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Özgünlük-Ortak Soruna Ortak Çözüm: Uluslararası-bölgesel-ulusal gelişmeler çevre koruma 

alanındaki özgünlüğü açıkça göstermiştir. Bu özgünlük kimi hallerde ve belli ölçüde insan hakları 

konusunu diğer alanlardan farklı ve özel kılan durumla örtüşmekte, bazı durumlarda ise bunun da 

ötesine geçmektedir. Özgünlük, temelde birbirine bağlı iki gerçekten kaynaklanır: Çevre sorunlarının 

evrensel niteliği nedeniyle olumsuz sonuçlardan hiçbir kişi ya da devletin kaçamayacağı ve bu 

sorunlarda, dereceleri farklı olmakla birlikte, herkesin payı olması. Bu gerçekler sorunun çözümü için 

ulusal, bölgesel ve evrensel adımların birlikte atılmasını zorunlu kılmıştır. Bunun somut anlamı, bütün 

devletler ve toplumlar için ortak bir ilgi ve menfaat alanı oluşturan bu konuda herkese yükümlülükler 

getirilmesinin ve herkesin bunlara uymasının kaçınılmazlığıdır. Ortak bir soruna getirilecek ortak 

çözümler yine herkesin menfaatine olacaktır. Çevreyi korumayı amaçlayan çok taraflı sözleşmeler 

(kısaca ÇS) de Birleşmiş Milletler düzeyinde veya bölgesel düzeylerde hazırlanmak suretiyle önemli 

sayıda ülkeyi ortak sorumluluğa kattığından bu özgünlüğü yansıtmaktadır. Uluslararası hukukta erga 

omnes (herkese yönelik) diye adlandırılan böyle durumlarda devletlerin yükümlülükleri de bir ya da 

birkaç devlete değil, uluslararası topluluğa yöneliktir
1
. Bu şekilde erga omnes sayılan bazı konular 

zaman içinde ıus cogens (buyruk kural) haline de gelmiş olup, uluslararası hukukun baskın normu 

olmaları nedeniyle, bunlara aykırı andlaşma hükümleri geçersiz sayılmaktadır. Bu iki kavramın 

örtüştüğü insan haklarının tipik örnekleri kölelik, ırk ayırımcılığı, işkence, korsanlık ve soykırım 

yasağıdır. İşte aynı yönde evrensel bir gelişim çevrenin korunmasında da mevcuttur. Kaldı ki 

yaşanacak bir çevre kalmaması durumunda başta yaşam ve sağlık hakkı olmak üzere insan haklarının 

varlığından bahsedilemeyeceği gerçeği çevreyi korumanın önemini, bu gerçeği yansıtan somut 

durumlarda, insan haklarının önüne geçirmektedir.  

Evrensel Ortak Paydalar: Ortak sorunun ortak çözümü beraberinde ortak paydaları 

getirmiştir. Uluslararası-bölgesel-ulusal gelişmelerin birbirini besleyip birbirinden etkilenmesi 

şeklindeki gelişim sürecinde çevre korumanın ortak paydaları, hukuktaki klasik söylemle,  temel-

genel- esasları ortaya çıkmış ve bunlar çeşitli ÇS’ne de yanıtılmıştır. Bilgi-belge edinme hakkı ile 

önleme, ihtiyat, halkın katılımı, kirleten öder, sürdürülebilirlik, işbirliği-eşgüdüm ilkeleri ile çevresel 

etki değerlendirmesi
2
 evrenselliği netleşmiş esaslardır. Son yıllarda yerleşmeye başlayan “geriye 

gitmeme” (gerilememe) (non-regression) ilkesi ise, evrensel-bölgesel- ulusal düzeylerde atılacak her 

adımın (politika, mevzuat ve uygulamalar) bir öncekinden daha ileri olması gerekliliğini göstermesi 

nedeniyle özel bir önem taşır. Çevre ile aynı ortak özü paylaşması nedeniyle bu ilke insan hakları 

alanında da geçerli olup insan hakları anlayışının özündeki sürekli gelişme de yine bu ilkenin özünü 

yansıtır. Böylece bu iki alanda önceki dönemlerin koruma rejimlerinden geriye gidilemeyecek, onları 

yadsıyan yeni mevzuat yapılamayacaktır
3
. Çevreyi korumada önemli bir güvence oluşturan bu ilke 

Anayasamızdaki (md.56/2) “çevreyi geliştirmek” (ki bu vatandaşların ve devletin ödevi olarak 

belirtilmiştir) ifadesinde de zımnen yer almaktadır. Bu ödev çevreyi koruyucu kanun ve 

andlaşmalardan geriye dönüş niteliğinde mevzuat yapılmasına engel olduğundan mahkemelerin de 

buradaki ileriye yönelik boyutu görebilmeleri gereklidir.  

ÇS’nin ve Temel Esasların Yorumu- Mahkemelerin Önemi: Uluslararası-bölgesel-ulusal 

etkileşim yargı ya da benzeri organların faaliyetlerinde de gözlenmektedir. Bu düzeylerdeki mahkeme 

ya da kuruluşlar, hukuken zorunlu olmadıkları halde, birbirlerinin içtihatlarını esas alarak kararlar 

vermektedirler
4
. Bunun önemi, sözleşmelerin ve çevreyi koruyucu temel esasların yorumunda da 

evrensel ortak paydalara erişilebilmesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesindeki (AİHS) geleneksel hakların kapsamını, özellikle devletin 

yükümlülükleri açısından, netleştirmede çevreyi koruyucu sözleşmelere de dayanmaktadır. Hatta bu 

sözleşmelerin aleyhine başvuru yapılan devlet tarafından imzalanmasını ya da bunlara taraf 

olunmasını aramadığı gibi sözleşmenin yürürlüğe girmiş olmasını da şart görmemiştir. Ayrıca Avrupa 

ülkelerinin çoğu tarafından iç hukuk düzeyinde benimsenmiş kurallarla uluslararası uygulama ve 

standartları dayanak aldığını da açıkça belirtmiştir. “Önemli olan bu kural, standart ya da normların 

ne ölçüde devam etmekte olan bir gelişimi ifade ettiği ve modern toplumlarda ne ölçüde ortak bir 



zemin oluşturduğudur”
5
. AİHM, Danıştay’ın Bergama’daki altın madenine ait iptal kararını Türk 

hükümetinin uygulamamasına ilişkin başvuruda
6
, Türkiye’nin taraf olmadığı Aarhus Sözleşmesini 

esas almış ve Türk hükümetinin, AİHS’nin, kısaca özel yaşama saygı hakkı diye anılan, 8. 

maddesindeki yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle ihlâl kararı vermiştir. Böylece Aarhus 

Sözleşmesi burada referans norm olmanın ötesine uzanmış, dayanak norm işlevi görmüştür.  

T.C. Anayasasında ÇS: ÇS’nin özgünlüğü, öğretide madde 90/5 kapsamında halen süregelen 

genel tartışmalarda ve yargı organları düzeyinde dikkate alınmamaktadır.  Bu maddede “usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmünde” sayıldığından ÇS de usulüne göre 

yürürlüğe girdikleri anda iç hukukun bir parçası olmakta ve tüm devlet organlarını bağlamaktadır. 

İlgili konumdaki kişiler de uygulamada bunlara dayanabilecektir. ÇS’nin çoğu kez çerçeve niteliğinde 

olmaları -genel hükümler içermeleri- nedeniyle bunlardaki yükümlülüklerin uygulama mevzuatının 

çıkarılmasıyla (kanun ya da kanun-altı düzenlemeler) netleştirilmesi gereklidir. Ancak bu mevzuatın 

yokluğu ÇS’ndeki çevreyi koruyucu genel kavram ve ilkelerin doğrudan esas alınamayacağı anlamına 

gelemez. Ayrıca bu tür mevzuat yapılsa bile ilgili ÇS de dikkate alınmalıdır. Bu, hem uygulama 

mevzuatında ÇS’ne aykırı olabilecek durumları önlemek hem de ÇS’de olmakla birlikte uygulama 

mevzuatına alınmayan hükümlerin de uygulanmasını sağlamak için zorunludur. Aynı maddede 

usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş andlaşmalar için “anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamayacağı” hükmünün öğretide yarattığı tartışma, bu maddeye 2004’de 

eklenen temel haklarla ilgili sözleşmelere ait özel hükme (“usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası  andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır”) 

rağmen sürmektedir.  

90. maddedeki Anayasa Mahkemesine başvurulamama ifadesinden andlaşmaların kanunların 

üstünde tutulduğu şeklinde genel bir kural çıkarılamasa da andlaşmalar lehine bir farklılık yaratıldığı 

söylenebilir. Lehe farklılık durumu mahkemelerce somut uyuşmazlığın ve ilgili sözleşmenin özelliğine 

göre belirlenebilir. Bu belirlemede esas alınacak genel veriler, iç hukuk kadar uluslararası hukuk 

alanında da geçerli olan, hukuk ve hukuk devleti kavramıyla özdeşleşmiş ve birbirini tamamlayan bir 

dizi ilkede (hukuki istikrar-hukuki güvenlik-iyi niyet gibi) mevcuttur. ÇS’nin özgünlüğü ise bu tür bir 

lehe farklılığı kabul için özel bir veridir. Açıkçası, ÇS’ne aykırı hükümler içeren kanunların varlığı 

halinde mahkemeler, somut uyuşmazlığın özelliğine göre, kanun ile ÇS hükümlerini karşılaştırarak 

çevre koruma lehine sonuca gidebilmelidir. Esasen, 2004 değişikliğinin gerekçesinde, temel haklara 

ait sözleşmelerin neden özgün kılındığını gösterecek somut bir açıklama olmamakla birlikte, bunun 

nedeninin bu alanın, yukarıda değinilen, özgünlüğü olduğu açıktır. Böyle bir özgünlük çevrenin 

korunmasında fazlasıyla bulunduğundan ve Anayasaya da (56.md.) yansıdığından ÇS’ne de 

mahkemelerce özel bir önem verilmelidir. Yüksek yargı organlarının yaklaşımı şimdilik ÇS’ne sadece 

değinmekle (bunların ad ve/veya konularını belirtmekle) sınırlı kalmaktadır. Oysa ki bu organlar da 

56. maddedeki ödevin muhatabıdır. Aynı maddede, “vatandaşlara verilen ödev”, ilk fıkradaki çevre 

hakkı hükmünün yanısıra, yasamanın ve yürütmenin aksi yöndeki uygulamalarının yargı önüne 

getirilmesinin de temel dayanağıdır. Bu konudaki dava ehliyeti çok geniş olup yargı organlarının 

vatandaşların bu tür girişimlerini önleyici kararları da anayasaya aykırıdır.  
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