
SSUUNNUUfifi

ABD’li gazeteci ve yazarlardan birisi olan John K. Cooley, bir makalesin-
de 1960’l› ve 70’li y›llarda ABD Baflkan› Nixon’un Dönemin ‹srail Baflbaka-
n› Golda Meir ile anlaflarak ‹srail’in Nükleer Silah gelifltirme program›na na-
s›l bafllad›klar›n› yazd›. Cooley’e göre 1967 Arap-‹srail Savafl›n›n ard›ndan,
Orta Do¤u’nun karmafla içindeyken, Amerikan ‹stihbarat› ‹srail’in Nükleer Si-
lah için gerekli tüm parçalara sahip oldu¤unu, iflin birlefltirmeye ve Nükleer
Silah denemesinin yap›lmas› noktas›na kadar geldi¤ini belgelendirdi.

Cooley’in verdi¤i ‹srail örne¤i bugün, ‹ran ba¤lam›nda, uluslararas› kamu-
oyunda tart›fl›lmakta olan Kitle ‹mha Silahlar›n›n (K‹S) yay›lmas›na neden
olan faktörlerin tahlil edilmesi için önemli bir argüman oluflturmaktad›r.

‹srail’in 1960’tan beri Nükleer Silah gelifltirmesine sessiz kalan, ayn› za-
manda destekleyen ABD, Sovyetler Birli¤i’nin 1949’da Nükleer Silah gelifltir-
meyi baflarmas› sonucu o zamanki en yak›n müttefiki ‹ngiltere ile de Nükleer
teknoloji transferi konusunda iflbirli¤i yapt›. Nitekim ‹ngiltere ilk Nükleer Si-
lah denemesini 1952’de gerçeklefltirmifltir. Arkas›ndan Fransa gelifltirdi¤i ilk
Nükleer Silah›n› 1960’ta denemifltir. Elbette Nükleer Silahlar›n yay›lmas›
ABD, Sovyetler Birli¤i, ‹ngiltere, Fransa ve ‹srail ile s›n›rl› kalmam›flt›r. Ayn›
zamanda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ilk denemesini 1964’te, Hindistan
1974’te, Pakistan ise 1998’de gerçeklefltirmifltir. Kuzey Kore’nin ise nükleer
silah yap›m›nda kullan›lan araçlara ve atma vas›talar›na sahip oldu¤u bilin-
mektedir. Nitekim Kuzey Kore 9 Ekim 2006 tarihinde ilk Nükleer silah dene-
mesini gerçeklefltirdi. Bu deneme ile birlikte dünya genelinde Nükleer güce
sahip devlet say›s› 9’a ç›kt›.

Bilindi¤i gibi 1945’te ilk nükleer silah› yapan ve bu silah› Hiroflima ve Na-
gazaki’de savafl ortam›nda kullanan ülke ABD’nin kendisiydi. Bu silah›n kul-
lan›lmas› sonucu yüz binlerce insan hayat›n› kaybetti, milyonlarca insan da
uzun y›llar radyasyonun etkisine maruz kald›. Sonuç bir felaket oldu. Günü-
müzde K‹S’in yay›lmas›n›n engellenmesi için çaba sarf eden devletlerin bafl›-
n› çeken ABD, uluslararas› toplumun önüne özellikle nükleer silahlar›n yay›l-
mas›n›n dünyan›n sonunu getirece¤i argüman› ile ç›kmakta. fiüphesiz öne sü-
rülen bu argüman hiç kimsenin reddedemeyece¤i bir gerçek. Ancak, “Büyük
Orta Do¤u Projesi” ile bölgeye demokrasi ve insan haklar› gibi evrensel de-



¤erleri getirece¤ini ilan eden ABD’nin Afganistan ve Irak Savafllar› sonucu ka-
os ve terörden baflka bir fley getirmedi¤ini tüm dünya kamuoyu tan›k oldu. Ay-
n› zamanda nükleer silahlar›n yay›lma trendine bakt›¤›m›z zaman bu geliflme-
lerde ABD’nin do¤rudan ya da dolayl› olarak katk›s›n›n oldu¤u görülmektedir.
Realist teorisyenlerin öne sürdü¤ü gibi çat›flmalar güç peflinde koflan devletle-
rin eseridir. ABD’nin nükleer silah gelifltirmesi iki kutuplu uluslararas› sistem-
de Sovyetler Birli¤i’nin de Nükleer Silah elde etmesiyle sonuçlanm›flt›. 

Bütün bu geliflmelerden sonra asl›nda bütün dünyan›n dikkati ‹ran üzerin-
de yo¤unlaflm›flt›r. Uluslararas› toplumda nükleer silahlar›n yay›lmas›n›n en-
gellenmesine iliflkin genel bir mutabakat olmakla birlikte, bunun bir niyetten
öteye geçmedi¤i en son Kuzey Kore örne¤inde yafland›. 

Geldi¤imiz aflamada ‹ran, nükleer program›n› devam ettirebilmek için
uluslararas› toplumla çat›flmay› göze almaktad›r. Bir devleti bu derecede ka-
rarl› k›lan bir çok etken olabilir. Bize göre ‹ran’› bu noktaya getiren iki önem-
li faktör vard›r. Bu iki önemli faktörün anlafl›lmas› bugünkü ‹ran Nükleer
Program› konusunda t›rmanan krize de çözüm olabilir. Bu faktörlerden birin-
cisini “Tecrit Politikas›”, ikincisini ise “Güvenlik Sorunu” oluflturmaktad›r. Bu
her iki faktörün etkin olmas›nda ABD ve AB’nin de hat›r› say›l›r bir katk›s›-
n›n oldu¤unu düflünmekteyiz. Çünkü Amerikan Yönetimi özellikle fiah’›n
devrildi¤i 1979 ‹ran devriminden günümüze kadar ‹ran’› uluslararas› toplum-
dan d›fllam›fl, o günden bugüne kadar birçok zeminde ‹ran’daki rejimi devire-
ceklerini ifade etmekten geri durmam›flt›r. Benzer flekilde, ABD’nin d›fl›ndaki
bat›l› devletler de ayn› politikay› devam ettirmifltir. Örne¤in Avrupa Birli¤i bir
çok Orta Do¤u ülkeleri için de¤iflik isimlerde (Barselona Süreci, Komfluluk
Politikas› vb.) programlar, iflbirli¤i yada ortakl›k anlaflmalar› gelifltirmifltir.
Ancak özellikle, 1979 sonras›nda bu tür yaklafl›mlarda ‹ran’›n yeri olmam›fl-
t›r. Dolay›s›yla ‹ran’›n bugünkü konuma gelmesinde ABD ve AB’nin tecrit po-
litikalar› da etkili olmufltur. Bunlar ‹ran’› uluslararas› toplumdan d›fllayan ve
marjinallefltiren politikalard›r.

‹ran’› bu günkü konuma getiren bir di¤er faktör de güvenlik sorunudur.
ABD’nin Afganistan ve Irak Savafllar›yla bölgeye yerleflti¤i ve bu ülkelerde
fiilen denetimi eline geçirdi¤ini görmekteyiz. Her ne kadar bu ülkelerde de-
mokratik seçimlerin yap›ld›¤› dolay›s›yla demokratik yönetimlerin oldu¤u öne
sürülse de fiilen denetimin ABD’de oldu¤u bilinmektedir. Dolay›s›yla ‹ran’›
uzun süreden beri tehdit eden ayn› zamanda ‹srail’in en önemli müttefiki du-
rumunda bulunan ABD fiilen komflu olmufl durumda. ABD’nin Orta Do¤u’da-
ki konumunu güçlendirmesi, ‹ran ve rejiminin varl›¤›n› devam ettirebilmesi
için çok önemli bir güvenlik sorunu olarak görülmektedir
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‹ran, bölgesel anlamda oldu¤u kadar küresel anlamda da etkiler do¤urabi-
lecek geliflmelere gebe bir ülke durumundad›r. Bu geliflmelerden en çok etki-
lenecek ülkelerin bafl›nda da ülkemiz gelmektedir. Bu nedenle, olabilecek ge-
liflmelerin daha iyi tahlil edilebilmesi için yan› bafl›m›zdaki ‹ran’›n yeterince
anlafl›labilmifl olmas› gerekir. 

Uluslararas› arenada oldu¤u kadar Türkiye’de de genifl bir platformda tar-
t›fl›lmakta olan   “‹ran ve Nükleer Kriz”in detayl› olarak incelenmesi ile bu ki-
tab›n karar al›c›lara, bilim adamlar›na, araflt›rmac›lara ve konuyla ilgilenen
herkese yeni aç›l›mlar getirmesi hedeflenmektedir.

Kitapta yaz›lar› olan akademisyenlere katk›lar›ndan dolay› teflekkürü bir
borç biliriz. Onlar›n de¤erli çal›flmalar› olmasa bu kitab›n bir araya gelmesi
mümkün olmayacakt›. Proje sahip ç›kan ve bafl›ndan itibaren deste¤ini esirge-
meyen TASAM Baflkan› Süleyman fiensoy özel birer teflekkürü hak ediyor.
Ailelerimizin, çal›flma arkadafllar›m›z›n ve kitab›n bas›lmas›nda istifade etti¤i-
miz teknik personelin yard›mlar› flüphesiz büyük katk› sa¤lad›. Kitaptaki tüm
hatalar do¤al olarak bize ait. Ümidimiz kitab›n bu alanlarda ilgi uyand›rmas›
ve katk› sa¤lamas›d›r.
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