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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nün Nükleer Gücü 

KBRN Uzm. / Em. Alb. İbrahim Coşkun 

 

1. ŞİÖ’nün üyeleri ve kuruluş amacı: 

 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletlerinin 

1996 yılında bir araya gelerek oluşturdukları ŞİÖ, Şanghay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu 

örgüt, 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı. 

               

            

Şekil 1: ŞİÖ’ne üye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkeler. 

 

██ Üye devletler (Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve 

Özbekistan) 

██ Gözlemci devletler (Afganistan, Moğolistan, İran, Hindistan ve Pakistan) 

██ Diyalog ortağı devletler (Sri Lanka, Belarus ve Türkiye)
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Örgütün amacı, üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin 

güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, 

terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi, 

ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, çevre konularında 

işbirliğinin geliştirilmesidir.
2
 

 

2. Nükleer enerji: 

 

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye 

dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein'a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir. Bununla 

beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru 

olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer 
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enerji tiplerine dönüştürmek için nükleer reaktörler kullanılır. Nükleer enerji, şu nükleer 

reaksiyondan biri ile oluşur: 

 

a- Füzyon: Atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu. 

b- Fisyon: Atom çekirdeğinin zorlanmış olarak parçalanması.
 3

 

 

Ağır radyoaktif maddelerin, dışarıdan nötron bombardımanına tutularak daha küçük atomlara 

parçalanması olayına fisyon, hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları meydana 

getirdiği nükleer tepkimelere ise füzyon tepkimesi denir. Füzyon tepkimeleriyle fisyon 

tepkimelerinden daha fazla enerji elde edilir. Güneş patlamaları füzyona, nükleer santrallerde 

kullanılan tepkimeler, atom bombası teknolojisi gibi faaliyetler de fisyona örnek olarak 

gösterilebilir. 

 

Nükleer enerji, günümüzün ve geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kabul 

görmektedir. Petrol ve doğalgazın bazı ülkelerde geniş rezervler halinde bulunması ve bu 

kaynakların yenilenemez oluşu birçok ülkeyi nükleer araştırmalara ve nükleer enerjiden 

faydalanmaya yönlendirmiştir. Bugün bakıldığında dünya üzerinde 400'den fazla nükleer 

enerji santrali vardır ve bunlar dünyanın toplam elektrik ihtiyacının % 15'ini sağlayacak 

kapasitede çalışmaktadırlar. Örneğin Fransa, elektrik ihtiyacının % 76’sını nükleer 

reaktörlerinden sağlamaktadır. 

 

3. Nükleer güç sahibi ülkeler: 

 

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha 

kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan 

farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir 

kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir.
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Şekil 2: Nükleer patlama 
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Nükleer güç sahibi ülke olabilmek için, son derece gelişmiş bir teknoloji olan nükleer enerji 

üretebilme teknolojisine sahip olmak gerekmektedir. Bu teknolojinin ilk aşaması da nükleer 

santrallerde üretilen enerjiden geçmektedir. Nükleer santral, bir veya daha fazla 

sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak 

elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer 

santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini teknolojileri içerisinde barındırır. 

 

Nükleer santral işletme kabiliyetine sahip ülkeler, nükleer güç olarak değerlendirilemez. 

Nükleer güç sahibi olabilmek için zenginleştirilmiş uranyum elde edebilme teknolojisi, 

zenginleştirilmiş uranyumu silah haline getirebilecek teknolojik altyapı ve iyi yetişmiş 

personel bileşenlerinin bir arada olması gerekmektedir. 

 

Başka bir deyişle, dışarıdan bu teknolojiyi ithal eden ve zenginleştirilmiş uranyumu dışarıdan 

alan ülkeler nükleer enerjiye sahip olsalar bile nükleer silaha sahip olamazlar. Çünkü 

zenginleştirme oranları çok farklıdır: Nükleer santralde % 5-20 arasında zenginleştirilmiş 

uranyum kullanılırken nükleer silah için bu oranın % 90’ın üstüne çıkması gereklidir.
5
 Ancak 

tüm bunlardan yine de şöyle bir sonuç çıkarılabilir; bugünün nükleer santral sahibi ülkeleri 

yarının nükleer gücü olabilirler. Çünkü nükleer enerji ile nükleer silahları, siyam ikizleri gibi 

birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. 

 

Nükleer silah ilk olarak, 6 ve 9 Ağustos 1945 tarihlerinde Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki 

şehirlerine ABD tarafından atılmıştır. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslim olmasını 

sağlayan bombalamalar sonucunda, yaklaşık 224.000 kişi anında olmak üzere toplam 400.000 

insan ölmüştür. Nükleer silah üretebilme ve/veya temin edebilme ve temin ettiği bu silahları 

kullanabilecek atma vasıtalarına sahip olan ülkelere nükleer güç sahibi ülkeler denilmektedir. 

Dünyadaki nükleer güç sahibi ülkeler şunlardır;
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Şekil 3:Nükleer silaha sahip devletler 

 

██ Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uyarınca 

 nükleer silaha sahip devletler (ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya) 

██ Nükleer silaha sahip diğer devletler (Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan) 
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██ Nükleer silaha sahip olduğuna inanılan devletler (İsrail) 

██ NATO'nun nükleer paylaşım devletleri (Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye) 

██ Önceden nükleer silaha sahip devletler (Belarus, Güney Afrika, Kazakistan 

ve Ukrayna) 

██ Nükleer silahı olmayan ülkeler 

 

Tablo 1: Nükleer başlık durumu 

 

Bunların dışında bir de NATO’nun nükleer silah paylaştığı / bulundurduğu devletler (Türkiye, 

Almanya, Hollanda, İtalya ve Belçika) bulunmaktadır. Türkiye ve İtalya’da 90, diğer 

ülkelerde ise 150 savaş başlığı bulunduğu tahmin edilmektedir. 

 

4. ŞİÖ’nün nükleer yeteneği ve sonuç: 

Nükleer silahlara sahip olma bir devleti, devlet gruplarını veya örgütleri dünya politikasında 

söz sahibi yapmaktadır. Aynı zamanda büyük devlet olmanın da bir göstergesidir. 1990’ları 

başında dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB)’nin varisi Rusya 

Federasyonu, bugün hala dünya siyasetinde söz sahibi ise bunda varlığını koruduğu nükleer 

silahlarının etkisi oldukça büyüktür. 

ŞİÖ üye ülkelerinden Rusya Federasyonu (RF) ve ÇHC, tüm dünyanın kabul ettiği anlaşmaya 

(NPT) göre resmi olarak nükleer silah sahibidir. Tablo 1 incelendiğinde, RF’nun 4480 ve 

ÇHC’nin ise 250 nükleer başlığı vardır. ŞİÖ’nün gözlemci statüsündeki ülkelerinden 

Hindistan ve Pakistan’ın ise toplam 230 nükleer başlığı mevcuttur. NATO üyesi ülkelerin 

sahip olduğu nükleer başlık toplamı 5300 civarında iken, ŞİÖ üyesi ve gözlemci ülkelerdeki 

nükleer başlık miktarı ise 5000’e yakındır. Yaklaşık bir denge söz konusudur. 

Burada Türkiye’nin durumu ilginçtir. NATO üyesi olduğumuz için ABD’nin kullanımına açık 

olan İncirlik üssünde nükleer başlık bulundurulduğu bilinmektedir. Türkiye aynı zamanda, 

2012 yılında ŞİÖ’ne diyalog ortağı ülke olarak kabul edilmiştir. Tarihsel ve kültürel 

Ülke Aktif savaş başlıkları /toplam* İlk Test Yılı 

NPT'ye göre beş "Nükleer Silahlı Devlet" 

 ABD 2.104 / 4.804 1945  

 Rusya (eski SSCB) 1.600 / 4.480 1949  

 İngiltere 160 / 225 1952  

 Fransa 290 / 300 1960  

 Çin bilinmiyor / 250 1964  

Diğer bilinen nükleer programlar 

 Hindistan bilinmiyor / 110 1974  

 Pakistan bilinmiyor / 120 1998  

 Kuzey Kore bilinmiyor / <10 2006  

Bildirilmemiş nükleer silahları olan devletler 

 İsrail bilinmiyor / kuşkulu yok/bilinmiyor veya 1979  
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bağlarımız olan Türki Cumhuriyetlerle ve bölgedeki diğer ülkelerle yakınlaşmamızı 

sağlayacak olan ŞİÖ’ne 2013 yılında Başbakan tarafından üyelik teklifi yapılmıştır.
7
 Bu 

nedenle, herhangi bir kriz durumunda Türkiye’nin alacağı pozisyon ve İncirlik üssünün 

kullanımıyla ilgili vereceği karar çok önemlidir. 

 

Ayrıca ŞİÖ üyeleri ile nükleer konularda işbirliğini artırma gayretleri görülmektedir. Bu 

kapsamda, 4-5 Eylül 2016’da Çin’de yapılan G-20 Zirvesi öncesinde Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile Çin Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) arasında yapılan 

görüşmelerde, Nükleer Güvenlik Alanında İşbirliği Hakkında Düzenlemeye Türkiye adına 

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çin adına Dışişleri Bakanı Wang Yi imza attı.
8
 Bakan 

Albayrak: ‘’Çin tarafı ile enerji alanında üç mutabakat zaptı imzaladık. Nükleer, yenilenebilir 

enerji ve kömür. Üçüncü nükleer santral ABD-Çin konsorsiyumunun talip olduğu bir proje. 

Önümüzdeki günlerde konsorsiyumla birlikte üçüncü nükleer santralin saha seçimi ve 

fizibilite ile ilgili açıklamalar da yapılacak.’’
9
 şeklinde açıklama yapmıştır.  

 

Aynı gün Türkiye ile Çin arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin 

işbirliği anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çin ve Türkiye tarafından 

2012 tarihinde imzalanan anlaşma bakanlar kurulu tarafından onaylandı. Anlaşmayla iki ülke 

nükleer enerji santrallerinin inşası, tasarımı ve nükleer minerallerin madenlerden çıkarılması 

gibi alanlarda işbirliği yapabilecek.
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ŞİÖ’nde gözlemci statüsünde ülke olan İran ise, 2013 yılında nükleer santral açarak nükleer 

teknolojiye adım atmıştır. İran tüm engellemelere rağmen, 2015 yılında P5+1 ülkeleri (BM 

Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) ile 

yaptığı anlaşma neticesinde uygulanan ambargonun kaldırılması karşılığında bazı 

kısıtlamalarla beraber nükleer programına devam edecektir.
11

 Mevcut teknoloji alt yapısıyla 

ileriki yıllarda nükleer başlık sahibi olması imkân dâhilindedir. Dolayısıyla İran ve 

Türkiye’nin gelecekte alacakları pozisyonları, mevcut nükleer güç dengesini 

etkileyebilecektir. 

Sonuç olarak, nükleer güç sahibi ülkeler stratejik üstünlüklerini ve caydırıcılıklarını 

koruyacaklardır. Nükleer silaha sahip olarak dünya siyasetinde belirleyici olmak isteyen 

ülkeler bu konuda adımlar atmak isteyecektir. Ülkemiz de hem enerji çeşitliliği hem de 

nükleer güç konusunda söz sahibi olmak ve mili çıkarlarını korumak doğrultusunda, 

1950’lerin sonunda
12

 nükleer enerji konusunda attığı adımları bir an önce hayata geçirmek 

için planladığı nükleer santralleri faaliyete geçirmelidir. Ayrıca, enerji ve güvenlik bazında 

mevcut müttefik anlaşmalarını ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden sorgulamalıdır. 
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