
IV. NÜKLEER TEHLİKE VE RADYASYON

XX. yüzyılın ikinci yar ısından sonra yeryüzünde yaşa-
nan en büyük çevre felaketleri, silahlanma yar ışın ın tetik-

lediği nükleer denemelerden ileri gelmiştir. Gelişmiş top-

lumların kendi anavatanlar ının çok uzağında. deniz aşırı
ülkelerde, insanların yaşamadığı varsay ımı ile patlattıkları
bombalar ın serpintileri, pek çok ya şamın sönmesine neden
olmuş, doğaya büyük zararlar vermi ş tir. Kömürün, petro-

lün, doğal kaynaklar ın h ızla tükendiği dünyam ızda geliş-

miş sanayi ülkeleri, savaş araçlar ının barışçıl amaçlarla kul-

lamlmasına örnek gösterdikleri nükleer güç odaklar ına, bir

kurtarıcı gibi sarılmışlard ır. Başlangıçta çok temiz, bacas ız,

dumansız erke kaynağı gibi görünen nükleer santrallerin
içerdiği yaşamsal sakıncalar k ısa sürede anla şılmıştır. Bu
tür üretim birimlerinde gerçekleşen patlama ve s ız ıntılar
çok büyük yitiklere neden olmu ştur. Ayni y ıllarda Avru-

pa İnsan Haklar ı Sözleşmesi yürürlüğe girmiş, AIHK ve

AİHM etkili bir çal ışma dönemine girmiştir.

Böylesi olaylar, hukukun ilgilenmek zorunda oldu ğu

gelişmelerdir. Ancak nükleer denemeleri geriletip önlemek
açısndan hukuk kurallarmdan ve hukuk kurumlardan bir
yarar beklemek oldukça güçtür. Örne ğin nükleer denemele-
ri engelleme yetkisi AİHM'ne tanınmamış t ır. Malılceme'nin

s ınırl ı sayıdaki olaylar karşısnda geliştirdiği "pontansiyal
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NÜKLfER mağdur" tanımının, uluslararas ı silahlanma dengeleri ile
IEHI]KE VE bağlantı l ı konularda etkili olması beklenemez. Buna kar şı-
RADYASYON lık nükleer etkinliklerin sonuçlar ı, AİHS'nin pek çok mad-

desmi ilgilendirebilir. Bir bomba patlat ıldığında, insanlar ın
yaralanıp ölmeleri 2. ve yerine göre 3. maddelerin, kapsa-
mrndad ır. Konutlarm ın, işyerlerinin, tarım alanlarının yakı-
l ıp y ıkılması sözleşmenin 8. maddesi ile birlikte, 1 Numara-
l ı Ek Protokol'ün 1. maddesinin çiğnenmesi anlamırıdadır.
Kuramsal aç ıdan böyle görünmekle birlikte, Mahkeme'nin
kendisini yetkili sayabilmesi için, daha başka koşulların da
yerine getirilmesi gerekecektir. Ya şanan olaylar karşısnda
Mahkeme'nin tutumu da bu do ğrultuda olmu ştur.

• ATOM	 1. Atom Bombası Denemeleri
BOMBASI

DENEMUFRi	 Noel Narvii Tauira ve Diğer 18 kişi/Fransa

Fransa nükleer gücünü geli ştirmek amac ıyla 1960 ve
1966 y ılları aras ında Cezayir de nükleer denemeler yap-
mıştı. Cezayir'in 1962 y ı l ında bağıms ızl ığın ı kazanmas ı ,
geçici bir süre cumhurbaşkanl ığı yapan Ferhad Abbas' ın
ard ından 15 Eylül 1963'te Ahmed bin Bella'nm cumhur-
başkanlığına getirilmesi ve 19 Haziran 1965'te gerçekleş-
tirilen bir darbeyle Albay Huvari Bumedyen' ın yönetimi
ele geçirmesi, iç karga şalar içinde yuvarlanan bu ülkeyi
Fransa açıs ından güvenilir olmaktan ç ıkarmıştı . Cezayir' ın
Avrupa'ya yak ınlığı nedeniyle kamuoyunun denetimi
altında bulunmas ın ı da değerlendiren Fransa, 1966 dan
sonra nükleer denemelerini gözlerden uzak bir bölgeye,
Polinezya'ya kaydırdı . Fransa'n ın Güney Pasifik'in do-
ğusunda bulunan deniza şırı sömürgelerinden Frans ız
Polinezyas ı'nda 200.000 kişi yaşamaktayd ı . 130 adadan
oluşan tak ım adalarının en büyüğü, 100.000 ki şinin bar ın-
dığı Tahiti idi. Denemeler için Tuamotu tak ım adalar ın-

Ahe • Ahunul • Akiaki • Amanu • Anaa* • Anuanuraro • Anua-
nurunga Apataki Aratika • Arutua* • Faatte • Fakahina .. Faka-
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