İlk Nükleer Silah

1930’lu yıllarda nükleer araştırmalarda önemli bir yol kat edildi, ve bilim insanları nükleer fisyonun
sırlarını çözerken, ABD’de Hitler Almanya’sının ilk nükleer silahı geliştireceği korkusu yayıldı. ABD
laboratuvarlarında bilim insanları ilk fisyon silahını yapmak için durmadan çalışıyordu.
Japonya’nın Aralık 1941’de Pearl Harbor’a saldırmasından sonra, ABD Kongresi askeri araştırmalara, ve
özellikle de fisyon maddelerinin araştırılmasına çok fazla para akıttı. 16 Temmuz 1945’te Manhattan
projesi, kod adı ‘Trinity’ olan, ilk nükleer testini gerçekleştirmeye yetecek kadar plütonyum üretmeyi
başardı. Patlamanın gücü 20 kiloton TNT’ye eşdeğerdi ve bu genellikle Atom Çağının başlangıcı olarak
kabul edilir.

Hiroşima ve Nagazaki

İkinci Dünya Savaşı şiddetle devam ediyordu. ABD Başkanı Harry
Truman savaşın sonunu ve Japonya’nın silah bırakmasını hızlı bir
şekilde gerçekleştirmek istiyordu. Aynı zamanda Sovyet lideri
Joseph Stalin’e de ABD’nin sahip olduğu silah gücünü göstermek
istiyordu- o dönemde Sovyetler Birliği’nin bir müttefik olması
gerçeğine rağmen.
6 Ağustos 1945’te özel olarak üretilmiş bir bombaya atom bombası
yerleştirildi ve Japon şehri Hiroşima’ya atıldı. Hemen hemen hiç
denenmemiş bu silah ile gerçekleştirilen saldırı aynı zamanda bir

denemeydi. Ancak başarısız olmadı. Hiroşima’nın üçte ikisi yok oldu ve 140,000’den fazla insan hayatını
kaybetti. Üç gün sonra başka bir atom bombası Nagazaki şehrine atıldığında, 80,000’den fazla insan
öldü.
Hiroşima’da ölenlerin sayısı kaynaklara göre farklılık gösterir. Yaklaşık 70,000 insan o anda hayatını
kaybetti. Bir dakika içerisinde sıfır noktasından yarım millik bir çaptaki her 10 insandan dokuzu
hayatını kaybetti. 1945 yılının sonuna gelindiğinde, ileri derecede yanıklar, radyasyon kaynaklı
rahatsızlıklar ve yetersiz tıbbi bakım kaynaklı ölü sayısı 140,000’e ulaştı.

Nükleer silahların yayılması

Sovyetler Birliği nükleer araştırma programını 1930’larda başlatmıştı, ancak ilk Sovyet atom bombası
denemesinin gerçekleştirilmesi 1949’u buldu. Bu olay ABD’de ateşli tartışmaların ilk kıvılcımı oldu: eğer
komünizmin yuvası ve ABD’nin tek rakibi Sovyetler Birliği’nin nükleer silahları olacaksa, bu ABD’nin
daha büyük nükleer silahları olması gerektiği anlamına mı geliyordu?
1950’ler agresif nükleer silah yatırımlarının on yılı oldu. ABD ilk hidrojen bombasını 1951’de denedi.
1953’te Sovyetler Birliği ilk hidrojen bombasını denedi. İngiltere 1952’de nükleer güç olduğunu ilan etti
ve ilk hidrojen bombasını beş yıl sonra denedi. 1958’de ABD ve Sovyetler Birliği nükleer denemelerle
ilgili geçici bir moratoryum üzerinde anlaştı. Nükleer denemelerin yasaklanmasının müzakeresi için iyi
bir fırsat gibi görünüyordu.
Ancak politik ve askeri gelişmeler moratoryumun kısa sürmesine sebep oldu. 1960 yılında Fransa
kendisini dördüncü nükleer güç olarak deklere etti ve 1961’de Sovyetler Birliği moratoryumu bozarak
çok kısa bir sürede, 58 megatonluk bir tanesi de dahil (Hiroşima’ya atılan 20 kiloton ile
karşılaştırıldığında 58,000 kilotondur) 30 bomba denedi. ABD Pasifik’teki nükleer denemelerini tekrar
başlattı.
Sovyet lideri Nikita Khrushchev ve ABD Başkanı John F. Kennedy 1962’deki Küba füze krizi ile dünyayı
hiç olmadığı kadar nükleer savaşın eşiğine getirdi. İki yıl sonra Çin Halk Cumhuriyeti ilk atom
bombasını denedi. Bu beş nükleer güç tarafından gerçekleştirilen nükleer silah denemeleri 1960’lar,
70’ler, 80’ler ve 90’lar boyunca devam etti.
1998’de Hindistan ve Pakistan da kendi nükleer silahlarını geliştirerek ve deneyerek nükleer klübe dahil
oldu. Hindistan’ın sözde ‘barışçıl’ nükleer denemeleri 1974’lere kadar gider. Kuzey Kore 2006 ve tekrar
2009’da nükleer denemeler gerçekleştirdi. İsrail’in nükleer silahları olduğu biliniyor ancak hiç nükleer
deneme gerçekleştirmedi.

Soğuk Şavaş sırasında silahlanma yarışı

1960’lar ve 1980’ler arasında ABD ve Sovyetler Birliği arasında yoğun bir silahlanma yarışı gerçekleşti.
1986 yılında silahlanma yarışı zirve yaptı. O dönemde iki süper gücün birlikte 70,500 nükleer silahı
bulunuyordu. Bu silahların toplam gücü dünyayı ve üzerinde yaşayan canlıları 25 defa ortadan
kaldırmaya yetiyordu.
ABD ve Sovyetler Birliği birbirlerinin nükleer cephanelerini yakından takip etti. Her defasında biri
diğerinin cephaneliğini büyüttüğünden veya yeni tür bir nükleer silah sahibi olduğundan
şüpheleniyordu. Bu ne ABD’nin ne de Sovyetler Birliği’nin kendisini durdurabildiği çılgınca bir
silahlanma yarışına sebep oldu. Her zaman düşmanın daha büyük, güçlü ve gelişmiş bir nükleer
cephaneliğe sahip olması riski vardı.
İki devlet de nükleer silahlarını diğerinin sınırlarına doğrudan yönlendirmiş ve dakikalar içinde
fırlatmaya hazır durumdaydı. Nükleer güçler ‘karşılıklı garantili imha’ veya ‘MAD’ olarak adlandırılan
bir askeri doktrin uyguluyordu. Bu doktrin iki tarafın da düşmanca bir nükleer saldırı durumunda
birbirini yok etmeye yetecek kadar nükleer cephaneliği olduğunu öngörüyordu.
Beklenen senaryo, mesela, ABD’nin Sovyetler Birliği’ni göreceli olarak küçük bir nükleer silah ile
vurması durumunda Sovyetler Birliği’nin anında daha büyük bir saldırı gerçekleştirmesi, bunun
sonucunda ABD’nin daha da büyük bir karşı saldırısıydı. Sonuç karşılıklı garantili imhaydı. Aslında,
büyük çaplı bir nükleer savaş sadece ABD ve Sovyetler Birliği’nin değil bütün dünyanın imhasını garanti
ediyordu.

Silahsızlanma için atılan adımlar

ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki silahlanma yarışı inanılmaz seviyelere ulaştıkça, iki devlet de
sorgulanmış ve tepkiler almıştı— hem ulusal hem de uluslararası düzeyde. 1970’lerde iki devlet arasında
stratejik nükleer cephanelerini sınırlamak üzere ilk anlaşmalar imzalanmıştı: SALT I ve II (Strategic
Arms Limitation Treaty). ABD ve Sovyetler Birliği—daha sonra Rusya — hangi silahların ortadan
kaldırılabileceği üzerine müzakereler gerçekleştirdi.
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty 1987’de imzalanmıştı ve ABD ve Rusya’ya ait karadan orta ve
kısa menzile sahip füzelerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyordu. 1991 yılında ABD ve Sovyetler Birliği
arasında imzalanan ilk Strategic Arms Reduction Treaty, ağır bombaları, kıtalararası balistik füzeleri ve
denizaltılardan atılan balistik füzeleri, rampaları ve savaş başlıklarını sınırlandırıyor. İki devletin de
toplam 1600 fırlatma sisteminde 6000’den daha fazla savaş başlığından fazlasını bulundurmasını
yasaklıyor.
1995 yılında ABD ve Rusya arasında imzalanan ikinci Strategic Arms Reduction Treaty, fırlatma
sistemlerinde bulundurabilecekleri stratejik cephanelerini 3000 ve 3500 arasında sınırlandırıyor (taktik
silahlar ve yedekler sayıma dahil edilmemiştir). Aynı zamanda kıtalar arası balistik füzelerde çok başlıklı
sistemleri yasaklıyor ve denizaltılardan ateşlenebilen balistik füzelerde savaş başlığı sayısını 1700 ve
1750 ile sınırlandırıyor.
Ancak bu anlaşma yürürlüğe girmedi; ABD 2002 yılında Anti-Ballistic Missile Treaty’den geri çekilince,
ertesi gün Rusya START’ı geçersiz ve hükümsüz ilan etti. 2002 yılında Strategy Offensive Reductions
Treaty ile değiştirildi. Moskova Anlaşması olarak da bilinen SORT, ABD ve Rusya’nın nükleer
cephaneliğini her ülke için1700 ile 2200 silah başlığı arasında sınırlandırıyor. Hangi savaş başlıklarının
azaltılacağını veya azaltımın ne şekilde gerçekleştirileceğini ve ara adımları belirtmiyor. Haziran 2003’te
yürürlüğe girdi ve 31 Aralık 2012’de geçerlilik süresi dolacak.
Nükleer silahsızlanma ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya talebi pekçok örgüt, devlet ve birey
tarafından dillendirildi. 1995 yılında Canberra Commission on the Elimination of Nuclear Weapons
nükleer silahsızlanma için acil ve sıkı önlemler talep etti ve nükleer cephanenin aşamalı olarak ortadan
kaldırılması için önlemler önerdi. 1996 yılında nükleer güçlerden 50 subay, nükleer silahların ulusal ve
uluslararası güvenliği hiçbir zaman sağlayamayacağını ortaya koyarak itiraz etti.
1998 New Agenda Coalition (NAC) yedi devletin nükleer silahların acilen ve tamamen ortadan
kaldırılması talebini deklere ettiği bir insiyatifti. 2003 yılında İsveç, 2006 yılında dünyadaki kitle imha
silahlarından nasıl kurtulunabileceğine dair 60 önemli tavsiyede bulunan raporunu yayınlayan,

bağımsız bir Kitle İmha Silahları Komisyonu görevlendirdi. Ocak 2007’de ABD eski dışişleri ve savunma
bakanları George Schultz, William Perry, Henry Kissinger ve Sam Nunn nükleer silahlardan arınmış bir
dünya üzerine sürpriz bir makale yayınladılar.
Nükleer silah programları olup da bunları sonlandıran ülkeler de mevcut. Güney Afrika nükleer silahlara
sahip olup da kendi isteği ile vazgeçerek Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) nükleer silahsız devlet
olarak katılan tek ülke. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra nükleer silahların yerleştirildiği dört
yeni bağımsız devlet— Beyaz Rusya, Ukrayna, Rusya ve Kazakistan’dı. Bütün Sovyet nükleer silahları
Rusya’ya nakliye edilirken Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan nükleer silahsız devletler olarak NPT’ye
katılmaya karar verdi.
Nükleer silahların geliştirilmeye başlandığı 1940’lardan beri, bütün dünyayı ve üzerindeki canlıları yok
edebilecek bu silahlara karşı güçlü bir muhalefet var. Devletler müzakerelerde bu yönde taleplerde
bulundu. Örgütler ve konu ile alakalı aktivistler her yerde yürüdü, mitingler düzenledi, protesto etti ve
nükleer silahlardan arınmış bir dünyada yaşama haklarını talep etti.

Günümüzde nükleer silahlar

Dünya üzerindeki nükleer silahların tam rakamı bilinmiyor. 1945’ten beri 128,000’in üzerinde savaş
başlığı üretildi. Bunlardan, kabaca yüzde 55’ini ABD ve yüzde 43’ünü Sovyetler Birliği/Rusya üretti.
1986 yılında, Soğuk Savaş’ın sonuna doğru, dünya üzerinde yaklaşık 70,500 nükleer savaş başlığı
bulunuyordu.
Resmi olarak beş nükleer gücün— ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin- yakın gelecekte nükleer
silahlarından arınmak gibi bir niyeti yok gibi görünüyor. Nükleer caydırıcılığı hala gerekli görüyorlar.
Bugün bütün nükleer silahların neredeyse yüzde 97’si ABD ve Rusya’da bulunuyor. Yaklaşık olarak
12,500 nükleer silah ABD ve Rusya’da operasyonel olarak bulunurken diğerleri ya depolarda ya da
sökülmeyi bekleyerek duruyor.
Dünyadaki toplam cephanelik— sökülmeyi bekleyenler ve rezervler dahil— Stockholm International
Peace Research Institute tarafında 2009 yılında 23,300 olarak tahmin edildi. Bu İkinci Dünya
Savaşı’nda kullanılan toplam ateş gücünün 2000 katıdır- dolayısıyla da gerçekleştirilen azaltımlara
rağmen dünyayı ve üzerindeki canlıları yok etme kapasitesinin bir kaç katıdır.
Nükleer silahların yapımının ve geliştirilmesinin devam etmesi nükleer silah sahibi olmayan ülkelere çok
tehlikeli bir mesaj göndermektedir. Nükleer güçler için çözüm, özellikle en büyük cephaneliğe sahip

ABD ve Rusya için, nükleer silahsızlanmanın ve nükleer silahların yayılmamasının madalyonun iki yüzü
olduğunu kabul etmektir. Nükleer silahların varlığı yayılmayı tetiklemektedir. Tamamen nükleer
silahlardan arınmak nükleer silahların çekici bir seçenek olmadığını gösterecektir.

Nükleer güçler 2009


ABD — 9400



Rusya — 13,000



İngiltere — 160



Fransa — 300



Çin— 186



Hindistan — 60–70



Pakistan — 60



İsrail — 80



Kuzey Kore — 1–10



Toplam — 23 330

Kaynak: SIPRI
http://www.icanw.org/history

