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HUKUKÇULARIN ÇEVREYİ KORUMA GİRİŞİMLERİ: Dünyanın çeşitli yörelerinden 

hukukçular, değişik görev alanlarındaki konumlarıyla, yaklaşık elli yıldır çevreyi koruma 

mücadelesi vermektedir. Kuramsal düzeyin yanı sıra pratikte de yoğunlaşan bu çabaların odak 

noktası,“yerleşik hukuk anlayışını ve bunu yansıtan hukuki düzenlemeleri, çevrenin korunması 

yönünde işlevsel kılmak ve çevre korumaya uygun, gelenekseli sorgulayan, yepyeni kuralların 

kabulünü sağlamak” şeklinde özetlenebilir. Son yıllarda bu mücadele iklim değişikliği konusunda 

yoğunlaşmıştır. Bunun ana nedeni, başlangıçta pek önemsenmeyen bu sorunun hem “insan 

kaynaklı olduğunun” hem de önlem alınmazsa tüm canlı yaşamına yönelik “ciddi tehlikeler” 

yaratacağının bilim çevrelerince kabulüdür. Bu tür çabaların özellikle yine son yıllarda 

yoğunlaştığı boyutlardan birisi de “yargı organları aracılığıyla devletleri harekete geçirmektir”. 

Bunun nedeni de sorunun ciddiyetinin netleşmesine karşın, devletlerin buna uygun düzenleme 

ve uygulamaları, Yasama ve Yürütme düzeyinde yapmamalarıdır. İşte Oslo İlkeleri hukukçuların 

çabalarının yeni örneklerinden birisi olarak bu evrensel gerçekler temelinde hazırlanmış olup 

“iklim davaları” için de gerekli verileri sağlamaktadır. 

OSLO İLKELERİ-HAZIRLANMA SÜRECİ: “Küresel İklim Değişikliğini Azaltmadaki 

Yükümlülükler Hakkında Oslo İlkeleri” başlıklı bildirge1 aslında 95 sayfalık bir çalışmanın sekiz 

sayfalıközeti olup Oslo’daki son toplantının ardından basına açıklanmıştır (30 Mart 2015). Bu 

ilkeler, hukukun değişik alanlarında (çevre hukuku, insan hakları hukuku ve diğer bazı alanlar) 

uzmanlaşmış, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve çeşitli mesleklerde (akademisyenlik, ulusal-

bölgesel organlarda yargıçlık) hizmet veren kişilerce hazırlanmış olup birkaç yılı bulan, kapsamlı 

bir hukuki araştırmanın sonucudur. Araştırmanın hareket noktası iklim değişikliğinin yarattığı 

tehlikenin ve bunun insan haklarını ihlâl ettiğinin veri sayılmasıdır. Tehlike tüm canlıların yaşamı 

kadar sosyo-ekonomik gelişme, uluslararası barış ve güvenlik için de geçerlidir. Temel amaç da 

bunu önleyici ilkeleri belirleyip bunların uygulanmasını-devletlerin yükümlülüklerini nasıl yerine 

getireceklerini- göstermektir. Araştırmayı önceki yılların benzer girişimlerinden ayıran çarpıcı 

boyutlar vardır. Bunlar, soyut belirlemelerle yetinmeyip, devletlerin yükümlülüklerini somut 

şekilde belirtme ve bunların hukuki dayanağının uluslararası ve ulusal düzenlemelerde halen 

bulunduğunu göstermedir. Böylece, “yükümlülüklerimi somut ve net şekilde gösteren bir 

anlaşma henüz yok” şeklinde bir savın önü kapanmakta, yargı organlarına da belirtilen “hukuki 

dayanaklar”a göre karar alma mesajı verilmektedir. Nitekim “iklim davaları” açısından önemli bir 

karar olan Urgenda Kararı2 bu mesajın alındığını kanıtlayan önemli bir örnektir. 

YÜKÜMLÜLER, ETİK VE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER: Yükümlülükler etik ve hukuki 

çerçevede ele alınmış, belirlemeler “adalet ve hakkaniyet” ilkelerine göre yapılmıştır. Önce, 

“insanoğlunun” (herkesin) canlılar arasındaki “özgün konumu ve yeteneği” nedeniyle, 

yeryüzünün ”emanetçisi ve gardiyanı”olarak biyosferi koruma ödevi olduğu belirtilmiştir. Ancak 

asıl yasal yükümlüler olarak devletler ile girişimciler gösterilip bunların hem ortak hem de ayrı 

ayrı yükümlülükleri belirlenmiştir. Belirlemeler uluslararası hukukta ve pratikte halen genel kabul 

gören esaslar ve fiili gerçeklere göre yapılmıştır. “Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi 

ile gelişmiş ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarının (SGE) çoğunun asıl yaratıcısı oldukları 

gerçeği bunlar arasındadır. Dolayısıyla bu ülkelerin SGE’nı azaltma yükümlülükleri ilk planda 

vurgulanmış; azaltma da hem atmosferde var olan hem de yeni emisyonları azaltma olarak 



belirtilmiştir. Bu ikincisinin anlamı, SGE yaratacak faaliyetlerden kaçınılmasıdır.“En az gelişmiş” 

ülkelerin ise, kendi başlarına, azaltma yükümlülükleri olmadığı belirtilmiştir. Yükümlülükleri 

somutlaştırmak için de iklim bilimcilerince küresel ısınmada kritik eşik sayılan “iki derecelik artış” 

ve bunu önlemek için uygulanacak indirim oranlarına ait bilimsel veriler esas alınmıştır. Böylece 

“bu artışın üstüne çıkmama” devletlerin ve girişimcilerin temel yükümlülüğü olup “belli bir yılda 

izin verilebilir SGE artış miktarları” da buna göre saptanacaktır.  

YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ DAYANAKLARI: Oslo İlkelerindeki yükümlülükler, değişik 

hukuk dallarına ait ve ulusal-bölgesel-evrensel nitelikli “yerleşik esasların bir karışımı” 

kapsamında saptanmıştır. Bu dallar, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, çevre hukuku ve 

daha az bir ölçüde de haksız fiil hukukudur. Uluslararası gelenek hukukunda yerleşmiş “iyi niyet” 

ve devletlerin, “egemenlik alanlarındaki faaliyetlerin başka devletlere olumsuz etkiler 

yapmasından kaçınmaları” kuralları esas alınmıştır. İnsan hakları hukukunda ise, tüm insan 

haklarının temeli ve tüm insan hakları metinlerinin vazgeçilemez söylemi olan “insan onuru” 

(human dignity) kavramı ana dayanak alınmış ve devletlerin bunu koruma yükümlülüğünden 

hareket edilmiştir. Devletlerin, yaşam hakkı ile özel yaşama saygı, sağlık, mülkiyet, su, gıda ve 

çevre hakları gibi diğer hakları koruma ve gerçekleştirme konusundaki “pozitif” (yapma-yerine 

getirme-sağlama) yükümlülükleri de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşte halen hukuken var olan bu 

yükümlülükler iklim değişikliğinin bu haklar açısından yarattığı tehlikeyi önleme için de geçerlidir.  

İHTİYAT İLKESİNE İLİŞKİN VURGULAMA: Bu ilke, bir çevre sorununun yaratacağı tehlikenin 

varlığı ve boyutları konusunda “teknik bilimlerin verilerinin net olmaması” gerekçesiyle önleme 

ilkesinin uygulanamaması yüzünden ortaya çıkarılmıştır. Anlamı, böyle bir durumun, önlem 

almamanın gerekçesi olarak kullanılamayacağı ve net veriler bulunmasa da sorunlara karşı 

önceden tedbir alınması gerektiğidir. Kısacası burada “sonradan üzülmektense önceden tedbir 

almak” yaklaşımı esastır. İşte Oslo ilkelerinde bu ilke “genel ilke” sayılmış, devletlerin iki 

derecelik artışı önleme yükümlülükleri dahil, alınacak önlemler ve izin verilebilir emisyon artış 

miktarları gibi birçok belirlemenin buna göre yapılması vurgulanmıştır. Ayrıca, bu ilkenin sıkı 

anlamıyla ele alınıp onun uygulanmasında bu anlama uygun saptamalar yapılması da önemlidir. 

Bunlar, iklim değişikliğinin yarattığı tehlikenin veri kabul edilmesi (zararın öngörülebilirliğinin 

yadsınamazlığı), bu tehlikenin ciddiyeti ve boyutu karşısında maliyet unsurunun önlem almamak 

için geçerli bir sav olamayacağı ve dahası, önlem almama halinde iklim değişikliğinin yaratacağı 

olumsuzlukların maliyetinin bunları önlemenin maliyetini aşacağıdır. 

TARTIŞMALAR: Oslo İlkelerinin yarattığı ana tartışma, mahkemeleri “çevre korumada daha 

aktif olmaya yönlendirme” girişimlerinin başlangıcından beri öne sürülen ve “iklim davalarında” 

da geçerli olan “güçler ayrılığının ihlâli” savına3 ilişkindir. Böyle bir savı kabul etmek mevcut 

tehlikenin ve İlkelerin ciddiyetini dikkate almamak demektir. Bir kere bu ilkeler, hazırlayanların 

kişisel-ideal tercihlerini değil, bilimsel ve hukuki gerçekleri ortaya koymuştur. Tehlikenin varlığı 

konusunda evrensel bilim çevrelerinin verileri esas alındığı gibi hukuki dayanaklar için de 

uluslararası ölçekte kabul görmüş, üstelik ulusal düzeylere de yansıtılmış hukuki metinlere 

dayanılmıştır. Ayrıca bu metinlerin yorumunda da ulusal-bölgesel-evrensel mahkeme kararları 

dayanak alınmıştır.  

SONUÇ OLARAK Oslo İlkelerinin ortaya koyduğu gerçek, devletlerin, iklim değişikliğine karşı 

yeterli önlemleri almamakla, yükümlülüklerinin dayanağı olan hukuk kurallarını ihlâl etikleri ve 

bunun yargı organlarınca dikkate alınması gerektiğidir. Bu ilkelerde ulusal hukuka yapılan 

yollamalar, özellikle anayasalardaki bazı hükümlerin bu ihlâli pekiştireceğini göstermektedir. 

Buna örnek olarak Türkiye’deki durum gösterilebilir. Türkiye Oslo İlkelerinde hukuki dayanak 



gösterilen uluslararası esasları kabul etme bir yana, bazı gelişmiş ülkelerin bile aksine, çevre 

konusunu, anayasasında, hem hak hem de ödev şeklinde düzenlemiştir. Üstelik hak 

düzenlemesini, en temel insan hakkı olan yaşam hakkı ile bağlantı kurarak yapmış; ödevin 

kapsamını da geniş tutmuştur. “Kirlenmeyi önleme” ve “çevre sağlığını koruma” ile yetinmeyip 

“çevreyi geliştirmeyi” de kapsama almıştır. Ayrıca Anayasadaki insan hakları sözleşmelerine ait 

hüküm de bu bağlamda özel bir dayanaktır4. Bütün bunlar Türk yargı organlarının Hükümeti 

çevre konusunda yanlış adımlar atmaktan alıkoyma ve gerekenleri yapmaya yöneltme yönünde 

kararlar alabilmesinin hukuki dayanaklarıdır. Kuşkusuz, bu tür bir girişim için, herşeyden önce, 

“hukuk devleti”” anlayışının gereği olani “bağımsız (politik etkilerden uzak) bir Yargı” gereklidir. 
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