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NÜKLEER ENERJİ EKSENİNDE BATI-İRAN İLİŞKİLERİ 
 
Batı-İran ilişkileri geçmişten günümüze anlaşmazlıklar ve çatışmalarla doludur. Batı-İran ilişkilerinin bu denli 
çatışmalarla dolu olmasının birçok mühim nedeni vardır. ABD, İsrail, İngiltere gibi güçlü ülkelerden çeşitli 
nedenlerle İran’a yapılan askeri müdahaleler bilmukabele İran’ın sert tutumları bu anlaşmazlığın en somut 
nedenlerindendir. Mamafih bu anlaşmazlığın tek nedeni askeri saldırı ve müdahaleler de değildir. ABD başta 
olmak üzere birçok Batı ülkesinin İran’a uyguladığı ambargolar da Batı-İran ilişkilerini menfi yönde 
etkilemektedir. Batı-İran ilişkilerinde askeri müdahale, ekonomik yaptırımlar ve ambargolar ile birlikte 
diplomatik alanda da anlaşmazlıklar mevcuttur. ABD en yakın ortağı İsrail ile birlikte yapacağı askerî bir 
müdahalede İran’a bir hâkimiyet kurması olası değildir. Bununla birlikte İran’a yapılacak askeri bir 
müdahalede İran’a büyük zararlar verebilir fakat Irak’ta ya da Afganistan’da olduğu gibi kalıcı bir müdahale 
petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden olacağından ABD ve İsrail’in, petrol ve doğalgaza 
bağımlı sanayileşmiş ülkelerden alacağı tepkiler kaçınılmaz olacaktır. İran’a askerî müdahaleyi zorlaştıran 
bir başka neden ise, İran’ın hem uluslararası güç merkezleri ile hem de yakın komşuları ile kurduğu olumlu 
ilişkilerdir. ‘İran, bir taraftan Asya’da Çin, Rusya ve Japonya ile; diğer taraftan Avrupa Birliği ülkeleri ile çok 
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önemli siyasî ve ticari ilişkilere sahiptir.’2 Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke, ABD’nin İran’a 
uygulamaya çalıştığı ambargoya rağmen İran ile siyasî ve ticari ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bunların da 
ötesinde ‘ABD’nin en yakın müttefiklerinden olan İngiltere de İran’a yapılacak bir operasyona karşı 
olduğunu, bu konuda ABD’nin yanında yer almayacağını, diplomatik çözüm arayışını sürdüreceğini ve İran’la 
savaşmayacağını açıklamıştır.’3 Tüm bu nedenlerden dolayı İran’ın nükleer silah elde etme gayretlerini 
önlemenin en stratejik yolu diplomasiden geçmektedir. Bundan dolayı Batı-İran ilişkilerinin diplomatik 
kısmını önemli ölçüde Nükleer enerji oluşturmaktadır. 
 
İran’ın nükleer enerji çalışmalarını başlatması ve başarılı bir şekilde sürdürmesi Batı’yı, bilhassa ABD ve 
İsrail’i tedirgin etmektedir. İran’ın nükleer enerji çalışmalarını askeri müdahaleyle çözemeyeceğinin 
bilincinde olan ABD, Dünya kamuoyunu İran aleyhine kışkırtma, diğer dünya ülkelerini ikna ve itiraz 
çalışmalarına katılmaya teşvik etme gibi uluslararası arenada çeşitli şekillerde mücadele etmektedir. İran’ın 
nükleer enerji çalışmalarını durdurması veya kısıtlaması amacıyla uzun yıllardır iki taraf arasında diplomatik 
ilişkiler sürdürülmesine rağmen henüz net bir sonuca ulaşılamamıştır. Bundan dolayı Batı-İran ilişkileri hala 
çalkantılı olarak seyretmektedir. 
 
İran’ın nükleer enerji üretimine dair ilk adımı 1976 yılında Amerika yanlısı Şah Rıza Pehlevi döneminde 
atılmıştır. Ülkede nükleer enerji çalışmaları Amerika’nın desteği ile başlatılmış olmasına rağmen Humeyni 
önderliğinde 1978-1979 yıllarında gerçekleşen İran İslam Devriminden sonra işin rengi değişmiş Amerika, 
Fransa ve Almanya’nın baskılarıyla İran nükleer enerji çalışmalarını durdurmak zorunda kalmıştır. İran İslam 
Devriminden sonra ABD ve diğer Batı ülkeleri İran’ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçlamış ve bu 
nedenle İran bilhassa ABD tarafından bölge ve dünya barışı için uluslararası arenada bir tehdit olarak lanse 
ettirilmeye çalışılmıştır. ‘İran, nükleer teknolojisini geçmişte Batı’dan transfer etmiş olmasına rağmen bu 
suçlamaların gerçek nedeni İran’ın Batı tarafından tam olarak kontrol edilemeyen bir ülke olmasından 
kaynaklanmaktadır.’4 Orta Doğu bölgesi için her anlamda kilit konumda olan İran’ı kontrol altına almak 
amacıyla ABD ve İsrail başta olmak üzere birçok Batı ülkesi ekonomik yaptırımlar, diplomatik uygulamalar, 
dünya ve bölge kamuoyunu İran aleyhine yönlendirme, askeri müdahale gibi birçok yol deneyerek özelde 
İran’ı genelde tüm Orta Doğu’yu kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Bu kontrol bilhassa İran’ın başarılı bir 
şekilde sürdürdüğü nükleer enerji çalışmaları üzerinden sağlanmaya çalışılmaktadır. Amerika ve İsrail’in 
uluslararası kamuoyunda İran’a karşı yürüttüğü karşıt politikanın asıl nedeni İran’ın tamamen yerli 
imkânlarıyla kendi kendine yetebilen bir nükleer güce ulaşmasındaki hızlı ve başarılı yükselişidir. Dünyada 
enerji tüketiminin en yoğun olarak gerçekleştirildiği ülkelerden biri olan ABD, yakın zamanda tükeneceği 
tahmin edilen petrol kaynaklarının yerine kullanılabilecek en stratejik yakıtın nükleer yakıt oluğunun 
bilincinde ve her alana düşman olarak gördüğü İran’ın nükleer enerji üreten ülkeler arasında olmasını 
istememektedir. 

 
2 Derviş, Kemal, Daniel Gros, Mechael Emerson, Sinan Ülgen (); Çağdaş Türkiye’nin Avrupa Dönüşümü, Çev. Entra Dil Hiz., İstanbul. 
3 Yaşar Semiz - Birol Akgün, Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri s.176, 2005. 
4 Fikret Birdişli, İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye İçin Yaratacağı Sonuçlar, s.33, 2012. 
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ABD, İsrail, İngiltere, Fransa gibi İran’ın nükleer enerji üretimini desteklemeyen ülkelerin varlığıyla beraber 
genellikle karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı çeşitli nedenlerden dolayı İran’ı destekleyen ülkeler de mevcuttur. 
‘Rusya ve Çin başta olmak üzere, Pakistan ve Hindistan’da ABD’ye karşı İran’a destek veren ülkeler 
arasındadır.’5  ‘Rusya’nın İran nükleer gelişimine belirli şartlar ve kısıtlamalar dâhilinde destek olmasıyla 
birlikte duraksayan nükleer enerji çalışmaları 1992 yılında yeniden başlamıştır.’6 
 
İRAN’IN NÜKLEER ENERJİ TARİHİ 
İran’ın nükleer enerji serüveni Şah Rıza döneminde ABD desteğiyle başlamış ve bu destekle belli bir 
seviyeye ulaşmıştır diyebiliriz. ‘İran’ı SSCB için tampon bölge olarak gören ABD, SSCB’yi çevreleme politikası 
gereği İran’ı nükleer enerjiyle donatmayı planlamış ve 1967 yılında İran’a 5 MW’lık ilk hafif su araştırma 
reaktörünü satmıştır. Hatta İran’a birkaç kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum dahi vermiştir.’7 

 
Şah Rıza döneminden önce de ABD’nin desteğiyle 1958 yılında Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na üye olan 
İran, 1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalamıştır. ABD yanlısı Şah Rıza 
Pehlevi’nin ABD desteğiyle İran’da kurduğu Atom Enerji Kurumu daha sonra nükleer araştırma merkezine 
çevrilmiştir. İran’ın çeşitli üniversitelerinde nükleer mühendislik eğitimi verilmeye ve alanda uzmanlar 
yetiştirilmeye başlanmıştır. İran’ın nükleer yapılanması bunlarla kalmamış, 1977 yılında ABD, İran’la nükleer 
iş birliği anlaşması imzalayarak sekiz santral daha kurulmasını kararlaştırmıştır. 

 
5 Ayşegül Ketenci, Rusya- İran Enerji İşbirliği “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” Sonrası Değişen Dengeler”,2018. 
6 Yaşar Semiz - Birol Akgün, Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri s.168, 2005. 
7 Fikret Birdişli, İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye İçin Yaratacağı Sonuçlar, s.36, 2012. 
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ABD yanlısı Şah Rıza Pehlevi döneminde nükleer enerji alanında İran’a verilen destek İran’da yaşanan devrim 
ve İran-Irak savaşıyla sekteye uğramış, ABD-İran ilişkileri gittikçe kötüleşmiştir. İran-Irak savaşında her iki 
tarafında ABD’yi taraf tutmakla suçlaması ve ABD’nin İran’ın bu savaşı kazanmasını istememesi ABD-İran 
ilişkilerini daha da kötüye götürmüştür.  
 
İran-Irak savaşından sonra ABD ile ilişkileri zıt yönde değişen İran, nükleer altyapısını tamamlayabilmek için 
Ruslarla anlaşarak Natanz ve Arak’da da nükleer tesislerini kurmuştur. İran’ı nükleer enerjiyle donatma ve 
çıkarları doğrultusunda kullanma hedefine ulaşamayan ABD, 2002 yılının Aralık ayında İran’ı kitle imha 
silahları üretmekle suçlamıştır. Karşılıklı suçlamaların ardından İran, UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi)’nin 
ülkede denetleme yapmasına izin vermiştir. Denetlemeler sonucunda İran’ın nükleer silah ürettiğine dair bir 
delil olmadığını açıklansa da bu açıklama ABD’yi tatmin etmemiştir. 
 
‘UAEA araştırmaları sonucu 2004 yılında İran’da nükleer silah yapımında kullanılan polonyum–210 maddesi 
bulduğunu rapor etmiştir. İran bu rapor sonrası yapılan baskılar neticesinde uranyum zenginleştirme 
faaliyetlerini durdurma sözü vermiş ama çalışmalarını durdurmamıştır.’8 UAEA İran’dan tekrar uranyum 
zenginleştirme çalışmalarını durdurmasını istemiş, ABD ise İran’a yaptırım uygulanması için BM’e çağrıda 
bulunmuştur. 2004 yılının Kasım ayında Tahran, AB üçlüsü ile “uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 
durdurma” anlaşması imzalamıştır fakat İran AB tarafından yapılan teklifleri yetersiz bularak reddetmiş ve 
uranyum zenginleştirmeye yeniden başlamıştır. 
 
Nisan 2006’da İran Cumhurbaşkanı Mahmoud Ahmadinejad, İran’ın uranyumu zenginleştirebildiğini açıklamış 
ve 9 Nisan gününü “Milli Nükleer Teknoloji Günü” olarak ilan etmiştir. Hedefinin nükleer yakıt temininde kendi 
kendine yeterlilik olduğunu ileri sürmüştür.9 Aynı yılın ağustos ayında BM Güvenlik Konseyi İran’a uranyum 
zenginleştirmesine son vermezse ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyuran 1696 sayılı kararını 
duyurmuştur. Bu karara rağmen 2007 yılında İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad İran’ın uranyum 
zenginleştirmeye devam edeceğini hatta santrifüj sayısını artıracaklarını açıklamıştır. İran’ın nükleer enerji 
çalışmalarını durdurmaması başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin ekonomik ambargo ve 
yaptırımlarına maruz kalmasına neden olmuştur. Bu yaptırımlar İran halkını psikolojik olarak çok yıpratmış, 
halk arasında umutsuzluk, karamsarlık baş göstermiştir. İran tümeni, dolar karşısında gün geçtikçe değer 
kaybetmiştir. Ekonomik ambargolarla İran’a diz çöktürmeye çalışan Batı’nın tüm gayretlerine rağmen İran 
çalışmalarını devam ettirmeyi başarmıştır.   
 
‘Ekonomik ambargolara baş eğmese de bir hayli yıpranan İran Hükümeti ve P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan 
BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya’nın yanı sıra Avrupa 
Birliği arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Obama döneminde; Temmuz 2015’te anlaşmaya 
varılmıştır. 

 
8 Fikret Birdişli, İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye İçin Yaratacağı Sonuçlar, s.39, 2012. 
9 Yusuf Zeren, İran’ın Nükleer Programı Gerçekten Sivil Amaçlı Mı?, s.6, 2007. 
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‘İmzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile hem İran enerji alanında kendi kendine yetebilen dünyanın 
sayılı nükleer güçlerinden olmaya devam edecek hem de İran’ın nükleer silah üretecek seviyede uranyum 
zenginleştirmeyeceği gözetime tabi olacaktı.’10 
 
ABD eski Başkanı Donald Trump, 2015’te başkanlık yarışına başladığında İran ile yapılan anlaşmaya itirazını 
hemen dile getirmiştir. Obama yönetiminin imzaladığı anlaşmaya karşı çıkan Trump, Kasım 2016’daki 
başkanlık seçimi boyunca ve sonrasında da anlaşmayı, “dünyanın en kötü anlaşması” olarak nitelendirmiştir. 
İran’a yönelik ekonomik ambargoları daha da artıracağını dile getiren Trump, 2017 yılında ABD başkanı 
seçildiğinde İran ile yapılan anlaşmadan geri çekildiğini duyurmuştur. İran Cumhurbaşkanı Ruhani başta 
olmak üzere anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya gibi ülkelerin liderleri Trump’ın anlaşmadan 
çekilmemesi gerektiğine ikna etmeye çalışsa da başarılı olunamamıştır.11 Trump’tan önceki ABD başkanı 
Obama, Trump’ın aldığı bu kararın yanlış olduğunu birçok kez ifade etmiş fakat uyarıları hiçbir karşılık 
bulamamıştır.  Trump’ın bu kararına tek destek Siyonist İsrail tarafından gelmiştir. ABD başkanı seçilen Trump 
maksimum baskı politikasına geri dönmüş ve İran’a yönelik yaptırımları, tehditleri ve saldırıları yeniden 
başlatmıştır. Trump döneminde İran’ın hassas nükleer tesislerini hedef alan çok sayıda sabotaj eylemi 
gerçekleştirilmiş, İran bu eylemlerden İsrail ve ABD’yi sorumlu tutsa da kanıtlayamamıştır. Bunlarla beraber 
ABD’ye ait bir drone ile İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ABD ve İran’ı savaşın eşiğine 
getirmiştir.  
 
ABD tarafından gerçekleştirilen Kasım Süleymani suikastının ardından İran için çok önemli bir isim olan 
nükleer fizikçi Fahrizade’nin 27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen bir suikast ile öldürülmesi İran’ı yasa 
boğmuş ve haklı bir intikam hissiyle doldurmuştur. Nükleer fizik alanında yetişmiş nadir bilim insanlarından 
olan Fahrizade’nin ölümünün ardından İran dışişleri bakanı Cevad Zarif bu suikastının sorumlusunun İsrail 
olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştur. Fahrizade’nin intikamını alacağını açıklayan İran’ın nasıl bir yol 
izleyeceği tüm dünyaca tartışılsa da henüz İran tarafından bir adım atılmamıştır. İran bu suikaste nasıl 
karşılık verire versin ağırlıklı olarak kaybeden olan taraf olacaktır çünkü Fahrizade gibi yeri doldurulması zor 
bir bilim insanını yitirmiştir. Siyonist İsrail bu suikast ile özelde Fahrizade’ye genelde tüm bilim insanlarına 
aynı mesajı vermektedir, bilim ya bizim için bizimle yapılacak ya da bizim denetlememiz altında 
kısıtlamalarla yapılacak.  
 
Amerika’da yapılan son seçimde Trump’ın koltuğu Biden’a devretmesiyle birlikte Viyana’da AB’nin 
girişimleriyle yeniden bir nükleer müzakere süreci başlatılmıştır. ‘İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi de Nükleer 
görüşmeler devam ederken Batı’ya sert mesajlar iletmiştir. İran Cumhurbaşkanı, ABD ve diğer ülkelerin 
yaptırımları kaldırması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.’12 
 

 
10 Dünden bugüne İran nükleer anlaşması, AA-09.05.2018, Erişim Tarihi 17.12.2021. 
11 Trump, Ülkesinin İran’la Nükleer Anlaşmadan Ayrılacağını Açıkladı, Hakan Çopur, AA-07.05.2018,Erişim Tarihi 17.12.2021. 
12 İran’dan Batı’ya rest: Yaptırımları kaldırırsanız anlaşma sağlanabilir, Milli Gazete 12.12.2021.  
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Biden’in seçimi kazanması iki taraf arasındaki gerginliği kısmen azaltsa da yaşanan son hadiselerle sabrı bir 
hayli sınanan İran’ın ne gibi hamleler yapacağı henüz bilinmiyor.   
 
Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan müzakereler 7. turda sonlandırılmıştır. İran Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Baş müzakereci Ali Bakıri, Viyana’da devam eden müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydettiklerini 
belirterek, “Müzakerelere birkaç gün ara verilecek” demiştir13 fakat 8.turla müzakerelerin yeniden başlayıp 
başlamayacağı hakkında henüz net bir bilgi yoktur.  
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