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ÖZ 

Tarihte uzun yıllar boyunca doğanın kendini yenilediği inancıyla insanlık sınırsız bir kalkınma çabasıyla doğayı 

kullanmıştır. Süreç içerisinde doğanın kendini yenileme hızının da bir sınırı olduğu anlaşıldıktan sonra kalkınma 

çalışmalarına doğa faktörünün eklemlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu konu ülkelerin gelişmişliğine bağlı 

olarak, her ülke açısından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla çözüm önerisi olarak çeşitli kavramlar ortaya atılmıştır. Bu 

kavramlardan “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramı daha olumlu karşılanırken, “sürdürülebilir kalkınma” kavramı 

öncelikle “çevreci” kesimin tepkisiyle karşılaşmıştır. Buna rağmen “sürdürülebilir kalkınma” kavramı devletler açısından 

geniş oranda kabul görmüştür. 

Bu çerçevede çalışma literatür taramasına dayanacak olup, kalkınma ile çevre ilişkisinde bir zıtlık olup olmadığı 

incelenerek, “çevreyi dışlamayan kalkınma” ile “sürdürülebilir kalkınma” kavramları değerlendirilecektir. 
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In The Correlation Between Environment And Development; Is The Development That Doesn’t Exclude 

Environment? Is It Sustainable Development?                                                                                                                                                                                                               

Abstract 

During the long years in history, humanity has used the nature with the endless efforts of development with the 

belief that the nature could renovate itself. During this process, after understanding that there was a limit for nature to 

renew itself, the necessity of integration of the nature factor into the development activities. However, it has been 

considered differently according to development levels of countries. Accordingly, various concepts were suggested as 

solutions. From these concepts, “development that does not exclude environment" was considered more positively while 

“sustainable development” faced reaction especially from the ‘’environmentalists“. However, the concept of “sustainable 

development” was accepted widely among the states. 

Within this scope, the study will be based on literature search and investigate whether there is a contrast between 

the relation of development and environment; and “the development that doesn’t exclude environment” and “sustainable 

development” concepts will be evaluated.  
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1. GİRİŞ 

Çevre sorunları, dünyanın gündemine 1970’li yıllarda girmişse de, kökenleri çok daha geçmiş tarihlere 

dayanmaktadır. 18. yy.’ın ikinci yarısından sonra “endüstri”nin doğmasıyla birlikte, gittikçe artan hızla doğayla 

baş etme çabası, sossuz ilerleme tutkususun tetiklediği doğadaki insan kaynaklı bozulmalar, çevre sorunlarını 

yavaşça fark edilir düzeye getirmiştir. Çevreyi oluşturan toprak, su, hava başta olmak üzere tüm doğal 

kaynakların kirlenmesinin veya tükenmesinin insana olan, doğrudan ya da dolaylı etkileri görmezden 

gelinemez. İnsanı olumsuz yönde etkileyen faktörler, doğal olarak ekonomiyi de etkilemektedir. Ekonomi hem 

doğal kaynaklar açısından hem de insan gücü açısından etkilenmektedir. Çevre konuları dünyanın gündemine 

ilk geldiği zamanlar doğal olarak ne ekonomiye ne de insana doğrudan olumsuz etkileri vardı. Olumsuzluklar 

zamanla birikerek hissedilir hale gelmiş, insan hayatını ve dolayısıyla ekonomiyi de etkilemeye başlamıştır. 

   

Fernand Braudel, “ekonomi yalnızca ekonomiden ibaret değildir” der. Braudel’e göre, ekonominin 

tarihi, aynı zamanda insanlık tarihidir. Endüstri devrimi öncesinde, bir yanda köylerinde kendi dünyalarında ve 

kendi ihtiyaçlarını karşılayarak yaşayan köylüler, diğer yanda yayılan, yavaş yavaş üreten, içinde yaşadıkları 
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dünyayı belirlemeye başlayan bir pazar ekonomisi ve gelişmekte olan kapitalizm. Dolayısıyla en azından iki 

dünya, birbirine yabancı ama birbirleriyle açıklanabilen iki yaşam biçimi” (Braudel, 2014:11-3). Gelinen 

noktada bilim ve teknoloji çok ilerlemiş olmasına rağmen, doğal kaynakların tükenmesi tehlikesinin had safhaya 

gelmesi, türlerin yok olması, yaşanan ve yaşanacak olan çevre felaketleri ile insanlık açısından, açlık, yoksulluk, 

işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlikler gibi daha pek çok konuda insanlığın çok da iyi bir sınav verdiği ve 

mevcut ekonomik sistemin iyi olduğu iddia edilemez. Aslında gelinen noktada yaşam formlarında pek bir 

değişiklik yoktur. Yine kendi dünyasında açlık, işsizlik, yoksullukla savaşan kesim ile dünyaya şekil vermeye, 

her konuda söz sahibi olmaya çalışan diğer kesim ve birbirlerinin varlığıyla açıklanabilen bir dünya.   

 

Kalkınma kavramı, aydınlanma çağından başlayan, endüstri devrimi ile devam eden ve günümüze kadar 

uzanan bir süreçte, ilk önceleri “ilerleme” terimiyle ifade edilen, adı değişen, içeriği sürekli genişleyen bir 

kavramdır. “İnsanın doğaya karşı savaşında başarılı olması için her ne olursa olsun ilerlemenin gerekli olduğu” 

inancıyla süregelen bu mücadelede insanın, kazandığını düşünürken kaybettiğini anlaması 1960’lı yıllardan 

sonra gerçekleşmiştir. Çünkü artık doğa insanın sonsuz ilerleme tutkusuna cevap vermeye başlamıştır. Doğal 

kaynakların tükenmesi, azalması, kirlenmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar insan hayatını etkilemeye 

başlamıştır. İnsanın olumsuz etkilenmesi, doğal kaynakların tükenmesi, bitki ve hayvan türlerinin yok olması 

gibi önce gelişmiş ülkelerde başlayan sonra tüm dünyayı etkileyen olumsuzlukların görülmesi doğal olarak 

ekonomik hayatı da etkilemiştir. 

 

Ekonomik büyümeyle özdeşleştirilen kalkınma stratejisi, yoksulluk, açlık, gelir dağılımındaki 

bozukluklara ya da işsizlik gibi sorunlara çare olamamıştır. Bütün bunlara ek olarak bu süreç, doğal kaynakların 

tahrip olması, gelecek nesillere ulaşmadan bugünkü neslin bile yaşamını tehdit eder hale gelmesine neden 

olmuştur. Kalkınmanın odak noktası insan olmalıdır. Dolayısıyla insani gelişme ile kalkınma stratejileri eş 

anlamlı hale getirilerek, kalkınmanın “sürdürülebilirliğinin” sağlanması esas olmalıdır. 

 

Özetle, iklim değişikliği, asit yağmurları, küresel ısınma, türlerin yok olması, ozon tabakasının 

incelmesi, genetiği değiştirilmiş gıdalar vb. örnekleri sayılamayacak kadar çok sorun, 20. yüzyılın son yıllarında 

dünyanın gündemine girmiştir ve giderek hızını ve etkisini artırarak yoluna devam etmektedir. Bu çevresel 

yıkımın farkındalığıyla ekonomik hayatta değişimin şart olduğu herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir 

gerçekliktir. Bunun için de en uygun sistem arayışları halen devam etmekle birlikte, öne çıkan iki ekonomik 

strateji bu çalışmada tartışılacaktır.      

  

2. ÇEVRE VE EKONOMİ 

 

 2.1. Çevre Kavramı 

 

Çevre kavramı, 1970’li yıllardan bu yana giderek artan bir şekilde insanların gündelik yaşamına dahil 

olmuştur. Çevre sorunlarının insan yaşamına olan zararlı etkilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte başlayan, kavram 

üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir. 

 

Dar anlamda çevre, insanın da dahil olduğu canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olarak 

tanımlanmaktadır. Geniş anlamda ise çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini 

sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

ortam şeklinde tanımlanmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1998:25). En genel anlamıyla çevreyi, canlıların içinde 

yaşadığı, hayati bağlarla bağlı oldukları ve çeşitli şekillerde birbirlerini etkiledikleri ortam olarak tanımlamak 

mümkündür (Yıldız vd., 2005:16). 

 

Günümüzde halen çevreyi salt doğa olarak algılayanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Oysaki 

çevre, insanı da içine alan ve insan yapımı olan çevreyi de kapsayan bir kavramdır. Bu kavram endüstri 

devrimiyle başlayan süreçte gittikçe artan düzeyde endüstrileşmenin ve teknolojik değişimin yarattığı sorunlarla 

dikkati çekmiştir. Çünkü sanayileşmenin artması beraberinde, doğal kaynakların kendini yenileme hızını aşarak 

çok fazla kullanılmasını ve kirliliğin artmasını getirdi. Bu durum da çevre sorunlarını gündeme taşıyarak, 



 
 

 
 

çevrenin farklı boyutlarının olduğuna dikkatleri çekti. Özellikle sorunların çözümleri bağlamında düşününce 

ortaya çıkan durum, başta ekonomi olmak üzere politik, sosyal, kültürel vb. birçok boyutu da dikkate almayı 

gerektirmektedir. 

 

Bu çalışmanın konusu gereği çevrenin ekonomi boyutu ağırlıklı olarak incelenecektir. 

 

2.2.Çevrenin Ekonomi Boyutu 

 

Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden 

doğan ilişkilerin tamamını ifade etmektedir (tdk.gov.tr, 2016). Devletlerin sahip olduğu toprak dahil tüm doğal 

ve beşeri kaynaklar ile tüm üretim araçları ve barınma, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanması için 

fiziki ve sosyal tüm kaynaklar kullanılarak organize edilen yöneticisiyle, üreticisiyle, çalışanıyla bir bütünü 

anlatmaktadır. Çevredeki bozulma ve tükenmenin hızı, boyutları, nedenleri, çevre politikalarının ekonomik 

politikalarla kesişmesi ve örtüşmesi, çevreyi önceleyen ekonomi stratejilerine giderek artan bir ilginin 

oluşmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla mevcut ekonomik sistem, bir taraftan azgelişmişliğin nedenlerini ve 

çarelerini ararken, diğer taraftan da çevre konusunun ekonomik sistemdeki yerini konumlandırmaya 

çalışmaktadır (Aruoba, 1997:172-7). 

 

Doğal kaynakların doğada var olması, sermayenin ise üretilmiş olması bu iki olgunun arasındaki en 

büyük farktır. İhtiyaçların karşılanabilmesi için doğal kaynaklardan yararlanmanın dışında, çeşitli mal ve 

hizmetlerin de üretilmesi gerekmektedir.  İnsanın ihtiyaçları sınırsız ve kaynaklar da sınırlı olduğuna göre, 

ekonomi ve çevre arasında akılcı bir dengenin kurulması zorunludur (Keleş, 2013:100). Dolayısıyla ekonomi 

konularını yapısı gereği çevreden ayrı düşünmek imkansızdır. Çevre ile ekonominin ilişkisi öncelikle iki 

noktada ortaya çıkmaktadır. İlki, çevre değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi için yapılan harcamalar ile 

ikincisi, çevreye verilmiş yada verilmesi muhtemel zararların etkilerinin ortadan kaldırılması için yapılması 

gereken harcamalardır (Keleş vd., 2009:228). 

 

Çevrenin bozulma ve tükenme hızının nedenleri ve boyutları çevre politikaları ile ekonomi 

politikalarının kesişmesine neden olmaktadır. Ekonomik büyüme sürecinde doğal kaynaklar geleceği hiç 

düşünmeden, sınırsızmış gibi kullanılarak tüketilmekte ve çevre kirliliği önlenememektedir. Bu durum 

ekonomik büyüme sürecini olumsuz etkileyince, bu olumsuz etkileri en aza indirmek gerektiği için çevreyi 

dikkate alan kalkınma modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, endüstri sonrası geleceğin yaşanmaya 

başladığı 21. yüzyılın getirdiği ileri teknoloji, genişleyen hizmetler, insanlarda daha fazla boş zaman gibi 

gelişmelerinde dikkate alınması gerektiği ve bu konuların kalkınma stratejilerini belirlemeyi daha da karmaşık 

hale getirdiği bilinmektedir (Dobson, 2016:311-3). 

 

Sonuç olarak dünyanın ekolojisinin, insanların ve tüm diğer canlıların bağlı olduğu yaşam destek 

sistemleri de dahil olmak üzere, insan faaliyetlerinden dolayı aralıksız ve şiddetli bir saldırı altında olduğu 

tartışılmaz bir gerçekliktir. Mevcut yöntemlerimizi köklü bir biçimde değiştirmezsek ortaya çıkacak sonuçların 

da ağır olacağı net bir şekilde bilinmektedir. Dünyanın içinde yaşadığı bu çevresel krizin oldukça karmaşık, çok 

yönlü ve gittikçe hızlanan özelliği tek bir sistemsel nedene bağlanabilir: mevcut ekonomik ve toplumsal düzen 

(Foster ve Magdoff, 2014:31). Bu karmaşık sorunlara üretilen çözümler, insanı ve çevreyi önceleyen ekonomi 

stratejileri mevcuttur. Bu stratejilerden “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramı ile “sürdürülebilir kalkınma” 

kavramı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Konuya ekonomi çerçevesinden daha çok çevreci bakış 

açısıyla yaklaşılacaktır. 

 

3. KALKINMA 

 

Kalkınma kavramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri “ekonomik 

ilerleme” olarak kullanılan kavram günümüze gelene kadar pek çok anlam değişikliğine uğramıştır. Kalkınma 

kavramı sözlükte, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki 

değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme şeklinde 



 
 

 
 

tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, 2016). En genel anlamda kalkınma ise, devletlerin ulaşmak istediği temel “amaç” 

ve aynı zamanda ekonomik ve ekonomik olmayan bir dizi değişkende köklü değişikliklere yol açan bir “süreç” 

olarak ifade edilmektedir (Mıhçı, 1996). 

 

Ekonomik kalkınma stratejisinin en açık hedefi, sürekli artan nüfusa sürekli mal ve hizmet akışının 

sağlanarak, tüm dünyanın yaşam standartlarının yükseltilmesidir (Harris, 2000). Birleşmiş Milletler’in 1948 

yılında yayınladığı dünyanın ekonomik durumu ile ilgili raporda da aynı şekilde, “ekonomik kalkınmanın temel 

hedefinin hayat standartlarının iyileştirilmesi” olduğu belirtilmektedir. Fakat hayat standardının neleri içerdiği 

açıklanmamıştır (United Nations, 1948:271). 

  

2. Dünya Savaşı’ndan, 1970’lerin ortalarına kadar geçen süreçte kalkınma ile ekonomik büyüme 

kavramı özdeş kavramlar olarak kabul ediliyordu. Azgelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin işsizlik, 

yoksulluk gibi sorunlarla uğraşmak yerine ekonomik büyümeyi ön plana çıkartarak, kalkınmayla eş anlamlı 

kullanmalarının nedenleri; öncelikle kalkınma ekonomistleri, tarihsel tecrübeyle gelişmekte olan ülkelerin 

gelişmiş ülkelerin izlediği yolu izlemeleri gerektiğine inanmışlardır. İkinci olarak da birçok ekonomist, 

ekonomik büyümeyi kalkınmanın anahtarı olarak görmüşlerdir. Kalkınma kavramı ekonomik büyüme ile 

özdeşleştirilince azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme özellikle teşvik edilmiş, tarım sektörü 

ihmal edilmiştir. Hızlı ekonomik büyümeye odaklanan gelişmekte olan ülkeler, yoksulluğun ve işsizliğin 

azalacağı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kalkacağı, refah düzeyinin artacağı beklentisine karşılık 

bulamamışlardır. Dolayısıyla kalkınmanın sadece büyümeden ibaret değil, toplumsal ve insani boyutlarının da 

olduğu anlaşılmıştır (Mıhçı, 1996). 

 

İnsani gelişme alanında gelişmekte olan ülkelerde, doğum ve ölüm oranları, okullaşma oranları gibi 

değerlerde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle oldukça iyi düzeyde ilerlemeler kat edilmiştir. Ancak bu 

ilerlemeler insani gelişme farklarının ortadan kalkmasını sağlayamamıştır. 1990’lı yılların başlarından itibaren 

kalkınmanın insani gelişme boyutu vurgulanmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler 1990 yılından başlayarak 

düzenli olarak İnsani Gelişme Raporları yayınlamaktadır (Mıhçı, 1996). Kalkınma kavramının yapısında 

meydana gelen bu değişimler insanı önceleyen bir yaklaşımla, yaşam standartlarının yükseltilmesini 

hedeflemektedir. 

 

Yaşam standartlarının kalkınma kavramının yapısına dahil edilmesi çevresel bozulmalarla da yakından 

ilgilidir. Hızlı ekonomik büyümeye odaklanan ekonomiler hızlı sanayileşmeyle birlikte çevreye çok büyük zarar 

vermişlerdir. “Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi”, 2005 yılında bile, dünyadaki başlıca ekosistem ürün ve 

hizmetlerinin %60’ını yıpranmış ya da sürdürülebilir olmaktan uzak bir biçimde kullanıldığını tespit etmiştir 

(Renner, 2015:6). Dolayısıyla çevre konusu bir bütün olarak kalkınma kavramıyla birlikte düşünülünce çeşitli 

alternatif kalkınma stratejileri ortaya konulmuştur. Bu konuda ki çalışmalar her şeye rağmen daha iyiyi bulmak 

adına devam etmektedir.  

 

3.1.Çevreyi Dışlamayan Kalkınma 

 

1972 yılında gerçekleştirilen Stockholm Çevre Konferansı’nın Genel Sekreteri Maurice Strong 

tarafından ilk kez kullanılan “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramı, yerel kaynaklardan adaletli bir biçimde 

yararlanmayı ifade ediyordu (Keleş vd.,2009:242). İçeriği 1974 yılında Cocoyoc Bildirgesi’nde genişletilen 

kavrama, ekonomik sisteminde yerel kaynaklarını kullanmak isteyen halka, eğitim ve örgütlenme çalışmalarında 

yardımcı olunacağı eklenmiştir (helsinki.at, 2016). 

 

Çevreyi dışlamayan kalkınma kavramı, ekolojiyi dikkate alan ekonomistler tarafından açıklanmaya 

çalışılmış, bir kalkınma stratejisi olarak önerilmiştir. Bu kavramın, endüstrileşme ya da ilerlemeden bir tür geri 

adım anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. Burada önemli olanın kalkınmanın tüm ögelerinin arasında bir 

denge kurulabilmesinin mümkün olduğudur. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın, çevresel değerlerin 

korunarak da gerçekleştirilebileceği savunulmaktadır. Çevreci Bernhard Glaeser’e göre, çevreyi dışlamayan 

kalkınma kavramının dayandığı 3 temel unsur bulunmaktadır. İlk olarak, nüfusun en yoksul kesiminin temel 



 
 

 
 

ihtiyaçlarının karşılanması ve bu ihtiyaçlar tespit edilirken halkın katılımının sağlanmasıdır. İkinci olarak, yerel 

düzeyde sahip olunan beşeri ve doğal kaynakların farkında olunmasıdır. Üçüncüsü ise, kalkınma politikaları ile 

çevre politikalarının uyumlu olmasıdır (Glaeser, 1984).  

 

Dolayısıyla çevreyi dışlamayan kalkınma kavramıyla ifade edilmek istenen, çevreyi iyileştirmek ya da 

korumakla ekonomik kalkınmanın birbiriyle ters düşen kavramlar olmadığı ve bunların uyumlulaştırılarak 

ortaya konacak kalkınma politikalarının uygulanmasının mümkün olduğudur (Keleş vd.,2009:242). 

 

Bu kalkınma stratejisinin önerildiği yıllar aynı zamanda doğa – insan ilişkisinin geniş çapta 

sorgulanmaya başladığı yıllardır. 1972 yılında Roma Kulübü’nün hazırlattığı “Büyümenin Sınırları” adlı rapor 

ile insanlığın küresel bir ekonomik ve ekolojik yıkımın eşiğinde olduğu uyarısı yapılmıştır (Kaplan, 1999:2). 

Aynı yıl Stockholm Çevre Konferansı toplanmıştır. Konferansta, küresel anlamda çevre sorunlarının varlığı 

kabul edilmiştir. Ayrıca, yoksulluğun ve azgelişmişliğin de bir çevre sorunu olduğu vurgulanmıştır (Saçlı, 

2009:18). Dolayısıyla 1970’li yıllarda ortaya çıkan çevresel hassasiyet nedeniyle önerilen ve çevreci bakış 

açısından da iyi karşılanan “Çevreyi Dışlamayan Kalkınma” stratejisinin sonraki yıllarda mevcut ekonomik 

sistem nedeniyle uygulanabilirliğinin çok az olduğu görülmüştür. Öncelikle yerel kaynakların yerinde o 

bölgenin insanı tarafından kullanılması, bölge insanının kararına başvurulması gibi öneriler küreselleşme 

nedeniyle devletler tarafından çok da tercih edilebilir bir olgu değildir. 

 

Kısacası çevreyi dışlamayan kalkınma kavramının iyi olmasına rağmen, başta küresel ekonomik sistem 

nedeniyle pek de kabul görmediği ve uygulanabilir olmadığını, zamanla uygulanabilirliği daha mümkün olan 

sürdürülebilir kalkınma kavramına doğru evrildiği görülmektedir. 

   

3.2. Sürdürülebilir Kalkınma 

 

Sürdürülebilirlik kavramı son yıllara kadar, kalkınma ekonomisi ile ilgilenen ekonomistlerin pek de ilgi 

göstermediği bir kavramdı. Fakat özellikle 20. yüzyılın son yıllarında yaşanan bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin ışığında çevre ile ilgili elde edilen bilgiler ve yaşanan çevresel olaylar nedeniyle ekonomik 

anlamda dünyanın geleceği açısından çevrenin sürdürülebilirliği tartışılmaya başlanmıştır. 

 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1977’de Dennis Pirages’in “Sürdürülebilir Toplum” adlı kitabıyla 

gündeme gelmiştir. Sonra 1978 yılında Dennis Hayes’in, “Sürdürülebilir Topluma Doğru İlk Adımlar-

Onarımlar, Yeniden Kullanım, Geri Kazanımlar” adlı kitabı yayınlanmıştır (Tekeli, 2001:729). Daha sonra da, 

1972 yılında gerçekleştirilen Stockholm Konferansı’ndan 10 yıl sonra 1982’de Nairobi’de uluslararası bir 

toplantı yapılarak gelinen durum değerlendirilmiştir. Bu toplantıda 10 yılda iyi anlamda ilerleme kat edilmediği, 

aksine çevre sorunlarının büyüyerek insanlığın gündeminde daha fazla yer edindiği vurgulanmıştır. 1980’li 

yılların başında itibaren dünya, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, bitki ve hayvan türlerinin yok 

olması gibi bir yığın çevresel sorunla yüzleşmeye başlamıştır (Saçlı, 2009:18). 1983 yılında kurulan Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” adlı bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda 

belirtilen iki önemli nokta vardır; birincisi, küresel çevre sorunları inkar edilemez bir gerçektir ve dünyamızı 

tehdit etmektedir. İkincisi ise, çevresel değerlere özen gösterilerek gerçekleştirilecek bir kalkınmanın bugün ve 

gelecekte tüm dünya açısından doğru olacağıdır (Ortak Geleceğimiz, 1991: 43-89). 1992 yılında Rio de 

Janerio’da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı tüm 

dünyada kabul gören bir ilke olarak yerleşmiştir. Bundan sonra, gittikçe artan bir şekilde insan ile ilgili her 

konunun sürdürülebirliği tartışılır hale gelmiştir. Konferans sonucunda geliştirilen “Gündem 21” adlı çevre 

eylem planının dayanağı da sürdürülebilirlik kavramı olmuştur. Bu çerçevede sürdürülebilirliğin küresel işbirliği 

ile sağlanabileceğinden yola çıkılarak, bu işbirliğini gerçekleştirmek ve yönlendirmek amacıyla “Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu” kurulmuştur (Tekeli, 2001:730). 

 

Robin Hahnel, Yeşil İktisat adlı kitabında sürdürülebilir kalkınma için “ne olduğundan emin değilim, 

fakat ne olmadığını gayet iyi bilirim” demektedir. İlk başta sürdürülebilir kalkınma tanımı her açıdan 

eleştirilmiştir. Çok muğlak bulunmuştur (Hahnel, 2014:55). Robert Engelman, “Ölçemediğin şeyi idare 



 
 

 
 

edemezsin” diyerek sürdürülebilirliğin ölçütlerini geliştirmenin önemini vurgulamıştır. Carl Folke, bu ölçütlerin 

en geniş ve en önemli sınırını: “Gezegenin, aştığımız takdirde geleceğimizi tehlikeye atmış olacağımız sınırları” 

şeklinde değerlendirmiştir (Dünyanın Durumu, 2013:24). Zamanla sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

belirginleştikçe durum daha da netleşmiştir. 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’taki Birleşmiş Milletler 

Genel Merkezinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Bu yeni gündem, dünya, insanlar ve refah için bir 

eylem planıdır. Aynı zamanda dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yoksulluğun her boyutuyla 

ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği 

içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaklardır. Yayınlanan, 17 tane Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ve 169 tane alt başlığı, yeni küresel gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir (unesco.org.tr, 

2015). 

 

3.2.1.Sürdürlebilir Kalkınmanın Tanımı 

 

Çevresel sürdürülebilirlik, hayati önemdeki çevre fonksiyonlarının gelecek kuşaklar için de 

korunabildiği durumu ifade etmektedir (Hueting, 2015:23). Önceleri Türkçe’ de sürekli ve dengeli kalkınma 

terimiyle ifade edilmiş olsa da daha sonra “sürdürülebilir kalkınma” adıyla geniş kabul gören kavram, çevre ve 

kalkınma ilişkilerinin değerlendirilmesinde temel yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, 

bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını ellerinden almadan 

karşılamaktır (Keleş, 2009:244). Bugünkü ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini yükseltmekten yana olan ve 

odak noktasında insanın olduğu sürdürülebilir kalkınma kavramı, çevreye karşı duyarlı bir kalkınma stratejisini 

öngörmektedir (Mıhçı, 1996). 

 

Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı doğal kaynakların korunmasına odaklanırken, hem ekonomik 

malların hem de çevresel değerlerin kişi başına düşen tüketim potansiyeli olarak ölçülen refah düzeyinin, 

gelecek nesiller aleyhine bir kayıpla sonuçlanmaması gerektiği vurgulanmaktadır (Dağdemir, 2003:105).  

 

Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı iki kavrama dayanmaktadır: İlki, ihtiyaç kavramı ve özellikle 

dünyadaki yoksul kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamak; ikincisi ise, çevrenin bugünkü ve gelecekteki 

ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğine teknolojinin ve toplumsal örgütlenmenin getirdiği sınırlamalardır (Keleş 

vd., 2009:245). Sürdürülebilir kalkınma, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve herkesin yaşam standardını 

yükseltmeyi vaat etmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma bir değişim sürecidir. Bu kavram, çevre, 

ekonomi ve toplum arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngörmektedir. 

 

3.2.2.Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi  

 

Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin hedefi, çevre ile herhangi bir yakınlaşmaya dahi girmeyen 

ekonomik yaklaşımların zorlamayla da olsa çevresel bir niteliğe kavuşturulmasını sağlamaktır. Dünyadaki 

mevcut ekonomik yapı, ekonomiyi üst düzenleyici, doğayı da alt düzenleyici sistem olarak düşünmektedir. 

Bundan dolayı da doğaya özel bir düzenleyici yaklaşım içerisine girmemektedir. Halihazırdaki ekonomik sistem 

savunucuları, teknolojinin ve ekonomik sermayenin yardımıyla doğal sermayeyi ikame edebileceklerini 

düşünmektedirler. Onlara göre doğal sermaye ikame edilebildiği sürece, doğal kaynakların tükenmesi 

konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü ekonomi, sadece doğal ve ekonomik sermayeden oluşan 

sistemi korumak ve büyütmek isteyecektir. Böylece doğal kaynakların korunması ile ekonomik ilerleme 

arasında oldukça sıkı bir bağ kurulmuş olacaktır. Fonksiyonel bir piyasa oluşturularak kaynakların tükenme 

tehlikesi karşısında fiyatlar artacak, ikame oranı yükselecektir. Artan fiyatlarında kaynakların tükenme 

tehlikesine karşı bir fren görevi göreceği düşünülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin bu ekonomik 

sistemi değiştirmesi beklenmektedir (Scherhorn, 2003:26). Fakat bir düşünceye göre de mevcut ekonomik 

sistemin araçlarıyla üretilen ne teknolojiler ne de çözümler çevre sorunlarının çaresi olamaz. Kaldı ki 

sürdürülebilir kalkınma da salt bu yüzden çare değildir. Zaten uygulanabilirliği yoktur olsa da çözüm değildir 

(Tanuro, 2011:87-9). Ayrıca, kuşaklararası yararların ve maliyetlerin adil paylaşımı ve sürdürülebilir 

kalkınmanın gerekliliği konusunda farklı görüşler vardır. Gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşayacakları, 



 
 

 
 

doğal kaynaklardan yararlanabilecekleri bir dünya bulmaları etik açıdan kabul edilse bile, buna karşılık eleştirel 

yaklaşan görüşler de mevcuttur. Buna göre, gelecek kuşakların ihtiyaçlarının bugünden tahmin edilmesinin 

mümkün olmayacağını, hatta bugünün teknolojisiyle yaşanacak gelişmelerin gelecekte ne gibi ihtiyaçlar 

doğuracağı tahmin edilemeyeceğinden, bugünün ihtiyaçlarından tasarruf edip fedakarlık yapmanın anlamsız 

olduğu ileri sürülmektedir (Dağdemir, 2003:106).   

 

Sürdürülebilir kalkınma belli bir büyüme oranına dayanmaktadır. Bu oran yenilenebilir kaynaklar için 

yenilenebilme oranıdır. Yenilenemeyen kaynakların öngörülen bir süre için dayanmasını sağlayacak bir 

kullanım oranıdır. Her iki durumda da kaynak dağılımı sorunuyla karşılaşılmaktadır. Kaynakların dağılımı 

sorunu, piyasa mekanizması içinde kendiliğinden çözülemeyeceğine göre, tek çözüm planlama olmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri: 

1- Kuşak içi ve kuşaklar arası ekonomik toplumsal adalet, 

2- Demokratik katılım, 

3- İhtiyatlılık ilkesi, 

4- Bütünleşik politika, 

5- Planlama, 

olarak ifade edilmektedir (Carter, 2001:203-209). 

 

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın kavram olarak gündeme geldiğinden bu yana genel kabul görmüş üç 

boyutu bulunmaktadır: 

Ekonomik Boyut: Ekonomik olarak sürdürülebilir sistem, mal ve hizmetleri süregelen esaslara göre 

üretebilmeli, sektörel dengesizliklerden kaçınılmalıdır. 

Çevresel Boyut: Çevresel olarak sürdürülebilir sistem, yenilenebilir kaynak sistemleri ya da çevresel 

yatırım fonksiyonlarının istismarından kaçınılması gerekmektedir. Yenilenemez kaynakların yerine 

konulabildiği kadarı tüketilmelidir. Bu süreç, ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan, biyolojik çeşitlilik, 

atmosferik denge gibi ekosistem fonksiyonlarının korunmasını da içermelidir. 

 

Sosyal Boyut: Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, sağlık ve eğitim, cinsiyet eşitliği, politik 

sorumluluk ve katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır (Holmberg ve 

Sandbrook, 1992). 

 

Sürdürülebilir kalkınma kavramını bu üç boyutla ifade ederken, bunların da çok sayıda alt sistemlerden 

oluştuğu bilinmelidir. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma stratejisi, birçok sistemin dengelenmeye çalışıldığı 

oldukça karmaşık bir yapıdır. Sürdürülebilirliğin farklı boyutlarının, farklı belirleyicileri vardır. Örneğin, 

ekonomik boyutta sürdürülebilirlik, refahın maksimizasyonunu ifade etmektedir. Ekonomistlerin çoğu 

sürdürülebilirliği, tüketimden elde edilen yararın maksimizasyonu ile refahın artırılması şeklinde açıklamaktadır 

(Harris, 2000). 

Sürdürülebilir bir ekonomi, bağımlı oldukları ekosistemlerin sürdürülebilir verimini gözetir (Brown, 

2003:80). Doğal kaynakların, sermaye olarak nitelendirilmesine her ne kadar çevreci bakış açısına göre karşı 

çıkılsa da, mevcut ekonomik sistemde bir ekonomik değer ifade etmektedir. Doğal sermaye, toprak, hava, 

dünyadaki tüm doğal kaynaklar ve çevresel fonksiyonlardan oluşmaktadır. Doğal kaynaklar, yenilenebilir ve 

yenilenemez kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar için kural, ürünlerin 

sürdürülebilirliği için kaynakların sınırlandırılması; yenilenemez olanlar için ise kural, yenilenebilir doğal 

sermayeden yararlanarak, yenilenemez kaynakların kullanımından elde edilen atıklara yeniden yatırım 

yapılmasıdır. Bu iki kural uygulanırsa doğal sermayenin dengede olacağı ve sürdürülebilirliğin sağlanacağı 

düşünülmektedir (Harris, 2000). 

 

Çevresel açıdan sürdürülebilirlik, nüfus ve tüketim düzeylerindeki sınırları da içermelidir. Ekosistemin 

bütünlüğünün korunması esastır. Esnekliğin anahtarı; çok çeşitli türlerin bulunması, bu türlerin birbiriyle 

etkileşim içinde olması ve şartları değiştirmeye uyum potansiyeli olan genetik formların depolanmasıdır. 

Esneklik esasında, karışıklık ya da bozukluğu düzeltecek bir sistemi mevcut kılan iyileşme kapasitesidir. 

Dolayısıyla ekolojistler için sürdürülebilirlik, ekosistem esnekliğini korumak olarak açıklanabilir. Çevresel 



 
 

 
 

boyutun önemi, insanların karşılaştığı ekolojik hatalardan kaynaklanan kritik problemlerin artmasıyla 

belirginleşmiştir (Harris, 2000). 

 

Sürdürülebilirlik, nüfusun azaltılması ya da tüketimin sınırlandırılmasından daha fazlasını içermektedir. 

Ürün ve teknoloji seçimleri, ekosistem bütünlüğü ve canlı türlerinin çeşitliliği dikkate alınmalıdır. Bir sistemin 

sürdürülebilir olması için kendilerini sürdürülebilir yapan tüketim ve üretim araçlarına hizmet etmesi gerekir. 

Eğer mevcut tercihler ve teknolojiler tüketici egemenliği kavramını benimsemişlerse ve sürekli değillerse, 

sürdürülebilir de değillerdir, o zaman sistem de istikrarsız olacaktır. Açıkçası, ekoloji ile ekonominin 

bütünleşmesi için sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna ihtiyaç vardır (Harris, 2000). 

 

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, kalkınmadaki temel ihtiyaç ve eşitliğe odaklanılmasını, refahın 

maksimize edilmesini içermektedir. Kuşaklar arası eşitlik için, dünyanın gelir ve tüketim modellerinin yeniden 

yapılandırılması gereklidir. Bunun için de sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Günümüzün eşitsizliklerini devam ettiren kalkınma modelleri hiçbir şekilde sürdürülebilir değildir (Harris, 

2000). 

 

Birleşmiş Milletler’de 2015 sonrası kalkınma gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Açık 

Çalışma Grubu (OWG) ile birlikte politikayla insan arasındaki uçurumu kapatmak üzere fırsatlar öneriyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri insani kalkınmayı garantilemek ve kolaylaştırmak için bir dizi hedef 

koyarken, “kapsayıcı yeşil ekonomi” ve “sürdürülebilir bir yüzyıl”a küresel geçişi başlatıyor. Gelecekte 

kalkınma gündeminin “her zamanki gibi” ekonomik kalkınmayı mı yansıtacağı, yoksa Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ile birlikte yeni bir başlangıç mı olacağı yakın gelecekte belli olacaktır (Dünyanın Durumu, 

2014:204). Ayrıca bazı görüşlere göre de, sürdürülebilir yeşil bir ekonomiye geçiş için politik destek 

oluşturmak, ancak bireylerin ekonomik güvenliğini sağlamakla mümkün olacaktır. Düşük gelirli bireyler yeşil 

ekonomiyi benimsemezlerse, politikacılar diğer öncelikleri ele almaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla, 

sürdürülebilir yeşil ekonominin gerçekleştirilmesi giderek imkansızlaşacaktır (Alperovitz, 2014:272). 

 

Mevcut ekonomik sistemi eko-ekonomiye dönüştürmek elbette ki olağanüstü güzel bir girişimdir. 

Çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma kavramı çeyrek yüzyıldan fazla zaman önce gündeme gelmesine 

rağmen, hiçbir ülkenin eko-ekonomi kurmaya yönelik ciddi bir stratejisi maalesef yok. Yeniden yapılandırma 

konusunda bazı parametreleri gerçekleştiren birkaç ülke var. Fakat halen her açıdan başarılı olan bir ülke 

bulunmamaktadır (Brown, 2003:83).  

 

4. SONUÇ 

 

Ekonominin nihai hedefi insanın gönencini artırmaktır. Kalkınma stratejisi ekonomik büyümeyle aynı 

anlamda kullanılıp, gelişmenin her boyutu kişi başına düşen gelire odaklanınca, toplumsal boyut ihmal 

edilmiştir. Bu tarz bir kalkınma stratejisinin açlığa, yoksulluğa, gelir dağılımındaki büyük farklara çare olmadığı 

görülünce, insanı ve çevreyi önceleyen kalkınma stratejileri gündeme gelmiştir. 

 

Mevcut ekonomik sistemin çıkardığı sorunlar artık ayrıntılarıyla bilinmektedir. Bu sisteme alternatif 

üretilen çözümler de bellidir. Ancak çözümlerin kendisinin karmaşık ve muğlak olduğu iddia edilmektedir. 

Çevreyi dışlamayan kalkınma kavramı, ortaya atıldığı zamanlarda çevresel hassasiyetler yeni oluşmaya 

başladığı için oldukça genel ifadelerle dile getirilmiştir. Düşünce dünyasında gayet iyi karşılanan bu kavram, 

devletler açısından uygulanabilirliği konusunda çok da yerini bulamamıştır. Bununla birlikte, sorunlar sessiz 

fakat istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Bir yandan da ekonomik büyüme devletlerin en önemli 

konusu olmayı sürdürdüğünden dolayı çevresel sorunlar sürekli göz ardı edilmiştir. Sonra salt ekonomik 

büyümenin çözüm olmadığının ayırdına varılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı gündeme gelince, çevreyi 

içselleştiren ekonomik stratejiler tekrar dünya gündemine gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı nispeten 

daha kuralları belli bir strateji önerdiği için 1990’lı yıllardan itibaren dünya gündeminde yerini bulmuştur. 

Gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin kalkınmaya ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Bunun için geçmişteki 

alışkanlıkları halen sürdürerek, gelişmiş ülkelerin izlediği stratejiyi devam ettirmeye çalışmakta ısrar edenler 



 
 

 
 

olduğu gibi, çevresel yıkımın farkında olup daha dikkatli ekonomi politikası izleyenler de vardır. 2000’li 

yıllarda insan ve çevre ile ilgili olan her şeye sürdürülebilirlik konusu dahil edilmiştir. 

Günümüzde artık dünyanın en ücra köşesinde yaşayan insan bile çevre sorunlarının farkındadır veya en 

azından haberi olmuştur. Ancak çevreyi dikkate alan ekonomistlerin de belirttiği gibi dünyadaki sosyal 

adaletsizlikler bitmediği, açlık, yoksulluk, işsizlik son bulmadığı sürece sürdürülebilir kalkınmadan veya 

alternatiflerinden söz edilemez. Çünkü bireyler önce kendi gereksinimleriyle ilgilenirler. Kendi ihtiyaçları 

karşılanmadığı sürece hiçbir yönetici ya da politikacının gündeminde dünyanın geleceği ya da gelecek nesiller 

olamaz. Olsa dahi karşılık bulamaz.  

 

Bütün bunlara rağmen, özünde ekonomik kalkınmada kullanılan temel kaynakların çevre ve doğa 

olduğunun farkına varıldığı noktada çözüm başlayacaktır. “Tek bir dünyamız var ve o da çevresel bir yıkımın 

eşiğindedir”.  Bu nedenle ısrarla üzerinde durmamız gereken konu, ekonominin ekosistemin bir parçası 

olduğunun kabul edilmesidir. Yalnızca ekosistemle uyumlu hale getirilen bir ekonomi ile ilerleme mümkündür. 

Çevreyi tahrip eden ekonomik sistemler artık terk edilmeli, ekolojinin ilkelerini dikkate alan ekolojik ekonomi 

oluşturulmalıdır. 

 

Lester R. Brown’un Eko-Ekonomi adlı eserinde belirttiği gibi “ekonomik açıklar birbirimizden 

aldığımız borçlardır, oysa ekolojik açıklar gelecek nesillerden çaldıklarımızdır”. 
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