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Kimyasal ve biyolojik silahlar›n dünya kamu-
oyunun genifl ilgisini çekmesi ‹ran-Irak Savafl› s›-
ras›nda gerçekleflmifl olsa da, bu korkunun top-
lumlar›n bilinç altlar›na kaz›nmas› 1. Dünya Sava-
fl›’ndaki ac› deneyimlerden sonra gerçekleflti.

Bugün birçok devlet, biyolojik ve kimyasal si-
lahlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik antlaflma-
lara imza at›yor; ancak birçok ülke de, anlaflma-
lara ra¤men bu silahlar› bulundurmak ve gelifltir-
mekle suçlan›yor. Özellikle biyolojik silahlar›n ya-
p›m›n›n kolayl›¤›, bunlar›n terörist eylemlerde de
kolayl›kla kullan›labilece¤i izlenimini uyand›r›yor.
Gerçekte, biyolojik silahlar›n kullan›ld›¤› terör ey-
lemlerinin say›s›, bu güne kadar birkaç örnekle
s›n›rl› kalm›fl. Bu olaylar›n ilki, 1984 y›l›nda,
ABD’de Oregon’daki bir kasabadaki restoranlar-
da yemek yiyen 750 kiflinin zehirlenmesiydi. Bu
olaydan, o bölgede bulunan ve Oregon’un yerlile-
riyle çat›flma içinde olan bir örgütün sorumlu ol-
du¤u ortaya ç›kar›ld›. Örgüt üyeleri, çiftliklerinde
büyüttükleri Salmonella bakterilerini, bölgedeki
dört restoran›n salata barlar›na yaym›fllard›.

1995 y›l›nda Tokyo metrosuna "sarin" ad› ve-
rilen kimyasal silahla düzenlenen sald›r›ysa, ka-
muoyunun belle¤inde yeni bir dönüm noktas› ol-
du. Dünyaya, bu tür olaylar›n yaln›zca Hollywood
filmlerine özgü olmad›¤›n› bir kez daha an›msatt›.
Aun Shinrikyo (üstün gerçek) adl› tarikat›n düzen-
ledi¤i bu sald›r›da 12 kifli öldü, 5500 kifli de ya-
raland›. Ayn› tarikat›n, biyolojik silahlar üzerinde
de çal›flt›¤› ortaya ç›kar›ld›. 1992 y›l›nda, tarika-

t›n baflkan› olan Shoko Asahara ve 40 takipçisi,
Ebola salg›n›n›n görüldü¤ü Zaire’ye gitmiflti. Yar-
d›m amaçl› gittikleri söylense de, kimyasal sald›r›-
larda kullanmak üzere virüs örnekleri almak için
gittikleri düflünülüyor. Öldürücü etkiye sahipmik-
roorganizmalarla ilgilenenler yaln›zca tarikat üye-
leri dlmad›¤› da görüldü. 

Tokyo’daki metro sald›r›s›ndan 6 hafta sonra,
ABD’de Ohio’dan Larry Harris adl› bir laboratu-
var teknisyeninin, Maryland’deki bir biyomedikal
flirketinden vebaya neden olan bakteri örnekleri
›smarlad›. fiirket, Harris’e Yersinia pestis adl›
bakteriden üç kap örnek gönderdi. Ancak, kargo-
nun eline geçmesi gecikince firmay› arayan Har-
ris’in, laboratuvar yöntemleri konusundaki bilgi-
sizli¤i firma yetkililerinde flüphe uyand›rd› ve
Larry Harris yakalanabildi. Daha sonra, Harris’in
beyaz ›rk›n egemenli¤inden yana bir örgüte üye
oldu¤u ortaya ç›kar›ld›. Burada en önemli nok-
taysa, virüsleri ›smarlamak için Harris’in sahte
bir antetli ka¤›t ve kredi kart›ndan baflka hiçbir
fleye gereksinim duymam›fl olmas›. 20 dakikada
bir bölünen tek bir bakteriden, 10 saat içinde,
bir milyardan fazla kopya ortaya ç›k›yor. Anthrax
gibi baz› durumlarda, birkaç bin bakterinin solu-
num yoluyla al›nmas› ölümcül olabiliyor. Dahas›,
herhangi biri, kendisini tehlikeye atmadan bira
fermantasyonunda kullan›lan araç gereç, protein
bazl› bir kültür, gaz maskesi ve plastik giysiler
kullanarak trilyonlarca bakteri üretebilir. Biyolo-
jik sald›r›larda kullan›lan canl›lar›n ya da madde-

lerin ço¤u, tenden de¤il, solunum yoluyla etkisi-
ni gösterdi¤inden, gaz maskesi ve plastik giysi
kullan›m› önemli ölçüde korunma sa¤l›yor. Gü-
nefl ›fl›nlar› ve de¤iflken hava s›cakl›klar› da bu
maddelerin ço¤unu yok ediyor. Ancak, bunun ge-
çerli olmad›¤› durumlar da yok de¤il. Anthrax
bakterileri gibi. Örne¤in, 1940’l› y›llarda ‹skoçya
yak›nlar›ndaki Gruniard, birçok biyolojik silah de-
nemesine sahne olmufltu. Araflt›rmac›lar, bu de-
nemelerin gerçeklefltirilmesinden k›rk y›l sonra
bile adan›n anthrax sporlar›yla kirlenmifl oldu¤u-
nu ortaya ç›karm›fllard›. 1981 y›l›nda da ‹ngiliz
yetkililer, 2. Dünya Savafl› s›ras›nda Berlin kenti
anthrax bakterileriyle bombalanm›fl olsayd›, ken-
tin hala bu bakterilerin istilas›nda olaca¤›n› aç›k-
lam›fllard›.

Biyolojik silahlara karfl› kullan›labilecek baz›
afl›lar ve antibiyotikler de var elbette. Ancak, afl›
kullan›m› için, hangi biyolojik silah›n kullan›laca-
¤›n›n önceden bilinmesi gerekiyor. Antibiyotikler
belli bakteriler ve biyolojik madde s›n›flar›na kar-
fl› etkili olabiliyor. Ancak hepsine karfl› de¤il.
Özellikle içinde yaflad›¤›m›z biyoteknoloji döne-
minde, bilinen afl›lar›n ve antibiyotiklerin yetersiz
kalaca¤› yeni mikroorganizmalar›n üretilmesi ifl-
ten bile de¤il. 
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Biyolojik Silahlar.

Nedir?
Anthrax
Do¤ada genellikle toprak-
ta bulunan Bacillus anth-
racis adl› bakteri
kullan›l›yor.

Botulinum Zehiri
Clostridium botulinum
adl› bakterin üretti¤i nö-
rotoksinler kullan›l›yor.

Brucella
Brucella cinsinden Cocco-
bacilli’nin dört türünden
herhangi birinin neden ol-
du¤u bir enfeksiyon.

Veba
Yersinia pestis adl› bak-
terinin neden oldu¤u
ölümcül bir hastal›k.

Tularemi
Normalde Francisella tu-
larensis bakterisinin yol
açt›¤› enfeksiyondan kay-
naklan›r.

Etkisi
Bu bakteriler canl›lar›n bedenine genellikle derideki yara ve s›yr›klardan al›n›yor; ancak solu-
num ve sindirim yoluyla da bedene girebiliyor. Ölümcül etkisinin nedeni, bakterinin sporlar›n›n
oluflturdu¤u zehir. Sald›r› amaçl› kullan›m›n›n sprey biçiminde olaca¤› düflünülüyor. Solunum
yoluyla al›nacak anthrax’›n bedendeki kuluçka dönemi 1-6 gün. Belirtileri: Atefl, k›r›kl›k, bit-
kinlik, öksürük ve gö¤üs a¤r›s›. 24-36 saat sonra ölüm gerçeklefliyor.

Genellikle konserve besinlerde olufluyor ve sindirim yoluyla yok ediliyor. Bakterilerin oluflturdu-
¤u zehirin önceden toplanarak sald›r› amaçl› olarak püskürtülebilece¤i düflünülüyor. Zehir solu-
num amaçl› al›nd›¤›nda ölümcül etki yap›yor. Hastal›¤›n belirtileri, güçsüzlük, göz kapaklar›n›n
kapanmas›, bafl dönmesi, a¤›z kurulu¤u, bulan›k görüfl gibi belirtileri, genellikle zehir yutulduk-
tan ya da solunduktan 12-36 saat sonra bafll›yor. Bunu felç ve solunum yetersizli¤i izliyor.

Bakterilerin insanlarca al›nmas›, pastörize edilmemifl süt ve peynirin sindirimi s›ras›nda gerçek-
lefliyor. Bu bakterilerin sald›r› amaçl› kullan›m›n›n sprey yoluyla ya da besinlerin kirletilmesi
biçiminde olaca¤› düflünülüyor. Belirtileri düzensiz atefl, bafl a¤r›s›, bitkinlik, zay›fl›k, depres-
yon ve zihinsel durum de¤ifliklikleri.

Normalde veba, enfeksiyonlu fareler üzerinde yaflayan pirelerin ›s›r›¤›ndan bulafl›r. Veba, sprey
yoluyla da bulaflabilir. Bu durumda zatüre benzeri bir biçimde geliflir ve gereken iyilefltirme uy-
gulanmazsa üç gün içinde ölümle sonuçlan›r. Sald›r› amaçl› kullan›m›n›n sprey yoluyla olaca¤›
düflünülüyor. Hastal›k yüksek atefl, titreme, bafl a¤r›s› ve kan kusma gibi belirtilerle bafll›yor.
Solunum güçlü¤ü ve oksijensizlik ortaya ç›k›yor. 

Baz› böceklerin ›s›r›¤›ndan ve kemirgen hayvanlardan geçer. Bu bakterilerin sald›r› amaçl›
kullan›m›n›n da sprey yoluyla olaca¤› düflünülüyor. Normalde hastal›ktan ölüm oran› yüzde be-
fli geçmiyor; ancak sald›r› sonucu havadan al›nd›¤› zaman ölümlerin daha çok olaca¤› düflünü-
lüyor. Hastal›¤›n kuluçka dönemi 3-5 gün olarak bilinse de, hava sald›r›s›nda kullan›m›n›n, bu
süreyi azaltaca¤› düflünülüyor. Titreme atefl ve bafl ve kar›n a¤r›s›, öksürük gibi belirtileri var.

Tedavisi
Bu hastal›¤a karfl› bir afl› bulunu-
yor, baz› antibiyotikler de iyilefltir-
mede etkili oluyor. Ancak, bakteri-
lerin solunum yoluyla al›nmas› du-
rumunda, belirtiler ortaya ç›kt›ktan
sonra antibiyotikler yetersiz kal›yor.

Botulinum zehirinin etkisini geçi-
ren bir madde bulunuyor.

Brucella’ya karfl› insanlar üzerinde
etkili bir afl› yok. Ancak antibiyo-
tikle iyilefltirme yap›l›yor.

‹yilefltirme için belirtilerin bafllama-
s›ndan sonra en geç 24 saat içinde
antibiyotik al›nmaya bafllanmas› ge-
rekiyor. Veba afl›s› bulunuyor; an-
cak bu afl› havadan spreye maruz
kalma durumunda ifle yaram›yor. 

‹yilefltirmede antibiyotik kullan›l›-
yor. Hastal›¤›n afl›s› da var.


