebilir. Münferit tepkiler aras›n-
da en önemlileri, ABD ve ‹srail’in, ‹ran UAEA ile iflbirli¤i yapmad›¤› takdir-
de, askeri müdahale seçene¤ini de önemli bir alternatif olarak masada tutan
daha sert ve çat›flmac› söylemleriyle, Avrupa Birli¤i’nin müzakere sürecine
vurgu yapan, Rusya ve Çin’in ise ABD ve Bat› karfl›s›nda daha ziyade bir den-
ge unsuru olarak alg›lanabilecek yaklafl›mlar›d›r. Kolektif tepkiler ise Ulusla-
raras› Atom Enerjisi Ajans› (UAEA) ve BM Güvenlik Konseyi’nin, gerek ‹ran
nükleer tesislerinde yap›lan denetimler gerekse ‹ran’›n uzlaflmaz tav›rlar› kar-
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fl›s›nda al›nan ve dozuyla kapsam› gittikçe artan yapt›r›m kararlar› çerçevesin-
de karfl›m›za ç›kmaktad›r.67

‹ran nükleer krizinde gelinen aflamada 4 güncel ve önemli unsur karfl›m›-
za ç›kmakta olup, krizin Türkiye aç›s›ndan de¤erlendirmesi, Türkiye-‹ran iki-
li ve bölgesel iliflkileriyle birlikte, bu 4 unsur etraf›nda yap›lacakt›r. Bu unsur-
lar; 17 May›s 2010 Tahran Bildirisi (Takas Anlaflmas›), BM Güvenlik Konse-
yi’nin 9 Haziran 2010 ‹ran’a yapt›r›mlar› geniflleten 1929 No’lu Karar›, Ce-
nevre ve ‹stanbul’da uzun bir aradan sonra tekrar bafllat›lan P5+1-‹ran görüfl-
meleri ve yak›n gelecekte ‹ran’a yap›lmas› muhtemel askeri müdahale olarak
ön plana ç›kmaktad›r.

Türkiye’nin ‹ran’›n nükleer program›yla ilgili yaklafl›m› ilk defa somut
olarak, 2005 y›l›nda güncellefltirilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde ele
al›nm›fl ve ‹ran’›n nükleer faaliyetleri ve füze çal›flmalar› nedeniyle “Türkiye
için belirsizlik ve risk yaratt›¤›” belirtilmifltir. ‹ran’›n nükleer program›ndan
kaynaklanan sorunlar›n AB ile ‹ran aras›ndaki müzakerelerde çözülmesini
bekleyen Türkiye, özellikle 2005 y›l›ndan sonra sorunlar›n diplomatik yollar-
dan çözümü için taraflar› aktif olarak teflvik etmeye bafllam›flt›r. Türkiye’nin
bu tutumunda, Ahmedinejad döneminde nükleer program›n h›z kazanmas› ve
ABD’nin askeri müdahale seçene¤ini gündeme getirmesinin önemli etkisi ol-
mufltur. Türk yetkililer, sorunun diplomatik yollardan çözümünün teflvik edil-
mesi yaklafl›m› çerçevesinde Bat›l› muhataplar›na diplomatik yollar› daha faz-
la zorlamalar› tavsiyesinde bulunurken, ‹ranl› muhataplar›ndan çat›flmac› yak-
lafl›mdan kaç›nmalar›n› ve diplomasiden uzaklafl›lmaks›z›n sorunun çözümü
için daha fazla çaba göstermelerini istemifltir. Nitekim ‹ran ve Bat› aras›nda
kesintiye u¤rayan nükleer müzakereler Türkiye’nin giriflimleriyle 26 Nisan
2007’de yeniden bafllam›flt›r. Dönemin ‹ran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi
Genel Sekreteri ve nükleer konulardaki Baflmüzakerecisi Ali Laricani ile AB
Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Ankara’da bir araya gelerek görüflmelerde
bulunmufltur.68

Türkiye’nin nükleer krize iliflkin yaklafl›m›nda 2008’in sonlar›nda önemli
bir dönüflüm görülmüfl ve daha önce sorunun taraflar› aras›nda teflvik edici rol
oynayan Türkiye, ‹ran’la uluslararas› toplum aras›nda bizzat arabuluculuk ya-
pabilece¤ini ilan etmifltir. Bu kararda ABD d›fl politikas›nda önemli bir de¤iflik-
lik yapmas› beklenen Obama’n›n, 2008 sonunda göreve gelmesi ve bu yönde-
ki olumlu tav›rlar›n›n da etkisi olmufltur. ABD Baflkan› Obama’n›n ‹ran’la so-
runun çözümünde müzakerelere a¤›rl›k verilmesi yaklafl›m› çerçevesinde Ekim
2009’da Cenevre’de ‹ran ve P5+1 Grubu bir araya gelmifl, ard›ndan yine Ekim
2009’da Viyana Grubu (ABD, Fransa, Rusya) ile ‹ran Viyana’da buluflarak
UAEA’n›n Rusya ve Fransa üzerinden yak›t takas› önerisini görüflmüfltür. Bu
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öneriye göre ‹ran, elindeki % 3,5 oran›nda zenginlefltirilmifl 1200 kg uranyumu
% 20 oran›nda zenginlefltirilmesi için Rusya’ya gönderecek, ard›ndan Rusya el-
de edilen % 20 zenginlefltirilmifl uranyumu daha fazla zenginlefltirilmesini ön-
lemek üzere Fransa’ya gönderecek, Fransa ise bu uranyumu 120 kg’l›k nükle-
er yak›t çubu¤u haline getirerek ‹ran’a teslim edecekti, teslim süresi olarak ise
bir y›l öngörülmekteydi. Bu mutabakat, sorunu tamamen çözmese de taraflar
aras›nda bir güven art›r›c› önlem olarak kabul edilmifltir.69

Ancak Viyana’da var›lan mutabakat ‹ran iç siyasetinde kar›fl›kl›klara yol
açt› ve teslimat süresi, teslim edilecek uranyumun miktar›, teslimat›n yeri, tes-
limata dair somut garantiler konular›nda büyük bir tepki ortaya ç›k›nca, ‹ran
yönetimi öneriye so¤uk yaklaflm›flt›r. Bu noktada UAEA Baflkan› El Baradey
devreye girmifl ve ‹ran’›n elindeki az zenginlefltirilmifl uranyumun ‹ran’a nük-
leer yak›t teslim edilene kadar her iki taraf›n da güvendi¤i bir ülke olan Tür-
kiye’de depolanmas›n› önermifltir, öneriye ABD ve Rusya da s›cak bak›nca
Türkiye sürece aktif olarak dâhil olmaya bafllam›flt›r. Türkiye öneriyi s›cak
karfl›larken, ‹ran’›n direnmesi üzerine ABD de devreye girerek Türkiye alter-
natifinin hayata geçirilmesi için gayret göstermifltir. Taraflar aras›nda bu öne-
riden itibaren büyük bir diplomatik hareketlilik bafllam›fl, bu süreçte Türkiye
D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu 6 sefer Tahran’a giderken, ‹ran D›fliflleri Bakan›
Muttaki 5 kez Türkiye’ye gelmifltir. Bu süreçte ABD ve P5+1 temsilcileriyle
de üst düzeyde istiflareler sürekli yap›lm›flt›r.70

Yeni yükselen güçlerden biri olan ve ‹ran’›n bar›flç›l amaçl› nükleer faali-
yetlerini destekleyerek soruna diplomatik yollardan çözüm bulunmas›n› savu-
nan Brezilya’n›n Cumhurbaflkan› Lula da Silva, Baflbakan Erdo¤an’la görüfle-
rek soruna müzakereler temelinde ortak katk› yapabileceklerini iletmifl, ard›n-
dan Obama’n›n Brezilya’dan “‹ran’› uranyumunu Türkiye’nin himayesine
vermesi için etki alt›na almas›n›” isteyen mektubu ve Baflbakan Erdo¤an’a da
bu yöndeki iste¤ini ayr›ca iletti¤i mektup, her iki ülkenin krize çözüm bulmak
için arabulucu olmas›n› güçlendiren ve teflvik eden geliflmeler olmufltur. Neti-
cede Türkiye D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu, Brezilya D›fliflleri Bakan› Amorim
ve ‹ran D›fliflleri Bakan› Muttaki’nin yo¤un gayretleri sonucunda 17 May›s
2010’da Tahran Bildirisi olarak da nitelenen uranyum takas› anlaflmas› ortaya
ç›km›flt›r.71

Tahran Bildirisi’nde somut olarak karara ba¤lanan hususlar flunlard›r:72

-‹ran, düflük düzeyde zenginlefltirilmifl 1200 kg uranyumu Türkiye’ye
emanet b›rakmay› kabul etmifltir. Türkiye ve Brezilya ise Türkiye’ye emanet
edilen uranyumun ‹ran’›n mal› oldu¤unu kabul etmifl ve ‹ran’a isterse uranyu-
mun Türkiye’de depolanma ve saklanma koflullar›n› izleme izni vermifltir.
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-Üç ülke, ‹ran’›n bildiride belirtilen hususlar› kabul etti¤ini 7 gün içinde
resmi kanallardan UAEA’ya bildirmesi ve daha önce ‹ran’a 120 kg uranyum
yak›t› vermeyi kabul etmifl olan Viyana Grubu’nun cevab›n› beklemesi konu-
sunda anlaflm›flt›r.

-Viyana Grubu’nun cevab›n›n olumlu olmas› ve kesin anlaflma sa¤lanma-
s› durumunda ‹ran, bir ay içerisinde düflük oranda zenginlefltirilmifl uranyumu
Türkiye’ye göndermeyi kabul etmifl, karfl›l›¤›nda Viyana Grubu’nun 120 kg
nükleer yak›t›n en geç bir y›l içinde ‹ran’a teslim edilmesini istemifltir. Anlafl-
maya riayet edilmemesi halinde Türkiye, ‹ran’›n iste¤i do¤rultusunda, depola-
d›¤› uranyumu derhal ve koflulsuz olarak ‹ran’a geri vermeyi kabul etmifltir.

Türkiye ve Brezilya Tahran Bildirisi’ni krizin çözümüne hizmet edece¤i-
ni savunarak memnuniyet ve sevinçle karfl›larken, P5+1 üyelerinin ihtiyatl›
yaklafl›m›na karfl›l›k, özellikle ABD sert bir tepki vererek, ‹ran’› zaman kazan-
maya çal›flmakla, Bildiri’yi ise “iyi niyetli, ancak yetersiz ve sonuç al›c› ol-
maktan uzak” olmakla suçlam›flt›r. ‹ran ise anlaflmay› “diplomatik bir zafer”
olarak nitelemifl, geri ad›m at›ld›¤›n› savunan muhalif sesler ise c›l›z kalm›fl-
t›r. Müzakereler için yeni bir zemin oluflturan anlaflman›n imzalanmas›ndan
çok k›sa bir süre sonra, Türkiye ve Brezilya’n›n ‹ran’a karfl› yeni yapt›r›mla-
r›n gündeme getirilmemesini istedi¤i bir dönemde, ABD’nin yapt›r›m tasar›s›-
n› ileri sürmesi ve Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konuda deste¤ini ald›¤›n›
aç›klamas›, Türkiye’nin sert tepkisini çekmifltir.73

Ancak Tahran Bildirisi kendi içinde baz› eksiklikleri de bar›nd›rmakta ve
bundan dolay› elefltiri almaktad›r. Bu elefltiriler, ço¤unlukla anlaflmada ‹ran’›n
elindeki tüm uranyumun kapsanmamas› ve yaklafl›k 700 kg civar›nda (veya
daha fazla) uranyumun anlaflma d›fl›nda b›rak›lmas› üzerinde yo¤unlaflmakta-
d›r.74 Ayr›ca ‹ran’›n uranyum zenginlefltirme program›n›n nihai olarak terk
edildi¤ine dair bir ifadeye metinde yer verilmemifl olmas› ve bu ba¤lamda kri-
zin temel noktas›n›n çözüme kavuflturulmam›fl olmas› da di¤er bir önemli elefl-
tiri noktas›d›r.75 Nitekim takas anlaflmas›n›n üzerinden henüz 2 ay geçmeden
Temmuz 2010’da bir aç›klama yapan ‹ran Atom Enerjisi Kurumu eski Baflka-
n› Salihi, % 20 oran›nda zenginlefltirilmifl 20 kg uranyum ürettiklerini ve ya-
k›nda bunu nükleer yak›t olarak kullanacaklar›n› aç›klam›flt›r.76

Ancak bu elefltirilere karfl›l›k, ‹ran’›n 1979 Devrimi’nden beri kendisini
ba¤lay›c› böyle bir anlaflmaya imza atmaya ikna edilebilmifl olmas›n›n ve
uluslararas› toplumla müzakere masas›na oturtulabilmesinin dahi baflar› olarak
de¤erlendirilebilece¤i, nihai çözümün ise ‹ran’la Viyana Grubu ve P5+1 ara-
s›ndaki müzakerelerde bulunabilece¤i, bu çerçevede Türkiye ve Brezilya’n›n
görevlerini iyi niyetle ve fazlas›yla yerine getirdikleri de ifade edilmektedir.77
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Tahran’da imzalanan nükleer takas anlaflmas›n› Türkiye aç›s›ndan büyük
bir diplomatik baflar› olarak görenler78 oldu¤u gibi, Türkiye’nin gereksiz risk
alarak Bat›’yla aras›n›n aç›ld›¤›n› savunanlar da bulunmaktad›r.79 Her iki yak-
lafl›m›n da do¤ru ve eksik yönleri bulunmakla birlikte, sorunun Türkiye’yi
do¤rudan ilgilendiren baz› yönleri bulunmaktad›r.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin uzun y›llard›r ittifak iliflkisi
halinde oldu¤u ABD ve Bat›l› güçlere ra¤men, kendi bölgesinde ve kendi ulu-
sal güvenli¤ini do¤rudan ilgilendiren bir konuda “Ankara merkezli” bir karar
alabilmesi, Türkiye’nin 2000’li y›llardaki d›fl politikas›nda büyük önem verdi-
¤i çeflitlilik, çok boyutluluk ve daha ba¤›ms›z hareket edebilme yaklafl›m›n›n
do¤al ve planlanm›fl bir sonucudur. Bu noktada Türkiye’nin bölgesinde ve öte-
sindeki sorunlarda kolaylaflt›r›c› ve arabulucu tavr›, tabiat›yla, d›fl politikas›n›n
manevra alan›n› ve ülkenin prestijini artt›racakt›r. Ancak, ‹ran nükleer krizi gi-
bi, taraflar›n kavga etmek için adeta bahane arad›¤› durumlarda, e¤er kavga
yak›nsa ve durdurma flans› da bulunmuyorsa, baflkalar›n›n kavgalar›nda arada
kalmak gibi bir netice de ortaya ç›kabilir, böylesi bir sonuç ise Türkiye’nin he-
defledi¤inin tersi bir duruma yol açabilecektir. Bu noktada, Türkiye’nin arabu-
luculuk iflini, fark›na varmadan, sorunun taraf› olma noktas›na götürmemesi
gereklidir.80

Öte yandan, Türkiye aç›s›ndan en önemli prestij kayb› kuflkusuz, ‹ran’›n
bar›flç›l amaçl› oldu¤unu iddia etti¤i nükleer program›na dair bu taahhüdünün
aksinin ortaya ç›kmas› durumudur. Türkiye ‹ran’›n nükleer silah sahibi olma-
s›na kesinlikle karfl› ç›kmakla birlikte, ‹ran’›n izledi¤i program›n neticesinde
nükleer silah elde etmesi, gerek Türkiye-‹ran iliflkilerinde gerek Türkiye’nin
uluslararas› toplumla iliflkilerinde ve sayg›n ülke imaj›nda çok büyük bir sar-
s›nt› oluflturabilecektir.81

Takas anlaflmas›n›n gündeme getirdi¤i önemli bir nokta da, II. Dünya Sa-
vafl› sonras› tesis edilen ve So¤uk Savafl sonras› da pek de¤iflmeden süren
uluslararas› güç dengesinin bir ölçüde afl›nmas› ve geliflmekte olan ülkelerin
güç denklemine entegre olma çabalar›d›r. ABD öncülü¤ünde dünyada olufltu-
rulan güç dengesi ve büyük güçlerin bölgesel ve küresel sorunlarda son sözü
söyleme lüksü, yükselmekte olan güçler taraf›ndan zorlanmakta ve ulusal ç›-
karlar do¤rultusunda güç denklemindeki iliflkiler sorgulanmaktad›r. Türkiye
ve Brezilya’n›n, ABD baflta olmak üzere BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi
üyesinin olumsuz görüflüne ra¤men, Tahran Bildirisi’ne giden süreci baflar›y-
la yöneterek ‹ran’› anlaflmaya raz› etmesi, güç dengelerindeki bu de¤iflimin de
iflaretçisi say›labilecektir.82

Öte yandan takas anlaflmas›n›n baflar›ya ulaflmas› Türkiye aç›s›ndan mad-
di güvenlik kayg›lar›n› gidermekle birlikte, hem Türkiye’nin itibar›n› artt›ra-
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cak hem de ‹ran’a uluslararas› tolumun duydu¤u endiflenin yerini güven ala-
cakt›r, bu da elbette Türkiye’nin yarar›na olacakt›r. Fakat ABD ve Bat›l› güç-
lerden veya ‹ran’dan kaynaklanan nedenlerle anlaflman›n yürütülememesi ha-
linde anlaflman›n mimarlar›ndan birisi olan Türkiye her iki taraf›n da a¤›r elefl-
tiri ve suçlamalar›na maruz kalabilecektir.83 Ancak Türkiye’nin diplomatik ça-
balar› ve taraflarla iliflkilerinin boyutlar›n›n, bu yönde bir yanl›fl anlafl›lmaya
meydan b›rakmayacak kadar güçlü ve derin oldu¤u de¤erlendirilmektedir. 

Takas anlaflmas›n›n baflar›s›zl›kla neticelenmesi, Türkiye’nin bölgesel so-
runlarda yeni yeni üstlenmekte oldu¤u arabuluculuk rolünü ise olumsuz etki-
leyebilecektir. Türkiye’nin, düzen kurucu ve sorun çözücü giriflimleri somut
sonuçlar vermedi¤i takdirde, kendisi d›fl›nda kaynaklanan nedenler sonuç üze-
rinde do¤rudan tesirli olsa dahi, bu arabuluculuk rolü bölgede daha fazla sor-
gulanabilecektir.84

Takas anlaflmas›na iliflkin bir di¤er sorun ise, ‹ran’dan uranyumun Türki-
ye’ye nakledilmesinin ard›ndan, P5+1 ve Viyana Grubu üyelerinin anlaflmada
belirtilen yak›t› ‹ran’a vermedikleri gibi 1200 kg’l›k ‹ran uranyumuna da el
koymalar› durumu, belki de olabilecek en kötü senaryolardan birisidir ve Tür-
kiye’ye duyulan güvenin afl›nmas› bir yana Türkiye’yi iki taraf aras›nda b›ra-
kabilecek son derece riskli bir ihtimaldir.85

Ancak tüm bu ihtimaller, P5+1 ve Viyana Grubu’nun takas anlaflmas›na
süreç içerisinde verece¤i tepkiye ba¤l›d›r. Her ne kadar, ABD D›fliflleri Baka-
n› Clinton’la birlikte Türk ve Brezilyal› yetkililer takas anlaflmas›n›n BM Gü-
venlik Konseyi’nin Haziran 2010 tarihli yapt›r›m karar›na ra¤men masada ol-
du¤unu aç›klasa da, gelinen aflamada P5+1 ve Viyana Grubu ülkelerinin anlafl-
may› küçümsemesi ve yetersiz bulmas›, di¤er taraftan ‹ran’›n yapt›r›m karar›-
na sert tepki göstermesi; anlaflman›n uygulanabilirli¤i konusunda ciddi engel-
ler ortaya ç›karmaktad›r.86 Hâlihaz›rda, ‹ran’la P5+1 aras›nda tekrar bafllat›la-
bilecek müzakerelere takas anlaflmas›n›n zemin oluflturabilece¤i ifade edil-
mektedir.

ABD ve BM Güvenlik Konseyi’nin di¤er daimi ülkelerinin 17 May›s
Tahran Bildirisi’ne olumsuz yaklaflmalar› ve takas anlaflmas›n›n haz›rlanma
sürecinde ABD’nin ‹ran’a yapt›r›mlar konusunda di¤er ülkeleri ikna etme ça-
balar› sonuç vermifl ve BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Haziran 2010 tarihli top-
lant›s›nda ‹ran hakk›ndaki yapt›r›m karar› beklenildi¤i gibi ç›km›flt›r. Önceki
yapt›r›m kararlar› ile k›yasland›¤›nda en sert karar niteli¤indeki tasar›ya Tür-
kiye ve Brezilya “hay›r” oyu verirken, Lübnan çekimser oy kullanm›fl ve tasa-
r› geri kalan 5 daimi üye ve 7 geçici üyenin “evet” oyu ile kabul edilmifltir.
(Bununla birlikte aradan geçen süre içerisinde Brezilya Devlet Baflkan› Lu-
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la’n›n ard›ndan göreve gelen yeni Brezilya Yönetiminin ‹ran nükleer progra-
m›n›n bar›flç›l niteli¤iyle ilgili baz› endiflelerinin varl›¤›n› aç›klamas›, sözko-
nusu “hay›r” oyunun niteli¤i ve sürdürülebilirli¤i hakk›nda soru iflaretleri
uyand›rmaktad›r).

Daha önce BM Güvenlik Konseyi Aral›k 2006, Mart 2007 ve Mart
2008’de ‹ran’a yönelik 3 yapt›r›m tasar›s›n› kabul etmifl, ancak bu yapt›r›mla-
r›n hiç birisi flimdiye kadar baflar›l› olamam›flt›. Aral›k 2006’da ‹ran’a yönelik
BM Güvenlik Konseyi’nin ald›¤› 1737 numaral› karar ile; ‹ran’la “hassas nük-
leer malzeme ve ekipman” ithalat-ihracat› bloke edilmifl, ‹ran’›n nükleer faali-
yetleriyle ba¤lant›l› olan kifli ve kurumlar›n mal varl›klar› dondurulmufl,
‹ran’›n nükleer program›na herhangi bir flekilde katk›da bulunacak ekipman ve
teknolojinin sat›fl›n›n önlenmesi istenmiflti. Bu yapt›r›m karar›n›n pek bir etki-
si olmam›flt›. ‹kinci olarak BM Güvenlik Konseyi’nin Mart 2007 tarihli 1747
numaral› karar ile, ‹ran’›n silah ithalat› yasaklanm›fl, Mal varl›¤› dondurma uy-
gulamas› geniflletilerek devlete ait olan Sepah Bankas› ve Devrim Muhaf›zla-
r›’na ba¤l› firmalar da dâhil edilmiflti.87

Üçüncü olarak BM Güvenlik Konseyi’nin Mart 2008’de ‹ran’a yönelik
1803 say›l› 3. yapt›r›m tasar›s›n› kabul etmesi ile yapt›r›mlar biraz daha genifl-
letilmifl ve önceki iki tasar›ya ilave olarak ‹ran bankalar›n›n ifllemleri tetkik al-
t›na al›nm›fl ve nükleer programla ba¤lant›l› kifli ve kurumlara yönelik mal
varl›¤› dondurma ve seyahat k›s›tlamas› uygulamas› geniflletilmiflti. Ancak bu
kararlar da di¤erleri gibi istenen etkiyi oluflturmam›flt›r. Haziran 2010’da al›-
nan dördüncü karar tasar›s› ile ‹ran’a yönelik en sert tedbirlerin al›nmas› he-
saplanmaktad›r. Bu kararda ‹ran’a yönelik mali k›s›tlamalar›n daha da s›k›lafl-
t›r›lmas›, seyahat yasaklar›n›n ve denetimlerin art›r›lmas› öngörülmektedir.
Buna göre; BM silah ambargosu oldukça geniflletilmekte, ‹ran’›n nükleer
program›yla ilgili olan ‹ran bankalar›na yönelik s›k› denetim ve yapt›r›m geti-
rilmekte, uluslararas› alanda tüm ‹ran bankalar›yla olan al›m-sat›m ifllemleri-
nin s›k› denetime tabi tutulmas› kararlaflt›r›lmakta ve ‹ran’a giden ve ‹ran’dan
gelen gemilerin yasaklanan kargo tafl›malar› yönünde ciddi flüphe duyulmas›
durumunda aç›k sularda s›k› kontrolünün yap›lmas› hedeflenmektedir. Finans-
man ve seyahat s›n›rlamalar› getirilecek flah›s ve gruplara, 40 isim daha eklen-
mifl, ayn› zamanda ambargo uygulanacak firma say›s› da art›r›lm›flt›r.88

Türkiye’nin yapt›r›m karar›na olumlu oy vermeyece¤i, oylama öncesinde
uzun zamand›r konuflulan ve beklenen bir geliflme olmufltur. Nitekim Tahran
Bildirisi’nin mimar› olarak Türkiye ve Brezilya’n›n olumsuz oy vermesi ilke-
li bir tutum olarak de¤erlendirilip, 17 May›s’ta at›lan imzalar›n do¤al bir so-
nucu olarak alg›lanmaktad›r. Ancak, oylamaya kat›lmamak veya çekimser oy
kullanmak yerine, do¤rudan olumsuz oy kullan›lmas›n›n Türkiye’nin içinde
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oldu¤u ittifak iliflkilerine ve özellikle ABD’yle iliflkilerine olumsuz yans›ma-
lar› da olacakt›r. Bunun ilk örne¤i, PKK’yla mücadelede ABD’den talep edi-
len silahlar›n sat›fl›na Kongre’nin, yapt›r›m karar›na Türkiye’nin verdi¤i oyu
hat›rlatarak olumsuz yaklaflmas›d›r. Nitekim Bat› medyas›nda yap›lan yorum-
larda da, Türkiye’nin eksen de¤ifltirdi¤i ve Bat› e¤iliminden uzaklaflt›¤› fleklin-
de pek çok yoruma rastlanmaktad›r.89

BM Güvenlik Konseyi’nin Haziran 2010 yapt›r›m karar›n›n Tahran Bil-
dirisi’ne adeta ters bir cevap niteli¤inde aç›klanmas›, takas anlaflmas›n›n sür-
dürülebilirli¤i ve uygulanabilirli¤i hususunda önemli sorunlar ortaya ç›kar-
m›flt›r. Her fleye ra¤men, ABD ve P5+1’in yapt›r›mlarla müzakerelerin birlik-
te yürütülmesi (çift kulvarl› yaklafl›m) kararl›l›¤›, masada oldu¤u belirtilen ta-
kas anlaflmas› konusunda Türkiye ve Brezilya’n›n önümüzdeki dönemde daha
fazla gayret sarfetmesini ve taraflar aras›ndaki uçurumun kapat›lmas› için ça-
l›flmas›n› gerektirecektir.90

Öte yandan, yapt›r›m karar›n›n ard›ndan Türkiye aç›s›ndan Orta Do¤u’da
zor bir dönemin bafllad›¤›na dair de¤erlendirmelere de yer verilmektedir. Bu
çerçevede, Türkiye’nin terörle mücadelesi bu karardan olumsuz etkilenebile-
cek, PKK baflta olmak üzere baz› terör örgütleri yabanc› istihbarat servisleri-
nin yönlendirmesiyle eylemlerini artt›rabilecek, Türkiye içerisinde güvenlik
riskleri ortaya ç›kabilecek; öte yandan 1915 Olaylar›’na ve Ermenistan’la s›-
n›r›n aç›lmas›na iliflkin konularda Türkiye üzerindeki bask› artt›r›labilecek ve
Türkiye’nin hareket sahas› daralt›lmaya çal›fl›labilecektir.91

Yapt›r›m karar›n›n Türkiye aç›s›ndan ilk planda ortaya ç›kabilecek somut
bir sonucunun ise, Türkiye-‹ran ekonomik iliflkilerinin yeni canlanmakta olan
bankac›l›k alan›ndaki iflbirli¤i aç›s›ndan kendisini göstermesi beklenmektedir.
‹ran’›n gerek nükleer program› etraf›ndaki tart›flmalar›n çözülememesi, gerek-
se terörizmi destekledi¤i iddialar› nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni yapt›-
r›mlar›n hedefi olmas› muhtemeldir. ‹ran mali sektörü yeni yapt›r›m giriflimle-
rinde önemli bir yere sahip olacakt›r. ‹ran mali sektörüne yönelik muhtemel
yapt›r›mlar Türkiye-‹ran iliflkilerinde son zamanlarda ortaya ç›kan bankac›l›k
alan›nda iflbirli¤i giriflimlerini de olumsuz etkileyebilecektir.92 Zira hem BM
Güvenlik Konseyi kararlar›nda hem de uluslararas› yapt›r›m yetkisi olan Mali
Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) bildirilerinde ‹ran ile
finansal iflbirli¤i yapman›n risklerine dikkat çekilmektedir. Türkiye-‹ran ticari
iliflkilerindeki yerel paralarla ticaret yap›lmas› ve karfl›l›kl› banka flubeleri aç-
ma çal›flmalar› da riskli faaliyetler olarak de¤erlendirilmektedir. Bu çerçevede,
‹ran mali sektörü üzerindeki yapt›r›mlar›n a¤›rlaflt›r›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lma-
s› belirtilen alanlarda Türkiye–‹ran iliflkilerini sekteye u¤ratabilecektir.93
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Türkiye her ne kadar 17 May›s Tahran Bildirisi’nin arkas›nda dursa ve
BM Güvenlik Konseyi’nde 2010 Haziran ay›ndaki ‹ran’a yeni yapt›r›mlar ön-
gören karar tasar›s›nda olumsuz oy kullansa da, uluslararas› hukuk aç›s›ndan
bu yapt›r›mlar› tan›yaca¤›n› ve gere¤ini yerine getirece¤ini aç›klam›fl ve bu
karar (‹ran da dâhil olmak üzere) uluslararas› toplum taraf›ndan sayg› ve tak-
dirle karfl›lanm›flt›r. Sözkonusu yapt›r›mlar›n sonucu olarak, Türkiye-‹ran tica-
reti de bir ölçüde olumsuz etkilenmifl olmakla birlikte, bu meyanda as›l dikkat
çekici geliflmeler ‹ran’a ait yasakl› madde tafl›d›¤› tespit edilen kara ve hava
tafl›tlar›n›n Türkiye topraklar› dâhilinde durdurulma, aranma, hatta el konulma
dâhil her türlü tedbir ve k›s›tlamaya tabi tutulmas› olmufltur. Sözkonusu uygu-
lamalar nedeniyle Türk ve ‹ran makamlar› aras›nda zaman zaman gerginlikler
ortaya ç›km›fl olup, yak›n gelecekte de bu gerginliklerin artarak sürme ihtima-
li az›msanmayacak kadar büyüktür.

‹ran nükleer dosyas› ba¤lam›nda son döneme damgas›n› vuran geliflme-
lerden birisi de, P5+1 ülkeleriyle ‹ran aras›nda yaklafl›k 14 ayl›k aran›n ard›n-
dan, 2010 Aral›k ay›nda Cenevre ve 2011 Ocak ay›nda ‹stanbul’da iki tur ha-
linde tekrar bafllat›lan müzakereler olmufltur. Bu ba¤lamda, 6-7 Aral›k 2010 ta-
rihlerinde Cenevre’de taraflar bir araya gelmifl, ard›ndan 21-22 Ocak 2011 ta-
rihlerinde görüflmeler ‹stanbul’da sürdürülmüfltür.

Özellikle ‹stanbul görüflmelerinde, taraflar aras›nda önemli bir görüfl
farkl›l›¤› bulundu¤u net bir flekilde ortaya ç›km›fl, somut bir iflbirli¤i alan› bir
tarafa bir sonraki toplant›n›n yer ve zaman›na dahi karar verilememifltir. Bu
noktada P5+1 ülkelerinin, ‹ran’a yönelik geçmiflten gelen güvensizli¤inin ya-
n›nda, ‹ran’›n birtak›m önkoflullarla (‹ran’›n uranyum zenginlefltirme hakk›n›n
tan›nmas› ve yapt›r›mlar›n kald›r›lmas›) masaya oturmas›n›n da bu negatif tab-
loda önemli rolü olmufltur. Ancak ‹ran makamlar› bu tabloyu “baflar›” olarak
yorumlam›fl ve “yabanc› güçlere taviz verilmedi¤i” mesaj› ön plana ç›kart›l-
m›flt›r.94 Bununla birlikte özellikle P5+1 grubunun sözcüsü AB D›fl ‹liflkiler ve
Güvenlik Politikas› Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’›n ileriye dönük ola-
rak verdi¤i, “kap›lar›n aç›k oldu¤u ve tercihin ‹ran’a ait oldu¤u” yönündeki
mesajlar, müzakere sürecinin sonlanmad›¤›n› ve ilerleyen dönemde Türkiye
gibi ülkelerin iyi niyetli giriflimleriyle yeniden bafllat›labilece¤i yönündeki
umutlar› tazelemifltir.

‹stanbul görüflmelerinin ard›ndan Türk D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ya-
p›lan resmi aç›klamada ise; Türkiye’nin görüflmeler boyunca vaki talepler çer-
çevesinde taraflarla temas halinde oldu¤u ve gerekli yap›c› telkinlerde bulun-
du¤u, bu süreçte esas olan›n taraflar›n kendi aralar›nda bir uzlaflmaya varma-
lar› oldu¤u, taraflar›n önümüzdeki dönemde görüflmelerin sonuçlar› temelinde
sorunlu konular›n çözüme kavuflturulmas› amac›yla görüflmelere kap›y› aç›k
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b›rakmalar›n›n memnuniyetle karfl›land›¤› ve ‹stanbul’da yap›lan önerileri ay-
r›nt›l› biçimde de¤erlendirmelerinin beklendi¤i, Türkiye’nin bugüne kadar ol-
du¤u gibi bundan sonra da sürecin ilerletilmesi, konunun bar›flç› bir çözüme
kavuflturulmas› yönünde gayretlerini sürdürece¤i belirtilmifltir.95

Öte yandan 2011 A¤ustos ay› sonlar›nda Buflehr Nükleer Santrali’nin fa-
aliyete sokulmas›na denk gelen günlerde Rusya’n›n “ad›m ad›m” politikas›
olarak da isimlendirilen ve ‹ran’›n nükleer program›nda ataca¤› geri ad›mlara
ba¤l› olarak uluslararas› toplumun da uygulamakta oldu¤u yapt›r›mlar› kald›r-
mas› temeline dayanan uzlaflma politikas›, nükleer program çerçevesinde ge-
linen noktay› ve soruna çözüm bulma yönündeki giriflimlerin boyutlar›n› orta-
ya koymaktad›r. Bununla birlikte nihai tahlilde, sorunun “gerçek anlamda iki
taraf›” olarak nitelendirilen ABD ve ‹ran’›n do¤rudan görüflmelere bafllamas›-
n›n, ‹ran’›n da ilke olarak olumlu yaklaflt›¤›n› aç›klad›¤› öneri temelinde (ve-
ya baflka bir düzlemde) çözüme ulafl›lmas›nda belirleyici etkiye sahip olaca¤›
de¤erlendirilmektedir.”

Türkiye aç›s›ndan ‹ran nükleer krizinin di¤er önemli yans›mas› ise, ABD
ve ‹srail taraf›ndan masada tutuldu¤u aç›klanan askeri müdahale seçene¤idir.
ABD’nin Orta Do¤u bölgesinde hayati ç›karlar› bulunmakta ve bu ç›karlar› is-
tikametinde ‹ran’la ç›kar çat›flmas› yaflanmaktad›r. Bu çat›flmaya neden olan
ve ABD’nin bölgede öncelikleri olarak nitelendirilebilecek unsurlar; hidrokar-
bon kaynaklar›n›n emniyeti ve dünya enerji arz›n›n sürdürülebilirli¤i, ulusla-
raras› terörizm tehdidinin ortadan kald›r›lmas›, kitle imha silahlar›n›n üretimi
ve yay›lmas›n›n önlenmesi, ‹srail’in güvenli¤inin sa¤lanmas› olarak s›ralan-
maktad›r. Bu hedefler aras›nda ise, ‹ran’›n nükleer silahlara sahip olmas›n›n
engellenmesi do¤rudan, ‹srail’in varl›¤›na aç›k bir tehdit olan unsurlar›n orta-
dan kald›r›lmas›yla, enerji arz›n›n sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› ise dolayl›
olarak ABD ile ‹ran’›n bölgede ç›kar çat›flmas› yaflad›¤› konular›n bafl›nda gel-
mektedir.96 2003’ten sonra bu sorunlara, Irak ba¤lam›nda iki ülke aras›ndaki
güç mücadelesinin de eklendi¤i göz ard› edilmemelidir.

Nükleer kriz sürecinde baflta diplomasi olmak üzere di¤er araçlar›n yan›t-
s›z kalmas›, ABD’nin ‹ran’a yönelik askerî müdahalesini gündeme getirebile-
cektir. ABD’nin muhtemel ‹ran sald›r›s›, taraflar aras›nda söz düellolar›na se-
bebiyet verecek kadar yak›n bir ihtimal olarak alg›lanmaktad›r. Nitekim A¤us-
tos 2010’da ABD Genelkurmay Baflkan› Mike Mullen, ‹ran ve nükleer tesis-
lerine sald›rmak için geçerli bir planlar› oldu¤unu, ‹ran’›n nükleer program›n›
sona erdirmemesi ve uluslararas› toplumla iflbirli¤i yapmaktan kaç›nmaya de-
vam etmesi durumunda, böyle bir sonucu hiç arzu etmemekle birlikte askeri
müdahale seçene¤inin masada oldu¤unu ifade etmifltir. ABD’nin bu tehditkâr
sözleri ‹ran taraf›ndan an›nda yan›tlanm›fl; ‹ran Devrim Muhaf›zlar› Baflkan
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Yard›mc›s› Yadullah Yavani, e¤er ABD nükleer tesislerine yönelik bir sald›r›
düzenlerse Basra Körfezi’ni tüm ülkeler için bir savafl alan› haline getirecek-
lerini, ABD çok ufak bir hata bile yaparsa bölgenin güvenli¤inin tehlikeye dü-
flece¤ini ifade etmifltir.97

Öte yandan ABD ile ‹ran aras›ndaki bu karfl›l›kl› restleflme ve gerginlik-
lerden ayr› de¤erlendirilemeyecek bir geliflme de, özellikle 2010 ve 2011 y›l-
lar›nda s›kl›kla gündeme gelen Türkiye topraklar›nda NATO’ya ait füze sa-
vunma sistemlerinin konuflland›r›lmas› meselesidir. Daha önce Orta Avru-
pa’ya kurulaca¤› aç›klanan ancak Rusya’n›n tepkisi sonucunda Türkiye’ye
kayd›r›ld›¤› yorumlar› yap›lan sözkonusu sistemlere iliflkin olarak ‹ran, sert
sözlerle tepkisini ortaya koymufl, olas› bir askeri gerginlikte bu unsurlar›n da
hedef olarak alg›lanaca¤›n› vurgulam›flt›r. Bununla birlikte bu süreçte ‹ran’›n,
Türkiye’yi do¤rudan hedef alan yak›fl›ks›z ve sert ithamlar›n›n, kendi menfa-
atlerini kollama kabiliyetine sahip Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›na bir anlamda
gölge düflürmek anlam›na geldi¤i de bir vak›ad›r ve tabiat›yla Türkiye bölge-
sinde alg›lad›¤› tehditler istikametinde kendi kararlar›n› kendisi alabilecek ko-
numdad›r. Öte yandan bu alanda kaydedilen geliflmelerin, ‹ran nükleer dosyas›
ve silahlanma program›ndaki inatlaflma ve gerginliklerin de bir sonucu olarak
h›zland›¤› gerçe¤i bölgenin gelece¤i aç›s›ndan dikkat çekici ve kayg› vericidir.

ABD’nin askerî sald›r› ihtimali ‹ran ve uluslararas› toplum üzerinde bir
bask› ve kayg› yaratmaktad›r. Bu durum flüphesiz ‹ran’›n komflusu olarak Tür-
kiye’yi de yak›ndan ilgilendirmektedir. ABD’nin Irak ve Afganistan’a yerlefl-
mesi ve Büyük Orta Do¤u Projesi çerçevesinde ‹ran’›n jeopolitik konumu,
ideolojik kimli¤i, bölgede ve küresel sistemde duruflu, zengin enerji kaynakla-
r›na sahip oluflu ve dünya enerji arz güvenli¤inde oynad›¤› kritik rol ‹ran’a
stratejik önem yüklemektedir.98 Söz konusu faktörler ‹ran’›, Irak ve Afganis-
tan’dan daha önemli k›lmaktad›r.99

Bununla birlikte ‹ran’a düzenlenecek bir askeri operasyonun birtak›m cid-
di riskleri de bulunmaktad›r. Nitekim bu ülkenin, ABD’nin yak›n zamanda as-
keri müdahalede bulundu¤u Irak ile karfl›laflt›r›lmayacak özelliklere sahip ol-
mas›, operasyon ihtimalini azaltan unsurlar aras›nda yer almaktad›r. Irak’›n dört
kat› büyüklükte topra¤a, üç kat› nüfusa ve çok daha güçlü askerî imkân ve ka-
biliyetlere sahip olan ‹ran’a karfl› bir askerî operasyon gerçeklefltirilmesi duru-
munda, ‹ran’›n ABD’ye sert bir karfl›l›k vermesinin mümkün oldu¤u de¤erlen-
dirilmektedir. ABD aç›s›ndan ‹ran’a yönelik bir askerî operasyon düzenlemek
yoluyla nükleer silah elde etmesini engelleme seçene¤inin sonuç vermesini
zorlaflt›ran unsurlardan bir di¤eri de ‹ran’›n baz› hassas nükleer tesislerini ya-
k›n çevresinde yerleflim merkezleri olan bölgelerde kurmufl olmas› ve bunlar›n
say›s›n›n ve niteliklerinin ABD taraf›ndan tam olarak bilinmemesidir.100
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Ayr›ca, ‹ran’›n nükleer silah gelifltirmesi konusunda Körfez ülkelerinin
ve Arap dünyas›n›n karfl› ç›kmad›klar›, aksine halklar› ve yönetimlerinin baz›
kesimlerince ‹ran’a aç›k destek verildi¤i görülmektedir. Bu durum ‹ran’a kar-
fl› bir askerî operasyon düflüncesinde olan ABD’nin konumunu zorlaflt›ran bir
di¤er geliflme olarak de¤erlendirilmektedir. Arkas›nda genifl kesimlerin aç›k
ya da gizli deste¤ine sahip bir ülkeye karfl› askerî operasyona giriflmenin, ABD
ve Bat›’ya karfl› tepkilerin çok daha fazla artmas› ve terörü destekleyenlerin
güç kazanmas›na yol açabilece¤i endiflesi de gözden kaç›r›lmamal›d›r.101

ABD-‹ran bunal›m›n›n askerî bir harekât ile neticelenmesi durumunda,
müdahalenin ortaya ç›karaca¤› etkiler; müdahalenin çap›, müdahalenin ‹ran’-
da tetikleyece¤i geliflmeler ve olas› harekâta ‹ran’›n verece¤i tepki ile orant›l›
olacakt›r. Gerek ‹ran’›n sergiledi¤i millî birlik ve beraberlik, gerek ABD Silah-
l› Kuvvetlerinin Irak ve Afganistan’da ba¤lanm›fl olmalar› ve gerekse ‹ran’›n
büyüklü¤ü ve arazi yap›s›, olas› Amerikan müdahalesinin hava taarruzlar› ve
özel kuvvetler harekât› ile s›n›rl› kalaca¤›n› düflündürmektedir.102

Bölgede savafl ihtimalinin iyice belirdi¤i bu durumda Türkiye bir tarafta
s›n›r komflusu ‹ran’›n di¤er tarafta müttefiki ABD’nin bask›lar›na maruz kala-
bilecek; Türkiye’nin, ABD taraf›nda yer almas› sonucunda ‹ran’la bugüne ka-
dar gelifltirdi¤i ekonomik, enerji ve güvenlik iliflkileri olumsuz etkilenebile-
cektir. Olas› bir askerî müdahalede ABD, sahip oldu¤u yüksek teknolojisini
kullan›rken, bu güce yeterli ölçüde sahip olmayan ‹ran, bu silahlara karfl› asi-
metrik güç kullanarak karfl›l›k verebilecek olup, bu asimetrik güçten ABD ta-
raf›nda yer ald›¤› takdirde Türkiye de etkilenebilecektir. Bu çerçevede, ‹ran’›n
uzun menzilli balistik füzelerinin (Siccil-2 ve fiahab serisi) 2000 km’den faz-
la menzile sahip oldu¤u ve Türkiye’nin her bölgesinin bu menzilin içine gir-
di¤i gerçe¤i, sözkonusu tehdidin boyutlar›n› daha da büyütmektedir.103

Olas› ABD müdahalesinin bir baflka olumsuz sonucu ise, Türkiye-ABD
iliflkilerinde hâlihaz›rda yaflanan gerginli¤in daha da artmas› olacakt›r. 2003
Irak harekât› öncesinde tecrübe edildi¤i gibi ABD’nin Türkiye’den askerî te-
sislerin ve/veya Türk hava sahas›n›n kullan›m› yönündeki istekleri, Türkiye’yi
‹ran ve Müslüman ülkelere karfl› zor bir konumda b›rakabilecektir. ABD’nin
bu yönde bir iste¤ine Türkiye’nin olumlu cevap vermesi, Türkiye’yi komflusu
olan ‹ran’a karfl› sald›rgan konumuna sokarken, Türkiye’nin 2003 tezkere kri-
zinde yafland›¤› üzere ABD’nin askeri ve stratejik isteklerini reddetmesi, Tür-
kiye-ABD iliflkilerinde PKK ile mücadele ve di¤er güncel anlaflmazl›k unsur-
lar› ba¤lam›nda yaflanan gerilimi daha da artt›racakt›r.104

Askeri müdahale seçene¤i Irak ve Türkiye’nin toprak bütünlü¤ü ba¤la-
m›nda da birtak›m sonuçlar ortaya ç›kartabilecektir. ABD’nin Afganistan ve
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Irak’ta düzeni sa¤lamas›na paralel olarak müdahalenin daha genifl çapl› tutul-
mas› durumunda ise ‹ran’daki rejim muhalifleri, 2003 Irak harekât›nda yaflan-
d›¤› gibi, ‹ran’›n toprak bütünlü¤ünü bozmaya yönelik faaliyetlerini ivmelen-
direbilecektir. Özellikle Irak’›n kuzeyindeki ayr›l›kç› Kürt gruplar›n deste¤ini
alabilecek olan ‹ran Kürtleri, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Sovyetler Birli-
¤i’nin hamili¤inde kurduklar› Mahabad Kürt Cumhuriyeti’ni tekrar diriltmeyi
deneyebilecektir. Ayn› paralelde, harekât ile zay›flat›lan ‹ran’›n, Irak’›n kuze-
yine müdahale tehlikesinin ortadan kalkmas› ile de Irak Kürtlerinin ba¤›ms›z-
l›k arzular›nda daha talepkâr davranmalar›n›n yolu da aç›lm›fl olacakt›r.105

‹ran’a askeri müdahale seçene¤i geliflmekte olan Türk-‹ran ekonomik
iliflkilerinde ciddi bir gerilemeye sebep olaca¤›ndan, Türkiye Birinci Körfez
Savafl› akabinde maruz kald›¤› ekonomik kay›plara benzer sonuçlarla tekrar
karfl› karfl›ya kalabilecek ve günün sonunda ‹ran halk›yla birlikte savafl duru-
mundan en fazla etkilenen ülke Türkiye olacakt›r. Böyle bir sald›r› Türki-
ye’nin enerji güvenli¤i aç›s›ndan da önemli sorunlar ortaya ç›kartabilecektir.
ABD’nin askerî sald›r›lar›n›n öncelikle meflruiyet kayna¤› olan nükleer san-
trallere yöneldikten sonra, bir sonraki aflamada ‹ran’›n stratejik gücü olan
enerji ve boru hatlar›n› da hedef almas› beklenmektedir. Böyle bir olas›l›k ise
Türkiye’yi enerji konusunda darbo¤aza sokabilecek ve ekonomide muhtemel
bir küçülmeyi de beraberinde getirebilecektir. Bu ba¤lamda alternatif enerji
kaynaklar›na sahip olmayan Türkiye’nin, özellikle Rusya’ya olan enerji ba-
¤›ml›l›¤› daha da artabilecektir.106

Ayr›ca ‹ran, s›kl›kla telaffuz etti¤i üzere, Amerikan ekonomisini hedef al-
mak maksad›yla, may›nlamak suretiyle veya petrol tankerlerini bat›rarak Hür-
müz Bo¤az›’n› deniz seyrüseferine kapatmay› ve bu suretle Körfez’den petrol
ak›fl›n› sekteye u¤ratmay› deneyebilecektir. Basra Körfezi’ndeki sevk›yat›n,
ABD’nin petrol ihtiyac›n›n % 20’sini, Bat› Avrupa’n›n % 43’ünü ve Japon-
ya’n›n % 68’ini karfl›lad›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda, petrol arz›nda ya-
flanacak böylesi bir kesinti, petrol fiyatlar›n› yükselterek küresel boyutlarda bir
ekonomik krizi tetikleyebilecektir.107

ABD’nin ‹ran’a yapmas› gündemde olan askeri müdahale, di¤er Orta Do-
¤u ve ‹slam ülkeleriyle birlikte Türkiye’de de, zaten yüksek oranlara ulaflm›fl
bulunan, ABD ve Bat› karfl›tl›¤›n› artt›rabilecek; kamuoyunun bu istikamette-
ki yönlendirmesiyle Türk d›fl politikas› da Bat› yönelimi ve NATO gibi strate-
jik ittifaklardaki varl›¤›n›n sorgulanmaya bafllad›¤› kritik bir yol ayr›m›na ge-
lebilecektir.

Öte yandan, planlanan askeri müdahalenin, 1980 y›l›nda ABD’nin Tah-
ran’da tutulan Amerikal› rehineleri kurtarma harekât› gibi baflar›s›z olmas› duru-
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munda ise ‹ran, ABD ile mücadelesinden daha da güçlenmifl olarak ç›kabilecek-
tir. Olas› bir harekâtta ‹ran’›n nükleer alt yap›s›na “yeterli” miktarda hasar verile-
medi¤i takdirde, uzun y›llar›n birikimi olan bilimsel alt yap›s› ile ‹ran, nükleer
program›nda kald›¤› yerden yoluna devam edebilir. Hatta maruz kald›¤› sald›r›
sebebiyle, dünya kamuoyu önünde ‹ran’›n nükleer silah program› “meflruiyet” bi-
le kazanabilecektir. Böyle bir senaryoda, elde etti¤i baflar› ile özgüvenini takviye
edecek olan ‹ran, NPT Antlaflmas›ndan çekilerek nükleer silah program›n› ivme-
lendirebilecektir. Bu durumda ise ‹ran’›n, bölgedeki fiii jeopoliti¤i, Kafkasya ve
Orta Asya üzerindeki etkisi her yönüyle güçlenebilecek, bu da Türkiye’nin böl-
gedeki etki ve manevra alan›n› iyice daraltabilecektir.108

‹ran nükleer program› ve silahlanma faaliyetleriyle alakal› olarak yurtiçi
ve yurtd›fl›nda siyasi ve ideolojik bak›fl aç›lar›ndan ar›nd›r›lamad›¤› taraf›m›z-
ca de¤erlendirilen pek çok yaklafl›m olmakla birlikte; Türkiye’nin resmi d›fl
politikas› çerçevesindeki bak›fl aç›s›, D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n resmi ve kamu-
oyuyla da paylafl›lan dokümanlar›nda flu flekilde özetlenmektedir:

“-‹ran’a iliflkin geliflmeler Türkiye’yi do¤rudan ilgilendirmektedir. ‹ran
komflumuzdur ve Orta Do¤u, Güney Asya ve Kafkasya bölgesi için önemli bir
unsurdur. 

-Türkiye, bölgesinde ihtilaf›n, afl›r›l›¤›n ve kitle imha silahlar›n›n olma-
d›¤› bir vizyon ve hedef için çaba sarfetmektedir. ‹ran’›n nükleer program›na
iliflkin anlaflmazl›klar›n çözümü, bu iyi niyetli vizyonun baflar›lmas›na katk›
sa¤layacakt›r. 

-‹ran’›n nükleer dosyas›na diplomatik yollarla bir çözüm bulunmas›, tek
geçerli seçenektir. Bu, baflar›labilir ve gereklidir. ‹ran’a uzat›lan aç›k ve sami-
mi el, diplomatik çözüm için tek ve en önemli olumlu etkiyi oluflturmaya de-
vam etmektedir. 

-Türkiye, sorunun çözümü için bafllang›c›ndan beri baflta ABD ve ‹ran ol-
mak üzere tüm taraflarla yak›n temas ve istiflare halinde yo¤un gayret sarfet-
mifltir. Say›n Cumhurbaflkan›m›z, Say›n Baflbakan›m›z ve Say›n D›fliflleri Ba-
kan›m›z bu çerçevede say›s›z temas gerçeklefltirmifltir. 

-Türkiye, ‹ran ve Brezilya taraf›ndan 17 May›s 2010 tarihinde Tahran’da
imzalanan Ortak Bildiri, diplomasi ve angajman politikas›n›n sonuç verdi¤ini
göstermektedir. 

-2009 Ekim ay›ndan bu yana, Türkiye’nin çabalar›yla ‹ran’›n stoklar›n-
dan 1200 kg düflük oranda zenginlefltirilmifl uranyumun al›nmas› karfl›l›¤›nda
Tahran Araflt›rma Reaktörü’ne yak›t sa¤lanmas›n› öngören bir anlaflmaya va-
r›lmas› konusuna odaklan›lm›flt›r. Bunun nedeni, sözkonusu takas›n hem bir
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güven artt›r›c› önlem olmas›, hem de yaklafl›k bir milyon hastan›n teflhis ve te-
davisi için mevcut ihtiyaç çerçevesinde insani boyutunun bulunmas›d›r. 

-Türkiye’nin çabalar› hiçbir zaman P5+1 ile ‹ran aras›nda ele al›nmas›
gereken ‹ran’›n nükleer program›na iliflkin genifl kapsaml› dosyaya odaklan-
mam›flt›r. Önerilen anlaflma, ‹ran’›n nükleer program›na iliflkin konuyu daha
kapsaml› ele alacak yap›c› bir diplomatik süreç için bafllang›ç ve katalizör rol
oynama amac› tafl›m›flt›r. 

-Tahran Ortak Bildirisi’nde ‹ran kilit sorulara yan›t vermifltir. Bunlar,
‹ran topraklar› d›fl›na ç›kart›lacak düflük oranda zenginlefltirilmifl uranyum
miktar›, sözkonusu uranyumun emanet edilece¤i yer ve önerilen emanet ve ta-
kas için takvimdir. 

-Ortak Bildiri, nükleer yak›t takas›n›n, olumlu ve yap›c› bir atmosfer ya-
ratmay› amaçlayan ileriye dönük bir süreci bafllatmak için f›rsat sa¤layaca¤›
yolundaki güçlü inanc› da ortaya koymufltur. Bu ba¤lamda, nükleer yak›t ta-
kas› anlaflmas›, ihtiyaç duyulan güvenin tesisini sa¤lamak suretiyle tüm nük-
leer dosyan›n ele al›nmas›nda yard›mc› bir unsur teflkil edebilecektir. Buna
göre, Ortak Bildiri ilk oda¤› olan yak›t takas›n›n ötesine geçmifl ve P5+1 ile
‹ran aras›ndaki müzakerelerin, Türkiye ve Brezilya da dâhil olmak üzere, her-
hangi bir yerde sürdürülmesi konusuna da yer vermifltir. 

-Ortak Bildiri ileriye do¤ru at›lm›fl önemli bir ad›md›r. Bu belge kolayca
baflar›lmam›flt›r. Türkiye ve Brezilya’n›n P5+1 ile dan›flarak ve iflbirli¤i için-
de yürüttü¤ü ciddi bir çaban›n ürünüdür, angajman politikas›n›n ve diploma-
sinin bir baflar›s›d›r. Nihayetinde, bu anlaflmaya ABD ve P5+1’in ‹ran’a ilifl-
kin olarak bafllatt›klar› yeni angajman yaklafl›m› sayesinde ulafl›lm›flt›r. 

-Ortak Bildiri’nin ‹ran’›n nükleer program›na iliflkin dosyay› hiçbir fle-
kilde kapatmad›¤› ortadad›r. Bununla birlikte, müzakerelere flans tan›nmas›
yolundaki ça¤r›ya meflruiyet kazand›racak bir esas yaratm›flt›r. 

-‹ran, Ortak Bildiri’nin unsurlar›na dair mutabakat›n› UAEA’ya öngö-
rüldü¤ü üzere 24 May›s 2010’da yaz›l› olarak resmi kanallarla bildirmifltir. Vi-
yana Grubu’nun yan›t› da k›sa süre önce UAEA’ya iletilmifltir. 

-Ancak, yan›t›n BM Güvenlik Konseyi’nde yeni yapt›r›mlara iliflkin Ka-
rar›n oyland›¤› gün gönderilmesi dikkati flayand›r. Bu mektuplar daha önce
gelmifl olmal›yd›lar. 

-Sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerekti¤ini en bafl›ndan beri savu-
nan Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin 1929 (2010) say›l› Karar›na Brezilya ile
birlikte karfl› oy kullanm›flt›r. Lübnan oylamada çekimser kalm›flt›r. Türkiye’nin
oyu Ortak Bildiri taraf›ndan yarat›lan f›rsat› muhafaza etmek için verilmifltir.
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-Türkiye, ‹ran’›n nükleer program›na iliflkin sorunun bar›flç›l yollarla çö-
zümü için Ortak Bildiri taraf›ndan aç›lan f›rsat penceresinin zay›flat›lmas›n-
dan endifle etmifltir. Bu, ‹ran’›n nükleer program›n› flarts›z desteklemek de¤il,
ilkeli ve daha uzun vadeli bir tutumdur. 

-Tüm taraflarla diyalo¤un sürdürülmesi ve diplomatik alandaki tüm f›r-
satlar›n sonuna kadar kullan›lmas› tek geçerli yoldur. 

-Türkiye ‹ran’›n, özellikle Irak, Lübnan ve Afganistan’da, bölgesel istik-
rara zarar verecek çat›flmac› bir tutum benimsemesini istememektedir. 

-Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nde “hay›r” oyu kullan›rken, ayn› za-
manda, nükleer silahlar›n yay›lmas›na karfl› oldu¤unu ve ‹ran’dan nükleer
program›n›n bar›flç›l do¤as› hakk›nda uluslararas› toplumu ikna etmesi yö-
nünde aç›k beklentilerinin bulundu¤unu son derece aç›k bir flekilde ortaya
koymufltur. 

-Türkiye, ‹ran’›n Tahran Ortak Bildirisi’ne ba¤l›l›¤›n› sürdürmesini, dip-
lomatik çözüm yolunda kalmas›n› ve nükleer program›n›n amac›na ve do¤as›-
na iliflkin güvenin yeniden tesis edilebilmesi için UAEA ile tam iflbirli¤i yap-
mak suretiyle nükleer program› konusunda tam bir fleffafl›k göstermesini bek-
lemektedir. 

-Türkiye Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi Antlaflmas›’na
(NPT) taraf tüm ülkelerin bar›flç›l amaçlarla nükleer enerji araflt›rma, üretme
ve kullanma hakk›na sahip oldu¤unu kabul etmektedir. 

-‹çinden geçilmekte olan kritik dönemde, BM Güvenlik Konseyi’nin 1929
(2010) say›l› Karar›’n›n ard›ndan uluslararas› toplumun, angajman kulvar›n›n
canl› tutulabilmesini ve geriye kalan tek yolun daha fazla gerginlik ve karfl›l›k-
l› güvensizlik olmamas›n› teminen iki kat daha fazla çal›flmas› gerekmektedir. 

-Türkiye, bu önemli konunun müteakip aflamalar›nda da üzerine düfleni
yapmaya haz›rd›r. ”109

D›fliflleri Bakanl›¤› aç›klamas›nda da görülece¤i üzere Türkiye; ‹ran dâhil
NPT’ye taraf olan tüm ülkelerin bar›flç›l amaçl› nükleer enerjiye sahip olma
hakk›n› desteklemekte, ‹ran’›n insanc›l amaçlarla nükleer yak›ta ulaflma hak-
k›n› savunmakta, ancak hem bölgenin hem de dünyan›n nükleer silahlardan
ar›nd›r›lmas›n› istemekte, ‹ran’›n nükleer silah sahibi olmas›na ve bölgede ye-
ni çat›flma unsurlar› oluflmas›na fliddetle karfl› ç›kmakta, ‹ran’a nükleer prog-
ram›yla alakal› olarak uluslararas› toplumla tam fleffafl›k temelinde iflbirli¤ine
gitmesini ve sorumlu bir ülke gibi davranmas›n› desteklemekte, sorunun çözü-
münün yapt›r›mlar ve di¤er seçeneklerle de¤il diplomasi ve angajman politi-
kas›yla gerçeklefltirilmesi gereklili¤inde ›srar etmektedir.
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33..55.. SSOONNUUÇÇ

Nükleer enerji; hidrokarbon kaynaklar›n›n (özellikle petrol ve do¤al gaz)
tükenme ihtimalinin belirdi¤i ve çevreye verdi¤i zararlardan dolay› alternatif
enerji kaynaklar›na yönelme e¤iliminin artt›¤›, di¤er taraftan da petrol ve gaz
ihracatç›s› ülkelerin bu kaynaklar› ihracata yönlendirerek ülke içi tüketimde
farkl› kaynaklar› de¤erlendirme tercihlerinin belirdi¤i günümüzde, önemli bir
alternatif kaynak olarak ortaya ç›km›flt›r.

Ancak nükleer enerjinin “ikiyüzlü” bir kaynak olmas›, ayn› teknolojiyle
hem enerji üretilebilmesi hem de silah elde edilebilmesi, nükleer enerjinin bü-
yük bir denetim alt›nda tutulmas› gereklili¤ini de ortaya koymaktad›r. Bu amaç-
la BM öncülü¤ünde, Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi Antlaflmas›
(NPT) tesis edilmifl ve bu do¤rultuda nükleer faaliyetlerin uluslararas› denetimi-
nin yap›labilmesi için Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› (UAEA) kurulmufltur. 

Bununla birlikte, NPT Antlaflmas› ortaya konmadan önce nükleer silah
sahibi olan ülkeler için bunun bir hak oldu¤u, Antlaflmadan sonra ise nükleer
silah elde edilmesinin yasaklanmas›, bölgesel ve küresel güç dengeleri aç›s›n-
dan eflitsiz ve asimetrik bir durum ortaya ç›karm›flt›r. “Meflru” nükleer silah
sahibi ülkelerin bu silahlar› yok etmeye yanaflmamas› ve UAEA sisteminin ye-
tersizlikleri nedeniyle, ‹ran gibi tehdit alg›lamas› ve dünya görüflü farkl› olan
ülkeler, nükleer enerji elde etmek için yo¤un bir gayret içine girmifltir. Bu ül-
keler, gerek kendi yap›sal özellikleri gerekse uluslararas› toplumla aralar›nda-
ki güvensizlik unsuru nedeniyle, nükleer silah elde etme tehdidi arzettikleri
gerekçesiyle birtak›m yapt›r›mlara maruz kalm›fllard›r.

‹ran’da fiah Muhammed R›za Pehlevi döneminde ABD eliyle temelleri at›-
lan nükleer program, 1979 Devrimi’nin ard›ndan gelen yeni yönetimle Bat›’n›n
siyasi olarak uzlaflamamas› sonucu, bugün için genifl çapl› bir krize dönüflmüfltür.

Genel olarak tabloya bak›ld›¤›nda; ‹ran’›n petrol ve do¤algaz zengini bir
ülke olarak nükleer enerjiye sahip olma iste¤i flüpheyle karfl›lanmakta ve
‹ran’›n iyi niyetli olmad›¤› belirtilerek nükleer yak›t teknolojisine eriflim hak-
lar›n›n ask›ya al›nmas› için ABD ve AB büyük çaba göstermektedir. Ancak, te-
mel krizin asl›nda ‹ran nükleer program›yla de¤il de ‹ran’daki mevcut rejimle
ilgili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Baflka bir tabirle; fiah döneminde sorun olufltur-
mayan nükleer faaliyetler, yeni rejimde Bat› için tehdit haline dönüflmüfltür.

NPT’ye taraf olan ‹ran, bar›flç›l amaçlarla nükleer enerjiye sahip olman›n,
di¤er tüm ülkeler gibi kendisinin de hakk› oldu¤unu savunmaktad›r. Bu konu-
da, NPT’ye taraf olmamakla birlikte nükleer silahlara sahip olan ‹srail ve Hin-
distan, Pakistan gibi nükleer güç sahibi ülkelere karfl› ABD baflta olmak üzere
Bat›’n›n tavr›n›n çifte standart oluflturdu¤u dile getirilmektedir.

Türkiye’nin ‹ran’›n nükleer program›na bak›fl›; ‹ran’›n bar›flç›l nükleer ça-
l›flmalar›n› kabullenme, fakat bu ülkenin nükleer silaha kesinlikle sahip olmama-
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s›, ayr›ca sorunun s›cak bir çat›flmaya dönüfltürülmemesi, BM kararlar› çerçeve-
sinde çözüme ulafl›lmas›, ‹ran ile iliflkilerin zedelenmemesi hususlar› çerçevesin-
de flekillenmektedir. Türkiye, bu bak›fl aç›s›n› bugüne kadar bafllang›çta pasif ve
sessiz, günümüzde ise daha aktif bir diplomasi paralelinde sürdürmektedir. 

Sürecin bafl›ndan itibaren tarafs›z tavr›n› koruyan Türkiye, çözüm yolla-
r›n›n göründü¤ü kritik bir dönemde olas›l›klar› güçlendirmek ve nihayete er-
dirmek maksad›yla ata¤a geçmifltir. Türkiye’nin bu giriflimi hem ‹ran hem de
ABD ve Avrupa ülkelerince takdirle karfl›lanm›flt›r. Bununla birlikte, Türki-
ye’nin “arabulucu” konumunda oldu¤unu söylemek flu aflamada çok iddial› bir
tan›mlama olacakt›r, zira resmen arabuluculuk konumunu üstlenmenin ciddi
birtak›m sorumluluk ve sonuçlar› da olacakt›r.

Ancak, taraflar aras›nda mekik diplomasisi yaparak mesajlar›n do¤ru
ulaflmas›n› sa¤lamaya çal›flmak suretiyle hayata geçirilecek bir “kolaylaflt›r›c›-
l›k” rolü, Türkiye’nin konumu ve taraflara yaklafl›m› aç›s›ndan daha uygun bir
seçenektir. Bu çerçevede, gerek uluslararas› toplumun gerekse ‹ran’›n güven-
di¤i bir ülke olarak Türkiye, yo¤un çaba harcamakta ve kendisinden beklenen
yap›c› ve olumlu ad›mlar› atmaya devam etmektedir.

Bu ad›mlar aras›nda en önemlisi ise, 17 May›s 2010 tarihli Tahran Bildi-
risi’dir. Bafllang›çta Rusya ve Fransa üzerinden gerçeklefltirilmesi öngörülen,
ancak ‹ran’›n bu ülkelere kuflkulu yaklaflmas› nedeniyle hayata geçirilemeyen,
“‹ran’›n elindeki 1200 kg % 3,5 zenginlefltirilmifl uranyumun al›narak kendi-
sine 120 kg % 20 zenginlefltirilmifl uranyumun verilmesi” önerisi Türkiye ve
Brezilya’n›n aktif çabalar›yla ‹ran taraf›ndan kabul edilmifltir. Görüflmelerin
gidiflat› ve anlaflman›n içeri¤i Türkiye ve Brezilya taraf›ndan, ABD ve di¤er
güçlerle istiflare edilerek Tahran Bildirisi oluflturulmufltur.

Ancak, ‹ran’la uluslararas› toplum ad›na görüflmeleri yürüten P5+1 ülke-
leri (ABD, Rusya, Çin, ‹ngiltere, Fransa ve Almanya) ve Viyana Grubu (ABD,
Rusya, Fransa) Tahran Bildirisi’ne olumsuz yaklaflm›fl ve ‹ran’›n zaman ka-
zanmaya çal›flt›¤›n›, anlaflman›n yetersiz oldu¤unu söyleyerek takas anlaflma-
s›n›, bir anlamda, ciddiye almam›fllard›r. Türkiye ve Brezilya’y› büyük hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratan bu yaklafl›m, Haziran 2010’da ‹ran’a daha a¤›r ve kapsam-
l› yapt›r›mlar›n uygulanmas›n› öngören BM Güvenlik Konseyi karar›n› ortaya
ç›karm›flt›r. Ancak, daha önce de BMGK taraf›ndan al›nan ve baflar›s›z olan di-
¤er yapt›r›mlar gibi, Haziran 2010 karar›n›n da sorunun çözümüne ne ölçüde
hizmet edebilece¤i tart›fl›lmakla birlikte; ABD ve di¤er büyük güçler yapt›r›m-
larla müzakerelerin efl zamanl› olarak yürütülmesi gerekti¤ini vurgulamakta-
d›r. Türkiye ve Brezilya ise, Tahran Bildirisi’ne sahip ç›km›fl ve BMGK’daki
kritik yapt›r›m oylamas›nda “hay›r” oyu vererek, küresel sorunlarda büyük
güçlerle birlikte yükselmekte olan güçlerin de söz sahibi olmak istedi¤ini ve
bu sorunlar karfl›s›nda pasif ve edilgen kalmayacaklar›n› ortaya koymufllard›r.
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Türkiye, ‹ran konusunda son döneme kadar ön plana ç›kmay› tercih et-
memekle birlikte, bu ülkenin nükleer çal›flmalar›na her dönemde çok yak›n il-
gi duymufltur. Çünkü nükleer silah konusu ABD-‹ran aras›nda s›cak çat›flmay›
do¤urabilecek vahamette bir sorundur. Nükleer konulardaki anlaflmazl›k,
ABD ve ‹srail’i ‹ran’a sald›rmaya itebilecektir. Bölgedeki s›cak çat›flma ve
sonras›nda oluflacak belirsizlik ortam› ise Türkiye’nin zarar›nad›r. Dolay›s›yla
‹ran’›n nükleer maceras› Türkiye’nin istemedi¤i bir aflamaya tafl›nabilir. Zira
Türkiye, AB, Rusya ve Çin ile benzer kayg›lara sahip olsa da, olas› bir savafl
durumunda onlardan çok daha fazla olumsuz etkilenme potansiyeline sahiptir.

Olas› bir savafl durumunda ‹ran’›n komflusu olarak Türkiye, uzun zaman-
d›r ittifak iliflkisi içinde oldu¤u ABD ve Bat›yla kadim komflusu ‹ran aras›nda
kalacak, hangi taraf› tercih etse di¤er taraftan büyük kay›plara u¤rayabilecek-
tir. Öte yandan ‹ran, dünyan›n en büyü petrol ve do¤al gaz üreticilerinden bi-
ri olarak, savafl durumunda dünya enerji trafi¤inin can damar› mahiyetindeki
Hürmüz Bo¤az›’n› trafi¤e kapatarak ve kendi elindeki enerji arz silah›n› kul-
lanarak küresel ölçekte bir ekonomik krizi tetikleyebilecek, Türkiye de hem
krizden hem de enerji arz flokundan derin ölçüde etkilenebilecektir.

‹ran’›n nükleer güç sahibi olmas› elbette ki Türkiye’nin tercih etmeyece-
¤i bir durumdur. Çünkü bu senaryonun gerçekleflmesi durumunda bölgede za-
ten hassas durumdaki güç dengesi ‹ran lehine de¤iflebilecektir. Böylesi bir ge-
liflme sonucunda, ‹ran, ‹slam dünyas›n›n ve Orta Do¤u bölgesinin liderli¤ine
soyunma yönünde politikalar gelifltirebilecektir. Nükleer bir ‹ran’›n; fii-
i jeopoliti¤iyle birlikte Orta Asya, Kafkasya ve Orta Do¤u’da geniflleyen bir
etki alan› oluflabilecektir, bu da Türkiye’nin bölge politikalar›na olumsuz yan-
s›yacak ve hareket alan›n› fazlas›yla daraltabilecektir.

Öte yandan, ‹ran’›n nükleer silahlara sahip olmas›n›n bölgede silahlanma
yar›fl›n› t›rmand›raca¤› ve var olan istikrars›z yap›y› daha da derinlefltirerek
yeni kamplaflma ve sorunlara yol açabilece¤i de¤erlendirilmektedir. Bu çerçe-
vede, uzun zamand›r ‹ran ve Türkiye karfl›t› terörist faaliyetler yürüten PKK,
‹ran’›n zay›flamas›yla birlikte ‹ran ve Irak’ta daha rahat hareket edebilecek ve
Kuzey Irak ba¤lam›nda Türkiye’nin endifleleri somut olarak gerçe¤e dönüflme
aflamas›na gelebilecektir.

Son olarak, ‹ran nükleer krizine Türkiye’nin genel anlamda yaklafl›m› 4
temel unsur etraf›nda flekillenmektedir: Sorunun taraflar› aras›nda gerekti¤in-
de arabuluculuk yapmak ancak tarafs›zl›¤› muhafaza etmek, sorunun çözü-
münde uluslararas› toplumla birlikte hareket etmek, ‹ran’a fleffafl›k ve ulusla-
raras› denetim noktas›nda ça¤r›da bulunmak, Orta Do¤u’nun nükleer silahlar-
dan tamam›yla ar›nd›r›lmas› istikametinde çaba göstermek.
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