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Kimyasal Silahlar:Etkileri, Korunma Yollarý

Kimyasal harp ajanlarý Birleþmiþ Milletlerin
1969 yýlýnda yayýnlamýþ olduðu bir raporda 
"insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerine doðrudan
toksik etkileri nedeni ile kullanýlan her türlü katý,
sývý, gaz halindeki kimyasal maddeler" þeklinde
tanýmlanmýþtýr. 1993 yýlýnda imzalanan kimyasal
silahlar konvansiyonu ise; kimyasal silah olarak
tipleri ve miktarlarý uygun olan ve bunlarý elde
etmek için kullanýlan kimyasallar, bu kimyasallarý
kullanmak için gerekli cihaz ve mühimmatlar ve
bunlarýn kullanýmýna yönelik özel olarak
tasarlanmýþ her türlü teçhizatý kimyasal silah
olarak tanýmlamýþtýr.

Kimyasal silahlar 1. Dünya Savaþý’nda
kimyasal maddelerin toksik özelliklerini
kullanarak düþman üzerinde fiziki ve fizyolojik
etkiler oluþturmak amacýyla gaz (aerosol ya da
buhar) halinde etkin bir biçimde  kullanýlmýþ ve
kayda deðer kayýplar verilmesine neden
olmuþtur. Savaþ sýrasýnda Almanlar klorin dolu
kutularý esen rüzgara doðru atmak suretiyle
yayýlmasýný saðlayarak basit bir yol uygulamýþtýr.
Bundan kýsa bir süre sonra Fransýzlar fosgeni top
mermileri içerisinde kullanmýþlardýr. 1917
Temmuz'da Almanlar ilk kez hardal mühimmatý
ile birlikte koruyucu maskeleri de etkisiz hale
getirerek kusmaya neden olan katý partiküllü
difenil klorasil kullanmaya çalýþmýþtýr. Sinir
gazlarý ise 1930'larda Almanlar tarafýndan
bulunup 2. Dünya Savaþý sýrasýnda geliþtirilmiþtir.
1936'da Alman kimyacý Gerhard Schrader var
olan haþere öldürücüleri inceleyerek tabunu iki
yýl sonra da daha toksik olan sarini bulmuþtur. 2.
Dünya Savaþý boyunca Ýtalyanlar, Macarlar,
Japonlar, Fransýzlar, Ýngilizler, Ruslar, Amerikalýlar,

Almanlar hardal, fosgen ve benzer ajanlarý
geliþtirmeyi sürdürmüþler ancak
kullanmamýþlardýr.

Sarin buharlaþabilme ve genleþme özelliði
nedeniyle kolay solunabilen bir ajan olarak
dikkati çekmiþtir. ABD, sarin'in özelliklerinden
yararlanmak için özel bombalar, roketler, sprey
tanklarý ve füzeler dizayn etmiþtir. Bu silahlarýn
tasarýmýnda yüksek patlayýcý silahlar tekniði
kullanýlmasýna karþýn, bu teknik sarin'in
yüklenmesine olanak verecek biçimde modifiye
edilmiþtir. Fransýzlar, Ýngilizler, Kanadalýlar GB
sarin testleri için üretim maksatlý küçük çaplý
tesisler kurmuþlardýr. ABD ve Sovyetler tam
kapasiteli somaný (GD) da üretmiþlerdir. 

1950'lerin sonlarýna doðru Ýngiliz bilim
adamlarý farklý bir kategoride deðerlendirilen V
ajanlarýný keþfetmiþlerdir. Bu ajana karþý gaz
maskelerinin yeterli koruma saðlayamamasý
dikkat çekicidir. Ýngiliz ve ABD farklý üretim
yöntemleri ile VX ajanlarýný üretmiþlerdir. 

1960'lar, öldürücü olmayan toplumsal olay
kontrol ajanlarýnýn geliþmesine sahne olmuþtur.
Bu maddelerden özellikle CS ölüme neden
olmadan mukus membranlarýnda yüksek tahriþ
yaratan bir ajandýr. CS ve benzeri maddelerin
kullanýmýnda amaç, kalýcý bir zarar vermeden
geçici olarak insanlarýn yaþam standartlarýný
düþürmektir. CS ilk olarak Ýngiltere'de geliþtirilmiþ
ve kullanýlmýþ daha sonra kýsa zamanda ABD'de
ve birçok ülkede benimsenmiþ, üretilmiþ ve
kullanýlmýþtýr. 1 ve 2. Dünya Savaþlarý arasýnda
ise; Ýtalya tarafýndan Etiopya'da, Japonya
tarafýndan Mançurya ve Çin'de kullanýlmýþtýr. 
Japon Aum Shinrikyo tarafýndan yapýlan terörist
eyleme kadar bütün kimyasal silahlar esas olarak
ülkeler tarafýndan taktik silahlar olarak
kullanýlmýþtýr. Bu konu 1. Dünya Savaþý'ndaki
kilitlenmeyi çözmek için olduðu kadar, 1979-
1988 arasýndaki Ýran-Irak Savaþý'nda Irak'ýn
Ýran'ýn insan dalgalarýndan oluþan taarruzlarýný
durdurmak için kullanýmýnda da açýkça
görülmektedir. Tipik olarak, ülkeler kimyasal
silahlarýný korumasýz, güçsüz hedeflere
yönlendirmiþler, kendileriyle eþit biçimde
silahlanmýþ güçlere karþýn kullanmamýþlardýr. Bu
nedenle misilleme korkusundan dolayý kimyasal
silahlarýn karþýlýklý caydýrýcý etkisi olduðu 

Kimyasal silahlarýn sýnýflandýrýlmasý:
1) Sinir Gazlarý: a- Sarin (GB), b- Tabun (GA), c- Soman (GD), 
d- Metilfosfafonotioik asit (VX)
2) Yakýcý Gazlar: a- Sülfür Mustard (HD), b- Nitrojen Mustard (HN)
(hardal gazlarý), c- Levisit (L), d- Fosgen  oksim(CX)
3) Akciðer Ýrritanlarý: a- Fosgen (CG), b- Difosgen (DP), c- Klorin
(CL), d- Klorpikrin (PS)
4) Kan Zehirleri: a- Siyanoejen Klorür, b- Hidrojen siyanür
5) Kapasite Bozucular: a- Psikomimetikler (3-Quinuclidinil benzilat,
LSD), b- Toksinler, c- Göz Yaþartýcý Gazlar i) kloroasetofenon (CN),
ii) orto-klorobenilidin-malononitril (CS), iii) dibenz (b,f)-1,4-
oxazepine (CR)
6) Bitki Öldürücü Ajanlar.
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konusunda bir görüþ birliði vardýr. Buna karþýn,
geçen on yýllarda, hemen hemen her çatýþmada
kimyasal silahlarýn kullanýldýðýna ve bunlarýn
çoðunun klinik olarak ya da fiziki kanýtlarla
somut olarak belirlenemediðine iliþkin savlar
vardýr.

Geliþen kimyasal silah teknolojisinin bugün
vardýðý noktada silahlarýn kullanýlmadan hemen
önce ya da kullaným sýrasýnda iki farklý kimyasal
maddenin karýþmasý esasýna dayanan ikili
(binary) kimyasal silahlar üretilmiþtir. Prensip
olarak; iki parçalý silah konsepti, öldürücü ve
dengesiz bileþimler uzun süreli depolamaya
uygun deðilse kullanýlýr.

Saf Sinir Ajanlarý renksiz ve hareketli
sývýlardýr. Oda sýcaklýlýðýnda kýsmi uçucu
özellikleri vardýr. Sürekliliklerini ve etkilerini
artýrmak amacýyla bazý maddelerle
yoðunlaþtýrýlmalarý durumlarýnda ise sarýmtýrak-
kahverengi sývýlar olarak karþýmýza çýkarlar.
Bazýlarýnýn ise hafif meyve kokularý olabilir.
Maruz kalma yoluna göre belirtiler deðiþiklik
gösterir. Buhar alýnýmý sonrasý solunum sistemi
belirtileri ortaya çýkarken, bulaþmýþ bir gýdanýn
aðýz yoluyla alýnýmý sonrasý sindirim sistemi
belirtileri önce görülür. Solunum yolu ile alýmý
sonrasý göðüste sýkýþma hissi ilk belirtidir.
Akciðerler tarafýndan hýzlý bir biçimde emilen
kimyasal ajan 1 dakikadan kýsa bir zaman süresi
içerisinde yaygýn sistemik bulgular görülmesine
yol açabilir. Maruz kalýnan doz ile iliþkili olarak
gözde yanma, aðrý, burun akýntýsý, anksiyete,
huzursuzluk, emosyonel labilite, tremor, baþ
aðrýsý, konsantrasyon güçlüðü, bellek bozukluðu,
apati, depresyon, kas seðirmeleri, kramplar
görülebilir. Daha yüksek dozlarda ise
kardiyovasküler sistem belirtileri hakimdir,
generalize kas seðirmeleri, zorlu, yüzeyel
solunum, bronþial sekresyonlarda artma,
generalize konvulsiyon, konuþma bozukluðu,
reflekslerin kaybý, koma ve ölüm görülebilir. Pin-
point pupil (iðne ucu göz bebeði),
açýklanamayan nazal sekresyon, göðüste sýkýþma
hissi, hýzlý geliþen nikotinik, muskarinik ve santral
sistemi belirtileri kimyasal ajana maruz kalýnmýþ
olma olasýlýðýný akla getirmelidir.

Mustardlar fiziksel özelliklerinden dolayý
soðuða ve ýsý deðiþiklerine dirençlidirler. Yakýcý
ajanlara maruz kalýnmasý ile belirtilerin ortaya
çýkmasý arasýnda 2-24 saat arasýnda deðiþen bir
latent dönem vardýr ki dekontaminasyon ve
tedavi için geç kalýnmýþ olabilir. Alýnan doz çok
yüksek ise kurban genellikle 48 saat içerisinde
akciðer ödemi, bronþ sekresyonlarýnýn
oluþturduðu týkaçlara baðlý mekanik asfiksi ya da
bozulmuþ immun yanýtýn kolaylaþtýrdýðý fýrsatçý

enfeksiyonlarla ölür. Yakýcý ajanlara karþý
korunma tam koruyucu giysiler ile baþarýlabilir.
Akciðer irritanlarý içerisindeki en tehlikeli ajan
fosgendir. Normal hava ve iklim koþularýnda 8.2
°C'de kaynar. Buharýnýn dansitesi havadan 3.4
kat daha fazla olduðundan özellikle çukurlarda
ve düþük seviyeli bölgelerde uzun zaman etkisini
kaybetmeden kalabilir. Düþük
konsantrasyonlarda yeni biçilmiþ saman
kokusuna benzer bir kokusu vardýr. Kimyasal
silahlar içerisindeki üstün özelliði yüksek
dozlarda masif akciðer ödemine neden olarak
bir kaç saat içerisinde ölüme yol açmasýdýr.
Diðer kimyasal ajanlarýn oluþturduðu solunum
yolu belirtilerine benzer etkiler göstermekle
birlikte bu belirtilerin taný koydurucu bir deðeri
yoktur. Çünkü olgu belirtilerin görülmediði latent
dönem sonrasý ani geliþen masif akciðer tablosu
ile karþýmýza çýkabilir.

Yakýcý ajanlar sýklýkla askeri kayýp oluþturmak,
karþý birlikleri koruyucu ekipmanlar kullanmak
zorunda býrakarak hareket yeteneklerini
azaltmak amacýyla kullanýlýrlar. 

Klasik kimyasal ajanlar, yasal ticari kullanýmý
var olan kimyasal maddeler kullanýlarak kolayca
imal edilebilir; Örneðin yakýcý gazlarýn üretimi
basit kimyasal iþlemlerle baþarýlabilirken sinir
gazlarýnýn üretimi pek çok komplike iþlemi
gerektirmektedir. Hatta bu üretim aþamalarýnýn
bir bölümünde katý ýsý denetim kurallarýnýn
uygulanma zorunluluðu vardýr. Toksik
maddelerin saklanmasý da bir takým sorunlar
doðurabilir, bu nedenle ürünlerin bozulmasýný
engellemek için özel ekipmanlara gereksinim
duyulur. 

Kimyasal silahlara karþý korunma, dört ana
köþe taþý üzerine kuruludur;

Fiziksel Korunma: Vücut korunmasý,
solunum sistemi korunmasý,

Medikal Tedavi: Pre-medikasyon, tedavi,
Algýlama: Alarm, monitörizasyon,

doðrulama, tanýmlama, 
Temizleme: Bireysel ve araçlar ile

temizlenme.
Sivil savunma birimlerinde ve çevrede çalýþan

sivil savunma personellerinin askeri personel için
hazýrlanmýþ önlemleri almasý gerekmektedir. Sivil
halkýn barýnaklara ya da barýnaklardan taþýnmasý
sýrasýnda alýnmasý gereken önlemler acil
çözülmesi gereken sorunlardýr. Bu da, sivil halkýn
kullanýmýna uygun dizayn edilmiþ basit koruyucu
maskelerin üretilmesi zorunluluðunun bir
göstergesidir. Bir kimyasal saldýrý sýrasýnda
solunum yollarý aerosol ve gazlara karþý, vücut
ise sývý ve katý partiküllere karþý korunmalýdýr.
Çocuklarda maske yerine hem solunum 
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Tanýnýz Nedir?

36 yaþýnda erkek hasta. Temmuz 1996'da
titreme, çarpýntý ve çabuk yorulma yakýnmalarý
ile hekime baþvurmuþ, yapýlan incelemesi ve
çekilen tiroid ultrasonografisinde tiroid
bezinde nodül belirlenmiþtir. Sintigrafik
incelemede nodülün hipoaktif olduðu
saptanýnca hastaya Aðustos 1996'da subtotal
tiroidektomi yapýlmýþtýr. Histopatolojik tanýnýn
papiller karsinom gelmesi üzerine olgu I131

tedavisine; altý ayda bir gerçekleþtirilen tiroid
hormon tetkikleri, tiroid ultrasonografisi ve PA
akciðer grafileri ile izleme alýnmýþtýr. Bu arada
yaklaþýk üç yýl öncesinde sol omuzunda
saptanan lenfanjiom nedeniyle bir ameliyat

*Doç.; Süleyman Demirel Ü. Týp Fak. Radyodiagnostik AD, Isparta
**Yrd. Doç.; Süleyman Demirel Ü. Týp Fak. Radyodiagnostik AD,
Isparta
***Prof.; Süleyman Demirel Ü. Týp Fak. Radyodiagnostik AD, Isparta

Resim 1. Olgunun PA akciðer grafisi. Resim 2. Olgunun toraks BT’si. BT kesitinin yumuþak
doku penceresine göre ayarlanmýþ görüntüsü. Deride
kalýnlaþma ve yumuþak doku dansitesinde bir
lezyonun varlýðý ok ile iþaretlenmiþtir. 

geçiren olgunun son kontrolünde çekilen PA
akciðer grafisinde, sað akciðer alt zonda,
parakardiyak yerleþimde, yaklaþýk 2 cm
çapýnda nodüler bir opasite görülmektedir
(Resim 1).

Olgunun akciðer grafisinde saptanan
opasite düzeyinden geçen ve parankim
penceresinde basýlan akciðer bilgisayar
tomografi görünümü Resim 2'de
sunulmaktadýr.

Tanýnýz Nedir? Yanýtý: Sayfa 311’de

organlarýný hem de vücudu koruyan özel
ceketler kullanýlmasý sývý kimyasal ajanlar için
daha uygundur. 12 aylýktan küçük bebekler
koruyucu örtüler kullanýlarak korunabilir. Sivil
halkýn kimyasal silahlarýn etkinliðinin
sýnýrlandýrýldýðý sýðýnaklara yönlendirilmesi
alýnabilecek en önemli ortak önlemdir. Büyük
yerleþim merkezlerinde erken uyarý sistemleri
geliþtirilmeli, kimyasal saldýrý sýrasýnda halk
sirenlerle ve radyolar aracýlýðý ile uyarýlmalý,
alýnmasý gereken kiþisel önlemler konusunda
bilgilendirilmelidir. Sivil savunma uzmanlarý tüm
aþamalarda koordinasyonu saðlamalýdýr. 15
tonluk bir kimyasal silahýn 60 km²’lik bir alandaki
halkýn %50’sini öldürebileceði belirtilmektedir. 

Kimyasal Silahlar için potansiyel hedefler;
askeri hedefler, hava alanlarý ve limanlar, kritik
altyapý tesisleri (akaryakýt, enerji merkezleri, su
arýtma tesisleri gibi), büyük nüfus yoðunluðunun
bulunduðu merkezler olarak sýralanabilir.

Uluslararasý Yasal Düzenlemeler: Kimyasal silahlarýn tarihsel
geliþim süreci içerisinde kimyasal silahlarý üreten, zaman
zaman kullanan devletler bir taraftan da Kitle Ýmha Silahlarýný
(KÝS) sýnýrlamaya yönelik çok taraflý silah kontrol rejimlerini
yürürlüðe sokmuþtur. Bunlar; 1925 tarihli Cenova Protokolü,
1968 Nükleer Silahsýzlanma Anlaþmasý (Nuclear Non-
Proliferation Treaty), 1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu
(Biological Weapons Convention), 1987 Füze Teknolojileri
Kontrol Rejimi (Missle Technology Control Regime), 1993
Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (Chemical Weapon
Convention)'dur.

Cenova Protokolü ile savaþta kimyasal harp maddelerinin
kullanýlmasý yasaklanmýþtýr. Gerçi ABD’de dahil olmak üzere
pek çok ülke yalnýzca ilk kullanan ülke olmayacaklarý, ancak
kendilerine karþý kimyasal silah kullanýldýðýnda ayný cinsten
misilleme yapma hakkýný saklý tuttuklarýný belirterek çekince
koymuþlardýr. ABD 1975 yýlýna kadar bu protokolü
onaylamamýþtýr.

Dünya Tabipler Birliði 1990 yýlýnda, 42. Oturumu’nda
Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Konulu Bildirgeyi kabul etmiþ,
Tokyo Bildirgesi ile de saðlýk hizmeti vermesi beklenen
hekimlerin, kimyasal ve biyolojik silahlarýn araþtýrýlmasýna
katýlmasýný, kiþisel ve bilimsel bilgilerini bu silahlarýn keþfi ve
üretiminde kullanmalarýnýn etik olmadýðýný bildirmiþtir.
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