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Çevre Kuruluşları
Dayanışma Derneği
Tarafından
Hazırlanmıştır

Bitkiler de, ağaçlar da
(Allah’a) secde ederler.
(Bak gör) semayı; onu, O
yükseltti ve (her şeyde) ölçü
(ve denge)yi koydu.
(Hak ve adalete ait) ölçüde
taşkınlık (haksızlık) etmeyin. [krş. 42/17; 57/25]
Ölçüyü adaletle ve tam
yapın, tartıları da eksik
yapmayın.
(Allah) yeryüzünü canlılar
için yayıp döşedi.

Orada meyve(ler) ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş
kokulu bitkiler vardır.
Rahman Suresi (6-12)
Hadis-i Şerif
“Kim bir ağaç dikerse Allah
(c.c), onun için o ağaçtan
hasıl olan ürün kadar sevap
yazar”
Ahmed b. Hanbel, Müsned. 5/145

ÇEVRE SORUNLARI
Çevre sorunları, canlıların davranış ve yaşam şekillerinde olumsuzluklar meydana getiren faktörlerin tümüdür.
Hava-su-toprak kirliliği, hayvan ve bitki türlerinin ortadan
kalkması ve kimyasal-nükleer atıklar bunlardan bazılarıdır.
Deprem, heyelan, sel, kasırga, çığ, hortum, tsunami gibi büyük ölçüde yıkıcı olaylar ise birer “doğal afet” olarak adlandırılmaktadır. Bu olayların sadece doğadaki fiziksel sebeplerle
meydana geldiği ve insanların sosyal, ekonomik ve politik
sistemlerinin çarpıklığından dolayı afetlere dönüştüğü savunulmuştur. Buna göre, bu tür olaylar kendi başına afet değil,
tehlikedir. Ancak insanların tutumları yüzünden afete dönüşmektedir. Çünkü doğal tehlikeler, jeofiziksel olaylardır ve
atmosfer, hidrosfer, litosfer ya da biyosferdeki fenomenlerin
değerlerindeki sapmalarla ortaya çıkan risklerdir. Bunlar ancak insan yerleşimleri, toprak kullanımı ve sosyo-ekonomik
organizasyon düzeniyle ilişkisi sonucu tehlikeye ve afete dönüşür.
Çevre felaketleri ise doğadaki çeşitli unsurlara insan eliyle verilen zarara bağlı olarak gelişen olumsuzluklardır. İklim
değişiklikleri, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi
yeryüzündeki tüm canlı yaşamını olumsuz etkileyen yerküredeki köklü değişimler buna dâhildir. Doğal tehlikeler insanın
kırılgan tutumuyla afete dönüşürken, çevre felaketleri insanın
bizatihi kendi eliyle verdiği zararlardan kaynaklanmaktadır.

Çevre Sorunlarının
Oluşma Süreci
İnsanoğlu var olduğundan beri sürekli bir şeyler üretip
aynı zamanda tüketmektedir. Tarım toplumlarında insanlar
ihtiyaçları kadar üretirken, sanayileşmeyle birlikte üretim artmış, tüketim ise gereksinimleri gidermekten ziyade sembol
ve gösterge haline dönüşmüştür.
Sanayi inkılabıyla birlikte kırsal kesimden şehir merkezlerine doğru göçün artması yeni üretim, tüketim ve hizmet

Eğer çevrenin korunması konusundaki duyarsızlık böyle
devam edecek olursa büyük bir olasılıkla insanlık daha birçok
felaketle karşılaşacaktır.

Bu Sorunların
Kaynağında Ne Var?

biçimlerinin oluşmasına neden olmuştur.
Sanayi inkılabı ve aydınlanma düşüncesi ile birlikte insanın tabiata olan bakışı değişmiş, tabiat insanın ihtiyaçlarını
gideren bir dost olmaktan çıkarak onun güç ve kudret sahibi
olması için artık bir araç haline dönüşmüştür.
Bu zihinsel dönüşüm, insanın üretim ve tüketimle ilgili düşünce ve davranışlarını etkilemiştir.
Sanayi toplumu ile birlikte ciddi çevre sorunları ve yeni
risk çeşitleri ortaya çıkmıştır.
Sanayi devrimi tüm insanlığın gözlerini kamaştırmış ve
heyecan uyandırmıştır. Eski dinsel mutluluk tezlerinin artık
iflas ettiği düşünülerek, yeni bir mutluluk tezi geliştirilmiştir.
Bu teze göre, var olan ahlaki ve dini değerlerin geçerliliği kalmamış, artık insan mutluluk tezini kendi eliyle yazacak hale
gelmiştir.
Öyle ki, insanın çevresine istediği gibi hükmedip, istediği
tahribatı yapmasında bundan sonra hiçbir sakınca kalmamıştır. Çünkü yeni mutluluk tezinin mimarı da, muhatabı da insandır. Bu heyecan verici süreç, bir gün sorunsuz bir hayat ve
sınırsız bir mutlulukla sonuçlanacaktır.
Bu inançla ilerleyen söz konusu sürecin sonunda ortaya
çıkan şey, ne yazık ki tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Belki
teknoloji sayesinde günlük hayat daha da kolaylaşmış, ama
tam hiçbir engel olmaksızın mutlu olunacağı düşünülürken,
başka sorunlar ortaya çıkmıştır.
20. yüzyılda yaşanan bu teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile kentleşme ve nüfus artışı, insanın doğa üzerindeki
baskısını tehlikeli boyutlara taşımıştır. XX. yüzyılın sonuna
doğru toplumlar çevreyle olan ilişkilerinden kaynaklanan
bir dizi sorunla karşı karşıya kaldıklarının bilincine varmaya
başlamışlardır. Dünyadaki endüstrileşme ile birlikte insanoğlunun ulaştığı refah seviyesi bugün herkesin şikâyette bulunduğu çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
Şu bir gerçek ki gereğinden çok tüketen yani israf eden
daha çok atık madde çıkarmakta, çevreyi daha fazla kirletmektedir. Bu nedenle “çoğu endüstrileşmiş ülke giderek daha
fazla zenginleşmekte ve onların “enerji” ve “yenilenmeyen”
kaynak tüketimi her zamankinden daha büyük bir hızla artmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler de şayet gelişmiş ülkelerin
yaptığı oranda çöp, atık ve pislik hâsıl etselerdi ve atmosferi
kirletselerdi bugün yeryüzü yaşanmaz hale gelirdi.

Bunları kim ortaya çıkarmaktadır ve neden kaynaklanmaktadır?
Hiç şüphesiz ki bu sorunların kaynağında insan vardır. İnsan kendi eliyle ve eylemleriyle hem karada, hem denizde,
hem de havada düzeni bozarak yeryüzünü fesada uğratmakta,
ekili ve dikili alanları tahrip edip, nesilleri
bozmaktadır. Günümüzde gittikçe artan bu çevre sorunları, insan-çevre
ilişkilerini yeniden ele almayı gerekli kılmıştır. Çevreyi kirletip
tahrip etmeye neden olan birçok
maddi ve manevi unsurlar vardır.
Genel olarak bunlar: Cehalet,
düşmanlık, ilgisizlik, bencillik
ve israftır.
Bu bağlamda gerçekten de
israf ve aşırı tüketim, hesapsızca
harcamalar çevre kirliliğini artırmakta mıdır? Eğer artırıyorsa böylesi ahlak-dışı, kötü huyun önüne nasıl geçilir?
Bu konuda hangi tedbirler alınabilir, ne
gibi çözümler üretilebilir? gibi sorulara cevap aranmalıdır.

Kutu İçecekler Hijyenik Değil
Sağlık, hijyen ve temizlik konularında çalışmalar
yürüten Hijyen Konseyi, kirliliğiyle tehlike oluşturan 10 kirli eşyayı belirledi.
Hijyen Konseyi, gıda mühendisleri, veteriner
hekimler, hukukçular, akademisyenler, sağlıkçılardan oluşuyor. ‘Hijyen avcıları’nın yaptığı
tespitlerin ardından 2015’in “en pis 10” eşyası şöyle açıklandı: “Kutu içeceklerin ağız
kısımları; tuvaletlerde sifon, musluk ve kapı
kolları, fastfood’ların garnitürleri, kağıt paralar, merdiven tırabzanları, restoranlardaki
menüler, su sebilleri, nargilelerin marpuç
kısımları, buz makineleri ve kuaförlerdeki havlu ve aletler.”
Kaynak: Milliyet

