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NKP’nin 6 Ağustos 2021 tarihinde 
gerçekleştirdiği basın açıklamasın-
da ABD’nin Japonya’nın Hiroşima ve 
Nagazaki kentlerine atom bombasıyla 
gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 
76 yıl geçtiği belirtilerek, “Aradan ge-
çen üç çeyrek asrı aşan zamanda ulus-
lararası ilişkiler boyut değiştirirken, 
üstünlük kurma ve güvenlik strateji-
sinin bir aracı olan nükleer santrallar 
ve silah endüstrisi daha da yayılmıştır. 
Nükleer teknolojiye yönelik endişeler 
artmış, savaşsız bir dünyada, barış 
içinde yaşama arzusu ne yazık ki kar-
şılıksız kalmıştır” denildi.  BM Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşması’na taraf olarak nükleer 
silaha sahip olmayacağı taahhüdü 
veren Türkiye’de ise AKP hükümet-
lerinin iktidarda olduğu son 19 yıllık 
dönemde nükleer santrallar ve nük-
leer silahlara olan ilginin artığı ifade 
edildi. Nükleer santrallar için Mersin 
Akkuyu’da temel atıldığı, Sinop’da ise 
hazırlık yapıldığın hatırlatılarak, şöyle 
denildi:  

“Nükleer teknolojinin enerji açı-
ğını kapatma bahanesiyle, barışçıl 
amaçlar için kullanılacağı söylemleri-

ne karşılık, partili Cumhurbaşkanının 
nükleer silahların gerekliliği konusun-
da yaptığı açıklamalar asıl niyetin ne 
olduğunu ortaya koymuştur. Küresel 
emperyalizmin Ortadoğu’da yarattığı 
çıkar savaşları tehlikelerine aldırış 
etmeden, dış politikada izlediği ça-
tışmacı, şiddeti körükleyen söylemle-
rinin yanı sıra nükleer santral kurma 
inadında direten siyasi iktidar, nük-
leer silahlara sahip olma hayallerini 
gün geçtikçe büyütürken, uluslararası 
anlaşmaları da ihlal etmiş, ülkemiz ve 
bölge insanlığını tehdit eden ABD-
NATO nükleer silahlarını bağımlılık 
ilişkileriyle ülkemizde barındırmaktan 
çekinmemiştir. Halkımızın ve aynı coğ-
rafyada yaşayan tüm canlıların güven-
liğini tehlikeye atarak siyasi tercihini 
yapmıştır.”  

Bir kaza veya saldırı anında nük-
leer santral ve silahların tüm dünyayı 
etkileyecek geri dönülmez sonuçlar 
yaratacağına vurgu yapılan açıklama-
da, “Ülkemiz ve tüm dünya hükümetle-
rini barış içinde silahsız ve nükleersiz 
bir dünyada yaşamak için sorumlu-
luğa davet ediyoruz” denilerek AKP 
Hükümeti’ne Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’nda  kabul edilen ve 50 ülke-
nin parlamentolarında onaylamaları 
ile yürürlüğe giren Nükleer Silahların 
Yasaklanması Antlaşması’nı imzala-
ma çağrısı yapıldı. Türkiye’deki ABD 
ve NATO’ya  ait nükleer silahlarının 
temizlenmesi istenilen açıklamada, 
“Küresel salgın, iklim değişikliği, sel-
ler, yangınlar, terör, savaş ve göç fe-
laketlerden kaynaklı büyük acıların 
yaşandığı bu dönemde, kaynakların 
kitle imha silahları yerine acilen ka-
musal ihtiyaçlar doğrultusunda kulla-
nılmasını talep ediyoruz” ifadelerine 
yer verildi. Gelecek kuşaklara “Yurtta 
Barış Dünyada Barış” şiarıyla nükleer 
santrallardan ve yıkım silahlarından 
arındırılmış bir dünya bırakmak iste-
diklerine vurgu yapılan açıklamada, şu 
ifadelerle bitirildi:  

“Japon halkının 76 yıldır dinmeyen 
acısını paylaşıyoruz. Başta ülke top-
raklarımızda muhafaza edilen nükleer 
silahlar olmak üzere, tüm dünyada var 
olan nükleer silahlar, nükleer santral-
lar ve insanlığın ‘yok etme’ kültürüyle 
ürettiği bütün hayallerden vazgeçil-
mesi çağrımızı yineliyoruz.”

Hiroşima ve Nagazaki’nin 76. Yılında 
Nükleer Acı Dinmedi!

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının 76. yıldönümü nedeniyle yaptığı 
basın açıklamasında, ülkemizde ABD’ye ait olanlar başta olmak üzere, tüm dünyadaki nükleer silahların imha edilmesi 
çağrısı yaptı. Gelecek kuşaklara “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi çerçevesinden nükleer santrallardan ve silahlardan 
arındırılmış bir dünya bırakmak istediklerine vurgu yapılan açıklamada, “Japon halkının 76 yıldır dinmeyen acısını 
paylaşıyoruz” denildi. 


