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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,
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Gü ıı ey D İ NÇ

ULUSL4RAS İ çok yeni bir olu şumdur. Öylesine yenidir ki, insan hak-
HUKUK VE ÇEVRE lar ını gruplar biçiminde s ıraland ıran hukukçulara göre,

sağl ıklı bir çevrede yaşama hakk ı, ancak "üçüncü ku şak"

haklar aras ında aııılmaktadır. Bu tür ayr ı mlar sözü edilen
haklar ın önem sırasına göre değil, çağımız insanının ya-
şamsal konular karşısındaki ilgisizlik ve aymazlığına göre
belirlenmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, en önemli
ortak varl ık olan çevrenir "üçüncü ku şak" düzeyinde kald ı-
ğını anımsatan d ış kaynakl ı söylemleri yakışıks ız ve gerek-
siz buluyoruz. Böylesine olumsuzluklarla yüklü bir ortam-
da, konunun önemini vurgulayan öncülerin giri şimleriyle,
yakın zamanda çevre ile ilgili uluslararas ı ölçekte birçok
konferans ve toplantılar düzenlenmiştir. Çevreyi koruma-
yı, yaşamı kurtarmay ı ve geleceğe sahip ç ıkmay ı amaçla-
yan ve yaln ız adlarına değinmekle yetindiğimiz bir dizi
sözleşme, devletlerin imzalarına aç ılmıştır. Bu girişimlerin
ortak amacı, bilimsel gerçeklerin ışığı altında çevrenin ve
doğanın korunmas ı için gereken önlemlerin al ınmas ıd ır.

Uluslararas ı düzeyde gerçekleşen sözleşme, anlaş-
ma ve bildirgeler, çok esnek kurallar içermekte ve imza
koyan devletlere geniş bir devinim alan ı b ırakmaktad ır.
Temel araştırma konumuza geçmeden önce, bunlara da
kısaca değinmekte yarar görüyoruz. Çevre sorunlarının
çözümünde gönüllülük ilkesinden daha ileri a şamalara
geçemeyen birçok uluslararas ı belge, kat ılımc ı devletlere
anlaşmalardan kolayca ayr ılma olanağını tanımaktadır.
Sonuçta hukuksal alanda çevreye ili şkin pek çok düzenle-
me yap ılmas ına karşın, yine de çevre sorunlar ı ağırlaşarak
ve katlanarak artmaktad ır. Türkiye de, doğrudan veya do-
layl ı olarak çevre sorunlar ını ele alan birçok sözle şme ve
bildirgeyi imzalamış bulunmaktad ı r.1

K ı l ıç, Selim, Uluslararas ı Çevre 1-tukukunun Geli şimi Üzerine B ır in-
celeme, CU. iktisadi ve idari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Say ı 2, s. 131 C.IJ.
Türkiye'nin Taraf Oldu ğu Uluslararas ı Sözleşme ve Protokollerden
baz ıları :
Özellikle Su Ku şları Yaşama Ortam ı Olarak Uluslararas ı Öneme Sa-
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Hukuksal aç ıdan "çevre", çok geni ş tammiar içermek- ULUSlARARASI

tedir. Çevrenin, genel anlamda, insan sa ğlığı ve güven- HUKbKVE ÇEVRE

liğini, flora, fauna, toprak, hava, su ve iklim gibi doğal
oluşumlar ı, görüntü seçkinliğini, tarihi anıtlar ı ve insan
ürünü olan yap ıtları, yada tüm bu öğeler arasmdaki ilişki-
leri içerdiği benimsenmektedir. Kültürel kal ıtlar çevrenin

hip Sulak Alanlar Hakk ı nda Sözleşme (RAMSAR)
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararas ı
Ticaretine ili şkin Sözleş me(CITES)
Akdeniz'in Kirlenmeye Kar şı Korunmas ına Ait Sözleşme
Akdeniz'in Gemilerden Ve Uçaklardan Vaki Olan Bo şaltma Sonu-
cunda Kirlenmeden Korunmas ına Ait Protokol
Fevkalade Hallerde Akdeniz'in Petrol Ve Diğer Zararl ı Maddelerle
Kirlenmesinde Yap ılacak Mücadele Ve İşbirliğine Ait Protokol
Dünya Kültürel ve Doğal Miras ının Korunmas ına dair sözleşme
Uzun Menzilli S ınırlar Ötesi Hava Kirlenmesi Sözle şmesi
Avrupa'n ın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlar ın ı Koruma
Sözleşmesi(BERN Sözleşmesi)
Avrupa Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktar ılmaların ın izlen-
mesi Ve Değerlendirilmesi Için Işbirliği Programının
(Emep) Uzun Vadeli Finansman ına Dair, 1979 Uzun Menzilli Sm ırlar
Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi Protokolü
Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunma-
s ı Protokolü
Akdeniz'de Özel Koruma Alanlar ına İlişkin Protokol
Nükleer Kaza Veya Radyolojik Acil Hallerde Yard ımlaşma Sözleş -
mesi
Denizlerin Gemiler Taraf ından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararas ı Sözle şme (MARPOL -73)
Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözle şmesi
Ozon Tabakas ının Korunmas ına Dair Viyana Sözleşmesi
Ozon Tabakas ını İncelten Maddeler Dair Montreal Protokolü
Ozon Tabakası n ı Incelten Maddeler Dair Montreal Protokolü Değı -
ş ikliği
Karadeniz'in Kirlenmeye Kar şı Korunmas ı Sözleşmesi
Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenme-
ye Karşı Korunmasına Dair Protokol
Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol Ve Di ğer Zararl ı Maddelerle Kir-
lenmesine Kar şı Acil Durumlarda Yap ılacak işbirliğine Dair Proto-
kol
Karadeniz Deniz Çevresinin Bo şaltmaları Nedeniyle Kirlenmesinin
Önlenmesine ilişkin Protokol
Tehlikeli Atıklann S ın ırlar Otesi Taşıman ın Ve Bertaraf Edilmesine
İ lişkin Bazel Sözleşmesi
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Güney DiNÇ

ULUSlARARASI bütünlüğünü tamamlayan ürünler olmaktad ır. İnsan ya-
HUKUK VE ÇEVRE şam ı ve esenli ği yalnızca ekolojik dengeyi destekleyen tür

çeşitliliğine değil, bunlara ek olarak insana özgü dü şünsel,
sanatsal zenginlik ve kültürel kal ıtlara da bağlıd ır. Doğal
ve kültürel varl ıkların korunmasını amaçlayan bir dizi
uluslararas ı düzenlemenin yürürlüğe konulması, böyle bir
arayışm ürünüdür.2

Çevre sorunlarının ülkeler ve halklar arasında daha
yakından tanınmasma katk ıda bulunan uluslararas ı giri-
şimler, gönüllü kurulu şların da bu çal ışmalara çeşitli dü-
zeylerde katı lımlarını öngörmektedir. Ku şkusuz bunlar
son derece önemli gelişmelerdir. Çevrenin korunmas ı ,
öncelikle insanların çevre bilincinin gelişmesini, bireylerin
kendi toplumlar ını yönetenlere ve uluslararas ı toplumun
sözcülerine seslerini duyurabilmelerini gerektirir. Ancak
uluslararas ı sözleşme ve bildirgelerde, doğrudan sonuç
al ıcı etkinliklere elverişli bulunmayan baş l ıca iki büyük
eksiklik gözlenmektedir. Bunlardan birincisi, çevre gerçe-
ğini tek bir belge altında ve bütünlük içinde ele alan geni ş
kapsamlı bir düzenlemenin bulunmamas ıd ır. Sözleşmeler
genellikle, "Akdeniz'de Özel Koruma Alanlar ı na İlişkin Proto-

kol", "Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunmas ı " gibi bölgesel
nitelikteki, ya da "Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Geli ş-

tirilmesi", "Ozon Tabakas ı n ın Korunmas ına Pişkin Sözleşme",

"Tehlikeli Atıkları n Sı n ı rlar Ötesi Taşı nmas ı " gibi belli konu-
ları içeren s ınırl ı ölçekteki düzenlemelerdir. Böylesi olu-
şumlar, aşama aşama bütünlüğe ulaşmak açısndan kişileri
ve örgütleri kendi bilgi birikimlerine, uzmanl ık alanlarına
yönlendirmek aç ısından yararl ı olabilir. Ancak sağl ıklı
bir çevrede yaşama hakk ın ı ayrıntı l ı ve kapsaml ı biçim-
de ele alan düzenlemelere rastlanmamaktad ır. Örneğin,
AİHS'nin 2. maddesinde yer alan, "Herkesin ya şama hakkı
yasan ın korumas ı alt ındadı r... ya da 3. maddedeki "Hiç kim-

2 Şav, Özden, Akdeniz Çevresinin Korunmas ı ve Bölgesel Bir Düzeyle ı ne
örneği, Turhan Kitabevi, s.43, Ankara.
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se işkenceye, insanl ı k dışı ya da Onur k ı rı cı ceza ve işlernlere tabi
tutıtlamaz." gibi kesin ve buyurucu nitelikteki kurallara,
çevre sözleşmelerinde genellikle rastlam ıyoruz.

2. Stockholm Konferans ı ile Ba şlayan
Uluslararas ı Süreç

Uluslararas ı çevre hukukunun gelişmesine katkı da
bulunan en önemli girişim Stockholm Konferans ı olmu ş-
tur. Bu konferanstan önce çevre hukukunun, uluslararası
hukukun bağıms ız bir dal ı düzeyine ula ştığı söylenemez.
Eğer çevrenin hukuk yoluyla korunup geli ştirilmesine bir
başlangıç noktas ı alınacaksa, ku şkusuz en uygun kilometre
taşı, 1972 yıl ında Stockholm'de gerçekle şen Birleşmiş Mil-
letler İnsan Çevresi Konferans ı 'd ır:Böylece çevre sorunlar ı
ilk kez uluslararas ı bir konferans ın temel konusu oluyor ve
bu girişim ile birlikte uluslararas ı çevre hukuku alanında
yeni bir süreç baş l ıyordu.

Stockholm Bildirgesi'nin 1. maddesinde; "İnsan ı n; öz-
gürlük, eş itlik ve yeterli yaşam koş ulları sağlayan onurlu ve
refah içindeki bir çevrede 9a şamak, temel hakkıd ı r. İnsan ın, bu
günkü ve gelecek ku şaklar için çevreyi korumak ve geli ş tirmek
için ciddi bir sorumluluğu vard ı r. Bu bak ı mdan; kay ı ts ı zl ık, ı rk
ayrım ı, ayr ı mcı l ık, sömürgecilik veya diğer biçimlerde ortaya
ç ı kan bask ı, yabanc ı egemenliğini destekleyen, sürekli k ı lan po-
litikalar mahkum edilmi ş tir ve terk edilmelidir." deniliyordu.
Bildirge'nin 2. maddesinde, güncel gereksinimlerle gele-
cek kuşaklarm yararların ı dengeleyen "...özenli planlama ve
yönetim ile dünyan ın doğal kaynaklar ı n ı n, hava, su, toprak, Jlo-
ra vefauna" ile birlikte, doğal ekosistemlerin korunmalar ı
öngörülüyordu. 3. maddede, dura ğan bir varlık olmayan
doğan ın, kendi üreme ve üretme olanaklar ına insanlarca
destek verilerek yenilenmesine katk ıda bulunulmas ı ge-

özdek, Yasemin, İnsa ıı Hakkı Olarak Çevre Hakk ı , TODA İF Yay ı n ı, S
73,1993, Ankara, 2001

STOCKHOLM
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