
IL AİHM'ye GÖRE, TOPLUMSAL YA ŞAM
VE ÇEVRE SORUNLARI

Avrupa İnsan Haklar ı Sözleşmesi'nde çevresel hakla-
r ın neler olduğunun açık bir biçimde tammlarımamış ol-
mas ı, kişilere, ülkelere, çevreci örgütlere hatta A İl-IM'ne
göre, bu konularda çok farkl ı yorum ve tarh şmalara neden
olmaktad ır. "Çevre" tanımının neleri içerdiği, bu çalışmada
hangi konular ın ele alınacağı aç ıs ından da önem ta şımak-
tad ır. Bunlara k ısaca değinmekte yarar bulunuyor. "Kültü-

rel çevre" deyimi, gerek uluslararas ı bildirge ve sözle şme-
lerde, gerekse AİHM'ne gönderilen başvurularda, "çevre"

kavrarm içinde de ğerlendirilmektedir. Kültürel çevrenin,
çevre olgusu içinde ele al ınması, uluslararas ı toptumca da
benimsehmiş bir deyim olmaktad ır.

Çevresel hakların, A İHS'nin 2. maddesindeki ya şam
hakkı ve 8. maddedeki özel ya şam hakk ı ile bağlant ılan-
d ırılmas ı, "aile çevresi", "kadı nlara ve çocuklara karşı şiddet",

"kadınlara ve çocuklara karşı cinsel sald ı rı lar" kavramlarırıı
da çevre hukuku içinde ele alan yorumlara neden olmu ş-
tur. Ayr ıca sağ lığa zararl ı yiyecek, içecek ve ilaçlarla ilgili
uyuşmazl ıklar AİHM'ne kadar taşınmıştır. Birçok Avru-
palı hukukçu, bu konular ı çevre kavramı içinde ele atan
yay ınlar yapmıştır. Genel anlamda çevre ile do ğrudan iliş-
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kilendirilmediği sürece, konunun bu denli geniş biçimde
ele al ınmas ı, özün yitirilmesine neden olabilecektir.

Çevre, içinde insan varsa bir anlam ta şır. Çevre bilimi
insana dönük olmak zorundad ır. Genel yaklaşı m budur.
Hukuk, tart ışılan her olayda çevre - insan ili şkilerini de-
ğerlendirmektedir. Bu çok geni ş alanda yolumuzu yitirme-
mek için, yalnız Avrupa'nın yüzy ı llard ır çözüm bulmakta
geciktiği önemli bir insan haklar ı sorununa, Çingeneler'in
ya da güncel deyimle Romanların durumuna değineceğiz.
Ayrı bir bölümde, A İHM'nin Romanlarla ilgili kararlar ın-
dan örnekler vereceğiz.

Çevrenin korunmas ı için, bas ın yay ın araçlarından ya-
rarlanan, toplant ı ve gösteri yürüyüşleri ile ses getiren ör-
gütsel etkinliklere gereksinim duyulmaktad ır. AİHM'nin
çevre ile bağlantılı iletişim ve örgütlenme haklar ı üzerine
verdiği kararlarından seçilen örnekler sunulacakt ır.

1. Kentsel ve Kırsal Planlar

Sağl ı kl ı bir çevrenin korunmasmda üst ve alt ölçek-
teki planların belirleyici önemi bulunmaktad ır. Biliodiğ i
gibi her çeşit yerleşme ve yap ılaşmanın temel dayana ğı
imar planlarıdır. AİHS'nin uygulandığı ülkelerde, planla-
rm kapsama alanlar ı, onay organlar ı ve uyuşmazlıklar ın
çözüm yöntemleri konular ında farkl ı düzenlemeler yer
almaktad ır. Ancak en önemli ortak özellik, planların ge-
nellikle yerel yönetimlerce yap ı lmas ıd ır. Planlar, belediye
meclisi, kent meclisi, bölge kurulu gibi adlar taşıyan, se-
çimle göreve gelmiş ve yöre insanlarından olu şan kurum-
larca onaylan ıp yürürlüğe konulmaktadır. Böylece plan
kararları, siyasal nitelikteki yerel organlarca verilmektedir.
Karar alma sürecine, birçok ülkede doğrudan yurtta şlar da
katılabilmektedir. Bu tür planlar ın kapsama alanlar ı, ge-
nellikle kentlilerin ya şamakta olduklar ı yerleşim yerleri ve
yakın çevresi ile s ınırl ı kalmaktad ır. Kimi ülkelerde, köy
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