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se işkenceye, insanlı k dışı ya da Onur k ı rıcı 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

STOCKHOLM
K0NFENSI

Uluslararası çevre hukukunun gelişmesine katkıda
bulunan en önemli girişim Stockholm Konferans ı olmu ştur. Bu konferanstan önce çevre hukukunun, uluslararası
hukukun bağımsız bir dalı düzeyine ula ştığı söylenemez.
Eğer çevrenin hukuk yoluyla korunup geli ştirilmesine bir
başlangıç noktası alınacaksa, ku şkusuz en uygun kilometre
taşı, 1972 yılında Stockholm'de gerçekle şen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferans ı'dır:Böylece çevre sorunlar ı
ilk kez uluslararas ı bir konferansın temel konusu oluyor ve
bu girişim ile birlikte uluslararas ı çevre hukuku alanında
yeni bir süreç başlıyordu.
Stockholm Bildirgesi'nin 1. maddesinde; "İnsanı n; özgürlük, eş itlik ve yeterli yaşam koş ulları sağlayan onurlu ve
refah içindeki bir çevrede 9a şamak, temel hakkıdı r. İnsan ın, bu
günkü ve gelecek ku şaklar için çevreyi korumak ve geli ş tirmek
için ciddi bir sorumluluğu vardı r. Bu bak ı mdan; kayı ts ı zlık, ı rk
ayrım ı, ayrı mcı lık, sömürgecilik veya diğer biçimlerde ortaya
çı kan baskı, yabancı egemenliğini destekleyen, sürekli k ı lan politikalar mahkum edilmi ş tir ve terk edilmelidir." deniliyordu.
Bildirge'nin 2. maddesinde, güncel gereksinimlerle gelecek kuşaklarm yararlarını dengeleyen "...özenli planlama ve

yönetim ile dünyan ın doğal kaynakları n ı n, hava, su, toprak, Jlora vefauna" ile birlikte, do ğal ekosistemlerin korunmalar ı

öngörülüyordu. 3. maddede, dura ğan bir varlık olmayan
doğanın, kendi üreme ve üretme olanaklar ına insanlarca
destek verilerek yenilenmesine katk ıda bulunulmas ı geözdek, Yasemin, İnsa ıı Hakkı Olarak Çevre Hakk ı, TODA İF Yayını, S
73,1993, Ankara, 2001
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reğ i üzerinde duru1uyordu. Genel nitelikteki bu tümceler
na dönük oldukça kapsaml ı bir yaklaşım
çevre sorunları
içeriyordu. Ancak tüm geli şmişliğirıe karşın uluslararas ı
ölçekteki hak istemlerine dayanak olacak bir yasa ba ğlayıcılığında değildi.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Geli şme Konferans ı sonucunda benimsenen Stockholm Bildirgesi'nde ilk kez insanın "onurlu bir çevrede yaşama hakkı " olduğu bildirilerek, bu
konuda yeni bir dönem, yeni bir süreç ba şlatılmış hr. Bazı
çevre hukuku uzmanları , bu döneme ekolojik ça ğ adını
vermiş lerdir. Stockholm Bildirgesi, izleyen y ıllarda sürdürülecek olan yeni aray ışlara temel olmu ştur. 1982 Dünya
Doğa Şartı, 1992 Rio Dünya Zirvesi, on y ıl sonraki 2002
Johannesburg Zirvesi, insanl ığın ortak malvarlığının korunup geliş tirilmesi konusundaki yeni ilkelerin saptand ığı
girişimler oldu.
Bu çal ışmalar sonucunda ayrmtılandı nlan çevre hakkının yöntemsel açıdan üç öğesi bulunmaktad ır. Bilgilenme hakkı birincil ö ğedir, bunu katılım hakkı ve başvuru
hakkı izlemektedir. Geni ş katılımlı toplantılarda uzmanlar,
çevre ilişkileri ve kültürel varl ıklar bağlammda elde edilen
gelişmeleri değ erlendirmek, gelecekte izlenecek aç ılımları
saptamak için bir araya gelmektedirler. Bu alanda yap ılan
n en önemli yanı da, uluslararas ı işlerliği olaçalışmaları
cak hukuksal bir kurumlaşmayı gerçekleştirme arayışları
olmaktadır.
Stockholm Bildirgesi'nin uygulamada en etkili olan
kuralı, "Denizlerin, insan yaşamı n ı tehlikeye atabilecek maddelerle kirlenmesini önlemek, canlı yaşama, deniz yaşamına zarar
vererek güzelliklerini bozacak veya denizlerin di ğer yasal kullan ı-

Kalehoğlu Uğur, Özkan Noyan, Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslar aras' Çevre Sözleşmeleri, Izmir Barosu Yay ını, s. 16, Izmir, 2000.
Kabo ğBu, İbrahim, Mardin 17 Nisan 2004 Çevre Sempozyumu, Türkiye
Barolar Birli ği Yayını, s. 33, 2004, Ankara.
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mini olumsuz etkileyecek biçimde kirlenmesini önlemek," ama- SIOCKHOI]I
cıyla katılan ülkelere bütün olanaklarını kullanarak çözüm KDNfENSI
getirmelerini öngören 7. maddesidir. Deniz kirlili ği, çok ILE BAŞ LAYAN
sık rastlanan, yakın sonuçları hemen görülebilen somut ULUSLAR4RAS İ
bir olaydır. İnsanların etkinlikleri ve kullandıkları araçlar SÜRFÇ
nedeniyle olu şan kirlenme, ilgili devletlerin katk ıları ile
önemli boyutlarda önlenebilmektedir. Bu olgunun saptanması için, deniz çevresindeki do ğal devinimlerden ileri gelen kirlenme ile insan eliyle doğaya karıştırılan maddelerin ya da enerjinin neden oldu ğu kirlenmenin birbirinden
ayrılması gerekmektedir. Bu ayrımlar saptanabildiği için,
ulusal ve uluslararas ı yasalarda deniz ortamındaki doğal
dengenin bozulmasını önlemeyi amaçlayan düzenlemelere öncelik verilmi ştir. Petrol birleşikleri, deniz ortamma giren en tehlikeli kirleticiler arasında yer almaktad ır. Bunlar,
tankerlerin kargo ve balast depolarınm, uçak atıklarının
boşalhlması, petrol tankerlerinin karıştığı deniz kazalar ı,
kıyıdan açıkta yapılan deniz dibi petrol arama çalışmaları, karalarda etkinliklerini sürdüren sanayi kurulu şlarımn
akıntiları, deniz canl ılarının doğal yoldan çürümeleri ve
doğal sızmalar yoluyla denizlere kar ışmaktad ırlar.6

Çevrenin uluslararas ı korunma gereği, doğrudan
ulusal organlarm devinime geçmesini öngören hukuksal
düzenlemelerin yapılmasına yol açmıştır. "Erika" adlı petrol taşıyan geminin 12 Aralık 1999'da Fransa'nın Atlantik kıyısında devrilmesi sonucunda oluşan çevre felaketi,
8 yıl süren bir davanın ardmdan 14 Ocak 2008'de karara
bağlanmıştır. Fransa'nın, çevrenin korumasmı amaçlayan
düzenlemeleri ve çevre hakkmm boyutlar ını düzenleyen
"Çevre Şartı "nı Anayasa'ya eklenmesi, davaya bakan Paris
Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuksal dayanaklarm ı oluşturmuştur. Karar, çevre hukukunda yeni bir sayfa açan
"ekolojik zarar" kavranurıı öne çıkarmıştır. Mahkeme'nin,
"belli bir yeryüzü parçasın ı çevresel bakımdan koruma, i şletme

6

Say, 9.
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ve ınuhafaza sorumlulu ğ unu yasal yetkiyle üstlenen topluluklann, bu alanda, çevrede yol aç ılan zarar ın giderin ı ini isteyebilecekleri" yolundaki değerlendirmeleri, dava ehliyeti aç ısın-

dan yenilik getiren özel bir önem ta şımaktad ır. Kararda,
çevre dernekleri, çevreye verilen zarar ın karşılanmasını
talep etmeye yetkili bulunmu şlardır Ta şımacı firmadan
başlayarak, gemi sahibi, gemi i şletmecisi, petrol ta şı mac ılığı belgesi veren şirket de araları nda olmak üzere, felakete
neden olanları n tümü sorumlu bulundular. Ta şımacı kurulu ş , "ihtiyats ı zlık ve tedbirsizlikle" suçlandı. Yargıçlara göre,
1975 yılında yapı lan gemi, olay sırası nda deniz güvenli ği
bakımından tehlike olu şturacağı açıkça görülebildi ği için,
denize açılmaması gereken koş ullarda bulunuyordu. Taşı dığı 30 bin 884 ton petrolün 20 bin tonu denize dökülmü ş,
kirletilen 400 km.lik k ıyı alanını temizlemek için, 600 milyon avro harcand ığı bildirilmişti.
Mahkeme, kirletme suçu nedeniyle tüm sorumlular ı,
hapis dışında en ağır cezalara çarptırdı . Neden olunan zararları n karşılanması amacıyla davaya katılanlar yarar ına
192 milyon avro ödenmesi kararla ştırıldı . Mahkeme, 350
sayfal ık kararıyla, iki yeniliğe imza atı yor, öntelikle, "çevreye verilen zarar" kavramını benimseyerek, anayasal bir
ilkeyi uygulamaya geçiriyordu. Çevre Şartı'nm 4. madde-

sine göre, "herkes, çevrede yol açtığı zararı n giderimine katkı da
bulunmakla yükümlüdür". İkinci yenilik ise, ilgili uluslara-

rası belgeler ışığında sorumluluk halkası m paylaştırmak
yoluyla, "kirleten, öder" ilkesini doğrudan uygulanıış oluyordu.'

Kabo ğlu, İbrahim,
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