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EKOLOJİK KRİZE KARŞI YEŞİL ANAYASA 
Dr. Serkan Köybaşı  

Küresel ekolojik bir krizin içindeyiz. Dünyanın eko-sistemi çöküyor. Bilim insanlarının 
çalışmaları ve çevremizde gördüğümüz değişimler, bunun artık inkâr edilemez bir hal aldığını 
ortaya koymaktadır.1 Bilimsel ve hukuksal uluslararası mekanizmaların yetkinliğinin yeterli 
seviyede olmaması, bu krize karşı ulusal çapta da önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
önlemlerin hukuksal açıdan en kesin ve etkin sonuçlar sağlayanı, kuşkusuz anayasal seviyede-
kiler olacaktır. Ulusal anlamda en üstün norm olan anayasanın “yeşillenmesi”, içinde bulun-
duğumuz ekolojik krizin çözümünde şu an elimizde bulunan en etkili araçtır.   

Feodal ekonomik sisteme dayalı Orta Çağ’ın 
aristokratik egemenlik anlayışından, bireyin 
hak ve özgürlüklere sahip olduğu ulus-devlet 
anlayışına geçiş, ekonomideki dönüşümle 
mümkün olmuştur. Ortaya çıkan burjuva 
sınıfının temelindeki mülkiyet hakkı teorisine 
göre, bir kişinin doğadaki herhangi bir şeye 
emeğini katarak onu değiştirmesi, aralarında 
bir mülkiyet bağı kurulmasını ve ortaya çıkan 
bu ürünün onun malı olmasını sağlamıştır. 
Aradaki bu bağ bir doğal hak olduğu için kral 
dahi buna saygı duymak zorundadır ve onu 
ihlal edemez.  

Anayasalar2 ve uluslararası anlaşmalarla3 
korunan bu bağ, içinde bulunduğumuz ekolo-
jik krizin de kökenidir. Zira mülkiyet hakkı in-
sanlara doğayı bir hammadde olarak görme, 
onu kullanma ve sömürme ve hatta onu yok 
etme hakkı tanımıştır. Günümüzde anayasa-
lar ve hukuk sistemleri doğaya, yalnızca bize 
ne “verdiği” veya “sunduğuna” bağlı olarak bir 
değer biçmektedir.4 Doğal dengeyi gözetme-

yen ve günümüz ekolojik krizinin asıl sorum-
lusu kabul edilebilecek bu bakış açısına karşı, 
doğada tüm doğal varlıkların birbirine bağlı bir 
ağ oluşturduğu gerçeğine dayalı anayasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu tür bir düzen-
leme, örneğin, Bolivya Anayasası’nın giriş 
kısmında bulunmaktadır. Doğanın çeşitliliğiyle 
o doğada/ülkede yaşayan ve aslında onun bir 
parçası olan insanın da kültürel çeşitliliği 
arasında bir bağ kurulan giriş kısmında do-
ğanın ve insanın mukadderatı ortak-
laştırılmaktadır.5 

Ekolojik krizin çözümü, bu bakış açısının terk 
edilmesiyle mümkündür. Bunun için insan 
dışındaki doğal varlıkların da anayasal hak 
öznesi olarak kabul edildiği yeni bir hukuk 
anlayışına geçilmelidir. İnsan-merkezci yak-
laşım terk edilmeli ve anayasalar yalnızca 
insanın değil, insanı hayatta tutan eko-
sistemin tüm unsurlarının çıkarlarını gözeten 
belgelere dönüştürülmelidir. Nitekim, iklim 
krizinin etkilerinin her gün daha fazla hissedil-
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diği bugün artık bu dönüşüm başlamıştır. Ör-
neğin 2008 yılında kabul edilen Ekvador Ana-
yasası’nda doğanın hakları anayasal güvence 
altına alınmıştır. Söz konusu Anayasa’nın 
Giriş kısmında, bizi yaşatan Doğa Ana’nın 
(Pacha Mama) bir parçası olduğumuz vurgu-
lanmış, 71 ila 74. maddeler arasında da “Do-
ğanın hakları” sayılmak suretiyle doğa anaya-
sal bir hak öznesi olarak kabul edilmiştir. Bu 
maddelerde, genel olarak, Doğa Ana’nın var 
olma, kendini yeniden üretebilme ve yapısal, 
işlevsel ve evrimsel süreçlerine bütüncül bir 
saygı hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Do-
ğanın haklarının korunması için tüm bireyle-
rin, toplulukların ve halkların kamu otoriteleri-
ne başvuru hakkı tanınmış ve devlete de eko-
sistemin tüm unsurlarının korunmasını sağ-
lamak amacıyla gerçek ve tüzel kişileri ve top-
lulukları teşvik etme sorumluluğu yüklenmiştir. 
Ayrıca, zarar gören doğanın eski haline geti-
rilmesi devletin ve doğal ve tüzel kişilerin bir 
ödevidir. Buna ek olarak Ekvador Anaya-
sası’na göre devletin, türlerin yok olmaması, 
eko-sistemin çökmemesi ve doğal döngülerin 
devam etmesi konusunda önleyici ve 
sınırlayıcı önlemler alma görevi bulunmak-
tadır. 

Bazı yazarlarca “dördüncü anayasalcılık dal-
gası” olarak tanımlanan6 dönüşüm doğrultu-
sunda 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası’nda yapılabilecek değişiklikler şu şe-
kilde sıralanabilir: 

1) Çevre hakkının geliştirilmesi 

Çevre hakkı, 1982 Anayasası’nın 56. madde-
sinde “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korun-
ması” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu mad-

denin ilk fıkrasına göre “Herkes, sağlıklı ve 
dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir.” 
Yazıldığı zamana göre ileri ve yorum yönte-
miyle geliştirilebilecek bir düzenleme ol-
masına karşın bu düzenleme Anayasa Mah-
kemesi tarafından etkin şekilde kullanılmamış 
ve çevresel haklar çoğunlukla uygulamaya 
geçememiştir. Oysa ilgili maddenin ikinci 
fıkrasında “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Dev-
letin ve vatandaşların ödevi” olarak belirlen-
miş, bir başka deyişle Devlete ve vatandaşla-
ra çevre konusunda bir sorumluluk yüklenmiş-
tir. Ancak bugüne kadar bu sorumluluk yerine 
getirilmediği gibi getirilmesinin önüne de çeşit-
li engeller konulmuştur.  

Bu engellerin başında, Anayasa’nın 56. mad-
desinin hayata geçmesini sağlayacak araç-
ların tanınmamış olması gelmektedir. Dikkatli 
bakıldığında ilgili düzenlemede çevreye üç tür 
yaklaşım olduğu görülmektedir: koruma, ön-
leme ve geliştirme. Ancak bunların gerçekleş-
tirilebilmesi için gereken araçlar Anayasa’da 
mevcut değildir. Uluslararası çevre hukuku-
nun önemli belgelerinden biri olarak kabul 
edilen Aarhus Sözleşmesi’ne7 göre bu araçlar 
a) bilgilenme, b) karar alım süreçlerine 
katılma, c) karar alma, d) toplantı ve gösteri 
yapma ve e) yargı yollarına başvurudur. Tam 
adı Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Ka-
musal Katılım ve Adalete Erişim Hakkında 
Konvansiyon olan söz konusu Sözleşme, 
1998 yılında kabul edilmiş ve 2001 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Ancak Türkiye halen bu 
metni imzalamamıştır. Söz konusu araçların 
Anayasa’da da tanınmamış olması nedeniyle 
çevresel konularda halkın karar süreçlerine 
katılımı ülkemizde son derece sınırlı şekilde 
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kalmakta ve yargı yollarına başvuru konusun-
da da sıkıntılar yaşanmaktadır. Hem insan 
hem de çevre sağlığının korunması amacıyla 
Aarhus sözleşmesi en kısa sürede imzalanıp 
yürürlüğe sokulmalı ve Anayasa’da da çevre-
sel konularda halkın, sivil toplum kuruluş-
larının, baroların ve meslek kuruluşlarının da-
va ehliyeti tanınmalıdır. Örneğin Bolivya Ana-
yasası’nın 34. maddesine göre doğaya bir 
saldırı olduğunda çevresel hakların korun-
ması amacıyla herkes, kendi adına veya bir 
topluluk namına dava açma hakkına sahiptir.  

2) Temiz hava, su ve gıdaya erişim hakkı 

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, yaşam 
hakkından ayrı düşünülemez. Zira insanı ya-
şatan çevresindeki doğadır. Doğa sağlıklı de-
ğilse insan da sağlıklı olamaz. Kirlenen su ve 
hava hem insanı hem de tükettiği gıdayı ze-
hirlemekte ve kanser gibi hastalıklara neden 
olmaktadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, sa-
nayileşmenin yoğun olduğu Kocaeli, 
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya’da bir 
araştırma yaptırmış ve kirlenmeyle kanser 
arasındaki bağ bilimsel olarak ortaya konmuş-
tur.8 Bu nedenle, Anayasa’da temiz hava, te-
miz su ve temiz gıdaya erişim bir hak olarak 
düzenlenmeli ve ihlali halinde açılacak dava-
larda ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak 
başvurularda bu hak dayanak oluşturmalıdır.   

Bunun da ötesinde, yaşam hakkıyla doğrudan 
bağlantısı nedeniyle temiz hava, su ve 
gıdanın hak olarak tanınması devlete, bunları 
vatandaşları için ücretsiz şekilde sağlama 
görevi yükleyecektir. Devletin temel görev ve 
işlevinin, vatandaşlarına sağlıklı, barış içinde 
ve huzurlu bir hayat sunmak olduğu düşünül-

düğünde bu, şimdiye kadar geç bile kalınmış 
bir düzenlemedir. Şimdiye kadar çok sayıda 
ülke anayasasında hava, su ve toprağın ko-
runması devlete ödev olarak yüklenmiştir.9 

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası’nda da suyun özelleştirilmesinin önlen-
mesi, temiz suya erişimin bir insan hakkı olu-
şu, tarım toprağının korunması, yerli tohumun 
soyunun tükenmesinin ve genetiğinin değişti-
rilmesinin engellenmesi ve atmosferi kirleten 
kömürlü termik santrallerin yasaklanması gibi 
önlemlerin alınması düşünülebilir.  

3) Biyolojik çeşitliliğin korunması  

Genel olarak, belirli bir yerdeki tüm bitki, hay-
van ve mikroorganizma türleri biyolojik çeşitli-
lik olarak tanımlanmaktadır.10 Ekolojik denge, 
bu çeşitliliğin devamıyla mümkündür. Doğa-
daki her canlı birbirine bağlı ve muhtaçtır. O 
yerdeki bazı türlerin yok olması ve biyolojik 
çeşitliliğin azalması oradaki diğer bütün 
canlıları er ya da geç etkilemektedir. Evrimsel 
süreçte elbette bazı türlerin yok olması do-
ğaldır. Ancak bilim insanları, bugün yaşanan 
biyolojik çeşitlilik kaybının doğal olana göre 
100 ila 1000 kat daha fazla olduğunu hesap-
lamaktadır.11 Dünya üzerindeki memeliler, 
kuşlar, balıklar, amfibiler ve sürüngenlerin 
toplam sayısı sadece 1970 ile 2016 yılları 
arasında yüzde 68 oranında azalmıştır.12 İn-
sanın doğal dengeyi gözetmeyen ve sanayi 
devriminden bu yana artarak hızlanan kirletici 
faaliyetleri Dünya’yı altıncı büyük yok oluşa 
sürüklemektedir.13 Elbette bu yok oluştan in-
san da etkilenecektir. Gaia Teorisi’nin14 ya-
ratıcısı ünlü bilim insanı James Lovelock, do-
ğal dengeyi gözeten bir düzenin acilen kuru-
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lamaması halinde 2100 yılına kadar insanlığın 
yüzde 80’inin hayatını kaybedeceğini hesap-
lamakta15 ve tüm uluslara, medeniyetin ola-
bildiğince ayakta kalabilmesi için kaynaklarını 
en iyi şekilde kullanma çağrısında bulunmak-
tadır.16 

Bu çağrıya uygun şekilde, Anayasa’ya biyolo-
jik çeşitliliğin korunacağına dair bir düzenleme 
eklenmeli17 ve türlerin yok olmasının önlen-
mesi için devlete ve vatandaşlara sorumluluk-
lar yüklenmelidir. İnsanın üstünlüğü görüşüne 
dayalı insan-merkezci anlayıştan uzak-
laşılmalı ve doğal varlıklar, insanın amaç-
larına hizmet ettikleri ölçüde değil, sırf var 
oldukları ve doğal dengenin bir unsurunu teş-
kil ettikleri için hukuken değerli kabul edilip, 
korunmalıdır.  

4) Yeşil Yeni Düzen 

Dünya’yı altıncı yok oluşa sürükleyen temel 
unsur, insanın doğayı bir hammadde olarak 
görmesidir. Burjuva mülkiyet anlayışında kök-
lerini bulan bu yaklaşım, yüzyıllar boyunca 
doğal varlıkları sonsuz birer kaynak olarak 
algılamış ve sömürmüştür. Ancak bugün gel-
diğimiz noktada bunun doğru olmadığı ve 
“doğal kaynakların” da bir sonunun olduğu 
anlaşılmıştır. Mevcut kapitalist ekonomik dü-
zen hem ekonomik hem de ekolojik olarak 
sürdürülebilir değildir. Bu nedenle Dünya’mız 
şu anda üç krizi birlikte yaşamaktadır: eko-
nomik ve ekolojik krizlerle bunlara bağlı olarak 
ortaya çıkan toplumsal kriz.  

Tüm bu krizlere çözüm olarak tasarlanan Ye-
şil Yeni Düzen, yatırımlarla ekonomiyi yeni-
den canlandırarak istihdam yaratmayı ve çe-
şitli düzenlemelerle de düşük karbon ekono-

misi oluşturmayı amaçlayan bir politika pake-
tidir18 ve son yıllarda önemli şeklide destek 
bulmaktadır. Örneğin Avrupa Birliği, bir Avru-
pa Yeşil Düzeni kurmak için harekete geç-
miş19, ABD Başkanı Joe Biden da kampan-
yasında Yeşil Yeni Düzen’e vurgu yapmış ve 
2050’ye kadar ABD’nin yüzde 100 temiz ener-
jiye geçeceğini ve karbon-sıfır bir ülke ola-
cağını vaat etmiştir.20 04.04.2021 tarihi itiba-
riyle Surinam ve Bhutan net-sıfır karbon he-
define ulaşmıştır. İsveç 2045’te; Birleşik 
Krallık, Fransa, Danimarka, Yeni Zelanda ve 
Macaristan ise 2050’de sıfır karbon salan ülke 
olmak için yasal düzenlemeler hayata geçir-
miştir.21 

G20 ülkeleri arasında Paris İklim Anlaş-
ması’nı onaylamamış tek ülke olan Türki-
ye’nin iklim karnesi “kritik şekilde yeter-
siz”dir.22 Hem Dünya hem de Türkiye’deki 
üçlü krizi ortadan kaldırmak için yeşil yeni 
ekonomik ve toplumsal düzenin anayasal se-
viyede kabulü doğru bir adım olacaktır.23 Bu 
çerçevede Paris Anlaşması derhal onaylan-
malı, sürdürülemez ekonomik faaliyetler ya-
saklanmalı, özellikle enerji ve ulaşım alan-
larında karbon salımının 2050 yılı itibariyle 
sıfırlanması anayasal bir hedef olarak belir-
lenmeli ve çevre dostu teknolojilerin destek-
lenmesi devlete bir görev olarak yüklenmeli-
dir. Aynı şekilde madencilik, enerji ve ulaşım 
konularındaki yatırımlara merkezî değil, yerel 
birimlerin karar vermesi, yerel yönetimlerin bu 
konularda yetkilendirilmesi ve güçlendirilmesi, 
dev projelerin terk edilerek çözüm odaklı kü-
çük ölçekli projelerin desteklenmesi, mevcut 
tüketim odaklı ekonomik modelin ihtiyaca da-
yalı sosyal ve dayanışmacı bir modele dönüş-
türülmesi için adımlar atılmalıdır.  
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5) Küresel çevresel anayasalcılıkla uyum 

Şimdiye kadar anayasalar devlet 
yapılanmasına ilişkin kuralları ve insan hak ve 
özgürlüklerini düzenleyen metinler olarak 
algılanmıştır. Ancak etkilerini her gün daha 
fazla hissettiğimiz ekolojik kriz artık bu üstün 
hukuksal metinlere yeni anlamlar yüklememizi 
gerektirmektedir. Bugün artık anayasalar hem 
temiz hava, su ve gıdaya erişim gibi yerel so-
runların hem de biyolojik çeşitliliğin korunması 
ve iklim değişikliğine uyum gösterilmesi gibi 
insan hakları kadar çevresel korunmayı da 
ilgilendiren küresel sorunların çözümlenmesi 
amacıyla kullanılabilir24 ve kullanılmalıdır. 
İçinde bulunduğumuz ekolojik, ekonomik ve 
toplumsal krizlerin aşılması için anayasa kav-
ramı yeniden düşünülmek zorundadır. Anaya-
salar yalnızca insanla insan arasındaki bir 
toplumsal sözleşme olmaktan çıkmalı, sadece 
insanın hak ve özgürlüklerinin değil, doğanın 
ve eko-sistemin de korunması, kirlenmesinin 
önlenmesi ve geliştirilmesi için devlet ve birey 
faaliyetlerini düzenleyen belgelere dönüşme-
lidir. Bunun için de insanların yanında hay-
vanların ve diğer doğal varlıkların haklarının 
olduğu kabul edilmeli ve bunlar anayasal gü-
vence altına alınmalıdır.  

Küresel çapta yükselişte olan bu yeni an-
layışın başat örneği, yukarıda da değinilen 
Ekvador Anayasası’dır.25 Bir diğer örnek ola-
rak 2011 tarihli Bolivya Anayasası gösterilebi-
lir. Ülkenin ilk yerli başkanı Evo Morales’in 
göreve gelmesinin ardından kabul edilen ve 
“insan ve devletten önce çevrenin olduğu ve 
önce onun güvencelenmesi gerektiği” yönün-
deki yaklaşımın etkilerini taşıyan26 bu Anaya-

sa’nın giriş bölümü “çevre” konusuyla başla-
maktadır. 

Sonuç 

Bugün artık ormanların, sahillerin, nehirlerin, 
atmosferin ve diğer doğal unsurların ortak 
miras olarak korunması bir sorumluluktur. 
Toplumsal ve ekonomik adalet, ekolojik sür-
dürülebilirlik, barış, demokrasi ve kültürel öz-
gürlükler için mücadele eden hareketlerin her 
biri farklı; ama anlamlı katkılarda bulunmak-
tadır.27 Bu bağlamda, eko-sistemin korun-
masında her devlete önemli görevler düşmek-
tedir. Ekvador Anayasası, içinde bulunduğu-
muz krizlere karşı yükselen yeni anayasa an-
layışının deniz feneri vazifesini görmektedir. 
Nitekim, açılan bu yoldan ilerleyen Bolivya’da 
da 2009 tarihli Anayasa’yla doğayla uyumlu 
bir yaşam anayasal bir unsur haline gelmiştir. 
Fransa’da ise Anayasa’ya eklenen Çevre 
Şartı28 2004 yılından bu yana yürürlüktedir ve 
çevresel haklar konusunda anayasal bir da-
yanak oluşturmaktadır. Bazı Latin Amerika 
ülkelerinde ve Hindistan’da insan olmayan 
hayvanların da anayasal hak öznesi olduğu-
nun kabul edildiği yüksek mahkeme kararları 
görülmeye başlanmıştır.29 

1950’lerden bugüne kadar yaşanagelen hızlı 
ve kontrolsüz sanayileşmeyle birlikte Türki-
ye’nin de havası, suyu ve toprağı kirlenmiş, 
ekonomik çıkarlar ve büyüme uğruna doğası 
önemli ölçüde zarar görmüştür. Ülkemizdeki 
biyolojik çeşitlilik gün geçtikçe azalmakta, do-
ğal denge bozulmakta ve iklim değişmektedir. 
Bundan insan sağlığı da doğrudan etkilen-
mekte, kanser gibi öldürücü hastalıklar her 
gün daha sık rastlanır olmaktadır. Elbette 
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bunlar bir günde çözülecek sorunlar değildir. 
Ancak bir noktada bu gidişatı tersine çevir-
mek ve eko-sistemi ayakta tutmak için çeşitli 
önlemler almaya başlamak da gerekmektedir. 
İşte o noktanın, hukuk sisteminin tepesindeki 
Anayasa olması, bu çözümlerin daha doğru-
dan ve hızlı şekilde hayata geçmesini sağla-
yacak ve geleceğe dair sağlıklı bir ülkede ve 
dünyada yaşama umudumuzu artıracaktır.  

Buna karşın, ülkemizde her daim bir anayasa 
tartışması olsa da çevresel sorunlar bu 
tartışmalarda yeterince yer bulamamaktadır. 

Ne iktidar ne de muhalefet iklim değişikliği, 
çevresel kirlenme ve tükenen doğal kaynak-
larla toplumsal eşitsizlik ve kamu sağlığı so-
runları arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. 
Oysa iklim krizi ve çevresel kirlenmeden en 
çok düşük gelirli toplumsal kesimler, kadınlar, 
engelliler ve yerli halklar etkilenmektedir.30 
Dolayısıyla, sosyal ve ekonomik krize çözüm-
ler arayan tüm partilerin anayasa politika-
larında ekolojik krizi önleyecek arayışlara da 
girmesi artık bir zorunluluktur. 

 

 

NOTLAR 

1. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2014’de yayınlanan Beşinci Değerlendirme Raporu’nda “iklim üzerindeki 
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(erişim tarihi: 23.03.2021) 
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https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-09/LPR20_Full_report.pdf (erişim tarihi: 23.03.2021) 
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tarihi: 04.04.2021) 
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40, Issue 4, Fall 2015. 
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Dr. Serkan Köybaşı anayasa hukukçusu ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir.  

 

 


