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İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI 

İbrahim COŞKUN 
Em. Alb./KBRN Uzmanı 

1. Giriş:  

Mersin-Akkuyu‟da yapımı Rusya‟ya verilen nükleer santral inşasının devam ettiğini, 
Sinop‟ta kurulacak nükleer santralin yapımının Japon-Fransız ortaklığına verildiğini ve inşa 
yeri resmi olarak açıklanmayan üçüncü santral için düğmeye basıldığını biliyoruz. Bu nedenle 
İran‟ın nükleer programını yakından incelemenin faydalı olacağını değerlendirmekteyim. 

İran'ın nükleer enerji elde etmek için başlattığını söylediği, ancak başta ABD ve İsrail 
olmak üzere bazı ülkelerin nükleer silah üretmek için başladığını iddia ettiği projedir. İran 
nükleer programı 1950‟lerde Barış için Atom programının bir parçası olarak ABD‟nin yardımı 
ile başlatıldı. ABD‟nin ve Batı Avrupalı hükümetlerin İran‟ın nükleer programına desteği, 
cesaretlendirmesi ve katkısı 1979‟da Şah rejimini deviren İslami devrime kadar sürdü. 
1979‟daki devrimden sonra İran hükümeti programı durdurdu ve daha sonra devrim öncesine 
göre daha düşük bir Batı desteği ile yeniden canlandırıldı. İran nükleer programı bir dizi 
araştırma merkezi, uranyum madeni, bir nükleer reaktör ve bir uranyum zenginleştirme 
merkezi içeren uranyum işleme yapılarından oluşmaktadır. İran‟ın ilk nükleer santrali ancak 4 
Eylül 2011 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. 

          

1962 yılında Türkiye‟de de Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi (ÇNAEM)‟nde TR-1 
Araştırma Reaktörü faaliyete geçti ve halen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)‟na bağlı 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak 90‟lı yıllarda yakıtı ABD‟ye teslim edildiği için 
reaktör şu an çalıştırılmamaktadır. 

2. Genel Bakış:  

Indiana Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Gawdat Bahgat, İran 
nükleer programının üç unsura bağlı olduğunu söylüyor: Birincisi; Pakistan, Irak, İsrail ve 
ABD‟den kendilerine dönük tehdit algılamaları, ikincisi; iç ekonomik ve siyasi dinamikler ve 
üçüncüsü; milli gurur.  
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a. İranlı yetkililerin 1980‟lerdeki İran-Irak Savaşı sırasındaki davranışları nedeniyle 
uluslararası topluma çok az güvenleri var. Bu savaş sırasında, İran daha güçlü –tarihi kökleri 
daha kuvvetli- ve büyük bir ülke olduğu için, Saddam Hüseyin İran ordusuna ve sivillere karşı 
kimyasal silah kullandı. Bu kimyasal silahlar binlerce İranlıyı öldürdü veya sakat bıraktı ve 
savaşta Irak lehine önemli bir rol oynadı. Uluslararası toplum bu noktada kayıtsız kaldı; Irak‟ı 
engellemede ve İran‟ı korumada çok etkisizdi. Cenevre Güvenlik Politikaları Çalışmaları 
Merkezi Başkanı Shahram Chubin, bu durumu şöyle açıklıyor: “İran, Irak ile yaptığı savaştan 
şunu öğrendi; saldırıya uğramak istemiyorsan, tehdit eden ülke mutlaka denk bir yanıt 
alacağını bilmelidir. „Çöl Fırtınası‟ saldırısında eşdeğer bir kimyasal silah misillemesine 
uğrayacağını bilmek Irak‟ı durdurdu; ancak böylesi bir karşılığın İran‟dan gelmeyeceğini 
bilmenin savaş sırasında Irak‟ın İran‟a kaşı kimyasal silah kullanmasını sağladığını 
gösteriyor. " 

b. Birçok ülke, ABD‟nin baskısını görünce, İran‟ın nükleer yönetimi ile ticari ilişkilerini 
kestiği veya durdurduğu için İran'da uluslararası topluma dönük güven eksikliği, yeniden 
oluştu. Gawdat Bahgat‟ın analizinin aksine, İranlı yetkililer kendi seviyelerinin şimdiki nükleer 
silah sahibi ülkelerin teknolojik gelişmişlik seviyesinin altında kalmış olmasından dolayı 
birilerini caydırmak için nükleer silah elde etme arzusunda oldukları iddiasını kabul 
etmemektedirler. Kendi nükleer programlarının silah yapma amaçlı hale 
getirilemeyeceğinden herkesin emin olması için İranlılar, yasal olarak gerekenden daha fazla 
ek kısıtlama konulmasını da içeren bir dizi öneride bulundular. Bu öneriler mesela; 

 Ek inceleme izin veren Ek Protokolü onaylamak, 
 Natanz‟daki uranyum zenginleştirme merkezini uluslararası bir yakıt merkezi haline 

getirmek, 
 Plütonyumun yeniden işlenmesinden vazgeçmek ve 
 İşlemden geçirilerek zenginleştirilmiş tüm uranyumu derhal reaktör yakıt çubuklarına 

aktarmak gibi hususlardan oluşuyordu. 

İran‟ın uranyum zenginleştirme programını yabancı özel ve kamu katkısına açma 
önerisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)‟nın hassas yakıt çevrimi etkinliklerinin 
nükleer silah yapımına katkı sağlaması riskini düşürmek üzere geliştirilecek yöntemleri 
araştırmak için oluşturduğu bir uzmanlar komisyonunun önerilerini dayanak almıştır. İran‟a, 
zenginleştirme işlemine bir ara verdirtecek, “karşılıklı saygı ve İran‟ın nükleer programının 
barışçıl doğasına dönük uluslararası güvene dayalı olarak İran ile ilişki ve işbirliğinin 
gelişmesine yol açacak uzun dönemli kapsamlı bir düzenleme” önerilmiştir.  

3. Tarihçe: 
 

             

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran-Irak_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Atomic_women_Iran.JPG
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1968 tarihli bir İran gazetesi küpürü: "İran'ın Nükleer Enerji uzmanlarının dörtte biri kadın." 
Tahran nükleer araştırma reaktörünün önünde poz veren araştırmacı kadınlar. 

a. 1950 - 1960: İran'ın nükleer programının temelleri 1953'te bir darbe ile demokratik 
olarak seçilmiş başbakan Muhammed Musaddık'ın görevden alınıp iktidara Şah Muhammed 
Rıza Pehlevi'in getirilmesinin hemen sonrasına rastlar.  

Sivil bir nükleer işbirliği programı ABD‟nin desteği altında oluşturuldu. ABD, SSCB'ye 
karşı nükleer güç kuşağı kurmak istedi. ABD bu girişime İran, Türkiye ve Pakistan'ı ortak 
etmek istedi. Bu çerçevede 1967‟de İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) tarafından yönetilen 
Tahran Nükleer Araştırma Merkezi (TNAM) kuruldu. TNAM, ABD tarafından sağlanan, 5-
megawatt‟lık nükleer araştırma reaktörü ile çalışmalara başladı ve yüksek oranda 
zenginleştirilmiş uranyum yakıtı sağlandı. İran 1968‟te Nükleer Silahların Yayılmasını 
Önleme Antlaşması‟nı (NSYÖA) imzaladı ve 1970‟te onayladı. İran atom ajansının kurulması 
ve NSYÖA‟nın onaylanmasıyla Şah, ABD‟nin yardımıyla 2000 yılına kadar 23 nükleer 
santralın yapılmasını öngören planları onayladı. Bu gelişmeleri takiben, Avrupa ve Amerikan 
firmaları bu programa ortak olmak için birbirleriyle yarışmaya başladı. 

b. 1970 - 1990: 1979 Devrimi sonrasında ise ABD ve İran iki can düşmanı oldular. 
ABD, İran'ın bölgede daha fazla güçlenmesini istemedi. 

c. 2000 - 2006: 2002 yılında Ulusal Direniş Konseyi‟nin eski bir üyesi (Bu kuruluş 
ABD ve Avrupa Birliği‟nde terörist grup olarak ilan edilmiştir) ve Tahran‟da önde gelen 
eleştirmenlerden Ali Rıza Caferzade, İran rejimi içerisindeki sağlam kaynaklardan edindiği 
bilgilere dayanarak Natanz ve Arak‟taki iki gizli nükleer tesisi ifşa etmiştir. Bu açıklamaların 
ardından ABD, İran‟ı nükleer silah yapmaya teşebbüs etmekle suçlamış ve nükleer kriz 
süreci başlamıştır. Avrupa Birliği aktif bir pozisyon alarak İran ile görüşmelere başlamıştır. 

Kriz günümüze kadar inişli çıkışlı devam etmiştir. Rusya ve Çin krizde ABD'ye karşı 
çıkarken, Amerikalı yöneticiler Birleşmiş Milletler'den İran'a askeri müdahale de dahil olmak 
üzere çok sert önlemler çıkartmaya çalışmıştır. İran ise çalışmalarının tamamen barışçıl 
amaçlı olduğunu ve enerjinin en önemli hedef olduğunu iddia etmektedir. 

ç. 2006 - 2008: 14 Haziran 2008 tarihinde AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek 
Temsilcisi Javier Solana başkanlığındaki bir heyet, Tahran'da İran hükümetine altı büyük 
dünya gücünün önerisini içeren bir teşvik paketi sundu. Bu teşvik paketini destekleyen ülkeler 
şunlardı: ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya. 

Paket şunları içermektedir: 

 İran‟ın hafif su reaktörü ile –şimdi İran‟ın sahip olduğu teknolojiye kıyasla bomba 
yapımı için kullanılması daha zor olduğundan -- sivil bir nükleer program 
geliştirmesine yardım etmek, 

 Yasal olarak geçerli nükleer yakıt kaynağı garantisi, 
 Ticaret kolaylığı ve 
 İran‟ın Batı‟dan sivil uçak alabilmesi. 

d.  2008 - 2016: Fars Haber Ajansı‟nın haberine göre, 2010 yılının Şubat ayında 
nükleer santralinde kullanılmak üzere nükleer yakıt üretimi için santrifüj (bazı kimyasal 
işlemlerden geçirerek uranyumu yakıt olarak kullanılmak maksadıyla zenginleştirme) 
işlemlerine start veren İran, yüzde 20 zenginleştirilmiş ilk uranyum yakıtını üretme sürecini 
tamamladı. Tahran, UEAK‟na, elindeki henüz yüzde 3.5 civarında zenginleştirilmiş uranyumu 
teslim etme karşılığında, Batılı nükleer yakıt üreticisi ülkelerden yüzde 20 zenginleştirilmiş 
uranyum almayı teklif etmişti. Ancak İran‟la nükleer müzakereleri yürüten P5+1 (ABD-Rusya-
Fransa-İngiltere-Çin ve Almanya) ülkeleri teklifi geri çevirmiştir. 
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UAEK'nın 8 Kasım 2011 tarihinde, İran'ın nükleer programının askeri boyutu 
olabileceği ve gizli araştırmalar üzerine çalışıyor olabileceği iddiasını içeren raporunu 
açıklamasının ardından 35 ülke temsilcisi, Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı kapsamında 
Viyana'da bir araya geldi. Yönetim Kurulu toplantısının ilk oturumunda açıklama yapan UAEK 
Başkanı Amano, "Edindiğimiz bilgi, İran'ın nükleer patlayıcı geliştirmek üzere faaliyetlerde 
bulunmakta olduğunu işaret ediyor. Aynı zamanda, 2003 sonuna doğru, bu programlar 
belirlenmiş program halinde devam etti ve hala bazı faaliyetler devam ediyor olabilir. İran Ek 
Protokol uygulamalarını içeren uygulamalar gibi yeteri kadar işbirliği sağlamazken Ajans, 
İran'da açığa vurulmamış nükleer materyal ve aktivitelerinin var olmaması gibi bir garanti 
sağlayamıyor" diye konuştu.  

5. İran ve P5+1 Ülkeleri Arasındaki Anlaşma Taraflara Ne sağlıyor? 

İran ve P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılı Temmuz ayında varılan anlaşma 
gereği, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamasına karşın İran'a uygulanan yaptırımların 
kalkması kararlaştırılmıştı. 

      

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Tahran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 
daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında varılan nükleer anlaşmanın 16 Ocak 
2016‟da yürürlüğe girdiğini söyledi. Tahran anlaşmayla BM'nin Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu'nun askeri üslere "kontrollü girişine" izin vermiş oldu. 

Şüpheli nükleer etkinlik olduğu düşünülen üslere giriş, P5+1 için en önemli 
taleplerden biriydi. Ancak Tahran, bu denetimlerin İran'ın askeri sırlarını ifşa edecek casusluk 
faaliyetlerine dönüşmesi endişesi taşıyordu. Anlaşmayla BM'ye kapsamlı denetim izni 
veriliyor, ancak İran'ın giriş izni taleplerine itiraz hakkı bulunuyor. İran'a uygulanan silah 
ambargosunun 5 yıl daha devam etmesi bekleniyor, ancak Rusya'ya göre BM Güvenlik 
Konseyi'nin özel izniyle silah teslimatları mümkün olabilir. Tahran uranyum zenginleştirmede 
kullanılacak santrifüj sayısını anlaşmayla üçte iki oranında azaltmayı da kabul etti. Ancak, 
önümüzdeki ilk 10 yıl içinde zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeme şartıyla, uranyum 
konusunda geliştirme ve araştırma yapmasına izin verildi. 

4. Sonuç: 

İran‟ın nükleer programının gerçek amacı konusunda kimse kesin bir yargıya sahip 
değil. Hatta Batılı gizli servis örgütleri, İran İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin gerçekten 
nükleer silaha sahip olmaya karar verip vermediklerinden bile emin değiller. Fakat İran‟ın 
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atom bombasına sahip olmak isteyen mi, yoksa gerektiğinde sahip olmak için nükleer 
teknolojileri elinde bulunduran bir ülke mi olmak istediği konusunda kimse kesin görüşe sahip 
değil. ABD askeri yetkililerine göre, İran‟ın basit bir nükleer bomba elde etmek için 1 ile 3 yıla 
ihtiyacı var. Daha uzun mesafeli büyük çaplı bir bombardımana neden olacak bombayı elde 
etmek için gerekli olan süre ise daha uzun. Rus-Amerikan Düşünce Kuruluşu EastWest‟e 
göre bu, 6 yıl veya daha fazla sürebilir.  

Tüm dünya Kuzey Kore, Pakistan, Hindistan ve sahip olursa İran‟dan sonra sıranın 
kime geleceğini sorguluyor. Uzmanlara göre İran‟ın nükleer silaha sahip olması, Mısır, Suudi 
Arabistan ve hatta Türkiye‟nin bile nükleere yönelmesine neden olabilir.  

Bugün bilinen ve tahmin edilen nükleer silahlanma durumu şu şekildedir:    

 Nükleer Silahsızlanma Anlaşması‟nın tanıdığı nükleer güçler: Fransa, İngiltere, 
ABD, Rusya ve Çin.  

 Nükleer Silahsızlanma Anlaşması‟nın tanımadığı nükleer güçler: Pakistan, 
Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore. 

 Nükleer silah geliştirdiğinden şüphe duyulan ülkeler: İran.  

 Askeri nükleere karşı gelen ülkeler: Kazakistan, Beyaz Rusya, Ukrayna, Güney 
Afrika.  

 Cephaneliğini yok eden ülkeler: Arjantin, Brezilya, Libya, Güney Afrika ve İsveç.  

 Nükleer silahlanmaya sürüklenebilecek ülkeler: Türkiye, Cezayir, Mısır, Suudi 
Arabistan. 
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