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Japonya’n›n Hiroflima kentine
6 A¤ustos 1945 günü at›lan
atom bombas› 6 y›l süren ve
on milyonlarca insan›n yaflam›-
na malolan kanl› bir savafl› so-
na erdirirken, potansiyel y›k›-
m› insanl›k için çok daha a¤›r
olabilecek yeni bir ça¤› bafllat-
t›. Bir kilotonluk ilk atom
bombas›, bugün baflta ABD ve
Rusya olmak üzere birçok ül-
kenin elinde bulunan nükleer
silolarda, denizalt›larda ve
uçak filolar›nda haz›r bekle-
yen, her biri Hiroflima’ya at›-
landan binlerce kat daha güçlü
savafl bafll›¤›na öncülük etti.

Fizik biliminin büyük bir baflar›-
s› olmak iddias›yla ortaya ç›kt›k-
tan sonra karanl›k bir yola sa-
pan nükleer fisyon, II. Dünya
Savafl›’nda taraflar›n birbirlerine
üstünlük sa¤lamak için girifltik-
leri mücadelenin de önemli bir
parças› oldu. ‹nsanl›k için bü-
yük umutlar vadeden bir tekno-
lojinin bu karanl›k yüzünün öy-
küsünde ilk s›ray›, Almanya’n›n
ayr›nt›lar› yeni ortaya ç›kmaya
bafllayan atom bombas› giriflim-
leri al›yor. A¤ustos say›m›zday-
sa Amerika’n›n çok daha yo¤un
ve koordineli çabalar›n›n perde
gerisini konu edece¤iz.

Hitler’in 
Atom Bombas›

Hiroflima’ya 

Werner Heisenberg Walther Gerlach Otto HannKurt Diebner C.F. Weizsacker
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Bu y›l, Japonya’n›n Hiroflima ve Nagasaki
kentlerine yap›lan Amerikan nükleer sald›r›s›-
n›n 60. y›ldönümü. 1945 a¤ustosunda Japon-
ya’ya at›lan atom bombalar›, “Manhattan Pro-
jesi”nde görevli Amerikal›, ‹ngiliz ve “göçmen”
biliminsanlar›nca yürütülen ola¤anüstü çabala-
r›n ürünüydü. Sonuca ulaflabilmek için büyük
engelleri aflmalar› gerekmifl ve ilk denemeleri-
ni ancak ayn› y›l›n may›s ay›nda Almanya tes-
lim olduktan sonra gerçeklefltirebilmifllerdi.
1941 y›l›nda proje bafllad›¤›nda, bu biliminsan-
lar› için temel motivasyon, çekirdek parçalan-
mas›n› savafl›n hizmetine sokabilmek için Al-
man meslektafllar›yla yar›fl›yor olabilecekleri
düflüncesiydi.

Albert Einstein bile bu yar›fla kendini kapt›-
r›p 1939 y›l›nda Baflkan Roosevelt’e bir mek-
tup yazarak nükleer silahlar› ciddiye almas›n›
istemiflti. Ve 1943 y›l›nda Danimarkal› fizikçi-

Niels Bohr, Manhattan Projesi’nin üssü olan
Los Alamos’u ziyaret ederek hem bilimsel,
hem de moral destek sunmufltu. Ama bu yar›-
fla karfl›n, Almanlar›n Japonya’ya karfl› kullan›-
lanlar gibi atom bombalar› olmad›¤› aç›kt›. 

Nükleer reaktörler, izotop ayr›flt›rma ve
nükleer patlay›c›lar üzerinde araflt›rma yapmak

üzere 1939 y›l›nda oluflturulan Alman “uran-
yum Projesi”, ülkenin her yan›na da¤›lm›fl 30-
40 kadar araflt›rmac›yla s›n›rl› kalm›flt›. Daha-
s›, bu bilimcilerden birço¤u, vakitlerinin tümü-
nü nükleer silah araflt›rmalar›na ay›rmam›flt›.
Buna karfl›l›k Manhattan Projesinde binlerce
biliminsan›, mühendis ve teknisyen çal›flm›fl ve
projeye milyarlarca dolar yat›r›m yap›lm›flt›. 

Bu veriler karfl›s›nda do¤al olarak tarihçile-
rin vard›¤› sonuç, savafl sona erdi¤inde Alman-
ya’n›n bir nükleer silah yapma hedefinin yan›-
na bile yaklaflamad›¤› merkezindeydi. Ancak,
yeni ortaya ç›kar›lan baz› tarihi belgeler, hika-
yeyi daha karmafl›k ve çok daha ilginç hale ge-
tiriyor.

Almanya ve Bomba: 
Kar›fl›k bir Hikaye

Almanya’n›n II. Dünya Savafl› s›ras›ndaki
nükleer silah projesi konusundaki düflünceleri-
miz, önemli yeni bilgi kaynaklar› ortaya ç›kt›k-
ça de¤iflim geçiriyor. Örne¤in, 1992 y›l›nda ‹n-
giliz Hükümeti, 1945 y›l›nda Cambridge yak›n-
lar›ndaki Farm Hall’da gözetim alt›nda tutulan
10 Alman bilimcinin gizlice dinlenen konuflma-
lar›n›n kay›tlar›n› yay›mlad›. Max van Laue d›-
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Fizikçileri
Denedi mi?

do¤ru -1

Tart›flmal› baz› yeni bulgular,
Alman fizikçilerin II Dünya
Savafl› s›ras›nda bir nükleer
bomba yap›p denediklerini

gösteriyor. 
Almanya’n›n gizli
atom bombas›na ait
oldu¤u san›lan
çizim

Karl Wirtz Walther Bothe Paul Harteck Horst Korsching Erich Bagge
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fl›nda tüm Alman bilginler – Erich Bagge, Kurt
Diebner, Walther Gerlach, Otto Hahn, Paul
Harteck, Werner Heisenberg, Horst Korsching,
Karl Friedrich von Weizsaecker ve Karl Wirtz –
Uranyum Projesi’nde görev alm›fllard›. Kay›t-
lardaki en ilginç bölüm, Hiroshima’n›n bomba-
lanmas› haberinin Alman bilginleri aras›nda
uyand›rd›¤› flaflk›nl›kt›. Çünkü, savafl sonunda
Alman bilginler nükleer enerji ve nükleer silah-
lar yar›fl›nda Müttefiklerden daha ileride olduk-
lar›na inanmaktayd›lar. 

Heyecan verici yeni bulgular, 2002 y›l›nda
Kopenhag’daki Niels Bohr Arflivleri Kuru-
mu’nun, Heisenberg ve von Weizsaecker’in Nazi
iflgali alt›ndaki Danimarka’ya 1941 eylülünde
yapt›klar› bir ziyaretle ilgili olarak Bohr’un
1950 y›l›nda kaleme ald›¤› mektup taslaklar›yla
ortaya ç›kt›. Savafltan sonra iki Alman fizikçi,
Kopenhag’a Bohr’a yard›m etmek ve nükleer si-
lahlar›n yap›m›n›n önlenmesi için kendisinin des-
te¤ini almak için gittiklerini öne sürdüler. Buna
karfl›l›k Bohr, mektuplar›nda Alman meslektafl-
lar›n›n davran›fl ve ereklerinin iddia ettikleri ka-
dar soylu olmad›¤›n› aç›klad›. Ziyaretle ilgili tar-
t›flmalar, Michael Frayn’›n yazd›¤› “Kopenhag”
adl› ünlü tiyatro oyununa da konu oldu.

fiimdiyse, hikaye k›sa süre önce Rus arfliv-
lerinde keflfedilen ve Berlin’deki Kayzer Wil-
helm Fizik Enstitüsü’ne ait arfliv malzemesini
de içeren belgelerle yeni bir boyut kazanm›fl
bulunuyor. Bunlar aras›nda özellikle dikkati çe-
ken dört belge var: 1941 mart›nda Kopen-
hag’a yapt›¤› bir ziyaretin ard›ndan von Weiz-
saecker taraf›ndan yaz›lm›fl bir rapor; Yine von
Weizsaecker’in 1941 y›l› içinde yazd›¤› bir pa-
tent baflvuru tasla¤›; ayn› y›l›n kas›m›nda yeni-
den gözden geçirilmifl patent baflvurusu; ve
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‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda tan›nm›fl Alman fi-
zikçilerinin atom çekirde¤inin parçalanmas› süreci-
nin bomba dahil pratik uygulamalar›n› ortaya koy-
makta neden baflar›s›z olduklar›, spekülasyon
konusu oldu. Baflta ünlü kuramc› Werner Heisen-
berg’in “‹steseydik yapard›k; ama istemedik” biçi-
minde özetlenebilecek aç›klamalar›n›n geçerlili¤i,
de bu konuya duyulan ilgi azal›ncaya kadar uzun sü-
re tart›fl›ld›.

Almanlar›n nükleer program›na olan ilginin t›r-
man›fla geçmesine neden olan geliflmeyse, önde ge-
len Alman fizikçilerin ‹ngiltere’de bir malikanede al-
t› ay süreyle rehin tutulduklar› s›rada gizlice dinle-
nen konuflmalar›n›n 1992 y›l›nda kamuya aç›klan-
mas›yd›. 

Savaflta Almanya’n›n yenilgisinden sonra Ameri-
kan ve ‹ngiliz askeri yetkilileri, ele geçirdikleri 10
Alman nükleer fizikçiyi, Cambridge yak›nlar›nda
lüks bir malikanede 1945 haziran›ndan aral›¤›na
kadar alt› ay süreyle enterne ettiler. Amaç, bu fizik-
çilerin Almanya’n›n içlerine do¤ru ilerleyen Ruslar›n
ellerine geçmesini önlemek ve Amerikal›lar bomba-
y› yap›p kullan›ncaya kadar nükleer silahlarla ilgili
bilgilerin ABD’nin tekelinde kalmas›n› sa¤lamakt›.

Enterne edilen bilimadamlar› flunlard›: Werner
Heisenberg, Max von Laue, Otto Hahn, Walther Ger-
lach, Paul Harteck, Kurt Diebner, Carl Friedrich von
Weizsaecker, Karl Wirtz, Erich Bagge ve Horst Kors-
ching 

Farm Hall’da Alman fizikçiler, birer tutsaktan
çok, birer önemli misafir gibi a¤›rland›lar. Hepsine
Alman savafl esirleri aras›ndan seçilen birer emir eri
verildi. Heisenberg’in kullanmas›na izin verilen bir
tenis kortu ve bir piyano bile vard›. Tabii, Alman bi-
limadamlar›n›n bilmedi¤i, Malikanenin her yerinin
dinleme ayg›tlar›yla donat›lm›fl olmas›yd›. Aralar›n-
da yap›lan konuflmalar sürekli olarak kaydediliyor,
ABD ve ‹ngiliz Hükümet ve Ordu yetkililerine iletili-
yordu. Tabii, ABD’de Los Alamos’ta Manhattan Pro-
jesi ad› alt›nda Japonya’ya karfl› kullan›lacak atom
bombalar›na son rötufllar› yöneten General Leslie
Groves’a da... 1992 y›l›nda aç›klanan kay›tlara gö-
re Amerikal›lar›n 6 A¤ustos 1945 tarihinde Hirofli-
ma’ya atom bombas› att›klar› haberinin BBC’de ya-
y›nlanmas›ndan sonra “flok geçiren” Alman fizikçi-
ler aras›nda flu konuflmalar geçti: 

KORSCHING: Bu, her fleyden önce Amerikal›la-
r›n muazzam ölçekte bir iflbirli¤ini gerçeklefltirme
yetene¤ine sahip olduklar›n› gösteriyor. Bunun Al-
manya’da olmas› tabii ki mümkün de¤ildi. Herkes
kendinden baflkas›n›n önemsiz oldu¤unu söylüyor-
du. 

GERLACH: Uranyum grubu için ayn› fleyi söyle-
yemezsin.

KORSCHING: Resmi olarak diyorsan›z, tabii.
GERLACH (Ba¤›r›yor): Gayr› resmi olarak da!

Ne diyorsam tersini söylemekten vazgeç! Burada
durumu bilen çok adam var.

HAHN: Bizim bu ölçekte bir çal›flma yapamad›-
¤›m›z aç›k. 

HEISENBERG: Diyebiliriz ki, Almanya’da bu
projeye ilk kez önemli fonlar ayr›lmas›, (E¤itim Ba-
kan›) Rust’la görüflüp yap›labilirli¤i konusunda çok
sa¤lam kan›tlar›m›z bulundu¤u konusunda onu ikna
etti¤imiz 1942 bahar›nda oldu. 

BAGGE: Burada da (ABD) de çok daha erken ol-
mad› herhalde.

...
HEISENBERG:  Öte yandan, ilerlemesi için elim-

den gelen her fleyi yapt›¤›m tüm bu a¤›r su ifli de
bir bomba sa¤layam›yor. 

HARTECK: Makine (reaktör) çal›flamad›¤› süre-
ce, öyle.

HAHN: Anlafl›l›yor ki, daha makineyi yapmadan
bombay› yapm›fllar; flimdi “ileride makineleri de ya-
paca¤›z” diyorlar. 

HARTECK: E¤er bir bomba kütle spektrograf›y-
la da yap›l›yor idiyse, 56.000 iflçi çal›flt›ramayaca¤›-
m›za göre bizim bunu yapabilmemiz zaten olanak-
s›zd›...

C.F. Von Weizsaecker: V-1 ve V-2 roketleri üze-
rinde kaç kifli çal›fl›yordu?

DIEBNER: Binlerce kifli.
HEISENBERG:  1942 bahar›nda hükümete bom-

bay› yapmak için 120.000 kifli çal›flt›rmalar›n› öne-
recek cesaret de bizde yoktu. 

WEIZSAECKER: San›r›m bunu yapmamam›z›n
nedeni, tüm fizikçilerin ilke olarak bunu yapmak is-
tememeleriydi. Almanya’n›n savafl› kazanmas›n› is-
teseydik, bunu baflar›rd›k. 

HAHN: Ben buna inanm›yorum; ama baflar›s›z
oldu¤umuza flükrediyorum. 

...
HEISENBERG: fiunu Unutmayal›m:  Almanya’da

devletle biliminsan› aras›ndaki iliflkilerin öyle bir ya-
p›s› vard› ki, bomba yapmay› %100 istemesek de
hadi diyelim istedik. Ama devletin bize olan güveni
öylesine azd› ki, ifli baflarmakta yine zorlan›rd›k. 

DIEBNER: Nedeni, yetkililerin yaln›zca acil so-
nuçlarla ilgilenmeleri.  Bizimkiler Amerika’n›n yap-
t›¤› gibi uzun dönemli bir politikayla u¤raflmak iste-
mediler.

WEIZSAECKER: Asl›na bakarsan›z istedi¤imiz
her fleyi elde etmifl olsayd›k bile, Amerikal› ve ‹ngi-
lizlerin bugün varm›fl oldu¤u noktaya gelebilece¤i-
miz kuflkuluydu. Bizim onlara yaklaflm›fl oldu¤umuz
flüphe götürmez.  Ancak, flu da bir gerçek ki hiçbi-
rimiz bu iflin savafl s›ras›nda bitirilebilece¤ine inan-
m›yorduk. 

HEISENBERG: Bu pek do¤ru de¤il. Kendi ad›ma
söyleyeyim; bir uranyum makinesi yapabilece¤imiz-
den tümüyle emindim, ama bir bomba yapabilece¤i-
mizi hiç düflünmedim. Ve de kalbimin derinliklerinde
yapmaya çal›flt›¤›m›z fleyin bir bomba de¤il, makine
oldu¤undan sevinç duyuyorum. Bunu itiraf edeyim. 

...
WEIZSAECKER: San›r›m flimdi baflar›s›z olma-

m›za bahaneler aramak yerine, baflar›l› olmak iste-
medi¤imizi itiraf etmeliyiz. 

WIRTZ: Keflfi yapan Almanlar bunu kullanmaz-
ken, Amerikal›lar›n kullanmas› çok tipik bir örnek.
Yine de Amerikal›lar›n bunu (bombay›) kullanmaya
cesaret edeceklerini düflünmemifltim. 

fiatoda fiaflk›nl›k
.

Danimarkal› ünlü fizikçi Niels Bohr,
Heisenberg’in niyetlerinden kuflku duydu.

Farm Hall
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1942 haziran›nda Heisenberg’in yapt›¤› bir ko-
nuflman›n metni. 

Yazarlardan Rainer Karlsch, bu belgeler ve
baflka birço¤undan yararlanarak Hitlers Bombe
(Hitler’in Bombas›) adl› kitab› yazd›.  Bu y›l›n
mart ay›nda yay›mlanan kitap, Almanya’n›n
nükleer silahlar elde etme hedefine ne kadar
yaklaflt›¤› ve bu silahlar›n ne ölçüde önemli ol-
du¤u konusunda fliddetli tart›flmalar› berabe-
rinde getirdi.

Gazeteci Heiko Petermann ile birlikte
Karlsch, bir grup Alman bilginin flimdiye kadar
bilinmeyen bir nükleer reaktör deneyi yapt›¤›n›
ve 1945 mart›nda da do¤u Almanya’daki Thü-
ringia bölgesinde bir nükleer silah› denedi¤ini
aç›klad›. Ayn› ay›n sonunda ve 20 y›l sonra ya-
p›lan tan›k beyanlar›, test sonucu yüzlerce sa-
vafl tutsa¤›n› ve toplama kamp› sakininin öldü-
¤ünü ortaya koydu. Bomban›n istendi¤i gibi ça-
l›fl›p çal›flmad›¤› konusu fazla aç›k de¤ilse de,
nükleer parçalanma (fisyon) ve hafif çekirdek-
lerin birleflmesi (füzyon) için tasarlanm›fl oldu-
¤u yeterince aç›k. Dolay›s›yla da bir nükleer si-
lah oldu¤u kesin.

Hitlers Bombe’nin yay›mlanmas›n›n ard›n-
dan, özel bir arflivden gelen bir baflka belge or-
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Neden Olmad›?
‹kinci Dünya Savafl›ndan önce bilimde, özel-

likle de fizik alan›nda Almanya’n›n önder konu-
mu tart›flmas›zd›. Müttefikler, 20. yüzy›l›n bü-
yük beyinlerinden biri olan Werner Heisen-
berg’in Alman nükleer program›n›n bafl›nda ol-
du¤unu biliyorlard›. Savafl s›ras›nda ABD’nin
atom silahlar› yapma çabalar›n› koordine eden
Manhattan Projesi’nde çal›flan ve Heisenberg ile
meslektafllar›n› savafl öncesinden tan›yan bilim-
ciler, atom bombas›n› yapmak için Almanlarla
burun buruna bir yar›fl içinde bulunduklar›n› dü-
flünüyorlard›. 

Savafl›n sonlar›nda Müttefikler Almanya’ya
do¤ru ilerlerken, Amerikal›lar Almanya’n›n ya-
r›flta nerede bulundu¤unu ö¤renmeleri için Al-
sos Misyonu ad› alt›nda bir grup araflt›rmac›y›
Avrupa’ya gönderdi. Heyetin bilimsel direktörü
olan Samuel Goudsmith, Fransa’da Strasbourg
Üniversitesi’nde Heisenberg’in meslektafllar›n-
dan Carl Friedrich von Weizsaecker’in geride b›-
rakm›fl oldu¤u belgeleri ele geçirdi. Bunlar› in-
celeyen Goudsmith, Almanlar›n atom bombas›
yapma yolunda çok az mesafe kaydettiklerini,
hatta bir zincirleme parçalanma tepkimesi bile
elde edemediklerini, ve nükleer silahlarda kulla-
n›lacak plütonyumu sa¤layacak ifllevsel bir nük-
leer reaktör yapmada da baflar›s›z olduklar› so-
nucuna vard›. 

Rainer Karlsch’›n 2005 y›l›nda yazd›¤› Hit-
ler’in Bombas› adl› kitab›nda Almanlar›n Rügen
adas›nda ve Thuringia bölgesindeki Ohrdruf’ta
ilkel atom bombalar› denemifl oldu¤u ve SS as-
kerlerin denetiminde birçok savafl esirini öldür-
dü¤ü iddialar›na yer vermesine karfl›n, bas›nda
yer alan analizlerde Hitler’in fizikçilerinin, ato-
mun parçalanmas› temelinde gerçek bir atom

bombas› yerine, yaln›zca radyasyon yayan bir
“kirli bomba” yapabildi¤i görüflü savunuldu.
Karlsch ise, Ohrdruf’ta bir patlama oldu¤unu ve
çevrede yanm›fl cesetlerin oldu¤unu görgü ta-
n›klar›n›n anlat›mlar›na dayand›r›yor. 

Peki gerçek nereye daha yak›n? Alman-
ya’n›n nükleer serüvenini araflt›ran birçok ya-
zar, Goudsmith’in izlenimlerini paylafl›r görünü-
yor. Heisenberg’in Farm Hall’da ve sonras›nda
nükleer silahlar› istemedikleri için yapmad›kla-
r›n› söylemesine karfl›l›k bu yazarlar, Alman fi-
zikçilerin bombay› yapmad›klar›n›, çünkü nas›l
yap›laca¤›n› bilemediklerini söylüyorlar. Bu gö-
rüflün savunucular›na göre Heisenberg baflar›l›
bir teorik fizikçi olmas›na karfl›l›k, daha o za-
manlar baflar›s›z bir deneyci damgas›n› yemiflti.
Üstelik büyük ölçekli bilimsel projelerin nas›l
yürütülece¤i konusunda ne bir tecrübesi, ne de
fikri vard›.  Elefltirmenlere göre Heisenberg ve
arkadafllar› daha bafllang›çta birçok kritik hata
yapm›fllard›. Örne¤in, atomun parçalanma süre-
cinde ortaya ç›kacak nötronlar› yavafllatmak
için grafit kullanmaya çal›flm›fllar; ancak saf ol-
mayan grafit nötronlar› yavafllatmak yerine yut-
mufltu. Ayr›ca Heisenberg, karatahtada güzel
görünmelerine karfl›n deneylerde son derece
baflar›s›z olan reaktör tasar›mlar›n› kullanmak-
tan vazgeçmemiflti. 

Heisenberg ve arkadafllar›n›n yetersiz kay-
nak, iflgücü, organizasyon ve politik atmosfer
konular›ndaki yak›nmalar›ndaysa hakl›l›k pay›
daha büyük. 

Amerikal› rakiplerinin çal›flt›¤› Manhattan
projesi, o zamanlar muazzam bir miktar say›lan
2 milyar dolara malolmufl, asl›nda ne yap›ld›¤›-
n› bilenlerin say›s› çok daha küçük olmakla bir-
likte onbinlerce insan ilk nükleer bombalar›n ta-
sar›m ve üretiminde rol alm›flt›. 

Buna karfl›l›k Almanya’n›n çabalar›ysa son

derece küçük ve güdük kalm›flt›. Bunun bir ne-
deni Alman ordular› Do¤u Cephesi’nde kara ve
çamura saplan›p Sovyet ordular›nca h›rpalan-
maya bafllay›ncaya kadar herkesin yak›n ve ke-
sin bir zaferden emin bulunmas›yd›. Bu durum-
da süper silahlara ne gerek vard›? Savafl›n daha
ileri evrelerinde Alman bilimciler, Nazi ileri ge-
lenlerine hiç kimsenin bir nükleer bombay› k›sa
süre içinde yapamayaca¤›n› söylediler. Bunu,
yetkilileri kand›rmak için de¤il, gerçekten inan-
d›klar› için söylemifllerdi. Nitekim, Hiroflima’ya
at›lan bomba ve Amerikal›lar›n nükleer teknolo-
ji alan›nda çok daha ileride olduklar›n›n anlafl›l-
mas›, Heisenberg ve arkadafllar›nda flok etkisi
yapm›flt›. 

Almanlar›n baflar›s›zl›¤›nda koordinasyon-
suzlu¤un da önemli pay› oldu¤u anlafl›l›yor.
Bomba çabalar›ndaki as›l çaba Werner Heisen-
berg yönetimindeki Kaiser Wilhelm Enstitüsü
ekibince yürütülüyordu. ‹kinci bir çaba da bilim-
sel direktörlü¤ünü Profesör Kurt Diebner’in
yapt›¤› askeri bir grupça yürütülmekteydi. Bu
askeri grup, 1942 y›l›nda Dr. Erich Bagge’nin
icat etti¤i uranyum santrifüjünü gelifltiren Dr.
Paul Harteck ile de temastayd›. Grup, Alman
Ordusu’na ba¤l› olmakla birlikte, bir alt grubu
da Deniz Kuvvetleri’ne ba¤lanm›fl ve Dr. Otto
Haxel yönetiminde denizalt›lar için nükleer itki
gelifltirmeye çal›fl›yordu.  Koramiral Karl Witzell
ve Koramiral Wilhelm Rein, Deniz Kuvvetle-
ri’nin nükleer projesine komuta ediyorlard›. 

Nazi ileri gelenleri ve ordu nükleer silahlar
için sab›rs›zlan›yor, bilim adamlar›ndan ellerini
çabuk tutmalar›n› istiyorlard›. 1942 flubat›nda
Heisenberg’e savafl›n kaderini tayin edecek bir
bomban›n 9 ay içinde yap›l›p yap›lamayaca¤›n›
sordular. Heisenberg’in kesin “Hay›r” cevab›
üzerine de uranyum projesine duyduklar› ilgi
azald›. 

Heigerloch’da bulunan tamamlanmam›fl bir Alman nükleer reaktörü. Amerikal›lar burada bulunan 1200 ton
uranyum cevherine el koyarak ülkelerine götürüp nükleer silah yap›m›nda kulland›lar.
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taya ç›kt›. Avrupa’da savafl›n sona ermesinin
hemen ard›ndan yaz›lm›fl oldu¤u anlafl›lan ta-
rihsiz belgede bir nükleer silaha ait bilinen tek
Alman çizimi de bulunuyor. 

Alman Bilginler 
Ne Biliyorlard›?

Aradan geçen zamanda birçok yazar, Hei-
senberg ve meslektafllar›n›n bir atom bombas›-
n›n nas›l çal›flaca¤›n› bilmedikleri sonucuna
vard›lar.  Bu yazarlar›n aras›nda, 1947 y›l›nda
Almanya’n›n bomba yapma çabalar›n› incele-
yen “Alsos” adl› bir ABD ordu araflt›rmas›n›n
sonuçlar›n› yay›mlayan fizikçi Samuel Gouds-
mith de vard›.  Tarihçi Paul Lawrence Rose de
1998 y›l›nda yazd›¤› Heisenberg ve Nazi Atom
Bombas› Projesi: 1939-1945 adl› kitapta da
ayn› sonuca var›yor. Bu elefltirmenlere göre Al-
man bilginler, bir uranyum-235 ya da plüton-

yum çekirde¤in yayd›¤› h›zl› nötronlar›n daha
fazla fisyon tepkimesini tetikledi¤i zincirleme
çekirdek parçalanmas›n›n fizi¤ini anlamam›fl-
lard›. Hem Goudsmith, hem de Rose ayr›ca Al-
manlar›n plütonyumun bir nükleeer patlay›c›
oldu¤unun fark›na varmad›klar›n› da söylüyor-
lar.

Amanlar›n bilimsel becerisini hedef alan bu
elefltiriler, Alman fizikçilerin savafl sonras›nda
‹ngiltere’de tutulduklar› Farm Hall’daki konufl-
malar›nca desteklenir görünüyor. Gizlice dinle-
nen bu konuflmalarda Heisenberg Hiroshi-
ma’n›n bombaland›¤› haberi üzerine at›lan
atom bombas›nda kullan›lm›fl olmas› gereken
kritik kütleyi önce yanl›fl hesapl›yor; ama bir
iki gün içinde hatas›n› düzelterek çok iyi bir
tahminde bulunuyor. Ancak, Heisenberg’in
Farm Hall’daki tepkisi ne olursa olsun, hem
onun, hem de meslektafllar›n›n atom bombala-
r›nda h›zl› nötronlar›n zincirleme tepkilerinden

yaralan›laca¤›n›, ayr›ca hem plütonyumun ve
hem de uranyum-235’in parçalanabilir malze-
me oldu¤unu bildiklerini gösteren baflka kan›t-
lar da var. 

Örne¤in 142 flubat›nda yeni silahlar›n gelifl-
tirilmesinden sorumlu Alman askeri yetkililer
uranyum projesindeki ilerlemeleri “Uran-
yum’dan Enerji Üretimi” adl› bir raporda topla-
d›lar. 1980’li y›llarda ele geçirilen bu raporun
haz›rlanmas›nda, Hahn, Harteck, Heisenberg
ve projede görevli öteki araflt›rmac›lar›n gizli
çal›flmalar›ndan yararlan›lm›flt›. Rapor do¤al
uranyum içinde yaln›zca %0,7 oran›nda bulu-
nan (geri kalan› parçalanamaz uranyum-238
izotopudur) saf uranyum 235’le, bilinen bom-
balardan 1 milyon kat daha güçlü nükleer bir
bomba yap›labilece¤i sonucuna var›yordu. Ra-
porda ayr›ca, faaliyete geçirilebildi¤i takdirde
bir nükleer reaktörün, benzer güçte bir patla-
y›c› olma potansiyeli tafl›yan plütonyum üret-
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Heisenberg’in Rolü
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Werner Heisen-

berg Almanya’n›n en nüfuzlu biliminsan› ve en ön-
de gelen teorik fizikçisiydi.  Kuantum mekani¤i
üzerindeki çal›flmalar› ve imzas›n› tafl›yan “belir-
sizlik ilkesi” ile Nobel Ödülü alm›fl, Leipzig Üni-
versitesi’nde ders vermeye bafllad›¤›nda ülkesinde
profesörlük ünvan›n› kazanan en genç bilimciler-
den biri olmufl ve 1942 y›l›nda, henüz 40 yafl›n-
dayken hem ünlü Kaiser Wilhelm Fizik Enstitü-
sü’nün yöneticili¤ine getirilmifl, hem de Berlin
Üniversitesi’ne profesör atanm›flt›. 

Ancak, Üçüncü Reich’›n (Nazi Yönetimi) ilk y›l-
lar›nda bir SS yay›n organ›nda, yine Nobel Ödüllü
bir bilimci olan Johannes Stark taraf›ndan bir “be-
yaz Yahudi” olmak ve “Yahudi ruhu tafl›mak”la
suçlanm›flt›.  Bunun üzerine SS örgütü taraf›ndan
bafllat›lan bir soruflturma sonunda, 1939 y›l›nda
Heisenberg’in toplumsal ve siyasi itibar› iade edil-
di. Bunun sonucu olarak da 1942’ye gelindi¤inde
Heisenberg Nazi rejiminin, aralar›nda Silah Baka-
n› Albert Speer ve Kaiser Wilhelm Derne¤i’nin
baflkan› olan sanayici Albert Vögler de bulunan et-
kili isimlerinin deste¤ini kazanm›flt›. 

1942 y›l›n›n flubat ay›nda Heisenberg, bu et-
kili siyasetçiler, bürokratlar, subaylar ve sanayici-
lerden oluflan seçkin bir dinleyici toplulu¤una bir
konferans verdi. O s›ralar Almanya’n›n uranyum
projesinin gelece¤i, ordunun yaln›zca savafl›n so-
nunu etkileyebilecek bir tarihte teslim edilecek si-
lahlara ilgi duymas› nedeniyle çok parlak görün-
müyordu.  1960 y›l›nda tarihçi David Irving tara-
f›ndan bulunan söylev metninden biliyoruz ki, Hei-
senberg konferansta bir yandan nükleer silahlar›n
potansiyelini aç›klarken, bir yandan da bunlar›
yapman›n ne kadar güç oldu¤unun alt›n› çizmiflti.
Vard›¤› sonuçlar aç›kt›:

1) Uranyum-235 izotopunun zenginlefltirilme-
si iflleminin baflar›l› olmas› kofluluyla, uranyumun
parçalanmas› sürecinden enerji sa¤lanmas› müm-
kündür. Uranyum 235’in ayr›flt›r›lmas›, ak›l almaz
güçte bir bomba elde edilmesinin yolunu açacak-
t›r. 2) Do¤al uranyum da, a¤›r su katmanlar›yla
birlikte istiflendi¤inde enerji üretimi için kullan›la-

bilir. Bir istif düzene¤inde bu materyaller içlerin-
de bulunan büyük enerji rezervlerini belli bir za-
man içinde bir ›s› motoruna aktarabilirler.  Bu da,
teknik olarak ölçülebilecek çok büyük miktarlarda
enerjiyi baz› maddelerin görece küçük miktarla-
r›nda depolamak olana¤› sa¤l›yor. Çal›flmaya bafl-
lad›¤›nda bu “makine” de muazzam güçte bir
bomban›n üretimine olanak verir”. 

1942 yaz›nda uranyum projesinin yönetimi,
ordudan al›narak sivil bir kurulufl olan Reich Arafl-
t›rma Konseyi’ne devredildi ve Alman uranyum
projesinde çal›flan bilimciler bir kez daha sa¤lam
bir kurumsal deste¤e kavufltular.  Ayn› y›l›n hazi-
ran ay›nda Heisenberg, Berlin’deki Kaiser Wil-
helm Derne¤i’nin merkezinde Speer ve Nazi dev-
letinin önde gelen öteki askeri ve s›nai flahsiyetle-
ri önünde bir konferans daha verdi. Bu konferans,
Heisenberg’in bir soruya verdi¤i söylenen yan›t
nedeniyle daha sonra oldukça ün kazand›. Söylen-
di¤ine göre kendisine bir atom bombas›n›n ne bü-
yüklükte olaca¤› soruldu¤unda Heisenberg’in ver-
di¤i yan›t “Bir ananas kadar” olmufltu. 

Bu anektod ilk kez Irving’in 1968 y›l›nda ya-
y›mlad›¤› Virüs Evi adl› kitapta nakledilmifl, ancak
konuflman›n metni bulunamam›flt›. fiimdiyse Rus-
ya’n›n aç›klad›¤› yeni belgeler aras›nda bu metin
de bulunuyor. Haziran’da Heisenberg’in “Uran-
yum Problemleri Üzerinde Çal›flmalar” adl› konufl-
mas›n›n metni, fiubat ay›nda yapt›¤› konuflman›n-

kinden çok farkl›. Haziran konuflmas›na Heisen-
berg, nükleer parçalanma sürecinin 1939 y›l›nda
keflfedilmesinden söz ederek bafll›yor ve bu süre-
ce ilginin özellikle ABD’de “ola¤anüstü büyük” ol-
du¤unu belirtiyor. “Kefliften birkaç gün sonra” di-
yor, “Amerikan radyosu genifl haberler yay›nlad›;
alt› ay sonra da bu konuyla ilgili bilimsel makale-
ler akmaya bafllad›”. 

Heisenberg konuflmas›n›, Almanya’da savafl›n
bafllamas›ndan bu yana izotop ayr›flt›rmas› ve nük-
leer reaktörler alan›nda yap›lan çal›flmalar› anlata-
rak sürdürüyor ve “do¤al olarak, teknik hedefle-
rin gerçekleflebilmesi için baz› önemli bilimsel ve
pratik sorunlar›n çözümlenmesi gerekecek” uyar›-
s›nda bulunuyor. Nükleer silahlardansa, yaln›zca
konuflmas›n›n ortalar›nda ve ihtiyatl› bir dille söz
ediyor: “ fiimdiye kadar elde edilen olumlu sonuç-
lara bak›ld›¤›nda, bir ‘uranyum yak›c›’ infla edildi-
¤inde, bir gün von Weizsaecker’in günümüzdeki-
lerden milyon kat daha güçlü patlay›c›lar için ay-
d›nlatt›¤› yolda ilerlemeye bafllayabilmemiz de
olanaks›z de¤il”. 

Ama Heisenberg, bu mümkün olmasa bile nük-
leer reaktörün “neredeyse s›n›rs›z say›da teknik
uygulama” alan› bulaca¤›n›, bunlar aras›nda küçük
miktarda yak›tla uzun mesafeler kat edebilecek ge-
miler, hatta uçaklar, birçok bilimsel ve teknik so-
runun çözümünde kullan›labilecek yeni radyoaktif
maddeler olaca¤›n› söylüyor. Teknoloji için büyük
önem tafl›yan yeni kefliflerin “önümüzdeki birkaç
y›l önce yap›laca¤›” öngörüsünde bulunan Heisen-
berg,  Amerika’n›n en iyi laboratuarlar›ndan birço-
¤unun bu konu üzerinde çal›flt›¤›n›n Almanlarca bi-
lindi¤ini, bu durumda ülkesinin de bu konular›
araflt›rmaktan vazgeçmeyi göze alamayaca¤›n› vur-
guluyor. 

Çal›flmalar›n verece¤i ürünlerin uzun zaman
gerektirdi¤ine de iflaret eden Heisenberg, Ameri-
ka ile savafl›n y›llarca sürmesi olas›l›¤› karfl›s›nda
atom çekirde¤indeki enerjilerin teknik eldesinin
savafl›n kaderini belirleyebilece¤ini de söylüyor.
Geliflmeler, Heisenberg’in bu öngörüsünde hakl›
oldu¤unu ortaya koydu.  Ancak, hem kendisi,
hem de ulusu için ne mutlu ki, ilk atom bomba-
lar› Frankfurt ve Berlin yerine Hiroflima ve Naga-
saki’ye düfltü. 

Werner Heisenberg
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mede de kullan›labilece¤i kaydediliyordu. Böy-
le bir silah için gereken kritik kütlenin miktar›
10-100 kg olarak veriliyordu ki, bu da Manhat-
tan Projesi’nin resmi tarihi say›labilecek Smyth
Raporu’na göre Müttefiklerin 6 Kas›m
1941’de 2-100 kg aras›nda yapt›klar› tahmin-
le örtüflüyordu.

Ruslarca aç›klanan belgelerin belki de en
flafl›rt›c›s› olan Von Weizsaecker taraf›ndan
1941 y›l›nda yaz›lm›fl patent baflvuru tasla¤›,
kendisinin plütonyumun hem özelliklerini, hem
de askeri kullan›m potansiyelini iyi bildi¤ini
çok aç›k biçimde ortaya koyuyor. Baflvuruda
“Element 94’ün (plütonyum) üretimi, en iyi
‘uranyum makinesi’ (nükleer reaktör) ile yap›-
labilir” deniyor. “Bu yolla üretilen element
94’ün kimyasal yöntemlerle uranyumdan ko-
layl›kla ayr›labilmesi önemli avantaj getirir ve
keflfin sa¤lad›¤› bafll›ca yarar da budur” deni-
yor.

Von Weizsaecker ayr›ca plütonyumun güçlü
bir bombada kullan›labilece¤ini de aç›kl›yor:
“Birim a¤›rl›k bafl›na sa¤layaca¤› enerji aç›s›n-
dan bu patlay›c›, mevcut patlay›c›lardan 10 mil-
yon kat daha güçlü olacak ve yaln›zca saf uran-
yum-235’le karfl›laflt›r›labilecektir”. Patent
baflvurusunda daha sonra, “element 94’ün sö-
zü edilen miktarlarda bir yerde, örne¤in bir
bomba içinde bir araya getirilece¤i ve böylece
parçalanma sonunda ortaya ç›kan nötronlar›n
büyük ço¤unlu¤unun madde d›fl›na kaçmaya-
rak yeni parçalanmalar› tetikleyece¤i bir süre-
ci” tarif ediyor. Bu durumda baflvuru, bir plü-
tonyum bombas› için yap›lan patent baflvuru-
sundan baflka bir fley olmuyor. 

Patent baflvurusu, 3 Kas›m 1941 tarihinde
“Uranyumun ya da Benzer A¤›r Elementlerin
Parçalanmas› Tekni¤iyle Enerji Eldesi, Nötron
Üretimi ve Yeni Elementler Ortaya Ç›kar›lmas›”
bafll›¤›yla yenilendi. Bu baflvuru, öncekinden
iki bak›mdan farkl›yd›. Birincisi baflvurunun
yaln›zca von Weizsaecker ad›na de¤il, tüm Kay-
zer Wilhelm Enstitüsü ad›na yap›lm›fl olmas›y-
d›. ‹kincisiyse, nükleer patlay›c›lara ya da bom-
baya yap›lan her türlü atf›n ay›klanmas›yd›. 

Belgede silahlardan hiç söz edilmemesi,
‹kinci Dünya Savafl›’n›n seyrinin de¤iflmesiyle
ilgili olabilir. Kas›m 1941 e gelindi¤inde Al-
manlar h›zl› bir zaferden y›l›n bafl›nda oldukla-
r› kadar emin de¤illerdi. 

‹kinci bir aç›klama da, von Weizsaecker ve
meslektafllar›n›n düflüncelerinin de¤iflmesi ola-
bilir. Belki de nükleer parçalanman›n askeri
uygulamalar› için bafllang›çta duyduklar› heves
azalmaya bafllam›flt›. Bu olas›l›k, Heisenberg
ve von Weizsaecker’in 1941 eylülünde Bohr’u
ziyaret etmelerinin sebebinin nükleer silahlar
üzerinde çal›flmaya devam konusunda duyduk-
lar› tereddüd oldu¤u yolunda savafltan sonra
yapt›klar› aç›klamay› destekler nitelikte. Bu gö-
rüflün belki de en hararetli savunucusu,
1993’te yazd›¤› Heisenberg’in Savafl› adl› ki-
tapta dile getirdi¤i tezlerle, Thomas Powers. 

Ancak, yeni Rus belgelerinin bir baflkas›
(von Weizsaecker’in 1941 bahar›nda Kopen-

hag’a yapt›¤› ziyaretle ilgili ola-
rak yazd›¤› rapor), kendisinin
en az›ndan o s›rada uranyum
üzerinde çal›flmaktan hâlâ heye-
can duydu¤unu ortaya koyuyor.
Nitekim, savafltan sonra
Bohr’un enstitüsünden bilima-
damlar›n›n Heisenberg ve von
Weizsaecker’i Kopenhag’a ca-
susluk yapmak için gelmekle
suçlad›klar›n› biliyoruz. Bunda
da en az›ndan bir parça gerçek
pay› olabilir; çünkü 1941 mar-
t›nda, yani Almanya Sovyetler Birli¤i’ni istilaya
henüz bafllamam›flken ve zafer yak›n görünür-
ken, von Weizsaecker Alman Genelkurmay›’na
flu raporu veriyordu:

“Kopenhag’da uranyum parçalanmas›yla
teknik enerji eldesi konusunda çal›flma yok.
Amerika’da Fermi’nin özellikle bu konular üze-
rinde araflt›rmalara bafllad›¤›n› biliyorlar; ama
savafl bafllayal›beri bu konuda yeni bir haber

gelmifl de¤il. Öyle görünüyor
ki, Profesör Bohr bizim de ko-
nular üzerinde çal›flt›¤›m›z›
sanm›yor ve tabii ben de bu
düflüncesini güçlendirmek için
elimden geleni yapt›m… Ame-
rikan Physical Review dergisi-
nin say›lar› 1941 Ocak ay›na
kadar Kopenhag’da eksiksiz
bulunuyordu ve içlerindeki en
önemli makalelerin fotokopi-
lerini getirdim. Ayr›ca Alman
Büyükelçili¤i’nin düzenli ola-

rak bu dergilerin fotokopilerini almas› konu-
sunda anlaflt›k.”

Projektörler Diebner
Üzerinde 

Karlsch’›n Hitler’in Bombas› kitab›, Alman
nükleer silahlar tarihinde yeni bir bölüm aç-
mak için Almanya’n›n nükleer reaktörler ve
izotop ayr›flt›rma üzerinde savafl s›ras›ndaki ça-
balar› konusunda bilinenlerden, Rus arflivlerin-
deki belgelerden, ilgili kiflilerle söyleflilerden
ve endüstriyel arkeolojiden yararlan›yor. Savafl
s›ras›nda nükleer reaktörler üzerindeki çal›fl-
malar› iki rakip grup yönetti. Bunlardan birini
Berlin yak›nlar›ndaki Gottow’da asker fizikçi
Kurt Diebner yönetiyordu. Leipzig ve Berlin’de-
ki bilimcilerse Werner Heisenberg’in yöneti-
minde çal›fl›yorlard›.

Heisenberg’in yönetimi alt›nda yürütülen
deneylerde uranyum ve yavafllat›c› katmanlar›
üstüste dizilirken, Diebner’in ekibi, yavafllat›c›
içine gömülü uranyum küplerinden, daha üstün
özellikler tafl›yan üçboyutlu bir kafes gelifltir-
miflti. Gerçi Heisenberg Diebner ve emrindeki
araflt›rmac›lara hak ettikleri krediyi hiçbir za-
man vermedi; ama Nobel Ödüllü bilgin güney-
bat› Almanya’daki Haigerloch’da yap›lan son
deneyde Diebner’in tasar›m›n› kulland›. Ama
Karlsch’›n ortaya ç›kard›¤› bulgulara göre Di-
ebner savafl›n son aylar›nda bir deney daha
gerçeklefltirdi. 

Deneyin ayr›nt›lar› tam olarak bilinmiyor.
Bir dizi ölçümden sonra Diebner 10 Kas›m
1944’te kas›m›nda Heisenberg’e k›sa bir mek-
tup yazarak deneyi aç›kl›yor ve reaktörle ilgili
bir tak›m sorunlar yafland›¤›n› ima ediyor. Ne
yaz›k ki, Gottow’dakli bu son reaktör deneyiy-
le ilgili olarak baflka yaz›l› kaynak bulunabilmifl
de¤il.  2002 ve 2003 y›llar›nda deney alan›n-
da yap›lan endüstriyel arkeoloji, bu reaktörde
zincirleme tepkinin k›sa da olsa oluflturulup
sürdürülebilmifl ve sonunda bir kazayla nokta-
lanm›fl olabilece¤ini gösteriyor.

Diebner, 1955 y›l›nda, plütonyum üretebi-
lecek “iki aflamal›” yeni bir nükleer reaktör
için patent baflvurusunda bulundu. Reaktörün
iç k›sm› kendini sürdüren bir zincirleme tepki
elde etmek için zenginleflmifl uranyum yak›t›
kullan›rken, onu çevreleyen çok daha genifl bir
d›fl bölüm kritik düzeyin alt›nda çal›flacakt›.
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Kimyasal patlay›c›lar

Ortas› bofl plutonyum küre

Yüksek düzeyde
zenginlefltirilmifl uranyum

Kimyasal
patlay›c›lar

Kimyasal
patlay›c›lar

Plutonyum ya da 
yüksek derecede
zenginlefltirilmifl uranyum

Döteryum - trityum
kar›fl›m›

Çelik manto Nötron yans›t›c›

Nötron
yans›t›c›

Nagasaki’ye at›lan, bir
plutonyum fisyon bombas›yd›

Hiroflima bombas› uranyum-235
fisyonuna dayan›yordu.

Almanya’n›n uranyum projesi bir füzyon/fisyon hibrid sistem olarak tasarlan-
m›flt›. Merkezdeki Döteryum ve trityum aras›ndaki füzyon tepkimelerinden kay-
naklanacak nötronlar, merkezi çevreleyen plutonyum ya da yüksek derecede
zenginlefltirilmifl uranyumda fisyon tepkimelerinin tetikleyecekti.

a

hitlerinFizikcileriY  6/28/05  2:40 AM  Page 57



Oluflacak plütonyum daha sonra iç bölmeden
al›nacakt›. Diebner’in, 1955 patent baflvurusu-
na konu tasar›m›nda, savaflta elde etti¤i dene-
yimden yararland›¤› anlafl›l›yor . 

Karlsch’›n kitab›nda yapt›¤› daha flafl›rt›c›
bir aç›klamaysa Diebner’in yönetimindeki bir
grup bilimcinin bir nükleer bomba yap›p dene-
di¤i yolunda. Üstelik iddiaya göre ekip 1944
y›l›nda uranyum projesinin bafl›nda olan deney-
sel nükleer fizikçi Walther Gerlach’tan güçlü
bir destek görmüfl. (Ancak, Hahn, Heisenberg,
von Weizsaecker ve uranyum projesinde görev-
li öteki tan›nm›fl bilimcilere bu silah hakk›nda
bilgi verilmemifl oldu¤u anlafl›l›yor. Parçalan-
ma reaksiyonlar› temelinde tasarlanm›fl olmas›-
na karfl›n, bu silah Nagasaki ve Hiroflima üze-
rine at›lanlar gibi bir “atom bombas›” de¤ildi.
Ayr›ca, füzyon tepkimelerinden yararlanmak
için de tasarlanm›fl olmas›na karfl›n, ABD ve
Sovyetler Birli¤i’nin 1950’li y›llarda denedi¤i
“hidrojen” bombalar›yla da ilgisi yoktu. Alman-
lar›n nükleer bombas›nda s›radan patlay›c›lar,
kat› bir kütle haline getirilmemifl. Bunun yeri-
ne, ortada bir boflluk b›rakacak flekilde yan ya-
na dizilmifller. Görevleri patlaman›n enerji ve
›s›s›n› kabuk içindeki bir noktaya odaklamak.

Küçük miktarlarda zenginlefltirilmifl uranyum
ve bir nötron kayna¤›, bir döteryum-lityum ka-
r›fl›m› ile birlikte kabuk içine yerlefltirilmifl.
Stratejik olmaktan çok taktik bir silah say›labi-
lecek olan bomban›n, savafl› Hitler’e kazand›r-
makta yetersiz kalaca¤› aç›kt›. Bu tasar›m›n ne
kadar baflar›l› oldu¤u, fisyon ve füzyon tepki-
melerini gerçeklefltirip gerçeklefltirmedi¤i ko-
nusu hâlâ karanl›kta. Ancak, önemli olan kü-
çük bir grup biliminsan›n›n savafl›n o umutsuz
son aylar›nda bile nükleer bombay› gerçeklefl-
tirmeye çabalad›¤›n›n aç›¤a ç›km›fl olmas›. 

Bir Bomba 
Nas›l Yap›l›r?

Avrupa’daki savafl›n sona ermesinden k›sa
bir süre sonra kimli¤i bilinmeyen bir Alman ya
da Avusturyal› bilimci, savafl s›ras›nda yürütü-
len nükleer çal›flmalar üzerinde bir rapor yaz-
d›. Karlsch’›n, kitab› bas›ld›ktan sonra keflfetti-
¤i raporda, nükleer silahlar konusunda do¤ru
bilgilerin yan› s›ra daha az do¤ru spekülasyon-
lar da yer al›yor. Belgede, Manhattan Proje-
si’nden elde edilmifl baz› bilgilerden de yarar-

lan›lm›fl olabilir. Örne¤in, plütonyum (element
94 yerine) ad› kullan›lm›fl. Ne yaz›k ki, raporun
kapa¤›, yazar›n›n ad›yla birlikte kay›p. Ancak
raporu derleyen kiflinin Almanya’n›n resmi
Uranyum Projesi’nin ya da Diebner’in grubu-
nun bir üyesi olmad›¤› belli. 

Raporun gösterdi¤i, uranyumun yeni ve
güçlü silahlar yap›m› için kullan›labilece¤i bilgi-
sinin savafl s›ras›nda Alman teknik toplulu¤un-
da hayli yayg›n oldu¤u gerçe¤i. Rapor ayr›ca
bir nükleer bomba için bilinen tek Alman çizi-
mini de içeriyor.  Bu çizim asl›nda yaln›zca fle-
matik bir gösterim ve bir atom bombas› için
uygulanabilir bir kroki olmaktan çok uzak.
Kimli¤i belirsiz yazar, bomba için gerekli plü-
tonyumun kritik kütlesi için 5 kg ölçüsünü kul-
lan›yor ki, bu, oldukça iyi bir tahmin. Çünkü,
nötronlar› yeniden plütonyum kütlesinin içine
yöneltecek bir yans›t›c›n›n varl›¤›, gerekli kritik
kütleyi iki kat azalt›yor. Daha da önemli bir
nokta, bu bilginin Manhattan Projesi’ni betim-
leyen Smyth Raporu içinde yer alm›yor olmas›. 

Yeni raporun bir baflka ilginç yan› da Alman
bilimcilerin bir hidrojen bombas› yap›m›yla ilgi-
li kuramsal konular üzerinde yo¤un biçimde ça-
l›flm›fl olduklar›n› aç›k seçik biçimde gösterme-
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Nükleer silahlar nükleer enerjinin, büyük
miktarlarda ve ani denilebilecek k›sa sürelerde,
kontrolsüz flekilde üretimine dayal›d›r. Nükleer
enerjiyse,  çekirdek parçalanmas› (fisyon), ya da
çekirdek birleflmesi (füzyon) yoluyla elde edilir.

Fisyon olay›nda, örne¤in U-235 gibi bir çekir-
dek, nötron bombard›man›na tabi tutuldu¤unda,
bir nötron yutarak parçalan›r ve 2 ya da 3 nöt-
ron ç›kar›r. Böyle çekirdeklerin, parçalanabilir ya
da ‘fisil’ oldu¤u söylenir. Aç›¤a ç›kan nötronlar-
dan baz›lar›, ortam›n d›fl›na kaçarak ya da ilgisiz
çekirdekler taraf›ndan yutularak ‘ziyan’ olurken,
baz›lar› di¤er U-235 çekirdeklerine çarp›p yeni
fisyonlara yol açar. E¤er bir uranyum kütlesinde
ortalama olarak, fisyona yol açan her nötron ba-
fl›na aç›¤a ç›kan nötronlar›n; ‘birden fazlas›, biri
ya da birden az›’ tekrar fisyona yol açabiliyorsa,
o uranyum kütlesinin ‘süperkritik, kritik ya da
altkritik’ oldu¤u söylenir. Geometrisine ve kim-
yasal bileflimine ba¤l› olarak, olas› en küçük kri-
tik kütle 7-8 kg düzeyindedir. Uygun bir flekilde
haz›rlanmas› gereken böyle bir kütlede, her fis-
yon bir yenisine yol açar ve ‘zincirleme reaksi-
yon,’ ayn› düzeyde devam eder. Süperkiritik bir
kütledeyse, her fisyon birden fazla yenisine yol
açt›¤›ndan, fisyonlar›n say›s› ç›¤ gibi artar. Büyü-
yen bir ‘zincirleme reaksiyon’ oluflur ve fisyon
bafl›na aç›¤a, 200 milyon elektronvolt enerji ç›-
kar. Kömürün yanmas›ndan elde edilen enerjiy-
se, karbon atomu bafl›na 4 elektronvolt kadar.
Dolay›s›yla 1 gram U-235’in fisyonu, 2.5 ton kö-
müre eflde¤er.

Fakat do¤ada bulunan uranyumun, sadece
%0.71 kadar› U-235’ten, kalan›ysa, parçalanma-
yan bir izotop olan U-238’den oluflur. Dolay›s›y-
la do¤al uranyumdaki 235 bilefleninin, hele bom-

ba yap›lmak isteniyorsa, %90’lar düzeyinde zen-
ginlefltirilmesi gerekiyor. Zenginlefltirme yöntem-
lerinden birisi, ‘gaz difüzyonu’ yöntemi. Normal
flartlar alt›nda metal olan uranyum, UF6 gaz› ha-
line getirilir ve bir kab›n, aralar›nda gözenekli
bir zar bulunan iki bölmesinden birine konup,
yüksek bas›nç alt›nda s›k›flt›r›l›r. Gaz molekülle-
rinden U-235 içerenler, di¤erlerine göre daha
hafif olduklar›ndan, herhangi bir s›cakl›kta daha
h›zl› hareket eder ve zar›n di¤er taraf›na s›zmak-
ta daha baflar›l› olurlar. Dolay›s›yla, di¤er bölme-
deki U-235’li molekül konsantrasyonu, az biraz
artar. Kayda de¤er bir zenginlefltirme için bu sü-
recin binlerce kez tekrarlanmas›, böylesi kaplar-
dan binlercesinin art arda kullan›lmas› gerekir.
Böyle bir tesiste, y›lda tonlarca zenginlefltirilmifl
uranyum üretilebilir. Fakat bas›nçlaman›n gerek-
tirdi¤i güç binlerce MW, kap sisteminin tesis ma-
liyeti milyar dolar düzeyindedir. Oysa, bir nükle-
er bomban›n yap›m› için onlarca kilogram zengin
uranyum gerekir. Zengin uranyumu az miktarlar-
da elde etmenin daha ucuz yollar› vard›r.

Bir baflka zenginlefltirme yöntemi, uranyum
izotoplar›n›n, ayn› frekanstaki lazer at›mlar› kar-
fl›s›nda verdikleri farkl› tepkiye dayan›r. Buysa
zahmetli ve yavafl çal›flan bir yöntem. Malzemeyi
küçük miktarlarda ve yavafl yavafl elde etmenin
bir di¤er yolu, uranyum izotoplar›n› iyonlaflt›r›p
bir manyetik alan›n üzerinden geçirmek. Ayn›
h›zla hareket etmekte olan iyonlar manyetik
alandan geçerken, daha a¤›r olanlar daha küçük,
hafif olanlarsa daha büyük yar›çapl› daireler üze-
rinden sapt›r›l›r ve karfl›daki bir ‘toplay›c› lev-
ha’n›n farkl› yerlerine düflerler. Bu, fakirin zen-
ginlefltirme yöntemidir. Ancak sab›r gerektirir.
Çünkü gün boyunca hedef levhas›nda, gram dü-

zeyinde az ürün birikir.
Parçalanmaya yatk›n bir di¤er ‘fisil’ çekirdek-

se, Pu-239 izotopu. Ancak, plütonyum do¤al bir
element de¤il. Nükleer reaktörlerde, U-238 izo-
topunun bir nötron yuttuktan sonra bozunmas›
sonucu oluflur. Farkl› bir element oldu¤undan,
uranyumdan kimyasal yöntemlerle ayr›flt›r›labilir
ve zenginlefltirme ifllemi gerektirmez. Fakat elde-
si için, haz›rda çal›flan bir nükleer reaktörün bu-
lunmas› ve yak›t›na uygun zamanlamalarla müda-
hale edilmesi gerekir. Halbuki, bomba malzeme-
si olarak zenginlefltirilmifl uranyum ya da plüton-
yum elde etmenin en kestirme yolu, bu malzeme-
yi, nükleer santrallara hizmet veren yak›t iflleme
tesislerinden almak ya da çalmak.

Fisil malzeme elde edildikten sonra bomba
yapmas›, görece kolay bir ifl. ‹lkel bir nükleer
bomba, bir araya geldiklerinde süperkritik ola-
cak olan iki altkritik uranyum kütlesini bir topun
namlusuna yerlefltirip, birini di¤erine do¤ru atefl-
lemekle yap›labilir. Sonuç, büyük bir patlamaya
yol açan süperkritik bir kütledir ve aç›¤a ç›kan
toplam enerjiye ‘bomban›n verimi’ denir. Hirofli-
ma’ya at›lm›fl olan bomba böyle bir düzenekten
oluflmufltur. Ancak ‘top tipi bomba’ fazla uran-
yum gerektirir; a¤›r ve hantal, hem de düflük ve-
rimlidir. Bir di¤er yöntem; süperkritik bir fisil
malzeme küresinin etraf›na güçlü patlay›c›lar
yerlefltirip, bu patlay›c›lar› fevkalade simetrik ve
eflzamanl› biçimde patlatarak, küreyi homojen
bir flekilde, çok daha süperkritik küçük bir küre-
ye ‘göçertmek’. Bu tip bir ‘göçertme ayg›t›’nda,
Pu-239 tercih edilmekle birlikte, U-235 de kulla-
n›labilir. Yöntemin, fisil malzeme sa¤lamadan
sonraki en zor taraf›, patlamalar›n eflzamanl›l›¤›-
n› sa¤layan elektronik devre elemanlar›n›n yap›-

Nükleer Silah Nas›l yap›l›r?
.
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si. Bu nokta iki baflka kaynakça da
do¤rulan›yor. Alman Ordu Silah Arafl-
t›rmalar› Dairesi Baflkan› Erich Schu-
mann’›n arflivinde nükleer parçalan-
mayla ilgili birçok belge ve kuramsal
hesap da bulunuyor.  Viyanal› fizikçi
Hans Thirring de bu konuyu 1946 ya-
z›nda yay›mlanan Atom Bombas›n›n
Tarihi adl› kitab›nda enine boyuna in-
celemifl bulunuyor. 

Son Söz De¤il
Tarihçiler, bilimciler ve di¤erleri,

ony›llar boyunca Heisenberg ve von
Weizsaecker’in atom bombalar› yap-
mak isteyip istemediklerini tart›flt›lar.
Hepsi birlikte de¤erlendirildi¤inde,
yeni bulgular Nazi Almanyas›’n›n nük-
leer silahlar› hakk›ndaki eski resmi
de¤ifltiriyor. Bu yeni bilgiler, Heisen-
berg ve meslektafllar›n›n ne  (Po-
wers’›n gördü¤ü gibi) direnifl savaflç›-
lar›, ne de (Rose’un iddia etti¤i gibi)
Nazi’lere sempati duyan beceriksizler olduklar›
görüflünü destekliyor. 

Yine de, bu yeni belgeler ve Karlsch’›n or-
taya ç›kard›¤› gerçekler, Heisenberg ve von
Weizsaecker’in nükleer silahlar konusundaki

tereddütlü tutumlar›n› daha aç›k biçimde
ortaya koyuyor. Nükleer santraller ve izo-
top ayr›flt›rma üzerinde çal›flmaya devam
ettikleri ve nükleer silahlar yap›m› olas›l›-
¤›n› Nazi devletinin güçlü isimlerinin göz-
leri önünde salland›rd›klar› halde, Hit-
ler’in rejimine nükleer silahlar üretmek
için gösterebilecekleri kadar bir çaba da
göstermediler. Bu çabay› gösterenlerse
Walther Gerlach ve Kurt Diebner ile Dib-
ner’in yönetiminde çal›flan bilimcilerdi. 

Asl›nda bu araflt›rman›n da bu tart›fl-
mal› konu hakk›nda son söz oldu¤unu id-
dia etmek ihtiyats›zl›k olur.  Çünkü Alman
atom bombas› bir “zombi” ye benziyor. Ne
zaman “Hah! Art›k ne oldu¤unu, ne zaman
ve nas›l oldu¤unu biliyorum” desek, yine
mezar›ndan ç›k›p karfl›m›za dikiliyor.

D e r l e y e n :  R a fl i t  G ü r d i l e k
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m› ya da ele geçirilmesi. Fakat zahmetine de de-
¤er: Bomba küçük, verimi yüksek olur.

Füzyon olay›ysa, hidrojen ya da hidrojenin
izotoplar› olan döteryum ve trityum çekirdekleri-
nin birleflmesine dayal›d›r. Bu çekirdeklerin kay-
naflmas›, birim a¤›rl›k bafl›na fisyondan bile daha
fazla enerji aç›¤a ç›kar›r. O kadar ki, 1 gram hid-
rojen yaklafl›k 50 ton kömüre eflde¤erdir. Ancak,
çekirdeklerin kaynaflt›rabilmeleri için, çok yük-
sek h›zlarla çarp›flt›r›lmalar› gerekir. Yeterince
yüksek s›cakl›ktaki hidrojen gaz›nda,
her bir yöne do¤ru hareket etmekte
olan atomlar, yeterince yüksek h›zlar-
la çarp›fl›p kaynaflabilirler. Nitekim,
güneflin merkezindeki s›cakl›k 15
milyon °C’yi buluyor ve buradaki hid-
rojen çekirdekleri, yüksek bas›nc›n
da yard›m›yla füzyona u¤rayarak, gü-
nefle ›fl›d›¤› enerjiyi sa¤l›yorlar. An-
cak, yeryüzünde bas›nç çok daha dü-
flük oldu¤undan, hidrojenin füzyonu
için gereken s›cakl›k çok daha yüksek
ve 100 milyon °C’nin üstüne ç›k›lma-
s› gerekiyor. Bu yüzden ‘hidrojen
bombas›’n›n yap›m›nda, füzyonu bi-
raz daha kolay olan döteryumla trit-
yum tercih edilir. Döteryum normal
sudaki hidrojen atomlar› aras›nda,
1/666 oran›nda bulunuyor ve fiziko-
kimyasal yöntemlerle ayr›flt›r›labili-
yor. Trityumsa, Li-6 (lityum) izotopu-
nun nötron bombard›man›na tabi tu-
tularak, helyum ve trityuma parçalan-
mas›yla elde edilebilir. Ancak trit-
yum; normal flartlar alt›nda uçucu,
kaç›c› bir gaz. Hem de, görece k›sa
bir yar›lanma ömrüyle kendili¤inden
bozunuyor. Dolay›s›yla, önceden üre-
tilip saklanmas› yerine, kullan›m›n›n
hemen öncesinde ve s›ras›nda üretimi

tercih ediliyor. Bu amaçla döteryum lityumla ka-
r›flt›r›l›r ve her ikisi birlikte, strofor ambalaj mal-
zemesiyle kaplan›r. Patlama an› geldi¤inde, lit-
yum nötron bombard›man›na tabi tutularak trit-
yum üretilir, bu trityumlar da, içerdeki döteryum-
larla çarp›fl›p füzyona yol açacarlar. Ancak; Lityu-
mun bombard›man› için nötronlar, füzyon için de
yüksek s›cakl›klar gerekir. Bunlarsa, ‘birincil’ de-
nilen bir uranyum ya da plütonyum bombas›n›n
patlat›lmas›yla elde edilir. Bu bomban›n üretti¤i

›s›nma etkisi, yani termal flok, görece yavafl yay›-
l›r ve füzyon düzene¤ine ulaflana kadar, düzene-
¤in da¤›lmas› olas›l›¤› belirir. Halbuki, yay›nla-
nan gama ›fl›nlar› ›fl›k h›z›yla hareket eder ve
strofor bunlar› emerek, içindeki kar›fl›m›n ›s›n-
mas›n› sa¤lar. Bir yandan da, birincil bomban›n
bas›nç floku füzyon kar›fl›m›n› d›flardan ve her
yandan homojen bir flekilde s›k›flt›r›r, yayd›¤›
nötronlar lityumu parçalay›p trityum aç›¤a ç›ka-
r›rlar. Kar›fl›m›n s›cakl›¤› 100 milyon °C’nin üs-

tüne ç›kt›¤›nda, ‘ikincil’ füzyon bom-
bas› devreye girmifltir.

Nötron bombas›, küçük bir hid-
rojen bombas›d›r. Di¤er nükleer si-
lahlardan fark›, as›l öldürücü etkisi-
nin, yayd›¤› nötronlar›n yol açt›¤›
radyasyon hasar›ndan kaynaklan›yor
olmas›. Bu özelli¤iyle, ‘güçlendiril-
mifl radyasyon silah›’ olarak da ad-
land›r›l›r. Patlamas›n›n yol açaca¤›
bas›nç ve ›s› etkisi düflük olacak fle-
kilde tasarland›¤›ndan, civardaki bi-
nalar ve sanayi tesisleri gibi fiziksel
yap›lar, patlamadan daha az etkile-
nir. Öte yandan, nötronlar fazla
uzaklara yay›lamad›¤›ndan, bu sila-
h›n öldürücü menzili ötekilere göer
k›sa. So¤uk Savafl döneminde NATO
kuvvetlerinin, Do¤u Avrupa’daki nü-
fus yo¤un bölgelerde savafla haz›rl›k-
l› olma gereksinimine göre, ‘k›sa
menzilli bir antipersonel silah›’ ola-
rak üretildiler.

Bu yaz› daha önce Bilim ve
Teknik dergisinin fiubat 2003

say›s›nda yay›mland›.

Prof. Dr. Vural Alt›n
Bo¤aziçi Üniv. Nükleer Müh. Bölümü
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