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V. ÇEVRESEL ETK İ NLİ KLER

Çevrenin korunmas ı aç ısından, bilgi ak ışın ı n özel öne-
mi bulunmaktad ır. Doğay ı korumaya yönelik etkinlikler,
bilgi edinrne, görü ş geliştirme ve ula şılan sonuçlar ın top-
lumla paylaşılmas ı olmak üzere üç aşamal ı bir süreç izle-
mektedir. Kentlerde ve k ırsal bölgelerde canl ıların öldü-
rülmesi, tarihsel ve do ğal varl ı klar ın çeşitli amaçlarla yok
edilmesi, topluca karşı çık ıldığı zaman daha etkili sonuçlar
alınabilen olaylard ır. Çevreci kurulu şlar, doğaya duyarl ı
bireyler, edindikleri bilgileri birbirlerine iletmektedirler.
Bu anlamda ulusal s ınırlar ı da aşan çok hızlı bilgi akışına
gereksinim bulunmaktad ır. Çoğulcu, demokrasilerin ol-
mazsa olmaz temel koşulları aras ındaki düşüncenin top-
lumsallaşmas ı, AİHS'nin 10. maddesinin güvencesi alt ın-
dadır. 10. madde, sözleşmenin koruduğu diğer temel hak
ve özgürlüklerin güvenliği aç ısından da büyük önem ta şı-
maktad ır. Edinilen bilgilerin toplunıla paylaşılmas ının en
etkili biçinleri ise, bağıms ız örgütler eliyle sa ğlanmaktad ır.
Bu yönüyle dernek kurma ve toplannıa haklarını koruyan
sözleşmenin 11. maddesi de, çevresel haklarla ba ğlantılı
olarak ele aldığımız konular aras ında bulunmaktad ır.

Dinc, Güney, A ı HS'ne Göre İnanç,Anlatı rn ve Örgütlenme Özgürlükleri,
Izmir Barosu, Izmir 2005.



AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞ MES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

Çevreyle ilgili yayınlar ın, ayn ı doğrulttudaki örgüt-

lenme girişimlerinin, kamuoyunu ayd ınlatmak amac ıyla
segilenen etkinliklerin kesin çizgilerle birbirlerinden ayr ıl-
malarma olanak bulunmamaktad ır. Bunlar çoğu kez iç içe

geçebilmektedir. Aç ıkladığımız nedenlerle Mahkeme'nin
çevresel konularla ilişkilendirilebilecek başvurular nede-

niyle verdiği kararlarından derlediğimiz örnekleri, birbir-
lerini bütünleyen üç alt baş lık altında sunmaktay ız:

1. Düşünceyi Aç ıklama ve İletişim Özgürlüğü

Çevreye verilen zararlar ba ş lıca iki kaynaktan ileri
beslenmektedir. Bunlarda birincisi, sanayi kurulu şlarıd ır.
İkinci neden ise, her düzeydeki kamu yöneticilerinin gö-
revlerini yapmayarak doğal kaynakların yağmalanmas ı-
na göz yummalar ıd ır. AİHM'nin en atak kararlar verdiği

alan, düşünceyi aç ıklama özgürlüğüne getirilen k ı sıtlama-

lardır. Avrupa demokrasilerinin bir gere ği olarak iletişim

olanakları, Mahkeme'nin, özgürlüklerin ç ıtasmı yükselten

kararlar ı ile her olayda bir ad ım daha ileriye götürülmekte-
dir. Buna kar şın Mahkeme, ticaret ve sanayi kurulu şlarıyla

ilgili yayınlar karşısında zaman zaman " say ıla-
bilecek kararlar vermektedir. Cizliliğin ve basma getirilen

yasakların nedenleri aras ında bulunan kamu güvenli ği,

ulusal savunma, devlet s ırları, toplum sa ğ l ığı, yargısal so-

ruşturmanın gerekleri gibi bir çok konuda oldukça atak ka-
rarlar verebilen Mahkeme'nin, Avrupa'nın ortak değerleri

aras ında bulunan kapitalizme yönelik ele ştiriler karşıs ın-

da aynı etkinliği gösteremediği sapyanmaktad ır. Mahke-
me, ekonomik konulardaki yay ınlar ın denetinüıde, ulusal

organların daha geniş takdir hakk ına sahip olduklar ı gö-

rüşündedir. Ticari bilgilerin, patent haklar ımn izinsiz dışa

vurulmas ı, çeşitli ekonomik etkinlikler içindeki kurulu şla-

rın müşteri çevresi ve kamuoyu önünde küçük dü şürül-

mesi gibi konularda Mahkeme, ulusal de ğerlendirmelerle

çelişen kararlar vermek istememektedir. Mahkeme'ye göre
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