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Kii\;iik devlet psikolojisi ile once Japonya sonta Amerika I3irlei;ik Devletleri'ne kanjI kendini
!coruma du~iincesiyle niikleer silah geli$tirme yoluna giden Kuzey Kore, bu \;abalannda
Sovyetler Birligi ve C;in Halk Cumhuriyeti'nden onemli katkllar alrm~tlr. 2004 yllz ba~l
itibanyla en az iki adet niikleer ba$llk geli~tirebilecek kadar plutonyuma sahip olduguna
inamlan Kuzey Kore'nin bu ba~lzldan 1.350 lc11l uzakllga gonderebilecek balistik fuzelere
sahip oldugu bilinmektedir. Vanlan bu noktada, ABD ile Kuzey Kore arasmda ya~anabilecek
krizin tlrmanmaSlmn bolge iillce/erine oldugu kadar tiim diinyaya olumsuz etkisi
olabilecektir. Bu sebeple, 11 Eyliil atesi dCinemde ter6r gruplarmm da bu silahlara sahip
olabileceginden endi§e eden Rusya ve C;in de, artlk Japonya ve Giiney Kore gibi, ABD ile
Kuzey Kore arasmdaki sorunun \;Ciziimiine katkzda bulunak istemelctedir.
Anahtar kelimeler: Kore, Niikleer, Fuze, Plutonyum, UAEA

ABSTRACT
Because of the inferiority complex first against Japan, then against the United States, the
North Korean leadership embarked upon nuclear weapons development program from the
inception of their state. Due to the tangible and comprehensive support provided by the
Soviet Union and the People's Republic of China in the field of nuclear science and
technology, North Korea has seemingly passed a significant threshold on the way to become
a de facto nuclear weapons state. As of 2004, it is widely believed that North Korea has
already extracted enough plutonium for a couple of nuclear warheads. Combined with its
1,350 kilometer-range ballistic missile capability, North Korea stands as one of the most
significant threats to regional and global security and stability. In the aftermath of the
September 11 terror attacks on the United States, Russia and China have greatly reduced
their support to North Korea and intensified their ~fforts to mend the differences between
that country and the US, just like Japan and South Korea did for long, with a view to not to
pave the way to the escalation of a crisis on the Korean Peninsula.
Keywords: Korea, Nuclear, Missile, Plutonium, IAEA
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Kore Demokratik HaIk Cumhuriyeti, ya da genit;; kitlelerce bilindigi adlyla
Kuzey Kore, son YIIlarda uluslararasl plaformda admdan en <;ok soz edilen
Ulkeler arasmda yer almaktadlr. Bunun en onemli sebebi, Kuzey Kore'nin
niikleer sHah gelit;;tirme programmda varmlt;; oldugu at;;amamn artIk
kii<;iiksenemeyecek bir seviyeye uJat;;mlt;; olmasldlr. Resmen a<;Ildanmamakla
birlikte, iIgili tUm taraflarca ortaya konulan gortit;;ler, Kuzey Kore'nin iki veya
ii<; tane niikleer ba;;hk gelit;;tirdigi ya da klsa siirede gelit;;tirebilecek bilimseI ve
teknolojik yetenegi ve aIt yapYl kazandlgl yontindedir. Bu
()zellikle
Amerika Birle;;ik Devletleri'nin basklsl kart;;lSmda dc)nem donem geri adlmlar
atnl1;; olan Kuzey Kore, bu iilkeyle bir anlat;;m21 imzalama konumuna dahi
gelmi;;tir. Ote yandan, Kuzey Kore'nin ntikleer ba;;hklar tiretmek ve onl21n uz21k
mesafelere gonderebilecek balistik fiizeleri geli;;tirmek yc)niinde uzun Yillardir
katettigi mesafe de dikkatle izlenmektedir. Giintimtizde vanlan nokta 21<;]k
olarak g()stermektedir ki, Kuzey Kore'n1n oze11ikle niikleer silahlar gelit;;tirmek
istemesinin ardmdaki gerek<;eler donemsel ve konjonkwrel geli;;melerden <;ok
fazla etkilenmeyerek halen ge<;erliliklerini stirdiirmektedir.
Niikleer silah sahibi olmanm en h~mel gdstergelerinden biri olan ntildeer
deneme yapmaYl Kuzey Kore'nin oniimiizdeki Yillarda ger<;eklet;;tirebilecegi
ydntinde gdrti;;ler bu tilkeyi yakmdan takip eden uzmanlar tarafmdan ortaya
konulm21ktadlr. }3()yle bir geli;;me oldugu takdirde, 1968 yllmda imzalanan ve
halen 192 tilkenin taraf oldugu Niikleer Silahlann Yayllmasmm OnJenmesi
AntIat;;maSl'ndan (NPT) 2003 yIlI ortalannda <;ekildigini a<;lklayan Kuzey Kore,
fiiIen (de facto) niikleer sHaha sahip devletkonumuna gelen ddrdiincti tilke
olabilir.l Antla;;malar uyannca resmen, ya da antla;;malara aykm olarak fHlen
bir devletin ntikIeer silah sahibi olmasl, gerek soz konusu dev1etin bulundugu
bolgede, gerekse tUm diinyada hassasiyetle ve endit;;eyle takip edilen bir
geli;;me olmaktadlr. Esasen, niikleer silahlarm son derece btiyiik YlkllU gticti ve
<;evreye radyasyon yaymak suretiyle verebilecegi geri dontilmez tahribat, hangi
iilkenin elinde bu silahlardan olursa olsun derin kaygl uyandlrmaktadlr. 2

--------------1

NPT hukumleri uy,mnca ABD (1945), Rusya Fcderasyonu (1949, SSCJ3), Birlc§ik Kralhk (1952),
Fransa (1960) ve (in Halk Cumhuriyeti (1964) 1 Ocak 1967 tarihinden once nukleer deneme yapml~
olduklan lulcle Antla;;ma'ya taraf olduklan i<;in rcsmcn "nuklccr sHaha sahip devlet" statusu
kazanmu;;lardlr. Soz konusu be;; iilke bu silah sistcmlcrini geIi§tirmc ve saydanm arttIrma hakkma
da sahip olmu:;;lardlr. Antla1;ima dl~mda kalarak niikleer sHah kapasitesi geli;;tiren ve bu silahlan
deneyen Hindistan (1974) ve Pakistan (1998) ile siyasi tutumu sebebiyle a<;lk<;a nukleer deneme
yap mayan ancak oncmli say Ida nukleer silaha sa hip olduguna inamlan israil (1970'lcr) "de facto
nukleer siJaha sahip devlct" konul11undadlrlar. Gte yandan Cuney Afrika ise 1993 Yllmda beyaz
azmhgm yonetil11i siyah <;ogunluga devrctl11esi oncesinde, 0 gune kadar 6 adet nukleer silah ba~hgl
urctildigini, yedincisini iirctl11c ,l~amasmdayken alman bir karar ile iilkenin nukleer silahlardan
anndll'llarak NPT'ye "nuklcer silaha sahip olmayan devlet" statusuyle taraf olurunasmm tercih
cdildigini a<;lklalm;;tIr. J3azl degerlendirmeler 1981 ylh itibanyla Cuney Afrika'mn ilk nukleer
denemesini Israil ile i§birligi i<;inde Atlas Okyanusu'nun guneyinde gizlice ger<;ekle§tirmi~ oldugu
yonundedir. Ancak bu konuda ortaya somut bir bilgi kOYl11ak, konunun gizlilik duzeyi sebebiyle
mumkun olmamaktadlr.
ABD tarafmdan ikinci Diinya Sava~1 sirasmda 9 Agustos 1945 tarihinde Japonya'nm Hiro~ima
kentine atIlan ve yuksek oranda zenginle$tirilmi~ uranyum ic;eren atom bombasmm 16 kiloton enerji
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Aneak, bir baklma kamksanml§ olan nukleer silahlann varhgl, ve yakm
zamanda dunya uzerinden bu silahlan yok etmenin neredeyse imkanslzhgl,
arhk ntikleer silahlarm varhgmdan c;ok, hangi tilkenin elinde olduguyla daha
fazla ilgilenilmesi sonucunu dogurmu§tur. Nukleer silaha sahip bazl tilkelerin
digerlerine gore daha "sorumlu" davranacagl, bazIlannm ise sorumsuz
davranarak topyektin bir nukleer sava§m ba§lamasma sebep olabileceklerine
inamlmaktadIr. Bu sebeple, ulkelerin imkan ve kabiliyetleri kadar niyetlerinin
ne oldugu sorgulanmakta ve niyetlerinden §uphe duyulan tilkelerin mumkunse
nukleer ve diger kitle imha silahlanna sahip olmalan engellenmeye
c;ah§llmaktad Ir.
Ozellikle, ABD'nin bu yonde giri§imlerin ba§lm c;ekmesi ve diger devletleri
de bu konuda kendisine yardlmel olmaya c;aglrmasl son ylliarda artarak
kar§llasllan bir durum olmaktadlr. Libya, Iran, Suriye, Saddam rejimi Ylkllana
kadar Irak ve Kuzey Kore kitle imha silahlan geli§tirme kapasiteleriyle
ABD'nin direkt ithamlanna ve yaptmmlanna muhatap olmu§lardlr.
Kuzey Kore'nin nukleer silah edinmesinin ABD aC;lslndan yaratabileeegi bir
c;ok endi§e kaynagl bulunmaktadIr. Bunlar §oyle slralanabilir: Nukleer
silahlann yayllmasmm onlenmesi rejiminin zaYlflamaf>l; bUIla bagh olarak bir
c;ok ulkenin olasl ntikleer sHah geli§tirme istek1erine gem vuran NPT'nin i§levini
yitirmesi sonueu nukleer silah kapasitesine sahip ulke saYlsmm -ozellikle
Ortadogu ve Asya-Pasifik bolgesinde- bir kac; katma C;lkmasl; bu geli§melerden
tehdit algllayan geli§mi§ teknolojiye ve alt yaplya sahip Bahh devletlerin
kendilerini korumak du§uneesiyle klsa surede kendi ntik1eer silahlanm
geli§tirme yoluna gitmeleri; ve son dereee gergin ili§kiler ortamma girilmesi
sonueu olaylann kontrolden <;tkarak topyekun nukleer sava§a yol aC;llmasl.
Adeta bir "kabus senaryosu" olarak gorulen bu olasl geli§mele1'in onunti
alabilmek aC;Jsmdan Kuzey Kore'nin nuklee1' silah ge1i§ti1'me p1'ojesinin hangi
safhalara va1'ml§ oldugu, bur ad an geriye donti§ti saglamak ic;in neler yapllmasl
gerektigi, bu yondeki c;abalarda ba§anh olunmadIgl takdirde o1'taya <;tkabileeek
so1'unlann kont1'o1 altmda tutu1masJ, bu alanda c;ah§an uzmanlann tize1'inde en
c;ok du§undukleri konulann ba§mda ge1mektedi1'.
Bu arka plan dikkate almarak hazlrlanan bu yazlda, Kuzey Ko1'e'nin hangi
amac;larla nukleer sHah gueune sahip olunmasl yonunde bir karara vardlgl,
a<;lga <;Ikardlgl a<;lklanmI9tlr. Nagazaki §chrine atIlan ntikleer bombamn a<;lga <;Ikardlgl enerjinin isc
yakla91k 20 kilotoD oldugu muhtelif kaynaklarda ifade cdilmektedir. I3ir digcr degerlendirme ilc 20
bin ton dinamitin (TNT) patlaYlcl etkisinc eiiittir. Bir ytik kamyonunun ortalama 10 ton ytik
ta~IYabilecegi dti§tintiltirse, Nagazaki'ye atIlan bombanm en basit tamnuyla her biri on ton dinamitle
dolu 2 bin adet kamyonun aym anda patlamasmm yaratacagl etki gozontine gctirilmeye
<;ah~llmahdlr. Tabi, ntiklcer patlamanm ardmdan ortaya qkan radyasyon yaYllmasmm \tim canhlar
tizerindeki ve atmosferdeki oldtirticti etkileri de unutulmamahdlr. 1952 yllmda Sovyetler Birligi
tara£mdan geli9tirilen ve "C;:ar'm Bombasl" adl takllan termo-ntikleer bombamn gtictintin Hiroiiimaya
atIlan bombamn 6.500 kat fazlasma c§deger oldugu tespit edilmiiitir.
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hangi safhalardan gec;:erek gunUmuzde c;:ok tarh!;llJan konumuna geldigi ve
ba~ta Japonya olmak uzere bolge ulkelerinin guvenligi ve dunyada istikran
saglama giri~imlerine kar~m ne gibi sorunlar yaratmaya aday oldugu konulan
ele almacaktlr.

Kore'nin Ntikleer

Kuzey Kore'nin nUkleer sHah sahibi olma yonunde ilk du;;Uncelerin ortaya
C;:lkmasl, bu sHah sisteminin ilk ve son kez sava~ ortammda ABD tarafmdan
Japonya'ya kar;;l kullamlmasma kadar geri gider demek yanh;; 0lmayacaktIr. 3
GUnilmilze kadar belli safhala1'dan gec,erek yakla~lk 60 ylh bulan Kuzey
Ko1'e'nin nlikleer sHah geli;;ti1'me macerasmm temel olaylan a~ag1daki
boltimlerde anlatmaktadlr.

NUkleer silahlann etkilc1'inin Hi1'o;;ima ve Nagazaki'de a<;:lk<;:a ya~anmasmm
ardmdan, Kuzey Kore Hderi Kim ll-sung'un adeta can dil~ma1l1 konumundaki
somtirgeci bir gil<;: olan Japonya'nm nasIl teslim olarak diz <;:("iktUgUniln
go1'tilmesi, bu silahlara mutlaka sahip 0lunmas1 dil~Uncesini dogurmu~tur.
Onlarca yll kendi topraklannda Japonlara kar~l gerilla sava~l yapan, <;:ogu kez
ba~anslz olan Kim n.·sung, sadece iki nilklce1' bomba He Japonya'yl teslim alan
ABD'nin gilctinden <;ok etkilenmi~ti. Bununla birlikte, Yanmada'da 1950-53
yrllan a1'asmda ABD ile giri~iIen sava~ sonrasmda a<;lga <;lkan resmi be1gelerde,
Ame1'ikah yoneticilerin zaman zaman Kuzey Kore'ye kar~l nilklee1' silah
kullanmaYl ciddi bir ;;ekilde du~UnmU~ olduklannm anla~Ilmasl, Kim Ilsung'un soz konusu silahlara sahip olma istegini arttl1'ml;;tIr. ile1'leyen ylliarda,
ozellikle Kilba Krizi slrasmda Sovyetler Birligi'nin kendi gilvenligini on plana
alarak en sIb mUttefiki KUba'dan nilkleer silahlanm <;ekmesi ve ABD yonetimi
ile bir anla~ma yo luna gitmesi, Kuzey Kore liderliginde Sovyetler Birligi'ne ne
kadar gUvenilebilecegi ve ulusal guvenlik konulannda ne de1'ece bu Ulkeye
bagl1llh olunabilecegi konusunda ciddi ku~kula1' uyanml~hr. SUpergU<; ABD'nin
hedefinde oldugunu bilen ve kU<;:ilk Ulke psikolojisi ile ha1'eket eden Kuzey
Ko1'e yonetimi, "mutlak sHah" ola1'ak da nitelendi1'ilen nUkleer silah kapasitesine
sahip olmak konusundaki kararhhglm daha da per<;inle~tirmi~tir.4
ABD ilk niikleer patlaYlcl diizenegi 16 Temmuz 1945'te New Mexico eyaletinde Alamogordo
C;:olii'nde denemi~tir. Bu denemede 21 kiloton enerji a<;lga <;Ikhgl ifade edilmektedir.
Aym donemde benzer dii~iincelerle hareket eden bir ba~ka iilke de israil'dir. Kuzey Kore ile aym yll
(1948) kuru Ian israil daha kurulmadan once lideri Ben Gurian ve <;ok yakm <;ah~ma arkada;H Shimon
Perez, <;evresi dii~manlarla dolu Ortadogu cografyasmda Arap devlctlerine kar~l gii<;Jii olmak ve
sadece ABD'nin giivenlik garantilerine bagnnh olmamak dii;;iincesiyle kendi niiklcer silah
kapasitelerini geli9tirme karan alml§lardlr. Bu c;:abalannda ba;;ta Fransa ve Norvec;: gibi iilkelerin
bilimsel ve teknolojik desteklerini alan Israil zamanla, ozellikle J. F. Kennedy yonetiminden soma
i§ba§ma gelcn ABD ba§kanlannm dolayh destekleriyle giiniimiizde hahn saYlhr bir niikleer silah
kapasitesine sahip olmn§tur. Bu konuda belgelere dayanan <;ok kapsamh bir ara§tmna i<;in bkz.
Avner Cohen, Israel and the Bomb, New York, Columbia University Press, 1998.
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o dc)nemde de yakm iIi~kiIer ic;inde bulundugu Sovyetler Birligi He ntikleer
bilim ve teknoloji alamnda i~birlig;i giri~imleri oncelikle bu alanda kullamlan
madenler aC;lsmdan zengin olan Kore'den bu tilkeye satl~l ile ba:;;laml~hr.
Bilahare, 1956 yllinda ntikleer ara:;;tmna projelerinde i;;birligini ongc)ren resmi
bir anla:;;ma imzalanmasl a;;amasma gelinmi~tir. An1aE;>ma geregi Kuzey Kareli
uzmanlar ve bilim adamlan Sovyetler Birligi 'nde bilim ve teknoloji alanmda
kapsamh yeni bilgilerle donatllmaya ba:;;lamlE;>lardlr. Sovyetler Birligi ile
yapllmlE;> olan anla;;maya ek bir protokol imzalanarak Kuzey Kore'nin ba~kenti
Pyongyang'da bir ara~tmna reaktOrti kurulmasl kararla:;;tmhm~tll~. Ote yandan
Kuzey Kare,
Halk Cumhuriyeti He de ntikJeer alanda i~birligine giri;;mi;; ve
bu tilkeye de uzm:mlar, teknisyenler ve bilim adamlan gc)ndenni:;;tir. Bu stirec;te
Kim ll~sung Ulusal Oniversitesi'nde Niikleer Fizik Boliimii ve Kim Cha'ek
Endtistri Koleji kurularak niikleer alanda geniE;> bir bilimsel birikim ve
kadrala~ma saglanmasl arnac;lamm~tlT.5
ilk Kazammlar
Kuzey Kare'nin ilk somut niikleer kazammlan 1960'larm ba;;mda Pyongyang
dl;;mda Yongbyon bol gesinde Sovyetler Birligl tarafmd an Kore Bilimier
Akademisi gozetiminde niikleer ara;;tlrma kompleksi kurulrnasl He ba;;larrll;;hr.
ilk kurulan tesisler ic;:inde 1967 yllmda i;;letmeye ac;Ilan Sovyet lIn 2000 tipi 2
megavat termal (MWt) ara;;hrma reaktOrti bulunmaktlr. Zaman ic;inde Kuzey
Koreli bilim adamlan ve teknisyenler kendi imkanlanyla tesisin gticlinii 8 MWt
kapasiteye C;:lkartmaYl ba;;arml;;lardlr. Enerji iiretim amac;h oImaktan c;ok,
bilimsel ara;;hrmalarda, tanmda ve tIp alamnda kullamlan radio-izotoplann
Uretilmesine yarayan bu tipteki ktiC;i.ik tesisler, nlildeer silah amac;h olarak
plutonyum liretilmesinde de onemli bir yer tutmaktadlr.
Kuzey Kore, EylUl1974'te Uluslararasl Atom Enerjisi Ajansl'na (UAEA) tiye
olmu;;tur. Ntikleer bilim ve tekonolojinin ban;;c;:Il amac;Iarla kullamlmasll11 ve
kontrollti bir ;;ekilde yaygmla~hnImasml saglamak amaClyla 1957 yllmda
Birlef,>mi;; Milletler c;ahsl altll1da Avusturya'nll1 ba:;;kenti Viyana'da kurulmu;;
olan UAEA, nlikleer silahlann yayllmasmm onlenmesi c;abalannda da onell1li
bir ral iistlenmif,>tir. NPT'ye taraf olan ve ntikleer silah sahibi olmamak
konusunda taahtitte bulunmu;; olan lilkelerin uluslararasl i~birligi yoluyla ya
da kendi geli~tirdikleri teknolojiler ile sahip olduklan kazammlan askeri
amac;larla kullanma yoluna gitmediklerinin dogrulanmasl gore vi verilmi;; olan
UAEA, soz konusu ti1kelerle imzaladlgl anlaf,>malar ile ilgili tesislerde
denetlemeler yapmaktadlr. Henliz NPT'ye taraf oImadlgl halde UAEA ile 1977
yIlll1da 0 tarihte gec;erli olan ve denetlemeleri hangi esaslara ve usullere gore
yapllacagll11 tespit eden dokiiman olan INFCIRCj 66 temelinde i;;birligi
Bu konularda bkz. Joseph S. Bermudez, "North Korea -Set to join the "Nuclear Club", Jane's Defense
Weekly, 23 Eylu11939, s . 594-597.
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anlagmasl imzalayan Kuzey Kore, tesislerini uluslararasl denetime a<;mayl
kabul etmi;;tir. 6 Bu antla;;ma Kuzey Kore'nin NPT'ye taraf olmasmdan sonra 5
Mayls 1992 tarihinde UAEA He imzaladlgl ve him ntikleer tesislerini dene'time
a<;masml gerektiren INFCIR/403 anla;;masl ile asklya almrm:;;tJr?

Niikleer Kapasitenin
Kuzey Kore'nin ntikleer sHah geli;;tirme hedefine varmaSlYll saglayacak tipte ve
<;apta tesislerinkurulmasl stireci 1970'ler ve 1980'lerde de devam etmi;;tir.
KoreH bilim adamlan niikleer yaklt geli:;;tirme tcsis! tizerindc <;ah:;;ml:;;lar
ve
olmu:;;lardu.
madeni i:;;letilmesi, <;lkan rnadenin
temizlenerek niikleer yaklhn ana maddesi olan "san pasta" (yellow cake) olarak
bilinen :;;ekle donU:;;tiiriilmesi, niikleer yaklt <;ubuklannm iiretilmesi gibi
faaliyetIer bu stire<;te gel'<;ekle;;tirImi:;;tir. Bu gibi gil'it;;imler, nUkIeer yaklt
baklmmdan dl:;;a baglmh oImak istemeyen tilkelel'in genel tercihlel'idir. Cerek
uranyum zenginIe:;;tirme, gerek ntikleer yakltm ailgl ic;inde bulunan
pIlltonyumun kimyasaI i:;;leme tabi tutularak ayn;;tmlmasl, 0 donemlerde
ntikleer sHah projesi oIan tiIkelel' i<;1n vazgec;ilmez girit;;imlerdi. Nukleer silah
geli;;tinnenin olmazsa olmaz ko;;ulu, ytiksek oranda zenginle;;tirilmit;;
uranyuma (flEU) ya da plutonyuma sahip olmaktIr. ABD
da Sovyetler
Birligi gibi c;ok miktarda
sHah sahibi olmak durumunda olan iilkelerin
gelit;;tirdigi ve son derece yliksek teknoloji, bilimsel birikim ve btiytik masraf
gerektiren bu tip1:eki tesislerin kti<;lik ()lc;eklel'de kllrulmasl, bir nevi miltevazl
nukleel' sHah giiciine sahip olmak isteyen tilke1erin zorlanarak da olsa, tabi
dl:;;andan destekle, saglayabUecekleri imkan ve kabiliyetler <1raSllla girmit;;tir.
Kuzey Kore, 1984 yIllllda Yongbyon'daki Niikleel' Fizik Enstittisii'nde 50
MWt c;aplllda gtiC; reakWl'ti kurma karan almlt;;tIr. 1986 yllmda tarnamen kendi
imkanlanyla 5 MWt gliclinde arat;;hrma reakWrii kurulmasl kararla;;tmlrmt;;tIr.
Aym Yillarda 200 MWt <;aplllda gtiC; reaktbrti kurulmasl <;aht;;malanna
ba;;JamTIl;;tIr.B BununJa birlikte 1987 Ylllllda Kuzey Kore yonetimi plutonyum
ayn:;;t1rma labarotuvan kurma karan alrrut;;tIr. Kurulmasl kararla;;tmlan nuldeer
reakWrIerin iiretime gec;meleriyle birlikte aC;lga C;lkacak olan ahklann da bnemli
miktarda plutonyum ic;erecegl ()ngbriildtigU lc;m, bu plutonyumun
ayn;;tmlmasl ve niikleer silah bat;;hklannda kuIlamlmasl ic;in bUytik c;apta bir
tesis kurulmasl gerektigi del~erlendirilmit;;tir. Bu amac;la, yllda 200 ton ahk yakIt
i:;;leyebilecek ve bnemli miktarda plutonyum aym~tIrabilecek bil' tesis
kurulmasllla ba:;;lanml;;tIr.
1990'lann ortalanna gelindiginde Kuzey Kore'nin Yongbyon bolgesinde
ul'anyum madeni i;;lemekten, uranyum zenginle:;;tirmeye, plutonyum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .~ _ _ c_ _

6

INFCIRCj, UAEA kapsammda "information circular" olarak tammlamm ve belirli geli~meler
hakkmdaki resmi bilgileri ic;:eren doktimanlann klsaltIlmlil halidir.
Bkz. "IAEA Director General Reports to Agency's Board of Governors on lsuue of Safeguards in the
DPRK", lAEA Press Release PR .93/12, U Haziran 1993.
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aym;;ttrmaktan, guC; reaktOrleri kurmaya kadar uzanan faaliyeleri kapsayan
yuzden fazla saylda irili ufakh niikleer tesis kurulmu9 ya da kurulmaktaydl.
Tum bu faaliyetlerde 150 kadar ust dDzey bilgiye sahip bilim adamI, 2.500 kadar
uzman ve teknisyenin gtirev aldlgl bildirilmi9tir.9 Ancak, Kuzey Kore'nin bu
c;abalan ini9li 9k1911 bir performans sergilemi9tir. Bilimsel ve teknolojik ae;ldan
tiimuyie kendi kendine yeterli olmadlgl ie;in gerekli malzemenin tedariki ve
bilimsel ac;llimlar baklmmdan baglmh oldugu ozellikle Sovyetler Birligi'nin ve
<::in Halk Cumhuriyetj'nin politikalarmda meydana gel en konjonktiirel
degi9ikliklerden etkilenmi9tir.
Fakir bir DIke olmasmdan kaynaklanan zorluklann da etkisiyIe ornegin
enerji slkmtlsl ya9achgl1980lerin ba9mda Sovyetler Birligi nezdinde Kuzey Kore
yukanda sozu edilen tesisierin kurulmasl amaclyia yaptlgl giri9imler
kar91smda, NPT'ye taraf olma ko 9ulu ile bu ulkeden yardlm alabilmi;;tir.
Nukleer silahlanmaYl onlemeye yonelik geli9tirilen NPT'ye katlhm belgesini 12
Arahk 1985 tarihinde Moskova'da sunmasmm ardmdan 26 Arabk 1985
tarihinde Sovyetler Birligi Ba9bakam Rizkov ve Kuzey Kore Ba9bakam Kang
Song-san tarafmdan imzalanan "<::en;:eve Anla9ma" ile Sovyetler Birligi bu
tilkede toplam kurulu gucu 1.760 MWt olmasl planlanan dort adet VVER-440
hpi Basmc;h Su ReakWru (PWR) kurmaYl taahut etmi9tir.l0

Soguk

ve

NPT'ye taraf olan ulkelerin, Antla9ma hukumlerince en gee; alt! ay ie;inde tum
nukleer tesisleri hakkmda kapsamh bildirimde bulunmasl ve UAEA He
INFCIRC/153 temel almarak denetlemelerin hangi usul ve esaslara gore hangi
tesislerde yapllacagmm tayin ve tespit edilecegi bir dokuman imzalamasl
gerekmektedir. Ancak, 1985 yllmda NPT'ye taraf olmasma ragmen Kuzey Kore,
UAEA ile boyle bir dokuman uzerinde yedi yll boyunca anlagmaya
varamam19hr. Tum baskIlara ragmen bu konudaki tutumunu degi9tirmeyen
Kuzey Kore nihajet 1992 yIll ba§mda UAEA ile INFCIRC/403 olarak bilinen
dokumam imzalamlghr ve Nisan 1992'de Kuzey Kore f-Ialk Meclisi anlagmaYl
onaylaml§tIr. Bu sonucun almmasmda, Kuzey Kore'nin her zaman en yakm
muttefiki olan Sovyetler Birligi'nin klsa sure oncesinde dagtlmasmm btiytik
etkisi olduguna inamlmaktadlr.

--,---------"------.-"""-~-.

8

10

Bkz. "IAEA Director General Completes Official Visit to the DPRK", lAEA Press Release PR 92/25, 15
Mayls 1992.
Bkz. Tai Sung An, "The Rise and Decline of North Korea's Nuclear Program", Korea and World Affairs,
Cilt 16, Kl§ 1992, s. 675.
Bu konuda detayh bilgi ic;in bkz. "North Korea Signs the NFT and Soviets Agree to Supply Nuclear
Plant)' Nucleonics Week, 2 Ocak 1986, s. 7-8.
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Denetlemelerde Ya§anan Sorunlar
tlk denetlemeyi Mayls 1992'de yap an ve ardl ardma toplam alb denetleme
gerc;ekle9tiren UAEA her defasmda Kuzey Kore'nin ntikleer alandaki
kazammlanm askeri amac;lara donti9ttirmedigi konusunda aC;lk ve net bir
dogrulaYlcl gorti9 sahibi 0lamam19tIr. NPT'nin zayrf yc)nlerinden bir tanesi,
taraf olan tilklerin sahip olduldan ntikleer tesisler konusunda yapm19 olduklan
bildirimin esas olarak kabul edilmesidir. 0 yIllarda, eger bir tilke herhangi bir
tesisini bildirmemi 9 ise, ki NPT'ye gore btittin tesisler bildirilmek zorundadlr,
UAEA bu konuda istihbarata sahip olsa dahi, boyle bir bilgiye dayah olarak soz
konusu tesise zor kullanar21k girme yetkisi ya da gticti bulunmamakt21ydl. l1
Bunun d19mda, Aj21ns denetc;ilerinin, bildirimi y21pIlm19 tesislerin de ancak c;ok
klSlth boltimlerine girmek ve denetIemeler yapmak h21kk1 bulunmakt21ydl. Bu
sebeple Ajans'm Yonetim Kurulu Kuzey Kore'den dah21 det21yh denetlemeler
yapllm21sm21 ve bildirimi yapllm21m19 olan ancak var oduklanna inamlan bazl
tesislere girilmesine izin verilmesini talep etmi9tir.
Askeri amac;h bir c;aba ic;inde olduklan yonundeki iddialan kesin ve kararh
bir dille yalanlayan Kuzey Koreli bilim adamlan ve devlet yetkilileri Atom
Enerji Ajansl'mn lsrarh talepleri kar91smda NPT'den c;ekiIme karan alma yoluna
gitmek istemi 91erdir. Bu geli 9meler kar91smda duruma mtidahale etme ihtiyaCl
duyan Amerika Birle9ik Devletleri'nden bir heyet, Kuzey Kore yetkilileriyle
Cenevre'de 13irle9mi9 Milletler c;ahsl altmda yapm19 olduklan bir dizi gorti9me
sonucu Haziran 1993'te bu ulkenin NPT'den aynlma yontindeki karanm asklya
almasml saglam19lardlr. Bunun kar91hgmda A13D'nin Kuzey Kore'ye
saldmnayacagl ybntinde garanti vermesi gerekmi 9tir. Gorti9meler bu tarihten
soma da devam etmi9 ve $ubat 1994 itibanyla iki tilke arasmda bir C::erc;eve
Anla9mas1'na vanlmaya c;ok yakla9Ilm19hr. Ancak Guney Kore'nin bu
geli 9melerde duydugu rahatslzhk, yeniden siyasi tansiyonun artmasma,
ekonomik yaptmmlardan soz edilmesine ve Yanmada tizerinde askeri aC;ldan
hareketli ve heyecanh gtinler ya9anmasma sebep olmu9tur. 13u zor gunlerde
devreye giren A13D eski ba9kanlanndan Jimmy Carter'm, Kuzey Kore Devlet
Ba9kam Kim II-sung ile Haziran 1994'te yaptIgl UC; gtin suren zirve goru9meleri
sonueu bir ortak noktaya vanimasl mtimktin 01mu9tur. Boylece ntikleer alanda
yapIlan heyetler araSl gorti 9melere devam edilmesi saglanm19hr.

11

Bu konudaki eksiklikler ozellikle Irak'm gizli nukleer programmm ortaya C;:lkartllmasl vc Cuney
Afrika'nm askeri ama"h nukIccr tcsisIcrinin sivil ama<;:h kullamma dbnu~ttirulmesi slirc<;lerinden
"lkartIIan dersler I~lgmda hazlrJanan "93+2 Progranu" ile giderilmcye <;:alI~llml~tIr. UAEA
btinyesinde 1993 yrImda ba§latllan ve iki ylI suren <;ah~anamn ardmdan hazlfJanan ve 1997 YIImda
imzalanan INFCIRC/540 olarak da bilinen dokuman gunumuzdc "Ek Protokol" oJarak
tanmmaktadlr. Bu protokole taraf olmak NPT liyesi ulkeler aC;:lSlndan zorunlu degildir. Ancak,
nuklecr alandaki c;:e§itli projclerine geIi§mi§ tilkelcrden dcstek talep eden dcvIctlerin Ek ProtokoI'e
tarat oImaIan adcta zllnni bir §art oIarak geIi§tirilmi§tir. Bu konllda bkz. Mustafa Kibaroglu, "KitIe
Imha SiIahIannm Yayllmasl Sorunu ve Turkiye", Dogu Ball, Agustos-Ekim 2003, Ankara, s. 122-142.
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ABD eski ba:;;kan! Carter ile tari1-li bulu:;;masmm hemen ertesinde Kuzey Kore
lideri Kim II-sung 8 Temmuz 1994 tarihinde ()lmii:;;ttir. Kim Il-sung'un son
isteginin ve vasiyctinin, ya:;;adlgl siirecc hep korktugu "ABD'nin iilkesine kar:;;1
niikleer sHah kullanmasl" olaslltglm ortadan kalclJracak bir anla:;;maya vanImasl
oldugu bilindigi ie;in, heyetler araSl gorii:;;melerden bir sonue; almmasl Kuzey
Koreli yetkililer tarafmdan adeta bir emir kabul edilmi:;;tir.12 Kim Il··sung'un
oliimU Uzerine
gee;en oglu Kirn ]ong-il'in direktifiyle ABD ve
Kore
heyetleri arasm.da uzun siiren
vc sIb pazarhklar sonucunda 12
Ekim 1994 tarihinde
Kore ile
Atom Enerjisi
AnJa:;;ma imzalannu:;;hr. 13
Anla:;;ma hUkUmleri uyannca Kuzey Kore'nin 1 Kasnn 1994 tarihi itibanyla
Wm nUkleer (silah) prograrmm dondurmasl, bildirimi yapllml:;; ve yapIlmaml:;;
ilgili Wm tesislerini ko:;;u1suz olarak UAEA g()zetimine ae;maSl kar:;;lhgmda
ABD bu Ulkeye 2003 yllma kadar iki adet enerji iiretimi amae;h 1,000 MWt HafH
Su ReaktOrU (LWR) kurmaYl kabul etmi:;;tir. Bununla birlikte onceki
donemlerde plutonyum ayn:;;tIrmak amaclyla Uretimi durdurulan
reaktorlerden alman nUkleer abklarm saklanmaslyla ilgili teknik ve teknolojik
sonmlann c;ozUlmcsi konusunda da anla:;;maya vanlml:;;tJr. Projcnin mali ve
ekonomik yonUne de CUney Kore'nin kayda degcr katkl yapmasl
kararla:;;tmlml:;;tlr.

Kore'nin FUze
Nilkleer ba:;;hklar geli:;;tinnek kadar onlan istenilen hedeflcrc gonderme
arac;larma sahip olmak da Kuzey Kore'nin bncelikli amac;lanndan biri olmu9tur.
Bu sebeple daha 1960'1ar itibanyla mUUefiki Sovyetler Bil'ligi ile bu alanda da
kapsamh i:;;birligine gitmi:;;tir. tlk fUze sistemleri karadan havaya flrlatllan ve
hava savunma amac;h V-75 Dvina'lar olmu:;;tur. 14 SovyetIer Birligi tarafmdan
Kuzey Kore'nin askeri imkan ve kabiliyetlerinin modernize edilmesi amaclyla
1962 ve 1963 yIllannda bu Ulkeye verilmi:;;tir. Sovyetler Birligi tarafmdan, <:;=in
Halk Cumhuriyeti ve KUba'dan soma Var:;;ova Paktl tiyesi olmayan UC;UncU
Ulke olarak Kuz,~y Kore'ye verilen hava savunma sistemleri daha ziyade
ba:;;kent Pyongyang'm korunmasl amaclyla konu:;;landmlml:;;tlr
---------------12

'13

14

Bu konuda kapsarnh bir ~alIiima i~in bahnlZ, Alexandre Y. Mansourov, "The Origins, Evolution and
Current Politics of the North Korean Nuclear Pyograrn", '17lC Nonproliferation Review, Bahar jYaz 1995,
s.25-38.
<;:er~eve Anlaiima'nm metni i~in bkz. "The Text of the Agreed Framework", The US-Korea Review,
EyltiljEkim 1994, s. 9.
Bu sistemler NATO doktimanlannda SA-2 oIarak tanllulanmaktad1r. Bkz. Joseph S. Bermudez,
"North Korea's Air Defense Expansion", Jane's Defence Weekly, 25 Haziran, 1988, s. 1289-1290.
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Liderleri Kim fl-·sung'un direktifiyle 1965 ydmda Kuzey Kore'de Hamhung
Askeri Akademisi kurulmu!l ve ijzellikle ftize teknolojisi uzcrine
yogunla:;>llmasl planlanml!ltIr. Kirn Jl.-sung'un dU!luncesine gore "eger
Yanmada'da bir sava!l <;:lkarsa buna ABD'nin ve ]apanya'nm mudahil oimas!
kac;mllmaz" alacagl hesaba katIlarak, Kuzey Kore'nin Japonya'ya kadar
ula!lacak menzile sahip fUzeler geli!ltirmesi ve boylelilde Japonya'yl caydmna
yetenegine sahip
en birinci hedef olarak tespit edilmi!ltir.
Sovyetler Birligi'nde Komunist Partisi
Sekreteri Nikita Kru!lc;ev'in
iktidardan uzakla!lmaSl sonrasmda bu ulkeyle Kuzey Kare'nin asked alandaki
iIi!lkileri
canlanml§ ve ozellikle c;ok <;:e!litli
ve roket sistemleri ve
iIgili teknolojilerin transferi gen;ekle§meye baf;,;laml§tlr. Ancak, 1960'la1' sonu
itibanyla Sovyetler Birligi daha once vermi§ oldugu sHah sistemlerinden yeni
!lipa1'i!lleri kabul etmekte eskisi kada1' istekli olmaymca, Kuzey Kare yonunu bu
kez dige1' gu<;:lu muttefiki
Halk Cumhuriyeti'ne donmu!lttir.
He Eylul
1971'de askeri alanda kapsamh i!lbirligi anla§malan imzaJayan Kuzey Kore soz
konusu silah sistemleri almakla kalmaYlp, ortak uretim ve teknoloji transferi de
sag1am1!ltIr. Bunlarm yamnda Sovyetlcr Bir1igi tarafmdan verilmi!l olan
siIahlann ve kurulmu!l tesislerin modernizasyanu da C;:in Halk Cumhuriyeti
tarafmdan gen:;ekle!ltirilmeye ba!llanml!ltIr.
Kuzey Kore'nin balistik fuze geli§tirme projesine 1975 Yllmda ba~;ladlgma
inamlmaktadIr. Bu tarihte Guney Kare yonetiminin, ABD tarafmdan hava
savunma ama<;:h olarak veriIen karadan-havaya atdan Nike-Hercules hpi
fuzeleri geli§tirerek "Paekkam" adll1I verdigi karadan-karaya klsa menzilli
balistik fuzeler haline donu§turme giri!limini kendisine bir tehdit olarak
algIlayan Kuzey Kare, orta ve uzun menzilli baIistik fUze geli:;;tirme surecini
hlzlandlrmlt;>tlr. 15 Guney Kare muhendislik <;:ah:;;masl yapIlarak donu!ltilrulmut;>
k1sa menzilli balistik fuzelerini 1978 yllmda ba!lanyla test etmi!l almasma
ragmen ABD'nin bu ulke uzerindeki basklsl sebebiyle sed uretime ge<;:memi!ltir.
Sovyetler Birligi He i1i!lkilerin zaYIfIadlgl donemlerde Kuzey Kare, bu
ulkenin fuze sistemleri satml!l aldugu MIsIr ile i!lbirligi yaparak ihtiyac;lanm
buradan saglama yoluna gitmi:;;tir. Bununla birlikte Kuzey Kore, C;:in Halk
Curnhuriyeti He olan ili:;;kiIel'inde elde ettigi kazammlan kendi imkanlanyla
geli!ltirerek 198()'Ji yillar bayunca fuze kapasitesini hem <;:e!lit ve sayl olarak, hem
de menziller bakllnmdan geli!ltirmi:;;tir.16 Bu sHl'ec;te baZI faktbrler etkili
olmu!ltur. Ozellikle Guney Kare tapraklannda bulunan ABD tislerini ve
Japanya'y1 vUl'abilecek fuze geli:;;tirme tutkusu en ba!lta saYIlabilir. 0 zaman a
--------~--~-~.~,.-

15

Kore lisanlnda Packkont llbeyaz aylll ya da "kutup aYlsl li anlaul.1na gc1rncktedir. Bkz. David C. Isby,

16

"Weapons and Tactics of the Republic of Korea Army", Jane's Defence Review, No 3, 1982, s. 55-61.
Bu konuda c;;ok detayh bir <;ah~l\1a i<;in bkz. Joseph S. Bermudez, "A History of Ballistic Missile
Development in North Korea", Occasional Paper, No.2, Center for Nonproliferation Studies,
Monterey, California, $ubat 2000.
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kadar fuze teknolojilerinde varnu:;; oldugu a:;;ama il(~ kazanml:;; oldugu prestij
bazl ulkelerin Kuzey Kore'ye yakla:;;masl sonucunu getirmi:;;tir. Irak ile ya:;;adlgl
sava:;; slrasmda bu tilkenin orta menzilli balistik fuzelerine kar~)l onlem almak
isteyen iran'm Kuzey Kore'ye yakla:;;masl ve ozellikle mali destek saglayarak
uzun menzilli fuze geli:;;tirme projelerine katkIda bulunmasl bunlardan en
onemlisi olarak saYllabilir.
Kuzey Kore, 1980'lerin sonundan itibaren menzili 1.000 kilometreyi bulan
No-dong fuze sistemlerini gelh;;tirmi:;;tir. 17 Ortadogu'da Iran, MIslr, Libya ve
Suriye gibi ulkelerin ozellikle maddi destek ve kac;:ak yollardan malzeme
saglayan katkllanyla No-dong'dan daha uzun menzile sahip olan Taep'o-dong
fuzelerini geli:;;tirmeye <;ah:;;ml:;;tlr.lB NPT anla:;;masll1dan <;lkmak istemesine c;:ok
sert tepId gosteren ABD'nin yaptmmlan ve engellemeleri sebebiyle bir sure
askIya aIdlgl balistik fuze programuL, yakm gec;:mi:;;te yeniden hlZlandlrml:;;hr. 19
Kuzey Kore, 31 Agustos 1998 tarihinde menzili 1.380 kilometreyi bulan iki
a:;;amah Taep'o-dong-1 ftizesini "ba:;;an" He denemi:;;tir. Japon Denizini a:;;arak
Japonya'nm Hokkaido adasll1m dogusunda Pasifik Okyanusu'na dii:;;en fuze
artlk Kuzey Kore'nin istedigi takdirde Japonya topraklannda diledigi her
noktaYl ve Cuney Kore'nin a:;;agl klsmmdaki ABD uslerini vurabilecegini
gostermi:;;tir. Kuzey Kore'nin fUze programl artan bir luzla devam etmektedir ve
bazl goru:;;lere gore onumuzdeki be:;; yll ic;:inde menzili 4.000 ila 6.000 kilometre
arasmda olacagl tahmin edilen Taep'o-dong-2 fuzelerini uretmek ic;:in
c;:ah:;;maktadlr. 20
Ote yandan, Kuzey Kore'nin ABD ile 1994 yllmda vardlgl <:=erc;:eve
Anla:;;masl'mn hiikiimlerinin aksine nukleer silah uretme programml
tamamlyla sona erdirmedigine yonelik yeni bilgiler 1990'Iann sonu itibanyla
aC;:lga <;lkmaya ba:;;laml:;;tlr. 1994 krizi oncesine kadar Kuzey Kore'nin nukleer
silah uretme programmm merkezi olan Yongbyon :;;ehrinin kuzeybahsmda
Kumchang-ri mevkinde yer altmda nukleer reakWr ya da plutonyum ayn:;;tIrma
tesisi kurma giri:;;imleri hakkmda yeni bilgiler basma yanslml:;;hr. 21 Kumchangri tesisinin iki ita alb yll araSl bir siirede in:;;asmll1 surebilecegi ifade edilmi:;;tir.22
o.

17

'8
19

Kore lisanmda No-dong "i~gticti" ya da "emek~i" anlamma gdmektedir.
Kore lisanmda Taep'o-dong "top" ya da "batarya" anlamma gelmektedir.
Bu konuda bir degerlendirme i~in bkz. Mustafa Kibaroglu, "Kitle imha Silahlannm YayIlmasl Sorunu
ve Japonya'nm Gtivenligi", Avrasya Dosyasl - Japonya Ozel, Yaz 1999, Cilt 5, Sayt 2, ASAM, Ankara, s.
23-39.
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22

Ba~anh oldugu takdirde, bu ftize sistemleri ile Kuzey Kore'nin Hawaii ve Alaska'YI vurabilecegi

ifade edilmektedir Bu konuda bkz. Joseph S. Bermudez, "North Koreans Test Two-Stage IRBM Over
Japan", Jane's Defence Weekly, 9 Eyltill998, Londra, s. 26.
Bkz. Dana Priest, "US Warns N. Korea on Nuclear Facility", 17Je Washington Post, 26 Agust08 1998, s.
16.
Bkz. David E. Sanger, "North Korea Site An A-Bomb Plant, US Agencies Say", The New York Times,
17 Agustos 1998, 8.1.
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Bu iddialara kar~an Kuzey Kore hukUmeti Kumchang··ri'deki tesisin askeri amac;
ta;nmadlglm ve tamamen sivil amac;larla in;;a edildigini aC;lklaml§tlr. 23
Klizcy Kore'nin Japonya ile ilgili endi§eli yakla§lmlarm temelinde bu
konuyu kendi gizli nUkleer silah ve balistik fUze programull hakh gosterme
c;abasl yatlyor olabilmekle beraber, baZI Japon siyaset ve bilim dUnyasl
mensuplarmm aC;Iklamalanmn da paYI vardlr. Ornegin, 17 Haziran 1994
tarihinde donemin Japonya Ba§bakam Tsutomu Hata, Parlamento'da yaphgl
konu§mada Japonya'nm c;ok geli§mis nukleer gucu ile nUkleer silah Uretme
kapasitesine ve fUze teknolojisine sahip oldugunu vurgulaml§hr. 24

De Facto

Kore

Amerika Birle§ik Devletleri'nin 11 Eyhil 2001 saldmlarma maruz kalmasmdan
sorumlu tuttugu Afganistan ve 1rak'a yonelik giri§tigi askeri harekatlar
sebebiyle tUm ilgisini bu yone sevkettigini farkeden Kuzey Kore lideri Kim
Jong-iI, bir suredir dondurdugu nUkleer sHah geli§tirme programlm yeniden
hayata gec;irmek amaClyIa ortaya C;lkan bu fIrsatI c;ok iyi kullanmak istemi~ ve
bunda onemli olc;ude ba~anh olmu~tur. 1994 Ekim'inde imzalanml§ olan
C;:en;eve Anla§ma hukUmleri uyannca nukleer tesislerinde UAEA gozetimini
kabul eden ve bu c;erc;evede kritik nUkleer tesislerinde belli bolgelere sUrekli
izleme aygltlan yerIe§tirilmesine nza gosteren Kuzey Kore yonetimi,
Afganistan ve ozellikle 1rak krizleri slrasmda tesislerde sUrekli bulunan Ajans
denetc;ilerini ulkeden C;lkartmak ve izleme aygltlanm sokmek karan alml~hr.
Kuzey Kore'nin dikkatli bir zamanlamayla yeniden uygulamaya koydugu
niikleer silah edinme c;abalannm son safhasl plutonyum ayn~hrmaya dayah
nUkleer programmm yamnda, yUksek orand a zenginle~tirilmi~ uranyuma
(HEU) dayah nUkleer silah geli~tirme yoluna gitmesiyle ba~laml~hr. ABD He
vardlgl anla~ma dolaYlslyla plutonyum ayn§hrma tesislerinin sokUlmesine ve
8.000 adet kadar tUketilmi§ yak!t c;ubuklarmm gUvenli bir ~ekilde Ulkeden
C;lkartIlmasma ya da saklanmasma raZl olan Kuzey Kore'nin, zamanla
Pakistan'm katkIlanyla gaz santrifUj teknolojisi edinerek uranyum
zenginle§tirme c;abaSl ic;ine girmi~ oldugu ifade edilmi;;tir.25
ABD'nin New York ve Washington ~ehirlerine 11 EylUl 2001 tarihinde
yap 11 an saldmlann ardmdan uluslararasl arenada sertle~en bir poIitik soylem

?3

24
20

Bkz. "North Korea Denies Building of Secret Nuclear Facility", Reuters, 19 Eyltil199S.
Bkz. "Hata Acknowledged Tokyo Can Produce Nuclear Weapons", Reuters, Kyodo, 17 Haziran 1994.
ABD ile yapllan 1994 tarihli anla~ma geregi Kuzey Kore'nin niikleer tesislerini silah iiretiminde
kullamiamayacak konuma getirmekle giirevlendirilmi~ olan Amerikah uzman Robert Alvarez'in
geli~meler hakkmda detayh anlahml i~in bkz. Robert Alvarez, "North Korea: No Bygones at
Yongbyon", The Bulletin of the Atomic Scientists, Cilt 59, Say14, Temmuz/ Agustos 2003, s. 39-45.
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benimseyen ABD Ba;;kam George W. Bush'un her yll Oeak aymda tUm
ba;;kanlann yaptlgl "ulusa seslenW' konu;;masmda Kuzey Kore'yi ";;er ekseni"
iGinde gostermesi bu tilkeyle ili;;kilerin yeniden gerilmesi sonueunu getirmi;;tir.
Ntikleer sHah yapmakta gerekli tesislerin anla;;ma i1e gozetim altmda olmasl ve
kullarulmaz duruma getirilmesi Gabalarmakar;;m ozellikle balistik ftizeler
ge1i;;tirme programl ve 1998 Yllmdan itibaren ard arda yaphgl (Wrt adet flize
denemesiyle yeniden dikkatleri tizerine Geken, aynea iran ve Pakistan He
ili9kilerini gtiGlendiren Kuzey Kore'ye kar;;1 bir oneeki ABD Ba;;kam Bill Clinton
tarafmdan izlenilen "angajman" politikasmm yerine gelen Ba;;kan Bush'un
"tehdit" politikasl gerilimin hlZla artmasma sebep olmu9tur.
Bu stireGte
2002'de ABD D19i9leri Bakan Yard1mosl James Kelly'nin
Kuzey Kore Dl;;i9leri Bakaru Kang Sok-ju He Pyongyang'da yaptlgl gorti9me
slrasmda bu tilkenin uranyum zenginle;;tirme programlm tespit ettiklerini
aGlklamasl ve bundan vazgeGilmesi gerektigi, aksi takdirde ABD'nin c,::el'Geve
Anla;;ma kapsamu'ldaki ytiktimltiltiklerini yerine getirmeyeeegi ;;eklinde
vel'digi tiltimatom iIi9kilerin kopma noktasma dogru ilel'lemesine sebep
olmu;;tur. ABD'nin sert G1k1;;1 tizerine Kuzey Kore ybnetimi, yeniden plutonyum
tiretme programml eanlandlraeagml ve NPT'den aynlaeaglm Ge;;itli ortamlarda
ve Ge;;itli tonlarda aGlklarTIl;;t1r.
Kuzey Kore, NPT'den aynlmak istemesinin gerekGesi olarak ABD Ba;;kam
George W. Bush'un Oeak 2002 tarihindeki konu;;masmda bu illkeyi ";;er ekseni"
iGinde gbstermesi oldugunu Hade etm];;tir. Bununla birlikte Kuzey Kore
yonetimi lsl'arla "ntikleel' sHah geli;;tirmek gibi bil' niyete sahip olmadlgml" ve
"nilkleel' alandaki bilimsel ve teknolojik bil'ikimin sadeee ban;;Gll amaGlal' it;:in
kullamlaeagml" tUm dtinyaya at;:lldaml;;hl'. Uluslararasl Atom Enel'jisi
Ajansl'mn Kuzey Kore'deki ntikleel' tesislerde sill'ekli olarak bulunan
denetGilerinin tilkeden Glkartllmasl ilzerine, Ajans Yonetim Kurulu 6 Oeak 2003
gilnti yaphgl toplanhda aldlgl karaT He Kuzey Kol'e'den denetGileri tilkeye
yeniden kabul etrc'lesini, aksi takdil'de NPT htiktimlel'ini ih1al eden bir konumda
olacagml Hade etmi;;tir.26
NPT'nin sabit bir sekretaryasl bulunmamaktadll'. Bu sebeple Ant:la~ma
htiktimlerinin ihlali durumunda otornatik i~leyen bil' karar silreci de yoktur.
Aneak, Anla;;ma hilkilmlerinee ban~GIl amat;:h oldugu bildil'ilen tesislerde
askeri amaGh <;ah;;malar yapllmadlgmm dogrulanmasl konusunda UAEA
denetGileri bir slkmtl ile kar~lla;;tlklarmda durumu derhal Ajans'm Ybnetim
Kul'u1u'na l'apol' edel'ek Kurul'un giri~imde bulunmasmm beklel'lel'. Sbz
konusu til ken in nUkleer alandaki gil'i;;imlel'i hakkmda at;:lkhk saglamaya
yonelik olarak Yonetim Kurulu'nun Gabalan da sonuG vermedigi takdirde konu

26

UAEA Yonctim Kurulu Karan, GOV /2003/3
http:// www.lAEA.org/worJdatorn/Press/PJclcasc/2003 / med··advisc_004.shtml.
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Kurul tarafmdan Birle~mi~ Milletler GUvenlik Konseyi'nin dikkatine
sunulabilir.27 Bundan soma 13M GUvenlik Konseyi gerekirse asked gUC;
kullanmaYl da ic;eren bir dizi sec;enegi yiirlirlUge koyarak soruna bir c;oziim
bularak uluslararasl bani? ve istikrarm korunrnasml saglamaya c;ahi?lr.
UAEA Yonetim Kurulu'nun karan kan;>lsmda NPT'de kaldlgl takdirde
htikiimlerini ihlal ettigi gerekc;esiyle 13M Giivenlik Konseyi'ne
konunun goturtilebiJeeegini ve bundan soma tizerindeki baskmm daha da
artaeagnn ongoren Kuzey Kore yonetirni 10 Oeak 2003 tarihinde aldlgl bir karar
He NPT'den c;ekildigini aC;lklarnli?hr.28 NI::>'r hiikiirnlerince karar ac;Ildandlktan
soma tiC;
ic;inde yHriirliige girer. Bu sebeple Kuzey Kare 10 Nisan 2003
tarihinden itibaren NPT d1i?mdadlr ve Antla~ma tarihi boyunea boyle bir karar
alan ilk tilkedir.
Antla~rna

Kuzey Kore'nin Nuldeer

Asked jSiyasi

$ubat 2004 itibanyla Kuzey Kare'nin nHkleer si1ah prog1'arnmda tarn ola1'ak
hangi a~arnada bulundugunu tespit etmek mUrnkiin olarnarnaktadlr. C;tinkii
Atom Ene1'jisi Ajansl'mn deneh;ile1'i Hlkeden C;lka1'tIlrnl~ ve tesislere konulrnu~
olan izlerne aygltlan sokiilrnH~tH1'. Bu konuda farkh kaynakla1'da yazIlan ya da
c;e~itli ortarnla1'da dUe geti1'ilen, aneak tahminJere dayah ve speklilasyona aC;lk
bilgiler bulunmaktadlr.
Kuzey Kore'nin neden boyle bir yola gittigi konusunda c;e~itIi gorii~le1'
o1'taya konulmaKtadlr. BunIa1'dan en aC;lk ola1'ak bilineni Kuzey Kore
yonetiminin son yIllarda ya~anan kriz slrasmda sii1'ekli olarak dile geti1'digi
ABO yonetirninden ternel beklentile1'idir. Kuzey Ko1'e, ABO'nin kendisini
tamrnasml, diplornatik ili~ki kurrnasml ve iki HIke a1'asmda saldlrrnazhk
antla~rnasl irnzalanrnasml istemektedi1'. Buna kar~m ABO ise Kuzey Kore'nin
he1'hangi bir r;;a1't one sii1'rneden once turn nHkleer tesisle1'ini denetlemelere
ac;masml ve nHklee1' silah p1'ogramml ge1'i doniilrneyeeek r;;ekilde kullamlarnaz
dururna geti1'mesini talep etrnektedir. ABO'Ii baZl uzmanla1', Kuzey Ko1'e'nin
ntiklee1' alanda geli~ti1'digi bilinen imkan ve kabiliyetle1'ini dikkatle izlemekle
be1'abe1', abartmarnak ge1'ektigini, Kim Jong-il'in asIl arnacmm askeri olrnaktan
c;ok, kendi dikta 1'ejirnini stirdiirmeyi saglamaya yonelik oldugunu Hade
etrnektedirler. Bu gorli~ sahiple1'i aym zarnanda Kuzey Kore'nin "nliklee1'

----------------27 UAEA Yonctim Kurulu 35 ulkeden olWimaktadlr. Dlkelerin Kurul'a sec;imindc bir c;ok faktiir ral
28

oynamaktadlr. Bunlardan biri de cografi dagllnndlr. Ozelliklc Soguk Savaii yillan boyunca suregelen
ideolojik kariilthk ya da bolgcsel, etnik ortak paydalar gibi sebeplerle sergilenen dayal1l:;;malann
yarathgl sorunlar UAEA bunyesinde onemli bazl kararlann almmasml mumkun kilmarmi/tlr.
Sozu edilen ai/amalar gec;ilip Kuzey Kore'nin durumunun GUvenlik Konseyi'ne intikal etmi:;; oldugu
bir an ic;in dti:;;Unulse bile Konsey'de Daimi Dye stattistine ve dolaYlslyla almacak kararlan veto etme
yetkisine sahip ve Kuzey Kore jle tarihsel dostlugu olan ozellikle C;:in Halk Cumhuriyeti vc Rusya
Federasyonu'nun bulundugunu ut1utmamak gerekir.
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r;;antaj" politikasl izleyerek ABD'den ekonomik alanda baZl imkanlar kopartmak
istedigini de vurgulamaktadlrlar. 29
Karr;;lhkh oarak uzlar;;maz r;;artlarm ortaya konulmasl sonucunda Kore
Yanmadasl'nda ve <;evresinde bir kriz sureci yar;;anmaktadlr. Yanmada
uzerindeki gelir;;me1er sadece Kuzey Kore ve ABD'yi degil, Japonya, Guney
Kore, (in Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi u1kelerin u1usa1
C;;lkarlanm ve guvenliklerini yakmdan ilgilendirmektedir. Gelir;;melerin seyrine
gore konu tum dunyada bir guvenlik ve istikrar sorunu haline donUr;;ebilir.
Bunun1a ilgili 01arak taraflarm tutum ve yaklar;;lmlanmn neler olabilecegi merak
konusudur.
annnUa'tl1n

Tutumu

DUnyamn en gelir;;mir;; ekonomilerinden birine sahip olan ve en gliC;;lLi bilimsel
ve teknolojik alt yaplyl gelir;;tirmir;; Ulkeledn bar;;mda gel en Japonya'nm,
dUnyada artan kitle imha silahlan ve balistik ftizelerin yayllmasl sorunu
karr;;lsmda, ()zellikle Kuzey Kore'nin gelir;;tirdigi askeri imkan ve kabiliyetleri
karr;;lSmda asked alanda bugUne kadar sUrdurdUgu dur;;uk profilli yaklar;;lml bir
kenara blrakarak nukleer silah sahibi bir super guC;; olma yoluna gidecegini
iddia edenlerin saYlsl h1z1a artmaktadlr. Bu biraz abartlh bir degerlendirme
01arak kabul edilebilir. Ancak, bolgesinde olup bitenler kar~)lsmda Japonya
asked gucunu surekli gelir;;ti1'en ve a1'tlk dunyadaki bar;;ka k1'iz bolgele1'ine de
asker gonderen bir ulke konumuna gelmektedi1'. Bu durumdan kaygl
duyanlann ortaya koyduklan endi;,;elerin de onemli oranda hak1111k payl
olmakla beraber Japon silahh kuvvetlerinin bir super gH<; konumunda ulke
olmak ic;;in vazgec;;ilmez unsurlardan olan bazllanna sahip olmadlgl gozardl
edi1memelidir.
SHper guC;; oimak "guC;; yansltmak" ic;;in gerekli imkan ve kabiliyetlere sahip
olmak ile dogru orantIhdlr. Bir bar;;ka deyi§le, Hlkenin ana kara slmrlanndan
yuzlerce hatta binlerce kilometre uzak11ktaki bolgelere askeri aC;;ldan mudahale
edebilmek, yeterli miktarda askeri unsurlan 0 bolgeye aktarabilmek ve
gerektiginde ayla1'ca hatta Ylllarca konumunu muhafaza edebilmek, ani ve
su1'ekli harekat icra edebilmek, cephe ile1'isi ve gerisi He lojistik ikmal
baglantllanm kurabilmek ve koruyabilmek ic;;in c;;ok saYlda geli;,;mis ve sofistike
askeri unsurlara ve insan kaynaklanna sahip olmaYl gerektiri1'. Ancak, gtiC;;
yansltmak ic;;in g'2rekli asked unsurlardan en onemlileri olan uc;;ak gemileri,
nukleer denizalttlar, nHkleer silahlar ve kItalararasl balistik fOzeler Japonya'mn
silah envanterinde mevcut degildir. (tinkH, Japonya-ABD Guvenlik
----,--------,
29

Adlannm aC;lklanmaSl konusunda iznim olmamasl sebebiylc burada a<;lkc;:a isimlerini vcremecligim
uzmanlar tarafmdan, $ubat 2003'te UAEA Gene! Direktoril'ntin daveti ilzerine Ajans
denetlemelerinin nasil geli~tirilmesi gerektigi konulanm gorti~mek ilzere bulundugum Viyana'daki
UAEA Merkezi'nde bu yonde gorti~ler ortaya a<;lkca konulmu~tur.

168

Kuzey Kore'nin Niikleer Silah Program1
Anla~masl'mn temelinde Japonya'nm bu gibi silah envanterine hi<;bir zaman
sahip olmamasl yatmaktadlr. Aksine bir davram~ ABD'nin sert tepkisine ve
belki de Anla~ma'nm sona ermesine sebep olabilir. Aynca, bu gibi devasa sHah
sistemlerini yapmak i<;in gerekli alt yap! ve hatta siyasi irade dahi var olsa bile,
gelecekte bu durumdan olumsuz etkilenecek olan gunumuzdeki super gu<;
konumundaki ulkelerin bilgisi dl~mda tumunu kIsa surede gerc;ekle~tirmek
mumkun gorunmemektedir. Bu sebeple, gorunebilir gelecekte Japonya'mn
boyle bir risk alacagma inarlllmamaktadir. Ote yandan, Japon ekonomisi her
turhi giiC;lu yapIlanmasma ragmen 1998 global ekonomik krizinden olumsuz
etkilenmi~tir. Bu da gostermektedir ki, Bat! dunyasl i<;indeki konumunu
derinden sarsacak siyasi ve askeri giri~imlerde bulundugu takdirde Japonya
c;ok ciddi bir ylklm ya~ayabi1ir. Japon halkl ve yoneticilerinin buyuk klsmmm
en azmdan bu oiasl geli~meleri ongorebildiklerine inamlmaktadlr. 3o

Cuney Kore'nin Tutumu
Bir millet olmalarma kar~m Kore halkl uzun yIllardir iki devlet olarak
durumdadlr. Guney'deki yonetim kendi i<;inde de Kuzey Kore'ye
kar~1 nasIl bir politika izlenmesi gerektigi konusunda kendi ic;inde ikiye
boltinmu~tur. Muhafazakarlar ve Liberaller olarak adlandmlan bu gruplar
arasmda Amerika ile ilgili duygular da birbirine taban tabana ZIt konumdadir.
Amerikan kar~lthgmm hakim oldugu liberal <;evrelerde aym zamanda Kuzey
Kore'ye kar~l olumlu yakla~Ilmakta, hatta nukleer programmdan rahatslzhk
duyulmamaktadlr. 31 Bu grup, "nasll olsa bir gun iki Kore bir1e~ince Kuzey'in
geli~tirmi~ oldugu nukleer sHah kapasitesine sahip olacaglz" du~uncesiyle
Guney Kore yonetiminin ABD politikalannm izinden giderek Kuzey'e baskl
yapmasml sert bir ~ekilde ele~tirmektedir.32
boltinmu~

Guney Kore yonetimi Kuzey'in gerek nukleer ba~hklar uretme yetenegini
kazanmaslm, gerekse topraklan uzerinde her noktaYl vurabilecek balistik
fuzelere sahip olmaslm endi~eyle takip etmektedir. Bir1e~me yoluyla Guney'in
de nukleer sHah sahibi olmak istedigi yolundaki iddialara Guney KoreH
uzmanlar boyle bir geli~menin yaratacagl "domino" etkisinden ve bunun
bolgeyi daha da istikrarslzla~tIracagmdan ve eger bu iddialar ciddiye ahmrsa
iki devletin bir1e~mesi olaslhgmm tumuyle ortadan kalkacagmdan soz ederek
kar~lhk vermektedirler. Kuzey Kore'deki diktator1uk rejiminin nukleer silah

,0

1

2

Bkz. Kibaroglu, "Kitle Imha Silahlarmm YaYllmasl Sorunu ve Japonya'nm GUvenligi", s. 38.
GUney Kore'de muhafazakarlar daha fazla ABD yanhsldlrlar ve Kuzey Kare ile birle§meye kar§l
gorU§lere sahiptirler. Liberaller ise Kuzey ile birle§meyi savunmaktadlrlar ve bunun onUnde engel
olarak gordukleri ABD'ye yonelik olarak olumsuz gorU§lere sahiptirler.
Bu giirU§, T.e. DI~i§leri Bakanhgl Stratejik Ara~hrmalar Merkczi'ndc (SAM) yapllan bir toplanh
sll'asmda GUney Kore Dl~i§leri ve Ticaret Bakanhgl bUnyesinde kurulu institute a/Foreign Affairs and
National SecuritIj (IFANS) Ba§kam Prof. Lee Dong-hwi tarafmdan ifade edilmi~tir. 30 Ocak 2004,
Ankara.
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program1l1dan gUe; aldlgma inanan uzmanlar, ABD'nin basklSl sonueu rcjim
Ylklhrsa bunun sonucunda daha ba;;ka ciddi sorunlann ortaya e;lkacagl
endi;;esiyle Giiney Kore yonctiminin Kuzey Kore He ABD arasmda ortak
noktalan bulmaya yonelik e;aba harcadlgml belirtmektedirler.33 13u amae;la,
Kuzcy'in nukleer
denetime ae;maSl ve niikleer silah p1'og1'ammt geri
donUlmez ;;ekilde imha etmesi yanmda ABD'nin de Kuzey'in gUvenlik
kaygdanna eevap ve1'eeek bi1' tutumie;inde OlmaS1l11 sagla1l1aya e;ah;;maktadl1'.
Halk

Tuf;umu

Ko1'e
GUney ve Kuzey 01a1'ak
bolUnmesi
Halk Cumhuriyeti, oneeki boltimlerde de
ba;;1l1dan itibaren mUdahil olan
anlatlldlgl Uzere, uzun pIlar boyunca Kuzey Kore'nin hem niikleer sHah
geli;;tirme e;abalanna hem de balistik fiizeler iiretmesine c,~ok yonlti ve kapsamh
katkIlarda bulumnu~tur. Yakm zamana kadar kriz ortamlannda siyasi aglrhgml
Kuzey Kore'den yana koymu;; olan C:in'in tutumunda son Ylllarda kayda deger
degi;;imler gozlemlemnektedir. Kuzey Kore'nin niikleer sHah program1l11 sona
erdirmesini isteyen ve bu yonde telkinIerini arttlran C:in'in bu ;;ekildeki tutum
degi~ikliginin sebeplerini anlamak zor degildir.
Afganistan'mn 11 EylUJ 2001 saldmlanm gere;elde;;tiren EI Kaide orgtitU iIe
baglantlh oldugu iddiaslyla bu lilkeye yonelik sava~ sebebiyle Orta Asya'ya
kadar gel en ABD'nin, bir de Kuzey Kore'nin nlikleer sHah geli;;tirmesi sebebiyle
Pasifik bolgesindeki askeri varlIgml takviye etmesi yoluyla kendisini
e;evrelemesini arzu etmemektedir. Krizin geni~lemesi ve tJrmanmaSl C:in'in bu
yondeki kaygdanm arthracak bir geli;;me olarak degerlendirilmektedir. Bundan
ba~ka, Kuzey Kore yonetiminin teror gruplarma niikleer ve diger kitle imha
sHahlan ya da bu silahlann yaplmmda kullamlan maddeleri, malzemeleri ve
bilgileri saglamaslndan da ciddi olarak endi~e etmektedir. C:in ozellikle Uygur
(Sinean) bolgesindeki etnik yapmm zaman i<;inde bu silahlara ya da maddelere
sahip olabilmesi olaslhgmdan e;ekinmektedir.
C:in'deki tutum degi;;ikliginin ardmda gUvenlik kay gIL an yamnda, siyasi ve
ekonomik sebepler de bulunmaktadlr. C:in'in yeni Devlet Ba;;kam'mn daha gene;
ku~aktan ve reformcu kanattan oimasl ve diinyaYl daha farkh algllamasl
sebebiyle, gec;mi~ dc)nemlerden miras kalan Kuzey Kore gibi Ulkelerle
ili;;kilerde yeni konjonktiirel fakWrler dikkate almmaktadlr. Ekonomik ae;ldan
miithi~ bir performans sergileyen C:in Halk Cumhuriyeti'nin topraklan
iizerinde bc)lgeler arasmdaki geli~mi~lik farkhhklanm kapatmak ie;in giri~tigj
c;abalarda silahlanmadan e;ok ekonomik hedeflere kaynak ayml1a istedigi aglr
basmaktadlr. Diinya Tiearet brgUtli'ne dahil olmak suretiyle ekonomisini daha
---------,-----33

Bu goril;;lerSAM'daki toplantJda IFANS'tan Dr. Kim Tae-hyo ve Prof. Lee Dong-hwi tarafmdan Hade
edilmi§tir. 30 Ocak 2004, Ankara.
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guc;lendirmek ve ABD He olan ticaretini arthrmak isteyen <;in, Kuzey Kore He
ili9kilerinde belli bir sogumanm gerekli olduguna karar vermi.;;tir.
Btitiin bu boyutlanyla <;in a<;lsmdan degerlendirildigindc, Kuzey Kore'deki
dikta rejiminin ne nukleer sHah geli9tirmesi ve tehdidin boyutlanm artbrmasl,
ne de ABUnin baskIsl He ylklhp BatI diinyasl ile arasmdaki "tampon" bolgenin
ortadan kalkmasl tercih edilecek bir durum olmaktadlr. Bu sebeple, <;in de
Gtiney Kore gibi "denge" politikasl izleyerek, Kuzey Kore He ABD'yi aym masa
etrafmda sorunlanm c;ozmek iizere bir araya getirmeyi ve "kolaylaf;>tmCl" bir rol
oynamaYl tercih etmektedir.

l'utumu
Soguk Savaf;> doneminde Kuzey Kore'nin en onemli mLiHefiki konumunda olan
Sovyetler Birligi'nin resmi mirasC;lsl olan Rusya Federasyonu Kuzey Kore'nin
ntikleer programl konusunda yukanda sayllan Ulkelerle karf;>Jlaf;>tmldlgmda
konuya en az mtidahil olan tilkelerden oldugu gortilmektedir. ABD He
arasmdaki gtiven bunal11mm af;>tlgl 2000'li Yillann baE;n itibanyla Rusya bu
ulkenin snurlannm hemen ()tesinde olmasmdan <;in Halk Cumhuriyeti kadar
biiytik endif;>e duymamaktadlr. DolaylSlyla konuya bu yonden
yaklaf;>mamaktadlr. Ancak, <;in He odak kayglsl, Kuzey Kore'nin kitle imha
silahlan kapasitesinin sorumsuz eUere gec;mesi ve Rusya Federasyonu'na karf;>l
baglmslzhk miicadelesi veren gruplara aktanlmaSl ve eylemlerinde
kulJamlmasldlr. Bu sebeple Rusya, ttim kitle imha silahlanmn yayllmasml
onlerneye yonelik rejimlerin guc;lendirilmesini amac; edinmektedir. Bu yonde
atlJacak adImlann ba9mda Kuzey Kore'nin NPT'ye geri donmesi gelmektedir ve
Rusya da bunu ()nermektedir.
Gerek <;in Halk Cumhuriyeti, gerekse GUney Kore ya da Japonya, her tiC;
Ulke de enerji kaynaklan bakllnmdan c;ok biiyiik oranda dI 9a baglmhdlrlar.
Ortadogu bolgesindeki istikrarslzhk ve teror faaliyetleri, her tiC; tilkenin de
enerji arzl baklmmdan altematif kaynaklara y()nelmek istegini ortaya
C;lkartmlf;>hr. Bu noktada, zengin enerji kaynaklanm paraya <;:evirmek isteyen
Rusya He Japonya, <;in ve Gtiney Kore'nin C;lkarlan c;aklf;>maktadlr. Tiim
taraflann lehine olacak bir c;oztim ozelde Kore Yanmadasl, genelde ise
Kuzeydogu Asya bolgesinde bani;> ve istikrann hakim olmaslyla miimkun
olabilecektir. Bu amac;la, Wm taraflar, bir klvIlclmla patlayabilecek af;>amalara
kolayca gelebilen Kuzey Kore'nin ntikleer sHah programmm yaratttgl sorunlan
c;ozmek istemektedirIer. Once <;in, Kuzey Kore ve ABD arasmda ytiriittilen
"ti<;lii" gortif;>meler, Japonya, Guney Kore ve Rusya Federasyonu'nun da
katlhmlyla "alhhl' olarak devam ettirilmek istenmekte ve yukanda vurgulanan
hedeflere vanlmasl iimit edilmektedir.
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Kitle imha silahlanmn yayllmasl sorunu kan;llsmda en etkin mucadelenin
yayllma kan;ntl ulkelerin guc;lerini birlef?tirmesi oldugu gorulmektedir. Yayllma
karf?lsmda tilkelerin bireysel mucadeleleri baf?an getirmeyecegi gibi
spekulasyonlara a<;lk bir durum yarahr. Bu sebeple, son bir ka<; yll i<;inde
yayllma karf?lh rejimlerin gu<;lu kIlmmaSI yonunde atIlmlf? <;ok ciddi adlmlar
ortada iken ve bir miktar sonuc; da almmakta iken Kuzey Kore'nin ortaya
koydugu tehdit karf?lSmda Japonya'nm nukleer sHah tiretmek yonunde bir
girif?imi, yaYllma karf?lh uluslararasl rejimin <;okmesine sebep olabilir. Rejimin
guc;lendirilebileceginden umudu kesen Japonya gibi bilimsel ve teknolojik
yonden c;ok gelif?mif? diger devletler, ornegin Almanya, Kanada, isvic;re gibi
ulkeler de benzer bir yol izlemeye karar verebilirler. Bunun sonucu tUm
dunyada kaos yaf?anabilir. DolaYlslyla Kore Yanmadasl'ndaki gelif?meler
kan;>lsmda Japonya ve Cuney Kore gibi ulkeler adeta dunyamn guvenlik subabl
durumundadular
ve bu konumlanm rnuhafaza etmeleri uluslararasl istikrar ve
~
banf? aC;lsmdan son derece onemlidir.
ABD'ye karf?l girif?ilen 11 Eylul saldmlannm aC;lkc;a gCisterdigi gibi devletlere
karf?l tehditler artIk sadece diger devletlerden ve belirli bir cografyadan degil,
"devlet-du;,l aktOrler"den gelmektedir. Kim olduklan, nerede olduklan, imkan
ve kabiliyetlerinin neler oldugu bilinmeyen ve tUm dunya uzerinde
orgtitlenrnif? olduklan anlaf?llan bu unsurlara karf?l nlikleer silahlar ya da hava
savunrna sistemleri hi<; bir korurna saglayarnaz. Bu gibi teror gruplanyla
rnucadele etmenin en etkin yolu istihbarat toplama imkan ve kabiliyetlerini
gelif?tirmekten ge<;er. Bu alanda uluslararasl if?birligi son derece onemlidir.
Ancak, if?birliginin en zor saglandlgl alan ise istihbarattIr demek pek yanhf?
olmayacaktlr. Bu noktada kan;nhkh guvenin gelif?tirilmesi ve bu amac;la
uluslararasl olaylar karf?lSmda devletler olarak ortak tutmn belirlenmesi buy uk
onem kazanrnaktadlr.34
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