
Nükleer patlama videosunun 

izlenme başarısı, insanların 

kitlesel imha olasılığını 

önemsediğini gösteriyor 

 

Bir şehre nükleer bomba atarsak ne olur? ICRC/Kurzgesagt 

Cenevre (ICRC) – Savaş sırasında nükleer bomba kullanılmasının 
üzerinden yaklaşık 75 yıl geçti. Yine de, gittikçe artan uluslararası 
gerilim ortamında, nükleer patlamayla ilgili bir videonun ilk 
haftasında 6 milyon kişi tarafından izlenmesi, bu konunun hala 
gündemde, hala önemli olduğunu gösteriyor.    

 “Bir şehre nükleer bomba atarsak ne olur?” adlı video, 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile “Kısaca Kurzgesagt” 



isimli Münih merkezli bir animasyon stüdyosunun bilimsel, 
teknolojik politik ve felsefi konulara odaklanan YouTube kanalı 
arasındaki işbirliği sonucunda ortaya çıktı.  

ICRC'nin Nükleer Silah Yasağı Kampanyası’nın öncülüğünü 
yürüten Enrique Mestre, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;  
“Milyonlarca insanın bu videoyu yayınlanır yayınlanmaz izlemesi, 
insanların bu konuyu önemsediğini ve nükleer silahların 
kullanılma tehdidinin önemsenmesi gerektiğini gösteriyor.” 
Mestre, “Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinin 
bombalanmasından yetmiş dört yıl sonra, nükleer silahların tekrar 
kullanılması riski artıyor. ICRC olarak, 13 Ekim’de yayınlanan bu 
videonun nükleer silah tehdidine karşı koymanın önemi  
konusunda insanların fikrini değiştireceğini düşünüyoruz, ” dedi.  

Bu video, modern bir şehirde bir nükleer silah kullanılması 
durumunda ne olacağına dair şok edici gerçekleri ortaya koyuyor: 
milyonlarca insan etkilenecek ve hiç kimse mağdurlara ve hayatta 
kalanlara yardım edemeyecek. Nükleer bir patlama sonrasında 
yeterli müdahaleyi yapabilecek hiç kimse; hiç bir ülke, hiç bir 
sağlık ekibi, hiç bir yardım kuruluşu yok 

ICRC Silah Birimi Politika Danışmanı Magnus Løvold da, “Modern 
bir şehirde nükleer bir patlama neredeyse hayal edilemeyecek 
kadar büyük ölçekte tahribata yol açar. Herkes patlamanın acı 
verici etkilerine maruz kalır, ”dedi. “Ancak bu video nükleer 
silahların yalnızca insanlık dışı olduğuna işaret etmiyor, aynı 
zamanda yasaklayarak ve imha ederek, bu silahları durdurmanın 
bir yolu olduğunu da gösteriyor. ” 

ICRC ve Kızılhaç ve Kızılay Hareketi uzun zamandır nükleer 
silahların yasaklanması ve ortadan kaldırılması çağırısında 
bulunuyor. 2017 Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı 
(TPNW) bu hedeflere ulaşmak için vazgeçilmez bir adım olarak 
görüyoruz, bu yüzden tüm Devletlere gecikmeden anlaşmaya 



katılmaya çağırıyoruz. TPNW, nükleer silahların tamamen 
yasaklanması / önlenmesi konusunda dünya çapında geçerli olan 
ilk anlaşmadır. Temmuz 2017'de imzaya açılan anlaşma, 50 Devlet 
onayladıktan sonra yürürlüğe girecek. Anlaşmayı, şimdiye kadar 
33 ülke onayladı. 

Herkesi YouTube videosunu izlemeye, bu konuda daha fazla bilgi 
edinmeye ve neler yapabileceğine ilişkin bilgi almaya davet 
ediyoruz.  

https://www.youtube.com/watch?v=5iPH-br_eJQ&feature=youtu.be 

www.notonukes.org 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 

 Anita Dullard, ICRC Cenevre, Tel:  +41 79 574 15 54, adullard@icrc.org 
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