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Öz 

Birleşmiş Milletler Örgütü (BMÖ), çevre üzerine evrensel düzeyde konferanslar düzenlemekte, bünyesinde 
çevrenin korunmasıyla ilgili çeşitli hukuki metinler kabul edilmektedir. Örgüt ayrıca çevreyle ilgili bir organ da 
kurmuştur: Birleşmiş Milletler Çevre Programı. Kısacası, Birleşmiş Milletler Şartı çevreye doğrudan bir atıfta 
bulunmamakla birlikte, BMÖ, özellikle 1970’lerden bu yana, çevre alanında oldukça aktiftir. Donald Fitzpatrick’in 
ve Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın işaret ettiği gibi, BMÖ kurulurken, çevre sorunlarının 
günümüzdeki boyutta olmaması, Birleşmiş Milletler Şartı’nda çevrenin korunmasına açık bir atfın olmamasını 
açıklamaktadır. Bununla birlikte Şart’ta atıfta bulunulan amaçlarla çevre arasında önemli bağlar söz konusudur. 
Mevcut çalışmanın amacı, BMÖ’nün Şart’ta açıkça belirtilen amaçları ile çevre arasında çok yakın ilişkilerin 
olduğunu göstermektir. Bu çerçevede, öncelikle gelişme- çevre, ardından insan hakları – çevre ve son olarak da 
barış ve güvenliğin korunması- çevre ilişkileri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Örgütü, Birleşmiş Milletler Şartı, BM’nin amaçları, çevre 

 

The Relationships between the Purposes Defined in the Charter of the United Nations and the 
Environment 

Abstract 

The United Nations (UN) has been organizing global conferences related to environment and within the 
Organization, numerous legal documents concerning environmental protection have been adopted. The 
Organization has also established a body on the environment: the United Nations Environment Program. In brief, 
the United Nations is very active in the field of the environment particularly since the 1970s, even though the 
Charter does not directly refer to the environment. As indicated by Donald Fitzpatrick and the former UN General 
Secretary Kofi Annan, when the UN was founded, environmental problems were not considered as crucial as 
today, fact which explains the absence of a direct reference to environmental protection in the United Nations 
Charter. But there are important linkages between the purposes refered in the Charter and the environment. The 
present study aims to show that there is a close relationship between the purposes of the UN stated explicitly in 
the UN Charter and the environment. With this perspective, this study will examine first the relations between 
development-environment, then human rights-environment and finally maintenance of peace and security-
environment. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Bu çalışma, yazarın 2016’da savunduğu « L’Organisation des Nations Unies et la protection de l’environnement » 
(“Birleşmiş Milletler Örgütü ve Çevrenin Korunması”) başlıklı doktora tezinden türetilmiştir. 
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Giriş  

1972’de Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk çevre konferansından (BM İnsan Çevresi 
Konferansı ya da kısaca Stockholm Konferansı)2 bu yana, Birleşmiş Milletler Örgütü (BMÖ) ile çevrenin 
korunması arasında oldukça “sıkı ilişkiler” kurulmuştur (Doumbé-Billé, 2009 : 61)3.  

“San Francisco Şartı” olarak da bilinen, 26 Haziran 1945 tarihli Birlemiş Milletler Şartı ile kurulan BMÖ, 
Uluslararası Adalet Divanı’nın da (UAD) (CIJ, 1949 :179 ; 1982:347, § 45) belirttiği üzere kendine özgü bazı 
özelliklere sahip olmakla birlikte, klasik bir uluslararası örgüttür (Bindschedler, 1963:312).  

Mevcut çalışmanın başlığında yer alan çevre kavramına gelince, söz konusu kavram sadece oldukça yeni bir kaygı 
odağı (Kiss ve Déjeant-Pons, 1998 : 794) değil, aynı zamanda yakın döneme ait “neolojizm” örneğidir (Prieur, 
2011 : 1 ; Kiss ve Beurier, 2010 : 11 ve d. ; Petit, 2010 : 4). 1961 tarihli Larousse sözlüğünde yer almayan bu 
sözcük, sözlüğe ancak 1972’de girebilmiştir (Kiss ve Déjeant-Pons, 1998: 794). Kelimenin birçok dilde ortaya 
çıkışı da çevreye yönelik kaygılarla ilişkilidir (Kiss ve Beurier, 2010:11). 

Çevre kavramını, bazı yazarlar “bukalemun”a (Prieur, 2011 : 1; Morand-Deviller, 2010 : 8) benzetirken, bazı 
yazarlar da herşeyi içine alabilen bir kavram olarak değerlendirmektedir (Adon, 2009: 12 ; George, 1976: 4-5). 
Çevrenin dar bir tanımı hava, toprak, su, fauna ve flora gibi unsurlara ve bunların karşılıklı bağımlılığına işaret 
ederken, geniş bir tanımı peyzaj ve farklı temellere dayanan “ekolojik değerler”i, kültürel miras kapsamında 
değerlendirilen varlıkları da içermektedir (CDI, 1995:4). Sözlükler kelimeyle ilgili farklı yorumlara yer 
vermektedir : Bazıları biyolojik, fiziki ya da kimyasal koşullara atıfta bulunmakta (Parent, 1990 :187), diğerleri 
daha geniş bir yaklaşımla sosyal, estetik ve diğer koşulları tanıma dahil etmektedir (Association française de 
normalisation, 1994 : 93). Hukukçuların yaptığı tanımlar da çeşitlilik göstermektedir (Dupuy, 1985 : 503 ; Kiss ve 
Beurier, 2010:17 ; Prieur, 2011 : 1 ; Van Lang, 2011 : 21 ; Petit, 2010 : 4 ; Morand-Deviller, 2010 : 8). Kısacası 
kavrama yönelik tanımlama çabaları oldukça geniş bir yelpaze sunmaktadır. 

Sözleşmeler gibi hukuki metinlerde yer alan çevreye ilişkin tanımlara gelince, bu bağlamda, Avrupa Konseyi 
tarafindan 21 Haziran 1993’te kabul edilen ve Lugano Sözleşmesi olarak da bilinen Çevreye Karşı Tehlikeli 
Faaliyetler Neticesinde Meydana Gelen Zararlardan Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi’ne atıfta bulunmak 
gerekmektedir. Sözleşme’nin 2. maddesine göre, “‘çevre’, hava, su, toprak, fauna ve flora gibi abiyotik ve biyotik 
doğal kaynakları ve bu unsurlar arasındaki etkileşimi; kültürel mirası oluşturan varlıklar ve peyzajın karakteristik 
yönlerini içermektedir”. Lugano Sözleşmesi’nin dışında, Uluslararası Hukuk Enstitüsü (Institut de droit 
international, 1997 : art.1er) gibi bazı dernekler ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
gibi uluslararası örgütler de çevre kavramını tanımlamaya çalışmıştır (Kiss ve Beurier, 2010:17).  

Mevcut çalışmanın konusu bağlamında Birleşmiş Milletler Örgütünce kabul edilen bir çevre tanımının olup 
olmadığı sorulabilir. Soruyla ilgili olarak iki husus vurgulanmalıdır: İlki, çevre konusundaki metinlerde ve içtihatta 
yer alan tanıma ilişkindir. BM çevre metinlerinden kavrama ilişkin tek bir tanıma erişmek oldukça zor 
görünmektedir. BM bünyesinde kabul edilen çevre üzerine ilk uluslararası bildirge olan BM Çevre Konferansı 
Bildirgesi (Stockholm Bildirgesi, 1972) ya da daha sonra kabul edilen Dünya Doğa Şartı (1982), BM Çevre ve 
Kalkınma Bildirgesi (Rio Bildirgesi, 1992) gibi metinler çevreyi tanımlamaktan ziyade, konuya ilişkin bazı 
ipuçları vermekle yetinirken, BM çevre sözleşmeleri ise çevreyi kendi uygulama alanlarıyla sınırlı olacak şekilde 
ele almakta (Dupuy ve Viñuales, 2015 :46-47) ve genel olarak kavramı doğrudan tanımlamamaktadırlar (CDI, 
1995: 5).  

İçtihada gelince, Nükleer Silah Tehdidi ya da Kullanımının Hukuka Uygunluğu hakkındaki danışma görüşünde 
UAD, “çevre[nin] bir soyutlama” olmadığını vurguladıktan sonra, bütün insanların (ve gelecek kuşakların da), 
“yaşam alanı” olduğunu belirtmiş, “yaşam kalitesinin” ve sağlığın çevreyle olan ilişkisine dikkat çekmiştir (CIJ, 
1996c: § 29). Bu kararla birlikte, artık BM'nin başlıca yargı organının kabul ettiği bir çevre tanımının olduğu 
söylenebilir. Ancak, anlaşma taslakları, anlaşmanın uygulama alanına ilişkin bir çevre kavrayışını yansıtmaya 
devam etmiş ve BM Genel Kurulu’na (BMGK) bağlı Uluslararası Hukuk Komisyonu da 2006’da kabul ettiği 
Tehlikeli Faaliyetlerden Kaynaklanan Sınıraşan Zarar Durumunda Kayıpların Dağılımına İlişkin Taslak 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Stockholm Konferansı’nın önemine dair bkz. Kiss ve Sicault, 1972 :626 ; Doumbé-Billé, 2009 : 62 ; Nguyen vd., 
2009 :1447. Stockholm Konferansı öncesi, Stockholm Konferansı kadar önemli ve etkili olmayan, çok daha dar 
kapsamlı ve düzensiz sayılabilcek gelişmeler, organizasyonlar olmuştur. Bkz. Birnie ve Boyle, 2002: 37; Nanda, 
1999: 288; George, 1976 : p.13. 
3 Mevcut çalışmadaki alıntıların çevirisi aksi belirtilmedikçe tarafımızca yapılmıştır. 
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İlkeler’de aslında Lugano Sözleşmesi'nin yaptığı tanımı neredeyse birebir alarak aynı yaklaşımı sürdürmüştür 
(CDI, 2006 :138, § 19). 

Birleşmiş Milletler Örgütünce kabul edilen bir çevre tanımının olup olmadığna ilişkin vurgulanması gereken bir 
diğer husus ise, BMÖ’nün çevreye yaklaşımı ile ilişkilidir. Örgüt bünyesinde kabul edilen metinlere bakıldığında, 
çevreye yönelik temelde iki tür yaklaşım olduğu gözlenmektedir: Bu yaklaşımlardan biri, merkezinde insanın yer 
aldığı ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği düşüncesine dayanan faydacı, antroposentrik 
yaklaşımdır (Boisson de Chazournes, 2003 : 271 ; Handl, 2013 : 4 ). Söz konusu yaklaşım, “Birleşmiş Milletler 
İnsan Çevresi Konferansı” düzenlenmesi kararının alındığı, BMGK'nin 3 Aralık 1968 tarihli 2398(XXIII) sayılı 
kararından itibaren kendini göstermiş, Stockholm (2. ilke) (ONU, 1972) ve Rio (1. ilke) (ONU, 1992) Bildirgeleri 
(Handl, 2013:4) ve ilk eylem programıyla birlikte BM Çevre Programı da (çalışmanın devamında Program’ın 
İngilizce kısaltması olan ve yaygın olarak kullanılan UNEP tercih edilecektir) (PNUE, 1973) genel hatlarıyla aynı 
yaklaşımı benimsemiştir. Bu çerçevede, çevrenin korunmasının gerekli görülmesinin sebebi, BMGK’nin 
3326(XXIX) sayılı kararındaki ifadesiyle, “çevrenin iki çehresinin, doğal ve yapay, insanın esenliği ve temel 
haklarından istifade edebilmesi için yaşamsal öneme sahip” olmasıdır (A/RES/3326(XXIX)). UAD'nin yukarıda 
atıfta bulunduğumuz danışma görüşü de bu yaklaşımı yansıtmaktadır.  

Bir diğer yaklaşım ise, insanı kendi çevresinin bir parçası olarak gören ve çevredeki unsurların insan için faydalı 
olup olmadığına bakmaksızın korunması gerektiğini savunan ekosentrik yaklaşımdır (Kiss ve Beurier, 2010 : 12-
13 ; Boisson de Chazournes, 2003 : 271 ; Handl, 2013). Dünya Doğa Şartı (1982) ve BM Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi’nin (1992) başlangıç metinlerinde yansımasını bulduğumuz bu yaklaşım, BM çevre metinlerinde 
nadiren görülmektedir (Shibata, 2011 : 31 ; Boisson de Chazournes, 2003 : 271).  

Yukarıda değinilen iki yaklaşımın dışında, 21 Aralık 2009 tarihli 64/196 sayılı BMGK kararından itibaren, daha 
önce 30 Ekim 1980 tarihli 35/7 sayılı BMGK kararında ve ardından Dünya Doğa Şartı’nda kendine yer bulan 
“doğayla uyum” içinde yaşama çağrısının yeniden ortaya çıkışına tanıklık etmekteyiz4. Bu çağrı, BMGK'nin 
oldukça yakın tarihli bir kararında da görülmektedir: Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Programı başlığını taşıyan karar bir yandan “mevcut ve gelecek kuşakların ihtiyaçları”ndan bahsederken, diğer 
yandan ise “vahşi flora ve faunanın ve diğer canlı türlerinin korunduğu ve insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı 
bir dünya” özlemini dile getirmektedir (A/RES/70/1). Bir diğer ifade ile, bu kararın bütün canlı varlıkların 
korunmasını öngören ekosentrizm ile mevcut ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz önüne alan 
“antroposentrizmin yumuşatılmış bir biçimi[nin]” sentezini dillendirdiği ve (her ne kadar BMÖ’nün çevre algısının 
odağı insan çevresi olsa da), iki yaklaşımın bir arada varlığını sürdürmekte olduğu ve bir başka yaklaşımın BM 
metinlerinde kendini gösterdiği söylenebilir (Kiss ve Beurier, 2010 : 12,18).  

Yukarıda değinilen BMÖ’nün çevreye yönelik yaklaşımı ile çevrenin hâlâ üzerinde uzlaşma sağlanmış bir 
tanımının olmadığı (CDI, 2006 :138, §19), BMÖ ve çevre üzerine yapılan okumalarda göz önünde 
bulundurulmalıdır. Çünkü böyle bir tanımın olmaması, konuyla ilgili bazı önemli noktalara da işaret etmektedir: 
İlk olarak söz konusu alan, yani çevre, birçok faktörle etkileşim içinde ve sürekli değişim halinde (Zoller, 1995 : 
125; Podaire vd., 2007 : 250; Mahiou, 2010 : 87), “mutlak [...] değil [...] göreceli” olan ve sadece “fizikokimyasal 
ve biyolojik yasalarla” değil aynı zamanda “sosyolojik ve kültürel yasalarla yönetilen karmaşık sistemler[in]” 
olduğu bir alandır (Bidou, 2010 : 1). Bununla ilişkili olan bir diğer önemli nokta ise, çevresel sorunların küresel 
düzlemde ortak kavranışının, halkların tarihi ve kültürü, bunlardan kaynaklanan davranışları, halklar arasındaki 
olası farklılıklar ve de güvenlikle ilgili spesifik talepler gibi çeşitli nedenlerden dolayı oldukça çetrefilli olmasıdır 

(Podaire vd., 2007 : 251). 

BMÖ, 1970’lerden bu yana, çevre üzerine konferanslar düzenlemekte ve bünyesinde çevrenin korunmasına dair 
hukuki metinler kabul edilmektedir. Örgüt ayrıca, 15 Aralık 1972 tarihli 2997(XXVII) sayılı BMGK kararı ile 
UNEP’i kurmuştur. Bir diğer ifade ile BMÖ, klasik yöntemler -yani kurumsal yapılar ve hukuki metinler- 
aracılığıyla çevrenin korunmasını inşa etmektedir. Ancak, BM Şartı, BMÖ’ye çevrenin korunmasına ilişkin açık 
bir yetki tanımamakta, amaçların sıralandığı 1. madde de bu konuya yer vermemektedir (Doumbé-Billé, 2009:61). 
BM bünyesinde hazırlanan, 1971 tarihli Çevre. Birleşmiş Milletler Yeni Bir Görevle Karşı Karşıya başlığıyla 
dikkat çeken dökümanda da konuyla ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır (ONU, 1971a). BMÖ 
kurulurken, çevre sorunlarının günümüzdeki boyutta olmaması, Örgüt’ün bu konuda açık bir yetkiyle 
donatılmamış olmasını açıklamaktadır (Fitzpatrick, 1996: 3; ONU, 2000: § 65, 254). Bu bağlamda, BM Şartı’nda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Yukarıda belirtilen karardan (A/RES/64/196) sonra da BMGK konuyla ilgili kararlar kabul etmiştir. Şu iki örneği 
vermekle yetinelim: A/RES/65/164; A/RES/70/208.   
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açıkça belirtilen amaçlar ile çevre arasındaki ilişki, BMÖ’nün Şart’ın doğrudan atıfta bulunmadığı çevrenin 
korunması alanında faaliyet gösterebilmesinin hukuki dayanağı konusunda büyük önem taşımaktadır. 

BMÖ gibi devletlerarası uluslararası örgütler, Uluslararası Kamu Hukuku Sözlüğü’nde “bir uluslararası örgüte 
veya onun bir organına verilen bir sorunu araştırma, karar alma, bir işlemi ya da bir faaliyeti yerine getirmeye 
yönelik hukuki güç” olarak tanımlanan yetkiyi, bir hukuk normu ile kendilerine tanınması durumunda 
kullanabilmektedirler (Salmon, 2001: 216). Bununla birlikte, BMÖ, Şart’ın 1. maddesinde belirtilen genel 
kapsamlı yetkilere sahiptir (CIJ, 1996a: § 26). Zımnî yetki teorisi, yani örgütün kurucu metninde açıkça yer 
almamakla birlikte, işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan yetkileri kullanabileceğine ilişkin teori (CIJ, 
1949:182; CIJ, 1996a: 75; Salmon, 2001:216), BMÖ’nün çevre alanındaki yetkisi konusunda açıklayıcı olabilir. 

BMÖ, uzmanlık ilkesine tabi olan bir uluslararası örgüttür (CIJ, 1996a: § 25). Uzmanlık ilkesi, bir uluslararası 
örgütün kurucu metninde belirtilen amaç ve işlevler (ya da doğrudan belirtilmemiş olmakla birlikte söz konusu 
amaç ve işlevlerle ilgili olan amaç ve işlevler) ve de pratikte gelişen amaç ve işlevlerdir (CIJ, 1949:180; Salmon, 
2001: 1047). Divan’ın bu tespiti, BMÖ’nün çevre alanındaki yetkilerinin hukuki dayanağının da ana hatlarını 
çizmektedir. Burada, bazı yazarlarca “küresel anayasa”5 olduğu düşünülen Şart’ın teleolojik ve evrimsel bir 
yaklaşımla yorumlanması önem kazanmaktadır (Boisson de Chazournes, 2005 : 248 ; Doumbé-Billé, 2009 : 64). 
Örgüt’ün etkili ve etkin olabilmesi için gerekli olan yorum (Herdegen, 2013: 7; Kolb, 2006:187), BM Şartı ile 
çevre arasındaki ilişkilerin gösterilebilmesi için de gereklidir. Şart yorumlanırken, Şart’ın hem konusunun hem de 
amacının göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Simon, 1981:392). Ayrıca, Şart’da açıkça yer alan ifadelerin 
ötesinde, yeni, değişen koşulların dikkate alınması durumunda (CIJ, 1950a :17), çevrenin transversal karakteri, 
BM Şartı ile çevre arasında çok sayıda bağın kurulabilmesine izin vermektedir (Doumbé-Billé, 2015:113 ve d.). 
Böylesi bir yorumlamada Şart’ın evrimsel niteliği büyük önem taşımaktadır (Simon, 1981:384).  

Mevcut çalışmanın amacı, BMÖ’nün Şart’ta açıkça belirtilen amaçları ile çevre arasında oldukça yakın ilişkilerin 
olduğunu ve dolayısıyla açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen Örgüt’ün zaman içerisinde çevre alanında yetki 
sahibi olduğunu göstermektir. Bunun için, çevre ile öncelikle gelişme (yer yer kalkınma olarak da okunabilir), 
ardından insan hakları ve son olarak da barış ve güvenliğin korunması arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. Söz 
konusu ilişkileri gösterebilmek için, Şart’ın konumuzla ilgili maddelerinden hareketle, literatürün konuya ilişkin 
değerlendirmeleri ve UAD’nin ilgili içtihadı ele alınarak, esas olarak BMÖ dökümanları ve metinleri üzerinden 
bir okuma yapılacaktır. Böylece, BMÖ’nün açıkça yetkili olduğu alanlar ile çevre arasındaki bağların, Örgüt 
tarafından ne zaman tespit edildiği, nasıl ele alındığı, kısacası BMÖ metinlerine nasıl yansıdığı gösterilebilecektir. 

Gelişme -Çevre İlişkisi 

Yukarıda değinildiği gibi, Şart’ın 1. maddesinde belirtilen amaçların genel kapsamlı olması nedeniyle BMÖ, 
ekonomik, sosyal ve insanî alandaki sorumlulukları bağlamında çevreye yönelik faaliyetler yürütmektedir 
(Fitzpatrick, 1996:3). Bu noktada, 1. madde ile 55. maddenin birlikte okunması önemlidir, çünkü her ne kadar 55. 
madde yetkilendirme ile ilgili olmasa da, BMÖ’nün ekonomik ve sosyal alandaki faaliyetlerinin temelini ve esin 
noktasını oluşturmakta (Pellet, 2005: 1452-1453; Wolfrum, 2002: 915) ve aslında iki temel eksen, -gelişme ve 
insan hakları-, üzerine kurulan (De Frouville, 2005 : 377) 1. maddenin 3. paragrafını pekiştirmeyi amaçlamaktadır 
(Wolfrum, 2002: 900). Söz konusu pargrafa göre, Örgüt’ün amaçlarından biri “[e]konomik, sosyal, fikrî ve insanî 
mahiyetteki milletlerarası davaları gözeterek ve ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına 
ve ana hürriyetlerine karşı saygıyı geliştirerek ve teşvik ederek, milletlerarası işbirliğini gerçekleştirmek[tir]”6. 
İşbirliği bütün uluslararası örgütler gibi BMÖ için de kuruluşunda ve devamında temel bir unsurdur (Virally, 
1972:26; Bedjaoui, 2005: 318; De Frouville, 2005 : 358). Ancak alıntılanan paragrafta, amaç ve araç arasındaki 
ilişkinin yer değiştirmesi söz konusudur (De Frouville, 2005 : 358). Aslında amaç, “işbirliği yoluyla” problemlerin 
çözümü olmasına karşın, paragrafın yazımı, amaç ve araç konusunda yanıltıcı olabilmektedir (Bedjaoui, 
2005 :318 ; CIJ, 1962a : 168).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Konuyla ilgili olarak bkz. Chemain ve Pellet (dir.), 2006; Von Schorlemer, 2011 : 474. 
UAD de “anayasa” terimini kullanmıştır. CIJ, 2004 : 152, § 34. Ayrıca bkz. Kolb, 2006: 190-200; Ress, 2002:15. 
UAD’nin Şart’a ilişkin değerlendirmesi için bkz. CIJ, 1996a:75, § 19 ve CIJ, 1962a:157. 
6 Mevcut çalışmada BM Şartı’nın Resmi Gazete’de yer alan Türkçe çevirisi esas alınmış ve Şart’tan yapılan 
alıntılarda Resmi Gazete’deki çeviri kullanılmıştır. Bkz. T.C. Resmi Gazete, 24 Ağustos 1945, Say: 6092 
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf 
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Yukarıda belirtilenler göz önünde bulundurularak, öncelikle gelişme ve çevre ilişkisinin BMÖ tarafından tespiti, 
ardından gelişme-çevre bağlamında önem taşıyan gelişmekte olan ülkeleri ikna çabaları ve sürdürülebilir kalkınma 
ele alınacaktır.    

Gelişme ve Çevre İlişkisinin Göreli Olarak Erken Tespiti  

55. maddenin a paragrafına göre, BM “[h]ayat seviyelerinin yükselmesini, tam çalıştırmayı ve ekonomik ve sosyal 
alanda ilerleme ve gelişme şartlarını […] kolaylaştıracaktır”. Zamanla Örgüt’ün faaliyetlerinde oldukça önemli bir 
faktör haline gelecek olan gelişmenin (bkz. Pellet, 2005:1453) çevre üzerindeki ve de çevrenin gelişme üzerindeki 
etkisine yönelik tespitler, göreli olarak erken sayılabilecek bir dönemde BMÖ metinlerine girmiştir.  

Gelişme-çevre ilişkisi bağlamında, BMÖ metinlerinin değindiği temel eksenlerden biri kalkınma modelinin  çevre 
üzerindeki etkisidir. BMÖ, gelişme-çevre ilişkisine 3 Aralık 1968 tarihli 2398(XXIII) sayılı BMGK kararından 
itibaren dikkat çekmiştir. Söz konusu kararın giriş metni, bir yandan bilim ve teknikteki modern evrimin içerdiği 
“ciddi tehlikeler”e, diğer yandan ise söz konusu evrimin sunduğu insan çevresinin şekillenmesinde ve 
değiştirilmesinde rol oynayabilecek olanaklara işaret etmiştir. Bu yaklaşım, Stockholm Bildirgesi’nin giriş metni 
ve 18. ilkesinde yansımasını bulacaktır. Dolayısıyla, gelişme-çevre ilişkisine BMGK’nin insan çevresi üzerine ilk 
kararının alındığı 1968 yılından itibaren değinilmiş ve Örgüt bünyesinde kabul edilen ilk evrensel çevre bildirgesi 
olan Stockholm Bildirgesi’nin sadece giriş metninde değil, ilkeleri arasında da yer verilmiştir.  

BM Eski Genel Sekreteri U Thant, 1969 tarihli raporunda (UN, 1969:5, § 4); bu rapordan daha önce ise, BM 
uzmanlık kuruluşları arasında yer alan UNESCO ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) birlikte hazırladığı 1968 
tarihli rapor (ss. 41 ve d.) ve yine 1968’de BMÖ ile uzmanlık kuruluşlarından FAO ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
de katılımıyla, UNESCO tarafından düzenlenen Biyosfer Konferansı (UNESCO, 1968:Annexe) gelişmenin 
(kalkınmanın) çevre üzerindeki bazı olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir. Gelişme kavramına temelde ekonomik 
olarak yaklaşılması, çevre üzerinde yıkıcı etkilere neden olmuş ve üretim mantığıyla hareket eden sanayi toplumu 
“insan-doğa dengesinin altüst oluşunu” hızlandırmıştır (Van Lang, 2011:1). Bu bağlamda, Biyosfer Konferansı, 
insanın, çevre ve sağlık üzerinde uzun vadede neden olduğu sonuçlara aldırmaksızın kısa vadedeki çıkarlarının 
peşinden koşmasının çevrenin birçok açıdan tahrip olmasına neden olduğunun altını çizmiştir (UNESCO, 
1968:Annexe; UNESCO ve FAO, 1968:16). Bu tespit, BMGK’nin 1983 tarihli bir kararıyla kurulan Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu’nun “Brundtland” Raporu olarak da adlandırılan Ortak Geleceğimiz başlıklı raporunda 
da kendine yer bulacaktır (CMED, 1987:31).  

BM Çevre Konferansı Genel Sekreteri’nin çağrısıyla bir araya gelen uzmanların hazırladığı ve kalkınmanın çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan Founex Raporu olarak da bilinen Kalkınma ve Çevre başlıklı rapor, 
kalkınmanın gelişmiş ülkelerdeki çevre sorunlarının kaynağını oluşturduğuna ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
kalkınma sürecinde çevre problemlerinin engellenmesi gerektiğine işaret etmiştir (ONU, 1971b: 10,15; 
A/RES/2849 (XXVI)). Founex Raporu’ndan önce 2398(XXIII) sayılı BMGK kararının giriş metni de gelişmekte 
olan ülkelerde bazı çevre sorunlarının önlenme olasılığını dile getirmiştir. 

Yukarıda değinilen tespitler, gelişmiş ülkelerdeki çevre sorunları ile sanayileşme ve teknik ilerleme arasındaki 
bağlantıya dikkat çeken Stockholm Bildirgesi’nin 4. ilkesine yansıyacaktır. İlerleyen yıllarda da kalkınma modeli 
ile çevre arasındaki ilişki vurgulanmaya devam etmiş ve sonuçta “sürdürülebilir kalkınma” kavramı, yani 
“Brundtland” Raporu’nun tanımı ile “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye 
atmadan, günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren” kalkınma  BMÖ’nün terminolojisine girmiştir (CMED, 1987: § 
27). 

BMÖ, gelişmenin çevre üzerindeki etkisine azgelişmişlik bağlamında da değinmiştir. Founex Raporu, gelişmekte 
olan ülkelerdeki çevre sorunlarının büyük bölümünün yeterli düzeyde gelişme olmamasından 
kaynaklanabileceğinin altını çizmiş ve “aşırı yoksulluğu” çevreye yönelik “tehditlerin en önemli yönü” olarak 
nitelendirmiştir (ONU, 1971b: 10-11, 15-16; Tolba ve Rummel-Bulska, 1998:2). Bu doğrultuda, 1971 tarihli 
BMGK kararı (A/RES/2849(XXVI)) azgelişmişlikten kaynaklanan çevre sorunlarının “gelişmekte olan ülkeler 
için ciddi tehdit oluştur[duğunu]” belirtecek, ancak “uluslararası işbirliğinin temel ve birincil amacı” olarak 
“ekonomik ve sosyal gelişmenin öncelikli” olduğunu da vurgulayacaktır. Burada ekonomik gelişmeye yapılan 
vurgu, 1960’lı ve 1970’li yıllarda kalkınmanın artan öneminin ışığında okunmalıdır. Tam da bu yıllarda Şart’ın 
55. maddesi, yukarıda da değinildiği gibi, BMÖ’nün kalkınma konusundaki faaliyetlerinde önemli rol 
oynayacaktır (Pellet, 2005:1453). 

Azgelişmişlik ile çevre sorunları arasındaki bağlantıya Stockholm Bildirgesi (giriş metni; 8, 11, 13. ilkeler) gibi 
çeşitli çevre metinlerinde de yer verilecektir (Kiss, 1991: 263-282; A/RES/2997(XXVII)). Söz konusu metinlerin 
dışında, BMÖ tarafından 1976 ve 1978’de düzenlenen insan yerleşimleri, su kaynaklarının yönetimi, çölleşme gibi 



 

Social Sciences Research Journal (SSRJ), 2020, Volume 9, Issue 1, Page 142-171 
        157 

!
konular üzerine düzenlenen konferansların amacı da yoksullukla çevrenin bozulması arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak olacaktır (Kiss, 2005:87). Bununla birlikte, “sürdürülebilir bir çevre ve yoksulluğun azaltılması arasındaki 
bağ”, ancak Rio Konferansı’nda kabul edilen “Gündem 21” (1992), özellikle de Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi (Johannesburg Zirvesi, 2002) ile “açıkça” kurulacaktır (ONU, 2003: § 61). 

Gelişmenin çevre üzerindeki etkisinin tespitine paralel olarak, çevrenin gelişme üzerindeki etkisine de BMÖ 
metinlerinde yer verilmiştir. 2398(XXIII) sayılı BMGK kararına temel oluşturan ve oybirliği ile kabul edilen 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1346(XLV) sayılı kararı ve ardından 2398(XXIII) sayılı karar “ekonomik ve 
sosyal gelişme” ile “insan çevresi” arasındaki ilişkiye işaret etmiştir. Bir parantez açarak, Şart’ın giriş metni ve 
55. maddesi göz önünde bulundurulduğunda, gelişmenin hem ekonomik hem de sosyal boyutunun vurgulandığı 
görüldüğünü (Pellet, 2005: 1452 ve d.) ve BMÖ’nün ana organlarından olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 
(1346(XLV)) ve BMGK’nin (2398(XXIII)) insan çevresinin sorunları üzerine ilk kararları da sosyal gelişme için 
çevrenin önemine işaret ettiğini belirtelim. Belirtilen kararların dışında, Stockholm Bildirgesi’nin giriş metni, 
özellikle gelişme konusunda çevrenin korunması ve iyileştirilmesine dikkat çekmektedir. 

Çevrenin gelişme üzerindeki etkisi bağlamında, çevrenin korunmasının ekonomik boyutundan dolayı, BMÖ’nün 
gelişmekte olan ülkeleri ikna çabalarından söz etmek yerinde olacaktır.  

Gelişmekte Olan Ülkeleri İkna Çabalarından Sürdürülebilir Kalkınmanın Kabulüne  

Stockholm Konferansı’nın düzenlenmesi ve Konferans’a mümkün olan en çok sayıda devletin katılımının 
sağlanması BMÖ için kolay olmayacaktır. Her ne kadar BM Şartı devlet gruplarına atıfta bulunmasa da, 
1960’lardan itibaren çeşitli devlet grupları (Afrika ve Asya; Latin Amerika; Doğu Avrupa; Batı Avrupa ve diğer) 
arasında yerleşmekte olan politik dengeyi göz önünde bulundurmak zorunda kalan BMÖ  (Virally, 1972: 280,283), 
çevre konusunda da, dönemin Doğu-Batı ayrımının yanı sıra, Kuzey-Güney ayrımını da dikkate almak durumunda 
kalacaktır. 

Founex Raporu, çevre sorunlarının gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek olan uluslararası ekonomik ilişkiler 
üzerindeki olası iki sonucuna değinmektedir: Bir yandan bu sorunlar gelişmiş ülkelerin yardımları konusunda ciddi 
“rakipler” olarak kendini gösterebilirken, diğer yandan gelişmiş ülkelerin çevreyi korumak için alacağı önlemler, 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini “derin ve karmaşık” bir şekilde etkileyebilir (ONU, 1971b: 12-13). Bu 
bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin kaygılarına Stockholm Bildirgesi de dahil olmak üzere birçok çevre metninde 
yer verilecek, ayrıca çevre ve gelişme arasındaki ilişkiler henüz 1960’lı ve 1970’li yıllarda uzlaştırma girişimlerine 
neden olacak (UNESCO, 1968; A/PV.1732 :§115 ; A/PV.1733 :§93; Stockholm Bildirgesi ; A/RES/2849(XXVI)) 
ve sonrasında sürdürülebilir kalkınma kavramının Birleşmiş Milletler Örgütünce benimsenmesini beraberinde 
getirecektir.  

Gelişmekte olan ülkelerin ikna edilmesi: göreli bir başarı 

Çevrenin BMÖ tarafından korunmasından söz etmek, bir yönüyle aslında Örgüt’ün çevre diplomasisinden söz 
etmektir7. Birçok açıdan farklı sistemlere sahip devletlerin sorunlar konusunda karşılıklı bir anlayışa 
erişebilmelerine ve sorunlarını barışçıl yollarla çözmelerine imkân sağlayan diplomasi, uluslararası toplumda etkili 
bir işbirliği için vazgeçilmez bir araç olarak görülmektedir (CIJ, 1979 :§39). Politik bir uluslararası örgüt olarak 
diplomasiye başvuran BMÖ, çok taraflı diplomasinin kurumsallaştığı ve geliştiği bir yerdir. (Virally, 1972 : 200 ; 
Nguyen vd., 2009 : 689). Dökümanların türü, toplantıların boyutu gibi birçok açıdan oldukça karmaşık olan ve bu 
yönüyle geleneksel diplomasiden farklılık gösteren çevre diplomasisinde BMÖ’nün yer alması, aslında söz konusu 
diplomasi için gerekli olan araçların sağlanmasını da beraberinde getirmekte, BMÖ de bu araç sayesinde 
uluslararası işbirliğini harekete geçirmeyi amaçlamaktadır (Bankobeza ve Mrema, 2012: 1, 4). “Tek bir Yerküre’yi 
paylaşan aynı insanlığa ait olma duygusu” ile Örgüt’ün “uzlaşmak zorunda olduğu devletlerin egemenliği” bir 
arada olduğu için bu alanda diyalog kendini dayatmaktadır (Lochak, 2010 : 239). Bir diğer ifade ile, BMÖ, 
Profesör Kolb’ün (2006:135) “olağanüstü paradoks” olarak nitelediği durumun temelinde yer alan devletlerin 
egemenliğinin hakim olduğu bir hukuk sistemi içinde hareket etmektedir. Ancak devletlerin egemenliğine aynı 
zamanda karşılıklı bağımlılık eşlik etmektedir (Nguyen, 2009:815). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Çevre diplomasisi ifadesinin farklı anlamlarda kullanılabileceğini ve ayrıca günümüzde UNEP’in çalışma 
eksenlerinden birinin çevre diplomasisi olduğunu belirtmek gerekiyor. 
https://www.iisd.org/ecp/diplomacy/default_fr.aspx.  
http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/EnvironmentalCooperationforPeacebuilding/Environme
ntalDiplomacy/tabid/54581/Default.aspx 
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Çok taraflı çevre diplomasisi bir yandan ideolojik veya çıkarlarının farklılıklarına rağmen  bütün devletlerin bu 
diplomasiye dahil edilerek sorunlara kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirirken; diğer yandan da 
“uzlaştırılacak çıkarların ve güç oyunlarınının kombinasyonunun sayısı”nı arttırmaktadır (Virally, 1972:166, 163). 
İşte devletlerin çevre alanındaki işbirliğine dahil olmaları için, diplomasinin ikna aracı olarak kullanılmasının 
önemi buradadır. Gelişmekte olan ülkeleri Stockholm Konferansı’na katılmaya ikna etmek için BMÖ’nün çaba 
harcaması gerekecek ve bu bağlamda diplomasiye de başvuracaktır.  

Her ne kadar, Nijerya ve Pakistan gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri, çevre sorununun bütün ülkeleri 
ilgilendirdiğini kabul etse de (A/PV.1732;§ 61, 70), yazarları arasında uzun bir dönem UNEP’in İcra 
Direktörlüğü’nü yapan Mostafa Tolba’nın da bulunduğu çalışmanın aktardığı üzere, birçok gelişmekte olan ülke, 
çevre sorunlarının küresel düzeyde kamu çıkarı olarak ele alınıp incelenmesine ilişkin endişelerini dile getirmiş ve 
hatta bir bölümü bu sorunun ortaya atılmasını yoksul ülkelerin sanayileşmesini engellemeye yönelik “zengin 
ülkelerin bir taktiği” olarak değerlendirmiştir (Tolba ve Rummel-Bulska, 1998: 1-2; Kiss ve Sicault, 1972: 604). 
Bu endişeler, bir taraftan yardım fonlarının sanayileşmiş ülkeler tarafından çevrenin korunmasına yönelik 
projelerde kullanılacağı, diğer taraftan ise ithal edilen makinalar ve teknolojinin ek harcamalara neden olacağı ve 
çevreyle ilgili yeni küresel düzenlemelerin gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarına olası olumsuz etkileri üzerine 
odaklanmıştır (Tolba ve Rummel-Bulska, 1998: 2; ONU, 1971b:32-33). Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler, çevrenin 
korunmasının temelde asıl kirletenler olan sanayileşmiş ülkelerin görevi olduğuna dikkat çekmiştir (Kiss, 2005: 
87). 

Gelişmekte olan ülkelerin kaygıları tümüyle temelsiz değildir, çünkü bu ülkeler için çevre gibi dünya ölçeğindeki 
sorunlarla ilgili görüşlerini açıklama fırsatı buldukları “tek araç” olan BMÖ, aynı zamanda büyük güçler için de 
niyetlerini, amaçlarını, taleplerini “bütün bir uluslararası topluma onaylatma” olanağı buldukları bir aracı temsil 
etmektedir (Virally, 1972:170). 

BMÖ’nün uzlaştırma çabaları, BMGK’nin 1972’den önce kabul ettiği kararlarda yansımasını bulacaktır. Daha 
geniş bir ifade ile, BMÖ bir taraftan sanayileşmiş ülkelerin temel kirletenler olduğunu dikkate alacak, diğer taraftan 
ise gelişmekte olan ülkelerin bilgi ve deneyim seferberliğinden ve sanayileşmiş ülkelerdeki çevre sorunlarının 
kendi ülkelerinde önlenmesinden elde edebilecekleri avantajlara dikkat çekecek, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin 
çıkarlarının veya ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayacaktır (A/RES/2849(XXVI) ; 
A/RES/2398(XXIII) ; A/PV.1732 :§29, 122 ; A/PV.1733 : §140 ; A/RES/2581 (XXIV) ; A/RES/2657(XXV); 
A/RES/2850(XXVI)).  

BMGK kararlarının dışında, BMÖ’nün 1972’de UNEP’in ilk İcra Direktörü olarak seçilecek olan Maurice Strong 
aracılığıyla yürüttüğü diplomasi, gelişmekte olan ülkelerin ikna edilmesinde önemli rol oynamıştır. Strong, sadece 
birçok gelişmekte olan ülkeyi ziyaret etmemiş, aynı zamanda 1971’de Founex’te hem sanayileşmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerden uzmanların katıldığı ve gelişmekte olan ülkelerin aktif olarak Stockholm Konferansı’na 
katılımında belirleyici olacak bir toplantı düzenlemiştir (http://www.mauricestrong.net/index.php/founex-
conference?showall=&limitstart=). Düzenlenen bu toplantı sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin endişelerine yer 
veren Founex Raporu kabul edilmiştir. Bir parantez açarak belirtelim ki, gelişmekte olan ülkeler Stockholm 
Konferansı’nda da kaygılarını dile getirecektir: Afrikalı bir devlet temsilcisi “Bizim kirliliğimiz sefalet” derken, 
bir başka temsilci ise oldukça çarpıcı olan “Let me die polluted” ifadesini kullanacaktır (aktaran Kiss ve Sicault, 
1972: 604). Gelişmekte olan ülkelerin konuyla ilgili çekinceleri Konferans sonrasında da devam edecektir (Kiss, 
2005 :87). 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Kabulü 

Ortak Geleceğimiz başlıklı raporu hazırlayacak olan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, BMGK’nin 
ifadesiyle, “çevre ve kalkınma arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerine dair yeni perspektifler aç[mıştır]” 
(A/RES/42/187). Komisyon, “sürdürülebilir kalkınma” kavramının Birleşmiş Milletlerce benimsenmesinde büyük 
rol oynamıştır. Çevre, bu kavramın kabulü ile, sadece sanayileşmiş ülkelerin değil aynı zamanda gelişmekte olan 
yoksul ülkelerin de önemli bir kaygı odağı haline gelmiştir (Prieur, 2011:1). 

Stockholm Konferansı’ndan sonra, BMÖ’nün çevre alanındaki faaliyetleri yoğunlaşmış, özellikle çeşitli ekolojik 
felaketlerin ardından, 1980’lerde çevre konusu Örgüt’ün politik ve hukuki gündeminde öncelikli konulardan birini 
oluşturmuştur (Nanda, 1999:291). Profesör Mahiou’ya (2010:86) göre, iki bloklu dünyanın ortadan kalktığı, 
Kuzey-Güney ayrışmasının hafiflediği ve sonuçta BMÖ’nün kendini “gündemini aktif bir şekilde meşgul edecek 
nitelikte büyük bir neden”den yoksun bulduğu bir ortamda, çevrenin korunması Örgüt’e “seferberlik için yeni bir 
sebep” olarak görünmüştür. Profesör Mahiou’nun tarif ettiği koşullar aslında daha çok yeni bir kavramın, çevrenin 
de eklendiği sürdürülebilir kalkınma kavramının, doğuşuna tekabül etmektedir. Çeşitli koşullar altında, bu yeni 
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kavramdan yola çıkarak, BMÖ organlarının ve üye devletlerin pratiğinin hem yorum hem de adaptasyon içerdiği 
söylenebilir (Ress, 2002:17). 

1992’de düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’yla birlikte sürdürülebilir kalkınma kavramı resmen kabul 
ve ilan edilmiştir. Bununla birlikte, daha önce gelişme-çevre ilişkilerine değindiğini belirttiğimiz 2398(XXIII) 
sayılı kararın kabulü sırasında, yani henüz 1968’de, BMGK’de yapılan konuşmaların kayıtları, aslında gelişme-
çevre arasında ilişki kurulmasının ötesine geçildiğini göstermektedir. Söz konusu kayıtlar incelendiğinde, Norveç 
temsilcisinin “‘kalkınma’ teriminin gerçek anlamı üzerinde düşün[ülmesi]” gerektiğini ifade ettiği 
(A/PV.1733 :§93), Yugoslavya temsilcisinin ise “uyumlu kalkınma”’ ifadesini kullandığı görülecektir 
(A/PV.1732:§ 115 ). 20 Aralık 1971 tarihli 2859(XXVI) sayılı BMGK kararı ise çok açık bir şekilde çevrenin 
korunması ile kalkınma ihtiyaçları arasında bir “denge”den söz edecektir. Stockholm Bildirgesi de giriş metninde, 
çevrenin korunması ile ekonomik ve sosyal gelişme amacı arasında işbirliğinin ve bu amaçların 
uyumlulaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekecektir. Kısacası, BMÖ bünyesinde, çevre ve kalkınma arasında, 
yukarıda değinilen ifadelerle, “uyum”, “denge” arayışlarının, “Brundtland” Raporu ve de Rio Konferansı’ndan 
çok daha önce başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Rio Bildirgesi’nin kalkınma hakkına ilişkin 3. ilkesi şimdiki ve gelecek kuşakların çevreyle ilgili ihtiyaçlarına 
atıfta bulunurken, 4. ilkesi de sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için çevrenin korunmasının 
kalkınma sürecinden ayrı olarak değil, sürecin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu 
bağlamda, sürdürülebilir kalkınmanın iki hedefi var gibi görünmektedir (Doumbé-Billé, 1998: 249): İlki çevrenin 
ekonomik kullanımı için “küresel ortaklık” olarak adlandırılan uluslararası düzeyde yeni ilişkiler kurulmasına izin 
verecek yeni bir kavram arayışı; ikincisi ise uzun vadede çevreyle ilgili sorunların ele alınmasında değişime yol 
açabilecek sosyo-ekonomik davranışların dönüşümü yönündeki talep (Doumbé-Billé, 1998: 249). Ancak, 
sürdürülebilir kalkınma hem belirsizlik içermekte, hem de çevre ve kalkınma arasında kurduğu ilişki nedeniyle 
“sorunlu” görünmektedir (Doumbé-Billé, 1998: 249). Kavramın özellikle ekonomik büyüme anlamında 
kullanılması konusunda ciddi soru işaretleri dile getirilmiş ve “uluslararası çevre hukukunun özerkliği[nin], hatta 
varlığı[nın]” sorgulandığına dikkat çekilmiştir (Pallemaerts, 1992: 106 ve d. ; 1993 :18-19 ; 1995 :185). Bu açıdan 
bakıldığında, BMÖ bünyesinde çevrenin korunmasının sürdürülebilir kalkınma kapsamında ele alınması önemli 
bir dönüşüme işaret etmektedir.  

Rio Konferası’ndan on yıl sonra yani 2002’de kabul edilecek olan Johannesburg Bildirgesi beşinci paragrafında, 
sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik gelişme, sosyal gelişme ve çevrenin korunması olmak üzere üç bileşenden 
oluştuğunu belirttikten sonra, bu bileşenler arasındaki karşılıklı bağımlılığa işaret edecektir (ONU, 2002). 2012’de 
düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (Rio+20) kabul edilen İstediğimiz Gelecek başlıklı sonuç 
metni ise, “sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının dengeli entegrasyonunu teşvik 
etme[nin]” gerektiğini vurgulayacaktır (ONU, 2012). Dolayısıyla, UAD’nin (CIJ, 1997: §140) “ekonomik gelişme 
ile çevrenin korunmasını uzlaştırma” olarak nitelendirdiği sürdürülebilir kalkınma hâlâ BMÖ’nün gündemindedir. 
Kavrama ilişkin eleştiriler de devam etmektedir. Bazı yazarlar, ekolojik sürdürülebilirlikle ekonomik kalkınma 
arasında çelişkiler olduğunu ve ikisinin aynı anda gerçekleştirilemeyeceğini dile getirmektedirler (Jeong, 2001: 
10-11; Pigrau vd., 2013: 59). BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesinde özel raportörlük de yapacak olan 
Marc Pallemaerts de, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik eleştiri yönelten isimlerden biridir. Yazar, yukarıda da 
belirttiğimiz eleştirilerine ek olarak, sürdürülebilir kalkınmaya atfedilen “denge[nin]” aslında çevrenin korunması 
karşısında sürdürülebilir kalkınmaya öncelik verdiğini, Rio Bildirgesi’nin ekonomik büyümeye ve liberal 
ekonomik düzene “yeni bir ekolojik meşruiyet” sağladığını belirtmektedir (Pallemaerts, 1992: 106 ; 1995 : 184-
185). Oldukça önemli olan bu eleştirilerin, BMÖ’nün çevre alanındaki yetkisine ilişkin olmadığını not etmek 
gerekir. 

Hakim Koroma’nın hatırlattığı üzere, barışın korunması dışında da amaçları bulunan BMÖ, 55. maddenin b 
paragrafında öngörülen “ekonomik, sosyal, sağlık ve bunlara bağlı diğer alanlardaki uluslararası sorunlara 
çözümü” teşvik etmekle de yükümlüdür (CIJ, 1996b:194). Söz konusu sorunlara çözüm arayışı, bu sorunları 
etkileyen çevre sorunlarına çözüm arayışından geçmektedir. Bir başka ifade ile, çevre sorunlarının 55. maddede 
belirtilen “bağlı alanlar”dan biri olduğu ve Şart’ın 1. ve 55. maddelerinin ışığında çevrenin korunmasının 
ekonomik ve sosyal sorunların çözümünün teşvikinde çok önemli hale geldiği vurgulanmalıdır (Birnie vd., 2009 : 
58). Sonuç olarak, Örgüt’ün faaliyet alanlarının genişlemesine olanak tanıyan, (ancak yetkilerine yönelik hukuki 
kısıtlamalara izin vermeyen) (CIJ, 1954 :59), zımni yetki teorisine başvurarak, Şart’ta açıkça belirtilen yetkilerden 
BMÖ’nün çevre alanında yetki sahibi olduğu sonucu çıkarılabilir (Birnie ve Boyle, 2002:58; Sand, 1999: 2). 
UAD’ye göre söz konusu yetkiler “ortak çıkarlara” ilişkindir (CIJ, 1996a:77, §25). Bu noktada, “ortak çıkar” 
kavramının çevrenin korunması alanında merkezî bir rolü olduğunu, çevrenin korunmasının “insanlığın ortak 
çıkarı” olarak nitelendirildiğini ve bu nitelendirmeye yol açan algının çevrenin korunmasının evrenselleşmesindeki 
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önemli unsurlardan biri olduğunu belirtelim (Boisson de Chazournes, 2009: 29-30). Ancak “insanlığın ortak 
çıkarı” ifadesinin faydacı yaklaşımı yansıttığını da not düşelim (Boisson de Chazournes, 2003:271).   

Özetleyecek olursak, çevre ve gelişme arasındaki ilişkiler ve buradan hareketle çevre ile ekonomik ve sosyal 
sorunlar arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, Şart’ın BMÖ’ye çevre alanında yetki tanıdığı söylenebilir.  

İnsan Hakları - Çevre İlişkisi  

1968’den itibaren, taslak metninin hazırlanmasında Türkiye’nin de yer aldığı (A/L.553) 2398(XXIII) sayılı 
kararıyla birlikte BMGK, insan çevresindeki tahribatın “insanın temel haklarından yararlanma olanakları” 
üzerindeki “yansımaları”na yönelik endişesini dile getirmiştir. Böylece 2398(XXIII) sayılı karar, BM Şartı’nda 
açıkça belirtilen bir amaç olan insan hakları ile çevrenin korunması arasında ilişki kurmuştur.  

2398(XXIII) sayılı karardan dört yıl sonra, yani 1972’de kabul edilen Stockholm Bildirgesi ise 1. ilkesi ile “kalitesi 
onurlu ve refah içinde yaşamaya izin verecek bir çevre”yi temel hak olarak ilan edecek ve bu durum ilerleyen 
yıllarda konuyla ilgili dikkate değer gelişmelere neden olacaktır (Kiss, 2006 : 125-136 ; Essoh, 2014).  

Çevre hakkı konusunda, uluslararası hukuka “etik amaçlar ve aşkın değerler” atfettiği düşünülen Şart’a da 
değinilmelidir (Bedjaoui, 2005 :313). Şart’ın 1. maddesinin 3. paragrafında yer alan amaç, aynı paragrafta 
belirtilen bir diğer amaçla, yani “herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine karşı saygıyı geliştir[me] ve teşvik  
e[tme]”yle yakından ilişkilidir (De Frouville, 2005 :358). Bu amaç, 55. maddenin c paragrafınca da tekrarlanmakta 
ve BMGK tarafından Örgüt’ün “temel amaçlarından biri” olarak nitelendirilmektedir (A/RES/1776). Şart’da 
birçok kez yer verilen insan hakları (md. 1, § 3 ; 13, § 1, b) ; 55, c) ; 62, § 2 ; 68 ; 76, c)), aynı zamanda Örgüt’ün 
temel değerlerinden biri olarak düşünülmektedir (Kolb, 2006 : 688). Bu durum değerlendirilirken, insanlığın temel 
düşüncelerinin yorumun unsurları arasında yer aldığı ve yorumun motivasyonunu oluşturan temel değerleri temsil 
ettiği göz önünde bulundurulmalıdır (Kolb, 2006 : 894-895, 909). Dolayısıyla çevrenin korunması, Şart’ın temel 
değerleri –burada insan hakları- ışığında ele alınabilir. 

Stockholm Bildirgesi’ne dönecek olursak, Bildirge, çevre hakkı ve temel haklar arasındaki yakın ilişkiye işaret 
etmektedir (Kiss, 2006 :125). BM Şartı’nın giriş metni de temel insan haklarını vurgulamaktadır. Bu durum Şart’ın 
yorumlanmasında önemli bir unsurdur. Çünkü, içtihadın vurguladığı (ve 1969’da kabul edilen Viyana Andlaşmalar 
Hukuku Sözleşmesi’nin 31. maddesinin öngördüğü) üzere, bir uluslararası anlaşmanın yorumlanması girişin de 
dahil edilerek metnin “bir bütün olarak” okunmasını gerekli kılmaktadır (CPJI, 1922 : 22). Hükümlerin anlamı 
konusunda ipuçları içeren giriş metni (Bindschedler, 1963: 320), “ortak niyetleri” yansıtmaktadır (UNCIO, 
1945 :446-447). Dolayısıyla Şart, bütün bunlar ışığında okunmalı ve yorumlanmalıdır. Bu noktada, İnsan Hakları 
Konseyi’nin tespitine değinmek yerinde olacaktır: BM İnsan Hakları Komisyonu’nun yerini alan İnsan Hakları 
Konseyi, insan haklarına yönelik evrensel metinlerde “spesifik bir sağlıklı ve güvenli çevre hakkı”nın açıkça yer 
almadığını hatırlattıktan sonra, söz konusu sözleşmeler bağlamında kurulan BMÖ organlarının çevre ve çeşitli 
temel hakların kullanımı arasındaki yakın ilişkiyi kabul ettiğini vurgulamıştır (A/HCR/10/61, § 18).  

Çevrenin bozulmasının insanın fiziki ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkisi 1960’lı yıllardan itibaren – özellikle 
Biyosfer Konferansı ve BM uzmanlık kuruluşlarından Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda- dile getirilmiştir 
(UNESCO, 1968; OMS, 1968:8; E/4466/Add.1:§ 2; A/PV.1732, §§ 3 ve d). 2398(XXIII) sayılı kararın kabulü 
esnasında, Kanada temsilcisi, 1966’da BM çatısı altında oybirliği ile kabul edilen ve temel insan hakları 
metinlerinden biri olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair Uluslararası Sözleşme’nin sağlık hakkına 
ilişkin 12. Maddesi ile insan çevresi sorunları arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir (A/PV.1732, § 85). Sözleşme 
kapsamında kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi de 2000 tarihli 14 sayılı Genel Gözlem’inde 
“sağlık hakkı[nın] çok çeşitli sosyo-ekonomik faktörleri kapsa[dığını]” ve sağlıklı bir çevre gibi “sağlığın 
belirleyici temel faktörlerine” kadar uzandığını belirtecek ve Stockholm Bildirgesi’nin ilk ilkesine atıfta bulunarak 
sağlık hakkının “doğal ve mesleki bir çevre hakkı”nı da içerdiğinin altını çizecektir (CDESC, 2000 : §§ 4, 15). 14 
sayılı Genel Gözlem’den insan hakları - çevre ilişkilerinin sadece sağlık hakkı ve çevre arasındaki ilişkilerle sınırlı 
olmadığı, çünkü çevrenin sağlık hakkıyla doğal olarak ilişkili olan su hakkı ve gıda hakkı gibi haklara doğrudan 
temas ettiği anlaşılmaktadır (Essoh, 2014 :131 ve d.).  

Çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara indirgenemeyeceğini ve bu bağlamda BMÖ bünyesinde, özellikle 
İnsan Hakları Komitesi’nin (İHK) içtihadı aracılığıyla, çevre ile medeni ve siyasi haklar arasında da bağlar 
kurulduğunu not etmek gerekmektedir (Essoh, 2014 :135). Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin uygulanmasını izlemekle görevli olan İHK, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol’e taraf devletlerin vatandaşlarının bireysel şikayetlerini kabul etme yetkisine 
sahiptir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 116 devletin taraf olduğu 
(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_fr#1) söz 
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konusu Protokol’e uygun olarak, İHK bir yönüyle çevreyi de ilgilendiren bireysel şikayetler almıştır. Komite’nin 
içtihadı, özellikle azınlık ve otokton halkların haklarının korunması yoluyla, hakların çevresel boyutunu 
onaylayarak, küresel düzeyde ilk kez Stockholm Bildirgesi ile tanınan çevre hakkının dolaylı da olsa uygulandığını 
göstermektedir (Dhommeaux, 2013:192). Burada bir parantez açarak belirtelim ki, çevre ve insan hakları 
arasındaki ilişki, BMÖ’nün başka organları tarafından da ele alınmıştır (Dommen, 1998: 2 ve d.; Essoh, 2014:131 
ve d.; UN, 2012). BMÖ’nün insan hakları alanında yetkili organlarının çevre-insan hakları ilişkisine dair 
görüşünün konumuz açısından taşıdığı önemin ötesinde, çevre alanında insan hakları mekanizmalarına yapılan 
vurgu nedensiz değildir: Uluslararası çevre hukukunun ulusal çevre sorunlarının mağdurlarının başvurabileceği 
çok fazla olanak sunmadığı bir ortamda, insan hakları mekanizmaları, haklarının ihlali durumunda bireylere ya da 
gruplara bu olanağı sağlayan temel mekanizmalar olmaya devam etmektedir (Dommen, 1998: 2-3).  

Bu parantezin ardından, BM Şartı’nın çevre-insan hakları ilişkisi açısından yorumlanması konusunda, Hakim 
Azevedo’nun bir uyarısını hatırlatmak yerinde olacaktır: “Şart bir amaç değil bir araçtır” ve hedeflere ulaşabilmek 
için, “insanlığın ihtiyaçlarının doğal evrimine hizmet edecek en uygun yorumlama yöntemlerini[n]” aranması 
gerekmektedir (CIJ, 1950b :23). Bu açıdan bakıldığında, Şart’ın yeni ihtiyaç, yani çevrenin korunması ışığında 
yorumlanması şaşırtıcı değildir. Ayrıca, Profesör Pellet’nin (2005 :1460) ifade ettiği gibi “üye devletlerin 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye atfetmek istedikleri entegre ve global nitelik”, çevrenin korunması 
örneğinde görüldüğü gibi, işbirliği alanlarının çeşitlenmesinde karşılık bulmaktadır.  

Bir yandan gelişme ve çevre, diğer yandan ise insan hakları ve çevre arasındaki ilişkilerin tespiti zamanla çevre, 
gelişme ve insan hakları arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisinin Birleşmiş Milletler Örgütünce tanınmasına 
doğru evrilecektir (A/RES/67/175 : giriş metni ve § 18).  

Gelişme ve insan haklarının yanı sıra, çevre ile BMÖ’nün bir diğer amacı olan uluslararası barış ve güvenliğin 
korunmasının da ilişkili olduğu BMÖ metinlerinde ifade edilecektir.  

Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması- Çevre İlişkisi 

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu tarafından 1999’da kabul edilen Çatışmaların Önlenmesi, İdaresi, 
Çözümü ve Barış ve Güvenliğin Korunması Mekanizmasına İlişkin Protokol (3. madde, j paragrafı) gibi bazı 
bölgesel metinlerin aksine, bilindiği üzere, BM Şartı çevreye barış ve güvenliğin korunması bağlamında da atıfta 
bulunmamaktadır. Şart’ın 1. maddesinin ilk paragrafına göre Örgüt’ün amaçlarından biri, uluslararası barış ve 
güvenliğin korunmasıdır. Şart’ın, “amaçların amacı” (Bedjaoui, 2005 :314) olarak da nitelendirilen uluslararası 
barış ve güvenliğe öncelik vermesinin nedeni, UAD’nin ifadesiyle, diğer amaçlara ulaşmanın ancak barış ve 
güvenliğin sağlanmasıyla mümkün olmasıdır (CIJ, 1962a :168). BMGK de, 2996(XXVII) sayılı kararının 
gösterdiği gibi, amaçlar arasındaki bu bağımlılık durumunu onaylamaktadır.  

BM Şartı’nda ilk amaç olarak yer alan uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile çevre arasındaki bağlantı, 
çevre ile insan hakları ve Şart’ın 1. maddesinde belirtilen sorunların çözümü arasındaki ilişkiler temelinde 
kendiliğinden kurulabilir; çünkü söz konusu amaçlar ile uluslararası barış ve güvenliğin korunması arasında 
Birleşmiş Milletler Örgütünce kabul edilmiş oldukça yakın ilişkiler söz konusudur (Mestre-Lafay, 2013 :115). 
Hatta Stockholm Bildirgesi’nin giriş metninde çevrenin korunması ile ekonomik ve sosyal kalkınma ve barışın 
gerçekleştirilmesinin koordinasyonu ve uyumlulaştırılmasından söz edilmektedir. 2002 Johannesburg Zirvesi’nde 
kabul edilen Uygulama Planı da, 5. paragrafında başka unsurların yanı sıra, barış, güvenlik, insan hakları ve temel 
özgürlüklere saygı ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi arasında doğrudan bağlantı kurmaktadır 
(ONU, 2002).  

Bununla birlikte, BM Şartı, Hakim Sir Percy Spender’ın (CIJ, 1962b : 185) ifadesiyle “bilinmeyeni, beklenmeyeni 
ve hatta öngörülemeyeni öngörmeye” çalıştığı ölçüde, iki hususa değinmek uygun olacaktır: İlki, hemen hemen 
her konunun bir şekilde barışın korunmasıyla ilişkisinin kurulabileceğidir (Bindschedler, 1963: 320). İkincisi ise, 
barışın ve çevrenin korunmasının etkileşim içinde incelenebileceği ve hatta incelenmesi gerektiğiyle ilgilidir. 
Çünkü politik bir boyuta da sahip olan yorumlama (CIJ, 1962a : 155 ; Kolb, 2006 :150), uluslararası hukuk 
düzeninin değerlerini etkileşim içinde algılamaktadır (Herdegen, 2013 :11).  

Uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile çevre arasındaki bağlantılar kapsamında, UNEP’in belirttiği üzere, 
çatışmaların çevre üzerindeki etkisinden (bu etkiler çatışmaların başlaması ya da devamında rol 
oynayabilmektedir), ve çevrenin çatışmalar üzerindeki etkisinden söz edilmelidir (PNUE, 2009).  

Sadece çatışma esnasında değil, silah üretimi ve silahlanma yarışının da dahil olduğu birçok faktörden dolayı 
silahlı çatışmaların, çatışma öncesinde de çevre üzerindeki etkileri söz konusu olabilmektedir (Boiral ve Verna, 
2005 : 319 ve d.). Bu çerçevede, UNEP 1985’te aldığı bir kararla “silahlanma yarışı ve çevre” konusunu çalışma 
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programına dahil etmiştir (A/40/25: 81 ve A/RES/40/200: § 7). 1987 tarihli “Brundtland” Raporu da, silahlanma 
yarışı ile askeri güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiye ve silahlanma yarışının aslında güvensizliği arttırdığına 
dikkat çekmiştir (CMED, 1987: 353, 355). BMÖ ayrıca, çevre problemleri gibi başka sorunlara aktarılması 
durumunda önemli değişimlere yol açabilecek maddi, finansal ve entelektüel araçların silahlanmaya harcandığını 
ifade etmiştir (A/RES/42/186 :Annexe,§83 ; A/RES/46/37; CMED, 1987 : 9, 354, 361). 

Değinilmesi gereken bir diğer konu ise nükleer silahlardır. Nükleer silahlara başvurulması, UAD’nin Nükleer Silah 
Tehdidi ya da Kullanımının Hukuka Uygunluğu hakkındaki danışma görüşünde teyit ettiği gibi, çevre için bir 
“felaket” olabilir (CIJ, 1996:§29). Konuyla ilgili kaygılar, Divan’ın atıfta bulunulan 1996 tarihli danışma 
görüşünden çok daha önce BMÖ bünyesinde dile getirilmiştir (A/PV.1629:§158; UN, 1968: §1 ; OMS, 1968 :136 ; 
CMED, 1987 : 23). Hatta 1971’de BMGK, dünya ölçeğinde çevre koşullarının iyileşmesi için nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahların sadece kullanımının değil üretiminin de yasaklanması ve bu silahların imhasının sağlanması 
gerektiğini açıkça ifade etmiştir (A/RES/2849(XXVI) : §76). İnsan ve çevre üzerindeki etkileri nedeniyle kitle 
imha silahlarının yok edilmesi gerekliliği Stockholm Bildirgesi’nide de kendine yer bulacaktır (26. ilke). 
BMGK’ye göre, silahlı çatışmalara bağlı çevresel riskleri en aza indirebilmek için aşamalı bir silahsızlanmayı 
gerçekleştirmek gerekmektedir (A/RES/42/186: Annexe, § 85). Bu doğrultuda, “Brundtland” Raporu, güvenliğe 
dair kabul edilecek global bir yaklaşımın askeri güce ve silahlanma yarışına atfedilen geleneksel önemi aşması 
gerektiğinin altını çizmiştir (CMED, 1987:348). 

Çatışma sırasında kaynakların israf edilebileceği tespiti henüz 1949’da düzenlenen Kaynakların Kullanımı ve 
Korunması Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı’nda gündeme gelmiştir 
(http://www.archive.org/stream/proceedingsofthe029855mbp/proceedingsofthe029855mbp_djvu.txt). Ancak, 
çatışmaların çevre üzerindeki etkisi kaynak israfının ötesindedir, çünkü çevre bir savaş silahı olarak 
kullanılabilmekte ve askeri saldırılardan doğrudan etkilenmektedir (Boiral ve Verna, 2005 :319 ; UNEP, 2009 : 
8). BMÖ, UNEP aracılığıyla 1970’lerin sonunda, özellikle 1980’lerde çatışmalar esnasında çevrenin korunması 
sorununu ele alacak ve daha sonra ise UNEP konuyla ilgili araştırmalar yayınlayacaktır (Maertens, 2014: §8; 
UNEP, 2004; UNEP, 2009). Bu bağlamda, 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen silahlı çatışmaların %90’ının 
biyoçeşitlilik sıcak noktalara sahip bölgelerde, %80’inin ise doğrudan sıcak noktaların birinde gerçekleştiği ve 
dolayısıyla silahlı çatışmaların biyolojik çeşitlilik için hayali değil gerçek, somut bir tehdit oluşturduğu 
hatırlatılabilir (PNUE, 2010 : 50). Henüz 1987’de hazırlanan bir çalışmada BMÖ’nün güvenlik ve çevre ile 
biyolojik çeşitliliği “küresel öneme sahip büyük ekolojik sorunlar” kapsamında değerlendirdiğini belirtmek 
gerekmektedir (A/RES/42/186 : Annexe, §4, 69 ve d.).  

Çatışmaların çevre üzerinde doğrudan, dolaylı ve de kurumsal etkileri olabilmekte ve bir çatışmanın çevre 
üzerindeki etkileri sadece çatışmanın yaşandığı ülkelerle sınırlı kalmamaktadır (PNUE, 2009 :15 ; Mestre-Lafay, 
2013 :86 ; PNUE, 2004). Silahlı çatışmaların, sona erdikten sonra dahi özellikle kurumsal ve sosyal boyutuyla, 
çevre üzerinde bir takım etkileri olabilmektedir (Boiral ve Verna, 2005 :320). Bu bağlamda, BMGK 1975 yılında 
UNEP’ten başta mayınlar olmak üzere savaş kalıntılarını ve bunların çevre üzerine etkilerini araştırmasını talep 
etmiştir (A/RES/3435 (XXX) : §5 ; PNUE, 1976 ;  PNUE, 2009).   

Özetlemek gerekirse, çatışmaların çevre üzerindeki etkileri BMÖ tarafından bir çok kez dile getirilmiştir. Dünya 
Doğa Şartı “doğaya zarar veren askeri faaliyetlerden kaçınılaca[ğını]” belirtirken, Rio Bildirgesi 24. ilkesinde 
“Devletler[in] [...] silahlı çatışma döneminde çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası hukuka riayet etme[leri]” 
gerektiğini öngörmektedir. Burada bir parantez açarak, Dünya Doğa Şartı’nın ve Rio Bildirgesi’nin bağlayıcı 
olmadığını, ancak bu durumun söz konusu metinlerin önemsiz ve etkisiz olduğu anlamına gelmediğini, soft law 
niteliğindeki bir metnin uluslararası bir sözleşmede ya da teamül hukukunun parçası olan ilkelerde yansımasını 
bulabileceğini, yani bağlayıcılık kazanabileceğini belirtelim (Doumbé-Billé, 2001 : 174 ; Pallemaerts, 1993: 2). 
Nükleer Silah Tehdidi ya da Kullanımının Hukuka Uygunluğu hakkındaki danışma görüşünde, UAD’nin Rio 
Bildirgesi’nin yukarıda alıntıladığımız 24. ilkesine atıfta bulunduğunu da hatırlatalım (CIJ, 1996c :§ 30). Ayrıca, 
UAD’nin aldığı pozisyon büyük önem taşıdığını (Dupuy ve Viñuales, 2015 : 337); çünkü Divan’ın, çevreye ilişkin 
içtihadının ortaya koyduğu gibi, uluslararası çevre hukukunda önemli rol oynadığını, bölgesel ve küresel 
düzeydeki mekanizmaların davalarında UAD’nin içtihadına atıfta bulunulabildiğini (SA, 2005 :§222); özetle, 
BMÖ, çevreyle ilgili terminolojinin oluşturulmasında ve yerleşmesinde önemli rol oynadığını not düşelim 
(Boisson de Chazournes, 2009 : 35).  

BMÖ, çevre ve güvenlik arasındaki ilişkilerle 1980’li yıllarda ilgilenmeye başlamış ve bu durum “güvenlik 
meselesi olarak çevrenin söylemsel inşası”nı beraberinde getirmiştir (Maertens, 2014 : §§ 4, 11). BMGK’nin 1986 
tarihli “Bir Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Sisteminin Kurulması” başlıklı kararı, çevrenin korunmasını 
“kritik ve birbirine bağlı alanlar” kategorisinde sınıflandırmamış olmakla birlikte (A/RES/41/92 :§5), bir yıl sonra 
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yani 1987’de kabul ettiği “Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Sistemi” başlıklı kararıyla “uluslararası güvenlik 
için kritik, temel ve birbirine bağlı alanlar” arasında silahsızlanmaya ve çevrenin korunmasına açıkça yer vermiştir 
(A/RES/42/93). Bu durum bir uluslararası örgüt için kısa sayılabilecek bir zaman zarfında sorunların 
algılanmasında ve nitelendirilmesinde yaşanabilecek değişime ve dönüşüme işaret etmektedir. 

“Brundtland” Raporu çevrenin bozulmasının çatışmaları tetikleyebileceğini, Antarktika gibi insanlığın ortak 
mirasının kullanımına ilişkin ve doğal kaynakların azalmasına bağlı rekabet nedeniyle anlaşmazlıkların 
yoğunlaşma olasılığı olduğunu, ancak çevrenin bozulmasının nadiren çatışmaların tek sebebi olduğunu, 
çatışmaların nedenlerinden sadece biri olabileceğini, “hatta bazen katalizör rolü oynayabil[eceğini]” belirtmektedir 
(CMED, 1987 : 347, 358, 360). Benzer bir tespiti yapan 2009 tarihli UNEP raporu da doğal kaynakları kontrol 
etme çabaları veya zenginliklerin hakkaniyetsiz paylaşımı ve de çevresel bozulmadan kaynaklanan itirazların 
çatışmaların başlamasında etkili olabileceğini, son altmış yıldaki iç çatışmaların %40’nın doğal kaynaklara ilişkin 
sorunlardan kaynaklandığını ve 1990’dan bu yana doğal kaynakların kullanımının en az 18 şiddetli çatışmada etkili 
olduğunu kaydetmektedir (PNUE, 2009 :8, 5 ; ONU, 2010 : § 44 ; PNUE, 2010 : 48). Bu tespit, doğal kaynakların 
silahlı çatışmaların başlamasındaki rolünün önemine dair fikir vermektedir.  

BMÖ’nün UNEP aracılığı ile doğal kaynak-çatışma ilişkisinde üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de 
paylaşılan doğal kaynakların olası rolüdür. 1978’de paylaşılan doğal kaynakların kullanımı ve korunması 
konusunda yol gösterici ilkelere yönelik taslak metni (UNEP/GC.6/14) kabul eden UNEP, sınıraşan su yollarının 
ve ortak hidrografik havzaların işbirliği için bir fırsat olabileceğini öne sürmekle birlikte, su kaynaklarının 
kullanımı konusundaki rekabet nedeniyle gerilim ve çatışma riski bulunduğunu da kabul etmektedir (UNEP, 2001 : 
24 ; PNUE, 2004 : 8 ; PNUE, 2007 : 58; PNUE, 2008 :42 ; bkz. CMED, 1987 : 361).  

Çevre-güvenlik ilişkisi bağlamında, iklim değişikliklerinin çatışmalar üzerindeki etkileri de BMÖ’nün ele aldığı 
konulardan biri olacaktır. BM Eski Genel Sekreteri’nin konuyla ilgili 2009 tarihli raporu, iklim değişikliklerini 
güvenlik ve çatışma bağlamında olumsuz nitelikte “aktif vektörler” olarak tanımlayacaktır (ONU, 2009 : §1 ; 
S/PRST/2011/15). BM Güvenlik Konseyi’nin konuya yaklaşımına gelince, Paraskevi Nastou’nun (2010: 247-252) 
vurguladığı gibi, hem iklim değişikliklerinin güvenlik üzerindeki etkisini, hem de doğal kaynaklarla çatışmalar 
arasındaki etkileşimi 2007’de ele alan Konsey’in özellikle Şart’ın VII. Bölümü kapsamındaki faaliyetlerinin 
odağında çevrenin korunmasından ziyade uluslararası barış ve güvenliğin korunması bulunmakta ve genel olarak 
doğal kaynakların yasadışı kullanımı ve ticareti üzerinde durulmaktadır.  

2009 tarihli raporunda, doğal kaynakların kullanımı nedeniyle olası bir barış anlaşmasının tehlikeye girebileceğini 
veya barış anlaşması yapıldıktan sonra doğal kaynakların kullanımından kaynaklanan sorunlar ortaya 
çıkabileceğini belirten UNEP (2009:8), 2010’da yayınlanan çalışmasında çatışma sonrası durumda bulunan 
toplumların %40’ının çatışmadan sonraki on yıl içinde kendini yeniden bir çatışma ortamında bulduğu ve doğal 
kaynaklara bağlı devletlerarası çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin başka bir nedenden kaynaklanan 
çatışmaların yeniden başlama ihtimalinden iki kat fazla olduğu tespitine yer vermektedir (PNUE, 2010 :50). Bu 
tespit, barışın korunmasının sadece kuvvet kullanımının yasaklanmasıyla mümkün olmadığına, çevrenin 
korunması gibi başka koşulları da içerdiğine işaret etmektedir (Pellet, 2005 :1456-1457).  

Birleşmiş Milletler Örgütünce yapılan ve yukarıda değinilen tespitler, çevre-silahlı çatışma ilişkisine ve meselenin 
önemine dair fikir vermekte, bir diğer ifade ile, çevre ve barış arasında yakın ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık 
olduğunu göstermektedir. Rio Bildirgesi’nin 25. ilkesi ve Dünya Doğa Şartı’nın giriş metni de bu karşılıklı 
bağımlılık ilişkisini onaylamaktadır. Bununla birlikte, Güvenlik Konseyi bünyesindeki tartışmaların da gösterdiği 
gibi (Lunca, 2008 :10-11), çevre ve silahlı çatışmalar arasındaki ilişkilerin niteliğinin “çok boyutlu ve karmaşık” 
olduğunu unutmamak gerekir (PNUE, 2009:8; Nastou, 2010: 247; Lunca, 2008:12). 

Ekonomik ve sosyal sorunlar ile güvenlik ve barış arasındaki bağlantıların dikkate alınarak Şart’ın yorumlanması, 
BMÖ ve çevre arasındaki ilişkinin içkin niteliğini göstermeye izin vermektedir (Chambers, 2005:15). BM Eski 
Genel Sekreteri Kofi Annan da, Biz, Halklar: Birleşmiş Milletler’in XXI. Yüzyıldaki Rolü başlıklı raporunda, 
BMÖ’nün görevinin sadece gelişme, insan hakları ve güvenliği değil çevreyi de kapsadığını ve görevi bu dört 
alanı da kapsayan tek küresel örgüt olduğunu dile getirmiştir (ONU, 2000: §319). Bu raporun bir yönüyle şu hususa 
dikkat çektiği söylenebilir: Aynı anda hem küresel olması, hem de UAD’nin belirttiği ve yukarıda da değinildiği 
gibi genel kapsamlı yetkilere sahip olması BMÖ’nün en önemli özelliklerinden biridir (Maljean-Dubois, 
2006:315).  
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Sonuç 

BM Şartı’nda hâlâ çevre konusunda Örgüt’e açıkça yetki tanıyan bir madde bulunmamaktadır. Böyle bir yetki 
Şart’a ancak 108 ve 109. maddelerde öngörülen ve oldukça zor olan prosedürleri izleyerek dahil edilebilir (Virally, 
1972:212). Bu yönde öneriler olmasına rağmen (Zoller, 1995:130), henüz bir değişikliğe gidilmemiştir. Ancak, 
Şart’da doğrudan çevrenin korunmasıyla ilgili bir yetkinin bulunmaması, BMÖ’nün zaman içerisinde bu konuda 
faaliyet göstermesini ve yetki sahibi olmasını engellememiştir. BMÖ, nükleer silahlar, uzayın ya da deniz yatağının 
kullanımı konusunda da açık bir yetkiyle donatılmamış olmasına rağmen, pratikte bu konularda bir temel 
oluşturabilmiştir (Ress, 2002:17).  

Bir uluslararası örgütün  etkili olabilmesi için, dinamik, esnek olması ve yeni koşullara uyum sağlayabilmesi, 
insanlığın ve uluslararası toplumun yeni ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekmektedir (Virally, 1972: 208 ve d.; 
Nguyen ve d:, 2009: 407; Von Schorlemer, 2011: 495 ; Ress, 2002:16). Çevre de bu bağlamda değerlendirilebilir. 
Ancak burada akla gelebilecek sorulardan biri, Şart’ın çevrenin korunmasına yer vermemesinin, BMÖ’nün bir 
devletin ulusal yetki alanına giren konulara müdahale etmesini yasaklayan Şart’ın 2. maddesinin 7. paragrafı 
kapsamında “nitelikli sessizlik” (Kolb, 2006: 789) olarak düşünülüp düşünülemeyeceğidir. Bu konuda, Michel 
Virally’e atıfla, neredeyse bütün iç sorunların şu ya da bu şekilde uluslararası bir soruna dönüşme ihtimali 
olduğunu (ki çevrenin aslında doğal olarak uluslararası niteliğe sahip bir sorun olduğunu) ve söz konusu paragrafın 
çoğunluğun istemesi durumunda BMÖ’nün ilgili konuya ya da duruma müdahalesini engellemediğini, hatta 27. 
maddenin 3. paragrafıyla ilgili gelişmelerin de gösterdiği gibi bütün üye devletlerin ya da ilgili bütün devletlerin 
kabul etmesi durumunda Şart’ın oldukça “cüretkâr yorum”unun dahi yapılabildiğini hatırlatalım (Virally, 
1972:212-213). Sonuç olarak, üye devletlerin ve Örgüt’ün kendisinin pratiğinden anlaşılacağı üzere, BMÖ’ye 
yetki sınırlaması getiren 2. maddenin 7. paragrafı Örgüt’ün çevre alanında yetki sahibi olmasını engelleyen bir 
madde değildir. 

2398(XXIII) sayılı kararın da gösterdiği gibi, üye devletlerin Örgüt’ün çevre alanına müdahalesine yetkiyle ilgili 
itirazları olmamıştır. Söz konusu kararın önemi ve dolayısıyla mevcut çalışma boyunca karara sıkça atıfta 
bulunulmasının temel nedeni, BMGK’nin konuyla ilgili ilk kararı olmasının yanı sıra bütün üye devletlerin temsil 
edildiği organ olan BMGK’de ve bir genel oturumda kabul edilmiş olması ve bu nedenle de üye devletlerin 
tepkilerini değerlendirmeye olanak sağlıyor olmasıdır (A/PV.1732; A/PV.1733). Çevrenin korunmasının 
uluslararası yaşamın yeni bir talebi haline gelmekte olduğunu gösteren 1968 tarihli 2398(XXIII) sayılı karar, 
Örgüt’ün üye devletlerinin “güncellenmiş niyeti” (Simon, 1981: 378 ve d.) olarak da okunabilir. BMGK’nin 15 
Aralık 1972 tarihli 2997(XXVII) sayılı kararı da giriş metninde “uluslararası büyük öneme sahip çevre 
sorunları”nın Örgüt’ün yetkisi dahilinde olduğunu açıkça belirtecektir.  

Şart’ın 1. maddesinin 4. paragrafına göre, BMÖ’nün hedeflerinden biri de maddenin ilk üç paragrafında belirtilen 
amaçlar doğrultusunda “gayretlerin ahenkleştiği bir merkez olmak”tır. 2398(XXIII) sayılı karar da giriş metninde 
çevre alanındaki çalışmalara “ortak bir perspektif ve yönelim verme” niyetini dile getirmiştir. Bu niyet, BMÖ’nün 
açıkça belirtilen amaçları ile çevre arasındaki karşılıklı bağımlılık dikkate alındığında ayrıca önem kazanmaktadır.  

Çevrenin BMÖ’nün açıkça belirtilen amaçları ile ilişkisinin ötesinde vurgulanması gereken bir nokta da Örgüt’ün 
pratiğidir. Daha önce belirtildiği gibi, UAD Birleşmiş Milletler Hizmetinde Uğranılan Zararın Tazmini’ne ilişkin 
1949 tarihli danışma görüşünde uzmanlık ilkesini tanımlarken, pratiğe de yer vermiştir. BMÖ’nün hayatında 
büyük öneme sahip olan pratik (öyle ki Örgüt’ün kurucu antlaşmasının metninden bağımsız bir davranışın dahi 
Örgüt’ün hukuku üzerinde etkisi olabilir) (CIJ, 1971: § 22), UAD’nin bir başka danışma görüşünde vurguladığı 
gibi Örgüt’ün kurucu antlaşmasının yorumlanmasında da göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biridir 
(CIJ, 1996a :75). Bu çerçevede, BMÖ’nün, 1968 tarihli 2398(XXIII) sayılı BMGK kararından ve özellikle 1972’de 
düzenlenen Stockholm Konferası’ndan bu yana çevre alanında faaliyet yürüttüğünün altını çizmek gerekir. Çevre 
tahribatının küreselleştiği bir ortamda, doğrudan hukuki dayanağı olmamasına rağmen, çevrenin korunmasına 
yönelik devletlerarası işbirliğini teşvik edebilmek için BMÖ, bu alana müdahil olmuş ve pratikte faaliyet 
yürütmüştür.  

René-Jean Dupuy (1985 :503-504), uluslararası çevre hukukunun ancak “ütopik bir hukuk” olabileceğini, bunun 
“uyarıcı”, “harekete geçiren ütopya“, bir “mit” olduğunu belirtir. Çevrenin bu harekete geçiren karakteri, 
BMÖ’nün açık bir yetkiyle donatılmamasına rağmen, çevre alanına müdahil olup, bu alanda faaliyet 
gösterebilmesini kısmen de olsa açıklamaktadır. Söz konusu müdahele, BMÖ’nün faaliyetlerinin çeşitlilik 
kazanmasına ve yeni mekanizmalar oluşturarak çevre alanına adaptasyonuna yol açmıştır (Doumbé-Billé, 2016 : 
104 ve d.). Bu adaptasyonun önemli bir kurumsal boyutu olan UNEP’in kurulması, çevre problemlerinin bir nevi 
“kristalize olduğunu” ve artık gerçek sorunlar olarak algılandığını göstermektedir (Zoller, 1995:124). UNEP’in 
kurulması ayrıca, bir uluslararası örgütün “fonksiyonları ile yapısal unsurları arasında diyalektik bir ilişki” 
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olduğuna ve örgütün “varlık sebebi[nin], bütün kurumlar gibi, işlevsel” olduğuna örnek teşkil etmektedir (Virally, 
1972:26).  

BMÖ ile çevrenin korunması arasındaki ilişkiler tekdüze olmayıp, ciddi zorluklar içermektedir. Bu zorluklar, 
uzlaşma arayışını beraberinde getirmekte, ancak uzlaşma çabalarının sonucu çevrenin korunması için her zaman 
yeterli olmamaktır. İstenilenle elde edilen arasındaki bu uyumsuzluk çok da şaşırtıcı değildir: Uluslararası 
örgütlerin sorunları ortaya koyma, teşhir etme olanakları görece fazla iken, bu sorunları çözmek için gereken 
araçlara her zaman sahip değildirler (Virally, 1972: 224). Ayrıca, Örgüt’ün birçok sektörde ve çok yönlü faaliyet 
gösteriyor olması, somut faaliyetlerin yanı sıra sembolik etkisinin (faaliyetlerinin soyut boyutunun) varlığı, BMÖ-
çevre ilişkisinin gerçek bir bilançosunu çıkarmayı zorlaştırmaktadır (Maljean-Dubois, 2006: 316). Bütün bunlarla 
birlikte, zaman içerisinde çevre alanında yetki sahibi olan BMÖ, söz konusu alanda önemli bir aktör haline 
gelmiştir.  
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