
 

 

 

 

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? 
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Kısa bir gazete makalesinde çevre konusunda fazla ayrıntıya girilemeyeceğinden, 

yazımızda çevre kavramından ve çevre gününün öneminden kısaca söz edelim. 

İçindeki her türlü canlı-cansız varlıklar, olaylar ve koşullarla birlikte İnsanların 

yaşadıkları ortama çevre diyoruz. Başka bir ifadeyle çevre yedeği bulunmayan 
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Dünya’mızın kendisidir.  Bu nedenle çevre bir anlamda da hayat demektir, insan 

demektir, insanlık demektir. Öyleyse “Çevreyi korumak da insanlığı korumak demektir”.  

Kavramı biraz daha açalım.  Başta arazi olmak üzere genel ortam ve cansız varlıklar 

dikkate alındığında fiziksel çevreden; başta insan olmak üzere canlılar ve bunların sıkı 

sıkıya bağlı oldukları yaşam mekânları göz önüne alındığında biyolojik çevreden söz 

edilir. Özel olarak insan topluluklarını ve insan ilişkilerini gözettiğimizde ise sosyolojik 

çevreden bahsetmiş oluruz. Diğer yandan başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için 

doğal yaşam koşullarını hesaba kattığımızda çevreyi sağlıklı çevre ve sağlıksız çevre 

olarak ikiye ayırıyoruz. 

Dünya durdukça insan neslinin yaşayabilmesi, yani yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için 

sağlıklı çevre yaratmak ve bunu korumak bütün insanlığın ortak hedefi olmak zorundadır. 

Çünkü az yukarıda da belirttiğimiz gibi Dünyamızın yedeği bulunmamaktadır. Bunun 

önemini aşağıdaki kısa bir anımla vurgulamak istedim. 

 

Eğer Dünyamızı ve 
kaynaklarını koruyarak 

kullanmazsak:>> 

1975 yılında bir süre için konuk öğretim üyesi olarak 
Kanada’da iken, oralarda bizdeki gibi pek de sık 
rastlanmayan anlamlı bir kamyon arkası yazısı 
görmüştüm. Şöyle diyordu: 

Drive with care / Life has no spare! 

Türkçe: Arabanı sür dikkatli / Hayatın yedeği yok ki! 

Bu söz üzerine benim de şu satırlar dilimden 
dökülmüştü: 

Sadece hayat değil / Dünyamız da yedeksiz, 
Koruyarak kullanmazsak / Yok oluruz hepimiz !!! 

Binlerce, yüzbinlerce, hatta milyonlarca yıl içinde canlılarla bunların yaşam ortamlarını 

kapsayan sistemlerde (ekosistem) doğal dengeler oluşmuştur. Bir yerde bu dengenin 

herhangi bir nedenle bozulması ortamı sağlıksız hale getirmekte ve çevre sorunu 

olarak tanımlanan durumla karşılaşmaktayız.  Hava su ve toprak kirliliği, gürültü kirliliği, 

elektromanyetik kirlilik (baz istasyonları, cep telefonları, bilgisayarlar vs.), kısaca çevre 

kirliliği;  doğanın tahrip edilmesi yani çevre bozulması; küresel ısınma, ozon tabakasının 

delinmesi, tarım alanlarının betonlaştırılması,  orman alanlarının hızla daraltılması, suyun 

ve diğer bütün doğal kaynakların aşırı tüketilerek israf edilmesi,  insanlığın ortak aklının 

sağlıklı değer yargılarını yitirmesi ya da bunları hiçe sayması başlıca çevre sorunlarıdır.  

Çevre sorunları uluslararası sınırları tanımayan ve tüm Dünyayı etkileyen sorunlardır. 



  

Dünyada milyonlarca canlı türü bulunmasına karşın, çevre sorunlarının sorumlusu ne 

yazık ki biz insanlarız. 

Tarihsel gelişime baktığımızda ilk çevre sorunlarının Antik Çağ’da kentleşme olgusuyla 

başlamış olduğunu görüyoruz. Orta Çağ’da kentleşmenin gelişmesiyle özellikle 

çöplerden kaynaklanan çevre kirlenmesi de artmaya başlamış, bazı Batı ülkelerinde 

çevre kirlenmesini önlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır. İngiltere’de 

çıkarılan yasaya dayanılarak bir kişi evinin bacasından yoğun kömür dumanı çıktı 

diye1306 yılında idam edilmiştir. Tabii ki günümüz hukuk anlayışına uymayan bir 

cezalandırma. 

Batıda 18. Yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte çevre sorunları daha fazla göze batar 

duruma gelmeye başlamış; çevre koruma konusundaki çalışmalar da giderek 

hızlanmıştır. 1910 yılında R. Van Hise “ABD’nde Doğal Kaynakların Korunması” başlıklı, 

çevre koruma alanındaki ilk önemli kitabı yazmıştır. Bu yıllardan sonra bütün Dünyada 

çevre sorunlarını araştıran ve çözüm için çaba harcayan çok sayıda ulusal ve uluslararası 

resmi örgütler ve gönüllü kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bütün Dünyayı etkileyen çevre 

sorunları giderek büyüdüğünden, Birleşmiş Milletler 5 Haziran 1972’de Stokholm’da ilk 

uluslararası çevre konferansını toplamıştır. Türkiye dâhil 113 ülkenin katıldığı bu büyük 

konferansın tarihi Dünya Çevre Günü olarak kabul ve ilan edilmiştir. O tarihten beri her 

yıl içinde 5 Haziran bulunan hafta bütün Dünyada Çevre Haftası olarak kutlanmakta ve 

bu hafta içinde çevre sorunlarıyla çözümleri hakkında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, 

tüm Dünya kamuoyunda farkındalık ve çevre koruma bilinci yaratılmaya ve 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Çevre sorunlarının başlıca sebepleri şöyle özetlenebilir: 

 Plansız, hızlı ve aşırı nüfus artışı. İsa’nın doğduğu yıllarda Dünya’da toplam 250 

milyon kadar insanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfus 1650’de 550, 1800’de 900 

milyon; 1930’da 2, 1975’te 4 milyara ulaşmıştır. Günümüzde Dünya nüfusu 7 

milyarın üzerine çıkmıştır. 2100 yılında 12 milyara ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

 Nüfusun köylerden kentlere akması, belli noktalarda çok kalabalık kentlerin 

kurulması. 

 Hızla artan nüfus ve sanayileşme ile, çevre dostu olmayan fosil yakıtların (kömür, 

petrol) tüm Dünyada çok yoğun kullanımı. Bu durum yoğun çevre kirliliği yanında 

yaşam için çok önemli bir tehdit oluşturan küresel ısınmaya da sebep olmaktadır. 



 Nüfus artışına ek olarak yaşam standardının yükselmesinin doğal kaynaklar 

üzerindeki baskıyı yoğunlaştırması; kaynakların hor kullanımı ve israfı. 

 Kentleşme, sanayileşme ve yüksek yaşam kalitesine bağlı olarak tarım topraklarının 

ve orman alanlarının giderek iyice daralması. 

 İnsanlar yaşamak ve uygarlık geliştirmek için çevreyi ve doğal kaynakları kullanmak 

zorundadırlar. Ancak kaynakların ve çevrenin “koruyarak kullan” ilkesine uygun 

biçimde kullanılmasını sağlayacak eğitim, disiplin, yaptırım ve uygulama 

yetersizlikleri ile çarpıklıkları çevre sorunlarının temel ayaklarından biridir. 

Çözüm için bilinen klasik yaklaşım nedenlerin ortadan kaldırılması, yani doğanın ve 

çevrenin “korunarak kullanılmasıdır”. Bunun için etkili ve yaygın eğitim, doğru 

kuralların konulması, konulan kuralların kararlı, etkili ve adil biçimde uygulanması 

gerekmektedir. 

Bugün ülkemizde çevre sorunları konusunda çalışmalar yapan Çevre (ve Şehircilik) 

Bakanlığı ve ilgili diğer Devlet organları yanında eğitim kurumlarımız, yerel 

yönetimlerimiz ve oldukça çok sayıda gönüllü sivil kuruluşlarımız bulunmaktadır. Ancak 

şunu da belirtelim ki, halkımızın bütünü adeta gönüllü sivil kuruluşlar gibi etkinliğe 

dâhil olmadıkça tam bir çözüm beklenemez. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, çevre 

sorunları ağırlıklı olarak siyasi sınırlardan bağımsız olduğundan, çalışmaların 

uluslararası benzer kuruluşlarla ve Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde yürütülmesi bir 

başka zorunluluktur. 

Unutmayalım ki torunlarımıza ve gelecek tüm kuşaklara yaşanabilir bir Dünya bırakmak 

en önde gelen insani, ahlaki, vicdani ve dahi yasal sorumluluğumuzdur. 

Herkese sağlıklı çevre dileklerimle. 

Prof. Dr. Yusuf Tatar 

 

 

 

 

 

 


