
t. SAĞLIKLI B İR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI

İnsanoğlunun en koyratça kulland ığı varlık, yaşadığı
çevre olmuştur. Ulaşabildiklerinin ötesinde, dü şlerinde
bile erişemediği yeryüzünün büyüklüğü karşısında, gü-
nün birinde bunların tükenebileceğini düşünmemiştir. Yi-
tirilen her parçamn, kendisinin ve gelecek ku şakların yaşa-
mından neleri al ıp götürdüğünün ay ırdma varama ımştır.
Sonuçta, çözümsüzlüklerle yüklü bir döneme gelinmi ştir.

İnsanlar, kurallar koyarak çevreyi ve genel anlamda
doğay ı koruyabilirler mi? Kuşku yok ki hukuk, toplumsal
ilişkileri çözmek için en etkili araçların başında gelmekte-
dir. Toplumsal ili şkiler deyimi genellikle, bireylerle toplum
arasındaki veya kişilerin kendi aralarındaki ilişkileri içer-
mektedir. Çevre sorunlar ı ise, çok daha geniş bir kapsam-
da ele alinmal ıd ır. Çevrenin birincil düzeydeki etkin gücü,
doğanın kendisidir. Biliyoruz ki doğa, insan1aıın koyduk-
ları yasalarla yönetilemez. Do ğa ve onun ürünü olan do ğal
yaşam, kendi varl ığından kaynaklanan doğa yasaları doğ-
rultusunda gelişir. İnsanların koydukları kurallar ise, ki-
şilerin doğaya karşı davramşlarını düzenlemek aç ısından
önem taşıyabilir. Doğa-insan ilişkilerini ele alan hukuku
baş lıca üç temel amaca göre yönlendirmek gerekmektedir.
Doğaya yönelik yasal düzenlemelerin öncelikli amac ı, bi-
reylerin ve toplumlar ın giriş imleri ile çevreye zarar verme-
leriniönlemektir. İnsanlar, saptayacaklar ı kurallarla ken-
dilerinin neden olduklar ı y ıpranmayı, kötü kullanmadan



Güney D İ NÇ

SAilKLI	 ileri gelen zararlar ı gidererek, etkili olabilirler. İkinci amaç,
8R ÇEVREDE kendiliğinden geli şen doğal devinimler karşısında insan-

YAŞMIA lar ı n görebilecekleri zararlar ı ortadan kald ırmay ı veya en
II4KKI aza indirgemeyi amaçlayan önlemlerin al ınmas ıd ır. Üçün-

cü amaç ise, do ğanın, doğaya karşı korunmas ıdır. Bu son

olas ı l ık abart ıl ı bir say biçiminde görünse de, insanl ık gü-
nümüzde, do ğay ı etkileyebilecek güce eri şmiş tir. Sürekli
yenilenen teknolojik ilerlemelerin sağladığı olanaklardan
yararlanarak, tek varl ığımız olan yeryüzünün doğal deyi-
nimlerin etkisiyle yok olmamas ı için, elden gelen her türlü
çaban ın gösterilmesi gerekmektedir.

- Çevrenin korunmas ı, günümüzde bütün toplumlar ın
önde gelen sorunlar ından birisi olmuş tur. Çevre hukuku-
nun geçirdiği süreç, insanl ığın bilinç düzeyini ortaya ko-
yan en somut göstergedir. Yak ın zamana kadar bu denli
yaşamsal bir konuda, uluslararas ı veya ulusal yasalarda
tek bir hukuksal düzenleme bulunmuyordu. Böylesine
uluslarüstü bir aymazl ı k karşıs ında şaşırmamak elde de-
ğil. İkinci Dünya Sava şı, insanlara oldu ğu kadar çevreye
de büyük zararlar vermişti. Ne var ki barış anlaşmaların-
da, savaş sonuçlar ı çok dar açıdan değerlendirildi. Yakılan
yık ılan kentlerden, atom bombalar ından, kimyasal ve bi-
yolojik silahlardan söz edilirken, bunlar ın, yaklaşan daha
büyük bir felaketin ayak sesleri oldu ğu duyumsanmad ı .
"Savaş atı kları " olarak niteleyebileceğimiz torpillenen ge-
miler, dü şürülen uçaklar, mermiler, bombalar, may ınlar,
boş kovanlar, ate şe verilen adalar, denizler ve ormanlar
bütünsellik içinde değerlendirilmedi. Havada, toprakta ya
da denizlerin derinliklerinde ya şayan canl ılar ın yitikleri
ise hiç anımsanmad ı . Yirminci yüzy ı lın ikinci çeyreğinde
atağa geçen kapitalist büyüme, belki de insanlara çevrenin
gözetilmesini gerektirecek ipuçlar ı verebilirdi. Anla şı l ıyor
ki savaşlar can almakla kalm ıyor, insanlarm ve uluslar ın
doğru düşünme yetilerini de ortadan kald ırıyor. Savaşm
sonlandığı günlerde, kimsenin do ğal çevreyle ilgilendi ği
yoktu. Gelecekteki büyüme ve geli şme beklentileri kar şı-
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s ında, gerçeği görmelerine kar şm, bilinçli olarak görmez-
den gelenler de vard ı . İİ . Dünya Sava şı, yeryüzü dengele-
rini allak bullak etmi şti. Savaşın ardından gelen ekonomik
gelişme, endüstriyel büyüme ve yeniden silahlanma ara-
yışlar ı, çevre sorunlar ın ın göz ard ı edilmesine neden oldu.
Devletlerin gizli bir uzlaşma gibi ses vermeden izledikleri
politikalar sonucunda, Büyük Savaş' ı sonland ıran anlaş-
malarda, çevrenin korunmas ından söz edilmedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aral ık 1948
günlü ve 217 A( İII) say ılı kararıyla benirnsenen Insan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi'nde çevreye ili şkin herhangi bir
düzenleme bulunmuyordu. Avrupa Konseyi'nin giri şim-
leri sonucunda 4 Kas ım 1950'de Roma'da imzalanan ve
3 Eylül 1953'te yürürlü ğe giren "İnsan Hakları n ı ve Temel
Özgürlükleri Korumaya İlişkin Sözleşme"de de çevresel hak-
lara yer verilmemi şti. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Haklar ı
Sözleşmesi'nin kapsamı, izleyen y ıllarda benimsenen ek
protokollerle geni şletilmektedir. Doğrudan Sözleşme gü-
vencesi altına al ınmayan çevre hakk ı, ek protokollerde de
gözetilmedi. Böylece çevreye dönük uluslararas ı kurallar
konulmas ı, uzunca bir süre insanl ığın gündeminde yer al-
mad ı .

1. Uluslararas ı Hukuk ve Çevre

Her ülkenin "kendi kap ıs ı n ın önünü süpünnesi" gibi yerel
ve dar yaklaşımlarla çevre sorunlar ına çözüm getirilmesi
olanaks ızd ır. Sın ır tan ımayan çevre olgusu, bütün insan-
lığın ortak yaşam alanıd ır. Çevre sorunlarına küresel dü-
zeyde yakla şılmas ı da yeterli değildir. Yeryüzünü çoktan
gerilerde b ı rakan insanoğlu, baş döndürücü bir h ızla, gri
dönüşü olmayan çöplerini uzaya serpmektedir. Evrensel
içeriği ağırl ık taşıyan konularla ilgili hukuksal düzenleme-
lerin de, evrensel ölçülerde ele aimmas ı gerekiyor. Oysa
çevrenin uluslararas ı hukukun konular ı arasına girmesi,

ULUSLARARASI

HUKUK VE ÇEVRE

3


