ULUSLARARASI GÜVENLİK DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE
ÇEVRE GÜVENLİĞİ
GİRİŞ
Kısa bir tanımla çevre, bir nesnenin performansını etkileyen tüm dış şartlardır. 1 Çevre
sorunlarının ortaya çıkış zamanını çok gerilere götürebilmekteyiz. Fakat temelde çevre
sorunlarının ciddi bir şekilde ele alınması sanayileşmenin ardından gelen teknolojik
gelişmeler ile birlikte olmuştur.
Çevre güvenliği sorunları, küreselleşen dünya sisteminin etkisiyle 1990’lardan sonra öne
çıkmaya başlamıştır. Bu yıllardan itibaren küresel bir sorun olarak ele alınmaya başlayan
çevre sorunları hakkında uluslararası alanda birçok konferans düzenlenmiş ve bu hakkında
birçok rapor yayınlanmıştır.

ÇEVRE, ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE SORUNLARININ GELİŞİMİ
Genel bir tanımla çevre; "insan etkinlikleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da uzunca bir
süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır" 2
Çevre sorunları,” İnsanların sonradan oluşturduğu çevrenin doğal çevreye etkileri ile yapay
çevrede var olan olumsuzluklar ve her iki çevrede de görülen sorunlardır.” 3 Çevre
sorunlarının temel sebebi ekolojik 4 sistemin bozulması, ekosistemin 5 dış etkilerle
olumsuzluklar ortaya çıkarmasıdır.
Çevre sorunlarının sebepleri: 1. Nüfus, 2. Sanayileşme, 3. Kentleşme, 4. Turizm olarak ana
hatlar altında ele alınabilmektedir.
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Çevre sorunu sadece kirlenme değildir. Uzun dönemli etkileri de dikkate alındığında; yalnız
tek bir kişiyi değil, diğer kişileri, herkesi, hatta gelecek kuşakları tek bir ulusu değil, bütün
ulusları, salt insanları değil, tüm organizmaları ve ekolojik dengeyi etkilemektedir. 6
Ekolojik görüş aslında antik çağlardan beri ileri sürülen ve sürülmeye devam eden bir düşünce
olmuştur. Ama gerçek manada ayak seslerini duymaya başladığımız zaman tabi ki de
sanayileşme sürecinin ardından gerçekleşmektedir. Maltus ’un nüfus teorisi 7 ekolojik
düşüncenin kökleri arasında sayılmaktadır.
1972 yılına geldiğimizde ise Roma Kulübü’nün “Ekonomik Büyümenin Sınırları” adlı
araştırması dikkat çekmektedir. Raporda, gezegenin büyüme sınırlarına; sanayileşme, nüfus,
gıda üretimi, kirlilik ve kaynak tüketiminde dünya üzerindeki mevcut eğilimler değişmeden
devam ederse, içinde bulunulan yüz yılda ulaşılacağını belirtmiştir. Sürdürülebilirlik 8
konusuna odaklanmaktadır. 9 Yine Roma Kulübü’nce yayımlanan bir diğer rapor ise, “Dönüm
Noktasındaki İnsanlık ”tır. Bu raporda ise ilk rapora gelen tepkiler nedeniyle birinci rapordaki
büyümeyi durdurma yerine organik büyüme ya da farklılaşmaya dayalı büyüme yaklaşımı
benimsenmiştir. 10
1972’den itibaren çevre sorunları konusunda birçok konferanslar düzenlenmiş ve bazı raporlar
hazırlanmıştır. Bunlardan ilki şüphesiz ki Haziran 1972’de Stockholm’de gerçekleşen
Birleşmiş Milletler ’in düzenlediği Dünya Çevre Sorunları Konferansı’dır. 11 Bu konferansın
en önemli sonuçlarından biri çevre hakkının bir insan hakkı olarak kabul edilmesidir.
Stockholm Çevre Konferansı’nın bir sonucu olan Akdeniz eylem planı ise çevre sorunları
hakkında uluslararası bir birliğin gerçekleşmiş olduğu ilk programdır.
Bu ve benzeri konferanslar ve konferansların ardından yayımlanan raporlar Soğuk Savaş ve
sonrası dönemde de devam etmiştir. Bunları sayacak olursak; Brundtland Raporu, Rio Zirvesi,
Sürdürebilir Kalkınma Dünya Zirvesi, Gündem 21 Belgesi, İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, Çevre Eylem Programları vb. 12
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GÜVENLİK VE ÇEVRE KAVRAMLARININ KESİŞMESİ: ÇEVRE GÜVENLİĞİ
Sözlük anlamı açısından güvenlik; tehditlerden, korkulardan ve tehlikelerden uzak olmak
anlamına gelmektedir.13 Güvenlik kavramı çeşitli teorilere ve düşünürlere göre farklı
açılardan ele alınmaktadır.
Klasik anlamda güvenlik kavramına baktığımızda çevre ile ilişkilendirilmesi garip
gelebilmektedir. Ancak gelişen teknoloji, küreselleşen dünya, savaş tekniklerinin değişmesi
ve teknoloji ile bağlantılı olarak kitle imha silahları gibi büyük tahribatlara yol açabilecek
silahların geliştirilmesi ve kullanılması, bunların çevreye etkileri gözlemlendiğinde, iki ayrı
kavram olan çevre ve güvenliğin bir arada bulunması kaçınılmaz olmuştur.
Çevresel tahribatlar ve bunların insan üzerindeki etkileri yalnızca kısa vadede değil uzun
vadede de hissedilmeye başlanmıştır. Bu sebepten ötürü klasik güvenliğin anlayışı değişime
uğramıştır.
Çevre güvenliği, askeri faaliyetler sonucu zarar gören çevrenin iyileştirilmesini, bunun
yanında sosyal bozulmalara ve çatışmaya neden olabilecek kaynak kıtlıklarının, çevresel
bozulmaların ve biyolojik tehditlerin de iyileştirilmesini içeren insan-çevre dinamikleri olarak
tanımlanabilmektedir.14
1970’lerden itibaren artan çevre sorunları ile birlikte klasik güvenlik kavramı dışına çıkılmaya
başlanmıştır. Yaşanan petrol krizleri, kaynakların sonluluğu, yenilenemez enerji kaynakların
sınırı gibi konular çevre güvenliği konusunun daha fazla üstüne düşülmesi gerektiğini ortaya
koymuştur.
Çevre güvenliği hakkındaki ilk uluslararası belge, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve
Kalkınma Komisyonu’nun, 1987 tarihli Ortak Geleceğimiz Raporu’dur. Rapor, çevre, barış ve
güvenlik etkileşimine dikkat çekmektedir. 15 Ayrıca bu rapor ile sürdürülebilir kalkınma
kavramı ortaya konmuştur.
Çevre güvenliği kavramının üç boyutu bulunmaktadır: 1. Dünya ölçeğinde insan türü ve diğer
canlı varlıkların yaşamlarını ve varlığını tehlikeye düşürecek olan çevresel kriz, 2. Çevre
sorunlarının ekonomik ve siyasal istikrarı tehdit eden niteliği ve çevresel kaynakların
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bölüşülmesi, 3. Çevreden kaynaklanan sorunların ülkeler ve topluluklar arasında çatışmalara
neden olma riskidir.16
Devletlerin çevre sorunları konusundaki sorumluluğu çevre kavramını uluslararası güvenlik
disiplinin bir türü haline getirmiştir. Bazı düşünürler bu bağlantıyı kabul etmek istemese de
örneğin Richard Ullman’a göre güvenlik kavramı salt askeri tehditlerden oluşmamaktadır.
Askeri tehdit olmayan konularda güvenlik tanımlamalarına dâhil olmalıdır. 17 Diğer
düşünürlere baktığımızda, Jessica Tuchman Mathews ve Norman Myers’a göre çevre bir
ülkenin sahip olduğu ulusal değerler arasındadır. Bu nedenle bir ülkeye yönelik çevresel
tehditler de ulusal güvenlik alanı içinde değerlendirilmelidir. 18
Çevre güvenliği kavramı denilince akla ilk olarak ekolojik güvenlik gelmektedir. Birçok defa
çevre güvenliği kavramı ile bağdaştırılsa da ekolojik güvenliği kapsam açısından çevre
güvenliğine göre daha dar kapsamlıdır. Ekolojik güvenlik 19, ekosistemin zarar görmemesi,
doğal hayatın sürdürülmesi gibi konuları ele alırken; çevre güvenliği konuları arasına doğal
kaynak, deniz, boğaz vb. alanların güvenliğini de katmak mümkündür.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Çevre sorunlarının geçmişini antik çağa kadar götürebilmekteyiz. Ama temelde bu sorunların
sadece bir bireyi, bir toplumu ya da bir ülkeyi etkilemediğinin tam aksine tüm insanlık için
ortak bir problem olduğunun farkına varılması biraz geç olmuştur.
Çevre sorunlarının sınır aşan etkileri özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde
gerçekleşen Çernobil nükleer patlamasının etkilerinin yalnızca o ülkenin sınırları içinde
kalmadığının farkına varılması sonucu daha da dikkat çekmiştir. Bu sebepten ötürü çevre
sorunları bir tehdit olarak algılanmış ve güvenliğin alt kategorisi içine girmiştir.
Çevre sorunlarının güvenlik konusunu içerisine girmesinin bir diğer nedeni de devletlerin
güvenliklerini korumak amacıyla yaptıkları çalışmaların çevreye zararını da sayabilmekteyiz.
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Çevre güvenliği alanında gerçekleştirilen ilk girişim 1889 yılındaki üzüm bağlarının salgın
hastalıklara karşı korunması konusundaki konvansiyon olmuştur.20
Çevre güvenliği hakkında yapılan uluslararası çalışmalardan bazıları şunlardır: 21
i.

1972 yılında Stockholm Çevre Konferansı sonucunda BM Çevre Programı “United
Nations Environment Programme (UNEP)” kurulmuştur.

ii.

1985 yılında “Ozan Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Konvansiyonu”
imzalanmıştır.

iii.

1987 yılında “Montreal Protokolü” imzalanmıştır.

iv.

1992 yılında “BM Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlenmiştir. Yine aynı yıl,
İklim Değişimi Çerçeve Konvansiyonu “United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)” imzalanmıştır.

v.

1997 yılında Kyoto Protokolü olarak bilinen III. Taraflar Konferansı (COP3)
düzenlenmiştir. 22

Yukarıda bahsedilen çalışmalar haricinde de çevre güvenliği konusunda günümüze kadar pek
çok konferans düzenlenmiştir. Ancak büyük devletlerin ekonomik endişeler yüzünden
takındığı olumsuz tavırları nedeniyle (ABD-Çin) çok da sağlam adımlar atılamamıştır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
Çevre güvenliğinin ilkeleri birçok farklı akademisyen olarak farklı bakış açılarıyla ele
alınmıştır.
İlk olarak ele alacağımız akademisyen Tarık Ak; çevre güvenliğini, bireyden başlayarak
devletleri, uluslararası alanda tüm toplumları, hatta gezegenin tamamını etkileyebilen,
birbirine bağımlı ve ayrılamaz şekilde çevresel, sosyal, ekonomik konuları içerisinde
barındıran bir kavram olarak ele almaktadır. 23
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Ak, çevre güvenliğinin temel ilkelerini şu şekilde sıralamaktadır: 24
1. Ekolojik dengenin korunması,
2. Ekolojik dengenin korunması,
3. Çevresel çatışmanın önlenmesi,
4. Çevresel işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi,
5. Ulus-devletin işlev ve rolünün sorgulanması,
6. Askeri faaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılması,
7. Demokrasi ve insan haklarının önemsenmesi
8. Sürdürülebilir iktisadi faaliyetlerin desteklenmesi,
9. Nüfus artışının olumsuz etkilerinin azaltılması,
10. Çevresel göçün azaltılması,
11. Şehirleşme sürecinde kaynak güvenliğinin sağlanması,
12. Yoksulluğun azaltılması.
Bir başka bakış açısıyla çevre güvenliğinin ilkeleri;
1. Doğal kaynaklar üzerindeki hak eşitliği,
2. Ekolojik anlamda verilen zararların yasaklanması,
3. Ekolojik güvenliğin gözlemlenmesi,
4. Ulusal ve bölgesel konularla ilgili düzenli olarak bilgi alış-verişi yapılması,
5. Çevreye verilen zararların engellenmesi,
6. Ekolojik anlamda ortaya çıkan acil durumlarda işbirliği yapılması,
7. Bilimsel ve teknolojik alanlarda işbirliği yapılması,
8. Uluslararası alanlarda meydana gelen ekolojik sorunların çözümünde barışçıl yolların
denenmesi,
9. Çevre için uluslararası düzeyde sorumluluk alınması,
10. Sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması,
11. İnsanların en uygun çevre şartlarında yaşaması adına kalitenin artırılması şeklinde bazı
temel noktalar üzerinde durulmuştur.25
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Çevre, canlı ve cansız varlıkların etkileşiminin tamamına denir. Çevre sorunları, ekolojik
dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan yalnızca bir bireyi, bir toplumu ya da bir devleti
değil tüm uluslararası toplumu ilgilendiren bir konudur.
Çevre sorunlarının geçmişi çok eskilere dayansa da günümüzdeki manasıyla çevre
sorunlarının ilk ayak seslerini Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve
onun yarattığı etkiler ile uluslararası toplum fark edebilmiştir.
Küreselleşen dünya ve ülkelerin güvenliklerini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalar,
ürettikleri kitle imha silahlarının etkisinin yalnızca hedef kitle veya ülkeye zarar vermediğinin
fark edilmesi biraz geç olmuştur.
Klasik anlamı açısından güvenlik kavramı ele alındığında birçok düşünür tarafından yalnızca
askeri tehditler olarak algılansa da çevre sorunlarının etkisinin kısa vade dışında uzun vadede
görülmeye başlanması bu iki kavramı bir noktada kesiştirmeyi başarmıştır.
Özellikle 1960-1970 yılları arasında çevre konusunda bilincin yükselmesinin ardından
1972’den itibaren uluslararası arenada birtakım konferanslar yapılmış ve bunun sonucu olarak
bazı kararlar alınmıştır.
Özellikle 1986 yılında gerçekleşen Çernobil felaketinin etkilerini gören Avrupalılar bu alanda
çalışmalarını hızlandırmıştır.
Çevre güvenliğinin, güvenlik kavramının bir alt kategorisi olarak ortaya çıkması ise yine
1970’lerden sonrasına tekabül etmektedir.
Çevre güvenliğinin temel ilkeleri konusunda ise tek bir bakış açısı bulunmamaktadır. Birçok
düşünür bu konu ile alakalı ilkeler belirlemiş ve literatüre girmesini sağlamıştır.
İçinde yaşadığımız ve bizden sonraki nesillerin de yaşayacağı çevrenin korunması insanlığın
görevi ve sorumluluğundadır. Bugünün yanlışlarının geleceği etkilememesi adına her bireyin,
devletin, uluslararası örgütün ve sivil toplum kuruluşlarının çevre konusu üzerinde daha fazla
durmaları gerekmektedir. Çevre sorunlarının güvenlik karşısında bir tehdit olmasının
önlenmesi gerekmektedir.
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