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NÜKLEER ANLAŞMA YENİDEN Mİ DOĞUYOR? 
 
Dünya siyaseti ile ilgili okuma yapanlar 14 Temmuz 2015 tarihini çok iyi hatırlarlar. İran dışişleri bakanı Cevad 
Zarif ve Avrupa Birliği dışişleri yüksek temsilcisi Federica Mogherini’nin İran ile diğer altı ülke arasında resmi 
olarak nükleer anlaşmaya vardığını duyurduğu tarihtir o tarih. O gün Viyana’da İran’ın yanı sıra İngiltere, Çin, 
Fransa, Rusya, ABD ve Almanya tarafından ilk cümlesi kalın harflerle “Bugün, tarihi bir gün” ifadesi ile 
başlayan ortak bir deklarasyon yayınlanmıştı.  
 
“İran’ın nükleer meselesi ile ilgili anlaşmaya vardık” ifadesi ile devam eden deklarasyon, temmuz ayında 
Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı bir anlaşmaya dönüşmüştü. Aradan geçen altı yılda Trump yönetimindeki 
Amerika’nın anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle yaşanan gerilimli sürecin ardından Biden’ın başkanlık 
koltuğuna oturmasıyla birlikte yeniden anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. 
 

1 Boğaziçi Üniversitesi-Matematik Bölümü 
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Bu noktaya nasıl gelindi sorusuna cevap vermeden önce meseleyi etraflıca ele alabilmek için daha detaylı 
sorulara cevap vermek gerekiyor: 
 
1) İran’ın nükleer çalışmalarının boyutu nedir? 
2) Bu çalışmalar neden uluslararası bir mesele olarak ele alınıyor? 
3) İran’ın nükleer çalışmalarının hukuki ve siyasi temelleri nelerdir? 
4) Bu sürecin uluslararası düzeyde muhatapları ve tarafları kimlerdir? 
5) Muhatapların konuyla ilgili tavırları nedir? 
 
Öncelikle şunu bilmek gerekir ki ABD ve İsrail’in İran konusunda uluslararası topluma yön veren her türlü 
propagandası, milletler arası düzlemde İran ile ilgili var olan en yumuşak algıyı da en sert algıyı da nükleer 
silah senaryosuna kilitliyor.  
 
Peki, gerçekte bu böyle midir? Nükleer çalışmalarını barışçıl çerçevede yürüttüğünü ileri süren İran’ın 
iddiasını ABD ve İsrail’in propagandalarından daha itibarsız kılan neden nedir? 
 
İran’ın nükleer programının teknik, hukuki ve siyasi olmak üzere üç boyutu bulunuyor. Bütün bunlar 
aydınlatılmadan İran’ın nükleer çalışmaları hususunda nesnel bir değerlendirme imkanı oluşmayacaktır. 
 
İran Nükleer Çalışmalarının Teknik Boyutu 
İran, teknik olarak nükleer mühendisliğe ve teknolojiye sahip olan, “yakıt çevrimi” teknolojisini işleten, 
tesislerini kendi imkânlarıyla yapan, yakıt üretebilen ve nükleer silahsızlanma anlaşması (NPT) üyeliği 
çerçevesinde nükleer silah sahibi olmayacağını taahhüt etmiş olan bir ülke. 
 
İran’ın nükleer programı, 1976 yılında yani Şah döneminde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika’nın teknik 
bilgi ve mühendislik desteği ile başlatılmıştı. İslam İnkılabı’ndan sonra ise Amerika, Fransa ve Almanya’nın 
baskısıyla bu projeyi durdurmak zorunda kaldı. Sekiz yıl süren İran-Irak savaşından güçlenerek çıkan İran, 
1992 yılında Rusya ile yaptığı anlaşmayla nükleer çalışmalarına yeniden başladı. Bu kez Amerika ve İsrail’in 
baskıları bu çalışmaları durdurmaya yetmedi. 
 
İran’ın aynı yıl Çin ile yaptığı anlaşmanın Çin tarafına yapılan baskılar neticesinde uygulanamaz duruma 
gelmesiyle birlikte İran kendi imkanlarıyla nükleer çalışmalarını sürdürdü ve 2003 yılında kendi başına 
uranyum zenginleştirebilir bir ülke haline geldi. 
 
İran’ın bu denli kısa bir zaman diliminde kendi mühendisleri eliyle böylesi bir ilerleme kaydetmiş olduğuna 
yönelik tespitler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) raporlarında da yer alınca artık bütün 
dikkatler İran’ın üzerinde yoğunlaşmaya başladı. 
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İşte Amerika ve İsrail’in uluslararası kamuoyunu meşgul eden bütün bağırtılarının nedeni İran’ın kimseye 
bağımlı kalmadan kendi imkanlarıyla kendi kendine yetebilen bir nükleer güç haline gelmiş olmasıdır. 
Nitekim nükleer tesislerden elde edilen enerjinin elektrik üretiminden ağır sanayiye, sağlık endüstrisinden 
tarımsal faaliyetlere ve uzay çalışmalarına kadar birçok farklı alanda kullanılabilmesi, bu başarının 
potansiyelini ifade etmektedir. 
 
Meselenin Hukuki Boyutu 
İkinci dünya savaşından bu yana dünya genelinde üretilen nükleer başlık sayısının toplamda 14,465 olduğu; 
bu sayının yüzde 47’sinin Rusya ve yüzde 45’inin ABD tarafından üretildiği rapor edilmektedir. 
 
Soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetlerin dışındaki ülkelerin de nükleer silah edinme çabaları, dönemin 
iki süper gücünü, kendi belirleyiciliklerini tehdit eden bu süreci önlemeye itti ve 1968 yılında Nükleer 
silahların yayılmasını öngören NPT konvansiyonu imzaya açıldı. 
 
İran’ın da üyesi olduğu bu konvansiyonun en önemli maddeleri şöyle: 
Madde 2: Bu anlaşmaya taraf, nükleer silahlara sahip olmayan ülkeler, doğrudan ve dolaylı olarak nükleer 
silahlara, ya da diğer nükleer patlayıcı maddelere sahip olmaktan ya da bunları kontrol etmekten uzak 
durmayı taahhüt ederler. Ayrıca nükleer silahları ve diğer nükleer patlayıcıları üretmemeyi, elde etmemeyi 
ve bunların üretilmesi konusunda hiçbir şekilde yardım almamayı taahhüt ederler. 
 
Madde 4.1: Anlaşmanın hiçbir kuralı, anlaşmaya taraf devletlerin Nükleer enerjiden barışçıl şekilde 
yararlanma haklarına zarar verecek şekilde yorumlanamaz. 
 
İran, nükleer faaliyetlerini uluslararası düzlemde sorumlu olduğu tüm taraflara karşı şeffaf bir şekilde 
sürdürmesine ve tesislerini sürekli olarak UAEK’nin denetimlerine açmasına rağmen tehdit ve yaptırım ile 
karşılaştı.  
 
Meselenin Siyasi Yönü 
Dünya genelinde nükleer çalışmaların teknik düzeydeki muhatabı BM’ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu (UAEK), hukuk alanındaki muhatabı da NPT konvansiyonudur. Washington ve Tel Aviv, İran’ın nükleer 
programını teknik ve hukuki yönden engelleyebilecek geçerli bir iddiaya sahip olmadıklarından meseleyi 
siyasi bir sorun olarak dayatmaya çalıştılar/çalışıyorlar.  Uluslararası arenadaki etki güçlerini kullanarak 
meseleyi nükleer silah kıskacına hapsedip siyasi bir kriz oluşturdular. Çünkü dünyada 50-60 yıl sonra 
tükeneceği tahmin edilmekte olan petrol rezervlerinin en temel stratejik alternatifi nükleer yakıttır ve söz 
konusu güçler, İran’ın nükleer teknolojiyi üreten sayılı ülkeler arasında yer almasını istememektedirler. 
 
Bu noktadan hareketle ABD ve İsrail, bir dönem Amerika’nın terör listesinde olan Halkın Mücahitleri 
Örgütü’nün 2002  “İran’ın Natantz tesislerinde nükleer silah yapılıyor” iddiasını bayraklaştırıp İran’ın nükleer 
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programını uluslararası bir krize dönüştürmek için bulunmaz bir fırsat yakalamıştı. Nitekim Halkın 
Mücahitleri Örgütü, daha sonra Amerika’nın terör örgütleri listesinden çıkarıldı. 
 
Yaşanan bu kriz sonrasında İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah İmam Hamaney, “kitle imha silahlarının 
üretiminin haram olduğuna” yönelik fetva vererek İran’ın tüm nükleer tesislerinin sıkı bir biçimde UAEK 
tarafından denetlenmeye açılması emrini verdi. Yapılan denetlemeler sonrasında tutulan tüm raporlarda 
İran’da nükleer silah yapımına ilişkin herhangi bir ize rastlanmamış olduğu ifade edildi. 
 
Fransa, İngiltere ve Almanya (AB Troykası) ise baştan beri İran’ın nükleer projesinin askeri amaçlı olduğunu 
iddia etmekte olan Amerika ve İsrail’in bu meseleyi sürekli olarak BM Güvenlik Konseyi’ne taşımaya 
çalışması karşısında oluşan düğümü çözmek için sürece dahil oldu ve üçüncü bir yol önererek müzakere 
masası kurulmasını ve “arabuluculuk” yapmayı teklif etti. İran, hukuki olarak zorunda olduğundan değil 
fakat BM’nin ve UAEK’nin ABD karşısındaki zayıflığını bu üç ülkeyle bertaraf edebileceğini düşündüğü için 
müzakere masasına oturmayı kabul etti. Zira kitle imha silahı olduğu bahanesiyle Irak’ı işgal eden 
Amerika’ya İngiltere destek vermiş olsa da Almanya ve Fransa açık bir şekilde karşı çıkmıştı. 
 
AB Troykası’nın arabuluculuk yapmak ve üçüncü bir yol açmak yerine Tahran ile siyasi düzlemde hiçbir 
ilişkisi olmayan Washington ve Tel Aviv yönetimleri adına adeta vekaleten süreci yürütmesi sonrasında Çin 
ve Rusya’nın da meseleye dahil olmasının önü açıldı.  
 
Böylece NPT üyesi bir ülke olarak İran’la UAEK arasında çözülmesi gereken hatta resmi olarak çözülmüş olan 
sorun, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ile AB Troykası’nın üyesi olan Almanya’nın taraf olduğu bir 
uluslararası krize dönüşmüş oldu. 
 
Batılılar, uzunca bir süre İran’ın tüm nükleer tesislerinin kapatılmasını sağlamayı hedefleyen bir müzakere 
mantığına sahipti. Tabi bu müzakere mantığı içerisinde İran’ı “teslim olmaya” zorlayan her türlü tehdit, 
yaptırım ve siber saldırı girişimleri (başta Stuxnet virüsü) mevcuttu. 
 
Fakat tüm askeri tehditlere, ekonomik yaptırımlara ve siber saldırı girişimlerine karşı 2003 yılında 164 
santrifüjü bulunan İran’ı 50 bin santrifüj üretme hedefinden alıkoyamadı. Var olan nükleer tesislerine 
Fordo’da açılan yeni bir tesisi daha eklemesini engelleyemedi. İran sahada UAEK denetimlerine açık olan 
barışçıl düzeydeki bu ilerlemeyi sürdürürken Amerika ve Batı’nın için artık İran’ın nükleer faaliyetlerini 
durdurma hedefi de fiilen gerçekliğini yitirmiş oldu. 
 
İran’a Karşı Askeri Seçenek Denendi mi? 
Avrupa ve Amerika, artık İran’a “teslim ol, kazanan ben olayım” diyebilecek bir zemine sahip değildi. 2013 
yılına gelindiğinde geçmiş nükleer müzakere sürecinin aktif ismi Hasan Ruhani’nin İran’da cumhurbaşkanı 
olmasıyla beraber Avrupa ve Amerika için artık “o da kazansın- ben de kazanayım” (kazan-kazan) stratejisi 
kaçınılmaz bir yol olarak gözüktü. 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 
24 Kasım 2013’te yeniden başlayan müzakereler, işte bu mantık değişimi sebebiyle 2015 yılında tarihi bir 
uzlaşmayla neticelendi. 
 
Bu anlaşma ile hem İran enerji alanında kendi kendine yetebilen bir nükleer güç olmaya devam edecek 
hem de İran’ın nükleer silah üretecek seviyede uranyum zenginleştirmeyeceği gözetime tabi olacaktı. 
 
Trump’ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD, Obama döneminde imzalanan KOEP’ten tek taraflı 
çekilerek İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasına geri döndü ve İran’a yönelik yaptırımların, tehditlerin 
ve saldırıların yolu yeniden açıldı. İran ise Anlaşmaya taraf olan diğer devletlere iyi niyet ve samimiyetini 
sergilemek adına anlaşmaya bağlı kaldığını ilan etse de muhatapların 3 sene boyunca Amerika’yı 
anlaşmaya dönmeye ikna edememiştir. Keza, İran’ın en ünlü nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade’nin Mossad 
tarafından suikaste kurban edilmesi sonrasında İran Meclisinde “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Milletinin 
Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı” adlı bir yasa çıkarıldı. 

 

Buna göre KOEP çerçevesinde sınırlandırılan nükleer faaliyetlerin genişletilmesi ve İran hükümetinin şu 
adımları atması gerekli oluyordu. 
 

• İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) yılda en az 120 kg depolamak üzere yüzde 20 oranında 
zenginleştirilmiş uranyum üretecek. (KOEP kapsamında İran %3.67 oranında zenginleştirilmiş 
Uranyum üretiyordu.) 

• İran Atom Enerjisi Kurumu, ihtiyaç duyulan zenginleştirme derecesine ulaşabilmek için en az 1000 
adet gelişmiş ikinci nesil santrifüjleri kurmalı ve 3 ay içerisinde gerekli çalışmaları yapacak. 
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• Nükleer araştırma, zenginleştirme ve geliştirme çerçevesinde en az 164 adet gelişmiş altıncı nesil 
santrifüjün kurulması ve bir yıl içinde bu sayının 1000’e çıkarılması gerekmektedir. 

• Yasanın onayını takip eden beş ay içerisinde yeni bir metal uranyum üretim tesisi kurmak ve 
faaliyete geçmesini sağlamak.  

• Hükümet, bu yasanın yürürlüğe girmesinden iki ay sonra anlaşmaya taraf olan P4+1 ülkelerinin 
(Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya), İran’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
durumunda İran’ın gönüllü olarak uygulamakta olduğu NPT’nin ek protokolünün yürütmesini 
durdurmakla sorumludur. 

 
Çıkarılan bu yasanın ardından İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah İmam Seyyid Ali Hamaney, ülkesinin ihtiyaç 
duyması halinde uranyum zenginleştirme oranını %60’a çıkarabileceği yönünde beyanatta bulundu. 
 
Amerika’da Trump’ın koltuğu Biden’a devretmesiyle birlikte tüm bu yaşananların ardından Viyana’da AB’nin 
girişimleriyle yeniden bir nükleer müzakere süreci başlatıldı. İran tarafı, anlaşmadan tek taraflı çekilen 
Amerika’nın anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini ve bu konuda anlaşmanın öngördüğü sınırlarda nükleer 
çalışma kapsamına geri dönmelerinin ilk şartının bu olduğunu açıkladı. ABD ise yeni müzakere sürecinde 
İran’ın nükleer programından ekstra taviz koparma gayretiyle hareket ediyor. 
 
Bölgede İran’ın olası bir anlaşma ile ekonomik olarak rahatlayacak olmasından rahatsızlık duyan ülkelerin 
varlığı da dikkatlerde kaçmamalıdır. Başta Siyonist lobiler olmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne bağlı lobiler, Washington’da yürüttükleri çalışmalarda İran ile nükleer anlaşmaya geri 
dönülmesine keskin bir şekilde karşı çıktılar/çıkıyorlar ve İran’a yönelik askeri operasyonun hayata 
geçirilmesi için tüm seçenekleri zorladılar/zorluyorlar. 
  
Bu çerçevede İran ile İsrail arasında İran’ın resmen üstlendiği İsrail’in ise örtülü bir şekilde sürdürdüğü gemi 
savaşları ve nükleer santral sabotajlarını hatırlamak gerekir. İsrail’in her türlü örtülü operasyonuna İran 
Devrim Muhafızları Ordusu açık bir şekilde karşılık vererek nükleer anlaşmanın gerçekleşmemesi 
durumunda gündeme gelecek olası bir askeri operasyona karşı ne denli hazırlıklı ve cesaretli olduğunu 
ispatlamış oldu. 
 
Tüm bu gelişmeler ışığında ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmekten başka bir çaresi olmadığı 
görülmektedir. Fakat Amerika elini çabuk tutmak zorunda zira 18 Haziran 2021 tarihinde İran’da 
cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İki dönemdir iktidarda olan Hasan Ruhani’nin tekrar seçilip seçilmeyeceği 
veya cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismin Amerika ile nükleer müzakerelere sıcak bakıp 
bakmayacağı büyük bir merak konusu.  


