Hiroşima

74 yıl önce bugün bir ABD savaş uçağı Hiroşima’ya atom bombası attı. Bombanın şiddeti ve
radyasyondan bir hafta içinde 140 bin kişi öldü. Sayı daha sonra artmıştır.

Şu soru sorulmalıdır: gerek yokken Japonya’ya neden atom bombası atıldı? Daha sonra benzer
bomba Nagazaki’ye de atılacaktır.

İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Japonya ABD’ye karşı ölümüne direniyordu ama bu
direniş gittikçe kırılıyordu. Atom bombası kullanılmasa da kısa süre sonra teslim olacaklardı.

Atom bombası kullanılması savaşın gerekleriyle açıklanamaz, başka nedenler vardır.

Bunlardan bir tanesi, ağır kayıp vererek de olsa nazi Almanyasını yenen ve Avrupa’nın önemli
bölümünü işgal eden SSCB’ye gözdağı vermektir.

İkinci neden ise ırkçılıktır ve bu neden pek bilinmez.

Savaşta ABD ve öteki müttefik ülkelerin en ciddi rakibi Almanya idi, Japonya değil. Ek olarak
Almanya atom bombası yapmaya çalışıyordu ve ABD ile İngiliz istihbaratı bu konuda bilgi
sahibiydi. Buna rağmen bombanın Almanya’ya karşı kullanılması düşünülmedi. Bunu “onlar
sonuçta bizdendir” anlayışıyla açıklayabiliriz.

Nazilerin de savaş esirlerine davranışı uluslarına göre değişiyordu. İngiliz, Fransız ve ABD’lilere
farklı, Ruslara çok daha farklı davranırlardı.
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İkinci Dünya Savaşı başlarında Malezya’daki İngiliz üssü Japon uçakları tarafından bombalanır.
İngilizler çok şaşırırlar ve Japon uçaklarını Alman pilotlarının kullandığını düşünürler. Japonlar
böyle bir bombardımanı yapabilecek kapasitede değildirler.

7 Aralık 1941’de Japon savaş uçakları Pearl Harbor’daki ABD deniz filosuna saldırır, çok sayıda
gemi batırılır ve denizci ölür.

Bu saldırıyla ABD tarihinde ilk kez savaş ülke topraklarına taşınmıştır. Birinci Dünya Savaşı
sırasında ABD toprakları savaş görmemişti, ikincisinde ise savaş Japonya baskınıyla sınırlı
kalacaktır. ABD’nin topraklarında ikinci kez büyük saldırıyla karşı karşıya kalması 11 Eylül
2001’deki ikiz kuleler saldırısıyla gerçekleşecektir.

Hiroşima’ya atılan bomba, Pearl Harbor saldırısına geç kalmış misillemedir.

Yıllar önce sinemalarda gösterilen Tora Tora Tora filmini izlediniz mi bilmiyorum. Tora
Japoncada hücum demektir. Film Japon uçaklarının Pearl Harbur’a saldırısını konu alır ve ABD
askerlerinin böyle bir saldırıya hazırlıksızlığını da sergiler.

İnsanlar yaşadıkça adlı filmde ise yeni tanışan ve birbirini seven kadın ve erkek Japon saldırısı
sonucu ayrılacak, adam askere gidecektir. Dönecek midir, belli değildir.

Irkçılık deyince ABD’deki son örneği belirtmeden geçmemek gerekir. Demokratik ulus
konusunda örnek gösterilen ABD’de Texas’ta iki atlı polis bir nedenle gözaltına aldıkları siyahı,
tıpkı kölecilik döneminde olduğu gibi, yürürken iple çekerek götürürler. Ayrıksı bir örnek değil,
ABD’de benzerleri sık olarak görülüyor.
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