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SUNUŞ

Mülkiyeliler Birliği Vakfı, yaklaşık bir yıl içinde dördüncü bilim
sel çalışmayı yayınlıyor. Bizim olanaklarımız içinde bu oldukça 
önemli bir başarı. Vakfın bu yayınının "çevre" konusu ile ilgili o lma
sı, ayrı bir kıvanç duymamıza neden oldu. Çevre'ye ilişkin sorunların 
ağırlaşması ve giderek canlı türlerinin yokolmasını hızlandıran bir 
süreç içinde bulunmamız, ancak ülke olarak duyarsızlığımızın da in
sanı isyan ettirecek boyuta ulaşmış olması; Sayın Ayşegül Kaplan'ın 
"Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları" adlı yapıtını tam zamanında 
yayınladığımız düşüncesini bizde uyandırmaktadır.

"Milyonlarca yıldır yaşayan ve o lum suz tüm koşulları atlatabilen 
kurbağalar, toplu olarak ölmeye başladılar. Onlar kutupların donduru
cu soğuklarını ve savan yangınlarını bile atlatmayı başarmışlardı.  
Neden, ozon tabakasındaki deliğin büyümesi ile başlayan deri kanse
ri..."

"Dünyamız giderek ısınıyor. Kutuplardaki buzların erimesi ile 
yeryüzü sular altında kalabilir. A B D ’de bir grup bilim adamı Nuh'un 
Gemisi benzeri bir gemi yapmaya başladılar."

"NASA'ya göre 2030 yılına kadar TÜRKİYE çölleşecek."

Bunlar günlük haberlerden seçtiğim birkaç örnek. Bir gün insanlık 
da sıraya girecek. Bütün iyimserliğime ve insana güvenime karşın du
rumun hiç de iç açıcı olmadığı ortada.

Herkesi içinde yaşadığımız kentsel çevreyi ve doğayı korumaya 
ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olduğu
nu gösteren örnekler çoğalıyor. Nükleer Santrallere karşı genel tavır, 
siyanürlü altına ve yabancı şirketlere direniş, TEM A Vakfının genel 
destek gören çalışmaları ve gördüğü halk desteği bu arada sayılabilir.



Ama yetkili ve etkili çevreler; yani yasal olarak hu görevi yerine getir
me durumunda olanlar kötü sınavlar veriyorlar. Belki bu çalışma on
lar için yeni bir uyarı olur. Mülkiyeli ler Birliği ve Vakfı olarak bize 
düşen görevleri yerine getirmeyi ve ilgilileri uyarmayı sürdüreceğiz.

Sayın Ayşegül Kaplan'ı kutluyor ve kendisine teşekkür ediyorum. 
Ayrıca bu ve önceki yayınlarımızın gerçekleşmesi için çaba gösteren 
Vakıf Yöneticimiz Sayın Oktay Etiman'a da teşekkür ediyorum.

Alper AKTAN 

V akıf  Başkanı

\



ÖNSÖZ

Bütün dünyada çevre sorunları karşısındaki duyarlılığın artmasın
da uluslararası çabalar öteden beri önemli rol oynamıştır. Bu alandaki 
ilk önemli adım, bilindiği gibi, 1972’de Stockholm'de Birleşmiş Mil
letler Çevre ve Kalkınma Konferansı ile atıldı. Ortak Geleceğimi/, ad
lı yazanakla sonuçlanan çalışmalar ve Rio Doruğu, bir yandan çevre 
ile ekonomi arasında var sayılan çelişkilere yeni yorumlar getirirken, 
bir yandan da, gelişmiş ülkelerle geri kalmış olanlar arasındaki iliş
kilerin yeniden gözden geçirilmesi gereksinmesini gün ışığına çıkar
dı.

Ulusal ve uluslararası alanlardaki tüm çabalara karşın, doğa ve ta
rih değerlerinin tahribi, ekosistemin dengesini bozan davranışlar, kimi 
devletlerin ve kuruluşların birbirlerinin çevre haklarına saygılı olma
daki kayıtsızlıkları sürüyor. Çevre sorunlarının da, başka alanlarda 
olduğu gibi hızla küreselleşmekte olması,  ulusları, bir işbirliği anla
yışı içinde bütüncül politika arayışlarına itmiştir. Dr. Ayşegül Kap
lan (Mengi), çevre sorunlarının uluslararası boyutlarım, bu kitabında 
siyasal ve ekonomik derinliklerinin gerektirdiği özenle ve yetkiyle in
celiyor. Yurt içinde ve dışında yaptığı titiz çalışmaların verilerini ki
tabındaki yetkin çözümlemelere başarıyla yansıtıyor. Kendisini kutlu
yorum.

Kitabın yazarı kadar kutlanmaya kanımca, Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı'nın da hakkı var. Vakıf, çevreye olan duyarlılığını yıllarca ön
ce, Zafer Park Dosyası adlı belgesel incelemeyi yayımlamakla kanıt
lamıştı. Toplum sorunlarına her zaman yakın bir ilgi ve duyarlılık 
göstermiş olan Vakfın, Dr. Ayşegül Kaplan'ın (Mengi) bu değerli ya
pıtını okurların hizmetine sunmakla çok önemli bir görev yapmış ol
duğunu düşünüyorum.

Ruşen KELEŞ
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g ir iş

I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI

1950'li yıllarda orıaya çıkan ve dünyayı hızla saran "Ekonomik 
Büyüme Dalgası"ndan sonra, 1960'lı yıllardaki "Eğitim Öğretim Dal
gası" yerini 1970’li yıllarda "Çevre Koruma Dalgası"na bırakmıştır.1 
Ekonomik, siyasal, toplumsal gelişme ve değişmelere koşut olarak 
değişik zamanlarda dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu 
akımlar arasında "Çevre Koruma", aradan 20 yıl geçmiş olmasına 
karşın hâlâ güncelliğini korumayı başarmıştır. Bunun nedeni, çevre 
sorunlarını çözme girişimlerinin ve çevreyi koruma çabalarının, as
lında insanlığın uzun süre ve insanlığa yaraşır biçimde yaşayabilirliği 
sorununu çözme çabaları olmasıdır.

İnsanlar "kanibal" olarak adlandırılan insan eti yiyen canlılar de
ğildir ve aslında, varolmak için birbirlerini yok etmeleri de gerekme
mektedir. Ama ne yazık ki, insanlar kendilerini, yaşayabilmek için 
doğayı mahvetmek zorunda hissetmektedirler. Ekosistem her ne kadar 
güçlünün güçsüzü yok ettiği, sıradüzcnli bir sistem olsa da, insanların 
dizgesel bir biçimde ve bilinçli olarak doğaya zarar vermeleri hoş gö
rülemez.^

1 Hans Christoph Binswanger, Holger Bonus und Manfred Timmermann, 
Wirtschaft und Umwelt, Stuttgart, Verlag Kohlhammer, 1981, s. 242.

2 Hcinrich Freiherr von Lersner. Die ökologische Wende, I. Auflage, Ber
lin, Siedler Verlag, 1991, s. 25.
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1960'lı yılların sonuna kadar, çevre korumaya ilişkin tartışmalar 
elbette ki vardı; ancak kamuoyunun yoğun ilgi ve dikkatlerinden uzak, 
daha çok doğabilimciler, ekonomistler ve felsefeciler tarafından, küçük 
çapta yapılıyordu.3

Tartışmanın konusu ise doğa-insan ilişkisinin nasıl olduğu ve 
olması gerektiği idi. Ne var ki; "doğa koruma" ile sınırlı olan bu tar
tışmalar, ilk defa 1970'li yılların başında içerik değiştirmeye başla
mış,; 1972'de yayımlanan ve Rom a Kulübü'nün hazırlattığı "Büyü
menin Sınırları" adlı rapor ile insanlığın küresel bir ekonomik ve eko
lojik yıkımın eşiğinde olduğu uyarısı yapılmıştır. Bu uyarıdaki gerçek 
payının anlaşılabilmesi için ise, çok uzun süre beklemeye gerek kal
mamıştır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın ardında kalan yoksulluğu, 
çöküntüyü düzeltmek gibi masum ve kaçınılmaz bir amaçla başlayan 
ekonomik büyüme ve teknolojik gelişme çabaları 1950’li ve 1960'h 
yıllarda yerini artık önüne geçilm ez bir güç savaşımına bırakmıştır. 
Bu çılgın savaşımda niceliksel büyümenin yönlendirdiği uygarlık, 
1980’li yıllara girildiğinde etkisiz kalarak, eğer bir şeyler yapılmazsa 
kendi varlığının tehlikeye düşeceğine ilişkin ciddi işaretler vermeye 
başlamıştır. Çünkü artık, ormanlar büyük ölçüde toplu olarak yok 
edilmiş; flora ve fauna için doğal yaşam temelleri tehlikeye düşmüş, 
hava ve su zehirli maddelerle ölüm saçar olmuş ve verimli tarım alan
ları türlü nedenlerle harcanmıştır. Bu tür mikro sorunların yanında ve 
belki de onlardan daha kapsayıcı olan sorunlar ise; ölçüsüz sanayileş
me, gönencin yeryüzünün belirli bölümlerinde toplanması, anamal ve 
teknolojik gelişmenin çok hızlı ve denetlenemez bir biçimde olması
dır.4

Öte yandan açıktır ki, çevre sorunları çok eskiden de vardı. Ama 
sorun bugün nicelik ve nitelik olarak çevre zararlarının bambaşka bo

3 Harald Eichner und Siggi Richter, Bedrohung fiir Millioncn mit der 
Massenarbeitshosigkeit iııs naechste Jahrtausend, Bonn, Vcrlag 
J.HAV., 1989, s. 153.

4 Petcr Hennicke, "Neue Energicpolitik und Umvvelt (Schutz) Politik," Ul- 
riclı Sarcinelli (Hrsg.), Dcmokratische Streitkultur, Bonn, Bundeszent- 
rale tur politisehe Biltlung, 1990, s. 398,
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yutlara ulaşmasıdır.5 Örneğin İngiltere'de, Sanayi Devremi ile birlikte 
aşırı nüfus artışı, sağlıksız sular, altyapıdan yoksun evler ve bunların 
sonucu olarak salgın hastalıkların varlığı kaçınılmazdı. Aşırı ölçüde 
taşkömürü ve linyit kullanımı halk sağlığını tehdit ediyordu ve Lond
ra'da 1873 Aralığında yalnızca bir hafta içinde havadaki yoğun du
mandan 700 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise, bir yandan hâlâ 18. 
yüzyılın sonundaki bu duruma andıran görünümler yeryüzünün birçok 
bölgesinde dehşetle izlenirken; diğer yandan, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerin sonucu olan belki de çok daha ciddi ve kalıcı etkiler ya
ratacak kirlilikler ortaya çıkmaktadır. Yine eskiden, kirliliği bir semtle, 
bir kentle ya da bir bölgeyle sınırlı tutmak mümkünken, bugün, bıra
kınız bir kent ya da bölgeyle sınırlı tutmayı, bir ülkeyle ya da bir kıta 
ile bile sınırlı tutmak mümkün olmamaktadır.

Çevre sorunları, insanlığın bugünkü ve gelecekteki yaşam te
mellerini tehdit ettiği sürece, "küresel” olma özelliğini koruyacaktır. 
Çevre değerlerinin insanlığın ortak malı olduğu düşüncesi de buna 
eklenirse, yeryüzünde hiçbir ülke çevre zararlarının kendi sınırları 
içinde kaldığını ve diğer ülkeleri etkilemediğini savunamaz. Aynı bi
çimde, dünyanın bir başka ucunda da  olsa ortaya çıkan kimi çevre so
runlarından kendisini uzak tuttuğunu ya da tutabileceğini kanıtlaya- 
maz. İklimde görülen değişim, Antarktika kıtası üzerinde bulunan ve 
giderek artan ozon tabakasındaki incelme, çölleşen verimli tarım 
alanları, zehirli hava ve sular, azalan ve yok olan hayvan ve bitki türleri, 
tüm yeryüzünü doğrudan ya da dolaylı olarak, ama mutlaka etkile
mektedir. Bu durum karşısında ülkeler sınırlarını bu tehlikelere ka
pattıklarına inanarak iç rahatlığıyla günlük sorunlarıyla uğraşmak 
lüksüne sahip olamazlar.6 Örneğin sınırsız ve bilinçsiz ekonomik et
kinlikler ve teknoloji kullanımı sonucunda küresel bir sıcaklık artı
şıyla kendini gösteren ve "sera etkisi" olarak adlandırılan tehlike,

5 Paul Kennedy. In Vorbereitung auf  21. Jahrhundert, Frankfurt/am Ma
in, S. Fischer Verlag, 1993, s. 130-131.

6 Eichcr, Richter, op. cit., s. 169.
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ckosistemi ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. Niteliği farklı olmakla 
birlikte, her ülkenin bu tehdidin artmasında, az ya da çok payı bulun
maktadır. Gelişmiş ülkelerdeki milyonlarca özel otomobil, kamyon, 
uçak ve sanayi tesisleri havayı kirletirken, bu kirlilik Çin ve Hindistan 
gibi ülkelerde yoğun kömür kullanımından kaynaklanmaktadır,7

Yerkürenin küresel olarak ısınması tehlikesinde olduğu gibi, 
yeryüzündeki su kaynaklarının birer birer yok olması, verimli tarım 
alanlarının çölleşmesi, asit yağmurları,  ozon tabakasının incelmesi, 
yağmur ormanlarının yok olması ve daha benzeri birçok küresel çevre 
sorunları karşısında tüm ülkelerin, zengin ve yoksul ayrımı yapılma
dan tam anlamıyla işbirliği yapmaları gerekmektedir. Dünyanın bir 
ucunda yer alan bir ülkede çevreye verilen bir zarar nedeniyle, dünya
nın bir başka ucunda yaşayan insanların seslerini yükseltmeleri ancak 
bu bağlamda anlaşılabilir. Burada üzerinde durulması gereken önemli 
bir nokta, yakınmaların, daha çok "Kuzey" olarak adlandırılan sanayi
leşmiş, bir başka deyişle gelişmiş ülkelerden yükselmesi ve "Güney" 
olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkelerin yakınmalara konu olma
sıdır.

Bugün yoğun bir biçimde ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültü
rel açıdan tartışılan, bilinen anlatımla "Kuzey-Cniney Çatışması" 
1970'li yıllarda ilk defa araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Artık 
insanlık, bilinen tek bir dünyanın, yapay da olsa birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü dünyalara ayrıldığını^ şaşkınlıkla fark etmiştir. Çünkü, 
ayııı havayı da solusalar, ayııı denizleri de paylaşsalar, yaşam ölçünleri 
ve niteliği, yönetilme biçimleri, kültürleri ve bunlara bağlı olarak 
uluslararası sistemdeki saygınlıkları açısından bu dünyaların insanları 
arasında derin uçurumlar vardı. Barış ve çatışma konusundaki bakış 
açısı bu döneme kadar hemen hemen hep Doğu-Batı anlaşmazlığı ile 
uğraştığı halde, giderek gerginleşen ve sorunlu duruma gelen Kuzey-

7 Kennedy, op. cit., s. 154.
8 Werner Schaedle. "Umwcltproblcme in der Dritten Welt." Peter J. Opitz 

(Hrsg.), Die Dritte Welt in der Krise: Grundprohleme der Entwick- 
lunglacnder, München, Verlag, C.11. Beck. 1984, s. 208.
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Güney boyutu nihayet keşfedildi; Kuzey-Güney arasındaki bakışık 
olmayan ilişkiler, var olan çatışma gizilgücü ve Üçüncü Dünya'daki 
toplumsal-siyasal karşıtlıklar üzerinde kafa yorulmaya başlandı.9 İşte 
tam bu sırada, çevre sorunlarının küresel olarak tüm insanlığı tehdit 
ettiği ve çözümü için de uluslararası işbirliği gerektiği yoğun bir bi
çimde gündeme geldi. Çevre konusunda birbirinden çok farklı tehdit 
gizilgüçlcriyle bu farklı dünyalar, yine, yaşayabilmek için ortada as
lında tek bir dünya olduğunu, birbirini izleyen pek çok yıkımdan sonra 
anlayabildiler. Dünyanın ya ortak bir geleceği olacağı ya da hiç olma
yacağı konusunda Doğu-Batı (bu ayırım eskisi kadar kesin ve keskin 
olmamakla birlikte) ve Kuzey-Güney, açıkça aynı düşünceleri pay
laşmaktadır. Siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel ve ekolojik ilişki
ler ağı, insanlığı kaderde ortak bir toplum yapmaktadır .10 İşte bu ne
denle Afrika ve Güney Amerika'da yok edilen ormanlar, ortadan kal
dırılan hayvan ve bitki türleri, deniz, göl ve akarsulara bırakılan tehli
keli sanayi artıkları, Avrupa ya da Kuzey Amerika'da binlerce kilo
metre ötede oturan insanların tepkisine neden olmaktadır. Yasal dü
zenlemeler, akçal kaynaklar, bilimsel araştırmalar, kongreler, yayınlar, 
çevre bilincine dayalı toplumsal eylemlerle fabrika emisyonlarının de
netim altına alınması, kıyıların, ormanların ve su kaynaklarının ko
runması, nükleer artıkların ortadan kaldırılması, kullanılmış madde
lerin dönüştürülmesi, dünyanın gelişmiş bölgelerindeki insanların 
yaşam niteliğini yükseltirken, gelişmekte olan ülkeler bunları başara
mam adadır lar .  Bu konudaki temel nedenler ekonomik ve nüfusa iliş
kin olmak üzere iki kümede toplanabilir.11 Gelişmekte olan ülkeler, 
gelişmiş ülkeler gibi çevrenin korunmasına yönelik kuralları ve ön
lemleri aynı hızla politikalara dönüştürememektedirler. Çünkü hem

9 Franz Nusc.hcler, "Entwicklungslinien der politikwissenschaftlichen Drit
te Welt-Forschung." Politische Vierleijahresschrift, Sonderheit 16/1985. 
s. 17

10 Uwe lloltz. "Nord-Süd-Kampagna des Europarates." Vierteljahresbe
richte, Nr. 111 (Maerz 1988), s. 3.

11 Kennedy, op. eit-, s. 140.
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akçal kaynaklan, hem personelleri hem de kamuoyu desteği yetersizdir. 
Bir İskandinav ülkesi vatandaşı için, zaten yüksek olan kişi başına 
düşen millî gelirin bir bölümünü çevre koruma için ayırmak kolaydır. 
Ama kişi başına millî gelirleri dünya  ortalamasının çok altında olan 
ülkelerdeki insanlar için böyle bir şey olanaksızdır. Üstelik pek çok 
azgelişmiş ülke, ne biçimde olursa olsun ya da sonuçları ııe olursa ol
sun sanayileşmeyi tek şansları olarak görmektedir. Kaldı ki. nasıl 
Malthus'un İngiltere'si zengin olmak için Sanayi Devrimi'nin tüm 
olumsuz etkilerini taşımak zorunda kaldıysa; Asya ve Afrika'nın yok
sul ülkeleri de aynı şansın kendilerine tanınması gerektiğini ısrarla 
savunmaktadırlar. Böylece, sanayileşmiş ülkelerin çok uzun süre önce 
yaptıkları çevreye zarar veren hatalar, bile bile yinelenmek istenmek
tedir.

Zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı 
anlatılırken, ağırlıklı olarak ekonom ik  göstergeler, bir başka deyişle 
ekonom ik gelişmişlik düzeyi ölçüt olarak kullanılır.  Ama ekonom ik 
göstergelerin hemen yanı başında bilgi ve teknoloji alanında sahip 
olunan birikim de önemli bir belirleyicidir. Çünkü zengin ülkelerin bir 
özelliği de teknolojik ilerleme ile maddi yaşam ölçünlerini yükselt
mek için yeryüzündeki kaynakları sonuna dek kullanabilme güçleri 
ve bilgi birikimleridir.12 İşte bu nedenle. Sanayi Devrimi ile birlikte 
kendini belli eden ve özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında ağır bir 
biçimde duyumsanan gelişmişlik farkı, u luslararasmda önceleri yal
nızca ekonom ik açıdan var olan uçurumu, bilgi, teknoloji ve tüm 
bunlara bağlı olarak yaşam ölçünleri ve niteliği açısından da derin
leştirmiştir .

Alışılagelmiş bir ayırımla gelişmiş-azgelişmiş diye nitelenen 
iki grup ülkedeki çevre sorunları da. bu ayrıma bağlı olarak nitelik ve 
nicelik farkı göstermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki çevre kirliliği "bol
luk kirlenmesi" olarak tanımlanırken, azgelişmiş ülkelerdeki kirlenme

12 Lester R. Brown. Yirmidokuzuııcu Gün, [Çeviri], İstanbul, Arpaz Mat
baacılık, 1979, s. 174.
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"yoksulluk kirlenmesi” biçiminde tanımlanmaktadır.*3 Gerçekten de 
azgelişmiş ülkelerdeki yaşam koşulları ve yaşam ülçünleri başlı ba
şına bir sorun olmakta, bu yetersiz koşulların yarattığı yoksulluk or
tama çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Hızlı nüfus artışı, besin ye
tersizliği, işsizlik, hızlı ve sağlıksız kentleşmenin yarattığı düşük öl- 
çiinlii barınma koşulları, sağlık ve eğilim ölçünlcrinin düşüklüğü, az
gelişmiş ülkelerdeki çevre sorunlarının kendisidir.

Sanayileşmiş ülkelerdeki kirlilik ise, yaşam ölçünlerinin kötü
lüğünden değil, tersine sanayileşmenin yarattığı üretim ve buna bağlı 
olarak da tüketim artışından kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerdeki ileri 
teknolojik gelişim de çevrenin hızla ve geri dönülemez bir biçimde 
kirlenmesine neden olmaktadır.

Görüldüğü gibi, çevre sorunları nicelik ve nitelik olarak, özellikle 
gelişmişlik açısından, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Diğer 
taraftan, bu sorunların üstesinden gelmek için izlenen politikalar ve 
ayrılan kaynaklar da farklıdır. Bu açıdan ülkeler arasında bir eşitsizlik 
söz konusudur. Ancak, bugün nükleer kirlenmeler ya da "sera etkisi" 
olarak bilinen iklim değişikliği gibi küresel sorunlar nedeniyle siyasal, 
toplumsal ve ekonomik gelişmişlik farkları bir yana bırakılarak tüm 
ülkelerin ortaklaşa davranması zorunluluğu doğmuştur. Hiçbir ülkenin 
söz konusu tehlikelerden kendisini tek başına koruyamayacağı açıktır 
ve bu açıdan da ülkeler arasında bir bakıma eşitlik sağlanmaktadır.

Yoğun karbondioksit kullanımı nedeniyle atmosferdeki ısınma, 
floroklorokarbonlar’ın (FCK) neden olduğu ozon tabakasındaki incel
me, deniz ve göllerdeki aşırı avlanma nedeniyle balık nesillerinin tü
ketilmesi ya da sınırötesi (transnational) hava ve su kirliliği gibi küresel 
çevre sorunlarının yanında, yerkürenin değişik bölgelerinde birbirin
den farklı, bölgelere özgü çevre sorunları da varlığını sürdürmektedir. 
Dünya nüfusunun büyük bölümünün marjinal işlerde çalışması, sağ
lıksız çevrelerde yaşaması bu sorunlara örnek olarak verilebilir. Küre

13 Ruşen Keleş, "Çevre Sorunları ve Çevre Hakları," İnsan Hakları Ar
mağanı, Ankara, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, 1978, s. 84.
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sel çevre sorunları; dünya nüfusunun aşırı bir biçimde artması, eko
nomik büyüme tutkusu ve artık sınır tanımayan ve dizginlencmeyen 
teknoloji egemenliği sonucunda, tüm çabalara karşın, katlanarak ciddi 
boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu nedenle bazı yazarlara göre çevre 
sorunlarının küresel olma nedeni de aslında, feodalizmin sona erme
sinden beri hüküm süren uygarlık modelinin kendisidir. Enerji ve tek
nolojinin yoğun olarak kullanıldığı tüketime dayalı ekonomik büyüme, 
işletmelerin kazançlarını en çoğa çıkartma istekleri ve kamu ekono
milerindeki niceliksel büyüme tutkusu, bu uygarlık modelini belirler.14 
Nedenlerin çok çeşitli ve birbiriyle bağlantılı olması, sorunu ve dola
yısıyla çözümü de karmaşık bir durum a getirmektedir. Bu karmaşık
lığa, bir de sorunun sınır tanımaması, küreselleşmesi eklenince tehlike 
çanları uluslararası sistem için de çalmaya başlamıştır. Ulusal devlet
ler bugün hâlâ çevre koruma konusunda temel sorumluluğa sahip ak
törler durumundadırlar. Ancak son yıllarda yoğun bir biçimde beliren 
küresel tehlikeler, ulusal devletlerin uluslararası işbirliği sorumluluk
larını gündeme getirmiştir. Bu işbirliğinde iki temel ilke rol oyna
m aktadır;15 karşılıklı bağımlılık (Interdependence/Inlerdependenz) 
ve dayanışma (Solidarity/Solidaritaet). Gelişme ve çevre sorunlarının 
yarattığı karşılıklı bağımlılık ve dayanışm a, uluslararası politikalara 
yeni bir anlam ve boyut getirmiş, uluslararası ekonomik ve siyasal 
ilişkilerin önemli belirleyicileri olmuştur.

Doğal yaşamın temellerini korumak için ulusal çevre koruma 
çabalarını artık aşarak, uluslararası çevre politikaları oluşturma gereği 
ancak 1972 yılında Stockholm’de yapılan ilk Birleşmiş Milletler Çevre 
Konferansı ile açıkça gündeme getirilmiştir. Kuzey-Güney karşıtlığı
nın keskinleştiği bu Konferans'ta, gelişmekte olan ülkeler doğal olarak 
sanayileşmelerinin engellenmeye çalışıldığı kuşkusunu dile getirmiş, 
çevre korumaya yönelik uluslararası işbirliğinden kaynaklanacak yü

14 Manfred Wöhlcke, Urmveltzerstörung in der Dritten Welt, München, 
Beck'sche Reihe, 1987, s. 56.

15 Holtz, op. cit., s. 3.

8



kümlülüklerin, Kuzey'e ekonomik bağımlılığın yanında, bir dc ekolo
j ik  bağımlılık getireceğini savunmuşlardır. Çünkü, bu Konferans, sa
nayileşmiş ülkelerin iç politikalarında 1960'lı yılların sonunda yoğun 
bir biçimde kendini gösteren baskının sonucu olarak, Birleşmiş mil
letler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin bir tavsiye kararı ile ortaya 
atılmıştı. Hedefleri de, sanayileşmenin yarattığı kirliliği sınırlandır
mak, mümkünse önlemek konusunda birleşmek, sanayi atıklarının 
tehdit etliği ekosistemi korumak ve en az bunlar kadar önemli olan 
kaynak yönetimi için programlar oluşturmaktı. Uluslararası işbirliği 
çerçevesinde uluslararası çevre politikaları oluşturmak için çabalar, 
yalnızca dünyanın giderek yıkıma sürüklendiği ve doğal yaşam te
mellerinin yok olması gibi bilimsellikten uzak nedenlerden kaynak
lanmıyordu. Asıl sorun, ulusal düzeyde alınan çevre koruma önlemle
rinin mal ve hizmet maliyetlerine yansıyarak, sanayileşmiş ülkelerin 
uluslararası rekabet şanslarım olumsuz etkilemesiydi.

Tüm uzlaşmazlıklar, tartışmalar ve üzerinde yapılan kurgular bir 
yana bırakılırsa, 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konfe
ransı, çevre koruma alanında uluslararası işbirliğinin başlatıldığı ilk 
adım olarak kabul edilmektedir.

1972 Stockholm Konferansından tam 20 yıl sonra, 3-14 Haziran 
1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ikinci Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Gelişme Konferansı yapıldı. Rio'ya gelene kadar 1982'de 
Kenya'nın başkenti Nairobi’de yapılan uluslararası toplantıda, aradan
10 yıl gibi uzun bir süre geçmesine karşın, sorunların giderilmesinde 
ne yazık ki, hâlâ önemli bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekil
miştir. 16 Bu başarısızlık nedeniyle Birleşmiş Milletler Çevre Prog
ramı (UNEP) ve diğer uluslararası örgütler ciddi biçimde eleştirilmiş; 
bu örgütlerin politikalarına ve çalışmalarına yön verecek uluslararası 
bir yönelti geliştirmek gereği vurgulanmıştır. 1983 yılında kurulan 
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu, 1987’de yayımlanan "Ortak 
Geleceğimiz" adlı raporuyla, "sürdürülebilir gelişme" kavramını, tüm 
ulusal ve uluslararası çevre koruma çabalarını yönlendirecek biçimde

16 Schaedle, op. cit., s. 209
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gündeme getirmiştir. Söz konusu rapor iki temel ileti içermektedir:17 
Birincisi oldukça karamsardır; küresel çevre sorunları artık yadsına
maz bir gerçektir ve tüm insanlığı tehdit etmektedir. İkincisi, birinci
sinin tersine, umut vericidir; çevre değerlerine dikkat etmek koşu
luyla, tüm insanlık ekonom ik ve toplumsal güvence içinde hem bu
gün, hem de gelecekte varlığını sürdürebilir. İşte sürdürülebilir ge
lişme (sustainable development/nachhaltige Entwicklung) kavramı, 
nitelikli ve tüm dünyayı kapsayan bir ekonom ik büyümeyi ve geliş
meyi anlatmaktadır.

Brundtland Raporu olarak da anılan Dünya Çevre ve Gelişme 
Komisyonu Raporu'nun yarattığı yankıların ve bir bakıma yol açtığı 
yepyeni bir gündemin sonucu olarak, Birleşmiş Milletler, çevre ve 
gelişme üzerine 1992'de Rio'da yeni bir konferans düzenlemeyi karar
laştırmıştır. I972'de Stockholm'deki Konferans'ta yalnızca O lof Pal
me ve Indra Gandhi, hükümet ve devlet başkanları olarak yer alırken, 
Rio Konferansı hükümet ve devlet başkanları düzeyinde gerçekleşti
rilmiştir. Ama katılımcılar bununla da sınırlı değildi, bilim adamları, 
sanayiciler, sendika temsilcileri, eğitim, kültür ve hatta din alanında 
önde gelen isimler, kadın ve gençlik örgüt temsilcileri de bu Konfe- 
rans'a katılanlar arasında yer aldı. Bu denli geniş bir katılımcı yelpa
zesi, aynı zamanda çevre sorunlarının çok boyutluluğunu ve bu sorun
ların çözümü için de disiplinlerarası bir işbirliğinin gerektiğini ortaya 
koyuyordu.

Konfcrans'ın en önemli özelliği, çevre ve ekonomi arasındaki sıkı 
ilişkinin artık tartışmasız bir biçimde kabul edilmesi,  var olan ve or
taya çıkması olası küresel tehlikelerin giderilmesi için çevre koruma 
çabaları ile gelişme çabaları arasında mutlak bir uyum sağlanmasının 
gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmasıdır.

Rio Zirvesi'nde kabul edilen, 21.yüzyıla yakışır çevre koruma 
politikasının hedeflerinin ve yöneltilerinin belirlendiği "Gündem 21" 
(Agenda 21) adlı eylem programı, bir bakıma, çevre politikasına iliş

17 Ortak Geleceğimiz, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, çev. Belkıs 
Çorakçı, Ankara, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, 1989, passim.
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kin görev ve sorumlulukların katılımcı ülkeler tarafından saptanması
dır. Gündem 21 'in yanı sıra Rio Zirvesi’nde imzalanan bir başka poli
tika belgesi "Yeryüzü Şartı" (Erdcharta)dır. Uluslararası andlaşmalarla 
karşılaştırıldığında, herhangi bir hukukî bağlayıcılığı olmadığı halde, 
olası sınırötesi kirliliklerden etkilenecek ülkelerin hemen uyarılmasını, 
uluslararası dayanışmayı, çevre ve gelişme konusunda devletlerin 
haklarını ve yükümlülüklerini vurgulaması açısından önemli bir bel
gedir.

Bunun yanı sıra, Biyolojik Çeşitliliği Koruma Sözleşmesi,  İkli
mi Koruma Sözleşmesi gibi, Konferans’a katılan ve bu sözleşmelere 
taraf olan ülkeler açısından bağlayıcı nitelik taşıyan belgeler de Kon- 
ferans'ın ürünleri arasında yer almaktadır.

Rio Zirvesi 'nin uluslararası çevre politikalarına kazandırdıklarını 
iki noktada toplamak m üm kündür.18 Bu Konferans, ilkin, ulusal devlet 
kavramı ile uluslararası örgütlerin rollerinin yeniden tanımlanmasını 
ve gözden geçirilmesini sağlamış, böylece, çevre koruma konusunda 
uluslararası işbirliğinin başarı koşullarını da belirlemiştir. Çünkü, bir 
tarafta bazı devletler olası çevre sorunlarını önlemek için zahmete gi
rerken, diğer bazı devletler bu çabaları boşa çıkarırcasına çevreye za
rar vermeyi sürdürmektedirler. Bu nedenle, devletler artık egemenlik
lerinin bir bölümünden vazgeçerek tek bir devlet gibi davranmak zo
rundadırlar. Rio Konferansı'nın ikinci önemli katkısı da, teknolojik 
ilerlemenin denetim altında tutulması gereği, çevreyle uyumlu dış ti
caret, iklime zarar vermeyen enerji ve trafik politikaları gibi konuların 
etkili bir biçimde gündem e getirilmiş olmasıdır.

Stockholm ve Rio'da yapılan bu iki geniş kapsamlı toplantıyla, 
çevre koruma ve dünya barışını sağlama konularında benimsenecek 
uluslararası politikaların neler olması gerektiği katılımcı devletler ta
rafından saptanm aya çalışılmıştır.

18 Emst Ulrich von Weizsaecker, "Umweltpolitik nach Rio." Entwicklung 
und Zusammenarbeit, herausgegeben von der Deutschen Stiftung für 
Internationale Entwicklung, Nr.8 (August 1992), s. 22.
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Aslında 21. yüzyıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde, yal
nızca uluslararası değil, aynı zamanda ulusüslii (supranational) çevre 
politikalarından söz edilmektedir. Ulusüstü (supranational) bir örgüt 
olarak tanımlanan Avrupa Birliği, üye ülkeler çerçevesinde belirlediği 
vc uygulamaya koyduğu çevre politikalarıyla, birçok uluslararası ör
gütten daha lazla yol almış ve etkili olmuştur. Böyle bir örnek, aynı 
zamanda küresel çevre sorunlarına karşı uluslararası işbirliğinde öl
çek, türdeşlik vc model sorununu gündem e getirmektedir. Etkili vc et
kin uluslararası çevre politikaları için, sorun tüm dünyayı ilgilendir
mekle birlikte işbirliği konusunda acaba bölgesel örgütlenmeler mi 
tercih edilmelidir? Yine, bu bölgesel işbirliğinde, ülkeler ekonomik, 
toplumsal ve siyasal gelişmişlik düzeyleri aynı, en azından birbirlerine 
yakın mı olmalıdır? Bugüne kadar yalnızca çevre sorunları üzerinde 
yoğunlaşmış Birleşmiş Milletler Çevre Programı (ÜNEP) gibi örgüt
lerin yanı sıra NATO ya da OECD gibi askerî ya da ekonomik amaçla 
kurulan ve çevre korumaya da katkıda bulunan örgütlerin deneyimleri, 
bu işbirliğinin örgütlenme boyutunun ne kadar önemli olduğunu gös
termektedir.

Görüldüğü gibi bir yandan gelişmişlik-azgelişmişlik karşıtlığı 
çerçevesinde uluslararası eşitsizlikler, öte yandan çevre kirliliğinin sı
nır tanımama özelliği, çevre sorunlarını küreselleştirmekte, böylcce 
çözümün de uluslararası düzeyde aranmasını gerekli kılmaktadır. A n
cak, çevre sorunlarına yol açan nedenlerin çok çeşitli olması, sorunun 
ekonomik, siyasal, toplumsal vc kültürel boyutları da hesaba katıldı
ğında, önlemler, politikalar ve uygulamalar konusundaki anlaşmazlık
lar çevre sorunlarıyla başa çıkabilmeyi güçleştirmektedir. Ülkeler 
arasındaki siyasal ve ekonomik yapı ile gelişmişlik farkları uluslara
rası çevre koruma çabalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yine, 
uluslararası çevre kuruluşlarının örgütlenmedeki eksiklikleri ve ulus
lararası finansman sorunu, uluslararası çevre politikalarının başarı ya 
da başarısızlıklarında belirleyici olmaktadır.

Tüm dünya taralından hiç tartışmasız kabul edilen ortak düşün
ce, dünyayı yaşanabilir yapmak ve gelecek kuşaklara da yaşama şansı

12



tanımak olduğuna göre, sözü edilen güçlüklerin aşılması, bunun için 
de uluslararası düzeyde bir dayanışmayla her ülkenin kendi payına 
düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmesi gerekmektedir.

21. yüzyıl hiç kuşku yok ki "Çevre Yüzyılı" olarak anılacak. Bu 
yüzyılda biçimleneceği savunulan ve şimdiden yoğun olarak tartışılan 
"Yeni Dünya Düzeni"nin belirleyici etmenlerinden biri de "Çevre" 
olacağa benziyor. Önemini yitirmeden, tersine yeni boyutlar eklenerek 
daha da güncel ve önemli duruma gelen çevre sorunlarının uluslararası 
düzeyde ele alınması gerekliliğinden yola çıkılarak, bunun mümkün 
olup olmadığı,  karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükleri yenmek için 
neler yapılması gerektiği bu çalışmada tartışılacaktır.

II. KAPSAM VE TEMEL VARSAYIMLAR

1. Kapsam

Çalışma, Giriş ile Sonuç ve Değerlendirme'nin dışında iki ana 
bölümden oluşmaktadır.

Giriş'te önce, çalışmanın konusu vc amacı tanıtılmakta, ardın
dan çalışmaya temel oluşturacak varsayımlar sıralanmakta ve konuyu 
incelerken izlenen yöntem üzerinde durulmaktadır.

Birinci Bölüm "Genel Olarak Dünyanın Durumu ve Çevre So
runsalı" başlığı altında üç kesimden oluşmaktadır. Çevre sorunlarının 
küreselleşme sürecinin incelendiği Birinci Kesim'de, "Küreselleşme" 
(Globalisation) kavramı ile bu kavramla yakından ilgili olan "Karşı
lıklı Bağımlılık" (Interdependence) vc "Dayanışma" (Solidarity) kav
ramları açıklığa kavuşturulmaktadır. Burada, dünyanın karşı karşıya 
bulunduğu ekonomik, siyasal, askerî ve ekolojik sorunların, ülkeleri vc 
bu ülke insanlarını giderek daha çok birbirine bağımlı duruma getirdiği 
ve bu sorunların çözümü için küresel bir dayanışmanın gerekli olduğu 
temel düşüncesinden yola çıkılmıştır. Çevre sorunlarının, yerel ve 
ulusal sınırları atlayıp küresel özellik kazanması, çevre sorunlarına
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Doğu-Batı (sosyalist-kapitalist) ve Kuzey-Güney (gelişıniş- 
azgelişmiş) boyutlarım katmıştır. Görülmektedir ki, nicelik ve nite
likleri farklı olsa da, sosyalist, kapitalist; gelişmiş, azgelişmiş ülkele
rin hepsinde çevre sorunları vardır. Üstelik çevre sorunları artık ulusal 
sınırlar içinde tutulacak boyutları çoktan aşmıştır. Bu bağlamda, çevre 
sorunlarının sınır tanımama özelliği üzerinde durulmakta; sınırötesi 
çevre kirliliklerinin "ulusal devlet" ve "ulusal egemenlik" kavramlarını 
ne ölçüde değiştirdiği de yine bu kesimde tartışılmaktadır. Birinci 
Kesim, ozon tabakasının incelmesi, küresel iklim değişikliği ve tropik 
ormanların yok edilmesi gibi küresel çevre sorunlarından verilecek ör
neklerle son bulmaktadır. Bu örneklerde, çevre sorunlarının nasıl sı- 
nırötesi, giderek küresel bir duruma geldiği en iyi biçimde görülmek
tedir.

İkinci Kesim'de, ortak mallar sorunu, hem ulusal, hem de küresel 
düzeyde ele alınarak, bu malların kullanımı ve paylaşımı ile ilgili so
runların ve politikaların neler olduğu saptanmaya çalışılmaktadır. Bu 
arada, çevre sorunlarının ekonomi ile ilişkisi kurularak, yalnızca nice
liksel ereklere yönelmiş ekonomik büyümeden vazgeçilmesi gereği 
üzerinde durulmakta, pek çok ülkede uygulanan kapitalist ekonomi 
modelinin ekolojik gereklerle bağdaştırılıp bağdaş tı r ı lm ayacağ ı ele 
alınarak, "çevre dostu kapitalizm" olabilir mi sorusunu yanıt aranmak
tadır. Bu Kesim'de son olarak, çevre sorunlarının küreselleşmesinin en 
önemli nedenlerinden birisi olan. Üçüncü Dünya ülkelerindeki ekono
mik, toplumsal azgelişmişlik ve çevre sorunlarının uluslararası düzeye 
yansıması ile ilgili tartışmalara yer verilmektedir. Çünkü, Üçüncü 
Dünya'daki çevre sorunları ve boyutları, uluslararası ekonomik, siyasal 
ve ekolojik sistemler arasındaki karşılıklı etkileşim nedeniyle tüm 
dünyanın sorunu durumuna gelmiştir. Öte yandan, Üçüncü Dünya ül
kelerinin, sanayileşmiş ülkeler tarafından yoğun bir biçimde gündeme 
getirilen küresel çevre sorunları ve politika arayışlarını "çevre emper
yalizmi" biçiminde görmeleri ve bu konudaki kaygılarının yerinde olup 
olmadığı tartışılmaktadır.

"Çevre Sorunlarının Uluslararası Sisteme Yansıması ve Küresel 
Çevre Koruma Ç abalan” başlıklı İkinci Bölüm de üç kesimden oluş
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maktadır. Bu bölüm, ulusal devlet sınırlarını aşarak tüm dünyayı tehdit 
eden küresel tehlikelerin ortadan kaldırılabilmesi, sorunların üstesin
den gelinebilmesi için uluslararası politikalar üretmek ve uygulamak 
gerekliğine ilişkin temel varsayım üzerinde kurulmuştur. Birinci Ke
sitlide, çevre sorunlarının küreselleşmesi, ekonomik ve siyasal boyul 
çerçevesinde ele alınmakta, uluslararası çevre politikalarına bu bağ
lamda neden gerek duyulduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Küresel 
çevre politikalarının ortaya çıkış nedenleri ile birlikte, bu politikaların 
belirlenme vc uygulama aşamalarında etkililik ve etkinliğin hangi dü 
zeyde sağlanacağı da tartışılmaktadır. Bu politikalar değerlendirilir
ken. kurumsallaşma derecesi, etkililik, etkinlik ve uygulanabilirlik öl
çütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Küresel çevre politikalarının 
belirlendiği iki önemli uluslararası toplantı. Stackholm vc Rio Konfe
ransları, soruna yaklaşımları, başarı ve başarısızlıklarıyla İkinci Kc- 
sim'de ele alınmaktadır. Modern ve önlemeye yönelik uluslararası bir 
çevre politikasının, uluslararası işbölümü ve işbirliği çerçevesinde, 
çevre aktörleri tarafından belirlenmesi kadar, bu politikaların etkin ve 
etkili araçlarla uygulanması da önemlidir. Uluslararası çevre politika
larının başlıca aktörleri olan ulusal devletler, uluslararası örgütler ve 
ulusüstü örgütler incelenirken, çevre koruma alanındaki görev ve yet
kileri yalın anlamda sıralanmak yerine, gerek yapıları vc gerek kul
landıkları araçlar çerçevesinde sorumluluklarını ne ölçüde yerine ge
tirdikleri, birbirleri karşısındaki durumları ve küresel çevre sorunları
nın çözümündeki katkıları tartışılmaktadır. Uluslararası örgütler, hü
kümet örgütleri vc hükümet dışı örgütler biçiminde bir ayırıma bağlı 
tutulup ele alınırken örnekler verilerek, küresel çevre politikalarındaki 
yerleri ve katkıları üzerinde durulmaktadır. Örnekler incelenirken te
mel amaç, her zaman yapılagcldiği gibi, aktörlerin çevre koruma ala
nındaki çabalarını ve görevlerini sıralamak değil, tersine, bir anlamda 
yapılarını ve işlevlerini, küresel çevre politikalarına katkılarına göre 
tartışmaktadır.

İkinci Bölüm'ün son Kesimi'ndc, uluslararası çevre politikaları
nın araçları, ekonomik, siyasal ve hukukî olmak üzere üç başlık altında
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İncelenmektedir. Ekonomik araçların başında, Üçüncü Dünya ülkele
rindeki çevre sorunlarının cn önemli nedeni olan ekonomik ve top
lumsal azgelişmişliği ortadan kaldırmak için uygulanan çevre vc ge
lişme yardımları gelmektedir. Bu yardımların kapsamı ve biçimi, hem 
yardım alan, hem de yardımı yapan ülke için çok önemlidir. Azgeliş
miş ülkelerdeki çevre sorunlarının artık yalnızca bu ülkelerin sorunları 
olmaktan çıkıp tüm dünyayı etkiliyor olması, bu aracın kullanımında 
dikkatli olmayı gerektirmektedir. Bu yüzden, çevre ve gelişme yar
dımlarının bir yandan nasıl uygulandığı, öte yandan da nasıl uygulan
ması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Uluslararası çevre politikaları
nın ne biçimde finanse edileceği de yine bu Kesim'de ele alınmaktadır. 
Ekonomi ile çevre koruma çabalarının birbirlerinin karşısında olma
dıkları, tersine birbirlerini desteklediklerine ilişkin gerekçeler, sürdü
rülebilir gelişmenin bedelleri vc gerekleri hep bu kesimde tartışılmaya 
çalışılmaktadır. Küresel çevre politikalarının siyasal araçları olarak 
görülen çevreye yönelik dış politika ile çevre devleti, etkinlik ve uy
gulanabilirlik açısından İncelenmektedir. Bu Kesim, son olarak, çevre 
koruma çabalarının uluslararası düzeyde hukukî açıdan düzenlenme
sinin gerekliliği ve aynı zamanda güçlükleri üzerinde durularak bitiril
mektedir.

Sonuç ve Değerlendirme Bölümü'nde ise, konunun genel bir de
ğerlendirmesi yapılmakta, Giriş Bölümü’nde öne sürülen varsayımla
rın doğrulanıp doğrulanmadığı tartışılarak genellemelere varılmaya 
çalışılmaktadır.

2. Temel Varsayımlar

Çalışmamıza temel oluşturacak varsayımları şöyle sıralamak 
mümkündür:

1. Ekosisteme insanlar tarafından yapılan pek çok karışma, doğ
rudan ya da dolaylı etkileriyle; insan dışındaki diğer etmenlerle de 
birleşerek, zaman ve mekân boyutlarını aşarak küresel sorunlara d ö 
nüşmekledir.
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2. "Çevre" bugiin, uluslararası hukuk, uluslararası siyaset ve 
uluslararası ekonomi ilişkilerinde karşılıklı bağımlılığı ve aynı za
manda dayanışmayı artıran önemli bir  etmendir.

3. Dünya savaşlarının ve bölgesel savaşların çoğunun temel ne
deni kaynak paylaşımıdır. Dünya barışı, çevre sorunları alanında, 
dünya çapında yapılacak işbirliğine bağlıdır. Bu işbirliğinin amacı ise, 
kaynakların mülkiyetinin paylaşımı değil,  v a ro la n  kaynakların elbir
liği ile yaşatılması,  korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

4. Gelişme ve çevre sorunları arasında bir çelişki vardır. Çeliş
kinin bir yönü, ekolojik dengenin korunması için yoksulluğun, azge
lişmişliğin ortadan kaldırılması; bir başka deyişle, gelişme sorunu
nun çözülmesi olduğu halde, gelişme sürecinin kendisinin ekolojik 
sorunları yaratmasıdır. Bu çelişkinin bir başka yöı.ii ise, gelişmenin 
ekolojik taşıyabi 1 irliği aşmamak için mi önlenmesi gerektiği, yoksa 
azgelişmiş ülkelerin de, sanayileşmiş ülkelerin ilk başta yaptıkları 
hataları yapma hakkına sahip olup olmadıkları sorusudur.

5. Gelişme sürecinin ekolojik zorunlulukların ışığı altında yeni
den düzenlenmesi son derece önemlidir. Bu düzenleme yapılmadan, 
hava, su ya da toprağın korunmasına yönelik tek tek ve ayrıntı önlem
lerle uğraşmak, uluslararası çevre ve kaynak korumaya etkin bir kat
kıda bulunamaz.

6. Küresel çevre sorunları ancak örgütlü bir uluslararası işbölü
mü vc işbirliği ile çözülebilecek nicelik ve niteliktedir. 13u nedenle, 
çevre sorunları ile başa çıkabilmek için evrensel bir dayanışmaya ge
reksinim vardır.

7. Sorun küresel, çözüm de küresel olmakla birlikte; devletler de, 
çözümü kendi sınırları içinde alacakları önlemlerle başlatacaklardır.

8. Uluslararası çevre politikaları oluşturulurken ve uygulanırken, 
ulusal egemenlik ilkesi sorun yaratabilmektedir. Ancak bu ilke, insan 
hakları ve azınlıkların hakları gibi çevre koruma alanında da, görece 
sınırlandırılabilir. Sınırötcsi kirliliğe neden olan devletler, aynı za
manda uluslararası yaptırımları da hesaba katacaklardır.
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9. Çevre sorunlarının sınır tanımaması ve giderek daha çok kü
reselleşme eğilimi, tüm dünya için ortak bir yaşama savaşımını gün
deme getirmektedir. Bu savaşımda ise, yalnızca iki seçenek vardır; ya 
yapılacak işbirliği ile uluslararası sisteme ve ilişkilere demokratik bir 
içerik kazandırılacak ve eşit söz hakkı getirilecek, ya da tam tersine, 
var olan sistemdeki dengesizlikler, çevre sorunlarını çözmek gerekçe
siyle keskinleştirilecek, uçurumlar daha da derinleştirilecektir.

10. Uluslararası çevre politikaları, klasik çevre koruma politika
ları olmaktan çıkmaktadır. Kirletici sanayi tesislerinde ve çöp örne
ğinde olduğu gibi, çevre sorunlarının, bunları bir mekândan diğerine 
kaydırmakla ya da kirliliği bir çevre malından diğerine -örneğin hava
dan suya- aktarmakla çözülemeyeceği çıkış noktasıdır.

11. Çevre koruma, uluslararası düzeyde de, tıpkı ulusal düzeyde 
olduğu gibi, yalnızca, bu amaç için kurulmuş örgütlerin görevi olamaz. 
Çevre sorunlarının nedenlerinin çok yönlü olması ve pek çok eylem 
alanı ile iç içe geçmesi nedeniyle, askerî işbirliğinden ekonomik or
taklıklara kadar, dayanışmayı amaçlayan tüm alanlardaki örgütler, 
çevre koruma görevlerini de göz ardı edemezler. Önleyici çevre politi
kaları da ancak bu yolla başarıya ulaşabilir.

III. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

"Çevre" konusunu içeren bir  çalışma yapmanın en güç, ama aynı 
zamanda çalışmayı tekdüzelikten kurtaran yanı, sorunun biri diğerin
den daha az önemli olmayan çok sayıda etmen nedeniyle ortaya çık
masıdır. Bu etmenlerin karşılıklı etkileşimleri,  çözüm için de çok 
yönlü düşünmeyi, konuyu tüm boyutlarıyla, disiplinlerarası olarak ele 
almayı gerektirmektedir. Ekonomi, uzun süredir çevre koruma çabala
rında belirleyici özelliği tartışmasız kabul edilen bir disiplindir. Sanayi 
Devrimi île başlayan, ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak da sü
rekli artan tüketim süreci, teknolojik gelişmelerin de katkısıyla çevre 
sorunlarını akıl almaz boyutlara vardırmıştır. Zararlı maddelerle hava,
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su ve toprağın niteliği bozulmuş, birçok bitki ve hayvan türü yok ol
muş, hammadde kaynaklan hızla tükenmiştir. Böylccc, aslında insan
ların göncncini artırmak için kullanılan bu iki araç -ekonomi ve tek
noloji- sonuçta insanların yaşam temellerini tehdit eder duruma gel
miştir. Bu nedenle ekonominin gerekleri ile çevre koruma çabalarının 
birbirinin karşısında olduğu, daha açık bir anlatımla, ekonomik geliş
me sağlanmak isteniyorsa çevreye verilecek kaçınılmaz zararlara kat
lanılması; tam tersine çevreyi korumak, zararlar önlenmek isteniyorsa 
ekonomik büyümeden vazgeçilmesi gerektiği savunulmaktadır. Oysa 
çevre değerleri korunarak ve dikkatli kullanılarak yaşam ölçünlcrinin 
yanı sıra yaşam niteliği dc yükseltilebilir.  Kaldı ki, ekonom ik gelişme, 
çevrenin olanakları ile sınırlıdır. Öte yandan çevre koruma ve iyileş
tirme politikalarının başarılı olabilmesi için de ekonomik ve teknolojik 
gelişmeye gereksinim vardır.

Çevre sorunları iki açıdan politikayla ilgilidir. Bir yandan çevre
nin korunması, çevreye verilmekte olan ya da verilmesi olası zararların 
önlenmesi ve azaltılması amacına yönelik yöneltilcrin (policy) belir
lenmesi, öte yandan siyasal ve ideolojik bir hareket olarak "çevrecile
rin" ya da "yeşillerin" etkin politika (politics) içinde yer alarak, iktidar 
savaşımına katılması, çevre korumayı politikanın merkezine yerleş
tirmektedir. Yine, ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin "çevre 
dostu" olmasının yetmeyeceği, sorunun ancak insanların çevreye bakış 
açılarında ve değerler sistemindeki değişikliklerle çözüleceğinden söz 
edilmektedir. Yani, "çevre etiği" gündeme gelmektedir. Akçal araçlarla 
güçlendirilmiş, siyasal yetke tarafından halka kabul ettirilebilecek 
çevre politikalarını uygulayabilmek için anayasadan yaşamın hemen 
her alanını ilgilendiren yasalara kadar temel düzenlemelere gerek var
dır. Son olarak da, bu hukuki düzenlemelere dayanarak çevre koruma 
çabalan örgütlenmelidir. Çevre korumaya ilişkin yetki ve görevlerin 
merkezî olarak mı, yoksa adem-î merkeziyetçi bir anlayış içinde mi 
belirleneceği, çevre koruma politikalarının saptanması ve uygulanma
sında başarı ya da başarısızlığa neden olacak, birbirleri ile etkileşim 
içinde olan etmenlerdir.
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Bireyler düzeyinde, içinde bulunulan toplumsal koşullar, eğitim 
ve kültür düzeyi ile akçal olanaklar çevreye karşı duyarlılığı ve so
rumluluğu nasıl farklı kılıyorsa; uluslararası düzeyde de, ekonomik ve 
toplumsal gelişmişlik farklılıkları ülkelerin çevre sorunlarına bakış
larını etkilemektedir. Öte yandan, uluslararası işbirliği çerçevesinde 
çevre koruma amaçlı örgütlerin akçal güçleri, ülkeler arasındaki siyasal 
çekişmeler, sorunun çözümü için hızlı ve etkili adımlar atılmasını ne 
yazık ki, güçleştirmektedir. Ülkelerin siyasal, toplumsal, kültürel ya
pıları ile hukuk ve yönetim gelenekleri de çevre politikalarını farklı
laştırmaktadır. Örneğin, Batı Avrupa 'da çevre koruma tartışmaları var 
olan sistemi eleştirmeye yöneldiği halde, ABD'de daha çok uygula
maya yönelik çevre koruma politikaları ön plana çıkmıştır.

Çevre sorunlarının küreselleşmesi ile birlikte, çözüm için yapılan 
uluslararası işbirliğinden doğan hukukî, siyasal ve ekonomik etkilere 
ve bağlayıcılığa sahip çevre politikaları da, bu işbirliğine katılan dev
letlerin ulusal çevre politikalarını yönlendirmektedir. Böyle karşılıklı 
bir etkileşim nedeniyle, ulusal çevre kuralları ve ölçünleri uluslararası 
düzeyde uyumlu duruma getirilmeye çalışılmaktadır.

Gerek sorunun çok boyutlu olması gerekse çözüme ancak disip- 
linarası bir yaklaşımla varılabileceği gerçeği göz önünde bulunduru
lunca, bu çalışmadan uluslararası çevre politikalarının neden yalnızca 
hukukî, siyasal ya da ekonomik yönü üzerinde durulmadığı, tersine tüm 
bu boyutların tek tek ve karşılıklı etkilerinin tartışıldığı kolaylıkla 
anlaşılabilir.

Disiplinlcrarası bir yaklaşımla, çalışmada, ilk öncc bir durum 
saptaması yapılmakta; küresel çevre sorunlarının nedenleri ve bu so
runların neler olduğu, çözüm için var olan uluslararası işbirliği çaba
ları, bugüne kadar uygulanan uluslararası çevre politikaları ve ulusla
rarası örgütlerin girişimleri ele alınmaktadır. İkinci aşamada ise, ya
pılan saptamaların ışığı altında çalışmanın temelini oluşturan varsa
yımları sınayabilmek amacıyla olaylar arasında ilişki kurulmaktadır. 
Örneğin, çevre sorunlarının sınır tanımama özelliği nedeniyle, ulusla
rarası örgütlenme hız ve yoğunluk kazanmakta, ulusal devletler ara
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sındaki gelişmişlik ve yapı farklılıkları da bu örgütlenmenin başarı
sını etkilemektedir. Uluslararası çevre politikalarını belirleyen aktör
lerin kimler olduğu, hangi araçları kullandıkları ve bu araçların kulla
nılmasındaki ölçütlerin neler olduğu yine bu aşamada incelenecek ko
nular arasındadır. Üçüncü ve son aşamada, varsayımlar bu ilişkiler 
çerçevesinde sınanarak genellemelere varılmaya çalışılmaktadır.

Çalışma, tamamen kuramsal bir nitelik taşımakta, zaman zaman 
örneklere yer verilerek konunun somutlaştırılması amaçlanmaktadır. 
Konuya ilişkin makale ve kitaplar taranırken 1970 yılından itibaren, 
özellikle I980'li yılların sonunda ve I990'lı yıllarda yayımlanmış 
olanlar tercih edilmiştir. Çevre sorunlarının bu yıllarda uluslararası 
düzeye yansıdığı ve uluslararası çevre politikalarına ilişkin termino
lojinin söz konusu dönemde geliştiği düşünülürse, bu tercihteki haklı
lık payı ortaya çıkar.
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL OLARAK DÜNYANIN DURUMU VE 

ÇEVRE SORUNSALI

I. Ç E V R E  S O R U N L A R IN IN  K Ü R E S E L  O LM A  Ö Z E L L İĞ İ

1. "K ü re se l le şm e "  (G loba l isa t ion )  K a v ra m ı  ve Ç evre

20.yüzyılda uluslararası il işkilerde yaşanan en büyük değişik
lik. kuşkusuz küreselleşme eğilimlerinin ortaya çıkmasıdır. Aslında 
bu değişikliklerin temeli, Sanayi Devrimi ile birlikte 18. ve 19. yüz
yılda a t ı l m ı ş t ı r . A v r u p a  kapitalizminin yeni kaynaklar ve pazarlar 
aramak amacıyla dünyaya açılması,  karşılıklı bağımlılığın d ina
miklerini de bu arada geliştirmiştir. Bu dışa açılm a süreciyle yaşa
nan çatışmaların uluslararası etkileri de gözlenir olmuş,tur.

Küreselleşme, kimilerine göre, yalnızca ekonom ik açıdan ele 
alınarak, "dünyanın ekonom ik bir bütün oluşturma sürec i"-0 biçi
minde tanımlanmaktadır. Yine ekonom ik bağlamda yapılan bir başka 
tanıma göre küreselleşme (Globalisation), "ticarî, malî ve sınaî ser
mayenin faaliyet alanının giderek daha büyük ölçüde ulusal sınırları 
aşarak dünya çapına yayılması ve bunun uzantısı olarak da global 
kapitalist İktisadî sistemin İktisadî ve siyasî yönetiminin ulusal çapı 
aşan düzenlemelerle yönetilmesi"2 'dir. Bu tanımdan yola çıkarak,

19 H.Wassnuind, Grundzüge der Weltpolitik, München, C.H. Bcck'sche 
Verlag, 1982, s. 18-19.

20 Korkut Boratav, "Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim," 94'e Girer
ken Türkiye Ekonomisi, İstanbul Toplumsal Araştırmalar Vakfı Panel 
Dizisi 3-4-5. 1994. s. 21.

21 Tiilay Arın. "Dünya Düzeni: Emperyalizm Nereye?," 11. Tez Kitap Dizi
si, Sayı 1992/1, s. 51.
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küreselleşmenin dört temel öğeyi içerdiğini söyleyebiliriz.22 Bunlar, 
mal, hizmet ve anamal akımlarının uluslararası duruma gelmesi; 
ulusal devlet sınırlamalarının azaltılması; mal, hizmet ve anamal 
akımlarının yalnız uluslararası durum a gelmekle kalmayıp ulusötesi 
(transnational) bir özellik kazanması ve böylece ulusal kimliklerden 
kurtulunması, son olarak da, anamalın yoğunlaşarak mer
kezîleşmesidir.

Bir başka görüş açısına göre ise, küreselleşme, "başta em per
yalist sermaye olmak üzere, dünya burjuvazisinin günümüzdeki yeni 
ideolojisi”2-̂  olarak nitelendirilmektedir. Hem ideolojik, hem de eko
nomik ve siyasal bir program olduğu savunulan küreselleşmenin 
savlarım şöyle sıralamak m üm kündür:2** Her şeyden önce, sanayi, 
iletişim vc ulaşım teknolojisindeki gelişmeler dünya toplumlarını 
ekonomik, siyasal ve kültürel yönlerden birbirine bağlamış, birbirin
den etkilenir duruma getirmiştir.  İkinci olarak, serbest piyasa sistemi 
nedeniyle , gelişm iş-azgelişm iş  tüm ülkeler karşılıklı bağımlılık  
(interdependence) içine girmişlerdir. Öte yandan, demokrasi ve insan 
hakları ile barış ve ortak gönenç, bu karşılıklı bağımlılık içinde vc 
küresel bir dayanışm a anlayışı ile gerçekleştirilebilecektir. Sonuçta, 
tüm bu ortak çaba gereksinimi nedeniyle, ulusal devlet ve ulusal 
egemenlik kavramları yeniden gözden geçirilmeli ve yukarıda sayılan 
ortak hedeflere ulaşmada engel oluştururlarsa karışma hakkı saklı 
bulunmalıdır.

Küreselleşmeyi, uluslararası ekonomik, siyasal ve askerî sis
temlerdeki çarpıklıkları g iz lem ek amacıyla kullanılan, tamamen ide
olojik içerik kazandırılmış bir araç biçiminde görmek gerçek payı 
taşımakla birlikte yanıltıcı olabilir . Yalnızca demokrasi, insan hak
ları, dünya barışı ve ortak gönenç için değil,  artık insanlığın yaşam 
temellerini tehdit eder duruma gelen küresel çevre sorunları için de 
gelişmiş-azgelişm iş ülke ayırımı yapılmadan küresel düzeyde bir

22 Ibid., s. 51-57.
23 Sungur Savran, "Globalizm, Milliyetçilik, Enternasyonalizm," 11. Tez 

Kitap Dizisi, Sayı 1992/1, s. 73.
24 Ibid., s. 75.
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işbirliğine gereksinim olduğu kesindir. Özellikle sınır tanımayan 
küresel iklim değişikliği,  ozon tabakasının incelmesi gibi çevre so
runlarına çözüm bulma çabalarında, küresel politikaların gerekleri 
çok net bir b içimde gözlenmektedir.  Karşılıklı bağımlılık ve küresel 
dayanışma, çevre kirliliklerinin sanır tanımaması nedeniyle, bugüne 
kadar çevre polit ikalarında baş aktör olan ulusal devletlerin, yerlerini, 
büyük ölçüde uluslararası işbirliğini sağlayacak örgütlere bıraktıkları 
tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü artık hiçbir ulusal devlet,  özellikle 
akarsu, deniz ve hava kirliliğinde olduğu gibi, ne kendi egemenlik 
alanlarındaki kirliliği kendi sınırları içinde tutabilmekte, ne de bir 
başka devlet sınırları içinde ortaya çıkan kirliliğin kendi egemenlik 
alanına girmesini önleyebilmektedir. Bu nedenle devletlerin, ege
menlik haklarını ileri sürerek ne kendi ülkelerini diledikleri gibi kir
letmelerine, doğal kaynaklarını yağmalamalarına, ne de bunların 
olumsuz etkilerini komşu devletlere ya da tüm insanlığa yansıtmala
rına izin verilemez.

Küreselleşme eğiliminin temel gerekçesi,  günümüzde dünyanın 
karşı karşıya bulunduğu ekonom ik, siyasal, askerî ve ekolojik so
runların ancak küresel düzeyde çözülebileceğidir. Bir başka deyişle, 
küreselleşme, işlevsel karşılıklı bağımlılığı ve ulusötesi (transnati
onal) kaynaşmayı dünya politikalarının temel eğilimi durumuna ge
tirmiştir .“^ Bu süreç aslında İkinci Dünya Savaşı sonundaki ekono
mik zorlamaların sonucunda çoktan hızlanmıştı. Yine bu süreçte, pek 
çok azgelişmiş ülkenin teknoloji ve bilgi açısından artan ölçüde sa
nayileşmiş ülkelere bağımlılıkları,  ticaretin dünya pazarlarına göre 
belirlenmesi, besin maddeleri yetersizliği,  uluslararası anamalın iç içe 
geçmesi ve son olarak da kitleleri yok edecek silahların tüm insanlığı 
tehdit eder duruma gelmesi söz konusuydu.26 Ulusal devletlerin

25 Peter C. Mayer-Tasch, "Internationalisierung der Umvveltprobleme und 
staatliche Souveraenitaet," Martin Jaenicke, U.E. Simonis, Gerd Weig- 
mann (Hrsg.). Wissen fiir die Uımvelt, Berlin, Walter de Gruyter Verlaa, 
1985, s. 181-183.

26 Peter C. Mayer-Tasch, "Die internationale Umweltpolitik als Herausfor- 
derung fiir die Nationalstaatliehkeit," Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B.20 (Mai 1985), s. 7.
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ekonomik, askerî ve ideolojik sınırlarını koruma yetenekleri büyük 
ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu nedenle, hiçbir devletin, ulusötesi 
toplumun teknolojik ve ekonom ik gerçekleri karşısında mutlak ege
menliğe dayanan bağımsızlığını ve özerkliğini koruması mümkün 
görünmemektedir.

"Yeni küreselleşme"27 olarak adlandırılan eğilimin ana konusu 
ise "çevrc"dir. Ancak, çevre sorunları bir yandan küreselleşme eği
limlerini güçlendirirken, diğer yandan yumuşatılmaya çalışılan Ku- 
zcy-Güney karşıtlığını daha da ar tırm a tehlikesi taşımaktadır. Bu 
olasılıkları tartışan iki karşı görüş söz  konusudur.2^ Birinci görüşe 
göre, çevre sorunları,  Kuzey-Güney çatışmasını, hiç ortadan kaldı
rılamayacak biçimde yeniden üretecektir. İkinci görüştckiler ise. bi
rincinin tam tersine, çevre sorunlarının ne yalnız Kuzey'in, ne de 
yalnız Güney'in sorunu olduğunu, bu sorunların tüm insanlığı tehdit 
ettiğini savunmakta; böyle ortak bir düşmanın ise, uzlaşma ve işbir
liği getireceğini belirtmektedirler. Çevre sorunlarının nedenleri, ni
teliği ve boyutları ile çözüm yolları göz önüne alındığında, her iki 
görüşte de haklılık payı olduğu anlaşılmaktadır .

Pek çok sorunun sınırötesi özellik kazanması nedeniyle artan 
uluslararası işbirliği, çevre korum a dışında, yoksulluk nedeniyle 
kitlesel göçler, uyuşturucu ve silah ticareti, terörizm, hava ve deniz 
ulaşımı, nükleer santrallerin güvenliği ve AIDS ile savaşım alanla
rında da yoğunlaşm ıştır .

Küreselleşme eğilimini en iyi yansıtan iki önemli rapor, 
Brundtland Raporu ve Nyerere Raporu'dur.29 Her iki rapor da küre
selleşme eğilimlerini güçlendirecek düzeltim önerileri getirmekle 
birlikte, küresel çevre sorunlarına yükledikleri anlam ve sorunların

27 Hans H. Lembke, "Umwelt" in den Nord-Süd-Beziehungen: Machtzu
wachs im Süden, Öko-Diktat des Nordens oder Globalisierung der 
Verantwortung?, Berlin. Deutsches Institut fiir Entwicklungspolitik 
(DİE). 1991, s. II-II1.

28 Ibid., s. 11-111.
29 Ibid., s. 6-21
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çözüm ünde, karşılıklı bağımlılık ilkesini değerlendirmeleri açısın
dan birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Brundtland Raporu'na göre uluslararası işbirliği, Kuzey ya da 
G üney’e, Doğu ya da Batı 'ya dahil olmaktan bağımsız olmalı ve yal
nız resmî aktörleri değil, bilim adamlarını, ekonomi önderlerini ve 
hükümet dışı örgütleri (non governmental organizations/ 
Nichtregierungsorganisationen) de içine almalıdır. Öte yandan "sür
dürülebilir gelişme" (sustainable development/nachhaltige Entwick
lung) anlayışı Brundtland Raporu'nun en önemli söylemidir. Bugüne 
kadar birbirinden bağımsız ele alınmış çevre kirliliği, silahlanma, 
dünya nüfusunun hızla artması, çölleşme, sağlıksız kentleşme gibi 
sorunların küresel etkileri insanlığın ortak yaşama temellerini tehdit 
etmektedir ve sorun artık ne yalnız Kuzey'in. ne de Güney'indir. Ortak 
tehdidin bu mekânsal boyutunun yanında, gelecek kuşakları da ilgi
lendirmesi bakımından bir da zaman boyutu olduğu vurgulanmakta
dır.

Brundtland Raporu Kuzey'in öncülüğünde, gelişmekte olan ül
kelerin de katkısıyla hazırlandığı halde, Nycrere Raporu bir anlamda 
Güney'in olaylara bakışını yansıtan bir incelcme niteliği taşımakta
dır. Raporu hazırlayan Komisyon, Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen 
politikacılar, bilim adamları ve din adamlarından oluşmaktaydı. Ra
por 1990 yılı M ayıs ayında yayımlandı.  Brundtland Raporu kadar 
dikkat çekmediyse de, bunun nedenleri aslında daha az önemli olma
sından değil,  yeterli kamuoyu çalışması yapam am asından  ve yeterli 
izleme çabalarının gerçeklcştir ilememesinden kaynaklanmaktadır. 
Rapor, Brundtland Raporu’nun tersine, küresel çevre sorunlarını Gü
ney ülkeleri bağlamında ele almış, çözüm önerilerini ise, Kuzey- 
Güney çerçevesinde değil,  Giiney-Güney işbirliği yönünde getir
miştir. Yine Brundtland Raporu "Ortak Geleceğimiz" (Our Common 
Futurc/Unsere Gemeinsame Zukunft) konusunu işlerken, Nyerere 
Raporu'nda "Dünyanın Bölünmüşlüğü" (A World Divided) söylem 
olarak kullanılmıştır.
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1.1. Karşılıklı B ağım lılık  (Interdependence)

Kimi yazarlara göre geleceklcki insanlığın gelişme modeli, 
aralarında hem ilişki, hem de belli ölçüde çelişki bulunan üç ayrı 
süreç içinde g e r ç e k le ş e c e k t i r .^  Birincisi şudur: Dünyada, sayıları 
170'i aşan bağımlı ve bağım sız devletler geleneksel yaşam biçi
minden çağdaş yaşam biçimine geçerken toplumsal bir bütünleşme 
süreci yaşayacaklardır. Çağdaş bilginin evrenselliği, uluslararası ti
caretin giderek serbestleşmesi ile halkların ve anamalın hareketlen
mesi toplumları bu çağdaşlaşm a sürecinde birbirine bağımlı durum a 
getirecektir. İkinci olarak, uluslararası bütünleşmeyi sağlamak için, 
aracı görevini üstlenecek bazı ulusüstü (supranational) örgütlere ge
reksinim vardır. Örneğin A vrupa Birliği bu görevi yerine getirmek
tedir. Son olarak devletler, bütünleşme sürecinde, kendileri taralın
dan kurulan ve kararlarına uym aya hazır oldukları uluslararası ör
gütler yoluyla bütünleşmektedirler.  Örneğin Birleşmiş M illetler  bu 
örgütlerin başında gelmektedir. Bu eşzamanlı, ulusal,  bölgesel ve 
uluslararası gelişme süreçleri ekonom ik, siyasal ve toplumsal kar
şılıklı bağımlılığı ve son aşam ada  da bütünleşmeyi getirecektir  
denmektedir.

Uluslararası ilişkilerdeki ticaret, ekonomi, para ve güvenlik gibi 
politika alanları karşılıklı bağımlılık  çerçevesinde biçimlenmekte, 
ancak bu alanlarda yapılan işbirliklerinde sürekli başarılar elde et
mek çok güç görünmektedir. Devletlerin ekonomik, siyasal ve ideo
lojik yapılarındaki farklılıklar, işbirliğinde başarı sağlamayı o lum 
suz yönde etkilemektedir. Ekolojik  sorunlardaki uluslararası işbirli
ğinin ise, daha yapıcı ve kalıcı olduğu gözlenmektedir. Örneğin, 
Akdeniz 'in korunmasına ilişkin görüşmelerde Güney Avrupa, Kuzey 
Afrika ve Doğu Akdeniz ülkeleri,  aralarındaki siyasal çekişme ve 
anlaşmazlıklara karşın, Akdeniz 'i  korumak için bir araya gelmeyi 
başa rm ış lard ır .

30 C. E. Black, Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, çev. M. Fatilı Gümüş, An
kara, Verso Yayıncılık, 1989, s. 151-152.
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Ekonomi ile ekoloji arasındaki ilişki konusunda başlayan tar
tışma, ekonominin ekoloji üzerindeki etkileri ve ekolojinin ekonomi 
üzerindeki biçiminde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde genişle
yerek sürmektedir. Bu nedenle uluslararası ekonomik düzen ve iş
birliği, çevre ekonomisi gereklerine göre yeniden biçimlendirilmcli- 
d i r . ' 1 Uluslararası düzeyde giderek yoğunlaşan karşılıklı bağım lı
lık, bu ilişki çerçevesinde artık yalnızca ekonom ik ve siyasal değil, 
ekolojiktir de.

Dış borçlar, azgelişmiş ülkeleri yalnızca ekonom ik açıdan de
ğil, ekolojik açıdan da sanayileşm iş ülkelere bağımlı kılmaktadır. 
Öte yandan sanayileşmiş ülkeler de, küresel çevre sorunları ve diğer 
pek çok yerel çevre sorununun sınır tanımaması nedeniyle azgeliş
miş ülkelere yardım etmek gereksinimi duymaktadırlar.

1.2. D a y a n ışm a  (S o l idar i ty )

İnsan onuruna yaraşır  koşullarda yaşamak, evrensel insan 
haklarından birisidir. Bu hakkı, ne yazık ki bugün bile pek çok insan 
tam anlamıyla kullanamamaktadır. Yoksulluk, kitlesel açlık insanlı
ğın büyük bölümünü bu haktan yoksun bırakmaktadır. Azgelişmişlik 
de dahil olmak üzere, çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için 
uluslararası dayanışma mutlaka gereklidir . Uluslararası sisteme ege
men olan zengin-yoksul ayırımı, bu dayanışmayı güçleştirmekte, 
çoğu zaman da çıkar çatışmaları nedeniyle olanaksızlaştırmaktadır. 
Zengin ülkeler, sahip oldukları gönenci gelecekte de sürdürmek, hatta 
artırmak konusunda kaygılara sahipken, yoksul ülkeler, tahrip edil
miş ve edilmekte olan çevrelerde ve doğal y ıkım lar karşısında ya
şama savaşam a vermektedirler.

Çevre koruma çabalarında başarılı olabilmek için uluslararası 
düzeyde bir dayanışm aya gereksin im  vardır. Bu dayanışma, geliş

31 Philip Allott, Eunomia: New Order for a New World, Oxford, Oxford 
University Press, 1990, s. 364
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mişlik vc azgelişmişlik gibi ekonom ik durumlardan ya da ideolojik 
tercihlerden bağımsız olmak zorundadır. Doğu-Batı ayrımının, eski 
anlamım yitirdiği göz önüne alınırsa, çevre alanında söz konusu 
uluslararası dayanışma için Kuzey vc Güney'e önemli görev ve so
rumluluklar düşmektedir.

Azgelişmiş ülkelerin ilk olarak yapmaları gereken belki de, 
nüfus artış hızlarını durdurm aktır .  Pek çok azgelişmiş ülkedeki 
çevre sorunlarının temel nedeni olan nüfus patlaması,  ancak etkin bir 
aile planlaması politikasıyla önlenebilir. Aşırı nüfus artışı yalnızca 
tek tek bu ülkelerin sorunu değildir , tersine tüm dünyanın sorunu du
rumuna gelmiştir. İkinci olarak, bu ülkeler ekonomilerini, sahip ol
dukları kaynaklara vc temel gereksinimlerine göre yapılandırmalı- 
dııiar. Öte yandan, yönetsel sistemlerinde ve bürokrasilerinde yapa
cakları düzeltimlerle ekonom ik ve toplumsal gelişmelerinin önünde
ki engelleri de kaldırmalıdırlar. Gerek ulusal, gerekse uluslararası 
çevre politikalarını etkin bir biçimde uygulayabilmek için dc bu çok 
önemlidir. Sanayileşmiş ülkelere ise, uluslararası dayanışm a konu
sunda düşen en önemli görev, bakışıksız olan uluslararası ekonomik 
ve ticarî sistemi düzeltmek, azgelişmiş ülkelere de kendilerini ge
liştirme fırsatı tanımaktır. Yine azgelişmiş ülkelere yaptıkları silah 
ihracatına, yalnızca çevre korum a çabaları için değil, dünya barışının 
gerçekleştirilmesi için de son vermelidirler.

Çevre korum aya ilişkin uluslararası dayanışm a konularından 
birisi dc, çevre sığınmacılığının hukukî olarak tanınması olabilir. 
Himalayalar'ın dağlık bölgelerinden ya da Hindistan'ın kuraklık çe
kilen bölgelerinden ya da Bangladeş'in sel felaketi ile karşı karşıya 
kalmış bölgelerinden ayrılarak, yeni yaşam alanları arayan kitlelere 
şans tanınması uluslararası güvenceye kavuşturulmadığı sürecc, 
uluslararası barış da tehlikeye düşeccktir. Bu bağlamda çevre hak
kının uluslararası düzeyde güvence altına alınması koşul olarak gö
rülmektedir.

32 Eberhard Lindner, Ausweg aus der Weltkrise, Karlsruhe, M. Lindncr 
Verlag, 1984, s. 59-67.
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Çevre hakkı, Birleşmiş M illet ler Eğitim Bilim ve Kültür Ör- 
gütü 'nün (UNESCO) sınıflandırmasına göre, sivil-siyasal ve ekono- 
mik-toplumsal haklar ayırımının d ış ında tutularak "üçüncü kuşak" 
ya da "dayanışma" hakları içinde yer almaktadır.33 Ancak bu hakkın, 
ekonomik-toplumsal haklardan tam anlamıyla ayrı bir grup haklar 
yumağı olmadığı, kullanılmalarının ekonom ik ve toplumsal koşul
larla yakından ilgili olduğu dünyadaki gelişmelerde açıkça gözlen
miştir. Üçüncü kuşak ya da dayanışm a hakları olarak nitelendirilen 
başlıca haklar; gelişme ve barış hakları,  ekolojik  açıdan sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkı ve herkesin uzay, deniz dipleri gibi insanlığın 
ortak mallarından yararlanma haklarıdır .

D ayanışma haklarından birisi olan çevre hakkının, çevre so
runlarını g iderm ek çabalarında kullanılmasının en büyük güçlüğü iki 
noktada kendisini göstermektedir.34 İlk olarak, toplumun ekonomik, 
siyasal ve toplumsal örgütlenmesinde çevrenin ortak yarar noktası 
yapılması son derece güçtür. İkinci olarak da, uluslararası ilişkilerde 
etkili olan Kuzey-Güney karşıtlığı sorun yaratmaktadır.

Uluslararası çevre koruma çabalarında gerekli olan dayanışma 
konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklara Güney Amerika'dan verile
cek bir örnek, bu ilkenin uygulanmasının hiç de kolay olmadığını 
göstermeye yetecektir.  Uluslararası çevre politikalarının belirlenme
sinde, karşılıklı dayanışm a ilkesi çerçevesinde özellikle Brezilya 
ağır eleştirilere uğramıştır. Brezilya Hükümeti 'nin A m azon Bölge- 
si’ne uluslararası özellik kazandırılması ile ilgili önerisi, Brezilya’nın 
komşusu olan diğer Latin Amerika ülkelerince şiddetle reddedilerek, 
her ülkenin doğal kaynaklarını serbestçe kullanabilme, kendi prog
ramlarını ve projelerini dış karışm alar  olmaksızın, koşulsuz b iç im 
de gerçekleştirebilme hakları olduğu vurgulanmıştır. Bu arada söz 
konusu ülkeler, Amazon Bölgesi için yapılacak gelişme yardımla

33 Can Hamamcı, "Çevre ve Hukuk," Prof. Fehmi Yavuz'a Armağan, 
A.Ü. SBF Yayını No: 528, 1983, s. 246.

34 Can Hamamcı, "Çevre Hakkı Üzerine Düşünceler," İnsan Hakları Yıllı
ğı, Ankara. TODAİE Yayını, Cilt 5-6 (1983-1984), s. 178.
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rıyla ilgili öne sürülen hiçbir koşulu kabul etmediklerini belirtmiş
lerdir.35

1.3. D oğu-B atı  ve K u ze y -G ü n e y  A yır ım ı

1970'Iere gelene kadar, hatta 1980'li yılların sonuna kadar Do- 
ğu-Batı ayırımı uluslararası ilişkileri ve uluslararası gündemi çok 
fazla meşgul etmiş, ekonom ik ve askerî işbirlikleri birbirinden ko
puk olarak gerçekleştirilmiştir.

Doğu Bloku olarak adlandırılan, başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere diğer sosyalist ülkeler, ideolojik bir tutuculukla kendileri dı
şındaki dünyaya kapılarını kapatmışlardır .  Sıkı sıkı kapatılan bu 
kapılar ardında neler olduğu ise ancak Sovyetler Birliği'nin dağılma
sından sonra anlaşılabilmiştir. Y ıllarca kapitalist sistemi küçüm se
yerek eleştiren ülkelerde, ekonom ik ve toplumsal pek çok sorunun 
yanında, çevre sorunlarının da inanılmaz boyutlarda olduğu görül
müştür. Eski Doğu Bloku ülkelerinde çevre koruma konusunda, ku
ram ile uygulama arasındaki uçurum çok büyüktü. Sovyetler Birliği 
ve Demokratik Almanya, çevre sorunlarının dev boyutlara ulaştığı 
ülkelerdi.

Eski Sovyetler Birliği'ndeki çevre sorunları,  aslında, ülkenin 
büyüklüğü göz önüne alındığında görece azdır; am a yine de, nüfus 
açısından yoğun yerleşim ve sanayi alanlarında ciddi tehditler söz 
konusudur. Öte yandan Baykal G ölü’ndeki kirlilik ve Aral Gölü'ndeki 
su düzeyinin giderek düşmesi, tehlike yaratmıştır. Eski Sovyetler 
Birliği ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki en önemli çevre sorunla
rından birisi de, biyolojik çeşitliliğin yok o lm a- teh likes id ir .^  Gor-

35 Harmut Schumann, ''Schuldenkrise und Umweltschutz," Europa Archiv, 
Folge 1/1991, s. 24.

36 Hilary F. French., "Doğu Avrupa ve Sovyetler’deki Çevre Koşullarının 
Düzeltilmesi," Lester R. Brown (ed.), Dünyanın Durumu 1991, Yaşa
mını Sürdürülebilir bir Topluma Ulaşma Amacıyla Hazırlanan Worl- 
dwatch Enstitüsü Raporu, Yayına Hazırlayan: Erol User, İstanbul, Maya 
Yayıncılık, [tarih yok], s. 123.
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baçov'un iktidara gelmesiyle birlikle çevre sorunları da, kitle iletişim 
araçlarında "Glasnost" polit ikasına uygun olarak tartışılmaya baş
lanmıştır. Sanayi politikası da bu arada gözden geçirilerek, em is
yonların azaltılması ya da denetlenmesi gereği,  en azından kuramsal 
olarak kabul edilmiştir.

Demokratik Almanya, eski Doğu Bloku ülkeleri arasında en 
gelişmiş ve sanayileşmiş olanıydı. H ava  kirlil iği,  Dem okratik  A l
manya'nın en önemli çevre sorunuydu ve temel kirleticiler linyit kö
mürü ile çalışan tesisler, kimya ve metal sanayi ve ağır vasıta taşı
macılığı idi.37 1989 yılında iki A lm anya arasındaki duvarın y ıkıl
masının ardından gerçekleşen Federal A lm anya ve Demokratik A l
m anya birleşmesinin üzerinden geçen dört yıla karşın, yeni Birleşik 
Almanya, eski Demokratik Almanya'daki sanayileşme ve kentleşme 
nedeniyle ortaya çıkan ve ordunun yarattığı çevre kirliliğini gidermek 
için milyonlarca mark harcamaktadır.

Dağılmadan önce Doğu Avrupa'daki büyüyen kararsızlığın 
önemli bir nedeni de çevre kirliliğiydi.38 Aslında 1970'li yılların ba
şında çevrenin durumu Doğu Bloku ülkelerinde Batı 'dakindcn daha 
iyiydi. A m a 1970’li yılların ortasından itibaren, özellikle zararlı 
atıkların hava, su ve toprakta yaptığı tahribat dikkat çekici ölçüde 
ar tm ıştır .

Doğu'da uzun yıllar, çevre zararlarına ilişkin veriler resmi bir 
politika olarak devlet sırrı gibi saklanmıştır.  Buna karşın kam uoyu
nun çevreye karşı duyarlı l ığ ın ın  yavaş yavaş geliştiği görülmüş; 
1980'li yılların ortalarında çevre grupları artık seslerini duyurur ol
muştur. Polonya’daki "Politik Ekoloji Kulübü" ve Bulgaristan'daki 
"Ecoglastnost" hareketi en tanınmış örneklerdir.39

37 Henrick Bischof, "Umweltzerstörung im Ostblock," Die neue Gesells
chaft, Nr. 10/1987, s. 956-957.

38 E.U. von Weizsaecker, Erdpolitik: Ökologische Realpolitik an der 
Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, 3. Aktualisierte Auflage, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, s. 46.

39 Ibid., s. 47.
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Çevre sorunları yalnızca Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birli- 
ği'nin politika gündemine g irmekle kalmamış, aynı zamanda Doğu- 
Batı ilişkilerini de etkilemiştir.40 Her şeyden önce NATO ve V ar
şova Paktı'nın ortak sınırları vardı ve aynı denizlerle akarsuları kul
lanıyorlardı.  Öte yandan sınırötesi birçok kirliliğe karşılıklı katlan
mak zorundaydılar. Doğu Bloku ülkelerinin aynı zamanda Batı'nın 
bilgi birikimine, hammaddelerin yeniden kazanım yöntemlerine ve 
zehirli gazların temizlenmesi için gerekli teknolojiye gereksinimleri 
vardı. Yıllardır  dünya kam uoyundan gizledikleri çevre sorunlarıyla 
artık baş edemedikleri bir gerçekti. Bu nedenle ilk defa Prag'da 
1971'de, Avrupa Ekonomik Konseyi'nin 1972 Stockholm Çevre 
Konferansı için yaptığı hazırlık toplantısında, ekonom ik üretim sü
reçlerinin ekolojik bilançoları ile tüm ekolojik tehditler ele alındı. 
Arkasından, 1975'te Avrupa Güvenlik  ve İşbirliği Konferansı'nda 
konuya ilişkin Helsinki Sonuç Bildirgesi kabul edildi. Çevre koruma, 
enerji ve ulaşım konularını içeren bir toplantı önerisi ise Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev'den geldi. 
Sonuçta Cenevre'de 1979 yılında sınırötesi hava kirliliğinin önlen
mesine ilişkin sözleşme imzalandı.41

Doğu Bloku'nun tüm bu girişimlerinde, ekolojik zararların ve 
doğal kaynakların sömiiriilmesinin de klasik gerginlik ve çatışmalar 
kadar dünya barışını tehdit ettiği gerçeğinin anlaşılmasının payı ol
duğu kesindir.

Çevre sorunlarının sınır tanım am a özelliği uzun süreden beri 
kabul edilir olmuştur. Üçüncü Dünya ülkelerindeki nüfus artışı, 
yoksulluk, yenilenebilir ve yenilenemez kaynakların tahrip edilmesi, 
yağmalanması,  sanayileşmiş ülkeleri de "kurban" durum una sok
maktadır. Bu nedenle, Kuzey 'in  Üçüncü Dünya'daki çevre sorunları

40 Peter Menke-Glückert, "Weltökologischc Probleme," Karl Kaiser, Hans- 
Peter Schwarz (Hrsg.), YVeltpolitik: Strukturen-Akteure-Perspektiven, 
Bonn. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 217, 
1985, s. 217-219.

41 Winfried Lang, Internationaler Umweltschutz: Völkerrecht und Aus- 
senpolitik zwischen Ökonomie und Ökologie, Wien, Wirtschaftsverlag, 
1989, s. 176-177.
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karşısında sorumlulukları, değişik  a lanlarda ve değişik biçimlerde 
ortaya çıkmaktadır.42 Bir kere sanayileşmiş ülkeler, "doğrudan ortak 
sorumlu" olarak dış ticaretlerini,  d ış  yardımlarını, verdikleri kredi
leri, azgelişmiş ülkelerdeki yatır ımlarını ve bu ülkelerin gelişme 
süreçlerindeki etkilerini gözden geçirmelidirler. İkinci olarak, kendi
lerini "kültür ulusları" olarak tanımladıklarına göre, azgelişmiş ül
kelerdeki çevre tahribi ve kaynak yağmasının moral ve estetik bo
yutlarına duyarlılık göstermelidirler. Yine, "yol gösterici,  öncü dev
letler" olarak uluslararası sistem ve ekonom ik düzen içinde üstlerine 
düşen görevi yerine getirmelidirler. Son olarak da, zaman zaman 
kendi ülkelerinde ortaya çıkan çevre kirliliklerini, kötü örnek olm a
mak için hemen önlemelidirler.

Sanayileşmiş ülkelerin çevre sorunlarına karşı son 20 yılda 
artan ilgisinin iki temel nedeni vardır: Birincisi, kendi ülkelerindeki 
doğal yaşam temellerini korumak, çevre kirliliklerini engellemektir. 
İkinci ve belki de en önemli neden, dünyanın diğer yarımküresindeki, 
yani Güney'deki ülkelerde ortaya çıkan çevre zararlarını önlemektir. 
Çünkü küresel ekolojik tehditlere neden olan pek çok sorunun, G ü
ney'deki ülkelerden kaynaklandığına inanmaktadırlar ve artık çevre 
sorunlarının sınır tanım adığına tanık  olmuşlardır.

Kuzcy'in de, Güney'iiı de çevre  sorunlarının nedenleri ve çö
zümleri konusunda farklı düşünceleri vardır.43 Kuzcy'in bakış aç ı
sına göre, küresel çevre sorunlarının nedeni aşırı nüfus artışı ve ye
tersiz teknoloji; çözüm ise, etkin bir doğum kontrolü politikası, az
gelişmiş ülkelerin dış borçlardan kurtulmaları ve çevre teknolojis i
nin bu ülkelere transfer edilmesidir. Güııey'e göre çevre sorunları, 
kendi azgelişmişliklerinin ve Kuzey ülkelerinin savurganca üretim 
vc tüketim alışkanlıklarının bir sonucudur. Çözüm önerileri ise, Ku- 
zey'inkine benzemekle birlikte biraz daha beklenti doludur. Azgeliş
miş ülkeler, mutlak olarak ekonom ik ve toplumsal gelişmeyi ger

42 Manfred Wöhlcke, Umwelt-und Ressourcenschutz in der internationa
len Entwicklungspolitik: Probleme und Zielkonflikte, 1. Auflage, Ba
den-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, s. 8.

43 von Weizsaeeker, loc. cit., s. 204.
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çekleştirmek istemekte ve K uzey’in "bedava" teknoloji transferi yap
masını ve bu arada dış borçlan silmelerini beklemektedirler.

Küresel çevre sorunları çok çeşitlidir ve duruma göre nedenleri 
de çok karmaşık ve iç içe geçmiştir. Bu yüzden tek bir nedene dayalı 
basit çözümler üretmek yanıltıcı olabilir. Örneğin, Kuzey-Güncy ça
tışması çerçevesinde en çok tartışılan noktalardan birisi de. Üçüncü 
Dünya'daki ekolojik sorunların nedeninin, sanayileşmiş ülkelerin 
izlediği fiyat politikaları olduğudur.44 Bir başka deyişle , azgelişm iş  
ülkelerdeki çevre zararlarına, yine bu ülkelerin yaptıkları hammadde 
ihracatı yol açmaktadır. Bu görüşe  göre eğer sanayileşmiş ülkeler, 
azgelişmiş ülkelerin ham maddeleri için yeterli fiyat belirlemiş olsa
lardı, ihracat gelirleri arlan bu ülkeler hem yoksulluklarıyla başa çı
kabilecekler, hem de çevre korum a çabaları için gerekli kaynaklara 
sahip olabileceklerdir. Ancak, bu savın nc kadar doğru olduğu tar
tışmalıdır. Çünkü, uluslararası pazarda ham madde fiyatları daha 
yüksek belirlenseydi bile, bu durum, azgelişmiş ülkelerdeki çevre 
zararlarını önleyemezdi. Örneğin, kereste fiyatlarının yüksek olması 
tam tersine, daha geniş orman alanlarının yağm aya açılması sonu
cunu yaratacaktır.

2. Ç e v re  S o r u n la r ın ın  S ın ı r  T a n ım a m a s ı

2.1. S ın ırö tesi (T ra n s ı ıa t io n a l)  Ç e v re  S o ru n la r ı

Sınırötesi çevre zararı, OECD 'nin  1973 yılında yaptığı bir ta
nıma göre, bir ülke sınırları içinde ortaya çıkan emisyonların başka 
bir ülkeye doğal yollarla taşınmasıdır .45

44 Wöhlcke, loc. cit., s. 10.
45 Meinolf Dierkes, Volkmar Hartje, "Internationale Aspekte der Umweltpo

litik," Konrad Buclnvald, Wolfgang Engelhardt (Hrsg.). Handbuch für 
Planung, Gestaltung und Schultz der Umwelt, Band 4-Umwelipolitik. 
München, BLV Verlagsgesellschaft, 1980, s. 94.
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Sınırötesi (transnational) çevre sorunları,  iki ya da daha çok 
devletin çevre sorunlarının iç içe geçmesidir  ve zararlı olarak tanım
lanan emisyonların hava, su ve toprak gibi çevre araçlarıyla bir devlet 
sınırlarından diğerine ya da diğerlerine taşınmasıdır. Bu taşınma 
akarsularda olduğu gibi tek yönlü olarak ortaya çıkabilir.46 Tek yönlü 
sınırötesi kirliliğin en güzel örneği Batı Avrupa 'da Ren Nehrindeki 
kirliliktir. Burada birbirinden farklı ve birbirleriyle yarışan çıkarlar 
İsviçre, Fransa, Hollanda ve Federal Almanya'yı karşı karşıya getir
mektedir. Ren Nehri bu nedenle zarar  görmüş, ama aynı zamanda çok 
geç olmadan önlem ler  alınmaya da başlanmıştır.

Karşılıklı kirliliğe örnek ise, Kuzey Amerika'daki A BD ile 
Kanada tarafından ortak kullanıma konu olan Büyük Göller’dir. Bu 
göller söz konusu ülkeler için tatlısu ve enerji kaynağı, ulaşım ve 
dinlenme araçlarıdır. Buna benzer bir  durum Akdeniz ve Baltık D e
nizi için de geçerlidir. Bu denizlerin atıkları yok etme güçleri giderek 
azalmakta ve ilgili ülkeler için hep daha çok sorun kaynağı o lmakta
dır. Zararın kaynağının belirlenmesinin ve kanıtlanmasının en zor 
olduğu kirlilik belki de sınırötesi hava kirliliğidir. Asit yağmurları 
İngiltere ile özellikle İskandinav ülkelerini olumsuz yönde etkile
mektedir.

Sınırötesi çevre kirliliği, Orta Avrupa'da, Devletler arasında 
sorun yaratmaktadır. Örneğin Federal A lmanya hemen hemen tüm 
Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle ekolojik bağlantı içindedir. Aynı 
şekilde Mısır. Sudan, Habeşistan, Uganda, Kenya ve Tanzanya ara
sında Nil Nehri sorun yaratmaktadır.47

Ulusal devletler artık ne kendi sınırları içinde oluşan çevre 
kirliliğini yine kendi sınırları içinde tutmak, ne de başka ülkelerden 
gelecek kirliliğe sınırlarını kapatmak olanağına sahiptirler. Bu du
rum, ulusal devletlerin klasik güvenlik politikalarının çevre sorunları

46 Meinolf Dierkes, "Umwcltschutz als internationales Problem," Zeitsc- 
lırift für Umwcltpolitik untl Umweltreeht, Nr. 3/1981, s. 358.; Dierkes, 
Hartje. op. cit., s. 94-99.

47 Ibid., s. 93.
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karşısında ne kadar güçsüz o lduğunu gös te rm ek ted ir /^  Yine bu 
bağlamda, çevre kirliliğinin sınır tanımamasının çok önemli iki an
lamı olduğu söylenebilir. Birinci olarak, sınırötesi çevre kirlilikleri 
ulusal devlet kavramını tartışmaya açmaktadır. Sorunun, artık küre
sel olduğundan, çoğu kez bir ülke ya da bölge sınırları içinde tutula
mayacağından yola çıkılarak devletlerin klasik egemenlik hakların
dan vazgeçmeleri ve çevre koruma konusunda lam bir işbirliğine 
gitmeleri gerekmektedir. İkinci olarak ise, bir adım daha ileri gidile
rek "Çevre Devleti" (Umvveltstaat)nden söz edilmektedir.

2.2. Ulusal Devlet ve U lusa l G üven lik  K a v ra m la r ın d a k i  
D eğ iş ik l ik le r

Günümüzdeki devlet düşüncesinin merkezinde, devletin iç ve 
dış egemenliği ile bağımsızlığı ilkeleri vardır. Ulusal devletlerin 
hem içeride, hem de dışarıdaki mutlak  anlamda bağımsızlık ve ege
menlik hak lan ,  uygarlığın getirdiği gelişmelerin baskısıyla sık sık 
sınırlanır olmuş, ulusötesi bir toplum yaratmak düşüncesi, koşulla
rın da zorlamasıyla giderek çekici duruma gelmiştir.49

Ulusal devletlerin ekonom ik, ideolojik ve askerî sınırlan tartı
şılır  olmuş, ekolojik  sın ırlar  da  bu gelişm elerden payını almıştır. 
Gerçekten de, örneğin hava ve su sınırlanamamakladır. Özellikle 
ekolojik sınırların ortadan kalkması, her türlü güvenliğin sonunun 
geldiği korkusuna da beraberinde getirmiştir.50

48 Karsten D. Voigt, "Internationale Umweltpolitik," Die neue Gesells
chaft, Nr. 10/1987. s. 953.; Marsei Gerber. "Migration, ein Risiko für die 
nationale Sicherheit?," Günther Baecler (Hrsg.), Umweltllüchtlinge. Das 
Konfliktpotential von morgen?, Münster, agenda Verlag, 1994. s. 155.

49 Mayer-Tasch. op. cit., s. 181.
50 Peter C. Mayct-Tasch, Die verseuchte Landkarte; Das grenzenlose 

Versagen der internationalen Umweltpolitik, München, Verlag C.H. 
Beck, 1987, s. 110.; Martin Jaenicke, "Ursacheneindaemmung durch nati
onale Politik", Udo E. Simonis (hrsg.). Basiswissen Umweltpolitik: Ur
sachen, Wirkungen und Bekaempfung von Umweltproblemen, Berlin, 
edition sigma, 1990, s. 218.; Michael Renner, "Askerî Kesimin Çevreye 
Açtığı Savaşın Değerlendirilmesi," Lester R. Brown (ed.), Dünyanın
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Toprak bütünlüğü ilkesi herhalde ulusal egemenlik kuralının 
çekirdek ilkesi olsa gerektir. Ama bu ilke, uluslararası zararlı madde 
trafiği ile zedelenmektedir. Çevre zararları en kanlı savaşlardan daha 
çok tehlike yaratmaktadır. Kendini korum a ve savunma yeteneğine 
sahip ulusal devletler, ne yazık ki, kom şu devletler tarafından hek- 
tarlarca ormanı yok edildiği, gölleri, nehirleri ve su kaynakları zehir
lendiği, havası kirletildiği halde, bu zararlara karşı koyamamakta, 
sınırlarından kirliliğin geçmesine engel olamamaktadır .51 ABD vc 
Rusya gibi süper güçler de dahil o lm ak üzere tüm devletlerin iç ve dış 
politika konularında egemenlik kayıpları artık görmezlikten geline
mez. Özellikle çevre sorunları nedeniyle toprak dokunulmazlığı vc 
egemenliğin de güvencesi kalmamıştır.

Ulusal egemenlik ilkesi, uluslararası politikada yalnızca bir risk 
değil,  ayın zamanda da bir şans an lam ına gelmektedir .52 Ulusal 
devletler egemenlik haklarını kullanarak, uluslararası politikayı 
o luştururken, sınırların dokunulm azlığ ı ilkesine dayanarak dış poli
tikalarım, çevre koruma çabalan için bir araç olarak kullanabilirler. 
Öte yandan, ulusal egemenlik ilkesinin, uluslararası işbirliğini en
gelleyebileceğinin bir risk olduğu ise açıktır.

Ulusal egemenlik ilkesi ile ilgili bir diğer konu da, devletlerin 
kendilerini savunma haklarını ekolojik  saldırılar nedeniyle de kulla
nıp kullanamayacakları tartışmasıdır. Bir başka devletin ekosiste- 
mini tahrip etme anlamındaki ekolojik saldırılar sonucunda devletle
rin kendilerini savunma haklarının doğabilmesi için Birleşmiş M il
letler Şartı'nın 51. maddesinin bu duruma uygun biçimde yeniden 
formüle edilmesi gerektiği savunulmaktadır .53

Ulusal devlet sınırlarını zorlayan tek etmen, daha önce de be
lirtildiği gibi çevre sorunları değildir . Uluslararası anamalın iç içe

Durumu 1991, Yaşamını Sürdürebilir Bir Topluma Ulaşma Amacıyla 
Hazırlanan Worldwatch Enstitüsü Raporu, Yayına Hazırlayan: Erol User, 
İstanbul, Maya Yayıncılık, [tarih yok], s. 158.

51 Maycr-Tasclı, "Intcrnationalisierung...," op. cit., s. 181.
52 Mayer-Tasch, Die Verseuchte..., op. cit., s. 111-112.
53 Ibid., s. 112-113.
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geçmişliği dc ulusal devlet sınırlarını zorlamaktadır. Ulusal devlet, 
önceleri,  iç anamalın gelişmesini kolaylaştırmakta olumlu rol oy
narken, uluslararası anamalı savunmakta etkili bir araç olmaktan 
çıkmaktadır. Yeni ekonomik ve toplumsal koşullara daha iyi uyacak 
bir düzene gereksinim vardır.54 Ulusal devlet kavramı böylece adeta 
eski önemini yitirmektedir. Örneğin Avrupa Birliği, bu tür bir geliş
menin en güzel örneğidir.

Aslında ulusal devletin ortadan kalkması gerekmiyor. Aynı bi
çimde, ulusal devletler egemenliklerini de kaybediyor değiller. Y a
pılması gereken temel şey, ulusal çıkarlarla uluslararası- çevre poli
tikalarının uyumlu duruma getirilmesi ve eşgüdüm içinde olmaları
d ır .55 Kaldı ki, ulusal devletlerin gelecekte de varolmaya devam 
edecekleri savunulmaktadır. Eski sömürgeler ulusal devlet olurlar
ken, sınırları çoğu kez sömürgeci ülkeler tarafından yapay olarak 
belirlenmişti. Bu nedenle, henüz kazandıkları egemenlik haklarından 
vazgeçmelerini beklemek pek gerçekçi olmaz.56 Küresel çevre so
runlarının üstesinden gelebilmek için gerekli işbirliğinin önünde en 
gel olarak görülen egemenlik ilkesini zedelemeden bir çözüm bulmak 
daha uygun görünmektedir.

3. K ürese l  Ç evre  S o ru n la r ı

3.1. B oyu t la r ı

Çevre sorunlarının temelinde, insan-çevre ilişkisindeki o lum 
suz değişm eler  vardır. Nüfus artışı,  sanayileşme ve kentleşme, yer-

54 Ernest Mandel, Avrupa Meydan Okuyor, çev. Tunç Tayanç, Ankara, 
Bilgi Yayınevi, 1974, s. 69-70.; Elmar Altvater, Der Preis des Wohl- 
stands-oder Umweltplünderung ıınd neue Welt(un)ordnung, 1. Aufla
ge, Münster, Verlag Westfaclisches Dempfboot, 1992, s. 217-222.

55 Dierkes, op. eit., s. 358.
56 Alexander King, Der Zustand unseres Planeten: Die Förderung 

nach einem Welt-Warnsystem, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 
1977, s. 72.
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yüzündeki bitki ve hayvan varlıklarının hızla tüketilmesine, hava, su 
ve toprağın niteliğinin düşmesine, kısaca ekosistemde olumsuz bir 
değişime neden olmaktadır. Bu değişim , ekonomik, siyasal, dem og
rafik ve teknolojik etmenlerle,57 ülkelere göre farklılıklar göster
mektedir. Birbirinden ayırt edilen dört grup ülkeden, ilk gruba giren 
sanayileşmiş ülkelerdeki değişimden, karbondioksit, karbonmonok- 
sit ve kükürt emisyonları, zehirli atıklar ve fotokimsayal duman so
rumludur. Sanayileşmiş ülkelerin, küresel çevre sorunlarının o luş
masındaki payları da büyüktür. Örneğin, ABD, dünya nüfusunun 
%5'inc sahiptir. Ama, dünya ham m adde miktarının yaklaşık %40'ını, 
yine dünya enerjisinin de % 25’ini tek başına tüketmektedir.58 
A BD'de kişi başına düşen yıllık ham m adde tüketimi ise, 20  ton
dur.59 İkinci grup ülkeler azgelişmiş ülkelerdir ve bunlar aslında 
aralarında türdeş sayılmazlar, en belirgin özellikleri akçal, kurumsal 
donanımlarındaki eksiklikler ve hızlı nüfus artışıdır. Çevre sorunları 
bu ülkelerde, bir yandan sanayileşm enin  yarattığı dışsallıkların bir 
sonucu olarak, diğer yandan da, yerel ve bölgesel bitki örtüsünün, 
havanın ve su kaynaklarının aşırı kullanımı sonucu ortaya ç ıkm ak
tadır. Üçiincü grup ülkeler, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Tayvan gibi 
"kalkış" aşaması(take-off)ndaki ülkelerdir .  Sanayileşme ve hızlı 
kentleşme olguları hava ve suyun niteliğini bozarken, zehirli sanayi 
atıkları ile başa çıkılamamakta, konut ve trafik önemli sorunlar ola
rak ortaya çıkmaktadır. Dördüncü ve son grup ülkeler, daha önce 
İkinci Dünya olarak adlandırılan eski Doğu Bloku, bugünkü Doğu 
Avrupa ülkeleridir. Bu ülkelerin çevre sorunları da karbondioksit,  
kükiirtdioksit emisyonları ve su kirliliği ile zehirli atık ve çöplerdir.

Paul Ehrlich küresel çevre sorunlarının boyutlarına dikkat çe
kerek, bu sorunları bir Üçüncü Dünya Savaşı nedeni olarak tanımla-

57 Günlher Baechler, Catherina Schicmann Rittri, "Unıweltflüchılingc als 
Konfliktpotential," Günther Bacchler (Hrsg.), UmweltfKichtlinge.. Das 
Konfliktpotcntial von morgen?, Münster, agenda Vcrlag, 1994, s. 12-13.

58 Wohlcke, loc. cit., s. 7.
59 Manfred Wohlcke, Umweltzerstorung..., op. cit., s. 24.
60 Martin P. von Walterskirchcn, "Bemerkungcn zur Umvveltpolitik," Chris

topher Horn, Martin P.von Walterskirchen, Jörg Wolff (Hrsg.). Umwelt- 
politik in Europa, Frauenfcld, Verlag Huber, 1973, s. 15.
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in iş t i r .60 Hızlı nüfus artışı, sağlık  ve beslenme sorunları,  ekonomik 
ve toplumsal kararsızlıklar adeta patlamaya hazır bir bomba olarak 
görülmektedir.

Yapılan değerlendirmelere göre, dünya nüfusu 1975-2000 yıl
ları arasında 4.09 milyardan 6.35 milyara doğru artacak, bu artış sa
nayileşmiş ülkelerde 1.13 milyardan 1.32 milyara; Üçüncü Dünya 
ülkelerinde ise, 2.96 milyardan 5.03 milyara doğru bir artış biçiminde 
olacaktır.61 Yapılan istatistiklere göre, 2000 yılında I milyondan 
fazla nüfusa sahip büyük kentlerin sayısı dünyada 300'ün üzerine çı
kacaktır. Kentsel alanlardaki çöp, kanalizasyon, içme ve kullanma 
suyu sağlam a gibi sorunların ise dev  boyutlara ulaşması kaçınılmaz 
olacaktır. Bu sorunların çözümünün de yerel ya da ulusal çabalarla 
değil,  ancak uluslararası gelişme yardımları ile çözülebileceği savu
nulmaktadır.62

Küresel çevre sorunları aslında tek tek ortaya çıkan çevre za
rarlarının bir toplamı olarak da ifade edilebilir. Çünkü, yerel ya da 
bölgesel olarak tanımlanan sorunlar, ozon tabakasının incelmesinde 
ya da dünya ikliminin değişmesinde olduğu gibi sonuçta küresel za
rarlara yol açmaktadır.

Küresel çevre sorunlarının sınırötesi çevre sorunlarıyla ortak 
noktası,  çevre zararını yaratan devletin bu zararı adeta ihraç etmesi 
ve o lumsuz etkilerinden en azından başlangıçta kaçınabilmesidir. 
Aralarındaki fark ise, sınırötesi zararların görece tek yönlü olmasına 
karşılık küresel çevre sorunlarında ortaya çıkan zararların zamanla 
mutlak olarak kaynak olan devlete geri dönmesidir.63 Öte yandan, 
sınırötesi çevre zararlarında, zarar veren, zarara uğrayan ilişkisi daha 
kolay kurulabilir, oysa küresel çevre sorunlarında bu ilişki, o kadar 
kolay kurulamaz

61 Wöhlcke, loc. cit., s. 19.
62 Menke-Glückert, op. cit., s. 212.
63 Dicrkes, Hartje, op. cit., s. 93.
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3.2. O zon Tabakasının  İncelm esi

Ozon tabakasının, güneşten yayılan zararlı morötesi ışınları 
süzmek ve atmosferdeki sıcaklığı düzenlem ek gibi iki temel işlevi 
vardır. Görülüyor ki, ozon tabakasının incelmesi, diğer bir küresel 
sorun oian dünya ikliminin değişmesi ile de yakından ilgilidir.

1985 yılında, Amerikan uyduları, Antarktika üzerindeki ozon 
tabakasında, 1970'li yıllardan beri bilim adamlarının korktukları in
celmeyi saptamışlardır. Ozon tabakası, güneşten yayılan morötesi 
ışınları tutarak, bunların yeryüzüne ulaşmasını engellem e işlevini 
söz konusu incelme nedeniyle tam olarak yerine getirememektedir. 
Güney Kutbu'nda başlayan bu sorun, ne Şili'nin, ne Meksika'nın, ne 
de M ısır’ın; tam tersine tüm yeryüzünün sorunudur. Ozon tabakasının 
incelmesinin nedeni olarak gösterilen FCK'nın üretimi artık Cenevre, 
V iyana ve Montreal Sözleşmeleri ile sınırlandırılabilmiştir. Ama, 
etkin bir souç alınamaması, 1990 Tem m uz'unda Londra 'da yapılan bir 
başka konferansta FCK kullanımından ve üretiminden hızla vazge
çilmesi karara bağlanmıştır .64

Amerika Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara 
göre, iklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan 
karbondioksit, metan ve FCK gazlarının daha çok Batılı ve Doğulu 
sanayileşmiş ülkelerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Sera etkisi 
yaratarak iklim değişikliğine de neden olan bu gazların emisyonunda 
ABD'nin katkısı % 17.6 ile en yüksektir. Eski Sovyetler Birliği'nin 
payı da bu orandan az değildir. Federal A lm anya’nın payı %2.8, İn- 
giltere'ninki %2.7 ve Fransa'nın payı %2.1'dir.65 A zgelişm iş  ü lke le
rin katkıları ise, bu yüzyılın başında girdikleri sanayileşme süreciyle 
başlam ıştır  denilebilir. Özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımıyla

64 Von Weizsaecker, loc. cit., s. 57.
65 Umweltschutz in der Entwicklungszusammenarbeit, Bundesministeri

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Eine Stellungsnahme des wis
senschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit, April 1991, s. 2.
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Çin, Hindistan ve Brezilya, A B D  ve eski Sovyetler Birliği'nden sonra 
kirletici ülkeler olmuşlardır.

FCK üretiminin hemen hemen tümü sanayileşmiş ülkelerde 
gerçekleşmektedir. Çin ve Hindistan, buzdolabı ve klima araçları 
üretirlerken bu gazların emisyonlarına belli ölçülerde katkıda bulun
maktadırlar.

Ozon tabakasının incelmesinin doğa ve insan üzerinde olumsuz 
etkileri olmaktadır. Güneş yanıkları,  cilt kanseri,  derinin çabuk yaş
lanması, hayvan ve insanlarda bağışıklık  sisteminin zayıflaması vb. 
olaylarda hissedilir bir artış gözlenmektedir.

3.3. K üresel İklim  D eğişik liğ i

Tıpkı ozon tabakasının incelenmesinden yıllar önce korkulma
ya başlanması gibi, iklim değişikliğine neden olan "sera e tkisi” de 
daha 1960'lı yıllarda tahmin edilmişti .66 Güney Kutbu'ndaki buzul
ların gün geçtikçe eriyor olmaları bunun en güzel kanıtı idi. Bilim 
adamları sıcaklık artışının, aslında, doğal koşullar altında, 14 bin yıl 
önce başlamış olduğuna dikkat çekmektedirler.67 Hatta buzulların 
erimesiyle, daha önce buzulların altında kalmış kara parçalarının 
Kuzey ve Güney Kutuplarında tekrar ortaya çıktıkları gözlenmiştir.

A tmosferin  bileşiminde oluşan değişimler yerkürenin hızla 
ısınmasına neden olmakta ve bu değişime havada biriken başta kar
bondioksit olmak üzere diğer bazı gazların emisyonları yol açmakta
dır. FCK, metan ve azotdioksitin yanında karbondioksit gazının sera 
etkisi yaratma ve iklim değişikliğine neden olmada payı %50 ile en 
fazladır.68 Fosil yakıtların yanlış kullanılmaları ve tropik ormanların 
yer açmak amacıyla yakılması ile saniyede 1000 ton karbondioksit

66 von Weizsaecker, loc. cit., s. 57.
67 John Firor, Değişen Atmosfer, [çeviri], Ankara Hacettepe Üniversitesi 

Dış Politika Enstitüsü Yayınları, No:92 (7), 1992, s. 75.
68 Udo Ernst Simonis, "Globale Umweltprobleme und zukunftsfachige Ent

wicklung," Aus Politik und Zeitgeschichte, B. 10 (Maerz 1991), s. 5.
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atmosfere karışmaktadır. Motorlu taşıtlarda ve enerji üretim sant
rallerinde düzensiz yakılan yakıtların oluşturduğu azotdioksit a t
mosferin daha alt tabakalarında yoğunlaşmaktadır .  FCK"un küresel 
ısınmada payları %14'tür ve değişik  püskürtücüler ve bazı temizlik 
maddelerinin kullanımından ortaya çıkmaktadırlar. Metan gazı ise, 
pirinç ve sığır üretimi sırasında oluşmaktadır.

Bu gazların tek tek uluslararası düzeyde azaltılması konusunda 
teknik, ekonomik, siyasal açılardan ciddi sorunlar ortaya çıkmakta
dır .69 Sanayileşmiş ülkeler, özellikle ABD karbondioksit üretiminde 
ilk sırada yer’almaktadır. Metan gazı ise, pirinç ve sığır üretimi ne
deniyle azgelişmiş ülkelerde yoğun olarak atmosfere karışmaktadır. 
Yine bu gazlardan bazılarının em isyonu kolayca denetim altına alı
nabildiği halde bazılarının denetimi adım adım ve yavaş bir biçimde 
olmaktadır.

Sonuçta, sanayileşmiş ülkelerin sera etkisi yaratarak küresel 
iklim değişikliğine neden olan gazların em isyonunda ilk sırayı al
m alar ına  karşılık , kişi başına düşen  em isyon  miktarı azgelişm iş  
ülkelerde en yüksektir. Örneğin, 1987 yılı için yapılan bir istatistiğe 
göre70 A BD zararlı gaz emisyonları  bakımından, karşılaştırma ya
pılan 20 ülke arasında ilk sırada yer  alırken, dünyanın en yoksul ül
kelerinden birisi olan Laos, kişi başına düşen em isyon miktarı ne
deniyle birinci sırada bulunmaktadır. Açıktır ki, bu adaletsiz durum, 
Kuzey-Güney ilişkilerini daha da gerginleştirecektir.

Küresel sıcaklık artışı ile ilgili kestirimler 0.1 C ile 5.2 C ve
1.5 C ile 4 C arasında değişmektedir .71

69 Ibid., s. 5-6.
70 Udo Ernst Simonis, "Schritte zu einer globalen Klimakonvention," Ent

wicklung und Zusammenarbeit, herausgegeben von der Deutschen Stif
tung für internationale Entwicklung, Nr. 5 (1992), s. 8.

71 Robert Falkner, ’’Umweltzerstörung und ökonomische Entwicklung in der 
Dritten Welt-ein Verteilungsproblcm," Vierteljahresberichte, Nr. 126 
(Dezember 1991), s. 395.; Wilfred Beckermann, "Global Qarming anda 
International Action: An Economic Perspective," Andrew Hurrel and Be
nedict Kingsburg (eds.), The International Politics of the Environment: 
Actors, Interests, and Institutions, Oxford, Clarendon Press, 1992, s. 
259.
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Küresel iklim değişikliklerinin somut ekolojik sonuçları,  böl
gelere göre farklı biçimlerde de  olsa kaçınılmaz olarak toplumsal 
yapıya da yansıyacaktır.72 Tarım  ve orman alanları giderek yok ola
cak, stepler ve çöller artacak, deniz suyu yükselecek, sel felaketleri 
çoğalacak, erozyon nedeniyle toprağın niteliği düşecek ve en önem 
lisi tüm bu ekolojik gelişmeler insanların barış içinde birlikte yaşa
malarını tehlikeye sokacak, milyonlarca insanı yerlerinden ederek 
göçe zorlayacak ve yeni toplumsal çatışmaların ortaya çıkmasına 
neden olacaktır.

Küresel iklim değişikliği,  neden olan kim ya da neler olursa 
olsun, tüm ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Sürekli ortaya çıkan sı
caklık artışı nedeniyle yükselen den iz  suları, pek çok kıyı bölgesinin 
sular altında kalmasına neden olacaktır.73 Örneğin Bangladeş'in 1/ 
6'sinin sular altında kalma tehlikesi vardır. Yine ada ve kıyılarda ya
şayan, dünya nüfusunun % 30'una denk gelen nüfus, su baskınlarıyla 
karşı karşıya kalacak tı r .74

Dünya ikliminin değişmesiyle ilgili karamsar ve korkutucu kes- 
tirimler hiç de yeni değildir. Doğu-Batı gerginliğinin doruk noktasına 
ulaştığı dönemlerde bilim adamları, olası bir nükleer savaşın sonuçları 
üzerine senaryolar üreterek, bir "nükleer kış" yaşanması konusundaki 
kaygılarını dile getirmişlerdir.75 Bu senaryo, bugün yaşanmaya baş
lanan dünya ikliminin küresel ısınma gerçeğinin tam tersine, aşağı- 
yukarı 11 000 yıl önce yaşanan buzul çağına geri dönüşe neden olacak 
küresel bir soğumadan söz etmekte idi. Birleşmiş Milletler Dünya 
Meteoroloji Örgütü tarafından özetlenen senaryoya göre, yaşanacak

72 Falkner, op. cit., s. 395.
73 Beckcrman, op. cit., s. 263-266.
74 Hans M. Baumgartner, "Probleme einer ökologisehen Ethik," Max G. Hu

ber (Hrsg.), Umweltkrise, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesells- 
chaft, 1991, s. 211.; Wilfrid Bach, "Wirkungsbereich Klima," Udo E. Si- 
monis (Hrsg.), Basiswissen Umweltpolitik: Ursachen, Wirkungen und 
Bekaempfung von Uniweltproblemen, Berlin, edition sigma, 1990, s. 
117-118.

75 Christian D. Schonwiese, "Weltweite Klimaaenderung durch den Mens- 
chen," Peter J. Opitz (Hrsg.), Weltprobleme, 3. Auflage, Bonn, Bayerisc- 
lıe Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 1990, s. 110-111.
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nükleer savaşın yaratacağı patlamalar sonucu, 100, 200 milyon ton toz 
vc zerrecik atmosferde, kilometrelerce geniş bir alanda birikecek ve 
güneş ışınları bu ned.enle yeryüzüne ulaşamayacaktır. Bu alanlarda ise 
sıcaklık, yaklaşık 15-20 C düşecek ve sonuçta insanlık yeniden, ama 
bu kez yapay bir biçimde buzul çağına girecektir.

3.4. T ro p ik  O r m a n la r ın  Y okedilm es i

Küresel iklim değişikliği ile yakından ilgili bir başka sorun da 
tropik ormanların yavaş yavaş yok  olmasıdır. Tropik ormanların 
bulunduğu azgelişmiş ülkeler aşırı nüfus artışı,  yoksulluk ve yüksek 
dış borç baskısıyla yağm ur ormanlarını hızla yağm alamakta ya da 
yağm alanmasına göz yummaktadırlar.  Fildişi Sahilleri ve M adagas
kar'daki ormanların %80'inden fazlası çoktan yok edilmiş, Brezilya, 
Kolombiya, Peru, Endonezya, Kamerun vc Zaire'deki orman varlığı
na yönelik tehditler artmıştır.76 D ünya çapındaki kuraklık ve çö l
leşme, sel felaketlerinin artması ve pek çok bitki ve hayvan türlerinin 
yok olması,  büyük ölçüde bu orman alanlarının giderek azalmasından 
kaynaklanmaktadır. 1988 yılında Toronto’da yapılan 7 ’ler Zirvesi’nde 
yağm ur ormanlarının korunması gereği önemle vurgulanmış, böyle- 
ce uluslararası siyasal ve ekonom ik platformda da bu konu kabul 
görmüştür. Yine Rio'da 1992 yılında yapılan Birleşmiş milletler 
Çevre ve Gelişme Konferansı'nda, ormanların yok olması da, iklim 
değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, biyolojik çeşitliliğin kay
bolması gibi, temel küresel çevre sorunu olarak ele alınmıştır.

1980 yılında Birleşmiş M illetler  G ıda ve Tarım Örgütü 
(FAO)'nün yaptığı araştırmaya göre, yeryüzündeki yağm ur orm an
ları yaklaşık 19.4 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır, 
ama, daha 1980'li yıllarda bu alanın neredeyse yarısı, çoktan yok ol
ma tehlikesi ile karşı karşıya kalm ıştır .77

76 von NVeizsaccker, loe. cit., s. 60.
77 Falkner, op. cit., s. 396.; Pctra U. Nagelschmidt. "Raubbau am Tropisc- 

hen Regemvald," Petcr J. Opitz (I lrsg.), VVeltprobleme, 3. Auflage, Bonn, 
Bayerische Landcszentrale tur politisehe Bildungsarbcit, 1990, s. 77-80.

47



Tropik ormanların küresel karbondioksit emisyonlarını toplama 
ve küresel iklimin kararlı o lmasına yaptığı katkılar biliniyor, bu or
manların artan oranda yok edilmesi, aynı zamanda atmosferdeki kar- 
bondiaksit miktarının yükselmesine ve bunun da "sera etkisi" yarata
rak küresel ısınmaya neden olduğu artık kanıtlanmıştır. Tropik or
manların yok olması, yalnızca küresel iklim değişikliğine neden ol
mamakta, aynı zam anda biyolojik çeşitliliğin de büyük ölçüde orta
dan kalkmasına, azalmasına neden olmaktadır. Yapılan kcstirimlere 
göre, yeryüzünde 3 ile 10 milyon hayvan ve bitki türü yaşamakta, 
bunların % 50 ile %80'i tropik ormanlarda bulunmaktadır. Uzmanlar, 
tropik ormanlardaki biyolojik tür varlığının % 30’unun tehlikede ol
duğu uyarısını yapm aktadırlar.78

Öte yandan, tropik ormanlar, bir başka açıdan, yalnızca bulun
dukları ülkenin değil,  tüm insanların hizmetindedir. Pek çok ilacın 
ana maddeleri tropik ormanlardaki bitkilerden elde edilmektedir.79

II. ULUSAL D Ü ZEY D EK İ "K AM U M ALLARI" K A V R A 
M INDAN K ÜRESEL D Ü ZEY D EK İ "O RTAK  M ALLAR"  
KAVRAM INA GEÇİŞ

Çevre ile ekonomi arasındaki ilişki, hem sorunların ortaya çık
ması,  hem sorunlara çözüm bulunması ve hem de sorunlar ortaya 
çıkmadan önlenmesi aşamalarında yoğun bir biçimde görülmektedir. 
Nüfus artışı ile birlikte üretim ve tüketim eylemlerini içeren ekono
mik süreç, çevre tahribinin önemli iki nedenidir. Teknolojik gelişme 
ve ekonomik gönenç ne yazık ki, pek çok hayvan ve bitki türünün 
yeryüzünden silinmesi ya da deniz, akarsu ve göllerin eski durumuna 
getirilemeyecek biçimde kirletilmesinden tutun da, yeryüzünü zararlı 
güneş ışınlarından koruyan ozon tabakasının incelmesine ya da kü

78 Neunter Bericht zıır Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Bun
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Auszüge zum Thema Umwelt, Drucksache 12/4096. s. 18.

79 Ibid., s. 18.
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resel bir ısınma ile kendini gösteren, ekonomik dengeleri altüst ede
cek iklim değişikliğine kadar yüksek bir  bedelle ödenmektedir.

1. Ekonom i ve Çevre S oru nları İlişkisi

Çevre sorunlarının ortaya çıkış  nedenleri insan, büyüme ve 
sistem olmak üzere üç başlık altında toplanabilir .80 Çevre sorunlarını 
yaratan nedenlerden birisi, bu ayırım a göre, insandır. İnsan çevreye 
her şeyden öncc, acımasızca davranarak zarar vermektedir. Çünkü, 
nc kendisinin, ııc de doğanın sınırlı lıklarını bilmemektedir  ve insan
da çevre etiği eksiktir. Çevre sorunlarının üstesinden de ancak insan
daki değerler sisteminin değişmesi ile gelinebilecektir. İnsanın çev
reye zarar vermesinin bir başka nedeni de, insan-doğa ilişkisi konu
sundaki bilgi yetersizliğidir. Bu eksiklik ise. devlet, sivil toplum ku
ruluşları ve vatandaşlar arasındaki işbirliği ile giderilebilir .

1.1. Y alnızca N iceliksel E rek lere Y önelm iş Büyüm e 
A n la y ış ı

Çevre sorunlarına yol açan ikinci nedenin ekonomik büyüme 
olduğu savunulmaktadır. Ekonomik büyümenin temel özelliği, en 
yalın anlatımla bir değer artışı ve buna bağlı olarak da daha çok gelir 
elde etmektir. A m a ekonomik büyüm e sürecinde, çözülmesi güç pek 
çok çevre sorununun ortaya çıktığı; bu sorunların yalnızca bugünkü 
doğal yaşam temellerini tehdit etmediği,  tersine gelecek kuşaklar için 
de türlü yükler getirdiği bilinmektedir. Gerçekten de, verimli tarım 
alanlarının sanayi kuruluşları için harcanmasından, kimyasal gübre
lerin bilinçsizce ve yoğun bir biçimde kullanılması nedeniyle tarım 
topraklarının verimsizleşmesine; yanlış  yer seçimleri ve gerekli ön
lemler alınmadan sanayi atıklarının çevreye bırakılarak havanın, su

80 Bruııo S. Frey. UrmveUökonomie, 2. Aullage. Göttingcn, Vandenhocck 
und Ruprecht, 1985, s. 37-42.
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yun ve toprağın niteliğinin düşürülmesinden, ham madde kaynakları
nın hızla tüketilmesine kadar sayısız, çevre sorununda, ekonomik bü
yüm e çabalarının önemli katkıları vardır.

Sanayileşmiş ülkeler, bugünkü gelişmişlik düzeylerini bir an
lamda, tüm bu olumsuzlukları büyük ölçüde yaşayarak elde etmiş
lerdir. 1970'li yılların başından itibaren ise, ekonomik büyüme he
yecanı sönmüş, ekonom ik büyümeyi başaramayan ülkeler kadar, 
bunu başarmış ülkelerde de, düzeyleri ve biçimleri farklı da olsa, 
yaşam niteliği düşm eye başlamıştır.  Ekonom ik  büyümenin yaşam 
niteliğini yükselttiği yanılgısı, ekonomik büyümenin niceliksel ve 
nitelikse] yönleri arasındaki farkın artık bilinmesi ile büyük ölçüde 
giderilmiştir. Örneğin, Brezilya ve Meksika'da, gelişmekte olan bir 
ekonom ik süreç ve diğer gelişmekte olan ülkelere göre görece ileri 
teknoloji egemen ama, aynı zam anda kitlesel yoksulluk ve yaşam 
niteliğinin düşüklüğü de belirgindir.®'

Ekonomik büyüme ve gelişmenin en önemli göstergelerinden 
birisi olan G SM H arttığı, daha fazla mal ve hizmet üretimi ve tüketimi 
olduğu halde, insanlar çevre sorunlarını artan oranda duyumsamaya 
başlamışlar ve böylece dünyanın geleceği hakkındaki kaygılar su 
yüzüne çıkmıştır. Oysa, ekonom ik büyümenin mutlak bir maddi de 
ğer  artışını ifade ettiği savı çok fazla anlamlı değildir. Belki de, 
1970'li yılların başında Rom a Kulübü'nün "Büyüme Sınırları" ko
nusundaki hesaplarının temel yanılgısı b u r a d a d ı r . Ç ü n k ü ,  büyü
meyi yalnız niceliksel olarak algılayan bu tür görüşler, ekonomiyi her 
zaman çevrenin karşısına çıkarır . Unutmamalıdır  ki, çevre zararla
rını önlemek ya da gidermek için gerekli kaynakları sağlamak ancak 
ekonomik büyüme ile mümkündür.

81 Andre Gorz, Ökologie und Politik: Bcitraege zur VVachstumskrise, 
Übersetzung von Hubert Gaethe aus französisch, Hamburg, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 1977, s. 84-86.

82 K. Binswanger et. al., Arbeit ohne Unweitzerstörung: Strategien einer 
neuen Wirtschaftpolitik, Frankfurt/a.M., S. Fischer Verlag. 1983, s. 
140.
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Şimdiye dek lıcp nicelikscl olarak gerçekleştir ilmeye çalışılan 
ekonomik büyümeye artık nitel bir özellik de katılması geriği gün
dem e gelmiştir. "Ekolojik B üyüm e"83 kavramıyla da ifade edilen 
büyüme, tek başına maddi anlamda bir değer artışından çok, örneğin 
ürünlerin çeşitli ve nitelikli olmasının yanında, üretim sürecinde da
ha az enerji kullanımım ve çevreye d aha  az zarar veren teknolojilerin 
seçimini ya da çevreye özen gösteren sanayi dallarına ağırlık veril
mesini içermektedir. Çevre ekonomistlerinin savları da adeta, nite
liksel büyüme düşüncesini doğrular biçimde olup, çevreye zarar ve
ren, yenilenebilir ve yenilenemez kaynakları sorumsuzca tüketen 
ekonom ik eylemlerin GSMH'nın artı bölümüne değil, eksi bölümüne 
yazılması gerektiğine dikkat çekm ektedir.84 Hatta, bu konuda en 
çarpıcı örnek Endonezya’dan verilmektedir:85 1971-1984 yılları ara
sında Endonezya'nın yıllık % 7’lik büyüm e oranının, ormanların yok 
edilmesi,  petrol ve diğer enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi nede
niyle ortaya çıkan kayıplar hesaba katılırsa aslında, ancak %4 olabi
leceği görülür.

Öte yandan, niteliksel büyüm e yaklaşımı çerçevesinde Endo
nezya'dan verilen bu örneğe tam karşıt bir örnek ABD'den verilmek
tedir. Yapılan bir araştırmaya göre, 1973-1985 yılları arasında 
GSM H, A B D ’de, çevre koruma politikaları nedeniyle %2.59 oranında 
kayba uğram ıştır .86 Bir başka deyişle , ekonomiyi çevre koruma yö 
nünde biçimlendirmeye uğraşmak, büyüme hızına negatif etkide bu
lunabilir ve bu da istenmeyen bir durumdur. Böyle bir savda göz ardı 
edilen nokta, savsaklanan çevre koruma- çabalarının getireceği eko
nomik ve toplumsal maliyetlerin, çevre koruma politikalarının uygu

83 Frey, op. cit., s. 60.
84 Mine Kışlalıoğlu, Fikret Bcrkes, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, 2.Basım, 

İstanbul, Remzi Kitabevi, 1994, s. 316.
85 Ibid., s. 316.
86 A. Erinç Yeldan. "Çevre Ekonomisinin Uluslararası Platformda Uygula

malarının Türkiye Açısından önemi," İşletme ve Finans, Sayı: 94-95 
(Ocak-Şubat 1994), s. 46.
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lanmasıyla katlanılmak zorunda olan ekonomik maliyetlerden her 
zaman daha çok olacağıdır.87

Niteliksel büyüme kavramı ile çok yakından ilgili bir başka 
kavram da sürdürülebilir gelişm e kavramıdır. Kimi yazarlar sürdü
rülebilir gelişme yerine sürdürülebilir büyüme ifadesini de kullan
makta ve en yalın anlatımla, "kişi başına gelecek dönem lerde de 
azalmayan tüketim potansiyeli -ya da refah düzeyi-"88 biçimindeki 
bir tanımı benimsemektedirler. Brundtland Raporu'ndaki tanım da 
buna koşut olarak, am a bu kez sürdürülebilir gelişme (sustainable 
development/nachhaltige Entwicklung) kavramı yeğlenerek, yeryü
zünde artan insan sayısı ile var olan kaynaklar arasındaki dengenin 
kurulması olarak yapılm ıştır .89

Sanayi, ekonom ik değişmenin ve gelişmenin, teknolojik ilerle
menin temel aracıdır ve bu nedenle toplum ve çevre üzerinde doğru
dan etkileri vardır. Öyle bir sanayileşme modeli bulunmalıdır ki, bir 
yandan ekonom ik büyüme ve gelişme sağlansın, öte yandan çevre ve 
toplum üzerindeki olumsuz etkileri eıı aza indirilsin ya da hiç olmasın. 
"Ekolojik Sanayi Devrimi"90 (Öko-industrielle Revolution) olarak 
tanımlanan bu model, ekonomi politikalarında gerçekten bir devrim 
niteliği taşımaktadır. Öyle görünüyor ki, bu devrim bazı ülkelerde 
çoktan başlamış bulunuyor. Örneğin, Federal Almanya'da, reklam
ların %50'si çevreyle ilişkilendiri lmiştir. Yine, Federal A lmanya ve 
Japonya'da, enerji ve ham madde kullanımı azaltılmış, yeniden kul
lanım olanakları artırılmış ve teknoloji kullanımında risklerin azal
tılmasına özen gösterilmiştir.

87 Otto Hüter, W. Sclıncidcr und B. Schütt (Hrsg.), Umweltschutz für uns: 
Das Handbuch zur ökologischen Erneuerung, köln, Bund Verlag, 1988, 
s. 199.

88 Çelik Aruoba, "Çevre Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi," Ruşen Keleş 
(ed.), İnsan Çevre Toplum, Ankara, İmge Kitabevi Yayını, 1992, s. 137- 
140.

89 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, op. cit., s. 34.
90 Maurice F. Strong, "Themen far den Umweltgipfel 1992-die globale He

rausforderung," Europa Archiv, Folge 9/1992, s. 233-234.
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Büyüme (growth/W achstum) dc, gelişme (development/ 
Entwicklung) de, G S M H ’daki, dolayısıyla üretim ve tüketim düze
yindeki artışı91 ifade etmekle birlikte, birincisi daha çok gelişmiş 
ülkeler için, İkincisi ise, gelişmekte olan ülkeler için kullanılmakla
dır. Öte yandan, gelişmenin ekonom ik ve aynı zamanda, toplumsal 
öğeleri birlikte içerdiği için ekonom ik büyümeyi de kapsadığını söy
lemek yanlış olmaz.

Büyüme ve gelişme kavramlarını birbirinden ayırt ederek, 
farklı anlamlarda kullanılması gerektiğinden söz ed e n le rd e  vardır.92 
Buna göre büyüme (growth/W achstum), kaynakları tüketen maddi bir 
artışı anlatırken, gelişme (development/Entwicklung) daha çok var 
olan durumun iyileştirilmesi,  büyütülmesi, genişletilmesi ve m ü
kemmelleştir ilmesi anlamına gelmektedir .  Bir başka deyişle, bir şey 
büyüyorsa, nitelik olarak daha iyi o luyor demektir.  Büyümenin nite
liksel olmasının ya da gelişmenin aynı zamanda niceliksel özellik 
gösteriyor olmasının bu ayırımı etkilemeyeceği savunulmaktadır. 
Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, bugün G SM H hesaplamalarında 
büyüme ve gelişme kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.

1.2. O rtak M allar ve Bu M allar Ü zerindeki M ülkiyet 
Sorunu

Bundan önceki başlık altında, çevre sorunlarını yaratan et
menler arasında sistem de sayılmıştı. Ekonomik sistemin ve buna 
bağlı olarak toplumsal sis temle mülkiyet düzeninin çevre tahribine 
nasıl yol açtıkları Marksist düşünce ve liberallerin savları çerçeve
sinde tarşılabilir .93

91 Walter A. Jöhr, "Instrumente der Wachstumsbegrenzung und der Wach- 
stuinsumlenkung," Jörg Wolff (Hrsg.), Wirschaftspolitik in der Um
weltkrise, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1974, s. 9.

92 Robert Goodland et. al., Nach dem Brundtland-Bericht: Umweltvert- 
raegliche wirtschaftliche Entwicklung, Bonn, Rheinischer Landwirts
chafts-Verlag, 1992, s. 11.; Hans H. Lembke, op. cit., s. 11-12.

93 Frey, op. cit., s. 40-41.
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Marksist düşünceye göre, üretim araçlarının özel mülkiyete 
konu olması, toplumsal ve ekonom ik eşitsizliklerin sürdürülmesinde 
en etkili yoldur. 1989 yılına gelene dek, bu düşünsel temele dayanan 
sosyalist model, çevre sorunlarının da kapitalist toplumdaki özel 
mülkiyet-özel çıkar egemenliğinden kaynaklandığını ve bu nedenle 
çevre tahribinin ve kirlenmesinin de kapitalist toplumların bir hasta
lığı olduğunu savundular. Sonuçta, eğer üretim araçları üzerindeki 
mülkiyet kaldırılabilirse, ortak çıkarlar özel çıkarların yerini alacak
tır denilmektedir. Çevre sorunları bağlamında ise, tıpkı üretim araç
larında olduğu gibi çevrenin kullanımında da toplumsal çıkarlar bi
reysel kâr güdüsünün önüne geçirilmelidir; çünkü kapitalist sistemde 
çevre de bireylerin aşırı ve kötü kullanımları konu olmaktadır.

Piyasa ekonomisinin savunucularına göre ise, sorun, mülkiyetin 
bireylerde ya da kamuda olması değil, bugün çevre mallarında var 
olmayan uygulanabilir bir mülkiyet düzeninin getirilmesi ve aynı za
manda bu mallarda bir piyasa oluşmasının sağlanmasıdır. Bir piya
sanın ancak özel mülkiyetin var olduğu bir sistemde gerçekleşeceği 
savunulmaktadır. Böylece, çevre malları piyasa mekanizması içinde 
belirli fiyatlarla sunulacak, daha önce bedava olarak kullanılan ve 
tüketilen, bu nedenle de istismara konu olan bu mallardan ancak fiyatı 
ödenerek yararlanmak mümkün olacaktır.

Hava, su ve toprak gibi çevre malları, ekonomistler tarafından 
fiyatsız, tekrar geri getirilcmeme özelliklerine sahip kıt mallar olarak 
nitelendirilmektedir. Örneğin toprak, miktarının sınırlı olması nede
niyle kıt bir mal olarak kabul edilmektedir. Yararlanılabilir toprağın 
bu nedenle yüksek fiyatlara sahip olduğu belirtilmektedir. Ortak 
mallar olarak da adlandırılan çevre mallarının değişim değerine de
ğil, kullanım değerine sahip oldukları savunulmaktadır.94 Ama artık, 
çevre malları üzerindeki kullanım değerine serbestçe sahip o lunama
yacağı, bunun için bir fiyat ödenmesi gerektiği düşüncesi kabul gör-

94 R.D. Brunowsky, L.Wicke, Der Öko-Plan: Durch Umweltschutz zum 
neuen Wirtschaftswunder, 2. Auflage, München, R.Piper GmbH und 
Co.K.G., 1984, s. 43.
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inektedir. Nasıl ki, anamal ve emek için iicrct ve faiz ödeniyorsa ge
lecekte çevrenin de bir üretim faktörü olarak bedelinin ödeneceği 
tahmin edilebilir.95

Çevre mallarının kıt mallar o lm a özelliklerinin yanı sıra ka
musal mal olma özellikleri de, kullanımları açısından önem taşı
maktadır. Örneğin, hiç kimse kamu mallan  olarak çevre mallarının 
kullanımından vazgeçemez. Öte yandan bu mallardan yararlanırken 
diğer tüketicilerin de, kendileri gibi bedel ödemelerini beklerler. 
Çevre mallarından, ortak mal olarak bedelsiz yararlanma anlayışı 
sonucunda çevre tahrip edilmiş, maliyet ise. kamunun üzerinde kal
mıştır. Oysa, çevre kirliliğine neden olanlar, kirlilikten kaçınma ve 
bu malları yeniden üretme maliyetlerini ödem ek zorunda olmalıdır
lar.

Çevre mallarının bir diğer özelliği de, tüketilirken herhangi bir 
ödeme yapılmaksızın diğer insanlar üzerinde yan etkilerde bulunma
larıdır. "Dışsallık" olarak nitelenen bu etkiler olumlu ya da olumsuz 
olabilirler. "Bir ekonomik birimin etkinliklerinin, başka birimleri 
(kişi ya da kurum lan) etkilediği ve bu etkinin piyasa ekonomisi 
yöntemleriyle giderilemediği dış e tki"96 biçiminde tanımlanan dış- 
sallıklardan negatif  olanları çevre sorunlarım yaratmaktadır. Sanayi 
atıkları, tarım ilaçlan ya da kimyasal gübrelerin insanlar ve diğer 
canlılar üzerindeki olumsuz etkileri hep negatif dışsallıklara örnek
tir.97 Bir kentin temiz havası o kent için bir anlamda ortak maldır; 
gerek motorlu taşıt kullanımı, gerek sanayi tesislerinin eylemleri,  
gerekse ısınma amaçlı sıvı ve katı yakıt kullanımı sonucunda bu hava 
kirlenmektedir. Negatif  etki ise, hem tek tek bireylere, hem de bir 
bütün olarak kamuya yöneliktir.

95 Hüter, Schneider und Sclıütt, op. cit., s. 93.
96 Fellini Yavuz vc Ruşen Keleş, Çevre Sorunları, Genişletilmiş Yeni 

Baskı, Ankara. A.Ü. SBF Yayını, 1983, s. 212.
97 Dieter Cansier, "Umweltökonomie 1: Theorien und Methoden," Franz Jo

seph Dreyhaupt. Joseph Peine. Gerd W. Wittkacmper (Hrsg.), Uniwelt- 
hanthvörterbuch, Berlin. Walhalla und Praetoria Verlag. 1992, s. 64.
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Mülkiyet, niteliği nedeniyle hem ekonomik, hem siyasal ve hem 
de sosyolojik bir kavramdır. Mülkiyet, sahip olma hakkı ile tanımla
narak toplumların hukuk sistemleri tarafından sınırlamalara konu ol
m uş tu r .98 Bu sınırlamalar, bir hakkın kullanılırken yükümlülükleri 
de beraberinde getirdiği düşüncesinden doğar. Toplumsal devlet an
layışının da baskısıyla, kutsal sayılan mülkiyet hakkının da bir sınırı 
olması gerektiği, toplum yararına aykırı kullanılamayacağı artık ge
nel kabul görmektedir.

Ortak mallar olarak da adlandırılan çevre mallarının mülkiyet 
hakkı ile ilişkisi iki noktada kurulabilir: Birincisi, var olan mülkiyet 
haklarına ve diğer bireysel özgürlüklere dayanılarak bu mallara zarar 
verilmesinin önlenip önlenemeyeceği konusudur. İkincisi ise, piyasa 
mekanizması içinde, çevre malları üzerinde mülkiyet hakkının kuru
lup kurulamayacağı ve kurulmasının doğru olup olmadığıdır.

Çevre koruma çabalarını gerçekleştirebilmek için her şeyden 
önce demokratik sosyal hukuk devletine gereksinim olduğu tartış
m a s ız d ı r . "  Bireylerin kendi çıkarları için ortak değerlere zarar ver
melerinin önlenmesi am acıyla getirilecek sınırlamalar açısından 
devletin anayasadaki demokratik, sosyal ve hukuk devleti olma nite
likleri ve bu nedenle kendisine yüklenen sorumluluklar büyük önem 
ta ş ım a k tad ır .100 Örneğin Türk Anayasası 'nda okluğu gibi "Çevre 
Hakkı" biçiminde ayrı bir m adde olarak düzenlenmem iş olmakla 
beraber, çevreyi korum aya ve iyileştirmeye yönelik ilkeler. Federal 
A lmanya Anayasası 'nda, temel haklar bölümünde, değişik m adde
lerde vurgulanmıştır. Federal A lm anya Anayasası 'nın 1.maddesinin
1. fıkrası insan -onurunun dokunulmazlığını,  2. maddenin 2. fıkrası 
yaşam hakkını ve vücut bütünlüğünü koruma haklarını, 20. m adde

98 J.H. Dales, Çevre Sorunlarının Hukuki ve Ekonomik Temelleri, çev. 
İ. Orhan Türköz, [basım yeri yok], Mobil Yayını, [tarih yok], s. 59.

99 F.r\vin Stein, "Recht des Natur-und Umweltschutzes," Gerhard Olschowy 
(Hrsg.), Natur-und Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland, 
Hamburg, Paul Parey Verlag, 1978, s. 881.

100 Werner Maihofer, "Umweltpolitik in der Industriegesellschaft," Anatoly 
F. Pavlenko, Horst Sund (Hrsg.), Umwelt in Europa, Konstanz. Univer- 
sitaetsverlag Konstanz, 1991, s. 14-15.
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nin 1. fıkrası ise sosyal devlet ilkesini düzenlemektedir. Federal A l
manya Anayasası'nın değerler s ıradüzeninde insan onurunu korumak 
ve sağlamak en üstte yer alır. Devlet hiçbir önlemle ya da yasayla 
bireyi, toplum da insanlık onuruna yakışm ayacak  duruma düşüremez 
denmektedir. Devletin bu yükümlülüklerine karşılık 14. maddenin 2. 
f ıkrası,  mülkiyet hakkının kamu yararına aykırı kullanılamayacağını 
belirterek, Batı Avrupa'nın en gelişmiş kapitalist ülkelerinden birisi 
olan Federal Almanya'da, temel hakların en kutsalı olarak bilinen 
mülkiyet hakkını sınırlamış o lmaktadır.  20. maddenin 1. fıkrasında 
ise, devlet,  çoğulcu sanayi toplumunda, bütünleştirici bir etmen ola
rak toplumun teknik, ekonomik, kültürel ve hatta estetik çevre konu
larında artan isteklerine yanıt vermek görevi ile yükümlendirilmiştir. 
Bu yükümlülük, sosyal devlet o lm a koşununun bir sonucu olarak 
görülmektedir.

Anayasalarla güvence altına alınan özgürlüklerin kullanımı 
ekolojik açıdan olumsuzluk yaratıyorsa ne olacak? Bireysel özgür
lüklerden birçoğunun birlikte kullanılması ne yazık ki, doğal yaşam 
temellerinin zarar görmesine neden o labilmektedir.101 Bunun belki 
de asıl nedeni, tek tek bireylerin sayısız gereksinimlerinin ekolojik 
bakış açısından yeterince değerlendirilmemesidir.  Yaklaşık 2000 yıl 
önce çarşıya giden Sokratcs, kent pazarında gereksinimi olmayan ne 
kadar çok şeyin satıldığını hayretle ifade e d e r .102 Öte yandan, çevre 
sorunlarının gün geçtikçe artan baskısı,  bireysel hak ve özgürlüklerin 
kullanımına sınırlamalar getirme düşüncesini ciddi olarak gündeme 
getirmiştir. Örneğin, hangi arabanın ne kadar hızla kullanılabileceği 
artık yalnızca bireysel ya da özel bir tercih değildir .103 Aslında, 
başlangıçta güvenlik am acıyla konulan Iıız sınırlaması, bugün enerji 
tasarrufu sağlamak am acıyla daha d a  önem kazanmıştır. Yine bugün, 
sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde, hava kirliliğini önlemek için 
katalizatörlii ve daha az enerji harcayan otomobil üretilerek, kullanı

101 C.Gramm, "Pracvention durch staatliche Information," Zeitschrift für 
Rechtspolitik, Heft 5 (1990), s. 185-186.

102 Wohlckc, Umweltzerstorung..., op. cit., s. 58.
103 Brown, op. cit., s. 237.
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mı özcndiıilmektedir. Zaman zaman da yalnızca özendirmekle kal
mayıp, kesin yasal ölçüler getirilerek zorlama da gündeme gelmekte
dir, Burada sorun o halde, bireysel hak ve özgürlüklere getirilecek 
sınırlamalar gönüllü mü, yoksa yaptırım ve zorlamalarla mı gerçek- 
leştirilmelidir? Bu da felsefî ve siyasal bir ikileme neden olacak
t ı r .104 Ancak ekolojik gereklerin ve önceliklerin, bireysel hak ve öz
gürlüklerin önüne geçmesini "ekolojik diktatörlük"105 olarak nite
lendiren ve reddedilmesi gerektiğini savunanlar da vardır. Ulusal dü
zeyde tartışılan bu sorunlar, uluslararası düzeye de rahatlıkla taşı
nabilir. Tartışma elbette ki bu kez, bireysel hak ve özgürlüklerin ye
rine ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde yapılacaktır.

Mülkiyet hakkı ile, bu hakka konu olan şeyi belirli biçimlerde 
kullanma yükümlülüğüne sahip olunmaktadır. Bu açıdan bazı eko
nomistler, ortak mal olarak kabul edilen çevre mallarında mülkiyet 
haklarının olmasını, böylece bu malların p iyasada satışının mümkün 
bulunmasını, tüketiminden hariç tutulamama özelliği de eklenince, bu 
olumsuzluğu piyasa bozukluğu biçiminde açıklamaktadırlar.106 Yal
nız burada en önemli nokta, mülkiyet hakları ile özel mülkiyetin aynı 
anlamda kullanılıp kullanılmadığıdır. Ortak mallarda mülkiyet hak
larından söz edildiğinde, mutlak olarak son zamanlarda tamamen 
ideolojik bir kavram durumuna gelen özel mülkiyet anlatılmak isten
m eyebilir.107 Parklar, yollar nasıl ki, ortak olarak kullanılan kamu 
malları ise, hava, su ve toprak gibi çevre malları da, kamu adına 
devletin kullanımında olmalıdır. Çünkü kıt olmaları,  yeniden üre
timlerinin çok zor, hatta olanaksız olması,  su ve havada olduğu gibi 
hareketli ve sürekli yer değiştir iyor olmaları, mülkiyet hakkının 
sağladığı serbestiler -hukukî birtakım sınırlara ve sorumluluklara 
karşın- çevre mallarında özel mülkiyetin tehlikelerine işaret etm ek
tedir. Ancak, bunun tersini gösteren örnekler de az değild ir .108 Ör-

104 Ihid., s. 235.
105 von NVcizsaeckcr, Ioc. cit., s. 263.
106 R. Lecomber. İktisadi Büyüme ve Çevre Sorunları, çev. Hülya Şaııer, 

İstanbul, Akbank Kültür Yayınları, 1983, s. 18.
107 Dales, op. cit., s. 61.
108 Kennedy, op. cit., s. 133.
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ncğin Brezilya'daki yağm ur ormanları yalnızca yasadışı biçimde, 
küçük çiftçiler ya da büyük işletmeler tarafından yok edilmiyor. Gü
ney Amerika ile birlikte tiim dünyanın  nefes alması için büyük önem 
taşıyan Amazon Bölgesi'ndeki ormanların çok daha büyük bir bölü
münün. hububat ekim alanı olarak açılması amacıyla yok edilmesi 
yasal olarak devlet tarafından desteklenmektedir. Aynı biçimde, En
donezya Hükümeti, 170 milyon Endonezya yurttaşının da ABD 
yurttaşları gibi yaşamayı hak ettiğini, bu nedenle ekonom ik üretimi 
artırmak için ülke ormanlarının %20'sinin kahve, pirinç ve diğer sa
nayi bitkileri ekimi için kullanılacağını açıkça belirtmektedir. G ö
rüldüğü gibi, devletin yetkisi ve denetiminde olan ortak mallar örgütlü 
biçimde, çok daha fazla zarar görmektedir. Mülkiyetin ekonomik, 
hukukî ve sosyolojik boyutları da bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. 
Çevre mallarının özel mülkiyete konu olmaları sakıncalı görülmek
tedir ama, ortak mülkiyette olmaları nedeniyle de savsaklamaya ya da 
aşırı kullanıma konu olabilme olasılıkları da vardır. Mülkiyet hak
kının ekonom ik yönü, mülkiyetle ilgili alım-satım, kiraya verme, kı
saca kullanma konuları olduğuna göre, önemli olan ortak kullanım
daki çevre mallarının kullanımına ilişkin hukukî düzenlemelerin et
kili bir biçimde yapılması ve elbette toplumun da, bu malları koru
yacak, geliştirecek bilince ve yap ıya sahip olmalarıdır.

2. K üresel Ç evre M allarının  K ullanım ı ve P aylaşım ı

Ekonomistler, kamu malından söz edebilmek için her şeyden 
önce, belirli bir topluluk olması gerektiğini savunurlar.109 Örneğin, 
bir deniz feneri, ışığından yararlanabilecek ölçüde kendisine yakla
şan gem iler açısından kamusal maldır, denm ekted ir .110 Dünya de
nizlerindeki balık varlığı, okyanuslar, biyolojik çeşitlilik ve atmosfer 
ile bunlara bağlı iklim, devletler topluluğuna yönelik olması nede-

109 Lecomber, op. cit., s. 18.
110 P. A. Victor, İktisadi Açıdan Çevre Kirlenmesi, çev. Ömer Faruk Batı- 

rel, İstanbul, Akbank Kültür Yayınları, 1978, s. 78.
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niylc küresel düzeydeki en önemli kamusal mallardır. Bu malların 
belirleyici özelliği, birden çok devlet tarafından kullanılmaları ve bu 
mallara verilen zararı .11 küresel tehlikeler yaratması, tüm insanlığı 
tehdit etmesidir. Bir başka deyişle , küresel çevre mallarını kulla
nanların tümü zarar veren de dahil olmak üzere, zarardan olumsuz 
etkilenmektedir. Bu anlamda zararın ve maliyetin bölünemeyeceği 
açıktır.

Zengin olarak nitelendirilen sanayileşmiş ülkelerin bugün sahip 
oldukları ekonom ik büyüm e düzeyi ve azgelişmiş ülkelerin gelişme 
çabaları,  küresel çevrenin yükünü sürekli artırmış ve artırmaktadır. 
İnsanlığın daha uzun süre yaşaması ile ekonom ik gelişmeye bağlı 
olan üretim ve tüketim yapısının çevre dostu bir biçimde değiştiril
mesi arasındaki giderilemez gibi görünen karşıtlık, Kuzcy-Güney 
arasında gerçekleştirilecek uluslararası işbirliği ile aşılabilecektir.

Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşm iş ülkelerin, sanayileşme 
sürecinde yaptıkları,  çevreye zarar verecek hataları yapmaktan kaçı
nabilir, sahip oldukları,  bitki vc hayvanlarıyla bir bütün olan doğal 
güzelliklerini, hava ve suyun temizliğini koruyabilirler. Sahip olduk
ları çevre mallarını korumak ve hatta yeniden üretmek yoluyla bu 
ülkeler, diğer ülkeler karşısında görece üstünlüğe sahip olurlar ve 
ekonomik gelişmelerini de gerçekleştircbilirler. Örneğin bazı ülke
ler, güzel manzara, teiniz hava, temiz su ve hoş bir iklim gibi çevre 
mallarını sunarak, kitle turizmi sayesinde gelir elde etmektedirler. 
Doğa, bu durumda bir bütün olarak yerel çevre malı olarak kabul 
edilmektedir.111

Söz konusu yerel çevre mallarının kullanılması konusunda as
lında, bir çelişki de göze çarpmaktadır .  Uluslararası işbölümünde 
üstünlük yaratması ve gelir sağlayıcı olmaları nedeniyle korunmaya 
çalışılan bu çevre malları, bir yandan da, yine bu özellikleri nede
niyle hızla tüketilmekte vc bozulmaktadırlar. Burada yapılması ge
reken, devlet tarafından temel hukukî düzenlemelere gidilerek, eko
nomik amaçlarla çevrenin kötüye kullanılmasının önlenmesidir.

111 Frcy, op. cit., s. 84.
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Yerel çevre mallarının görece bir  bölge ya da ülke ile sınıflan
dırılmalarına karşılık -en azından mülkiyeti-  küresel çevre malları, 
belirli bir devletler grubuna ya da devlete ait değildir. Hava ve özel
likle havadaki oksijen, hiçbir ülkenin tüketiminden vazgeçemeyeceği 
küresel çevre mallarındandır. Bu tür çevre mallarında mülkiyet hakkı 
eksik olduğu için, tüketicilerle bir anlamda üreticiler arasında sorun 
çıkmaktadır. ABD, kendi ürettiğinden çok daha fazla oksijen tüket
mektedir; buna karşılık da, sürekli oksijen üreticisi durumunda kabul 
edilebilecek Brezilya'ya, adeta ithal ettiği oksijen için bedel ödem e
mektedir.11“ Böyle orantısız bir ilişki içinde Brezilya'nın sahip ol
duğu yağmur ormanlarının özenle korumasını beklemek gerçekçi ol
maz. Yine küresel çevre mallarını kullananların hemen hepsi, bu 
malların zarar görmesine az ya da çok  bir katkıda bulundukları halde, 
koruma ve iyileştirme çabaları için diğer katılımcıların aldığı ön 
lemlerden yararlanırken kendilerine düşen payı ödemekten kaçınma 
eğilimi içindedirler.

Bu gerekçelerle, küresel çevre malları üzerinde uluslararası bir 
uzlaşma sağlanarak mülkiyet hakları oluşturulması gerektiği savu
nulm aktadır.1 13 Sava göre, oksijen örneğinde olduğu gibi, üretilen 
oksijende mülkiyet hakkı oluşturulabilirse, bu Brezilya için bir 
özendirme olacak, Amazon ormanları da korunacak, hatta genişleti
lecek, böylece oksijen sunumu da artırılacaktır. Karşılığını ödeyen 
diğer kullanıcılar da, bu çevre malını daha tasarrufa yönelik bir bi
çimde kullanmak zorunda kalacaklardır.

Görüldüğü gibi, özellikle Üçüncü Dünya ülkeleri için sahip ol
dukları yerel ya da ortak oldukları bölgesel ve küresel çevre mallarını 
korum ak ve üretmek yaşamsal önem  taşımaktadır. Sanayileşmiş 
ülkeler, çevreye zarar veren ürün ve üretim süreçlerinin yerine "çevre 
dostu" olanları koyacak teknoloji ve akçal kaynağa sahiptirler. Küre
sel çevre mallarını koruma çabaları çerçevesindeki uluslararası iş
bölümünde sanayileşmiş ülkelere düşen görev, hem kendileri için,

112 Ibid., s. 84.
113 Ibid., s. 85.
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— ....... wu,..u ¿.aıaı vcıcıı ue uam ı oımak üzere, zarardan olumsuz
etkilenmektedir. Bu anlamda zararın ve maliyetin bölünemeyeceği 
açıktır.

hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından istemde bulunulan sanayi 
ürünlerini, çevreye daha az zarar vererek ya da vermeden üretmeye 
çalışmaktır. Gelişmekte olan ülkelerin yapm ası gereken ise, doğal 
kaynaklarını titizlikle korumaktır. Başta petrol olmak üzere, yenile
nemez olarak tanımlanan doğal kaynakların kullanımını dünya istemi 
mi, yoksa ulusal çıkarlar mı belirlemelidir sorusu henüz yanıtlana
bilmiş değildir. Çoğu kıt, yeniden üretilmeleri çok zor ya da olanak
sız olan yenilenemez kaynakların kullanımı ve paylaşma toplumsal 
gruplar ve devletler arasında sürekli gerginlikler yaratmakta, zaman 
zaman savaşlara bile neden olabilmektedir.

Küresel çevre mallarının korunmasında, uluslararası işbölümü 
nedeniyle ortaya çıkan bir sorun da, gelişmekte olan ülkelerin sana
yileşmiş ülkelere teknolojik bağımlılıklarıdır.  Gelişmekle olan ül
keler bugüne kadar hammadde üstünlüklerini,  teknoloji transferi ko
nusunda yeterince değerlendirememişler, en ileri teknolojiler, belirli 
sanayileşmiş ülkelerin elinde kalmıştır. Özellikle Japonya, ulusla
rarası teknoloji piyasasına yeni bir  boyut getirerek, teknolojileri ölçek 
olarak küçültmekte ve daha em ek yoğun duruma getirerek, işgücü 
fazlası olan yoksul ülkelere ihraç etmektedir .114 Çevre dostu tekno
lojilerde de bu bağımlılık açıkça görülmektedir. Bu biçimde bakıl
dığında, ortaya karamsar bir tablo çıkıyor: O halde, gelişmekle olan 
ülkeler sanayileşmiş ülkeler için hep birer ham madde kaynağı ola
caklar, teknoloji ve sanayi ürünleri için ise, gelişmiş ülkelere bağımlı 
kalacaklardır.

3. U luslararası Ekolojik  K apitalizm  ya da Çevre 
Em peryalizm i

Çağımızda, bugüne dek üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı 
ya da bir tabu gibi kimsenin üzerinde konuşmaya cesaret edemediği 
temel ideolojiler, düşünce sistemleri artık tartışılır olmak şöyle

114 Brown, op. cit., s. 190.
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dursun, yeni anlamlar kazanmaya başladı. Özellikle İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra keskin çizgilerle birbirinden ayrılan ve 1980'lere 
kadar varlığını sürdüren Doğu-Batı ayrımı, yerini neredeyse bir 
benzerliğe terk etmiştir.

21. yüzyıla artık ne kapitalizm, o eski sınır tanımayan, her şeyi 
yıkan bir kapitalizm; ne de sosyalizm, içine kapanık, özel mülkiyete 
şiddetle karşı çıkan, kendi dışındaki ekonom ik  sistemleri lanetleyen 
bir sosyalizmdir. Her iki düşünce sistemindeki bu tür bir içerik deği
şimi belki de varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekliydi. Çünkü, 
dünyadaki ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeler bu değişimi 
zorunlu  kılmıştı.

Özellikle 1980'li yıllardan başlayarak tüm dünya kamuoyunda 
ilk sıraya oturan, insan yaşamının ve geleceğinin tehlikede olduğu 
kaygısı ve buna bağlı olarak gelişen çevre duyarlılığı da, sözünü et
tiğimiz iki temel düşünce sistemini derinden etkilemiş, söylemlerin
de Ve uygulamalarında çevreye ilişkin önceliklere yer vermelerine 
neden olmuştur. G eıck  kapitalizm, gerekse sosyalizm, kendilerini 
tercih etmelerini bekledikleri insanların daha uzun yaşamalarını 
sağlamak için birtakım ödünler vermeye hazır görünmektedirler. Bu 
konuda birleştikleri temel noktalar, ekolojik dengenin korunması, 
çevre değerlerine gereken önemin verilmesi, doğal kaynakların dik
katli kullanılmasıdır.

Burada, daha çok, yeryüzündeki pek çok ülkede uygulanan, 
uluslararasındaki ekonom ik ilişkilerde de ağırlık taşıyan ve çevre 
sorunlarının en önemli kaynağı olduğu biçimindeki suçlamalarla 
karşı karşıya kalan kapitalizmin alm aya çalıştığı yeni görünüm 
üzerinde durulacaktır. Ancak, önemli bir nokta göz ardı edilmemeli
dir. Kapitalist modele tüm ülkeler için genelleme yaparak değerlen
dirmek yanıltıcı olur. Kapitalist gönenç top lundan  Kuzey ülkelerinde 
düzenli, Güney ülkelerinde ise düzensiz ve kaos içinde bir görüntü 
sergilemektedir.115

115 Altvatcr, op. cit., s. 20.
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Kapitalizmin temel özelliklerinden birisi, daha önce de belirtil
diği gibi, ekonom ik büyümedir. Bu büyüme, çağımızda artık yalnızca 
üretim artışını,  ya da gelir  artışını ifade etmemektedir.  Gelişen ka
pitalist üretim politikası,  üretimde ortaya çıkan maddi yapı değişik
liği aracılığıyla, beraberinde eskiden olduğundan daha ciddi boyut
larda ekolojik tehlikeler getirmektedir. Metal işleme işleminin kim
yasallaştırılması, artan oranda makineleşme, mikro elektronik ve 
kompütür teknikleri ve diğer yeni süper teknolojiler, birçok alanda 
çevre için tehlike çanları ça lmasına neden olm aktad ır .116

Piyasa ekonomisi ve planlı ekonomilerin dışında, son yıllarda 
toplumsal bilimler yazınında üzerinde çok  tartışılan "toplumsal pi
yasa ekonomisi"nin de, bir üçüncü yol olarak, çevre koruma çabaları 
ile kapitalizmi uzlaştırmada kullanılabileceğini savunanlar da var
d ı r .117 Buna göre, toplumsal piyasa ekonomisinin iki temel düşün
cesi, piyasa ekonomisinin çevre ile uyumlu duruma getirilmesini 
sağlayacaktır. Piyasa ekonomisi düzeni, gönenci sağlamakta, ancak 
bunu gerçekleştirirken içinde bulunduğu ekosistemle birlikte kendini 
de tehlikeye atmaktadır. M antığı gereği,  rekabet koşulları içinde, en 
az maliyetle en yüksek düzeyde üretimi hedeflemesi,  beraberinde 
doğanın ve çevrenin tahribini de getirmektedir. Tahrip edilmiş bir 
çevrede üretim artışı ve gereksinimlerin maddi anlamda giderilmesi 
ise hiçbir anlam taşımamaktadır. Bu nedenle, piyasa ekonomisi, re
kabet koşullarını koruyarak, kartel ve monopol oluşumunu engelle
yecek yasal düzenlemelerin ve etkin çevre koruma yasalarının yapıl
ması ile çevre politikalarında kullanılabilecektir. İkinci olarak, piyasa 
ekonomisinin doğal sonuçları olan pek çok toplumsal adaletsizlik,

116 U.Briefs, Ökologischer Kapitalismus? Oder Ökologische Reformpoli
tik?," Blaetter für Deutsche und Internationale Politik, Heft 6 (Juni 
1988), s. 685.

117 L. Wicke, Ursachcneindaemmung auf volkswirtschaftlicher Ebene," U. E. 
Simonis (Hrsg.). Basiswissen Umweltpolitik: Ursachen, Wirkungen 
und Bckaempfung von Umweltproblemen, Berlin, edition sigma, 1990, 
s. 181-182.; G. Wittkacmper, Umweltschutz: Einführung in Umweltpo
litik und Umweltverwaltung unter Berücksichtigung des Umwelt
rechts, Berlin, Walhalla und Praetoria Verlag, 1992, s. 49-51.
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yine toplumsal piyasa ekonomisinin gerektirdiği doğrultuda alınacak 
önlemlerle giderilebilecektir; örneğin, gelir ve servet vergileri bu 
açıdan önerilmektedir.

İçeriği henüz tam anlamıyla doldurulamamakla birlikle "ekolo
jik  kapital izm "118 sözcüğü, kapitalizmi daha uzun süre yaşatabilmek 
için çağımızın buluşlarından biri o lm uştur  ve kapitalist ekonomi ile 
ekolojik düzeltimlerin uzlaştırılması olanağını gerçekleştirmek sa
yındadır. Ekoloji ile uzlaştırılabileceği düşünülen ekonomi politi
kalarının, toplumsal piyasa ekonomisini savunanların da belirttiği 
gibi, çalışanların büyük bölümüne ve toplumsal bakımdan güçsüz 
gruplara yönelik olması gerektiği bu bağlamda savunulmaktadır. 
Ekolojik kapitalizmin hem ekolojik, hem toplumsal, hem taban de
mokrasisine dayalı ve hem de her türlü yetkeciliktcn uzak olma gibi 
özellikler taşıyacağı da savlar a ras ındad ır .119

Bu savlara karşılık, kapitalizmin yönelti değiştirerek "çevre 
dostu kapitalizm" söylemiyle, gerçekleri çarpıttığı öne sürülmükte- 
d ir .120 Bu görüşe göre, var olan çevre koruma yöneltileri aslında, 
kapitalist üretim biçimini değiştirmeye yönelik değildirler, tam ter
sine üretim koşullarının çevre sorunları tarafından olumsuz etkilen
mesini önlemeyi hedeflemektedirler.

"Ekolojik Kapitalizm" sözcüğü keşfedilmeden önce de, kapita
lizmin türlü yollarla insanlara şirin görünerek ya da onları sistemin 
içine iyice alarak varlığını sürdürm eye çalıştığı,  yine sol kesimce 
uzun süre tartışılmıştı. 1968 ile birlikte sorgulanm aya başlayan tü
ketim toplumunun değerlerinin değişmesi gerektiği; yoksa var olan 
sistemin kendini sürekli olarak yenileyeceği, böylece hiçbir şeyi de
ğiştirmenin mümkün olamayacağı başta Herbert Marcuse, Rudolf

118 Briefs, op. cit., s. 685.
119 Ibid., s. 685.
120 V. Ronge, "Die Umwelt im kapitalistischen System," Manfred Glagöw 

(Hrsg.), Umweltgefaehrdung und Gesellschaftssystem, München, R. 
Piper und Co. Verlag, 1972, s. 113-114.
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Balıro gibi birçok yazar ve düşünce adamı tarafından ısrarla savu
nulm uştur.*2 *

Bu eleştiriler ve tartışmalarla kısa bir süre sonra, var olan sa
nayi toplum una karşı eylem ler ortaya çıkmıştır. Düşünsel temelden 
başlayarak gelişen ve tüm dünyayı saran karşı çıkışların bir uzantısı 
da 1970’li yıllarda, özellikle çevre korumaya ilişkin eylemleriyle 
kendini gösteren "Yurttaş inisiyatifleri" (Bürgcriniliativcn)dir. Farklı 
düşünce yapısına, farklı toplumsal katmanlara, mesleklere ve parti
lere mensup, her yaşta insanın b ir  araya gelerek, yaşadıkları çevrede 
bir şeyleri değiştirmek için ortak eylemde bulunduklar ı’22 ve Fede
ral A lmanya'da ortaya çıkan bu gruplar, yine sol kesimce şiddetle 
eleştirilmektedir. A lmanca 'da "yurttaş" ve "burjuva" anlamlarını 
karşılayan "Bürger" sözcüğü kanıl olarak gösterilerek bu grupların 
yurttaş inisiyatifleri değil,  tersine burjuva inisiyatifleri olduğu, eşit
siz, insanı ve emeği bir mal gibi gören var olan kapitalist sistemi 
sürdürmede ve sis temin değişmesini önlemede bir araç olarak kulla
nıldığı savunulmaktadır. Bu sava göre, yurttaş inisiyatifleri günü
müzün ekolojik kapitalizm anlayışının da önemli bir parçası olarak 
kabul edilmelidir. Ancak, dünyadaki son gelişmeler, kapitalist olarak 
nitelendirilen ekonom ik modelin ortadan kalkacağına ilişkin herhan
gi bir belirti taşımıyor. O halde, hâlâ sistemi değiştirme düşünce
sinde ısrar etmek, bu nedenle de  her türlü düzeltim çabalarını red
detmek, açıktır ki, yeryüzündeki yaşamın giderek kötüleşmesi ve 
hatta yok olması sonucuna katkıda bulunacaktır.

Öte yandan, Üçüncü D ünya Ülkeleri,  sanayileşmiş ülkelerin 
küresel çevre koruma çabalarını "çevre emperyalizmi"*23 olarak gö
rüyorlar. Çevre emperyalizmi, "koloniciliğin 21. yüzyıldaki yeşil bi

121 B. Maggee, Yeni Düşün Adamları, Yayına Hazırlayan: Mete Tunçay, İs
tanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1979, s. 75-99.; R. Balıro, Kızıldan Yeşile, 
Çev. Ali Tükel, İstanbul, Metis Yayınları 1990, passinı.; R. Bahro, Nasıl 
Sosyalizm? Hangi Yeşil? Ne İçin Sanayi?, derleyen: Taıııl Bora, İstanbul 
Ayrımı Yayınları, 1989, passim.

122 Necmi Zekâ, Alternatif Hareket, İstanbul, Metis Yayınları, 1985, s. 71.
123 Falkner, op. cit., s. 405.
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çimi" şeklinde tanımlanıyor. Kuzey-Güney ilişkisi çerçevesinde 
dengesiz kaynak paylaşımı ve uluslararası ekonom ik düzende buna 
koşut var olan adaletsizlikler, çevre emperyalizmi kavramına sıkıca 
sarılan Üçüncü Dünya ülkelerini adeta haklı çıkarmaktadır. Gerçek 
şudur ki. azgelişmiş ülkelerin hep yakındıkları gibi,  küresel çevre 
sorunlarının o luşm asında bugünkü sanayileşmiş Kuzey ülkelerinin 
payı çok büyüktür. Sanayileşmiş ülkeler, sanayileşme süreçlerinde, 
hem yerel, hem de küresel çevre mallarını bedava kullanarak ve do
ğayı sömürerek, bugünkü gönenç düzeylerine erişmişlerdir. Ama, 
birdenbire ekolojik taşıyabilirlik sınırlarına gelindiğinin ayırdına 
varmışlar, doğal yaşamın tehlikede o lduğunu görmüşlerdir.  Yine 
aynı gelişmiş ülkeler, sağladıkları teknolojik ilerleme sayesinde, 
kendi çevrelerine zarar vermeden gönençlerini artırmaya devam ede
bilmektedirler. Bu eşil olmayan koşullar içinde uluslararası çevre 
politikaları yine Kuzey ülkeleri tarafından yönlendirilmektedir. 
Üçüncü Dünya ülkelerinin 1970'li yıllardan beri, küresel çevre so
runlarının varlığını kabul etmeleri ve insanlığın ancak ortak bir ge
leceği olabileceğini onaylam alarına  karşın, karşı çıkış noktaları 
buradadır. Madem insanlık küresel b ir  tehdit altındadır, çevre kirlili
ğinin sınır tanımaması nedeniyle herkes tehlikededir, o halde çö
zümler de ortak üretilmelidir, demektedirler, uluslararası sistemde, 
bugüne kadar varolmuş ve hâlâ da süren ekonom ik ve siyasal eşit
sizliklerin, çevre koruma kaygılarıyla daha da keskinleşeceğinden 
kuşku duymaktadırlar.  Yaşanan bazı olaylar ne yazık ki. bıı kuşku
ları haklı çıkarabilmektedir. Zengin ülkelerin verdikleri borçları, borç 
alan ülkedeki çevre ve doğal kaynakları koruma çabaları karşılığında 
silme yoluna gitmeleri, bir anlamda borçlu ülkenin doğal kaynakları 
üzerinde bir ipotek yaratmaktadır. Azgelişmiş ülkeler de, gereksinim 
duydukları teknoloji ve bilgi transferini, sanayileşmiş ülkelere doğa 
koruma çabalarına karşılık şantaj aracı olarak kullanmaktadırlar.
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III. Ü ÇÜNCÜ D Ü N Y A ’D A K İ ÇEVRE SO RUN LA R IN IN  
U LU SL A R A R A SI D Ü Z E Y E  Y ANSIM ASI

1. U luslararası E konom ik , Siyasal ve E kolojik  Sistem ler  
A rasınd aki E tk ileşim  ve K arşılık lı B ağım lılık

1.1. U lu slararası E tk ileşim  ve K arşılık lı B ağım lılık

Son yıllarda ortaya çıkan ekonomik, teknolojik, siyasal ve top
lumsal gelişmeler 21. yüzyıla girerken var olan değer ve anlayışlar
da, türlü kavram ve tanımlarda hızlı bir değişim süreci yaratmıştır. 
Bu çerçevede, doğa ve insan ilişkilerinin giderek kötüleşmesi, yer
yüzünde yaşamın son bulabileceğine ilişkin kaygılar sonucu izlenen 
politikalar devletler arasında etkileşime neden olmuştur. Uluslarara
sı ekonom ik ve siyasal sistemlerin kararlılığının, dengeli bir ekosis- 
temin varlığına ve doğal kaynakların güvence altına alınmasına bağlı 
olduğu tartışmasız kabul edilmektedir.

Ekonomik, toplumsal ve siyasal çıkarlara dokunulan her yerde, 
ekolojik sorunlar gerilimi ve çatışmaları adeta ateşlemektedir. Ç ün
kü doğal kaynaklar değerlerini salt kendilerinden değil, tersine, içinde 
bulundukları toplumsal-ekonomik sistemdeki değerlerinden alır
la r .124 İşte bu yüzden çevre sorunları, ekonom ik ve toplumsal geliş
meden kaynaklanan sorunlarla yakından ilgilidir. Toplumsal ve eko
nomik sorunlarla birleşen ekolojik bunalım, siyasal huzursuzluklara 
neden olm aktadır.125 Habeşistan 'da hızla büyüyen nüfus, kırdaki 
ekonomik yetersizliğin sonucu olarak köylülerin yerlerinden kopma
ları, kuraklık ve erozyonun getirdiği açlıkla birleşince karşı devrim 
harekete geçmiş ve Kral Haile Selasiye devrilmiştir. Benzeri bir du 
rum 1975'de Afganistan Kralı Zahir'in ve dört yıl sonra İran Şahı

124 G. Baechler et al., Urmveltzerstörung: Krieg oder Kooperation, Müns- 
ter, agenda Vcrlag, 1993, s. 45.

125 U. Hoering, Zum Beispiel Umvveltzcrstörung, 1. Auflage, Göttiııgen, 
Lamuv Taschcnbuch, 1991, s. 11.
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Pehlevi'nin başına gelmiştir. El Salvador'daki içsavaşın asıl nedeni
nin de çevre iflası olduğunu söylemek abartma sayılmaz. Bu ülkede,
1981 yılında, toprakların %60'ı, nüfusun %2 gibi çok küçük bir bö
lümünün elinde bulunuyordu ve bu %60'lık topraklar, ülkenin verimli 
alanlarının %45'ine denk geliyordu.

Yine, ekolojik tahribat nedeniyle ülke içinde, bir bölgeden di
ğerine doğru gerçekleşen göçler, daha  önce hiç çatışmamış ya da 
çatışmaları barışçı yollarla çözmeyi isteyen etnik ya da  farklı kö 
kenli grupları karşı karşıya getirmektedir. Var olan toplumsal ve et
nik ayrım çizgisi,  genç devletlerde böylece keskinleşmekte ve ulus
laşmayı engellem ekted ir .126 Bu konuda da örnekler çoktur. Nijer
ya'm güney bölümünde, petrol üretimi nedeniyle ortaya çıkan çevre 
zararları,  son yıllarda yeni bir ayrılıkçı hareketin güçlenmesine neden 
olmuştur. Aynı tür olaylar Guatemala 'da, Filipinler'de ve Haiti 'de de 
vard ır .127

Ekonom ik ve toplumsal azgelişmişlik, nasıl çevre sorunlarını, 
niteliği farklı olmakla birlikte artırıyorsa, sanayileşme de çevre açı
sından riskleri yükseltmektedir. Bu noktada, devletler arasındaki 
ekonom ik ve toplumsal bağlantılar da  önem taşımaktadır. Günümüz 
toplumlarında hızlı bir ekonomik, siyasal, toplumsal ve psikolojik 
değişim süreci gözlenmektedir. Bu baş döndürücü değişim sürecin
de, bir yandan bilginin evrenselleşmesi, öte yandan uluslararası tica
retin genişlemesi ile insanların ve anamalın ülkeler ve kıtalararası 
devingenliği, toplumları birbirine bağımlı duruma getirirken, siyaset, 
ekonomi ve nihayet çevre sorunları aralarında uzlaşmaya ve artan 
oranda işbirliğine neden olmaktadır.

İşbirliğinin yanı sıra, uluslararası düzeydeki işbölümü de, 
ekonomik, siyasal ve ekolojik sistemler arasındaki etkileşimi ve ba
ğımlılığı yansıtmaktadır. Sanayi Devrimi ile birlikte, uluslararası 
işbölümü, bu Devrimi gerçekleştirm iş ülkelerle gerçekleştirem emiş

126 Baechler et al., op. cit., s. 53.
127 Ibid., s. 54.
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ülkeler arasında ortaya ç ık m ış t ı r .128 Birinci grup ülkelerin sanayi 
mallarının üreticisi vc ihracatçısı, ikinci grup ülkelerin de bu malların 
pazarı ve ham m adde ile gıda maddeleri sunucusu konumunda bulun
duğu ekonom ik temele dayanan işbölümünün, toplumsal yapılarda da 
farklılaşma yaratması kaç ın ı lm azd ı .129 Gelişmiş olarak tanımlanan 
ülkelerde sanayi anamalı siyasal iktidarı yönlendirirken, azgelişmiş 
olarak tanımlanan ülkelerde, en önemli üretim etmeni olan toprağın 
sahipliği ve ticaret anamalı siyasal gücü elinde bulundurur. 20. yüz
yılın başlarından itibaren, azgelişm iş ülkelerin belli ölçüde sanayi
leşme sürecine girmeleri, dünya nüfusunun hızla ve aşırı bir biçimde 
artma eğilimi, doğal kaynakların (yenilenebilir ve yenilenemez kay
nakların) tükeneceği konusunda ortaya çıkan ciddi kaygılar, ülkeler 
arasındaki işbölümünün koşullarını ve niteliğini belir lemeye başla
mıştır. Taraflara üstünlük sağlayacak güçler, artık ne yalnızca askerî, 
ne de yalnızca ekonomiktir. Bugüne kadar uluslararası sistemde, 
anamal ve teknolojiyi denetim altında bulunduran ülkelerde toplanan 
güce, ham madde ve özellikle enerji kıtlığının ortaya çıkmasıyla, bu 
kaynaklara sahip ülkeler ortak olmak istemektedirler.1’0

Uluslararası işbölümü nedeniyle , bazı azgelişmiş ülkeler, 
özellikle dış borçlarını ödeyebilm ek için doğal kaynaklarının söm ü
rülmesine izin vermektedirler. Örneğin, Brezilya Hükümeti, A B D ’den 
sanayi alanında yatırımcıları ülkesine çekmek için New York Times 
Gazetesi'nde, atıkların yok edilmesi konusunda hiçbir çevresel kısıt
lamaları olmadığını açıkça belirtmiştir. Yine, Endonezya, atık 
özümseme kapasitesinin yarattığı ekolojik üstünlüğün farkına vara
rak, Japon maden şirketlerini Japonya 'ya ham cevher yerine, işlen
miş cevher götürm ek için ikna e tm eye ça lışm aktad ır .131

Devletler arasında gerginliklere ve kimi zaman da çatışmalara 
neden olan çevre sorunları,  bir yandan sorunların karmaşık bir bi

128 H. Gülalp, Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, Ankara, Yurt 
Yayınları, 1983, s. 17.

129 Ibid., s. 17.
130 Brown, op. cit., s. 7.
131 Ibid., s. 195.
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çimde iç içe geçmiş olmasından, b ir  yandan da bu sorunların sınır 
tanımama özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, bir ülkede 
alman köklen ekonomik ya da siyasal kararlar ve belirlenen politika
lar yalnız o ülke insanlarını değil, yeryüzünün başka bölgelerinde ya 
da ülkelerinde yaşayanları da ilgilendirmektedir. İşte zaten bu ne
denle ulusal egem enlik  kavramı tart ış ılm aya başlanmış, uluslararası 
sistemdeki bu karşılıklı bağımlılık ve etkileşim gerçeği "devletler 
dünyası"ndan "dünya devleti" kurm a düşlerini yaratmıştır. Dünya 
devletine giden yolda birbirine almaşık iki seçenek söz konusu
du r .132 Birinci seçeneğe göre, bugüne kadar olduğu gibi Darwin'in 
"güçlünün hayatta kalması" biçimindeki ilkesi uygulamaya devam 
edilir ve var olan eşitsizlikler sürdürülür; İkincisine göre ise, ekono
mik ve ekolojik açıdan akılcı bir çözüm  yoluna doğru adım atılarak, 
ekonom ik açıdan yeryüzündeki zenginliklerin şu anda olduğundan 
daha dengeli dağılımı gerçekleştirilir  ve buna bağlı olarak da adil 
siyasal güç dengesi sağlanır.

1.2. Ç evre S ığ ın m acılığ ı

Uluslararası ekonomik, siyasal ve ekolojik etkileşim ve ba
ğımlılığa en iyi örnek belki de, çevre sorunlarından kaynaklanan kit
lesel göç ve sığınma hareketleridir .

Bugüne kadar pek çok insan savaşlar, etnik ayrılıklar, ekono
mik yetersizlikler, siyasal baskılar ve din ya da mezhep çatışmaları 
nedeniyle ülkelerini terk ederek başka ülkelere sığınmışlardır. C e
nevre'de 1951 yılında imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşm e’niıı133 belirlediği sığınmacı tanımının yanında "çevre sı
ğınmacıları" olarak adlandırılan yeni bir grup sığınmacı ise, çevre 
sorunlarının sınır tanımamasına ve uluslararası boyutlarına dikkat

132 Schaedlc, op. eit., s. 225.
133 Türkiye bu sözleşmeyi 29 Ağustos 1961 yılında onaylanmıştır. RG: 5 

Eylül 1961/10898.
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çeken bir olgu olarak 1980'li yıllarda ortaya ç ıkm ıştır .134 Ekim 
alanlarının bilinçsizce ve aşırı kullanım nedeniyle verimsizleşmesi, 
yeşil alanların tükenmesi, erozyon ve hızlı nüfus artışı ile birlikte 
bozulan nüfus-besin dengesi ekolojik nedenli sığınmaları gündeme 
getirmiştir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 1985 yılında ha
zırladığı bir raporda, çevre ve sığ ınma ilişkisi çerçevesinde bir tanım 
yapmıştır. Bu tanıma göre çevre sığınmacıları:

"...doğal ya da insan kaynaklı eylemler nedeniyle ortaya çıkan 
çevre zararları yüzünden varlıkları tehlikeye düştüğü ya da  yaşam 
kaliteleri ağır bir biçimde kötüleştiği için geleneksel çevrelerini ge
çici ya da sürekli olarak terk etmeye zorlanan..."135 insanlardır.

Yine de çevre sığınmacıları, devletler hukuku açısından gü
venceye ya da korumaya sahip değildirler.136 Bunun belki de en 
önemli nedenleri,  bir yandan çevre hakkının çok yeni bir hak olması, 
öte yandan da, çevre sorunlarına bağlı sığınma ve göç olaylarının tek 
bir nedeninin olmaması, aynı zam anda ekonomik, siyasal ve toplum 
sal çatışma ve dengesizliklerle beslenmesidir.

Çevre sorunlarının neden olduğu sığınmaların temel özelliği, 
bu sorunların çoğunlukla insan kaynaklı olması,  su, hava ve toprak 
gibi çevre mallarının insanlar tarafından değişime uğratılmasıdır. Bu 
değişim iki türlü o lu r :137 Birinci değişim, sürekli bir süreç b iç imin
dedir. Daha çok endüstriyel ve tarımsal üretim biçimlerinin yan etki
leri olarak ortaya çıkar. İkinci değişim ise, sanayi ve teknoloji a la
nındaki gelişmelere koşut ve onların belki de kaçınılmaz sonuçları 
d iyebileceğimiz kazalarla yaşanan değişimlerdir.* 1984 yılında, H in
distan'da Bopal ve 1986 yılında, eski Sovyetler Birliği'nde ortaya çı
kan Çernobil felaketleri bu ikinci değişimin çarpıcı örnekleridir.
134 Baechler, Schiemann Rittri, op. cit., s. 9; Hoering, op. cit., s. 8.
135Baechler, Schiemann Rittri, op. cit., s. 15.; Peter J. Opitz, "Das Welt- 

flüchtlingsproblem im 20. Jahrhundert," Pcter J Opitz (Hrsg.), Weltprob- 
leme, 3. Auflage, Bonn, Bayerische Landeszentrale für politisehe Bil- 
dungsarbeit, 1990, s. 391-392.

136 Ibid., s. 392.
137 Baechler, Schiemann Rittri. op. cit., s. 14.
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Tanımdan da anlaşıldığı gibi, çevre sığınmalarının bir diğer 
nedeni de doğal yıkımlardır. Yanardağ patlamaları, sel ve deprem 
yıkımları da insanları yerleştikleri alanlardan kopararak, yeni yerle
şim alanları bulmaya zorlamaktadır.

İster insan kaynaklı çevre sorunları, isterse doğal yıkımlar ne
deniyle ortaya çıkan yer değiştirmeler, bir ülke içinde, bir bölgeden 
diğerine de olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde, kırdaki hızlı nüfus 
artışı, tarımda m akineleşm e ve m odern tekniklerin kullanılmaya 
başlanması, toprak paylaşım ındaki dengesizlikler,  toprağın aşırı 
kullanım nedeniyle verimsiz durum a gelmesi,  sulama sorunları,  sık 
aralıklarla karşılaşılan seller, kuraklık, bir yandan kente, bir yandan 
da ülkenin sulak ve verimli tarım alanlarına göçü özendirmektedir.

Çevre sığınmacılığı bir olgu olarak Üçüncü D ünya ülkelerinde, 
daha doğrusu Dördüncü D ünya138 ülkelerinde ortaya çıkmakta ve 
komşu ülkeler arasında çözümlenmesi hiç de kolay olmayan siyasal 
ve askerî sorunlar yaratmaktadır. Söz konusu sığınmacılık dalgaları
nın daha çok yoksul Orta Afrika ülkelerinde olduğunu görmekteyiz. 
İç savaşlar, sık sık yinelenen askerî darbeler, siyasal ve toplumsal 
kararsızlıklar ekonom ik  azgelişmişlik le  birleşince sınır tecavüzleri 
görülmektedir .139 Yine, M eksika ve Haiti gibi ülkelerden, ABD'ye 
hızlı nüfus artışı nedenli sığınma istemleri, iki ülke arasında ciddi 
sorunlara neden olmuştur. Ülkeler arasında çıkan siyasal gerginlik
lerin ve sınır çatışmalarının yakın zamandaki en iyi örneği Bangla
deş ve Hindistan arasında yaşananlardır.

Bir ülkenin kendi sınırları içinde kırdan kente göçün yarattığı 
ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel sorunlar gibi, göç hareketleri 
sınırötesi bir durum a geldiğinde söz konusu sorunlar bu kez ulusla
rarası düzeye taşınmış olmaktadır.  Yönü azgelişmiş ülkelerden sa

138 Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir tanımdır. Çoğu Afrika ve Gü
ney Asya'da yer alan, toplam nüfusları bir milyarı geçen, kişi başına dü
şen millî gelirin çok düşük olduğu, gelişme umutları hemen hemen hiç 
olmayan Çad, Uganda, Somali, Habeşistan ve Bangladeş gibi ülkeler bu 
grupta yer almaktadır.

139 Ibid.,s. 21.
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nayileşmiş ülkelere doğru olan s ığ ınm a hareketlerine, sanayileşmiş 
ülkeler dc polisiye ve askerî önlemlerle ve yasal düzenlemelerle tepki 
göstermektedirler. Çünkü, devletler hukukuna göre korumaya sahip 
olmaması,  bu tür göç ya da sığın ına olaylarının yasadışı olarak ni
telendirilmesine neden olmaktadır.  Öte yandan, gelişmiş sanayi ül
kelerinde son yıllarda güçlenen şovenist ve ırkçı eğilimler, hükü
metleri, insan hakları, kamu düzeni ve oy ikilemleri arasında bırak
maktadır.

Gelişmiş ülkelerden kaynaklanan sığınma, daha doğrusu göç 
istemlerinin nedeni çok daha farklıdır. Sanayileşme ve gelişme ile 
ortaya çıkan çevre kirliliği ve sanayi toplumunun getirdiği riskler, bu 
ülke yurttaşlarını dünyanın doğa-insan ilişkisinin ve dengesinin gö
rece bozulm am 'ş  bölgelerine yerleşm eye itmektedir. 1986'da yaşa
nan Çcrnobil felaketinden sonra, pek çok Batı Avrupa ülkesi yurttaşı, 
ortaya çıkan radyoaktif  tehlikeden kısa ve uzun dönemde korunabil- 
mek için Avustralya ve Yeni Zelanda 'ya yerleşmek üzere ülkelerini 
terk etmişlerdir.*40

2. Üçüncü D ünya'daki Ç evre Sorunları ve Boyutları

Kendi içlerinde farklılaşmakla birlikte, gelişmekte olan ya  da 
azgelişmiş olarak ifade edilen Üçüncü Dünya ülkeleri, yeryüzündeki 
tüm devletlerin 5/6 'sından fazlasını oluşturmakta, dünya nüfusunun 
3/4’ü bu ülkelerde yaşamakta, am a  dünya GSMH'sının ancak 1/5'ini 
bu ülkeler üretmektedirler.*4 *

Yukarıdaki rakamlara bakarak, Üçüncü Dünya ülkelerinin be
lirgin özelliklerini kestirmek hiç de giiç değildir. Bunlardan en çarpıcı 
ve bu ülkelerdeki gelişmelere dam gasını vuran özellikler aşırı nüfus

140 Ibid., s. 16.
141 J. Hcrkcndcll, "Eniwicklungslaendcr und Uımvelt-am Beispiel der Bo- 

denschutzpıoblematik-," F.J. Deyhaupt, J. Peine, G. W. Wittkaemper 
(Hrsg.), Unweithandwörterbuch, Berlin, Walhalla und Prateoria Verlag,
1992, s. 55.
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artışı, ekonom ik  geri kalmışlık, kişi başına düşen gelirin azlığı ve 
bunlarla yakından ilişkili çevre tahribidir.

Birleşmiş Milletler 'in yaptığı araştırm alara göre, dünya nüfusu 
bugün 5.4 milyardır ve her saniyede üç insan dünya nüfusuna katıl
maktadır. Son 35 yılda, dünya nüfusundaki artışın %95'i ise, Afrika, 
Asya ve Latin A merika 'daki azgelişmiş ülkelerde gerçekleşm iş
tir. 142 Yine 2000 yılı için yapılan nüfus kestirimlerine göre, 6.5 mil
yarlık bir dünyada yaşayacak görünüyoruz. A zgelişm iş ülkelerin bu 
artıştaki payının %72'dcn %79'a çıkması bek lenm ekted ir.143

Bu akıl almaz nüfus artışının doğal yaşamın temellerini zorla
yacağı, hatta yok edeceği çok açıktır.  Bu anlamda bugün, pek çok 
azgelişmiş ülkede doğal yaşam tem ciler in in  sınırları çoktan aşıl
mıştır. Azgelişm iş  ülkelerdeki hızlı nüfus artışı,  mutlak  bir yok
sulluğu da beraberinde getirmektedir. Tek tek bireyler açısından çok 
çocuk toplumsal güvenlik için tek çözüm  olarak görülmekte, ancak 
ülke çapında bu durum yıkıma neden o lm ak tad ır .144

Çevrenin tahrip edilme hızı ve biçimi, bu ülkelerdeki ekonomik 
vc toplumsal koşullar çerçevesinde belirlenmekte ve özellikle hızlı 
nüfus artışı bu tahribin itici gücünü oluşturmaktadır.

Nüfus patlamasıyla yakından bağıntılı bir diğer özellik de, az
gelişm iş ülkelerde kişi başına düşen  millî gelirin düşüklüğüdür. 
Ekonominin yapısı, toplumsal adaletsizliklerle birleşince, Üçüncü 
Dünya ülkelerinin gelişme um utlan  suya düşmektedir.

Sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ge
lişmişlik farkını belirlemekteki temel ölçüt,  ekonom ik bir anlatım 
olan kişi başına düşen millî gelirdir. 1950'Ii y ıllarda gelişmişlik  sı
nırı 600 Amerikan Doları olarak belirlenmişti. Ancak, 1950’li yılla
rın daha ortasına gelindiğinde pek çok Batı Avrupa ülkesinin bu sı

142 Ibid., s. 56.
143 D. Oberndorfer, "Das Entwicklungsproblem aus heutiger Sicht," Karl Ka

iser, Hans-P. Schwarz (Hrsg.), Weltpolitik: Strukturen-Akteuere- 
Perspektiven, Bonn, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bil
dung, Band 217, 1985, s. 185-186.

144 Schumann, op. eit., s. 18.
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nırı aştığı görülmüştür.  G elişm ekte  olan ülkeler için 200-600 dolar 
arası ve azgelişmiş ülkeler için ise, 200 doların altı biçiminde sap
ta n m ış t ı r .145

G örüldüğü gibi, gelişm işlik  farkı yalnızca sanayileşmiş ülke
lerle Üçüncü Dünya ülkeleri arasında yoktur. Bu ülkeler de kendi 
aralarında, diğer bazı alanlarda (toplumsal, siyasal ve kültürel yapı) 
olduğu gibi kişi başına düşen m illî  gelir açısından da türdeş değildir . 
En alt grupta yer alan azgelişmiş ülkeler (least developed countries/ 
unterentwickelte Laender) 1975 rakamlarına göre kişi başına 200 
dolardan daha az millî gelire sahiptirler ve bu gruba Güney Asya ve 
kara Afrika'daki bazı ülkelerle Haiti girmektedir .146 Gelişm ekte olan 
ülkelerde (low-incomc countries/Entwicklungslacnder) kişi başına 
düşen millî gelir 200-600 dolar arasındadır. Bu ülkelerden bir kısmı 
Tayvan, Güney Kore, Malezya ve Singapur gibi bu grupta yer almakla 
birlikte, yüksek bir ekonom ik gelişmişlik düzeyine sahiptirler. D ün
ya Bankası 'n ın 1980 yılı için yaptığı araştırmalarda kullanılan kişi 
başına düşen m illî  gelir aralıkları , azgelişmiş ülkeler için 360 do 
lardan az, gelişmekte olan ülkeler için 360-8269 dolar ve gelişmiş 
ülkeler için 8270 doların üzeri olarak belirlenmiştir.147 A zg e l işm iş  
olarak nitelendirilen ülkelerin çoğunluğu yine Afrika ve Güney As
ya'dadır. Dünya B ankası’nın 1994 Dünya Gelişme Raporu’ndaki kişi 
başına düşen m illî gelir, azgelişm iş ülkeler için 675 dolardan az, 
gelişmekte olan ülkeler için 675-8356 dolar ve gelişmiş ülkeler için 
8356 doların üzeri olarak belir lenmiştir .148

Öte yandan belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, gelişmiş
lik düzeyinde yalnızca ekonom ik  göstergeler kullanmanın yanıltıcı 
olacağıdır. Bunun en güzel örneği OPEC üyesi ülkelerdir. Ekonomik 
göstergelere göre, Kuzcy'in sanayileşmiş ülkeleri ile boy ölçüşebi
lecek durumda olan bu ülkeler diğer göstergelere göre değerlendiril
diğinde, gelişmekte olan ülkeler grubunda yer almaktadırlar.

145 Oberndorfer, op. cit., s. 184-185.
146 Ibid., s. 196.
147 1983 Dünya Bankası Atlası: Nüfus, Kişi Başına GSMH ve Büyüme 

Hızları, Devlet Planlama Teşkilatı, Mart 1985, s. 2.
148 World Development Report 1994.
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Hızlı nüfus artışı, nüfusun büyük bölümünün yoksulluk içinde 
yaşaması,  açlık, borç krizi, sanayileşm iş  ülkelerle Üçüncü Dünya 
ülkeleri arasındaki gelişmişlik farkını sürekli artırmaktadır. 1970'li 
yılların başından beri, özellikle 1980'li yıllarda Üçüncü Dünya yeni 
bir tehditle, çevre sorunlarıyla, başa çıkamaz duruma gelmiştir. Bu 
bağlamda, ekolojik göstergelerin de artık gelişmişlik düzeyini belir
lemede kullanılmaya başlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

2.1. T oplum sal ve E konom ik  A zgelişm işlik

Sanayileşmiş ülkelerin d ış ında kalan ülkeler Üçüncü Dünya 
ülkeleri başlığı altında toplanmakla birlikte, aralarındaki farklılıklar 
göz ardı edilmemelidir . Aslında, öyle görünüyor ki, ekonom ik ve 
toplumsal azgelişmişlik bu ülkelerin belki de tek ortak noktalan. 
Bunun dışında, coğrafî konumları, nüfusları, iklimleri, büyüklükleri, 
ekonomik, toplumsal ve etnik yapıları, kültürleri, siyasal sistemleri, 
tarihsel geçmişleri ve hatta azgelişmişliklerinin nedenleri ve b iç im 
leri de farklıdır .149 Bu arada, unutulmamalıdır  ki, zenginlik ve yok
sulluk, yalnızca ülkeler arasında karşılaşılan bir ayırım değildir. Her 
ülkede ve kentte zenginlik ve yoksulluk bir arada bulunmaktadır. New 
York'ta yoksul bölge Queens, Wallstreet 'ten ancak birkaç mil uzak
lıktadır, öte yandan, Harlem 'de ortalam a yaşam beklentisi Bangla
deş 'ten daha  d ü şük tü r .150

Gelişmişliğe etki eden etm enler,  iç ve dış etmenler olarak 
başlıca iki grupta incelenebilir :151 îç etmenlerden yapısal olanlar, 
fiziksel etmenler (ülkenin büyüklüğü, coğrafî konumu, iklimi, ekolo
j ik  niteliği, kaynak donanımı), dem ografik-etnik ve kültürel e tmenler 
(nüfus artışı ve nüfusun dağılımı, etn ik  yapı, ulusal karakter, egemen 
ideolojiler, din, tarihsel geçmiş, gelenekler), toplumsal etmenler 
(sosyo-ekonomik model, sınıflaşma, elitlerin yapısı, toplumsal d e 

149 Wohlcke, Umwelt-und..., op. cit., s. 15.
150 Altvater, op. cit., s. 19.
151 Wohlcke, loc. cit., s. 15.
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vingenlik, toplumsal çatışma gizilgücü, yargı geleneği), ekonomik 
etmenler (ekonomik gizilgücün kullanılması,  ekonomik sektörler), 
siyasal etmenler (siyasal rejim ve uygulanma biçimi, bürokrasinin 
yapısı,  toplumsal grupların siyasetteki rolü, siyasal kültür) ve nihayet, 
ekolojik etmenler (hammadde, doğa ve insan ilişkileri, çevre eti- 
ği)dir. Buna karşılık, sık aralıklarla yinelenen iç etmenler, doğal yı
kımlar, kötü giden ekonomi ve toplumsal huzursuzluklardır. Öte 
yandan dış etmenlerden yapısal olanlar, Kuzey-Güney sorunu çerçe
vesinde, Üçüncü Dünya ülkelerinin uluslararası düzendeki yerleri ve 
dünya ekonomik düzenindeki adaletsizlikler; sürekli yinelenenler ise, 
dünya ticaretindeki gelişmeler (dünya pazarlarındaki istemler, fiyat 
oluşumu), uluslararası anamal piyasası (kredi koşulları ve kredi so
numu) ve egemen güçlerin azgelişmiş ülkeler karşısındaki polit ika
larıdır.

Böyle geniş bir etmenler yelpazesi göstermektedir  ki, sonuçları 
aynı o lmakla birlikte, ekonom ik ve toplumsal azgelişmişliğin nice
liği ve niteliği farklıdır .152

Azgelişmişliği açıklayan türlü kuramlar vardır. Bunlardan en 
önemlileri sekiz grupta toplanm aktadır:153

1. Kalkış Aşaması (take-off) K urann 'na göre, geleneksel top
lum yapısından kalkış aşam asına geçmek son derece zor bir süreçtir. 
Pek çok ülke, bu ekonomik ve toplumsal süreci gerçekleştireme- 
mektedir.

2. Bu Kuram'a göre, azgelişmiş ülkeler işsizlik, yoksulluk ve 
açlıktan oluşan bir şeytan üçgeninin içindedirler ve bu durumdan 
kurtulmaları mümkün değildir.

3. Durgunluk Kuramı ise, sürekli artan nüfus nedeniyle insan
ların gereksinimlerinin karşılanam az olduğunu belirterek azgeliş
mişliği aç ıklamaya çalışmaktadır. Bu konuda bilinen en iyi örnek 
Çin'dir.

152 Wassmund, op. cit., s. 57-63.
153Lindner, op. cit., s. 52-54'den Asit Datta, "Ursachen der Unterentwick- 

luııg," Erklaerııngsmodelle und EnUvicklungsplaene, München, C. H. 
Beck’sche Verlag, 1982.
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4. Düalizm Kuıamı'na göre, yerli nüfusun kaderci ve boyun 
eğen tutumu ile sanayileşmiş ülkelerden ithal edilen düşünce biçimi 
ve alışkanlıkların (sınırsız tüketim isteği,  kazanç güdüsü vb.) yarat
tığı çelişki,  ekonom ik ve toplumsal gelişmeyi o lum suz etkilemekte 

ve hatta engellemektedir.

5. Emperyalizm Kuramı, M arksist  düşünce sisteminden kay
naklanmakta; Üçüncü Dünya'daki yoksulluğun nedenini,  anamalın ve 
üretimin belli bazı ülkelerde yoğunlaşmasında aramak gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, Küba'dan Angola'ya kadar birçok 
azgelişmiş ülkedeki kurtuluş savaşla r ında  önem li rol oynamıştır.

6. Bir diğer yaklaşım ise, Bağımlılık  Kuramı ile getir ilmekte
dir. Bu kurama göre, azgelişmiş ülkelerin toplumsal yapıları,  kendi 
gücü ile değil,  sömürgeci güçler tarafından belirlenmiştir. Özellikle 
Latin Am erika ülkeleri için geliştirilen bu yaklaşım, bu ülkelerdeki 
azgelişmişlik  ile sanayileşmiş ülkelerdeki gelişmişlik  süreçlerinin 
eşzamanlı olduğunu sa vunm ak tad ır . ,

7. Galtung'un Yapısal Em peryalizm  Kuramı'nda, azgelişmiş
lik, sanayileşmiş ülkelerin "merkez" ve gelişmekte olan ya da azge
lişmiş ülkelerin "çevre" konum unda bulunmaları ve merkezi o luş
turan devletlerin, çevredeki devletler üzerindeki egemenliğinden 
kaynaklanmaktadır.  Öte yandan, Gallung, bağımlılığın beş ayrı bi
çimde ortaya çıktığını söylemektedir: Ekonomik, siyasal, askerî, 
kültürel ve iletişimle ilgili em peryalizm bu bağımlılık türlerini 
oluşturmaktadır. Belki de bunlara artık yeni bir  tür emperyalizm 
olarak "çevre" de eklenecektir.

8. Azgelişmişlik, kimi durum larda da, uluslararası ekonom ik 
ilişkiler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Besin maddeleri gerçekte tüm 
dünya nüfusuna yctecek kadardır. Ancak, paylaşım sistemindeki bo
zukluk yüzünden dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölür
ken. diğer bazı bölgelerinde aşırı tüketim ve savurganlık kendisini 
göstermektedir. Bugün geçerli olan uluslararası ekonomik işbölümü 
ve diğer ekonom ik ilişkilerin tek yanlı olarak, gelişmiş ülkelerce
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belirlenmesi de bir anlamda Üçüncü Dünya ülkelerini azgelişmişliğe 
tutsak etmektedir.

Üçüncü D ünya ülkelerindeki azgelişmişlik  sorunları şu baş
lıklar altında özetlenebilir:

- Aşırı nüfus  artışı

- Hızlı ve sağlıksız kentleşme

- Kişi başına düşen m illî gelirin düşüklüğü

- Adil olmayan gelir dağılımı

- Ekonom ik yapının sanayileşmiş ülkelerin gereksinimlerine 
göre biçimlenmesi

- Y üksek dış borçlanma

- Adaletsiz mülkiyet ilişkileri

- Düşük sanayileşme düzeyi

- Yüksek oranda işsizlik

- Düşük okum a-yazm a oranı

- Yetersiz beslenme

- Sağlık koşullarının kötülüğü ve yetersiz sağlık hizmetleri

- Genel olarak demokratik olmayan yönetim biçimleri

- Toplumsal huzursuzluklar ve

- Sayısız çevre sorunlarının varlığı

Üçüncü Dünya ülkelerindeki çevre sorunları türlü biçimlerde 
ortaya ç ıkm aktad ır .154 Çevre sorunu, bu ülkelerde, her şeyden önce, 
geniş alanları kaplayan "göreli olarak kararlı sayılabilecek yerleşme 
koşullarınca belirlenen bitki ya da  hayvan topluluklarının barındığı 
biyolojik o r tam "155 biçiminde tanımlanan biyotop (Lebensraum)un 
ve "belirli bir biyolojik ortamda denge içinde yaşayan hayvanlar ve 
bitkiler topluluğu"156 olarak tanımlanan biyosenoz (Lebensgemeins-

154 \Vöhlcke, loc. cit., s. 23-26.
155 R.Keleş ve C. Hamamcı, Çevrebilim, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları,

1993, s. 28.
156 Ibid., s. 28.
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chaftcn)un yok edilmesi anlamına gelm ektedir .157 Yok etme süreci, 
ağaçların hızla kesilmesi, aşırı avlanma, tek ürüne dayalı tarımsal 
üretim ile ortaya çıkmaktadır.

Üçüncü Dünya'daki çevre sorunlarının bir diğer biçimi, mineral 
ve fosil kaynakların aşırı kullanımıdır.  Kirlilik, zehirli atıklar ve 
yapay çevrenin kötüleştirilmesi de bir  başka boyuttur. Havanın, yer 
altı ve yerüstü sularının zehirli atıklarla kirletilmesi,  özellikle Üçüncü 
Dünya ülkelerinde sürekli yıkım durum una gelmiştir. Kentler, azge
lişmiş ülkelerde yapay çevrenin sürekli tahrip edildiği,  yaşam ko
şullarının kötüleştirildiği alanlar olmaktadır.  Yetersiz altyapı, estetik 
kaygılardan uzak yapılaşma, gürültü  ve bunlarla bağlantılı daha pek 
çok sorun, özellikle büyük kentleri tehdit etmektedir. Aşırı nüfus ar
tışına eşlik eden hızlı ve sağlıksız  kentleşme, Üçüncü Dünya ü lke
lerinin çarpıcı özelliklerinden biridir. Kırsal kesimde toprak-insan 
ilişkilerindeki çarpıklıklar, toprak mülkiyetindeki dengesizlikler, tek 
ihraç ürününe bağımlılık ve devletin yerli tarımsal üretim karşısında 
ithal gıda maddelerini destekleyici fiyat politikaları sonucu insanlar, 
kırdan koparak kentlere akın etmektedirler. Kentler ise, sınaî ve ticarî 
gizilgüce sahip olmadıkları için, nüfusun büyük bölümü işsiz kal
makta ya da marjinal sektörde çalışmakta, kötü barınma koşulları 
altında yoksulluk içinde yaşamaktadırlar. Bu kentlerin dünyadaki 
örnekleri olan Meksiko-City, Cakarta, Bombay, Kahire ve Manila, 
2000 yılı için yapılan nüfus kestirimlerine göre hemen hemen iki katı 
nüfusa sahip olacaklardır. Bu kentler içinde, yalnızca Meksiko- 
City'nin nüfusunun 2000 yılında 30 milyona ulaşacağından söz edil
mektedir. Yazar Carlos Fucntes, Mcksiko-City 'yi "azgelişmişliğin 
başkenti" biçiminde tan ım lam aktad ır .158

Yukarıda sıralanan, Üçüncü D ünya'ya özgü sorunların tüm ü
nün, çevre sorunlarıyla, neden ya da  sonuç olma biçiminde ilişkisi 
vardır. Bunlardan birkaçı,  çevre sorunlarıyla karşılıklı etkileşimi 
nedeniyle daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

157 H. Bick. "Stichwort Ökologie," Handbuch des Urmveltrechts, Band, II.
Berlin, Erich Schnıidt Vcrlag, 1988, s. 86-87.

158 Hoering, op. cit., s. 7.
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Kuzcy'in teknolojisi ve bilimi, hızla girdiği azgelişmiş ülke
lerdeki geleneksel yaşam tarzını sarsmaktadır. Ekonomik büyüme ve 
gelişme çabaları, modern bilim, ileri teknoloji patlayıcı bir güç haline 
gelerek toplumsal, kültürel ve siyasal çatışmaları kaçınılmaz kıl
maktadır. Öte yandan, yüksek gelir grubuna dahil,  sanayileşmiş ül- 
kclerinkine benzer yaşam ölçünlerine sahip küçük bir kesim ile yok
sulluk içinde yaşam aya çabalayan büyük kitleler, bu çatışmaları ar
tırmaktadır. Yine, bu çatışmalarla  yakından ilgili bir konu da, ordu
nun Üçüncü Dünya ülkelerindeki yeri ve önemidir. Bu ülkelerde hâlâ 
bütçenin önemli bir bölümü silahlanma için harcanmaktadır. Geliş
mekte olan ülkelerden "kalkış aşaması" (take-off)nda sayılan ve 
hatta bugün "Güneydoğu Asya'nın Kaplanları" olarak nitelendirilen 
Tayvan, Çin ya da Güney Kore silahlanma için Batılı ülkelere akıl 
almaz ödemeler yapmaktadırlar. Zaten kıt olan akçal kaynakların bu 
biçimde harcanmasının toplumsal vc ekonom ik gelişme önünde en
gel olduğu açıktır. Aslında s ilahlanm a yarışı, bir bakıma sömürgeci 
devletler tarafından tanımlanmış ulusal sınırlar arasındaki coğrafi, 
etnik ya da dinî çatışmaların bir  sonucudur. Örneğin, Somali 'nin 
Kenya ve Habeşistan üzerindeki toprak istemleri,  Hindistan, Pakistan 
ve Bangladeş arasındaki anlaşm azlık  ya da Suriye vc M ısır  arasın
daki gerginlik silahlanmayı özendirm ektedir .159

Kişi başına düşen m illî ge l ir  aç ısından bir  karş ılaşt ırm a yap 
mak gerekirse, Üçüncü Dünya ülkelerindeki bugünkü rakamların, 
bazı Batı Avrupa ülkelerinin daha 19.yüzyıldaki rakamlarından bile 
kimi durumlarda düşük olduğu görülm ektedir .160 Fransa'nın 1820'de 
kişi başına düşen m illî  geliri 100 dolar, 1860'da 160 dolardı. 1913'tc 
bu rakam 275 dolar olmuştur. Avrupa vc Japonya için 1955-1980 
yılları arasındaki kişi başına düşen  millî gelir  artışı %4.1 'den 
%9.2 'ye çıkmıştır. Üçüncü D ünya ülkelerindeki artış bu oranın çok 
altındadır. A m a bugün, azgelişm iş  ülke yurttaşları kitle iletişim 
araçları, turizm, dış ülkelerde öğrenim görme ya da ithal mallar ara

159 Oberndörfer, op. cit., s. 189.
160 Ibid., s. 187-188.
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cılığı ile yüksek yaşam ölçünlerini ve yaşam niteliğini kendi ülkele
rinde de istemekte ve bunun için siyasal elitlere baskı yapmaktadır
lar.

Üçüncü Dünya ülkelerinin ekonom ik yapıları da birbirinden 
farklı olmakla birlikte, konumuz açısından ortak yanlara da sahiptir
ler. Geleneksel ekonom ik yapının modernleştirilmesi için gerekli 
akçal kaynakları sağlamanın bu ülkelerde sınırlı birkaç yolu vardır: 
Borçlanma, ham madde ihracatı ve ucuz işgücü sunumu. Hammadde 
ihraç ederek doğal kaynaklarını çoğu kez geri getirilemez biçimde 
kullanan, yağmalayan bu ülkeler yine bu dünya pazarlarındaki fiyat 
dalgalanmaları nedeniyle o lumsuz etkilenmekte, uluslararası işbölü
mü gereği tek ürüne (kahve, kakao, şeker, bakır) dayalı ekonomilere 
sahip azgelişmiş ülkeler sarsıntı geçirmektedirler. Bu arada, ham 
madde ihracatçısı durumunda olan ülkelerin zaman zaman aralarında 
yaptıkları kartel oluşturma çabaları da ters etki yapabilm ektedir .161 
Örneğin, OPEC ülkeleri, petrol üreticisi ülkeler olarak, petrol fiyat
larını denetlemek istemekte, ancak, petrol krizi olarak baş gösteren 
dünya çapındaki ekonom ik krizde yine en çok azgelişmiş ülkeler et
kilenmektedirler.

Nüfus artışı, buna koşut o larak yoksulluk, Üçüncü Dünya ül
kelerinde iç ve özellikle dış borçlanmayı artırmıştır. Bu borçlanm a
lar, doğa ve çevre tahribinin önemli bir nedenidir. Dünya Bankası'nın 
1988-1989 istatistiklerine göre, dış borç çemberi içinde sıkışıp kal
mış ülkeler bugün, 1982'de dış borç krizinin başladığı dönem den 
çok daha kötü durum dadırlar.162

Üçüncü Dünya ülkelerindeki doğal kaynak yağmasının önemli 
bir nedeni ihracat baskısıdır . Dış borçlarım ödeyebilm ek için adeta 
doğalarını satışa çıkaran bu ülkelerin zor durumlarından sanayileş
miş ü lke lerde  fazlasıyla yararlanmaktadır. Dış borçtan kurtulmak ile

161 Ibid., s. 192.
162Schuman, op. cit., s. 18.; Veronika Büttner, "Das Weltfinanzsystem und 

die Schuldenkrise der Dritten Welt," Peter J . Opitz (Hrsg.), Weltprobleme, 
3. Auflage, Bonn, Bayerische Landeszentrale für politische Bildung
sarbeit, 1990, s. 269-286.
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çevre koruma önlemleri arasındaki ilişki (dept for nature swaps) bu 
bağlam da ortaya ç ıkm ış t ır .163 Hatta, A BD ile Brezilya arasında 1990 
yılında, borç bağışlamasına karşılık doğa korum a konusunda an
laşmaya varılmıştır. Temel yapısal değişik lik ler gerçekleştir i lm e
den bu tür, iki tarafı da birbirinden bir şeyler kopararak, var olan 
çarpık koşulları geçici olarak düzeltm ek çabaları boşuna olacaktır.

2.2. K aynakların  B ilinçsizce K ullanım ı ve Ç evreye V erilen  
Zararlar

Yeryüzündcki gönencin sanayileşm iş ülkelerle azgelişmiş ül
keler arasındaki dengesiz dağılımı ile doğanın acımasızca tahrip 
edilmesi vc sömürülmesinin yarar ve maliyetinin adaletsiz dağılımı 
büyük bir karşıtlık o luşturmaktadır.

Ağaçların bilinçsizce kesilmesi ve ormanların yok edilmesi, 
erozyon, çölleşme, bataklıkların artması, toprak, su, bitki ve hayvan 
varlığı gibi doğal kaynakları o lumsuz etkilemektedir. Yeryüzünde 
yıllık olarak yaklaşık 20 milyon hektar verimli tarım alanı,  toprak 
erozyonu nedeniyle yitirilmektedir. Yine, Dünya Bankası istatistik
lerine göre, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan alanların 2/5'i 
Afrika'da, 1/3'ü A sya’da vc 1/5’i de Latin Am erika 'dadır .164 Sanayi
leşmiş ülkelerde de belli oranlarda ağaç kıyımı ve erozyon sorunları 
vardır, ancak, nedenler çok farklıdır. Üçüncü Dünya ülkelerinde hızlı 
nüfus artışı, kırsal nüfusun yoksulluğu, sürekli artan besin ve enerji 
gereksinimi doğal kaynakların aşırı kullanımını getirmektedir. A z
gelişmiş ülkelerin çoğunda yeterli enerji kaynağı yoktur ve enerji 
üretmek için de gerekli teknolojiden yoksundurlar. Almaşık enerji 
kaynakları için kullanılan teknolojiler  son yıllarda sanayileşmiş ül
keler açısından kazanç kapısı ve bağımlılık yaratma yolu durumuna 
ge lm iş t i r .165

163 Falkner, op. cit., s. 402.
164 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick

lung, loc. cit., s. 16.
165 Wöhlcke, op. cit., s. 43.
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Doğal kaynakların aşırı kullanımı, doğal y ıkım lara da çağrı 
çıkarmakta, toprak kayması, şiddetli yağmurlarla gelen sel yıkımları 
ya da tam tersine kuraklık, azgelişmiş ülkelerin daha da çok sarsıl
malarına yol açmaktadır. Özellikle kuraklık nedeniyle baş gösteren 
açlık tehlikesi 1960'lı yıllarda 18 milyon insanı tehdit ederken, 
1970'li yıllarda bu rakam 24 m ilyona çıkmıştır. Afrika'daki son açlık 
yıkımı ise, 150 milyon insanı e tk ilem iş ti r .166

Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan doğal kaynakların yağm a
lanması ve çevrenin artan oranda tahrip edilip çevre değerlerinin geri 
getirilemez biçimde yok edilmesinin en güzel örneği Brezilya’da tüm 
dünya için önem taşıyan Amazon Bölgesi 'nde yaşanm ıştır .167 H ü
zünlü bir öyküyü andıran olayları özetlemek, bu olaylardan ders al
m ak olanağını sağlayacaktır.

Birinci D ünya Savaşı'ndan hemen önceki dönemde, kauçuk 
önemli bir sanayi hammaddesi olarak gündeme geldi. En büyük kau
çuk üreticisi ise, doğal olarak Brezilya idi. Kauçuğa istemin düşm e
siyle birlikte Amazon Bölgesi de önemini büyük ölçüde yitirdi. Buna 
karşılık Brezilya H ükümeti 1960'lı yıllarda, bölge için bir gelişme 
planı hazırladı ve daha önce çok az  insanın yaşadığı Amazon Böl
gesi'nde nüfus, göçlerle birden arttı ve son 20 yılda neredeyse 20 
milyona çıktı. Amazon ormanlarının yok edilme süreci de işte böyle 
başladı. Denetimsiz göç hareketi, sonuçta yerleşim ve tarım alanı 
için ormanların yok edilmesine neden oldu. Devlet ise, bu süreci ne 
yazık ki durduramadı, en azından denetim altında tutamadı. Bunun 
üç temel nedeni vardı. Birincisi, yönetimin etkin olmaması, İkincisi 
Amazon Bölgesi'ne göç eden kitlelerin Brezilya Hükümeti için oy 
gizilgücü olarak görülmeleri idi. Toplumsal adaletsizlikler, siyasal ve 
ekonomik yollarla giderilemeyince, toprak-insan ilişkisindeki bo
zukluklar, açlık ve nüfus baskısı çevre zararlarını bu bölgede daha da 
artırdı. Gerçek anlamda bir toprak düzeltimi gerçekleştirilemedi ve 
Brezilya Hükümeti büyük toprak sahiplerinin yağmur ormanlarım

166 Hoering, op. cit., s. 9.
167 Falkner, op. cit., s. 397-399.
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yok etmelerine açıkça izin verdi. Görüldüğü gibi, burada, yoksulluk, 
azgelişmişlik vc kaynak paylaşımındaki dengesizlikler ortak so
rumlulardır.

Üçüncü neden ise, Brezilya Hükümeti 'nin uyguladığı gelişme 
politikalarıdır. Tarım ve sanayi polit ikasında iki önemli hedef belir
lenmişti: İç pazarı genişletmek ve ihracatı özendirmek. Gelişme 
planları çerçevesinde, örneğin, Carajds Projesi, ABD, Japonya ve 
Avrupa Birliği tarafından birlikte finanse edilmektedir. Demir üreti
mine yönelik bu proje çerçevesinde, diğer etmenlerin de varlığı göz 
ardı edilmemekle birlikte, yaklaşık 4000 kilometrekare orman alanı 
yok edilmektedir. Yine, enerji üretimi için inşa edilen dev baraj ve 
santraller de, büyük bir orman alanının yok olmasını getirecek. Bre
zilya Hükümeti'nin hedefi 2010 yılında 136 barajla, enerji üretiminin 
%90'ını hidroelektrik santrallerden sağlamak biçiminde belirlenmiş
tir. Bu da, daha büyük orman alanlarının yok edilmesi anlamına gel
mektedir.

2.3. Sanayileşm iş Ü lkelerin  K irlilik  İhracı

Kirlilik ihracı, özellikle K uzey-Güney çatışması çerçevesinde 
anlam ve içerik kazanan bir olgudur. Kuzey'in sanayileşmiş gönenç 
toplumlarının kendi çevre maliyetlerini azgelişmiş ülkelere aktar
maları söz konusudur. Yine, son zamanlarda eski Doğu Bloku ülke
lerinin ekonom ik gelişmişlik farkı bu yönde söm ürülm ekted ir .168

Çevre kirliliği ve çevre zararlarının ihracının üç değişik anlamı 
vard ır :169 Birincisi, çevreyi özellikle kirleten ya da tehlikeli sanayi 
dallarının, gelişmiş ülkelerce azgelişmiş ü lkelerde kurulmasıdır. 
Böyle bir tercihin temel nedeni, azgelişmiş ülkelerdeki çevreye iliş
kin normların ve kuralların daha haf if  olması ve denetimin de yetersiz 
olmasıdır. Çokuluslu şirketler ya da  yabancı anamal sahipleri çevre 
resim, vergi ve harçlarını artırmaktadırlar.

168 Baechler et al., op. cit., s. 52.
169 Ibid., s. 52.
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İkincisi, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerindeki çevreye 
zarar vereceği gerekçesiyle yasaklanan mal ve ürünlerin, bu ülkelerce 
yine Üçüncü Dünya ülkelerine ihraç edilmesidir. Örneğin, toprağın 
vc su kaynaklarının niteliklerinin düşmesine ve insan sağlığının 
olumsuz etkilenmesine neden olan pestisitlcr vc kimyasal gübrelerle 
tehlikeli ilaçların ihracı böyledir. Üçüncü Dünya ülkelerindeki hükü
metler, kısa dönem de ekonom iye yapacağı katkıları düşünerek, eko- 
sistcmlerine zarar vermek sonucunu yaratacak da olsa, uygun koşul
larla kendilerine sunulan ve zaten gereksinim duydukları bu mal ve 
ürünlerin ithaline izin vermektedirler.

Son olarak, kirlilik ihracı, Kuzey ülkelerinin sanayi çöplerini ve 
zehirli atıklarını Üçüncü Dünya ülkelerine depolanmak üzere gön
dermeleriyle gerçekleşmektedir. Özellikle OECD ülkelerindeki yük
sek güvenlik giderlerinden, yasaklardan ve yüksek maliyetlerden 
kurtulmak için bu örgüte dahil ülkeler, çevre zararlarını azgelişmiş 
ülkelere aktarmak yoluna gitmektedirler.

Afrika'da sanayileşmiş ülkeler tarafından kurulan petrol arıtım 
tesisleri, gübre fabrikaları ya da çelik işletmeleri sürekli olarak çev
reye zarar verici atıklar üretmektedirler. Asbest ve çimento fabrika
ları da, herhangi bir önlem alınmadan zehirli atıklarını hava, su vc 
toprağa bırakmaktadırlar. Bu konudaki örnekleri çoğaltmak m üm 
kündür. Yine, Japonya'nın önce Peru ve Avustralya'ya yaptığı çelik 
üretim teklifi, bu ülkelerce reddedilince, Filipinlcr devreye girerek 
ilgili Japon firmasına çağrıda bulunmuştur. Bir başka örnek ise, bir 
Alman asbest firmasının, daha önce Hamburg'da sürdürdüğü faali
yetlerini,  1970’li yılların sonunda Güney Afrika 'ya taşım asıd ır .170

Üçüncü Dünya ülkelerinin sağlığa zararlı ve ekosistemi tehdit 
eden sanayi dalları için ucuz ve güvenli yerler olduğu kanısı uzun 
süre egemen olmuş ve sanayileşmiş ülkeler tarafından uygulamaya 
geçirilmiştir. Gelişmiş Batı topluınlarında 1960'lı y ılların sonundan 
itibaren başlayan çevre bilinci ve çevreye karşı duyarlılık, hükü

170 Hoering, op. cit., s. 79.
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metlerin ekonom ik büyüme politikalarını tartışmaya açmış, bu poli
tikalar çerçevesinde gerçekleştir ilm eye çalışılan pek çok yatırım 
(kirletici sanayi dalları, otoyollar, havalimanları, nükleer santraller 
vb.) kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanır olmuştur. I980'li yılla
rın sonundan beri ise, her alanda küreselleşmenin bilincine varan yine 
aynı kamuoyu, hüküm et dışı örgütlerin (non governmental organi
zations/nicht Regierungs-organisationcn-NGO’s) de katkısıyla, örne
ğin Yeşil Barış (Greenpeace), "tek dünya-ortak gelecek" söylemi al
tında, bu kez Üçüncü Dünya ülkelerine yapılan kirlilik ihracına tepki 
göstermektedir.171

Öte yandan, tehlikede olan yalnızca ekosistem ve doğal yaşa
mın temelleri değil,  aynı zam anda devletler arasındaki ilişkiler ve 
küresel barıştır da. Örneğin Nijerya, komşu ülke Benin'e, çöplerini 
ortak sınırda topladığı için öfkelenmekte ve askerî saldırıyla tehdit 
e tmektedir .172

Kirlilik ihracı nedeniyle ortaya çıkan gerginlikler, bu ilişkide 
yer alan devletlerin gerek ekonom ik, gerekse askerî güçlerinin eşit 
olmaması sonucunda, doğrudan güce dayalı çatışmaları getirme
mektedir. A ma Kuzey-Güney arasındaki gerginliği giderek artırmak
tadır. Kirlilik ithali yapan ülkede, ekonom ik ve ekolojik koşullar d a 
ha da kötüleşmekte; toplumsal ve siyasal gerginlikler oluşmakta ya 
da büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bir yandan, bu ithalata izin veren 
hükümet, diğer yanda bunu eleştiren muhalefet, sonuçlarıyla başa 
ç ıkm aya çalışan yerel yönetimler ve o yörede yaşayan insanlar karşı 
karşıya gelm ekted ir le r.173

Atıkların birbirinden ayrılarak toplanması ve depolanması ko
nusunda uluslararası ölçünler ve kurallar henüz oluşturulamamıştır. 
Sanayileşmiş ülkelerde kullanılması yasaklanm ış tehlikeli maddeler 
azgelişmiş ülkelere taşınmakta, bu ülkelerde çöplerin yakılmasıyla 
ortaya çıkan zehirli gazlar, başta insan sağlığı olmak üzere tüm eko- 
sistemi olumsuz etkilemektedir.

171 Lembke, op. cit., s. 27-28.
172 Hoering, op. cit., s. 105.
173 Baechler et al., op. cit., s. 52.
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Son yıllarda, mal ve hizmetlerdeki liberalleşme eğilimine koşut 
olarak, zararlı maddelerin uluslararası taşımını da  yoğunlaşmıştır .  
1983'te Avrupa'da 2.2 milyon ton toplam miktarla 10.000'in üzerinde 
bu tür smırötesi zararlı madde hareketi gerçekleşm iştir .174

Çevre kirliliği genellikle Üçüncü Dünya ülkelerine yapılmakla 
birlikte, bu, Kuzey'in sanayi ülkeleri arasında da zararlı atık ihracı 
olmadığı anlamına gelmez. Örneğin 1992 Ağustos'unda Alman has
tane atıklarının yasadışı olarak Fransa'ya gönderildiği ortaya ç ık
m ı ş t ı r . 175 Ülkeler arasında sınırötesi zehirli maddelerin taşınması
nın yasaklanm asına ilişkin bir sözleşm e, 1989 yılında Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı çerçevesinde kabul edilmiştir.

3. A zgelişm iş Ü lkelerdek i Ç evre K orum a Ç abaların ın  
K arşısın d aki E n geller

Üçüncü Dünya ülkelerindeki çevre koruma çabalarının bir ba
kıma sanayileşmiş Kuzey ülkelerindeki çevre koruma politikaları 
tarafından yönlendirildiğini söylem ek yanlış o lm az .176 A zg e l işm iş  
ülkelerin pek çoğu, düşük ekonom ik  ve toplumsal gelişme dereceleri 
nedeniyle, 1970'li yıllarda başlayan çevre koruma çabalarının erken 
dönemlerindedirler.

Ekonom ik gelişmişlik, daha önceki bölümlerde ayrıntılı bir 
biçimde üzerinde durulduğu gibi, çevre tahribinin en önemli neden
lerinden birisidir. Bu, azgelişmişlikten kurtulma, sanayileşme çaba
ları bir yandan çevre sorunlarını artırırken, öte yandan yeni çevre 
zararlarının ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Tek tek gelişmekte 
olan ülkeler, özellikle "kalkış aşaması" (take-off)ndaki ülkelere ba
k ıldığında gelişme çabalarının, karşılaşılan sorunlar açısından

174 U.E.Simonis und E.U. von Weizsaecker, "Globale Umweltprobleme,” 
Europa Archiv, Folge 1/1990, s. 10.

175 Baechler et al., op. eit-, s. 52.
176 V.J.Hartje, "Umwelt-und Ressourccnschutz durch Entwicklungshilfe? 

Die bilaterale Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland," Zeitsc
hrift für Umweltpolitik und Umweltrecht, Nr.4 (1982), s. 352.
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olumsuzdan olumluya doğru, doğrusal bir süreç biçiminde gerçek
leşmediğini,  tam tersine bazı sorunların üstesinden gelinirken, yeni 
birtakım sorunların üretildiği görülmektedir. Bu nedenle ekonomik 
gelişme süreci toplumsal, siyasal ve ekolojik anlamda disiplin altına 
alınmalıdır. Bugüne kadar, bu konuda gelişmekte olan ülkelerin 
elitlerinin üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmedikleri bir ger
çek tir .177

Ekonom ik azgelişmişlik nedeniyle, zaten yetersiz olan akçal 
kaynakları, çevre sorunlarım önleme ya da giderme amacıyla kul
lanmak çok güç, zaman zaman d a  olanaksız olmaktadır. Yine, çevre 
koruma teknolojisi açısından d ışa  bağımlılık da Üçüncü Dünya ül
kelerinin elini kolunu bağlamaktadır.

Sanayileşme ve kentleşme sürecinin çevreye vereceği zararları, 
yapılacak çevresel etki değerlendirmeleri ile önlemek mümkündür. 
Fabrika kurarken, yol, baraj ya d a  kanallar yapılırken, bu yatırımların 
orta ve uzun dönemde çevreye yapması olası etkilerin mutlaka bilin
mesi ve ona göre yer seçilmesi gerekir. Ama azgelişmiş ülkelerde yer 
seçiminin gelişigüzel,  kimi zaman da ekonom ik akılcılığa dalıi uy
madan yapıldığına tanık olunmaktadır.

Öte yandan, çevre korum aya ilişkin pek çok yasa ve kural henüz 
gerekli görülmemekte, özellikle çevre koruma çabalarının sanayileş
meye engel olmasından korkulmaktadır. Sanayileşme düzeyinin dü 
şük olması, aynı zamanda em isyonların  ve atıkların çevreye vereceği 
zararın küçüm senm esine de neden olmaktadır. Bu nedenle, kalkış 
aşamasındaki ülkelerde kirlilik sınırları çoktan aşılmıştır. Bugün 
birçok Üçüncü Dünya ülkesi gerçi,  özellikle uluslararası sözleşme
lerden aktarılmış çevreyi ilgilendiren yasal düzenlemelere sahiptir
ler, ancak örgütlenme, personel ve akçal kaynaklar açısından bu dü
zenlemeleri uygulamak çok zordur. Devletin, her şeyden önce eko
nomik çıkarların savunucusu konum unda bulunması da bunda etkili
d i r . '78

177 VVöhlckc, loc.cit.,s. 19.
178 VVöhlcke, Urmveltzerstörung..., op. cit., s. 71-72.

90



Azgelişmiş ülkelerdeki çevre koruma çabalarının önündeki 
önemli engellerden birisi de, çevre koruma düşüncesinin daha çok 
kâğıt üzerinde kalmasıdır. Etkin bir çevre koruma politikasının ve bu 
politikaların uygulanmasının karşılaştığı zorluk, çevrenin siyasal 
önceliğe sahip o lm am asıd ır .179 Çevre politikası bu ülkelerde hâlâ 
genel politikanın önemli bir parçası olarak görülmemektedir.

Önemli bir diğer engel de, azgelişmiş ülkelerdeki seçkinlerin 
gerçek anlamda bir ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve hatta 
ekolojik gelişme ile i lgilenm emeleridir.180 Çünkü var olan azgeliş
miş sistemden dolaylı ya da dolaysız  olarak bu seçkinler de çıkar ya 
da kâr sağlamaktadırlar.

Üçüncü Dünya ülkelerindeki çevre sorunlarının niceliği ve bo 
yutları konusunda aslında tam olarak yargıda bulunmak kolay değil
dir. Nedeni, bu alandaki verilerin, ölçümlerin yetersiz, eksik ve dü
zensiz olmasıdır. Uluslararası karşılaşt ırm alar  yapm ayı da güçleş
tiren bu olumsuzluklar, etkin ve uygulanabilir politikalar saptamayı 
da engellemektedir.

Başarısızlık nedenlerinden birisi de, Üçüncü Dünya ülkeleri
nin, azgelişmişlikten kurtulmak için Batı Avrupa ve Kuzey A meri
ka'nın teknolojisini,  bilgisini,  kurumlarını, yaşam biçimini ve değer
lerini benimsemek için olağanüstü çaba harcamalarıdır .181 Çevre 
koruma çabalarının hedefi,  sistemin yapısı ile ilgili temel değişiklere 
değil,  tersine yalnızca zararların sınırlandırılması ve onarılması 
mantığına dayandığı sürece, çevre koruma çabalarında etkinlik ve 
etkililik sağlamak olanaksız görünmektedir.

Yine, çevre politikalarının ülkeden ülkeye farklı biçimlerde 
formüle edilmesi, saptanması ve uygulanması çifte ölçünlcri ve 
uluslararası sistemde anlaşmazlıkları da beraberinde getirmektedir.

179 Hartje, op. eit., s. 353.
180 Wöhlcke, loc. dt.,  s. 73.
181 M. Robbe, "Tradition der 'Westen' und die Eine Umwelt,” Vierteljahres- 

berichte, Nr. 123 (Maerz 1991), s. 51.
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IV. SO NUÇ

Ekonomik etkinliklerin temel amacının, ortak yaşam ölçünle- 
rini yükseltmek olduğu savı doğrudur. Yaşam ölçünü ile yaşam ni
teliği arasında ise, bir ilişkinin olduğu açıktır. Ancak bu iki kavram 
mutlak olarak aynı anlama gelmemektedir. Şöyle ki, ortak yaşam öl- 
çünlerinin yükselmesi doğrudan ortak yaşam niteliğinin de iyileşti
rilmesi anlamına gelmez. Ç ünkü burada, ekolojik boyut gündeme 
gelmekte ve özellikle Üçüncü D ünya ülkelerinde yaşam ölçünleri 
yükseltilmeye çalışılırken, ortak yaşam niteliği çoğu kez kötüleşti- 
rilmektedir.

Ekolojik bakış açısına göre yapılandırılmış bir ekonom ide, bir 
yandan insanların temel gereksinimleri göz önüne alınmalı, diğer 
yandan da, dayanışma ve sorumluluk ilkeleri göz ardı edilmemelidir . 
Mutlak olarak ekonom ik büyümenin sınırlanmasını getiren değil, 
tersine daha iyi iş ve yaşam niteliği için istemleri formüle edecek 
yeni bir ekonomi etiğine gereksinim vardır .182

Doğu ve Batı arasındaki karşıtlık 1989 yılından beri büyük öl
çüde ortadan kalkmıştır. Ancak, Kuzey-Güney arasındaki anlaş
mazlıkların ortadan kalkması pek mümkün görünmemektedir. Çünkü 
gerginlik nedenleri artık yaşamsaldır. "Tek Dünya" (Only One 
Earth/Nur eine Erde) düşüncesi genel kabul görmekte, ama, herkes 
yaşamak için yine de diğerlerine zarar vermekten geri kalmamakta
dır.

Üçüncü Dünya'da, ekolojik dengenin bozulması,  bir yandan 
adaletsiz toprak dağılımının, toplumsal ve ekonom ik dengesizlikle
rin, dışa bağımlı gelişme çabalarının, yüksek nüfus artışının ve sa
vaşların bir sonucu, öte yandan da, yoksullaşmanın, dış borçların ve 
toplumsal çatışmaların bir nedenidir.

182 Karin Roth, "Die verlorene Unschuld-Umweltpolitik und Gewerkschaf
ten," Blaetter für deutsche und internationale Politik, Nr. 4 (April 
1988), s. 457.
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Bu bağlamda, çevre sığınmaları, özellikle son yıllarda Kuzey 
ülkeleri tarafından askerî önlemler alma ve silahlanmayı gerekli ve 
doğru gösteren bir araç olarak kullanılm aya çalışılmaktadır. Doğu- 
Batı çatışmasının ortadan kalkm asıyla  Kuzey’in askerî aygıtı, bu kez 
Güney'i, sığınma eylemleri nedeniyle tehdit olarak görmektedir. Bu 
da çevre politikalarının askerileştirilmesi eğilimine yönelik kuşku
ları artırm aktad ır .183

Kuzey-Güney gerginliği çerçevesinde, sanayileşmiş ülkelerin, 
azgelişmiş ülkelerin doğal kaynaklarını yoğun bir biçimde kullana
rak ve kendi çevre kirliliklerini bu ülkelere aktarmak yoluyla "ekolo
jik  sömürgecilik" dönemini başlattıkları savunulm aktadır .184 Öte 
yandan, Kuzey'in sanayileşmiş ülkeleri, çok iyi uluslararası rekabet 
koşullarına sahiptirler; diğer ülkeler için ekonom ik ve teknik gelişme 
modeli olarak görülmektedirler ve çevre  ekonomisi ve tekniğine iliş
kin her türlü yeniliğe ve güce sahiptirler.

Türlü eşitsizliklerin egemen olduğu uluslararası ilişkiler siste
minin varlığına karşın, son zam anlarda Üçüncü Dünya ülkeleri açı
sından yine de umut verici gelişm eler  gözlenmektedir. Her şeyden 
önce, azgelişmiş ülkelerdeki çevre y ık ım larının, tüm yeryüzüne et
kileri artık  anlaşılmıştır.  Sanay i leşm iş  ü lkelerin , azgelişmiş ü lke
lere yaptıkları çevre kirliliği ihracını,  bu ülkeler, artan bir çevre bi
linciyle, sanayileşmiş ülkelere geri göndermektedirler. Bu bağlamda, 
azgelişmiş ülkeler, doğal kaynakların ın  aşırı kullanımını getirecek, 
çevre sömürgeciliği izlerini taşıyan program ve uygulamalara bir öl
çüde de olsa hayır diyebilmektedirler.

Küresel çevre krizi aslında, dünyanın bütün olarak içinde bu
lunduğu krizin bir parçasıdır. Siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, 
moral ve ekolojik sorunlar karmaşık bir biçimde iç içe geçmiştir ve 
bu nedenle çözüm de son derece güç ve karmaşıktır.

183 Volker Böge, "Umweltfltichtlinge als Ursache gewaltsamen Konfliktaust- 
rags?," Günther Baechler (Hrsg.), Umweltflüchtlinge. Das Konfliktpo
tential von morgen?, Münster, agenda Verlag, 1994, s. 165.

184 Volker von Prittwitz, Das katastrophenparadox: Elemente einer Theo
rie der Umweltpolitik, Opladen, leske und Budrich, 1990, s. 229-231.
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İKİNCİ BÖLÜM 
ÇEVRE SORUNLARININ 

ULUSLARARASI SİSTEME YANSIMASI 
VE KÜRESEL ÇEVRE KORUMA ÇABALARI

I. ÇEVRE PO LİTİK A LAR IN IN  U L U SL A R A R A SI SİSTEM DE  
BELİR LENM ESİ

20. yüzyılın ikinci yarısında çevre  eylemlerinin yoğunlaşma
sının başlıca üç temel nedeni va rd ır .185 Birincisi, bilimsel çalışm a
lar sayesinde hareketin çevre korum aya yönelik bileşenleri, özellikle 
çevrebilimcilerin etkisiyle genişletilmiş; ikinci olarak Avrupa ve 
A m erika’nın dışındaki pek çok ülkede de çevreye ilişkin değerlerde 
gelişm eler olmuş; son olarak da, çevre  sorunlarının bakış açısı de
ğişmiş, çevre çok daha geniş an lam da a lg ılanm aya başlanmıştır.

Çevre sorunları yalın anlamda doğanın kirletilmesi, doğal kay
nakların tüketilmesi değildir. Öyle olsaydı, çözüm bulmak, çevreye 
verilecek zararları önlemek de çok kolay olurdu. Nüfus, teknoloji, 
değerlerin değişimi, ekonom ik ve toplumsal örgütlenme de işin içine 
girdiği için sorun, insan çevresinin sağlık  ve estetik açılarından ya
şanamaz duruma gelmesinden çıkıp, tüm insanlığın uzun süreli ya
şayabilirliği sorunu haline gelmiştir. 1950'li ve 1960'lı yıllarda ya
şanan bazı olaylar da çevre sorunlarının boyutlarına dikkat çekmeleri 
bakımından önemlidir. Londra ve N ew  York'ta 1952 ve 1966 yılları

185 Umwelt-Weltweit: Bericht des Umweltsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) 1972-1982, Bearbeitung: Martin W. Holdgate et al., 
Herausgeber der Übersetzung: Deutsche Stiftung für Umweltpolitik, Ber
lin, Erich Schmidt Verlag, 1983, s. 2-4.
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II

arasında yaşanan hava kirliliği, 1953 ve 1965 yılları arasında Japon
ya'da M inamata ve Niigata’daki öldürücü civa zehirlenmeleri, Kuzey 
Amerika'daki bazı göllerde yaşayan kuşların toplu olarak ölmeleri ya 
da DDT ve diğer pestisitlerin neden olduğu hastalık ve ölümler bu 
olaylardan en çarpıcı olanlarıdır. Öte yandan Rachel Carson’ın "The 
Silent Spring" (Sessiz İlkbalar) adlı kitabı, İngiliz bilim adamlarının 
1962'deki "The Ecologist's Blueprint for Survival" (Çevrebilimcinin 
Yaşam Şablonu) adlı çalışmaları ve 1961'de Federal A lmanya'da 
seçim kampanyasında kullanılan "Blaue Himmel Über der Ruhr" 
(Ruhr üzerindeki mavi gökyüzü) savsözü, ekolojik sorunlara dikkat 
çeken ilk çağrılardır.

1. U lu slararası Ç evre P olitikaların ın  O luşturulm asındaki 
K uram lar

1.1. U lu slararası İlişk iler Kuram ı

Çevre sorunları ister yerel, ister sınırötesi, isterse küresel olsun, 
uluslararası sisteme bir boyut olarak girmiştir. Çünkü daha önce 
uluslararası politikanın doğa-ekosistem boyutu üzerinde durulm a
m ış t ı r .186

Politika alanı olarak çevre, sınırötesi bağımlılığın ve içiçe 
geçmişliğin, risklerin paylaşılmasının ve pek çok ekolojik zararın 
ortaya çıktığı bir alandır. Bu nedenle çevre politikaları uluslararası 
ilişkiler kuramlarının konusu o lm aktad ır .187 Uluslararası ilişkiler 
kuramlarında askerî -stratejik sorunların ağırlıklı olma özelliklerinin 
aşılmasıyla birlikte yeni kuramsal bakış açıları aranmış ve ulusla

186 Volker von Prittvvitz, "Drei Ansaetze zur Analysc internationaler Umwelt- 
politik," Beate Kohler-Koch (Hrsg.), Technik und internationale Politik,
1. Auflage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1986, s. 498-499.

187 Michael Strübel, "Umweltregime in Europa," Bcatc Kohler-Koch (Hrsg.), 
Regime in den internationalen Beziehungen, 1. Auflage, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft, s. 247.
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rarası çevre politikaları böylecc uluslararası ilişkiler kuramına gir
m iş t i r .188

Dünya, uluslararası ilişkiler kuramlarında toplumsal, siyasal ve 
ekolojik bir sistem olafak görülm ektedir .189 Doğal ve yapay çevre, 
doğal ve toplumsal etmenlerle belirlenmekte, bu nedenle ülkelere 
göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, İskandinav ülkeleri, Fede
ral A lmanya ya da Ispanya'da doğal ve yapay çevre, farklılık göste
rebilmektedir. Bu farklı çevreler nedeniyle ekolojik ilişkilerin türü de 
farklı olmaktadır. Bu ilişkiler atmosferle ilgili, ya da iç sular, ya da 
denizler konusunda kurulabilmektedir. İlişkilerin mal ticareti ve tu
rizmde olduğu gibi ekonomik ve toplumsal özellik gösterenleri dc 
vardır. Sözkonusu toplumsal ekolojik  farklılıkların çevre zararlarının 
türlerini ve niteliğini de etkilediği savunulmakta ve buna göre beş 
ayrı tür bölge olduğu belir tilmektedir.190 Bu bölgelerin uluslararası 
çevre politikalarına konu olma yoğunlukları da farklıdır:

1. İnsanın doğa üzerindeki etiklerinin çok az olduğu, kaynakları 
işlenmemiş dağ ya da orman bölgeleri.

2. Yoksulluk nedeniyle doğal çevrenin tahrip edildiği ve doğal 
kaynakların yağmalandığı yoksul bölgelerde ekonom ik ve toplumsal 
azgelişmişlik nedeniyle çevreye sürekli zarar veren yaşam ve üretim 
biçimleri egemendir. Öte yandan yine aynı nedenlere çevre koruma 
çabalarına da ilgi gösterilmez ve uluslararası alanda da bu bölgeler 
pek dikkat çekmezler.

3. İnsan eylemleri ve endüstriyel üretim, tüketim ve paylaşım 
biçimleri nedeniyle çevrenin doğrudan doğruya tahrip edildiği alanlar 
da  vardır. Özellikle nüfusun ve ekonom ik eylemlerin yoğun olduğu 
alanlarda temel çevre malları olan hava, su ve toprağın zararlı m ad
delerle kirletildiği bu bölgelerde, toplumsal ve siyasal tercihler ska- 
lasında ekonom ik ve teknik gelişme ön plandadır. Klasik sanayileş
me sorunları olarak da tanımlanan bu tür çevre kirlilikleri, sınırötesi

188 Dierkes, Hratje, op. cit., s. 94.
189 von Prittwitz, loc. cit., s. 500.
190 Ibid., s. 501-502.
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bir nitelik de taşıdıkları için, uluslararası düzeyde artan oranda poli
tika konusu olmaktadır.

4. Bu gruptaki bölgeler ya da  ülkeler ileri derecede ekonomik ve 
teknik gelişmeye ve bu gelişmeyle bağlantılı bir tüketim düzeyine 
sahiptirler. Bu ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki ağırlıkları,  ekono
mik ve teknik gelişmişlikleri nedeniyle örnek olma işlevleri ve 
uluslararası rekabet güçleri vardır. Uluslararası işbölümünü de büyük 
ölçüde bu ülkeler belirlemektedirler. Varolan üretim ve tüketim ka
lıplarını değiştirmek yerine, çevre zararlarını zaman ve mekân açı
sından ertelemek ve uzaklaştırmak eğilimindedirler. Zehirli artıkları 
ve çevreye zarar veren üretim biçimlerini azgelişmiş ülkelere ihraç 
edenler yine bu grup ülkelerdir. Çevre koruma çalışmalarını ulusla
rarası politika durumuna getiren, politikaları belirleyenler de yine bu 
ülkelerdir.

5. Bu son gruptaki ülkeler toplumsal ve ekonom ik gelişmenin 
"niteliksel" olması gerektiğini kabul etmiş ve bu gerekliliğe göre 
ekonom i, tarım, ulaşım ve enerji politikalarını yapılandırmışlardır. 
Çevre sorunlarının, zaman ve mekân olarak ertelenmesinin yerine, 
yapısal değişikliklerle çözülmesi gereğini uluslararası politikalarda 
çıkış noktası yapm aya çalışan bu ülkelerin uluslararası düzeyde çok 
da taraftar buldukları söylenemez.

Görülüyor ki, uluslararası çevre politikasının oluştuğu sistem 
bakışık değildir. Bir yanda, hâlâ doğanın insana egemen olduğu böl
geler ile azgelişmişlik nedeniyle doğanın ve doğal kaynakların sö- 
mürüldüğü bölgeler vardır. Bu bölgelerde yer alan ülkelerin ulusla
rarası çevre politikalarına katılımları ya hiç yoktur, ya da türlü çe
kincelerle katılımları anlamsız durum a getirilmiştir ya da bu politi
kaları uygulamaları olanaksızdır. Öte yandan, sanayileşmekte olan 
ülkelerle, sanayi ülkeleri ve çevre dostu yapısal değişiklikleri ger
çekleştirmiş ülkeler ise, etkin olarak uluslararası çevre politikalarına 
katılmaktadırlar. Bu ülkeler aynı zamanda güçlü ulusal çevre politi
kalarına da sahiptirler ve uluslararası düzeyde kendi politikalarını 
kabul ettirmek ve uygulamak için rekabet içindedirler.
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Uluslararası ilişkilerin yapısına baktığımızda, her şeyden önce 
çıkarların farklı olması nedeniyle ekonomik, siyasal ve ekolojik po
litikaların uluslararası sistemdeki çatışmaları artırma ya da azaltma 
etkileri ön plana çıkmaktadır. Küresel çevre politikalarının uluslara

rası ilişkilere etkisi, birbirinin tam karşısında yer alan iki yönde 
olacağı savunulm aktadır .191 Bir yandan uluslararası ilişkilerde çevre 
politikalarına indirgenmiş güç denemeleri, çevre sömürgeciliğini 
(environmental colonialism) getirebilir,  öte yandan küresel çevre po
litikaları uluslararası sistemde eşitleyici (the great equaliser) bir rol 
üstlenebilirler. Küresel çevre politikalarının uluslararası ilişkileri 
hangi yöne çekeceği aslında tamam en sistemi oluşturan büyüklü kü
çüklü, gelişmiş azgelişmiş ülkelerin  anlayış larına ve tutum larına 
bağlıdır. Bilindiği gibi, küresel çevre politikaları konusundaki gö
rüşmeler çok taraflıdır. Tek tek ülkelerin güç konumları görece 
farklıdır ve küçük devletlerin çevre politikaları sayesinde saygınlık 
kazanarak (environmental forerunners) etkili olmaları mümkündür. 
Bu bağlamda, ekonomik ve teknik gücü düşük ülkeler için küresel 
ekolojik tahrip gizilgücü artan oranda görüşme nedeni olarak kullanıl
makta, gelişmiş ülkelerde bilgi (know-how) ve akçal yardım isteminde 
bulunulmaktadır. İleri derecede sanayileşmiş ülkeler ise, içeride ve 
dünya kamuoyunda artan bir meşruiyet baskısı altındadırlar. Dünyanın 
en yüksek bilincil enerji gereksinimine sahip ABD, politikalarıyla 
Rio'daki Çevre ve Gelişme Konferansından önce ve sonra, hem ülke 
içinde hem de uluslararası düzeyde, zor  durumda kalmıştır.

1.2. T icaret Kuram ı

Ulusal çevre politikalarının uluslararası düzeydeki ekonomik 
sonuçları,  çevre politikalarının uluslararası duruma getirilmesinin

191 Volker von Prittwitz, Klaus Dieter Wolf, "Die Politik globaler Giiter," 
Volker von Prittwitz (Hrsg.), Urmveltpolitik als Modernisierungspro- 
zess, Opladen, Leskc und Budrich, s. 213-214.
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önemli bir nedenidir. Uluslararası çevre politikalarının ekonomik 
yönü, ticaret kuramı ile İncelenmektedir. Mal ve hizmetlerin üretil
mesi sırasında ortaya çıkan olum suz dışsallıkları g iderm ek ya da 
önlemek için devletlerin alacakları kararlar ve izleyecekleri politika
lar beraberinde bu mal ve hizmetlerin fiyatlarında kaçınılmaz artışlar 
da getirecektir. Çevre koruma yatırımları için seçilen farklı araçlar ve 
akçal yöntemler, bunların değişik ölçünler ve yollarla uygulanması 
hem amaçlanan çevre niteliğini, hem de üretim yapısını uluslararası 
ve bölgesel düzeyde farklı durum a getirmektedir.192

Farklı çevre politikalarının ekonomik sonuçları nedeniyle çevre 
koruma konusunda uluslararası uyum sağlamak zor olmaktadır. Ül
keler arasında çevre koruma politikasının araçları oylanırken ne ya
zık ki, çevre koruma hedefleri ekonom ik  hedefler karşısında gözardı 
edilebilmektedir. Çünkü, uluslararası çevre koruma için işbirliğinde 
ekonomik yararlar ve sakıncalar yeterince açıklanamamaktadır. G e
nel olarak, ekonomiye yapılacak olası olumsuz etkilerden kaçınmak, 
çevre politikalarının olumlu etkilerini gerçekleştirmekten daha 
önemli bir rol oynam aktadır .19-’

Sanayileşmiş ülkelerin çevre politikalarına uygun üretim öl- 
çünleri,  gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikalarını etkilemekte ve 
değiştirmektedir. Sanayileşmiş ülkelerin istemde bulundukları nite
lik ve ölçün koşullarına uygun üretim yapamadıkları için bu ülkelerin 
dış ticaret bilançoları sürekli açık vermektedir. Öte yandan, sanayi
leşmiş ülkelerin yatırım ve sanayi mallarının fiyatları, çevre politi
kalarının maliyeti yansıtıldığı için daha pahalı olmaktadır. Sonuçta, 
bir yandan, uuluslararası pazarlara girme güçlüğü, diğer yandan, sa
nayi mallarının pahalılaşması çevre politikalarının uluslararası eko- 
noıııik-ticarî ilişkilere etkilerini oluşturmaktadır.

Yine, gelişmekte olan ülkeler açısından çevre koruma politika
larının uygulanmasında önemli bir ikilem sözkonusudur.194 Pazar

192 Dierkcs. op. cit., s. 362.
193 Ibid., s. 363.
194 Yeldan, op. cit., s. 61.
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mekanizması içinde, üretim ve teknoloji seçimi yoluyla kirliliği 
azaltma yönündeki özendirici politikalar, ekonomide yansız etkiler 
yaratmakta, ancak çevre korunmasında etkili olamamaktadır. Bu tür 
dolaylı politikalar yerine, üretim sürecine doğrudan etki yapan çevre 
koruma politikaları, bu kez, ekonom ik yapıda olumsuzluklara yol 
açabilmekte ve toplumsal maliyeti yükseltmektedir.

Ticaretin tek başına ve doğrudan çevre sorunlarına yol açtığını 
savunmak yanıltıcıdır. Örneğin doğal kaynaklar sahipsiz kalırsa, do 
ğal kaynakların kullanımı belirli bir temele dayandırılmazsa, küresel 
çevre mallarında mülkiyet hakları düzenlenm ezse ve kirliliklere karşı 
bir ücret ödenmezse, zaten çevre sorunları ortaya çıkacaktır.  '^5 
Çevre politikalarının olmadığı bir ortam da ticaret ve büyüme kaçı
nılmaz olarak doğal kaynakların hızla tüketilmesini ve çevre kirlen
mesini getirecektir.

Uluslararası ticaretin çevre sorunları ve politikalarıyla ilişkisi 
dört noktada ortaya ç ıkm aktadır . 1̂ 6 Uluslararası ticaret, özellikle 
serbest ticaret ekonomik eylemlerin ölçeğini büyüttüğü için ekonomik 
büyüme hızını artıracağı açıktır. D aha fazla büyüme ve ekonomik 
gelişme ise, çevre koruma için ek kaynaklar sağlayacaktır. Yavaş 
büyüyen ya da sorunlu ekonomilerde çevre bilincinin de zayıf olduğu 
söylenebilir. Öte yandan, ticarette liberalleşmenin ortaya çıkardığı 
çok miktardaki sınırötesi taşımacılık zaten kötü olan hava, su ve 
toprağın kirlenme düzeyini arttırabilir.

Uluslararası ticaret serbestleştiğinde, çevreye zarar verecek 
ürünlerin el değiştirme yoğunluğu da artacaktır. Örneğin, zararlı 
atıklar, kimyasal maddelerin ve türü azalmış canlıların ticareti çoğu 
kez uluslararası ticaret andlaşmaları çerçevesinde gerçekleşmekte
dir. Aslında, uluslararası ticaretin serbestleşmesi, çevreye zararlı 
mallar kadar yararlı malların da alım satımını kolaylaştıracaktır. 
Örneğin, çöp değerlendirme tesisleri, hava temizleme sistemleri ve su 
arıtma teknolojileri uluslararası alanda daha rahat dolaşacaktır.

195 Çandice Stevens, "Dünya Ticaretinde Çevre Politikaları", Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Bülteni, Eylül 1994, s. 3.

196 Ibid., s. 4-5.
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Uluslararası ticaret çevreyi doğrudan etkilemediği halde, ulus
lararası üretim ve tüketim yapısını etkileyebilir. Serbest ticaret reka
beti geliştirdiği için çevre politikalarının maliyetinin fiyatlara yansı
tıldığı örnek bir uluslararası ticaret ortamı yaratılabilirse, sürdürüle
bilir gelişmeyi gerçekleştirmek daha  kolay olacaktır.

Son olarak, uluslararası ticarette serbestleşme, ticaret politika
ları çevre politikalarıyla uyumlu durum a getirildikleri sürece, ulusla
rarası çevre koruma çabalarına hizmet edecektir. Bu nedenle ticaret 
politikaları ile çevre politikalarının karşılıklı etkileri gözönünde bu
lundurulmalıdır.

Çevre koruma politikaları bir yandan çevre koruma amacına 
hizmet ederken bir taraftan da uluslararası ticareti engelleyici unsur
lardan ar ındırılmaya çalışılmaktadır. Örneğin Danimarka, çıkardığı 
bir yasayla meşrubat türü tüm içeceklerin depozitolu ve geri verile
bilir şişelerde pazarlanmasını zorunlu  kılmıştır. İthalatçı firmalar 
için kâr kaybına neden olan bu uygulama, diğer Avrupa ülkeleri ta
rafından Avrupa M ahkem esi’ne şikâyet edilmiş, ancak Mahkeme, 
çevrenin korunmasının ticaretin serbestliğinden daha önemli olduğu 
yönünde karar vererek, şikâyeti reddetm işt ir .197

Dünya ticaretini denetlemeye hizmet eden bir mekanizma olarak 
GATT, çevre koruma politikalarının ticaret politikalarıyla uyumlu 
duruma getirilmesinde yetersiz görünmektedir. Getirilen çevre öl- 
çünleri,  ticarette rekabet eşitliği ilkesini zedelemekte ve ölçünlcrin 
ülkelere göre farklılıklar göstermesi de sorunlar yaratmaktadır.198

Hem uluslararası ilişkiler, hem de ticaret kuramları ile ulusla
rarası çevre politikalarını açıklarken ortaya çıkan en önemli güçlük, 
m ümkün olduğu kadar kapsayıcı kurallar oluşturmaya yönelik ulus
lararası işbirliği ağının son derece karmaşık o lm asıd ır .199

197 Ycldan, op. cit., s. 51.
198 Ibid., s. 49.
199 Dierkes, op. cit., s. 365.
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Çevre sorunları çok eskiden beri vardı. Avcıl ık konusunda ge
tirilen sınırlamalar, kanalizasyon yapımı, çöplerin toplanması ve yok 
edilmesi çabalan  daha 19. Y üzyılda  başlamıştır. Ancak çevre koru
ma düşüncesi sistematik olarak 20. Yüzyılın ürünüdür denilebilir.

Çevre koruma politikalarının ABD'deki temelleri 1960'lı yılla
rın başında atılmıştır. Gazeteci yazar  Rachel Carson, doğanın k im 
yasal maddelerle, özellikle de tarımda kullanılan pestisitlerle nasıl 
kirletildiğini "Silent Spring" (Sessiz İlkbahar) adlı kitabında anlatı
yordu. Bu kitap öyle bir yankı uyandırdı ki, ilk önce kimya sanayî 
temsilcileri,  kitabın kamuoyunda yaptığı etkiyi bastırmaya çalıştılar, 
daha sonra kitabın bütün baskılarını satın aldılar. Yine de, kitap, 
durdurulamaz bir biçimde en çok satanlar listesine girdi.200 Denile
bilir ki, böylece Amerikan kamuoyu harekete geçti. DD T ve diğer 
pestisitler kısa sürede yasaklandı; deterjan üretilirken biyolojik olarak 
doğada yok edilebilir olma koşulu getirildi. Bu dönemde, çeşitli 
çevre ve doğa koruma birliklerinin, derneklerinin ve örgütlerinin ku
rulduğuna da tanık oluyoruz. Ö te yandan Hava Kirliliğini Önleme 
Yasası (Clean Air Act) ve Su Kirliliğini Önleme Yasası (Clean Water 
Act) ile birlikte yaklaşık 13.000 yasa, yönetmelik, tüzük ve mahkeme 
kararı çıkarılmıştır. Ulusal düzeyde en üst resmî çevre örgütü olarak 
Çevre Koruma Kurumu (Environmental Protection Agency-EPA) da 
yine bu dönem de kurulmuştur.

Avrupa 'da çevre politikalarının gelişmesi 1972 yılında Stock
ho lm ’de yapılan Birleşmiş M ille t ler  Çevre Konferansı ile baş lam ış
tır. Ama, çevre sorunlarıyla bağlantılı olarak, varolan kapitalist top
lum sistemine eliştiriler 1960'lı yılların sonunda oldukça şiddetli bir 
b içimde yapılmıştır.

2. K üresel Ç evre P o litik a ların ın  O rtaya Ç ık ışı ve
T em elleri

200 von Weizsaccker, loc. cit., s. 14-16.
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Japonya'da çevre düşüncesinin gelişmesi ise, daha somut ve 
ciddi zararların yaşanması ile gerçekleşmiştir.  Cıva ve kadmiyum 
zehirlenmeleri nedeniyle binlerce ölüm yaşanmış; yine, büyük kent
lerde ve sanayi alanlarında hava kirliliği sınır değerleri çok aştığı 
için, örneğin Tokyo polisi halka gaz maskesi dağıtmak zorunda kal
mıştır. Buna karşın yüzbinlerce Japon, kronik bronşit ve ,akc iğer  
hastalıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.

1970'li yıllara gelene kadar, uluslararası politikanın gündemini 
ekonomi, serbest ticaret ve askerî güvenlik konuları oluştururken, 
artık küresel çevre sorunları da artan oranda uluslararası düzeyde 
politika konusu olmuştur. Özellikle sınırötesi çevre kirlilikleri, kü
resel iklim değişikliği,  ozon tabakasının incelmesi,  uluslararası-su
ların korunması gereği,  çevre korumanın uluslararası rekabete etki
leri nedeni de eklenince, çevre politikaları uluslararası sistemde ön 
plana çıkmış uluslararası durum a getirilmiştir.

Çevre sorunlarına çözüm bulmak için uluslararası işbirliği ge
reği, daha doğrusu, çevre sorunlarının üstesinden gelmenin tüm dün
yanın görevi olduğu ilk defa 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler 
Çevre Konferansı'nda dile getirilmiştir.201

Uluslararası çevre polit ikalarında çevre koruma çabalarına yal
nızca bölgesel ya da yerel olarak bakm ak ve zararları gidermeye ça
lışmak yerine, soruna nedensel olarak yaklaşmak ve küresel olarak 
kavramak kaçınılmazdır.202 Ekosistemin bugün karşı karşıya bu
lunduğu tehlikelerin bilincinde olmak mutlaka gereklidir, ancak so
runları abartarak, felâket senaryoları üretmek de herhangi bir yarar 
sağlamayacaktır. Rom a Kulübü'nün 1972'de yayınlattığı "Büyüm e
nin S ınırlan" adlı kitabını, nüfus gözlemcisi Paul Ehrlich'in projek
siyonlarını felâket haberciliği olarak nitelendirenler, aslında ekono
m ik gelişmişliğin bu gibi o lum suz öyküleri arttırdığını öne sürm ek
tedirler.203 Ancak, karamsar bir hava yaratmakla birlikte ve ideolojik

201 Wittkaemper, op. cit., s. 31-32.
202 von V/eizsaecker, loc. cit., s. 11-12.
203 John Naisbitt, Patricia Aburdcne, Megatrends 2000, çev. Erdal Güven, 

İstanbul, Form Yayınlan, 1990, s. 19.
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taraflılığına karşın Rom a Kulübü'nün bu çalışması, çevre sorunları
nın önem ine ilk kez değişik bir boyutta dikkat çekmesi bakımından 
yalnızca felâket haberciliği olarak hafife alınamaz. "Büyümenin Sı
nırları", çevre ile ekonomi arasındaki ilişkiyi de ilk kez gündeme 
getirerek, bugün tüm dünyaca kabul edilen "sürdürülebilir gelişme" 
kavramının da bir anlamda temellerini atmıştır demek abartma sa
yılmaz.

Arjantin Bariloche Vakfı tarafından 1976 yılında hazırlattırılan 
küresel araştırma "Yoksulluğun Sınırları" (Grenzen des Elends) 
ad ıy la  yayın lanm ış tır .204 Rom a K ulübü’nün hazırlattığı raporun tam 
karşısında yer alan bu araştırmanın savı,  sınırlanması gereken eko
nomik büyüm e değil,  sanayileşmiş ülkelerin ö lçüsüz tüketim alış
kanlıkları olduğudur. Ekonomik büyüme, yine bu sava göre, teknik 
açıdan denetlenirse, ya da enerji sorunu nükleer enerji kaynakları ile 
çözülebilirse çevre tahripleri ortaya çıkmayacaktır. Çevre ve gelişme 
sorunlarını çözmek için Kuzey'den Güney'e teknoloji transferi yapıl
ması gereği de bu araştırmadaki öneriler  arasındadır.

Bariloche Raporu olarak da anılan bu araştırma, gelişmekte 
olan ülkelerin 1972 yılında Stockholm 'de ısrarla üzerinde durdukları,  
sanayileşmenin tüm ülkeler için vazgeçilmez bir hak olduğunu vur
gulamaktadır.  Önce yoksulluk ve azgelişmişlik le  savaşılacak, daha 
sonra çevre politikaları yaşama geçirilecektir.

Rom a Kulübü'nün ve Bariloche Vakfı'nın hazırlattığı raporların 
dışında, çevre sorunlarının uluslararası boyutlarına dikkat çeken ve 
bu sorunlara ancak uluslararası işbirliği ile çözüm bulunabileceğini 
savunan raporlar hazırlanmış, bu konuda programlar uygulanmaya 
çalışılmıştır. Bunlar arasında 1979 tarihli "Avrupa Topluluğu Hava 
Kirliliğini Önleme Sözleşmesi" (Luftreinhaltckonvention der EG), 
ABD Başkanı Carter'a sunulan, Çevre Kalitesi Konseyi'nin (Council 
on Environmental Quality) hazırladığı "Global 2000” ve "Global 
Future" adlı raporlar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (Interna-

204 Maracuja, Weltwirtschaft und Entwicklung, Informalionsbrief, Nr. 2 
(August 1991), s. 4.
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tional Union for the Conservation of  Nature) hazırladığı "World 
Conservation Stra tegy”, 1982 yılında OECD tarafından hazırlanan 
"Economic and Ecological Interdependence", 1984'de Dünya Kay
naklar Enstitüsü'nün (World Resource Institute) hazırladığı "The 
Global Possible", 1987'de Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu'nun 
hazırladığı "Ortak Geleceğimiz" adlı rapor sayılabilir.20^ Tüm bu 
raporlar ya da programlar, yöntem olarak farklı olsalar da, ortak 
özellikleri dünya çapındaki ekolojik sorunların boyutlarına ve ciddi
yetine dikkat çekmeleridir. Örneğin, "Global Future" adlı raporda 
ağırlık noktaları nüfus planlaması,  tarım alanlarının, genetik çeşitli
liğin ve tropik ormanların korunması,  kimyasal atıkların taşınması
nın düzenlenmesi, karbondioksit kontrolü vb.'dir. "World Conserva
tion Strategy"de ise, toprağın korunması, ortak kullanıma konu olan 
denizlerin, atmosferin ve Antarktis 'in kullanımının düzenlenmesi, 
gelişme yardımları ve doğa korum a yasalarının onaylanmasına iliş
kin konular yer almaktadır.206

Uluslararası çevre polit ikalarında küresel bakış açısının ge 
rekliliği yanında, bu politikaların siyasal açıdan uygulanabilirliği de 
önem taşımaktadır. Çevreye özen gösteren yeni bir gönenç modelinin 
gerekli kıldığı üretim biçimi Avrupalı 'Iara, Amerikalı 'lara ve Ja
pon'lara kabul ettirilerek, sürdürülebilir  gelişme kavramında, çoğu 
zaman olduğu öne sürülen ideolojik ard niyetin gerçek olmadığı,  do
ğal yaşamın temellerini koruma maliyetinin herkese ait olduğu ka- 
n ıtlanmalıdır.207 Yine çevre politikasının getirdiği ekolojik kaygıla
rın artık siyasal karar mekanizm asında önemli ölçüde rol oynam ala
rının zamanı gelmiştir. Özellikle gelişm e politikaları ve dış politika 
alanlarında çevre koruma düşüncesi etkili ve belirleyici olmalıdır.  
Son olarak, çevre koruma politikalarının altyapısını hazırlamak 
amacıyla eğitim, kültür, bilim ve teknoloji, çevre bilincini yayacak 
biçimde yapılandırılmalıdır.

205 Wohlcke, Umwelt-und..., op. cit., s. 34-36.
206 Ibid., s. 37.
207 von Weizsaecker, loc. cit., s. 12.
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2.1. K üresel Çevre P olitik a ların ın  O rtaya Ç ıkış N edenleri

Çevre sorunlarının uluslararası duruma getirilmesi bir dizi zo
runluluğun sonucunda gerçekleştir ilm iştir .208 İlk olarak, Avrupa ve 
Kuzey Amerika'y ı etkileyen geniş alanlı hava kirliliği, kükürtdioksit 
ve azotdioksit emisyonlarının denetim  altına alınması gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Norveç ve İsveç gibi, bu emisyonlardan özellikle o lum 
suz etkilenen ükelerin yanında Federal A lmanya da yer almıştır. Bir 
diğer gelişme, ozon tabakasındaki incelemenin ortaya çıkarılması ile 
gerçekleşmiş, önce 1986’da V iyana  Sözleşmesi ve ardından 1987’de 
Montreal Protokolü ile bu sorun d a  uluslararası düzeye taşınmıştır. 
Üçüncü olarak, giderek kirliliğin arttığı Kuzey Denizi,  Baltık Denizi 
ve Akdeniz 'in kirlilikten korunması,  uluslararası görüşmelere konu 
olmuştur.

Çevre sorunlarım küresel düzeyde ele almanın bu bağlamda 
önemli nedenleri vardır.209 Birinci neden, bölgesel ya da küresel ni
telikteki ortak çevre mallarının, Kuzey Atlantik'teki balık varlığının, 
sorumsuzca, hızla ve geri getirilemez bir biçimde tüketilmesidir. 
İkinci neden çevreye verilen zararların ve çevre kirliliğinin artık sınır 
tanımamasıdır. Bir diğer neden de, dünya pazarlarının çevre sorun
ları açısından uluslararası durum a gelme özelliği sergilemesidir. Bu 
pazar çerçevesinde çevreye zarar veren teknikler, ürünler ve atıklar 
istenmemektedir. Öte yandan, çevre korumaya ilişkin getirilen ku
ralların ve ölçünlerin uluslararası ticarette rekabet koşullarını etkile
mesi de önem taşımaktadır. Son olarak, çevreden ve doğal kaynak
lardan yararlanma ve bunlara zarar verme durumunda, maliyetlere 
katlanmak konusunda adaletli bir paylaşım sağlanmak istenmekte
dir.

Ulusal devletler artık ekolojik  krizin üstesinden tek başlarına 
gelecek durumda değildirler. Bu nedenle çevre politikalarında ağır-

208 von Prittwitz, Das Katastrophenparadox...,  op. cit., s. 235.
209 Helmut Breitmeier et al., "Internationale Umweltregime," Volker von 

Prittvvitz (Hrsg.), Urmveltpolitik als Modernisierungsprozess, Opladen, 
Leske und Budrich, 1993, s. 163-164.
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lık, ulusal politikalardan uluslararası politikalara kaymaktadır. Ulus
lararası çevre politikaları ise, ancak ulusal çevre politikalarının ba
şarılı olmaları ile hedeflerine u laşabileceklerdir.210 Tek tek devlet
lerin çevre politikalarının kendi sınırları içinde başarıya ulaşması,  
uluslararası çevre politikalarının da  başarı şansını arttıracaktır. Öte 
yandan, ne yazık ki, ulusal çevre politikaları gibi uluslararası çevre 
politikaları da, şok etkisi yaratan y ıkım lar ya da olaylara tepki biçi
m inde ortaya çıkmaktadır .211

Uluslararası çevre politikalarının oluşmasının zaman açısından 
dört evrede gerçekleştiğini söyleyebiliriz.212

1. 1960 yılına kadar olan evrede çevre koruma çabalarının yal
nızca doğa koruma, hayvan ve bitki varlıklarının korunması, orman
ların korunması gibi sınırlı alanlarda gerçekleştiği görülmektedir.

2. 1960-1970 yılları arasında ise, çevre konusunun daha çok 
düşünsel alanda tartışıldığı, "Büyümenin Sınırları" gibi yeni dü 
şüncelerin  ortaya atıldığı ve araştırmaların  yoğunlaştığı dikkat 
çekmektedir.

3. 1970-1980 yılları arası, ulusal çevre koruma çabalarının ör
gütlenmeye başladığı bir evre olarak kabul edilebilir. Bu dönemde, 
örneğin, ABD'de Ulusal Çevre K orum a Yasası çıkarılmış, ya da 
1972 Stocholm Birleşmiş M illetler Çevre Konferansı'ndan sonra bir 
çok ülkede çevre bakanlıkları kurulmuştur.

4. 1980'li yılların başından itibaren ise, uluslararası işbirliği
nin, çevre korumanın her alanında yoğunlaştığı açıkça görülm ekte
dir.

210 Martin Uppenbrink, "Umweltpolitik und Umweltrecht," Bundesakademie 
für Wehrverwaltung und Wehrtechnik in Mannheim (Hrsg.), Aktuelle 
Rechtsfragen des Umweltschutzes, Heidelberg, R.v. Decker’s Verlag, 
1981,s. 11-12.

211 Martin Jaenicke, "Erfolgsbedindungen von Umweltpolitik im Internatio
nalen Vergleich," Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht, Nr. 
3 (1990), s. 213.

212 Bacchler et al., op. cit., s. 106.
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Ekolojik sorunlar, iki biçimde uluslararası politikaların konusu 
durumuna gelebilir.213 İlk olarak, çevre zararları siyasal açıdan artık ta
şınamaz olarak tanımlanırsa ve ikinci olarak da, ulusal politikalar sını- 
rötesi kirlilik ve zararların maliyetini taşıyamazsa ve zararların kaynağı 
başka devletlerin sınırlan içindeyse, uluslararası işbirliği ilkesi gere
ğince ortak politikalar oluşturmak ve yürütmek kaçınılmaz olacaktır.

Uluslararası çevre politikaları ulusal çevre politikalarından, bu 
politikaları belirleyecek, uygulayacak ve eşgüdüm sağlayacak tek bir 
merkezî birime -örneğin ulusal çevre politikalarında bu birim devlet
tir- sahip olmamakla ayrılmaktadır .214 Küresel ve sınırötesi çevre 
zararlarına yönelik uluslararası politikalar ancak, uluslararası konfe
ranslar, sözleşmeler, diplomatik girişimler biçiminde, ya devletler 
arasındaki tek taraflı görüşmelerle ya da uluslararası örgütlerin ara
cılık ettiği çok taraflı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Uluslara
rası çevre politikalarının tek yaptırım gücü, devletler hukukuna da
yanılarak hazırlanan sözleşmelerin  yalnızca imzalamış devletleri 
bağlamasıdır. Öte yandan, uluslararası çevre korumaya ilişkin dü
zenlemelerin uygulamaya konulması, tek tek devletlerde olduğu ka
dar kolay ve etkin olmamaktadır.215

Uluslararası çevre polit ikalarının karşı karşıya bulunduğu 
güçlükler yalnızca personel, akçal ya da örgütsel olanlar değildir. 
Belki bu güçlüklerden daha önemlisi, siyasal boyutta ortaya çıkan, 
politikalar saptanırken çıkarların uzlaştırılması sorunudur. Farklı 
ekonomik, siyasal ve toplumsal yapılara sahip ülkeler arasında, çıkar 
ve hedef  çatışmalarının olması son derece doğaldır. Çünkü, aynı ül
kedeki farklı kurumların çevre politikaları arasında bile çoğu zaman 
keskin ayrılıklar bulunmaktadır.

Uluslararası çevre politikaları ile ilgili bir diğer önemli sorun 
da, çevre koruma am acıyla devletlerin  içişlerine karışılacağı kaygı-

213 Dierkes, Hartje, op. cit., s. 93.
214 Ibid., s. 92.
215 Meinolf Dierkes, Karl-Heinrich Hansmeyer, "Umwelt und Gesellschaft: 

Beitraege und Emfehlungen zur Rechts-, Politik-und Wirtschaftswissens
chaftlichen Analyse von Umweltproblemen," Zeitschrift für Umweltpo
litik und Umweltrecht, Nr. 1/1985, s. 7.
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sidir. Hiçbir devletin içişlerine kar ış lam ayacağ ı,  devletlerin ulusal 
egemenlik haklarının doğal bir sonucudur. Ancak yine, hiçbir devle
tin, egemenlik hakkına dayanarak çevresini ve doğal kaynaklarını 
sorumsuzca tahrip ederek ortak yaşamın temellerini tehlikeye ata
mayacağı da unutulmamalıdır. Brezilya, Bolivya, Peru, Ekvator, 
Kolombiya ve Venezuela gibi Amazon Bölgesi'nde yer alan ülkeler 
bu açıdan çok ciddi eleştirilere hedef  olmaktadırlar. Sayılan ülkeler 
ise, ulusal egemenlik haklarını öne sürerek her türlü karışmayı red
detmekle, ekolojik nedenli karışmaları, ülkelerini kurnazca ele ge
çirmekte kullanılacak Truva atına benzetmektedirler.216

Çevre koruma çabalarının uluslararası rekabet koşullarını et
kiliyor olması,  uluslararası çevre politikalarına uzlaşmacı bir özellik 
kazandırmaktadır.217 Sözkonusu uzlaşmanın sağlanması ise, her za
man istenen biçimde olmamaktadır. Örneğin, ozon tabakasının ko
runması amacıyla bazı ülkeler, daha uzun süre önce kendileri için 
sınırlamalar getirmişken diğer bazı ülkeler zararlı emisyonlarını ha
vaya bırakmakta sakınca görmemektedirler.

Uluslararası çevre politikalarında ABD'nin konumu oldukça 
önemlidir. Çünkü her şeyden önce, gelişmekte olan ülkelerin büyük 
bölümünün dış borçlarının A BD 'ye olduğu görülmektedir. Öte yan
dan, gelişmekte olan ülkeler, A B D  ihracat pazarının % 34'ünü oluş
turmaktadırlar.218 Bir başka deyişle , gelişmekte olan ülkelerdeki 
ekonomik, siyasal ve toplumsal kararlılık A B D ’nin hem istediği, hem 
de bir anlamda istemediği bir durumdur. Örneğin, 1980'li yıllarda 
borçlu ülkelerin borçlarının hızla tırmanması ve bu ülkelerdeki ka
rarsızlıklar yaklaşık 1.8 milyon Amerikan yurttaşını işsiz bırak
m ış t ı r .219 Ancak ABD, kendisi için bu açıdan önemli bir fırsat gibi 
görünen Rio Zirvesi'ni yeterince kullanamamıştır. 1972 Stocholm

216 Wöhlcke, loc. cit., s. 80.
217 Ibid., s. 77-78.
218 James Gustave Spcth, "Eine bestandsfaehige Zukunft nach Rio?- 

Perspektiven für die Wcltkonfercnz über Umwelt und Entwicklung," Eu
ropa Archiv, Folge 9/1992, s. 249.

219 Ibid., s. 249.
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Konferansı'ndan bu yana üstlendiği öncü rolü de Rio Zirvesi 'nde ta
kındığı tavırla kaybetmiş; Avrupa ve Japonya’ya kaptırmıştır. Ç ün
kü, özellikle Doğu-Batı gerginliği yumuşadığından beri, dünya poli
tikalarının ağırlık noktası çevre ve azgelişmişlik  sorunlarına kay
m ış tır .

2.2. K üresel Ç evre P olitikalarında D üzey Sorunu

Uluslararası çevre politikaları, çevre koruma alanında işbirliği 
çabaları ile ortaya çıkmıştır. Uluslararası düzeyde çevre koruma 
alanında hareketliliğin başlamasının türlü nedenleri vardır.220 Her 
şeyden önce, Rom a K ulübü’nün yayınlattığı "Büyümenin Sınırları" 
adlı raporun başını çektiği bir dizi araştırma çevre sorunsalını, tüm 
yeryüzünü tehdit eden kaynak sorunsalı olarak sunmuş ve çözümün 
de, kaynak tüketiminde küresel bir  değişiklikte yattığını savunm uş
tur. Diğer bir neden ise, devletler ve halklar arasındaki dayanışmacı 
ilişkinin devletler hukuku çerçevesinde biçimlenmeye başlamasıdır. 
Buna en iyi örnek 1972 Stockholm Bildirgesi 'nin 21. ve 22. M adde
leridir.221 Bildirge'nin 21. maddesine göre, devletler, Birleşmiş 
Milletler Şartı’na ve devletler hukuku ilkelerine göre, egemenlik 
haklan gereğince kendi çevre politikalarını uygulayabilirler, ancak 
türlü eylemleri nedeniyle başka bir  devlete ya da kendi egemenlik 
alanı dışındaki bölgelere zarar veremezler. Devletlerin verdikleri 
zararların ödenmesi ve sorumlulukla ilgili devletler hukuku hüküm
lerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmaları gereği de yine 21. 
maddede vurgulanmaktadır.

Tek tek devletler düzeyinde uygulanmakta olan çevre kuralları 
ve ölçünleri arasında, uluslararası düzeyde uyum sağlamak da bir d i
ğer önemli neden olarak sayılabilir.

220 Von Prittwitz, "Drei Ansaetze...," op. cit., s. 491.
221 "Stockholmer Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des 

Menschen vom 5. Bis zum 16. Juni 1972," Europa Archiv, Folge 18/1972. 
s. 447.
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Çevre politikalarının etkin ve başarılı olabilmeleri için hangi 
düzeyde belirlendikleri ve yürütüldükleri de önemlidir. Bu nedenle 
uluslararası ya da ulusüstü örgütlerin, çevre sorunlarının çözümünde 
hem siyasal, hem dc hukukî ağırlıkları nedeniyle daha etkili olup 
o lam ayacakları tartışılmaktadır.222

Bir çevre sorunu hangi düzeyde ortaya çıkıyorsa, doğal olarak 
sorunu çözmek için oluşturulacak politikalar da, o düzeyde belirlenip 
uygulanacaktır.

Çevre sorunlarının küreselleşmesiyle birlikte, bu sorunların 
çözümü için politikaların hangi düzeylerde etkin olarak oluşturula
bileceği konusu da tartışılmaya başlanmıştır. Hatta bu konuda, bir 
adım daha ileriye gidilerek, çevre kirizinin küresel nitelik taşır du 
ruma gelmesi nedeniyle bir "dünya hükümeti" bile önerenler olmuş
tur.223 Sava göre, bu dünya hükümeti,  barışı ve insan haklarını gü
vence altına alacak, yeryüzünde yaşayan insanların yeterli ve sürekli 
olarak beslenmelerini sağlayacak ve çevre sorunlarının ortaya çık
malarını önleyecektir. Gerçekleştirilmesi durumunda, çok daha güzel 
bir dünya sözü veren "dünya hükümeti" düşüncesi yine de, ancak bir 
ütopya olarak kalmaya mahkum görünüyor. Sözkonusu hükümetin 
konumuna sahip o lmamasına karşılık, bugünkü Birleşmiş Milletler 
de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin bile, uluslararası işbirliği 
çabalarında çoğu kez başarısız olmaları bu olasılığı güçlendiriyor.

Uluslararası çevre politikaları, bu politikaların hangi düzeyde 
belirleneceği konusunda bir ikilem içinde bulunmaktadır. Bir yandan, 
çevre sorunlarının artık sınır tanımaması,  kurumsal açıdan uluslara
rası ve ulusüstü örgütler yönünde, bir başka deyişle üst düzeyde ör
gütlenmeyi gerektirirken; yerel, bölgesel ve ulusal koşulların da gö- 
zönüne alınması ve daha alt düzeydeki kurumsallaşmaya da önem 
verilmesi gerekmektedir. Bu ikilem aslında, "küresel düşünme, yerel 
davranma" söylemi ve "yerellik ilkesi" (Subsidiarity Principlc/

222 von Prittvvitz, loe. cit., s. 490.
223 von Prittwitz, Das Katastrophenparadox..., op. cit., s. 219-220.
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Subsidiaritaet Prinzip)224 ile aşılabilecektir. Örneğin, ozon tabaka
sının incelmesinde olduğu gibi, küresel çevre sorunlarının çözümüne, 
tek tek ulusal düzeyde başlanmalı, ancak daha üst düzeylerde yoğun 
ve etkili bir eşgüdüm ve karar mekanizması geliştirilmelidir .

Yerellik, ya da hizmetle halka yakınlık ilkesi, katolik sosyal 
öğretisinden doğmuştur. Pozitif yorumu, bir toplumun içinde örgüt
lenmiş alt düzeydeki toplulukların, güçlerinin yetmediği yerde bir
birlerine yardımcı olmalarını; negatif  yorumu ise, görevlerini yerine 
getiremedikleri yerde bu alt birimlere devletin karışmasını anlat
maktadır.225 Bu, ilke bugün, modern devletlerde, daha çok, yönetim 
düzeyleri arasındaki görev ve yetki paylaşımı ile işbölümünü ve iş
birliğini anlatmaktadır. Her yönetim düzeyi, tekçi devletlerde mer
kezî ve yerel yönetimler; federal devletlerde federal devlet, eyaletler 
ve yerel yönetimler olmak üzere, en etkin ve ekonomik biçimde yeri
ne getirebileceği görevleri üstlenmelidirler. Sanayileşmiş ülkelerdeki 
özelleştirme çabalarının mantığının da sözkonusu ilke önemli ölçüde 
etkili olmaktadır. Bir başka deyişle, burada, özel kesim ile kamu 
kesimi arasında görev ve sorumlulukların paylaşıldığı söylenebi
lir.226 Ulusal düzeyde ortaya çıkmış olan yerellik ya da hizmette 
halka yakınlık ilkesi, ulusüstü örgütlerde, örneğin Avrupa Birliği'nde 
çok önem kazanmaktadır ve A vrupa Birliği’nin kuruluş yasası sayı
lan Maastricht Antlaşması'nın da temel ilkelerindendir.

Çevre politikalarının düzeyinin belirlenmesiyle ilgili olarak 
karşılaşılan ikilemi aşmanın bir diğer yolu da, çevre politikaları 
açısından yerel,  ulusal, bölgesel ve uluslararası ayrımı yapmadan her 
düzeyde etkin olmaktır.227 Örneğin, barış ve çevre örgütü olan Yeşil

224 "Subsidiarity principle" Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından "yerellik ilke
si" ya da "hizmette halka yakınlık ilkesi" biçiminde kullanılmaktadır. Ça
lışmamızda da, bu tanımlar kullanılacaktır. Bkz. Ruşen Keleş, "Hizmette 
Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesi ve Yerel Yönetimler," Çağdaş Yerel 
Yönetimler, Cilt 4, Sayı 1 (Ocak 1995), passim.

225 Peter Eichorn et al. (Hrsg.), Verwaltungslcxikon, 2. ncu bearbeitete Auf- 
lage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1991, s. 806.

226 Keleş, "Hizmette..., loc. cit., s. 5.
227 von Prittwitz, loc. cit., s. 223.
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Barış (Greenpeace), uluslararası düzeyde yaptığı gösteri niteliğin
deki eylemleri ile dünya kam uoyunu etkilemekte; ama aynı zamanda 
ulusüstü, ulusal ve yerel düzeyde de ses getiren çalışmalar yapm ak
tadır.

2.3. K ürese l  Ç e v re  P o l i t ik a la r ın ın  K u ru m sa l l a ş t ı r ı lm a s ı

1972 Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı, yal
nızca çevre sorunlarına bakış açıs ında yenilik getirmekle kalmamış, 
aynı zamanda, sorunların üstesinden gelebilmek için uluslararası iş
birliğinin gerekliliğini vurgulayarak, sorunun kurumsal yönüne dik
katleri çekmeyi de başarmıştır.

Aslında birçok ülke, Stockholm Konferansı yapılmadan önce, 
çevre sorunları ile uğraşan bö lüm ler  ya da birimler o luşturmuşlar
d ı .228 En eski kurum, İsveç'te 1969 yılında kurulan İsveç Ulusal 
Çevre Koruma Kurulu (Swedish National Environmental Protection 
Boardy)'dur. Kanada Çevre Dairesi'nin (Canadian Departmanı of  the 
Environment) 1970'de Japon Çevre Kurumu'nun (Environment 
Agency of  Japon) ise 1971 yılında oluşturulduğu görülmektedir. 
Fransa, bir adım daha ileri giderek yine ayııı yıllarda Çevre ve Doğa 
Korum a Bakanlığı kurmuştur. S tockholm  Birleşmiş Milletler çevre 
Konferansı'ndan sonra bu örgütlenmelerin sayısının arttığı bilin
mektedir. Artan kurumsallaşma eğilimine koşut olarak çevreye iliş
kin yasal düzenlemelerde büyük bir patlama meydana gelmiştir. Öte 
yandan, görevleri doğrudan çevre koruma olan bu birimlerin yanı sı
ra, dışişleri bakanlıklarında, görevleri uluslararası çevre koruma 
olan birimler de oluşturulmuştur.  Bu birimler aracılığı ile Birleşmiş 
Milletler ve OECD gibi uluslararası örgütlerin çevre sorunlarına il
gileri artm ıştır .229 Hükümetler böyle yeni yapılar kurarak çevre po
litikalarına duyarlılıklarını sergilemişler ve bu yönde politik sinyal

228 Umwelt-Weltweit: Bericht des Umweltsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) 1972-1982, op. cit., s. 6.

229 Lang, op. cit., s. 172.
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ler vermişlerdir. Dışişleri bakanlıkları içindeki kurum sallaşm a sü
recine, çevre bakanlıklarının kuruluş süreci eşlik etmiş; pek çok iki 
taraflı ya da çok taraflı görüşmelere çevre bakanlıkları da delege 
gönderm eye baş lam ışlardır .230

Çevre koruma çabalarının örgütlenmesi ve kurumsallaşması ile 
ilgili iki model öne sürülmektedir.231 Bu modellerden ilkine göre, 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çevre politikalarından so
rumlu ve yetkili tek bir birim olmalıdır. Böylece kararlar daha çabuk 
alınacak ve daha etkili uygulanacaktır; aynı zamanda değişik birim
ler arasında ortaya çıkacak eşgüdüm  sorunları da önlenebilecektir. 
Ancak bu modelin yine de, modern çevre koruma politikaları anlayı
şına uymadığı açıktır. Çünkü çevre sorunsalı ekonomik, siyasal, 
teknolojik ve toplumsal gelişmelerle yakından ilişkilidir ve bu ge
lişmelerle ilgili sorunlardan ayrı ele alınamaz. Bu noktada, bütün
leşme modeli olarak ifade edilen ikinci model gündem e gelmektedir. 
Çevre koruma görevinin her düzeydeki yönetim birimine ve her 
alanda çalışan örgütlere verilmesi, böylece her türlü politika alanıyla 
bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır.  Ciddi eşgüdüm  sorunlarıyla bir
likte bu modelde, asıl görevin çevre koruma olmaması nedeniyle kimi 
zaman bu amacın geri planda kalma ve ihmal edilme tehlikesi ortaya 
çıkmaktadır.

Ulusal düzeyde, tekçi devletlerde merkezî yönetimle yerel yö
netimler; federal devletlerde ise, federal devlet,  eyaletler ve yerel yö
netimler çevre koruma görev ve yetkilerine sahiptirler. Aynı zamanda 
yurttaşların ve sivil toplum kumrularının da sorumlulukları vardır. 
1970'li yıllardan itibaren kurulan çevre bakanlıklarının temel işlev
leri, bir yandan ulusal çevre politikaları arasında eşgüdüm sağlamak, 
siyasal sorumluluğu üstlenmek ve bir yandan da uluslararası alanda 
ulusal çıkarları temsil etmektir.

230 Ibid., s. 173.
231 Ayşegül Kaplan, Wie laesst sich Umweltschutz als Querschnittsaufga

be in der Verwaltungsorganisation umsetzen?, Yayımlanmamış Yük
sek Lisans Tezi, Speyer, Hochschule für Verwaltungswissenschaften Spe
yer, Maerz 1994, passim.
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Uluslararası çevre politikalarının oluşturulmasında izlenen yo
lun da, iki modelin uzlaştırılması biçiminde olduğu görülmektedir. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), diğer aktörler olan 
uluslararası örgütler ve ulusal devletlerin çevre politikaları arasında 
eşgüdüm sağlam akta ve uluslararası işbirliğini gerçekleştirmekte
dir.

. Çevre politikalarında kurumsal yeterlilik için çevre koruma ça
balarının eşgüdüm ü ve denetimi ö lçüt olmaktadır.232 Çevre sorun
larının karmaşık yapısı ve nedenlerinin içiçe geçmiş olması, ge le
cekte ne tür gelişmeler olacağını kestirmeyi güçleştirmektedir. Bu 
nedenle, gelecekte karşılaşılabilecek ekolojik  tehlikelere hemen 
tepki verecek, hazırlıklı olmayı sağlayacak çevre politikaları üretmek 
pek mümkün görünmemektedir. Örneğin, Federal Almanya'da çevre 
bakanlığı, Çernobil 'de yaşanan reaktör felâketinden hemen sonra, 
1986'da kurulmuş ve gelişmekte olan ülkelerde nükleer enerjinin 
kullanımının düzenlenmesine ilişkin uluslararası çabalar için de 
adeta bu felâketin yaşanması beklenmiştir. Öte yandan, ne akçal, ne 
personel, ne kurumsal, ne hukukî ve ne de programlar açısından ha
zırlıkların yeterli olmadığı açıktır.233

2.4. K üresel Ç evre Politikalarının  D eğerlendirilm esi

Uluslararası düzeyde politika belirleme mekanizması, her şey
den önce ulusal devletlerin çıkar çatışmaları yüzünden güçlü bir bi
ç imde s ınırlanmaktadır.234 Küresel çevre politikalarının değerlendi
rilmesinde etkilil ik (efectivity/Effektivitaet) , etkinlik (efficiency/ 
Effizienz) ve uygulanabilirlik (Practicability/Praktikabilitaet)  olmak 
üzere üç ayrı ölçüt kullanılmaktadır .235

232 Willy Jürk, "Struktur des DDR Umweltministeriums," Informationsdi
enst Umweltrecht, Nr. 2 (April 1991), s. 70.

233 Wöhlcke, loc. cit., s. 62.
234 Michael Strübel, "Umweltpolitik und internationale Beziehungen," Beate 

Kohler-Koch (Hrsg.), Technik und internationale Politik, 1. Auflage, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1986, s. 481.

235 von Prittwitz, Wolf, op. cit., s. 201-206.
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Çevre politikalarının etkililiği, etki genişliği ve etki derinliği 
boyutlarında ele alınmalıdır. Küresel çevre politikalarının en önemli 
konusunu oluşturan küresel malların korunması çabaları,  alan olarak 
kapsayıcı önlemleri gerektirmektedir. Küresel bir mal olan iklim, 
nasıl ki, yeryüzündeki tüm ülkelerin eylemleriyle değişikliğe uğru- 
yorsa, tüm bu eylemlerin denetimi de tüm ülkeleri kapsayacak bi
çimde olmalıdır.  Ozon tabakasının incelmesine neden olan hidrokar- 
bürlerin üretimi ve kullanımı önceleri belli bazı ülkelerde yoğunlaş
mıştı. 1980’li yılların sonuna kadar FCK'lar ABD, İngiltere, Federal 
A lmanya ve İspanya gibi az sayıda ülkede üretilirken, Çin gibi ge
lişmekte olan ülkelerdeki buzdolabı ve diğer soğutucuların üretimi 
sırasında da yaygın olarak ku llanılm aya başlandı. Bu nedenle geniş 
alanlı çevre politikaları kaçın ılmaz duruma geldi. Etki alanı daha dar 
olan çevre politikaları ancak, bazı bölgelerle sınırlı çevre sorunları 
için sözkonusudur.

Etki genişliği, çevre polit ikalarının yalnızca mekânsal boyutu
nu değil, zaman boyutunu da ifade etmektedir. Küresel çevre malla
rının korunması ile ilgili önlemler, sürekli ve kesin bir biçimde ku- 
rumsallaştırılmışlarsa etkili olurlar. Bir de, etkililik için, önlemlerin 
tüm eylem alanlarını kapsaması gerekmektedir. Örneğin, etkili iklim 
koruma önlemlerinde çevre politikaları, sanayi politikaları,  tarım ve 
orman politikaları hep birarada düşünülmelidir.

Çevre politikalarının etki derinliği büyük, orta ve az olmak 
üzere farklılık göstermektedir. Çevre sorunlarını önlemeye yönelik 
nüfus politikaları,  çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve tüketi
me yönelik ekonom ik büyümenin sınırlanmasını amaçlayan politi
kaların etki derinliği büyüktür. Etki derinliği orta olan politikalar, 
örneğin, teknik anlamda atıkların etkisiz duruma getirilmesini ya da 
yeniden kullanımını sağlayacak politikalardır. Onarıcı ve denetleyici 
çevre politikaları ise, etki derinliği en düşük politikalardır.

Küresel çevre politikalarının etkinliği, ekonomik-ekolojik, top
lumsal ve siyasal-kurumsal boyutlarda düşünülmelidir. Küresel çevre 
politikalarının ekonom ik etkinlikleri, küresel çevre mallarının ko
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runmasının yanı sıra, kısa dönem li ekonomik hedeflerin gerçekleş
tirilmesiyle ölçülmektedir. Ekolojik etkinlik ölçütü ise, çevre koruma 
politikalarında, katlanılan ekonom ik ve toplumsal yük ile küresel 
çevre mallarının ne ölçüde korunduğu ilişkisidir. Toplumsal etkinlik 
ölçütü, küresel çevre koruma önlemlerinin yarar ve maliyetlerinin 
ülkeler arasında dengeli dağıtılıp dağıtılmadığıdır. Siyasal-kurumsal 
etkinlik ölçütü, küresel çevre politikalarının varolan siyasal sistem ve 
kurumlar tarafından uygulanabilirliğini ve taşınabilirliğini anlat
maktadır.

Bu noktada küresel çevre politikalarının uygulanabilirliğinin 
ekonomik ve teknik, siyasal ve toplumsal anlamda ele alınması ge
rekmektedir. Ancak, aktörlerin çevre bilinçlerinin dereceleri ve çı
karları farklı olduğu için uzlaşma ve dolayısıyla küresel çevre poli
tikalarının uygulanmasında güçlükler ortaya çıkmaktadır.

Bugün egemen olan küresel çevre politikalarının temel çizgileri, 
zengin sanayileşmiş ülkeler tarafından biçimlendirilmektedir. Çevre 
bilinci ve çevre politikaları genelde, endüstriyel mal ve ürünlerin ya
rattığı atıklar, zararlı madde emisyonları , türlerin ve doğal güzellik
lerin yok edilmesi gibi modern toplumun uygarlık sorunları ile ya
kından ilgilidir. Bu nedenle, modern çevre politikaları da modern 
toplumun koşulları altında belirlenmekte, sanayileşmiş ülkelerin ve 
uluslararası örgütlerin çevre politikaları,  bu nedenle, koşullar açı
sından "zenginlik ekolojisi" olarak tanımlanmaktadır.236 Zenginlik 
ekolojisi , insanın doğaya egemen olduğu bir evrenin ürünüdür. Her 
ne kadar bugün bile, doğaya yakın geleneksel yaşam biçimleri varsa 
da, ancak, bunlar yaygınlık kazanamamış, modern toplum karşısında 
varlık gösterememişlerdir. Uluslararası çevre politikaları üzerinde bu 
nedenle etkileri yoktur.

"Kıtlık ekolojisi” de zenginlik ekolojisi ile yakından ilgili bir 
kavramdır. Varolan kaynak kıtlığında bu kavram, doğal kaynakların 
yeniden kullanılabilmesini, yeniden kazanılmasını ve bilinçli tüke
tilmesini anlatır.237 Kıtlık ve zenginlik ekolojileri yaklaşımlarını

236 Ibid., s. 206-207.
237 Ibid., s. 209.
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bütünleştiren kavram ise, "sürdürülebilir gclişme"dir. Küresel çevre 
politikaları,  çevre koruma ve gelişme politikalarının basit bir toplamı 
değildir. Tersine, yeryüzündeki tek tek ülkelerin kıtlık ve zenginlik 
ekolojilerinin bilinçli karışımıdır.

II. ULU SLA RA R A SI Ç EVRE PO LİTİK A LAR IN IN
A K TÖ RL ER İ VE K Ü R ESEL ÇEVRE PO LİTİK ALARINA  
K ATK ILARI

Uluslararası düzeyde çevre korum a alanında işbirliği, her ne 
kadar 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ile 
başlam ışsa da, daha 20. Yüzyılın başında, devletler  arasında, ulus
lararası hukuk aracılığı ile bir uluslararası çevre hukuku oluşturma 
çabaları başlamıştı denilebilir .238 Örneğin, 1902 yılında, kuş türle
rini korumak üzere bir sözleşme yapılmış, 1930'larda Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) çerçevesinde işçileri üretim sürecindeki za
rarlı maddelerden korumak am acıyla andlaşm alar imzalanmıştır.

Uluslararası çevre politikalarının, uluslararası çevre koruma 
çabalarını ve işbirliğini etkileyen bazı temel özelliklerinin anımsan
masında yarar vardır.239 Bunlardan birisi, politika aktörlerinin birbi
rinden bağımsız birimlerden oluşmasıdır. Öte yandan, ulusal çevre 
politikalarında olduğu gibi, devletin işlevine benzer bir işlev yükle
nen, yaptırım gücünc sahip, bu bağımsız birimlerin üzerinde bir birim 
yoktur. Uluslararası çevre politikalarının bir diğer özelliği de, ülke
lerin yapısal farklılıkları nedeniyle, toplumsal, kültürel, siyasal ve 
ekonomik ilişki kurmada güçlük çekmeleridir. Yine, uluslararası 
sis temde, uluslar ve kültürler arasında varolan etki ve baskı ilişkileri, 
çevre politikalarında da duyumsanmaktadır.  A skerî vc kültürel etki 
kullanımının yanı sıra, bilgi kaynaklarına sahip ülkelerin, diğerleri 
üzerindeki ezici etkileri bilinmektedir.

238 Michael Strübel, Interııaionale Umweltpolitik: Entwicklungen Defizite 
Aufgaben, Opladen. Lcskc und Budrich, 1992, s. 222.

239 von Prittwilz. loc. cit., s. 217-219.
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1. U luslararası D üzeyde Ç evre K orum a Ç abalarının  
Dönüm  N oktaları

Küresel çevre sorunları ve bu sorunlardan kaynaklanan ekono
mik ve toplumsal sonuçlar, hem sanayileşmiş, hem de azgelişmiş 
ülkeler için, tüm insanlığın yaşam a sorunu durumuna gelmiştir. 
Karşılıklı bağımlılık  ve küreselleşme, bugünkü çevre sorunlarının 
iki temel özelliğidir. Üçüncü Dünya ülkeleri, küresel çevre sorunla
rının merkezinde yer  almaktadırlar ve sanayileşmiş ülkelerin teknik 
ve akçal yardımları olmadan içinde bulundukları yoksulluk ve çevre 
sorunlarından kurtulmaları m üm kün görünmemektedir. Sanayileş
miş ülkeler de, çevre sorunlarının küresel olma özelliğinin ve ulus
lararası sistemde karşılıklı bağımlılık yaratmasının bilincinde o la
rak, uluslararası konferans ve zirvelerde, azgelişmiş ülkelere yardı
ma hazır olduklarını dile getirmektedirler.

Öte yandan, gelişme ve çevre  sorunları arasındaki ilişkinin 
farkına varılmasıyla, çevre politikaları, uluslararası ekonom ik iliş
kiler ve uluslararası diplomasi düzeyinde ele alınmaya başlanmıştır. 
1972 yılında Stockholm 'de yapılan ilk Birleşmiş M illetler  Çevre 
Konferansı, uluslararası çevre politikalarını oluşturmak ve doğal 
yaşam temellerini dünya çapında korum ak amacıyla çok taraflı gö
rüşmelerin  baş lam asına öncülük etmiştir.

1.1. 1972 S tockholm  B irleşm iş M illetler Ç evre K onferansı

Stocholm Birleşmiş M illetler Çevre Konferansı 'na hazırlık 
amacıyla, 1971 yılı Haziran ayında ayında İsviçre Founex'de yapılan 
toplantıda, çevre ve gelişme arasındaki ilişki ilk defa kurulmuştur 
diyebiliriz.240 Azgelişmiş ülkeler her ne kadar çevre sorunlarına sa
nayileşmenin neden olduğunu ve bu  sorunların sanayileşmiş ülkeler ,

240 Umwelt-Weltweit: Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Na
tionen (UNEP) 1972-1982, op. eit-, s. 5.
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tarafından çözülmesi gerektiğini savunmuşlarsa da, sonunda kendi 
içinde bulundukları ekonom ik ve toplumsal azgelişmişliğin de bir 
çevre sorunu olduğunu kabul etmişlerdir. Öte yandan, gelişmekte 
olan ülkelerin karşılaştıkları pek çok  çevre sorununun sanayileşmiş 
ülkelerin, sanayileşme süreçlerinin başlangıcında çoktan yaşadıkla
rı; şimdi aynı hataların gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılm a
sının önlenmesinin m üm kün olduğu ortaya çıkmıştır.

Ekonomik ve toplumsal azgelişmişliğin yarattığı kirlenmenin, 
çevre sorunları içinde cn kötüsü olduğu hem Founex'dc, hem de daha 
sonra S tockholm ’de kabul görmüştür.

1970'li yılların başında, İtalyan sanayici Aurelio, o zamanki 
OECD Genel sekreteri Alexander King ve diğer bazı işadamları ta
rafından kurulan Rom a Kulübü, 1971 yılında Boston'da Dennis ve 
Donella M eadows'a "Büyümenin Sınırları" (Limits to Growth/ 
Grenzen des W achstum s) başlıklı bir rapor hazırlatmıştı. Nüfus 
miktarı, endüstriyel üretim, besin maddeleri, hammadde ve çevre 
kirliliği olmak üzere beş ayrı değişken ve aralarındaki ilişki üzerinde 
durulan rapor tamamen karamsar bir tablo çiziyordu. Bugünkü geliş
me temposu bu biçimde sürerse, gelecekte hammadde kıtlığı ve çevre 
sorunları insanlığın sonu olacak denilmekteydi.

Meadows'a hazırlatılan bu rapor, özellikle Stockholm 'de yapı
lan Çevre Konferansı üzerinde etkili olmuş, değişik tepkiler yarat
mıştır. Üçüncü Dünya ülkelerini öfkelendirirken, yine de kam uo
yunda çevre konusunda geniş bir duyarlılık o luşmasına yardım et
miştir. Bu raporun bir diğer katkısı ise, 1987 yılında gündem e gele
cek olan "sürdürebil ir  gelişme" (sustainable developmcnt/naclıhaltigc 
Entwicklung) kavramının temellerini atmış olmasıdır.241 Ekolojik 
gelişme (Ecodcvelopmcnt/ökologischc Entwicklung) de, ilk kez 
Stockholm Konferansı 'nda ortaya atılmıştır. Akıllıca bir çevre yö 
netimi ve ekolojik gereklere yönelm iş  bir gelişme anlayışı ile for

241 Bu çalışmada, "kalkınma" kavramı yerine daha kapsayıcı olduğu düşü
nülen "gelişme" kavramı kullanılmaktadır.
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müle edilen bu yeni model, S tockholm Konferansı'nı gelişmekte olan 
ülkeler için oldukça çckici durum a getirmiştir.242

Stockholm Konferansı'nın hazırlık aşamasında, Konferans'a 
katılımla ilgili sorunlar büyük güçlük yaratmıştır, Konferans'a Bir
leşmiş Milletlcr 'e  üye tüm ülkelerin , Birleşmiş Milletler'in uzm an
lık örgütlerinin ve Uluslararası A tom  Enerjisi örgütii'nün (IAEA) ka
tılması kararlaştırılmış, ancak, D oğu  ve Batı arasında çıkan anlaş
mazlık  sonucu, Rom anya dışındaki V arşova Paktı üyeleri Konfc- 
rans’ı boykot etmişlerdir. Sonuçta, Moğolistan'ın çekilmesiyle, 
Stockholm Konferansı 113 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Stocklıolm’da yapılan birinci uluslararası Çevre Konferansı'nda 
ilk göze çarpan, katılımcı devletlerin zenginler ve yoksullar olarak 
hemen iki gruba ayrılmalarıydı.243 Batı Avrupa, Japonya ve ABD bir 
yanda, gelişmekte olan ülkeler de diğer yanda idiler. Azgelişmiş ül
kelerin tepkileri, sanayileşmiş ülkelerin telaşla gündeme getirdikleri 
küresel çevre koruma söyleminin, zengin Kuzey'in yeni bir "oyun" u 
olduğu biçimindeydi. Bloksuzlar olarak tanımlanan ülkeler de, azge
lişmiş ülkelerin yanında yer alarak, Kuzey'in çevre korumaya ilişkin 
istemlerini yeni sömürgecilik biçiminde niteleyerek gerçekleştirile
mez buldular. Doğu Bloku ülkeleri ise, çevre sorunlarının kapitalist 
sis temin kaçınılmaz sonuçları olduğunu, bu yüzden, kendileri ile il
gili herhangi bir sınırlamayı kabul etmeyeceklerini açıkça dile geti
rerek bir kenara çekildiler.

Tüm bu zorluklarına karşın, Konferans'ın en büyük başarıla
rından birisi, çevre sorunlarının küresel olma özelliğine uluslararası 
düzeyde dikkat çekilmesi ise, bir diğeri de, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UN EP)’nın kurulmuş olmasıdır. Örgütün merkezi, bir 
dostluk gösterisi olarak G üney’de, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yer 
almaktadır.

Stockholm Konferansı'nın uluslararası çevre politikalarına ilk 
sayılan iki katkısı olmuştur. Birincisi, zengin vc yoksul ayırımı ya
pılmaksızın, katılımcı tüm ülkeler tarafından, küresel çevre sorunla-

242 İbid., s. 6.
243 ibid., s. 6-7.
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rınin boyutlarına ve tehlikelerine dikkat çekilmiş, tehditin tüm in
sanlığa yönelik olduğu kabul edilmiş ve sorumluluğun paylaşı lma
sında uzlaşma sağlanmıştır. İkinci olarak ise, Stockholm Sonuç Bil- 
dirgesi 'nde her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama ve çevre koru
m aya ilişkin kararlara katılma hakkı olduğu vurgulanmıştır. Bildir- 
ge'ye göre, insanların, insanlık onuruna yaraşır bir biçimde ve gönenç 
içinde yaşamalarını sağlam ak için, tıpkı ırkçılığa, sömürgeciliğe ve 
diğer baskı b iç imlerine karşı yapılan savaşım gibi çaba gerekm ek
tedir.

S tockholm  Konferansı 'ndaki başlıca tartışma noktaları şun
lardı:244

- Yerleşim alanlarında çevre planlaması ve çevre yönetimi,

- Doğal zenginliklerin kullanımında çevre koruma ağırlıklı ba
kış  açıs ı ,

- Uluslararası düzeyde çevreye zarar veren maddelerin tanım
lanması ve denetimi

- Çevre sorunları ile ilgili olarak eğitim, bilgi ve kültür politi
kaları,

- Gelişme ve çevre

- Çevre eylemlerinde uluslararası örgütlerin yer alması.

- Stockholm Çevre Konferansı'nda, Üçüncü Dünya ülkeleri her 
ne kadar sanayileşmiş ülkelerin çevre koruma politikalarına kuş
kuyla bakmışlarsa da, Konferans'tan sonra bu ülkelerde, çevreye za
rar vermenin gönençlerini de o lumsuz etkileyeceği bilinci yerleşmeye 
baş lam ış t ı r .

2. 1992 Rio B irleşm iş  M il le t le r  Ç e v re  ve G elişm e 
K o n fe ra n s ı

1992 Haziranında, Rio 'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Gelişme Konferansı, aslında, uzun ve zahmetli bir hazırlık

244 "Die Stockholmer Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwclt 
des Menschen voııı 5. bis zum 16. Juni 1972," op. cit., s. 437;438.
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sürccinin ürünüdür denilebilir. Hazırlıkların daha 1988'de, Birleşmiş 
Milletler'in aldığı bir kararla başladığı görülmektedir. Bu tarihin 
önemi, tam olarak Doğu-Batı gerginliğinin anlatımı olan Soğuk Sa
vaş döneminin sonuna rastlamasmdandır.  Sovyetlcr Birliği'nin dışa 
açılmasıyla birlikte sona eren ekonom ik ve siyasal karşıtlık ve bir
denbire esen değişim ve barış rüzgarları. Üçüncü Dünya ülkelerini 
de, uluslararası ilişkiler açısından türlü yönlerden etkilemiştir.245 İlk 
olarak, Doğu ile Batı arasında sağlanan uzlaşmanın sonucu olarak 
Batı'nın gelişme yardımları yaln ızca  G üney'e yapılmaktan çıkmış, 
Doğu'ya da yönelmiştir. Yine, bu gelişmeye bağlı olarak, eski Doğu 
Bloku ülkeleri,  yardım alıcı durum a gelmişler ve Batı 'nın tüm d ik
katlerini,  gelişme gizilgüçleri ile çekmeyi başarmışlardır. Bu du 
rumda, Güney'in uluslararası pazarlık gücünün görece düştüğünü 
söylemek abartma olmaz.

Rio'da yapılacak K onferans’m  adı da daha hazırlık aşamasında 
belirlenmişti: Birleşmiş M ille t ler  Çevre ve G elişme Konferansı. 
Yapılan ilk çağrılar sonunda, pek çok devletin hükümet başkanları- 
nın Konfcrans'a katılmaya istekli oldukları ortaya çıkınca, bu konfe- 
rans'ın, Stockholm'de 1972'de yapılan konferanstan çok daha geniş 
bir katılımla gerçekleşeceği anlaşıldı ve "Dünya Zirvesi" (Earth 
Sumınit/Erdgipfel) terimi kullanılmaya başlandı. Brezilya Hüküme- 
ti'nin toplantı yerini Rio olarak önermesiyle Konferans, "Rio Zirvesi" 
biçiminde de anılmaya başlandı.246

Hazırlık aşamasında, Rio Zirvesi 'n in  örgütlenmesine ilişkin 
hazırlıkların yanı sıra, gündem e yönelik  yoğun çalışmalar da sürü
yordu. Z irve’de imzaya açılmak üzere, uzun yıllardır üzerinde çalı
şılan İklim Sözleşmesi ve Biyolojik  Çeşitliliğin Korunması Sözleş- 
mesi'ne son biçimleri verildi. Öte yandan, tüm 21. yüzyıla ilişkin 
görev ve sorumlulukları içeren "Gündem 21" (Agenda 21) adlı eylem 
programı ile, yine devletlerin imzasına sunulan "Yeryüzü Şartı" 
(Earthcharta/Eıdcharta), hazırlanan belgeler arasındaydı.

245 von Weizsaecker, loc. cit., s. 205.
246 Ibid., s. 205.
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İkinci Birleşmiş M illetler  Ç evre  ve Gelişme Konferansı 3-14 
Haziran 1992 tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Rio de Janei- 
ro'da gerçekleştirildi ve 178 devletin katılımıyla, bugüne kadar 
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen en büyük toplantı oldu.

Rio Konferansı, her ne kadar, üzerinde yaşadığımız gezegeni 
kurtarmak için son şans olarak görülse de, Konferans başlar başla
maz, Avrupa Birliği ile ABD, sanayileşm iş ülkelerle azgelişmiş ü l
keler, siyaset ile ekonomi, hükümetlerle hükümet dışı örgütler ara
sındaki görüş farklılıkları hem en ortaya çıkm ıştır .247 Rio Zirve- 
si 'nde , katılımcı grupların tavırları bu nedenle ilginçtir. Pakistan 
77'ler Grubu adına azgelişmiş ülkeleri savunmakla birlikte, tüm ül
keleri, pek çok karşıtlığa karşın b ir  arada o lm aya çağırmıştır. Bu, 
77'ler Grubu’nun Stockholm Konfcranst 'nda takındığı tutumdan 
açıkça farklıydı.

Avrupa Birliği'nin istemleri ise, yapıcı ve bütünleştiriciydi; 
özellikle karbondioksit emisyonlarının 2000 yılına kadar azaltılması 
konusunda ağırlığını koyması dikkatleri çekti. ABD, Kuzey'in en 
güçlü ülkelerinden birisi olarak, am a takındığı olumsuz tavır nede
niyle, özellikle Biyolojik  Çeşitliliğin Korunm asına İlişkin Sözleş- 
me'de ve küresel çevre politikalarının finansmanı tartışmalarında 
yalnız kaldı.

Öte yandan,Rio Konferansı'nın bazı eksiklikleri hemen göze 
çarpmaktadır.248 ilk olarak, nüfus sorununun Konferans'ta ele alın
maması en çok eleştirilen yön olmuştur. Rio Bildirgesi'nin 
8.m addesinde kısaca geçiştirilen "...devletler, sürdürebilir gelişmeyi 
ve tüm insanlar için yüksek yaşam niteliğini sağlamak üzere uygun 
nüfus politikalarını özendirmelidirler." Anlatımı da yeterli görülme
miştir. Nüfus konusu, Gündem 21 'in 5. bölümünde de, özel bir bölüm 
olarak değil,  yalnızca çevre korum a ve ekonom ik gelişme arasındaki 
ilişki bağlamında ele alınmıştır. O ysa bugiin hızla arlan dünya nü

247 Wolfgang Engelhardt, Hubert Weinzierl, Der Erdgipfel: Perspektiven 
für die Zeit nach Rio, Bonn, Economica Verlag, 1993, s. 108-1 10.

248 Ibid., s. 110-116.
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fusu, çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Nüfus so
runu, Rio Konferansı'nda ele alınsaydı bile ne derece sonuç elde edi
lebileceği de kuşkuludur. Çünkü, 1994 sonbaharında Kahire'de ger
çekleştirilen Birleşmiş Milletler Nüfus Konferansı tam bir başarı
sızlıkla sonuçlanmıştır. Dini grupların baskıları ve hükümet temsil
cilerinin geri adım atmaları,  etkin nüfus politikaları oluşturulmasını 
önlemiştir.

Rio Zirvesi’nin en zayıf  noktası,  belki de, ulusal egemenliğe 
sahip devletlerin ağırlıkları olduğu bir toplantı olmasıdır.249 Oysa, 
bir kez daha görülm üştür ki. ulusal egemenlik anlayışı,  21.yüzyıla 
girerken artık belirleyici olma özelliğini terketmeli, devletler iç poli
tik önceliklerinden belli ölçülerde de olsa vazgeçmeyi, dünyanın 
ekolojik geleceğine özen göstermeyi öğrenmelidirler. Aksi durumda, 
küresel çevre sorunlarına çözüm olacak etkin uluslararası çevre poli
tikaları oluşturmak m ümkün olmayacaktır.

Rio Zirvesi, pek çok hayal kırıklığı ile birlikte, bazı gelişmeler 
sağlanm asına da hizmet edebilmiştir. Bir kere, Birleşmiş Milletlerin 
çevre sorunları konusunda tek küresel yetkili örgüt olduğu düşünce
sinde anlaşılmıştır. İkinci olarak, sürdürebilir bir ekonom ik geliş
menin gerçekleştirilebilmesi için Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi (EC O SO C ) oluşturulmuştur. Öte yandan. Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Gelişme 
Programı (UNDP) ve Birleşmiş M illet ler  Çevre ve Gelişme Konfe
ransı (U N C ED ) gibi kuruluşların çalışmalarının Birleşmiş Milletler 
bölgesel ekonom ik konseylerinin yardımlarıyla güçlendirilmesi ge
reği gündem e getirilmiştir.250

Rio Zirvesi’nin sonuçları ve küresel çevre politikalarına katkı
ları şu noktalarda özetlenebilir:251

249 von Weizsaecker, loc. eit., s. 210.
250 Baechler et al., op. eit. s. 124.
251 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick

lung, Neunter Bericht..., op. cit., s. 39-41.
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G ü n d e m  21 (A genda 21): Çevreye daha fazla zarar verilmesini 
önlemek, doğal kaynakların tasarruflu ve gelecek kuşaklara da bıra
kılabilecek biçimde kullanımını sağlam ak için, çevre ve gelişmenin 
her alanında, sanayileşmiş ya da azgelişmiş ayrımı yapm adan tüm 
devletlere görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Üzerinde özellikle du
rulan konular, yoksullukla savaş, çevre eğitim, çöp, kimyasallar, 
enerji politikaları,  finansman olanakları, teknoloji ve çevre araştır
malarıdır .

Gündem 21, gelecek yüzyıl için hazırlanan bir eylem progra
mıdır. Program hem sanayileşmiş, hem de gelişmekte olan ülkeleri 
kapsamaktadır, programın yaşama geçirilmesi ise, tek tek hükümet
lere aittir.

Sanayileşmiş ülkelerin istemleri daha çok enerji, ulaşım, eko 
nomi, tarım ve ticaret politikaları alanlarında yoğunlaşırken, geliş
mekte olan ülkelerin istemleri yoksullukla savaş, nüfus politikası, 
sağlık, eğitim, tarım, kırsal gelişme politikası,  atıkların depolanması 
ve yok edilmesi alanlarında olmuştur.

Gündem 21 'in bitirilebilmesi için gerekle para yıllık yaklaşık 
600 milyar dolar olarak belirlenmiş ve bunun 125 milyar dolarının 
sanayileşmiş ülkeler tarafından karşılanması istenmiştir .252 Ama, 
Kuzey ülkeleri daha önce verdikleri bir çok ödeme sözlerini yerine 
getirmediklerinden, bu paylarını da  ödeyecekleri konusunda kuşku 
uyanm ıştır .

Rio Bildirgesi: Rio Zirvesi’nin sonunda kabul edilen Rio Bil
dirgesi, çevre ve gelişme ile ilgili konularda, devletlerin birbirleriyle 
ve devletlerin kendi yurttaşlarıyla ilişkilerini düzenlemektedir. Kü
resel çevre bilincinin ve sorumluluğunun kilometretaşlarından birisi 
olarak kabul edilen Bildirge'ye göre, gelişme hakkı, yoksullukla sa
vaşımı, sanayileşmiş ülkelerin, küresel çevre sorunlarındaki ortak 
sorumluluğu nedeniyle gelişme yardımları yapmaları gereğini içer
mektedir. Çevre koruma politikalarının, tüm diğer politika alanlarıyla

252 von Weizsaecker, loc. cit., s. 121.
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bütünleştirilmesi, kam uoyunun çevre koruma politikalarına katılım 
ve çevresel etki değerlendirmesinin mutlaka uygulanması da, Bildir- 
ge'nin öteki ağırlık noktalarıdır. Yine, Bildirge'nin temel mantığına 
göre, Kuzey'den hangi ülke, küresel çevre koruma gereklerine dikkat 
etmez, uluslararası yarar ve m aliyet paylaşımında başkalarının hak
larını çiğnerse, devletler topluluğundan izole edilecek; Güney'den 
hangi ülke gelişme amacıyla da olsa, küresel çevre değerlerini hiçe 
sayarsa, hem yaptırımlara katlanmak zorunda kalacak, hem de ulus
lararası düzeyde yalnızlığa itilecektir.253

Rio Bildirgesi ile 1972 yılında Stockholm Konferansı'nda kabul 
edilen Bildirge arasında koşutluk vardır  ve pek çok ilke iki bildirgede 
de yer almaktadır. Örneğin, bir devletin çevreyi tehlikeye sokan ey
lemleri nedeniyle başka bir devlete zarar vermesinin uluslararası te
amüllere göre yasaklanması hükmü, iki bildirgede de bulunmakta
dır.

İk lim  Sözleşm esi: Rio'da imzalanan İklim Sözleşmesi, devlet
ler hukuku açısından tehlikeli iklim değişikliklerinin önlenmesi için 
uluslararası işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. Temel amaç, 
küresel iklim değişikliğine neden olan emisyonların belirli bir dü
zeyde tutulmasıdır. Bu amaca ulaşmak için taraf devletlere bazı yü
kümlülükler getirmektedir. İklim değişikliğine ve bu değişikliğe 
neden olan gazların em isyonlarına ilişkin ulusal envanterler hazırla
mak, bunları düzenli olarak sınamak, yayımlamak ve güncelleştir
mek sözkonusu yükümlülüklerden bazılarıdır.254 S anayileşm iş ü l
keler, özellikle finansman konusunda yükümlendirilmişlerdir. Öte 
yandan, gelişmekte olan ülkelerin bu sözleşmedeki yükümlülükleri 
yerine getirebilmeleri için desteklenmeleri de kabul edilmiştir.

B iyolojik  Ç eşitliliğ in  K orunm ası Sözleşm esi: Yeryüzündeki 
bitki ve hayvan türlerinin korunmasını hedefleyen Biyolojik Çeşitli
liğin Korunması Sözleşmesi ile genetik zenginlik ve bu türlerin ya-

253 Ibid., s. 205.
254 Bundesministerium für wirschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 

loc. cit., s. 40.
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şanı alanları güvence altına alınabilecektir. Bu Sözleşmedeki önemli 
bir düzenleme de, genetik kaynakların bulunduğu ülkelerle, bunlar
dan yararlanan ülkeler arasında adil bir ilişki öngörülmesidir.255

O rm an V arlığ ın ın  K orunm asına İlişkin  B ildiri: Bu Bildiri 
hazırlanırken, görüşmelerde, sanayileşm iş ülkeler, tropik orm anla
rın tüm insanlığa ait olduğunu ve bu nedenle korunmasının ve yeni
den üretilmesinin bir gereklilik olduğunu belirtirlerken, tropik or
manlara sahip ülkeler, bu ormanlar üzerindeki ulusal egemenlik hak
larını ısrarla vurgulamışlardır.  T rop ik  ormanların korunm asına iliş
kin uluslararası bir sözleşmenin kabul edilmesi yolunda önemli bir 
adım  atılmıştır .

Rio zirvesi'nde hemen sonra, 1992 Sonbaharında, Birleşmiş 
Milletler 47. Genel Kurul Toplantısı 'nda, aldığı bir kararla Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Gelişme İzleme Komisyonu kurulmuştur.256 
Komisyonun görevi, Gündem 21 'in uygulanmasını ve akçal yüküm 
lülüklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek, imzalanmış söz
leşmelerin uygulanmasına ilişkin raporlar hazırlamaktır. Yine, B ir
leşmiş milletler'in aynı Genel Kurul Toplantısı 'nda, Afrika ülkeleri
nin Rio'da, önerdikleri, çölleşm eye karşı savaşla ilgili sözleşme için 
de bir komisyon oluşturulmuştur.

Öte yandan, Rio'da, dünya ekonom ik sisteminin çevre değerle
rine ve sürdürülebilir gelişme ilkelerine uygun yapılandırılması da 
kabul edilmiştir.

2. Ulusal D evletler

Ulusal devletler, uluslararası politikalarda, 19. Yüzyıldan beri 
en önemli aktör olmuşlardır. Çünkü, en yüksek düzeyde, egemenlik 
hakkına, düzenleme ve koruma işlevlerine sahiptirler ve egemenlik 
alanlarının tek denetçisi durumundadır.  Ama, yoğunlaşmaya başla

255 Ibid., s. 40.
256 Ibid., s. 40.
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yan uluslararası ekonomik, toplumsal siyasal ve nihayet ekolojik 
karşılıklı bağımlılık nedeniyle bu hak ulusal devletlerin kimi zaman 
kısmen de olsa vazgeçmeleri gereken bir duruma gelmiştir.

2.1. U lusal Ç ev re  P o l i t ik a la r ın ın  Tem el Özellik ler i

Ulusal çevre politikalarının hedefleri,  insanlara sağlıklı ve in
san onuruna yaraşır bir çevrede yaşama güvencesi vermek, hava, su, 
toprak ile bitki ve hayvan varlıklarını insanların zarar verici ey lem 
lerinden korumak ve yine insan eylemleri sonucu ortaya çıkan zarar
ları gidermek biçiminde belirlenmektedir.257

Ekonomik ve siyasal kararların çevre açısından değerlendiril
mesinde her sorunu çözecek, belirli bir reçete olamaz; tam tersine, 
farklılaştır ılmış ve geniş bir b iç im de çeşit lendirilm iş politikalar 
sözkonusudur. Bu politikalar ise, temelde iki eksen etrafında yer al
m aktadır.258 Birincisi, çevre dostu teknolojilerin ve çevreye zarar 
vermeyen üretim süreçlerinin geliştirilmesi anlamına gelen m odern
leştirme, İkincisi, doğa koruma alanları oluşturmak, çevreye karşı 
duyarlı davranmak, çevreye zarar verecek üretim ve tüketim eylem 
lerinden kaçınmak dem ek olan korumadır.  Bir başka deyişle, çevre 
politikalarını,  "ekolojik modernleştirme" ve "ekolojik koruma" poli
tikaları olarak iki gruba ayırabiliriz.259 Ekolojik modernleştirme 
politikaları ile anlatılmak istenen, sanayi toplumunun ekolojik so
runlarını teknoloji yardımıyla çözm ek için tüm yenilikleri kullan
maktır. Buna karşılık ekolojik korum a politikaları,  koruma, kaçınma, 
tasarruf etme, özen gösterme ve vazgeçme eylemlerini içermektedir. 
Örneğin, doğa koruma alanlarının belirlenmesi ve koruma altına 
alınması korumacılık politikalarına; sanayi tesisleri ve motorlu ta
şıtlar için filtre zorunluluğu getirilmesi, modernleştirme politikala
rına birer örnektir.

257 Uppenbrink, op. cit., s. 10.
258 Wöhlcke, loc. cit., s. 10-11.
259 Ibid., s. 48-49.
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Ulusal devletin çevre politikalarının oluşmasında birbirinden 
farklı evreler vardır.260 Bu ayırıma göre, ön evrede, çevre sorunları 
henüz tek tek konular olarak ele alınmaktadır. İkinci evrede, çevre ve 
çevre koruma, siyasal kavramlar durumuna getirilmektedir. Üçüncü 
evreye geçildiğinde, çevre artık bağımsız bir politika alanıdır. Her
hangi bir sorun alanında düzenlem eler  başlayınca, çıkar ça tışm ala
rının da ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çevre koruma alanında, bir 
sonraki evrede çevre politikaları,  toplumsal çatışma konusu o lm ak
tadır. Son evrede ise, ilgili toplumsal grupların ve diğer aktörlerin 
katılımlarıyla çevre politikaları yeniden yönlendirilmektedir. Ancak, 
çevre koruma ile ilgili sürekli ortaya çıkan yeni sorunlar nedeniyle bu 
evrelerin bu kadarla kalmayacağını,  yeni gelişmelere göre giderek 
artacağını söylemek yanlış olmaz.

Ulusal çevre politikalarının onarıcı ve önleyici olmalarına göre 
de farklı evrelerden geçtiği görülmektedir.261 Birinci evrede, çevre 
politikalarının hedefi,  ortaya çıkan çevre zararlarını onarmaktır. 
İkinci evrede, onarıcı çevre politikalarının maliyetlerinin yüksek ol
masının anlaşılmasıyla birlikte, zararların ortaya çıkmadan önlen
mesi hedeflenmektedir. Üçüncü evre, önleyici çevre politikalarının 
gerekleri doğrultusunda, çevreye zarar vermeyen, çevre dostu tek^ 
niklerin kullanılm aya başlandığı bir basamağı oluşturmaktadır. 
Dördüncü ve son evrede ise artık, ekonom ide, teknolojide, hizmet, 
ulaşım ve enerji sektörlerinde yapı değişiklikleri gerçekleştirilmiş, 
çevre değerlerine dikkat eden yapılanm a tamamlanmıştır.

Uluslararası çevre politikaları, özellikle Uluslararası Çevre 
Hukuku aracılığıyla ulusal çevre politikalarına yansımakta, onları 
yönlendirmektedir. Ulusal çevre politikalarının da, uluslararası çevre 
politikalarını etkileyeceği açıktır. Çevre koruma için işbirliğine ka

260 Ibid., s. 61'den Arnim Bechmann, "Globale Industrialisierung Globale 
Umweltzerstörung? - Ansatzpunkte für umweltbewusste Entwicklungshil
fe," Arnim Bechmann et al. (Hrsg.), Entwicklungspolitik auf dem Weg 
zur ökologischen Wende?, Berlin, Schriftenreihe des Fachbereichs 
Landschaftsentwicklung der TU Berlin, 1987, s. 10-29.

261 Jaenicke, "Ursacheneindaemmung...," op. d t. ,  s. 219-220.
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tılan devletlerin yönetim biçimleri (federal ya da tekçi) ile egemen 
ideolojiler (sosyalizm, ulusçuluk ya da kökten İslamcılık) ve iktidar
daki siyasal programlar (İsveç'te olduğu gibi sosyal demokrat,  Federal 
Almanya'da olduğu gibi hıristiyan demokrat ya da Japonya'da olduğu 
gibi liberal muhafazakâr), uluslararası sistemde çevre politikaları 
oluşturulurken anlaşmazlıklara, ayrılıklara ya da görüş birliklerine 
neden olmaktadır.

Başarılı ulusal çevre politikaları, uluslararası çevre politikaları 
belirlenirken örnek ve başvuru kaynağı olarak kullanılabilirler.262 
Bu bağlamda, ulusal çevre politikalarının, uluslararası çevre politi
kaları üzerindeki etkilerinden birisi, etkin ulusal çevre politikalarının 
sınırötesi çevre kirliliklerini önleyeceği biçimindedir. Öte yandan, 
çevre politikalarında başarı sağlamayı hedefleyen devletler, hem 
ekonomik, hem de ekolojik bakış açısından kendi ölçünlerini ulusla
rarası duruma getirebilirler.263

Devletlerin, tek tek özel ve tüzel kişilerin de çevre politikaları
nın aktörleri arasında sayılması gerektiğini savunanlar vardır.264 
Çünkü, hükümetlerin siyasal kaygılarla çoğu kez gönülsüzce uygula
dıkları çevre koruma politikalarının en güçlü ve ateşli izleyicileri 
yurttaşlar olacaktır ve hükümetleri zorlayacaklardır.

2.2. U lusal Çevre P olitikaların ın  U luslararası 
K a r şıla ş tır ılm a s ı

Karşılaştırmalı çevre polit ikaları,  1960'lı ve 1970'li yıllarda 
ABD 'de başlayan Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi akımına uygun 
olarak, en yeni politika alanı niteliğiyle araştırmalara konu olm uş
tur.265 Karşılaştırmalı çevre polit ikaları araştırmaları da bu bağ

262 Mayer-Tasch, "Dic verseuchte...," op. cit.,-s. 116-117.
263 Mayer, Tasch, "Internationalisierung...," op. cit. s. 185; Mayer-Tasch, 

"Die internationale...," op. cit., s. 9.
264 Mayer-Tasch, Dic verseuchte..., op. cit., s. 119.
265 Heinriclı Pchle, ''Umvveltpolitik im intemationalen Vergleich," Volker 

von Prittvvitz (Hrsg.), Umvveltpolitik als Modernisierungsprozess, Op- 
laden, Leske und Budrich, 1993, s. 113.
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lamda ortaya çıkmıştır. Bu araştırmaların  en büyük yararı, başka 
ülkelerdeki deneyimlerin, bilgilerin ve politikaların karşılaştırı lma
sını ve en etkili çözümlerin saptanmasını sağlamasıdır. Çevre so
runları ve politikaları her ne kadar giderek uluslararası duruma geti
riliyorsa da, ulusal politikalar, uluslararası politikalarla karşılıklı e t
kileşimleri nedeniyle yine de önemlerini korumaktadırlar. Bu yüzden 
ulusal devletlerin çevre alanındaki sorunları çözme yetenekleri ve 
niyetleri, uluslararası işbirliği açısından son derece anlamlıdır .

Ülkelerde, hükümet eden partiler ve programları, kurumsallaş
ma ve devletin toplumsal gönenç devleti niteliği taşıyıp taşımadığı, 
ulusal çevre politikalarının başarı şanslarını e tkilemektedir .266 Ge
nellikle sosyal demokrat partiler tarafından yönetilen İsveç'te çevre 
niteliğinin iyileştirilmesi çabalarının, hıristiyan demokrat hükümet
ler ağırlıklı İ talya'dakinden daha başarılı oldukları görülmektedir. 
Federal Almanya'da ise, çevre koruma düşüncesi sosyal demokrat 
Willy Brandt zamanında gündeme gelmiş, ancak çevre politikaları 
hıristiyan demokrat birliği ve liberal parti koalisyonu döneminde 
durgunlaşmıştır. Özellikle A vrupa 'da, yeşil partilerin kurulmaları ile 
birlikte, çevre politikaları açıkça siyaset konusu olmaya zorlanmış
tır.

Ülkeler arasında yapılan araştırmalar açıkça göstermiştir ki, 
çevıc politikasına ilişkin yapısını ve ilgili yasal düzenlemelerini er
ken oluşturmuş ülkeler, aynı zam anda çevre polit ikalarında başarılı 
sayılan ülkelerdir.267 Japonya, İsveç ve ABD, bu anlamda başarılı 
olarak kabul edilebilirler. Örneğin Japonya, 1967 yılında çevre koru
mayı anayasal düzeyde güvence altına almış ve yasal düzenlemelere 
başlamıştır. İlk Japon ulusal çevre raporu 1969 yılında hazırlanmış, 
çevre bakanlığının kuruluşu da, iki yıl sonra, 1971 'de gerçekleştiril
miştir.

Öte yandan, bazı ülkelerde, çevre politikaları açısından adem-î 
merkeziyetçi eğilimler kendini göstermiştir. Örneğin, İsveç’de,

266 Jaenicke, "Erfolasbedincunacn...," op. cit., s. 215.
267 Ibid., s. 217.
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1990'lı yılların başından beri, çevre koruma alanında hemen hemen 
tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir.268 İsveç'te kurumsal
laşma süreci biraz daha değişik b ir  seyir göstermiş, ulusal çevre ör
gütü 1967'de kurulurken, bunu yasal düzenlemeler izlemiş, anayasal 
düzenleme daha sonra olmuştur. Çevre bakanlığının ise, 1986'cla 
kurulduğu görülmektedir.269 İsveç bir toplumsal gönenç devleti ola
rak, çevre politikalarının toplumsal ve ekonom ik yükünü toplumsal 
gruplar arasında adaletli bir b içimde dağıtabilen ender ülkelerden bi
risidir. Bir devletin toplumsal gönenç devleti niteliği taşıması, çevre 
politikalarının başarılı olabilmesi için.önemli bir koşuldur.

Görülüyor ki, sanayileşmiş ülkeler çevre politikalarını çok da
ha erken dönemlerde belir lemişler ve uygulamaya koymuşlardır. 
Çevre koruma konusundaki yasal düzenlemelere de bu ülkeler öncü
lük etmişlerdir. Erken dönem de karşılaşılan çevre sorunlarının ya
rattığı baskıların da bu gelişmedeki payları büyüktür. Örneğin, İn
giltere, Londra 'da yaşanan hava kirliliği nedeniyle 1956'da, hava 
kirliliğini önlemek amacıyla yasal düzenlemeler getirmiştir.

ABD'de, Japonya ve İsveç'ten farklı olarak çevre yasalarının 
daha katı olduğu bir gerçektir. Özellikle dünyada ses getiren "Büyü
menin Sınırları" ve "Global 2000" gibi raporların ABD'de yayınlan
mış olması, bunda etkili olmuştur. ABD'de çevre politikaları,  biraz 
da federal yapısından kaynaklanan adem-î merkeziyetçi bir özellik 
göstermektedir.270

3. U luslararası Ö rgütler

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, uluslararası sisteme egemen 
olan özellik, devletlerin birbirleriyle ilişkilerini yalnızca doğrudan

268 Pclıle, op. cit., s. 135.
269 Jaenicke, loc. cit., s. 218.
270 Martin Jaenicke, Harald Mönch, "Ökologischer und wirtschaftlicher 

Wandel im Industrielaendervergleich," Politische Vierteljahresschrift, 
Sonderheft, 19 (1988), s. 403.
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doğruya değil,  tersine, artan oranda uluslararası örgütler aracılığı ile 

yürütmeye başlamalarıdır. Zaten özellikle, devletler hukuku açısın

dan bağlayıcı olan sözleşmelerin hazırlanmasında, tüm devletlerin 
biraraya geldiği konferansların düzenlenmesinde uluslararası örgüt

lerin rolleri çok büyüktür. Öte yandan, uluslararası örgütlerin çevre 

koruma alanında bilgi ve deneyim değişiminde aracılık, ettikleri de 

unutulmamalıdır.

3.1. U luslararası İşb irliğin in  N edenleri

Uluslararası örgütlerin, belirli bazı ortak girişimlerin etkin bir 
biçimde karşılanması amacıyla ortaya çıktıkları bilinmektedir. D ev
letlerin, ulusal egemenlik ilkesine sıkı sıkı sarıldıkları; uluslararası 
düzeyde karşılıklı bağımlılık ve dayanışm anın  bugünkü kadar bü
yük boyutlarda olmadığı dönemlerde, devletler, diğer devletlerle tür
lü sorunların çözümü için diplomasi yoluyla doğrudan ilişkiye gir
miş lerdir .271 İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra başlayan ideolojik ve 
güç politikasına dayalı uluslararası gerginlik, çatışmaların barışçı 
yollarla çözülmesi gereksinimi ve ortak çabaların eşgüdümü gibi 
konuları gündem e getirmiştir. A rtan teknolojik karşılıklı bağımlılık, 
ekonomik gelişme, sanayi alanındaki ilerlemeler ve devletler arasın
daki iletişim ağının genişlemesi de, uluslararası işbirliğinin uzun 
süreli ve çok işlevli örgütlenme modellerine yönelmesine neden ol
m uştu r .272 Böylece ekonomik, siyasal, askerî ve nihayet ekolojik 
sorunların yarattığı uluslararası karşılıklı bağımlılık, sorunların ni

celiği ve niteliği, ancak işbirliği yapılması durumunda, devletlerin bu 
sorunların üstesinden gelebilecekleri gerçeğini gündeme getirmiştir. 
Bugün yaşayan insanların ve gelecek kuşakların yaşam temellerini

271 Scha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, İkinci Cilt, Yeniden Göz
den Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara. A.Ü. SBF Yayını, No: 206, 1975, s. 
165.

272 Wassmund, op. cit., s. 119.
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tehdit eden küresel çevre sorunları,  devletler için artık birlikte sava
şılması gereken ortak bir düşm an durum una gelmiştir. Nasıl ki, 
geçmiş yıllarda Prusya ve Bavyera, ortak ekonom ik ve kültürel ne
denlerle Fransa'ya karşı birleşmiş, ya da A lm anya ve Fransa, kömür 

ve çelik gereksinimleri ve SSCB 'ye karşı güç birliği etmek için or
taklık kurmuşlarsa, küresel çevre sorunları da uluslararası ortaklık
ları yara tm ıştır .273 Daha 1990’larda yaklaşık 160 uluslararası örgüt 
vardı ve bunların %10'u hükümet örgütleri, geri kalan bölümü ise, 
hükümet dışı gruplardan m eydana gelmekteydi.274 Bu dönemdeki 
uluslararası örgütlerin ortak özellikleri,  Avrupa kökenli olmaları, 
görece siyasetten uzak, daha çok teknik, hukukî toplumsal ve İnsanî 
hedeflere yönelik çalışmalarıydı.

Uluslararası örgütlerin, uluslararası çevre politikalarında etkili 
o labilmeleri, aynı zamanda siyasal gelişmelere de sıkı sıkıya bağlı
dır. Çevre ile ilgili siyasal akımlar kabul gördükçe uluslararası ö r
gütlerin bu alandaki çalışmaları d a  artacaktır.275 Uluslararası örgüt
ler, çevre politikalarının oluşturulmasında daha çok eyleme geçirme 
görevi üstlenmekte, çevre konularını gündeme getirmekte ve böylece 
uluslararası işbirliğini özendirmektedirler.276 Öte yandan, uluslara
rası örgütlerin bir başka işlevi de, uluslararası işbirliğinde eşgüdüm 
görevi yapmaktır.

Uluslararası örgütler düzeyinde daha etkin çevre koruma çaba
larını gerçekleştirmek amacıyla türlü düzeltim önerileri getirilmiş
tir.277 Bunlardan birisi, dönemin Fransa Başbakanı Rocard tarafın
dan, uluslararası düzeyde kurulması düşünülen "Dünya Çevre M a

273 Kenneth Waltz, George H. Quester, Uluslararası İlişkiler Kuramı ve 
Dünya Siyasal Sistemi, çev. Ersin Onulduran, Ankara, A.Ü. SBF Yayını, 
No: 510, 1982, s. 134-135.

274 Wassmund, op. cit., s. 120.
275 Oran R. Young, "International Organizations and International Instituti

ons: Lessons Learned from Environmental Regimes," Sheldon Kamieni- 
ecki (ed.), Environmental Politics in the International Arena, New 
York, State University of New York Press, 1993, s. 154.

276 Ibid., s. 150.
277 Strübel, Internationale..., op. cit., s. 243.
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kamı" olarak ortaya atılmıştır. Bu en  üst düzeydeki çevre biriminin, 
üye ülkeler üzerinde yaptırım gücü olacaktı ve gereken durumlarda 
üye ülkeleri uluslararası yargıya gönderebilecekti. Benzer bir başka 
öneri de, Federal A lm anya’dan 1989 yılında gelmiştir. Bu öneriye 
göre ise, Birleşmiş Milletler bünyesinde tıpkı Güvenlik Konseyi gibi 
organ statüsünde bir "Çevre Konseyi" kurulacaktı. Çevre Konseyi'niıı 
de yaptırım gücü olacaktı ve devletler bu Konsey'de egemenlik hak
larından kısmen vazgeçeceklerdi. A m a, Birleşmiş Milletler G üven
lik Konseyi'niıı bugüne dek gösterdiği hantall ık ve ağır işleme ya
nında, kurucu devletlerin veto yetkileriyle pek çok kararı bloke et
meleri Çevre Konseyi'nde de aynı aksaklıkların olacağı kuşkusunu 
getirmiştir. Hele de, Kuzey-Güney çatışmasının son derece keskin 
olduğu düşünülürse bugünkü ortam da Üçüncü Dünya ülkelerinin bu 
öneriye neden sıcak bakmadıklarını anlamak güç değildir.

3.2. U luslararası H üküm et Ö rgütleri

3.2.1. B irleşm iş M illetler ve U zm anlık  Ö rgütleri

Birleşmiş M illetler  Şartı 'nın 1. Maddesi,  Birleşmiş Milletler 'in 
amaç ve hedeflerini şöyle sıralamaktadır:278

"1 . B a rışa  yönelik  te h d itle ri ön lem ek  ve o r ta d a n  k a ld ırm a k , b a rış ı b o za

cak  d a v ra n ış la r ı  b a s tırm a k  ve y ine  b a r ış ı  teh likeye  d ü şü re c e k  ça tışm a d u ru m 

la r ın ın  o r ta y a  ç ıkm asın ı ön lem ek  için u lu s la ra ra s ı  güvenlik  ve d ü n y a  b a r ışm a  

hizm et edecek o rtak  ön lem ler a lm ak ;

2. D ünya b a rış ın ı sağ lay ıcı ö n lem le r a lın ırk e n  h a lk la r ın  k en d ile rin i yö

netm e ve eşit h a k la ra  sa h ip  o lm a ilk e le rin e  d ik k a t etm ek;

3. E konom ik , top lum sal, k ü ltü re l ve  İnsan î tü rd ek i u lu s la ra ra s ı so ru n la r ı 

çözm ek için y ap ılacak  u lu s la ra ra s ı işb irliğ in d e  insan  h a k la r ın a , tem el h ak  ve öz

g ü rlü k le re , ırk , cinsiyet ve d in  ay ırım ı gözetm eksizin  d ik k a t etm ek;

278 Charter of the United Nations and Statute of the International Co
urt of Justice, Department of Public Information, United Nations, New 
York.
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4. O rta k  hedeflerin  g erçek leş tirm esinde  u lu s la rın  b irb ir le r in i destek lem e

lerin i sağ lam ak ."

Birleşmiş Milletler'in çevre korumasındaki rolü, 1972 S tock
holm Birleşmiş M illetler Çevre Konferansı ile ön plana çıkmıştır. 
Birleşmiş M illetler  1945'de kurulmuştu, ancak çevre politikalarının 
oluşturulmasıyla ilgili görevleri daha  sonraları üstlendiği görülmek
tedir. Küresel iklim değişikliği,  ozon tabakasındaki inceleme ve bi
yolojik çeşitliliğin kaybı gibi sorun lar  yavaş yavaş Birleşmiş M il
letler'in gündemine girmiştir. Birleşmiş Milletler, tek tek devletlerin 
bu sorunların üstesinden gelemeyeceğinden yola çıkarak, çevre ko
ruma çabalarında hükümetlere yardım etmek, aralarında eşgüdüm 
sağlamak, kısaca uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek işlevine is
tekli o lm uştur.279

Birleşmiş Milletler'in, çevre politikalarına bugüne dek iki 
önemli katkısı olmuştur.280 İlk olarak, uluslararası kamuoyunun 
dikkatini çevre sorunlarının boyutlarına ve tehlikelerine çekmiş ve 
b ir  duyarlılık yaratmıştır. Birleşmiş Milletler'in, birinciyle bağlan
tılı bir diğer katkısı da, çevre sorunlarının küresel etkilerini vurgula
ması ve bu sorunların altından ancak ortak sorumlulukla kalkılabile
ceğini gündeme getirmesidir.

Birleşmiş Milletler'in çevre politikaları konusundaki yetkili 
örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)'dır. Ama diğer 
örgütleri,  örneğin Birleşmiş M illetler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
Uluslararası Çalışm a Örgütü (ILO), ya da  Birleşmiş Milletler G e
lişme Programı (UNDP) da, çevre politikalarına katkıda bulunmak
tadırlar.

279 Peter S. Thachcr, "The Role of the United Nations," Andrew Hurrell and 
Benedict Kingsbury (eds.), The International Politics of the Environ
ment: Actors, Interests, and Institutions, Oxford, Clarendon Press, 
1992, s. 184.

280 Wohlcke, loc. ci t ,  s. 32.
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Bankası, Dünya 
Gıda ve Tarım Örgütü ve U N ESC O  gibi uluslararası örgütler, hükü
met örgütleri biçiminde nitelendirilmektedirler, ama aynı zamanda, 
bu örgütler artan ölçüde hükümet dışı örgütler (NGO's) ile işbirliğine 
gitmektedirler. Örneğin, zehirli atıkların uluslararası taşınmasını 
düzenleyen Basel Sözleşmesi'nin oluşturulmasında, hükümet tem
silcisi niteliğindeki uluslararası örgütlerle uluslararası hükümet dışı 
örgütlerin işbirlikleri,  özellikle de, hükümet dışı örgütlerin lobi ey 
lemleri çok etkili o lmuştur.281

Son yıllarda yapılan küresel çevre sorunlarına ilişkin konfe
ranslarda, ulusal hükümet temsilcileri,  uluslararası örgütler ve hükü
met dışı örgütlerin katılımlarıyla oluşturulan alt örgütlenmeler ve 
komisyonlar b içiminde yeni işbirliği modelleri geliştirilmiştir.282 
Böylece daha etkin çevre politikaları oluşturulacağı düşünülm ekte
dir.

Uluslararası çevre polit ikalarında, Birleşmiş Milletler'in tüm 
dünyayı kucaklayan bir örgüt olduğunu söyleyebiliriz. Yine, UNEP, 
hedefi ve görevleri doğrudan çevre korumak olan tek örgüttür demek 
de yanlış olmaz. GATT, FAO, U N ESC O  ya da Dünya Bankası gibi 
Birleşmiş Milletler şemsiyesi al tında yer alan örgütlerin, çevre ko
ruma çabalarında katkıları olmakla birlikte, asıl hedefleri bu değildir. 
GATT'ın Birleşmiş Milletler Ç evre  ve G elişme Konferansı (UN- 
CED ) aracılığı ile çevre politikaları oluşturma açısından yoğun bir 
baskı altına sokulduğunu ve yeşil bir G A T T d a n  sözedildiğini gör
mekteyiz.283 Uluslararası serbest ticaret ilişkilerinde çevre çıkarla
rının gözetilmesi istenmektedir. Çünkü, serbest ticaretin gereği olarak 
mallar arasında ayırım güdülm em esi ve mallara eşit işlem yapılması 
gerekecektir. Bu durum ise, kimi zaman, çevreye zarar verecek mad

281 Peter H. Sand, "UN und Umwelt," Peter J. Opitz, Volker Rittberger 
(Hrsg.), Forum der Welt: 40 Jahre  der Vereinten Nationen, Bonn, 
Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 249, 1986, 
s. 180.

282 Strübel, loc. cit., s. 242-243.
283 Bacchler et al., op. cit., s. 116.
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delerden üretilmiş malların ticaretinin sınırlandırılmasını ya da ya
saklanmasını isteyen çevre politikalarına ters düşmektedir. Böyle bir 
durumda GATT'ın çevre politikası gereklerine uymak için serbest ti
caret kurallarını hiçe sayacağını beklemek gerçekçi olmaz. Ancak 
GATT, yine de, uluslararası bir örgüt olarak, üye ülkeler arasındaki 
bu konuda uzlaşma ve işbirliğine aracılık edecektir.

Çevre korum a alanında Birleşmiş Milletler sistemi içindeki 
örgütler arasında bir işbölümü olduğu gözlenmektedir. Bunların, 
çevre koruma alanında, değişik ağırlık noktaları üzerinde yoğunlaş
maları yarar sağlamakla birlikte, yapısal ve kurumsal bütünlüğü 
bozmakta, eşgüdüm sorunları yaratm aktadır .284

3.2.2. B irleşm iş M illetler Ç evre P rogram ı (UN EP)

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 1973 yılında, 
1972 S tockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndaki çabalar 
sonucu kurulmuştur ve merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'dedir. 
Birleşmiş M illet ler  Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Konsey (ECDSOC)'in ve Birleşmiş Milletler Genel Kuru- 
lu ’nun gözetim inde, sınırlı bir özerklikle  çalışmaktadır.  Birleşmiş 
Milletler'in böyle bir kuruluş oluştururken amacı, uluslararası çevre 
koruma çabalarında bir eşgüdüm ve yönetim organı yaratmaktı.  
UNEP'in görevi de, Genel Kurul kararma göre, küresel çevrenin ne 
durumda olduğunun sürekli gözlenmesi, küresel çevrenin güvence 
altına alınması ve ortaya çıkan sorunların uluslararası düzeyde çö
zümünün sağlanması biçiminde belirlenmişti.285

Bu arada, UNEP'in, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası 
Çalışm a Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) ve Genel Gümrük ve Tarif  Birliği (GATT) gibi

284 Strübel, loc. cit., s. 242-243.
285 Ibid., s. 10.
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hükümet örgütleri ile hükümet dışı örgütlerle de yakın işbirliği yap
ması gerektiği vurgulanmıştır. UNEP 'in  işlevleri, çevre koruma ça
balarında, Birleşmiş Milletler 'in d iğer  uzmanlık örgütleriyle işbirliği 
yapmanın yanı sıra onların tek tek çevre politikaları arasında eşgü
düm sağlamak; UNEP üyesi ülkelerde çevre koruma çabalarına iliş
kin deneyimlerin karşılıklı değişimini sağlamak; özellikle geliş
mekte olan ülke hükümetlerine danışm anlık  yapm ak, Birleşmiş 
Milletler uzmanlık örgütleriyle işbirliği yapmalarına aracılık etmek; 
tek ve çok taraflı uluslararası işbirliklerini eyleme geçirmektir . 
UNEP danışmanlık hizmetini yerine getirirken, personel ve akçal 
yetersizliklere sahip bir çok Üçüncü Dünya ülkesine, taraf oldukları 
andlaşmaları uygulayabilmeleri için yardım da bulunmaktadır. 
UNEP'in uluslararası çevre politikaları için üye devletler üzerinde 
doğrudan etkisi yoktur.286

Tehlikeli kimyasalların uluslararası katalogunu yapmayı ve 
çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluştur
mayı da UNEP'in görevleri arasında sayabiliriz.287 U N EP olmaksı
zın, zehirli atıkların taşınmasını düzenleyen Basel Sözleşmesi 
oluşturulamazdı dem ek yanlış o lmaz. Küresel iklim değişikliği ko
nusunda da Dünya Meteoroloji Örgütü (W M O) ile birlikte sorunun 
ciddiyetini ilk kez UNEP gündem e getirmiş ve bu konuda konfe
ranslar ve seminerler düzenlenmesini sağlamıştır. Akdeniz 'in korun
masına ilişkin programlar ve Arap Körfezi ile kıyılarını koruyacak 
projeler de UNEP'in çabalarıyla uygulanm aya konulmuştur.

UNEP'in görev alanı zamanla gelişmekle birlikte, tam olarak 
bir uzmanlık örgütü biçiminde değil de, bir "Program" biçiminde dü 
zenlenmesi, bu kuruluşun zayıflığı olarak görülmektedir. Çünkü yü
rütme yetkisi yoktur ve kaynakları da sınırlıdır. Diğer Birleşmiş 
M illetler  örgütleriyle karşılaştırı ld ığında personel ve akçal kaynak

286 Lutz Wicke, Jochen Hucke, Der ökologische Marshallplan, Frankfurt/a. 
M., Verlag Ullstein, 1989, s. 27.

287 Joochim Spangenberg, Umwelt und Entwicklung: Argumente für ei
ne globale Entwicklungstrategie, Marburg, Schüren Pressverlag, 1991, 
s. 180.
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larının, bununla bağlantılı o larak da araştırma gücünün son derece 
sınırlı olduğu söylenebilir.288

UNEP yalnızca kimyasalların insan ve çevre üzerindeki olum
suz etkilerini araştırmakla kalmayıp, atmosferde karbondioksit ora
nının artmasıyla, asit yağmurlarıyla, ozon tabakasının incelmesiye, iç 
suların ve okyanusların kirlenmesiyle, tropik ormanların yok edil
mesiyle ve genetik çeşitliliğin azalmasıyla hep artan oranda ilgilen
miş, bu konulardaki uluslararası işbirliklerine öncülük ve aracılık 
etmiştir. Ama, yine de UNEP'in, küresel çevrenin durumuna ilişkin 
1974, 1982, 1987, 1989 ve 1991 yıllarında hazırlamış olduğu rapor
lar bulunmakla birlikte,289 bu raporlar her yıl hazırlanır duruma ge
tirilememiştir. Böyle bir eksiklik  de, yine, UNEP'in dışında ya da 
UNEP'in yerine daha yetkili ve işlevsel bir üst çevre birimi oluştu
rulması gereğini vurgulamaktadır.290 Bilgi toplama, yönetme, tehli
keleri ve riskleri önceden belirleme ve kestirme, uluslararası ve ulusal 
çevre politikaları arasında eşgüdüm sağlama, kuralların, ölçünlerin 
ve sözleşmelerin uygulanmasını denetleme, yıllık raporlar hazırlama 
biçiminde işlevleri özetlenebilir. Bu üst birimin, küresel çevre so
runlarının çözülmesinde yapacağı katkılar açıktır.

Zayıflıkları ya da sınırlı lıklarına karşın U N EP yine de, Bir
leşmiş Milletler içinde diğer kuruluş ve organlara etkide bu lunm ak
ta, özellikle çevre konusunda güçlü bir uluslararası hukuk yaratılması 
için etkili olmaktadır.291

3.2.3. Bölgesel İşbirliği Ö rgütleri

Uluslararası çevre politikalarının oluşturulması ve uygulan
m asında, Birleşmiş M illet ler’e bağlı örgütlerin dışında bazı bölgesel 
işbirliği örgütleri de katkıda bulunmaktadırlar. Bunlardan Avrupa

288 Strübel, loc. cit., s. 185.
289 Wittkaemper, op. cit., s. 137.
290 Bacchler et al., op. cit., s. 122-123.
291 Strübel, loc. cit., s. 185.
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Konseyi ve Ekonomik Gelişme ve  İşbirliği Örgütü (OECD)'nün 
çevre koruma çabalarına katkıları örnek olarak incelenebilir.

A vrupa K onseyi: 1948 yılında kurulan Avrupa Konseyi, 1950 
yılında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'n i kabul etmiş ve bu arada 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile etkin bir insan hakları politikası 
izlemiştir. Konsey'in bir diğer etkin politika alanı ise, çevre korum a
dır. Çevre alanında çalışmaya 1961 yılında aldığı bir tavsiye kararı 
ile başlayan A vrupa Konseyi, çalışmalarını çevre politikaları açı
sından şu a lan larda yoğun laş t ırm ış t ır :292

- Doğa ve türlerin korunması,

- Mimarlık ve arkeolojik mirasın korunması,

- Kent planlaması ve kent yenileme.

Avrupa Konseyi, kongrelerle, kampanyalarla bu alanlarda ça
lışmakta, kararlar ve tavsiyelerle üye ülkelerin çevre politikalarına 
etkide bulunmaktadır.

E konom ik G elişm e ve İşb ir liğ i Ö rgütü (O EC D ): OECD, 
Batılı sanayi ülkelerinin en önemli örgütü olarak 1960 yılında kurul
muştur. Ekonomik planlama ve çevresel etki değerlendirmesi konu
larında yoğunlaşarak, önleyici bir çevre politikası izleyen OECD, 
çevre koruma alanında daha çok, tek tek ülkelerde çevre bilinci 
oluşturma çabasındadır. "Kirleten öder" ilkesinin en ateşli savunu
cusudur ve özellikle, zehirli atıkların taşınması ve yok edilmesi ile 
ilgili çalışmaları dikkat çekm ekted ir .293

OECD, 200'ün üzerinde komisyon ve çalışma grupları ile eko
nomi ve çevre politikalarını gerçekleştirmektedir. 1979 yılında ha
zırladığı çevrenin durumuna ilişkin rapor ile ekonom ik büyüme, 
ekonomik büyümenin yönlendirdiği gönenç biçimi ve ekolojik so
runlar arasında ilişki kurarak, bu konularda ciddi verileri kamuoyuna 
aç ık lam ış t ır .294

292 VVittkaenıper, op. cit., s. 129-130.
293 Lang, op. cit., s. 182.
294 Witıkaemper, op. cit., s. 131.
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OECD'niıı çevre ile ilgili ça lışm a alanları, iklim değişikliği,  
zararlı emisyon çıkarmayan otomobillerin geliştirilmesi, gürültüyü 
önleme, ekolojik ulaşım ve enerji politikaları ve su kaynaklarının 
korunması biçiminde sıralanabilir.

ı
3.3. U luslararası H üküm et D ışı Ö rgütler (International 

Non G overnm ental O rganizations)

Uluslararası politikalar oluşturulurken, ulusal hükümetlerin 
ağırlıklarının giderek azalması d ikkat çekicidir.295 Ulusal hükümet
lerin bu biçimde bir anlamda etkilerini kaybetmeleri,  uluslararası 
çevre politikaları alanında liderlik eksikliğini gündeme getirmiş
tir.296 Ulusal egemenlik haklarından vazgeçmeye hiç de istekli ol
mayan ulusal devletlerin çevre politikalarına yaklaşımları genellikle 
önleyici olmaktan çok tepkisel olmuştur. Çünkü, ekonomik büyüme
yi olumsuz etkileyecek her türlü politika reddedilmiştir. Görülüyor 
ki, çevre politikalarının uluslararası düzeyde oluşturulması ve yürü
tülmesinde hükümetler önderlik işlevini başarılı bir biçimde yerine 
getirememektedirler.

3.3.1. H üküm et Dışı Ö rgütlerin  U luslararası Çevre  
Politikalarında E tkinlik lerinin  A rtm ası

Hükümet dışı örgütler, hükümete bağlı birimler biçiminde ör- 
gütlenmeyip, üyelerinin çıkarlarını ya da daha geniş anlamda kamu 
yararına gözeten yapılar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bunların bir 
diğer özellikleri de, kâr amacı taşımayan gönüllü örgütler olmaları
d ır .297 Hükümet dışı örgütler, ulusal ya da uluslararası düzeyde ça
lışabilirler.

295 John McCormick, "International Nongovernmental Organizations: Pros
pects for a Global Environmental Movement," Sheldon Kamieniecki (ed.), 
Environmental Politics in the International Arena, New York, State 
University of New York Press, 1993, s. 131.

296 Ibid., s. 131.
297 Ibid., s. 132.
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Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde çalışan hükümet 
dışı örgütlerin sayıları giderek artmaktadır. Bunların büyük bölümü 
de, çevıc koruma alanında ey lem de bulunmaktadır. Hükümet dışı 
örgütler, uzun süre, yaptırım ve etkileme güçleri olmadan uluslararası 
düzeyde çevre ve doğa koruma alanlarında istemlerde bulunmuşlar
d ır .298 Örneğin, gelişme projelerinin mutlaka çevreye etkileri ve 
çevrenin taşıyabilirliği ile bu projelerin topluma getireceği yükler 
açısından sınanması gerektiğini vurgulamışlardır. Bugün, hükümet 
dışı örgütlerin çok daha güçlü oldukları ve uluslararası kuruluş ve 
örgütlerle hükümetlerin ve ticarî bankaların aranan işbirliği tarafları 
durumuna geldikleri görülmektedir.  Dünya Bankası 1989 yılı Çalış
ma Raporu'nda, şimdiye kadar yaklaşık 200 projede, özellikle böl
gesel düzeyde bu örgütlerle çalıştıklarını açıklamıştır .299

Uluslararası düzeyde örgütlenmiş örnekler arasında, Yeşil Ba
rış (Greenpeace), Yeryüzü Dostları (Friends of  Earth), Oro Verde 
Vakfı (Oro Verde Stiftung) ya da Avrupa Doğa Mirası Vakfı (Stif
tung Europaeisches Naturerbe) en çok bilinenlerdir. Bu örgütler, 
çevre koruma am açlarına karşılık, çalışmalarındaki ağırlık noktala
rıyla birbirlerinden ayrılmaktadırlar.  Örneğin, Yeşil Barış (Green
peace), çalışmalarında daha çok çevre koruma için kamuoyu oluş
turma ve bu konuda siyasal bilinç yaratma çabalarına ağırlık ver
mekte, ulusal sınırlar tanımayarak üyeleri ile birlikte doğrudan ey
lemlere girişmektedir.

Uluslararası hükümet dışı örgütlerin çoğu Avrupa ve Kuzey 
Amerika 'da üstlenmişlerdir.-100 Bu örgütlerin, uluslararası çevre po
litikalarının sivil aktörleri olarak gelişme projeleri ile Üçüncü Dünya 
ülkelerindeki çevre koruma çabalarında, doğal kaynakların korun
masına katkıları açıktır.  Uluslararası gelişme yardımları çerçeve
sinde, hükümet dışı örgütlerin, yardım alan ülkelerdeki nitelikli ve 
siyasal açıdan yansız plan doğa ve çevre koruma örgütleriyle çalış-

298 Schumann, op. cit., s. 17.
299 Ibid., s. 17.
300 McCormick, op. cit., s. 135.
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m alan  başarı için önemli bir koşuldur. Böylece, "kendine yardım" 
söylemi ile, sorunun gerçek sahipleri durumundaki sivil güçler eyle
me geçirilebilir. Yardım alan ülkeler de ancak bu biçimde, dayanışma 
konusunda saygınlık kazanabilirler. Öte yandan, uluslararası hukuk
taki varolan eksiklikler giderilebilir  ve hükümet dışı örgütlerin et
kinliklerini artırıcı düzenlemeler yapılabilirse, bu örgütlerin ulusla
rarası çevre politikalarında etkileri artacaktır. Siyasal yaptırım güç
leri o lmamasına karşın, kam uoyunda güçlü bir durumda olmaları, 
ulusal hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin çevre politikalarını bir 
anlamda denetleme yetenekleri,  hükümet dışı örgütleri, çevre politi
kalarının vazgeçilmez aktörleri durum una getirmiştir.  Akçal kay
naklarının sınırlı olması ve çoğu kez, eylemde bulundukları ülkelerin 
yasalarının bu eylemleri kısıtlamasına karşılık, çevre koruma konu
sunda halk eğitimi ve bilimsel araştırmalar yoluyla ulusal hüküm et
leri harekete geçirmektedirler.

3.3.2. U luslararası H üküm et D ışı Ö rgütlerin  Çevre 
P olitikalarını D iğer Politika A lanlarıyla  
B ü tün leştirm e Ç abaları

Hükümet dışı örgütler yalnızca çevre koruma alanında eylemde 
bulunmamaktadırlar. Örneğin, spor alanında Uluslararası Futbol Fe
derasyonu (FIFA), basın alanında Uluslararası Basın Birliği (UPI), 
insan hakları alanında Uluslararası A f  Örgütü (Amnesty Internatio
nal) ya da İnsanî yardım alanında Kızılay ve Kızılhaç Örgütleri 
Uluslararası Federasyonu sayılabilir.-^01

Uluslararası hükümet dışı örgütler, çevre politikalarında söz 
sahibi oldukları kadar, gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse sana
yileşmiş ülke hükümetlerinin ekonom ik ve toplumsal politikalarına 
karşı yaptıkları eleştirilerle de d ikkat çekmektedirler. Yine, ulusla
rarası örgütler de, gelişme konusundaki, çoğu kez çevre değerlerini

301 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Gözden Geçi
rilmiş 3. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1993, s. 209.
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korumayı gözardı eden özendirici rolleri nedeniyle bu eleştirilerden 
paylarını almaktadırlar. 1988 Eylül'ünde Berlin'de yapılan Ekoloji 
Kongresi'ne, gelişmekle olan ve sanayileşmiş ülkelerden toplam 150 
çevre koruma örgütü katılmıştır. O ldukça tartışmalı geçen bu 
Kongrc'de, özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun 
finanse ettikleri projelere işaret edilerek, Dünya Bankası’nın borç 
para vererek desteklediği gelişme ve modernleşme programları ile 
Uluslararası Para Fonu'nıın yardım ettiği uyum programlarının, ulu
sal ekonomik, toplumsal ve ekolojik yapılara sürdürülebilirlik açı
sından etkileri üzerinde durulm uştur .302

Birleşmiş Milletler Andlaşması 'n ın  71. M addesinde de, E ko
nomik ve Sosyal Konsey’in yetki alanına giren konularda, uluslararası 
hükümet dışı örgütlerle işbirliği yapılabileceği ve gerekli durum lar
da onlara danışılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır.303

Uluslararası hüküm et dışı örgütler, çalışmalarını yalnızca az
gelişmiş ülkelerde değil,  aynı zam anda, sanayileşmiş Kuzey ülke
lerinde de gerçekleştirmektedirler.304 Çoğu kez Kuzey ülkelerinin 
sahip oldukları yaşam biçimini ve tüketim alışkanlıklarını değiştir
meleri için kampanyalar açmaktadırlar. Çünkü, bu yaşam biçiminin 
olumsuz etkileri Güney ülkelerinde ve ortak çevrede hissedilmekte
dir. Öte yandan, Kuzey-Güney ilişkilerini iyileştirecek değişim 
programları da geliştirmektedirler.  Yine, azgelişmiş ülkelerde ger
çekleştir ilmesine katkıda bulunacakları toplumsal dönüşüm aracılığı 
ile çevre bilincini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Hazırladıkları her 
projede çevresel etki değerlendirmesi yapılması koşulunu ön plana 
çıkarmaları da yaptıkları bir başka katkıdır.

302 Schumanıı, op. cit., s. 19.
303 Pazarcı, op. cit., s. 210.
304 Spangenberg, op. cit., s. 160-161.
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4. U lusüstü (Supranational) Ö rgütler

4.1. U lusüstü  Ö rgütlenm en in  Ç ıkış N oktası

İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra, uluslararası bütünleşme ko
nusunda, iki temel bakış açısı or taya çıkm ıştır .305 Bunlardan ilki, 
bir "dünya hükümeti" önerisidir. Tem el amaç, devletler arasında ç ık
ması olası savaşları önlemektir. Çünkü, ulusal devletlerin örgütlenme 
biçimi tamamen bencil ve kendi çıkarları ile bağlantılıdır. Bu ne
denle, tüm dünyayı kucaklayan merkezî bir yönetim ya da hükümetin 
uluslararası sorunlara, ortak çıkarlarda birleşilebilecek çözümler 
üreteceği düşünülmüştür. Ancak, siyasal açıdan ulusüstü biçimde 
örgütlenmiş, üstelik tüm dünya devletlerini kapsayan bir toplum ya 
da hükümet kurmak kadar, onu yaşatm ak da son derece güç görün
mektedir. Her şeyden önce, bireyler toplumsal kimliklerinden vaz
geçmeye ve yalnızca bu dünya devletinin bir üyesi olmaya hazır d e 
ğildirler. Öte yanda, ulusal çıkarlar farklı bir kararı ya da uygulamayı 
gerektirdiğinde, gerek bireylerin, gerekse ulusal hükümetlerin, dünya 
devletinden yana tavır alacaklarını beklemek gerçekçi olmayacaktır. 
Yine, bireyler, yardıma muhtaç olan bireylere ya da halklara her türlü 
yardımı yapmaya hazır olmakla birlikte, onların daha mutlu ve daha 
yararlı yurttaşlar olarak yaşayabilecekleri yerlere gitmelerine karşı 
ç ıkmakta ve oldukları yerde kalmalarını istemektedirler.3°6

Bugünkü ulusüstü (supranational) örgütlerin düşünce kaynağı
nın da, bir dünya devleti kurma özlemi olduğu söylenebilir. Avrupa 
Birliği, ulusüstü bir örgüt olarak, Batı ve Orta Avrupa bölgesinde, bir 
ölçüde sözkonusu özlemi gerçekleştirmiş sayılabilir. Ama yukarıda 
belirtilen güçlükler Avrupa Birliği'nde de açıkça göze çarpmakta
dır .3^

305 Wassmund, op. cit., s. 120-123.
306 Hans J. Morgenthau, Uluslararası Politika, Cilt 2., çev. Baskın Oran 

ve Ünsal Oskay, Ankara, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını, 1970, s. 
648-649.

307 Ibid., s. 670.
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İkinci bakış açısı ise, siyasal, ideolojik vc toplumsal-ekonomik 
çatışmaların üstesinden gelebilmek için bu alanlarda yoğun bir iş
birliği ağı geliştirilmesini savunan yaklaşımdır. Birleşmiş Millet- 
lcr'in uzmanlık örgütleri,  bu yaklaşımı yansıtmaktadırlar. Uluslara

rası Çalışma Örgütü (ILO), D ünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi bu uzmanlık kuruluşlarının her- 
birinin kendi kuruluş yasaları, bütçeleri, yönetim yapıları ve karar 
mekanizmaları vardır  ve belli sayıda  üye devletin aralarında yaptık
ları andlaşm alarla kurulmuşlardır. Görev  alanları giderek genişleyen 
bu kuruluşlar, daha önceleri ulusal devletlerin yetkisinde olduğu ka
bul edilen askerî hazırlık, verimlilik, fiyat vc gümrük vergilerini be
lirleme ve doğal kaynaklara ilişkin konularda söz sahibi olmaya 
baş lam ış la rd ır .

Uluslararası örgütler ile ulusüstü örgütlerin birbirinden ayrıl
dıkları ve önemli nokta, uluslararası örgütlerin, üye devletlerin ulusal 
egemenlik  haklarına dokunm aktan kaçınmasına karşılık, ulusüstü 
örgütlerin katılımcı devletlerin ulusal egemenlik haklarına sınırla
m alar getirmişlerdir.308 Örneğin A vrupa Birliği, ulusüstü bir örgüt 
olarak, Avrupa Komisyonu ve A vrupa Parlamentosu gibi organları 
aracılığıyla, üye ülkeleri hukukî açıdan bağlayan direktifler oluştu
rabilmektedir. Çevre korumaya ilişkin direktifler Birlik ülkeleri için 
bağlayıcıdır ve çevre niteliğinin korunması ile Birlik içinde çevre 
ölçün ve kurallarının uyumunun sağlanması gibi hedefler sözkonu- 
sudur.

Uluslararası çevre politikalarının uygulanmasında, uluslararası 
örgütlerden daha etkili oldukları açıkça gözlenen ulusüstü örgütler 
yine de bir sakıncayı beraberinde getirmektedir.309 Her şeyden önce, 
birlik üyelerinin hepsi aynı gelişmişlik düzeyinde olmayabilirler. Bu 
nedenle de, çevre ölçün ve kurallarının tüm üye ülkeler için aynı ol
ması sorunlar yaratabilir. Öte yandan, yine aynı nedenle, aralarında 
birkaç gelişmiş vc etkin üyenin, kendi çevre politikaları ile ilgili

308 von Prittwitz, loc. cit., s. 221.
309 Ibid., s. 221.
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beklentilerini dayatmaları ya da dalıa yumuşak bir anlatımla, kendi 
çevre politikalarını tüm örgüt üyesi devletlere kabul ettirmeleri söz- 
konusu olabilir. Bir başka sakınca ise, ulusüstü örgütlerin, "bölgeci
lik" ile bağlantısının kurulması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hatta, 
ulusüstü örgütler bazı yazarlarca yabancılaşmış bir uygarlığın yara
tılmasında aracı kurumlar olarak tanımlanarak eleştirilmişlerdir.310

4.2. A vrupa Birliği

Ulusal devletlerin üzerinde bir güç olarak kendi hukukuna ve 
kurumlarına sahip olan Avrupa Birliği, ulusüstü (supranational) bir 
örgüt biçiminde tanımlanmaktadır. Sınıröjesi çevre sorunlarının çö
zülebilmesi ve uluslararası çevre politikalarının oluşturulmasında 
Avrupa Birliği, başarılı bir örnek olarak gösterilmektedir. Ulusüstü 
olma niteliği nedeniyle, devletlerin egemenlik tutkularının büyük öl
çüde törpülendiği,  böylece çevre koruma konusunda ortak kuralların 
ve ölçünlerin daha kolay oluşturulduğu ve devletlerin de bu kural ve 
ölçünlere uymalarının daha iyi sağlandığı görülmektedir. Avrupa 
Birliği, çevre politikalarını oluştururken ekonomik, siyasal, toplum
sal ve kültürel alanlarda olduğu gibi bir bütünleşme hedefi gütmek
tedir. Öte yandan, çevre koruma politikaları dar anlamda kalmamakta, 
ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel kararlara doğrudan yansı
yarak, eylem programları ve direktifler biçiminde saptanmakta ve 
uygulanmaktadır .  Dışarıya karşı da, çevre politikaları açısından tam 
bir birlik gösterilmektedir. Tek tek üye ülkelerin toplumsal-ekonomik 
koşullarının özellikleri ve yapısal farklılıklar arasında uyumun nasıl 
sağlanacağı ise, temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Ulusüstü bir örgüt olarak Avrupa Birliği'nin çevre politikala
rında, Birlik ile üye ülkeler arasında yetki ve görev paylaşımının ne 
biçimde gerçekleşeceği önemli bir  sorun olmaktadır. Bir yandan et
kili çevre korumanın gerekleri,  öte yandan devletler ve bölgeler ara

310 Ibid., s. 222.
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sında ekonom ik çıkarların denkleştirilmesi gereği,  sözkonusu payla
şımı önemli k ılm aktad ır .311

Avrupa Birliği'nin bir an lam da kuruluş yasası olan Maastricht'e 
göre yerellik ya da hizmette halka yakınlık ilkesi çerçevesinde, Birlik 
ancak, üye devletlerin hedeflerine kendi çabalarıyla ulaşamadıkları 
durumlarda yetkili olacaktır. Örneğin, dış politika ve ortak güvenlik 
konularında Birlik yetkilidir.

Avrupa Birliği içindeki federal yapıya sahip devletlerin eyalet
leri, pek çok alanda olduğu gibi çevre koruma alanında da, Birlik 
karşısında yetki kaybına uğradıklarından yakınmaktadırlar. Federal 
yapıda, asıl güçlü birimler olarak kabul edilen eyaletlerin ve komün
lerin yetki paylaşımı konusundaki duyarlılıkları bilinmektedir. A n
cak, çevre sorunlarının boyutları gözönünde alındığında, çevre ko
ruma alanında küresel bir dayanışm aya gereksinim duyulduğu bu 
dönemde, tek tek birimlerin yetkilerini kaybetmekten korkmaları çe
lişki olarak görünmektedir.

Çevre politikalarının oluşturulmasında Avrupa Birliği ile üye 
devletler, bölgeler ve komünler arasındaki işbölümü ve yetki payla
şımında cn önemli ölçütler, serbest ticaret karşısındaki engellerin 
kaldırılması ve rekabeti önleyecek durumlardan kaçınmak olsa ge
rektir.312 Bu ö lçü tle rde ,  Birlik içindeki kural ve ölçümlerin uyumlu 
duruma getirilmelerini gerekli kılmaktadır.

İşbölümü ve yetki paylaşımı çerçevesinde Birliğin yetki ve 
sorumlulukları, çevre politikalarının genel çerçeve koşullarını belir
lemek; kirleten öder ilkesi doğrultusunda maliyet hesaplarının yapı
labilmesi için gerçekçi ölçütler ve mekanizmalar geliştirmek ve ni
hayet emisyonlar için ölçün ve kurallar belirlemek biçiminde özetle
nebilir.313

311 Michael Kloepfer. "Interdisziplinaere Aspekte des Umweltstaats," Deuts- 
ches Verwaltungsblatt, Nr. 1/1994, s. 19.

3l2Jürgen Trittin, "Die Umweltpolitik der Europaeischen Gemeinschaften 
aus der Sicht cines Bundeslaııdes," Christian Calliess ıınd Bemhard We- 
gener (Hrsg.), Europaeisches Unnvcltrecht als Chance, Bremen, Schrif- 
teıı des Instituts tur Umweltrecht Bremen. Eberlıard Blottııer Verlag, 1992, 
s. 53-54.

313 Ibid., s. 56.
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Üye devletlerin, bölgelerin ve komünlerin görevleri ise, Birliğin 
getirdiği kuralları uygulamaktadır. Elbette bu arada, yerel ve bölgesel 
gereklilikleri ve özellikleri dikkate almalarında ve kuralları bu yönde 
yorumlamalarında da bir sakınca görülmemektedir.314

Son 20 yıldır, 200'ün üzerinde direktif ve kararla Avrupa Birliği 
çevre koruma ve çevre politikası oluşturma çabalarını sürdürmekte
dir. 1973, 1977, 1983 ve 1987'de olmak üzere dört ayrı eylem prog
ramında Birliğin çevre politikalarının çizgilerini ve gelişimini gör
mek mümkündür.315 Beşinci eylem programı da tamamlanarak uy
gulamaya koyulmuştur. 1993 yılından beri yürürlükte olan bu son 
programla yeni bir felsefe getirilmiş, çevre korumanın, Birliğin tüm 
politika alanlarıyla bütünleştirilmesi ve tüm toplumsal grupların 
çevre politikalarına katılımlarının sağlanması üzerinde durulm uş
tur.3 ^

III. ULU SLA RA R A SI ÇEVRE PO LİTİK ALARININ  
AR AÇ LA R I

1. E konom ik A raçlar

1.1. E kolojik  G elişm e (E codevelopm ent/Ö kologische  
Entvviekung)

Açıkça anlaşılmışt ır  ki, Üçüncü  Dünyadaki gelişme ve çevre 
sorunları tek tek yürütülen projelerle çözülemez. "Ekolojik gelişme",

314 Ibid., s. 56.
315 Kay Hailbronner, "Stand und Pcrspektiven der EG- 

Umvveltgeseızgebung," Chrisıian Calliess und Bernhard Wegener 
(Hrsg.), Europacisches Umweltrecht als Chance, Bremen, Schriften 
des Instituts für Umweltrecht Bremen, Eberhard Blottner Verlag, 1992, 
s. 20-21.

316 Kurt Vittinghoff, "Europaeische Umweltpolitik. Konsequenzen und Pcrs
pektiven," Karin Roth, Reinlıard Sander (Hrsg.), Ökologische Reform in 
Europa: Globale Probleme und neue Kooperationen, Köln, Bund Vcr- 
lag, 1992, s. 85-86.; Towards Sustainability, A European Community 
Programme of Policy and Action in Relation to the Environment and Sus
tainable Development, Volume II, Commission of the European Commu
nities, Brussels, 27 March 1992.
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toplumsal, ekonom ik ve ekolojik değerlerin uzlaştırılmasına dayalı, 
gelecekteki kuşaklarla dayanışm a içinde olan bir gelişme biçimidir. 
Bu gelişme biçimi, Üçüncü Dünya ülkelerinde ekolojik taşıyabilirlik 
ölçütüne dayalı bir toplum modeli de getirecek317; böyle bir toplum 
modelinde, üretim ve tüketim temel gereksinimlere yönelik olacak; 
enerjiden yüksek oranda tasarruf sağlanacak, hammaddelerin yeniden 
kullanımı yoluna gidilecek, tarımda tek ürüne bağımlılıktan vazge
çilecek, toplumsal yaşamın her alanında katılım yaygınlaştır ılacak
tır.

"Ekolojik gelişme" kavramı, uzun dönemde, aynı anda gerçek
leştirilmesi gereken üç hedefe yönelmiştir.318

1. Tüm nüfusun temel gereksinimleri karşılanmalı ve insan 
varlığı güvence altına alınmalıdır.

2. Toplumsal yükümlülüklerin ve kazancın, toplumsal gruplara 
dengeli ve eşit olarak dağıtılması an lam ında toplumsal taşıyabilirlik 
gerçekleştirilmelidir. Burada sözü edilen eşitlik, eşitlik ütopyaların
dan farklı bir içerik taşımaktadır ve açık, çoğulcu bir toplumda, top
lumsal barış ve adalet sağlayıcı b ir  kavramdır.

3. Çevre dostu, insanın ruhsal ve fiziksel varlık nedenine say
gılı, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren bir ekolojik taşı- 
yabilirlik sağlanmalıdır.

Nüfus artışı, yoksulluk, çevre  zararları,  doğal kaynakların 
yağm alanması ve dış borçlanm a arasında karşılıklı etkileşim olduğu 
konusunda kuşku yoktur. Bu nedenle, çözüm olarak, dünya çapında 
uygulanması düşünülen Ekolojik Marshall Planı (Environmental 
Recovery Program-ERP) önerilmektedir.319

Marshall Planı, bilindiği gibi 1940'lı yılların sonunda, ekono
mik açıdan güçlü ulusların zayıf olanlara, yeniden durumlarını dü
zeltmeleri için yaptıkları yardımı anlatmaktadır. Bu yardımların

317 VVöhlcke, loc. cii., s. 75-76.
318 Ibid., s. 11.
319 Schumann, op. cit., s. 19.
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gerçekleştir ilmesinde A B D ’nin özellikle çıkarı vardı. Her şeyden 
önce, Almanya'nın savaştan sonra içine düştüğü ekonom ik sıkıntı ve 
maddi yıkım nedeniyle tekrar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ol
duğu gibi bir barut fıçısına dönmesinden korkuluyordu. Öte yandan, 
toplumsal ve ekonomik yönden zay ıf  devletlerin Sovyetler Birliği'nin 
saflarına çekilmeleri korkusu da o dönemin ABD Dışişleri Bakanı 
George Marshall'ın adıyla anılan Marslıall Planı'nın önemli bir ge- 
rckçesiydi.3- 0

Marshall Planı'nın temel düşünceleri bugün, uluslararası çevre 
polit ikalarına aktarılmıştır. Çünkü, gerek yağm ur ormanlarının yok 
edilmesi,  gerek denizlerin kirliliği ve gerekse ozon tabakasının gide
rek incelmesi tek tek ülkelerin değil,  tüm dünyanın ve tüm insanlığın 
sorunu durumuna gelmiştir. Gelişmiş ülkeler bu nedenle, çevre so
runlarıyla başedemeyen azgelişmiş ülkelere akçal ve teknik yar
dımlar yapm akla kendi yaşam temellerini ve gelecek kuşakların ya
şam temellerini korum aya çalışmaktadırlar.  Bu planın başarıya ula
şabilmesi büyük ölçüde yardım alan ülkelerin çabalarına ve "kendine 
yardım" ilkesini benimsemelerine de bağlıdır. Aksi durumda planın 
siyasal açıdan uygulanması olanaksızdır.

Ekolojik Marshall Plan özellikle, ozon tabakasının korunması, 
yağmur ormanlarının yok olmaktan kurtarılması,  sınırötesi hava kir
liliğinin önlenmesi ve iç suların temiz tutulması konularında ulusla
rarası işbirliğine aracılık etmekledir. Ancak, ortaya çıkacak yüksek 
maliyetler ve henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamamış finans 
mekanizmaları nedeniyle uluslararası düzeyde pek kabul görmemiş, 
özellikle sanayileşmiş ülkeler tarafından gerçekçi bulunmamıştır.

1.1.1. Ç e v re  ve G elişm e Y a r d ım la r ı

Bugünkü boyutlarıyla ve çeşitliliğiyle küresel çevre sorunları
nın tek tek ülkelerin, özellikle azgelişmiş ülkelerin üstesinden gel

320 Wicke, Hucke, op. cit., s. 29-30.
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meleri olanaksız görünmektedir. Uluslararası işbirliği çerçevesinde 
sanayileşmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere yapacakları geliş
me yardımları, bu nedenle, uluslararası çevre politikalarının o luştu
rulması ve uygulanmasında önemli bir araçtır.

Batı’da gelişme kavramı çok zaman önce, yalnızca ekonomik 
büyüme ölçütlerine göre tanımlamaktaydı. Daha sonra ise, beslenme, 
barınma, öğrenim gibi temel İnsanî gereksinimler de katılarak , kav
rama toplumsal bir içerik kazandırılmıştır. 1980'1 i yılların başından 
beri de ekolojik ölçütler gelişme kavramını tanımlarken kullanılır 
olm uştur.

Bu nedenle gelişme yardımlarının ekolojik ölçütlere göre bi
çimlendirilmesi gereklidir . Gelişme yardımlarının ekonom ik ve si
yasal boyutlarına bir de ekolojik boyut eklenmektedir. Ekonomik ya
rarı en çoğa çıkarmanın ve ekolojik  zararları en aza indirmenin yanı 
sıra ulusal çıkarları gözetmek ve küresel sorumluluğu gerçekleştir
mek, gelişme yardımları ile u laşılm ak istenen hedefler durumuna 
gelm iştir .321

Uluslararası gelişme yardım ların ın  amaçları şöyle özetlenebi
lir.322 Birincisi, gelişmekte olan ülkelere ulusal çevre politikalarını 
uygularken destek olmak; İkincisi, yine bu ülkeleri doğal kaynakları 
ve çevreyi koruma konularında özendirmek; üçüncüsü uluslararası 
işbirliğini çevre açısından biçim lendirm ek ve nihayet uluslararası ve 
bölgesel çevre koruma çabalarına katk ıda bulunmaktır.

Gelişme yardımlarının gerçekleştir ilm esinde en önemli aktör
ler hükümetle birlikte hükümet dışı örgütlerdir.

Hükümetlerle , hükümet dışı örgütler, gelişme yardımlarına 
ilişkin projelerde değişik biç im lerde işbirliği yapmaktadırlar. Örnc-

321 Wohlcke, loc. cit., s. 47.; Sandra Postcl, Christopher Flavin, "Global Eko
nominin Yeniden Biçimlendirilmesi," Lester R. Brown (ed.), D ü n y a n ın  
Durumu 1991, Yaşamını Sürdürebilir Bir Topluma Ulaşma Amacıyla 
Hazırlanan Worldwatch Ensıitüsü Raporu, Yayma Hazırlayan: Erol User, 
İstanbul, Maya Yayıncılık, [tarih yok], s. 223.

322 Bundesministerium fiir wirtschafiliche Zusamıncnarbeit und Entvvick- 
lung, loc. cit., s. 49.
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ğin Federal A lmanya Hükümeti, uluslararası deneyime sahip hükümet 
dışı örgütlerle işbirliği yapmayı yeğlemektedir. İşbirliği biçimi ne 
olursa olsun, bu aktörler, yerel gruplarla çalışarak çevre koruma 
projelerini hazırlamakta, finanse etmekte ve uygulamaktadır. Projeler 
toprağın verimliliğinin korunmasından, tarım ilaçlarının bilinçli kul
lanımını sağlamaya, enerji üretiminde ve sanayi sektöründe üretilen 
zehirli emisyonların sınırlandırılmasından kent yenilemeye kadar 
geniş bir alanda yürütülmektedir. Örneğin, Türkiye'de körfezlerin 
atık sulardan arıtılması ya da Brezilya 'daki yağm ur ormanlarının 
korunması projeleri de bu kapsamdadır. D iğer yandan azgelişmiş 
ülkelerde sık sık yaşanan doğal yıkımların  zararlarını gidermek ve 
bu yıkımlardan korunmak ya da zararlarını en aza indirmek de ge
lişme yardımlarının önemli konularından birisidir.

Uluslararası gelişme yardımları çerçevesinde gerçekleştirilen, 
tropik ormanların korunmasına yönelik eylem planı(Tropical Fo
restry Aktion Plan), uluslararası uzlaşmalardan birisidir. Bu plan, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım  Örgütü (FAO) tarafından hazır
lanmış ve 1986'da hükümetler düzeyinde kabul görmüştür. Her ne 
kadar doğal kaynakların korunması konusunda önemli bir adım ka
bul edilse de akçal yardımın yetersiz olduğu ve ticari ormancılığın 
adeta teşvik edildiği gerekçeleriyle eleştiriler almıştır.323 Görülü- 
yorki, belli ölçülerde de olsa, uluslararası çevre yardımlarının, doğal 
kaynakların sömürülmesi için bir araç olarak kullanılabileceği kuş
kusu doğru görünmektedir.

Gelişme yardımlarında, çevre sorunlarının nedenlerinin çok 
çeşitli olduğu ve basit tek bir çözümün bu nedenle bulunmadığı bi
linciyle, çalışılan alanın çok yönlü ele alınması zorunludur. Örneğin, 
yağm ur ormanlarını korumak için hazırlanan bir projenin başarılı 
olabilmesi için, her şeyden önce, proje bölgesindeki yoksullukla sa
vaşmak, bölgeye göçü azaltmak, böylece nüfus artışını engellemek, 
ağaçların enerji sağlam ada kullanılmasını önlemek için almaşık

323 Falkner, op. cit., s. 401.
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enerji kaynaklan yaratmak ve elbette tüm bu çabalarda ilgili devletin 
resmî organlarının desteğini sağlamak gerekli koşullardır. Bu proje
ler için işbirliği ya akçal, ya teknik, ya da ikisini birden içerecek bi
çimde yapılabilir. Teknik yardımdan kastedilen, malzeme ve tekno
loji yardımı olabileceği gibi personel yardımı da  olabilir. Gelişme 
yardımlarına yön verici savsöz "kendine yardım" olmalıdır. Zaten 
gelişme yardım ların ın  m antığ ına bakıldığında, Birleşmiş Millet- 
ler'in çok öncedcn uygulamaya koyduğu toplum kalkınması çalış
malarıyla büyük benzerlikler görülmektedir.

Ekolojik gelişmenin öğeleri, kendine güven (Selbstverlass) ge 
reksinimlere yönelme (Bedürfnisorientierung), katılım (Partizipati
on) ve ekolojik taşıyabilirlik (Umweltvertracglichkeit) tir.324

Gelişme yardımlarının, tek tek projeler bazında da olsa Üçüncü 
Dünya ülkelerindeki çevre ve doğal kaynakları koruma çalışmalarına 
katkıları yadsınamaz, ancak hüküm et yardımlarında yardımı veren 
ülkelerin siyasal tercihleri ne yazık ki, yardımların verilip verileme
mesini ya da  miktarlarını belirleyici olmaktadır. Özellikle, insan 
hakları ve demokrasi tartışmalarının, uluslararası sistemde ülkelerin 
sınıflandırılmasına yol açması, gelişm e yardımları yapılırken bu 
ölçütlerin kullanılması yaygınlık kazanmıştır. Bu da ekonomik, si
yasal toplumsal ve ekolojik  sistemlerin karşılıklı etkileştikleri, hep
sinin az ya da çok, şu ya da bu biçimde birbirinin sonucu ya da nedeni 
olduğu gerçeğinin gözardı edilmesi anlamına gelmektedir. Öte yan
dan yine küresel ekolojik tehditlerden korunmak için adaletli ve gö
rece de olsa eşit koşulların geçerli olduğu bir uluslararası sistem ya
ratılmaya çalışılırken, nedenler yine ekonom ik ve toplumsal az ge
lişmişlik olan dem okra tik leşem em e ya da insan haklarının ç iğnen
mesi gibi sorunlar yüzünden, Üçüncü Dünya ülkeleri ekolojik açıdan 
da azgelişmişliğe itilmektedirler.

Kuzey ülkelerinin kamuoyu, Üçüncü Dünya'da ekonomik ve 
toplumsal gelişmenin etkin bir b içimde gerçekleştirilmesi, hızlandı

324 Bernhard Glaeser, Umweltpolitik zwischen Reparatur und Vorbeu
gung, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1989, s. 130-132.
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rılması vc kitlesel yoksulluğun giderilebilmesi için gelişme yardım 
larına bel bağlamışlardır. Ancak, bu yardımların istenen hedefe 
ulaşmasında yardımı alan ülkelerin ekonomik ve toplumsal politika
ları büyük rol oynamaktadır. Örneğin yabancı bir ülke tarafından fi
nanse edilen kırsal gelişme projeleri, eğer yard ım ı 'a lan  devlet ta
rımsal ürünlerin ithalini destekleyen bir ekonomik politika izliyorsa 
kaçınılmaz bir biçimde başarısız olacaktır.

Öte yandan gelişme yardımlarını hem veren hem alan ülke hü
kümetlerinin bu konuda meşruiyet sağlamaları gerekmektedir.325 
Yardımı veren ülkenin bir yandan uzun dönem de ekonomik çıkarları 
vardır ve uluslararası sistemde dc siyasal saygınlık elde etmesi söz 
konusudur. Yardım yapılan gelişmekte olan ülkenin doğal kaynak
larına yakın olabilmek de bu ülkeler için bir diğer azımsanamayacak 
yarardır.

Gelişme yardımını alan ülkeler ise, özellikle yönetsel yapıları
nın hantallığı ve bürokrasilerinin yeteneksizliği yüzünden bu yar
dımları zahmetli ve masraflı girişimler olarak görme eğilimindedir
ler. Yönetsel yapıdaki eksikliklerin yanında, siyasal kararsızlıklarda, 
bu ülkelerde yardımların başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Özellikle 1980’li yılların başından bcıi yoğunluk kazanan, tek 
taraflı (bilateral) ya da çok taraflı (multilatcral) gelişme yardımları
nın, Üçüncü Dünya ülkelerindeki ekonomik ve toplumsal gelişmeye; 
çevre ve doğal kaynakları koruma çabalarına ne kadar katkıda bu
lunduğu tartışmalıdır . Yardımı alan ülkedeki, ekonom ik siyasal vc 
toplumsal kararsızlıklar bu kuşkulan  bir ölçüde haklı çıkarmaktadır. 
Yine bu ülkedeki kamuoyunun ve projeler çerçevesinde yerel halkın 
ve kamu yönetimlerinin konuya ilgisizlikleri ve sorunlara sahip çıkma 
konusundaki isteksizlikleri de yardımlara bel bağlayanları umutsuz
luğa itmektedir. Belki de, bu nedenle gelişme yardımlarının büyük 
bölümü son yıllarda "kalkış aşaması" (take-off)ııdaki ülkelere yö
neltilmiştir. Kredi ve teknik yardımlar, büyük bir gelişme gizli gü
cüne sahip bu ülkeleri daha da başarılı kılmaktadır.

325 Obcrndörfer, op. cit., s. 200.
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Gelişme yardımları, tek taraflı (bilateral), bir başka deyişle 
devletten devlete olabileceği gibi, çok taraflı (multilateral), yani 
uluslararası örgütler ya da uluslararası fonlar (örneğin Avrupa Birliği 
Gelişme Fonu) aracılığıyla da olabilir. İster tek taraflı, isterse çok 
taradı olsun, gelişme yardımları hüküm etler  arasında da gerçekleş
tirilebilir. Öte yandan hükümet dışı örgütlerin dc bu yardımları yap
tıkları bilinmektedir. (Örneğin, Federal Almanya'da Kilise Yardım 
Sendikaları,  Ticaret Odaları,  Siyasî Vakıflar, Sendikalar vb).

Yalnızca tek tek ülkeler değil, bölgesel işbirliği örgütleri de 
gelişme yardımlarından yararlanabilmektedirler.326 Örneğin, Kari
bik Devletler topluluğu (CARICOM ), Doğu Afrika Devletleri 
(IGADD) ya da Güney Doğu Afrika Devletleri (SADCC), Federal 
A lmanya Hükümeti'nin tek taraflı işbirliği programları çerçevesinde 
yardım almaktadırlar.

Hükümet dışı örgütlerin çalışmaları yerel ve halka daha yakın 
olmaktadır. Yalnız, bunların çalışmaları kimi zaman, yardım alan 
ülkenin toplumsal, siyasal ve kültürel yapılarına uymayabilir.327 Ör
neğin, Kiliseler Birliğinin M üslüman bir ülkede, ya da sendikaların 
sivil toplum örgütlenmesine izin verilmeyen bir diktatörlükte çalış
malarını ve başarılı olmalarını bek lem ek saflık olur. Bu tür ça tış
malar nedeniyle, siyasal gerekçelere dayanılarak pek çok azgelişmiş 
ülke, hükümet dışı örgütlerle ilişkilerini sınırlandırmaktadır.

1990'Iı yılların gelişme yard ım  politikası, 1989 yılında, Hol
landa'nın Lahey kentinde yapılan toplantıda 24 sanayileşmiş ve ge
lişmekte olan ülke devlet ve hüküm et başkanlarının imzasıyla ha
zırlanan Bildiri 'de belirlenmiştir.328 Bildiride, ortak yaşam temelle
rini korumak için yeni yöneltiler, yeni devletler hukuku ilkeleri ve 
etkili karar ve uygulama mekanizmaları bulunması gereğinden söze- 
dilmektedir. Finansman konusunda ise, çevre zararları ile özellikle

326 Bundesministerium für wirtshaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
loc. cit., s. 52.

327 Oberndorfer, op. cit., s. 202.
328 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick

lung, loc. eit., s. 52.
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karşı karşıya kalan ülkelerin akçal açıdan desteklenecekleri anlaşıl
maktadır.

1.1.2. Sürdürü leb ilir G elişm e

"Sürdürülebilir gelişme" kavramı ilk kez, Federal Almanya'da 
Baden bölgesinde 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında Karaorman- 
ların yok edilmesini önlemek am acıyla çıkarılan yasalarda kullanıl
mıştı. Bir yandan odun gereksinimini karşılamakta sürekliliği sağ
lamak, diğer yandan da ormanların rüzgarı önleme, su gereksinimini 
karşılama ve dinlenme alanları olma özelliklerini korumak için or
manlardan yararlanırken yalnızca bugünkü gereksinimleri gözetme
mek, tersine onların daha sonraki kuşaklara da hizmet etmesini sağ
lamak üzere hep yeniden üretmek gerekmektedir  diye düşünülm üş
tür.329 Sürdürülebilirlik aynı zamanda sürdürülebilir ürün (nachhal
tiger Ertrag/sustained yield) biçiminde 19. yüzyılda hem Alman hem 
İngiliz dilinde kullanılm aya başlanmıştır.  19. yüzyıl başında itiba
ren özellikle Almanya'da ormanların ekolojik ve estetik açıdan iş
levlerini vurgulamak amacıyla sürdürülebilirliklerinden sözedilmiş- 
tir. Koşut gelişmelerin son 25 yılda Anglosakson dilinde de olduğu 
ve sürdürülebilir (sustainable) sıfatının artan oranda ekolojik bir içe
rik kazandığı görülmektedir .330

Sürdürülebilir gelişme kavramı daha sonraki yıllarda toplumsal 
gelişme kavramına uyarlanmıştır. Bir toplum ancak gelecek kuşak
ların da varlıklarını güvence altına alacak biçimde yapılanm ışsa ve 
davranıyorsa varlığını sürdürebilecektir.331 Sürdürülebilir gelişme

329 Hermann Hill, "Die neue Verwaltung nachhaltige entwickeln," Die Öf
fentliche Verwaltung, Heft 2 (Januar 1993), s. 56.

330 Hans G. Nutzinger, "Langzeitverantworlung im Unweitstaat aus ökono
mischer Sicht," Carl F. Gelhmann, Michael Kloepfer, Hans G. Nutzinger 
(Hrsg.), Langzeitverantwortung im Umweltstaat, Bonn, Economica 
Verlag, 1993, s. 63-67.

331 Donella H. Und Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, Die neuen Gren
zen des Wachstums: Die Lage der Menscheit, Bedrohung und Zu
kunftschancen, Übersetzung von Hans-Dieter Heck aus dem amerika
nisch, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1992, s. 250.
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kavramı nihayet Dünya Çevre ve Gelişme K om isyonu’nun yayım la
dığı Brundtland Raporu 'nda daha geniş boyutlu bir içerik kazanmış
tır.

Brundtland Raporunda da belirttiği gibi sürdürülebilir gelişme 
gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini giderme olanaklarını teh
likeye atmadan bugünün gereksinimlerini yerine getirmek biçiminde 
de tanımlanabilir.332

Brundtland Raporu olarak da anılan Dünya Çevre ve Gelişme 
Komisyonu Raporunda sürdürülebilir gelişme "teknik ilerleme, ku
rumsal yapılarda, yatırımlarda ve doğal kaynakların kullanımında 
bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerin uzlaştırıldığı bir süreç" ola
rak tanımlanmaktadır .333 Buradaki sürdürülebilirlik, yalnızca eko
nomi ile ekoloji arasında uyum sağlam ak biçiminde anlaşılmaması 
gereken, tersine ayrıcalıkların kaldırıldığı siyasal kurumsal süreçler 
içeren çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır.334

1983 yılında Birleşmiş M illet ler  tarafından görevlendirilen ve 
başkanlığını Norveç Başbakanı G ro  Harlem Brundtland'ın yaptığı 
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu (World Com mission on Envi
ronment and Development) 1987 yılında "Ortak Geleceğimiz" (Our- 
Com m on Future) başlıklı raporu yayınlayarak "sürdürülebilir geliş
me" (sustainable development) kavramını dünya gündemine yerleş
tirmiştir. Bu rapora göre, sürdürülebilir  gelişmenin gerekleri şöyle 
sıralanmaktadır.335

- N üfus artışı hemen durdurulmalıdır.

- Temel gereksinimlere göre belirlenmiş yöneltiler izlenmeli
dir,

- Gıda maddelerinin sağlanması sürekli duruma getirilmeli ve 
güvence altına alınmalıdır,

332 Strübel, loc. cit., s. 273.
333 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, op. cit., s. 9.
334 Simonis, "Globole...," op. cit., s. 3.
335 Hans-Jürgen Harbort, Dauerhafte Entwicklung statt globaler Selbs- 

tzcrstörung, Berlin, edition sigma, 1991, s. 52-53.
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- Ekosistemin ve tür çeşitliliğinin yok edilmesi süreci durdu
rulmalıdır,

- Enerji tüketiminde yenilenemez enerji kaynaklarının yoğun 
kullanımından kaçınılmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöne- 
linmelidir,

- Doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermeyen teknolojiler ge
liştir ilmelidir,

- Büyük kentlerin denetimsiz büyümeleri önlenmelidir.

Ulusal düzeyde belirlenen bu hedeflere, uluslararası düzeyde
diğer bazı hedefler de ek le n e b ilir :33^

- Başta Dünya Bankası o lm ak  üzere tüm uluslararası gelişme 
kuruluşları, program larında sürdürülebil ir  gelişme anlayışını uygu
lamalıdırlar,

- Okyanuslar, Antartika ve uzay gibi ulusüstü ekosistemler, 
devletler topluluğunun ortak sorumluluğunda olmalı ve gelecekleri 
güvence altına alınmalıdır,

- Savaşlardan kaçınılmalıdır ,

- UNEP'in çabaları,  düşünce düzeyinde ve akçal olarak da des
teklenmeli ve görev alanları genişletilmelidir. Bu arada Birleşmiş 
Milletler, UNEP'in dışında "Sürdürülebilir  Gelişme Progra- 
mı"kurmalıdır.

Sürdürülebilir gelişme, yalnızca gelişmekte olan ülkeler için 
önerilmemekte, zengini ve yoksulu ile tüm dünya devletlerinin sür
dürülebilir gelişmeyi dikkate alması ve uygulaması gerektiğinden 
sözedilerek "uluslararası gelişme politikaları" da bu bağlamda gün
deme getirilmektedir.337 Yine benzer bir politikayı "Dünya Politika
sı" (Erdpolitik) olarak ifade e d e n le rd e  vardır.33^

336 Ibid., s. 53.
337 Hans Jürgen Harborth, "The Debate about sustainable development: Star

ting point for an environment-oriented international development policy?,'' 
Economics, Vol. 44 (1991), s. 9.

338 von Weizsaecker, loc. cit., s. 9-10.
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Dünya politikası her şeyden önce gerçekçi ve uygulanabilir ol
malıdır. Geçmişte yapılan çevresel hatalar iyi bilinmeli,  bunlardan 
ders alınmalı, bugünkü durum doğru değerlendirilmelidir . Vatan
daşlardan, siyasal ve yönetsel m akamlardan gerçekleşmesi mümkün 
olmayan taleplerde bulunulması gerekmektedir. İkinci olarak, dünya 
politikası uluslararası olmalıdır. 19. yüzyılda ortaya çıkan ulus devlet 
kavramıyla önem kazanan ulusal politikalar, bu alanda artık aşılma
lıdır. Üçüncü ve son alarak, dünya politikası bir vizyona sahip o lm a
lıdır. Bu vizyon ise uzun dönemi kapsamalıdır.

Sürdürülebilir gelişmenin tanımında iki önemli unsur bulun
m aktadır.339 Birincisi, niteliksel ekonom ik büyüme ve İkincisi de, 
zaman ve mekân boyutuna sahip adil bir paylaşım sistemidir. Bu 
paylaşımın zaman boyutu ise, tüm bu öğelerin kuşaklar arasındaki 
pay laşım ıd ır .

Brundtland Raporu'nun eleştirilen yönü, büyüme ve gelişme 
önerilerinin belirsiz vc muğlak olduğu biçimindedir.340 Yapılan 
analizde, sorunun ekonomi politik boyutunun eksik kaldığı savunul
maktadır. Öte yandan, Raporda gelişmekte olan ülkelerin içinde bu
lundukları azgelişmişlikten m üm kün olduğu kadar çabuk kurtulma
ları ve bu bağlamda sanayileşmiş ülkelerin de lokomotif  görevi üst
lenmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bunun için kurumsallaşma, 
teknolojik gelişme ve insanların ne biçimde yönlendirileceği soruları 
biraz belirsiz kalmaktadır.

Brundtland Raporu'na yöneltilen diğer eleştiriler de şöyle sıra
lanmaktadır:341 Birincisi, Rapor'da büyüme vc gelişme kavramları 
arasında gerekli ayırım yapılmamıştır  denilmektedir. Büyüme ge
nellikle kaynakları tüketici bir maddi değer artışı biçiminde anlatıl
m akta ve sınırlı bir ekosistemde doğal olarak sınırlı bir nitelik taşı
dığı savunulmaktadır. Bu nedenle "sürdürülebilir büyüme" (sustai-

339 Helge Majcr, "Anreizsysteme für nachaltige Wirtshaftsentwicklung," Mo
dern Industriegesellshaft; Herausforderungen und Perspektiven, 
Ludwigsburg, Verlag Wissenschaft, 1991, s. 182.

340 Lembke, op. cit., s. 9.
341 Ibid., s. 11-12.
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nable growth) kavramı olamayacağı, ancak "sürdürülebilir gelişme" 
(sustainable development) den sözedilebileceği savunulmaktadır. 
Çünkü doğa büyümez, ancak kendini geliştirir.

Bir başka eleştiri, sürdürülebil ir  gelişme kavramının zaman 
boyutuna yöneliktir. Kavramın temel mantığı, gelecek kuşakları da 
gözeten bir gelişme biçimidir, am a bugünkü kuşaklar, gelecek ku
şaklar için bugün elde edebilecekleri yararların ne kadarından vaz
geçmek zorundadırlar. Bu paylaşımda ölçüt nc olmalıdır? Bu soru
ların yanıtları verilmemiştir.

1.1.3. Üçüncü Dünya Ü lkelerinde E konom ik ve Ekolojik  
D önüşüm

"Yeşil Devrim" Üçüncü Dünya ülkelerinde, kullanılacak yük
sek teknoloji sayesinde, tarımsal üretimi nicelik ve nitelik olarak art
tırmayı ve bu arada uluslararası işbölümünü adil duruma getirmeyi; 
gelir ve beslenme dengesini sağlamayı anlatmaktadır.342 Sözü edilen 
yüksek teknolojinin ise, sanayileşmiş ülkelerden transfer edilmesi 
düşünülmektedir. Bu yöntem, yoğun biçimde Hindistan'da uygulan
mıştır. Özellikle buğday, mısır, arpa ve pirinç gibi hububat üreti
minde müthiş bir artış sağlanmıştır. Bir yandan tarımsal üretim 
olanakları genişletilmiş, diğer yandan da yeni türler yetiştirilerek 
miktarları artırılmış; hatta ihracatları bile gerçekleştir ilm iştir .343

Her ne kadar, öne sürülen bu model ile belirlenen hedeflere tam 
olarak ulaşılamamışsa da, tarımsal üretimde gözle görülebilir bir 
artış sağlanmıştır. Örneğin, Türkiye 'de buğday üretimi iki katına 
çıkmış, M eksika'da hektar başına alınan tarımsal ürün 800 kg’dan 
3000 kg'a çıkm ıştır .344

Ancak, toplumsal-ekonomik ve ekolojik bazı olumsuzluklar da 
ortaya çıkmıştır. Ortalama üretim miktarı yükselmekle birlikte, zen

342 Spangeııbcrg, op. cit., s. 113.
343 Kennedy, op. cit., s. 222.
344 Spangenbcrg, op. cit., s. 113.
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i

gin vc yoksul kesim arasındaki uçurum giderek açılmış; toprak m ül
kiyeti belli ellerde yoğunlaşmış, kitlesel işsizlik kentlere ve sanayi 
bölgelerine göçü zorlamıştır. Öte yandan, uluslararası işbölümünün 
daha adaletli duruma getirilmesi ya da gelir dağılımındaki dengesiz
liğin giderilmesi gibi makro hedefler de gerçekleştirilememiştir. 
Uluslararası ilişkiler açısından ekonom ik ve ekolojik sonuçlarına 
gelince, "yeşil devrim" ile artan üretim, azgelişmiş ülkelerde eko
nomik dönüşüm ve gelişmeye neden olam am ış, tersine, üretim artışı 
yine dünya pazarlarında gelişmiş ülkelerin gereksinim duyduğu 
ürünlerde gerçekleşmiştir. Daha çok  üretmeye heveslenen azgeliş
miş ülkeler ise, bir yandan orman alanlarını lıızla tahrip etmişler, 
diğer yandan da, kullanılan kimyasal gübre vc tarım ilaçları nedeniyle 
tarım alanları giderek verim sizleşm eye başlamıştır. A zgelişm iş  ü l
kelerin, tarımsal üretim araçlarının ithaline bağımlı duruma geldiği 
bu süreçte, zaman zaman, tarım ürünlerinin dünya pazarlarındaki fi
yat dalgalanmaları nedeniyle zarar ettikleri, üretim masraflarını bile 
çoğu kez karşılayamadıkları görülmüştür.

"Beyaz Devrim" ise, Avrupa Topluluğu'ııun tarım sömürgeciliği 
olarak tanımlanmakta ve Topluluğun, süt üretimini Hindistan'a ihraç 
etmesini anlatmaktadır .-45 Böylecc Hindistan,-gelişmekte olan ülke 
sıfatıyla-Avrupa ülkelerinin modern tarım teknolojilerine bağımlı 
durum a gelmektedir. Ne yazık ki, yeşil devrim denemesi ile yapılan 
pek çok hata burada da yinelenmiştir. 1970'de şimdiki adıyla Avrupa 
Birliği, FAO ve Hindistan hükümeti tarafından gerçekleştirilen beyaz 
devrim, Avrupa Topluluğu’nun gönderdiği süt tozlarının ve kaymağın 
Hindistan'da kurulan özel fabrikalarda taze süt olarak yeniden üretil
mesini amaçlıyordu. Ancak, ithal edilen süt tozu ile gerçekleştirilen 
ucuz süt üretimi, geleneksel süt ekonomisini giderek çıkmaza sokmuş 
ve sonuçta monopol haline gelmiştir.

"Mavi Devrim"de yeşil vc beyaz devrimde olduğu gibi, H in
distan'da uygulanan, bu kez balıkçılığı geliştirmeye yönelik çabaları

345 Ibid., s. 126.
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anlatmaktadır.346 Yine sanayileşmiş ülkelerden yapılacak teknoloji 
transferi ile balıkçılık alanında üretimi artırmak hedeflenmişken, bu 
arada yerli geleneksel üretim sektörünün rekabet şansı kalmamış ve 
gerekli hazırlık yapılmadığı için de, bu işten geçimini sağlayan in
sanların hızla işsiz kalması ve sonuçta da kentlere göç etme süreçleri 
baş lam ıştır .

Kuzey-Güney çatışmasında en önemli sorun kaynaklarından 
birini de biyoteknoloji ya gen teknolojisi diye anılan konu oluştur
maktadır. Biyoteknoloji ve gen teknolojisi alanında yapılan çalış
malar ya doğrudan Üçüncü D ünya ülkelerinde yapılmakta, ya da sa
nayileşmiş ülkelerde yapılarak Üçüncü Dünya ülkelerine ihraç edil
mektedir. Sözkonusu teknolojiler kullanılarak ve geliştirilerek tarım 
ve hayvancılıktaki her türlü sorunun çözülebileceği savunulmaktadır. 
Hatta bu yolla, dünyada çekilen açlığın da önüne geçilebileceği savlar 
arasındadır. Geliştirilecek yeni bitki türleri sıcak, soğuk ve nem gibi 
iklim koşullarından etkilenmeyecekler,  böylece daha fazla ürün alı
nacak, tarımsal zararlılardan etkilenmeyecekleri için de ürün kayıp
ları en aza indirilecek ve hayvancılık nitelik ve nicelik olarak iyileş
tirilecek; teknik manipülasyonla yeni ırklar yaratılacaktır. Bu arada 
bitki türlerine bu özelliklerin biyolojik olarak kazandırılması, k im
yasal gübre ve ilaçları da gereksiz kılacağından ekosisteme verilecek 
zararlar azalacaktır.

Gen teknolojisi, sayılan bunca yarar kadar ve belki de daha çok 
sakıncayı da beraberinde getirmektedir. Brundtland Raporu'nda be
lirtildiği gibi, azgelişmiş ülkelerin tarım ve hayvancılık sektörlerinin 
giderek özel yabancı gen bankaları ya da gen çiftliklerine bağımlı 
duruma gelecekleri tehlikesi açıktır. Öte yandan, arşivlenmiş genetik 
bitki kaynaklarının yarısından çoğu sanayileşmiş ülkelerde, kalan 
1/3'ü ise Üçüncü Dünya ülkelerinde ve bazı uluslararası kuruluşlarda 
bulunmaktadır.347

346 Ibid., s. 128.
347 Ibid., s. 134-136.
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Üçüncü Dünya ülkeleri, görüldüğü gibi, gen teknolojisi açısın
dan sanayileşmiş ülkelere bağımlı olmakla birlikte, Çin, Hindistan, 
Endonezya ve Brezilya gibi ülkeler bu teknolojileri geliştirme gücüne 
sahiptir ve bu yönde çalışmaları vardır. A ncak diğer azgelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdeki gibi, bu ülkelerde de, temel ekonomik, 
toplumsal ve ekolojik sorunlar, üretim azlığından değil, paylaşım 
sorunlarından kaynaklandığı için bu durum bir üstünlük sağlam a
maktadır. Öte yandan tropik bitkiler bile, Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkeleri tarafından üretilir durum a getirilmiştir.348 Bunun da, azge
lişmiş ülkelerin zaten tek ürüne dayalı ihracat ekonomilerini nc bi
çimde etkileyeceğini son derece açıktır.

Kuzey-Güney ilişkileri açısından bu tür sakıncalar taşıyan gen 
teknolojisi ve biyoteknolojinin en önemli etkilerinden birisi de eko
lojik dengeyi bozması ile gerçekleşmektedir. Gen manipulasyonu 
yalnızca bitki ve hayvan türleri ile ilgili tedhitler getirmemekte, aynı 
zamanda insan varlığını da tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle söz- 
konusu teknolojinin denetlenmesi ve belirli ölçünler getirilmesi ko
nusunda uluslararası çabalar göze çarpmaktadır. 1992'de Rio'da kabul 
edilen Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi gen teknolojisi 
ve biyoteknoloji ile ilgili düzenlemeleri getirmiştir.

1.2. U luslararası Ç evre F inansm anı

Küresel çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek ve doğal ya
şam temellerini koruyabilmek için gerekli uluslararası çabaların fi
nansmanı konusunda türlü öneriler getirilmiştir.349 Örneğin, H in
distan eski Başbakanı Rajiv Gandhi,  yeryüzünün kurtarılması için bir 
Fon oluşturulmasını, her ülkenin GSMH'sının % 0.1’ini bu Fon'a 
katkı olarak ödemesini önermişti.  Kuzey-Güney ilişkileri çerçeve
sinde oluşturulan ve dönem in Batı A lmanya Başbakanı Willy

348 Ibid., s. 140-141.
349 Marajucâ, Weltwirtschaft und Entwicklung, Informationsbrief, Nr. 3 

(Maerz 1992), s. 4-5.
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Brandt'ın başkanlığında ve onun adını taşıyan komisyonun hazırla
dığı raporda da benzer bir öneri yapıldığı görülmektedir. Brandt Ra- 
poru'na göre, bir yandan ülkelerin GSMH'larının belli bir yüzdesiyle 
bir Fon oluşturulacaktır. Bu Fon'un bir diğer gelir kaynağı da, ulus
lararası ticaret, silah üretimi ve ihracatı, uluslararası turizm ve tüm 
insanlığın ortak malı sayılan çevre mallarının fiyatlandırılması yo
luyla oluşturulacaktır.350 Bir başka öneri ise, uluslararası vergi ko
yulması biçimindedir. Buna göre, her yurttaş, uluslararası gelir ve 
tüketim vergisi ödeyecektir. Aslında, toplumsal gönenç devletlerinde, 
gelir ve tüketim vergilerinden sağlanan kazanç, görece yoksul kesime 
aktarılarak toplumsal adalet gerçekleştirilmcktedir. Ancak yeryü
zünde bir çok ülkede hâlâ gerçekleştirilemeyen bu tür bir toplumsal 
ve ekonom ik denkleşmeyi, uluslararası sistemde uygulamaya çalış
mak pek gerçekçi görünmemektedir. Çünkü, bir kez, ülkelerin özel
likle Kuzey ülkelerinin gönüllü katılımını sağlamak güçtür. İkinci 
olarak; yaptırım olanağına sahip uluslararası bir kuruluş olmadığı 
durumda, katılımı ve katkıları denetlemek olanaksızdır. Öte yandan, 
gerek GSMH'lardan yapılacak, gerekse gelir ve tüketim vergilerinden 
sağlanacak katkılarda, açıktır ki, Kuzey ülkelerinin payı daha büyük 
olacaktır. Yine eşit koşullarda oluşm ayan, daha çok para verenin 
daha çok sahibi olduğu ortaklıklarda, özellikle doğal kaynakların 
yönetimi konusunda kaygılar ortaya çıkmaktadır.

Brandt Komisyonu'nun raporunda, uluslararası çevre politika
larının finansmanında özel ve resm î kredi kaynaklarının harekete 
geçirilmesi gerektiğinden de sözedilmektedir. Uluslararası akça! iş
birliğinin daha çok gelişmekte olan ülkelerin yararına düzenlenmesi 
ve yapılandırılması gereği de vurgulanmaktadır .351

350 Brandt Report: Bericht der Nord-Süd-Kommission, aus cnglish von 
Barbara Bortfeldt, Gütersloh, Ullstein Sacbuch, 1983, s. 360. [North- 
South: A Programme for Survival, Report of the Independent Com
mission on International Development Issues, London Pan Books, 
1980.]

351 Ibid., s. 369.
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Uluslararası çevre finansmanı konusunda bir diğer çabanın 
Kuzey-Güncy görüşmeleri çerçevesinde, Amerika kıtasından 30 
devletin katkılarıyla gerçekleştirilen; ekonomik, siyasal ve ekolojik 
alanlara yönelik finansman kaynakları ile ilgili çalışmanın olduğu 
görülmektedir.352 Bu çalışmada, ilk olarak askerî harcamaların 
azaltılması gereği üzerinde görüş birliğine varılmıştır.  İkinci önemli 
nokta, iç ve dış borçların yaratıcı bir  biçimde kullanılması gerektiği 
görüşüdür. Bunu sağlamak için uluslararası borç işlerini düzenleye
cek bir birim oluşturulması kabul edilmiştir. Yine, tek taraflı ve çok 
taraflı gelişme yardımlarının am açlarının ve kullanım biçimlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi istenmiştir. Son olarak, gelişmekte olan 
ülkelerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her varil petrolden alı
nacak 1 Amerikan doları vergiden oluşacak yıllık 16 milyar dolarlık 
bir Ekolojik Fon kurulması düşünülmüştür.  Ekonomik, siyasal ve 
toplumsal yapıları ve gelişmişlik düzeyleri farklı olan ülkelerin 
oluşturduğu böyle bir Fon'un gerçekleştirilmesi ve uygulamaya g e
çilmesi oldukça güç görünmektedir. İşbirliği yapan ülkeler, çevre 
korumanın önemi konusunda görüş birliğine varmakla birlikte, öne
rilen modelin akçal yükümlülüklerini taşımaya yanaşmamaktadır- 
lar.

1990 Kasımında Paris'te, D ünya Bankası 'nın düzenlediği top
lantıda toplam 25 sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülke temsilcileri 
Küresel Çevre Fonu (Global Environmental Facility/Global Umwelt 
Fazilitaet) kurulması konusunda görüş birliğine varmıştır. Bu Fon'da 
toplanan 1.3 milyar dolar, devletlerin isteklerine bağlı katkılardan 
oluşmakta, yönetimi ise, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP) ve Birleşmiş M illet ler  Gelişme Programı (UNDP) 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar en büyük katkıyı 
Federal Almanya, İtalya ve Fransa'nın yaptığı görülmektedir.353 Fon

352 Spcth, op. cit., s. 249.
353 Günther Winckler, Anneke Trux, "Tropenwaldcrhaltung durch Interes

senausgleich," Entwicklung und Zusammenarbeit, herausgegeben 
von der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung, Nr. 5/1992, 
s. 16.
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azgelişmiş ülkelerde küresel çevre sorunlarına yol açacak çevre za
rarlarını ve doğal kaynakların yok edilmesini önlemek üzere yatırım 
projelerini desteklemekte ya da doğrudan para yardımı yapmaktadır. 
Ozon tabakasının korunması, uluslararası suların temiz tutulması,  
küresel iklimin korunması, bitki ve hayvan türlerinin sürekliliğinin 
sağlanması konuları Fon için özellikle önem taşımaktadır.

Rio Zirvesi 'nde de, Federal Almanya'nın başını çektiği bazı 
sanayileşmiş ülkeler, Küresel Çevre Fonu'nun yeniden yapılandırı
larak, gelişmekte olan ülkelerin de  katkılarının sağlanması gerekti
ğini vurgulamışlardır.

2. Siyasal A raçlar

2.1. Ç evreye Y önelik  Dış Politika

Çevre koruma ile dış politika, aslında birbirine hiç de yabancı 
olmayan iki kavramdır. Özellikle çevre koruma, modern devletlerin 
önemli görevlerinden biri durumuna geldiğinden beri, dış politikanın 
da önemli konulardan birisi olmuştur. Aslında daha 19. Yüzyılda, 
bugünkü anlamda olmasa bile çevrenin temiz tutulması ve birden çok 
devlet arasında akan Tuna ve Ren gibi akarsuların korunması dış 
politikanın ilgisini çekmiştir. Y ine hava kirliliğinin önlenmesi için 
1960'lı yıllardan itibaren devletler  arasında diplomatik görüşmelerin 
yapıldığı bilinmektedir. Öte yandan, 1963'te, atom bombası dene
melerini durdurmayı amaçlayan sözleşme de, her ne kadar silahsız
lanma politikasına hizmet etmeyi hedeflemişse de, çevre korumaya 
yönelik etkileri de olmuştur.354 Açıktır  ki, çevre ve dış politika ara
sındaki ilişki, durup dururken değil, gereksinimlerden doğmuştur ve 
adım adım gel işm iş tir .355 Önceleri komşu devletlerin çevreye zarar 
veren kuruluşlarının ya da sanayilerinin sınıra yakın yerlerde kurul

354 Lang, op. cit., s. 171.
355 Ibid., s. 172-184.
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ması konusundaki görüşmelere temsilci göndermekle başlayan bu 
süreç zamanla yatırımlara ve protestolara kadar uzanmıştır.

Kimi yazarlarca "siyasal bir sistem olan devletin, temel hedef
lerini, diğer devletlerle rekabet içinde gerçekleştirmeyi denediği bir 
eylem süreci"356 olarak tanımlanan dış politika ve çevre koruma 
arasındaki ilişkinin iki yönü bulunduğu kabul edilmektedir.357 Çevre 
koruma, bir yandan dış politikanın aracı olarak görülürken, diğer 
yandan dış politika, uluslararası çevre politikasının bir aracı olma 
görevini üstlenmektedir.

Çevre koruma çabalarının dış politika aracı olma özelliği,  aynı 
zamanda, uluslararası ilişkilerde yeni bir işbirliği alanı olma özelli
ğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü devletlerin, bugünkü uluslararası 
s is temde karşılıklı ilişkilerini yoğunlaştırm akta  ve güçlendirmekte 
büyük çıkarları vardır. Dış polit ikada ise, çevre korumayı araç olarak 
kullanmanın türlü yararları vardır. Her şeyden önce, çevre sorunla
rının artık küresel olmaları,  tüm insanlığı tehdit etmeleri siyasal, 
ideolojik ve ekonom ik açılardan gruplaşmış ülkeleri biraraya geti
rebilmektedir. Çevre korumanın dış politikadaki rolü, Doğu ile Batı 
arasındaki gerginliğin doruk noktasına çıktığı 1970'li yıllar ve 1980’li 
yılların başında önem kazanmıştır. Böyle bir ortamda çevre koruma, 
dış polit ika konusu olmuş, siyasal gerginliklere karşın, "business as 
usual" olarak ortak bir çıkar oluşturmuştur. Sovyetler Birliği'nin 
1970'li yıllarda çevre koruma, enerji ve ulaşım konularındaki gö
rüşme ve konferans önerileri de, Doğu-Batı yum uşam asına katkıda 
bulunmuştur. Aynı biçimde, Ü çüncü D ünya ülkeleri de, Kuzey- 
Güney ilişkisi çerçevesinde daha adil bir dünya ekonom ik düzeni 
yaratmak için sahip oldukları doğal kaynakları ve çevreye zarar ver
me gizilgüçlerini pazarlık aracı olarak kullanmaktadırlar. Son olarak, 
Avrupa Birliği, çevre korumanın dtş politika aracı olarak ne kadar 
yararlı olduğunu gösteren güzel bir  örnek biçiminde karşımıza çık
maktadır. Avrupa Birliği, kabul ettiği çok taraflı sözleşmeler ve bu

356 von Prittwitz, loc. cit., s. 246.
357 Lang, op. cit., s. 173-176.
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sözleşmeleri etkin bir biçimde uygulama yeteneği ile sürekli bir si
yasal aktör ve devletler hukuku konusu olarak yerini sağlamlaştır
m ış t ır .

Sözkonusu karşılıklı ilişki çerçevesinde dış polit ika da, çevre 
koruma çabalarının hizmetindedir. Sınırötesi kirlilikler hükümetleri 
harekete geçirmekte, diplomatik yollar işlemeye başlamaktadır. Bu 
diplomatik yollardan birisi, diğer ülkelerdeki çevre politikalarının 
bilgi alışverişi ve gelişmelerden yararlanmak için izlenmesidir. Bir 
başka yol, çevre korum aya ilişkin uluslararası sözleşmelerin ve bil
dirilerin görüşülmesi ve hazırlanmasının sağlanmasıdır. Devletler, 
diplomatik yollarla uluslararası örgütlerde kendi ulusal istemlerini 
dile getirebilirler ve kendileri için önemli ekolojik tehditlere dikkat 
çekebilirler.

Dış politikanın hedefleri,  güvenliği, demokrasiyi insan hakla
rını ve gönenci sağlamak, toplumsal adaleti gerçekleştirmek ve çev
reyi korumaktır.358 Bunlardan ne güvenlik, ne toplumsal adalet ve ne 
de gönenç, ekolojik boyut gözardı edilerek gerçekleştirilemez. Bu, 
aynı zamanda 1992 Rio Birleşmiş Milletler Çevre ve G elişme Kon
feransın ın  da çevre ve gelişmeye ilişkin en önemli ve en temel ile
tilerinden birisidir.

Dış politika, bu hedeflere ulaşırken üç temel araca başvur
m aktadır.359 Bunlar, andlaşmalar ve diplomasi, devletler hukuku ve 
uluslararası örgütler b içiminde sayılabilir. Andlaşmalar tek taraflı ya 
da çok taraflı olabilirler. Diplomasi ise, devletler arasında çatışan 
çıkarlar için ortak bir nokta bulm a çabası olarak ifade edilebilir. 
Devletler hukuku, bir araç olarak, devletlerin kendi sınırları içinde 
getirdikleri hukuk modeline göre devletler arasındaki ilişkileri dü 
zenlemeye çalışmaktadır. Uluslararası örgütler, hem dış politikanın 
en önemli aracı, hem de aktörleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Dcv-

358 Staehelin, op. cit., s. 140.
359 Carl Friedrich von Wcizsaecker, Wege in Gefahr: Eine Studie über 

Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung, 6. Auflage, München, 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987, s. 241.
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letler arasındaki ilişkiler artık çoğu kez uluslararası örgütler tarafın
dan yönlendirilmekte, devletler, bölgesel, uluslararası ve ulusüstü 
örgütlenmelere giderek ekonomi, siyaset ve çevre sorunları alanla
rında işbirliğini gerçekleştirmektedirler.

Dış politika, çevre politikası aracı olarak kullanıldığı sürece, 
çevreye yönelik dış politika b içiminde de ifade edilebilir. Çevreye 
yönelik dış politika, o ülkenin, ulusal çevre politikalarını da kaçınıl
maz olarak etkileyecektir.360 Uluslararası görüşmeler sonucunda, 
başka ülkelerdeki deneyimler, bilgi ve teknikler öğrenilecektir. Bu, 
hem bir öğrenme hem de öğretme sürecidir. Ulusal çevre politikala
rının da, çevreye yönelik dış polit ikayı etkileyeceği açıktır.361 Ör
neğin bir hükümet, ekonomik ya da siyasal nedenlerle uygulayama
yacağı bir sözleşmeyi imzalamaktan kaçınabilir . Çevreye yönelik dış 
politikanın başarısı, ulusal düzeydeki ekonomi, siyaset ve ekoloji 
arasındaki uzlaşmanın sağlanm asına bağlıdır. Yine, çevreye yönelik 
dış politika, ekonomi ve ekoloji arasında uluslararası çıkarları 
denkleştirmede çok önemli bir araç olarak kullanılabilir.362

Çevreye yönelik dış politika ile ulusal çevre politikaları birbi
rinden tamamen ayrı olgular değildir; tersine aralarında oldukça sıkı 
bir ilişki vardır.363 Her şeyden önce, çevreye yönelik dış politika 
uluslararası politikanın diğer temel birimleri karşısında ulusal çevre 
çıkarlarını temsil etmektedir. A m a daha önce, ulusal bir çevre politi
kası varolmalıdır.  Çevre politikası,  tarihsel süreç içinde, güç politi
kası ve askerî politikaların tersine iç politikadan dış politikaya doğru 
gelişm iştir .

İkinci olarak, çevre zararlarının sınır tanımama özelliğinin or
taya çıkması, iç kam uoyunda büyük yankılar uyandırmakta, devlet-

360 Lang, op. cit., s. 185.; Karsten D. Voigt, "Internationale Umwcltpolitik," 
Die neue Gesellschaft, Nr. 10/1987, s. 953-954.

361 Lang, op. cit., s. 185.
362 Winfried Lang, "Diplomatie zwischen Ökonomie und Ökologie," Europa 

Archiv, Nr. 4 (Februar 1988), s. 109.
363 von Priltwitz, "Drei Ansaetze...,", op. cit., s. 495-496.; von Prittwitz, Um- 

weltaussenpolitik, Grenzüberchreitende Luftverschmutzung in Euro
pa, Frankfurt/a. M., Campus Verlag, 1984, s. 8-9, 25-27.
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lcrin bu zararları gidermesi için uluslararası girişimlerde bulunması 
istenmektedir. Öte yandan, ulusal çevre politikasının inandırıcı olup 
olmaması ve iç politikadaki çevre korumaya ilişkin karar süreçleri, 
uluslararası çevre politikalarını etkilemektedir. Yine, çevreye yönelik 
dış politikalarda devletlerin ağırlıkları,  büyük ya da küçük devlet 
olmalarına göre farklılık göstermektedir. Sınırötesi çevre zararları
nın sonuçları küçük ülkelerde daha çabuk duyumsanmakta ve bu ne
denle tepki de hemen gösterilcbilmekte denmektedir.

Çevre polit ikalarının dış polit ika aracılığı ile gerçekleştir il
mesinde bazı güçlükler bulunmaktadır.364 Çevre, ekonomi, ticaret ve 
klasik güvenlik politikalarının yanında görece yeni bir politika ala
nıdır ve bu nedenle dış politika konusu olarak uzun süre geri planda 
kalmıştır. İkincisi, çevre politikaları 1960'lı ve 1970’li yıllarda ortaya 
çıktığından beri, maliyetlere etkisi nedeniyle hep ulusal ekonomik 
çıkarların karşısında görülmüştür. Öte yandan, çevre zararları ge
nellikle yerel ve ulusal düzeyde değerlendirilmiş, sınırötesi çevre 
kirliliklerinin ayırdına varılması zaman almıştır. Üstelik, sınırötesi 
kirliliğin tanımlanması hiç de kolay değildir.

Çevreye yönelik dış politikayı uygulamak için devletler ara
sında ortak çıkarlar bulmak, pozitif  özendiriciler geliştirmek ve si
yasal baskı uygulamak biçiminde yollar denenmektedir.365 Birinci 
yol özellikle komşu ülkeler arasında gerçekleşen sınırötesi kirlilik 
durumlarında kullanılmaktadır. Gerek kirliliğin giderilmesi,  gerekse 
önlenmesi için m aliyetler açısından uzlaşma sağlanm aya çalışıl
maktadır. İkinci yol ise, bir anlamda ikinci adım olarak ortaya çık
maktadır. Ortada bir çevre zararı varsa, sorumlu, kirleten öder ilkesi 
çerçevesinde ödence verir, ya da başka bir politika alanında zarara 
uğrayan ülkeye üstünlük sağlar. Siyasal baskı, aslında, uluslararası 
sistemdeki güç dengesizliği nedeniyle doğrudan uygulanamamakla 
birlikte, diplomasi ve kamuoyu çalışmaları aracılığı ile çevre politi
kalarının dış politikalarla belir lenmesine yardımcı olmaktadır.

364 von Prittwitz, Das Katastrophen..., op. cit., s. 245.
365 Ibid., s. 252-256.
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Dış politikanın, çevre ko tum a politikaları oluşturmada ne ka
dar uygun bir araç olduğunu gösteren en güzel örnek İskandinav ül
keleri tarafından verilmiştir. N orveç ve İsveç, asit yağmurları nede
niyle karşı karşıya bulundukları tehlikeden korunmak için Avrupa 
çapında bir diplomasi yürütmüşlerdir.

2.2. Çevre Devleti

Çevre devleti olarak tanımlanan devlet, diğer görevlerinin yanı 
sıra daha çok çevre korumaya ilişkin görev, yetki ve hedefleriyle ta
nımlanmakta, çevre koruma öncelikli görev durumuna getirilmekte
d i r .366

Devletin amaçlarının devletin tarihsel geçmişine bağlı olarak 
yeni çıkan gereksinimlere göre değişmekte, daha doğrusu amaçlarına 
yenilerinin eklenmekte olduğu görülmektedir. Devletin ilk baştaki 
kuruluş amacı olan güvenlik sağlamanın yanı sıra daha sonraları bi
reysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması eklenmiş, bunun 
için de devlete hukuk devleti ve toplumsal devlet olma özellikleri 
kazandırılmıştır. Bu süreç gibi, çevre mallarının kötü kullanımı, 
doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve diğer çevre zararları, çevre 
korumayı öncelikli ve bağımsız bir amaç olarak ele almayı gerektir
miştir. Bu nedenle 21. Yüzyıl devletinin bir "çevre devleti" olacağı 
savunulmaktadır.367 Bu sava göre, çevre devleti olma niteliği de, 
anayasalarda demokratik, hukuk ve toplumsal devlet olma nitelikleri 
ile birarada ve uyum içinde yer alacaktır.  Bu arada, vurgulanması 
gereken en önemli nokta, bir çevre devleti oluşturulmadan önce bir 
"çevre toplumu"na sahip olma gereğidir . Yoksa, anayasalara çevreye 
ilişkin hükümler koymak ve yasal düzenlemelerle devleti, çevre ko
ruma amacına göre yapılandırmak, toplumda çevre bilinci olmadığı 
ve bu yönde bir devingenlik gözlenmediği sürece çevre koruma ça

366 Kloepfer, op. cit., s. 12.
367 Ibid., s. 14.
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balarında istenilen ve beklenen sonuçlara ulaşılmasını güçleştire
cektir.

Çevre devletinin çevre koruma görevini etkin bir biçimde yerine 
getirebilmesi için kararlı ve sürekli bir çevre örgütlenmesine sahip 
olması gerekir.368 Dalıa önce tartışılan, çevre koruma çabalarının 
kurumsallaştır ılmasında benimsenecek merkezileştirme ya da bü
tünleştirme modelleri çerçevesinde, devletin türlü birimleri arasında 
yetki ve görev paylaşımının düzenlenmesi önem taşımaktadır. Etkin 
bir çevre koruma, tam olarak işleyen bir hukuk devletinde ulaşılma
yacak bir hedef değildir.369 Devletin çevre korumayı görev olarak 
üstlenmesi ve bu görevi yerine getirirken gerektiğinde yaptırımlara 
başvurmasını meşrulaşt ırm ak ancak hukuk devleti olma özelliğini 
taşımakla m üm kündür.

Çevre koruma görevinin devlette yapılandırılmasının önemi iki 
noktada kendini göstermektedir.370 İlk olarak, devletin çevre koruma 
görevini yoğun bir biçimde üstlenmesi, bu konuda toplumun, sorum 
luluktan kurtulacağı anlamına gelmemektedir. Hizmette halka ya
kınlık ve işbirliği ilkeleri gereğince, devlet ve toplum arasında bir 
görev paylaşımı sözkonusudur. Bir başka deyişle, bireylerden olu
şan toplum, çevre koruma konusunda elinden geleni yapacak ve ye
tersiz kalmaya başladığında, devlet devreye gerecektir. Ama burada, 
ikinci nokta ön plana çıkmaktadır. Devlet, çevre koruma görevinin 
hangi yoğunlukta yerine getirecck ve çevre koruma görevini yerine

368 Michael Kloepfcr, "LangZeitverantwortung im Umweltstaat," Carl F. 
Gethmann, Michael Kloepl'er, Hans G. Nutzinger (Hrsg.), Langzeitve- 
rantwortung im Umweltstaat, Bonn, Economica Verlag, 1993, s. 36-
37.

369 Michacl Klocpfer, "Alte und neue Handlungsformen staatlicher Steue
rung im Umweltbercich," Klaus König, Nicolai Dose (Hrsg.), Instru
mente und Formen staatlichen Handelns, Köln, Carl Heymanns Verlag 
K.G., 1993, s. 358.

370 Kloepfer, "Interdisz...," op. eit., s. 15.; Michael Kloepfer, "Umweltschutz 
und Verfassungsrecht-Zum Umweltschutz als Staatspflicht," Ökologie: 
Krise Bewusstsein Handeln, Vorlraege im Wintersemester 1987/88, He
idelberger Verlagsanstalt, 1989, s. 125-130.
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getiren devletin karışma yetkisi nasıl denetlenecek? Yanıtın, anaya
sada yer alan demokratik, toplumsal hukuk devleti deyimi olacağı çok 
açıktır.

Modern devletin örgütlenmesinin ve işlevlerinin son yıllarda 
tartışmaya açıldığını görüyoruz. Kimi yazarlarca bu tartışmanın 
çevre sorunsalı ışığında yapılmasının türlü yararlar sağlayacağı sa
vunulmaktadır.371 İlk olarak, devletin yaptırım gücü en iyi çevre 
koruma alanında denenebilir denmektedir .  Bir başka deyişle, kam u
yu tehdit eden sorunlar ve bunlara karşı alınan önlemler en iyi çevre 
koruma alanında sınanabilir. İkinci olarak, ulusal devlet kavramının 
aşınmasıyla ortaya çıkan, birbirine karşı gibi görünün "küreselleş
me" ve "adem -î merkezîleşme" anlayışları, çevre koruma alanındaki 
"küresel düşünme yerel hareket etme" (Think globally, act locally/ 
Global denken, local handeln) söylemiyle uzlaştırılabilıııektedir. 
Çevre devleti , kullanacağı araçları seçerken çevre sorunlarının ve 
buna bağlı olarak da çevre koruma görevinin bazı ayırdedici özellik
lerini gözönünde bulunduracaktır.372 Her şeyden önce, çevre sorun
ları ile nedenleri arasındaki ilişki son derece karmaşıktır. Ortaya çı
kan sorunun çoğu kez birden çok nedeni vardır ve bu nedenler kar
şılıklı etkileşim içindedirler. Öte yandan, çevre zararlarının neden
leri ile zararlar farklı-mekânlarda bulunabilirler. Yine, özellikle ye
nilenemez kaynaklara verilen zararlar gelecek kuşakları da olumsuz 
etkileyeceğinden, çevre devletinin gelecek kuşaklara karşı da so
rumlu olacağı açıktır.

3. U luslararası Ç evre H ukuku

Uluslararası Çevre Hukuku, bir  anlamda, ulusal düzeydeki de
neyimlerin uluslararası düzeye taşınmasıdır. Ulusal egemenlik hak

371 Martin Jaenicke, "Übcr ükologisehe und politisehe Modcmisicrungen," 
Zeitschrift für Umvveltpolitik und Uımvcltrecht, Nr. 2 (1993), s. 163- 
164.

372 Kloepfer, "Interdisz...," <>p. cit., s. 15.
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kının saklı kalması,  bu hakkın sınırötesi çevre kirlil iklerinin orlaya 
çıkmasıyla birlikte sınırlandırılmasına ya da yeniden düzenlenmesi
ne engel olmaktadır. Birleşmiş M illetler  Şartı 'nın Önsözü 'nde sözü 
edilen "iyi komşuluk" gereği,  hiçbir devletin kendi toprak egemenliği 
hakkını kullanırken diğer devletlerin hakkını çiğnemeyeceği kuralı, 
Uluslararası Çevre Hukukunun d a  çizgilerini b e l i r le m e k te d i r .^  g u 
ilke, 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı Sonuç 
Bildirgesi 'nde de yer  almıştır. Bu Bildirge, dünya ulusları kendi ik
tidar ve hukuk alanları içindeki eylemleri ile başka devletlerin sınır
ları içinde ya da ulusal yargı sınırları dışında kalan bölgelerdeki 
doğal sis temlere zarar veremez diyerek, ulusal egemenlik hakkının 
kötüye kullanılamayacağını vurgulamıştır.-574

Aynı anlatımın, 20. yıl sonra, 1992 Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Gelişme Konferansı'nın sonunda kabul edilen Rio Sonuç Bildir- 
gesi'ndc de yer alması bir rastlantı değildir.

Komşu devletler arasında, çevre korumaya yönelik sorumlulu
ğun temel koşulu, ayırımcılık yapm am ak ilkesinin tanınmasıdır. 
Bunun anlamı, komşu devlet yurttaşlarının çevre çıkarlarının da, 
sözkonusu devletin yurttaşlarımnki kadar önemli olduğu ve bu çı
karlara dikkat edilmesi ve saygı gösterilmesidir. Bu ilkenin en önemli 
siyasal sonucu, uluslararası sözleşmelerin  yapılmasıdır. Bir başka 
deyişle, uluslararası çevre korum aya ilişkin sözleşmeler, devletler 
hukuku ve özel hukuktan doğan sorumluluk ve yükümlülükleri, eşit
lik bakışı çerçevesinde devletler arasında düzenlemektedirler.-^75 Bu 
durumda, devletler, planlama ve üretim yöntemlerinin komşu ülke
lere çevre açısından ne tür etkilerde bulunacağını gözönüne almak 
zorundadırlar.

373 Mayer-Tasch, "Ursacheneindemmung...," op. cit., s. 231.
374 Christopher D. Stone, "Überlegungen zur globalen Umweltkrise: Die spi

rituellen, juristischen und institutionellen Wurzeln," Übersetzung von Jo- 
hann-Friedrich Blume, Informationsdienst Umweltrecht, Nr. 3 (Juli 
1992), s. 148.

375 Dierkes, op. cit., s. 361.
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Uluslararası Çevre H ukukunun, uluslararası karşılıklı bağ ım 
lılık, uluslararası sorumluluk ve uluslararası alanların hulcukî düzen
lemelerine ilişkin gelişmelerle ortaya çıktığı söylenebilir.376 Küre
sel çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için yapılması gereken 
uluslararası düzenlemelerin ve bunların uygulanmasının uzun ve 
zahmetli bir süreç olduğu açıktır.

Uluslararası hukukun, ulusal ekonom ik ve siyasal sisteme etki
leri gözönüne alınırsa, uluslararası düzeyde çevre koruma çabaları 
konusunda aktörler arasında uzlaşm a sağlamanın ne denli önemli 
olduğu ortaya çıkar.

Ulusal egemenlik ilkesi gereğince, sınırötesi bir zarara neden 
olma durumunda, sorumluluğun doğabilmesi için ortada bir kusurun 
bulunması gerekiyordu. Ancak, uluslararası hukukta son yüzyılda 
ortaya çıkan gelişmelere koşut, sınırötesi çevre sorunları ile ilgili 
olarak, kusur bulunmasa bile, zarara neden olan eylemi yapan devlet 
ya da devletler sorumlu tutulmaktadır .377 Görülüyor ki, sorumlulu
ğun doğabilmesi için devletlerin kusurlu eylemlerini aramak yerine, 
bir eylem nedeniyle yarar sağlayanın bunun olumsuz sonuçlarına da 
katlanması gerektiği düşüncesinden yola çıkılmaktadır.378

Uluslararası yargı kararlarının bu gelişmede katkıları çok bü
yüktür. Uluslararası Çevre Hukukunun, bu yüzyılın ilk yarısından beri, 
uluslararası mahkemelerin kararları ile geliştiğini savunmak yanlış 
olmaz. Bunlardan 1929'daki Oder olayı, 1941 ’deki Trail Smelter Olayı 
ve 1949'daki Korfu Boğazı Olayı'na ilişkin yargı kararlan yol gösteri
cidir.379 Kanada'nın ABD sınırına yakın bir sanayi tesisinin yarattığı 
hava kirliliği ABD'de havanın kirlenmesine neden olmuş ve Trail 
Smelter Davası ile Kanada ödenceyc mahkum edilmiştir. Korfu Boğa- 
zı'nda ise, Arnavutluk, karasularındaki mayınların İngiliz gemilerine

376 Pazarcı, op. cit., s. 407-408.
377 Ibid., s. 408.
378 Hüseyin Pazarcı, "Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutları," Prof.

Fehmi Yavuz'a Armağan, Ankara, A.Ü. SBF Yayını, No: 528, 1983, s.
207-208.

379 Mayer-Tasch, "Internationalisierung...," op. cit., s. 176.
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zarar vermesi sonucunda doğan sorumluluktan, mayınlardan haberi ol
madığını savunduğu halde kurtulamamış ve mahkum olmuştur.380

Uluslararası Çevre Hukukunda, uluslararası sorumluluktaki bu 
gelişmenin yanı sıra, bir başka gelişm e de, hiçbir devlete ait o lm a
yan, ortak kullanım alanı olarak tanımlanabilecek uluslararası alan
ların düzenlenmesinde görülmektedir. Daha çok açıkdenizlerin kirli
liğe karşı korunmasını am açlayan bu gelişmeler, Uluslararası Çevre 
H ukukunun da gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kuzey Denizi,  
Baltık Denizi ve Akdeniz'i korumak için yapılan konferanslar, imza
lanan sözleşmeler ve hazırlanan planlar bu gelişmelere örnektir.381

Bu arada, çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan karşılıklı ba
ğımlılık ve dayanışma, uluslararası örgütleri harekete geçirmiş ve 
konuya ilgi duymalarını sağlamıştır. Çevre sorunlarını çözmek için 
uluslararası işbirliği yapmanın önemi anlaşıldığından beri, u lusla
rarası örgütler, çevre koruma çabalarına koşut olarak, özellikle ulus
lararası sözleşmeler aracılığıyla b ir  uluslararası hukuk oluşturulm a
sına katkıda bulunmuşlardır .

Bugüne kadârki çevre korum a girişimlerinden bazıları 1973 ve 
1978'deki G emiler Aracılığı ile Denizlerin Kirletilmesinin Önlenmesi 
Sözleşmesi, 1979 yılındaki Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kir
lenmesi Sözleşmesi, 1980 tarihli Akdeniz’in Kara Kökenli Kirlen
melere Karşı Korunması Sözleşmesi ve daha önce imzalanmış olan, 
Akdeniz 'in kirlenmeye karşı korunmasını hedefleyen 1976 Barselona 
Sözleşmesi 'd ir.382 Yine, ozon tabakasının korunm asına ilişkin 
uluslararası sözleşmeler ve protokoller, uluslararası hukukun ne ka
dar etkili bir araç olduğunu göstermektedir. 1985'dc Viyana Sözleş
mesi, 1987'de Montreal Protokolü, 1989'daki Helsinki Bildirgesi ve 
1990'daki Londra Konferansı,  bu çabalar zincirinden örneklerdir.

Ozon tabakasının incelmesi ile FCK  gazlan  arasındaki doğru
dan ilişki kanıtlandığı andan itibaren, bu konuda uluslararası düzen-

380 Pazarcı, Uluslararası..., op. cit., s. 408-409.
381 Ibid., s. 409.
382 Simonis, "Schritte...," op. cit., s. 9.
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içmelerle, F C K  gazlarının üretimi ve tüketiminin sınırlandırılması 
konusunda bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Viyana Söz
leşmesi ile kurumsal çerçeve çizilmiş, teknik konular ise, Montreal 
Protokolü 'nde düzenlenmiştir.383 Protokol’e göre, Viyana Sözleş- 
mesi'ııi imzalamış ülkeler 1999 yılına kadar, 1986'ya göre FCK  tü
ketimini %50 azaltacaklardır. Ayrıca, her dört yılda bir denetim ön
lemleri sınanacaktır. 1989'da Helsinki'de yapılan protokol revizyonu 
ile 2000 yılında FCK'lcrden tamam en vazgeçilmesi kararlaştırıl
mıştır; ozon tabakasına zarar veren diğer gazlar için de adım adım 
indirime gidileceği belirtilmektedir.

Bu gereklere gelişmekte olan ülkelerin ayak uydurabilmeleri 
amacıyla, sanayileşmiş ülkelerin akçal ve teknik açıdan yardım 
yapmaları eklenmiş: Londra 'da 1990 yılında yapılan konferanstan 
sonra, sözleşmeyi imzalamış 60 ülkenin katkılarıyla oluşturulacak 
bir Fon kurulmuştur. Gelişmekte olan ülkeler, ozon tabakasına zarar 
veren gazların emisyonlarını azaltmak için bu Fon'dan yararlanabi
leceklerdir.384

Devletler, uluslararası çevre koruma çabalarına her zaman, 
uluslararası sözleşmeler gibi hukukî bağlayıcılığı olan araçlarla ka
tılmamakla, kimi zaman da kendilerini hukukî olarak henüz bağlan
maya hazır hissetmemeleri nedeniyle "soft law" diye ifade edilen yolu 
tercih etmektedirler.385 Konferanslar, uluslararası örgütlerin kararla
rı, siyasal niyet bildirme ve belirli sanayi sektörlerinin çevre koru
m aya ilişkin direktiflerinden oluşan bu yol, açıktır ki, etkin küresel 
çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yetersiz kala
caktır. Uluslararası Çevre Hukukunun, çevre politikalarında etkili bir 
araç olarak kullanılabilmesi için bağlayıcılığın ve yaptırımların ol
ması gereklidir. Bu nedenle kimi yazarlar, uluslararası politikaların

383 Simonis, "Globale...," op. cit., s. 8.
384 Ibid., s. 8.
385 Lothar Günding, "Internationale Umweltpolitik. Beitrag der Gemeins- 

chaft zur neuen Solidaritaet," Karin Roth, Reinhard Sander (Hrsg.), Öko- 
logische Reform in Europa: Globale Probleme und neue Kooperatio- 
nen, Köln, Bund-Verlag, 1992, s. 46-47.
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güçsüzlüğünü, Uluslararası Çevre Hukukunun güçsüzlüğüne bağla
maktadırlar.386

Çevre koruma çabalarının hukukî olarak uluslararası düzeyde 
düzenlenmesinde bazı güçlükler ortaya çıkmaktadır. Her şeyden ön
ce, çevre zararlarının birbirine geçmiş, birden çok nedeni vardır. Bu 
yüzden, sorunun çözümü için yapılacak hukukî düzenlemeler de kar
maşık bir durum almaktadır. İkinci olarak, kimi zaman, zararın ne
deninin varlığı ile zararın ortaya çıkması arasında geçen sürenin ol
dukça uzun olması ve bu nedenle önleyici düzenlemelerin gündeme 
geç gelmesi sorunu vardır.387 Son olarak, uluslararası çevre sorunla
rını çözmeye çalışırken farklı devletlerin, farklı ekonom ik ve siyasal 
çıkarları nedeniyle uzlaşma sağlam ak güçtür.

IV. S O N U Ç

Etkin ve gelecek kuşakların haklarına saygılı çevre politikaları,  
bugünün zengin ve yoksul ülkelerinde yaşayanlardan, gerek ekono
mik beklentileri,  gerek yaşam biçimleri ve gerekse toplumsal davra
nışları konusunda değişiklik yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Ama, 
pek çok ülkede, siyasal iktidara sahip güçler bunu gerçekçi ve uygu
lanabilir bulmamakta, seçmenlerini kurban etmekten kaçınmaktadır
lar.388

Uluslararası çevre polit ikalarının başarılı olmasının bir koşu
lu, çevre zararlarını önlemeye yönelik katkıların tüm devletleri kap
samasıdır. Örneğin, hava kirliliği konusunda bazı ülkeler emisyonla
rını azaltmak amacıyla önlemler alırken, diğer bazı ülkeler sorumlu
luklarını yadsırlarsa soruna çözüm  bulmak olanaksızdır. Aynı bi
çimde, Kolombiya yağmur ormanlarını korurken Brezilya hızla yo- 
ketmeyc devam ederse, ya da Endonezya hükümeti karbondioksit

386 Mayer-Tasch, "Ursacheneindaemmung...," op. cit., s. 231.
387 Ernst Hasşo Ritter, "Von den Schwierigkeiten des Rechts mit der Ökolo

gie," Die Öffentliche Verwaltung, Nr. 15 (August 1992), s. 642.
388 Kennedy, op. eit., s. 161.
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emisyonlarını denetim altında tutarken, Çin 'de aş ın  kömür kullanımı 
nedeniyle bu oran artarsa, uluslararası çevre koruma çabalarının hiç
bir işe yaramayacağı çok açıktır. Bu noktada, en önemli söylem 
"küresel düşünmek, yerci davranm ak" olmalıdır.

Öte yandan, uluslararası konferanslar, andlaşmalar, bildirgeler 
ve programlar çevre korunma alanında bir şeyleri harekete geçir
mektedir, ancak somut sorunları önlemede yeterli değildir. Çevre ve 
kaynak koruma, ulusal ve uluslararası politikaların önemli bir parçası 
olmadığı ve yaptırım yetkisine sahip uluslararası denetleme birimleri 
kurulamadığı sürece, uluslararası düzeydeki çevre koruma çabaları 
etkisiz kalacaktır.

Kuzey-Güney ilişkisinin ekolojik  bakış açısına göre yeniden 
düzenlenmesi ve bu arada paylaşım sorununun da çözülmesi gerek
mektedir. Uluslararası işbölümü ve ekonom ik düzenin de yapısal bir 
takım değişiklikler gerçekleştirilmezse, tek tek projeler ya da  ulus
lararası hukuk açısından bağlayıc ılık  taşıyan sözleşmeler, yaraları 
makyajla kapatmaktan öte bir anlam taşımaz. Sözkonusu yapı deği
şikliğinin ve yeni ekonom ik dünya düzeninin gerekleri çeşitlidir.389 
Her şeyden önce, uluslararası işbölümünde doğal kaynakların yağ
malanmasını önlemek için düzeltim yapılmalıdır. Gelişmekte olan 
ülkelerin şimdiye kadarki ham m adde sağlayıcı rolleri değiştir ilm e
lidir. İkincisi, doğal kaynaklar üzerindeki ihracat baskısı,  dış borç ve 
dış ticaret koşulları iyileştiriİmelidir. Üçüncü olarak, dünya pazar
larında fiyat oluştururken ekolojik kaygılar bir ölçüt olmalıdır. Bir 
diğer önemli nokta da, doğal kaynakların sömürülmesi ile ortaya çı
kan dışsallıkların uluslararası düzeyde, ülkeler arasında denkleşti
rilmesi gereğidir. Son olarak da, Üçüncü dünya ülkelerindeki çevre 
koruma çabalarının desteklenmesi için sanayileşmiş ülkelerin ana
mal ve teknoloji transferi yapma görevini üstlenmeleri bir zorunluluk 
olarak görünmektedir.

389 Falkner, op. cit., s. 402.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRM E

Çalışm anın bulgularını şu nokta larda özetlemek mümkündür:

1. Küresel nitelik kazanan çevre sorunları,  çevre kirliliğine, 
doğanın tahrip edilmesine ve yapay çevrenin bozulmasına ilişkin 
sorunlar biçiminde üç başlık altında ele alınabilir. Çevre kirliliğine 
ilişkin sorunların başlıcaları, karbondioksit ve FCK  emisyonlarının 
neden olduğu iklim değişikliği ve ozon tabakasındaki incelme, hava 
kirliliği ve asit yağmurları,  kimyasal maddelerin neden olduğu kirli
likler, nükleer kirlilik, deniz ve kıyı kirlilikleri ile yeraltı su kaynak
larının kirliliğidir. Doğanın tahrip edilmesi ile ilgili sorunlar ise, ve
rimli tarım alanlarının erozyon ve çölleşme nedeniyle kaybı, yağmur 
ormanlarının yok edilmesi,  hayvan ve bitki türlerinin giderek azal
ması ve yokolması ve deniz kaynaklarının aşırı kullanımı biçiminde 
ortaya çıkmaktadır. Kırsal alanda toprak kullanımı ve mülkiyetine 
ilişkin sorunlar, çok hızlı büyüyen kentleri denetim altına almak, 
kentsel alanlarda yoğun bir biçimde duyulan, başta barınma olmak 
üzere diğer ekonomik, toplumsal ve kültürel hizmetlerin sağlanması 
ile kullanma ve içme suyu gereksinimlerinin karşılanması, yapay 
çevreye ilişkin sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır.

2. Devletin egem enlik  alanları dışındaki, bir başka deyişle or
tak kullanıma konu olanlar çevre koruma açısından giderek önem 
kazanmaktadır. Çünkü, UNEP'in yaptığı araştırmalara göre, çevreye 
yönelik tehditlerin %70'i, devletlere ait olmayan, ortak küresel mallar 
b içiminde nitelendirilen ozon tabakası,  iklim, biyolojik çeşitlilik, 
dünya denizleri, deniz dipleri ve Antartika'ya yönelmiştir.390 Bu 
mallara verilecek zararların sonuçları,  yine devletlere yansımaktadır. 
Tüm insanlığın ortak kullanımına açık olan küresel çevre mallarının

390 Baechler et al., op. cit., s. 134.
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korunması da ortak bir anlayışla ve küresel işbirliği ile gerçekleşti
rilebilecektir.

3. Ortaya çıkış nedenleri ve biçimleri farklı olsa da, hem sana
yileşmiş, hem de azgelişmiş ü lkelerde çevre sorunları vardır. Çevre 
sorunlarının giderek sınırötesi bir özellik kazanması, dünya devlet
lerini birbirine bağımlı duruma getirmekte ve hiçbir devlet,  başka 
devletlerin sınırları içindeki çevre zararlarına duyarsız kalamamak- 
tadır. Çünkü sonuçta, uzun dönem de de olsa, kendi yaşam temelleri 
de tehlikeye düşmektedir. İşte bu noktada çevre sorunlarının Ku- 
zey-Güney ilişkilerine getirdiği yeni bir boyut tartışma konusu ol
maktadır. Küresel çevre sorunları, gerçekten, sanayileşmiş ülkelerin 
kaygıyla gündem e getirdikleri gibi, insanlığın bugünkü ve gelecek
teki ortak yaşam temellerini tehdit etmekte midir, yoksa bu, varolan 
adaletsiz uluslararası ekonom ik ve siyasal ilişkileri sürdürmek için 
Kuzey'in zengin ülkelerinin bir buluşu mudur? Her şeyden önce, 
bugünkü boyutlarıyla küresel çevre sorunlarının tüm devletler için 
yaşamsal bir tehlike olduğu gerçektir. Dünya ikliminin her yıl biraz 
daha ısınması, ozon tabakasının her  geçen gün biraz daha incelmesi 
ya da yağmur ormanlarının hızla tükenmesi tüm dünyayı büyük bir 
yıkıma doğru sürüklemektedir. Sorunlar belki tek tek ülkeler tarafın
dan yaratılmaktadır, ancak çözüm için tek tek çabalar artık yetersiz
dir. Bu nedenle, küresel çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için 
uluslararası düzeyde işbirliğine gereksinim olduğunun tartışılmaya
cağı açıktır. Öte yandan, azgelişmiş ülkelerin, bugünkü dünya eko
nomik ve siyasal düzenine bakarak, uluslararası çevre politikalarının 
gereklerini kuşkuyla karşılamaların  da anlayış gösterm ek gerekir.

4. 18. ve 19. yüzyıllar toplumsal düzeltimlerin ön planda ol
masıyla adından söz ettirmişken, 20. ve 21. Yüzyıllarda ekolojik 
düzeltimlerin önem kazanacağı açıkça görülmektedir. Çünkü, çevre 
sorunlarının kazandığı küresel o lm a niteliği, tüm insanlığın ortak 
yaşam temellerinin tehlikede o lduğu kaygısını artırmakta, bu ne
denle de, çevre koruma çabalarında evrensel bir dayanışmayı kaçı
nılmaz kılmaktadır. Hatta bu noktada, çevre koruma konusunda, kü
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resel düzeyde bir "toplum sözleşmesi"nin yapılması gereğinden sö- 
zedenler bile vardır.391 Öte yandan, gerek ulusal, gerekse uluslara
rası düzeyde çevre koruma çabaları, yalnızca yönetsel örgütlenmeyi 
değiştirmekle kalmayıp, toplumlarda ortak çıkar durumuna gelerek 
hem ekonomik, hem de siyasal yapılanmayı da etkilemektedir.

5. Çevre koruma konusunda yoğun bir biçimde gündeme gelen 
başlıca istemler, ekonom ik yapınm temel gereksinimlere doğru yön
lendirilmesi,  yalnızca niceliksel ereklere yönelmiş ekonomik büyüme 
ve bu büyüme tarafından belirlenen aşırı tüketimden vazgeçme, bü
tün ekonom ik ve siyasal kararların ekolojik sonuçlarını dikkate alma, 
doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının en yüksek düzeyde tasar
rufu ve doğal kaynakların m üm kün olduğu kadar çok defa kullanımı, 
etkili bir tüketici koruma ve yurttaşların çevre koruma çabalarına et
kin katılımı biçiminde sıralanabilir. Bu bağlamda, son yıllarda üze
rinde sıkça tartışılan ekolojik gelişme kavramının içerdiği iki temel 
koşul, toplumsal ve ekonomik gelişme için çevre koruma boyutunun 
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Birinci koşul, ekonomik 
büyüme gerçekleştirilirken çevreye ve doğal kaynaklara etkilerinin 
hesaba katılması; ikinci koşul ise, ekonomik gönencin uluslararası 
düzeydeki dengeli paylaşımı ve çevre zararlarının en önemli nedeni 
olan azgelişmişliğin ortadan kaldırılmasıdır.

6. Azgelişm iş ülkelerin uluslararası çevre politikalarına karşı 
çıkış nedenlerinin başında, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik 
tehditlerin, Kuzey'in aşırı gelişmiş ekonomilerinden kaynaklandı
ğına inanmaları gelmektedir. Bir başka deyişle, azgelişmiş ülkeler 
yoksullukla savaş nedeniyle doğayı sömürürken, sanayileşmiş ülke
ler, yüksek gelişmişlik düzeyi nedeniyle çevre zararlarına neden ol
maktadırlar. Yine, azgelişmiş ülkelere göre, uluslararası çevre poli
tikaları sanayileşmiş ülkeler tarafından geliştirilmiştir ve çevre ko
ruma alanındaki yeni ürünler ve teknolojiler için yeni pazarların

391 Altvater, op. cit., s. 31'den Petrella Riccardo, "Un contrat mondial 
pour une nouvelle humanité," in: Le monde diplomatique, Février
1992.
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oluşturulması temel amaçtır. Uluslararası örgütlerin çevre koruma 
çabaları ise, bu ülkeler tarafından çoğu kez yararsız bulunmakta ve 
çevre koruma programlarının daha çok Avrupa ve Kuzey A meri
ka'nın çıkarlarını en çoğa yükseltm ek olduğu savunulmaktadır.

7. Sanayileşmiş ülkelerin, Üçüncü  Dünya ülkelerindeki, küre
sel etkileri olan çevre sorunlarına türlü biçimlerde katkıda bulunduk
ları bilinmektedir. Birincisi, bu ülkeler, doğrudan doğruya verdikleri 
kredilerle, ya da bilgi ve teknoloji transferleriyle Üçüncü Dünya ül
kelerindeki doğal kaynakları istedikleri gibi kullanılabilmektedirler. 
İkincisi, dolaylı bir katkıdır ve doğal kaynakların sömürülmesine el
verişli gelişme modellerinin azgelişm iş  ülkelere bcnimsetilmesiyle 
gerçekleştirilmektedir. Son olarak ise, sanayileşmiş ülkelerin dünya 
ekonomik düzenine egemenlikleri sonucu, kuralları ve koşulları be
lirleyici konumları, varlıklarını sürdürebilm ek için azgelişmiş ülke
lere, doğal kaynaklarını yağm alam aktan başka seçenek bırakm a
maktadır.

8. Çevre koruma çabalarında etkin bir uluslararası işbirliğinin 
temellerini oluşturacak yeni bir ekonom ik  ve toplumsal dünya düze
ninin gerekleri neler olabilir? Her şeyden önce, uluslararası sistem
deki ülkeler arasında varolan paylaşım sorunları çözülmelidir. Kuzey 
ülkeleri, dünya hammadde kaynakları ve küresel çevre üzerindeki 
baskıya dayanan büyüme modellerinden vazgeçmelidirler. Böylece, 
Üçüncü Dünya ülkelerine daha geniş hareket alanı sağlanacak ve bu 
ülkeler kendi gelişme çabalarını gerçekleştirebileceklerdir. İkinci 
olarak, azgelişmiş ülkelerdeki çevre kirlilikleri ve zararlarının en 
önemli nedenlerinden birisi olan iç ve dış borçlanma konusu da ye
niden düzenlenmelidir. Borçların silinmesi, azgelişmiş ülkelere yar
dım biçiminde görülmemeli ancak, bu ülkelerin hammadde ve diğer 
doğal kaynaklarını yağmalayarak borçlarını ödeyecek duruma gel
meleri önlenmelidir. Öle yandan, Kuzey ülkeleri tarafından yapılan 
gelişme yardımları da, "kendine yardım" söylemi çerçevesinde, ko
şulsuz am a çevre değerlerine dikkat etme konusunda bilinçlenmeyi 
sağlayacak bir araç biçiminde kullanılmalıdır. Böylece, yaratılmaya

187



çalışılan yeni ekonom ik ve siyasal dünya düzenine katkıda bulunu
lacaktır.

Yine "yeni dünya düzeni"nde siyasal etkinin, askerî güçten çok, 
ekonomik güç ve bunun yanında çevre koruma konusundaki öncü
lükten kaynaklanacağı da savunulabilir. Yalnızca güçlü bir ekono
miye ve askerî güce sahip olmak bir  bakıma artık yetmemekte, sahip 
olunan güçlü ekonominin, çevre koruma gereklerine göre yapılandı
rılması istenmektedir. Örneğin ABD, Rio Zirvesi'ndeki olumsuz tu
tumuyla, öncü rolünü Avrupa Birliği ve Japonya'ya kaptırmıştır de
nebilir.392

9. Çevre koruma konusunda uluslararası işbirliğinin temelinde, 
sanayileşmiş ülkelerin, dünya pazarlarındaki rekabet koşularını 
eşitleme çabalarının yattığını söylemek yanlış olmaz. Gerek 
OECD'nin ve gerekse Avrupa Birliği’nin uluslararası düzeyde çevre 
politikası oluşturulması için bu denli istekli ve ısrarlı olmaları bunun 
en iyi kanıtıdır. Ekonomik politikalar tarafından güdülenseler bile, 
uluslararası çevre politikalarının oluşturulması elbette ki çok önemli 
ve takdire değerdir, ancak, bu durum gizli bir tehlikeyi de beraberinde 
getirmektedir. Çünkü, ekonom ik kaygılarla yönlendirilmiş çevre po
litikalarında temel amaç her zaman ekolojik gereklilikler değil, daha 
çok uluslararası ticarî ve ekonom ik eylemlerde rekabet koşullarını 
düzenlemek olmaktadır.

10. Küreselleşme eğilimleri ve bu arada ortak yaşamın tehli
kede olduğuna ilişkin kaygılar her ne kadar ulusal egemenlik ilkesini 
sınırlasa ve küresel dayanışma gereği olarak bir "dünya devleti" öz
lemi yaratsa da, devletler dünyasından dünya devletine geçmek pek 
de kolay görünmemektedir. Birincisi, siyasal, ekonomik, toplumsal ve 
kültürel yapı ve gelişmişlik farkları, devletler arasında ortak çıkarlar 
belirlemeyi güçleştirmektedir. İkinci olarak ise, yalnızca Avrupa'da,

392 Lester R. Brown, "Yeni Diinya Düzeni," Lester R. Brown (cd.), Dünya
nın Durumu 1991, Yaşamını Sürdürebilir Bir Topluma Ulaşma Ama
cıyla Hazırlanan Worldwatch Enstitüsü Raporu, Yayına Hazırlayan: Erol 
User, İstanbul, Maya Yayıncılık, [tarih yok], s. 20.
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Avrupa Birliği çerçevesinde bile ulusüstü bir örgütlenmeyi sürdürme 
çabaları kimi engellerle karşılaşabilmektedir.  Avrupa 'da yaşayan 
insanların kendi ulusal kimliklerinden vazgeçmeye istekli olmadık
ları, Birliğe üyelik için yapılan halkoylamalarında açıkça gözlen
mektedir. Bu nedenle, ekonomik, teknolojik ve ekolojik gerekler, sı
nırlarını zorlaşa da, ulusal devletlerin ortadan kalkacağını düşünmek 
gerçekçi olmaz.

11. Çevre sorunlarının nedenlerinin karmaşıklığı ve sınır tanı
m am a özelliği, küresel çevre politikasının aktörleri olan ulusal dev
letler, uluslararası örgütler ve ulusüstü örgütlerin yoğun bir biçimde 
işbirliğini gerektirmektedir. "Küresel düşünmek, yerel davranmak" 
anlayışı ile gerçekleştir ilecek işbölümüne, ulusal ve uluslararası 
çevre politikaları arasında bütünlük sağlanmasına gereksinim vardır. 
Çünkü, çevre politikaları giderek uluslararası duruma getirilmekle 
birlikte, ulusal politikalarının uluslararası politikalarla karşılıklı e t
kileşimleri nedeniyle ulusal çevre politikaları da hâlâ önemini koru
maktadır. Devletlerin benimsedikleri yönetim biçimleri, siyasal re
jimleri ve hukuk sistemleri,  uluslararası çevre politikalarına da ren
gini kaçınılmaz olarak vereccktir.

12. Uluslararası çevre polit ikalarının başarısında, Uluslararası 
Çevre Hukukunun rolü çok büyüktür. Uluslararası örgütler, uluslara
rası sözleşmeler aracılığı ile etkili bir Uluslararası Çevre Hukuku 
oluşturulmasına katkıda bulunmaktadırlar. Devletlerin farklı ekono
mik, siyasal ve ekolojik çıkarları arasında uzlaşma sağlama güçlüğü, 
bu kez de Uluslararası Çevre Hukukunun önünde engel olarak yer 
almaktadır. Burada görev, "tek dünya" için, çıkarlarından bir ölçüde 
de olsa özveride bulunmak zorunda olan ulusal devletlere düşmekte
dir.

13. Küresel çevre politikalarının temelinde, insanlığın ortak 
çıkarlarını korumak yatmaktadır. Bu nedenle, küresel çevre politika
larının geliştirilmesi ile küresel barış sağlam a çabaları arasında 
ilişki vardır ve bu ilişki tek yönlü değildir . Ekosistemdcki dengenin 
korunması ve doğal kaynakların kullanımında ve paylaşımında d ik
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katli olunması, aynı zamanda dünya barışını sağlamanın da gerekli 
bir koşuludur. Aynı biçimde, çevrenin ve doğal kaynakların güvence 
altına alınması için de dünya barışının sağlanması gerekli görün
mektedir. Savaşların hem doğal hem de yapay çevre üzerinde yaptığı 
yıkıcı etkiler bilinmektedir. 1992 yılında yapılan Rio Zirvesi sonunda 
yayınlanan Bildirgc'de de bu nokta üzerinde durulmuş, savaşlarda 
ülkelerin, çevrenin gözetilmesi amacıyla uluslararası hukuka saygı 
göstermeleri gerektiği belirtilmiş ve barış, çevre korum a ve geliş
menin birbiriyle sıkı ilişki içinde olduğu vurgulanmıştır.

14. Küresel çevre politikaları oluşturmak için, tüm dünyayı 
kucaklayan, harekete geçirme ve eşgüdüm  sağlama işlevine sahip tek 
aktör olarak Birleşmiş M illet ler  karşımıza çıkmaktadır .  Ancak, 
Birleşmiş Milletler'in, yapısı ve bugüne dek izlediği politikalar gö- 
zönünde tutulursa, etkili, etkin ve uygulanabilir çevre politikaları 
oluşturma konusunda ne ö lçüde başarılı olacağı tartışmalıdır. Her 
şeyden önce, türdeş bir yapıya sahip olmayan Birleşmiş Milletler, 
bazı devletlerin veto hakkına sahip olması nedeniyle uluslararası 
çevre politikalarının somut bir b içimde kurumsallaştırıldığı bir örgüt 
olmaktan bir parça uzak görünmektedir. Çözüm olarak ise, Birleşmiş 
Milletler Şartı 'nda uygun değişikliklerin yapılması gereklidir deni
lebilir. Öte yandan, Birleşmiş M illetler çerçevesinde varolan ilke 
gereğince, askerî yaptırım yasağı bulunmaktadır ve sınırötesi ekolo
j ik  saldırılar karşısında Birleşmiş Milletler'in nasıl bir tavır alacağı 
tartışma konusu olmuştur. Uluslararası çevre politikalarının uygu
lanmasını sağlayabilmek için devletler açısından zorlayıcı önlemler 
alınabilmesi ve askerî olmayan yaptırım yollarının bulunması ge
rekmektedir. Bu konudaki ciddi bir öneri de, "mavi bereliler" gibi, 
Birleşmiş Milletler bünyesinde "yeşil bereliler" oluşturularak eko
lojik saldırılar ve anlaşmazlıklarda çözüm aranması biçimindedir.393 
Ama, açıktır ki, dünya barışını sağlam ak için mavi berelilerin kulla
nılmasında karşılaşılan güçlükler  bu kez yeşil berelilerin harekete

393 Baecher et. al., op. cit., s. 127.
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geçirilmelerinde ortaya çıkacaktır.  Ö te yandan, çevrenin çok yönlü 
olması nedeniyle, her yönünü kapsayan uluslararası bir birim oluş
turmak mümkün görünmüyor.

15. Uluslararası çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulan
m asında karşılaşılan güçlüklerin başında, zaman hızla geçtiği ve 
sorunlar bilindiği halde, hâlâ pek çok  alanda ciddi gelişmelerin ol
maması ya da önlemlerin çok geç alınması gelmektedir. Örneğin, 
ozon tabakasındaki incelmenin 1970'li yılların başında keşfedilme
sine karşın, ozon tabakasının korunm asına ilişkin uluslararası d ü 
zenlemeler ancak 1985 yılında başlayabilmiştir. Oysa süre uzadıkça, 
çevre zararlarının niccliği ve niteliği büyümektedir. Ülkelerin, eko 
nomik ve siyasal çıkar ve gelişmişlik  düzeylerine göre gruplaşmaları 
da, çevre koruma çabalarında kuralların genelleştirilmesi, uygulan
ması ve denetiminde güçlükler yaratmaktadır. Bu gruplaşmanın ak
törleri, sanayileşmiş ülkelerin örgütü sayılan OECD, Üçüncü Dün- 
ya 'nın azgelişmiş ve kalkış aşam asındaki ülkeleri, Doğu A vrupa 
ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. Öte yandan, denetim, 
eşgüdüm ve yaptırım mekanizmaların ın  eksik işlemesi yüzünden, 
küresel çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için uluslararası 
düzeyde işbirliğine giden yolda son derece yavaş yol alınmaktadır.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Die globale Aufgabe, die Grundlagen menschlicher Existenz 
auch für künftige Generationen zu sichern, wird in den letzten Jahren 
ernsthaft diskutiert.

Man soll betonen, dass die Hauptursache für die globale U m 
weltkrise in dem verschwenderischen Wohlstandmodell des Nordens 
zu sehen ist. Umweltproblemc kennen keine Grenzen mehr, und Fra
gen des Umweltschutzes stellen sich welweit. Dennoch tragen die In- 
dustriclaendcr eine besondere Verantwortung, weil sie überhaupt erst 
die Möglichkeiten für eine umfassende Nutzung der Umwelt gesc
haffen haben.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die meisten Dritt- 
welt-Staaten nicht nur ökonomisch unterentwickelt, sondern auch 
ökologisch fehlentwickelt sind. Entwicklungslaender haben Umwelt
probleme wie Verschuldungskrise, Bevölkerungswachstum, Hun
gersnot und Verelendung breiter Bcvölkerungswachstum, Hungersnot 
und Verelendung breiter Bevölkerungsteile etc. Seit Anfang der 70er 
Jahre kam ein neues Bedrohungspotential für die Dritte Welt zur 
Sprache: Umweltzerstörung und deren globalen Auswirkungen. Die 
armen Laender sachen sich einer doppelten Heimsuchung ausgesetzt: 
Untercntwicklung und Umweltzerstörung.

Die Industrielaender sind a u f  vielfache Weise an der U mwelt
zerstörung in der Dritten Welt beteiligt. Sie sind vor allem hauptsa- 
echliche Verbraucher von Rohstoffen und Krcditgacbcr und wich
tigste Akteure heutiger Wcltwirtschaftsordnung. Deswegen muss man 
im Norden eine neue ökologisch orientierte Wirtschaftsweise ent
wickeln ohne die Erde zu ruinieren.

Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung stehen eigent
lich nicht im widerspruch zueinander. Wirtschaftliche Entwicklung
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ohne eine rationale Umwelt-und Ressourcenpolitik nicht mölich sein. 
Ebenso gilt auch: Eine solche Politik ist nur möglich, die Formen der 
Armut zu überwinden.

Umwelt-und Rcssourcenschutz muss als eine besondere Art des 
Wirtschaftens gesehen werden, da Umweltschutz ermöglicht dauer
hafte und tragfaehige Entwicklung.

Globale Umweltprobleme sind dadurch charakterisiert,  dass ih
re Ursachen vielfaeltig und komplex sind oder dass Unsicherheit 
hinsichtlich ihrer raeumlichen und zeitlichen Effekte besteht. Die 
Folgen vieler Umweltprobleme lassen sich zwar regional und lokal 
begrenzen, aber immer mehr Belastungen ziehen Auswirkungen von 
globaler Bedeutung nach sich. Deshalb sind nicht nur einzelne, son
dern alle Laender verantwortlich, und unter den Folgen leiden nicht 
nur manche Laender oder Regionen, sondern ganze Erde.

Durch den Bericht von Meadows, danach von Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung wurde klar geworden, dass Entwick
lungsziele im Hinblick au f  ihre Umweltvertraeglichkeit neu definiert 
und formuliert werden müssen. Entwicklung der armen Laender und 
globaler Umweltschutz sollen auf  diese Weise gewaehrleistet werden. 
"Nachhaltige Entwicklung" (sustainable development) und "Ökolo
gische Entwicklung" (ecodevelopment) sind neue Begriffe, die man 
unbedingt durchsetzen soll, und bei der UNO-Konferenz in Rio von 
1992 ganz stark betont wurde.

Im internationalen Umweltbereich wurde mit der S tockholmer 
Umweltkonferenz von 1972 der Anfang für eine inzwischen weltwe
ite Kooperation gemacht. Der ersten UNO-Umweltkonferenz in 
Stockholm folgte eine grosse Anzahl multilateraler Verhandlungen 
mit dem Ziel, eine internationale Umweltpolitik zu konzipieren und 
den Schutz der natürlichen Lcbcnsgrundlagen weltweit durchzuset
zen.

Im Jahre 1992 die Konferenz der Vereinten Nationen über U m 
welt und Entwicklung war eine Gipfelkonferenz, au f  der die Staaten 
ihr umweltpolitisches Engagement erneuern, ihr nationales und in-
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ternationales umwcltpolitisches Handeln neu strukturieren und die 
globale Probleme, etwa die globale Klimaveraenderung, die Verdün
nung der Ozonschicht und der Raubbau der tropischen W aelder an- 
gchen wollen. Umwelt und Entwicklung wurden nicht mehr als Ge- 
gensaetze gesehen, sondern als zwei Dimensionen ein und derselben 
Sache.

Im internationalen Bereich besteht ein grösser umweltpolitisc
her Kooperationsbedarf. Aber dieser ist im nationalen Bereich schon 
schwierig zu erzielen, noch komplizierter wird cs in der internationa
len Politik.

Umwcltpolitik ist die Gesamtheit aller Massnahmen, um den 
Menschen eine intakte Umwelt zu sichern, wie er sie für seine G e
sundheit und für ein menshenwürdiges Dasein braucht, und um Bo
den, Luft und Wasser, Pflanzen-und Tierarten von negativen W ir
kungen menschlicher Eingriffen zu beseitigen.

Die internationale Aspekte der  Umweltpolitik umfassen alle di
ejenigen Umweltproblem, die durch nationale Umwcltpolitik allein 
nicht zu lösen sind, aufgrund ihres Einflusses auf  nationale und glo
bale Umweltqualitaet lösungsbedürftig gehalten werden. Die Not
wendigkeit internaionaler Umweltpolitik hat zwei Gründe: Zum einen 
ist die Existenz grenzüberschereitender Umweltproblemen, wie 
transnationale Luftverschmutzung, und zum anderen ist die Bedro
hung glübaler Güter, wie Atmosphaere, Weltklima, W eltmeere und 
biologische Vielfalt.

Die Ziele internationalar Umweltpolitik sind vor allem interna
tionale Harmonisierung von Instrumenten der Umweltpolitik. A nde
rerseits soll man gleichzeitig Umweltnormen und Umweltstandarten 
ausgleichen.

Internationale Umweltpolitik stellt sich als komplizierter Pro
zess dar, weil die Akteure internationaler Umweltpolitik ganz un
terschiedlich sind. Auch unter geographischem, sozioökonomischem 
und politisch- kulturellem Gesichtspunkt stellt sich internationale 
Umwcltpolitik als besonders unheitlich. Die Akteure internationaler
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Umweltpolitik sind Nationalstaaten, internationale Regierungs- und 
nichtregierungsorganisationen und supranationale Organisationen. 
Die Vielzahl von bestehenden und neugegründeten internationalen 
Organisationen haben umweltpolitische Aktivitaeten entfaltet.

Umweltpolitische Instrumente werden effizient und administ
rativ einfach eingesetzt müsen und sic sollen politisch durchsetzbar, 
so das sic auch in weniger wohlhabenden Lacndcrn Verbreitung fin
den können. Und alle Politikbereiche wie Entwicklungspolitik und 
Aussenpolitik oder Energie-Agrar- und Verkehrspolitik soll man 
langsam ökologisiercn.

Globalisierung, Interdependenz und transnationale Verflech
tung sind zu grundlegenden weltpolitischen Tendenzen geworden. 
Das Prinzip der territorialen Integritaet und der staatlichen Souvera- 
enitaet wird durch internationalen Schadstoffverkehr unablacssig 
verletzt. Die Staaten können nicht m ehr ihre Grenzen davon verteidi
gen. Deswegen braucht man jedenfalls  internationale Solidaritaet. Die 
Menschheit muss die harte Tatsache akzeptieren, dass sie nur eine 
gemeinsame Zukunft oder überhaupt keine Zukunft hat.

195



KAYNAK ÇA

ALLOTT, Philip, Eunomia: New O rderfor a New World, Oxford, O x
ford Univcrsily Press, 1990.

ALTVATER, Elmar, Der Preis des Wohstands- oder Umweltplünde
rung und neue WeIt(un)ordnung, I. Auflage, Münster, Verlag 
Westfaelisches Dampfboot, 1992.

ARIN, Tiilay, "Dünya Düzeni: Emperyalizm Nereye?, 11. Tez Kitap 
Dizisi, Sayı: 1992/1, s. 17-71.

ARUOBA, Çelik, "Çevre Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi," Ruşen 
KELEŞ (ed.), İnsan Çevre Toplum, Ankara, İmge Kitabevi 
Yayını, 1992, s. 129-146.

AUER, Alfons, "Im Konfliktfall gilt der Vorrang der Ökologie vor der 
Ökonomie," Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), 
Bedrohte Lebenselemente: Erde, Luft Wasser, Baden Würt
temberg, 1985.

BACH, Wilfrid, "Wirkungsbereich: Klima," Udo Ernst SIMONIS 
(Hrsg.), Basiswissen Umweltpolitik: Ursachen, Wirkungen 
und Bekaempfung von Umweltproblemen, Berlin, edition sis- 
ma, 1990, s. 117-128.

BAECHLER, Günther et al., Umweltzerstörung: Kreig oder Koopera
tion, Münster, agenda Verlag, 1993.

BAECHLER, Günther und Catherine SCHIEM ANN RITTRI, "Um- 
weltflüchtlinges als Konfliktpotential," Günther BAECHLER 
(Hrsg.), Umweltßiichtlinge. Das Konfliktpotential von mor
gen?, Münster, agenda Verlag, 1994, s. 7-36.

BAHRO, Rudolf, Nasıl Sosyalizm? Hangi Yeşil? Ne için Sanayi?, 
derleyen: Tanıl BORA, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1989.

BAHRO, Rudolf, Kızıldan Yeşile, çev. Ali TÜKEL, İstanbul, Metis 
Yayınları, 1990.

196



BARTMANN, Hermann, "Praeventive Umweltpolitik," Hermann 
BARTM ANN, Klaus Diter JOHN (Hrsg.), Praeventive Um
weltpolitik, Wiesbaden, Gabler Verlag, 1992, s. 11-27.

BAUMGARTNER, Hans Michael,  "Probleme einer ökologischen Et
hik," Max G.HUBER (Hrsg.), Umweltkrise, Darmstadt, W is
senschaftliche Buchgessellschaft, 1991, s. 201-217.

BECKERMANN, Wilfrcd, "Global Warming and International Action: 
An Economic Perspective," Andrew HURREL and Benedict 
KINGSBURY (eds.), The International Politics o f tlie Envi
ronment: Actors, Interests, and Institutions, Oxford, Claeren- 
don Press, 1992, s. 253-289.

BICK, H., "Sticlnvort Ökologie," Handbuch des Umweltrechts, Band
II, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1988, s. 86-90.

BINSWANGER, Hans Christoph, Holger BONUS und Manfred TIM- 
M ERM ANN, Wirtschaft und Umwelt, Stuttgart, Verlag Kohl
hammer, 1981.

BINSW ANGER, Hans Christoph et al., Arbeit ohne Umweltzerstö
rung: Strategien einer neuen Wirtschaftspolitik, Frankfurt/ 
a.M., S. Fischer Verlag, 1983.

BISCHOF, Henrik, "Umwcltzerstörung im Ostblock," Die neue Ge
sellschaft, Nr. 10/1987, s. 955-959.

BLACK, C.E., Çağdaşlaşmanın itici Güçleri, çcv. M. Fatih GÜMÜŞ, 
Ankara, Verso Yayıncılık, 1989.

BORATAV, Korkut, "Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim," 94'e 
Girerken Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Toplumsal Araştırma
lar Vakfı Panel Dizisi 3-4-5, 1994, s. 21-34.

BÖGE, Volker, "Umweltflüchtlinge als Ursache gewaltsamen Konf- 
liktaustrags?," Günther BA ECHLER (Hrsg.), Umweltflüch
tling. Das Konfliktpotential von morgen?, Münster, agenda 
Verlag, 1994, s. 164-167.

Brandt Report: Bericht der Nord-Siid-Kommission, aus dem Englisc
hen von Barbara BORTFELDT, Gütersloh, Ullstein Sachbuch, 
1983.

197



BREITMEIER, Helmut et al., "Internationale Umweltregime," Volker 
von PRITTW ITZ (Hrsg.), Umweltpolitik als Modernisie
rungsprozess, Opladen, Leskc und Budrich, 1993, s. 163-192.

BRIEFS, Ulrich, "Ökologischer Kapitalismus? Oder ökologische re- 
formpolitik?," Blaetter fü r  Deutsche und Internationale Poli
tik, Heft 6 (Juni 1988), s. 684-694.

BROWN, Lester R., Yirmidokuzuncu Giin, [çeviri]. Istanbul, Arpaz 
Matbaacılık, 1979.

BROWN, Lester R., "Yeni Dünya Düzeni", Lester R. BROW N (ed.). 
Dünyanın Durumu 1991, Yaşamım Sürdürebilir Bir Topluma 
Ulaşma Amacıyla Hazırlanan Worldwatch Enstitüsü Raporu, 
Yayına Hazırlayan: Erol USER, İstanbul, Maya Yayıncılık, 
[tarih yok], s. 1-21.

BRUNOW SKY, R.D., Lutz WICKE, Der Öko-Plan: Durch Umwelts
chutz zum neuen Wirtschaftswunder, 2. Auflage, München, R. 
Piper Gmb Hund Co. K.G., 1984.

BÜTTNER, Veronika, "Das Weltfinanzsystcm und die Schuldenkrise 
der Dritten Welt," Peter J. OPITZ (Hrsg.), Weltprobleme, 3. 
Auflage, Bonn, Bayerische Landeszentrale für politische Bil
dungsarbeit, 1990, s. 269-305.

CANSIER, Diter, "Umweltökonomie I: Theorien und Methoden," 
Franz Joseph DREYHAUPT, Joseph PEINE, Gerd W. WITT- 
KAEM PER (Hrsg.), Umwelthandwörterbuch, Berlin, Walhal
la und Praetoria Verlag, 1992, s. 64-69.

DALES, J.H., Çevre Sorunlarının Hukuki ve Ekonomik Temelleri, çev. 
İ. Orhan TÜRKÖZ, [basım yeri yok], Mobil Yayını, [tarih 
yok].

DIERKES, Meinolf, "Umweltschutz als internationales Problem," 
Zeitschrift fü r  Umweltpolitik und Umweltrecht, 3/1981, s. 
357-370.

DIERKES, Meinolf, Volkmar HARTJE, "Internationale Aspekte der 
Umweltpolitik,” Konrad BUCHW ALD, Wolfgang ENGEL
HARDT (Hrsg.), Handbuch fü r  Planung, Gestaltung und 
Schutz der Umwelt, Band 4- Umweltpolitik, München, BLV 
Vcrlagsgescllschaft, 1980, s. 92-110.

198



DIERKES, Meinolf, Karl Heinrich HANSMEYER, "Umwelt und Ge
sellschaft: Beitraege und Empfehlungen zur Rechts-, Politik- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Analyse von Umweltprob
lemen," Zeitschrift fü r  Umweltpolitik und Umweltrecht, Nr. 1/
1985, s. 1-28.

Dünya Bankası Atlası (1983): Nüfus, Kişi Başına GSMH ve Büyüme 
Hızları, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı, Mart 1985.

EICHNER, Harald und Siggi RICHTER, Bedrohung fü r  Millionen mit 
der Massenarbeitslosigkeit ins naechste Jahrtausend, Bonn, 
Verlag J. H. W., 1989.

EICHORN, Peter et al., Verwaltungslexikon, 2. Neu bearbeitelc Aufla
ge, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1991.

ENGELHARDT, Wolfgang, Hubert WEINZIERL, Der Erdgipfel: 
Perspektiven fü r  die Zeit nach Rio, Bonn, Economica Verlag, 
1993.

FALKNER, Robert, "Umweltzerslörung und ökonomische Entwick
lung in der Dritten Welt -ein Vcrteilungsproblem," Vierteljah
resberichte, Nr. 126 (Dezember 1991), s. 393-407.

FRENCH, Hilary F., "Doğu Avrupa ve Sovyetler'deki Çevre Koşulla
rının Düzeltilmesi," Lester R. BROWN (ed.), Dünyanın Du
rumu 1991, Yaşamını Sürdürebilir Bir Toplum a Ulaşma 
Amacıyla Hazırlanan Worldwatch Enstitüsü Raporu, Yayına 
Hazırlayan: Erol USER, İstanbul, M aya Yayıncılık, [tarih 
yok], s. 112-134.

FIROR, John, Değişen Atmosfer, [çeviri], Ankara, Hacettepe Üniver
sitesi Dış Politika Enstitüsü Yayınları, No: 92(7), 1992.

FREY, Bruno S., Umweltökonomie, 2. Auflage, Gittingen, Vandenho- 
eck Ruprecht, 1985.

GERBER, Marcel, "Migration, ein Risiko für die nationale Sicherhe
it?," Günther BAECHLER (Hrsg.), Umweltflüchtlinge. Das 
Konfliktpotential von morgen ?, Münster, agenda Verlag, 1994, 
s. 154-164.

GLAESER, Bernhard, Umweltpolitik zwischen Reparatur und Vorbe
ugung, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1989.

199



GOODLAND, Robert et al., Nach dem Brundtland-Bericht: Umwelt- 
vertraegliche wirtschaftliche Entwicklung, Bonn, Rheinischer 
Landwirlschafts- Verlag, 1992.

GORZ, André, Ökologie und Politik: Beitraege zur Wachstumskrise, 
Übersetzung von Hubert GAETHE aus französisch, Hamburg, 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1977.

GRAMM, Christof, "Praevention durch staatliche Information," Ze
itschrift fü r  Rechtspolitik, Heft 5 (1990), s. 183-189.

GÜLALP, Haldun, Gelişme Stratejileri ve Gelişme ideolojileri, An
kara, Yurt Yayınları, 1983.

GÜNDLING, Lothar, "Internationale Umweltpolitik. Beitrag der Ge
meinschaft zur neuen Solidaritaet,” Karin ROTH, Reinhard 
SANDER (Hrsg.), Ökologische Reform in Europa: Globale 
Probleme und neue Kooperationen, Köln, Bund-Verlag, 1992, 
s. 43-57.

HAILBRONNER, Kay, "Stand und Perspektiven der EG- Umweltge- 
setzgebung," Christian COLLIESS und Bernhard W EGENER 
(Hrsg.), Europaeisclies Umweltrecht als Chance, Bremen, 
Schriften des Instituts für Umweltrecht Bremen, Eberhard 
Blottner Verlag, 1992, s. 15-30.

HAMAM CI, Can, "Çevre vc Hukuk," Prof. Fehmi Yavuz'a Armağan, 
Ankara, A.Ü. SBF. Yayını, No: 528, 1983, s. 239-250.

HA M AM CI, Can, "Çevre Hakkı Üzerine Düşüncelcr," insan Hakları 
Yıllığı, Ankara, T O D A İE  Yayını, C.5-6 (1983-1984), s. 
171-180.

HARBORTH, Hans-Jürgen, Dauerhafte Entwicklung statt globaler 
Selbstzerstörung, Berlin, édition sigma, 1991.

H ARBORTH, Hans- Jürgen, "The Debate about sustainable deve
lopment: Starting point for an environment- oriented inter
national development policy?," Economics, Vol. 44 (1991), 
s. 7-32.

200



HARTJE, Volkmar, "Umwelt- und Ressourcenschutz durch Entwick
lungshilfe? Die bilaterale Zusammenarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland," Zeitschrift fü r  Umweltpolitik und Umweltrecht, 
Nr. 4 (1982), s. 347-379.

HENNICKE, Peter, "Neue Energiepolitik und Umwelt (Schutz) Poli
tik," Ulrich SARCINELLI (Hrsg.), Demokratische Streitkul
tur, Bonn, Bundcszentale für politische Bildung, 1990, s. 
398-413.

HERKENDELL, Josef, "Entwicklungslacnder und Umwelt -am Beis
piel der Bodenschutzproblematik-," Franz Joseph DREYHA- 
UPT, Joseph PEINE, Gerd W. W ITTKAEM PER (Hrsg.), 
Umwelthandwörterbuch, Berlin, Walhalla und Practoria Ver
lag, 1992, s. 55-62.

HILL, Hermann, "Die neue Verwaltung nachhaltig entwickeln," Die 
Öffentliche Verwaltung, Heft 2 (Januar 1993), s. 54-60.

HOERING, Uwe, Zum Beispiel Umweltzerstörung, 1. Auflage, Göt
tingen, Lamuv Taschenbuch, 1991.

HOLTZ, Uwe, "Nord-Süd Kampagne des Europarates," Vierteljahres
berichte, Nr. 111 (Maerz 1988), s. 3-5.

HÜTER, Otto, Werner SCHNEIDER und Bernd SCHÜTT (Hrsg.), 
Umweltschutz fü r  uns: Das Handbuch zur ökologischen Erne
uerung, Köln, Bund Verlag, 1988.

JAENICKE, Martin und Harald M ÖNCH, "Ökologischer und wirts
chaftlicher Wandel im Industrielaendervcrgleich," Politische 
Vierteljahresschrift, Sonderheft 19 (1988), s. 389-406.

JAENICKE, Martin, "Ursacheneindaemmung durch nationale Politik," 
Udo Ernst SIMONIS (Hrsg.), Basiswissen Umweltpolitik: Ur
sachen, Wirkungen und Bekaempfung von Umweltproblemen, 
Berlin, Edition sigma, 1990, s. 218-229.

JAENICKE, Martin, "Erfolgsbedingungen von Umweltpolitik im In
ternationalen Vergleich," Zeitschrift fü r  Umweltpolitik und 
Umweltrecht, Nr. 3 (1990), s. 213-232.

201



JAENICKE, Martin, "Über ökologische und politische Modernisierun
gen," Zeitschrift fü r  Umweltpolitik und Umweltrecht, Nr. 2 
(1993), s. 159-175.

JÖHR, Walter Adolf, "Instrumente der Wachstumsbegrenzung und der 
Wachstumsumlenkung," Jörg W OLFF (Hrsg.), Wirtschaftspo
litik in der Umweltkrise, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 
1974, s. 9-44.

JÜRK, Willy, "Struktur des D D R Umweltministcriums," Informati
onsdienst Umweltrecht, Nr. 2 (April 1991), s. 70-73.

KAPLAN, Ayşegül, Wie laesst sich Umweltschutz als Querschnittsa
ufgabe in der Verwaltungsorganisation umsetzen?, Y ayım 
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Speyer, Hochschule für Wer- 
waltungswissenschaften Speyer, Maerz 1994.

KELEŞ, Ruşen, "Çevre Sorunları ve Çevre Hakları," insan Hakları 
Armağanı, Ankara, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayını, 
1978, s. 79-115.

KELEŞ, Ruşen, "Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesi ve 
Yerel Yönetimler," Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 4, Sayı 1 
(Ocak 1995), s. 3-14.

KELEŞ, Ruşen, Can HA M AM CI, Çevrebilim, Ankara, İmge Kitabevi 
Yayınları, 1993.

KENNEDY, Paul, In Vorbereitung a u f 21. Jahrhundert, Übersetzung 
aus englisch von Gerd H ÖRM ANN, Frankfirt/a. M., S. Fischer 
Verlag, 1993.

KING, Alexander, Der Zustand unseres Planeten: Die Förderung nach 
einem Welt- Warnsystem, Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt, 
1977.

KIŞLALIOĞLU, Mine, Fikret BERKES, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, 2. 
Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1994.

KLOEPFER, Michael, "Umweltschutz und Verfassungsrecht- Zum 
Umweltschutz als Staatspflicht," Ökologie: Krise Bewusstsein 
Handeln, Vortraege im Wintersemester 1987/88, Heidelberg, 
Heidelberger Verlagsanstalt, 1989, s. 125-141.

202



KLOEPFER, Michael, "Alte und neue Handlungsformen staatlicher 
Steuerung im Umweltbereich," Klaus KÖNIG, Nicolai DOSE 
(Hrsg.), Instrumente und Formen staatlichen Handelns, Köln, 
Carl Neymanns Verlag KG., 1993, s. 329-371.

KLOEPFER, Michael, "Langzeitverantwortung im Umweltstaat," Carl 
F. GETHM ANN, Michael KLOEPFER, Hans G. NUTZIN- 
GER (Hrsg.), Langzeitverantwortung im Umweltstaat, Bonn, 
Economica Verlag, 1993, s. 22-42.

KLOEPFER, Michael, "Interdisziplinaere Aspekte des Umweltstaats," 
Deutsches Verwaltungsblatt, Nr. 1/1994, s. 12-23.

KÖLBLE, Josef, "Staat und Umwelt," Die Öffentliche Verwaltung, 
Heft 1-2 (Januar 1977), s. 1-11.

LANG, Winfried, "Diplomatie zwischen Ökonomie und Ökologie," 
Europa Archiv, Nr. 4 (Februar 1988), s. 105-11.

LANG, Winfried, Internationaler Umweltschutz: Völkerrecht und 
Aussenpolitik zwischen Ökonomie und Ökologie, Wien, 
Wirtschaftsverlag, 1989.

LECOMBER, Richard, İktisadi Büyüme ve Çevre Sorunları, çev. Hül
ya ŞANER, İstanbul, Akbank Kültür Yayınları, 1983.

LEMBKE, Hans H., "Umwelt" in den Nord-Siid-Beziehungen: Mach
tzuwachs im Süden, Öko-Diktat des Nordens oder Globalisie
rung der Verantwortung?, Berlin, Deutsches Institut für Ent
wicklungspolitik (DIE), 1991.

LINDNER, Eberhard, Ausweg aus der Weltkrise, Karlsruhe, M. Lind- 
ner Verlag, 1984.

MAGGEE, Brian, Yeni Düşün Adamları, Yayına Hazırlayan: Mete 
TUNÇAY, İstanbul Milli Eğitim Basımevi, 1979.

M AIHOFER, Werner, "Umweltpolitik in der Industriegesellschaft," 
Anatoly F. PAVLENKO, Horst SUND (Hrsg.), Umwelt in 
Europe, Konstanz, Universitaetsverlag Konstanz, 1991, s. 7-
38.

MAJER, Helge, "Anreizsysteme für nachhaltige Wirtschaftsentwick

203



lung," Michael von HA UFF (Hrsg.), Festschrift fü r  Prof Dr. 
Ruth Endress: Moderne Industriegesellschaft; Herausforde
rungen und Perspektiven, Ludwigsburg, Verlag Wissenschaft 
und Praxis, 1991, s. 181-195.

MANDEL, Ernest, Avrupa Meydan Okuyor, çcv. Tunç TAYANÇ, 
Ankara, Bilgi Yayınevi, 1974.

MARACUJA, Weltwirtschaft und Entwicklung, Informationsbrief, Nr.
2 (August 1991).

MARACUJA, Weltwirtschaft und Entwicklung, Informationsbrief, Nr.
3 (Maerz 1992).

MAYER-TASCH, Peter C., "Internationalisierung der Umweltproble- 
me und staatliche Souvcraenitaet," Martin JAENICKE, Udo 
E. SIMONIS, Gerd W EIG M ANN (Hrsg.), Wissen fü r  die 
Umwelt, Berlin, Walter de Gruyter Verlag, 1985, s. 175-193.

MAYER-TASCH Peter C., "Die internationale Umweltpolitik als He
rausforderung für die Nationalstaatlichkeit," Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B.20 (Mai 1985), s. 3-20.

M AYER-TASCH Peter C., Die verseuchte Landkarte; Das grenzenlose 
Versagen der internationalen Umweltpolitik, München, Verlag 
C.H. Beck, 1987.

M AYER-TASCH Peter C., "Ursacheneindaemmung durch internatio
nale Politik," Udo E.SIMONIS (Hrsg.), Basiswissen Umwelt
politik: Ursachen, Wirkungen und Bekaempfung von Umwelt
problemen, Berlin, edition sigma, 1990, s. 229-239.

MCCORM ICK, John, "International Nongovcrnmental Organizations: 
Prospects for a Global Environmental Movement," Sheldon 
KAMIENIECKI (ed.), Environmental Politics in the Interna
tional Arena, New York, State University of  New York Press, 
1993, s. 131-145.

MEADOW S, Donella H., Dennis L. MEADOW S, Jorgen RANDERS, 
Die Neuen Grenzen des Wachstums: Die Lage der Menschheit, 
Bedrohung und Zukunftschancen, Übersetzung aus amerika
nisch von Hans-Dieter HECK, Stuttgart, Deutsche Verlag- 
sanstalt, 1992.

204



M ENK E-GLÜCKERT, Peter, "W eltökologische probleme." Karl- 
KAISER, Hans-Petcr SCH W A RZ(H rsg .) .  Weltpolitik: 
Strukturen-Aktuere-Perspektiven, Bonn, Schriftenreihe der 
Bundcszentrale für polit ische Bildung, 217, 1985, s. 209- 
219.

M ERAY, Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, İkinci Cilt, Yeniden 
Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Ankara, A.Ü. SBF Yayını, No: 
206, 1975.

MORGENTHAU, Hans J., Uluslararası Politika, Cilt 2, çev.Baskın 
ORAN, Ünsal OSKAY, Ankara, Türk Siyasi İlimler Derneği 
Yayınları,  1970.

NAGELSCHMIDT, Petra U., "Raubbau am Tropischen Regenwald," 
Peter JJ. OPITZ (Hrsg.), Weltprobleme, 3. Auflage, Bonn, 
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 1990, 
s. 77-83.

NAISBITT, John, Patricia ABURDENE, Megatrends 2000, çcv. Erdal 
GÜVEN, İstanbul, Form Yayınları, 1990.

Neunter Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesrengierung, Bonn, 
Bundesministerium für wirtshaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Auszüge zum Thema Umwelt, Drucksache 12/ 
4096, 1991.

North-South: A Programme fo r  Survival, Report o f  the Independent 
Commission on International Development Issues, London, 
Pan Books, 1980.

NUSCHELER, Franz "Entwicklungslinien der politikwisscnschaftlic- 
hen Dritte Welt-Forschung," Politische Vierteljahresschrift, 
Sonderheft 16/1985, s. '7-27.

NUTZIN G ER , Hans G., "Langzeitverantworung im Um weltstäat 
aus ökonom ischer Sicht," Carl F. G ETH M A N N , Michael 
KLOEPFER, Hans, G. N U TZ IN G E R  (Hrsg). Langzeitve- 
rantwortung im Umweltstaat, Bonn, Econom ica Verlag,
1993, s. 42-77.

205



OBERNDORFER, Dieter, "Das Entwicklungsproblem aus heutiger 
Sicht, "Karl KAISER, Hans-Peter SCH W A RZ (Hrsg.), Welt
politik: Strukturen-Akteure-Perspektiven, Bonn, Schriftenrei
he der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 217, 1985, 
s. 184-208.

OPITZ, Peter J„ "Das Wcliflüchtlingsproblem im 20. Jahrhundert," 
Peter J. OPITZ (Hrsg.), Weltprobleme, 3. Auflage, Bonn, Ba
yerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 1990, s. 
361-405.

Ortak Geleceğimiz, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, çev. Bclkıs 
ÇORAKÇI, Ankara, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını,
1989.

Ökologische Krise als Nord-Süd-Problenı, Eine Studie der Kammer der 
EKD für Kirchlichen Entwicklungsdienst, Gütersloh, Güters- 
loher Verlagshaus, 1991.

PAZARCI, Hüseyin, "Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutları," 
Prof. Fehmi Yavuz’a Armağan, Ankara, A.Ü. SBF. Yayını, 
No: 528, 1983, s. 201-237.

PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Gözden 
Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1993.

PEHLE, Heinrich, "Umweltpolitik im internationalen Vergleich," 
Volker von PRITTW ITZ (Hrsg.), Umweltpolitik als Moder
nisierungsprozess, Opladen, Leske und Budrich, 1993, s. 
113-137.

RENNER, Michael, "Askeri Kesimin Çevreye Açtığı Savaşın D e
ğerlendirilmesi," Lester R. BROW N (ed.), Dünyanın Duru
mu 1991, Yaşamını Sürdürebil ir  Bir Toplum a Ulaşma 
Amacıyla Hazırlanan W orldwatch Enstitüsü Raporu, Yayına 
Hazırlayan: Erol USER, İstanbul, M aya Yayıncılık, [tarih 
yok], s. 158-181.

PITTER, Ernst Hasso, "Von den Schwierigkeiten des Rechts mit der 
Ökologie," Die Öffentliche Verwaltung, Nr. 15 (August 1992), 
s. 641-650.

206



ROBBE, Martin, "Tradition der "Westen" und die eine Umwelt," Vier
teljahresberichte, Nr. 123 (Maerz 1991), s. 51-58.

RON G E, Volker, "Die U m w elt im kapitalistischen System," M anf
red G L A G O W  (Hrsg.), Umweltgefaehrdung und Gesells
chaftssystem, M ünchen, R. Piper und Co. Verlag, 1972, s. 
97-124.

ROTH, Karin, "Die verlorene Unschuld-Umwcltpolitik und Gewerks
chaften," Blaetter fü r  deutsche und internationale Politik, Nr.
4 (April 1988), s. 450-462.

SAND, Peter H., "UN und Umwelt," Peter J. OPITZ, Volker RITT
BERGER (Hrsg.), Forum der Welt: 40 Jahre Vereinte Natio
nen, Bonn, Schriftenreihe der  Bundeszentrale für politische 
Bildung, Band 249, 1986, s. 177-182.

SANDHÖVEL, Armin, "Prinzipien der Umweltpolitik," Franz Joseph 
DREYHAUPT, Joseph PEINE, Gerd W. W ITTKAEMPER 
(Hrsg.), Umwelthandwörterbuch, Berlin, Walhalla und Prae- 
toria Verlag, 1992, s. 169-174.

SANDRA, Postei, Christopher FLAVIN, "Global Ekonominin Yeniden 
Biçimlendirilmesi," Lester R. BROW N  (ed.), Dünyanın Du
rumu 1991, Yaşamını Sürdürebilir Bir Topluma Ulaşma 
Amacıyla Hazırlanan Worldwatch Enstitüsü Raporu, Yayına 
Hazırlayan: Erol USER, İstanbul, Maya Yayıncılık, [tarih 
yok], s. 203-226.

SAVRAN, Sünger, "Globalizm, Miliyetçilik, Enternasyonalizm," 11. 
Tez Kitap Dizisi, Sayı: 1992/1, s. 72-111.

SCHAEDLE, Werner, "Umweltproblcme in der Drittenwelt," Peter J. 
OPITZ (Hrsg.), Die Dritte Welt in der Krise: Grundprobleme 
der Entwicklungslaender, München, Verlag C. H. Beck, 1984, 
s. 208-227.

SCHÖNWIESE, Christian-Dietrich, "Weltweite Klimaaendcrung 
durch den Mcnschcn," Peter J. OPITZ (Hrsg.), Weltprobleme,
3. Auflage, Bonn, Bayerische Landeszentralc für politische 
Bildungsarbeit, 1990, s. 83-117.

207



SCHUM ANN, Hartmut, "Schuldcnkrise und Umweltschutz," Europa 
Archiv, Folge 1/1991, s. 17-25.

SIMONIS, Udo E., "Schritte zu einer globalen Klimakonvention," 
Entwicklung und Zusammenarbeit, herausgegeben von der 
Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung, Nr. 5/ 
1992, s. 8-13.

SIMONIS, Udo E., "Globale Umweltprobleme und zukunftsfaehige 
Entwicklung," <4(15 Politik und Zeitgeschichte, B.10 (Maerz 
1991), s. 3-12.

SIMONIS, Udo E., Ernst Ulrich von Weizsacckcr, "Globale Umwelt- 
probleme," Europa Archiv, Folge 1/1990, s. 1-11.

SPANGENBERG, Joachim, Umwelt und Entwicklung: Argumente fü r  
eine globale Entwicklungsstrategie, Marburg, Schüren Pres
se verlag, 1991.

SPETH, James Gustave, "Eine bestandsfaehige Zukunft nach Rio?- 
Perspektiven für die Weltkonfcrenz über Umwelt und Ent
wicklung," Europa Archiv, Folge 9/1992, s. 244-251.

STAEHELIN, Fritz R., "Umweltmigration und nachhaltige Entwick
lung," Günther BAECHLER (Hrsg.), Umweltflüchtlinge. Das 
Konfliktpotential von morgen?, Münster, agenda Verlag, 1994, 
s. 140-146.

STEIN, Erwin, "Recht des Natur-und Umweltschutzes,” Gerhard 
OLSCHOW Y (Hrsg.), Natur-und Umweltschutz in der Bun
despublik Deutshland, Hamburg, Paul Parey Verlag, 1978, s. 
877-889.

STEVENS, Candice, "Dünya Ticaretinde Çevre Politikaları," [çeviri], 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Bülteni, 
Eylül 1994, s. 3-5.

"Stockholmer Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des 
Menschen vom 5. bis zum 16. Juni 1972," Europa Archiv, 
Folge 18/1972, s. 437-451.

208



STONE, Christopher D., "Überlegungen zur globalen Umweltkrise: 
Die spirituellen, juristischen und institutioneilen Wurzeln," 
Übersetzung von Johann-Friedrich BLUME, Informationsdi
enst Umweltrecht, Nr. 3 (Juli 1992), s. 145-152.

STRONG, Maurice F., "Themen für den Umweltgipfel 1992-die glo
bale Herausforderung," Europa Archiv, Folge 9/1992, s. 
231-238.

STRÜBEL, Michael, "Umweltpolitik und internationale Beziehungen," 
Beate KOHLER-KOCH (Hrsg.), Technik und internationale 
Politik, I . Auflage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,
1986, s. 468-489.

STRÜBEL, Michael, "Umweltrcgime in Europa," Beate KOHLER- 
Koch (Hrsg.), Regime in den internationalen Beziehungen, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, s. 247-274.

STRÜBEL, Michael,  "Internationale Umweltpolitik," Franz Joseph 
DREYHAUPT, Joseph PEINE, Gerd W. W1TTKAEMPER 
(Hrsg.), Umwelthandwörterbuch, Berlin, Walhalla und Prae- 
toria Verlag, 1992, s. 222-226.

STRÜBEL, Michael, Internationale Umweltpolitik: Entwicklungen 
Defizite Aufgaben, Opladen, Leske und Budrich, 1992.

THACHER, Peter S., "The Role of  the United Nations," Andrew 
HURREL and Benedict KINGSBURY (eds.), The Internatio
nal Politics o f  the Environment: Actors, Interests, and Institu
tions, Oxford, Clarendon Press, 1992, s. 183-227.

Towards Sustainability, A European Community Programme of Policy 
and Action in Relation to the Environment and Sustainable 
Development, Commission o f  the European Communities, 
Volume II, Brussels, 27 March 1992.

TRITTIN, Jürgen, "Die Umweltpolitik der Europacischen Gemeins
chaften aus der Sicht eines Bundeslandes," Christian CAL- 
LIESS und Bernhard W EG E N E R  (Hrsg.), Europaeisches 
Umweltrecht als Chance, Bremen, Schriften des Instituts für 
Umweltrecht Bremen, Eberhard Blottner Verlag, 1992, s. 
51-62.

209



Umweltschutz in der Entwicklungszusammenarbeit, Bonn, Bundcsmi- 
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung, Eine Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, April 1991.

Umwelt- Weltweit: Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Natio
nen (UNEP) 1972-1982, Bearbeitung: Martin W. HOLDGA
TE et al., Herausgeber der Übersetzung: Deutsche Stiftung für 
Umweltpolitik, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1983.

UPPENBRINK, Martin, "Umweltpolitik und Urmvcllrecht," Bundesa- 
kademic für Wehrverwaltung und Wehrtechnik in Mannheim 
(Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen des Umweltschutzes, Heidel
berg, R.V. Decker's Verlag, 1981, s. 9-21.

VICTOR, Peter A., İktisadi Açıdan Çevre Kirlenmesi, çev. Ömer Faruk 
BATIREL, İstanbul, Akbank Kültür Yayınları, 1978.

VITTINGHOFF, Kurt, "Europaeische Umweltpolitik. Konsequenzen 
und Perspektiven," Karin ROTH, Reinhard SANDER 
(Hrsg.), Ökologische Reform in Europa: Globale Probleme 
und neue Kooperationen, Köln, Bund Verlag, 1992, s. 87- 
105.

VOIGT, Karsten D., "Internationale Umweltpolitik," Die Neue Ge
sellschaft, Nr. 10/1987, s. 951-955.

von LERSNER, Heinrich Freiherr, Die ökologische Wende, 1. Auflage, 
Berlin, Siedler Verlag, 1991.

von PRITTWITZ, Volker, Umweltaussenpolitik. Grenzüberschreiten
de Luftverschmutzung in Europa, Frankfurt/a. M., Campus 
Verlag, 1984.

von PRITTWITZ, Volker, "Drei Ansaetze zur Analyse internationaler 
Umweltpolitik," Beate KOHLER-Koch (Hrsg.), Technik und 
internationale Politik, 1. Auflage, Baden-Baden, Nomos Ver- 
lagsgessellschaft, 1986, s. 490-505.

von PRITTW ITZ, Volker, Das Katastrophenparadox: Elemente einer 
Theorie der Umweltpolitik, Opladen, Leske und Budrich, 
1990.

210



von PRITTWITZ, Volker, Klaus Dieter WOLF, "Die Politik globaler 
Güter," Volker von PRITTW ITZ (Hrsg.), Umweltpolitik als 
Modemisierungsprozess, Opladen, Leske und Budrich, 1993, 
s. 193-218.

von W ALTERSKIRCHEN, Martin P., "Bemerkungen zur Umweltpo
litik," Chirstopher HORN, Martin P. von W ALTERSKIRC
HEN, Jörg WOLFF (Hrsg.), Umweltpolitik in Europa, Frau
enfeld, Verlag Huber, 1973, s. 9-20.

von W EIZSAECKER, Carl Friedrich, Wege in Gefahr: Eine Studie 
über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung, 6. Aufla
ge, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987.

von W EIZSAECKER, Ernst Ulrich, Erdpolitik: Ökologische Realpoli
tik an der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, 3. Aktuali
sierte Auflage, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgcsclls- 
chaft, 1992.

von W EIZSAECKER, Ernst Ulrich, "Umweltpolitik nach Rio," Ent
wicklung und Zusammenarbeit, herausgegeben von der De
utschen Stiftung für internationale Entwicklugen, Nr. 8 (Au
gust 1992), s. 21-22.

VALTZ, Kenneth, George H. QESTER, Uluslararası İlişkiler Kuramı 
ve Dünya Siyasal Sistemi, çev. Ersin ONULDURAN, Ankara, 
A.Ü. SBF. Yayım, No: 510, 1982.

WASSMUND, Hans, Grundziige der Weltpolitik, München, C.H. 
Beck’schc Verlag, 1982.

WICKE, Lutz, Jochen HUCKE, Der Ökologische Marshallplan, 
Frankfurt/a. M., Verlag Ullstein, 1989.

WICKE, Lutz, "Ursacheneindacmmung auf volkswirtschaftlicher Ebe
ne," Udo E. SIMONIS (Hrsg.), Basiswissen Umweltpolitik: 
Ursachen, Wirkungen und Bakaempfimg von Umweltproble
men, Berlin, edition sigma, 1990, s. 181-193.

WINCKLER, Günther, Anneka TRUX, "Tropcnwalderhaltung durch 
Interessenausgleich," Entwicklung und Zusammenarbeit, he
rausgegeben von der Deutschen Stiftung für internationale 
Entwicklung, Nr. 5/1992, s. 15-16.

21 1



W ITTKAEM PER, Gerhard W., Umweltschutz: Einführung in Um
weltpolitik und umweltverwaltung unter Berücksichtigung 
des Umweltrechts, Berlin, Walhalla und Praetoria Verlag, 
1992.

WÖHLCKE, Manfred, Umweltzerstörung in der Dritten Welt, Münc
hen, Beck'sche Reihe, 1987.

W ÖLHCKE, Manfred, Umwelt-und Ressourcenschutz in der inter
nationalen Entwicklungspolitik: Probleme und Zielkonflikte. 
I. Auflage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,
1990.

YAVUZ, Fellini, Ruşen KELEŞ, Çevre Sorunları, Genişletilmiş Yeni 
Baskı, Ankara, A.Ü. SBF. Yayını, 1983.

YELDAN, A. Erinç, "Çevre Ekonomisinin Uluslararası Platformda 
Uygulamalarının Türkiye Açısından Önemi," İşletme ve Fi- 
nans, Sayı: 94-95 (Ocak-Şubat 1994), s. 44-63.

YOUNG, Oran R., "International Organizations and International Ins
titutions: Lessons Learned from Environmental Regimes," 
Sheldon KAMIENIECKI (ed.), Environmental Politics in the 
International Arena, New York, State University o f  New York 
Press, 1993, s. 145-165.

ZEKA, Necmi, Alternatif Hareket, İstanbul, Metis Yayınları, 1985.

ZIM MERMANN, Klaus, "Zur Anatomie des Vorsorgeprinzips," Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B. 6 (Februar 1990), s. 3-15.

212







"... Ortaya ç ık ış  n ed en ler i v e  b iç im leri farklı o lsa  da, h em  

sa n a y ile şm iş, h em  d e a zg e lişm iş  ü lk e lerd e  çevre sorunları vardır. 

Ç evre soru n ların ın  g id erek  sın ır  ö tesi bir ö z e llik  kazan m ası, d ün ya  

d ev le tler in i b irb irine b ağ ım lı durum a getirm ek te v e  h iç b ir d ev let, 

başka d ev le tler in  sın ırları iç in d ek i çevre zararlarına d uyarsız  

kalam am aktadır. Ç ün kü  sonuçta , u zu n  d ö n em d e d e o lsa , k en d i yaşam  

tem eller i d e  teh lik ey e  düşm ek ted ir. İşte bu  noktada çevre sorun ların ın  

K uzey - G ü n ey  ilişk iler in e  getird iğ i y en i bir b oyu t tartışm a k on u su  

olm aktadır. K ü resel çevre sorunları, gerçek ten , sa n a y ile şm iş  

ü lk e ler in  k aygıy la  g ü n d em e getird ik leri g ib i, in sa n lığ ın  bu gü n k ü  

v e  g e lec ek te k i ortak yaşam  tem eller in i teh d it etm ek tem idir , yok sa  bu, 

varolan  ad a letsiz  u luslararası ek o n o m ik  v e  siyasa l ilişk ile r i sü rd ürm ek  

iç in  K u zey 'in  zen g in  ü lk e ler in in  b ir b u lu şu  m udur? H er şey d en  önce, 

b u g ü n k ü  boyutlarıy la  k ü rese l çevre sorun ların ın  tüm  d ev le tler  iç in  

yaşam sal teh lik e  ta şıd ığ ı b ir gerçektir. D ü n ya  ik lim in in  her y ıl biraz 

daha ıs ın m a sı, o zo n  tabak asın ın  her g eçen  g ü n  biraz daha in ce lm esi ya  

da yam ur orm an ların ın  h ız la  tü k en m esi tüm  d ü n y a y ı b ü yü k  bir y ık ım a  

doğru sü rü klem ek ted ir . Sorunlar b e lk i tek  tek  ü lk e ler  tarafından  

yaratılm aktadır, ancak  çözüm  iç in  tek  tek  çabalar artık yetersizd ir. Bu 

n ed en le , k ü rese l çevre sorun ların ın  ü ste s in d en  g e leb ilm ek  iç in  

uluslararası d ü zey d e  işb ir liğ in e  g erek sin im  o ld u ğ u n u n  

tartışılm ayacağı açıktır..."

ISBN 975-7400-07-6

9 7 8 9 7 5 7  4 0 0 0 7 3


