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Atom çekirdeðinin fizyon, füzyon ya da her
ikisinin karýþmasýyla oluþan bir kimyasal
reaksiyon ile enerji açýða çýkmasý sonunda
oluþan patlamayý yaratan her türlü silaha
genelde nükleer silah adý verilir. Nükleer
reaksiyon sonucunda enerji ortaya çýkartan
silahlar için farklý isimler kullanýlmaktadýr;
atom bombasý, hidrojen bombasý, nükleer
silah, fizyon bombasý, füzyon bombasý,
termonükleer silah gibi... Bu tür silahlar ilk
olarak "atom bombasý" olarak adlandýrýlmýþtýr.
Nükleer silahlar, yok edici etkilerini saðlayan
nükleer reaksiyonlara ve tasarýmlarýndaki
ayrýntýlara göre çeþitli biçimlerde
gruplandýrýlabilirler. Fizyon ve füzyon
silahlarýnýn genel özelliði atom çekirdeðinin
transformasyonu sonucu etrafa enerji
yaymalarýdýr. Bu açýdan bütün bu tip patlayýcý
araçlar için en uygun genel terim "nükleer
silah"týr. Füzyon silahlarý oluþan nükleer
reaksiyonun temel bileþeni hidrojen izotopu
olduðundan "hidrojen bombasý" olarak
adlandýrýlýr. Aslýnda, ilk füzyon bombasý
üretiminde deteryum (hidrojen-2) tek füzyon
kaynaðýdýr. Füzyon silahlarý, reaksiyon
oluþmasý için yüksek ýsýya gereksinim
duyduðundan "termonükleer silah" olarak da
adlandýrýlmýþtýr. 

1930'lardan baþlayýp 2. Dünya Savaþý
yýllarýnda hýzlanan atom bombasý yapma
çalýþmalarý, 1945 yýlýnýn Aðustos ayý baþlarýnda
ABD'nin ilk atom bombasýný yapmayý
baþararak Japonya'nýn Hiroþima kentinde
kullanmasýyla sonuçlanmýþ, 60 kg Uranyum-
235 içeren ve "Little Boy" ismi verilen bu
bombanýn patlamasý sonucunda 140,000

insan yaþamýný yitirmiþtir. Radyasyon
yayýlýmýnýn uzun süreli etkileri ile de bu sayý
300,000'e ulaþmýþtýr. "Fat Man" isimli ikinci
bomba içinse Kokura þehri hedef seçilmiþ
ancak zayýf görüþ koþullarýndan dolayý
Nagazaki kentine atýlmýþtýr. Patlama 22 kiloton
TNT gücüne eþit 8 kg plütonyum-239
kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. Sovyetler de
yaptýklarý çalýþmalar sonucunda 1949 yýlýnda
ilk nükleer denemeyi gerçekleþtirmiþlerdir.
1952 yýlýnda ABD tarafýndan "Little Boy"dan
700 kat daha güçlü Hidrojen Bombasý
üretilmiþtir. Sovyetler hidrojen bombasýný
1953 yýlýnda, Ýngilizler ise 1957 yýlýnda
üretebilmiþlerdir. Nötron bombasý 1977 yýlýnda
yine ABD tarafýndan üretilmiþtir. Günümüzde
ise ABD, Rusya, Ýngiltere, Fransa, Çin Halk
Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan, Brezilya,
Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ýsrail,
Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya nükleer
güce sahip devletlerdir.

Stratejik bombardýman uçaðý ile atýlacak
olan nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarýn
nispi etkilerini bir Birleþmiþ Milletler çalýþmasý
aþaðýdaki gibi deðerlendirmiþtir:

* Bir megatonluk bir nükleer bomba 300
km²’lik bir alan içinde korunmasýz halkýn
yüzde doksanýný öldürebilir.

* 15 tonluk bir kimyasal silah 60 km²’lik bir
alandaki halkýn yüzde ellisini öldürebilir.

* 10 tonluk bir biyolojik silah 100.000
km²’lik bir alandaki halkýn yüzde yirmi beþini
öldürür ve yüzde ellisini hastalandýrýr.

Bu etkiler, kimyasal ve biyolojik silahlarýn
geniþ bir yüzeye yayýlabildiði ve toprak
düzeyine ulaþtýðý durumlarda gerçekleþebilir.
Nükleer silahlarýn istenilen etkileri ise yer
düzeyinde ya da arzu edilen yükseklikte
patlatýlmasý ile saðlanabilir.

Ýkinci Dünya Savaþý'nda kullanýlan bir atom
bombasýný elde etmek için belirli bir çekirdek
içinde baðlý enerjiyi açýða çýkartan nükleer
fizyon prosesi kullanýlýr. Çekirdek içinde
hapsedilmiþ enerjinin açýða çýkmasý çok hýzlý,
miktarý çok büyük olduðundan, etkisi çok
büyüktür.
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Fizyon ve füzyon bombalarý sýnýflamasý popüler olsa
da silah tasarýmlarýndaki çeþitlilik bu basit sýnýflamadan
çok daha karmaþýktýr:
1- Saf Fizyon Silahlarý
2- Bileþik Fizyon/Füzyon Silahlarý

a- Artýrýlmýþ Fizyon Silahlarý (Boosted Fission Weapon)
b- Aþamalandýrýlmýþ Radyasyon Ýçeren Silahlar (Staged

Radiation Implosion Weapon)
c- Alarm Saati Dizayný ( Alarm Clock Design)
d- Nötron Bombasý (Neutron Bombs)

3- Kobalt Bombasý (Cobalt Bombs)
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Fizyon silahlarýnda kullanýlan ana maddeler
U-235 ve Pu-239'dur. Bu maddeler, düþük bir
enerji ile olsa bile bir nötron tarafýndan
vurulduðunda kabaca iki ayrý kütleye
ayrýlabilen fizyon ile enerji açýða çýkartýrlar.
Her iki maddenin yeterli büyüklükteki
kütlesinin birleþtirilmesi, ilk fizyon
reaksiyonunun baþlamasý ile kendiliðinden
oluþan zincirleme bir reaksiyon ile sonlanýr.

Fizyon silahý dýþýndaki tüm nükleer silahlar
zarar verici etkilerini saðlamak için füzyon
reaksiyonunu kullanýr. Füzyon silahýnýn ilk
uygulamalarýndan olan artýrýlmýþ fizyon
silahýnda birkaç gram ditiryum/tirityum gaz
karýþýmý kullanýlmýþtýr. Aþamalandýrýlmýþ
radyasyon içeren silahlarda ise hidrojen ve
lityum gibi hafif element izotoplarý
kullanýlmýþtýr. Nötron bombalarý füzyon
yangýný sonucu oluþan nötron yangýnýnýn
silahýn içinde absorbe edilmeyip serbest
býrakýlmasý düþüncesine dayanýr. Yok edici
mekanizmanýn temel prensibi yüksek enerjili
nötronlarýn yoðun yanmasýdýr. Nötronlar diðer
radyasyon türlerinden daha fazla zarar
vericidirler, gama ýþýnlarýna dayanýklý kimi
zýrhlar nötronun etkisine açýktýr.

Nükleer silahlarýn tahrip edici özelliklerini
özellikle blast ve termal radyasyon gibi ani
etkileri ve radyoaktif serpinti, nötron, iyonize
radyasyon gibi gecikmiþ etkileri belirler.
Nükleer silahlarýn potansiyel konvansiyonel
silahlara benzer biçimde tahrip edici etkileri
vardýr, ancak; en önemli temel özellikleri
kendilerine özgü BLAST ya da ÞOK etkilerine
sahip olmalarýdýr. Ancak, nükleer silahlar, en
güçlü konvansiyonel silahtan binlerce ve hatta
milyonlarca defa daha güçlüdür. Buna ek
olarak nükleer silahlarda termal radyasyon
denilen ve konvansiyonel silahta ortaya çýkan
ýsý ve ýþýðýn binlerce katýný içeren bir radyasyon
yayýmlanýr. Bu ýsý oldukça uzak mesafelerden
yangýnlara neden olabilir ve deride yanýklar
oluþturabilir. Nükleer patlamalar sýrasýnda
gözle görülemeyen, yüksek nüfuz etme
kabiliyetine sahip ani radyasyon ve patlama
sonrasý yayýlan (artýk radyasyon) radyoaktif
etkiler de görülebilir.

Patlama yüksekliði ve gücüne baðlý olarak,
nükleer silahlar geniþ arazileri kirletir, ciddi
hasar oluþturur ve yýkýma neden olabilir.
Psikolojik etkisi çok büyüktür. Uzun süreli
kirlilik çok büyük oranda dekontaminasyon
teçhizatý ve personele gereksinim gösterir. Bir

nükleer patlama blast, ýsý dalgasý, nötronlar, X
ve gama ýþýnlarý, radyasyon, elektromanyetik
dalga ve üst atmosferde iyonizasyonu içeren
kesin bir çevre yaratýr. Nükleer silahýn patladýðý
çevreye baðlý olarak blast etkisi kendisini
toprak þoku, su þoku, krater, büyük miktarda
toz bulutu ve radyoaktif serpinti olarak
gösterir. 

Nükleer patlamanýn oluþturduðu enerji üç
temel form halinde ortaya çýkar; blast, termal
radyasyon ve nükleer radyasyondur. Enerjinin
bu üç formda daðýlýmý silahýn gücüne, patlama
noktasýna ve çevrenin özelliklerine baðlýdýr.
Blast, ýsý ve nükleer radyasyonun nispi etkileri
silahýn patlama noktasýna göre tayin edilebilir.
Nükleer patlamalar genel olarak; havada
infilak, yüzeyde infilak, yüzey altýnda infilak ve
yüksek irtifada infilak olarak sýnýflandýrýlýr.
Nükleer silahlarýn ana potansiyel hedefleri
aþaðýda belirtildiði gibidir;

* Stratejik askeri hedefler,
* Kritik politik ve askeri komuta, kontrol,

irtibat ve istihbarat merkezleri,.
* Büyük kýta ve zýrhlý birlik topluluklarý,

Lojistik merkezler,
* Hava üsleri ve limanlar,
* Kritik altyapý tesisleri-akaryakýt ve enerji

merkezleri,
* Su ve su elde etme, arýtma tesisleri,
* Büyük nüfus yoðunluðunun bulunduðu

merkezler (halký daðýlmaya zorlamak, terör
yaratmak ve ülkenin ekonomik ve politik
altyapýsýný tahrip amacýyla hedef olarak
seçilebilirler).

Nükleer silahlarýn geliþimi ile birlikte bu
silahlarýn üretimi ve kullanýmýný kýsýtlayýcý çeþitli
uluslararasý anlaþmalar yapýlmýþtýr;
1925 tarihli CENOVA Protokolü.
1960 Limited Test Ban Treaty (ABD. USSR, UK). Bu
antlaþmayý Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin
dýþýnda 116 ülke imzalamýþtýr.
1968 Nükleer Non-Proliferation Treaty (NPT). (ABD,
USSR, UK ve nükleer güce sahip olmayan 133 ülke
tarafýndan imzalanmýþtýr).
1972 Strategical Weapons Reduction Treaty-1.
1979 Strategical Weapons Reduction Treaty-2.
1987 Ýntermediate-Range Nuclear Forces Treaty
(ABD, USSR).
1987 Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi (MTCR-
Missle Technology Control Regime).
1991 Strategical Weapons Treaty (START-I).
1993 Strategical Weapons Treaty(START-II).
1996 Comprehensive Test Ban Treaty (ABD, Rusya,
Ýngiltere ve 90 nükleer güce sahip olmayan ülke
arasýnda imzalanmýþ, Hindistan imzalamayý
reddetmiþtir).
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