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uzaydan sonra s›ra yeryüzünde

Ölüm ›fl›nlar›
Y›ld›z Savafllar› Projesi kamuoyuna aç›kland›¤›nda bü-
yük yank›lar uyand›rm›fl ve bu konuda birçok görüfl
ortaya at›lm›flt›. Yörüngeye yerlefltirilmifl lazer ya da
kinetik (çarparak zarar veren) silahlar arac›l›¤›yla düfl-
man füzelerin havada yok edilmesi temeline dayanan
proje, muazzam maliyeti, kuflku götürür etkinli¤i ve
yeni bir silahlanma yar›fl›n› körükleyece¤i endiflesiyle,
milyarlarca dolar harcand›ktan sonra rafa kald›r›lm›fl-
t›. fiimdi, yeni ABD Baflkan› George W. Bush’un anti-
balistik füzeleri yasaklayan antlaflmay› tan›mayaca¤›n›

aç›klay›p yeni bir güvenlik sistemi için talimat vermesi
üzerine ileri teknoloji içeren füzesavar sistemleri yeni-
den gündeme geldi. Bu arada on y›llard›r kamuoyu
ve medyan›n ilgisinden uzakta sessiz sedas›z olgunla-
flan yüksek enerjili lazer teknolojisinin ilk uygulamala-
r›, birtak›m uluslararas› k›s›tlamalara karfl›n kara
savafllar› için ortaya konacak gibi görünüyor. Deney
aflamas›ndaki çal›flmalar›n, önümüzdeki on y›l içinde
uçaklara, helikopterlere ve ciplere yerlefltirilecek
ölüm ›fl›nlar›na dönüflmesi bekleniyor.



K
ABA görünüfllü bir silah
olan obüs, havaya dikili
namlusu, büyük mermile-
rin yerlefltirilmesi için alt
taraf›nda bulunan kap›s›y-

la daha çok bir vapur bacas›n› and›-
r›r. Ancak bu kadar basit görünmesi-
ne karfl›n bu aleti kullanmak, bir y›l
süreyle özel bir e¤itimi gerektirir.
Toplar›n ço¤u gibi obüs de bir "endi-
rek at›fl" silah› oldu¤undan, namluyu
do¤rudan hedefe yönlendirirseniz,
büyük olas›l›kla hedefi bir iki kilo-
metre farkla kaç›r›rs›n›z. Bunun için
mesafe, rüzgâr, s›cakl›k, atmosfer ba-
s›nc›, nem, namlunun y›pranma pay›
ve dünyan›n dönüfl h›z›na göre ayar-
lama yap›l›r. Yine de birçok mermi-
nin patlama gücü etkisini niflanland›-
¤› yerle s›n›rl› tutmaz. Bütün bu zor-
luklar›na karfl›n obüs, hâlâ uzak me-

safe tahrip silahlar› içinde en çok ter-
cih edileni. 

Ama bir askeri uzmandan obüsün
yerine ideal bir silah tasarlamas› isten-
se, büyük olas›l›kla s›ralanacak özel-
likler listesi flöyle olur: Hafif mermi, s›-
n›rs›z mühimmat, bir uça¤a ya da ka-
ra tafl›t›na yüklenmeye elveriflli boyut-
lar, hedefi do¤rudan niflanlayabilme,
çabuk doldurulma, hareketli hedefleri
izleme, nokta at›fl› yapma ve hedef d›-
fl›nda hasara yol açmama. Sonunda
bütün bunlar›n uzman› getirece¤i
nokta, a¤›r metal parçalar› yerine ›fl›k
fotonlar› f›rlatan bir silah olacakt›r. 

Gerçekte, ABD bütün bu özellikleri
tafl›yan silahlar yapma yolunda çal›fl›-
yor. Bunun için de kullan›lmas› düflü-
nülen kaynak, lazer. Yüksek güçlü la-
zerlerin düflman füzelerini yok etmek
amac›yla kullan›lmas› yeni bir olgu de-

¤il; Ronald Reagan’›n 1980’lerin ba-
fl›nda Y›ld›z Savafllar› Projesi’ni kamu-
oyuna aç›klad›¤›ndan beri gündemde.
Ancak çok daha az bilinen ve daha az
spekülatif olan bir olas›l›k, 40 y›l sü-
ren ve ürünleri savafl alanlar›na dökül-
mek üzere olan yo¤un bir araflt›rma-
gelifltirme çabas› sonucu "ayaklar› da-
ha çok yere basan" lazer silahlar›n›n
tüm savafl türlerinde devrim yaratma-
s›. ABD’nin en önde gelen üniversite-
lerinden Massachusetts Teknoloji Ens-
titüsü’nün (MIT) yay›mlad›¤› Techno-
logy Review dergisine göre, ancak Bo-
eing 747-400 (jumbo jet)uçaklar›na
yerlefltirilebilecek çapta olanlardan tu-
tun, Jeep’lerin taht›na kurulan yeni
Humvee’lere tak›labilecek küçüklükte
olan lazerler, yap›lan deneylerde aske-
ri hedefleri baflar›yla etkisiz hale geti-
riyorlar. Bu silahlar büyük bir olas›l›k-
la on y›l içinde ister s›cak savafl olsun,
ister bar›fl bekçili¤i, ister teröristlere
karfl› operasyon, her türlü askeri hare-
katta kullan›lmaya bafllanacak.

Amerikan askeri yetkilileri ve silah
flirketleri, flimdiye kadar bu programlar
konusunda ola¤anüstü s›k› a¤›zl› dav-
ran›yorlard›. Nedeni, lazer silahlar›n›n
yol açt›¤› tart›flmalar. Örne¤in, 1990’la-
r›n bafl›nda hem sivilleri hem de asker-
leri kör edici etkiye sahip olduklar› ge-
rekçesiyle kullan›mlar›n› insanl›k d›fl›
olarak niteleyen gruplar›n protestolar›,
piyadelere düflman› kör etme yetene¤i
sa¤layan gizli bir lazer sisteminin rafa
kald›r›lmas›na yol açm›flt›. Yeni prog-
ramlar kör edici silahlar için konulan
uluslararas› yasaklar›n çevresinden do-
lanacak biçimde yürütülüyor olsa da,
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ABD Hava Kuvvetleri Üssü’nde
gerçeklefltirilen deneyde, test lazeri, bir anda
plexiglass levhas›nda 8 mm’lik bir delik açt›.

Atefl kontrol radar›, yaklaflan bir Katyufla roketini saptar ve yörünge verilerini Tactical High Energy Laser
›fl›n yöneticisine gönderir.



silahlar›n kullan›ma al›nmas›yla birlik-
te protestolar›n canlanmas› bekleniyor. 

Karfl›tlarca beslenen tüm endiflelere
karfl›n askeri araflt›rma ve gelifltirme
çal›flmalar› tüm h›z›yla sürüyor ve baz›
uzmanlara göre k›sa süre içinde Ameri-
kan askerlerine savafl alan›nda üstün-
lük sa¤layacak. Amerikan Askeri Üni-
versitesi ve California Eyalet Üniversi-
tesi’nde yürütülen Ulusal Güvenlik Ça-
l›flmalar› Program›’ndan Robert Bun-
ker, "Öldürücü olmayan ileri teknoloji
silahlar› da dahil olmak üzere optik ve
öteki ‘yönlendirilmifl enerji’ silahlar›n›n

ortaya ç›kmas›, ateflli silahlar›n ve top-
lar›n modern toplum üzerinde yapm›fl
oldu¤u etkiye benzer bir etki yapacak-
t›r" diyor. Çin ve Rusya’n›n da en az on
y›ld›r lazer silahlar› gelifltirmekle u¤-
raflt›klar›, ancak bu silahlar›n daha az
güçlü olduklar› söyleniyor. 

Projeler Çeflit Çeflit
Lazer ›fl›nlar›yla savafl bir bilimkur-

gu filmini an›msat›rken, bombalar› he-
defe yönelten lazerler, daha Vietnam
Savafl› zaman›nda kullan›lmaya bafl-

lanm›flt›. Bu yönlendirici lazerlerin
herhangi bir tahrip gücü yoktur. Ama
daha o zamandan Pentagon (ABD Sa-
vunma Bakanl›¤›), hedefleri göster-
mek yerine yok etmek amac›yla kulla-
n›lacak yüksek enerjili lazer gelifltir-
me projelerine para ak›tmaya baflla-
m›flt›. ABD kara ve deniz kuvvetlerin-
ce 1970’lerin sonlar›nda gerçeklefltiri-
len s›n›rl› say› ve kapsamdaki deney-
lerde lazerler küçük füzeleri ve pilot-
suz uçaklar› düflürmeyi baflarm›fllard›.
1980’lerde Y›ld›z Savafllar› Projesi al-
t›nda program ivme kazand›. Ancak,
1990’lar›n ortalar›na kadar lazer izle-
me ve kontrol sistemleri yeterince gü-
venilir bir silah yapabilmek için gerek-
li düzeye ulaflamam›flt›. Reagan’›n
program›ndan yak›n döneme kadar
ABD hükümetinin yüksek enerji lazer-
lerine harcad›¤› para 14 milyar dolar›
buldu. fiimdilerdeyse genel araflt›rma-
lar için y›lda 200 milyon dolar harca-
n›rken, kimi özel silah programlar›
için fazladan 400 milyon dolar ayr›l›-
yor. George W. Bush’un baflkanl›¤›
dönemindeyse bu miktarlar›n iki kat›-
na ç›kmas› bekleniyor.

Lazerleri savafl alan›na tafl›ma ça-
bas›n›n odak noktalar›ndan biri, Albu-
querque’deki Kirkland Hava Üssü. Bu-
rada yap›lan bir deneyde, bir karbon-
dioksit lazerinin bir anl›k at›m›, karfl›-
s›ndaki plexiglass levhas›n› bir alev to-
puna dönüfltürüyor ve levhada 8
mm’lik bir delik aç›yor. Bu yaln›zca
deney için gelifltirilmifl bir düzenek.
Gücü, savafl lazerlerinin güçlerinin
ufak kesirleri kadar. Ancak lazerlerin
de¤iflik malzemeler üzerindeki etkileri
konusunda sa¤lad›¤› bilgiler, k›sa
menzilli roketler, uçaklar, tanklar ve
dolayl› olarak da düflman askerleri ve
teröristleri etkisizlefltirecek lazerler
için yürütülen üç ayr› projede kulla-
n›m alan› bulabilir. 

Bu üç projeden flu an için en belir-
gin olan›, Bush döneminde 2,7 milyar
dolara kadar ek ödenek sa¤lamas› bek-
lenen Airborne Laser (Uçakta Lazer)
Projesi. Projenin ana hedefi Körfez Sa-
vafl›’nda çokça kullan›lan Scuds füzele-
rini havaland›ktan çok k›sa bir süre
sonra, bir baflka söyleyiflle füze düfl-
man topraklar›ndayken etkisiz hale ge-
tirmek. Bu projede bir Boeing 747-
400’e oksijen iyot lazeri yerlefltiriliyor.
Bütün lazerler gibi, bu da kimyasal
enerji ya da elektrik enerjisi pompala-
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Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü’nde yüksek enerji lazerinin çeflitli maddeler üzerindeki etkisi test ediliyor.

Boeing, Advanced Tactical Laser prototipi helikopter ve küçük uçaklara, tank gibi yer hedeflerini vurma
yetene¤i kazand›rmay› amaçl›yor.



nan bir maddenin atomlar›n›n, bu ener-
jiyi düzgün (saç›lmay›p tek yönde gi-
den) bir ›fl›k demeti halinde yeniden ya-
y›mlamas› temeline dayal› bir düzenek. 

Projenin üç aya¤› var. ‹lki, Boeing
firmas›nca 747-400 uçaklar›n›n lazer
yerlefltirilebilecek biçimde de¤ifltirilme-
si. ‹kincisi, TRW firmas›n›n, yüksek
enerji lazeri olan kimyasal oksijen-iyot
lazerlerini gelifltirmesi. Sonuncusu da
Lockheed Martin Space Systems firma-
s›n›n tasarlay›p gelifltirdi¤i ›fl›n/atefl
kontrol sistemi. fiimdilik bu üç bölüm
birbirinden ayr› yürütülüyor.

Askeri senaryolara göre, bu lazerle-
ri tafl›yan 747’ler yerden 12 bin metre
yukar›da güvenli bölgede dolafl›rken,
yak›ndaki bölgeler k›sa mesafeli roket-
lerin sald›r›s›na u¤rayabilir. Bu lazer-
ler 300 km uzaktaki bir hedefe 2 me-
gawatt (milyon watt) enerjili bir ›fl›n
demeti gönderir. Bu güç, iki küçük
kenti ayd›nlatmaya yetecek güce eflit.
Böylesine güçlü bir ›fl›n demeti bile,
roketin kaplamas›n› an›nda delemez.
Yapt›¤›, roketin yak›t deposunun kap-
lamas›n› yüksek ›s›yla afl›nd›rmak. Za-
y›flayan bu nokta, yak›t›n iç bas›nc›yla
y›rt›l›r ve yak›t patlar. 

Yeni f›rlat›lan bir düflman füzesi,

radarca belirlendikten sonra iflin zor
taraf› bafllar. Yap›lacak ifl, basketbol
topu çap›ndaki ›fl›n demetini, atmosfe-
rik çalkant›ya karfl›n, h›zla yükselmek-
te olan füzenin yak›t deposu üzerinde
gereken s›cakl›¤› oluflturacak süreyle,

yani befl on saniye sabit olarak tutabil-
mek. Bunun için silah›n, hedefin gö-
rüntülerini izleyen atmosferik etkileri
hesaplayan ve ›fl›n›n yön ve fliddetini
sürekli olarak yeniden ayarlayan bilgi-
sayarlar›n deste¤ine gereksinimi var. 

Bunun avantajl› yan›, düflman füze-
nin yaln›zca 10 000 dolar de¤erinde
kimyasal yak›t harcanarak vurulabil-
mesi (bir uçakta 30 at›fl için yeterli ya-
k›t›n bulunmas› gerekir). Ayn› iflin bir
anti-balistik füze yard›m›yla yap›lmas›-
n›n maliyetiyse 1 milyon dolar. ABD
Hava Kuvvetleri’nden Albay Lynn
Wills "Bu sistemin 2008 y›l›na kadar
dünyan›n herhangi bir yerinde kulla-
n›labilecek yayg›nl›kta konuflland›r›la-
bilece¤ini" söylüyor. Hedeflenen, ikisi
sürekli olarak havada, kriz bölgeleri
üzerinde devriye gezecek olan yedi
uçaktan oluflan bir filo. Lazerlerin ve
niflan sistemlerinin ilk örnekleri, ha-
len San Diego’nun kuzeyinde,
TRW’ye ait gizli bir tesiste deneniyor.
Lazerli bir 747-400 prototipinin ilk
uçuflu ve atefl testinin 2004’te yap›l-
mas› bekleniyor. 

Bir baflka lazer silah›ysa döteryum-
flüorit güçlü lazer. Tactical High-
Energy Laseri (Taktik Yüksek Enerji
Lazeri) olarak bilinen bu silah›n amaç-
lanan hedefiyse, genellikle gerillalar›n
kulland›klar› ucuz ve küçük roketler.
Rus yap›m› Katyufla roketlerinin Lüb-
nan’daki Hizbullah yanl›lar›nca ‹sra-
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Tactical High Energy Laser prototipi bir Katyufla roketini yakalay›p, imha edebilir. Üstelik bu, daha önce
kullan›lan yöntemlerden daha ucuz.

Airborne Lazer Sistemi, bir füzeyi f›rlat›ld›ktan birkaç saniye sonra, henüz daha düflman
topraklar›ndayken imha eder. 

Projenin ana yüklenicilerinden biri olan Boeing firmas›, bu lazerlerin tafl›nmas› için 747-400 tipi uçaklar›n
en uygun model oldu¤unu düflünüyor. Üç bölümde yürütülen projenin tüm bölümleri flimdilik ayr› ayr›

yerlerde test ediliyor. Lazerli bir 747-400’ün ilk uçuflu ve atefl testi 2004’te gerçeklefltirilecek. 



il’e karfl› kullan›lmas›n›n hemen ar-
d›ndan, 1996’da Tactical High-
Energy Laser Program›’na h›z kazan-
d›r›ld›. ABD programa 170 milyon do-
lar, ‹srail ise 80 milyon dolar ay›rd› ve
tüm geliflmeler Amerika’n›n kontrolü
alt›nda gerçeklefliyor. Bu lazerler de
uçaktaki lazer gibi radar izleme, ni-
flan ve kontrol sistemlerini içeriyor.
Ancak fark›, karada konuflland›r›lma-
s› ve bir Katyufla roketini yaln›zca
2000 dolar maliyetle yok edebilmesi.
Gerçi körfez savafl› s›ras›nda kullan›-
lan Patriot füzeleri de bu ifli yapabilir,
ama uzmanlar, fiyat› 1000 dolar olan
Katyufla’lar› 1 milyon dolarl›k Patri-
ot’larla düflürmenin fazla ak›lc› olma-
d›¤›n› vurguluyorlar. 

ABD Ordu Uzay ve Füze Savunma
Komutanl›¤›’ndan program yöneticisi
Dick Bradshaw silah›n çok h›zl› oldu-
¤unu söylüyor. Bradshaw "Bir kere
kenetlendi mi hiçbir manevra ondan
kurtulmak için yeterli olmaz. Bir fo-
tondan nas›l kaçabilirsiniz ki?" diyor.
Dönen bir taret üzerindeki bir ›fl›ldak
görünümündeki silah 10 kilometre
menzile sahip. New Mexico’daki Whi-
te Sands Füze Deney Alan›nda flimdi-
ye kadar 20’den fazla füze düflürmüfl.
Taktik yüksek enerji lazeri, flimdilik
küçük bir garaj büyüklü¤ünde bir be-
ton platform üzerine yerlefltirilmifl
bulunuyor. Bradshaw, ileride silah›n
flimdikinin beflte biri boyutlara indiri-
lerek bir kamyona monte edilebilir
hale getirilebilece¤ini söylüyor. Bu,
silah›n h›zla gereken yere tafl›nabil-
mesini sa¤layacak. 

Tanklar› da Vururlar

Lazer silahlar›n›n roketleri ve uçak-
lar› düflürmesinin ard›ndan ordu bu
silahlar›n hedefini daralt›p onlar›
tank, kamyon ve top gibi a¤›r silahlar›
imhada da kullanmay› düflündü. Bu
program›n arac›ysa ‹leri Taktik Lazer
(Advanced Tactical Laser). ABD Ordu
Uzay ve Füze Savunma Komutanl›¤›
ile projenin ana yüklenicisi Boeing ta-
raf›ndan yürütülen program›n amac›,
Boeing 747’lerdeki (2 megawatt’l›k)
oksijen-iyot lazerinin 300 kilowatt’l›k
küçük bir modelini bir helikopter ya
da küçük bir uça¤a yerlefltirip 20 kilo-
metre ötedeki kara hedeflerine karfl›
kullanabilmek. Program›n yöneticileri
daha ileride bir kamyon, hatta bir cipe
yerlefltirilebilecek bir sistem gelifltir-
meyi de hedefliyorlar. 

Bu alandaki geliflmeleri izleyen bir-
çok gözlemciye göre, lazer silahlar› fü-
ze, roket ya da uçaklar› hedef almaya
devam etmeli. Nedeni, bunlar›n küçük
bir parçalar›n›n dahi zarar görmesi ha-
linde parçalanmalar› ya da düflmeleri.
Kamyon ve tanklarsa bunlara pek ben-
zemiyor. Dolay›s›yla kurflun, top mer-
misi gibi klasik savafl araçlar›n›n kara
savafllar›ndan çekilmesi yak›n bir ola-
s›l›k de¤il. Uzmanlara göre bir lazer si-
lah›, bu gibi araçlar üzerinde kimyasal
patlay›c›lar›n uygulayaca¤› enerjiden
daha ço¤unu uygulayamaz. Bu du-
rumda lazer silahlar›yla, 15 cm kal›nl›-
¤›nda z›rha sahip bir tank› yok etmek
olanakl› de¤il.

Ama hedef yok etmek yerine sakat-
lamak, etkisiz k›lmak olarak belirlenir-
se ifl de¤ifliyor. Herkesin bildi¤i gibi,
gerçekte tanklar›n da zay›f bir noktas›
var: D›flar›da neler olup bitti¤ini anla-
yabilmek için kullan›lan elektronik ile-
tiflime ve al›c›lara ba¤›ml›l›k. Bir tan-
k›n antenini eritmekse 300 kilo-
watt’l›k bir lazer için çocuk oyunu.
Programda görev alan Albay Mark
Stephen "Bir hedefi parça parça etme-
den de yok edebilir ya da en az›ndan
etkinli¤ini azaltabilirsiniz. Dahas›, ile-
tiflimin kesilmesi ya da di¤er elektro-
nik sistemlerinin zarar görmesi, tank
mürettebat›n›n savaflma yetene¤ini s›-
n›rlar; bir tank›n konvansiyonel silah-
larla yok edilmesi de sonuçta pek fark-
l› bir fley de¤il" diyor.

Asl›nda, yeniden yak›t yüklenme-
den her biri bir kaynak makinesinin
›s›tma gücüne sahip 10 cm geniflli¤in-
de, 100 ›fl›n demeti gönderme kapasi-
tesine sahip ‹leri Taktik Lazer, tankla-
ra zarar vermenin ötesinde çok daha
baflka fleyler de yapabilir. Yap›lan bir
analize göre sistem, yak›t›n› tüketme-
den önce 7 km uzakl›ktan 11 anteni
eritmifl, 32 kamyon lasti¤ini patlatm›fl
ve bir düzine havan, roket atar ve ma-
kineli tüfe¤i etkisiz hale getirmifl.

Bütün bu becerilerine karfl›n, bu si-
lah›n da sorunlu bir taraf› var. Kara ta-
fl›tlar›, uçaklardan daha fazla sars›ld›¤›
ve titreflim yaratt›¤› için e¤er lazer böy-
le bir araca yerlefltirilmiflse, bilgisayar
kontrollü amortisörlere gerek olacak-
t›r. Ayr›ca, fliddetli bir kara savafl›nda
oluflacak toz ve duman lazerler için bir
engel oluflturur. Atmosferde bulunan
ve aerosol ad› verilen ince toz parçac›k-
lar›, ›fl›n› da¤›t›r ve zay›flat›r. Aerosol
k›r›lmas› etkisi de denilen bu etkinin
azalt›lmas› için çal›flmalar yap›l›yor. Ay-
r›ca kimyasal yak›t›, fliddetli çarp›flma-
lar›n oldu¤u bir savafl alan›na tafl›mak
da kolay de¤il. Bu nedenle, 2003’te
bafllat›lacak olan 100 milyon dolar büt-
çeli bir araflt›rman›n hedefi, kimyasal
yak›t yerine enerjisini, neodimyum ile
güçlendirilmifl bir itriyum-alüminyum-
garnet (saydam, k›rm›z› bir silikat mi-
neral) bileflimine verilecek elektrik ak›-
m›ndan alacak bir "kat›hal" silah›. La-
boratuvarlarda gelifltirilen bu tür kat›-
hal lazerlerin gücü flimdilik 10 kilo-
watt. Ancak Bradshaw, gücün bir silah
için gerekli olan 100 kilowatt düzeyine
ç›kar›labilece¤ini söylüyor. 
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Proje yöneticileri, sistemin biraz büyük olmas›ndan flikâyetçi. Bir sonraki hedef, sistemi bir kamyona
yüklenebilecek boyuta indirmek. 



Bir baflka tasar› ise, itriyum-alümin-
yum-garnet bilefleninin yerine, kimi ile-
tiflim uygulamalar›nda kullan›lan sü-
per enerji verimli fiber-optik lazerleri
koyabilmek. Bir Humvee (ilk kez kör-
fez savafl›nda ciplerin yerini alan aske-
ri tafl›t arac›) üzerine kolayl›kla tak›la-
bilecek fiber-optik lazer, elektrik gü-
cüyle çal›flt›¤›ndan, arac›n jeneratörle-
riyle beslenir ve böylece özel yak›t ge-
reksinimini ortadan kald›r›r. Brads-
haw, "Nihayet arac›n biraz daha fazla
dizel yak›t› tafl›mas› gerekebilir; ancak
bu, savafl alan›nda kendi "mermilerini-
zi" elektrikle üretme lüksü için ödene-
cek çok küçük bir bedel" diyor. 

Protestolar Sürüyor
fiimdilik geliflimlerinin tasarland›¤›

gibi pürüzsüz bir biçimde sürece¤i ko-
nusunda bir garanti bulunmuyorsa
da, askeri yetkililer, teknolojik güçlük-
lerin afl›lmas› için umut vaat eden aç›-
l›mlar görüyorlar. Art›k konuflland›r-
ma konusunu ortaya atabilmelerini
sa¤layan da bu güven. Ama savafl la-
zerlerinin karfl›laflt›¤› as›l engel tekno-
lojik de¤il. As›l sorun, insanlar› kör
edebilece¤i gerekçesiyle yaklafl›k 20
y›ld›r bu silahlara karfl› protesto ey-
lemleri düzenleyen insan haklar›
gruplar›. 

Uluslararas› bask›lar nedeniyle
ABD daha flimdiden lazer silahlar› ko-
nusundaki kimi heveslerinden vazgeç-
ti bile. Eski bir kara kuvvetleri yarba-
y› olan William Horton’›n söyledi¤ine
göre, ABD bir araca sabitlenebilen ya
da s›rtta tafl›nabilen ve düflmana ait
periskop ya da dürbün gibi optik lens-
lerin yerlerini saptay›p, onlar› tahrip
edecek lazerlerin gelifltirilmesi için ça-
l›flmalar yap›lm›fl, ancak haberlerin ba-
s›nda yer ald›¤› 1985’te protesto ey-
lemleri iyice s›klaflt›¤› için sistemin
üretimine geçilememiflti. Horton, bu
prototiplerden iki tanesinin Körfez Sa-
vafl›’na götürüldü¤ünü, ancak kulla-
n›lmad›¤›n› söylüyor. Daha sonra
ABD, Cenevre Antlaflmas›’na eklenen
ve kör edici etkiye sahip silahlar›n kul-
lan›m›n› yasaklayan bir maddeyi de
imzalad›.

Anlaflmalar ne derse desin her za-
man bir aç›k nokta yakalan›r. ‹nsanlar›
öldürüp nesneleri tahrip eden silahla-
r›n yan› s›ra, kör etme yetene¤i kesin
olmay›p yaln›zca bir risk düzeyinde bu-

lunan silahlar anlaflma kapsam› d›fl›nda
tutulmufltu. Bu, içinden lazer donan›m-
l› koskoca bir Boeing 747-400’ün bile
rahatl›kla geçebilece¤i bir hukuki bofl-
luk. Savafl lazerlerinin konuflland›r›l-
mas›n›n hâlâ bir olas›l›k olmas›n›n ne-
deni de bu. Gerçi bu boflluk ABD silah-
l› kuvvetlerinin ellerini serbest b›rak›-
yor, ama komuta heyeti, bu silahlar› ge-
lifltirmenin bir halkla iliflkiler felaketi
olaca¤›n›n da fark›nda. Görünmez bir
Amerikan ›fl›n›n›n kurban› olarak kör
olmufl bir asker ya da daha da kötüsü
bir hemflire, bir çocuk haberi, ABD’nin
yüksek teknolojili ordusunu, halk›n gö-
zünde yüksek teknolojili bir canavar
haline getirebilir. Bu nedenle silahl›
kuvvetler kamuoyunun ilgisini savafl la-
zerleri üzerine çekme konusunda fazla
hevesli de¤il. Programlar gizli yürütül-
müyor. Çünkü inkar politikas›, optik
avc›s› lazerler olay›nda geri tepmiflti.
Dolay›s›yla benimsenen tutum, zorlan-
mad›kça bilgi vermeme biçiminde. An-
cak zorland›klar› zaman bile lazer sa-
vunma sistemleri üzerinde çal›flan as-
keri ve sivil yöneticiler, kara hedefleri-
ne yönelik programlar konusunda her-
hangi bir bilgileri olmad›¤›n› söylüyor-
lar. Kesin bir flekilde aç›k olduklar› bir
nokta var, o da insanlara karfl› bir uy-
gulama yapmad›klar›.

Ancak Uluslararas› K›z›l Haç Komite-
si’nden Dominique Loye, madalyonun

bir de arka yüzü oldu¤unu an›msat›yor.
Loye’a göre bir savafl lazerinin insanlar›
kör etmek ya da onlara zarar verme
"amac› tafl›mamas›", bunun insanlar›n
zalimce yaralanmas›n› yasaklayan ulus-
lararas› anlaflmalara uygun oldu¤u anla-
m›na gelmez. "Sonra" diyor Loye, "Sa-
vafl›n o karmaflas› içinde bir askerin bu
silahla ne yapaca¤›n› kim bilebilir? E¤er
elinizde güçlü bir silah›n›z varsa, as›l he-
definize niflan almakla ifle bafllayabilirsi-
niz. Ancak, bir düflman askerinin tehdi-
di alt›ndaysan›z, silah› ona çevirir ve hiç
düflünmeden kullan›rs›n›z".

Savafl lazeri programlar› ilerledikçe,
bu tür itirazlar›n daha yüksek sesle dile
getirilece¤i kuflkusuz. Ancak, cephedeki
askerlerin eline nokta at›fl› yapabilen ve
üstelik mühimmata gerek duymayan si-
lahlar verebilme düflüncesinin çekicili¤i,
ABD askeri yetkililerini Y›ld›z Savafllar›-
n› yeryüzünde gerçeklefltirme planlar›n-
dan kolay kolay ay›ramayaca¤›nda da
kuflku yok. Yine de bütün bu geliflmeler
aras›nda kesin olarak söylenebilecek bir
fley var; o da art›k savafllar›n asla eskisi
gibi olmayaca¤›.
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