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TÜRKIYE INCIRLIK
90 NÜKLEER SILAH
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1. Türkiye, topraklar›nda bulunan NATO'ya ait nükleer silahlar›n söküm için ABD'ye gönderilmesini acil
olarak talep etmelidir.

2. Türkiye, nükleer silahlar›n bulundu¤u depolar›n sökümünü ve sonras›nda silahlar›n yokluklar›n› sürekli
do¤rulayacak ba¤›ms›z ve sorumlu olabilecek bir sistem kurmal›d›r 

3. Türkiye y›ll›k bir çevre raporu yay›nlamal› ve nükleer silahlar›n varl›¤›n›n bir sonucu olarak süregelen
toksik ve/veya radyoaktif mirasa dair bir iyilefltirme plan› haz›rlamal›dır.

Greenpeace’in Türkiye için Önerileri

Greenpeace geçti¤imiz y›l içinde ABD'ye
ait nükleer silahlar›n depoland›¤› ‹ncirlik
hava üssünün bir kaç yüz metre uza¤›nda
bir Bar›fl Elçili¤i açt›. 
Kap›m›z›n elli metre uza¤›nda çift s›ra
halinde dizilmifl dikenli teller vard›. Tellerin
arkas›nda ise düzenli yollar, bahçeler, ve
evler bulunuyordu. Bu nükleer  s›n›r›n bu
kadar düzenli ve bölgeden ba¤›ms›z
görünebilece¤i hiçbirimizin akl›na
gelmemiflti.
‹nanamayaca¤›m›z bir di¤er konu ise
dünya liderlerinin nükleer silahs›zlanma
konusunda bu kadar vurdumduymaz
davranabilmeleriydi. Milyonlarca insan›n
an›nda ölümüne yol açabilecek bu tehlikeli
silahlardan kurtulmak konusunda siyasi
irade yetersiz kal›yordu, ve de¤iflimi
yaratmas› beklenen tek güç bizim
güçümüzdü.
Asl›nda biz de tam bu nedenle ‹ncirlik'e
geldik, dünyan›n en ciddi sorunlar›ndan
birine yerinde tan›kl›k etmek ve bu silahlar
buraya yerlefltirilirken fikirleri sorulmam›fl
insanlar› bilgilendirmek için… 
Sokakta konufltu¤unuz hiç kimse size
nükleer silahlar›n herhangi bir flekilde
faydal› oldu¤unu iddia edemiyordu.
Burada yaflayan insanlar sadece bilmemeyi

tercih eder gibi görünüyorlard›. Israrla bu
konudan bahsettiklerimiz  ise sorumluluk
almaktan korkar bir hale bürünüyor;
“Mutlaka ben oradan ayr›ld›ktan sonra
depolanm›flt›r” ya da “burada nükleer silah
olsa benim haberim olurdu.” diyorlard›.
Oysa bu karanl›k gerçekle birlikte
yaflamalar› gerekti¤inden haberleri
olmam›flt›. 
‹ncirlik'te bar›fl elçili¤imizi ilk defa
açt›¤›m›zda insanlar bizimle
konuflmam›fllard›,  kim oldu¤umuz ve neden
orada bulundu¤umuz konusunda çeflitli
fikirler havada uçufluyordu. Tahmin edilen
tek fley bizim “tehlikeli” olabilece¤imizdi.
Haftalarca herkesle tekrar tekrar konuflarak
kendimizi ve ne yapmak istedi¤imizi
anlatt›k. Biz konufltukça bize yaklaflt›lar,
kendi dertlerini ve nükleer silahlar
konusunda gerçek düflüncelerini ve ‹ncirlik'I
bize anlatt›lar.

AAssll››hhaann TTüümmeerr
Greenpeace Akdeniz
Nükleer Silahs›zlanma Kampanyası
Sorumlusu
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ÖZET

Alt› Avrupa ülkesi - Almanya, Belçika,
Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya ve Türkiye -  ABD'nin
sahip oldu¤u ve denetledi¤i 480 nükleer silaha
NATO Nükleer Paylafl›m anlaflmalar› ad›
alt›nda ev sahipli¤i yap›yor.  Bunlar yasa d›fl›
ve kabul edilemez silahlard›r.

NATO'nun temel amaç ve hedeflerini
gözden geçirmek üzere bir süreç bafllatmas›
nedeniyle, 2006 y›l›, bu so¤uk savafl
miras›n› sonunda ortadan kald›rmak için bir
f›rsat sunuyor. Avrupal› liderler bu f›rsat›,
nükleer silahlar› NATO'nun cephanesinden
ve Avrupa'dan d›flar› atmak için kullanabilir.
NATO, 21. yüzy›lda, 20. yüzy›l›n nükleer
silah ve politikalar›ndan ar›narak tüm
dünyaya örnek olmal›d›r.

480 ABD/NATO nükleer silahının her biri,
Hiroflima'y› yerle bir eden y›k›c› gücün on
kat›na varan etkiye, toplamdaysa Avrupa'y›
haritadan silebilecek güce sahiptir. Bu
bombalardan her biri aç›k ve yak›n bir
tehlikedir; her biri kabul edilemez oranda
kaza riski tafl›manın yanısıra potansiyel
birer hedeftir.

ABD'nin nükleer politika, plan ve
senaryolar› Avrupa'da konuflland›r›lm›fl
silahlara da biçilmifl roller içerir. Bu senaryo
ve planlar› gerçeklefltirecek kifli Amerika
Birleflik Devletler baflkan›d›r ve bunu,
silahlara ev sahipli¤i yapan ülkenin izni
olmadan yapabilir.  Bu y›l, New Yorker

dergisindeki bir makale halihaz›rdaki
NATO nükleer paylafl›m anlaflmalar›n›n
korkutucu gerçe¤ini gözler önüne serdi.
Seymour M. Hersh, ‹ran'a karfl› muhtemel
bir sald›r›da Avrupa'da depolanm›fl ABD
bombalar› olan B61'lerin kullan›m›n› içeren
ABD senaryolar›n› aç›¤a ç›kard›. Bu, NATO
nükleer paylafl›m anlaflmalar›na dahil olan
Avrupa ülkelerinin, ABD'nin girdi¤i bir
çat›flmada kendi topraklar›ndan nükleer
bomba at›lmas› riskine nas›l girdiklerini
gösteriyor. ABD/NATO silahlar›n›
Avrupa'dan ç›karmak Avrupal›lara, ABD'nin
tehlikeli nükleer ö¤retileriyle ba¤lar›n›
koparma imkan› sa¤layacakt›r.

ABD Avrupa'da nükleer silah
konuflland›rmaya devam etti¤i sürece, Rusya
Federasyonu taktik nükleer silahlar›n› daha
da azaltmas› konusunu müzakere etme
yönündeki isteksizli¤ini, aç›kça ortaya
koyuyor. Bu 480 ABD/NATO nükleer
silah›n›n her biri daha bar›flç›l bir gelecek
için yap›lan uluslararas› görüflmelerin
önünde bir engeldir. Ayr›ca, bu silahlar›n
Avrupa'daki varl›¤›, baz› Avrupa ülkelerinin
bugün Orta Do¤u'ya yay›lmakta olan
nükleer tehlikeyi ortadan kald›rma

1. Hans Kristensen, “U.S. Nuclear Weapons in Europe: A Review of Post-Cold War
Policy, Force Levels, and War Planning” (Ulusal Kaynaklar› Savunma Konseyi,
Washington DC, fiubat 2005) http://www.nukestrat.com/pubs/EuroBombs.pdf

2. Bu rapor Avrupa k›tas›na at›fta bulunur ve bu co¤rafi s›n›rlara Türkiye'yi de dahil
eder.

3. Seymour M. Hersh, “The Iran Plans:Would President Bush go to war to stop
Tehran from getting the bomb?, New Yorker,7 Nisan 2006

4. “Spiegel Interview with US Secretary of Defense Donald Rumsfeld” 31 Ekim 2005
http://service.spiegel.de/cache/international/0,1518,382527-2,00.html.
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yönündeki di¤er görüflme çabalar›na da
zarar vermektedir. Bu bombalar
silahlanmay› önlemez; teflvik eder.

2005'te ABD Savunma Bakan› Donald
Rumsfeld ABD/NATO nükleer silahlar›
hakk›nda “Avrupa'daki baz› ülkeler bunlar›n
k›tada bulunmas›na müsaade etme karar›
verdi. Bu onlar›n ç›kar›na uygun
görülüyordu ve durum de¤iflmedi¤ine göre
bugün hala böyle görülüyor. Dolay›s›yla,
insan bunun, hala onlar›n ç›kar›na oldu¤unu
varsay›yor.”  dedi. Bununla birlikte,
Avrupal›lar bu silahlar›n Avrupa'da
bulunmas›n› kabul etmek zorunda de¤il ve
bunlar›n uzaklaflt›r›lmas›n› isteyecek güce
sahipler. ABD/NATO nükleeer silahlar›
Kanada, Yunanistan, Danimarka (Grönland)

ve ‹zlanda'dan ç›kar›lm›flt› ve bu ülkelerin
hepsi aktif olarak iflbirli¤i yapan NATO
üyesi olmay› sürdürüyor. Avrupa, ABD
taraf›ndan nükleer savafl için bir tiyatro
sahnesi, bir malzeme deposu ya da uçak
gemisi olmaya son verdi¤i zaman, so¤uk
savafl da nihayet bitmifl olacak. 

Tart›flma, Belçika Senatosu'ndan geçen ve
Almanya'da meclise verilen önergelerle
bafllad› bile. Avrupa'y› nükleer silahlardan
toptan kurtarman›n ve daha bar›flç›l bir
gelece¤e do¤ru ilerlemenin tam zaman›d›r.

1. Almanya, Belçika, Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya ve Türkiye hükümetleri ABD/NATO'nun Avrupa'da
bulunan 480 nükleer silah›n sökülmek üzere ABD'ye geri gönderilmesini acilen talep etmelidir. Bu
silahlar eskimifltir, tehlikelidir ve uluslararas› silahs›zlanman›n önünde büyük bir engel
oluflturmaktad›r.

2. Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun görev ve yetkileri aras›nda, stratejik anlay›fl›nda ya da yap›s›nda
nükleer silahlara yap›lan tüm aç›k referanslar› kald›rmal› ve NATO'ya tahsis edilen tüm askeri
teçhizat› ve altyap›y› NATO'nun herhangi bir nükleer görevini desteklemekten al›koymal›d›r.

3. NATO'ya üye devletler, ABD/NATO'nun nükleer silahlar›n›n geri çekilmesini, hava üslerindeki
nükleer silah depolar›n›n y›k›m›n› gözlemlemek ve yine bu yerlerin nükleer yetilerinin geri dönüflsüz
olarak yok edildi¤inden emin olmak amac›yla Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›'yla Birleflmifl Milletler
bünyesindeki uluslararas› gözlemcileri düzenli denetlemeler yapmak üzere davet etmelidir.

Greenpeace’in Avrupa için Önerileri
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ABD/NATO’nun Avrupa’daki nükleer silahları 

Bugün ABD'ye ait ve yine bu ülke
taraf›ndan kontrol edilen 480 nükleer
bomba Avrupa'n›n alt› ülkesine da¤›lm›fl
durumdad›r. Bu ülkeler Almanya, Belçika,
Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya, ve Türkiye'dir .

Nükleer silahtan ar›nd›r›lm›fl bir Avrupa ve
uluslararas› silahs›zlanmaya do¤ru at›lan
somut bir ad›m niteli¤i tafl›yan bu rapor,
nükleer silahlar›n Avrupa'dan kald›rılmas›
halinde oluflacak güvenlik faydas›
hakk›ndad›r.

ABD'nin Avrupa'da bulunan her bir nükleer
silah›n›n tahrip gücü Hiroflima'y› yok eden
bomban›n kapasitesinden bafllayarak on
kat fazlas›na kadar ç›kabilmektedir.
Dolay›s›yla bu silahlar hem ev sahibi
ülkenin halk› hem de komflu halklar için
aç›k bir tehlike oluflturmaktad›r. Her bir
bomban›n Avrupa güvenli¤ine yönelik bir
tehdit olmas›n›n yan›s›ra nükleer silahlar›n
yay›lmas›n›n önlenmesi yolundaki
uluslararas› çabalar› da baltalamaktad›r.
Her bir bomba terörün olas› hedefidir ve
kaza ihtimali tafl›maktad›r. 

ABD/NATO'nun nükleer silahlar›n›n tarihi
boyunca emniyet ve güvenlik tart›flmalar› ve
silahlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik
kamuoyu bask›s› sürmüfltür ve Avrupa'daki
nükleer silahlar›n varl›¤› sürekli olarak
sorgulanmaktad›r. 

ABD'nin Avrupa'daki nükleer silah say›n›n
art›fl› önemli bir biçimde durdurulmufl olsa
da tek bir nükleer silah›n varl›¤› bile olas›
tehditlerin sürmesi için yeterlidir.

2006 y›l› bu riski ortadan kald›rmak için
bir f›rsatt›r 

NATO üyeleri 2006'n›n kas›m ay›nda
Letonya, Riga'da “21. yüzy›l›n
modernizasyonu” yolunda NATO için
“önemli bir dönüm noktas›” olarak sunulan
bir Zirve'de toplanacak.1 Zirve, ABD'nin
NATO'yu modernlefltirme ve askeri
yeteneklerini derinlefltirme çabalar›n› ortaya
ç›karacakt›r.2 Zirvede NATO müttefikleri,
birli¤in temel amaç ve hedeflerini ve
bunlar› tamamlamak üzere stratejilerini
oluflturan askeri ve siyasi yöntemleri
gözden geçirecekleri bir süreci
bafllatacaklard›r.

NATO'nun Avrupal› üyelerinin
topraklar›ndaki nükleer silahlar›n
sorumluluklar›n› almalar› ve onlar› ABD'ye
geri göndermeleri yolunda bu zirve gerçek
bir f›rsatt›r. Bu ortak karfl› ç›k›fl sayesinde
Avrupal› devletler olas› nükleer bir felakete
suç ortakl›¤› yapmaktan kaç›nm›fl olacak ve
ayn› zamanda dünya genelindeki nükleer
gerilimin fliddetini azaltacaklard›r. Öncelikli
sald›r› ve ilk önce kullanabildi¤i yöntemleri
yüzünden NATO, dünyan›n nükleer gücün
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kullan›m›na iliflkin planlar›n› ve bu konudaki
ehliyetini sürdüren tek kal›c› nükleer
pakt›d›r. NATO, 21. yüzy›lda, 20. yüzy›lda
sahip oldu¤u nükleer silahlardan ve
kulland›¤› yöntemlerden ar›nd›r›lmal›d›r.

NATO'nun de¤iflimi ve gözden geçirilmesi,
elinde NATO siyasetini dolayl› ya da
dolays›z olarak nükleerden ar›nd›racak
flekilde biçimlendirme gücünü bulunduranlar
için gerçek bir f›rsatt›r. Bu tart›flma ABD
nükleer silahlar›na ev sahipli¤i yapan
ülkelerde gerek bakanl›k gerek de NATO
parlementerleri düzeyinde bafllat›lmal› ve
bu bombalar›n rolü, güvenilirli¤i ile politik
ve askeri faydalar› üzerine yo¤unlaflmal›d›r
ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlar›n›n
rolü, politik ve askeri faydalar› ve
güvenilirli¤i üzerine tüm NATO nükleer
ülkelerinde bakanl›k düzeyinde ve NATO
Meclisi yoluyla, NATO'nun görevlerini
belirlemek amac›yla ileriye dönük gözden
geçirme sürecinin parças› olarak kesin bir
tart›flma aç›lmal› ve sürdürülmelidir.

Bu y›l NATO'nun Avrupa'daki nükleer
ç›lg›nl›¤›na bir son verme yolunda ad›m
atma f›rsat›yla karfl› karfl›yay›z. Bu silahlar›
kald›rmak tüm Avrupal›lar›n daha güvenli
bir gelece¤e kavuflmas› yolunda somut bir
katk› olacakt›r. Bu f›rsat› mutlaka
de¤erlendirmeliyiz.

Daha güvenli bir gelecek için.
Evimizdeki bütün nükleer silahları çıkaralım.
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Bugün Avrupa’daki ABD/NATO  Nükleer Silahları
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ITALYA AVIANO [A] & GHEDI TORRE
[B] 
90 NÜKLEER SILAH [A] 50/ [B] 40

[A]

[B

!!

     

BELÇIKA KLEINE BROGEL AIRBASE
20 NÜKLEER SILAH

!!
!!

     

HOLLANDA VOLKEL
20 NÜKLEER SILAH

!!
!!

     

ALMANYA* BÜCHEL [A] & RAMSTEIN [B]
150 TAMAMı NÜKLEER SILAH [A] 20/ [B] 130

[A]

[B]

!!

     

INGILTERE LAKENHEATH
110 NÜKLEER SILAH

8 X ITALYA

1/2 ITALYA

20 X ALMANYA

ALMANYA’NIN TAMAMI

16 X INGILTERE

INGILTERE’NIN TAMAMI

3 X HOLLANDA

1/10 HOLLANDA

4 X BELÇIKA

1/5 BELÇIKA

GÜVENDE
OLMAK,
HAYATTA
KALMAK;
Avrupa’daki ABD
Nükleer Silahları
Neden Geri Gitmeli?

Teknik olarak Almanya’da 150 nükleer silah depolanıyor. Ancak 2005 yılı içinde
Ramstein üssünün modernize edilme süreci nedeniyle sadece Büchel’deki
silahların orada bulundu¤u tahmin diliyor. 
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1954'ten beri Avrupal›lar ABD/NATO
nükleer silahlar›n›n ülkelerindeki
varl›¤›n› ve bu nükleer silahlar›n
yaratt›¤› güvenlik ve sa¤l›k sorunlar›n›
yetersiz bilgileri bahane ederek inkâr
etmifllerdir. 1970'lerde 7000 olan
nükleer silah say›s› 480'e inmesine
ra¤men bu say› Avrupa'y› haritadan
silmeye yeterlidir. Bir nükleer silah bile
çok fazlad›r.

NATO'nun nükleer duruflu, ABD'nin
480 taktiksel nükleer silah›na, Birleflik
Krall›¤›n az say›daki üç diflli savafl
bafll›klar›na ve “Pakt›n stratejik nükleer
güçleri özellikle ABD'ninkilere, Fransa
ve Birleflik Krall›k'›n ba¤›ms›z nükleer
güçlerine” dayan›yor”.3 Bu rapor
nükleer silahlardan ar›nd›r›lm›fl bir
Avrupa ve uluslararas› silahs›zlanma
yolunda somut bir ad›m atarak
ABD/NATO'nun 480 taktik nükleer
silah›n›n Avrupa'dan geri çekilmesi ve
sökümüne dayal› görüflleri içermektedir.

!!

      

YIKICI ETKIYI
HISSEDECEK ALAN 

ANINDA TAMAMEN
YOKOLACAK ALAN

ABD/NATO KONUM

!!

     

GENEL MERKEZ
BRÜKSEL

= 10 NÜKLEER 
SILAH

TÜRKIYE INCIRLIK 
90 NÜKLEER SILAH

3 X TÜRKIYE

!!

     

1/5 TÜRKIYE

TUR

Notlar: Bu hesaplamalar
silahlar›n en fazla 170
kilotonluk olan patlama
kuvvetleriyle tek bir yerde
patlat›lmas›na dayal› olarak
yap›lm›flt›r ve hedeflenen
bölgede hiçbir yerel
topografyan›n, binalar›n ya
da iklimin özellikleri
dikkate al›nmayarak 1
megatonluk nükleer
bomban›n patlad›¤›
varsay›larak kaba bir
genellemeyle tahmin
edilmifltir.
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Gerçekleflen kazalar

NATO'nun nükleer silahlar›n›n emniyeti ve
güvenlik önlemleri y›llar içinde gelifltirilmifl olsa
da, özellikle nükleer silahlar›n nakli ve bak›m›
s›ras›ndaki risklerin tümünü ortadan kald›rmak
imkâns›zd›r.

Baz› nükleer silahlar Avrupa üzerinden uçak
yoluyla nakledilerek bak›m için ABD'ye
gönderilmektedir. Süresi dolan radyoaktif
maddeleri ve di¤er bileflenleri de¤ifltirmek için
düzenli bak›m gerekmektedir. ABD'nin emniyet
düzenlemelerine göre bu uçufllar ABD üzerinde
yap›lmamaktad›r. Buna karfl›n nükleer silah
tafl›yan ABD askeri uçaklar› Avrupa'y› boyda
boya geçmektedirler. Nedeni gayet aç›k olmak
üzere nükleer uçufllar›n s›kl›¤› ya da rotalar›
üzerine hiçbir bilgi yay›nlanmamaktad›r, var

olan rotalar› ve yollar› kulland›klar›n› ve büyük
nüfusa sahip yerleflim yerlerinin üzerinden
geçtiklerini tahmin edebiliriz. Bu tür uçufllar›n
risklerini ortadan kald›rman›n tek yolu bu
silahlar› bütünüyle yok etmektir.

En büyük risk yang›nd›r. Bu silahlardaki
radyoaktif maddeler ›s›ya karfl› çok
dayan›ks›zd›r, herhangi birinin havayla temas›
durumunda bu maddeler an›nda tutuflabilir.

Örne¤in e¤er bir nükleer silah bir çarp›flma
sonucu uçak yak›t›yla kaplan›rsa ya da nükleer
silah tafl›yan bir uçak hangarda tutuflursa, bu
nükleer bir patlamaya de¤il ama çok tehlikeli ve
yüksek derecede radyoaktif madde içeren,
rüzgârla yay›lacak bir dumana neden olacakt›r.

1966 y›l›n›n Ocak ay›nda ‹spanya Palomares'te bir B-52 nükleer bomba uça¤ı yakıt
ikmali sırasında çarpıflarak oatladı ve nükleer silahlar›n parçalar› yüzlerce dönümlük bir
alana yay›ld›

Bu kazan›n sonucunda yaklafl›k 1400 tonluk radyoaktif toprak ve bitki kaz›ld›. 55
galonluk varillere s›k›flt›r›ld› ve daha sonra imha edilmek üzere Güney Carolina'daki
Savannah Nehri Tesisi'ne gönderildi.

1968 y›l›n›n Ocak ay›nda bir B-52, Grönland'daki Thule Hava Üssü yak›n›nda düfltü,
pistin güneybat›s›na yedi millik bir mesafede yand›. Bombard›man uça¤› dört nükleer silah
tafl›yordu, hepsi kaza sonucu ç›kan yang›n nedeniyle imha oldu. Uça¤›n “sigara paketi
büyüklü¤ündeki” parçalar› içeren enkaz›, uça¤›n izledi¤i rotan›n her iki taraf›nda yaklafl›k
olarak 275 metrelik genifl bir alana da¤›ld›. 

Çarp›flman›n y›k›nt›lar›yla kirlenmifl 237,000 inçlik buz, kar ve su dört ayl›k bir
operasyondan sonra ABD'de tasdikli bir depoya tafl›nd›. Yüzlerce dönümlük ekilebilir
arazinin durumu bugün hala takip edilmektedir.

ABD'nin nükleer silahlar›yla ilgili olarak ilan edilen kazalar›n listesi flu linkte bulunabilir: http://www.milnet.com/cdiart.htm

Yukar›da görülen Palomares'teki
kaz›lm›fl toprak ve bitki dolu varillerin
resmi foto¤raf›d›r.
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Türkiye'de 1,9 milyon insan›n yaflad›¤› Adana'n›n flehir merkezi
‹ncirlik üssünden sadece 15 km uzakl›ktad›r. Almanya'da ise
Ramstein Hava Üssü'nün 15 km yak›n›nda 150.000 kifli
yaflamaktad›r.

kaynak ABD Savunma Bakanlı¤ı, Nükleer Silah kazaları Eylem Planı (NARP) 22
flubat 2005. Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik savunma programları genel
sekreterli[i. Dod 3150.8M4
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ABD'nin nükleer silah kazalar›na karfl›
uygulanan ifllem el kitab›ndan al›nan
yukar›daki örnek bir nükleer silah kazas›n›n
sabah›n erken vaktinde kuru hava
koflullarda meydana gelmesi halinde,
bomban›n radyoaktif çekirde¤inin genifl bir
alana da¤›labildi¤ini ve bunun ciddi
sonuçlar› oldu¤unu göstermektedir:

Rüzgâr›n etkisiyle 4 kilometre uzakl›kta
yaflayan insanlar sınır radyasyon miktar›n›n
100 kat› fazlas›na maruz kalabilirler, bu
yüzden halk›n derhal tahliyesi gerekecektir.
Rüzgâr›n etkisiyle 11 kilometre uzakl›kta en
yüksek radyasyon miktar› s›n›r› ölçüsünde
kirlenme gerçekleflebilir ve s›¤›naklara
girmeyi ve/veya tahliyeyi gerekli k›lar.
Elbette kazan›n gerçekleflti¤i gün rüzgâr›n
h›z› ölçüsünde bu etkiler artabilmektedir.

Nükleer silahlar›n teröristlerin eline geçme
riski  bir varsay›mdan ibaret de¤ildir. El
Kaide'nin son zamanlarda Belçika ve
Türkiye'deki NATO nükleer silahlar›n›n
bulundu¤u üslere karfl› sald›r› planlar›
yapt›¤› yönünde raporlar bulunmaktad›r.5
Teröristlerin nükleer silah depolar›na
girmesi pek mümkün görülmese de, düzenli
bak›m ifllemleri özellikle en büyük riski
tafl›yan ateflli sald›r›lar için bir f›rsat niteli¤i
tafl›maktad›r.

AINAGUL (6) SEMIPALATINSK, KAZAKISTAN ESKI BIR NÜKLEER TEST ALANI. 3 YASINDA BÜYÜMESI DURDU. AILESI ONA BAKCAK PARALARı OLMADIGI IÇIN ONU
YETIMHANEYE YERLESTIRMEYI DÜSÜNÜYORLAR. UTANÇ KAYNAGI OLDUGU IÇIN OKULDAN ALINDI. © ROBERT KNOTH
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NATO'nun nükleer silah politikas›: yasad›fl›, nedensiz ve sorumsuzcadır

NATO'nun flu andaki nükleer silah
politikas›n›n çerçevesi 1999 Stratejik
Anlay›fl›'yla belirlenmifltir. Buna göre ilgili
devletler “tahmin edilebilir bir gelecek için”
“bar›fl› korumak, savafl› ve her türlü
çatıflmayı önlemek” amac›yla NATO'nun
nükleer ve konvansiyonel silahlar›n›
bulundururlar.6

NATO'nun Nükleer Planlama Grubu,
nükleer politikalar›n› ve güçlerinin duruflunu
2005'te tekrar do¤rulam›flt›r.7 Buna göre
nükleer silah sahibi olmayan befl devlet
Belçika, Almanya, ‹talya, Hollanda ve
Türkiye NATO'yla birlikte nükleer
paylafl›ma kat›lmaktad›r, hepsi ABD ile
nükleer iflbirli¤i programlar› için anlaflmalar
imzalam›flt›r. Bu anlaflmalar nükleer

görevlerin yürütülmesi için çift ehliyetli
uçaklar›n bak›m›, nükleer silahlar
konusunda e¤itim verilmesi ve bu silahlar›
topraklar›nda bulundurmas›n› içermektedir.

NNüükklleeeerr ppaayyllaaflfl››mm yyaassaadd››flfl››dd››rr

NATO'nun nükleer paylafl›m›, Nükleer
Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi
Anlaflmas›'n›n (NPT)  I. ve II. Maddelerinin
ihlal etti¤i  için yasad›fl›d›r.

I. Madde'ye göre: Anlaflmaya taraf nükleer
silah sahibi her devlet, nükleer silahlar›
veya di¤er patlay›c› nükleer araçlar› ya da
bu gibi silahlar›n veya di¤er patlay›c›
araçlar›n kontrolünü, do¤rudan do¤ruya
veya dolayl› olarak, kim olursa olsun,
devretmemeyi ve nükleer silah sahibi
olmayan herhangi bir Devlete, nükleer
silahlar› veya di¤er nükleer patlay›c›
araçlar›n kontrolünü elde etmesi için
herhangi bir flekilde yard›m, özendirme
veya isteklendirmede bulunmamay› taahhüt
eder.

II. Madde'ye göre: Anlaflmaya Taraf
nükleer silaha sahip olmayan her Devlet,
nükleer silahlar› veya di¤er nükleer
patlay›c› araçlar› yahut bu silahlar›n veya
patlay›c› araçlar›n kontrolünü, kimden
olursa olsun, do¤rudan do¤ruya veya
dolayl› flekilde devralmamay›; nükleer
silahlar› veya di¤er patlay›c› nükleer
araçlar› yapmamay› veya baflka flekilde
elde etmemeyi ve bu silahlar›n veya
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patlay›c› araçlar›n yap›m› için herhangi bir
yard›m aramamay› veya almamay› taahhüt
eder.

NATO'nun nükleer paylafl›m
düzenlemelerine göre, ABD aç›kça nükleer
silahlar›n kontrolünü nükleer silah sahibi
olmayan devletlere devretmektedir.
Bombalar› kullanma karar› ABD'ye ait olsa
da, nükleer silahlar, nükleer silah sahibi
olmayan devletlerin topraklar›nda depolan›r
ve bu ülkelerin askeri personeli taraf›ndan
hedeflere teslimi sa¤lan›r.

Nükleer paylafl›m›n yasal oldu¤u çünkü bu
düzenlemelerin NPT ile müzakereler
öncesinde yap›ld›¤› yönünde kimi iddialar
bulunsa da, bunlar gerçeklikten uzakt›r.
NATO nükleer paylafl›m› ve bu devletler
anlaflmada tan›nmamaktad›r.8 Bu iddia
NPT'nin temel hedefini göz ard› etmektedir.
Bu hedef, 1967'de bu silahlara sahip olan
ve onlar› test eden devletlerin d›fl›ndaki
devletlerin nükleer silah edinmesini
önlemektir.

NATO'nun nükleer paylafl›m› NPT'nin VI.
Maddesi'yle de örtüflmemektedir. Bu
maddeye göre anlaflmaya taraf devletler
tüm dünyan›n nükleer silahlardan
ar›nd›r›lmas› için çal›flmakla yükümlüdür.
NATO'nun nükleer silahlar› muhafazas› ve
askeri ve siyasi önemlerinde ›srarc› olmas›
yasal taahüdü bozmaktad›r.  NATO
nükleer paylafl›m›, NPT Devletleri taraf›ndan

K›saca NATO 

Kuruluflu: 1949'da Kuzey Atlantik Pakt›yla kuruldu  (“Washington
Antlaflmas›”)

Kurucu üyeleri: ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere,
‹talya, ‹zlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, (12)

Bugünkü üyeleri: Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, ‹zlanda,
‹talya, Letonya, Lituanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, ‹spanya, Türkiye, ‹ngiltere, ABD
(26)

Amaç: Üyeler “bar›fl ve güvenli¤in korunmas› ve ortak savunma için
çabalar›n› birlefltirmeye” karar vermifllerdir.

ABD'nin nükleer silahlar› günümüzde flu ülkelerde bulunmaktad›r:
Almanya, Belçika, ‹ngiltere, ‹talya, Hollanda, Türkiye.

ABD'nin nükleer silahlar› önceden flu ülkeler de bulunuyordu: Kanada,
Yunanistan, Danimarka (Grönland), ‹zlanda.

Nükleer Planlama Grubu'na (NPG) NATO'nun Genel Sekreteri (Jaap de
Hoop Scheffer) baflkanl›k etmektedir. NPG, NATO ülkelerinin savunma
bakanlar› nükleer konularda dan›flma, karar alma, NATO'nun nükleer
duruflu, stratejisi, silah sistemleri ve nükleer silahlar›n olas› kullan›m› gibi
konularda NATO'nun ana gövdesini olufltururlar. Üst Düzey Grup (HLG)
ise NPG'ye nükleer politikas› ve planlama konular›nda tavsiyeler sunan
k›demli gövdedir.

Askeri Komite NATO'ya üye ülkelerin k›demli askeri subaylar›ndan
oluflmaktad›r. Bu subaylar ülkelerinin Askeri Temsilcileri olarak hizmet
sunar ve ülkelerinin en yüksek rütbedeki kiflisini temsil eder.
Genelkurmay›n yüksek rütbeli subaylar› düzeyinde de toplan›l›r. Normal
flartlar alt›nda her Perflembe toplanmaktad›r. Askeri Komite'nin flu anki
baflkan› Kanadal› General Ray Henault'dur.
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özellikle ABD'nin NPT silahs›zlanma
zorunluluklar›n› hayata geçirmedi¤inin bir
örne¤i olarak sorgulanmaya  devam
etmektedir. Ayr›ca bu devletler nükleer silah
sahibi olmaya baz› uluslar›n verdi¤i önemin
giderek artt›¤›n› da dile getirmektedirler.

NNüükklleeeerr ppaayyllaaflfl››mm nneeddeennssiizzddiirr

NATO'nun nükleer silahlar›n ne askeri ne
de siyasi aç›dan bulundurulmas› için bir
neden yoktur.

So¤uk Savafl s›ras›nda nükleer silahlar›n
SSCB'ye karfl› savunma amaçl› oldu¤u
iddia ediliyordu. Bugün sald›rma amaçl›
olduklar›ndan kuflkulan›lmas›n›n yan›s›ra
ülkelerin kendi ulusal askeri politikalar›ndan
ziyade ABD'nin politikas› içinde yer
almaktad›rlar.

Bu silahlar›n kullan›lmas›na ABD Baflkan›
karar verebilir ve bunu silah›n bulundu¤u
ülkenin izni olmadan yapabilir. Almanya
eski Federal Savunma Sekreteri Walter
Albow'un söyledi¤i gibi Almanya “nükleer
silahlar› ne bar›fl zaman›nda ne de
Almanya'n›n savunmas› için
kullanabilmektedir”.9

Bu nükleer silahlar ABD'nin Avrupa'daki
politikas›n›n bir izdüflümüdür, Pentagon'un
kendi Savunma Bilim Heyeti'nin takdiri
bunu daha da aç›k k›lmaktad›r: “bu
sistemler için aç›k bir askeri gereklilik

yoktur… Devam ettirilmeleri büyük ölçüde
politik bir karard›r.”10 NATO nükleer
paylafl›m›ndaki baz› ülkelerin hava
kuvvetleri bu görüflü paylafl›r görünmek de
ve safha safha nükleer ehliyetli uçaklar›
ortadan kald›rmakt›r.11 Bir sonraki mant›kl›
ad›m tüm silahlar›n ortadan kald›r›lmas›n›
talep etmek olmal›d›r.

NATO üyelerinin temel konumu flöyledir:
“Nükleer silahlar Birli¤in Avrupal› ve Kuzey
Amerikal› üyeleri aras›nda askeri ve siyasi
gereken bir ba¤lant›yı kurmaktad›r”. 

Bununla birlikte gerçekler tersini gösteriyor.
NATO'ya üye 26 ülkeden yaln›zca 6 ülke
ABD'nin nükleer silahlar›na ev sahipli¤i
yapmaktad›r. Hatta ABD/NATO'nun daha
önce Kanada, Yunanistan, Danimarka
(Grönland) ve ‹zlanda'da bulunan nükleer
silahlar› ve flu anda kald›r›lm›fl olmalar›na
ra¤men bu ülkelerin üyelikleri devam
etmektedir.

Alman gazetesi Der Spiegel ile yapt›¤› bir
söyleflide ABD Savunma Bakan› Donald
Rumsfeld ABD'nin Almanya'da
konufllant›rm›fl bulundu¤u nükleer
bombalar›n›n amac› hakk›nda flunlar›
söylemifltir: “Bunu Almanlara ve NATO'ya
b›rakmay› düflünüyorum. Avrupa'daki baz›
ülkeler bunlar›n k›tada bulunmas›na
müsaade etme karar› verdi. Bu onlar›n
ç›kar›na uygun görülüyordu ve durum
de¤iflmedi¤ine göre bugün hala böyle
görülüyor. Dolay›s›yla, insan bunun, hala
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onlar›n ç›kar›na oldu¤unu varsay›yor.”12

Görüldü¤ü gibi top “Avrupa'n›n”
sahas›ndad›r.

NNüükklleeeerr ppaayyllaaflfl››mm ssoorruummssuuzzlluukkttuurr

NATO politikas› nükleer silahlar›n ilk
kullan›m› için izin vermektedir ve bu durum
ABD'nin önleyici ve öncelikli savafl›
savunan güvenlik politikas›yla birleflti¤inde
tehlikeye yeni bir boyut eklemektedir. ABD,
askeri/politik gerilim ya da çat›flma
zamanlar›nda “daha esnek seçenekler”
sa¤layan nükleer silahlar›n gelifltirilmesini
destekler. Bu aç›kça nükleer silahlar›n
kullan›m olas›l›¤›n› artt›rmakt›r.  ABD'nin
2006 Ulusal Güvenlik Stratejisi kapsam›nda
flu ifade kullan›lm›flt›r: “Düflman sald›r›s›n›n
yeri ve zaman› konusundaki belirsizlik sürse
bile sald›r›lar gerçekleflmeden önce güc
kullan›m› ihtimalini göz ard› etmeyiz .”13

ABD k›sa süre önce bir “Küresel Vurufl
Plan›” gelifltirdi Bu plan Avrupa'ya yay›lm›fl
bulunan ABD/NATO'nun nükleer
bombalar›n›n öncelikli bir vuruflta

kullan›lma potansiyallerini
tan›mlamaktad›r.14 ABD'nin nükleer
politikas› bu ba¤lamda nükleer güçlerinin
modernlefltirilmesi ve desteklenmesi
yönünde görüflleri ve planlar› içerir. Buna
NATO nükleer silahlar› için düzenlenmifl bir
rol de dahildir.
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NATO'nun politika-oluflturmas› ve biçimlendirmesi

Kuzey Atlantik Konseyi (NAC)
o En önemli karar organ›d›r.
o Elçilik düzeyinde Brüksel'de sürekli temsil edilir, bir delegasyonla desteklenir. 
o Etkili bir siyasi otorite ve karar gücüdür.
o Üst düzey toplant›lar- D›fliflleri Bakanlar›, Savunma Bakanlar› ya da Hükümet liderleri düzeyinde yap›l›r fakat düzeyi
ne olursa olsun herkes ayn› otoriteye ve karar alma gücüne sahiptir.15

o Genellikle NATO Genel Sekreteri baflkanl›¤›nda haftada en az bir kez toplan›l›r.

Savunma Planlama Komitesi (DPC) 
o Sürekli vekillerden oluflur. 
o Y›lda en az iki kere Savunma Bakanlar› düzeyinde toplan›r. 
o Genellikle ortak savunma planlamas›na iliflkin konular ve savunma hususlar› ile u¤rafl›r.
o Gözlemci haklar› olan Fransa d›fl›ndaki tüm NATO üyeleri bu forumda temsil edilir.

NATO'nun askeri otoritelerine k›lavuzluk eden DPC, kendi sorumluklar› çerçevesinde NAC ile ayn› otoriteye, ayn› ifllevlere ve
ayn› niteliklere sahiptir. DPC'nin çal›flmalar›, kendine özgü sorumluluklar›yla ve Savunma ‹nceleme Komitesi baflta olmak
üzere ikincil komiteler taraf›ndan haz›rlan›r. NATO'daki Güç Planlama Süreci'ni izler ve Bütünleflmifl Askeri Yap›lanma'ya
ba¤l› di¤er konular› inceler.16 

Nükleer Planlama Grubu (NPG) 
o Savunma Planlama Komitesi'nde yer alan NATO üyelerinin Savunma Bakanlar›ndan oluflmaktad›r. 
o Gerekli görüldü¤ü s›kl›kta  elçilik düzeyinde ve y›lda iki kere Savunma Bakanlar› düzeyinde toplan›r.
NPG, “nükleer silahlar›n emniyetini, güvenli¤ini ve sürdürülmesini, iletiflim ve bilgilendirme sistemlerini, konuflland›rma
konular›n›, nükleer silahlar›n kontrolü ve nükleer yay›lma gibi genel kapsama giren sorular› içeren nükleer politika hususlar›n›n
genel bir s›n›fland›rmas›n›, kapsar. Birli¤in nükleer politikas› inceleme alt›ndad›r ve birlikte al›nan kararlar yeni geliflmelerin
›fl›¤›nda de¤ifltirilir, uyarlan›r veya gözden geçirilir, planlama ve dan›flma yöntemleri düzeltilebilir.”17

NPG'nin Üst Düzey Grubu (HLG)
o NPG'ye tavsiyeler sunan k›demli mercidir.
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o ABD'nin Uluslararas› Güvenlikten sorumlu Savunma Bakan yard›mc›s› baflkanl›k eder. 
o Ulusal politika yap›c›lar ve baflkentlerden gelen uzmanlar›ndan oluflur. 
o Y›l içinde  çeflitli s›kl›kta toplanabilir.
HLG, NATO'nun nükleer politikas›, planlamas› ve güç konumland›rmas› ile, nükleer silahlar›n emniyeti, güvenli¤i ve
sürdürülebilirli¤i konular›n›  tart›flmak üzere toplan›r.

NATO D›fliflleri Bakanlar› 
o Resmi  olarak  y›lda iki kere toplan›r. 
o Avrupa-Atlantik Ortakl›¤› Konseyi'nin üyeleri ve Savunma Bakanlar›yla da toplan›r. 
o NATO-Rusya ve NATO-Ukrayna konseylerinin toplant›lar›na kat›l›r. 

Avrupa Müttefik Yüksek Karargâh› 
Günlük askeri sorumluluklar  Avrupa Müttefik Yüksek Karargâh› (SACEUR) taraf›ndan komuta edilen Müttefik Komuta ‹fllemleri
taraf›ndan yap›lmaktad›r.

NATO Parlamenter Meclisi (NPA)
o NATO'dan ba¤›ms›zd›r ama ulusal meclisler ve Örgüt aras›ndaki ba¤lant›y› kurar.
o NATO'ya üye olan 26 devletten 248 üyeye ve 13 “ortak üye” devletin 59 parlamenterine dayan›r
o Kat›l›mc›lar› genellikle Ulusal Savunma Komiteleri taraf›ndan belirlenir.

NPA ulusal parlamentolar›n ulusal yasaman›n çerçevesini olufltururken NATO'nun ilgili oldu¤u konular› ve ihtiyaçlar›n› hesaba
katmas› amac› ile kurulmufltur. Komiteler, alt-komiteler, çal›flma gruplar› y›lda iki kere toplanan genel kuruluna NATO'yu
ilgilendiren  genifl kapsaml› konular hakk›nda tavsiyelerde bulunurlar.

Fransa - Özel Bir Durum
1966'da Baflkan De Gaulle Fransa'daki tüm yabanc› askeri birlikleri kald›rd› ve NATO'nun  askeri planlama ve karar alma
yap›lar›ndan çekildi. Fransa, Kuzey Atlantik Konseyi'ndeki karar-alma güçlerini korudu ve bugün hala  NATO'nun sivil ve
askeri bütçesine maddi katk›da bulunmakta ve NATO görevlerine bazen askeri destek sa¤lamaktad›r.
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NATO'nun nükleer silah politikas›: yasad›fl›, nedensiz ve sorumsuzcadır

NATO'nun nükleer doktrini ABD'ninkinin
aynas›d›r. NATO Nükleer Planlama
Grubu'nun baflkanl›¤›n› ABD'nin nükleer
doktrinin oluflturulmas› ve uygulamas›ndan
da sorumlu olan ABD'nin Savunma Bakan
Yard›mc›s› yapmaktad›r. 

Nisan ay›nda New Yorker'da Seymour
Hersh taraf›ndan yaz›lan bir makalede
NATO'nun nükleer paylafl›mdaki ülkelerin
nas›l ABD politikas›na dahil oldu¤u gerçek
bir örnekle anlat›lmaktad›r. Hersh, ABD'nin
‹ran'a karfl› taktik nükleer silahlar› kullanma
seçene¤ini göz önünde bulunduran askeri
planlar›n› iffla etmektedir.18 Bu planlarda
özellikle, ABD/NATO hava üslerinde
bulunan B61 nükleer silahın ad›
geçmektedir. Böyle bir senaryonun niyeti

ülke bazl› uçaklar› kullanmak ise
muhtemelen ABD nükleer silahlar›n›n
depoland›¤› Türkiye'deki ‹ncirlik hava
üssünün kullan›m›n› da  içermektedir.19 Bu
s›fatla, NATO'yla nükleer paylafl›m içinde
bulunan Avrupa ülkeleri edilgenlikleriyle
sadece ABD'nin öncelikli nükleer silah
politikas›n› desteklemifl olmuyor, bir de
kendi topraklar›ndaki üsleri ABD'nin
çat›flma için kullanmaya bafllamas› riskine
sokuyorlar.

NATO'ya üye ülkelerin hiçbiri ABD'nin
konvansiyonel bir çat›flmada ya da aç›k
tehdit belirmese bile nükleer silahlar›n
kullan›m›na dayal› yeni politikas›n›
kamuoyu önünde elefltirmemifltir. NATO'ya
üye devletler; sessizlikleri, bu silahlara ev
sahipli¤i yapmalar› ve NATO politikalar›n›
desteklemeleriyle, bu senaryolara göre
ABD'nin, birli¤in uçak ve pilotlar›yla
nükleer silahlar› kullan›m›n› kabul
etmektedirler. Nükleer silahlar› Avrupa'dan
bertaraf etmek bu ülkelerin, ABD'nin
nükleer doktriniyle ilgilerini kesmelerine
imkân tan›r. Bu doktrin nükleer silahlara
giderek artan bir rol atfetmekte ve bu
suretle kullan›lma olas›l›klar›n›
artt›rmaktad›r.©
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Bu silahlardan birinin bile kullan›m› mümkün
gözükmüyor olabilir, oysa kullan›labilirler.
ABD'nin askeri stratejistlerinin ABD/NATO'ya ait B-
61 bombalar›n›n ‹ran'›n nükleer hedeflerine karfl›
kullan›lmas›n›n göz önünde bulundurulmas›n›
isteyen son tavsiyeleri de bu ihtimali
desteklemektedir.

BU BAYAN BEISENGALIEVA.  (15) SEMIPALATINSK, KAZAKıSTAN ESKI BIR TEST ALANI. DOKTORLAR BEYNıNDE TÜMOR BULDUKLARıNDA 6 YASINDAYDI. ALMANYA’DA TEDAVI GÖRDU,
GEÇEN YıL DOKTORLAR YENI BIR TÜMÖR BULDULAR. SU ANDA KEMOTERAPI GÖRÜYOR, VE IYILESMEYI UMUYOR. 
SOVYETLER BIRLIGI 1949 VE 1989 YILLARI ARASINDA 498 NÜKLEER DENEME YAPTI. 1.7 MILYON KISI BU DENEMELER SONUCU YÜKSEK MIKTARDA RADYASYONA MARUZ
KALDıLAR.   © ROBERT KNOTH
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Bir NATO Nükleer Silahının Etkileri

Bu bölümde bu silahlardan birinin kullan›m›
halinde sonuçlar›n neler olabilece¤ini
gösterece¤iz.20

Bununla birlikte, bu y›k›mdan kaç›nman›n
yolu çok basit: : bu silahlar› NATO
üslerinden kald›rmak ve söküm için ABD'ye
geri yollamak.

Etki alan›
merkezi (atefl
topu) -herfley
buharlafl›r

Patlama alan› (›s›
ve flok dalgas›) -
radyasyon, yüksek
›s› ve düflen
parçalar sonucu
en ölümcül
kay›plar

Patlama alan›
d›fl› - yang›n ve
radyasyon
sonucu kay›plar 

Patlamadan zarar
gören alan›n d›fl› -
uzun vadedeki
sa¤l›k sorunlar›
yüzünden kay›plar

ABD/NATO nükleer silahlar› Hiroflima ve
Nagazaki'de kullan›lanlar gibi yerçekimli
bombalard›r ve potansiyel etkileri Hiroflima
ve Nagazaki'dekullanılandan on kat›na
kadar ç›kabilmektedir. 
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Etki alan› merkezindeki her fley, yüksek ›s›
dereceleri nedeniyle an›nda buharlafl›r.
Hiroflima'da s›f›r noktas›ndan 600 metre
uzaklıkta seramik tu¤lalar erimifltir.

Etki alan› merkezinin d›fl›ndaki kay›plar,
yan›klara, yere düflen enkaz›n ve flok
dalgas›yla y›k›lan bina parçalar›n›n
yaratt›¤› hasarlara ve yüksek derecede
radyasyonun aç›¤a ç›kmas›na ba¤l›d›r.

Hiroflima ve Nagazaki'de s›f›r noktas›ndan
1 km uzaklıkta yaflayan halk, patlaman›n
etkisiyle ya da ›s› yükselmesi sebebiyle
de¤il radyasyona ba¤l› hastal›klardan
ölmüfltür. fiiddetli radyasyonun etkileri
bombalamadan sonra 4 aya kadar
uzam›flt›r. Radyasyona ba¤l› hastal›klar›n
tipik belirtileri kan p›ht›laflmas›, ishal, saç
dökülmesi, a¤›z içindeki yaralar,
difletlerinin çürümesi ve ülser, iç kanama,
mide bulant›s›, kusma, atefl ve halsizliktir.
Radyoaktif serpintiler herhangi bir nükleer
patlamayla rüzgâr yönünde da¤›l›m›n
sürdürebilir. Radyoaktif serpinti insanlar
taraf›ndan solunur ve yutulur ya da
kirlenmifl su ve yiyecekle vücuda al›n›r. 

Hiroflima'da patlama an›nda bat›ya do¤ru
hafif bir rüzgâr esiyordu ve s›f›r noktas›n›n
kuzeyinden bat›ya do¤ru “siyah bir
ya¤mur” (radyoaktif serpintili ya¤mur)
ya¤maya bafllam›flt›. Siyah ya¤mur yap›fl
yap›flt› ve insanlar petrol damlad›¤›n›
düflünüyordu.  Damlalar ise düfltükleri her

yerde siyah benekli bir desen
oluflturuyorlard›. 

Radyasyon'un uzun vadeli etkileri, lenf ve
tiroit kanseri baflta olmak üzere bir dizi
kanser türüne ve radyasyona maruz kalm›fl
annelerin yeni do¤an çocuklar›nda flekil
bozukluklar›na yol açmaktad›r. Hayatta
kalanlar aras›ndaki kan kanseri oran›n›n
radyasyona maruz kalma dozuyla orant›l›
olarak artmaktad›r.. Daha da ötesi,
patlama gerçekleflti¤inde kifli ne kadar
gençse, kan kanserine yakalanma riski o
kadar yüksek olmaktad›r. Patlamadan 7 - 8
y›l sonra bölgedeki lösemi belirtileri zirveye
ulaflm›flt›r. 21

Hiroflima'da seksen bin kifli, kabaca çeyrek
milyonluk nüfusunun dörtte biri an›nda
ölmüfltür. 1945'in sonunda ise altm›fl bin
kifli daha ölmüfltür. Nükleer sald›r›n›n
sonraki etkilerinden dolay› bugün hala
insanlar ölmektedir.

Hiroflima flehrine
göre, 2004'ün 6
A¤ustos gününde
yap›lan aç›klamada
atom bombas›
kurbanlar›n›n
toplam say›s›
237.062'dir. [5]
Japonya'da halen
270.000 hibakusha
denilen “bombadan
etkilenmifl insan”
yaflamaktad›r.
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De¤iflim zaman›

Avrupa kamuoyu NATO'ya üye Avrupal›
ülkelerin topraklar›ndaki ABD nükleer
silahlar›n›n gerçekli¤iyle karfl› karfl›ya
geldiklerinde,  bu silahlar›n kald›r›lmas›n›
›srarla istemektedir. Bu tercih, nükleer
silahlardan ar›nma konusunda uluslararas›
arenada da yank› yapmaktad›r.

Bununla birlikte NATO bir “demokrasi
eksikli¤inden” muzdariptir. ABD nükleer
silahlar›n›n depolanmas› ve bak›m› bu
silahlar›n varl›¤›ndan etkilenen insanların
r›zas› al›nmadan ve onlara dan›fl›lmadan
gerçekleflmektedir. Avrupa ülkelerinin
yaflayanların, NATO tarihi, boyunca
nükleer tehlikeler hakk›nda bilgilenmek ve
temel politikalara muhalefetlerini bildirmek
için yarat›c› yollar keflfetmifllerdir (bkz. Ek
1). Kamuoyu bugün hala mevcut silahlar›n
kalkmas› yönündeki iste¤inde ›srarc›d›r.
May›s 2005'te yap›lan bir ankete göre,
farkl› politik görüfllere sahip Almanlar›n %
76's› yani büyük bir ço¤unlu¤u ABD'nin
nükleer silahlar›n›n Almanya'da çekilmesini
istemektedir.

Egemen politik görüflün yak›n tarihli
örnekleri de Avrupa'da bu konuya artan
ilgiyi gösteriyor. NPT üyesi devletlerin
2005'teki gözden geçirme konferans›ndaki
aç›klamalar›22 , NATO'nun Avrupa'daki
nükleer silahlar› hakk›ndaki Ulusal
Kaynaklar› Savunma Konseyi (NRDC)
taraf›ndan  Almanya, Belçika ve

Hollanda'da meclislerinde sunulan
brifingler bu konuyu içeriyor. Yine son
zamanlarda Belçika Senatosu'da  , ve
Belçika Temsilciler Meclisi'nde birer
önerge23 ve Alman parlamentosunun bir
di¤er önerge24 ile ABD'nin nükleer
silahlar›n›n kald›r›lmas› istenmifltir.

Ocak 2006'da, Alman meclisi grubu Die
Linken ABD'nin nükleer silahlar›n›n
Almanya'dan çekilmesini isteyen bir teklif25

sundu. Die Linken ayr›ca hükümete
Almanya'daki nükleer silahlar›n statüsü
hakk›nda 28 soruluk bir liste yollad›. 26

Belçikal› milletvekili Dirk Van der Maelen'in
bir yorumunda  ABD'nin nükleer silahlar›yla
hiçbir fley yapmak istemediklerini
belirtmistir. Bu bombalar›n süregelen
varl›klar›, Fransa, Almanya ve ‹ngiltere'nin
‹ran'›n nükleer silah yapma yetene¤ine
sahip olmamas› için att›¤› ad›mlar gibi
Avrupa'n›n  nükleer silahlar›n yay›lmas›n›
önleme çabalar›n› baltalamaktad›r.
“Avrupa k›tas›ndaki nükleer silahlar›
kald›rmaya ile bafllayarak örnek
oluflturmal›d›r.”27 

NATO’nun Avrupal› hükümetleri, NATO
politikas›n› flekillendirmede do¤rudan bir
role sahiptir ve bu politikay›
de¤ifltirebilirler. ABD'nin nükleer silahlar›n›
Avrupa topra¤›ndan çekme karar› hiç
flüphesiz Avrupal›lar›n kendilerinden
gelmelidir.
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KONTAMINE ALANLARDA BULUNMUSLARDI. © ROBERT KNOTH

©
 D

R
E
A
M

S
TI

M
E
.C

O
M

GÜVENDE
OLMAK,
HAYATTA
KALMAK;
Avrupa’daki ABD
Nükleer Silahları
Neden Geri Gitmeli?

     



26 | GÜVENLI MI?

Girifl: ABD'nin Türkiye’deki nükleer silahlar›1

ABD, baflka ülkelerin topraklar›nda nükleer
silah bulunduran tek ülkedir. Bu durum alt›
Avrupa ülkesiyle yap›lan NATO
anlaflmalar›n›n bir sonucudur. Türkiye,
ABD'nin nükleer silahlar›na ev sahipli¤i
yapan alt› ülkeden biridir. Türkiye'nin bu
silahlara ev sahipli¤i yapmas›n› onaylayan
anlaflmalar, Türkiye vatandafllar›na
dan›fl›lmadan imzalanm›flt›r. 

Ayrıca, bu nükleer silahlar›n kullan›m›na
karar verme hakk›na ne Türk halk› ne de
Türk hükümetleri sahiptir. ABD Baflkan›n›n
emirleri do¤rultusunda, Amerikal› pilotlar
uçacak ve bu silahlar› hedefine
ulaflt›racaklard›r. Hedef olmaya en yak›n
ülkeler, bu silahlar›n bulundu¤u yerden de
anlafl›laca¤ı gibi, Suriye ve ‹ran'd›r. 

Türkiye'de, Adana ili yak›n›ndaki ‹ncirlik

TÜRKIYE INCIRLIK
90 NÜKLEER SILAH

!!

        

Hava Üssü'nde ABD'ye ait 90 nükleer
silah›n›n bulundu¤u tahmin edilmektedir.
NATO bünyesindeki demokratik sorumluluk
yoksunlu¤u, ABD'nin neredetam olarak kaç
tane nükleer silah› bulundu¤u bilgisine
ulaflmay› imkâns›z k›lmaktad›r. Bununla
birlikte, ba¤›ms›z araflt›rmac›larca, bilgi
edinme hakkı kullanılarak elde edilen
belgelere ve kimli¤ini gizli tutan askeri
personelle yap›lan görüflmelere göre
NATO'ya üye alt› Avrupa ülkesinde
ABD'nin 480 nükleer silah› bulunmaktad›r.
Bu alt› ülkeden befli, nükleer silah sahibi
olmayan ülkelerdir. 

NATO'nun karar alma süreçlerindeki
demokrasi yoksunlu¤u göstermektedir ki,
nükleer paylafl›mc› ülkelerin vatandafllar›
NATO'nun nükleer politikas›n›
sorgulayamamakta ve de¤ifltirememektedir.
Bununla birlikte, insanlar bilgilenmek ve
nükleer politikaya muhalefetlerini göstermek
için yarat›c› yollara baflvurmaktad›rlar. Türk
vatandafllar› ve sivil toplum örgütleri de
kendilerini e¤itmede ve düflündüklerini
ifade etmek için farklı yöntemler
denemektedir. Anketler, demokrasinin bu
yarat›c› uygulamas›n›n Türkiye yurttafllar›n›n
ço¤unlu¤unun Türkiye'de nükleer silahlar›n
depolanmas›na karfl› oldu¤u yönündeki
görüflü yans›tt›¤›n› açıkca ortaya
koymaktadır. 
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Civardaki nükleer bombalar: ‹ncirlik1

Adana’daki incirlik Hava Üssü 100 nükleer
bomba depolama kapasitesine sahiptir.
Bugün ise patlama kuvvetleri 0,3 kilotonla
170 kiloton aras›nda de¤iflen 90 adet B-61
bombas› bar›nd›rmaktad›r. Hiroflima'ya
at›lan ve 150.000 kifliyi öldürdü¤ü
düflünülen bomba 12,5 kiloton oldu¤unu
hat›rlatal›m. 

(Bkz Bölüm1'deki “Nükleer Senaryolar”)   

incirlik hakkında veriler;

- 90 NATO/ABD nükleer silah› - B61

- 40 tanesi Türk pilotlarınca - 50 tanesi ABD
pilotlarınca atılacak  

- Patlama kuvveti: 0,3 - 170 kiloton arası

- Birim: 39. Savaflç› Kanat

- Hedefe yollayacak uçak: US F-16 C/D

- Silah Depolar›: 25

‹ncirlik'e ek olarak, Türkiye nükleer silah
bar›nd›rabilecek iki hava üssüne daha
sahip, bunlar Ak›nc›'da ve Bal›kesir'de
bulunuyor. Bu üslerde henüz nükleer silah
bulunmamas›na karfl›n her birinin 24 silah
bar›nd›rabilecek kapasitesi var.
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Civardaki nükleer bombalar: ‹ncirlik devam

Ankara ve Washington aras›nda
“geleneksel olarak s›cak”3 olan iliflkiler,
2003'ün Mart ay›nda TBMM'nin ABD
birliklerinin Türkiye üzerinden Irak'a
girmesine izin vermemesi üzerine aniden
so¤umufltur. Yak›n dönemi saymazsak,
iliflkiler sürekli gelifltirilmifltir. Türkiye ayn›
zamanda, s›n›r komflular› Irak ve ‹ran'la
samimi iliflkiler yürütmektedir.

Hedef: ‹ran m›?

2005'in sonlar›na do¤ru, Türk gazeteleri,
ABD'li üst düzey yetkililerin Ankara'y›
ziyaretlerinde ‹ran'›n nükleer tesislerini
vurmak için Türkiye’yi kullanmak üzere
zemin haz›rlad›klar›n› aktar›yordu.
Aktar›lanlara cevaben, Türk D›fliflleri
Bakanl›¤› “bu spekülasyonlar›n gerçekle
iliflkisi olmad›¤›n›” belirtti, “Türkiye,
bölgedeki sorunlar›n diyalog ve görüflmeler
yoluyla çözülmesi gerekti¤ine inanmaktad›r.
Bölgenin yeni sorunlara ihtiyac› yoktur ve
herkes bunu göz önünde bulundurarak
sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine
getirmelidir.” 2005 sonunda hem FBI'›n
hem de CIA'in baflkanlar›, 2006'n›n
bafl›nda da ABD Genel Sekreteri
Condoleeza Rice Ankara'y› gerçekten
ziyaret etti.2

GÜVENDE
OLMAK,
HAYATTA
KALMAK;
Avrupa’daki ABD
Nükleer Silahları
Neden Geri Gitmeli?

      



GÜVENLI MI? |  29

Siyasi Çerçeve

Türkiye'nin nükleer silahlara ev sahipli¤i
yapan fakat nükleer silah sahibi olmayan
ülke konumu, uluslararas› silahs›zlanma
konusundaki tavr›yla çeliflmektedir.
Örne¤in, (Silahs›zlanma ve Uluslararas›
Güvenlik üzerine) Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu Birinci Komitesi'nde Türkiye,
silahs›zlanman›n önemine de¤inmifltir:4 

“Silahlar›n kontrolü, yay›lmas›n›n önlenmesi
ve silahs›zlanma Türkiye'nin ulusal güvenlik
politikas›n›n önemli unsurlar›ndand›r.
Türkiye her türlü uluslararas› yay›lmay› ve
nükleer madde ve bilgilerin ihracını önleme
rejimlerine taraftır ve bu araçlar›n etkili bir
biçimde yaflama geçirilmesini ve
evrenselleflmesini dilemektedir.”

Türkiye yine ayn› toplantıda, kitle imha
silahlarından (WMD) arınmıfl bir
Ortado¤u'nun varl›¤›n› -geçmiflte oldu¤u
gibi- destekledi¤ini ifade etmifltir:

“Ortado¤u'da kitle imha silahlar›ndan
ar›nd›r›lm›fl bir bölge yaratma konusundaki
uzun süredir var olan düflünceyi
destekledi¤imizi tekrarlamak isterim.
Türkiye, ilgili tüm kesimlerin kat›l›m›yla
oluflturulacak ortak bölgesel bir anlay›fla
sahip olma yolundaki çabalar› teflvik
etmektedir.”

Ortado¤u'nun bir parças› olan Türkiye
Hükümeti bu beyanlar›n›, topraklar›nda
nükleer silah bulundurmaya izin verdi¤i
gerçe¤iyle nas›l ba¤daflt›rmaktad›r?

Türkiye 2005'te yap›lan Nükleer Silahlar›n
Yay›lmas›n›n Önlemesi Anlaflmas› (NPT)
Gözden Geçirme Konferans›'nda, nükleer
silahs›zlanma hakk›nda flu yorumu
yapm›flt›r:5 

“Türkiye kendini 13 Pratik Ad›m'›n
uygulanmas›na adam›flt›r…”

Oysa NPT ‹nceleme Konferans›'ndaki 13
“pratik ad›m”dan biri de fludur: 

Silahs›zland›rma sürecinin ve nükleer
silahlar›n azalt›lmas› plan›n›n bir parças›
olan ve tek tarafl› giriflimlere dayanan
stratejik olmayan nükleer silahlar›n
azalt›lmas›.

Bu ad›m›n ‹ncirlik'te bulunan taktik (stratejik
olmayan) nükleer silahlara uygulanmas›
gerekti¤i aç›kça ortadad›r.

Türkiye NPT ‹nceleme Konferans›'nda flu
beyan› yapm›flt›r:

“Türkiye, NPT'yi imzalamayan nükleer tesis
sahibi devletler kadar, tüm nükleer silah
sahibi devletlerin nükleer silah depolar›n›
ortadan kald›rmay› aç›kça vaat etmesinin,
tam ve genel bir nükleer silahs›zlanma
ortak hedefine ulaflmada temel bir önkoflul
oldu¤unu düflünmektedir.”

Yine  bu nedenle, Türkiye nükleer silahlar›n
kald›r›lmas›n› güvence alt›na alarak ABD'de
den bu nükleer depolar›n› kald›rmay› talep
etmesinde do¤rudan rol sahibi olmalıdır.
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Siyasi Çerçeve devam

Kamuoyu

2004 y›l›n›n haziran ay›nda, Araflt›rma
Grubu Infakto, Greenpeace için Türk
halk›n›n nükleer silahlar hakk›ndaki
tutumlar› ve alg›lar› üzerine bir kamuoyu
araflt›rmas› yürüttü. Araflt›rma, 629 kiflilik
ulusal çapta temsili bir örnek üzerinden
telefon görüflmeleri yoluyla yap›ld›.6

Araflt›rman›n uyguland›¤› kiflilerin %45'lik
kesimi Türkiye'de nükleer silahlar
bulundu¤unu düflünüyor, % 30 civar›nda
bir kesim Türkiye'deki nükleer silahlar›n
varl›¤›n› reddediyor (%26'l›k kesim bu
soruya cevap vermemifltir).

Türkiye'de nükleer silah oldu¤una
inananlara, bu silahlar›n sahiplerinin kim
oldu¤u sorusu yöneltildi. Yar›s› silahlar›n
Türkiye'nin kontrolünde oldu¤unu söyledi ve
üçte biri soruyu yan›tlamad›. Sadece
%10,5'lik kesim (Türk yetiflkin nüfusunun
%5'inden az›n› temsil ediyor) silahlar›n
ABD ya da NATO'ya ait oldu¤una
inand›¤›n› söyledi.

Araflt›rman›n bir sonucu da e¤itim seviyesi
yükseldikçe, nükleer silahlara muhalefetin
de yükseldi¤i yönündeydi.

Belirgin bir biçimde; yan›t verenlerin %
57'si hükümetin nükleer silahlar›n
kald›r›lmas› yolundaki talebini
destekleyeceklerini belirtti. Sadece %34'lük

bir kesim hükümetin böyle bir talebini
desteklemeyeceklerini ileri sürdü.

Yine aç›k bir sonuç olarak,  % 72 gibi
genifl bir ço¤unluk Türkiye'yi nükleerden
ar›nd›rma düflüncesini destekliyor. Karfl›
ç›kanlar ise % 22 civar›nda kal›yor.

Sonuç olarak, Türkiye’nin dünyan›n tüm
kitle imha silahlar›ndan ar›nd›r›lmas›
yolunda uluslararas› bir kampanyaya
öncülük etmesi ve inisiyatif almas›na yönelik
kamuoyu deste¤i % 80'i aflmaktad›r.

Cevap verenlerin ço¤u için Türkiye'nin
NATO'daki rolünün karanl›kta kalmas›na
ra¤men; bu bulgular, hükümetin nükleer
silahlara ev sahipli¤i yapma
do¤rultusundaki flu anki politikas›n›n
kamuoyu taraf›ndan desteklenmedi¤ini
gösteriyor. Bunun ötesinde, Türk
hükümetinin kitle imha silahlar›n›n ve
nükleer silahlar›n ortadan kald›r›lmas›nda
öncü bir rol oynamas› yolundaki çabalar›
çok büyük bir kamuoyu deste¤i alaca¤› da
görülüyor. 
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Fiziksel Ba¤lam: ‹ncirlerden bombalara

‹ncirlik portakal ve limon a¤açlar›yla kapl›,
küçük evlerin ve bu evlerin arka
bahçelerinde otlayan ineklerin bulundu¤u
küçük, sakin bir kasaba. Bu sakinlik bazen
F - 16 jetlerinin normal bir konuflman›n
duyulmamas›na yol açacak kadar güçlü
gürlemeleriyle kesintiye u¤ruyor.

‹ncirlik ad›nı, incir bahçelerinden almasına
ra¤men flimdi yerlerinde nükleer silahlar›
bar›nd›ran WS3 depolar› bulunuyor! ‹ncirlik
kasabas› ABD nükleer silahlarının
bulundu¤u hava üssüyle bir arada
yaflamaya zorlanmakta; üs iki s›ra dikenli
telle ayr›lm›fl olsa da… 

Kasaban›n üsse bakan ana caddesi,
Ortado¤u ve Orta Amerika'n›n tuhaf bir
kar›fl›m›. Dükkânlar ve birahaneler ABD
askerlerini çekmeye yönelik olarak
düzenlenmifl ve tek bir dükkân ismi bile
Türkçe de¤il. 
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Sonuçlar Ba¤lant›lar

Hem askeri personelin hem de sivillerin
geçimlerini sa¤lamak için çok yak›n›nda
yaflad›klar› nükleer silah bar›nd›r›lan askeri
üse ba¤lı olmaları sürekli yinelenen bir alay
gibidir. Bölgedeki halk›n geleneksel geçim
kaynaklar›, yabanc› askeri güçlerin
harcamalar›na ba¤l›. fiüphesiz nükleer
silahlar›n bu üslerden kald›r›lmas› yerel
ekonomi üzerinde kimi etkilere sahip
olacak. Bununla birlikte, silahlar›n ortadan
kalkmas›yla ba¤›ms›zlaflan kaynaklar için,
hayat› yok edebilecek araçlara ba¤l›
olmayan, yeni ve daha güçlendirilebilir
geçim kaynaklar› üretilecektir. Meflruluklar›,
güvenilir bir gelir kayna¤›na sahip olmay›
gerektirmektedir. Böylelikle aç›kça Türk
nüfusunun ço¤unlu¤unun zarar›na olan,
uluslararas› hukuka ayk›r› ve say›s›z insan›n
ölümüne yol açabilecek fiziksel bir tehdidi
do¤uran bir politikay› hakl› ç›karmaktan
vazgeçilmifl olunacakt›r.

Uluslararas› toplant›larda yüksek sesle dile
getirilen saptamalara ra¤men, bu silahlar›
kald›rman›n önündeki bafll›ca engelin
politikac›lar›n irade eksikli¤i oldu¤u aç›kt›r.
Politikac›lar kendi halkının görüfllerinden
çok, ABD'nin siyasi bask›s›na cevap verir
görünüyorlar.

Oysa yapılması gereken bu nükleer
silahların sökülmek üzere geri
gönderilmelerini talep etmek kadar basit.

Greenpeace: Nükleer Silahlar› Kald›r›n

www.greenpeace.org/international/campai
gns/abolish-nuclear-weapons

‹ncirlik Günlü¤ü: Greenpeace Bar›fl Elçili¤i

http://weblog.greenpeace.org/peacecamp/ 

Abolition 2000 Avrupa

http://www.abolition2000europe.org/ 

1.Bu bölümdeki harita ve istatistikler Greenpeace'den Bart Libaut taraf›ndan
haz›rlanm›fl ve uyarlanm›flt›r.  

2.“Ankara, ABD'nin ‹ran'› vurmak için Türk üslerini istedi¤i haberini
yalanlad›” Reuters, 2 Ocak 2006.
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L02669724.

3.“Ankara, ABD'nin ‹ran'› vurmak için Türk üslerini istedi¤i haberini
yalanlad›” Reuters, 2 Ocak 2006.
http://today.reuters.com/News/CrisesArticle.aspx?storyId=L02669724.

4.Ersin Erçin'in beyanlar›, Türkiye Daimi Temsilcisi Vekili, Birleflmifl Milletler
Genel Meclisi ‹lk Komitesi 60. Oturumu, 6 Ekim 2005.
http://www.reachingcriticalwill.org/political/1com/1com05/statements/tur
key6oct.pdf.

5.Büyükelçi Baki ‹lkin'in beyan›, 2005 Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›
Önleme Anlaflmas› ‹nceleme Konferans› BM Türkiye Cumhuriyeti Daimi
Temsilcisi, 3 May›s 2005.
http://www.un.org/events/npt2005/statements/npt03turkey.pdf.

http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/13point.html.

6.Infakto RW, WMD Kamuoyu yoklamas› - Araflt›rma Raporu, v.01 - 18
Haziran 2004.
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GREENPEACE’IN TÜRKIYE IÇIN ÖNERILERI

1. Türkiye, topraklar›nda bulunan NATO'nun nükleer silahlar›n›n söküm için
ABD'ye döndürülmesini acil olarak talep etmelidir.

2. Türkiye, nükleer silahlar›n bulundu¤u depolar›n sökümünü ve sonras›nda
silahlar›n yokluklar›n› sürekli do¤rulayacak ba¤›ms›z ve sorumlu olabilecek bir
sistem kurmal›d›r 

3. Türkiye y›ll›k bir çevre raporu yay›nlamal› ve nükleer silahlar›n varl›¤›n›n bir
sonucu olarak süregelen toksik ve/veya radyoaktif mirasa dair bir iyilefltirme
plan› haz›rlamal› ve yay›nlamal›d›r. 

GREENPEACE’IN AVRUPA IÇIN ÖNERILERI

1. Almanya, Belçika, Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya ve Türkiye hükümetleri
ABD/NATO'nun Avrupa'da bulunan 480 nükleer silah›n çekilmesini ve
sökülmek üzere ABD'ye gönderilmesini acilen talep etmelidir. Bu silahlar
eskimifltir, tehlikelidir ve uluslararas› silahs›zlanman›n önünde büyük bir engel
oluflturmaktad›r.

2. Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun görev ve yetkileri aras›nda, stratejik
anlay›fl›nda ya da yap›s›nda nükleer silahlara yap›lan tüm aç›k referanslar›
kald›rmal› ve NATO'ya tahsis edilen tüm askeri teçhizat› ve altyap›y›
NATO'nun herhangi bir nükleer görevini desteklemekten al›koymal›d›r.

3. NATO'ya üye devletler, ABD/NATO'nun nükleer silahlar›n›n çekilmesini, hava
üslerindeki nükleer silah depolar›n›n y›k›m›n› gözlemlemek ve yine bu yerlerin
nükleer yetilerinin geri dönüflsüz olarak yok edildi¤inden emin olmak amac›yla
Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›'yla Birleflmifl Milletler bünyesindeki uluslararas›
gözlemcileri düzenli denetlemeler yapmak üzere davet etmelidir.
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Nükleer tarih gizlilikle örtülür, ancak ba¤ımsız analistlerin çalıflmaları, açıklanan
bazı belgeler ve çıkarımlar sayesinde; ABD’nin 1950’lerden beri Avrupa’da
nükleer silah ve bu silahların nükleer olmayan  olmayan teçhizatlarını
depoladıkları bilinmektedir.
Avrupa’da aflırı miktarda nükleer silah bulundu¤una dair resmi de¤erlendirme ve
bu silahların fiziksel güvenliklerine dair kaygılar dolayısıyla; NATO’nun
Avrupa’daki nükleer duruflu önemli bir revizyondan geçirilmifltir. Bu fırsatı
de¤erlendirip silahları yok ederek bu riski de yok etmek yerine; güvenlik
kontrolerinin sıkıfltırılması konusunun üzerinde durulmufltur.

Hollanda'ya NATO Cruise füzelerinin depolanmas›na karfl› olan
mitinge 550.000 kifli ile dönemin en büyük kat›l›m› gerçekleflti

Roma'da NATO nükleer silahlar›n›n depolanmas›na karfl›, tüm
‹talya'da 500.000 kifli yürüdü.

Bat› Almanya'da NATO füzelerinin depolanmas›n› elefltiren Krefeld
Baflvurusunu 5 milyon kifli imzalad›.

Greenpeace Kanada'n›n Cruise haritalanmas› ve rehberlik
sistemlerine test etmesini elefltirmek amac›yla, Kanada elçili¤ine
pankart ast›.

Avrupa'daki nükleer silahlara dair fark›ndal›k ve direnifl art›kça
Hollanda, Belçika ve Bat› Almanya'daki silahs›zlanma gruplar›nda
büyük bir büyüme ve artan bir destek gözlemlendi. Bat› Almanya,
Danimarka ve Norveç'te yeni gruplar ve kampanyalar ortaya ç›kt›.

“Bir milyonun üzerinde imza toplad›k… Avrupa'l›lar aniden hedef olduklar›n›n fark›na vard›lar.
ABD'nin ön cephesiydiler… San›r›m herkes burada nükleer silah depoland›¤›ndan flüpheleniyordu
ama Sovyetler Birli¤i ile herhangi bir çat›flmada ilk hedef olduklar›n› ö¤rendiler - Bu insanlar›
harekete geçirdi.” Edith Ballantye, Bar›fl ve Silahs›zlanma için  Uluslararas› Kad›n Cemiyeti

“…Federal Cumhuriyet'te… O Ekim gününde birçok flehirde büyük gösteriler
düzenlendi ve Stuttgart'dan çürümekte olan füzelerin depoland›¤› Neu-Ulm'a
doksan kilometrelik bir insan zinciri oluflturuldu.” Catherine Foster, Her Mevsimin
Kad›nlar›: Bar›fl ve Silahs›zlanma için Uluslar aras› Kad›nlar Cemiyeti'nin Hikayesi
(Georgia Basını, 1989)

Belçika tarihinde o güne kadar görülen en büyük
gösteriye 200.000 kifli kat›ld›. Bu say› iki y›l sonra
iki kat›na ulaflt›.Bat› Almanya'n›n o güne kadar
görülen en büyük gösterisine 300.000 kifli kat›ld›.

Tüm dünyada görülen en büyük gösteri; New York'ta bir milyon
kifli nükleer silahlar› protesto etmek için sokaklardayd›. Avrupa'da
sürdürülen tart›flmalar konunun fark›ndal›¤›n› art›rm›flt›.

Birleflik Krall›k, Greenham Common'da bar›fl kamp›
kuruldu. Binlerce kad›n bir süre veya sürekli olarak
Greenham Common'da kald›.

NATO Kuzey
Atlantik
Antlaflmas›
ile kuruldu

‹lk  ABD NATO
Nükleer
silahlar›
Britanya'da
konuflland›r›ld›

ABD NATO
Nükleer
silahlar› Bat›
Almanya'da
konuflland›r›ld›

ABD NATO
Nükleer
silahlar›
‹talya'da
konuflland›r›ld›

ABD NATO
Nükleer
silahlar›
Fransa'da
konuflland›r›ld› 

ABD NATO
Nükleer
silahlar›
Türkiye'de
konuflland›r›ld› 

ABD NATO
Nükleer silahlar›
Hollanda ve
Yunanistan'da
konuflland›r›ld›  

ABD NATO
Nükleer
silahlar›
Belçika'da
konuflland›r›ld› 

Nükleer silahlar› bulunan iki NATO ülkesi, Türkiye ile
Yunanistan, aras›nda savafl patlak vermesi, Amerika
Birleflik Devletler'in nükleer silahlar›n› Yunan ve Türk
bombalama uçaklarından çekmesini ve nükleer savafl
bafll›klar›n› Yunan füze ünitelerinden depoya taransfer
etmesine neden oldu. 

Ronald
Reagon’ın
NATO
ziyareti

Avrupa'da
7.300 savafl
bafll›¤›
konuflland›r›ld›
.

Margaret
Thatcher’ın
NATO
ziyareti

Belçika Kralı
Baudouin’in
NATO
ziyareti
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1991’den itibaren NPG
havadan-karaya nükleer
silahlarında %80-85
oranlarından azaltmaya gitme
kararı almıfltır.

2006 bir fırsat: NATO temel hedef ve amaçlarının
gözden geçirme sürecine girdi¤i bu dönemde,
Avrupa’lı liderler bu flansı nükleer silahları NATO
cephaneli¤inden ve Avrupa’dan çıkarmak için
kullanabilirler.

Kısa bir süre öncesine kadar Avrupa’da bulunan ABD’ye ait nükleer silahların sayısının
200’ün altına indi¤i düflünülüyordu. Ancak Do¤al Kaynakları Koruma Konseyi’nin
yayınladı¤ı ba[ımsız rapora göre, 480 nükleer silah halen Almanya, Belçika, Hollanda,
‹ngiltere, ‹talya ve Türkiye hava üssünde bulunmaktadır.

1999 Stratejik Anlayıflı’na göre ilgili devletler
“tahmin edilebilir bir gelecek için” “barıflı
korumank, savaflı ve her türlü baskıyı önlemek
amacıyla NATO’nun nükleer ve konvansiyonel
silahlarını bulundururlar.

ABD yedi ülkede bulunan
1400 tanesinin dıflındaki
bütün nükleer silahlarını geri
çekti.

NATO’nun ellinci yılında,
Washington’daki Kuzey
Atlantik Konseyi toplantısı

Greenpeace, Brüksel'deki
NATO genel merkezini
Savunma Bakanlar› toplant›s›
s›ras›nda bloke etti.

Irak’ta savafla karflı
gösterilere milyonlar
katıldı.

Greenpeace eylemcileri, NATO
zirvesine kat›lan tüm delegelerin
görebilmesi için Bo¤aziçi
Köprüsü alt›na dev bir pankart
ast›lar.

2004 y›l›nda Greenpeace taraf›ndan Türkiye'de yap›lan
bir ankete göre, kat›lanlar›n %57'si hükümet bu silahlar›n
geri gönderilmesini istemesini destekleyeceklerini
belirttiler.

Belçika'daki “Yurttafl teftifline” 1000 eylemci
kat›ld›. “Yurttafllar” taraf›ndan sürüklenen bu
giriflim'in Avrupa'daki teftiflleri artarak devam
ediyor. 

Hollanda'da Radyo 1 göre ülke halk›n›n %60'I, ABD/NATO
nükleer silahlar›n›n ülkelerinden gönderilmesini istemektedirler.
Der Spiegel'in Almanya'da yapt›¤› ankete göre Alman
nüfusunun büyük bölümü NATO nükleer silahlar›n›n
ülkelerinden ç›kar›lmas›n› istiyor.  

NATO'nun Hollanda'da Cruise füzeleri
depolamas›na karfl› ülkenin en büyük imza
kampanyas› yap›ld›;  3.75 milyon kifli kat›ld›.
‹ngiltere'de Nükleer Silahs›zlanma
Kampanyas›n›n (CND) 1980'de 9.000 olan üye
say›s›, 100.000'in üzerine ç›kt›.
Kanada'da yap›lan bir Greenpeace eyleminde
bir Cruise füzesini yakalamak amac›yla dev bir
a¤ kuruldu.

So¤uk savafl›n sona ermesiyle birlikte, NATO'nun temel
ve as›l varl›k nedeni -Sovyet tehdidi- ortadan kalkt›. Bu,
Avrupal› karar vericiler için BD NATO nükleer silahlar›n›
bertaraf etmek için kilit bir f›rsatt›.

Avrupa'da ilk cruise füzesi konuflland›r›l›fl›  1983
ABD ile Soveyetler Birli¤i taraf›ndan imzalanan Orta
Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaflmas› tüm karaya
yerlefltirilen orta menzilli ve daha k›sa menzilli nükleer
kuvvetlerin ortadan kald›r›lmas›n› gerekli k›ld›. Buna paralel
olarak, NATO daha eski savafl bafll›klar›n› geri çekti.

NATO'nun cruise ve
Pershing II füzelerini
Bat› Avrupa'da
konuflland›rma
karar›

Avrupa’da ilk
Cruise füzesi
Avrupa'da
konuflland›rması 

NATO tek taraflı olarak Avrupa’da
bulunan nükleer silahlarını
1980’den itibaren üçte biri
oranında azaltarak 4000’e indirdi.

  



“Hayır!”

Greenpeace Akdeniz

Vali Kona¤› cad. 35/2 Akçaabat apt. 4. Kat Niflantafl› ‹stanbul,
Türkiye

Tel: 00 90 212 248 26 61  Faks: 00 90 212 248 18 59

www.greenpeace.org.tr
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Bar›flç›l bir gelecek için

     


