
ATOM BOMBASI
1945-HİROŞİMA



Hiroşima’ya Atılan Atom Bombası

İkinci dünya savaşının son aşamasında 6-
Ağustos-1945’de (63 yıl önce) saat 08:15’ de 
ABD Uranyum-235 tipi 20KT. olan ve ‘‘Little
Boy’’ (Küçük Oğlan) adını verdikleri bombayı 
Hiroşima’da kullanmıştır. Birkaç dakika içinde 
şehrin yarısı kaybolmuştur. 60 ile 70 bin kişi 
ölmüş, 140 bin kişi yaralanmış ve evsiz 
kalmıştır. Patlama sonrasında radyasyon 100 
bin kişiyi etkilemiş, şehirdeki 90 bin binadan 
60 bini yerle bir olmuştur. 



Nagazaki’ye Atılan Atom Bombası

ABD Hiroşima’dan üç gün sonra 9-
Ağustos-1945’de saat 11:02’de 
Nagazaki’ye ‘‘B-29 uçağı Bocksar’’ ile 
Plütonyum-239  tipi Fat Man (Şişko Adam)
isimli atom bombasını kullanarak Japonya 
ya ikinci katliamını gerçekleştirmiştir. Bu 
bomba 305.’inci km.’de (4000 feet) 
patlatılmıştır.Bu havada infilak 
sayılır.Serpinti için 180’inci metrede 
patlatılması gerekirdi.   



Nagazaki’ye Atılan Atom Bombası

Nagazakinin toplam nüfusu yaklaşık 
240 bin kişi iken, 74 bin kişi hayatını 
kaybetmiş, binaların %36’sı tamamen yok 
olmuştur. Daha sonra atom bombasının 
etkisiyle ölenlerin sayısı 143.124’e 
ulaşmıştır.



Hiroşima’ya atılan bomba ‘‘Küçük Çocuk’’



Patlama sonrası oluşan bulutun görüntüsü.



Hiroşima’da, patlama merkezinden 6-7km. 
uzaktan çekilen bir fotoğraf.



Atom bombası patladıktan 30sn. Sonra 
bombayı bırakan uçak olan ‘‘Enola Gay’’ 
den çekilen bir fotoğraf.



Patlama sonrası Hiroşima kenti.



Atılan bomba sonrası halkın durumu.



Patlamada ayakta kalabilmiş ender 
binalardan biri.



Patlama sonrasında şehirden bir manzara 
daha. Betonarme birkaç bina dışında her 
şey yerle bir olmuş.



Japon evleri kağıt ve odundan olduğu için 

patlama sonrasındaki alev rüzgarı nerdeyse 
hiçbir şey bırakmamış gerisinde…



Atom bombası sebebiyle ölen insan sayısı 
250.000 olarak tahmin ediliyor.



Patlama sonrasında Japon halkı yaraları 
sarmaya çalışıyor.



Ailesini, evini ve umutlarını kaybetmenin 
acısıyla yere çöken bir Japon kadını …



Bölgedeki saatlerin hemen hepsi patlama 
anı olan 08:15’de durmuştur.



Ölen Japon vatandaşları ve görev başında 
bir Japon askeri.



Bir anne ve çocuğu.Yüzlerindeki öfke ve 
acıyı görmemek mümkün değil.



Patlamada vücudun büyük bir bölümü 
yanmış nerdeyse derisi elastikliğini yitirmiş 
ve katılaşmış.



Bu kızın sırtına çapraz astığı çantasının 
kayışı, sırtından geçtiği bölgeyi alev 
topundan korumuş.



Hiroşima’da patlama noktasına 250 m. 
uzaklıkta olan bankanın merdivenlerinde 
oturan bir kişi ışıkla birlikte bir anda 1000-
2000 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkla yanıp 
kül oldu ve izi merdivenlere çıktı.



Atom bombası kurbanlarının bir çoğunda 
‘‘Atom Bombası Kataraktı’’ diye adlandırılan 
bir rahatsızlık oluşmuştur.Bu rahatsızlık 
gözbebeğinin merkeze doğru 
saydamlaşmasıdır.


