Kimyasal
Kimyasal silahlar, ‘Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’ taraf›ndan; ‘kimyasal etkisiyle yaﬂam süreçlerini, insan veya hayvanlarda ölüm veya
geçici halsizli¤e yol açacak ﬂekilde etkileyen herhangi bir
madde’ olarak tan›mlan›r.
Bu tan›ma, sözkonusu
maddelere iliﬂkin olarak
tasar›mlanm›ﬂ mermiler,
taﬂ›t veya ekipman da dahildir. Hedefe ulaﬂt›rma;
gaz, aerosol, s›v› olmak
üzere çeﬂitli hallerde ve
de¤iﬂik formlarda yap›l›r.
Kimyasal cephane, ilgili
kimyasal ajan›n hedefe ulaﬂabilmesi için bir taﬂ›y›c› olarak tasarlanm›ﬂ olup, mevcut silah sistemleriyle uyumludur. Dolay›s›yla; uzun menzilli toplar, rampalar
veya namlulardan ateﬂlenen roketler,
yer füzeleri, hava bombalar›, püskürtücü tanklar, may›nlar ve el bombalar› ﬂeklinde kullan›labilirler.
Teoride, zehirli olan herhangi bir
kimyasal madde kimyasal silah olarak
kullan›labilir. Fakat bilinen binlerce
zehirli madde bulunmas›na ra¤men,

sadece birkaç› kimyasal savaﬂ için uygun görülüyor. 20. Yüzy›l boyunca
yaklaﬂ›k 70 farkl› kimyasal bu amaçla
kullan›lm›ﬂ veya stoklanm›ﬂ. Fakat
bugün bunlardan sadece birkaç› ilgi
çekiyor. Çünkü ‘iyi’ bir kimyasal si-

lah maddesinin; sadece çok zehirli de¤il, ayn› zamanda üzerinde çal›ﬂ›lmas›n› imkans›z k›lmayacak kadar,
‘uygun düzeyde çok zehirli’ olmas› isteniyor. Ayr›ca, biyolojik etkilerini gerçekleﬂtirebilmesi aç›s›ndan, taﬂ›ma ve
da¤›tma iﬂlemi s›ras›nda
bozunmayacak kadar kararl›; bozunmaks›z›n ve
kab›n› aﬂ›nd›rmaks›z›n
uzun sürelerle depolanabilir; kullan›m› s›ras›nda
etkisini kaybetmemesi aç›s›ndan, havadaki suya ve
oksijene, patlay›c›yla da¤›t›ld›¤› takdirde oluﬂacak ›s›ya karﬂ› dayan›kl› olmas› gerekiyor. Kararl›l›klar› ve reaksiyona girme kolayl›klar› de¤iﬂkendir.
Kimyasal silahlar genellikle gaz
olarak bilinmelerine karﬂ›n, fiziksel
olarak normalde ço¤u, kat› veya s›v›
halindedirler. Kat› veya s›v› halde
olanlar, havaya aerosoller içinde sal›n›r ve bu parçac›klar vücuda, t›pk› bir
gaz gibi, solunum organlar› kanal›yla
al›n›r. Genelde buhar bas›nçlar›, yüksekten düﬂü¤e kadar geniﬂ bir aral›k-

Kimyasal Silah›n Tarihi
.

Kimyasal silahlar asl›nda, Antik ve Orta Ça¤’lardan beri kullan›ld›. Bilinen ilk örnekleri zehirli oklard›. Tüfe¤in icad›ndan sonra ‘mertlik’ bozulmuﬂ,
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oklar›n ucundaki zehir mermilere konmuﬂtu. 1675
y›l›nda Fransa ile Almanya aras›nda Strassbourg’da
imzalanan ve bu mermilerin kullan›lmamas›n› öngö-

ren antlaﬂma, kimyasal silahlar› s›n›rlayan ilk uluslararas› antlaﬂma oldu. Bundan sonraki iki as›r içinde, kimyasal silahlar›n büyük ölçekte geliﬂtirilmesi
imkan› do¤muﬂtu. 1874 y›l›nda Brüksel’de Savaﬂ
Hukuku ve Kurallar› Konvansiyonu benimsendi. Bu
antlaﬂma, zehiri ve zehirli silahlar› yasaklam›ﬂt›. Keza, 1899 y›l›nda Lahey’de düzenlenen bir bar›ﬂ konferans›, zehirli gaz yüklü mermileri yasaklayan bir
antlaﬂmayla sonuçland›.
Modern kimyasal silahlar›n kullan›m› I. Dünya
Savaﬂ›’nda baﬂlad›. ‹lk kullan›lan kimyasal, 22 Nisan 1915 tarihinde Belçika’n›n Ypres kenti yak›nlar›nda, Almanlar taraf›ndan müttefik askerlerine do¤ru esen rüzgara karﬂ›, 6 bin bas›nçl› kab›n aç›lmas›yla birlikte sal›nan 160 tonluk klor gaz›yd›. Büyük
bir bulut halinde müttefik hatlar›na ulaﬂan gaz; askerlerin göz, burun ve g›rtlaklar›nda yanman›n yan›nda, akci¤erlerinde sar›ms› bir s›v›n›n birikmesiyle
5000’inin ölümüne yol açt›. ‹ki gün sonra tekrarlanan bir di¤er sald›r›da bir o kadar daha asker ölür-

silahlar
ta yer al›r. Buhar yo¤unluklar›ysa,
havadan az daha hafiften, çok daha
a¤›ra kadar de¤iﬂir. Kokusu hiç olmayabilece¤i gibi, çok keskin de olabilir.
Suda çözünür veya çözünmez olabilirler.
Uçuculuklar›na göreyse, dayan›kl›
veya dayan›ks›z olarak iki s›n›fa ayr›l›rlar. Dayan›kl› olanlar daha yüksek
kaynama noktas›na ve düﬂük uçuculu¤a, dayan›ks›z olanlarsa, düﬂük kaynama noktas› ve yüksek buhar bas›nc›na sahiptir. Dayan›kl› olanlar; bir
temas tehlikesi oluﬂturacak ﬂekilde
kalarak veya solunum tehlikesi oluﬂturan buharlar›n› yavaﬂ yavaﬂ salarak,
tehditlerini at›lmalar›ndan sonra
uzun bir süre devam ettirirler. Dayan›ks›z olanlarsa havadan, parçac›k veya s›v› aerosoller ﬂeklinde veya gaz
olarak b›rak›l›rlar. Sal›nmalar›ndan
sonra h›zla da¤›l›r, ani ve k›sa süreli
bir tehdit oluﬂtururlar. Asl›nda, dayan›ks›z ajanlar da, içlerinde polimerler
çözündürülüp daha az ak›ﬂkan hale
getirilerek, dayan›kl› hale getirilebilir.
Bu yo¤unlaﬂt›rma iﬂlemi sonunda,
ajan›n kal›c›l›¤› yan›nda yap›ﬂkanl›¤›
da artar.

E¤er dayan›kl› bir kimyasal silah
maddesi kullan›lacak ve yüksek bir
konumdan at›lacaksa, kapsama alan›n›n geniﬂ tutulabilmesi aç›s›ndan, aerosol damlac›klar›n›n hedef alan›na
düﬂebilmesi için yeterince büyük olmalar› gerekir. Bu, içinde polistiren
veya kauçuk ürünleri gibi polimerle-

rin çözünmesi suretiyle, ilgili maddeyi
daha az ak›c› veya kal›n hale getirmekle baﬂar›labilir. Sonuçta, kimyasal›n dayan›kl›l›¤› ve yap›ﬂma yetene¤i
art›r›lm›ﬂ, olas› temizleme çabalar›
zorlaﬂt›r›lm›ﬂ olur.
Kimyasal bir silah›n etkinli¤i; ‘ajan›n, en az miktar›yla en fazla zayiata

ken, toplam olarak 15,000 asker de yaraland›.
1915 sonlar›na do¤ru, klor gaz›ndan 10 kez daha
öldürücü olan fosgen gaz› kullan›ld›. Bu s›rada kimyasal silahlar›n geliﬂtirilmesi ve üretiminde öncü çal›ﬂmalar yürütmeke olan Almanya, Temmuz
1917’de hardal gaz›n› ilk kullanan taraf oldu. Savaﬂ›n bitimine yak›n, Alman ve ‹ngiliz kuvvetleri karﬂ›l›kl› olarak klor, hardal ve fosgen gazlar› kullan›yor;
kimyasal silah›n yönü, rüzgar›nkiyle birlikte aniden
de¤iﬂebildi¤inden, her iki tarafta da kay›plara yol
aç›yordu.. Savaﬂ boyunca toplam olarak 113,000
ton kimyasal kullan›ld› ve 92,000 asker öldürülürken, 1.3 milyonu yaraland›.
I. Dünya Savaﬂ›’nda yaﬂanan kimyasal savaﬂ dehﬂeti tüm dünya ülkelerinde, savaﬂta zehirli veya kimyasal silahlar›n kullan›lmas›na son verme kararl›l›¤›n› uyand›rm›ﬂt›. Bu duyarl›l›k 1925 y›l›nda Milletler
Cemiyeti taraf›ndan Cenevre’de, ‘bo¤ucu, zehirli veya di¤er gazlar›n kullan›m›n› ve bakteriyolojik savaﬂ
yöntemlerini yasaklayan protokol’un imzalanmas›na
yol açt›. Protokol kimyasal silahlar›n savaﬂta kullan›m›n› yasaklamakla birlikte, geliﬂtirilmeleri, üretilmeleri veya stoklanmalar›na k›s›tlama getirmiyordu.

Ayr›ca; ‘di¤er gaz’ tan›m›n› aç›k b›rakm›ﬂ oldu¤u
için, büyük boﬂluklar içeriyor ve bu tür kimyasal silahlar›n kullan›lmas› halinde, kullanan ülkelere karﬂ› hiçbir yapt›r›m öngörmüyordu. Pek çok ülke bu
protokolu, kendilerinin veya müttefiklerinin kimyasal silahlarla sald›r›ya u¤ramas› halinde kendilerinin
de ayn› ﬂekilde karﬂ›l›k verme haklar›n› sakl› tutan
çekingelerle imzalad›. Baz›lar›, anlaﬂmay› imzalamam›ﬂ olan ülkelere karﬂ› kullanma hakk›n› da sakl›
tuttu. ‹mzac› ülke say›s› 38’le s›n›rl› kald›.
II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda sahada kimyasal silah
kullan›lmam›ﬂ, fakat savaﬂtan sonra, Almanlar›n geliﬂtirmiﬂ oldu¤u ve sinir ajanlar› denilen yeni kimyasal silahlardan büyük miktarlarda bulunmuﬂtu. Savaﬂ baﬂlamadan önce bu silahlar üzerinde yo¤un
araﬂt›rmalar yapan Almanlar›n, savaﬂ baﬂlad›¤› s›rada ellerinde 20-30 bin ton tabun sto¤u ve birisi y›lda 12 bin ton kapasiteye sahip olan muhtelif üretim
tesisleri vard›. Savaﬂ bittikten sonra müttefik ülkelerin eline geçen bu kimyasal silahlar, daha sonra
yap›lan araﬂt›rmalara yard›mc› oldu. Üretim tesislerinin ço¤u Sovyetler Birli¤i taraf›ndan sökülerek,
Volgograd yak›nlar›nda yeni bir yere taﬂ›n›nca, di¤er

ülkeler bu silahlar üzerindeki araﬂt›rmalar›na h›z
verdi. Çünkü savaﬂ sonras› silahs›zlanma çal›ﬂmalar›n› odak noktas›, art›k nükleer silahlard›.
Kimyasal silahlar ço¤unlukla, insektisid ve herbisidler (böcek ve zararl› ot öldürücüler) üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar›n yan ürünü olarak ortaya ç›k›yordu. 1952 y›l›nda ‹ngiltere’de bu alanda yap›lan çal›ﬂmalar s›ras›nda, daha önce bilinen tüm kimyasal
ajanlardan kat kat daha öldürücü olan bir kimyasal
keﬂfedildi. VX kod ad› verilen bu ajan, sinir sistemini felç ederek kas›lmalara yol aç›yor ve yüzde bir
gram›n›n deriyle temas› dahi, bir insan› öldürmek
için yetiyordu. K›sa bir süre sonra ABD, bu ajan›n
büyük ölçekli üretimini üstlendi. Utah eyaletinin
Dugvay kenti yak›nlar›nda bulunan tesis, üretimine
1961-68 y›llar› aras›nda devam etti ve daha sonra
çeﬂitli nedenler yüzünden kapat›ld›. Bu nedenler
aras›nda, büyük bir kimyasal bulutun yak›ndaki bir
kasabaya sürüklenerek, 6000’den fazla koyunun kas›larak ölmesine yol açmas› da vard›.
1960’larda, Cenevre’deki Silahs›zlanma Komisyonu, kimyasal ve biyolojik silahs›zlanmaya yöneldi.
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veya operasyonlarda aksamaya yol
açabilme kapasitesi’ olarak tan›mlan›r.
Bu etkinlik; kullan›lan miktar, rüzgar,
ya¤mur ve s›cakl›k gibi çevre koﬂullar›, hedef nüfusun büyüklü¤ü gibi pek
çok faktör taraf›ndan etkilenir. Fakat
kimyasal bir silah›n son etkinlik düzeyi, bütün bu faktörler hesaba kat›lsa
dahi, bazen belirsizdir. Genelde, ayn›
miktarda kullan›lmalar› halinde dahi,
farkl› canl› türlerinde ayn› zehirlenme
etkisine yol açmazlar.
Kimyasal silahlar etkilerine göre iki
genel s›n›fa ayr›l›rlar. Birincisi; gözleri yaﬂartarak veya hapﬂ›rmaya yol
açarak hedef kitleyi rahats›z eden,
böylelikle etkinlik düzeyini geçici olarak etkileyen ‘rahats›zl›k verici’ ajanlard›r. ‹kinci grupsa; hedef kitlede
ölüm veya uzun süreli hareket kayb›na yol açmay› hedefleyen ‘zayiat ajanlar›’d›r. Bu ölümcül grup kendi içinde, sinir ajanlar› ve kimyasal yan›klara
yol açan ajanlar olmak üzere iki ana
tipe ayr›labilir Sinir ajanlar›, pestisitlerin (böcek öldürücü) sinir sisteminin
iﬂleyiﬂine müdahale eden organofosfor grubuyla iliﬂkilidir. Hardal gaz› gibi ‘yan›k’ ajanlar›; gözlere, akci¤erlere
ve deriye etki ederek, yan›klara ve su
ta, ‘Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirli Silahlar›n
Geliﬂtirilmesinin, Üretim ve Stoklanmas›n›n Yasaklanmas› Sözleﬂmesi’ imzaland›. Ertesi y›l imzaya
aç›ld›. Bu s›ralarda; ‘Turuncu, Mor, Mavi ve Beyaz
Gaz’lar Vietnam savaﬂ›nda, Vietkong mevzileri civar›ndaki bitki örtüsünün tahribinde kullan›ld›. Bu
herbisitlerin (bitki öldürücü) insanlarla temas› sonucu ölümlerin oldu¤u biliniyordu. ‘Biyolojik Silahlar
Sözleﬂmesi’ (BWC) olarak bilinen anlaﬂma, nihayet
1975’te yürürlü¤e girdi. Fakat, ülkelerin öngörülen hükümlere uyup uymad›¤›n› denetleyecek maddeler içermiyordu. Müzakerelere kat›lan ülkeler
daha sonra, ‘kimyasal silahlar›n da üretim ve kullan›m›n› yasaklayan’ bir anlaﬂma için çal›ﬂmaya baﬂlad›. 12 y›ldan önce sonuç al›namayacakt›.
1980’li y›llarda, s›z›nt› sorunlar› ve siyasal bask›
gibi nedenlerle, dünyadaki kimyasal silah stoklar›n›n
bir k›sm› yok edildi. Çünkü; Laos, Afganistan, ‹ran ve
Irak’taki kimyasal silah kullan›m› olaylar› da bu s›ralarda yer alm›ﬂt›. Özellikle Irak’›n hem Iran’a, hem
de Halepçe kentinde kendi vatandaﬂlar›na karﬂ› kimyasal silah kullanmas›, dünya kamuoyunun dikkatini
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toplamalar›na yol açar. Aerosollerine
fazla miktarda maruz kalmak, akci¤erlerin su toplamas› sonucu ölüme yol
açabilir. Ancak ölüm oran›, hedef kitlenin %2-3’ü kadar düﬂük düzeydedir.
Öte yandan, saflaﬂt›r›lm›ﬂ haliyle dayan›kl› bir gazd›r ve onlarca y›l stoklanabilir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü 17 kimyasal
silah› listesine alm›ﬂ bulunuyor. Bunlar aras›nda; fosgen ve kloropikrin gibi, akci¤er yanmas›na yol açan ‘bo¤ucu kimyasallar;’ hidrojen siyanid gibi,
kan› oksijensiz b›rakmak suretiyle
ölüme yol açan ‘kan ajanlar›;’ hardal
gaz› gibi, kimyasal yan›k kabarc›klar›
oluﬂturan ve iltihaplanmaya veya akci¤er hasar›na yol açan ‘yan›k ajanlar›’
veya ‘vesikantlar;’ tabun, soman ve sarin gaz› gibi, sinir sistemine sald›ran
‘sinir kimyasallar›’ var. Ayr›ca, asl›nda
biyolojik süreçlerle edilen, fakat kimyasal olarak sentezlenebilen saksitoksin ve risin gibi çok güçlü olabilen ze-

çekmiﬂti. Hardal gaz›n›n ve d›¤er ajanlar›n s›radan insanlar üzerindeki etkileri, dehﬂet verici foto¤raflar halinde tüm dünyada yay›nland›. Bu geliﬂme; üzerinde
çal›ﬂ›lan antlaﬂman›n, kimyasal silahlar›n üretimini,
stoklanmas›n› ve kullan›m›n› yasaklamakla kalmay›p,
ülkelerin antlaﬂma hükümlerine uyup uyumad›¤›n› denetleyen bir mekanizma da içerecek bir hale konulmas›n› daha da acil hale getirdi. 12 y›l süren müzakerelerden sonra nihayet 1992 y›l›nda Cenevre’de
toplanan Silahs›zlanma Konferans›; ‘Kimyasal Silahlar›n Geliﬂtirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmas›n›n ve
Kullan›m›n›n Yasaklanmas› ve Yokedilmesi’
sözleﬂmesini (Kimyasal Silahlar Konvansiyonu-CWC)
kabul etti. Anlaﬂman›n yürürlü¤e girmesi için 64 ülke taraf›ndan onaylanmas› gerekiyordu.
Körfez Savaﬂ›’ndan dönen Amerikan askerleri
aras›nda baﬂgösteren sendromun, savaﬂ s›ras›nda

hirleri de, bu grupta saymak gerekir.
Klorin, arsenik veya siyanid içeren di¤er kimyasal bileﬂenler de ayn› amaçla kullan›labilir.
Ço¤u zaman kimyasal silahlarla
ba¤daﬂt›r›lan bir teknoloji de, ‘ikili silah’ teknolojisidir. Bu teknoloji, bir
kimyasal silah ajan›n›n da¤›lmas›ndan
hemen önce oluﬂmas›na yöneliktir.
Füze veya merminin içine, ateﬂleme
sonras›nda reaksiyona girmeye baﬂlayarak ilgili kimyasal ajan› oluﬂturacak
olan bileﬂikler konur. Böylelikle, kimyasal silahlar›n taﬂ›nma, depolama ve
sal›nma iﬂlemleri daha güvenli hale
getirilmiﬂ olur. ‹kili silahlarda kullan›lan kimyasallar genellikle sinir ajanlar›d›r. Örne¤in sarin gaz›, ikili bir sistem halinde oluﬂturulabilir. Bu silahlar› geliﬂtirmekte oldu¤unu kabul
eden yegane ülke ABD’dir.
Biyolojik olanlar›n aksine, kimyasal
silahlar›n etkisi genellikle, kullan›mlar›ndan hemen sonra ortaya ç›kar. Bu
etki; solunum, sindirim veya deriye temas yoluyla oluﬂan sistem zehirlenmesi ﬂeklindedir. Sinir ajanlar› için belirti süresi birkaç dakikad›r. Örne¤in,
sarin ve tabun gazlar›n›n birkaç aerosol parçac›¤›, solundu¤u takdirde birkimyasal silahlar›n kullan›m›ndan veya s›zmas›ndan
kaynakland›¤› iddialar› ortaya ç›kt›. Pentagon bu
söylentileri uzun süre as›ls›z olarak nitelendirdikten
sonra, askerlerin savaﬂ s›ras›nda kimyasal ajanlara
maruz kald›¤›n› kabullendi. Fakat kimyasal silahlar›n as›l kullan›m› art›k, terörist sald›r›lar ﬂeklinde
gerçekleﬂiyordu. 1995 Mart ay›nda, Japonya’daki
dini Aum ﬁinrikyo tarikat›n›n üyeleri taraf›ndan,
trafi¤in yo¤un oldu¤u sabah saatlerinde Tokyo’nun
metro sistemine sarin sinir gaz› sal›nmas› olay› bunlardan biriydi. Sald›r›da 11 kiﬂi ölürken, 5500’den
fazlas› yaraland›. Japonya’da baﬂka kimyasal sald›r›lar›n da planlan›yor oldu¤unun anlaﬂ›lmas›, kimyasal silahlar›n, özellikle terör örgütlerinin eline geçti¤i takdirde ne denli tehlikeli oldu¤unu göstermiﬂ
oldu. CWC sözleﬂmesi 29 Nisan 1997’de, 87 ülkenin imzas› ile yürürlü¤e girdi. 2001 y›l› sonu itibariyle 145 imzac›s› var. Sözleﬂme hükümlerinin denetimini sa¤lamak üzere kurulan örgüt, (OPCW),
dünya kimyasal silah sto¤unun %10’unu denetlemiﬂ durumda ve 2007 sonuna kadar tümünün yokedilmesini hedefliyor.

kaç dakikada, deriden emilmesi halinde birkaç saat içinde öldürebilir. Yan›k ajanlar› için bu süreler daha uzun
olmakla beraber, ilk etkiler birkaç saat içinde kendilerini belli eder. Baz›
kimyasallar deriden içeri s›zabilir.
Bunlar genellikle s›v›, fakat bazen de
gaz veya aerosoldür. Kat› parçac›klar,
uygun bir çözücü ile kar›ﬂt›r›lmad›klar› takdirde, deriye ancak yavaﬂça s›zabilir. Derideki yerel hasar, emiﬂi artt›r›r. Kimyasal maddeler; örne¤in su ve
yiyecek yoluyla, solunabilir veya yutulabilirler de. Gözler kimyasal maddelere karﬂ› özellikle duyarl›d›r ve semptomlar›n› h›zl› gösterir.
Sinir ajan› zehirlenmeleri için özel
antidotlar vard›r ve kullan›m›nda deneyimli t›p personeli taraf›ndan uygulanmalar› gerekir. Di¤er kimyasal silahlar›n ço¤unun etkilerine karﬂ›,
semptomlara yönelik veya destek niteli¤inde tedavi uygulan›r. Kimyasal silahlara karﬂ› aﬂ› bulunmamakla beraber, sinir ajan› zehirlenmesinin daha
sonraki tedavisini güçlendirecek tedavi öncesi özel ilaçlar mevcuttur. Bu
tür ilaçlar genelde sadece, bu riskle
karﬂ› karﬂ›ya bulunan askeri veya acil
servis personeline verilir.
Kimyasal silahlara karﬂ› koruyucu
ekipman kullan›m›, vücutla ajan aras›nda fiziksel bir engel oluﬂturmay›
amaçlar. En yayg›n korunma arac›
gaz maskesidir. Yüze tak›lan parça,
geçirgen olmayan malzemeden yap›lm›ﬂ ve içine, kutu ﬂeklinde bir karbon
filtre içeren arosol filtresi oturtulmuﬂtur. Aerosolleri mekanik filtreleme
yoluyla süzen filtrenin kendi içinde,
aeorosol ﬂeklinde kullan›lan kimyasal
ajanlar›n ço¤una karﬂ› yüksek emme
yetene¤ine sahip kimyasallar vard›r.
Derinin kimyasal silahlara karﬂ› korunmas›ysa, özel giysilerle sa¤lan›r.
Bu koruyucu giysilerin iki ana çeﬂidi
vard›r. Birincisi; s›v›lara karﬂ› geçirimsiz olup, örne¤in içi butil kauçu¤uyla
kapl› naylon kumaﬂtan yap›lm›ﬂt›r.
‹kinci tür; havaya ve buhara karﬂ› geçirgen olmakla birlikte, kimyasal silah
maddelerinin geçiﬂini engellemelerini
sa¤layacak iﬂlemlere tabi tutulmuﬂtur.
Örne¤in; içinde, plastik köpü¤üne emdirilmiﬂ ince aktif karbon tabakas› bulunan, d›ﬂ› ise ya¤a karﬂ› dirençli bir
kumaﬂtan yap›lan elbiseler gibi.
Kimyasal silahlara karﬂ› savunmada, dekontaminasyon (temizleme)

Kimyasal Silahlar›n Denetimi
.

Kimyasal silahlar›n gözetimi, denetim ve belirlenmesi ço¤u ülkede, uzman askeri birimlerin görevidir. Çok bilinen kimyasal silahlar için, ticari
olarak temin edilebilen ve itfaiye, polis, acil sa¤l›k yard›m ekipleri gibi sivil otoriteler taraf›ndan
kullan›lan belirleme kitleri vard›r. Benzeri semptomlar geliﬂtiren insanlar›n acil yard›m servislerine, zehirlenme tedavisi birimlerine veya hastanelerin acil bölümlerine yapt›klar› baﬂvurulardaki
herhangi bir art›ﬂ, kimyasal bir sald›r›n›n yer alm›ﬂ oldu¤una iﬂaret eden, belki de ilk belirtidir.
Bu tür baﬂvurular yak›ndan izlenir. Ancak, psikolojik gerginlikler, kimyasal silahlar›n etkilerinden
baz›lar›na benzer semptomlara yol açabilir.
‘Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat›’na (WHO) üye ülkeler, bu teﬂkilat›n bölge ofisine veya merkezine
baﬂvurarak yard›m isteyebilir. Bu ofislerde, hemen ba¤lant› kurulabilecek bir uzmanlar listesi
vard›r. ‘Kimyasal Silahlar›n Yasaklanmas›Ö

güt’ünden, uluslararas› yard›m istenebilir. Bu örgüt, ‘‹leri Koordinasyon ve De¤erlendirme Birimi’ni (ACAT) de içeren bir tepki sistemini harekete geçirir ve bu birimin elamanlar› birkaç saat içerisinde olay yerine ulaﬂ›p de¤erlendirmeler yapabilir, uluslararas› yard›m› harekete geçirecek önlemleri belirleyebilir. Olay›n araﬂt›r›lmas›, t›p
malzemesi ve personelinin temini, kimyasal silahlar›n varl›¤›n›n belirlenmesi ve temizlenmesi konular›nda yard›m al›nabilir. BM Genel Sekreteri’ne yap›lacak bir baﬂvurunun kabul edilmesi halinde, benzeri yard›mlar üye olmayan ülkelere de
yap›labilir. Ülke baz›nda ise baﬂvuru noktalar›;
zehirlenme ve acil durum merkezleri, halk sa¤l›¤›
birimleri, sivil savunma ve askeri birimlerdir.
Dünyadaki zehirlenme merkezlerinin listesi
http://www.intox.org adl› sitede, yerel baﬂvuru
noktalar› hakk›ndaki haberleﬂme bilgileri ise, telefon rehberlerinde bulunabilir.

anahtar rolü oynar ve bu silahlarla temasa gelmiﬂ olan araçlar›n, insanlar›n
ve malzemenin temizlenmesi için gereklidir. ‹nsanlar için dekontaminasyon iﬂlemi de¤iﬂik yöntemlerle yap›labilir ve bunlar›n ço¤u, haz›r standart dekontaminasyon kitleri ﬂeklinde mevcuttur. Kitlerin ço¤unda kullan›lan temizleyici, kumaﬂlar›n temizlenmesinde
kullan›lan ve s›v› ajanlar› emen hidroaluminasilikat (fuller’s earth) tozudur.
S›v› temizleyiciler aras›nda; sinir ajanlar›n›n temizlenmesinde kullan›lan sodyum fenolatin veya sodyum krezolat alkol çözeltileri, hardal gaz› ve V-ajanlar›n›n temizlenmesinde kullan›lan kloramin çözeltileri say›labilir. Sinir ajanlar›na ciddi düzeyde maruz kalm›ﬂ olanlar›n derhal kullanabilecekleri ve ajan›n varl›¤›n›n tesbiti üzerine kendili¤inden f›rlayarak kalçaya saplanan (autoeject) i¤neler vard›r. Bu ve benzeri enjeksiyon araçlar›nda, ço¤u zaman atropin kullan›l›r. Atropinin etkisi damarla-

r› geniﬂletmek ve kalb at›ﬂlar›n› güçlendirmektir. Genellikle, ço¤u sinir ajan›n›n vücuttan temizlenmesini sa¤lar.
Pralidoksim ve oksim tabletlerinin al›nmas›, bu iﬂleme yard›mc› olur. Fakat yine de atropin, her zaman çal›ﬂmaz ve
ölümcül yan etkilerinin olabildi¤i bilinmektedir.
Ekipman dekontaminasyonu için,
ekipmana nüfuz ederek kimyasal ajan›
yok eden, örne¤in DS2 (%70 dietilenetriyamin, %28 etileneglikolmonometeilteter ve %2 sodyum hidroksit) gibi
maddeler kullan›l›r. Kimyasal temizleyicilerden baﬂka; yüksek s›cakl›kl› buhar veya hava kullanmak, ekipman›
kaynatmak da ayn› iﬂi görür. Bulaﬂm›ﬂ
olan toprak zeminlerse; topra¤a, genel
amaçl› bir temizleyici olan klorinin aç›¤a ç›kmas›na yol açan ‘beyazlat›c› toz’
serpilerek temizlenir.
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