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Türk dünyasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

İÇİNDEKİLER
Özet ..................................................................................................................................................... 3
Giriş .................................................................................................................................................... 4
1.Urmiye Gölü .................................................................................................................................... 4
1.1.Urmiye Gölü’ne Genel Bir Bakış .............................................................................................. 4
1.2.Göl’de Yaşanan Seviye Değişimi .............................................................................................. 5
1.3.Göl’de Yaşanan Seviye Değişiminin Sebepleri ......................................................................... 6
1.4.Urmiye Gölü’nün Kurumasının Olası Etkileri . ....................................................................... 10
2.Çevre Hakkı ve Yaşanan İhlaller . .................................................................................................. 11
2.1.İran Anayasası Çevre Hakkı Düzenlemesi ve Urmiye Gölü . .................................................. 12
2.2.Çevre Konulu Ulusal Yasalar ve Urmiye Gölü . ...................................................................... 13
2.3.Uluslararası Çevre Hukuku ve Urmiye Gölü . ......................................................................... 14
3.Urmiye Gölü’nün Kurumasında Etnik ve Siyasi Temelli İddialar . ............................................... 16
4.Urmiye Gölü Restorasyon Programı ve Göl’ün Son Durumu ....................................................... 17
Sonuç ................................................................................................................................................ 19
Kaynaklar . ........................................................................................................................................ 21

Resimler
Resim 1: Urmiye Gölü’nün Konumu ................................................................................................. 5
Resim 2: Urmiye Gölü’nün 1972-2014 Yılları Arasındaki Uydu Görüntüleri .................................. 7
Resim 3: Urmiye Gölü’nü Kuzey ve Güney Olarak Ayıran Şehid Kalantari yolu ............................ 9

Grafikler
Grafik 1: Urmiye Gölü Su Seviyesi .................................................................................................. 6
Grafik 2: Urmiye Gölü ve Çevresindeki Yıllık Yağış Değişiklikleri .............................................. 10
Grafik 3: Restorasyon Programı’nın Uygulanması Sonucunda Ulaşılması Hedeflenen Göl Seviyesi . 18

iramcenter.org

ÖZET
•

•
•
•

•

İran, Orta Doğu’da yer alan birçok devlete nispeten gelişmiş bir su yönetim sistemine sahip olmasına
rağmen ciddi su ve çevre krizleri yaşamaktadır. Bu bağlamda, Urmiye Gölü’ndeki çarpıcı değişim, İran’ın
ele alması gereken en önemli çevresel sorunlardan biridir.
Gölün kurumaya devam etmesiyle gölün yakınlarındaki kırsal alanlarda birçok meyve bahçesi ve tarım
arazisi tahrip olmaya devam etmektedir.
İran’daki Türk nüfusunun yaşadığı bölgelerden biri de Urmiye Gölü çevresidir. Gölün etrafında eski ve
kalıcı yerleşim yerleri vardır. Bölge halkı Gölü, Türk kimliğinin bir sembolü olarak görmektedir.
Uluslararası çevre hukukuna göre İran’ın, Urmiye Gölü konusunda devletin sürdürülebilir kalkınma ilkesi, önleme ilkesi, entegrasyon ilkesi, iş birliği ilkesi, şeffaflık ilkesi gibi birçok ilkeyi ayrıca Ramsar
Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesini ihlal ettiği görülmektedir.
Göldeki suyun iklim odaklı olarak yükselmesinin yanı sıra göle yapılan insani müdahalelerin önlenmesi
ve kapsamlı bir havza yönetimi projesinin hayata geçirilmesi asıl ihtiyaçtır.
Anahtar Kelimeler: İran, Urmiye Gölü, Türk Nüfusu, Sürdürülebilirlik, Çevre Hukuku
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SUMMARY

Although Iran has a relatively advanced water management system to many states in the Middle East, it is
experiencing severe water and environmental crises. In this context, the dramatic change in Lake Urmia
is one of the most important environmental issues that Iran must address
As the lake continues to shrink, many orchards and agricultural lands, in rural areas nearby the lake, continue to be damaged.
Lake Urmia area is one of the regions where Iran Turks live in. There are old and permanent settlements
around the lake. The local community regards the lake as a symbol of Turkish identity.
According to International environmental law, Iran is in violation of many principles such as sustainable
development principle, prevention principle, integration principle, cooperation principle, transparency
principle, Ramsar Convention and Biodiversity Convention.
In addition to the climate-oriented rise of the water in the lake, essential requirement is to prevent humanitarian interventions to the lake and to implement a comprehensive watershed management project.

Keywords: Iran, Urmia Lake, Turks, Sustainability, Environmental Law

چكیده
 با بحران شدید آب و محیط زیست،•ایران علیرغم داشتن سیستم توسعه یافته مدیریت آب در مقایسه با بسیاری کشورهای خاورمیانه
 تغییر چشمگیر در دریاچه ارومیه یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی است که ایران باید، در این زمینه.دست و پنجه نرم می کند
.با آن مقابله کند
. بسیاری از باغها و زمینهای کشاورزی در مناطق روستایی در نزدیکی دریاچه در حال تخریب شدن است،•با ادامه خشک شدن دریاچه
. مناطق مسکونی قدیمی و دائمی وجود دارد، در اطراف این دریاچه.•حومه دریاچه ارومیه یکی از مناطق سکونت ترکهای ایران است
.مردم منطقه این دریاچه را به عنوان نمادی از هویت ترک می دانند
، ادغام، پیشگیری، ایران در رابطه با دریاچه ارومیه بسیاری از اصول مانند اصل توسعه پایدار،•طبق قوانین بین المللی محیط زیست
. عالوه بر این کنوانسیون رامسر و حفاظت از تنوع زیستی را نقض کرده است، شفافیت،همکاری
 اجرای طرح جامع مدیریت، در این راستا. بایستی از مداخالت انسانی جلوگیری شود،•عالوه بر تالش برای افزایش سطح آب دریاچه
.آبخیزداری از اهمیت بسیاری برخوردار است
. پایدار, قوانین محیط زیست, دریاچه ارومیه, جمعیت ترک, ایران:كلید واژه ها
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Çevre Hakkı Çerçevesinde Urmiye Gölü
Giriş
İran, Orta Doğu’da yer alan diğer devletlerden daha gelişmiş bir su yönetim sistemine
sahip olmasına rağmen bölgedeki diğer devletler gibi ciddi su ve çevre krizleri yaşamaktadır.1 Bir zamanlar binlerce yıldır sürdürülebilir
su yönetiminin öncüsü olarak tanınan İran, modern zamanlarda hızlı ekonomik ve sosyal gelişme sebebiyle su ve çevre sorunlarıyla mücadele etmektedir. Etkisi gün geçtikçe daha fazla
hissedilen hava kirliliği, Hazar kıyısındaki nüfus yoğunluğu ve petrol üretimi kaynaklı çevre
sorunları, su kaynaklarının plansız kullanımı ve
koruma altında bulunan sahaların sürdürülebilir
şekilde kullanılmaması İran’da çözüm bekleyen
bazı çevre ve su sorunları arasındadır.
Urmiye Gölü’nde yaşanan çarpıcı değişim
İran’ın baş etmesi gereken bir başka çevre ve
su sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Göl’ün
değişimi ulusal ve uluslararası alanda dikkat
çekmiş ve bu durumun tersine çevrilmesi için
çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Göl’ün kuruması hakkında coğrafya alanında yapılan çalışmalarla Göl’ün durumu hakkındaki endişeler
ortaya koyulmuştur.
Bu çalışmada ilk olarak Urmiye Gölü hakkında genel bir bilgi verilecektir. İkinci bölümdeyse Göl’ün korunmasına dair hem ulusal hem
de uluslararası mevzuat, çevre hakkı başlığı
kapsamında incelenerek Urmiye Gölü’nün durumu hukuki açıdan yorumlanacaktır. Yapılan
jeolojik çalışmalar göz önünde bulundurularak
gölün durumuyla hukuki bir bağlantının kurulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

1
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Bu analiz, Hilal Ceyhan tarafından 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Dr. Bahadır
Bumin Özarslan danışmalığında hazırlanan “Çevre Hakkı Çerçevesinde
İran’ın Urmiye Gölü’ndeki Uygulamaları” başlıklı yüksek lisans tezine
dayandırılarak hazırlanmıştır.
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1. Urmiye Gölü
1.1. Urmiye Gölü’ne Genel Bir Bakış
Urmiye Gölü, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye şehriyle Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz şehri arasında bulunmaktadır
(Resim 1). Göl Türkiye, Irak ve Azerbaycan sınırlarına yakın bir bölgede konumlanmıştır.
Bulunduğu havzaya ismini veren Urmiye
Gölü’nün havzadaki değişimlerden oldukça etkilendiği belirtilmektedir. Yarı kurak iklim özelliklerine sahip olan Urmiye Gölü havzasının
mevsim sıcaklıkları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Yağış grafiği incelendiğinde havzanın yıllık yağış oranında azalma tespit edilmiştir (Kırçiçek, 2010:67-100; Delju, Ceylan,
Piguet ve Rebetez, 2013:286).
Urmiye Gölü, İran’ın ve Orta Doğu’nun en
büyük göllerinden ve önemli tuz üretim alanlarından biridir. Göl, deniz seviyesinden 1274
metre yüksekliktedir. Derinliğiyse ortalama olarak beş altı metre civarındadır. Göl’ün yüz ölçümü 4500-6000 km2 olarak tespit edilmiştir.2
Farklı büyüklükteki 102 ada Göl’ün çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır ve adalar UNESCO
tarafından koruma altına alınmıştır.3 Bu ekosistem, çoğu endemik tür olan 212’den fazla kuş
türünün, 41 sürüngenin, yedi amfibinin ve 27
memelinin yaşam alanıdır. Ekonomik açıdan
gölde bulunan en önemli canlı Artemia’dır.
Göl’e su akışının %25’ini doğrudan yağış ve
yeraltı su kaynakları, %75’iniyse nehirler oluşturmaktadır. Göl’ü besleyen en önemli akarsular Acıçay, Azerşehr, Sofi, Merdi, Simineh, Zerrineh, Godar, Baranduz, Zola, Berdsur olarak
sıralanmaktadır. Göl sularının kapalı havza olmasından dolayı buharlaşmadan başka herhangi
2

3

Bu değerler ortalama olarak verilmektedir. Güncel değişiklikler
hakkında ayrıntılı bilgi “Gölde Yaşanan Seviye Değişimi” başlığı altında
belirtilecektir.
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.unesco.org/
mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=gen&code=IRA+07

Resim 1: Urmiye Gölü’nün Konumu

Kaynak: (USGS, 2019)

bir yolla çıkışı yoktur. Kapalı havzalarda oluşan
tuz göllerin, çevrede yaşanan değişimlere duyarlı olduğu bilinmektedir (Eimanifar ve Mohebbi, 2007:2; Babadoost, 2014:28).
Göl havzasına komşu iki ilde, yedi milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bölge halkı genel
olarak tarım, bahçecilik, hayvancılık, el işi yapımı, arıcılık, madencilik, ticaret ve sanayiyle
geçimini sağlamaktadır. Göl çevresindeki iklim
koşullarının da el vermesinden kaynaklı olarak
buğday ve arpa en yaygın ekilen ürünlerdir. Önceleri sadece aile içinde üretilip tüketilen tarım
ürünleri artık komşu pazarlara gönderilmektedir (Delju ve diğerleri, 2013:286; Məmmədov,
2014:15-16).

1.2. Göl’de Yaşanan Seviye Değişimi
1996’dan 2016’ya kadar Urmiye Gölü’nün
su seviyesi sekiz metre düşmüştür. Bu düşüş,

Göl’ün bölgesel/çevresel krizlerden biri olarak belirlenmesine yol açmıştır (Grafik 1).
Göl’ün deniz seviyesinden yüksekliği 1978 yılında 1275,74 metre, 2016’nın Nisan ayındaysa 1270,85 metre olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalara göre gölün su seviyesi deniz
seviyesinin 1274,1 metre üzerindeki seviyelerde dalgalandığı sürece çevre çeşitliliğini koruyabilecektir. Canlı yaşamının devam etmesi için gerekli olan su seviyesi olarak belirtilen
bu seviye “ekolojik su seviyesi” olarak da ifade edilmekte ve bu seviyenin altında canlı yaşamının olumsuz etkileneceği bildirilmektedir.
Su seviyesinde doğrusal bir azalmanın olduğu
görülmektedir. Bu azalma devam ettikçe göldeki canlı yaşamının tehlike altında olduğu ifade
edilmektedir4 (Hassanzadeh, Zarghami ve Hassanzadeh, 2012:143; Ghalibaf ve Moussavi,
2014:221).
4

Ayrıca bkz. http://ulrp.sharif.ir/en (Erişim Tarihi: 20.07.2019)
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Çevre Hakkı Çerçevesinde Urmiye Gölü
Grafik 1: Urmiye Gölü Su Seviyesi

Kaynak: Danesh-Yazdi ve Ataie-Ashtiani, 2019:645

Göl’ün yüzey alanı 1990’lı yıllarda 6100
km2 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Göl için
ölçülen en yüksek değerdir. Sonraları keskin bir
azalma gerçekleşerek yüzey alanı 2011 yılında
2323 km2’ye kadar düşmüştür (Alizadeh-Choobari, Ahmadi-Givi ve Mirzaei, 2016:4283). Uydu görüntüleri gözlemlenerek yapılan başka bir
çalışmaya göre 1972 yılından 2014 yılına kadar
Göl’ün alanı büyük değişiklikler göstermektedir. Uydu görüntüleri kullanılarak hesaplanan Urmiye Gölü’nün hacminde 1972 yılından
2014 yılına kadar %80 oranında bir azalmanın
olduğu gözlenmiştir (Resim 2) (Aghakouchaka
ve diğerleri, 2014:2). Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yapılan bir başka çalışmadaysa 1995 yılında 5982 km2 olan göl
yüzey alnının 2006 yılında 2000 km2 azaldığı ve
2013 yılında 1852 km2 olduğu belirtilmektedir.
Deniz seviyesinden 1250 m yükseklikte olan
Göl’ün ortalama derinliğinin altı m olduğu ifade edilmektedir (Ghale, 2014:167).

1.3. Göl’de Yaşanan Seviye
Değişiminin Sebepleri
Urmiye Gölü’nde yaşanan seviye değişiminin birçok sebebi bulunmaktadır ve kurumanın
sebeplerini belirten kaynaklar farklı bakış açılarıyla değerlendirmeler yapmaktadır. Birtakım
6
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modeller kullanılarak öncelikle gölün kuruma
sebebi ortaya çıkarılmaya ve sonrasında çözüm
için yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.
2018 yılında yayımlanan kuraklık analizi ve su denklemine dayanarak yapılan bir çalışma, göl ve havza üzerindeki insan etkilerinin iklim etkenlerinden daha önemli olduğunu
göstermektedir. Göl seviyesi değişiminde insan
kaynaklı etkenler %80, iklim kaynaklı etkenlerse %20 etkili olmaktadır (Ghale, Altunkaynak
ve Unal, 2018:325-335). Urmiye Gölü hakkında geniş bir zaman aralığı incelemeye tabi tutularak yapılan bir çalışmaya göre 1994 yılından
itibaren göl seviyesindeki negatif eğilim, gölün
doğal su seviyesi değişimi olarak düşünülmemektedir. Çalışmaya göre sadece iklim değişikliği bu çarpıcı sonucu açıklamaya yetmemektedir. İnsan kaynaklı etkenlerin de gölün olumsuz
durumuna sebep olduğu ifade edilmektedir (Jalili, Hamidi ve Ghanbari, 2016:10).
1964-2005 yılları arasındaki ortalama aylık
ve yıllık sıcaklık ve yağış verileri analiz edilerek yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre seviye değişiminin doğal kuraklıktan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. İran Enerji Bakanlığı
tarafından yürütülen bir çalışmanın sonucuna
göreyse kuraklığın %67, geleneksel su kullanımının %27 ve barajların %6 oranında seviye
değişimi üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir.

Resim 2: Urmiye Gölü’nün 1972-2014 Yılları Arasındaki Uydu Görüntüleri

Kaynak: (Aghakouchaka ve diğerler, 2014:2)5

Çeşitli hükûmet yetkililerinin yaptığı açıklamalarda, iklim değişikliğinin Göl’ün küçülmesinde
başlıca etken olduğu ve insan kontrolü dışında
gerçekleşen kuraklık için hiçbir şey yapılamayacağı ifade edilmektedir (Dalby ve Moussavi,
2017: 49-51).

rilen olası çözümlere ilişkin genel sonuçlar elde eden bir çalışmada, Göl’ün kuruma sebebi sırasıyla barajların inşası, kötü su yönetimi
ve gölün üzerine inşa edilen yol olarak tespit
edilmiştir (Garousi, Najafi, Samadi ve Rasouli, 2013:5).

Urmiye Gölü hakkında yazılan makalelerin
taranmasıyla krizin kaynağı, sonuçları ve öne-

Seviye değişiminin sebepleri incelenirken
sebebin kapsamı, önemi, kurumaya etki etme
oranı tespit edilerek bütün kuruma sebepleri sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Aşağıda kuruma
sebeplerini daha anlaşılır kılmak için her sebep

55

Ayrıntılı uydu görüntülerine ulaşmak için bkz. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Sitesi Veri Tabanı https://earthshots.usgs.gov/
earthshots/node/72#ad-image-0-7. (Erişim Tarihi: 12.01.2018)
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Çevre Hakkı Çerçevesinde Urmiye Gölü
ayrı başlıklar içinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
a. Etkin Havza Yönetiminin Bulunmaması: Kuruma sebeplerinin en önemlisi Urmiye
Gölü havza yönetiminin planlanmasında yaşanan sorunlardır. Havza yönetiminin, havza içerisinde yer alan toprak, su, bitki örtüsü, doğal
hayat yani bütün ekosistem göz önünde bulundurularak yapılması ve sürdürülebilirlik ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Havza yönetiminde bütünlüğün olmaması, doğal kaynakların yanlış kullanılması sonucunu
doğurmaktadır. Etkin havza yönetimi için çevre ve sosyal durum da dikkate alınarak yapılacak olan herhangi bir müdahalenin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar
dikkate alınmadan gerçekleştirilen havza yönetimi, Göl’deki seviye değişiminin en geniş kapsamlı sebebini oluşturmaktadır (Zarghami ve
Abad, 2014:87; Shadkam, 2017:6).
b. İnsani Müdahaleler: Genel olarak geleneksel ve tek boyutlu kalkınma yaklaşımı, dünyada birçok çevre sorununun yaşanmasına sebep olmuştur. Bunun yanında İran’da nükleer
programın niyetine ilişkin artan endişeler ABD
ve Avrupa devletlerinin çeşitli yaptırımlarına yol açmıştır. Bir dizi uluslararası yaptırımla
İran ekonomisi küresel sistemden izole olmuştur. Bu durum İran’ın kendi kendine yeterliliğini hedefleyen programlar üretmesini sağlamıştır. Çevreye olan uzun vadeli olumsuz sonuçlar
görmezden gelinerek kısa vadede kendi kendine yeterlilik için programlanan kalkınma stratejileri çevre tahribatına sebep olmuştur (Dalby
ve Moussavi, 2017:40-45). Bu kapsamda Urmiye Gölü ve çevresi için de planlanan kalkınma
projeleri hayata geçirilmiştir. Baraj yapımı, tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, göl üzerine yapılan geçit, bu projelerin bazılarını oluşturmakta ve gölün kurumasındaki insani müdahaleleri
ifade etmektedir.
• Barajların İnşası
Kalkınma planları çerçevesinde Göl’ü besleyen akarsular üzerine barajların inşası en çok
tartışılan konulardan biridir. Çevrecilik faaliyet8
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leri gösteren sivil toplum kuruluşları su kaynakları üzerindeki barajların kurumanın asıl sebebi
olduğunu bildirirken su şirketleri bu fikre karşı
çıkarak iklim kaynaklı kuraklığın ve daha az yağışın ana etken olduğunu iddia etmektedir (Hassanzadeh ve diğerleri, 2012:131).
Son 30 yılda Göl’e akan 13 nehir üzerinde
çoğunlukla sulama amaçlı barajlar inşa edilmiştir. Bu barajlar aynı zamanda bölgenin elektrik ve su ihtiyacı için kullanılmaktadır. Urmiye
Gölü havzasında 56 baraj bulunmaktadır. Ayrıca yapım veya proje aşamasında olan başka barajlar da mevcuttur (Ghale, 2014:168). Havzaya son 30 yıllık dönemde yapılan birçok baraj
ve gölet, su kaynaklarını yönetmenin bir yolu
olarak düşünülmüş ancak bunlar herhangi bir
planlama, düzenleme veya Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu6 gerçekleştirilmeden
yapılmıştır. Bu sebeple göle ulaşan tüm yüzeyden akışlar kontrol altına alınmakta ve göl suları azalmaktadır (FAO, 2008:193; Ouria ve Sevinc, 2016:56).
• Tarım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Tarım faaliyetleri, bölge için ana geçim kaynağı olarak görülmüş ve gelişimi için çeşitli projeler üretilmiştir. Tarım sektörü, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen toplam suyun
%90 oranında en büyük tüketicisi konumundadır. Birlikte ele alındığında tarım arazilerindeki
artış ve yetiştirilen ürünlerin fazla suya ihtiyaç
duyması göl suyunun hızla çekilmesine sebep
olmuştur. Tarım alanındaki kalkınma çabaları, su talebinin su arzından çok daha yüksek bir
oranda artmasına yol açmıştır. Bu durum sosyoekonomik kuraklık olarak adlandırılmaktadır
(Alizadeh-Choobari ve diğerleri, 2016:4281).
Su tüketiminin fazla olmasının bir diğer sebebi su kullanımıyla ilgilidir. Düşük verimli sulama sistemleri, çalışma alanında su kaynaklarının yanlış yönlendirilmesiyle bağlantılı olarak
yüksek su kullanım oranlarının temel sebebidir. Yukarıda belirtildiği gibi tarım alanında su
tüketimi fazla ve sulama verimliliği düşüktür.
6

Çevresel Etki Değerlendirme kısaca ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan
projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi
için hazırlanan raporu ifade etmektedir.

Resim 3: Urmiye Gölü’nü Kuzey ve Güney Olarak Ayıran Şehit Kalantari Yolu

Kaynak: International Cooperation Division ULRP, Challenges of Urmia Lake and Restoration Program, 2017

Gelişmiş ülkelerde %60, gelişmekte olan ülkelerde %45 oranına ulaşan sulama verimliliği
havzada %33 seviyesindedir (Hesami ve Amini, 2016:294).
• Göl Üzerine İnşa Edilen Geçit
Urmiye Gölü üzerine otoyol inşa etme projesi, Tebriz ve Urmiye şehirleri arasındaki mesafenin kısalması için 1979 yılında başlatılmıştır.
2008 yılında faaliyete geçen Şehit Kalantari yolu, Göl’ü kuzey ve güney olarak ikiye ayırmaktadır. Bölümler arasında su akışını kolaylaştırmak için bir köprü bulunmaktadır. Bu köprü
sayesinde Göl’ün içindeki akışın devam ettiği ayrıca tuzluluk oranının etkilenmediği iddia
edilmektedir. Diğer taraftan geçiş yolunun inşasıyla Göl’ün akış ve tuzluluk rejiminin baskı altına alındığına inanılmaktadır. İki boyutlu
ve üç boyutlu sayısal modellerin kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar Göl’ün hidrodinamiği ve
su kalitesi üzerinde yol yapımının etkisi olduğunu göstermektedir (Eimanifar ve Mohebbi,
2007:3).
c. İklim Değişikliği: Bölgede son yıllarda
iklim değişikliği kaynaklı kurak yılların yaşanması, bir diğer kuruma sebebidir ve bu durum
özellikle yerel otoriteler tarafından Göl’ün küçülmesinin sebebi olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte bu etkeni ilk sıralarda yazmamamız ise yukarıda belirttiğimiz gibi insan

müdahalesinin iklim değişikliğinin de üzerinde
etkilerinin olmasından kaynaklanmaktadır.
İklim değişikliğiyle ilgili sıcaklık ve yağış
verileri incelendiğinde, Göl’de yaşanan kuraklığı açıklayabilecek, su dengesini bozabilecek kadar büyük bir değişiklikten bahsedilememektedir. İklim değişikliğinin özellikle de buharlaşma
oranının fazla olmasının sadece bu dönemlerde
yaşanan bir sorun olmadığı, bu bölgede 1.300
yıl öncesinden beri uzun süren kuraklık dönemleri yaşandığı belirtilmektedir. Ayrıca iklim değişikliğinin tek bir noktayı etkilemeyeceği, bu
gibi değişikliklerin geniş çaplı sonuçlarının olacağı açıktır. Bu bilgi ışığında havza çevresinde olduğu bilinen Van Gölü (Türkiye) ve Sevan
Gölü (Ermenistan) seviyesinde, Urmiye Gölü’nün su seviyesindeki kadar dramatik bir düşüş gözlenmemiştir (UNEP, 2012:9; Ghalibaf,
Etaat, Mohammadi ve Moussavi, 2017:1-3).
Göl’ün mevcut durumundaki problemler yukarıda sıralanan sebeplerle ilgilidir. Urmiye Gölü havzası kapalı havzadır. Bu özelliği sebebiyle
değişikliklere karşı kırılgan bir yapısı bulunmaktadır. İklim faktörleri daha fazla buharlaşmaya ve daha az yağışa sebep olmaktadır. İnsan
kaynaklı müdahalelerle Göl’e tatlı su girişi engellenmektedir. Daha az tatlı su girişi ve daha
fazla buharlaşma, tuzluluk oranının yükselmesine ve su seviyesinin düşüşüne sebep olmaktadır.
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Grafik 2: Urmiye Gölü ve Çevresindeki Yıllık Yağış Değişiklikleri

Kaynak: Ghale, Baykara ve Unal, 2019:576

1.4. Urmiye Gölü’nün Kurumasının
Olası Etkileri
Urmiye Gölü’nün kurumasıyla yaşanacak
olan durum çevre felaketi olarak adlandırabilir. Zira bölge ekonomisinde ve insan yaşamında Göl’ün önemli bir yeri bulunmaktadır. Yaşanan su sıkıntısı sadece Göl’ün seviyesi üzerinde
etkili değildir ayrıca çevresindeki insanlar ve tarım toprakları için de negatif etkisi bulunmaktadır.
Göl’ün kurumaya devam etmesiyle yakınlarındaki kırsal alanlarda birçok meyve bahçesi ve tarım arazisi tahrip olmaya devam etmektedir. Tarım verimliliğinin düşmesiyle bölge
halkı geçimini sağlayacak parayı kazanamayacak ve bölge ekonomisi çökecektir. Çevre odaklı sermayenin kaybıyla işsizlik baş gösterecektir. Kırsal alanda geçimini sağlayamayan halkın
bu durumu şehirlere göçü hızlandıracaktır. Zaten planlı gelişimi bulunmayan şehirlerin sosyal
ve ekonomik sorunlarının büyümesi kaçınılmaz
olacaktır (Hassanzadeh ve diğerleri, 2012:134).
Kurumayla birlikte Göl’ün tuzluluk oranı artmakta ve bu da Göl’ün artık sürdürüle10 iramcenter.org

bilir bir ekosistem olmadığı anlamına gelmektedir. Bu değişiklik Göl’ün önemli bir canlısı
olan Artemia’nın7 etkilenmesi demektir. Artemia’nın yok olmasında sadece ekonomik değil ayrıca çevresel etkenler de vardır (Karbassi, Bidhendi ve Pejman, 2010:419). Ayrıca son
yıllarda Göl’ün dörtte biri toksik madde içeren
tuzlu alana dönüştüğünden son yıllarda tuz fırtınası olaylarında artış görülmektedir. Rüzgârlar,
Göl’ün yakınındaki bu zararlı maddeleri içeren tuzlu alandan bölgedeki diğer yerlere doğru tuzlu toprakları taşımaktadır. Bu yer değişiminin bölgenin ekosisteminde ve aynı zamanda
insanların yaşamında değişikliğe sebep olacağı
düşünülmektedir (Zarrineh ve Abad, 2014:45).
Urmiye Gölü suyunun romatizma gibi hastalıklara şifa kaynağı olduğu bilinmekte ve sağlık turizmi açısından potansiyele sahip olduğu
kabul edilmektedir. Göl seviyesinin gerilemesi
sonucu Göl’ün kıyı şeritleri değişmektedir. Bu
7

Gölde hayatını sürdüren ve ekonomik anlamda en önemli canlı, eklem
bacaklı ailesinden olan ve tuz karidesi olarak da bilinen Artemia’dır.
Artemia’nın gölün besin zincirinde önemli bir yerinin olmasının yanında
besin işletmelerinde de tercih edilen bir canlı olduğu için ekonomik
değerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Artemia’nın ana yaşam alanı
Urmiye Gölü’dür. İran salamura karidesi olarak bilinen bu tür için göl
korunmuş bir su ortamıdır.

sebeple yerli ve yabancı sermaye turizm odaklı
yatırım yapamamaktadır. Ayrıca kıyı şeridi tehdit altındadır. Bu eğilimin devam etmesinin yaban hayatının ortadan kalkmasına ve Göl’ün iç
adalarının birbirine bağlanmasına sebep olacağı
açıktır (Delju ve diğerleri, 2013:294; Zarrineh
ve Abad, 2014:45).
Urmiye Gölü havzası, Irak ve Türkiye’yi
çevreleyen jeopolitik açıdan hassas bir bölgede
yer almaktadır. Bu bölge ağırlıklı olarak Azerbaycan Türkleri ve Kürtler olmak üzere iki etnik gruba sahip, dil ve kültür açısından farklı iki
nüfus tarafından karakterize edilmektedir. Bunların yanı sıra 500 km2’lik bir alanı içeren ve
Türkiye, Irak, Azerbaycan ve Ermenistan’ı içine alan bir bölgenin, Göl’ün kurumasının olumsuz sonuçlarından etkilenmesi beklenmektedir.
Urmiye Gölü’nün kötüleşen koşullarının getireceği yoksulluğun zaten siyasi olarak da sorunların bulunduğu bu kritik bölgenin ekonomik,
politik ve etnik gerilimlerini daha da kötüleştirebileceği düşünülmektedir (Garousi ve diğerleri, 2013:7; Shadkam, 2017:75).
Urmiye Gölü ve çevresinde yaşanan çevre
felaketinden sadece bölgede yaşayan İran nüfusu etkilenmemektedir. Göl’ün küçülmesinin bu
safhasında, etrafında bulunan bölgedeki zararlı maddeler tuz fırtınalarıyla komşu bölgeleri de
etkileyecektir. Tuz fırtınaların 500 km’ye kadar
etkili olduğu bilinmektedir. Göl etrafında yaşayan insanların sağlık sorunlarına benzer şikâyetler Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’da
da görülmektedir (Torabian, 2014:73).
Özellikle kademeli olarak yaşanan bir çevre değişiminde, çevreyle bağlantılı olarak değişen ekonomik şartlar insanların gönüllü veya
gönülsüz göç etmesine sebep olmaktadır. Nüfusun geçim kaynağı, ekonomik ve sosyal refahı, yakın çevredeki değişimlerle aşamalı olarak
zayıfladıkça, sorunlarla yüzleşecek olan kişiler
geçici veya kalıcı olarak göçü tercih edebilirler.
Urmiye Gölü’nde yaşanan sorunlar, Göl’ün yakınında yaşayan insanları göçe mecbur etmek-

tedir. Bu etki ulusal ve uluslararası bir hareketliliğe sebep olmaktadır.8
Mevcut durumun devam etmesi hâlinde
Göl’ün ekolojik seviyesine dönmesi beklenmemelidir. Diğer bir değişle yukarıda belirtilen seviye değişimi sebepleri devam ettikçe Göl’deki
kuraklık da devam edecektir. Doğal olarak kurumaya sebep olan ana etkenler ortadan kalkmadıkça kurumanın sonuçları, etkilerini hem
İran’da hem de komşu coğrafyalarda hissettirmeye devam edecektir.
Bu başlıkta vurgulamamız gereken bir nokta
daha bulunmaktadır. Urmiye Gölü’nde olduğu
gibi iklim değişikliği ve yıllık yağışların düşmesi Aral Gölü üzerinde de olumsuz etki yaratmıştır. Bununla birlikte özellikle insan kaynaklı
değişiklikler, iki havzada da aynı etkileri göstermektedir. Bu benzerlikler birçok çevreciyi,
Urmiye Gölü ve çevresindeki nüfusun yakında
Aral Göl havzası nüfusunun daha önce yaşadığı benzer zorluklara maruz kalacağına inandırmaktadır.9 Aral Gölü için atılan adımlar çok geç
olabilir ancak Aral Gölü’nde yaşananların bundan sonraki çevre felaketlerine emsal oluşturması gerekmektedir.

2. Çevre Hakkı ve Yaşanan İhlaller
Çevre, insan ve doğa kavramının kesiştiği
noktada yer almaktadır. Bu iki kavram arasında yaşanan olumsuz etkileşimle çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunlarının çözümü adına atılan bir adımsa çevre hakkının insan
hakları içerisinde kabul edilmesidir. Bu çerçevede çevre hakkı üçüncü kuşak insan hakları içerisinde yer almaktadır. Çevre hakkı kısaca
“insanın sağlıklı şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için belli standartlarda olması gereken
çevrenin insana sağlanması” olarak tanımlanabilir. Çevre hakkının konusunu genel anlamıyla “yaşam çevresi” oluşturmaktadır. Hakkın
amacıysa “çevrenin korunması ve geliştirilme8

9

Çevre felaketi ve göç arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Torabian, 2014, s. 65-80.
Aral Gölü’nün durumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aghakouchaka
ve diğerleri, 2014.

info@iramcenter.org

11

Çevre Hakkı Çerçevesinde Urmiye Gölü
si” olarak kabul edilmektedir. Yaşam çevresine
olan müdahaleler çevre hakkının gerçekleşmesini engelleyecek ve çevre hakkı ihlal edilmiş
olacaktır. Hakkın tarafları geleneksel insan haklarından farklılık göstermektedir. Çevre hakkının öznesi hakkın korunmasında menfaati olanları ifade eder. Bu bağlamda bazı tartışmalar
olmakla birlikte bireyler, topluluklar, gelecek
kuşaklar ve devletler çevre hakkının özneleri
olarak kabul edilmektedir. Hakkın yükümlüsüyse haktan kaynaklanan sorumluluğun muhatabı
olarak ifade edilmektedir. Devlet, birey ve topluluklar hakkın yükümlüsüdür ve hakkın korunmasında sorumluluğu olanları ifade etmektedir
(Özdek, 1993:102-116; Kaboğlu, 1996:58-115).
Devletlerin iç hukukta kullandığı egemenlik
yetkisinin sonucu olarak çevre sorunlarının çözümünde ulusal çaplı önlemlerin alınması önceliklidir. Bu sayede sorunlara daha somut olarak yaklaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca çevre
sorunlarının küresel nitelikte olması sebebiyle
devletler arasında da çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, çevre hakkının korunması bakımından öncelikli olarak İran hukukunda yapılan düzenlemeler incelenecek ardından
uluslararası çevre hukuku ilkeleri ve uluslararası sözleşmeler belirtilecektir.

2.1. İran Anayasası Çevre Hakkı
Düzenlemesi ve Urmiye Gölü
Dünya genelinde anayasalar incelendiğinde
özellikle 1972 Stockholm Konferansı sonrasında çevre hakkıyla ilgili düzenlemelerin anayasalarda yerini aldığı görülmektedir. Uluslararası
sözleşmelerde çevreyi korumak için verilen taahhütler yerel düzeyde yapılan düzenlemelerle
yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 45. ve
50. maddeleri aşağıdaki gibidir:
Madde 45: Ekili-dikili olan veya olmayan arazi, maden, deniz, göl, nehir ve diğer akarsu, dağ,
dere, orman, kamışlık, çayırlık gibi herhangi bir
şahsa ait olmayan doğal zenginlikler, varisi olmayan miras, mülk sahibi belli olmayan emval
ve gasıplardan geri alınan mallar, kamu masla-

12 iramcenter.org

hatı gereğince kullanmak üzere İran İslam Cumhuriyeti’nin ihtiyarındadır. Bunlardan her birinin
kullanımına ilişkin ayrıntıları kanunlar düzenlenmektedir.
Madde 50: İran İslam Cumhuriyeti, bugünkü
ve gelecek nesillerin hayatlarını idame ettireceği çevreyi korumayı genel bir vazife telakki etmektedir. Bu sebeple çevre kirliğine veya telafisi
mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecek iktisadi ve gayri iktisadi faaliyetler yasaktır.10

İran hükûmeti, çevre koruma konusunun İslam’ın genel kurallarına göre düzenlendiğini
ve bu çerçevede ekolojik bilgelik doğrultusunda anayasada yer aldığını belirtmektedir (Afrasiabi, 2003:432; Foltz, 2001:157). Kısacası İran
Anayasası’nda çevre hakkını düzenleyen 50.
maddeye ve ayrıca 45. maddeye göre hakkın sahibi şimdiki nesiller, gelecek nesiller ve ayrıca
devlet olarak kabul edilmektedir. Hakkın konusu olarak yaşama çevresinin korunması en özet
şekilde ilgili metinler referans alınarak ifade
edilebilmektedir. Hakkın yükümlüsü, öncelikli
olarak kamu görevi yüklenen İran İslam Cumhuriyeti’dir. Ayrıca halk da çevreyi kirletmeme
yükümlülüğü altındadır. Burada (ikinci cümlede) İran Anayasası, vatandaşlara bireysel olarak
çevre kaynaklı ödev ve sorumluluklar yüklemektedir. Çevre hakkının ayrıntılı olarak düzenlendiği 45. ve 50. maddelerden anlaşılmakla birlikte çevrenin kötüye kullanılması durumunda
mahkemelerdeki soruşturma olasılığı hiçbir zaman kurumsallaştırılmamıştır (Taghvaee, Khodashanas ve Gholamalizadeh, 2015:112).
İran Anayasası’nda çevre hakkı düzenlenmiş
olmasına rağmen Urmiye Gölü’nün korunması
açısından anayasa hükmünün yerine getirilmediği görülmektedir. 45. maddeye göre göllerin,
nehirlerin ve doğal kaynakların kullanımı devletin elindedir. Bu kullanım, kamu yararıyla sınırlandırılmaktadır. Göl’ün kurumasının en büyük
sebebi, gölü besleyen nehirler üzerine yapılan
barajlar olarak gösterilmektedir. Urmiye Gölü’nü besleyen akarsular üzerine devletin baraj
yapma yetkisi bulunmaktadır. Nitekim 1990’lı
yıllardan itibaren yoğun bir şekilde Göl’ün etra10

Bkz. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, https://rc.majlis.ir/fa/content/
iran_constitution

fındaki su kaynağını kesen barajlar inşa edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte devlet bu yetkisini, kamu yararının aksine kullanmaktadır.
Projelerinin faydalanıcıları Devrim Muhafızları
müteahhitleri, Enerji Bakanlığına yakın bireyler ve gölün çekildiği kısımlardaki zengin tarım işletmecileridir (Ören, 2019:85). Ayrıca 50.
maddeyle ilgili birey, hakkın öznesi olarak çevre hakkının ihlal edilmesini mahkemeye götürememekte ve madde hukuken etkisizleşmektedir.
Nitekim Urmiye Gölü’nün kuruması ve çevresinin zarar görmesi hakkında açılmış herhangi bir
dava bulunmamaktadır. Hatta yapılan protestolarda halk gözaltına alınmakta ve taleplerini dile
getirememektedir. Hakkın yükümlüsü olan devlet, kurumanın engellenmesi için yasakladığı faaliyetlerin gereği olan ceza hükümlerini yerine
getirmemektedir. Ayrıca devlet, yükümlülük gereği olan etkin çevre yönetimini hayata geçirememekte veya planları yolsuzluk ve özensizlikten dolayı uygulayamamaktadır.

2.2. Çevre Konulu Ulusal Yasalar ve
Urmiye Gölü
1971 yılında kurulan İran Çevre Bakanlığı,
son dönemde ülkede çevre sorunlarının artmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. İran’da
hava, su ve toprağın izlenmesi, çevre mevzuatının çıkarılması, kısa ve uzun vadeli çevre programlarının oluşturulması, çeşitli ekonomik ve
endüstriyel projeler için çevresel etki değerlendirmelerinin hazırlanması, ulusal parklar ve
vahşi yaşam alanlarının koruması gibi faaliyetler Çevre Bakanlığının temel işlevleri arasında
bulunmaktadır (Afrasiabi, 2003:439).
Çevrenin korunması için farklı alanları kapsayan birçok farklı yasa, yönetmelik ve düzenleme geliştirilmiştir. 1974 yılında onaylanan
ve 1992 yılında genişletilen Enerji Bakanlığının faaliyetlerini düzenleyen “Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Kanunu” çevreyle ilgili
kapsamlı bir kanundur. 1976 yılında onaylanan
ve 1996 yılında genişletilen “Çevre Korunması ve Geliştirilmesi Yürütme Yönetmeliği” ulusal parklar, ulusal doğal varlıklar, yaban hayatı

koruma alanlarının yönetimine dair talimatları
içermektedir. İç sulardaki su kaynaklarının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve geliştirilmesini düzenleyen “Su Kaynaklarının Korunması
ve Kullanılması Kanunu” 1995 yılında onaylanmıştır. Ayrıca sulak alanların korunmasına yardımcı olacak farklı alanları ilgilendiren mevzuatlar (ÇED Mevzuatı, Su Kirliliğiyle ilgili
mevzuat vb.) da bulunmaktadır (Lotfi, 2012:9799).
İran ulusal mevzuatında çevreyle ilgili düzenlemeler olmasına rağmen Urmiye Gölü’nün
korunmasına ilişkin bazı endişeler bulunmaktadır. Korunan alanlarla ilgili mevzuat, yalnızca korunan alan içerisinde yürütülen faaliyetleri
kapsamaktadır. Ancak Urmiye Gölü’nün yaşadığı tehditler sadece gölle ilgili değildir. Bunun yanında Urmiye havzasında korunan alan
dışında kalan bölgede özellikle su kaynağı kullanımı ve kirlilikle alakalı sorunlar da bulunmaktadır. Su kullanımıyla ilgili mevzuat sulak
alanların ekosistemini korumak için yeterli değildir. Entegre havza yönetimi için suyu ihtiyaçlara göre tahsis eden yeni mevzuat gerekmektedir. Ulusal parklar mevzuatı, çevre koruması
için bir temel sağlarken birçok etkinliği yasaklamaktadır. Özellikle sürdürülebilir faaliyetlerin
de uygulanmasını engellemektedir. Esas olarak
büyük projelere odaklanan ÇED mevzuatı, Urmiye Gölü ihtiyaçları için yetersiz görünmektedir. Bu kadar hassas bir alanı etkileyebilecek
olan bütün önemli gelişmelerin özellikle de barajların toplu etkilerinin ÇED’e tabi olması gerekmektedir (Lotfi, 2012:99). Bu tür olumsuzlukların yanında Çevre Bakanlığına ait olan
bütçenin uygulama alanının çok geniş olması
ve Bakanlığın diğer kurumlardan daha az bütçe alması, çevre sorunlarının çözümlerini etkilemektedir. Üçüncü Kalkınma Planı’ndan itibaren çevre konusundaki düzenlemeler gelişme
göstermiştir. Ancak ülke genelinde çevre felaketlerinin devam ettiği düşünüldüğünde, yasal
düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen hâlâ
çevreyle ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığı, yasaların ve planların uygulanmadığı görülmektedir (Azimy, 2019:65).
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2.3. Uluslararası Çevre Hukuku ve
Urmiye Gölü
Çevre sorunlarının uzun bir süre yerel sorunlar olarak algılanması dolayısıyla çevrenin
uluslararası bir sorun olarak kabulü gecikmiştir.
20. yüzyılın sonlarından itibaren çevre sorunları
devletler arasında gündemi belirleyen bir madde hâline gelmiş ve uluslararası hukukun konusunu oluşturmaya başlamıştır.
Uluslararası çevre hukukunun kaynakları uluslararası anlaşmalar, teamül hukuku ve
hukuk genel ilkeleridir. Bu açıdan bakıldığında uluslararası hukukun kaynaklarıyla benzerlik göstermekle birlikte esnek hukuk (soft law)
olarak adlandırılan tavsiye ve görüş nitelinde
olan metinlerin çevre hukukunun gelişmesinde
önemli yeri bulunmaktadır11 (Güneş, 2012:90).
1972 Stockholm Bildirgesi, 1982 Dünya Doğa Şartı, 1983 Ortak Geleceğimiz Raporu ve
son olarak Rio Bildirisi, uluslararası çevre hukukunun en önemli belgeleridir. Belgeler genel
itibariyle birbirinin devamı niteliğindedir. İçeriklerine bakıldığında bir önceki metnin maddeleri kabul edilmiş ve genişletilmiştir. Bu belgeler bağlayıcı nitelikte değildir. Bununla birlikte
söz konusu metinlerin uluslararası çevre hukukunun temeli olduğu ifade edilmektedir. Bir görüşe göre bu belgeler, sadece yol gösterici olarak düşünülmektedir. Diğer görüşse maddelerin
uluslararası çevre hukuku içerisinde teamül kurallarının ilanı olduğunu, sonuç olarak devletleri bağlayıcı konuma geldiğini iddia etmektedir.
İkinci bir kabulse metinlerin esnek hukuk metni olarak kabul edilebileceği ancak uluslararası
çevre hukukunda hukuki sonuçlarının olduğudur. İster teamül kuralı ister esnek hukuk metni olarak ifade edilsin metinlerde yer alan ilkelerin devletler için yükümlülük getirdiği kabul
edilmektedir (Pallemaerts, 1997:614; Öktem,
2013:176).
Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, çevre ve kalkınma stratejilerinin birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kalkınma
11

Esnek hukuk metinleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dupuy, 1990.
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gerçekleştirilirken şimdiki kuşakların hakları
gelecek kuşakların haklarından üstün tutulmamalı ayrıca doğal denge bozulmamalıdır. Rio
Bildirisi’nin 4. maddesine göre12 çevre koruma
kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için tek bir
yöntem bulunmamaktadır ancak yapılması gereken uzun, kapsamlı ve genel bir politikayla bu
ilkeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır (Akbaba, 2016:148).
Önleme ilkesi, temel olarak çevreye zarar
verilmesini önleme yükümlülüğünü ifade etmektedir. Önleme yükümlülüğü, çevre için zarar veya risk oluşturabilecek faaliyetlerin azaltılmasını, sınırlandırılmasını veya kontrol altına
alınmasını amaçlamaktır. İlkenin amacı, verilen
zararı onarmaktan ziyade zarar oluşmadan önce zararı engelleyebilecek eylemin gerçekleştirilmesi şeklindedir. ÇED raporu bu ilkenin gerçekleştirilmesi için en önemli araçtır (Sands,
2003:247).
İş birliği ilkesi çevre sorunlarının mücadelesinde dayanışmanın var olmasını ifade eder.
Çevre sorunlarının çözümü ve çevrenin korunması konusunun yalnızca devletin sorumluluğunda olan bir ödev olmadığına aksine toplumun ve kamu birimlerinin dayanışma içinde
hareket etmesine işaret etmektedir. Bunun yanında devletler ve diğer uluslararası hukuk kurumları arasında iş birliğinin sağlanması adına
güçlü bir uluslararası mekanizmanın kurulması
ve istikrar gerekmektedir (Güneş, 2015:98; Turgut, 2012:113).
Entegrasyon ilkesiyle çevre sorunlarının çözümünde sadece çevreyle ilgili düzenlemelerin değil tüm politikaların uyumlu olması amaçlanmaktadır (Güneş, 2015:91). Katılım ilkesine
göre bireylerin çevreyle ilgili politikalardan haberdar olma, bu politikalar için alınan kararlara katılma ve itiraz hakkı bulunmaktadır (Turgut, 2012:149).
Uluslararası çevre hukuku incelendiğinde,
12

1992 yılında düzenlenen Rio Konferansı sonunda kabul edilen Rio
Bildirisi’nin tam metni için bkz. https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/
Rev.1(vol.I) (Erişim Tarihi: 05.09.2019)

ülke genelinde çevrenin korunması konusunda
devlet, ilkeler ve sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekte ve ihlaller yaşanmaktadır. Aynı şekilde İran’ın Urmiye Gölü ve
çevresi hakkındaki uygulamaları bazı ihlalleri
de beraberinde getirmektedir. Göl’de yaşanan
seviye değişimi, yıllar içerisinde çeşitli bilimsel
makalelerle vurgulanmıştır. Seviye değişiminin
sebepleri, miktarı ve etkileri bütün yönleriyle
çalışmalarda yer almıştır. Yapılan bu vurgular,
hükûmet tarafında herhangi bir etki doğurmamış ve atılması gereken adımlar atılmamıştır.
Önleme ilkesine göre çevre zararının ortaya çıkmaya başlamasından sonra erkenden yapılacak
müdahaleyle olumsuz sonuçların ortaya çıkması engellenmeye çalışılmalıdır. Tahran yönetimi,
Urmiye Gölü’nün kuruma sürecinden haberdar
olmasına rağmen alması gereken önlemleri almayarak önleme ilkesini ihlal etmektedir.
En küçük projenin bile kırılgan bir yapısı
olan göl ekosistemi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple gölü besleyen nehirler üzerinde
kurulan barajların, ÇED raporunun hazırlanması ve göze alınabilecek risklerin olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Uluslararası
raporlarla da belirtildiği gibi barajlar hakkında ÇED raporları alınmamış, çevre ikinci plana atılmıştır. Göl üzerine yapılan yol için de aynı durum geçerlidir. Burada hem önleme ilkesi
hem de sürdürülebilir kalkınma ilkesi ihlal edilmektedir.
Etkin bir su ve çevre yönetimi sisteminin bulunmaması, göl kurumasının bir sebebini oluşturmakta ve önemli iki ilke hâline gelen entegrasyon ilkesi ve sürdürülebilirlik ilkesinin
ihlaline sebep olmaktadır. Göl’ün çevresinde üretim/tüketim/nüfus dengesinin sağlanması devletin görevi olmasına rağmen yanlış politikalarla su ihtiyacını arttıracak olan dengesiz
üretim teşvik edilmektedir. Burada ekonomik
amaçlı projeler üretilirken çevrenin durumu kötüleşmekte ayrıca şimdiki ve gelecek nesillerin doğal kaynakları hakkaniyetli kullanımı engellenmektedir. Göl’ün durumu incelendiğinde
doğal kaynaklardan hakça kullanım ilkesi ihlal

edilmekte ve gelecek kuşakların çevreden yararlanması engellenmektedir.
Uluslararası çevre hukukunda kalkınma ve
çevrenin uyum içerisinde olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle açıklanan bu hüküm, Urmiye Gölü için kesinlikle geçerli değildir. Kendi kendine yeterlilik
gereği yürütülen yanlış tarım politikalarının
oluşturulmasıyla su, toprak gibi çevre unsurları
sömürülmüştür. Bölge halkı, tarım faaliyetlerinde geleneksel sulama sistemi olan yüzey sulamasını kullanmaktadır. Bu sebeple tarım alanlarını sulamak için kuralsız olarak yüzey sularının
yönlerini gölün zararına olacak şekilde değiştirmektedirler. İkinci olarak barajların belli bir
plan çerçevesinde uzman kişiler tarafından inşa edilmemesi, doğal kaynakların akıllıca kullanılmasını engellemiştir. Göl’ün ortasına yapılan
yol kaynaklı değişim sürdürülebilirlik ilkesini
ihlal etmiştir. Göl’ü besleyen akarsular üzerine inşa edilen barajların yapımı, kuraklığın yaşandığı en kritik dönemde bile devam etmiştir.
Yeterli ÇED raporlarının alınmadığı, keyfi projeler kapsamında ve uzman olmayan kişiler tarafından yapılan barajlar, şirketlere doğal kaynaklardan rant elde etme kapısı açmıştır (Ören,
2019:85-88). Kalkınma gereği olarak yapılan
barajların çevreyle uyumunun tespit edilmesi
adına yapılacak olan ÇED raporu yapılmayarak çevre ikinci plana atılmaktadır. Aynı durum
Göl’ün ortasına yapılan yol için de geçerli bulunmaktadır.
Uluslararası iş birliği Göl’ün durumunun
ciddileşmesiyle birlikte sağlanmıştır ancak burada da verilen hibelerin harcanması konusunda şeffaf bilginin elde edilemiyor olması bir
başka ihlali, bilgi edinme hakkının ihlalini doğurmaktadır. Göl’ün kurtarılması adına uluslararası alanda iş birliği girişimlerinde bulunulmuştur (Ören, 2019:92-94; Parstoday, 2019;
Undp, 2019). Özellikle Japonya hükûmeti ve
BM, maddi destek başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınmanın vurgulandığı projelerle destek vermektedir. Yapılan maddi desteğin boyutları oldukça fazla olmasına rağmen Göl’ün
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değişimi konusunda hâlen etkili çözümler bulunabilmiş değildir. Göl’ün kurtarılmasına ayrılan hibelerin akıbeti hakkında herhangi bir
bilgi elde edilememektedir. Ayrıca bu bütçenin Göl için hazırlanan projelere değil de başka kamu kurumlarına harcandığı iddia edilmektedir13 (Ören, 2019:94). Uluslararası alanda iş
birliği girişimlerinin bulunmasına rağmen sağlanan bütçenin net bir şekilde hangi kalemlere
harcandığının bilinmemesi, bilgi edinme hakkına ve şeffaflık ilkesine aykırı bulunmaktadır.
Göl ve çevresini ilgilendiren çevre mevzuatının oluşturulması, yine devletin yükümlülükleri arasındadır. Ancak bazı yasal çalışmalar yapılmasına rağmen uygulamada bir karşılığının
olmadığı tespit edilmektedir. Örneğin su kuyularının kullanılmasıyla ilgili düzenlemeler olmasına rağmen yeterli denetimlerin yapılmamasından dolayı beklenen sonuç elde edilememiş,
Göl çevresinde yasal olmayan kuyuların açılması ve kullanılması devam etmiştir. (Shadkam,
2017: 6)
Koruma alanı olarak ilan edilen Urmiye Gölü ve çevresi için İran’ın Ramsar Sözleşmesi ve
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında da
sorumlulukları mevcuttur. “Göl’de yaşanan seviye değişimi” başlığı altında belirtildiği gibi etrafındaki çevre çeşitliliğinin korunması için gerekli olan ekolojik su seviyesi son yıllarda ciddi
şekilde aşılmıştır. Resmî olmayan verilere göre
hem İran genelinde hem de Urmiye Gölü çevresinde biyolojik çeşitliliğin azaldığı bildirilmektedir. Bu hükümler gereğince İran iki sözleşmeden doğan sorumluluğunu yerine getirmemekte,
sözleşmeleri ihlal etmektedir.
İran hükûmetinin Urmiye Gölü’nü tahrip etme konusundaki ihmalkâr tutumu, vatandaşlar tarafından ülke genelinde haklı protestolara
yol açmıştır.14 İran güvenlik güçleri tarafından
güvenlik kaygısı bahane edilerek sert bir tavır
takınılmış ve yürüyüşçülere karşı şiddet kul13

14

Göl için sağlanan bütçelerin harcanması konusunda çıkan sorunlar için
bkz. http://araznews.org/tr/?p=3700 (Erişim Tarihi: 05.09.2019).
Gerçekleştirilen protestolar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için bkz.
https://www.hrw.org/news/2011/09/10/iran-allow-peaceful-protestsover-lakes-destruction (Erişim Tarihi: 01.03.2019).
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lanılmıştır. Çatışmalar sırasında yüzlerce kişi
tutuklanmış ve yaralanmıştır. Protestoculara ve
tanınmış ailelere karşı yasadışı bir tavır göstererek izinsiz ev aramalarına ve tutuklamalarına
başvurmuşlardır. Hükûmetin bu tutumu, halkın
barışçıl protesto hakkını ihlal etmekte ve ayrıca
ifade özgürlüğünün ihlaline sebep olmaktadır15
(Azimy, 2019:71; Şamil, 2014:172).
Yukarıda belirtilen tüm ihlaller sadece İran
halkı için geçerli değildir. Göl’ün kurumasıyla ortaya çıkan sonuçların sadece İran topraklarında etkili olmayacağı, sınır aşan niteliğinin olduğu gözden kaçmamalıdır. Bu sebeple İran’ın
uluslararası çevre hukuku gereğince doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik hakkını kullanırken dikkat etmesi gereken iyi komşuluk ilkesini
de ihlal ettiği ortaya çıkmaktadır.

3. Urmiye Gölü’nün Kurumasında
Etnik ve Siyasi Temelli İddialar
Tahran yönetimin Urmiye Gölü üzerindeki tasarrufları incelendiğinde çeşitli hakları ihlal ettiği yukarıda belirtilmiştir. Bu çıkarım, gölün kuruma sebepleri temel alınarak yapılmış
uluslararası çevre hukuku açısından bir değerlendirmedir. Bununla birlikte gölün kurumasında etkili birkaç siyasi sebebin de bulunduğu ileri sürülmektedir.
İran’daki Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri de Urmiye Gölü çevresidir. Göl’ün etrafında eski ve kalıcı yerleşim
yerleri vardır. Bölge halkı Göl’ü, Türk kimliğinin bir sembolü olarak görmektedir. Göl’ün en
büyük adasında, Cengiz Han’ın torunu Hülagu
Han’ın mezarı bulunmaktadır. Türk nüfusunun
bölgede uzun yıllardır gölle bağlantısı kopmadan yaşadığı ve bu topraklara önem verdiği tarihî kaynaklardan da ortaya çıkmaktadır. Ancak
kadim Türk halkının demografik yapısının İran
hükûmeti tarafından 1979 İslam Devrimi ve öncesinde uygulanan, devlet politikası olarak gö15

Bölge halkının yapılan tutuklamalar hakkındaki açıklamaları için bkz.
https://www.suhakki.org/2013/03/urmu-der-ki-susuzam/ (Erişim Tarihi
25.01.2019).

rülen Farslaştırma politikası gereğince değiştirilmek istendiği iddia edilmektedir (Məmmədli,
2014:170; Amanbəyli, 2014:158).
Göl’ün kurumasına Tahran yönetimi tarafından göz yumulması, atılması gereken adımların atılmaması, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı için buradan İran’ın
çeşitli bölgelerine ve hatta yurt dışına göçe sebep olmaktadır. Bölgede yaşanan çevre sorunlarıyla halk, ekonomik ve ekolojik anlamda baş
edememiştir. Sadece ekonomik sebepler değil
oluşan tuz tepelerinin yerel halkta meydana getirdiği hastalıklar, insan yaşamını da ciddi şekilde etkilemektedir. Yaşanan bu göç dalgası, Türk
olan yerel halkın dönüşmesine yol açabilecek
ve asimilasyon sürecini hızlandıracaktır (Məmmədov, 2014:145).
Uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir başka iddiaya göreyse Göl’ün çevresinde zengin uranyum yatakları bulunmaktadır. Uranyum yataklarından en etkin şekilde
yararlanılması için Göl’ün kuruması gerektiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Kuşkusuz bu tartışmaya açık ve doğruluğu teyide
muhtaç bir konudur. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Göl’ün kuruması sadece çevre probleminin değil ayrıca uluslararası toplumda İran’ın en
çok suçlandığı nükleer politikasının da bir kez
daha sorgulanmasını gerektirmektedir (Təbrizi,
2014:3).

4. Urmiye Gölü Restorasyon
Programı ve Göl’ün Son Durumu
İran hükûmeti Göl’ün yeniden canlandırılması için ulusal bir programı, farklı bakanlık ve
hükûmet kuruluşlarının desteğini alarak planlamıştır. Hükûmet Göl’ün kurtarılması adına verdiği taahhüdü gerçekleştirmek için 18 Ağustos
2013 tarihli kabine oturumunda “Urmiye Gölü
Restorasyon Programı” (ULRP)16 adlı kurtarma
planını onaylamıştır. Programın izlenmesi ve

16

değerlendirilmesi Şerif Teknoloji Üniversitesi
kontrolüne verilmiştir (ULRP, 2015:14).
ULRP ile devam eden krizin kesin boyutları tespit edilip gölün olası durumunun daha iyi
anlaşılması hedeflenmektedir. Programa göre
Urmiye Gölü’yle ilgili ekolojik, jeolojik, ekonomik, sosyolojik, klimatolojik ve hidrolojik
boyutunun ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. İlgili bütün kuruluşların katılımını ve iş birliğini sağlamak, uzmanların görüşlerini almak ayrıca sürece yerel yönetimlerin
özellikle de yerel halkın da katılım sağlamak
konusunda çaba gösterilmesi gerektiği programda yer almaktadır. Bu içerikle ULRP Komitesi Şerif Üniversitesinin de desteğini alarak bir
eylem planı hazırlamıştır (ULRP, 2015:14).
Eylem planı, tarım sektöründe su tüketiminin kontrolü ve azaltılması, havza içerisindeki yeraltı su kaynaklarının kullanımının azaltılması, olumsuz etkilerin azaltılmasıyla ilgili
girişimler, Göl’e giren su hacminin arttırılması, yazılım ve donanım önlemleri ve yeni su
kaynaklarından su temini başlıklarını içermektedir. Yol haritası ve zaman çizelgesine göre
ULRP’nin 10 yıl içinde Göl’ü yeniden canlandırma hedefine ulaşabileceği öngörülmektedir
(ULRP, 2015:15-17).
Gerekli çalışmalar yapılarak restorasyon
planı onaylanmıştır. Bu programa göre Urmiye Gölü Restorasyon Programı 10 yıllık süre
boyunca uygulanacak olan üç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikli olarak Göl’ün su seviyesinin mevcut durumunu koruması amaçlanmaktadır. Bu aşamada ayrıca Göl’ün şu anki durumu
sebebiyle ortaya çıkan olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak için projeler oluşturulmaktadır. İkinci olarak göl seviyesini kademeli olarak arttıracak olan çözümlerin uygulanması yani restorasyon aşamasına geçilecektir. Son aşamadaysa
canlandırılan Göl’ün korunması amacıyla gerekli yaptırımların oluşturulması ve restorasyonunun sürdürülmesi planlanmaktadır (Grafik 3)
(Shadkam, 2017: 57; ULRP, 2015:18).

Urmiye Gölü Restorasyon Programı için hazırlanan internet sitesi için
bkz. http://ulrp.sharif.ir/en
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Grafik 3: Restorasyon Programı’nın Uygulanması Sonucunda Ulaşılması Hedeflenen Göl Seviyesi
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Kaynak: International Cooperation Division ULRP, Challenges of Urmia Lake and Restoration Program, 2017

ULRP onaylandıktan ve uygulamaya başlandıktan sonra bazı eleştiriler almıştır. ULRP’nin
hem nicel hem de nitel olarak değerlendirilmesinin yapıldığı çalışmada, programdaki önlemlerin iklim değişikliğinin oldukça sınırlı olması
durumunda işe yarayabileceği öngörülmektedir. Bu gerekçeyle daha sert önlemlerin alınması önerilmektedir. Havza nüfusunun zaten karşı
karşıya kaldığı su kıtlığından dolayı uygulanması planlanan sulama verimliliğinin arttırılması planıyla su tasarrufu sağlanamayacağı, sadece
su telafisine yardımcı olacağı iddia edilmektedir. Ayrıca sulama sistemlerindeki değişikliğin
su tasarrufundan ziyade sulama alanlarının arttırılması ve Göl’e geri akışın engellenmesi sonucunu doğuracağı endişesi bulunmaktadır. Saha ziyaretleri sırasında uygulanmaya başlanan
eylem planlarının değerlendirilmesinin ve geri dönüşünün kolay olmayacağı yine çalışmada belirtilmektedir (Shadkam, 2017:36, 68, 92).
Başka bir çalışma da programın ön gördüğü yol
haritasının yerine getirilmediğini vurgulamaktadır. Kamu eğitimi, altyapı geliştirme ve çok
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organizasyonlu koordinasyon için çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle çevreciler, sosyoekonomistler, politikacılar ve bölgedeki tüm paydaşlar arasında iş birliğine ihtiyaç vardır. Herhangi bir restorasyon planının,
bu dört başlığın bakış açıları ve kısıtlamaları
bütünsel olarak dikkate alınmadıkça başarısızlığa mahkûm olacağı ileri sürülmektedir (Danesh-Yazdi ve Ataie-Ashtiani, 2019:651).
Urmiye havzası, 1990 yılından başlayarak
meteorolojik kuraklığa (su kayıpları ve su yüzey alanında küçülmelere) maruz kalsa da yağışın fazla olduğu bir dönem de geçirmiştir (20062011). Bu yağışın bol olduğu dönemlerde bile
göl küçülmeye devam etmiş çünkü insan kaynaklı olan sosyoekonomik kuraklık (insan kaynaklı sebeplerle su talebinin su arzından yüksek
olması) engellenememiştir (Alizadeh-Choobari
ve diğerleri, 2016:4285).
Göl’ün son durumu için de yine aynı endişeler mevcuttur. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari yaptığı bir açıklama-

da17 son dönemde yağış artışı kaynaklı olarak
Göl’ün su seviyesinin arttığını belirtilmiştir.
Hava koşullarının Göl’ün durumu için olumlu
şekilde ilerlemesi ve nehir yataklarının temizlenmesiyle göl seviyesinde artış gözlemlenmektedir. Ancak burada incelenmesi gereken konu
daha önceki yıllarda örneklerinin olduğu gibi
Göl seviyesindeki olumlu değişimin kalıcı olup
olmamasıdır. Son dönemde yapılan çalışmalar
da dâhil olmak üzere Göl’ün kurumasının ana
sebebi yağış ve sıcaklık değerlerinin değişiminden ziyade insan müdahalelerine karşı herhangi bir önlemin alınmamış olması olarak gösterilmektedir (Khazaeia ve diğerleri, 2019:213).
Bu sebeple Göl’deki suyun iklim odaklı olarak yükselmesinin yanında Göl’e yapılan insani
müdahalelerin önlenmesi ve kapsamlı bir havza
yönetimi projesinin hayata geçirilmesi asıl ihtiyaçtır.

Sonuç
Son dönemde çevre sorunlarının etkileri fazlasıyla hissedilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda da çevre konusu insanlar için önemli bir hâl almıştır. Çevre sorunlarına getirilecek
çözümler farklı bilim dallarında aranmaktadır.
Hukuk alanındaysa çevre hakkının insan hakkı olarak tanınmaya başlanmasıyla birlikte çevre sorunlarının çözümü adına önemli bir adım
atılmıştır.
Çevre hakkı çerçevesinde inceleme konumuz olan Urmiye Gölü, idari anlamda İran’ın
Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye şehri ve Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz şehri arasında
yer almaktadır. Göl, Türkiye, Irak ve Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede stratejik önemi
olan bir konumdadır. Azerbaycan topraklarında
hem insanlar hem de diğer canlılar için önemli
bir yaşam alanı olan Urmiye Gölü, yaklaşık son
50 yıldır ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır. Yapılan çalışmaların birçoğu insani müdahalelerin etkisinin göl üzerinde değişikliğe yol
açtığını ifade etmektedir.
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Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari’nin yaptığı açıklamanın ayrıntıları için bkz. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yeniden-hayat-bulan-urumiye-golu-iranlilarin-yuzunu-guldurdu/1535127

Göl’ün kuruması sonucu ortaya çıkan etkilere baktığımızda göl ve çevresinde yaşayan hem
insan hem de diğer canlılar için ciddi sonuçların
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu olumsuz etkilerin Göl’ün konumu sebebiyle sadece İran’da
değil komşu ülkelerde de etkili olacağı tahmin
edilmektedir.
Urmiye Gölü’nde yaşanan çevre sorununun
sadece bir çevre sorunu olarak görülmemesi
gerekmektedir. Urmiye Gölü’nün kurtarılması
için yapılan her çalışma aslında bölgede yaşayan Türklerin akıbeti için önem arz etmektedir.
Göl’ün kurumasıyla bölgede yaşanan toplumsal
değişim, Türklerin tarihî topraklarından ayrılmasına sebep olmaktadır.
Ulusal sınırlar içerisindeki alanların korunma noktasında yetersiz olması ve çevre sorunlarının sınır aşan niteliği, çevre hakkının korunması anlamında uluslararası girişimlere ihtiyaç
duyulduğunu göstermiştir. Bu noktadan bakıldığında çevre hakkının uluslararası alanda korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Uluslararası alandaki gelişmelere bakılacak olursa çevre
hakkını düzenleyen evrensel bir belge bulunmamaktadır. Ancak çevre sorunları konusunda
özellikle 1970’li yıllardan sonra yapılan geniş
katılımlı uluslararası konferanslar ve sonrasında yayımlanan bildiriler çevre hakkı için olumlu
gelişmelerdir. Bu sayede çevre sorunları uluslararası iş birliğiyle çözülmeye çalışılmaktadır.
Uluslararası çevre hukuku dikkate alınarak
yapılan değerlendirmede Urmiye Gölü konusunda devletin sürdürülebilir kalkınma ilkesi,
önleme ilkesi, entegrasyon ilkesi, iş birliği ilkesi, şeffaflık ilkesi gibi birçok ilkenin ayrıca
Ramsar Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin ihlal edildiği görülmektedir. Uluslararası çevre hukukunun kaynakları olan bu ilke
ve sözleşmeler devletlere yükümlülük getirmekte ancak herhangi bir koruma mekanizması
öngörmemektedir. Çevre hakkının yaşadığı süreç itibariyle artık hakkın kendine has nitelikleri de dikkate alınarak bu denetimin uluslararası
veya bölgesel olarak sağlanması gerekmektedir
ve hatta geç kalınmış bir adım olarak düşünül-
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mektedir. Yaşam alanımız olan çevrenin bu korumayı hak ettiği açıktır.
Çevre sorunlarının hukuken tartışılmasının
siyaseten tartışılmasından daha fazla etki edeceği açıktır. Bu gerçek gölün durumu için de geçerlidir. İran’ın ulusal mevzuatının çevre hakkını gerektiği şekilde korumasını sağlamak
amacıyla düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca
bazı örnekleri değerlendirildiğinde bölgesel bazı düzenlemelerle (Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı, Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Ek Protokoller, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) çevre hukuku alanında koruma mekanizması
geliştirilmiştir. Dünyanın çevre konusunda cid-
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di sorunlarla karşı karşıya olan bir bölgesinde
yer alan İran’ın da bu yola gitmesi faydalı olacaktır. Son olarak uluslararası toplumun, uluslararası hukuk kişileri olan devletler ve uluslararası örgütler tarafından bağlayıcı bir çevre
sözleşmesi oluşturulması beklentisi yüksektir.
Sınırları aşan bir sorun olarak ifade edilen çevre
sorunlarının uluslararası bir mekanizmayla korunması gerekmektedir. Sistemli ve bağlayıcı
kurallardan oluşan uluslararası hukuki bir adım
dünya genelinde çevre sorunlarını çözüm için
atılacak en büyük adım olacaktır. Bu bağlamda,
uluslararası bir çevre mahkemesinin kurulması
da atılacak bu adımı tamamlayacaktır.
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İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel
derinliğe sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz
komşu ülke İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın
ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını
sağlamaktır. İran ile ilgili konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için
çeşitli eğitim ve araştırma imkânları sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform
olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı
alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı
sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve
ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya sahiptir.
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