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tıda, uyu şmazlığı n yanlarına uygun bir çözüme ulaşabilmeleri için yalnı zca öneriler getirilmektedir. Toplant ının,
uyuşmazlığı n çözümü aç ısından ba ğlay ıcı kararlar alma
yetkisi bulunmamaktad ır. E ğer ilgili yanlar bu görü şmeler sonucunda uygun bir çözüme ula şamazlarsa, Barselona
Sözleş mesi'nde yer alan uyu şmazlıkları n çözülmesi konusundaki barışçı yöntemlere başvurabileceklerdir
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Sözleş me'nin 22. maddesinin 2. bendine göre yanlar,
uyuşmazl ığı , "...ortak kabul yön teini ile... Protokol'ün A
ekindeki hakem kurulunun çözümüne götürebileceklerdir. Aynı maddenin 3. bendine göre de devletler, belli bir
olaya ve zamana bağlı olmaksızın verecekleri genel nitelikteki bildirimlerle "zorunlu hakemlik" yöntemini benimseyebilirler. Ek A bölümünde oldukça güvenli bir hakemlik
yöntemi yer almaktadı r. Ancak bu yola gidilebilmesi, her
koş ulda ilgili ülkelerin istemlerine ba ğlıdır. Genel veya
özel bir bildirimde bulunmayan devlet, istemi d ışında hakem kurulunda yargılanamaz.
Barselona Sözle şmesi'nde oldu ğu gibi isteğe bağlı
çözüm yöntemleri içeren çok s ınırlı sayıdaki özel düzenlemeler dışında, çevre sözle şmelerinin hemen tümü, etkili
ve sonuç verici do ğrudan baş vuru yöntemlerini benimsememiştir.
İ Pİ TAÜSİ

4. Kapitalist Ekonominin Çevreye Bak ışı
Doğal etkenler bir yana b ırakıhrsa, çevresel kirlili ğin
başlıca sorumluları insanlard ı r. Ancak bu konuda üretim
ve tüketim süreçlerinden kaynaklanan baz ı ayrımlar yapmak gerekiyor. Bireysel kirletmenin en yayg ın biçimi, ki şisel ve evsel atıkları n hiçbir i şlemden geçirilmeden do ğaya
bırakılmasıdı r. Genellikle organik maddelerden olu şan bu
tür atıkları n, zaman içinde etkilerinin kendili ğinden azalaSa y, 146.
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bilmesi nedeniyle do ğaya çok büyük zararlar vermedikleri
EKONOMİ N İ N bilinmektedir. Asıl büyük kirlenme, sanayi kurulu şlarınÇEVREYE dan ileri gelmektedir. Doğal ve biyolojik zenginliklerin,
8AKİŞ
yaban yaşam alanlarmın, kültür ve tabiat varl ıklarının yok
edilmesi, havaya, suya, toprağa karıştırılan zararl ı maddeler ve gürültü kirlili ği, büyük ölçüde sanayi alanındaki büyümenin sonuçlarıdır. Sanayi, hem üretim sürecinde, hem
de ürünlerin tüketimi a şamasmda doğaya büyük zararlar
vermektedir. Yeryüzünün kendi do ğal oluşumu içinde,
böylesine ağırlaştırılmış bir yoğunlu ğu taşıma ve yok etme
olanağı kalmamıştır.
KAP İ TALİ ST

Sanayi kurulu şlarının olumsuz etkilerinin azalt ılması yoluyla çevre sorunlarının çözümü, özünde bilimsel ve
teknik bir konudur. Korumanın üstyapısı ise, her alanda
olduğu gibi hukuktur. Ancak kapitalist ilişkiler, siyasal iktidarlann hukuk kurallar ı koyarak kirletenlere karşı etkili
önlemler almasm ı engellemektedir. Özel yan şma temeline
dayanan üretim ilişkileri, elde edilme giderlerinden daha
yüksek yarar sağlayan malları üretmektir. Eğer bir ürün
satış değerinden daha yüksek harcamalar gerektiriyorsa,
üretilmeyecektir. Bu anlay ış, kapitalizmin doğal yasasıdır. Çevrenin korunması bir takım harcamalar gerektirirse, bunlar da üretim giderlerine eklenecektir. Günümüzde
kapitalist ekonominin kuramcıları bu konuları aşağıdaki
ömeklerle tartışmaktadırlar:
Otomobil lastiği üreten bir firma, diğer üretim faktörlerinin yanmda, "temiz hava" da tüketmektedir. Temiz hava
için bir ödemede bulunmad ığı sürece, bu olgu, kar ve zarar
hesaplarında görünmeyecektir. Böylece firma daha fazla
lastik üretecektir. Firma, kirlili ğin giderlerine katlanmadıgından, onu önlemek için çaba da göstermeyecektir. Sonuç
olarak, çok fazla lastik üretiimekte., ancak kirlilik denetimi
düşük düzeyde kalmaktad ır. Daha fazla lastik üretiminden kaynaklanan kirlilik sorununun kapitalizm kurallar ı
içinde çözümü için, iki seçenek üzerinde durulmaktadır.
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Birinci önlemde devlet, üretim kotalar ı koyarak, firmanın KAPİJA[JST
havayı ne kadar kirletebilece ğini belirleyecektir. Böylece EkONOMININ
kirletme hakkı sınırland ırılmış olacaktır. İkinci yöntemde ÇEVREYE
ise devlet, yarattığı kirlilik ölçüsünde üretici firmaya vergi B4KI Ş
koyacaktır. Bu yöntemlerin kuramc ılar tarafından benimsenmesinin bir gerekçesi de, devletin üretim giderlerini
öğrenmesine gerek kalmamasıdır. Ancak her iki örnekte,
kirlilikten zarar görenlerin, soludukları temiz havaya bir
hak boyutunda sahip olduklar ı varsayılmaktadır.
İkinci örnek, küçük bir gölü paylaşan iki girişimcinin
etkinlikleriyle ilgilidir. İşletmecilerden birisi sanayi üretimi yaparken, di ğeri gölde gezinti için kay ık kiralamaktadır. Sanayici, beklenildi ği gibi atıklarını göle boşaltarak
kirlilik yarat ıyor. Kirlenen gölde insanlar dola şmak istemeyecekleri için, bu durum diğer işletmecinin daha az
kayık kiralamasma neden olmaktad ır. Sorunun çözümünde, kirletilen gölün kimin malvarl ığı alanında bulunduğu
önem taşımaktadır? Göl üzerindeki mülkiyet haklar ı tam
olarak belirlenmediğinden, her iki girişimci de karşı karşıya geçip birbirleri ile pazarl ık etmek, diğer yana ödemede
bulunmak istemiyorlar. Kendi yazgısına bırakılan göl de,.
tükenip gidiyor.
Özel mülkiyetin ortak malvarlığından daha etkili olduğ una da örnek gösterilen bu olayda, bir de hangi çözüm
olas ılıkları üzerinde duruldu ğuna bakal ım. Eğer fabrika
iş letmecisi geçerli hukuk düzenine göre gölü kirletme yetisine sahip ise, kay ık kiralayan ona, kirletmeyi azaltmas ı
için belli bir ödemede bulunmay ı üstlenebilecektir. Ödeme düzeyi, kayıklarını kiralamaktan elde edeceği yararm,
fabrikanın kendisine verdi ği zararla eşitleninceye kadar
yükselebilecektir. İşletmeciler etkin bir biçimde özgürce
pazarlık edebilirse, toplumsal açı dan katlanılabilir kirlilik
düzeyine ulaşılacak ve kazanç, kiralama şirketinden fabrikaya akacaktır. Eğer kay ık kiralayan işletmeci gölü kullanma yetisine sahip ise, fabrikan ın, aralarında anlaşacakları
w
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bir ölçüde gölü kirletme hakkını ondan satın alması uygun
olacaktır. Böylece katlanılabilir kirlilik oranı yine önceki
ÇEVREYE olasılıktaki ile aynı düzeyde kalacaktır. Her iki ko şulda da
BAKI Ş I kirlenmenin dengelenmesi nedeniyle, gölün mülkiyetinin
yanlardan hangisinde oldu ğunun önemini yitirdiği vurgulanmaktadı r. Önemli olan, özel mülkiyeti benimseyen
bir toplum düzeninde serbest yar ışma koşulları
n ı özgürce
sürdürebilmektir!
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Görülüyor ki doğanın geleceğini rastlantıya bırakmışlar. E ğer kıyıda bir kayıkçı olmasaydı, fabrika, çok kısa sürede gölü atık çukuruna döndürecekti.
Üçüncü örnek de, geli şmekte olan Amerika'nın Western çağmdan günümüze uyarlaımuş. Bir demiryolu şirketinin katı yakıtla çal ışan lokomotifleri yolun kenar ındaki
tarlalara kıvılcımlarmı sıçratarak yangınlara neden oluyorsa, bunun ortaya ç ıkaracağı zararlan demiryolu firması
üstlenmelidir. Çünkü ç ıkabilecek yangınlar tarla sahipleri
için bir dışsall ıktır. Böyle durumlarda tren işletmecisine
vergi konulması önerilmektedir. Demiryolu firması yapacağı kar-zarar karşılaştırması sonunda ya vergiyi ödeyecek
ya da tren seferlerini kald ıracaktır.
Kapitalist kuramcılar daha da ileri giderek, e ğer siyasal koşullar bir engelleme yaratm ıyorsa, kirlenmenin
sorumluluğunu, kurbanların sırtına yüklemekte sak ınca görmüyorlar. Onlara göre tren-tarla örne ğindeki olası
yangınlar, yalnı zca gelip geçen lokomotiflerden ileri gelmemektedir. Demiryolu kenar ında tarım yapan çiftçilerin
de sorumlulu ğu bulunmaktadır. Etkin çözüm yalnızca
demiryolu işletmecisine vergi koymak de ğildir. Çiftçilerin
başka ürünler yeti ştirmeleri ya da demiryolu kenar ı
na çit
yapmalaıı yangınları ortadan kaldırabilecek seçeneklerdir.
Demiryolu kıyısına çit çekmenin, tren firmas ı
na vergi koymaktan daha az giderle çözülebildi ği durumlarda, vergi
etkili sonuçlar doğurmayacaktır.
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Bu örnekte de önemli bir eksilik var. Yol kenar ındaki çiftliklere, gelip geçen trenlere, atlar ırun üzerinde ateşe
verdikleri oklarıyla saldıran Kızılderililerin neden oldukları doğal yitiklerin nasıl karşılanacağı unutulmuş bulunuyor.
Olaylara kapitalizmin bilinen de ğer yargıları açısı
nda yaklaşıldığı zaman, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, karşıt konumdaki oyuncular arasındaki sorunlar
kolayl ıkla çözülebilmektedir. Kar şılıklı parasal çıkarların
dengelendiği her üç olayda da, çevre olgusu, insana ve
doğaya dönük özellikleri gözetilmeksizin al ınıp satılan bir
"meta" gibi algılaruyor. Kapitalizmin ba şarısı olarak abartılı biçiminde sunulan çözümler, az ya da çok, çevrenin
kirletilmesinin sürdürülece ği temeline dayanıyor. Gülünç
görünse de, "Coase Teorisi" olarak anılan bu tür kuramlan
savunmak için özenle tasarlanmış örnekler, kapitalizmin
gerçek yüzünü sergiliyor2°
Kapitalizmin ekonomistleri, daha ba şka kuranılar da
geliştirebilirler. Örneğin çevre kirliliğinin, temiz kalan yörelerin çekiciiğini ve değerini arttıran bir rarıt oluşturduğunu söyleyebilirler. Kirlilikle savaşımm, yeni yeni iş alanları açtığım savunulabilirler. Yaşanan her olumsuzluğun,
geleceğe dönük ekonomik ivmeler yaratt ığını iyi bilirler.
Kirletmeyen yakıtlarm, kirlenmenin neden oldu ğu hastalıkları iyileştirecek ilaçları
n, teneke kutulara sıkıştırılan
temiz havanın oluşturduğu ekonomik canlılığa övgüler
döşeyebilirler. Toplu üretim temelinde gelişen günümüz
toplumlannın yaşam koşulları ve gelişmişlik düzeyleri sürekli yükselen bir çizgi izlerken, karşılığında doğanın neler
yitirdiği yeni yeni anlaşılıyor. Çevre sorunlarının böylesine karmaşık ve çözümü güç bir düzeye gelmesinde, devletlerin izledikleri politikalar ın da büyük payı bulunuyor.
Devletler, soyut varlıklar değildir. Kapitalist sımflarm devOğuz, Fuat, Coase Teorisi ve Eleştirisi, Piyasa Dergisi, Sayı , Kış 2004,
Ankara.
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letleri ele geçirdi ği 21, yüzyıl koşullarında, çevrenin ve doğanın korunması gerçekten büyük güçlükler ta şımaktad ır.
5. Avrupa Örgütlenmelerinde Çevresel Haklar

AVRUPA
ÖRGÜiL£NMELERNDL
ÇEVRESEL
HAKLAR

Avrupa ulusları açısından "sağlı kl ı bir çevrede ya şama
hakkı ", sözcüklerin de ötesinde çok özel bir anlam taşımaktadır. Baskıcı devlet uygulamaları yerine, sınıfsal sömürüyü yumuşatan, düşünsel açıdan özgürlük ortamını
koruyan Avrupa'nın sosyal devlet anlayışı ile çevresel
haklar aras ında yaşamsal bağlar bulunmaktadır. Böylesine
örgütlenmiş bir toplum yapısmı oluşturmak, Avrupa ülkelerine önemli üstünlükler sa ğladığı gibi, bu koşullar içinde
olmak, bireyler açısından da vazgeçilemeyecek güvenceler
getirmiştir.
Ulaşılan aşamaya göre "Avrupal ı ", günümüzde ve
geleceğe yönelik olarak, kendisine nasıl bir yaşam biçimi
örıgörüyorsa, hukuksal tan ım, bunların hepsini birlikte
içermelidir. Konu yahuz belli bir alanda yerle şme sorunu
değildir. Konut edinme, konutuna ve özel ya şamına saygı
gösterilmesini isteme hakları, eğitim ve öğrenim olanakları, malvarlığı hakları ile bütünleşen tüm yaşamsal işlevler,
bu çerçeve içinde gerçekle şt-irilecektir. Malvarl ığını yalnız nesnel varlıklar olarak d ğil, çalışma, üretme, iş güç
sahibi olma ve bunları özgürce uygulama yetileri olarak
ele aldığımızda, karşımıza çıkan görüntü yaşamın kendisi olmaktadır. İşte Avrupal ı, bu bütünselliği kendisi için
özenle ve kıskançlıkla korumaktad ır. Sanayi, ulaşım, üretim, pazarlama, ekonomi ve varsıl bir yaşaımn gerekleri,
ülkelerin do ğal, tarihsel ve kültürel birikimleri ile birlikte,
iç içe geliştirilip, sonraki kuşaklara aktarılacaktır. İzlenen
amaçlarm kesintiye uğramaması için, en azından Avrupa
ölçeğinde toplumsal ve siyasal barışın gerçekleştirilmesi
sağlanacakt-ır. Böylesine bir bütünlü ğü ayakta tutacak en
önemli ölçütler, orantılılık, denge, kamu yararı ve demok-
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