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CCeennaapp  ÇÇaakkmmaakk

‹ran’›n nükleer program› ile ilgili kriz özellikle 2003 y›l›ndan itibaren dün-
ya gündemini meflgul etmektedir. Bu program, 1979 devriminden sonra arala-
r› aç›lan ‹ran ile ABD aras›nda her zamankinden daha ciddi ve somut bir prob-
lem ve gerilime neden olmufltur. Ancak kriz sadece ABD ile ‹ran aras›nda bir
sorun olarak kalmam›fl ve çok say›da aktörün dâhil oldu¤u gerçek bir küresel
sorun haline dönüflmüfltür.

Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency)
denetçileri ‹ran’da flimdiye kadar nükleer silah bulmam›fllarsa da gerek ABD
gerekse de AB ‹ran’›n bu silahlar› elde etme peflinde olabilece¤inden flüphe et-
mektedir. Bu nedenle de her iki taraf da ‹ran’›n nükleer silah program›n› tama-
men b›rakmas› gerekti¤i görüflündedir. ‹ran ise ABD’yi karfl›s›na almamak ve
askeri müdahaleye zemin haz›rlamamak için diplomasiyi bir çözüm arac› ola-
rak kullanma e¤ilimi içinde olagelmifltir. Bu çerçevede soruna bir çözüm bu-
lunmas› ad›na AB’nin giriflimlerine ve ça¤r›lar›na cevap vermifl ve Uluslara-
ras› Atom Enerjisi Kurumu ile iflbirli¤i yapm›flt›r.

ABD ile AB ‹ran’›n nükleer program› konusunda temelde ayn› fikirde ol-
salar da Bush’un ilk döneminde ‹ran’a karfl› nas›l bir politika izlenece¤i konu-
sunda görüfl ayr›l›¤›na düflmüfllerdir. Bu nedenle de bu dönemde her iki taraf
da ayr› bir yol izlemifltir. Avrupal›lar diplomasiye daha fazla a¤›rl›k vermifller-
dir. Bu giriflimler sonuç vermifl ve ‹ran uranyum zenginlefltirme çal›flmalar›n›
geçici olarak durdurmufltur. ‹kinci kez seçildikten sonra Bush kat› tutumunu
nispeten yumuflatm›flsa da bu tutum ‹ran’›n nükleer program›n› sona erdirme-
sine yetmemifltir.

Fakat ‹ran da bir süre sonra sertleflmifl ve nükleer program›ndan asla vaz-
geçmeyece¤ini aç›k bir dille ifade etmifltir. Bunun sonucunda da ortaya gerçek
anlamda bir kriz ve oldukça karmafl›k bir durum ç›km›flt›r. Amerikal› k›demli
bir diplomat bu karmafl›k durumu flu flekilde özetlemektedir: Avrupal›lar ümit-



siz bir flekilde nükleer silah gelifltirme çal›flmalar›n› durdurmas› için ‹ran Hü-
kümetini ikna etmeye çal›fl›rken ABD geri planda f›rsat beklemektedir. Süre-
cin en önemli aktörlerinden ‹srail ise ürkütücü bir sessizlik içindedir. ‹ranl›lar
ise amaçlar›n›n bar›flç›l nükleer enerji elde etmek oldu¤unu ve ancak kendile-
rine uygun bir alternatif sunuldu¤unda bu amaçlar›ndan vazgeçeceklerini ima
ediyorlar. Bu arada ise ‹ran muhalefet gruplar› Bat› istihbarat›na ‹ran’›n nük-
leer silah program› ile ilgili ço¤u do¤ru olmayan bilgiler aktar›yorlar. Böylesi
bir ortamda kimse kimseye inanm›yor.1

‹‹rraann’’››nn  NNüükklleeeerr PP rrooggrraamm››

Tarihi Geçmifl

Esasen ‹ran’›n nükleer program› Bat›’n›n yard›m› ile 1970’li y›llarda bafl-
lam›flt›r. Sovyetler Birli¤i’nin çevrelenmesi stratejisinde önemli bir rol üstle-
nen ‹ran’a verilen bu destek flafl›rt›c› de¤ildir. 22 Nisan 1975 tarihli Ulusal Gü-
venlik Karar Memorandumu’na göre ABD ‹ran’a, kendi reaktörlerinde kulla-
n›lmak üzere baz› malzemelerin sa¤lanmas›n› öngörmüfltür. ABD ayr›ca fiah’a
nükleer reaktör yak›t›ndan plütonyum ç›kar›lmas› için bir yeniden iflleme tesi-
si teklifinde de bulunmufltur. Bu giriflimlerin ard›ndaki isim olan dönemin D›-
fliflleri Bakan› Henry Kissinger stratejik faydalar ile birlikte Amerikan flirket-
lerinin ekonomik kazançlar›n› da göz önünde bulundurmufltur. Kissinger aç›-
s›ndan bu giriflimlerin bir baflka meflrulaflt›r›c›s› ise o dönemde ABD’nin ya-
k›n müttefiki olan ‹ran’›n petrol üretiminin ileride düflece¤i ve nükleer enerji-
ye ihtiyaç duyaca¤› idi.2 Ancak ilginçtir, ayn› Kissinger 2005’te bu sefer ABD
ile ayn› safta yer almayan ‹ran için nükleer enerjinin kaynak israf› oldu¤unu,
zira ülkenin önemli bir petrol üreticisi oldu¤unun alt›n› çiziyordu.3 Benzer fle-
kilde ABD Baflkan Yard›mc›s› Cheney de yaklafl›k otuz y›l önce ‹ran’›n nük-
leer teknoloji elde etmesi konusunda olumlu bir tav›r tak›nm›flken bugün
‹ran’›n büyük miktarlarda petrol kaynaklar›na sahipken nükleer enerjiye niye
ihtiyaç duydu¤unu sorgulamaktad›r.4

Ancak beklenece¤i üzere ‹ran’a nükleer çal›flmalar› kapsam›nda destek
sa¤layan ABD bu tutumunu fiah’›n 1979’ta devrilmesinden sonra terk etmifl-
tir. Baflta ABD olmak üzere Bat› dünyas›n›n ‹ran’› izole etme çabalar›na ra¤-
men ‹ran nükleer enerji ile ilgili çal›flmalar›na ara vermemifltir. ABD’nin düfl-
manl›¤›na karfl› Rusya’ya yönelen ‹ran buradan bekledi¤i deste¤i özellikle
1990’l› y›llardan sonra almaya bafllam›flt›r. 1995’ten itibaren Rusya, 1970’ler-
de Bat› Almanya’n›n uzmanl›k deste¤i ile yap›m›na bafllanan bir nükleer reak-
törün tamamlanmas›na yard›m etmifltir. ABD bu reaktörün tamamlanmas›na
muhalefet etmifl ve Rusya’ya ‹ran’a nükleer çal›flmalar›nda yard›mc› olmama-
s› konusunda lobi yapm›flt›r. Rusya’y› ikna edemeyen ABD ‹ran’›n nükleer ça-
l›flmalar›n› takibe alm›fl ve bu çerçevede ‹ran’›n Nükleer Silahs›zlanma Anlafl-
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mas›’n› ihlal eden uygulamalar›n›n varl›¤›n› araflt›rmaya odaklanm›flt›r. Bu
ba¤lamda ilk ihlal iddias› 2002 y›l›n›n A¤ustos ay›nda bir ‹ranl› muhalif örgüt-
ten gelmifltir. O tarihlerde Irak iflgali ile meflgul olan ABD bu “ihbar›” çok faz-
la gündeme getirmemifltir. Ancak Mart 2003’te Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›
Müsteflar› John Bolton Irak Savafl›’ndan sonra ‹ran’›n nükleer silah program›-
n›n ABD’nin öncelikleri aras›nda olaca¤›n› ifade etmifltir.5

Do¤rulu¤u tart›flmal› olmakla birlikte ‹ran’›n nükleer silah üretme kapasi-
tesine sahip oldu¤una dair oldukça somut kan›tlar mevcuttur. Örne¤in 2002 y›-
l›nda bir ‹ran muhalefet grubu ‹ran’da iki nükleer tesisin varl›¤›n› iffla etmifl-
tir. Bunlardan Natanz’da nükleer silahlar için gerekli malzeme üretilmekte, di-
¤eri Arak’ta ise k›sa bir süre sonra bu malzemenin üretilebilece¤i iddia edil-
mifltir. 2003 y›l›n›n bafllar›nda da ‹ran, ‹srail, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye
ulaflabilecek nükleer bafll›k tafl›yabilecek bir füze denemifltir. Bundan daha
önemlisi, farkl› ülkelerden istihbarat yetkilileri ‹ran’›n yasad›fl› bir nükleer
program gelifltirme peflinde oldu¤unu bilmektedirler. Bütün bunlar birlikte de-
¤erlendirildi¤inde ‹ran’›n nükleer silah üretmek ve kullanmak için gerekli tek-
nolojileri ve ham maddeleri elde etmifl olabilece¤i iddia edilmektedir. 

‹ran nükleer çal›flmalar› için gerekli malzeme ve teknolojiyi birbirinden
farkl› kaynaklardan elde etmifltir. 1979’dan itibaren en az›ndan otuz ülkeden
teknoloji ve malzeme ithal eden ‹ran böylece ak›lc› bir politika izlemifltir. Bir
di¤er ifade ile ‹ran’›n nükleer program› ile ilgili malzemeleri edindi¤i kaynak-
lar oldukça çeflitlidir. Nükleer silah pazar›n›n kara borsas› niteli¤indeki Pakis-
tan kaynakl› ve yasad›fl› Han flebekesinin yan› s›ra Rusya, Çin ve baz› Avrupa
ülkeleri de ‹ran’›n nükleer silah malzemeleri ile ilgili portföyünde yer alm›fl-
t›r.6 Ancak belirtmek gerekir ki ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› kapsam›nda ithalat
yapt›¤› ülkelerin bafl›nda Rusya, Çin ve Kuzey Kore gelmektedir. Bu ülkeler
nükleer silahlar›n üretiminden teslimat›na kadar olan alt› safhan›n tamam›nda
‹ran’a teknik ve mali destek vermifllerse de ‹ran nükleer çal›flmalar› ile ilgili
olarak Bat› ülkelerinden faydalanm›flt›r. 

Teknoloji ve malzeme ithalat›n›n yan›nda ‹ran nükleer çal›flmalar ile ilgili
olarak bir dizi ülke ile de anlaflmalar imzalayarak kendi pozisyonunu güçlen-
dirmifltir. 1986 y›l›nda Pakistan ile gizli bir nükleer silah iflbirli¤i anlaflmas›
imzalayan ‹ran bu tarihten itibaren de bu ülke ile birlikte çal›flm›flt›r. ‹ran’›n
Pakistan’a uzmanl›k ve parçalar için toplam 3,5 ile 5 milyar $ aras›nda bir ra-
kam önerdi¤i iddia edilmektedir. Pakistan bu paray› ald›¤›n› inkâr etmiflse de
Pakistan’›n ‹ran’a nükleer silahlar ile ilgili malzemeleri gizli olarak hangi yol-
lardan temin edebilece¤i konusunda bilgi vermifl olmas› dikkat çekmektedir. 

Yukar›da verilen örneklerin yan› s›ra ‹ran’›n sadece 1980’li y›llar›n ortala-
r›nda 16.000 civar›nda ö¤renciyi nükleer çal›flmalar konusunda e¤itim almala-
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r› için yurtd›fl›na göndermesi ve bu ö¤rencilerin baflta Rusya ve Pakistan ol-
mak üzere baz› ülkelerden bilim adamlar› ile ba¤lant›lar kurmas› ‹ran’›n nük-
leer çal›flmalara eskiden beri ne kadar önem verdi¤ini göstermektedir. Bunun-
la yetinmeyen ‹ran 1990’l› y›llardan itibaren Rusya ve Kuzey Kore gibi baz›
ülkelerden uzmanlar› ülkeye getirmifltir. fiu anda ‹ran’da nükleer silah savafl
bafll›¤› ve füzesi üreten çok say›da Kuzey Koreli uzman oldu¤u iddia edilmek-
tedir. ‹ddiaya göre bunlar›n say›s› o kadar çoktur ki Hazar Denizi kenar›nda
genifl bir alana yay›lm›fl bir sayfiye yeri bu uzmanlar›n özel kullan›m›na ve
yerleflimine ayr›lm›flt›r.

Ancak üzerinde durulmas› gereken önemli bir nokta vard›r ki o da ‹ran’›n
bu noktaya k›sa bir süre içinde ve kolayca gelmedi¤idir. ‹ran’›n 20 y›l boyun-
ca istikrarl› ve sab›rl› bir flekilde bu konuya e¤ilmesi ve milyonlarca dolarl›k
harcama yapmas› ‹ran’a kendi aç›s›ndan önemli bir baflar› getirmifltir.7 Ancak
bu ne ABD’nin ve ne de flimdi ‹ran’› nükleer silah gelifltirme çabas› içinde ol-
mak ile suçlayan di¤er ülkelerin asl›nda ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›n› engelle-
mek için gerekli tedbirleri zaman›nda almad›¤›n› göstermektedir. Buradan de-
vamla ABD ve di¤er Bat›l› ülkelerin, ‹ran’›n yukar›da sözü geçen çabalar›na
karfl› etkin bir tav›r sergilemeyerek ‹ran’›n bu çabalar›na z›mnen de olsa des-
tek verdikleri sonucuna varmak bile mümkündür. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›nda Rusya’n›n
önemli katk›lar› olmufltur. Ancak Rusya özellikle 2000’li y›llar›n bafllar›nda
‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ile ilgili konularda geri planda kalm›flt›r. Fakat
Rusya son zamanlarda bu tutumunu terk etmeye bafllam›flt›r. Öyle görünmek-
tedir ki ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ile ilgili konu ve tart›flmalarda son birkaç
y›ld›r resmin d›fl›nda kalan Rusya tekrar inisiyatif almak peflindedir. Burada
Rusya’n›n amac›n›n mutlaka ‹ran ile birlikte bir görüntü sergilemek ve ‹ran ile
iflbirli¤i yaparak ABD’ye karfl› bir güç dengesi unsuru haline gelmek oldu¤u
düflünülmemelidir. Çünkü 1990’l› y›llardan itibaren ‹ran’›n nükleer faaliyetle-
ri ile ilgili her tart›flmada yer alan ve kendisini ‹ran’›n “tarihi ve istikrarl› bir
orta¤›” olarak gören ve gösteren Rusya asl›nda ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›na
karfl› flüpheci de¤ilse de ihtiyatl› olagelmifltir.8 Ancak 1992’den itibaren Rusya
ile ‹ran aras›nda ‹ran’da nükleer tesisler kurma fleklinde bafllayan ve daha çok
iflbirli¤i görüntüsü veren ‘nükleer’ iliflki Rusya aç›s›ndan bir çeliflki gibi gö-
zükmektedir. Burada öyle görünüyor ki Rusya, ‹ran’›n nükleer program›ndan
duydu¤u endifleye ra¤men stratejik bir tercih yapm›fl ve ‹ran’›n nükleer prog-
ram›ndan elde edilen ekonomik kazan›mlar›n ‹ran’›n nükleer program› ile il-
gili endiflelere tercih edilebilir oldu¤u karar›na varm›flt›r.9

Rusya’n›n ABD’ye karfl› ‹ran’›n nükleer program› özelinde bir güç unsuru
olarak ç›kma amac› tafl›mad›¤›n›n bir baflka göstergesi de 1990’lardan itibaren
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Rusya’n›n ‹ran sorunu ile ilgili olarak ABD’ye dan›flma ça¤r›lar›nda bulunmufl
olmas›d›r. Rusya’n›n ça¤r›lar›na cevap vermeyen ABD, 1995’ten itibaren ise
‹ran’a nükleer silah gelifltirme konusunda yard›m etmekle suçlad›¤› Rusya’ya
karfl› bir kampanya bafllatm›flt›r. Clinton döneminde ‹ran konusu ABD-Rusya
iliflkilerinde sürekli gündemde olmufltur.10 Ancak Rusya ABD’nin ‹ran konu-
sunda zaman zaman yapt›¤› bask›lara olumlu yan›t vermemifltir. ABD’nin eko-
nomik baz› ödünler teklif etmesi ve ‹ran konusunda pazarl›k yapmaya çal›fl-
mas›na ra¤men Rusya ‹ran’› kaybetme endiflesi nedeni ile bu tür yaklafl›mlar›
dikkate bile almam›flt›r. Bu nedenle de esasen ABD’nin ‹ran’›n nükleer çal›fl-
malar› konusunda Rusya’ya bask› yapmas› etkili olmam›fl, hatta bu bask› Rus-
ya’n›n ‹ran’a daha çok yaklaflmas›na katk›da bulunmufltur.11

‹ran’a nükleer çal›flmalar›nda en büyük destekçilerden birisi de Çin olagel-
mifltir. Her ne kadar gerek Çin gerekse de ‹ran Çin’in ‹ran’a nükleer malzeme
sat›fl›n›n NPT’ye uygun oldu¤unu iddia etmifller ve IAEA da bugüne kadar bu
ikili ticarette anlaflmaya ayk›r›l›k tespit etmemiflse de ABD bunu reddetmifltir.
‹ran ile Çin aras›ndaki nükleer iflbirli¤i 1980’lerde bafllam›flt›r. 1985 y›l›nda iki
ülke aras›nda nükleer reaktörler konusunda Çin hükümetinin varl›¤›n› resmen
kabul etmedi¤i ikili bir anlaflma imzalanm›flt›r. Bu anlaflma imzalan›ncaya ka-
dar geçen zaman zarf›nda Çin’in deste¤i ile ‹sfahan’daki nükleer kompleks in-
fla edilmifltir. Bu tesis iflletmeye konulduktan sonra da Çin buradaki çal›flma-
lara destek sa¤lamaya devam etmifltir. 1990’l› y›llarda da Nükleer Güç Reak-
törlerinin sat›fl› gündeme gelmifltir. ABD’nin karfl› ç›kmas›na ra¤men Çin nük-
leer reaktörün inflas›na devam edece¤ini ilan etmifltir. Ancak k›sa bir süre son-
ra 1995 y›l›nda ABD ve Çin D›fliflleri Bakanlar›n›n görüflmelerinin ard›ndan
hala bilinmeyen bir nedenle Çin tek tarafl› olarak iki adet 300 megawatt’l›k
güç reaktörünün ‹ran’a sat›fl›n› iptal etmifltir. Çin ile ‹ran aras›ndaki nükleer ifl-
birli¤i kendini son olarak uranyum dönüfltürme ve zenginlefltirme çal›flmala-
r›nda göstermifltir. Örne¤in Haziran 1994’te Çinli uzmanlar›n Rudan ve fii-
raz’da uranyum zenginlefltirme tesislerinin inflas›nda görev ald›klar› tespit
edilmifltir. Bununla birlikte ABD’nin bask›s› bu konuda da sonuç vermifl ve
Çin ‹ran’a uranyum zenginlefltirme konusunda vermeyi taahhüt etti¤i deste¤i
önemli ölçüde azaltm›flt›r.12

‹ran’›n Nükleer Çal›flmalar ile ‹lgili Gerekçeleri

‹ran’›n gizli bir nükleer programa sahip oldu¤u düflüncesi 2002 y›l›nda
‹ran’› dünya gündemine tafl›m›flt›r. Nükleer çal›flmalar› kabul etmekle birlikte
bu çal›flmalar›n ülkenin enerji ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik oldu¤unu savu-
nan ‹ran bir taraftan AB ile bir çözüme ulaflma konusunda müzakerelere bafl-
lam›fl, di¤er taraftan da ABD ile karfl› karfl›ya gelmekten özenle kaç›nm›flt›r.13
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Uranyum zenginlefltirme çal›flmalar› aç›¤a ç›kan ‹ran fiubat 2003’te Ulus-
lararas› Atom Enerjisi Kurumu ile iflbirli¤i yapma ve nükleer çal›flmalar›n›
aç›klama sözü vermifltir. Bununla birlikte ‹ranl› yetkililer ‹ran’›n nükleer bom-
ba yapma çabas› içinde olmad›¤›n›n da alt›n› çizmifllerdir. Örne¤in ‹ran D›flifl-
leri Bakan› Kemal Harrazi ülkesinin zenginlefltirilmifl uranyumu elektrik üre-
timinde kullanaca¤›n› ifade etmifltir. Bu nedenle de ‹ranl› yetkililer farkl› za-
manlarda ve farkl› mekânlarda defalarca ‹ran’›n bar›flç›l amaçl› nükleer prog-
ram›ndan vazgeçmeyece¤ini ifade etmifllerdir. Bunun için de ileri sürülen ge-
rekçelerden bir tanesi ‹ran’›n bir çevre felaketinin efli¤inde oldu¤u idi. Buna
göre enerji tüketimi sürekli artan ‹ran için nükleer enerji iyi bir kaynakt›.14 ‹ran
ayr›ca petrol kaynaklar›n›n gittikçe tükendi¤ini bu nedenle de nükleer enerji
alternatifi üzerinde durulmas› gerekti¤ini de nükleer çal›flmalar› için bir gerek-
çe olarak göstermifltir. ‹ran ayr›ca uluslararas› anlaflmalara göre sivil amaçl›
kullan›ld›¤› sürece nükleer sanayisini gelifltirme hakk›na sahip oldu¤unu ileri
sürerek nükleer çal›flmalar›n›n uluslararas› hukuku ihlal etmedi¤ine dikkat
çekmeye çal›flm›flt›r. Bunun yan› s›ra ‹ran ABD’nin bafl›n› çekti¤i yapt›r›mlar
sonucunda kendisinin uzun y›llard›r izole edildi¤ini bu nedenle de nükleer ya-
k›t aç›s›ndan kendi kendine yeterli olmas›n›n bir ihtiyaç oldu¤unu bu çerçeve-
de de asl›nda Nükleer Silahs›zlanma Anlaflmas›’na taraf ülkelerin yapt›klar›n-
dan farkl› bir fley yapmad›¤›n› ileri sürmüfltür.15

‹ran Hükümeti bir nükleer silah program›na sahip oldu¤unu ve böyle bir
programa sahip olmak istedi¤ini reddetmektedir. Bu ba¤lamda ‹ran sivil nük-
leer çal›flmalar›nda en önemli önceli¤in gelecekteki enerji ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak için elektrik enerjisi üretmek oldu¤unu iddia etmektedir. Kendi petrol
kaynaklar›na dayanabilece¤i, bu nedenle de nükleer enerji program› gelifltir-
mesinin gerekli olmad›¤› fleklindeki de¤erlendirmeye karfl› ‹ran dört nedenden
ötürü fosil yak›t kaynaklar›na güvenemeyece¤ini ileri sürmektedir. Birincisi,
e¤er ‹ran flimdiki haliyle sahip oldu¤u enerji kaynaklar›n› kullanmaya devam
ederse yak›n bir gelecekte net bir ham petrol ve onun türevleri ithalatç›s› ola-
cakt›r. ‹kincisi, fosil yak›tlar›n içeride kullan›lmas›, ‹ran’›n ham petrol ve do-
¤al gaz ihracat›ndan elde etti¤i döviz gelirlerini önemli ölçüde etkileyecektir.
Üçüncüsü, daha fazla katma de¤er üretmek için fosil yak›tlar›n petrokimya ve
di¤er iflleme sanayilerinde kullan›lmas› daha uygundur. Dördüncüsü de fosil
yak›tlara afl›r› ba¤›ml›l›k çevre için çok olumsuz sonuçlar do¤uracakt›r.16

‹ran’›n Nükleer Silah Gelifltirmek için Motifi Var m›?

Belirtmek gerekir ki ‹ran nükleer silah gelifltirme niyetinde olmad›¤›n› id-
dia etse de ‹ran aç›s›ndan bu tür silahlara sahip olmak için önemli ve asl›nda
reelpolitik prensipleri çerçevesinde bak›ld›¤›nda meflru say›labilecek geçerli
motif ve gerekçeleri vard›r. 
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Fakat ABD, özellikle de Bush yönetimi ‹ran’›n neden nükleer program ge-
lifltirmek istedi¤i üzerinde durmamaktad›r. Uzun y›llar ABD D›fliflleri Bakan-
l›¤›’nda çal›flan bir diplomat›n ABD’nin önde gelen bir dergisinde yay›nlanan
makalesinde belirtti¤i gibi ABD ‹ran’›n neden nükleer silah yetene¤ine sahip
olmak istedi¤ini umursamamaktad›r. Ancak ‹ran örne¤ine bak›ld›¤›nda ‹ran’›n
nükleer silah elde etme motifleri göze çarpacakt›r. Her fleyden önce binlerce
y›ll›k bir devlet gelene¤ine ve stratejik ve hassas bir co¤rafyaya sahip olan
‹ran için nükleer silaha sahip olmak bir prestij ve güvenlik meselesidir. Daha
önemlisi, ‹ran özellikle 11 Eylül’den sonra güvenlik endiflesini daha fazla his-
seder hale gelmifltir. Hem Afganistan hem de Irak’ta mevcut Amerikan askeri
varl›¤› ‹ran aç›s›ndan ciddi bir tehdittir. Üstelik ABD ‹ran’a co¤rafi olarak ya-
k›n Özbekistan ile stratejik iflbirli¤i gelifltirmifltir. Böyle bir ortamda ‹ran ken-
di nükleer gücüne sahip olmas› gerekti¤i sonucuna varm›flt›r. Ancak ‹ran nük-
leer silahlara ‹srail veya ABD’ye sald›rmak için de¤il, kendisi aç›s›ndan çok
büyük tehdit olan bu iki ülkeye karfl› cayd›r›c› güce kavuflmak amac› ile sahip
olmak istemektedir. ‹ranl›lar her ne kadar nükleer silahlara sahip olma süreci-
nin son derece hassas olaca¤›n›n fark›nda iseler de sahip olduklar› diplomatik
tecrübe onlara güven vermektedir.17

‹ran’›n nükleer silaha sahip olma konusundaki en önemli motiflerinden bi-
risi de Irak ile yapt›¤› savafl›n getirdi¤i y›k›m ve tek bafl›na Saddam rejiminin
‹ran için oluflturmufl oldu¤u tehdittir. ‹ran’› bar›fl masas›na oturmaya zorlayan
en önemli etkenlerden bir tanesi de Irak’›n kimyasal silah kullanmas› ve do¤-
rudan Tahran’› hedef alan füzeleri atefllemesi olmufltur.18 Saddam’›n sahneden
çekilmesi ile ‹ran için as›l tehdit olarak ABD kalm›flt›r. ‹ran yönetimi Irak’›n
kimyasal silahlara sahip olmas›n›n ABD’yi durdurmad›¤›n› dikkatli bir flekil-
de gözlemlemifltir. Buna ek olarak ABD ile ‹ran askeri yetenekleri aras›ndaki
asimetriyi dikkate alan ‹ran yönetimi aç›s›ndan ABD’yi ‹ran’a yönelik bir sal-
d›r›dan cayd›rman›n en etkili yolu nükleer silahlara sahip olmakt›r.19

Dolay›s›yla, Bat›’daki varsay›mlar›n aksine ‹ran’›n nükleer silah elde etme
konusundaki hesaplamalar› ve gerekçeleri irrasyonel bir ideolojiden kaynak-
lanmamaktad›r. ‹ran’da her ne kadar dini bir ideoloji önemli bir konumda ise
de nükleer program ile ilgili planlar gerçek tehdit alg›lamalar›na dayal› rasyo-
nel giriflimlerdir. Dogmatik retori¤ine, uluslararas› terörü desteklemeye devam
etmesine ve ‹srail-Filistin bar›fl sürecine karfl› ç›kmas›na ra¤men ‹ran özellik-
le son y›llarda ihtiyatl› bir bölge gücü görüntüsü vermifltir. Bu görüntüye göre
‹ran temelde ba¤›ms›zl›¤›n› ve hayati ç›karlar›n› korumaya odaklanmaktad›r. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ‹ran’›n nükleer silah elde etmek için çok say›da ge-
rekçe ve motifi vard›r; zira ‹ran’›n içinde bulundu¤u co¤rafya hem istikrars›z-
d›r, hem de bu co¤rafyada ‹ran’a ve rejimine düflman çok say›da aktör bulun-
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maktad›r. Bunun yan› s›ra ‹slam Cumhuriyetinin kuruldu¤u 1979 devriminden
itibaren ‹ran’›n ulusal güvenli¤i ba¤lam›nda en önemli hedefi Irak ve
ABD’den gelen ve gelmesi muhtemel tehditlere karfl› koyabilme yetene¤ini
kazanmak olmufltur. Bu iki devlet ‹ran’›n tehdit alg›lamalar›n› ve savunma ön-
celiklerini belirlemifllerdir.20

Yukar›daki gerekçelere ilave edilebilecek baflka gerekçeler de bulmak ve
göstermek mümkündür. Bunlar›n aras›nda en önemlileri bölgede stratejik ola-
rak kendi kendine yetebilir duruma gelmek, bölgesel bir statü elde etmek,
ABD’nin Basra Körfezi bölgesindeki ç›karlar›na meydan okumak, ‹srail’e
karfl› cayd›r›c› güce sahip olmak ve konvansiyonel gücünün afl›nmas›n› önle-
mektir. ‹ran özellikle 1980-1988 ‹ran-Irak Savafl›’nda kara temelli konvansi-
yonel gücünün yaklafl›k yüzde altm›fl›n› kaybetmifltir. Ayr›ca o tarihlerden iti-
baren savunma ekipman› gerek sert iklim koflullar›, gerekse de finansal yeter-
sizlikler nedeni ile y›pranm›fl ve eskimifltir. ‹ran’›n flu andaki silah ithalat›, si-
lahl› gücünü modernize etmek için gerekenin sadece yüzde 35-50’si civar›n-
dad›r.21 Bu nedenle de ‹ran bu aç›¤›n› nükleer silahlar ile kapatmak niyetinde-
dir. 

Nükleer silah gelifltirmesi durumunda ‹ran’›n bu silahlar› kullanabilecek
–di¤er bir ifade ile hedefe gönderebilecek– yetene¤i de vard›r. Bu çerçevede
bahse de¤er en önemli silah fiahab ismi verilen balistik füzelerdir. fiahab-1 ve
fiahab-2 füzeleri Irak ve Afganistan’›n yan› s›ra Körfez ülkeleri ve Suudi Ara-
bistan’a ulaflabilirken fiahab-3 de ‹srail ve M›s›r’a ulaflabilmektedir. Bunun
yan› s›ra ‹ran’›n 2004 y›l›nda Avrupa ve bütün Ortado¤u’ya eriflim kapasitesi-
ne sahip f›rlatma arac› denedi¤i de ileri sürülmektedir. Hatta baz› ‹srail kay-
naklar› ‹ran’›n eriflim kapasitesi 5.000 km olan yeni bir fiahab füzesi gelifltir-
mekte oldu¤unu iddia etmektedir.22

Ancak belirtmek gerekir ki nükleer silahlara sahip olmak için ‹ran’›n çok
önemli gerekçeleri ve motifleri var ise de nükleer çal›flmalar konusunda ‹ran
önemli bir ikilem ile karfl› karfl›yad›r. Nükleer silahlara sahip olmas› durumun-
da ‹ran flayet cayd›r›c› bir etkiye sahip olmak istiyorsa nükleer silah kapasite-
sini ilan etmek zorundad›r. Aksi takdirde nükleer silaha sahip olman›n bir an-
lam› olmayacakt›r. Ancak böyle bir ad›m att›¤› takdirde de dünya kamuoyu-
nun bask›s› ile karfl› karfl›ya kalabilecek, daha da önemlisi kendisine karfl› ge-
lifltirilecek uluslararas› bir muhalefete zemin haz›rlam›fl olacakt›r. Bu durum-
da ‹ran’›n önünde temelde üç seçenek bulunmaktad›r. Birincisi, aç›klanmas›
aç›k bir flekilde gerekli oluncaya kadar nükleer yetenekleri konusunda sessiz
kalmak, ikincisi NPT’den çekilmek ve hemen ard›ndan da nükleer silaha sa-
hip oldu¤unu ilan etmek ve son olarak da ‹ran’›n gerçek nükleer kapasitesi ko-
nusunda flüphe uyand›racak flekilde yabanc› bas›na bilinçli ve planl› bir flekil-
de bilgi s›zd›rmak.23

106 SSaattrraannçç  TTaahhttaass››nnddaa  ‹‹rraann  ““NNüükklleeeerr  PPrrooggrraamm””



‹ran Masum mu?

Yukar›da bir k›sm›na de¤inilen gerekçe ve motiflere dayanarak nükleer si-
lah gelifltirme iradesi göstermesi kendisinden beklenebilecek olan ‹ran masum
mudur? Di¤er bir ifade ile ABD ve uluslararas› kamuoyu ‹ran’› haks›z yere mi
suçlamaktad›r? Yani ‹ran’›n nükleer silahlar› var m›d›r? Ya da nükleer silah ge-
lifltirme giriflimlerinde bulunmufl mudur? 

Bu sorulara kolay ve kesin cevaplar vermek tabi ki mümkün de¤ildir. An-
cak baz› somut belirtiler ve özellikle de ‹ran’›n nükleer silah gelifltirme motif-
leri dikkate al›nd›¤›nda asl›nda ‹ran’›n nükleer silah gelifltirme konusunda çok
da masum olmad›¤›n› iddia etmek mümkündür. Do¤rulu¤u hakk›nda kesin bir
fleyin söylenmesi mümkün olmayan baz› iddialara göre ‹ran nükleer silah ge-
lifltirme çal›flmalar›nda öylesine önemli ilerlemeler kaydetmifltir ki baz› uz-
manlar ‹ran’›n üç y›l içinde ilk nükleer bombas›n› yapabilece¤ini ifade etmifl-
lerdir. Geri dönüflün olmayaca¤› noktaya gelmesi ise çok daha k›sa bir süre
içinde gerçekleflebilir. Buna göre alt› ile on iki ay içinde ‹ran bomba üretimi
için gerekli zenginlefltirme tesislerini infla edebilecektir.24

‹ran’›n nükleer kapasitesi ile ilgili kesin veriler olmamakla birlikte özellik-
le baz› ikincil kaynaklar bu konuda baz› yüzeysel bilgiler vermektedir. Buna
göre ‹ran’›n iki tane nükleer güç reaktörü, iki tane nükleer araflt›rma reaktörü,
bir tane uranyum zenginlefltirme tesisi, bir tane yeniden iflleme (plütonyum
ekstraksiyonu) tesisi ve üç tane de uranyum iflleme tesisi bulunmaktad›r.25

2001 y›l›nda yay›nlanan bir makaleye göre de sivil nükleer altyap›s› çok
kötü durumda olmas›na ra¤men ‹ran’›n çeflitli yollarla atomu parçalay›c› mal-
zeme elde etmeye çal›flt›¤›na inan›lmaktad›r. Bu çerçevede ayr›ca dile getiri-
len en büyük endifle ‹ran’›n Kazakistan’da bulunan ve çok kötü korunan bir te-
sisten zenginlefltirilmifl uranyum, Arjantin’den yak›t iflleme yetene¤i, Arjantin,
Çin, Hindistan ve Rusya’dan araflt›rma reaktörleri, Rusya ve Çin’den nükleer
santraller, ‹sviçre ve Almanya’dan gaz zenginlefltirme teknolojisi ve Rus-
ya’dan da bir gaz zenginlefltirme tesisi elde etme giriflimlerinde bulunmufl ol-
mas›d›r. Ayn› makalede ‹ran’›n nükleer silah gelifltirme çal›flmalar›nda ihtiyaç
duyulan baz› bileflenleri elde etmeye çal›flt›¤› da iddia edilmifltir. Bu çerçeve-
de 1999 y›l›nda ‹ranl› bir ö¤rencinin ‹sveç’ten nükleer silah yap›m›nda kulla-
n›labilecek bir materyali kaç›rma giriflimi örnek olarak verilmektedir.26

‹ran’›n nükleer program› ile ilgili çeliflkili tutumu ve bu program konusun-
da aç›k olmamas› nükleer silah gelifltirme niyeti ile ilgili endifle ve flüphelere
neden olmaktad›r. Örne¤in 2003 y›l›n›n Haziran ay›nda ‹ran hiç uranyum dö-
nüfltürme denemesi yapmad›¤›n› iddia etmifltir. Ancak bu iddian›n aksine IAEA,
‹ran’da yapt›¤› denetimler sonucunda asl›nda bu tür denemelerin yap›ld›¤› so-
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nucuna varm›flt›r. Yine ayn› tarihlerde ‹ranl› yetkililer nükleer teknolojilerinin
tamamen yerli oldu¤unu iddia etmiflken daha sonra nükleer program› ile ilgili
malzemenin ço¤unu d›flar›dan ithal etti¤ini kabul etmifltir.27

Bununla birlikte asl›nda ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›n›n gizlilik içinde yürü-
tüldü¤ünü söylemenin tam olarak do¤ru olmad›¤› görüflü de dile getirilmekte-
dir. Buna göre uluslararas› toplumun ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ile ilgili kay-
g›lar› yeni de¤ildir. Örne¤in 1998 y›l›nda yay›nlanan bir rapora göre ‹ran’›n
nükleer faaliyetleri yo¤un uluslararas› denetimin hedefi olmufltur. Bunun so-
nucunda da ‹ran’a Bat›’dan yap›lan bütün nükleer transferlere ambargo kon-
mufltur. Dahas› ‹ran, kendi s›n›rlar› içinde herhangi bir yere IAEA’nin özel zi-
yaretler yapmas›n› gönüllü olarak kabul etmifltir.28

Yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda somut baz› kan›tlar da ‹ran’›n nükleer
program›n›n bar›flç›l amaçlar tafl›mad›¤› inanc›n› güçlendirmektedir. ‹ran’›n
nükleer çal›flmalar›n› gizlemek için yo¤un bir çaba sarf etmesi bunun en
önemli göstergesidir. fiimdiye kadar varl›¤› inkâr edilen ve özenle gizlenen te-
sislerin baz›lar› yeralt›nda infla edilmifltir. ‹lave olarak, nükleer altyap›n›n bi-
linçli bir flekilde ve stratejik nedenlerle da¤›n›k olmas› bu çerçevede verilebi-
lecek bir baflka örnektir. Hatta nükleer tesislerin bir k›sm› çok kentsel alanlar-
da infla edilerek bu tesislere yönelik muhtemel sald›r›lar›n engellenmesi hedef-
lenmifltir. Zira böyle bir sald›r› durumunda çok say›da sivilin ölmesi söz konu-
su olaca¤› için sald›r› karar› almak oldukça zor olacakt›r. Daha da önemlisi
IAEA’n›n ‹ran’da yapt›¤› denetimlerde yüksek oranda zenginlefltirilmifl uran-
yum izlerine rastlanmas› ‹ran’›n nükleer silah çal›flmalar›na zaten bafllad›¤›
fleklinde yorumlanm›flt›r.29

AABBDD’’nniinn  TTuuttuummuu

ABD’ye Göre ‹ran Niçin Tehdit?

ABD’ye göre uluslararas› toplumun ABD’nin ‹ran’›n nükleer program›na
karfl› yürüttü¤ü muhalefete kat›lmas› için çok ciddi ve geçerli nedenler vard›r.
Her fleyden önce ‹ran nükleer program›n› on sekiz y›ld›r gizli bir flekilde yü-
rütmektedir. IAEA’y› nükleer program konusunda bilgilendirmemek Nükleer
Silahs›zlanma Anlaflmas›’n›n bafll› bafl›na bir ihlalidir. fiayet ‹ran, iddia etti¤i
gibi nükleer program›n› elektrik ihtiyac›n› karfl›lamak üzere gelifltirmifl olsay-
d› gizlilik içinde hareket etme ihtiyac› duymazd›. ‹kincisi, ‹ran, ülkesindeki
uranyum zenginlefltirme tesislerini IAEA’ya bildirmemifltir. Bu tesislerden bir
tanesi yeralt›nda bulunmaktad›r. Üstelik bu tesis hava sald›r›lar›na karfl› tah-
kim edilmifltir. Üçüncüsü, IAEA yetkilileri sivil ihtiyac›n oldukça üzerinde
yüksek miktarda zenginlefltirilmifl uranyum izlerine rastlam›fllard›r. Bush yö-
netimi, ‹ran’›n bu konuda getirdi¤i, malzeme kara borsadan al›nd›¤› ve dola-
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y›s›yla yeterli önlem al›namad›¤› için yüksek miktarlarda s›z›nt›n›n oldu¤u
fleklindeki aç›klamas›n› inand›r›c› bulmam›fl ve reddetmifltir. Dördüncüsü, ‹ran
ayr›ca nükleer silah üretimi için altyap› inflas›na devam etmektedir. Son olarak
da ABD’li yetkililer, ‹ran’›n nükleer silah gelifltirmesi durumunda bu silahla-
r›n teröristlerin eline geçebilece¤ini ileri sürmektedirler. Bu çerçevede ABD
‹ran’› bölgeyi istikrars›zlaflt›rmak ve ‹srail ile Filistin aras›ndaki bar›fl süreci-
ni olumsuz etkilemek için terörizme destek vermek ile suçlamaktad›r.30

Fakat Senato’da uzmanl›k alan› ile ilgili bilgi veren Georgetown Üniversi-
tesi ö¤retim üyesi bir bilim adam›na göre ‹ran 1979’dan beri terörü destekle-
mektedir. Ancak buna ra¤men ‹ran’›n kimyasal, biyolojik, nükleer ya da rad-
yolojik silahlar› teröristlere vermesi söz konusu de¤ildir. Bu ö¤retim üyesine
göre bunun üç nedeni vard›r: teröristlere bu tür silahlar› sa¤lamak ‹ran’a tak-
tiksel aç›dan çok az fayda getirecektir; çünkü bu gruplar mevcut silahlar› ve
metotlar› ile etkili olabilmektedirler. ‹kincisi, geçen y›llardan itibaren ‹ran ar-
t›k teröristleri destekleme konusunda daha ihtiyatl› bir tutum tak›nmaya baflla-
m›flt›r. Ve üçüncüsü de terörizmi destekledi¤inde ‹ran ABD’nin tepkisini çek-
ti¤inin çok aç›k bir flekilde fark›ndad›r.31

Ayr›ca yukar›da sözü geçen nükleer silah izine rastlanmas› konusuna da k›-
saca de¤inmek gerekmektedir. Her ne kadar ABD aç›s›ndan ‹ran’›n ileri sür-
dü¤ü gerekçe kabul edilmediyse de ‹ran’›n iddias›n›n do¤ru oldu¤u daha son-
ra ortaya ç›km›flt›r. Gerçekten de 2003 y›l›nda ‹ran’da nükleer silah izlerine
rastlanmas›n›n asl›nda ‹ran’›n nükleer silah çal›flmalar› ile bir ilgisinin olma-
d›¤› anlafl›lm›flt›r. Bir grup Amerikal› bilim adam›n›n tespit etti¤ine göre söz
konusu izler bozulmufl Pakistan ekipman›ndan gelmiflti ve yasad›fl› bir nükle-
er silah çal›flmas›n›n delili de¤ildi. Üstelik yaklafl›k dört y›ld›r devam eden tef-
tifllerinde IAEA yetkilileri ‹ran’da nükleer silah oldu¤una dair herhangi bir de-
lil bulamad›lar. Buna ra¤men baz›lar› on sekiz y›l boyunca ‹ran’a nükleer si-
lah yap›m›nda kullan›lan malzeme temin eden Pakistanl› Abdülkadir Han ile
ilgili baz› ciddi sorular›n cevab› hala verilebilmifl de¤ildir.32 ABD’ye göre ka-
ra borsa sat›fllar› yapan Han’›n ‹ran’a temin etti¤i malzemelerin tam olarak ne
oldu¤unun bilinmemesinin yan› s›ra ‹ran’›n neden böylesine gizli hareket et-
me gere¤i hissetti¤i de cevap bekleyen çok ciddi sorulard›r.

Amerikan yönetimine yak›n iki analistin yapt›¤› bir de¤erlendirmeye göre
‹ran’›n nükleer çal›flmalar›n›n sivil amaçl› oldu¤u ve bu nedenle de bunlar›n
fazla büyütülmemesi gerekti¤i düflüncesi gerçek bir yan›lsamad›r. ‹ran’›n ken-
di nükleer program›n› y›llard›r saklamaya çal›flmas› ve bu konuda defalarca
yalan söylemesi dikkate al›nd›¤›nda ‹ran’a –uluslararas› gözetim alt›nda olsa
bile– uranyum zenginlefltirme ve yeniden iflleme izni verilmesi ‹ran’›n nükle-
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er silah elde etmesinin önündeki en önemli engelin ortadan kald›r›lmas› anla-
m›na gelmektedir. Bu ise kabul edilemez bir risktir. 

Bu analize göre ‹ran’›n nükleer silaha sahip olmas›n›n tehlikeleri oldukça
aç›kt›r. Bölgedeki di¤er ülkeler, örne¤in M›s›r, Türkiye ve Suudi Arabistan da
ayn› yönelim içine girebilirler. Nükleer bir ‹ran bölgesel ve küresel güvenlik
için de önemli bir tehdit olacakt›r. Zira nükleer güce sahip bir ‹ran’a karfl› te-
rörizm ile mücadele çerçevesinde bir tutum ve politika gelifltirmek ABD aç›-
s›ndan zorlaflacakt›r.33

ABD Yönetimi aç›s›ndan ‹ran’›n NPT’ye taraf olmas›n›n da bir önemi
yoktur. Di¤er bir ifade ile ‹ran’›n NPT’ye taraf olmas› ‹ran’›n nükleer silah ge-
lifltirme ile ilgili planlar›ndan endifle edilmemesi gerekti¤i anlam›na gelme-
mektedir. Hatta denilebilir ki ‹ran’›n bu anlaflmaya taraf olmas› Amerika’n›n
‹ran’›n nükleer program› ile ilgili endiflelerini daha da artt›rmaktad›r. Buna gö-
re, ‹ran NPT’yi kullanarak, bir baflka deyiflle, NPT’ye taraf oldu¤u halde nük-
leer silah gelifltiremeyece¤i bahanesini ve garantisini kullanarak nükleer silah
gelifltirme efli¤ine gelebilecektir. ABD’ye göre bir kere nükleer silah gelifltir-
me yetene¤ini kazand›ktan sonra da ‹ran NPT’den çekilecek ve çekilme ila-
n›ndan alt› ay sonra da nükleer silah gelifltirerek uluslararas› hukuka göre so-
rumluluktan kurtulacakt›r.34

ABD aç›s›ndan ‹ran’›n Ortado¤u bölgesinde bir nükleer güç olarak ortaya
ç›kmas›n›n en önemli sak›ncalar›ndan birisi de bu durumun bölgede domino
etkisi yaratma ihtimalidir. Buna göre nükleer bir ‹ran bölgedeki di¤er ülkele-
rin de nükleer silah elde etme isteklerini artt›racakt›r. Böyle bir durumda da
ABD bölgede dengeleri kurmak ve daha da önemlisi kendi ç›karlar›n› koruya-
bilmek için çok az seçenek ve alternatife sahip olacakt›r.35 Buna göre ABD yö-
netimi ‹ran’›n nükleer silahlara sahip olmas›n›n bölgedeki dengeleri önemli öl-
çüde de¤ifltirece¤ine inanmaktad›r. Buna göre ‹ran’›n nükleer silahlara sahip
olmas› M›s›r ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki di¤er ülkeleri de ayn› flekilde
davranmaya zorlayabilecektir. Bölgede hâlihaz›rda nükleer silahlara sahip ol-
makla birlikte Nükleer Silahs›zlanma Anlaflmas›’na taraf olmad›klar› için
uluslararas› denetime izin vermeyen üç ülkenin, Hindistan, ‹srail ve Pakis-
tan’›n var olmas›, ‹ran’›n da bunlara kat›lmas› ihtimali ABD’yi endiflelendir-
mektedir. ABD yönetimi ‹ran’›n nükleer silah gelifltirme niyeti olmad›¤›na da-
ir güvencelerini de dikkate almamaktad›r. Bunun yan› s›ra ‹ran’›n genifl petrol
kaynaklar›na sahip oldu¤unu ileri süren ABD’ye göre ‹ran’›n nükleer enerji al-
ternatifine ihtiyac› da bulunmamaktad›r.36

Ancak belirtmek gerekir ki ‹ran’›n ABD için gerçek bir nükleer tehdit ol-
du¤u genel olarak dile getirilse de asl›nda ‹ran’›n bir tehdit olarak alg›lanma-
s›n›n çok do¤ru bir yaklafl›m olmad›¤›n› ileri süren analistlerin varl›¤› da dik-

110 SSaattrraannçç  TTaahhttaass››nnddaa  ‹‹rraann  ““NNüükklleeeerr  PPrrooggrraamm””



kat çekicidir. Buna göre iç politik bölünmeler ‹ran’›n d›fl politikas›na yans›-
maktad›r. Her ne kadar ‹ran halen ‹srail ile mücadele eden terör örgütlerine
destek vermeye ve nükleer program›nda ›srar etmeye devam ediyorsa da
‹ran’›n d›fl politikas› art›k devrimci bir devletin d›fl politikas› de¤ildir. Tam da
bu nedenle ‹ran’›n d›fl politikas›n›n yeni bir radikal döneme girdi¤i düflüncesi
‹ran’› ve ‹ran’›n çok say›daki paradoksunu yanl›fl okumak ve yorumlamak an-
lam›na gelmektedir.37

ABD’nin Nükleer ‹ran Politikas›

ABD’nin ‹ran’›n nükleer silah elde etme ihtimaline karfl› gelifltirdi¤i poli-
tikay› anlamak çok kolay de¤ildir. Bunda en temel etken ABD’nin tek bafl›na
nükleer krizi de¤il, Ortado¤u bölgesi ile ilgili çok daha kapsaml› hedefleri içe-
ren bir politika gelifltirmek istemesidir. Di¤er bir ifade ile büyük resim, küçük
resim olan ‹ran krizini anlamay› zorlaflt›rmaktad›r. Bununla birlikte bafl›ndan
itibaren ABD’nin ‹ran krizi ile ilgili çok temel ve birbirinden farkl› yönelim-
ler içinde oldu¤unu söylemek de mümkündür. 

Her fleyden önce belirtmek gerekir ki ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›na sadece
Bush yönetimi de¤il Clinton yönetimi de duyarl›l›k göstermifltir. Ancak özel-
likle reformist Hatemi’nin ‹ran’da Cumhurbaflkan› seçilmesinden sonra Clin-
ton yönetimi dikkatli davranmaya çal›flm›flt›r. ‹ran’daki reform hareketini ve
buna ba¤l› olarak ‹ran halk›n›n de¤iflim istek ve iradesini olumsuz etkileme-
mek için ABD ‹ran’a karfl› görece olarak yumuflak bir tutum tak›nm›flt›r. Bu
dönemde ABD ‹ran’›n nükleer çal›flmalar konusunda çok az bir ilerleme kay-
detti¤i de¤erlendirmesini yapm›fl, dahas› bu flekilde devam etti¤i takdirde
‹ran’daki reform sürecinin ABD-‹ran aras›ndaki gerginli¤in sona ermesi ile so-
nuçlanabilece¤i ihtimalini de dikkate alm›flt›r. Gerginli¤in sona ermesi duru-
munda da do¤al olarak ‹ran nükleer silah gelifltirme isteklerinden vazgeçebi-
lecekti.38

Ancak beklenece¤i gibi ‹ran’ bu isteklerinden vazgeçmemifltir. Bunun üze-
rine özellikle Bush döneminde ‹ran konusu s›kl›kla dile getirilmifltir. Bu dö-
nemde ABD önceli¤i Irak Savafl›’na vermiflse de ‹ran’›n nükleer program›
gündemdeki yerini korumufltur. Irak Savafl›’nda belli bir mesafenin al›nmas›
ve ‹ranl› muhalif bir grubun ‹ran’›n nükleer silah program› ile ilgili aç›klama-
lar›ndan sonra ABD ‹ran konusu ile daha yak›ndan ve daha somut bir biçimde
ilgilenmeye bafllam›flt›r. Bu dönemde ABD ‹ran’a karfl› sert bir politika izle-
mifltir.

Örne¤in 2004 y›l›n›n son aylar›nda IAEA’n›n ‹ran’da nükleer silah izine
rastlanmad›¤›n› belirtmesine ra¤men ABD D›fliflleri Bakanl›¤› ‹ran’›n nükleer
silah gelifltirme ile ilgili aray›fllar› konusunda endifleler tafl›d›klar›n› ifade et-
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mifltir. ABD Yönetimi sözcüsü Richard Boucher, geçmiflteki davran›fllar› dik-
kate al›nd›¤›nda ‹ran’›n BM Güvenlik Konseyi’ne havale edilmesi gerekti¤i
görüflünde olduklar›n› yinelemifltir. ‹ran’›n uzunca bir süredir nükleer çal›flma-
lar›n› gizli bir flekilde devam ettirdi¤ine iflaret eden Boucher bunun ABD’ye
göre ‹ran’›n uluslararas› anlaflmalar çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal et-
ti¤inin aç›k bir göstergesi oldu¤unu iddia etmifltir.39

Avrupa ülkelerinin aksine ABD özellikle Irak’›n iflgali sürecinin belli bir
noktaya gelmesinin ard›ndan krizi t›rmand›r›c› bir tutum sergilemifltir. 11 Ey-
lül sald›r›lar›ndan sonra ‹ran’› fier Ekseninin bir parças› olarak adland›ran
ABD BM’nin bu ülkeye karfl› cezaland›r›c› tedbirler almas›n› talep etmifltir.
ABD D›fliflleri Bakanl›¤› ‹ran’› terörizmi destekleyen ülkeler aras›nda saym›fl,
buna 2 fiubat 2005’teki konuflmas›nda Baflkan Bush da aç›k ifadeleri ile kat›l-
m›flt›r. Bush konuflmas›nda ‹ran’›n dünyan›n terörizmi destekleyen devletlerin
bafl›nda geldi¤ini belirtmifl ve ‹ran’› nükleer silah gelifltirmeye çal›flmakla ve
kendi halk›n›, hak ettikleri özgürlükten mahrum b›rakmakla suçlam›flt›r.40

Bununla birlikte ABD yönetimi en az›ndan söylem düzeyinde krizin çözü-
me kavuflturulmas›nda diplomasiye de rol tan›m›flt›r. Ancak belirtmek gerekir
ki Amerikan yönetiminin kriz sürecinde diplomasiye yapt›¤› vurgu daha çok
diplomasinin baflar›s›z olaca¤› varsay›m›na bina edilmifltir. Bir di¤er ifade ile
ABD diplomasiyi bir tehdit unsuru olarak kullanmaya çal›flmaktad›r. Buna gö-
re ABD’nin esasen gelifltirdi¤i söylem diplomasinin baflar›s›z olmas› duru-
munda ‹ran’a müdahalenin olabilece¤i fleklindedir. Örne¤in Baflkan Yard›mc›-
s› Cheney diplomasinin baflar›s›z olmas› durumunda ‹srail’i ve ABD’yi kaste-
derek di¤er ülkelerin güç kullanma fleklinde karfl›l›k verebileceklerini ifade et-
mifltir.41 Bu ifadenin asl›nda somut bir içeri¤inin oldu¤u ABD’nin ‹srail’e böy-
lesi bir operasyonda kullan›labilecek 500 adet ak›ll› bomba satmas›nda görü-
lebilmektedir. Diplomasinin baflar›s›zl›¤› durumunda güç kullan›m›n›n müm-
kün oldu¤unun ifade edilmesi ile birlikte sözü geçen sat›fl de¤erlendirildi¤in-
de ABD’nin ‹srail’in güç kullanaca¤› beklentisi içinde oldu¤u sonucuna var-
mak mümkündür. Bu, aynen 1981’de Irak’›n nükleer reaktörünün imha edil-
mesinde oldu¤u gibi ABD’nin ‹srail’e ‹ran’›n nükleer tesislerini bombalama
izni vermifl olabilece¤i anlam› tafl›maktad›r.42

Diplomasiyi söylemlerinde bir çözüm bulma arac› olarak de¤il, gelecekte-
ki muhtemel askeri operasyonlar›n›n meflrulaflt›r›c›s› olarak kullanan ABD bu
arada ‹ran’a askeri müdahalenin altyap›s›n› da haz›rlamaktad›r. Bu hiç flüphe-
siz ABD’nin mutlaka ‹ran’a müdahale edece¤i anlam›na gelmemektedir. An-
cak bu konuda somut haz›rl›klar›n yap›l›yor olmas› en az›ndan böyle bir ihti-
malin göz önünde bulunduruldu¤unu göstermektedir. Örne¤in Pentagon
Bush’un ‹ran’›n nükleer silah gelifltirme peflinde oldu¤u fleklindeki iddias›n›
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kan›tlamak için deliller toplamakta ve ‹ran’a karfl› askeri bir eylemin haz›rl›k-
lar›n› tamamlamaktad›r. 2004 y›l›n›n yaz›ndan beri ABD ordusu Irak’taki üs-
lerini kullanarak ‹ran’daki muhtemel hedefleri ve ‹ran’›n savunma sisteminde-
ki zaaflar› tespit etmektedir.43

Bütün bunlar ABD’nin esasen nükleer krizi bir f›rsat görüp görmedi¤i so-
rusunu anlaml› k›lmaktad›r. Nitekim diplomasiye hiç flans tan›mayan ve krizin
‹ran taraf›ndan çözüme kavuflturulmayaca¤› varsay›m›n› yayg›nlaflt›rmaya ça-
l›flan Amerikal› yetkililer aç›k aç›k ‹ran’da bir rejim de¤iflikli¤inden söz et-
mektedirler. Pentagon’a göre s›n›rl› bir askeri operasyon bile ‹ran’daki siyasi
bölünmeler nedeni ile rejim de¤iflikli¤ini de beraberinde getirebilecektir. Ayr›-
ca ‹ran halk› da siyasi rejimin sallant›da oldu¤u düflüncesi ile böyle bir durum-
da isyan ederek rejim de¤iflikli¤ini kolaylaflt›rabilecektir.44

Bununla birlikte, bir taraftan ‹ran’a karfl› sert bir tutum sergileyen ve aske-
ri müdahale seçene¤inin masada oldu¤unu ifade eden ABD bir taraftan da gö-
rüflmelere flans tan›yan mesajlar vermifltir. Özellikle de 2005’ten itibaren
ABD’nin tutumunda k›smi bir yumuflama gözlenmifltir. Diplomasi ve müzake-
relere eskisinden daha fazla vurgu yapan Bush yönetimi özellikle Avrupal›
müttefiklerinin deste¤ini alma gayreti içine girmifltir. Ancak belirtmek gerekir
ki bu k›smi yumuflama döneminde bile ABD do¤rudan ‹ran’a karfl› yumuflak
bir tutum benimsemifl de¤ildir. 4 fiubat 2005 tarihinde Bush’un ziyaretinden
önce Avrupa’ya giden yeni D›fliflleri Bakan› Rice ‹ran’a yönelik askeri bir ey-
lemin “flimdilik” ABD’nin gündeminde yer almad›¤›n› ifade etmifltir. Buna
karfl›l›k Rice ABD’nin ‹ran’›n nükleer silah gelifltirmesine izin vermeyece¤ini
belirtmifltir. Rice’› takiben Avrupa’ya gelen Bush da benzer bir tutum sergile-
mifl ve en az›ndan belli alanlarda iflbirli¤i ça¤r›s›nda bulunmufltur. Bush ABD
ile Avrupa’n›n ‹ran’a karfl› birlikte hareket etmeleri gerekti¤ini vurgulam›flt›r.
Gerek Rice, gerekse de Bush’un ziyaretleri bir yönü ile amac›na ulaflm›fl ve
Avrupa ülkeleri ile ABD bir uzlaflmaya varm›fllard›r. Ziyaretten birkaç hafta
sonra Rice ABD’nin AB’nin diplomatik bir çözüm bulma aray›fllar›n› destek-
leyece¤ini ilan etmifltir. Hatta daha da ileri giderek ABD’nin, ‹ran’›n nükleer
çal›flmalar›ndan vazgeçmesi halinde ‹ran’a çok düflük miktarlarda ekonomik
yard›m yapabilece¤i sözünü vermifltir. ABD’nin bu tavr›na karfl› AB de görüfl-
melerin sonuçsuz kalmas› durumunda krizi BM Güvenlik Konseyi’ne havale
etme karar›na varm›flt›r.45

ABD’nin bu politika de¤iflikli¤ini esasen taktiksel bir hareket olarak gör-
mek de mümkündür. Amerikal›lar diplomasiye flans verildi¤i ve krizin çözü-
mü için her yolun denendi¤i izlenimini vermek, ancak her durumda kendi be-
lirledi¤i yolun takip edilmesinin önünü açmak için böyle bir giriflimde bulun-
mufllard›r. Amerikan yönetiminde etkili olan yeni muhafazakârlar ‹ran ile ilgi-
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li düflüncelerini de¤ifltirmifl de¤illerdir. Hatta Avrupal›lar› kendi çizgilerine
çekme amac› gütmektedirler. Yukar›da sözü geçen yeni politika yönelimi ol-
mad›¤› takdirde ABD’nin Güvenlik Konseyi’nden ‹ran’a müdahale karar› el-
de etmesi söz konusu olamayabilecekti. Fakat Avrupa’n›n, görüflmelerin olum-
suz sonuçlanmas› durumunda krizin Güvenlik Konseyi’ne havale edilece¤i sö-
zünü vermesi ABD aç›s›ndan bu sorunun çözüldü¤ü anlam›na gelmektedir. 

Nitekim Avrupa’n›n tutumunda bir flekilde ABD tezine yak›n duracak fle-
kilde belirgin bir de¤iflmenin gözlenmeye bafllamas› ABD’nin yukar›da sözü
edilen takti¤inin ifle yarad›¤›n› göstermektedir. Örne¤in Schröder’in aksine
ABD’ye daha yak›n bir d›fl politika yaklafl›m›n› benimseyen Almanya’n›n ye-
ni Baflbakan› Angela Merkel Ocak 2006’da ABD’ye yapt›¤› ziyarette ‹ran ile
diplomatik bir çözüm konusunda en fazla ›srar edenlerin bile art›k diplomasi-
nin ifle yaramad›¤›n› kabul ettiklerini ve etkili bir karar vermek ve ‹ran’a kar-
fl› önleyici bir hareket bafllatmak için zaman›n geldi¤ini ifade etmifltir.46

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ABD’nin asl›nda çözümden ziyade kendi pozisyo-
nunu güçlendirmek peflinde oldu¤u sonucuna var›labilir. Ayn› sonuca,
ABD’nin ‹ran’a teklif etti¤i ekonomik teflvikler incelendi¤inde de var›labile-
cektir. ‹ran’›n asla kabul etmeyece¤i bir teklifler paketi sunan ABD böylece
‹ran’›n uzlaflmaz bir tutum içinde oldu¤u izlenimini vermek istemifltir.
ABD’nin teklifini üzerinde yorum yapmaya de¤meyecek derecede önemsiz
olarak niteleyen ‹ranl› bir yetkili ‹ran’›n söz konusu teklife bak›fl›n› özetlemifl-
tir. Buna karfl›l›k ABD’nin daha somut ve daha tatminkâr bir teklif sunmas›
durumunda ‹ran’›n yumuflayabilece¤i ve Amerikan taleplerine karfl› daha
olumlu bir tutum tak›nabilece¤i47 dikkate al›nd›¤›nda ABD’nin yukar›da sözü
geçen teklifinin çözüm hedeflemedi¤i söylenebilir.

Dolay›s›yla esasen ABD’nin uzlaflmaz tutumu esasen ABD’nin ‹ran’› nük-
leer çal›flmalar›ndan vazgeçirme amac› tafl›mad›¤› izlenimi vermektedir. ‹ran’a
nükleer çal›flmalar›n› sona erdirme karfl›l›¤›nda teklif etti¤i ekonomik teflvik-
lerin çok komik ve kabul edilebilir olmaktan çok uzak olmas› ile birlikte
ABD’nin hiçbir flekilde ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ile ilgili müzakerelere ka-
t›lmaya yanaflmamas› bu çerçevede verilebilecek somut örneklerdendir. Kuzey
Kore’nin nükleer faaliyetleri ile ilgili alt› ülkenin kat›ld›¤› müzakerelerde yer
alan ABD ‹ran ile görüflme masas›na oturmaya flimdiye kadar yanaflmam›flt›r.48

ABD’nin bu tutumunu aç›klamak çok zor de¤ildir. ABD’ye göre ‹ran kri-
zinde diplomasi ifle yaramayacakt›r. Özellikle Bush’un politikalar›na sempati
ile bakan analistler de bu görüflü sürekli dile getirmektedirler. Örne¤in ‹ran uz-
man› Ray Takeyh’e göre diplomasinin ‹ran’›n nükleer program›n› sona erdir-
me flans› yoktur. Özellikle Ahmedinecad’›n Cumhurbaflkan› olmas›n›n ard›n-

114 SSaattrraannçç  TTaahhttaass››nnddaa  ‹‹rraann  ““NNüükklleeeerr  PPrrooggrraamm””



dan ‹ran’›n diplomatik çözüme yaklaflma ihtimali daha da azalm›flt›r. Art›k
‹ran’›n nükleer politikas› yapt›r›m tehditlerine ve içeri¤i belirsiz ödül ve taviz-
lere karfl› büyük ölçüde duyars›z ideolojik zorunluluklar›n ve milliyetçi karar-
l›l›¤›n bir kar›fl›m› taraf›ndan flekillenmektedir. Bu aç›k gerçeklik karfl›s›nda
özellikle Avrupa ülkeleri taraf›ndan bafllat›lan müzakere turlar›n›n sonuç getir-
mesi ihtimali oldukça zay›ft›r. 

‹ran’da nükleer program konusuna yeni rejimin yaklafl›m› milliyetçilik
duygusu ve bak›fl› ile belirlenmektedir. Bat›l›lar›n ‹ran’›n nükleer program› ile
ilgili talepleri yo¤un bir milliyetçi düflmanl›k ve tepkinin do¤mas›na yol aç-
m›flt›r. Tarihsel olarak yabanc› müdahalesine ve kapitülasyon anlaflmalar›na
maruz kalm›fl bir ülke olan ‹ran ulusal egemenlik haklar›na son derece duyar-
l›d›r. ‹ran’›n yeni yöneticilerine göre de bu kriz ile asl›nda Bat› dünyas› ‹ran’›n
egemenli¤ine müdahale etmektedir. Böyle olunca da ‹ran nükleer program›n›
Bat› yat›r›mlar› vb. teflvik ve tavizler karfl›l›¤›nda terk etmesini öngören bir pa-
zarl›¤a yanaflmayacakt›r.49

Bush yönetiminde bir süre görev yapan bir baflka analiste göre ise
ABD’nin hofluna gitse de gitmese de ‹ran’›n kendine göre hakl› ve meflru gü-
venlik ç›karlar› vard›r. Bush yönetimi bu gerçe¤i fark edip kendi siyasi hedef-
lerine uygun bir flekilde bu ç›karlar› dikkate almad›kça ‹ran’›n nükleer silah
çal›flmalar›n› sona erdiremeyecektir. Esasen ABD somut içerikli ekonomik
teflvik ve ödünler teklif etti¤i ve ekonomik yapt›r›m seçene¤ine baflvurmaya-
ca¤›n› aç›k bir flekilde ifade etti¤i takdirde ‹ran kat› tutumunu terk edebilecek-
tir. ‹ran’da gerek sertlik yanl›s› kanad›n, gerekse de ›l›ml› kanad›n böyle bir
durumda kendilerine sunulacak teklife s›cak bakacaklar›na dair baz› ipuçlar›
vard›r. Ancak Bush yönetiminde etkin olan sertlik yanl›lar›n›n ‹ran’› tatmin
edecek bir öneri getirmeleri söz konusu de¤ildir.50 Dolay›s›yla iki taraf›n ortak
bir noktada buluflma ihtimali yoksa ABD aç›s›ndan çözüm ad›na diplomasiye
bel ba¤laman›n bir anlam› yoktur.

Fakat belirtmek gerekir ki ABD’nin ‹ran ile hiçbir flekilde görüflmeye ya-
naflmamas› zaman zaman elefltirilmifltir. Bir de¤erlendirmeye göre ABD art›k
‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ile ilgili görüflmelerden uzak kalamaz. 2003 y›l›n-
dan itibaren ABD ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› ilgili krizde sürece dâhil olma-
m›fl ve daha çok Avrupa ülkelerinin ‹ran ile müzakerelerine ve bu müzakere-
lerde Avrupa ülkelerinin ‹ran’a yapt›¤› bask›ya ve k›smen de IAEA yetkilile-
rinin incelemelerine bel ba¤lam›flt›r. Bu zaman zarf›nda Avrupa ülkeleri, nük-
leer çal›flmalar›ndan vazgeçmek karfl›l›¤›nda ‹ran’a çeflitli ticari ve güvenlik
ile ilgili tavizler teklif etmifllerdir. Ancak ABD’nin dâhil olmad›¤› bu müzake-
re süreci gerçeklikten uzak öneriler içermesi nedeni ile uygulanmas› imkân dâ-
hilinde olmayan tekliflerin gündeme gelmesinden baflka bir ifle yaramam›flt›r.
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Bu süreçte temel problem fluydu: ulusal güvenli¤i için hayati önemde gördü-
¤ü bir program› terk etmesi için ‹ran’›n ihtiyaç duyaca¤› teflviklerin hiçbirini
Avrupa tek bafl›na temin edemezdi. Bir kere ‹ran’›n küresel ekonomi ile enteg-
re olmas›n› engelleyen Amerikan yapt›r›mlar› idi. Çok daha önemlisi, Irak ve
Afganistan’daki Amerikan askeri varl›¤› ile çevrili ‹ran’a Avrupal›lar›n güven-
lik ile ilgili güvenceler vermeleri gerçekçi de¤ildi.51 Bu da asl›nda ABD’nin
krizde diplomatik bir çözüme gerçekten flans tan›y›p tan›mad›¤› ile ilgili
önemli ipuçlar› vermektedir.

SSoonnuuçç  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Tabi ‹ran’›n nükleer program› ile ilgili geliflen krizde en fazla merak edi-
len konu ABD’nin ‹ran’a askeri bir operasyon düzenleyip düzenlemeyece¤i-
dir. Buna kesin bir cevap vermek mümkün de¤ildir. Bir görüfle göre durum o
kadar hassas ki yetkililer ve d›fl politika uzmanlar›na göre ‹ran ile ABD aras›n-
daki krizin silahl› bir çat›flmaya dönüflme olas›l›¤› vard›r. Nitekim Bush’un bü-
tün seçeneklerin masada oldu¤u fleklindeki ifadesi bunu aç›k bir flekilde orta-
ya koymaktad›r.52

Bu görüflü destekleyen en önemli gösterge ve geliflme ise ABD’nin Irak
konusunda izledi¤i yolun bir benzerini ‹ran konusunda da izledi¤ine dair orta-
da çok say›da örne¤in var olmas›d›r. Irak’› terörün oda¤› olarak niteleyen ABD
bunu Irak’a müdahale için önemli bir gerekçe olarak kullanm›flt›r. Ayn› flekil-
de ABD ‹ran’› da teröre destek veren ülkeler aras›nda saymaktad›r. ‹lginç olan,
bunun sadece Amerikan yönetimince de¤il, yönetime yak›n gazeteci, analist,
akademisyen vb. taraf›ndan da yap›lmas›d›r. Örne¤in Brookings Enstitü-
sü’nden bir analist ‹ran’›n günümüzün teröre destek veren en aktif devleti ol-
du¤unu iddia etmektedir. Bu analiste göre ‹ran ‹srail karfl›t› terörist gruplara ve
El-Kaide’ye parasal ve lojistik destek sa¤lamaktad›r. Söz konusu analist daha
ileri giderek ‹ran’›n nükleer silahlar üretmek için uranyum zenginlefltirme ça-
l›flmalar›n› sürdürdü¤ünü de iddia etmektedir. Bush’un teröristlerin elinde bu-
lunan nükleer silahlar›n Amerikan ulusal güvenli¤ine en büyük tehdit oldu¤u
fleklindeki sözlerine at›fta bulunan analizde bu durumda nükleer bir ‹ran’›n
aç›k bir tehdit oldu¤u de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r. Bu nedenle de ‹ran’a
karfl› Bush güç kullanma da dâhil hiçbir seçene¤i göz ard› etmemelidir.53

Özellikle krizin bafllar›ndaki Amerikan tutumuna bak›ld›¤›nda ABD’nin
‹ran’a askeri bir operasyon düzenleyece¤i fikrini edinmek mümkün iken böl-
gesel ve küresel baz› geliflmeler ve bölgenin kendi gerçekleri böyle bir müda-
hale ihtimalini azaltmaktad›r. Her fleyden önce ABD Irak Savafl›’nda elde etti-
¤i k›smi deste¤i ‹ran’a askeri müdahale durumunda bulamayabilecektir. Örne-
¤in ‹ngiltere bile ‹ran’a müdahaleye s›cak bakmad›¤›n›n sinyallerini vermek-
tedir.54
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Irak Savafl›’n›n meflru olmad›¤› kanaati gittikçe yayg›nlafl›rken ABD’nin
‹ran’a müdahalesinin dünyada s›cak karfl›lanaca¤›n› beklemek mümkün de¤il-
dir. Bunun yan› s›ra ‹ran’›n nükleer tesislerinin çok da¤›n›k olmas› ani askeri
sald›r›lar›n etkili sonuçlar vermesini imkâns›zlaflt›rmaktad›r. Bunlardan çok
daha önemlisi ‹ran’›n Irak gibi olmad›¤› gerçe¤idir. Öncelikle ‹ran’›n çok da-
ha fazla nüfusu vard›r ve askeri olarak Irak’tan çok daha güçlüdür. ‹kincisi,
Amerikan ordusu baflta Afganistan ve Irak olmak üzere dünyan›n de¤iflik böl-
gelerine da¤›lm›fl durumdad›r. Bu nedenle de ABD k›sa bir süre içinde çat›fl-
ma sahas›n›n kapsam›n› geniflletecek durumda de¤ildir. Üçüncüsü, havadan
yap›lacak k›smi askeri operasyonlarda bile ciddi riskler bulunmaktad›r. Böyle
bir sald›r›da muhtemelen baz› Rus bilim adamlar› ve teknik elemanlar› öldü-
rülecektir ki bu da Rusya ile ABD aras›nda bir krizi tetikleyebilecektir. Daha-
s›, ‹ran’a yap›lacak bir sald›r› Irak’taki fiii ço¤unlu¤un Amerikan karfl›tl›¤› dü-
zeyini artt›racak, bu da ABD’nin Irak’taki durumunu zora sokabilecektir. Üs-
telik ABD’nin elinde bütün nükleer tesisleri tespit etmeye yetecek kadar istih-
barat bilgisi de bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla muhtemel bir sald›r›da nükleer
tesislerin tamam›n›n yok edilmesi mümkün olmayacak, sald›r› ancak nükleer
program›n h›z›n› düflürecektir. Yine muhtemelen ‹ran halk› nükleer silahlar› el-
de etmek konusunda daha kararl› bir hale gelebilecektir. Böyle bir durumda da
‹ran Nükleer Silahs›zlanma Anlaflmas›’ndan çekilebilecektir. ‹ran’a yap›lacak
bir sald›r› ayr›ca Bat›’ya petrol ak›fl›n› çok olumsuz etkileyebilecektir.55

Bu nedenle de ABD daha çok BM Güvenlik Konseyi’ni devreye sokma gi-
riflimlerine a¤›rl›k vermeye bafllam›flt›r. Özellikle ABD Irak Savafl› sürecinden
önemli dersler ç›karm›fla benzemektedir. Irak Savafl›’nda uluslararas› toplumu,
BM baflta olmak üzere uluslararas› kurumlar› ve belki de en önemlisi Avru-
pa’y› göz ard› eden ve bundan da zarar gören ABD bu sefer Avrupa’y› sürece
dahi etmek istemektedir. Ancak bu sürecin hem Avrupa, hem de ABD için iki
önemli test alan› vard›r. Birincisi, Irak Savafl›’nda derin görüfl ayr›l›klar› yafla-
yan ABD ile Avrupa’n›n bu sefer birlikte hareket edip edemeyecekleri, di¤eri
de birlikte hareket ettiklerinde bile ‹ran’› nükleer silah isteklerinden vazgeçi-
rip vazgeçiremeyecekleridir. En az›ndan flimdiye kadar ‹ran konusunda Avru-
pa ile ABD’nin temelde ayn› görüflleri paylaflt›klar› görülmektedir. Her iki ta-
raf da Irak savafl›ndaki tutumlar›ndan daha farkl› bir tutum sergilemektedir.
ABD askeri operasyon konusunda daha az ›srarc› ve istekli iken Avrupa da
ABD’nin ileri sürdü¤ü gerekçe ve argümanlar› daha fazla benimser bir görün-
tü çizmektedir. Daha da önemlisi, her iki taraf da ‹ran’›n nükleer silah elde et-
mesi ile krizde uluslararas› kurumlara rol ve ifllev tan›maktad›r.56

Irak Savafl› sürecinde uluslararas› toplumun deste¤ine ihtiyaç duymayan
ve ‹ran krizinde farkl› bir yol izlemek isteyen ABD bu çerçevede özellikle BM
Güvenlik Konseyi’nden ç›kacak kararlara büyük önem atfetmektedir. Bu ne-
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denle de bu kurumda kendi pozisyonuna karfl› olabilecek ülkelerin deste¤ini
almay› hedefleyen ABD bunda da büyük ölçüde baflar› sa¤lamaktad›r. ‹ran’›n
nükleer çal›flmalar›na önemli destek veren ve ‹ran’a bu çal›flmalar›nda uzunca
bir süre malzeme sa¤layan Rusya, ABD’nin ‹ran’›n nükleer silahlar› ile ilgili
konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne tafl›ma çal›flmalar›n› bloke etmeyece¤i ga-
rantisini vermifltir.57

AB ve Rusya’n›n yan› s›ra ‹ran konusunda Çin ile görüfl birli¤ine varan
ABD Güvenlik Konseyi’nde istedi¤ini elde edebilecektir. Her ne kadar Çin
uzunca bir süredir ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›nda önemli roller üstlenmiflse de
‹ran’›n bu sefer Çin’in deste¤ini elde etmesi oldukça zor görünmektedir. Bu-
nun tabi ki çok pratik nedenleri olabilir. Ancak en önemli neden, Çin’in so-
rumlu bir büyük güç gibi davranma e¤ilimine girmifl olmas›d›r. Son otuz y›l-
da AB, ABD ve Japonya’n›n istedi¤i gibi uluslararas› sistem ile bütünleflme
iradesi gösteren Çin bu süreçten çok faydalanm›flt›r. Bu nedenle de art›k nük-
leer silah gibi kritik konularda ABD ile çat›flmak gibi bir maceran›n içine gir-
mek istememektedir.58

Yukar›da belirtilen somut nedenlerin yan›nda ABD’nin 2006 y›l›n›n bafl›n-
da ‹ran ile ilgili olarak yeni bir yönelimi benimsedi¤inin iflaretlerini vermesi
askeri operasyon ihtimalini azaltan bir baflka geliflmedir. ‹ran ile ABD aras›n-
da nükleer kriz tazeli¤ini korurken ABD D›fliflleri Bakan› Rice Kongre önün-
de 15 fiubat 2006 tarihinde yapt›¤› aç›klamada ‹ran ile ilgili bambaflka ifade-
ler kullanm›flt›r. Büyük Ortado¤u Projesi ba¤lam›nda ‹ran’a yer verdi¤i konufl-
mas›nda Rice ‹ran’›n demokratik olarak dönüfltürülmesine vurgu yapm›flt›r.
‹ran’›n BOP çerçevesinde ABD aç›s›ndan stratejik bir tehdit oldu¤unu ileri sü-
ren Rice ABD’nin bu tehdide karfl› kapsaml› bir görüfle sahip oldu¤unu söyle-
meyi de ihmal etmemifltir. ‹ran’›n nükleer silah gelifltirmek istedi¤i, terörizme
destek verdi¤i, bölgede istikrar› bozucu bir tav›r içinde yer ald›¤› gibi Ameri-
kal› yetkililer taraf›ndan s›kl›kla dile getirilen ve art›k bütün dünya kamuoyun-
ca bilinen iddialar› tekrarlayan Rice flafl›rt›c› bir flekilde sözü ‹ran halk›na ge-
tirmifl ve aynen Irak Savafl›’nda önce oldu¤u gibi ‹ran’daki rejimin ‹ran halk›-
n› bask› alt›nda tuttu¤unu ifade etmifltir. Rice ayr›ca ‹ran’›n gittikçe dünyadan
izole oldu¤unu ileri sürmüfltür. 

‹ran’daki durumu bu flekilde ifade ettikten sonra Rice ABD’nin ‹ran’a kar-
fl› nas›l bir strateji izleyece¤ini ana hatlar› ile ortaya koymufltur. Buna göre
ABD ilk olarak ‹ran ile ilgili sorunun BM Güvenlik Konseyi’nde ele al›nma-
s› için çaba gösterecektir. Bu arada ABD ayr›ca ‹ran’a karfl› uluslararas› koa-
lisyonun kapsam›n› geniflletecektir. Bunun yan› s›ra ‹ran halk›na yönelik giri-
flimlere de yer vereceklerinin sinyalini veren Rice ‹ran halk›na ulaflmaktan söz
ederek asl›nda ‹ran halk›n›n ABD’nin yard›m›na ihtiyac› oldu¤unu ima etmifl-
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tir. Bu çerçevede somut bir giriflim örne¤i veren Rice D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n
geçen iki y›lda ‹ran halk›n›n siyasi ve ekonomik özgürlükleri ile ilgili projeler
için 4 milyon $ harcad›¤›n› ifade etmifltir. D›fliflleri Bakan› Rice ayr›ca
ABD’nin sivil toplum örgütleri ile iflbirli¤i gelifltirdi¤ini ve 2006 y›l› için ‹ran
halk›n›n demokrasi ve insan haklar› mücadelesi için 10 milyon $ ay›rd›¤›n› da
ayn› konuflmas›nda dile getirmifltir.59

Rice’›n söz konusu konuflmas›nda ana hatlar› ile aç›klad›¤› ABD’nin yeni
‹ran politikas›n›n ilk de¤erlendirmesi Amerikan yönetimine yak›nl›¤› ile bili-
nen Council on Foreign Relations adl› bir düflünce kuruluflundan bir analist ta-
raf›ndan yap›lm›flt›r. Bu de¤erlendirmeye göre bu giriflim ABD’nin bilinen
‹ran politikas›ndan çok keskin bir kopuflu ifade etmektedir. Bu tür bir demok-
rasi program›n›n etkili olup olmayaca¤›n›n belirsiz oldu¤unun belirtildi¤i ana-
lizde bu konuda uzmanlar›n farkl› görüflte olduklar›n›n alt› çizilmifltir. fiimdi-
ye kadar ne kadar etkili oldu¤u oldukça tart›flmal› olan Amerikan destekli
medyan›n bu yeni programda da yer ald›¤›na dikkat çekilen analizde ABD ta-
raf›ndan desteklenece¤i için Amerikan güdümlü muamelesi görecek bir med-
yan›n ‹ranl›lar üzerinde ne kadar etkili olaca¤› sorgulanmaktad›r. Bütün bun-
lar dikkate al›nd›¤›nda demokrasi program›n›n geri tepebilece¤i de¤erlendir-
mesi de yap›lmaktad›r.60

Bu yeni inisiyatif ile ABD ‹ran’›n nükleer program› ile ilgili sorunda Irak
Savafl›’ndakinden farkl› bir yol izleyece¤ini göstermifltir. ABD’nin ‹ran ile il-
gili olarak Irak’takinden daha farkl› bir yol izleyece¤ine verilebilecek örnek-
lerden bir tanesi de ABD’nin ‹ran’da demokrasi ve insan haklar›n› gelifltirme
ba¤lam›nda ödenek tahsis etmesidir. D›fliflleri Bakan› Rice Amerikan Senato-
su’nda yapt›¤› konuflmada Amerikan yönetiminin 2006 y›l› için ‹ran’daki de-
mokratikleflme çal›flmalar›n› destekleme çerçevesinde ilave olarak 75 milyon
dolar isteyece¤ini ifade etmifltir.61

Peki, ABD niçin böylesine keskin bir dönüfl sergilemektedir? Her fleyden
önce belirtmek gerekir ki yukar›da sözü geçen aç›l›mlar ABD’nin ‹ran’a aske-
ri operasyon düzenlemeyece¤inin garantisi de¤ildir. Bununla birlikte, bunlar
en az›ndan ABD’nin askeri operasyon d›fl›ndaki seçenekleri de dikkate alma-
ya bafllad›¤›n› göstermektedir. Tekrar soruya dönecek olursak, bunun için üç
temel nedenden söz etmek mümkündür. ‹lki, yukar›da da belirtilen askeri ope-
rasyonlar ile ilgili güçlükler ve bu operasyonlar›n bekleneni vermemesi ihti-
malidir.

‹kincisi ise ABD’nin ‹ran siyaseti ve ‹ran halk› ile ilgili alg›s›d›r. Buna gö-
re ABD ‹ran siyasetindeki zaaflar› kullanarak ‹ran rejimini de¤iflime zorlaya-
bilece¤i inanc›ndad›r. ‹ran nükleer silahlara sahip olma yolunda önemli mesa-
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feler alm›flsa da ‹ran’daki rejimin hassasiyetlerinden faydalanabildi¤i takdirde
ABD ‹ran’›n nükleer silah elde etmesine engel olabilir. Bu de¤erlendirmeye
göre her ne kadar ‹ran yönetimine hâkim olan dini elit flimdiye kadar reform
hareketlerine karfl› rejimin esaslar›n› korumay› baflarm›flsa da bu elit kendi
içinde bile baz› d›fl politika konular›nda bölünmüfl ve parçalanm›fl bir tutum
sergileyebilmektedir. Bu elitin afl›r› ucunda ulusal güvenli¤i her fleyin önüne
koyan ve ‹ran’›n ekonomik ve diplomatik iliflkilerini daha az önemseyenler
bulunurken di¤er uçta ise pragmatistler yer almaktad›r. Bu bölünme ABD’ye
önemli bir f›rsat sunmaktad›r. Bat› dünyas› ekonomik yard›m unsurunu kulla-
narak ‹ran pragmatistlerinin elini güçlendirebilir. Bunlar, ekonomik yard›m,
yat›r›m gibi ‹ran’›n fliddetle ihtiyaç duydu¤u baz› ödünler karfl›l›¤›nda yavafl
yavafl nükleer program› ‹ran’›n gündeminden ç›karabilirler.62 ‹ran halk› ile il-
gili alg› ise ‹ranl›lar›n de¤iflime aç›k olduklar›d›r. Buradaki temel de¤erlendir-
me fludur: Ortado¤u’daki birçok ülkenin aksine ‹ran güçlü ve köklü bir de-
mokratik harekete sahiptir. Çok daha önemlisi, ‹ran’›n demokratik hareketi
‹ran halk›n›n önemli bir k›sm› ABD’ye hem siyasi hem de kültürel olarak hay-
ranl›k duymaktad›r. Bu nedenle de bu hareket ABD’yi potansiyel bir müttefik
olarak görmektedir. Bununla birlikte bu hareket ba¤›ms›z kalmak ve ABD ta-
raf›ndan kullan›lmamak gibi baz› konularda oldukça hassast›r.63 Bu nedenle de
ABD aç›s›ndan bu hareketin baflar›ya ulaflmas›n› sa¤laman›n en kolay yolla-
r›ndan bir tanesi ‹ran’›n demokratikleflme dinamiklerine destek verdi¤inin ilan
edilmesi ve ‹ran’da demokrasi ve insan haklar› alanlar›nda çal›flmalar yapan
gruplara parasal yard›mlar›n yap›laca¤›n›n güvencesinin verilmesidir.

ABD’yi yukar›da aç›klanan radikal bir yönelime itmesi muhtemel bir bafl-
ka etken de ‹ran’›n nükleer program›na yönelik al›nabilecek önlemlerde çok
fazla seçene¤in olmamas›d›r. Dile getirilen çözüm önerilerinden biri olan kap-
saml› ekonomik yapt›r›mlar›n hayata geçirilebilmesi oldukça güçtür. Analist-
lere göre ‹ran’›n ham petrol ihracat›na müdahale anlam›na gelecek olan yapt›-
r›mlar petrolün varil fiyat›n› 100 dolar›n üstüne ç›karacakt›r.64 Nitekim tam da
bu nedenle ‹ran elindeki petrol kart›n› çok iyi kullanmak amac›ndad›r. Kendi-
sini köfleye s›k›flt›racak ad›mlar›n at›lmas› durumunda da ‹ran petrolü bir teh-
dit arac› olarak kullanaca¤›n› aç›k bir flekilde ifade etmektedir. Örne¤in ‹ran’›n
bafl müzakerecisi e¤er IAEA ‹cra Kurulu ‹ran’› Güvenlik Konseyi’ne havale
ederse ülkesinin petrol ihrac›n› durduraca¤› tehdidinde bulunmufltur.65

Dolay›s›yla ABD aç›s›ndan BM Güvenlik Konseyi’nden ‹ran’a yönelik
sert kararlar›n ç›kmas›n› sa¤lamak da çözüm olamayabilecektir. Böylesi karar-
lar ‹ran’›n daha da sertleflmesini sa¤layabilecek, daha da önemlisi etkisi bütün
dünyada hissedilebilecek bir enerji darbo¤az›na neden olabilecektir. Bu ne-
denle de ABD ‹ran’da de¤iflimi sa¤lamak gibi köklü, ama zorluklar ile dolu bir
çözüm alternatifini de dikkate almaktad›r.
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