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GĠRĠġ 

 

Çevre sorunlarının uluslararası kamuoyunun gündemine gelmesi 1970’li 

yıllarda baĢlamıĢtır. 1972 yılında Stockholm’de yapılan BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan  

Çevresi Konferansı ile vücut bulan çevresel bozulmaya iliĢkin kaygı ve OECD’nin 

üyeleri için kabul ettiği “kirleten öder” ilkesinin yerleĢmesi ile birlikte, ekonomi ile 

çevre arasında iliĢki kurmanın zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. 

Ġnsanlık kabaca beĢyüz yıl önce kapitalist ekonomi ile tanıĢmıĢtır. Batı 

Avrupa’da ortaya çıkan bu yeni ekonomik sistemi diğer sistemlerden ayrı kılan 

özelliği, sonsuz sermaye birikimi amacını taĢıması ve üretim araçlarınının özel 

mülkiyete konu olmasıdır. 

Ticaret, kapitalizmin ortaya çıkıĢından önce de var olmakla birlikte, 

kapitalizm ile birlikte ülkeler ve bölgeler arasında iĢbölümü ortaya çıkmaya ve 

sermaye belli yerlerde toplanmaya baĢlamıĢtır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi de 

iĢte bu sermaye yoğun bölgelerde ortaya çıkarak, Sanayi Devrimi’ne giden yolu 

açmıĢtır. 

BeĢyüz yıl önce Batı Avrupa’da oluĢmaya baĢlayan kapitalist dünya sistemi, 

büyük bir tarihsel dönüĢüme ve devletler arasında hiyerarĢik bir yapının ortaya 

çıkmasına yol açmıĢtır. Avrupalıların yeni dünya ile baĢlayan ve Asya ile Afrika’ya 

doğru geniĢleyen sömürgeleĢtirme faaliyetleri, yer kürenin giderek daha büyük 

kısmından gerek altın, gümüĢ gibi değerli metalleri, gerek baharat, kahve, çay gibi 

tarım ürünlerini sömürge bölgelerinden söküp, artı değer olarak Avrupa’ya 

aktarmalarının yolu olmuĢtur. Bu süreçte Batı Avrupa gittikçe zenginleĢerek 
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güçlenirken, sömürge durumunda olan ülkelerde de toplumsal ve ekonomik 

dönüĢümler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

Mısır, patates ve fasülye çeĢitlerinin Amerika’dan Batı Avrupa’ya taĢınması, 

Batı Avrupa için ek gıda anlamını taĢımıĢ ve Avrupa tarımını dönüĢtürmüĢtür. 18. 

yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl baĢlarında ortaya çıkan sanayi devriminin temeli burada 

yatmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa’da ortaya çıkan üretimin boyutunda 

ve yoğunluğundaki hızlı artıĢ, günümüz dünyasının merkezinde bulunan sermaye ile 

emek ve merkez ile periferin ayrılmasına yol açmıĢtır.   

Bu geliĢmelerin çevre üzerinde ciddi etkileri olmuĢtur. Çevresel bozulmanın 

önemli nedenlerinden biri olan nüfus artıĢı, önce bolluğun hüküm sürdüğü Avrupa’da 

ortaya çıkmıĢtır. Avrupalılar ve onların soyundan gelen denizaĢırı ülkelerde 

oturanların dünya nüfusu içindeki payları, 1650’de %18’den 1900’de %30’a 

çıkmıĢtır
1
. Daha sonraları bu nüfusun dünya nüfusuna oranı tedrici bir Ģekilde 

azalırken, dünya ekonomisinin periferinde yer alan ülkeler ciddi nüfus sorunları ile 

karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Modern tıp teknolojilerinin yaygınlaĢması ile ölüm 

oranlarındaki azalıĢ, doğum oranlarındaki azalıĢ ile aynı zamana denk gelmemiĢ ve 

periferideki ülkelerde yüksek nüfus artıĢ oranlarına neden olmuĢtur. Sömürgeciliğin 

mirası ve kapitalist dünya ekonomisinin oluĢturduğu sistem nedeniyle perifer ülkeler, 

merkez ülkeler gibi bir geliĢme yolu izleyememiĢlerdir. 

Merkez ve periferideki bu farklılıklar, kiĢi baĢına düĢen gelir bakımından bir 

uçuruma yol açmıĢ ve iki yüzyıldan az bir süre içinde yedi kata kadar çıkmıĢtır. 

1600’lü yıllarda beĢyüz milyon civarında olan toplam dünya nüfusu, 1950’de iki 

                                                 
1
 J.B. Foster, Savunmasız Gezegen: Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi, çev: Hasan Ünder, Epos 

Yayınları, Ankara, 2002, s.15. 



 

 3 

buçuk milyara, günümüzde ise altı milyara ulaĢmıĢtır. Dünya nüfusunun 2020’de 

sekiz milyara ulaĢacağı ve bu artıĢın da % 95’inin azgeliĢmiĢ periferide olacağı 

tahmin edilmektedir
2
. Bu büyük nüfus baskısının yanı sıra, ekonomik büyümenin de 

gerçekleĢtirilememesi, perifer ülkeleri sıkıntıya sokmaktadır. 

Çevre sorunları sıralandığında iklim değiĢikliği, biyolojik çeĢitliliğin kaybı, 

ormanların yok olması, göller ve ırmakların yani temiz su kaynaklarının azalması, 

zehirli atıklar gibi birçok sorun göze çarpmaktadır. Bu çevre sorunlarının üstesinden 

gelinebilmesi için öncelikle bu sorunların nedenlerinin ortaya konması 

gerekmektedir. Çevre sorunları, meselenin özüne dokunmayan yeni uluslararası 

anlaĢmalar yapmakla ya da tüketicileri daha çevreci ürünler tüketmeye çağıran 

reklamlar ile çözülemeyecek kadar ağırdır. Çevre sorunlarının temelinde, eĢitsiz 

mübadele ile iĢleyen kapitalist dünya sistemi bulunmaktadır.  

Kalkınma ve çevre iliĢkisi, çevre politikalarının oluĢumunda sıklıkla 

vurgulanan bir iliĢkidir. Bu vurguların temelinde ise, çevrenin kalkınma yönündeki 

çabalara engel olmaması gerektiği yönündeki anlayıĢ yatmaktadır. GeliĢmemiĢ 

perifer ülkelerinin kendi kaynaklarını istedikleri gibi kullanarak ve çevreyi 

sömürerek, geliĢmiĢ merkez ülkelerinin kalkınmıĢlık seviyelerine ulaĢabileceği 

Ģeklindeki bir tarih anlayıĢı, çevre koruma çabalarının önünde bir engel olarak yer 

almaktadır. Oysa merkez ülkeler, kapitalist bir ekonomik sistemin ortaya çıktığı, 

uzun 16. yüzyıl olarak adlandırılan 1450-1600’lü yıllardan bu yana çevre 

ülkelerinden kaynak aktarmakta ve perifer ülkelerini yoksulluk ve azgeliĢmiĢliğe 

mahkum etmektedirler. 

                                                 
2
 J.B. Foster, a.g.e., s. 17. 
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Bu çerçevede oluĢturulan çevre politikaları da perifer ülkelerden merkez 

ülkelere kaynak aktarmanın bir aracı olarak iĢlev görmektedir.  

Çevre sorunlarının uluslararası niteliği dolayısıyla, çevre politikaları da 

uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır. Bu durum ise bizi kaçınılmaz bir Ģekilde 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin alanına kaydırmaktadır. Bu nedenle çalıĢmanın ilk 

bölümünde çevre sorunu ve çevre sorununun uluslararası niteliği ortaya konulmuĢ ve 

uluslararası iliĢkiler disiplininin kurucu tartıĢması olan idealizm-realizm tartıĢması 

ele alındıktan sonra dünya-sistemi kavramı açıklanmıĢtır. Ġkinci bölümde ise iklim 

değiĢikliği, biyolojik çeĢitliliğin kaybı ve uluslararası orman rejimi incelenmiĢ ve 

modern dünya-sistemi çerçevesinde değerlendirmesi yapılmıĢtır. 

Kavramsal Çerçeve 

Ġnsanlığın çevre tahribatı, yeryüzünde ortaya çıktığı ilk zamanlarda baĢlamıĢ 

olmakla birlikte, özellikle sanayi devriminden sonra çevrenin tahribatı yaĢamı tehdit 

eden boyutlara ulaĢmıĢtır. Sanayi devriminden önce ortaya çıkan çevre sorunları, 

belirli bir bölge ile sınırlı kalırken, artık tüm dünyayı kapsayan küresel bir nitelik 

kazanmıĢtır. 1450-1600 yılları arasında Batı Avrupa’da ortaya çıkan ve zaman içinde 

tüm dünyaya yayılan kapitalist ekonomik sistem devletler arası alanda ulus devletleri 

yaratmıĢtır. Egemen eĢitliği ilkesine göre kurulan modern uluslararası sistem farklı 

güç ve imkanlara sahip devletlerden oluĢmaktadır. 

Immanuel Wallerstein’ın ortaya attığı Modern dünya-sistemi teorisine göre 

devletler iĢbölümü çerçevesinde hiyerarĢik olarak örgütlenmiĢlerdir.  Merkezde yer 

alan ülkeler kapitalist dünya-ekonomi sayesinde periferde ve yarı periferde yer alan 

ülkelerden kaynak transfer ederek zenginleĢmektedirler. Periferde ve yarı periferde 
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yer alan ülkeler uluslararası iĢbölümünün onlara dayattığı perifere özgü ürünlerin 

üreticisi olma durumu nedeniyle kaynaklarını daha fazla sömürmekte ve çevre 

sorunlarına neden olmakla birlikte Merkez ülkeler olarak adlandırılan zengin 

ülkelerde görülen aĢırı üretim ve tüketim çevre sorunlarının temel nedenidir.   

Çevre sorunlarının çözümü konusunda tek tek ulusal devletlerin çabaları bir 

anlam ifade etmemekte ancak uluslararası bir dayanıĢma sayesinde çevre sorunlarına 

çözüm bulunabileceği sıklıkla dile getirilmektedir. Ancak, bu amaçla ortaya çıkan 

mevcut uluslararası çevre rejimleri ise soruna çözüm olmaktan uzaktır. 

ÇalıĢmanın Konusu ve Amacı 

Çevre sorununun ulaĢtığı boyutlar dikkate alındığında, çevre koruma çabalarının 

uluslararası düzeyde ele alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak çevre koruma 

konusunda oluĢturulan rejimler artık yeni bir ticaret alanı olarak iĢlev görmektedirler. 

Bu çalıĢmada, uluslararası alanda ortaya çıkmıĢ olan iklim, biyolojik çeĢitlilik ve 

orman rejimleri irdelenerek bu rejimlerin, periferden merkeze doğru kaynak 

transferinde yeni bir araç olarak kullanılması incelenmiĢtir.  

Temel Varsayımlar 

Çevre sorunlarına çözüm olma iddiasını taĢıyan mevcut hiçbir uluslararası çevre 

rejimi, çevre sorunlarının, kapitalist dünya ekonomisinin ve modern dünya-

sisteminin oluĢturduğu yapının sonucu olduğunu kabul etmemektedirler ve bu 

uluslararası rejimler de periferden merkeze kaynak aktarma mekanizmaları olarak 

çalıĢmaktadırlar.  
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Küresel çevre sorunlarının kapitalist dünya ekonomisinin bir sonucu olduğunu 

kabul etmeden oluĢturulan ya da oluĢturulacak olan hiçbir uluslararası rejim, çevre 

sorununun çözümünü sağlamayacaktır. 

Yöntem ve Sınırlılıklar 

Bugüne kadar çevre sorunlarına iliĢkin uluslararası düzeyde bir çok toplantı, 

konferans ve zirve yapılmıĢ olmasına rağmen bu çabaların hiçbiri 1992 tarihli Rio 

BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve GeliĢme Konferansı kadar önemli sonuçlar 

doğurmamıĢtır. Bu çalıĢmada incelenecek olan Rio Zirvesi’nin temel çıktıları, Ġklim 

DeğiĢikliği SözleĢmesi, Biyolojik ÇeĢitliliğin Korunması SözleĢmesi ve kısaca 

Orman Ġlkeleri olarak kabul edilen bildiridir. Bu düzenlemelerin temel özelliği ele 

aldıkları konulara iliĢkin rejimlerin oluĢumunu sağlamalarının yanı sıra, çevre 

konusunda uluslararası politikaya yön veren en önemli belgeler olmalarıdır. Söz 

konusu rejimler, perifer ülkelerden merkez ülkelere kaynak aktarma mekanizmaları 

olarak iĢlediği savını en iyi Ģekilde kanıtlamaları ve çevre koruma 

mekanizmalarından çok ticaret anlaĢmaları gibi çalıĢmaları nedeniyle bu çalıĢmanın 

temel savını doğrulamaktadırlar. 

Bu çalıĢmada kullanılan temel teorik çerçeve olan Wallerstein’ın dünya-

sistemi yaklaĢımına yöneltilen en ciddi eleĢtiri, yine Wallerstein’ın da içinde 

bulunduğu, Marksist cepheden gelmiĢtir. Bu eleĢtirini temel noktasını ise sınıf 

çatıĢmasının analizde yer almaması oluĢturmaktadır. Wallerstein, iç sınıf yapılarını 

dikkate almakla birlikte, modern dünya-sisteminin ana unsurlarından biri olan  

iĢbölümünün devletlerin oluĢumunda etkin bir rol oynadığını düĢünerek ortodoks 

marksisitlerden ayrılmaktadır. Dünya-sistemi yaklaĢımına göre merkez ve perifer 
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ülkelerin yapısal konumları eĢitsiz mübadeleye dayanan bir iliĢki üzerine inĢa 

edilmiĢtir. EĢitsiz mübadele kavramı ise, kapitalist modern dünya-sistemi içinde 

yatan, artık değerin üretici güçten sermaye sahibine olan akıĢıyla kalmayıp, artık 

değerin zayıf devletlerden güçlü devletlere doğru akıĢını açıklayan merkez perifer 

kavramlaĢtırmasının temelini oluĢturmaktadır. Bu nedenle çalıĢmada, sınıf çatıĢması 

temelinde bir analiz kullanılmamakta, dünya-sisteminin yarattığı iĢbölümünün 

devletlerin oluĢumu ve davranıĢlarını açıklama yeteneği temel alınmaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER VE ÇEVRE 

1.1 Çevre Sorunu ve Boyutları 

Hayvanlar ve bitkiler gibi canlı varlıkların tümü, hava, su ve toprak gibi 

cansız varlıklar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik iliĢkileri sayesinde yaĢamlarını 

sürdürmektedirler. Doğal denge ile her tür kendi iĢlevini yerine getirmekte ve bu 

denge doğal afetler ile bozulsa dahi, doğa kendi dinamikleri ile yeni bir denge 

kurabilmekte ve kendini yenileyebilmektedir. Ancak günümüzde bu denge, insan eli 

ile bozulmuĢtur. Sanayi Devrimi ile birlikte doğal denge ciddi bir Ģekilde tahrip 

edilmiĢ, doğal kaynakların tükenmesi, kirlenme, iklim değiĢikliği, ormanların kaybı 

ve biyolojik çeĢitliliğin yok olması gibi çevre sorunları ortaya çıkmıĢtır. 

Ġnsan ve çevre arasındaki iliĢki yaĢamsal niteliktedir. Çevre sorunlarının 

ulaĢtığı boyutlar ise, sorunun tek tek ulusal düzeyde değil, uluslararası bir düzeyde 

ve bütünleĢik olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çevre sorunlarının birbiri ile 

olan karmaĢık iliĢkisi sınır ve ulus tanımamakta, bu nedenle de devletlerin çevre 

sorunları ile tek tek mücadelesi bir anlam ifade etmemektedir. Çevre koruma 

faaliyetlerinin uluslararası alanda gündeme geldiği ve bu yönde çalıĢmaların 

baĢladığı 1972 Stockholm Konferansı’ndan bu yana öne sürülen reçeteler ne yazık ki 

yetersiz ve çevre koruma aracı olmaktan uzaktır. Uluslararası ticarete ve dünyanın 

geliĢmemiĢ bölgelerinden geliĢmiĢ bölgelerine kaynak aktarma mekanizmasının 

hiçbir Ģekilde engellenmemesi ön kaygısı ile yapılan çalıĢmalar çevreyi koruma 

konusunda baĢarısızlığa mahkum olarak görülmektedir. 
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Çevre sorunlarının nedenlerine tarihsel açıdan bakmak ve üretim temelli 

kapitalist ekonominin çevre sorununun oluĢumundaki temel faktör olduğunu göz ardı 

etmemek gerekmektedir. 

Çevrenin insan tarafından tahribi, kapitalist sistemin ortaya çıkmasından da 

önce bulunmakla birlikte, özellikle kapitalist dünya sisteminin 1400’lerin ortasından 

sonra ortaya çıkması ile küresel bir hal almaya baĢlamıĢtır. Kapitalizmin ortaya 

çıkmasından önce, Sümerlerde yoğun su kullanımına bağlı olarak tarım topraklarının 

tuzlanarak verimsiz hale geliĢi ya da Paskalya adasında insan eliyle yaratılan felakete 

dair yeterince kanıt bulunmaktadır
3
. Ancak tarihte yaĢanan bu örnekler hep nispeten 

küçük bir coğrafyada sınırlı kalmıĢ ve küresel bir sorun doğurmamıĢtır
4
. 

1.2 Çevre Sorununun Uluslararası Niteliği  

Çevre sorunları, günümüzde dünyanın yalnızca belirli bir noktasında ortaya 

çıkmakla birlikte dünyanın tümünü ilgilendirmektedir. Çevrebilim, insan ve çevre 

arasındaki iliĢkiyi incelerken, çevre sorunlarının artık tüm dünyayı etkilediğini 

kanıtlamıĢ ve bu durumun sonucunda da çevre sorunlarının birbirinden ayrılamazlığı 

ve küreselliği çevre söylemindeki yerini almıĢtır. Çevre sorununun küresel olması, 

çözümün de küresel olası sonucunu ortaya çıkarırken, tıpkı çevre sorunu gibi çözümü 

de ulusallıktan uluslararasıcılığa kaymıĢtır
5
. 

KeleĢ ve Hamamcı, çevrebilim konusunda temel baĢvuru kitabı olma özelliği 

taĢıyan ve “Çevrebilim” adını taĢıyan eserlerinde, çevrenin öz yapısı gereği 

                                                 
3
 C. Ponting, Dünyanın YeĢil Tarihi: Çevre ve Uygarlıkların ÇöküĢü, çev: AyĢe BaĢcı-Sander, 

Sabancı Üniversitesi, Ġstanbul , 2000, , s. 64. 
4
 J. B. Foster, 2002, s. 41. 

5
 R. KeleĢ ve  C. Hamamcı, Çevrebilim, 4. Baskı, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2002, s. 183-184. 
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uluslararası olduğunu, çevreyi belirleyen temel etkenler açısından ele alarak Ģu 

cümlelerle ortaya koymuĢlardır: 

“Çevre fiziksel etkenler açısından değerlendirildiğinde, su ve hava gibi 

çevrebilimsel öğelerin herhangi bir ülkenin sınırlarına bağlı olmaksızın nitelik 

değiĢtirdikleri kolayca gözlenir. Ayrıca, bu ortamlarda yaĢayan kuĢlar, balıklar, 

memeliler yani hayvan topluluğunu oluĢturan tüm canlı türleri bilindiği gibi 

insanların çizdiği siyasal sınırlardan habersizdir. Toplumların örgütlenmesiyle 

yakından ilgili olan toplumsal ve ekonomik bilimler açısından soruna yaklaĢılırsa, 

ekonomik etkilerin de uluslararası boyutu oluĢturan iki temelden biri olduğu ortaya 

çıkar. Çevreye yönelik olarak alınacak her karar, ekonomi üzerindeki ağırlığı göz 

önünde tutularak alınır. Bu bağlamda ülkelerin, uluslararası rekabet pazarında kayba 

uğramamak için uluslararası düzeyde uyum sağlayacak çözümlerden yana oldukları 

yeterince açıktır.”
6
 

Bu tespitler, çevre sorunlarının uluslararası niteliğini vurgulamakta ve 

çevrenin niçin uluslararası iliĢkilerin konusu haline geldiğini açıkça belirtmektedir. 

SanayileĢmenin çevre kirliliğine yol açan etkisi çift yönlüdür. Gerek 

hammadde sağlaması sırasında gerekse de üretim aĢamasında sanayi, ciddi bir çevre 

tahribatçısıdır. Sanayi üretimi 1900’lü yıllar boyunca elli katın üzerinde artmıĢ ve bu 

büyümenin beĢte dördü 1950’den sonra olmuĢtur. Bu büyüme ormanlardan, 

topraktan, denizlerden ve nehirlerden büyük miktarda hammadde kullanılarak 

sağlanmıĢtır.
7
 

                                                 
6
 R. KeleĢ ve  C. Hamamcı, a.g.e., s. 186. 

7
 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Ortak Geleceğimiz, çev: Belkıs Çorakçı, Türkiye Çevre 

Sorunları Vakfı Yayını, 1991, Ankara, 1991,  s.27. 
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Diğer yandan geliĢmiĢ Kuzey ülkelerinden geliĢmemiĢ ülkelere doğru bir 

kirletici sanayi ihracı da bulunmaktadır. Uluslararası ekonomik düzenin bir sonucu 

olarak yüksek borçlar altında bulunan az geliĢmiĢ güney ülkeleri, bu borçların geri 

ödenebilmesi için yoğun bir sanayileĢme çabası içindedir. Döviz kazanma 

zorunluluğu içinde olan güneyin az geliĢmiĢ ülkeleri, bir yandan yoğun çevre 

sorunlarına yol açan kirletici sanayi dallarına yönelmekte, bir yandan da hızla doğal 

kaynaklarını tahrip etmektedir. Güney ülkelerinin az geliĢmiĢliği ise, Avrupa 

devletlerinin kapitalist ekonomik sisteme geçerek, dıĢarıya doğru açılmaları 

sonucunda oluĢmuĢtur.  

Wallerstein’nın “Uzun 16. Yüzyıl” adını verdiği
8
 ve kabaca 1450-1600 

yıllarını kapsayan dönemden önce, dünyanın farklı bölgeleri, büyük ölçüde 

birbirinden kopuk bir Ģekilde geliĢmiĢtir. 1500 yılından sonraki dönemde ise, 

Avrupa’nın yayılımı, dünyanın farklı bölgelerinin tek bir sistemde bağlanması 

sürecini baĢlatmıĢ ve bir dünya ekonomisi yaratmıĢtır. 

Avrupa’nın yayılımının ilk dönemlerinde, yani henüz Sanayi Devrimi’nin 

yaĢanmadığı 1800’lü yıllara kadar, sömürgeler sadece Avrupa’da üretilmeyen ve 

lüks sayılacak malları sağlamaktaydı. Ayrıca sömürgelerin bir diğer özelliği ise, 

Avrupa’nın ihtiyacını karĢılamak üzere altın ve gümüĢ gibi değerli madenler ile 

kereste gibi hammaddeleri Avrupa’ya göndermekti. SanayileĢmenin ortaya çıktığı 

19. yüzyılda ise, bu iliĢki ağı daha da yoğunlaĢmıĢtır. Avrupa’ya yönelik tarımsal 

üretim artmıĢ ve sömürgeler hammadde kaynağına dönüĢmüĢtür
9
. Ġkinci Dünya 

                                                 
8
 I. Wallerstein, Modern Dünya Sistemi, Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyıl’da Avrupa Dünya-

Ekonomisinin Kökenleri, 1. Cilt, 2. Baskı, çev: Latif Boyacı, Ġstanbul, 2004. 
9
 C. Ponting, 2000, s. 172. 
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SavaĢı sonrasında bağımsızlıklarını kazanan eski sömürge ülkelerinde bu durum 

değiĢmemiĢ, sadece Avrupa’nın doğrudan yönetiminden çıkmıĢlardır. 

Merkezde yer alan geliĢmiĢ kuzey ülkelerinin sömürgelerinden elde ettiği 

gelir ile zenginleĢmeleri, periferdeki ülkelerin fakirleĢmesi pahasına olmuĢtur. 

1750’li yıllarda Ģimdiki geliĢmiĢ ülkeler ile geliĢmemiĢ ülkelerdeki kiĢi baĢına düĢen 

gelir hemen hemen aynı seviyede seyretmektedir. 1960 sabit fiyatlarına göre, hem 

geliĢmiĢ hem de az geliĢmiĢ ülkelerde 180 ABD doları civarında olan kiĢi baĢına 

düĢen gelir, 1930’lara gelindiğinde geliĢmiĢ ülkelerde 780 ABD dolarına 

yükselirken, az geliĢmiĢ ülkelerde 190 ABD dolarında kalmıĢtır. Gelir farkı yaklaĢık 

dörtte bir oranında iken, 1980’li yıllara gelindiğinde yedide bir oranına 

yükselmiĢtir
10

.  

Küresel düzeyde çevre bozulmasının getirdiği sonuçlar nedeniyle artan 

kamuoyu baskısı ve bilimsel gerçeklikler ülkeleri çevre koruma konusunda eyleme 

geçmeye yöneltmiĢtir. Bu konudaki faaliyetlerden ilki, küresel düzeyde bir dönüm 

noktası oluĢturan 1972 Stockholm BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı’dır. 

Ancak bu konferansta sonuç olarak daha iyi bir çevre için devletlerin 

yükümlülüklerini belirlemek yerine, bağlayıcılığı olmayan bir ilkeler bildirgesi 

ortaya çıkmıĢtır
11

. 

Ayrıca gerek Stockholm’de gerekse de Stockholm’e hazırlık mahiyeti taĢıyan 

ve 1971 yılı Haziran ayında Ġsviçre’nin Founeks kentinde yapılan toplantıda, çevre 

ve geliĢme arasında iliĢki ilk defa kurulmuĢ ve ekonomik ve toplumsal 

                                                 
10

 J.B. Foster, 2002, s. 21. 
11

 M. Pallemaerts: “Stockholm’den Rio’ya Uluslararası Çevre Hukuku: Geleceğe Doğru Geri Adım 

mı?” çev. Bülent Duru, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 52, 1997, s. 613-632.  
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azgeliĢmiĢliğin neden olduğu çevre sorunlarının, çevre sorunları içinde en kötüsü 

olduğu kabul edilmiĢtir
12

. 

Ancak her ne kadar söz konusu konferansta azgeliĢmiĢ ve geliĢmiĢ ülkeler 

arasında bir ayrıĢma olmuĢsa da, az geliĢmiĢliğin ya da geliĢmemiĢliğin nedenleri 

üzerinde durulmamıĢ, geliĢmiĢlik ile geliĢmemiĢliğin bir madalyonun iki yüzü 

olduğu dikkate alınmamıĢtır. 

Stockholm’den 20 yıl sonra, 1992 Haziranında, Rio’da BirleĢmiĢ Milletler 

Çevre ve Kalkınma Konferansı düzenlenmiĢtir. Rio Konferansı, 178 devletin 

katılımıyla gerçekleĢmiĢ ve birçok devlet ve hükümet baĢkanının da bizzat 

bulunması nedeniyle Rio Zirvesi olarak da adlandırılmıĢtır
13

. 

Çevrenin uluslararası bir niteliği olması nedeniyle, çevre politikaları da bu iki 

konferansın ortaya koyduğu gibi uluslararası olmak zorundadır ve çevre sorunları 

uluslararası iliĢkilerin alanına girmiĢtir. 

1.3 Uluslararası ĠliĢkilerin DoğuĢu ve Ġdealizm Realizm TartıĢması 

Diğer disiplinlerde olduğu gibi uluslararası iliĢkilerin doğuĢunda da, kurucu 

bir tartıĢma bulunmaktadır. Bu tartıĢma idealizm-realizm tartıĢmasıdır ve 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin Siyaset Bilimi’nden ayrıĢmasını sağlamıĢtır. 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin kökenleri eski zamanlara götürülse de, genel 

kabul gören yaklaĢım, disiplinin Birinci Dünya SavaĢı’ndan sonra baĢlayan ve Ġkinci 

Dünya SavaĢı’ndan sonra yaygınlaĢan çalıĢmalarla oluĢtuğudur. Bu açıdan 

                                                 
12

 A. Kaplan, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Tezler 

Dizisi: 3, Ankara, 1999,  s. 121. 
13

 A. Kaplan, a.g.e. s. 124. 
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bakıldığında, uluslararası iliĢkileri bir 20. yüzyıl bilimi olarak değerlendirmek yanlıĢ 

olmayacaktır.  

Birinci Dünya SavaĢı’ndan sonra ortaya çıkan çalıĢmalar ve üniversitelerde 

kurulan ilk bölümler hep idealizm olarak nitelendirilen ana eksen etrafında 

geliĢmiĢtir. Ġlk uluslararası iliĢkiler kürsüsü BirleĢik Krallık Galler’de kurulmuĢtur. 

1919 yılında Aberystwyth’te kurulan Wilson Uluslararası Politika Kürsüsü, adından 

da anlaĢılacağı üzere, dünya savaĢı gibi yıkıcı bir devletlerarası çatıĢmayı önlemek 

ve barıĢı sağlamak amacını taĢımaktaydı. Bu kürsüyü 1923’te Londra ve 1930’da 

Oxford’da kurulan kürsüler izlemiĢtir. Üniversiteler dıĢında da bazı kurumlar yine 

uluslararası iliĢkiler konusunda çalıĢmalar yapmak üzere oluĢturulmuĢlardır. Bunlar 

arasında Londra’da Kraliyet Uluslararası ĠliĢkiler Enstitüsü, New York’da DıĢ 

ĠliĢkiler Konseyi ve Cenevre’de Lisansüstü Uluslararası Ġncelemeler Enstitüsü 

sayılabilir
14

. Birinci Dünya SavaĢı’ndan sonra kurulan bu bölüm, kürsü ve araĢtırma 

kuruluĢlarında uluslararası iliĢkiler çalıĢması yapan araĢtırmacılar kendilerini hiçbir 

zaman idealist olarak nitelendirmemiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan sonra 

uluslararası iliĢkiler çalıĢmalarında baskın yaklaĢım olan realizm, kendi görüĢlerini 

sistematikleĢtirip netleĢtirirken, Ġkinci Dünya SavaĢı öncesinde hakim olan düĢünce 

sistemini, idealizm ve ütopyacılık ile suçlamıĢ ve kendilerini realist olarak 

tanımlamıĢlardır
15

. Bu çerçevede idealizmin esasen realistler tarafından 

oluĢturulduğunu söylemek mümkündür. 

 

                                                 
14

 A. N. Yurdusev, “’Uluslararası ĠliĢkiler’ Öncesi”, Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası 

ĠliĢkilerde Temel YaklaĢımlar , A. Eralp (der.) içinde, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2001, s. 27. 
15

 A. Eralp, “Uluslararası ĠliĢkiler Disiplininin OluĢumu: Ġdealizm-Realizm TartıĢması”, Devlet, 

Sistem ve Kimlik: Uluslararası ĠliĢkilerde Temel YaklaĢımlar , A. Eralp (der.) içinde, ĠletiĢim 

Yayınları, Ġstanbul, 2001, s. 60. 
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1.3.1 Ġdealizmin Ortamı 

Birinci Dünya SavaĢı’nın yarattığı büyük yıkım, daha önce hiçbir savaĢta 

görülmemiĢtir. Özellikle, dikenli tel, makineli tüfek ve yoğun topçu ateĢinin birleĢtiği 

modern savaĢ yöntemleri karĢısında, kitlesel piyade hücumları ile sonuç almaya 

yönelik eski askeri anlayıĢın birleĢmesi, katliama varan yüksek can kayıplarına yol 

açmıĢtır. Toplumları parçalayan ve kitlesel bir özellik taĢıyan bu savaĢın bitiĢinden 

sonra ise, savaĢın önlenmesi birinci öncelik halini almıĢtır. Bu dönemde ortaya çıkan 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplini de bu konu üzerinde çalıĢılması sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır. 

SavaĢtan çıkarılan temel ders, ülkeler arasında ortaya çıkan anlaĢmazlıkları 

çözmek için herhangi bir uluslararası mekanizmanın olmaması sonucu, demokratik 

sorumlulukları bulunmayan idarelerin kolaylıkla savaĢa kayabileceği Ģeklindedir. 

Locke, Mill ve Kant gibi Aydınlanma Çağı düĢünürlerinin etkisinin açıkça görüldüğü 

yeni bir uluslararası düzen oluĢturma çabaları, özellikle ABD baĢkanı Woodrow 

Wilson’un uluslararası sistemde açık diplomasi ve uluslararası kurumsallaĢma 

düĢüncesinin uygulamaya geçmesiyle somutlaĢmıĢtır. Milletler Cemiyeti’nin 

kurulması özellikle bu düĢüncelerin uygulama alanına aktarılması çabasının bir 

sonucudur
16

. 

Dönemin düĢünürleri çoğunlukla Amerikan ve Ġngiliz bilim adamlarından 

oluĢmaktadır. Bu nedenle de disiplindeki Amerikan Ġngiliz hakimiyeti bu alandaki 

yaklaĢımların niteliğini belirleyen temel etkendir. Uluslararası iliĢkiler bilgisi, 

                                                 
16

 A. Eralp, a.g.e, s. 63. 
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kuramı ve modelleri belli bir siyasi-kültürel alan içinde üretilir hale gelmiĢ ve tüm 

dünyayı etkisi altına almıĢtır
17

.   

Ġdealizmin etkili olduğu Birinci Dünya SavaĢı sonrası dönemde disiplinin 

temel içeriği savaĢ ve barıĢtır. Uluslararası kurumsallaĢma yoluyla barıĢa ulaĢılacağı 

fikrinin egemen olduğu bu dönemde Milletler Cemiyeti sisteminin iĢleyiĢini anlatan 

çalıĢmalar yoğunluktadır
18

. 

1.3.2 Ġkinci Dünya SavaĢı Sonrası Dönem ve Realizmin DoğuĢu 

1930’larla birlikte, uluslararası sistem büyük sorunlar yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

Gerek 1929’da ABD’de baĢlayan ve tüm dünyaya yayılan ekonomik bunalım, gerek 

Almanya ve Japonya’nın artan milliyetçilik duyguları ile birlikte yayılmacı ve 

statükoyu bozucu davranıĢlar içine girmesi, uluslararası iliĢkilerde gerilime yol 

açmıĢtır. 

BarıĢçıl bir dünya oluĢturulmasını hedefleyen idealizm iĢte bu yıllarda 

sorgulanmaya baĢlamıĢtır. Ġdealistlerin en önemli aracı haline gelmiĢ bulunan 

Milletler Cemiyeti’nin uluslararası alanda etkinliğinin sağlanamaması da bu 

arayıĢların etkisini arttırmıĢtır
19

. 

Ġdealizmin eleĢtirilmeye baĢlandığı ve realizmin ilk tohumlarının atıldığı bu 

dönemde konuya iliĢkin en önemli eser, Ģüphesiz ünlü tarihçi Edward Hallet Carr 

tarafından yazılmıĢtır. 1939’da yayınlamıĢ olduğu “Yirmi Yılın Bunalımı: 1919-

1939” baĢlığını taĢıyan eserinde Carr, ütopyacılık olarak adlandırdığı idealizmi ciddi 

                                                 
17

 Ġ. Uzgel, Ulusal Çıkar ve DıĢ Politika, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2004, s. 28. 
18

 A. Eralp, 2001, s. 68. 
19

 A. Eralp, a.g.e., s. 69. 
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bir biçimde eleĢtirmiĢ ve realizmin temel ilkelerini ortaya çıkarmıĢtır. Carr, 

bilimlerin olgunlaĢma aĢamasına geçmeden önce emekleme çağı yaĢadığını ve bu 

aĢamada da ütopyacı bakıĢın egemen olduğunu belirterek “olması gereken”den 

“olan”a geçiĢi savunmuĢtur. Carr bu noktada, “olan”a geçiĢ için güç iliĢkilerinin 

incelenmesi gerektiğini belirtmiĢtir
20

 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası ortamı ve Birinci Dünya SavaĢı sonrası kurumu 

olan Milletler Cemiyeti’nin baĢarısızlığı, güç iliĢkilerinin anlaĢılmasına olanak 

tanımıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında kurulan BirleĢmiĢ Milletler de, tıpkı selefi 

Milletler Cemiyeti gibi kurumsallaĢmaya verilen önem çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. 

Ancak burada önemli olan konu, Birinci Dünya SavaĢı sonrası sisteminin güç 

iliĢkilerini mutlak biçimde yansıtarak bir galip devletler örgütü haline gelmesidir. 

Uluslararası sistemde lider konumunu Ġngiltere’den devralan ABD de, uluslararası 

düzenin güç iliĢkilerini yansıtmasına önem vermiĢtir. 

Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan sonra ABD’nin küresel düzeyde öne çıkmasıyla 

birlikte, Amerikalı bilim adamları da disipline ağırlıklarını koymaya baĢlamıĢlardır. 

Uluslararası sistemin yapısı ve hegemon gücün ihtiyaçları realist geleneğin 

oluĢmasındaki baĢat faktördür. 

Realist gelenek, uluslararası iliĢkileri, insanın doğasındaki güç edinme 

isteğine bağlamakta ve uluslararası politikayı bir güç mücadelesi olarak görmektedir. 

Amerika BirleĢik Devletleri’nde realizmin geliĢmesi ve Uluslararası ĠliĢkiler 

disiplininin Ģekillenmesinde Hans J. Morgenthau çok önemli bir yere sahiptir. 

Morgenthau 1948’de yayınladığı Uluslar Arasında Siyaset (Politics Among Nations) 

                                                 
20

 E. H. Carr, The Twenty Years’ Crises, 1919-1939, Palgrave, New York, 2001, s. 12. 
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adlı kitabında insan doğasının bencil, güç ve iktidar hırsı peĢinde koĢtuğunu 

belirterek, ulusların da bireyler gibi davrandığını iddia etmektedir. Morgenthau’ya 

göre uluslararası iliĢkiler, ahlaki ve idealist düĢüncelerin çalıĢmalar için bir rehber 

oluĢturamayacağı siyasi hayatın ayrı bir alanıdır. Birbiri ile rekabet eden egemen 

devletlerden oluĢmuĢ uluslararası toplumda devletlerin görevi, kendisinin fiziki, 

siyasi, ekonomik ve kültürel kimliğini koruyacak gerekli her önlemi almaktır
21

. Bu 

yaklaĢım ise Soğuk SavaĢ’ın baĢladığı yıllarda ABD dıĢ politikası için ideolojik bir 

rehber iĢlevi görmüĢtür
22

. 

Realizm, uluslararası iliĢkileri bir güç mücadelesine indirgerken, bu 

mücadelenin ulus-devletler tarafından yapıldığını ileri sürmektedir. Realist 

yaklaĢımda ulus-devletler homojen ve sınıf çeliĢkilerinden bağımsız unsurlardır. 

Ekonomi, din, kültür gibi etkenler göz ardı edilmekte ancak ve ancak devletin 

gücüne yaptıkları etki oranında analize dahil edilmektedir. 

Realist analizde devlet, ister eski Yunan Ģehir-devleti isterse de modern ulus-

devlet olsun birincil ya da en önemli aktörler olarak ana analiz birimidir. Bu nedenle 

de uluslararası iliĢkiler devletlerarası iliĢkiler olarak, uluslararası sistem de devletler 

arası sistem olarak görülmektedir. Uluslararası konular için de temel bir hiyeraraĢi 

söz konusudur. Ulusal güvenlik en önemli konudur. Askeri ve stratejik konular her 

zaman için “yüksek siyaset”, ekonomik ve sosyal konular ise “düĢük siyaset” 

konularıdır
23

. 
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 H. Morgenthau, Politics Among Nations, Alfred A. Knopf Inc, New York, 3. Baskı, 1966, s. 27. 
22

 Ġ. Uzgel, 2004, s. 33. 
23

 P. R. Viotti, M. V. Kauppi, International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, 
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Edward H. Carr, “Yirmi Yılın Bunalımı 1919-1939” adlı eserinde ütopyacılık 

olarak adlandırdığı Birinci Dünya SavaĢı sonrası düzenini ciddi bir biçimde 

eleĢtirmiĢtir. Büyük savaĢın ortaya çıkardığı büyük kıyıma bir yanlıĢ anlama ve 

hatalar zincirinin yol açtığı ve barıĢın Milletler Cemiyeti gibi uluslararası kurumlar 

sayesinde hakim kılınacağı düĢüncesine Ģiddetle karĢı çıkan Carr, çıkarların uyumu 

ya da evrensel insanlık toplumu gibi anlayıĢların, kiĢinin kendi görüĢlerini sanki 

herkesin çıkarına gibi sunarak hükmetme giriĢimi olarak mahkum etmiĢtir. 

Ġdealistlerin çıkarların uyumu Ģeklinde özetlenebilecek doktrinlerinin, kendi 

çıkarlarını dünyanın geri kalanına kabul ettirmek amacıyla evrensel çıkar adı altında 

gizlediğini savunan Carr, bu doktrinlerin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası 

düzeyde de yaygın olduğu kanısındadır. Ġdealistlerin dünya için iyi olanın kendi 

ülkeleri için de iyi olduğunu savunduğunu ve daha sonra önermeyi tersine çevirerek, 

kendi ülkesi için iyi olanın dünya için de iyi olduğunu savunduğunu belirtmektedir
24

. 

Carr kitabında, Ġngiliz yönetici sınıflarının Ġngiliz egemenliğinin 

sürdürülmesinin hristiyanlık, insanlık ve uygarlık için de iyi olduğu yönünde 

düĢündüklerinin örneklerini verdikten sonra, bunun özellikle Anglo-Sakson 

kültüründe yer aldığını savunmaktadır. Aynı önermelerin baĢka uluslar tarafından 

ileri sürülmesinin ise dünyada genel olarak rahatsızlık yarattığını ve Ġngilizler için 

verdiği örneğin Amerika BirleĢik Devletleri için de geçerli olduğunu belirtmektedir. 

Carr, Woodrow Wilson’u da saf bir bencil olmaktan çok, Amerikan siyaseti ile 

evrensel adaletin aynılığı konusunda derin bir inanıĢa sahip biri olarak 

betimlemektedir
25

. 

                                                 
24

 E. H. Carr, 2001, s. 71. 
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 E. H. Carr, a.g.e., s. 73. 
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Uluslararasıcılık kavramında gizli bir egemenlik iddiasının yattığı fikrinde 

olan Carr, nasıl iç politikada ulusal dayanıĢma isteği daima bu dayanıĢmayı bütün 

ulus üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için kullanan egemen gruptan geliyorsa, 

uluslararası dayanıĢma ve dünya birliği isteklerinin de, birleĢik bir dünya üzerinde 

kontrol sağlamak isteyen devletlerden geldiğini vurgulamaktadır. Ütopyacılık olarak 

nitelediği idealizmin baĢarısızlığını, mutlak ve evrensel oldukları varsayılan 

uluslararası düzen ya da uluslararası dayanıĢma gibi ilkelerin hiç de mutlak ve 

evrensel olmayıp, belirli bir zamandaki ulusal çıkarın belirli bir yorumuna dayanan 

ulusal politikanın bilinçdıĢı yansımaları olmasına bağlamaktadır
26

. 

Klasik realizmin temellerinin kurucusu olarak görülen Morgenthau, insan 

doğasını temel almakla birlikte altı tane temel ilke öne sürmüĢtür. Bunlardan ilk 

olarak, belli bir dıĢ politikanın karakterinin ancak ve ancak siyasal faaliyetlerin ve bu 

faaliyetlerin sonuçlarının incelenmesiyle anlaĢılabileceğini ileri sürmektedir. Ġkinci 

olarak, uluslararası politikada realizm için en önemli nokta güç terimi ile hayat bulan 

çıkar kavramıdır. Uluslararası politikayı kavramaya çalıĢan akıl ile gerçekler 

arasındaki bağlantıyı çıkar kavramı sağlamaktadır. Ulusal ya da uluslararası siyaseti 

anlamanın ve hukuk, iktisat, ahlak gibi konulardan ayırmanın yolu çıkar 

kavramından geçmektedir. Devlet adamlarının çıkar kavramına uygun hareket 

ettiğini ve tarihte de bunu doğrulayacak birçok kanıt olduğunu düĢünmektedir. Bu 

yolla da uluslararası politikada realist teorinin politikayı safsata olarak tanımladığı, 

politikacının güdüleri ve ideolojik tercihler açısından değerlendirmek yanlıĢlığına 

düĢmeyeceğini ileri sürmektedir
27

. 

                                                 
26
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Üçüncü ilke olarak da, çıkar fikrinin politikanın özünü oluĢturarak, zaman ve 

mekandan ayrı olarak var olduğunu düĢünmektedir
28

. Dördüncü olarak, evrensel 

ahlak ilkelerinin, devletlerin eylemlerine uygulanamayacağını ve bu ilkelerin zaman 

ve mekan Ģartlarına göre ayıklanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle de 

siyasal eylemlerin sonuçlarını düĢünerek ihtiyatlı ve tedbirli olmayı en üstün ahlak 

ilkesi olarak görmektedir
29

. 

BeĢinci ilkede de ahlaka değinen Morgenthau realizmin, belli bir ulusun 

ahlaki hareket edip etmediğini anlamak için, evrensel ahlak yasalarına 

baĢvurmayacağını belirterek, herhangi bir siyasi eylemin Tanrı ile 

iliĢkilendirilmesine karĢı çıkmaktadır. 

Altıncı unsurda ise realistlerin siyasi alanı, iktisatçıların, hukukçuların ve 

ahlakçıların kendi alanlarında yaptıkları gibi, kendi baĢına ve bağımsız olarak 

gördüklerini belirtmektedir
30

. 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin doğuĢu sırasındaki tartıĢmalarda, Carr, 

Niebahr gibi çoğu düĢünür, uluslararası iliĢkileri anlamanın yolunun güçten geçtiğini 

belirtse de tek siyaset bilimi kökenli akademisyen olarak sadece Morgenthau gücün 

doğası, kullanım ve sınırları üzerinde geniĢ bir Ģekilde durmuĢtur. Siyasal anlamda 

gücü, kamusal otorite sahiplerinin arasında ya da bunlarla halk arasında, diğerlerinin 

akılları ve eylemleri üzerindeki kontrolü kastetmektedir
31

. 

                                                 
28

 H. Morgenthau, a.g.e. s. 8. 
29

 H. Morgenthau, a.g.e., s. 10. 
30

 H. Morgenthau, a.g.e., s. 11. 
31

 H. Morgenthau, a.g.e. s. 29. 
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Morgenthau, ulusal gücün kaynaklarını, coğrafya, doğal kaynaklar, endüstri, 

askeri hazırlıklılık, nüfus, ulusal karakter, ulusal moral, diplomasi ve hükümetin 

etkinliği olarak belirtmektedir
32

. 

Realist paradigma, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında oluĢan ortama ve Amerika 

BirleĢik Devletleri’nin konumuna uygunluğundan dolayı uzun süre etkinliğini 

korumuĢtur. ABD’de devlet kurumları ile özel vakıflar tarafından dıĢ politika 

sorunlarına çözüm üretecek araĢtırmaların desteklenmesi dolayısıyla realizm, kuram 

ile uygulama arasında iliĢki kurulmasını sağlamıĢ ve stratejik çalıĢmalar altın çağını 

yaĢamıĢtır. 

Soğuk SavaĢ’ın etkisiyle, ekonomik, sosyolojik ve kültürel alanların konu dıĢı 

kalmasıyla, siyasi ve güvenlik konuları öncelikli inceleme alanları olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Her ne kadar Carr gibi ekonomik faktörlere de önem veren realist bir 

yaklaĢım da olsa genel olarak etkinsiz kalmıĢtır. Ancak realistlerin birleĢtiği ortak 

nokta, ulus-devleti temel yekpare bir birim Ģeklinde ele almalarıdır. 

1970’li yıllara gelindiğinde realizmin devlet merkezli paradigması 

uluslararası iliĢkilerin karmaĢık yapısını açıklamakta yetersiz kalmaya baĢlamıĢtır. 

Neorealist düĢüncenin kurucusu olarak görülen Kenneth Waltz, 1979 yılında 

Uluslararası Politika’nın Teorisi (Theory of International Politics) isimli çalıĢmasını 

yayınlamıĢtır. Waltz, farklı siyasal sistemlere ve ideolojilere sahip devletlerin benzer 

davranıĢlar sergilemesinin nedeninin uluslararası yapı kavramında saklı olduğunu 

düĢünmektedir. 

                                                 
32
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Waltz, devletlerüstü bir devletin bulunmaması nedeniyle uluslararası politik 

sistemi anarĢik olarak görmektedir. Bu durum ise farklı güç dağılımlarının sonucu 

olarak ortaya çıkmakta ve güvenliği sağlamaktadır. Bugünkü sistemi en ideal güç 

dağılımı olarak gören Waltz, büyük devletlerin uluslararası sistemdeki mevcut 

hakimiyetini de böylece meĢrulaĢtırmıĢtır
33

. 

Neorealizm de tıpkı realizm gibi devlet merkezli olmasından dolayı 

eleĢtirilmiĢ ve uluslararası sistemi yalnızca siyasal bir yapı olarak görmesiyle de 

indirgemecilik tuzağına düĢmüĢtür. 

Neorealizmde sistem devletlerden oluĢmuĢtur. Sistemin devletin ortaya 

çıkıĢını açıklayacak bir unsuru bulunmamaktadır. Neorealizm ve realizm aynı 

zamanda mevcut devlet sistemi açıklamalarını geçmiĢten geleceğe değiĢmez olarak 

sunarak, tarih-dıĢılığa kaymaktadır. Diğer yandan değiĢimi ise sadece iki 

kutupluluktan çok kutupluluğa geçiĢ Ģeklindeki pozisyon değiĢikliği olarak 

görmektedir
34

. 

Realizmin 1970’li yıllardan sonra güç kaybetmesindeki en önemli 

etkenlerden biri, temel aktör olarak aldığı devlete dayalı bakıĢın uluslararası 

iliĢkilerin karmaĢık yapısının anlaĢılmasında yetersiz kalmasıdır. Realist gelenekte 

bulunan sistem yaklaĢımı da eleĢtiriye uğrayarak, sistemi sadece devletler arasındaki 

etkileĢim olarak görmesi sınırlı bulunmuĢ ve uluslararası iliĢkilerdeki geliĢmeleri 

yansıtamadığı ileri sürülmüĢtür. 

                                                 
33

 K. N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley, Reading, MA Londra, 1979, s. 

99. 
34

 F. Yalvaç, “Uluslararası ĠliĢkiler Kuramında Yapısalcı YaklaĢımlar”, Devlet, Sistem ve Kimlik: 
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Waltz’ın realizmin özünü koruma sonucunu doğuran uluslararası sistem 

kavramı, tarihsel bir bakıĢla, dünya sistemi Ģeklinde kavramsallaĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

1.4 Uluslararası ĠliĢkiler Disiplini ve Dünya-Sistemi 

Dünya sistemi kavramı da bütünün parçalarına indirgenemeyeceğinden 

hareketle, parçalardan bağımsız yapı unsurunu sistemin temel özelliği olarak 

görmektedir. Ancak  dünya sistemi yaklaĢımı, dünya sistemini temel analiz birimi 

olarak almakta ve realist yaklaĢımın devleti temel alan analizine karĢı çıkmaktadır. 

Dünya sistemi kavramında realist okuldan farklı olarak tarihsel boyut da 

bulunmaktadır. Modern dünya sisteminin tarihsel oluĢumu ve evrimi incelenmekte, 

bu Ģekilde de yapı kadar süreç de önem kazanmaktadır. 

1.4.1 Modelski’nin Politik YaklaĢımı 

Dünya sistemi kavramının oluĢturulmasında Modelski önemli bir katkı 

yapmıĢtır. Modelski, günümüz dünya sisteminin oluĢumunun 1500-1600 yılları 

arasına rastladığını ve günümüz dünya-sisteminin anlaĢılabilmesi için sistemin 

tarihsel oluĢumuna bakılması gerektiğini vurgulamaktadır. Modelski realist anlayıĢın 

aksine, modern dünya sisteminin bir bütün oluĢturduğunu ve anarĢik ve yatay 

örgütlenmenin değil dikey örgütlenmenin söz konusu olduğunu iddia etmektedir. 

Modelski, modern dünya sistemi içinde hem “global siyasi sistem” olarak 

kavramsallaĢtırdığı yapıya hem de “devrevi dünya liderliği” olarak 

kavramsallaĢtırdığı sürece önem vermektedir. 
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Modelski, modern dünya sistemini “Küresel sorunları ve karĢılıklı 

bağımlılığın yönetimi için gerekli olan kurumları ve düzenlemeleri kuĢatıcı bir yapı” 

olarak tanımlamaktadır
35

. 

Devletlerarası sistemin anarĢik olduğu varsayımının doğal uzantısı olan, 

devletlerin birbirine benzer aktörler olduğu ve yatay olarak örgütlendiği öngörüsüne 

Modelski karĢı çıkmakta ve modern dünya sisteminin eĢitsiz otorite ile oluĢtuğunu 

belirtmektedir
36

. Uluslararası sistemde merkezi bir otoritenin olmaması nedeniyle 

yönetim sorununun oluĢtuğuna katılmayan Modelski’ye göre modern dünya 

sisteminin hiyerarĢik bir diğer ifadeyle dikey örgütlenmesi ile yönetim sorunu 

çözülmektedir. 

Modelski modern dünya sisteminin 16. yüzyılda oluĢtuğunu ve o tarihten 

itibaren sistemdeki düzenin, küresel siyasi sistemin yarattığı dünya liderleri 

tarafından sağlandığını savunmaktadır. Bu liderler tarihsel olarak sırayla Portekiz, 

Hollanda, Ġngiltere ve ABD’dir. Küresel siyasi sistemin yarattığı dünya liderlerinin 

ortak özelliği küresel uzanma (global reach) özelliklerinin olmasıdır. Lider ülkeler 

sadece askeri olarak değil, örgütlenme ve fikir alanlarında da lider konumunda olan 

ülkelerdir. Lider ülkeler aynı zamanda küresel dünya sisteminde düzen sağlamakta 

baĢat bir role sahiptir. Modelski dünya liderliğinin uzun süreli olarak sağlanmasının 

mümkün olmamasından hareketle “uzun döngülü dünya liderliği” (long cycles of 

world leadership) kavramını geliĢtirmiĢtir. Modelski’nin ortaya koyduğu uzun 

dönemli döngüler yaklaĢımı, dünya savaĢları ile dünya liderlerinin (devlet) ortaya 

çıkıĢı arasındaki iliĢkiyi incelemektedir. Küresel güçler, sistem içindeki baĢat 

                                                 
35
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birimler olmakla birlikte bu güçler arasındaki iliĢkiler küresel siyaseti 

belirlemektedir. Ayrıca küresel güçler dünya çapında ittifaklar kurarak ve güç 

yerleĢtirerek küresel sisteme düzen sağlamaktadırlar. Modelski’nin yaklaĢımında üç 

çeĢit küresel güç bulunmaktadır. Bunlardan ilki dünya gücü (tarihsel olarak Portekiz, 

Hollanda, Ġngiltere ve BirleĢik Amerika), ikincisi meydan okuyucu (challenger) 

(tarihsel olarak Ġspanya, Fransa, Almanya ve Sovyetler Birliği) ve üçüncüsü de diğer 

küresel güçlerdir
37

. 

Dünya gücü küresel politikada da baĢat birimdir. Çünkü dünya gücü, küresel 

uzanma (global reach) konumunda en güçlü durumda olduğu gibi, en güçlü siyasi 

birimdir. Küresel bir savaĢın ardından doğan dünya gücü, küresel siyasi sistemi 

örgütlemekte ve diğer alt sistemleri düzenlemektedir. Dünya gücü ayrıca sistemin 

anarĢik olmamasını sağlarken küresel sistemin çalıĢabilmesi için gerekli olan siyasi 

iĢlemleri gerçekleĢtirmektedir. Dünya gücü, sorunları kendi önceliğine göre 

tanımlamakta ve analiz etmektedir. Ayrıca dünya düzeninin temel yapısı olarak 

ittifaklar kurarak liderlik için savaĢa girmekte ve uluslararası ekonomik düzeni 

yönetmektedir. Küresel güç aynı zamanda yenilikleri de hayata geçirmektedir. 

Modelski dünya güçlerinin bazı ortak özelliklerini belirlemiĢtir. Bunlar; 

1) Avantajlı bir coğrafi konum 

2) Öncü bir ekonomi 

3) Güçlü bir donanma 

4) Yenilikçi kapasitedir. 

Küresel güce rakip olarak çıkan devletlerin de bazı ortak yönleri 

bulunmaktadır. Bu yönler; 
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1) Kıtasal alanlarda yerleĢiktirler. 

2) Toplumsal olarak bölünmüĢ bir yapıdadırlar. 

3) Büyük bir ekonomik kapasiteye sahip olmalarına rağmen, ekonomik 

güçleri dünya liderinin ekonomik gücüne göre çok daha zayıftır. 

4) Güçlü bir orduya sahip olmakla birlikte küresel uzanma kapasiteleri 

zayıftır
38

. 

Tarihsel olarak bakıldığında hiçbir küresel güç rakibi baĢarılı olamamıĢtır 

(Ġspanya, Almanya ve Sovyetler Birliği). Yeni lider her zaman eskisinin müttefiki 

olmuĢtur. 

Modelski’nin analizindeki bir diğer önemli nokta, dünya sisteminin normal 

iĢleyiĢinden kaynaklanan uzun döngülere dikkat çekmesidir. Uzun döngüler küresel 

düzeydeki siyaseti belirlemekle kalmamakta, aynı zamanda bölgesel ve yerel siyaseti 

de etkilemektedir. 

Uzun döngüler genel olarak dört aĢamadan oluĢmaktadır. Uzun döngü bir 

dünya savaĢı ile baĢlamaktadır. Ġlk aĢama olan dünya savaĢı ile dünyanın yeni düzeni 

belirlenmektedir. SavaĢtan galip çıkan güçlü devlet yeni küresel güç olmakta ve yeni 

düzeni kurmaktadır. Üçüncü aĢamada küresel gücün hakimiyeti azalmakta ve dünya 

sisteminin çalıĢmasında aksaklıklar baĢlamaktadır. Son aĢamada farklı ittifaklar 

ortaya çıkmakta ve sistemin düzeni tamamen çökmektedir. Bu noktadan sonra döngü 

tekrar baĢlangıç durumu olan dünya savaĢına dönmekte ve yeni bir uzun döngü 

baĢlamaktadır
39

. 
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Küresel siyasi sistem içindeki döngüsel hareketler uzun döngülerin statik 

olduğu, diğer bir deyiĢle her seferinde aynı Ģeylerin yaĢandığı anlamına 

gelmemektedir. Her bir uzun dönemli döngüsel süreçte farklı sistem örgütlenmeleri 

bulunmakta ve küresel gücün ortaya koyduğu yaklaĢımlar sistem içinde farklı siyasi 

ve sosyal geliĢmelere neden olmaktadır. 

Modelski küresel siyaset ile ekonomi ve kültür arasında da önemli bir iliĢki 

olduğunu savunmaktadır. Dünya ekonomisindeki en geliĢmiĢ sektörler lider ülkenin 

egemenliğindedir ve dünyanın siyasi lideri aynı zamanda ekonomik lideridir. Ticaret, 

yatırım ve maliye alanlarında etkin olan dünya güçleri uluslararası ekonomiyi de 

örgütlemektedirler. Buradan çıkan sonuç Ģudur; dünya güçlerinin uzun döngüler 

içinde değiĢmesi, uluslararası ekonomik iliĢkilerin değiĢmesi ile de yakından 

ilgilidir
40

. 

Modelski’nin yaklaĢımı ulus-devlet üzerine kuruludur. Tüm dünya güçleri 

ulus-devlettir ve dünya sistemindeki temel aktörler de ulus-devlettir. Dünya güçleri 

hem siyasi hem de ekonomik liderdir ve bu güçlerin gayri-resmi olarak kurduğu 

hegemonya sayesinde dünya-sistemi iĢlemektedir. Dünya güçleri sistemin iĢleyiĢini 

güçlü donanmalarının küresel uzanma kapasitesi ve yenilik üretme yetenekleri 

sayesinde sağlamaktadır. 

Modelski’nin dünya sistemi kavramsallaĢtırmasının en temel eksiği, dünya 

gücü durumunda bulunmayan devletlerin dıĢ politikalarını açıklamakta yetersiz 

kalmasıdır. Diğer bir deyiĢle Modelski’nin dünya sistemi yaklaĢımı küçük ve orta 

boy devletlerin dıĢ politikaları için uygun bir yaklaĢım değildir. 
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Modelski döngüyü, sistemin belli bir zaman döngüsü içinde baĢlangıç 

noktasına dönmesi olarak tanımlamaktadır. Bu davranıĢ biçimi tahmin edilebilir ve 

düzenli ise döngüsel adını almaktadır
41

. 

Gözlenmekte olan sistem, küresel siyasi sistemdir. Küresel siyasi sistem ise 

küresel sorunları ve iliĢkilerin yönetilmesi için oluĢturulmuĢ kurumları ve 

düzenlemeleri kapsamaktadır. 1500’lü yıllar civarında ortaya çıkan küresel siyasi 

sistem incelenirken, siyasi olarak yerel, ulusal ve bölgesel olarak devirsel olmayan 

diğer düzeylerden, iĢlevsel olarak da dünya ticareti veya kültür gibi diğer küresel 

yapılardan ayrı ele alınmaktadır. 

Modelski tek bir dünya devletinin ya da devletler üstü bir siyasi yapının 

olmamasının anarĢik bir yapıyı zorunlu kıldığı savına karĢı çıkarak, daha az açık ve 

daha karmaĢık olmak üzere bir siyasi yapının varlığını vurgulamaktadır
42

. 

1.4.2 Emperyalizm ve Çevresel Emperyalizm 

Emperyalizmin eleĢtirisi 20. yüzyıl boyunca büyük ölçüde Marksist 

gelenekten beslenmiĢtir. Bunda Lenin ve Lüksemburg’un etkisi tartıĢılmaz 

boyuttadır. Lenin, 1916 yılında Çarlık Rusyası zamanında kaleme aldığı 

“Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek AĢaması” isimli kitabı ile emperyalizmin 

kapitalizm ile bağını ortaya koymuĢtur. Lenin, emperyalizmi kapitalizmin yayılma 

ihtiyacına bağlamıĢtır. 

Lenin’in, emperyalizm teorisini Hobson’dan alarak geliĢtirdiği, hatta soğuk 

savaĢ yıllarında ABD’li yazarlar tarafından Lenin’in emperyalizm teorisini büyük 
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ölçüde Hobson’dan alarak yazdığı Ģeklinde suçlama ile karıĢık bir Ģekilde 

sunulmuĢtur
43

. 

1902 yılında yazdığı Imperialism adlı kitabı ile emperyalizm kavramını ilk 

olarak Hobson ortaya atmıĢtır.  Hobson’a göre emperyalizmi ortaya çıkaran Ģey dıĢ 

yatırımdır. Endüstriyi kontrol eden güçlerin ülke içinde tüketme olanağı bulunmayan 

mal ve sermayeyi aktarmak için yabancı piyasalar arama yoluna gitmeleri 

emperyalizmi yararatmaktadır
44

  Ancak Hobson’a göre emperyalizmin nedeni sadece 

hızlı sanayileĢme değil, tüketim gücünün eĢit olmayan dağılımıdır. Emperyalizmin 

kökenini aĢırı birikim olarak gören Hobson kira gelirleri, tekelci karlar gibi emek 

harcamadan elde edilen birikim nedeniyle, geniĢ kitlelerin tüketim gücünün ortadan 

kalkarak üretilen mal ve sermayenin ülke içinde tüketilmesinin engellendiğini 

düĢünmektedir.  

Hobson’un fikirleri incelenirken iki evrede ele almak açıklayıcı olacaktır. 

1902 yılında yazdığı Emperyalizm adlı kitabındaki görüĢlerini 1911 yılında 

yayınladığı “An Economic Interpretation of Investment” ( Yatırımın Ekonomik Bir 

Yorumu) adlı kitabı ile değiĢtirmiĢtir. Daha önceleri emperyalizmin nedeni olarak 

gördüğü uluslararası finas çevrelerinin varlığını artık barıĢın garantisi olarak ele 

almaya baĢlamıĢtır
45

. Hobson daha sonra 1938 tarihli “Confessions of an Economic 

Heretic” adlı kitabında da, iktisat, siyaset ve etik alanlarında yeterli bilgiye sahip 

olmadığını itiraf ederek 1902 yılındaki görüĢlerini reddetmiĢtir
46

. 
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Marks emperyalizm hakkında çok Ģey yazmamıĢ olsa da, kapitalist yayılma 

konusundaki analizleri, emperyalizm eleĢtirisi geleneğinde temel bir rol 

oynamaktadır. Sermaye her zaman geniĢleme eğilimindedir ve sabit sınırlar ile insan 

topluluğu içinde var olamaz. Bu durumu Marks Ģu Ģekilde açıklamaktadır: “Dünya 

piyasası sermaye kavramında verilidir ve her sınır aĢılacak bir engel olarak 

görülür”
47

. 

Marksist analizde üretici iĢçi ile üretilen malların tüketicisi olan iĢçi 

arasındaki iliĢkiden hareketle sermayenin kesintisiz yayılma ihtiyacı 

vurgulanmaktadır. Sermayenin gerçekleĢmesi sorununda iĢçi sermaye tarafından 

zorunlu olan emeğin ötesine geçmeye zorlanmakta, bu yolla sermaye kendini 

gerçekleĢtirmekte ve artık-değer yaratmaktadır
48

. Bu koĢullar altında iĢçilerin ücreti, 

yani zorunlu emek, iĢçiler tarafından üretilen toplam değerden düĢük olmak 

zorundadır. Ancak sorun bu noktada baĢlamaktadır. Aynı zamanda tüketici de olan 

iĢçi, tükettiğinden çok üretmek zorunda olduğu için hiçbir zaman yeterli talep 

oluĢturamaz. 

Diğer yandan sermaye sınıfı artık-değerin ancak bir kısmını tüketecektir. 

Nitekim tümünü tükettiği durumda yatırıma gidecek bir artık-değer kalmamaktadır. 

Kapitalistlerin artık-değeri kendi tüketimleri için harcamaktan kaçınmasını talep 

eden ise yine sermayenin kendisidir. Diğer bir deyiĢle eğer ortada bir kar olacaksa, 

iĢçilerin tükettiklerinden daha fazla üretmeleri, birikim olacaksa da sermayenin bu 

artık-değerin tümünü tüketmemesi gereklidir. 
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Marks, verimlilik artıĢı söz konusu olduğunda yetersiz talep durumunun daha 

keskin bir biçimde gündeme geleceğini söylemektedir. Verimlilik artıĢı sonucunda 

değiĢken sermaye, yani iĢçilere ödenen ücret, metaların toplam değerinin giderek 

daha da az bir kısmını oluĢturacağından, iĢçilerin tüketim gücü de gittikçe daha da 

yetersiz kalacaktır
49

. Bu sorun tüketim gücü ile ilgili değildir. Yetersiz talep kavramı 

burada, kapitalist üretim iliĢkileri içinde bir nüfusun göreli tüketim gücünü 

açıklamak için kullanılmaktadır
50

.  

Marks, üretim sürecinde yaratılan artık-değerin tekrar sermayeye dönmesini 

sağlamak ve aĢırı-üretim kaynaklı değer kaybını önlemek için sermayenin alanını 

geniĢletmek zorunda olduğunu belirtmektedir. Bu durum Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

“Sermayeye dayalı üretimin bir önkoĢulu sürekli olarak geniĢleyen bir dolaĢım 

alanının, ister bu alanın kendisinin doğrudan geniĢlemesi isterse içindeki daha fazla 

noktanın üretim noktası haline getirilmesi yoluyla üretilmesidir.”
51

 

Kapitalist bir toplumun içinde yeni ihtiyaç alanlarının oluĢturulması yoluyla 

kapitalist alan geniĢletilebilir ve krize çözüm bulunamasa da ertelenebilir. Bu durum 

haricinde fazla üretime, yeni kapitalist alan içine alınarak da yeni tüketiciler 

bulunabilir. Ancak bulunan yeni tüketiciler de kapitalistler tarafından 

proleterleĢtirildikleri ve onlar da kendi tükettiklerinden çok üreteceği için krize bir 

çare olamazlar. 

Bu çerçevede kapitalistler için etkili olan tek çözüm kapitalist olmayan 

pazarlar bulmak ve üretilen metaları mübadeleye sokmaktır. Böylece dolaĢım alanı, 
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kapitalist alanın dıĢına çıkarılmıĢ ve istikrarsızlık kaynağı olan eĢitsizliğin yeri 

değiĢtirilmiĢ olmaktadır
52

. 

Sermaye, üretim ve artık-değerin gerçekleĢmesi için kapitalist olmayan 

tüketicilere ihtiyaç duymaktadır
53

. Diğer bir deyiĢle sermayenin yaĢamını 

sürdürebilmesi için devamlı olarak sınırları aĢması ve dıĢ çevreden beslenmesi 

gereklidir. Bu gereklilik nedeniyle Avrupa devamlı olarak dıĢarı açılmıĢ ve dünyanın 

hakimi haline gelmiĢtir
54

. 

Sermaye yeni pazarlar bularak metalarını burada kapitalist olmayan 

toplumlara satmakla kalmamakta aynı zamanda bahsi geçen toplumları da kapitalist 

sistemin içine almak için gerekli olan süreçleri de dayatmaktadır. Sermaye için bir 

sonraki üretimin çevrimi amacıyla ek sabit sermaye ve ek değiĢken sermaye satın 

alınması zorunlu hale gelmektedir. Ek sabit sermaye ihtiyacı sermayeyi ilkel birikim 

olarak da nitelendirilebilecek bir talana ve emperyalizme sürüklemektedir. “Sermaye 

bütün dünyayı yağmalamakta, üretim araçlarını her toplumdan ve her uygarlık 

düzeyinden gerektiğinde zorla el koyarak temin etmektedir.”
55

 

Sermaye, ek üretim aracı yani sabit sermaye elde ederken çevresiyle iliĢkiye 

girer ancak çevreyi kapitalist yapmak zorunda değildir. Sermaye ancak, ek değiĢken 

sermaye yani yeni iĢçiler bulma ve proleterler yaratma sürecine girdiğinde kapitalist 

bir emperyalizme yönelmiĢ olmaktadır. Kapitalist olmayan çevrenin 
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proleterleĢtirilerek asli üretim süreçlerinden koparılması, kapitalist olmayan çevrenin 

kapitalist hale getirilmesi demektir
56

. 

Tarih boyunca bakıldığında bütün istilacılar ele geçirdikleri ülkeleri 

sömürmeyi amaçlamıĢlardır. Ancak sadece kapitalist istilacılar ele geçirdikleri 

ülkelerin üretim süreçlerini dönüĢtürerek sosyal dokuyu bozmuĢlar ve 

kapitalistleĢtirmiĢler, diğer bir ifadeyle dıĢarısını içselleĢtirmiĢlerdir
57

. 

Komünist Manifesto’da da bu durum Ģu Ģekilde açıklanmaktadır: “Burjuvazi 

tüm ulusları, acı içinde yok olma pahasına, burjuva üretim tarzına uymaya zorlar, 

onları kendisinin uygarlık dediği Ģeyi içlerine almaya, yani bizahiti burjuva olmaya 

zorlar. Tek kelimeyle burjuvazi kendi imgesine bakarak bir dünya yaratır.” 
58

 

Burada vurgulanması gereken en önemli nokta kapitalizmin, kapitalist 

olmayan bölgeleri boyunduruğu altına alırken tüm bölgelerde aynı süreçlerin 

yaĢanmıyor olmasıdır. Bir diğer anlatımla, kapitalist olmayan çevrenin her bir 

parçası farklı olarak dönüĢtürülmüĢ ve hepsi sermaye ile farklı olarak bütünleĢmiĢtir. 

DıĢarısı içselleĢtirilirken değiĢik kısımlar, bir bütün olan bünyede değiĢik iĢlevleri 

olan organlar olarak bütünleĢtirilmiĢtir
59

. 

Lenin, kapitalizmin en belirleyici özelliklerinden birini, sanayideki 

olağanüstü büyüme ve üretimin dikkat çekici bir hızla, sürekli daha büyük 

iĢletmelerde yoğunlaĢması olarak görmektedir. Üretimin daha büyük iĢletmelerde 

yoğunlaĢması ise tekelleĢmenin yolunu açmaktadır. Birkaç düzine dev iĢletme kendi 

aralarında anlaĢma yolunu kolaylıkla çalıĢtırabilmekte, rekabeti ortadan kaldırarak ve 
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tekelleĢme eğilimi içine girebilmektedirler. Rekabetin tekele dönüĢmesi Lenin 

tarafından, kapitalizmin en önemli olgusu olarak kabul edilmektedir
60

. 

TekelleĢmeyi tarihsel olarak ele alan Lenin üç aĢama belirlemektedir. Ġlk 

aĢamada yani 1860’lar ve 1870’ler boyunca serbest rekabet tepe noktasında 

bulunmaktadır. Ġkinci aĢama 1873 ekonomik kriziyle baĢlamaktadır ve bu aĢamada, 

bir önceki dönemde geliĢme aĢamasında olan karteller önemli geliĢmeler 

kaydetmektedir. 19. yüzyılın son dönemi ve 1900-1903 krizi ile birlikte kendini 

gösteren üçüncü aĢamada, kartellerin bütün ekonomi üzerinde hakim olmaya 

baĢlaması ve kapitalizmin emperyalizme dönüĢmesi gözlenmektedir. Lenin ayrıca, 

rekabetin tekele dönüĢmesi ve teknik buluĢlar yoluyla makineleĢmenin üretimi 

toplumsallaĢtırdığını belirtmektedir
61

.  

Ancak kısa tanımlamaların emperyalizm konusunun her yönünü ve 

bağlantısını açıklayamayacağının farkında olan Lenin, beĢ maddede emperyalizmin 

tanımını yapmaktadır. 

Bunlardan ilki, üretim ve sermaye yoğunlaĢmasının tekelleri oluĢturacak 

düzeyde yüksek bir aĢamaya ulaĢmasıdır. Ġkinci olarak Lenin, banka sermayesi ile 

sanayi sermayesinin içiçe geçmesini göstermektedir. Üçüncü özellik meta ihracından 

çok sermaye ihracının önem kazanması iken, dördüncü madde dünyayı kendi 

arasında paylaĢan uluslararası tekelci kapitalist birliklerin oluĢmasıdır. BeĢinci ve 
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son madde ise yeryüzünün kapitalist güçler arasında paylaĢımının 

tamamlanmasıdır
62

. 

Lenin kapitalizmin tekelci aĢamasındaki emperyalizmi daha önceki 

aĢamalardan ayırmakta ve analizinin temeli olarak ortaya koymaktadır. Sömürgecilik 

politikası ve emperyalizmin, kapitalizm öncesi dünyada da ve kapitalizmin ilk 

aĢamasında da var olduğunu kabul eden Lenin, ekonomik toplum biçimleri 

arasındaki ciddi farkları dikkate almayan ya da geri plana atan söylemleri “palavra” 

olarak değerlendirmektedir. Ayrıca Lenin, modern kapitalizmi kapitalizmin önceki 

aĢamalarından ayıran temel özellik olarak büyük kapitalistlerin tekelci birliklerinin 

egemenliğini göstermektedir. 

Bu çerçevede tekelci kapitalizmin iki özelliği konu açısından oldukça 

önemlidir. Bunlardan ilki üretimin bütünleĢmesidir. Sanayinin birbirini izleyen 

aĢamalarının, bir baĢka deyiĢle hammaddeden ara mala, ara maldan da nihai mala 

kadar olan aĢamaların tek iĢletme altında toplanması eğilimi beraberinde kaçınılmaz 

olarak sömürge elde etme mücadelesini getirmektedir. Ġkinci olarak ise, tekellerin 

ortaya çıkardığı bir sonuç olarak büyük bir sermaye fazlası sorunu bulunmaktadır. 

Serbest rekabetin tamamen egemen olduğu eski kapitalizmin belirleyici özelliği meta 

ihracı iken, tekellerin egemen olduğu aĢamada ayırt edici özellik sermaye ihracıdır
63

. 

Para sermayesinin üretken sermaye yani sanayi sermayesinden ayrılmasıyla 

birlikte, para sermayesinden elde ettiği gelirle yaĢayan rantiyerin egemenliği, 

kapitalizmin en yüksek aĢaması olan emperyalizmdir. Mali sermayenin diğer tüm 

sermaye biçimlerinden üstünlüğü, mali oligarĢinin üstünlüğü anlamına gelmektedir. 
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Bu durum aynı zamanda mali güce sahip az sayıdaki devletin sivrilmesi anlamına da 

gelmektedir
64

. 

Lenin emperyalizmin ayırt edici özelliğinin sanayi sermayesi değil, mali 

sermaye olduğunu düĢünmektedir. Fransa’da sömürgeci politikaların 1880’li yıllarda 

ortaya çıkmasıyla mali sermayenin, sanayi sermayesi karĢısında yükselmesi arasında 

bir iliĢki kurmaktadır. Lenin ayrıca emperyalizmin yalnızca hammadde kaynağı olan 

bölgeleri değil, aynı zamanda sanayi bölgelerini de ilhak etme dürtüsü olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu duruma örnek olarak da Almanya’nın Belçika’ya, Fransa’nın da 

Loren bölgesine olan ilgisini vermektedir
65

. 

Lenin’nin emperyalizm teorisinde ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer önemli 

nokta da, emperyalist ülkelerin kapitalistlerinin elde ettikleri yüksek tekel karları ile 

bazı iĢçi tabakalarını satın alma yoluna giderek ülkenin burjuva sınıfının safına 

katma olanağı elde etmeleridir. 

Kapitalizm tüm dünyaya yayılmıĢ ve devamlı geniĢleme durumunda 

olduğuna göre, günümüzde daha derine inmek ve daha önce ticarete konu olmayan 

alanlarda faaliyet göstermek durumundadır. Bu yeni alanlardan en önemlisi ise 

çevredir. GeniĢ bir faaliyet sahası imkanı sunan çevre, karbon ticareti, temiz enerji 

yatırımları, genetik mühendisliği gibi alanlarda, sermayenin yeni yatırım sahaları 

olarak iĢlev görmekte ve sermayenin aĢırı birikimi sorununa çözüm olmaktadır. Bir 

anlamda yeni emperyalizmden söz edilse de, esasen eskiye göre değiĢen bir Ģey 

yoktur ve ekonomik ve genetik kaynaklar periferden merkeze doğru akmaya devam 

etmektedir. 
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Çevresel emperyalizm, geliĢmiĢ kuzey ülkelerine güneyden kaynak aktarma 

yolu olarak ele alınmalıdır. Kapitalizm tarihi boyunca farklı bölgeleri ekolojik olarak 

sömürmüĢtür. Bu sömürü ise farklı zamanlarda farklı biçimler almakla birlikte 

temelde toprak, hammadde ve iĢgücünün sermaye birikimi için sömürülmesi Ģeklinde 

gerçekleĢmiĢtir.  

Ekolojik emperyalizme verilen en önemli örnek, Çin Peru, ġili, Ġngiltere ve 

ABD’nin bir biçimde içinde yer aldığı guano
66

 ve nitrat ticaretidir.  

Kapitalist tarım teknikleri sonucu toprakta besin maddeleri azalmaktadır. 

Ticaret yoluyla kırsal bölgelerden Ģehirlere doğru gıda aktarılması ile birlikte, 

tarımsal bölgeler topraklarında besin kaybı yaĢarken kentsel bölgelerde ise kirlilik 

baĢ göstermeye baĢlamıĢtır. Topraktaki tarımsal besin kaybını engelleyici özelliği 

uzun zamandır bilinen guano 1841’e kadar ticarete konu olmamıĢtır. Pasifik 

kıyısında Peru’ya ait üç ada üzerinde bulunan guanonun varlığı, gerek yüksek dıĢ 

borç yükü bulunan Peru için mali kaynak, gerek Ġngiltere baĢta olmak üzere Avrupa 

ülkeleri için topraktaki besin maddelerinin azalması nedeniyle düĢen tarımsal üretimi 

artıracak gübre kaynağı olarak görülmekteydi. Guano ticaretinin baĢlamasıyla 

birlikte tam anlamıyla kapitalist tarıma geçildiği söylenebilir. YaklaĢık kırk yıl 

boyunca Peru baĢlıca guano tedarikçisi olmuĢ ve milyonlarca ton guano baĢta 

Ġngiltere olmak üzere tüm dünyaya ihraç edilmiĢtir.
67

  

Guano ihracatının Peru üzerinde oldukça geniĢ etkileri olmuĢtur. Guano 

ticareti baĢladıktan sonra, en önde gelen dıĢ satım ürünü konumuna gelmiĢ ve 

Peru’daki yönetici sınıfın daha da zenginleĢmesine yol açmıĢtır. ZenginleĢen yönetici 
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sınıf ise, topraklarını geniĢleterek Ģeker ve pamuk plantasyonları haline getirmiĢ ve 

topraktaki besini geliĢmiĢ Avrupa ülkeleri ile ABD’ye ihraç etmiĢtir. Bu yolla da 

kentsel ve kırsal alanlar uluslararası hale gelmeye baĢlamıĢtır. Guano kaynağının 

bulunduğu adalar yaklaĢık kırk yıl içinde boĢ ve çıplak kayalıklar Ģeklini alırken, 

iĢgücünün de ciddi Ģekilde sömürüldüğü alanlar olarak iĢlev görmüĢtür. Peru’nun 

iĢgücü eksikliği nedeniyle özellikle Çin’den guano alanlarında çalıĢtırılmak üzere, 

daha önce köle ticareti yapan Ģirketlerce iĢçiler getirilmiĢtir. Günde iĢçi baĢına 

yaklaĢık beĢ ton yükleme yapması gereken kötü çalıĢma ve beslenme koĢulları 

nedeniyle nadiren beĢ aydan fazla yaĢadıkları tespit edilmiĢtir.
68

  

AĢırı tüketime bağlı olarak azalan guano kaynağının azalması ile birlikte bir 

baĢka gübre kaynağı ortaya çıkmıĢtır. Yine Peru’da keĢfedilen nitrat kaynakları 

1860’larda guanonun yerini almaya baĢlamıĢtır. Gübre olarak kullanılmasının yanı 

sıra patlayıcı madde üretiminde de kullanılan nitrat, Ġngiliz kapitalistlerinin dikkatini 

çekmiĢ ve bu alanda yatırımlar baĢlamıĢtır.
69

 

Bu süreç içinde hızla borçlanan Peru 1875’de nitrat ve guano alanlarını 

devletleĢtirme giriĢiminde bulunmuĢtur. Ayrıca guano ve nitrat ticaretini düzenleme 

yoluyla birbirlerini ikame edebilecek bu iki üründen azami kar elde etme yoluna 

giden Peru’nun bu giriĢimleri, 1879’da Pasifik SavaĢı denilen ve Ġngiltere’nin 

desteğini alan ġili’nin Peru ve Bolivya’daki nitrat ve guano alanlarını ele 

geçirmesiyle sonuçlanan bir çatıĢmaya yol açmıĢtır. SavaĢtan sonra elinde hiçbir 

nitrat ve guano alanı kalmayan ve yüksek dıĢ borcu bulunan Peru guano ticaretinden 

elde ettiği tek somut kazanç olan demiryollarını Ġngiliz sermayesine satmak zorunda 

kalmıĢtır. Nitrat ve guano alanlarını ele geçiren ġili ise bu alanları 1888’de 

                                                 
68

 a.g.e, 323 
69

 J.B. Foster, B. Clark, “Ecolojical Imperialism: The Curse of Capitalism”, Socialist Register, Cilt 

40, 2004, s. 190. 



 

 40 

devletleĢtirme giriĢiminde bulunmuĢ ve sonucunda iç savaĢ yoluyla devlet baĢkanı 

değiĢtirilerek ülke kaynakları üzerindeki Ġngiliz egemenliği devam ettirilmiĢtir.
70

 

Çevresel emperyalizm konusundaki klasik örnek durumunda bulunan guano ve 

nitrat alanları üzerindeki hakimiyet mücadelesi, çevresel emperyalizmin aslında 

kapitalizmin en yüksek aĢaması olarak kabul edilen emperyalizmden bir farkı 

olmadığını, kapitalizmin yeni alanlar bulma zorunluluğundan kaynaklandığını ve 

periferden merkeze kaynak aktarma aracı olarak çalıĢtığını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca emperyalizm içinde çevresel emperyalizm, kültürel emperyalizm gibi alt 

dallar yaratmak, emperyalizmin kapitalizmle olan bağlantısını kopararak 

anlamsızlaĢtırma tehlikesi içermektedir. 

Wallerstein’ın temel iddiası merkeze özgü ürünlerin merkez ülkelerde, 

perifere özgü ürünlerin de perifer ülkelerde üretilmesidir. Ekonomik açıdan oluĢan 

bu kutuplaĢmaya paralel olarak zayıf devletler periferde, güçlü devletler ise 

merkezde yer almaktadırlar. ĠĢte Wallerstein’a göre, emperyalizmin bu siyasi süreci, 

eĢitsiz değiĢim olarak ortaya çıkan ekonomik süreci mümkün kılmaktadır.  

1.4.3 Wallerstein ve Modern Dünya-Sistemi 

Wallerstein, Dünya Sistemi YaklaĢımı’nın kurucusu olarak kabul 

edilmektedir. Sosyal bilimlerde bütüncül yaklaĢımın taraftarı olan Wallerstein, 

yöntem olarak Lukacs’ın bütünlüğün önceliğini, inceleme düzeyi olarak da devleti 

değil, dünya sistemini ele almaktadır. Wallerstein yöntem olarak bütünün, parçaların 

toplamından fazla olduğu inancı ile ulus devlet ve ulus devlet geliĢmesini temel alan 
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modernleĢme teorisine, dünya-sistemi yaklaĢımı ile en geliĢmiĢ karĢı çıkıĢı ortaya 

koymaktadır. 

Dünya-sistemi analizi, ulusal toplumların hepsinin benzer aĢamaları geçirerek 

geliĢtiğini, ancak bunun farklı hızlarda ve zamanlarda olduğu iddiasına karĢı 

çıkmaktadır. Dünya üzerindeki tüm ulusların geliĢme süreçlerinin aynı olduğunun 

kabulü, bütün devletlerin en sonunda birbirine yakın geliĢmiĢlik düzeylerini 

yakalayacağı ve birbirine benzeyeceğinin de kabulü anlamına gelmektedir. Bu ise 

daha az geliĢmiĢ ülkelerin geliĢmiĢ ülkeleri taklit yoluyla hem ekonomik hem de 

siyasal anlamda onlarla aynı seviyeye gelebileceği gibi yanlıĢ bir algılamaya neden 

olmaktadır
71

.  

ModernleĢme teorisine ilk karĢı çıkıĢ bağımlılık okulu ile olmuĢtur.
72

 

Bağımlılık okuluna göre, kapitalist dünya ekonomisi bazı ülkelerin geri kalmıĢlığının 

nedenidir. Az geliĢmiĢ ülkelerin geri kalmalarında ana etken geliĢmeye geç 

baĢlamaları değil, geliĢmiĢ ülkelerle iliĢkilerindeki dezavantajlı konumlarıdır. 

Bağımlılık okulu özellikle “azgeliĢmiĢliğin geliĢtirilmesi” (development of 

underdevelopment) kavramına odaklanmakta ve geliĢmiĢ ülkelerle, az geliĢmiĢlerin 

birbirini yarattığını ve aynı madalyonun iki yüzü olduğunu vurgulamaktadır. 

Bağımlılık okulu azgeliĢmiĢlik konusunu özellikle Latin Amerika üzerinde 

çalıĢmıĢtır
73

. 

                                                 
71

 I. Wallerstein, Dünya Sistemleri Analizi: Bir GiriĢ, çev: Ender Abadoğlu, Nuri Ersoy, Ġstanbul, 

2005, s. 27. 
72

 Bağımlılık okulunun en önemli temsilcilerinden biri Andre Gunder Frank’tır. Frank’ın bazı önemli 

çalıĢmaları için bkz. World Accumulation 1492-1789, Monthly Review Press, New York, 1978; “A 

Theoretical Introduction to 5,000 Years of World System History”, Review 13(2), 1990; “The 

Thirteen Century World System: A Review Essay”, Journal of World History 2(1), 1990. 
73

 M.F. Tayfur, “Systemic-Structural Approaches, World-System Analysis and the Study of Foreign 

Policy”, ODTÜ GeliĢme Dergisi, Cilt 27, Sayı 3-4, 2000, s. 282. 



 

 42 

Modern dünya-sistemi tarih, ekonomi, antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve 

uluslararası iliĢkilerin karmaĢık yapısı arasında bağlar kurarak, bağımlılık okulunun 

açtığı yolda büyük bir adım atılmasını sağlamıĢtır. Wallerstein herhangi bir sosyal 

olayı anlamanın yolunun sadece sosyal sistem adını verdiği kavramı anlamakla 

mümkün olduğunu savunmaktadır. Wallerstein’a göre iki tip sistem bulunmaktadır; 

mini-sistemler ve dünya-sistemleri. Ancak kapitalist dünya ile birlikte mini sistemler 

kaybolmuĢ ve incelenebilecek tek sosyal sistem olarak dünya-sistemi kalmıĢtır
74

.  

1.4.3.1 Modern Dünya-Sisteminin Temel Kavramları 

Wallerstein modern dünya-sisteminin yanı sıra bugüne kadar baĢka dünya-

sistemlerinin de olduğunu ileri sürmektedir. Modern dünya-sisteminin diğer dünya-

sistemlerden farkı kapitalist bir dünya-sistem olması ve Avrupa’da doğup tüm 

dünyayı kuĢatmasıdır. 1500’lü yıllar civarında doğan ve dörtyüz yıl boyunca sınırları 

aĢarak yeni alanlar ve insanları kendine katan modern dünya-sistemi, 19. yüzyıl 

sonlarında tüm dünyayı iĢbölümü çerçevesinde kuĢatmıĢtır. Temel ilkesi sınırsız 

sermaye birikimi olan kapitalist dünya ekonomisi sosyal olarak kurulmuĢtur. Sınırsız 

sermaye birikimi ise siyasi sınırları aĢan, yoğun mal üretim zincirlerinin kurulması 

ile mümkün olmaktadır
75

. 

En karlı üretim faaliyetleri ise dünya-ekonomi içinde merkez bölge olarak 

adlandırılan, coğrafi olarak küçük bölgelerde yoğunlaĢma eğilimi göstermektedir. 

Diğer yandan en az karlı üretim faaliyetleri dünya-ekonomi içinde perifer olarak 

adlandırılan, dağınık ve çok daha geniĢ bir coğrafi alanda hüküm sürmektedir. 
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Merkez ve perifer kavramları coğrafi olarak bir anlam ifade etse de burada esas nokta 

iliĢkisel olan merkez ve periferdir. Merkez- perifer iliĢkisi bir yandan üretimde daha 

tekelci sektörler ile daha rekabetçi sektörler arasındaki iliĢkidir, diğer yandan da 

yüksek karlı ve yüksek ücretli üretim faaliyetleri ile düĢük karlı ve düĢük ücretli 

üretim faaliyetleri arasındaki iliĢki olarak tanımlanabilmektedir. Merkez ve perifer 

aynı zamanda sermaye ile emek ve güçlü sermayedar ile zayıf sermayedar arasındaki 

iliĢkidir
76

. Ġki tür faaliyetin ana sonucu sadece emek sahibinden sermaye sahibine 

değil aynı zamanda periferdeki sermayedardan merkezdeki büyük sermayedara artı-

değerin akmasıdır. ĠliĢkisel olarak merkez ve periferin coğrafi açıdan zorunlu olarak 

ayrı olması gerekmemektedir. Birçok yerde yanyana olabildikleri gibi merkezi bir 

üretim faaliyeti zaman içinde perifere özgü üretim süreci biçimine 

dönüĢebilmektedir. 

Modern dünya sisteminin bir diğer baĢarısı da, bir kapitalistin temel güdüsü 

olan sınırsız sermaye birikimi için gerekli olan kısmen açık bir piyasayı yaratmasıdır. 

Daha önce hiçbir dünya-sisteminin yaratamadığı bu durum, ulus-devletlerin belli bir 

toprak parçası üzerinde egemenlik hakkı iddia etmeleri ve devletlerarası bir sistemle 

birbirlerine bağlanmaları sayesinde oluĢmuĢtur. Kapitalizm ve modern devlet sistemi 

iki farklı oluĢum olmaktan ziyade, aynı madalyonun iki yüzüdür ve birbirleri 

olmadan yaĢayamazlar. Devletler kapitalist ekonomik düzen için iĢgücünün 

maliyetinin çok yüksek olmamasını sağlamaktadır
77

.  

Dünya-sistemi analistleri, dünya-sistemi analizini de ikiye ayırarak dünya-

ekonomileri ve dünya imparatorlukları olarak kavramsallaĢtırmıĢlardır. Dünya-

sistemi kavramındaki tire ile bütün yerkürenin sistemleri, ekonomileri ve 
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imparatorlukları değil, her biri bir dünya olan sistemler, ekonomiler ve 

imparatorlukları kastedilmektedir.  

Dünya-ekonomi kavramı ilk olarak modern dünya-sisteme uygulanmıĢtır. 

GeliĢmiĢ ilk dünya-ekonomi olmamakla birlikte modern dünya-ekonomi, bu kadar 

uzun süre ayakta kalmayı baĢaran tek dünya-ekonomidir. Bunu da kapitalist olmakla 

baĢarmıĢ olan modern dünya-ekonomi, merkeze özgü ve perifere özgü üretim 

süreçlerine sahiptir. Bu iĢ bölümünün sonucu olarak da merkeze özgü üretim 

süreçlerine katılanlara fayda sağlayan modern dünya-sistemi bu Ģekilde merkez ve 

perifer alanlar yaratmıĢtır. Bu noktada önemli olan, merkez ya da perifere özgü 

olanın devletler değil, üretim süreçleri olmasıdır. Dünya-sistemleri analizinde 

merkez-perifer ayrı anlamlara sahip olan bir çift olarak değil, iliĢkisel bir kavram 

olarak geliĢtirilmiĢtir
78

. 

Modern dünya-sistemi, uluslararası iliĢkilerin temel paradigması olan 

realizmin devleti baĢat aktör olarak gören yapısını reddetmektedir. Modern dünya-

sistemi analizi, birer birer devletleri değil, ulus-devletlerin dıĢında dünya düzeyinde 

bir toplam gerçeklikten bahsetmektedir. Modern dünya-sisteminin temel yapı taĢları 

“merkez-perifer” (core and periphery), iĢbölümü (the division of labour), “eĢitsiz 

değiĢim” (unequal exchange), “devrevi büyüme ve durgunluk” (cyclical motions of 

expansion and stagnation) ve “hegemonik güçlerin yükseliĢ ve düĢüĢleri” (the rise 

and fall of hegemonic powers) olarak sıralanabilir. Modern dünya-sistemi anlayıĢı, 

sıralanan bu yapıtaĢlarını kullanarak uluslararası iliĢkileri ve kapitalist dünya-sistemi 

içindeki değiĢmeleri açıklamaya çalıĢmaktadır. Modern dünya-sistemi ekonomi ve 

siyasetin ayrı alanlarmıĢ gibi sunulmasına karĢı çıkmakta ve bir sosyal sistemi 
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açıklamak için güç ve üretimin nasıl düzenlendiğini anlamak gerektiğine iĢaret 

etmektedir. Bununla beraber kapitalist dünya-ekonomisinin siyasi yapısını, eĢit 

olmayan güçteki devletlerden oluĢan devletlerarası sistemin oluĢturduğunu ve bu 

sistemin kapitalist kurumlarının, devletler arası sistemin yeniden üretimini 

sağladığına vurgu yapmaktadır
79

. 

Modern dünya-sisteminin kökenleri 16. yüzyılda bulunmaktadır. Bu yüzyılda 

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bir kısmında bir dünya-ekonomi ortaya çıkmıĢtır. 

Wallerstein dünya-ekonomiyi Ģu Ģekilde tarif etmektedir: 
80

  

“Bir dünya-ekonomi, içinde bir iĢbölümü olan ve bu yüzden temel ya da asli 

malların dikkate değer bir büyüklükte içsel mübadelesinin yapıldığı ve sermaye ve 

emek gücü akıĢlarının gerçekleĢtiği büyük bir coğrafi alandır. Bir dünya-ekonominin 

tanımlayıcı bir özelliği birleĢtici bir politik yapıyla sınırlanmamıĢ olmasıdır.” 

Dünya-ekonominin içinde birçok politik birim yani devlet bulunmakta ve bu 

devletler de devletlerarası sistemde birbirleriyle gevĢek bir biçimde bağlı 

bulunmaktadır. Ayrıca dünya-ekonominin içinde birçok dil, din ve kültür yapısı da 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bir dünya-ekonomide ne politik ne de kültürel bir 

homojenlik mevcut değildir. Dünya-ekonomiyi ayakta tutan ve birleĢtiren Ģey 

iĢbölümüdür. 

ĠĢbölümü, değiĢik coğrafi mekanlarda farklı ürünlerin üretiminde 

uzmanlaĢmayı ifade etmektedir. Böylece farklı coğrafi bölgelerde üretilen farklı 

                                                 
79

C. Chase-Dunn, Global Formation: Structures of the World-Economy, Massachusetts, Basil 

Blackwell, 1989, s. 107. 
80

 I. Wallerstein, 2005, s. 45. 



 

 46 

malların yoğun değiĢimi ile her bölge yaĢamak için diğerlerine bağlı hale 

gelmektedir. 

Burada altı çizilmesi gereken iki farklı durum söz konusudur. Dünya 

imparatorlukları ve dünya-ekonomilerinde bu (iĢbölümü) iki farklı Ģekilde 

iĢlemektedir. Dünya imparatorluklarında yani tek bir siyasal yapı içindeki 

sistemlerde ekonomi yeniden bölüĢümcüdür. Bu Ģu anlama gelmektedir; tüm 

ekonomi merkezi bir Ģekilde yönetilmekte ve ekonomik artık bu merkezden değiĢik 

bölgelere yeniden dağıtılmaktadır
81

. 

Ġkinci tip dünya sistemi ise kökleri 16. yüzyıl Avrupasına dayanan kapitalist 

ekonomik sistem ya da modern dünya-sistemidir. 16. yüzyıl Avrupası’nda doğan ve 

geliĢen kapitalist dünya ekonomisi, 19. ve 20. yüzyılda tüm dünyayı kapsar hale 

gelmiĢtir. Politik bir bütünlükten söz edilemeyen modern-dünya sisteminde, dünya 

imparatorluklarının tersine, ekonomik yapı sistemin iĢleyiĢini belirlemektedir.   

Modern dünya-sisteminde, siyasi-askeri rekabetten çok, kapitalist mal üretimi ve 

devletler arası etkileĢim merkezi bir rol oynamaktadır
82

. 

 Dünya-ekonomi ise uluslararası iktisattan farklıdır. Uluslararası iktisat 

teorisinde ayrı ulusal ekonomilerin olduğu ve belli koĢullar altında bu ulusal 

ekonomilerin birbirleri ile ticaret yaptığı kabul edilmektedir. Ancak kapitalist dünya-

ekonomi birçok kurumun bir toplamını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle kapitalist-

dünya-ekonominin çerçevesi içinde yaratılmıĢ birçok kurum bulunmaktadır. 

Bunlardan temel olan pazarın yanı sıra pazarda rekabet halinde olan firmalar, 

devletler, sınıflar ve Weber’in terimleriyle statü-grupları  yani kimlikler 

bulunmaktadır. Ancak bu kurumlar modern-dünya sistemi içinde yer almaktadırlar. 

                                                 
81

 M.F. Tayfur, 2000, s.284. 
82

 C. Chase-Dunn, 1989, s. 111. 



 

 47 

Farklı tarihsel sistemlerde farklı kurumlar bulunmaktadır ve modern dünya-

ekonominin kurumlarını, ona özgü kurumlar olarak tanımlamak karıĢıklığı gidermek 

açısından oldukça önemlidir
83

. 

 Kapitalist dünya-ekonominin temel kurumu olan pazarlar, metalar için olduğu 

kadar sermaye ve emek için de söz konusudur. Ancak tam bir serbest pazar bir mit 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü tam serbest bir pazarın varlığı, bir baĢka 

ifadeyle, içinde üretim faktörlerinin serbestçe dolaĢtığı, çok fazla sayıda alıcı ve 

satıcının bulunduğu ve tam bir bilgi akıĢının olduğu bir pazar, kapitalizmin esas 

belirleyici özelliği olan sermayenin sınırsız birikiminin önünde engel olacaktır. 

Çünkü tam rekabet piyasasının söz konusu olduğu bir durumda, alıcılar satıcılarla 

pazarlığa girerek, mikroekonomide normal kar olarak adlandırılan sadece çok küçük 

bir karın söz konusu olduğu bir fiyattan mal alabilmektedirler. Bu kadar düĢük bir 

kar düzeyi ise kapitalist üretici için çekici olmayan bir durumdur. Bu nedenle, 

satıcılar her zaman üretim maliyetleri ile satıĢ fiyatı arasında büyük bir fark 

oluĢturabildikleri tekel konumunu tercih etmektedir
84

. 

 Wallerstein, tam tekelin yaratılmasının olanaksızlığını vurguladıktan sonra, 

kısmi tekel yaratılabilmesinin yolunun devletlerin müdahalesi olduğunu 

belirtmektedir. Bunun ilk yolu patent haklarıdır. Bu haklar sayesinde yeni bir icat en 

azından belli bir süre geçerliliğini korumakta ve sahibine büyük bir kar 

sağlamaktadır. Diğer bir yol ise devletin ithalat ve ihracata kısıtlamalar getirerek 

korumacı tedbirlere yönelmesidir. Ayrıca güçlü devletlerin, zayıf devletlerin 

uygulamaya koymaya çalıĢtığı korumacı tedbirleri engellemesi de söz konusu 

olabilmektedir. Sübvansiyonlar ve vergi indirimleri yanında devletin büyük ölçekli 
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alıcı haline gelmesi de, tekel oluĢturma konusunda baĢvurulabilecek yollardan biri 

olarak sayılabilir
85

. 

 Görüldüğü gibi devletler fiyatlar ve karların belirlenmesinde yaygın olarak 

kullandıkları müdahale biçimleriyle önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu müdahaleler 

olmadan kapitalist sistemin geliĢmesi düĢünülemez. Bahsedilen kısmi tekeller zaman 

içinde bozularak ortadan kalkmaktadır. Kısmi tekellerin ortadan kalkmasıyla 

sermaye sahipleri sermayelerini yeniden önde gelen ürünler sanayisine kaydırmakta 

ve tekelci karlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Kısmi tekeli ortadan kalkan 

ürün ise daha rekabetçi bir pazar ürünü haline gelmekte ve getirisi azalmaktadır. 

 Kapitalist bir dünya-ekonomide iĢbölümü, merkeze özgü ürünlerin üretimi ve 

perifere özgü ürünlerin üretimi Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Wallerstein’nın merkez-

perifer olarak kavramsallaĢtırdığı Ģey, üretim sürecindeki karlılık düzeyidir. Karlılık 

ise tekelleĢme derecesine bağlı olarak oluĢtuğu için, kısmi tekeller tarafından kontrol 

edilen üretim süreçleri merkeze özgü süreçler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Merkez 

ve perifer arasında mübadele gerçekleĢtiğinde ise kısmi tekel konumunda olan 

metalar ve üretim süreçleri güçlü bir konumda bulunduğu için perifere özgü 

ürünlerin üreticilerinden, merkeze özgü ürünlerin üreticilerine sürekli bir artı-değer 

akıĢı olmaktadır. Bu eĢitsiz mübadele, birikmiĢ sermayeyi periferden merkeze 

aktarmanın yollarından sadece biridir
86

. 

 EĢitsiz mübadele dıĢında, birikmiĢ sermayeyi periferden merkeze aktarmanın 

yollarından bir diğeri de Marks’ın ilkel birikim adını verdiği, yeni bölgelerin dünya-
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ekonomiye dahil edilme sürecinin baĢında uygulanan yağmadır
87

. Esasen bu tip ilkel 

birikim farklı bir Ģekilde de olsa hala devam etmektedir. Kamuya ait varlıkların ve 

hizmetlerin özelleĢtirilmesi de bir bakıma ilkel birikimin günümüzde de var 

olduğunu göstermektedir.  

 Diğer yandan kısmi tekeller, güçlü devletlerin korumasına ihtiyaç duydukları 

için güçlü yani merkez ülkelerde yer almaktadırlar. Kanuni ve fiziki merkezleri ile 

varlıklarının büyük bir kısmı merkez ülkede bulunmaktadır
88

. Ancak kısmi tekellerin 

ürettiği metalar bir süre sonra merkeze özgü olmaktan çıkıp perifere özgü ürünler 

olmaya baĢlamaktadır. Bu duruma verilebilecek en iyi ve en eski örnek dokuma 

sanayisidir. 1800’lerde merkeze özgü olan bu ürün artık periferin ürettiği bir mal 

haline gelmiĢtir. 

 Her ülke içinde merkeze özgü ve perifere özgü ürünlerin üretimine bağlı bir 

karıĢım bulunmaktadır. Merkeze özgü süreçlerin çoğunu barındıran güçlü ülkeler, bu 

tip kısmi tekellerin korunması konusunda daha hassas davranmaktadır. Perifere özgü 

süreçlerin çoğunlukta olduğu ülkelerin ise iĢbölümünü etkileme gibi bir Ģansları 

bulunmadığı gibi, bu durumu kabul etmeye zorlanmaktadırlar. 

 Yarı-perifer ülkeler ise bir yandan perifere özgü süreçlerin bir kısmını 

barındırırken, diğer yandan da merkeze özgü üretim süreçlerini barındırmaktadır. Bu 

ülkelerin temel güdüsü perifer ülke konumuna doğru kaymaktan korunmaktır. Yarı- 

perifer ülkeler, önde gelen eski ürünlerin yeni üretim yeri bulma sürecinde 
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kendilerini ön plana çıkarırlar ve diğer yarı-perifer ülkelerle rekabet halinde 

bulunurlar
89

. 

 Devletlerin egemenliği açısından bakıldığında, kapitalist dünya-ekonomide iĢ 

yapan firmalar için egemen devlet en az yedi alanda otorite iddiasında 

bulunmaktadır. Devletler malların, sermayenin ve emeğin kendi egemenliği altındaki 

bölgelere girip girmeyeceğine dair kurallar koymaktadır. Ayrıca devletler mülkiyet 

haklarına dair kurallar da koymaktadır. Bunların yanı sıra istihdama, çalıĢma 

iliĢkilerine, firmaların maliyetlerinin hangilerinin dıĢsallık yaratacağına iliĢkin 

düzenlemeler yapmaktadır. Vergi koymakta ve tekelleĢme oranlarını 

belirlemektedirler. Son olarak da, kendi ülkesindeki firmaları etkileyebilecek baĢka 

devletlerin kararları üzerinde baskı uygulamaktadırlar
90

.  

 Firmalar açısından yukarıda sıralanan noktaların her biri önemli olmakla 

birlikte özellikle üretim maliyetlerinin hangi oranda firma tarafından ödeneceğine 

dair devletlerin yaptığı düzenlemeler oldukça önemlidir. Kapitalist bir ekonomik 

anlayıĢla bakıldığında, maliyetleri dıĢsallaĢtırma temel kapitalist mantığa ters gibi 

görünmektedir. Ancak kar yalnızca verimliliğin değil, devlet desteği almanın da 

ödülü olarak görülmelidir. Çünkü maliyetlerin dıĢsallaĢtırılması oranına devlet aygıtı 

karar vermektedir. 

Wallerstein devletlerin gücünü, fiilen uygulanabilecek yasal kararlar alma 

yeteneği ile tanımlamaktadır. Devletlerin, devletler arası bir sistem içinde varolduğu 

göz önüne alındığında, devlet otoritesinin sadece ülke içinde değil, dünya-sisteminin 

rekabetçi ortamında ne kadar etkin olduğu onun gücünü göstermektedir. Teoride tüm 

devletlerin egemen olduğu kabul edilmektedir. Ancak güçlü devletler, zayıf 
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devletlerin iç iĢlerine politik, ekonomik ve hatta askeri yollarla çok daha kolay bir 

biçimde müdahale edebilirken aynı durum zayıf devletler için söz konusu değildir
91

.  

Güçlü devletlerin zayıf devletlerle iliĢkisi temelde, güçlü devletlerde yer alan 

firmaların yararına uygun olacak Ģekilde, üretim faktörlerinin akıĢına sınırlamaların 

kaldırılması yönünde olmaktadır. Ancak aksi yönde bir talep Ģiddetle 

reddedilmektedir. Bir diğer iliĢki çeĢidi de uzun vadeli bağlantıyı güçlendirecek 

kültürel politikaları uygulamaya geçirmeleridir
92

. 

En güçsüz devletler olarak, egemen olmayan ve baĢka bir devletin yönetimi 

altında olan sömürge devletler görülmektedir. Kökeni modern dünya-sisteminin 

ekonomik geniĢlemesinde yatan sömürgeler, merkezde yer alan güçlü devletlerin 

yeni bölgeleri, modern dünya-sisteminin içine dahil etmesiyle ortaya çıkmıĢtır. 

Güçlü devletler ile zayıf devletler arasındaki iliĢkiler kadar, güçlü devletlerin 

birbirleri ile iliĢkisi de oldukça önemlidir. Bu devletler rakip firmalara ev sahipliği 

yaparak rakip rolü oynamaktadırlar. Ancak devletlerarası sistemi ve bir bütün olarak 

modern dünya-sistemi ayakta tutmak gibi ortak yaĢamsal bir çıkarları da 

bulunmaktadır. Bu ortak çıkar ise onları modern dünya-sistemi yıkacak Ģekilde 

rekabete girmekten alıkoymaktadır
93

. 

Güçlü devletler arasındaki rekabet ile yarı-perifer ülkelerin durumlarını 

koruma yönündeki çabaları, güç dengesi adı verilen bir durumu oluĢturmaktadır. Güç 

dengesi, hiçbir devletin istediğini otomatik olarak yapamadığı bir yapıyı 

tanımlamaktadır. Ancak güçlü devletler hakimiyetlerini gerçekleĢtirebilmek için 
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dünya-ekonomiyi bir dünya-imparatorluğa dönüĢtürmeyi amaçlamakta ya da dünya-

sistem içinde hegemon olma konumunu zorlamaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında 

da dünya-sistemde tek bir siyasi otoritenin bulunması anlamını taĢıyan dünya-

imparatorluk için giriĢimler olmuĢtur. Napolyon Fransası ve Nazi Almanyası’nın yol 

açtığı savaĢlar, dünya-imparatorluk çabalarının sonuçları olarak görülmektedir. 

Ancak kısa süre de olsa hegemon olmayı baĢarabilmiĢ üç büyük devlet 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki 17. yüzyıl ortalarında Hollanda, ikincisi 19. yüzyıl 

ortalarında BirleĢik Krallık ve sonuncusu Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan sonra bir süre 

A.B.D.’dir. Wallerstein’a göre, bu ülkelerin hegemon olarak adlandırılmalarını 

sağlayan birkaç neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi devletlerarası sistemde 

oyunun kurallarını belirlemeleri ve dünya-ekonomiye hakim olmaları, ikincisi 

yüksek bir askeri kapasiteye sahip olmakla birlikte, askeri güçlerini fazla 

kullanmadan istediklerini elde edebilmeleri ve son olarak da dünyaya hakim olan 

kültürel dili belirlemeleridir
94

. 

Hegemonya esasen bir tür istikrar yaratmakta ve bu durum da tekelci öncü 

sanayiler için bir zenginleĢme kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan 

bahsedilen bu hegemonyalar sonsuza kadar sürememektedir. Çünkü aslında kendi 

kendilerini yok etmektedirler. Hegemon gücün hegemonyasını koruyabilmek için 

askeri ve siyasi bir öncü rolünü de üstlenmesi gerekmektedir. Bu durum ise 

hegemonu yıpratarak, güçsüz duruma düĢmesine neden olmaktadır. 

Wallerstein’a göre kapitalist dünya-ekonomi, devletlere, devletlerarası 

sisteme ve hegemonik güçlere ihtiyaç duymaktadır. Nitekim firmalar bu sayede 
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sınırsız sermaye birikimi amacı doğrultusunda ilerleyebilmektedir. Diğer yandan 

kapitalistler için öncelik devletlerin korunması değildir. Kapitalistler, devletlerden 

destek almakta ancak bir yandan da onlardan kurtulmaya çalıĢmaktadırlar
95

.  

 Dünya-sistemi yaklaĢımına göre; merkez ve perifer ülkelerin yapısal 

konumları eĢitsiz mübadeleye dayanan bir iliĢki üzerine inĢa edilmiĢtir. EĢitsiz 

mübadele kavramı bizi, kapitalist olan modern dünya-sisteminin iĢleyiĢinde yatan, 

artık değerin üretici güçten sermaye sahibine olan akıĢıyla kalmayıp, artık değerin 

zayıf devletlerden güçlü devletlere doğru akıĢını da açıklayan, merkez-perifer 

kavramsallaĢtırmasının temeline götürmektedir. 

 Modern dünya-sistemi baĢlangıcından beri bu Ģekilde iĢlemektedir. 

BaĢlangıçta sömürgeler ile ticarete egemen olan monopoller, daha sonra ise çok 

uluslu Ģirketler ya da devletlerarası anlaĢmalar yoluyla iĢlemeye devam etmektedir. 

Ancak hangi yolla olursa olsun merkez ve perifer arasındaki iĢbölümü ve merkez, 

perifer ve yarı-perifer arasında devam eden bölünme, sürekli olarak yeniden 

üretilmektedir
96

. 

 Merkez ve perifer arasında bulunan yarı- perifer ülkelerde, merkeze özgü ve 

perifere özgü üretim süreçlerinin ikisi birden gözlemlenebilmektedir. Bir yandan 

sömüren diğer yandan da sömürülen bu yapı, periferden merkeze yönelik tepkinin 

büyük kısmını emmektedir. Burada vurgulanması gereken nokta yarı-periferin, 

ekonomik olmaktan çok politik bir yapı olmasıdır. Söz konusu üç yapı yani merkez , 

perifer ve yarı- perifer sabit değildir ve sistem içinde yukarı-aĢağı hareket 

mümkündür. Dünya sistemi analizinde ulusal kalkınma, sistem içinde yukarı doğru 
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bir hareket olarak kabul edilmektedir. Ancak yukarı doğru hareketin de istisnai bir 

durum olduğu belirtilmelidir. 

 Wallerstein merkeze özgü üretim süreçlerinin zaman içinde amortisman 

giderleri ve yükselen iĢçi maliyetleri nedeniyle daha pahalı hale geldiğini ve bu 

nedenle de yeni metaları üreten kısmi tekellerin yer aldığı devletlerin, eskilerinin 

yerini aldığını belirtmektedir. Kısmi tekellerin yer değiĢtirmesi ile tarihsel bir sistem 

olarak kapitalist dünya-ekonomisi, devrevi hareketler ile hegemon devletleri 

değiĢtirmektedir. 

 Daha önce de belirtildiği gibi tarihsel olarak üç hegemonun var olduğu kabul 

edilmektedir. Bunlar Hollanda, Ġngiltere ve BirleĢik Amerikadır. Hegemon 

pozisyonu her bir durumda da uzun kara savaĢları ile sağlanmıĢtır. Otuz yıl savaĢları 

sonunda Hollanda, Napolyon savaĢlarından sonra Ġngiltere ve Birinci ve Ġkinci 

Dünya SavaĢları’ndan sonra ise ABD hegemon olarak savaĢ sonrası düzende 

ekonomik, askeri ve siyasi üstünlük sağlamıĢtır. Westfalya, Avrupa Uyumu ve 

BirleĢmiĢ Milletler sistemleri hegemonların istediği Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Hegemonik güçler için malların, sermayenin ve iĢgücünün serbest dolaĢımı her 

zaman temel bir kaygı olmuĢtur. Bu nedenle söz konusu hegemonik güçler ekonomik 

alanda açık kapı politikalarının savunucusu olmuĢlardır. Ancak hegemonların üretim 

alanındaki üstünlüklerinin azalması ile birlikte kurulan savaĢ sonrası düzen de 

aĢınmaya uğramaktadır
97

. 

 Wallerstein’a göre bir sonraki hegemonik güç, önceki hegemon ile iĢbirliğine 

yönelmekte ve bu sayede hegemon devlet gücünü kurmaktadır. Tarihsel olarak her 

hegemonun iki halefi bulunmakta ve önceki hegemon ile iĢbirliğine giden hegemon 
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adayı hegemonik gücü kurmaktadır. Hollanda’nın arkasından Fransa ve Ġngiltere, 

Ġngiltere’nin ardından A.B.D. ve Almanya ortaya çıkmıĢtır.  Ġngiltere Hollanda ile, 

BirleĢik Amerika ise Ġngiltere ile iĢbirliğine giderek hegemonik güç olmuĢlardır
98

. 

Yarı-perifer, dünya-ekonomide merkez ve perifer arasında yapısal bir 

komumdur. Diğer bir deyiĢle merkez ve perifere özgü üretim süreçlerinin aksine 

yarı-perifere özgü bir üretim sürecinden söz edilememektedir. Yarı-periferde 

merkeze ve perifere özgü üretim süreçlerinin bir karması bulunmaktadır. Politik 

anlamından uzaklaĢıldığında yarı-perifer anlamsız bir yapı olarak görülmektedir. 

Çünkü az önce de vurgulandığı gibi, yarı- periferde hem merkeze hem de perifere 

özgü üretim süreçlerinin bir karması bulunduğu göz önüne alındığında, yarı- perifere 

ait devlet politikalarının, sermaye birikiminde çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yarı- perifer ülkelerde aynı zamanda kabaca merkeze özgü ve perifere özgü üretim 

süreçlerinin bir karması söz konusu olduğu için, yarı- perifer devletlerin içinde 

devleti kontrol altına almak için ciddi bir mücadele olduğu varsayılmaktadır. Bu 

nedenle de farklı sermaye gruplarının farklı çıkarları yarı- perifer içinde devleti, güç 

gruplarının oluĢumunda ve siyasi ittifakların oluĢumunda baĢat konuma 

getirmektedir
99

. 

Wallerstein yarı-perifer ülkelere ayrıca, kapitalist dünya-ekonominin 

iĢleyiĢinde özel bir yer atfetmektedir. Merkez ve perifer ülkeler arasında ekonomik 

anlamda bu kadar büyük bir fark olmasına rağmen, Wallerstein sistemin 

çalıĢmasında diğer bir ifadeyle ciddi çatıĢmaların yaĢanmamasında yarı-periferin 

etkili olduğunu düĢünmektedir. Her ne kadar askeri gücün büyük kısmını merkez 
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ülkelerin elinde tutması ciddi bir perifer baĢkaldırısını engellese de, sadece askeri 

gücün sağlayacağı kutuplaĢmıĢ istikrarın çok da dengeli olamayacağı açıktır. Yarı-

perifer ülkeler iĢte tam bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Hem sömüren hem 

de sömürülen bir yapı olarak yarı-perifer, merkeze karĢı, merkezi olmayan baĢkaldırı 

ihtimalini düĢürmektedir. Wallerstein bu nedenle yarı-periferi ekonomik olmaktan 

çok politik bir yapı olarak değerlendirmektedir
100

.  

Yarı-perifer ülkelerde bazı gruplar, dünya-sistem hiyerarĢisi içindeki 

konumunu ve üretim yapısını değiĢtirmek amacıyla devlet mekanizmasını 

değiĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Ancak gerek iç gerek dıĢ baskılardan ötürü bu çabanın 

sonuca ulaĢması kolay değildir
101

.  

 Yarı-perifer ülkeler dünya-ekonominin geniĢleme dönemlerinde iktisadi 

olarak aktarma kuĢağı ve hegemon gücün siyasi vekili rolünü oynamaktadırlar
102

 

Ancak dünya-ekonominin daralma dönemlerinde asıl güçler arasındaki rekabet 

ortamından yararlanarak yarı-perifer ülkeler hiyerarĢinin üst basamaklarına tırmanma 

Ģansı yakalayabilmektedirler. Ancak bu dönemlerin özelliği olan teknoloji, sermaye 

ve gelir akıĢındaki azalmanın etkisi ile ancak göreli olarak güçlü olan birkaç yarı-

perifer ülke bunu baĢarabilmektedir. 

Wallerstein devlete ve devlet mekanizmasının açıklanmasına büyük önem 

vermektedir. Tarihsel kapitalizm açısından bakıldığında devletin iktisadi süreçler için 

taĢıdığı önem özellikle dikkat çekmektedir. Devlet iktidarının temel göstergesi, kendi 

topraklarında kendi yargı gücünün bulunmasıdır. Modern devlet sisteminde 
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kavramsal olarak kural dıĢı olan aynı toprakta farklı yargı gücünün tanınmasıdır. 

Belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir devletin egemenliğinin tanınması ile 

birlikte her devlet sınırlarından giriĢ ve çıkıĢları denetim altında tutmakta ve mal, 

sermaye ve iĢgücü hareketlerini düzenleyebilmektedir. Bu nedenle de her devletin, 

kapitalist dünya-ekonomide bir yere kadar iĢbölümünün iĢleyiĢ biçimini 

etkileyebildiği görülmektedir
103

. Ancak iĢgücü hareketlerinin çok daha fazla 

sınırlandığını vurgulamak gerekmektedir. 

Tarihsel kapitalizm açısından devlet iktidarının ikinci önemli özelliği, kendi 

topraklarındaki toplumsal üretim iliĢkilerinin tabi olacağı kuralları belirleme 

yetkisidir. Modern devlet sistemi yasama sınırsızlığı yetkisi ile donatılmıĢ olarak her 

türlü iliĢkiyi yok etmek ya da değiĢikliğe uğratmak hakkına sahiptir. Devletler kendi 

yasama haklarının sınırları üzerinde kendi koydukları sınırlardan baĢka bir sınır 

tanımamaktadır. 

Wallerstein’a göre devletler, iĢgücünün denetim altında tutulmasına iliĢkin 

yasama hakkını pratikte her zaman uygulamıĢlardır. Tarihsel kapitalizm süreci içinde 

devletler iĢgücünün metalaĢmasını sağlamak adına iĢçilerin bir iĢkolundan diğerine 

geçiĢinin önündeki eski kısıtlamaları kaldırmıĢlar ve iĢçileri ücretli iĢlere girmek 

zorunda bırakmak için nakit ödeme gerektiren vergi yükümlülükleri getirmiĢlerdir. 

Ancak devletler bir yandan iĢgücünü metalaĢtırmak ve iĢçileri ücretli iĢlere mecbur 

bırakmak için yasama faaliyetlerinde bulunurken, diğer yandan tam proleterleĢmenin 

önünü kesmek amacıyla ikamet sınırlamaları getirmiĢler ve akraba topluluklarının 

kendi üyelerine karĢı bakım yükümlülükleri oluĢturmuĢlardır
104

. 
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Devlet iktidarındaki üçüncü önemli öge, tarihsel kapitalizmden önce de 

mevcut olan vergilendirme gücüdür. Ancak tarihsel kapitalizm ile birlikte 

vergilendirme bir takım değiĢikliklere uğramıĢtır. Önceleri devletin yargı alanı içinde 

ya da dıĢında düzensiz aralıklarla zor yoluyla alınan vergi, tarihsel kapitalizm ile 

birlikte devletin baĢlıca gelir kaynağı haline gelmiĢtir. Vergilendirmeyle ilgili bir 

diğer önemli nokta ise vegilendirmenin, yaratılan ekonomik değerin giderek daha 

büyük bir kısmını oluĢturmasıdır. Devletler vergilendirmeyle birlikte sermaye 

birikiminde kaynak dağılımı yoluyla giderek daha da önem kazanmıĢlardır. Diğer bir 

ifadeyle vergilendirme gücü, devletin belirli grupların lehine olacak Ģekilde sermaye 

birikimine doğrudan müdahale araçlarından biri olmuĢtur. 

Devletin vergilendirme yoluyla yeniden dağıtım iĢlevini Wallerstein, gelir 

dağılımını dengeleyen değil bozan bir etken olarak görmektedir
105

. Bir diğer ifadeyle 

yeniden dağılım, reel gelirleri eĢitlemekten çok var olan kutuplaĢmayı arttırıcı bir 

iĢlev görmektedir. Bu kutuplaĢmaya neden olan birkaç ana mekanizma 

bulunmaktadır. 

Bu mekanizmalardan birincisi vergilendirme yoluyla toplanan büyük 

miktardaki kaynağın, halihazırda elinde büyük kaynaklar bulunan sermaye 

çevrelerine sübvansiyon olarak dağıtılmasıdır. Bu tür sübvansiyonlar ise kamu 

hizmeti adı altında doğrudan bağıĢlar Ģeklini almaktadır. Bahsedilen bu bağıĢlar da 

nihayetinde var olan kutuplaĢmayı sermaye çevreleri lehine arttırmaktadır. 

Ġkinci mekanizma ise karın bireyselleĢtirilmesi, zararın ise 

toplumsallaĢtırılması ilkesidir. Tarihsel kapitalizm boyunca zararlar ne kadar 

büyükse, devletlerin bu zararları engelleme çabası da o kadar büyük olmuĢtur. 
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Devletlerin silahlı gücünün polis ve ordu kanalıyla tekelleĢmiĢ olması da, 

sermaye sahiplerinin gerek kendi ülkesindeki iĢçi sınıfına karĢı gerekse de baĢka 

ülkelerdeki kapitalistlere karĢı kendi devlet gücüne baĢvurma olanağı sağlamıĢtır. 

Devletler, ordu ve bürokrasilerinin gücü ile değil, kendi sınırları içinde biriken 

sermayenin diğer ülkelerde biriken sermayeye göre görece fazlalığı ile ölçülebilecek 

bir hiyerarĢi içinde yer almaktadırlar
106

. 

Kapitalist ideolojinin temel düsturu olan serbestlik pratikte hiçbir zaman 

geçerli olmamıĢ aksine kapitalistler, devletin kullandığı çeĢitli mekanizmalar 

sayesinde geliĢmiĢ ve tahakkümlerini kurmuĢlardır. 

Wallerstein’nın devlet egemenliğine iliĢkin düĢüncesi ise devletin her zaman 

uymak zorunda olduğu kurallar olduğu ve buradan hareketle mutlak egemenliğin söz 

konusu olamadığıdır. Egemenlik kavramı daha çok bir devletin, diğer devletin iç 

iĢleyiĢine müdahalesinin sınırları olduğunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Devletlerarası sistemin kuralları, genel olarak tüm devletlerin rızası ile ya da 

oydaĢması ile değil, güçlü devletlerin öncelikle zayıf devletlere ve daha sonra 

birbirlerine dayatmaları ile oluĢmuĢtur. Wallerstein’nın analizinde devletlerin bir 

hiyerarĢi içinde sıralandıkları dikkate alındığında, devletlerin egemenliğine iliĢkin 

sınırlama bu hiyerarĢinin varlığı ile oluĢturulmuĢtur. 

 HiyerarĢinin en tepesinde yer alan devletin, askeri teknolojinin yoğunlaĢması 

göz önüne alındığında dünya-ekonomiyi bir dünya-imparatorluğa dönüĢtürme 

ihtimali doğmaktadır. Ancak bu tip bir olasılık tarihsel kapitalizm boyunca 
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gerçekliğe dönüĢmemiĢtir. Bunun nedeni ise sermaye sahiplerinin çıkarlarının dünya-

ekonominin bir dünya-imparatorluğa dönüĢmesi ile temelden ters düĢmesidir. Böyle 

bir durumda, sermaye sahipleri her ne kadar geliĢmek için devlet mekanizmasına 

dayansalar da kendi devlet mekanizmalarının fazla güçlenmesi durumunda devletin, 

iç siyasi nedenlerle sermaye-emek çatıĢmasında daha dengeli bir tutum takınabilme 

ihtimalidir. Bu ise sermaye sahiplerini kendi devlet mekanizmasına karĢı baĢka 

devletlerle ittifak arayıĢına sokacaktır. Bu ihtimal aynı zamanda hiçbir devletin diğer 

bütün devletler üzerinde üstünlük kurmaması durumunda geçerli olabilecektir. 

Güçler dengesi denilen kavramın temelinde de bu bulunmaktadır. 

 Diğer devletler üzerinde bir süre de olsa hegemonya kurmayı baĢarmıĢ olan 

Hollanda, Ġngiltere ve BirleĢik Amerika hegemonyalarını kurmadan önce uzun ve 

yıpratıcı bir savaĢtan zaferle çıkmıĢlardır. Hegemonya kuran devletteki sermaye 

biriktiriciler kısa süreli olarak diğer devletlerdekilerden daha etkin çalıĢmıĢ ve 

onların pazarlarında bile yer edinmiĢlerdir. Ancak kapitalizmin içinde var olan iki 

etken hegemonyaların sonunu hazırlamıĢtır. Bu etkenlerden ilki, iktisadi etkinlik 

artıĢı getiren etmenlerin baĢkaları tarafından kopya edilmeye baĢlanması ve kopya 

edenlerin değiĢmesi gereken eski donanımlarının olmamasının verdiği üstünlüğe 

sahip olmasıdır. Ġkinci etken, hegemon gücün içeride, çalıĢma barıĢını yeniden 

dağıtım aracılığıyla satın alma yoluna gitmesi ile, rekabet gücünün azalmasına neden 

olmasıdır. Hegemon gücün askeri alanda büyük sorumluluk altına girmesi de daimi 

bir yük olarak rekabet gücünü azaltan bir faktör olmuĢtur
107

. 

Devletlere genel olarak bakıldığında, eğer sistem bir dünya-imparatorluk 

değilse, bir baĢka deyiĢle birden çok devlet bulunuyorsa, tüm devletlerin eĢit güçte 

olması beklenmemelidir. Böyle bir durum olsaydı, merkezi baĢka bir ülkede bulunan 

                                                 
107

 I. Wallerstein, 2002,  s. 51 



 

 61 

ulus-ötesi ekonomik kuruluĢların ülke içindeki faaliyetleri engellenebilir, bu 

durumda da iĢbölümü ortadan kalkar ve dünya-ekonomiden bahsedebilmek 

olanaksızlaĢırdı. Ayrıca, aynı güce sahip devletlerden oluĢan bir devletler sisteminde 

devlet, sermaye sahiplerinin çıkarlarını ve mülklerini korumak, tekeller yaratmak ve 

zararları geniĢ kitlelere yaymak imkanına sahip olamazdı. 

Dünya-ekonomi, merkezde güçlü devletler oluĢturarak, diğer devletlere karĢı 

gerek hukuki gerekse fiili olarak egemen olma durumunu yaratmıĢtır. Devlet tarafsız 

bir hakem olarak görülmemektedir. Bazı gruplar devleti kontrol etmektedir. Ancak 

Wallerstein, devleti basitçe baskı gruplarının çatıĢmasının ürünü olarak 

değerlendirmemektedir. Özellikle büyük sermaye grupları birden çok ülkede 

yerleĢiktir ve devlet sınırları ile iliĢkileri çok sınırlıdır
108

. 

Wallerstein devletlerarası sistemin, hegemonik döngüler yoluyla oluĢtuğunu 

savunmaktadır. Modern dünya-sistemi, piyasanın kısmi serbestisi yoluyla sermaye 

birikimini sağlarken, devletler arası sistemin de dünya-imparatorluğa dönüĢmesi ya 

da eĢit güçler arasındaki bir denge durumunda olmaması gerekmektedir. Sermaye 

birikimini sağlayan en etkili yol, oyunun kurallarını belirleyen hegemonik bir gücün 

oluĢmasıdır. Hegemonik güç herĢeyi yapabilen bir güçten ziyade, devletlerarası 

sistem içinde diğerlerinin kuralları ciddi biçimde değiĢtirmelerini engelleyebilecek 

bir güçtür
109

. 

Dünya üretim sisteminde ana döngü, üretimde tekeller yaratan kondratieff 

döngülerdir. 50-60 yıl süren bu döngülerin A devresinde tekeller yaratılmakta ve B 

devresinde yeni üreticilerin devreye girmesiyle tekeller kırılmaktadır. Dünya-

ekonominin devrevi hareketlerini, önde gelen sanayilerin evrimi açıklamaktadır. 
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Önde gelen önemli bir sanayi, dünya-ekonominin yayılması açısından büyük bir 

canlandırıcı etkiye sahiptir ve ciddi bir sermaye birikimini de beraberinde 

getirmektedir. Bu durum aynı zamanda daha fazla istihdam olanakları ve daha 

yüksek ücret düzeylerini ortaya çıkarmaktadır. Kısmi-tekel durumunda olan firmanın 

hakim olduğu pazara daha fazla firmanın girmesi ise, aĢırı üretim ve kar oranlarında 

düĢmeye neden olacaktır. Bu durum oluĢtuğunda dünya-ekonominin devrevi 

eğrisinde terse dönüĢ söz konusu olacaktır. Bahsedilen bu durum ise dünya-

ekonomide durgunluk durumudur. ĠĢsizlik oranının yükselmesi ile birlikte, üreticiler 

pazar paylarını korumak amacıyla maliyetlerini azaltma yoluna gitmektedirler. Bunu 

baĢarmanın yolu ise üretimin yarı-periferde yeniden konumlanmasıdır. 

Büyüme (A) ve durgunluk (B) evreleri olarak adlandırılan evreler, kısmi 

olarak tekelleĢmiĢ sanayiler olduğunda dünya-ekonominin geniĢlemesini, bu 

sanayiler söz konusu olmadığında ise dünya-ekonominin daralmasını göstermektedir.  

B evresinin izlediği bir A evresinden oluĢan çevrim 20. yüzyıl baĢlarında bu 

olguyu açıklıkla tanımlamıĢ olan Kondratieff çevrimi olarak bilinmektedir
110

. Bu 

çevrim sonucunda, önceleri merkezde baĢlayan sanayi dalları, emeğin ucuz olduğu 

yarı-perifer ülkelere doğru kaymakta ve bu yarı-perifer ülkeler arasında da söz 

konusu sanayiyi çekmek için bir mücadele oluĢmaktadır. 

Modern dünya-sisteminin bugüne kadar çıkardığı üç hegemonik güç olan 

Hollanda, Ġngiltere ve ABD, dünya savaĢlarının ardından ekonomik alanda üstünlük 

sağlamaya çalıĢmıĢlardır. Hegemonik güç, etkin ekonomik faaliyetleri ile kısa 

dönemde azami faydayı ancak serbest piyasa ile sağlayabilmektedir. Ancak 
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hegemonik gücün ekonomik etkinliği zaman içinde azalmakta ve dünya pazarının 

serbestliği bir noktadan sonra zararlı olmaya baĢlamaktadır. 

1.4.3.2 Modern Dünya-Sistemi Kuramına Yönelik EleĢtiriler 

Wallerstein’a dünya-sistemi analizi nedeniyle yöneltilen en önemli eleĢtiri, 

siyasi yapı ve süreçlere önem vermemesidir. Devletleri siyasi değil iktisadi aktör 

olarak görmesi ve sınıf çıkarlarının ve iktisadi yapının devletin yapısına etkisini 

önemsememesi Wallerstein’nın modern dünya-sistemine getirilen eleĢtirilerden 

biridir. Diğer bir ifadeyle Wallerstein, modern dünya-sistemi adını verdiği dıĢ 

çevrenin, devletlerin davranıĢlarının baĢ etkileyicisi olduğunu kabul ettiği için 

devletleri siyasi değil iktisadi bir aktör olarak görmekte ve sınıf çatıĢmalarının 

devletin siyasi yapısının oluĢumundaki etkisini yadsır görünmektedir. 

Dünya sistemi yaklaĢımı, devletler sisteminin incelenmesinde merkezi rolü 

dünya ekonomisine vermesi, iç sınıf yapılarını dikkate almaması, devletler arasındaki 

geliĢme farklılıklarını açıklayamaması ve güçlü devlet, zayıf devlet kavramlarının 

tarihsel gerçeklere uymaması gerekçeleriyle eleĢtirilmiĢtir
111

.  

Ayrıca bağımlılık okulunun ünlü kuramcılarından olan Andre Gunder Frank, 

Wallerstein’nın “Uzun 16. Yüzyıl” adını verdiği dönemde Avrupa’da baĢlayan ve 

tüm dünyaya yayılan kapitalist sistemden önce de ticarette sermaye birikiminin 

olduğunu ve bunun hiç de küçümsenmemesi gerektiğini belirtmektedir. Sermaye 

birikiminin dünya tarihi boyunca var olduğunu ve 1500’lü yıllar civarında bir 
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kopuĢun ortaya çıkmadığını belirten Frank, dünya sisteminin beĢ yüz yıllık değil beĢ 

bin yıllık olduğunu vurgulamaktadır
112

. 

Wallerstein, iç sınıf yapılarını dikkate almakla birlikte, modern dünya-

sisteminin oluĢturduğu iĢbölümünün de devletlerin oluĢumunda etkin bir rol 

oynadığını düĢünerek ortodoks Marksistlerden ayrılmaktadır. 

Kapitalist dünya ekonomisinin de uzun 16. yüzyıl civarında Avrupa’da ortaya 

çıktığını belirten Wallerstein, daha önceki yıllarda da ticaret yapıldığını ve sermaye 

biriktirildiğini kabul etmekle birlikte, kapitalizmle beraber sadece sermaye birikimi 

değil, sınırsız sermaye birikiminin söz konusu olduğunu vurgulamaktadır
113

. 

Kapitalizm öncesinde var olan ticaretin uzun mesafeler ve yüksek ulaĢım maliyetleri 

nedeniyle, kapitalizm sonrası ortaya çıkan bütünleĢik üretim süreçlerini içeren 

iĢbölümü eksenine dayanan ticaretten kesin bir Ģekilde ayrılması gerektiğine 

inanmaktadır. 

Dünya-sistemi analizi bir bütündür ve sosyal bilimlerin değiĢik disiplinlerine 

bölünerek incelenmesi analizin değerini yitirmesine neden olacaktır. Bu Ģekilde bir 

çalıĢma biçimi, dünya-sistemi analizi paradigmasını yitirme ve yanlıĢ sonuçlara 

ulaĢma riski taĢımaktadır. 

Ancak yine de uluslararası iliĢkiler disiplini açısından Wallerstein’nın 

analizinin kullanım olanağı bulunmaktadır. Bir devletin davranıĢının analizinde ilk 

olarak o devletin merkez mi, perifer mi, yoksa yarı-perifer mi olduğunun ve buna 
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bağlı olarak da modern dünya-sisteminin geniĢleme sürecinde mi, yoksa daralma 

sürecinde mi olduğunun tespiti ile yararlı sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Bir sonraki bölümde Wallerstein’ın merkez-perifer analizi çerçevesinde, 

iklim değiĢikliği rejimi, biyolojik çeĢitlilik rejimi ve uluslararası orman rejimi ele 

alınacaktır.   
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ULUSLARARASI ÇEVRE REJĠMLERĠ 

En geniĢ tanımıyla uluslararası rejim, belli bir konudaki ilkeler, değerler, 

kurallar ve karar alma usullerinin toplamı olarak tanımlanabilir
114

. Yönetsel 

düzenlemeler dizisi ya da oyunun kuralları olarak da tanımlanabilecek olan rejimler, 

değerler hiyerarĢisi kurarak bazı değerlerin öncelikli olarak ele alınması gibi sonuçlar 

doğurmaktadır
115

. Uluslararası alanda oluĢturulan çevre rejimlerinde de bu durum 

gözlemlenebilmektedir. Ġklim değiĢikliği sorunu karbon ticaretine; biyolojik 

çeĢitliliğin kaybolması sorunu genetik kaynakların mülkiyeti sorununa; 

ormansızlaĢma ise kereste ticaretine indirgenmiĢ görünmektedir. Tüm bu sorunlar ise 

bir diğer taraftan zengin kuzeyden fakir güneye, teknolojik ve mali yardım konusu 

haline getirilmiĢtir. 

Çevre sorunlarının uluslararası gündeme geldiği 1972 tarihli Stockholm 

BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı’ndan bu yana gerek bölgesel, gerek 

küresel düzeyde olmak üzere bir çok uluslararası konferans ve anlaĢma yapılmıĢtır. 

1972 Stockholm Konferansı’nın belirleyici özelliği, geliĢmiĢ ve azgeliĢmiĢ ülkeler 

arasındaki ayrıĢmadır. GeliĢmemiĢ ülkeler, çevre sorunlarını geliĢmiĢ ülkelerin 

yarattığını belirterek çözümün de geliĢmiĢ ülkelerce bulunması gerektiğini  

belirtmiĢlerdir. Ayrıca geliĢmemiĢliğin de çevre kadar önemli bir sorun olduğunu 

ileri sürmüĢlerdir
116

. Daha konferansın hazırlık aĢamasında ortaya çıkan bu duruma 

rağmen Stockholm Konferansı ile çevre sorunlarının tüm yerküre için geçerli olduğu 

                                                 
114

 S. D. Krasner, “Structural Causes and Rejime Consequences: Rejimes as Intervening Variables” 

International Organization, Cilt 36 Sayı 2, 1982 s. 185. 
115

 D.J. Puchala ve R.F. Hopkins, “International Rejimes: Lessons from Inductive Analysis” 

International Organization, Cilt 36 Sayı 2, 1982 s. 245-275. 
116

 A. Najam, “Developing Countries and GlobalEnvironmental Governence:From Contestation to 

Participation to Engagement”, International Environmental Agreements, Cilt 5, 2005, s. 308. 



 

 67 

kabul edilmiĢ ve her insanın sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkı olduğu 

vurgulanmıĢtır
117

. Stockholm Konferansı’nın bir diğer baĢarısı da bir çok ülkede 

çevre ile ilgili bakanlıkların ve ajansların kurulmuĢ olmasıdır 
118

.  

Stockholm Konferansı’ndan yirmi yıl sonra, 1992’de Rio’da BirleĢmiĢ 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı düzenlenmiĢtir. Stockholm Konferansı’na 

göre katılımın oldukça yüksek düzeyde gerçekleĢtiği Rio Zirvesi’nin ön çalıĢmaları 

1988 yılında baĢlamıĢtır. Stockholm Konferansı’nın yapıldığı yıllarda devam eden 

Doğu-Batı gerginliğinin bir sonucu olarak Doğu Bloku ülkeleri, çevre sorunlarının 

kapitalizmin sonucu olduğunu belirterek toplantıya katılmazken, 1992 Rio 

Konferansı’nda 178 devletin devlet ve hükümet baĢkanlarının katılımı ile bir dünya 

zirvesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Rio Konferansı’nın önemli sonuçları bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki yoksullukla savaĢ, çevre, eğitim, enerji politikaları, teknoloji gibi 

konuları içeren Gündem 21’dir. Rio BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda ortaya çıkan, Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesi, Biyolojik ÇeĢitliliğin 

Korunması SözleĢmesi ve Orman Varlığının Korunmasına ĠliĢkin Ġlkeler, söz konusu 

konularda oluĢan rejimlerin temellerini oluĢturmaları açısından özel bir öneme 

sahiptirler. 

Rio Zirvesi’nin Stockholm Konferansı’ndan ayrılan bir diğer noktası da, 

geliĢmemiĢ ülkeler arasında ortaya çıkan farklı konulara iliĢkin farklı yaklaĢımlardır.  

Bu durum kendisini özellikle iklim değiĢikliği konusunda göstermiĢ ve periferde yer 

alan ülkelerin merkez ülkelere karĢı ortak bir tutum geliĢtirmelerini engellemiĢtir. 

Yine de özellikle Küba Lideri Fidel Castro tarafında ısrarla dile getirilen geliĢmemiĢ  

                                                 
117

 A. Kaplan, a.g.e.  s.121-122. 
118

 L. Hens ve B. Nath, “The Johannesburg Conferance”, Environment, Development and 

Sustainability, Cilt 5, Sayı 1-2,  2003, s.11. 



 

 68 

ülkelerin de geliĢmiĢler kadar tüketim yapar hale gelmelerinin çevreye ne kadar zarar 

vereceği, dolayısıyla geliĢmiĢ ülkelerin tüketim kalıplarının değiĢmesi gerektiği fikri, 

Merkez ve perifer ülkeler arasında var olan ayrımı tekrar göz önüne sermiĢtir
119

.  

Rio’dan on yıl sonra 26 Ağustos- 4 Eylül  2002 tarihleri arasında yapılan 

Jonannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi genel olarak 1992 Rio 

Zirvesi’nin değerlendirilmesi Ģeklinde ele alınabilir. 1992’den 2002’ye gerek çevre 

sorunlarının büyüyerek devam etmesi gerek sürdürülebilirliğin sağlanaması zirvenin 

temel konusunu oluĢturmuĢtur 
120

.  

Burada ele alınan üç uluslararası rejimin de temelleri 1992 tarihli Rio 

BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve GeliĢme Konferansı’nda ortaya çıkan, Ġklim DeğiĢikliği 

SözleĢmesi, Biyolojik ÇeĢitliliğin Korunması SözleĢmesi ve Orman Varlığının 

Korunmasına ĠliĢkin Ġlkelere dayanmaktadır. Çünkü bu rejimler, çevre koruma 

düzenlemesinden daha çok, Wallerstein’ın kuramının temel savı olan, modern dünya-

sisteminin, yoksul perifer ülkelerden varlıklı merkez ülkelere kaynak aktarma 

mekanizmaları olarak iĢlemektedir. 

2.1 Ġklim DeğiĢikliği Rejimi 

2.1.1 Ġklim DeğiĢikliği Nedir?  

Sera gazı olarak tanımlanan baĢlıca gazlar karbondioksit, metan, 

kloroflorokarbon, azotdioksit ve diazotoksit olarak sıralanmaktadır. Karbondioksitin 

bu gazlar arasında büyük bir payı bulunmaktadır. Karbondioksit tek baĢına iklim 

değiĢikliğinin yüzde ellisinden sorumludur. Metan gazı ise esas olarak pirinç ve sığır 
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yetiĢtiriciliğinden kaynaklanmaktadır. Bu gazlar özellikle sanayi devriminden sonra 

insan faaliyetlerinin sonucu olarak hızla atmosfere salınmaya baĢlanmıĢ ve 

atmosferin özellikle alt tabakalarındaki bileĢimini değiĢtirmiĢtir
121

. Bu değiĢiklik ise 

güneĢ ıĢınlarının dünyaya çarptıktan sonra yansımasını engellemekte ve tıpkı bir sera 

gibi çalıĢarak dünya ikliminde dengesizlikler ortaya çıkarmaktadır. Ġklim 

değiĢikliğinin sonuçları arasında Ģunlar bulunmaktadır: tarım ve orman alanlarının 

yok olması, step ve çöllerin artması, deniz suyunda yükselmelerin oluĢması, sellerin 

artması, erozyon sebebiyle toprağın kalitesinin düĢmesi, tüm bunların bileĢimi ile 

toplumsal yapının ciddi bir Ģekilde değiĢmesi, milyonlarca insanın yerlerinden 

olması ve iklim mültecilerinin ortaya çıkması, ülke içi ve ülkeler arası çatıĢmaların 

artmasıdır. Ayrıca iklim değiĢikliğinin sonuçları bölgesel olarak farklılık göstermekle 

birlikte tüm dünyada etkili olacaktır. 

 2.1.2 Ġklim DeğiĢikliği Rejiminin OluĢumu 

Ġklim değiĢikliği konusu 1988 yılında dünya gündemine yerleĢmiĢtir. Bu 

durumun bir kaç nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki bilimsel olarak neredeyse tam 

bir uzlaĢmanın oluĢmasıdır. Daha önceleri de iklim değiĢikliği ile ilgili kaygılar 

bulunmaktaysa da, 1980’lerde bilim dünyasının neredeyse tamamı artık iklim 

değiĢikliği konusunda hem fikir olmuĢtur. 

Asit yağmurları, ozan tabakasında incelme ve tropikal ormanların azalması 

gibi çevresel konular 1980’ler boyunca gündemde büyük bir yer iĢgal etmiĢ ve iklim 

değiĢikliği sorunu, bu konuların çevre konusunda yarattığı kamuoyu duyarlılığının 

üst düzeyde olduğu bir dönemde gündeme gelmiĢtir. Ayrıca 1980’ler boyunca devam 
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eden kötü hava koĢulları, özellikle 1988 tarihinde ABD’de yaĢanan kuraklık, iklim 

değiĢikliği konusunda özellikle Batı kamuoyunu etkilemiĢtir
122

. 

Bu geliĢmelerin kamuoyunu etkilemesiyle birlikte 1988 yılında Hükümetler 

arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 

kurulmuĢtur. Bu kuruluĢ siyasetçileri iklim değiĢikliği ve etkileri konusunda 

bilgilendirmeyi amaçlamıĢtır
123

. 

Bir yandan da bazı devletler 1988 ve 1991 yılları arasında en önemli sera gazı 

olan karbondioksit için tek taraflı sınırlama yükümlülükleri altına girmiĢlerdir. 

Yükümlülük altına giren devletler 2000 yılı itibariyle karbondioksit salımlarını 1990 

seviyesinde tutmayı taahhüt etmiĢlerdir
124

.  

Bu geliĢmelerin sonucunda 1991 ġubatında ABD’de Hükümetlerarası 

Müzakere Komitesi (Intergovernmental Negotiating Committee, INC) çalıĢmalarına 

baĢlamıĢtır. Komitenin amacı ise 1992 yılında Rio’da yapılan olan BirleĢmiĢ 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında iklim değiĢikliği ile ilgili uluslararası bir 

andlaĢmanın imzalanması için gerekli ön müzakerelerin gerçekleĢtirilmesidir. 

Müzakereler esas olarak iki ayrı çatıĢma alanına ayrılmıĢtır. Ġlk çatıĢma alanı 

geliĢmiĢ Kuzey ülkeleri arasında yaĢanmıĢtır. Bu çatıĢmanın bir tarafında ABD, Yeni 

Zelanda, Kanada, Norveç, Avusturalya, diğer tarafında ise Avrupa Birliği ülkeleri ve 

Japonya yer almaktaydı. ABD iklim değiĢikliği konusunda hala yeterli bilimsel veri 
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olmadığını ve karbondioksit salım oranlarında yapılacak bir kısıtlamanın 

ekonomisine zarar vereceğini savunarak herhangi bir kısıtlamayı kabul 

etmemekteydi. Diğer taraftan ikinci çatıĢma alanı, geliĢmiĢ Kuzey ülkeleri ile 

geliĢmemiĢ Güney ülkeleri arasında olmuĢtur. Güney ülkeleri iklim değiĢikliğinin 

esas sorumlusu olarak gördükleri Kuzey ülkelerinden teknolojik destek talep etmiĢler 

ancak bu talebe ciddi bir yanıt alamamıĢlardır
125

. 

1992 Rio Zirvesi’nin temel çıktılarından biri olan Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve 

SözleĢmesi, sözleĢmeye uyulmaması durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağına 

dair hiçbir mekanizma içermemektedir. SözleĢmede sanayileĢmenin, kuzeyin aĢırı 

tüketiminin, askeri faaliyetlerin ve nükleer denemelerin ve serbest ticaretin iklim 

değiĢikliğine olan etkisi hiçbir biçimde yer almamaktadır. 

Kuzey ülkeleri görüĢmelerin ilk aĢamasından itibaren sorunun çözümü için 

gerekli olan yapısal değiĢime karĢı çıkmıĢlar ve ABD ile Avrupa Birliği sera gazı 

salımını kesin bir Ģekilde sınırlayan bir anlaĢmaya yanaĢmamıĢlardır
126

. 

Öte yandan BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesi’nin sınırlı bir 

baĢarısından söz edilebilir. Bu baĢarıların içinde ilk olarak göze çarpan iklim 

değiĢikliğinin bir sorun olarak uluslararası bir belge ile tescil edilmiĢ olmasıdır. Bu 

durumun bir sonucu olarak da iklim değiĢikliği konusunda bilimsel çalıĢmalar artmıĢ 

ve kamuoyu bilinçlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

SözleĢmenin bir diğer baĢarısı ise sera gazı yoğunlukları için nihai bir hedef 

belirlenmesidir. Az geliĢmiĢ ülkeler ile geliĢmiĢ ülkeler arasında iklim değiĢikliğine 
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neden olma ve çözüm konusunda farklılaĢtırılmıĢ bir sorumluluk anlayıĢı 

oluĢturulmuĢtur. SözleĢme ile iklim değiĢikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin 

azgeliĢmiĢ ülkeler olduğu kabul edilmiĢ ve geliĢmiĢ ülkelere sorun ile mücadelede 

daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

SözleĢmenin sınırlı sayılabilecek bu baĢarılarının yanı sıra ciddi eksiklikleri 

de bulunmaktadır. Bu eksikliklerin ortaya çıkmasındaki baĢarı ise büyük Ģirketlerin 

lobi faaliyetleri olmuĢtur. Bu faaliyetlerin sonucunda ise ABD sözleĢmeyi 

onaylamamıĢ, yapısal değiĢimler yerine teknik düzenlemelere odaklanılmıĢ, sanayi 

kuruluĢları ortaklar olarak kabul edilmiĢ, Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları temel 

alınmıĢ, karbon yutakları mekanizması oluĢturulmuĢ ve son olarak da hükümetlerin 

müzakarelerde radikal olan personelini değiĢtirmesi sağlanmıĢtır
127

.  

Sermaye, Rio Zirvesi’nde Uluslararası Ticaret Birliği (International Chamber 

of Commerce, ICC) yoluyla ciddi bir Ģekilde temsil edilmiĢtir. Bu kuruluĢ 

Sürdürülebilir Kalkınma için ÇalıĢma Grubunun baĢkanlığını yürütmüĢtür. Ayrıca 

iklim değiĢikliği için Uluslararası Müzakere Komitesi’nin  (International Negotiating 

Committee) çalıĢmaları sırasında düzenli olarak iĢ dünyasının sesi olarak 

müdahalelerde bulunmuĢtur
128

. 

Uluslararası sermaye, Rio Zirvesinden bu yana gündemi üç Ģekilde 

etkilemeye çalıĢmaktadır. Ġlk aĢamada iklim değiĢikliği konusunda Ģüphe yaratmak 

amacıyla yüksek maliyetli kampanyalar düzenlenmiĢ, bazı bilim insanlarının 

çalıĢmaları desteklenmiĢtir. Ġkinci aĢamada BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde lobi  
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faaliyetleri ile süreci etkilemeye ve son olarak da hükümetler, BirleĢmiĢ Milletler ve 

sivil toplum kuruluĢları ile birlikte çalıĢılarak, sermayenin de katılımı ile ortaklıklar 

kurulması yönünde çalıĢılmıĢtır
129

. 

Ġklim değiĢikliği müzakereleri sırasında etkin olan bir baĢka sermaye grubu 

da Küresel Ġklim Koalisyonu’dur. Bu grup hükümetler nezdinde ciddi bir lobi 

çalıĢması yürütmüĢ ve sonuçta zorunlu salım azaltıcı mekanizmaların oluĢmasını ve 

daha sonraki çabaları ile de ABD’nin Kyoto Protokolü’ne taraf olmamasını 

sağlamıĢtır
130

. 

1992 yılında imzaya açılan BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve 

SözleĢmesi’nde taraflarca sözleĢmeyi geliĢtirmek amacıyla taraflar toplantıları 

yapılması karara bağlanmıĢtır
131

. 

Ġlk taraflar toplantısı 1995 yılında yapılmıĢ ve Exxon, Texaco ve Shell gibi 

büyük petrol Ģirketlerinin baskıları sonucu ciddi bir sonuç elde edilemeden 

tamamlanmıĢtır. 1996 yılındaki taraflar toplantısı da aynı Ģekilde açık ifadeler 

olmadan ve anlamlı bir sonuç elde edilemeden bitirilmiĢtir
132

. 

2.1.3 Kyoto Protokolü 

Kyoto Protokolü, Japonya’nın Kyoto kentinde 1-12 Aralık 1997 tarihinde 

yapılan 3. taraflar toplantısında 159 ülke tarafından görüĢülmüĢ ve imzaya açılmıĢtır. 
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Protokolde yer alan Ek-1 listesinde geliĢmiĢ ülkelerin salım azaltma 

miktarları belirlenmiĢtir. Ancak devletlerin salım azaltma iĢlemini 

gerçekleĢtirebilmeleri için salım ticareti, yutaklar ve ortak uygulama projeleri 

Ģeklinde üç esneklik mekanizması oluĢturulmuĢtur. Protokolün 17. maddesine göre, 

Salım  Ticareti Ek 1 ülkelerinden biri kendi salım kotasını doldurmaması durumunda 

artan miktarı diğer ülkelere satabilmektedir
133

. 

Çevresel sorunlara piyasacı çözümler içinde yer alan salım ticareti ile kendine 

sınırlama getirilmiĢ ülkeler için birkaç olasılık göze çarpmaktadır. Ġlk olasılığa göre 

eğer bir ülke kendine tahsis edilmiĢ olan sınırları aĢarsa ya piyasadan salım kredisi 

alacak ya da salım kredisi elde edebilmek amacıyla Temiz Kalkınma 

Mekanizması’na (Clean Development Mechanism) baĢvuracaktır. Herhangi bir 

yükümlülük altında bulunmayan geliĢmekte olan ülkelerde uygulanabilecek bu 

yöntemin dıĢında ortak uygulama (Joint Implementation) projeleri de mevcuttur. 

Genel olarak Eski Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya’da uygulama alanı bulan bu 

yöntem, aynı zamanda teoride yükümlülük altında bulunan Ek-1 ülkelerinde de 

uygulanabilir
134

. 

Ortak Uygulama Projeleri olarak adlandırılan bu yöntem ile karbonu 

atmosferden çektiğine inanılan karbon yutakları olarak monokültürlü ağaç 

plantasyonları, güneĢ ve rüzgar enerjisi projeleri ile karbon salım kredisi 

kazanılabilmektedir. Kazanılan krediler, proje ile salınan karbon ile projenin yokluğu 

durumunda salınacak olan karbon arasındaki fark Ģeklinde hesaplanmaktadır. 
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Kyoto Protokolü’nün getirdiği kirlilik ticareti sistemi, esasen yeni bir 

uygulama değildir. ABD’de yıllardır uygulanan bu sistem ile havayı kirletenler hiçbir 

önlem almaya gerek duymadan amosfere sera gazlarını salmaya devam etmektedir. 

Bu nedenle de bazı bölgelerde zehirli alanlar oluĢmakta ve insan sağlığı ciddi bir 

tehdit altına girmektedir. Ġnsan sağlığına ve çevreye zarar veren bu kirletici 

sektörlerin düĢük gelirli ve beyaz olmayanların yaĢadıkları yerlerde yoğunlaĢtığını 

söylemek gereksiz olacaktır
135

.  

Aynı durum ABD için olduğu kadar Ġngiltere için de geçerlidir. Ġngiltere’de 

de düĢük gelirli ailelerin oturduğu yerlerin yanında kirletici bir fabrikanın olma 

olasılığı, yüksek gelirli ailelere göre iki kat fazladır
136

.  

BirleĢmiĢ Milletler nezdinde bir tavsiye kuruluĢu olan Ġklim DeğiĢikliği 

Hükümetlerarası Panel’ine bağlı olan üç bin bilim adamı 2001 yılında mevcut 

karbondioksit yoğunluğunun 420.000 yıldır görülmediğini açıklamıĢlardır
137

. 

Ġklim değiĢikliğinin yaratacağı olumsuz koĢullardan ilk anda etkilenecek 80 

milyon civarında insan bulunduğu kabul görmektedir. Bununla beraber iklim 

değiĢikliğinin dünyanın her kesiminde aynı etkiyi yapmayacağı ve zengin kuzey 

ülkelerinin bu değiĢikliğe daha kolay uyum sağlayacağı açıktır. Ġklim değiĢikliğine 

yol açan sera gazları insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkmakta ve özellikle zengin 

kuzey ülkelerinin bu salınımda çok büyük bir payı bulunmaktadır. Dünya nüfusunun 

%10’nunu oluĢturan ABD ve AB toplam olarak en önemli sera gazı olarak kabul 

edilen karbondioksitin %45’inden sorumludur. Fosil yakıtların yanması sonucu 
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ortaya çıkan karbondioksit, toplam karbondioksit salımının %75’ini 

oluĢturmaktadır
138

. 

1997 yılında kabul edilen Kyoto Protokolüne göre kirleticiler ya da karbon 

salımı yapanlar ülkelerdir. Kirletici olarak kabul edilen ülkelere, 1990 yılı 

salımlarından taahhüt ettikleri indirim miktarı çıkarıldıktan sonra, salım kredisi 

verilmektedir. Bu krediler sera gazı birimleri olarak ölçülmekte, böylece 1 ton 

karbondioksit, 1 krediye eĢitlenmektedir. Bu krediler Kyoto Protokolü ile amaçlanan 

toplamda %5.2’lik indirime ulaĢmak için salınabilecek üst limiti vermektedir. 

Ülkelerin elde ettikleri bu krediler daha sonra ülke içinde dağıtılmakta ve sanayiye 

kirletme izinleri verilmektedir.  

Kyoto Protokolü’nde ülkelerin taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı 

olmak adı altında uygulanan esneklik mekanizmaları bulunmaktadır. Temiz 

Kalkınma Mekanizması ile Protokol’e göre herhangi bir taahhüt altına girmemiĢ 

ülkelerde kredi kazanma projeleri uygulanabilmektedir. Halihazırda zengin merkez 

ülkelerden fakir periferi ülkelere yapılan denizaĢırı kalkınma yardımları, Temiz 

Kalkınma Projeleri’ne doğru kaymaktadır
139

. 

Gerek Temiz Kalkınma Projeleri, gerek Ortak Uygulama Projeleri 

monokültürel ormanlar, yenilenebilir enerji projeleri ve mevcut enerji yatırımlarının 

iyileĢtirilmesi gibi Ģekillerde olabilir. Buradan kazanılacak krediler de projeyi 

yürüten ülkelere aktarılarak atmosfere daha çok karbon salımına imkan verecek ya da 

baĢka kirletici firmalara satılabilecektir. Teorik olarak neredeyse sınırsız kredi 
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sağlayabilecek bu yöntem ile uzun dönemde artan sera gazı salınımı ve artan Ģirket 

karları söz konusu olacaktır. 

Temiz Kalkınma Mekanizması adı altında uygulanan projelerde ölçüm sorunu 

ve hilenin yanı sıra ciddi çevresel sorunlar da yaratılmaktadır. Söz konusu projelerin 

hayata geçirilmesini içeren, sera gazı salımı pazarları düzenlenmiĢ olmaktan 

yoksundur. Esasen bu durumun kaçınılmaz olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Çünkü serbest piyasa mantığı ile iĢleyen bu pazarlarda düzenleyici ve denetleyici 

mekanizmalar bulunmamakta ve hile yoluna baĢvurulmaktadır. Ġngiltere’de 2002 

yılında deneme amacıyla yapılan ilk salım ticareti giriĢiminde Ġngiliz hükümet 

kaynaklarından 93 milyon Sterlin yardım almasına rağmen üç kimya firmasının 

yeterli indirim yapmayarak bu durumu gizlediği ortaya çıkarılmıĢtır. Bağımsız olarak 

çalıĢan Çevresel Veri Hizmetleri’nin ortaya çıkardığı bu sahtekarlığa rağmen Ġngiliz 

hükümeti tarafından hiçbir ciddi önlem alınmamıĢtır. Zaten British Petroleum’un da 

belirttiği gibi yapılan ölçümler hiçbir zaman tamamen doğru olmamaktadır
140

. 

Ortak Uygulama Projeleri ile bir çeĢit karbon sömürgeciliği de 

güdülmektedir. Bu projeler ile birlikte gündeme gelen monokültürlü ormanların 

Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi’ne göre yükümlülük altında bulunmayan 

güney ülkelerinde oluĢturulması ile atmosferden karbon çekileceği iddiası 

bulunmaktadır. Ancak monokültürlü olarak oluĢturulan bu ağaç plantasyonlarının 

atmosferden karbon çekerek bir karbon yutağı oluĢturduğuna dair kesin bir bilimsel 

dayanak bulunmamaktadır
141

. 
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Bu tip projelerden biri de bir Norveç firması tarafından Uganda’da hayata 

geçirilen karbon yutakları projesidir. Bu proje ile 13 köyde yaĢayan 8000 insan 

yerlerinden edilmiĢtir
142

. Benzer Ģekilde Brezilya’da oluĢturulan bir okaliptus 

plantasyonunda da gerek sosyal, gerek çevresel birçok olumsuzluk söz konusu 

olmuĢtur. Dünya Bankası tarafından finanse edilen bu proje ile biyolojik çeĢitliliğin 

kaybı, yeraltı su seviyesinin düĢmesi ve tarım ilaçlarından kaynaklanan kirlenme söz 

konusudur. Aynı zamanda yerel topluluklar da, çağlar boyu kullandıkları alanlardan 

zorla çıkarılmıĢlardır. Bu projeyi yürüten Plantar Ģirketinin dosyası da oldukça 

kabarıktır. Söz konusu plantasyonlarda çalıĢtırılan iĢçiler sağlık ve güvenlik 

açısından hiçbir korumaya tabi değildirler. ġirket aynı zamanda yasadıĢı yollardan 

iĢgücü toplamak ve iĢgücünü aĢırı sömürmekle de suçlanmıĢtır. Tüm bunlardan daha 

vahim olan suçlama ise Plantar adlı Ģirketin, Katolik Kilisesi’ne bağlı olarak çalıĢan 

Kırsal Toprak Komisyonu’nun yayınladığı raporda köle iĢgücü kullandığının 

kanıtlanmasıdır
143

. 

Tüm bu projeler ile amaçlanan ise, zengin kuzey ülkelerinin hayat Ģeklini 

değiĢtirmeden yani fosil kaynaklı yakıtlar kullanarak üretimlerinin arttırılmasıdır. 

Buradaki mantık sadece fakir güney ülkelerine ağaç dikmek yoluyla dünyada iklim 

değiĢikliğine neden olan gazların ormanlar tarafından yutularak yok edilebileceğidir. 

Kyoto Protokolü’nün oluĢturduğu bu düzenlemeler, kuzeyin tüketim seviyesi yüksek 

insanlarına tüketimlerine gönülleri rahat bir Ģekilde devam etme Ģansı vermektedir. 

Kyoto Protokolü ile getirilen Temiz Kalkınma Mekanizması ve Ortak 

Uygulama Projeleri sistemi sanayileĢmiĢ kuzey ülkelerine karbon yutakları kredisi  
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sağlaması amacıyla büyük miktarlarda araziyi kullanma olanağı tanımakta ve bu 

yolla zengin ülkelerin sorumluluğu fakir ülkelerin sırtına yüklenmekte ve güney 

ülkelerine de karbon atığı toplama görevi verilmektedir.  

Kyoto Protokolü ile düzenlenen karbon yutakları kavramında esasen temel bir 

sorun bulunmaktadır. Kyoto sistemi içinde bir ormanın karbon yutağı olarak kabul 

edilebilmesi için, bir devlet ya da Ģirket tarafından karbon yutağı olarak iĢletilmesi 

gerekmektedir. Bu anlayıĢ ise doğal ormanların Kyoto sistemi içinde hiçbir anlamı 

olmamasını göstermekte ve hatta salım ticareti yoluyla perifer ülkelerinin 

topraklarının ve halklarının neo-sömürgeci toprak iĢgalleri yoluyla yeni-

emperyalizme konu olmasına neden olmaktadır.  

Kyoto sisteminin doğal ormanlara yönelik bir korumasının olmamasının yanı 

sıra, var olan stepler ve fundalıklar gibi diğer kırsal alanlara da hiçbir atıfta 

bulunmaması dikkat çekicidir. Kyoto sistemi, iklim değiĢikliği gibi çok önemli bir 

çevresel soruna çözüm olma iddiasında bulunurken, bir baĢka çevresel/küresel sorun 

olan biyolojik çeĢitlilik kaybına yol açma tehlikesini de içinde barındırmaktadır. 

Ġklim değiĢikliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun Kyoto sistemi ile 

ticaret konusu olmuĢ ve fakir güney ülkelerinden, zengin kuzey ülkelerine kaynak 

aktarımının devamı Ģeklinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Modern dünya-sisteminin 

kurulduğu 16. yüzyıldan bu yana devam ettiği Ģekilde, kapitalist dünya ekonomisi bu 

konuda da ciddi bir kar ve yatırım alanı görmekte ve iklim değiĢikliği sorununu da 

sermaye fazlası sorununun çözümünde yeni bir alan olarak değerlendirmektedir. 
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2.1.4 Kyoto Sonrası 

2012 yılında sona erecek olması nedeniyle, Kyoto Protokolü’nün yerine 

geçecek yeni bir uzlaĢma oluĢturma çabaları 2009’un Aralık ayında Kopenhag’da ele 

alınmıĢtır.  

Kopenhag Konferansı’ndan önce yapılan ön müzakerelerde ise tam kapsamlı 

bir hukuki metnin oluĢturulmasının imkansızlığı ortaya çıkmıĢ ve bunun sonucu 

olarak da Kopenhag Konferansı, Kopenhag Kaydı (Copenhagen Accord) olarak 

adlandırılan siyasi bir anlaĢma Ģeklinde sonuçlanmıĢtır
144

.  

Kopenhag Konferansı’nda dikkat çekici olan noktaların baĢında geliĢmekte 

olan ülkeler olarak tanımlanan perifer ülkelerin salımlarının da müzakerelere konu 

olmasıdır. Bu durum iklim değiĢikliği rejiminde ciddi bir kaymaya iĢaret etmektedir. 

Ġklim değiĢikliği sorununun uluslararası alanda ele alınmaya baĢlandığı ilk yıllardan 

bu yana, atmosferdeki sera gazlarından sorumlu olarak ele alınan geliĢmiĢ merkez 

ülkeleri, artık bu sorunda tek baĢlarına sorumlu olmadıklarını ve azgeliĢmiĢ olarak 

tanımlanan perifer ülkelerinin de iklim değiĢikliği sorununda sorumluluk almaları 

gerektiğini kayda geçirmiĢlerdir.  

Kuzey-Güney çatıĢmasının temel konularından olan, Kuzey ülkelerinin 

Güney ülkelerine mali yardımda bulunması konusu da Kopenhag’da gündeme 

gelmiĢtir. Ancak merkez ülkeler ile perifer ülkeler arasında temel bir anlayıĢ farkı 

bulunmaktadır. Merkez ülkeler mali yardımı perifer ülkelerin sera gazı salım 
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indirimine bağlarken, perifer ülkeler mali yardımı, merkez ülkelerin bugüne kadar 

yapmıĢ oldukları salımların bir bedeli olarak görme eğilimindedirler. 

Kopenhag Kaydı olarak geçen belge ile küresel ısınmadaki artıĢın 2
o
C’de 

sınırlandırılması öngörülürken, uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı olmayan 

siyasi bir bildiri olması belgenin ve konferansın temel olarak eleĢtirildiği noktadır
145

. 

Ġklim değiĢikliği rejiminde gelinen bu nokta esasen sorunun uluslararası 

alanda ele alınmasından bu yana ABD’nin yaklaĢımının hakim hale gelmesinden 

baĢka bir Ģey değildir.  

Kapitalizmin alan ve derinlik olarak sürekli geniĢleme durumunda olması, 

çevresel sorunların da ticaret konusu haline gelmesinin ve güney ülkelerinin de tekrar 

bir çeĢit sömürgeciliğe maruz kalmasının temel nedeni olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

2.2 Biyolojik ÇeĢitliliğin Kaybı 

Uluslararası alandaki çevre politikalarının oluĢumunda önemli bir kilometre 

taĢını oluĢturan 1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda ortaya çıkan 

belgelerden biri olan Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, biyolojik çeĢitliliğin 

korunmasındaki en önemli belgeyi oluĢturmaktadır. Ancak belgenin ortaya çıkıĢ 

süreci, geliĢmiĢ ve azgeliĢmiĢ ülkelerin, çevre konusunda ne kadar farklı ihtiyaçları 

olduğunu göstermektedir. Bu farklı ihtiyaçların doğurduğu farklı anlayıĢlar da 

genelde çevrenin, özelde de biyolojik çeĢitliliğin korunması konusunda uzlaĢmayı 

zorlaĢtırmaktadır. ĠĢte bu farklı anlayıĢları uzlaĢtırma çabasının bir ürünü olarak  
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ortaya çıkan Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi de bu nedenle, bir çerçeve anlaĢma 

Ģeklini almıĢ ve hiçbir zorlayıcı mekanizma içermemesiyle de adeta bir iyi niyet 

belgesi haline gelmiĢtir.  

2.2.1 Biyolojik ÇeĢitlilik Nedir? 

Biyolojik çeĢitlilik, belirli bir yerdeki tüm canlı türleri, yani hayvan, bitki ve 

mikroorganizmalar olarak, tanımlanabilir.
146

 Biyolojik çeĢitlilik üç unsurdan 

oluĢmaktadır. Bunlar genetik çeĢitlilik, tür çeĢitliliği ve ekosistem çeĢitliliğidir.
147

 

Biyolojik çeĢitliliğin önemi günümüzde özellikle biyoteknoloji alanında ortaya 

çıkmaktadır. ÇeĢitli gen kaynakları, insanın doğayı Ģekillendirebilmesi açısından çok 

önemli bir temel oluĢturmaktadır. Ancak yine insanlığın, tarımsal, endüstriyel ve 

kentleĢme gibi faaliyetleri sonucu dünyadaki gen, tür ve ekosistem çeĢitliliği 

azalmaktadır.  

Genetik çeĢitlilik, belirli bir tür içindeki genetik farkılıkları ifade etmektedir. 

Normalde bir tür içinde çeĢitli popülasyonlar ve her popülasyon içinde birbirinden 

farklı binlerce birey bulunmaktadır. Tek bir yumurtadan oluĢan bireyler hariç 

tutulursa hiçbir birey diğerine tıpa tıp benzememektedir. Genetik çeĢitlilik, biyolojik 

çeĢitliliğin devamını sağlamaktadır. Genetik çeĢitliliğe sahip olmayan canlılar, 

değiĢen çevre koĢullarına ayak uyduramayarak yok olmaktadırlar. 

Tür çeĢitliliği bir bölgede var olan türlerin çeĢitliliğini ve sayısını 

göstermektedir. Bir bölgede var olan tür sayısı, o bölgenin tür çeĢitliliğini 

göstermektedir. 
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Canlıların yaĢamını sağlayan ve onları sürekli olarak etkisinde bulunduran 

ekolojik kaynaklar ne kadar çeĢitli ise, tür toplumlarının neslini sürdürmesi o kadar 

güvence altında olur. Bu güvenceyi sağlayan ekolojik özelliğe de ekosistem 

çeĢitliliği adı verilmektedir.  

Dünya üzerindeki toplam tür sayısı halen tam olarak bilinemese de, beĢ ile 30 

milyon arasında tahminler bulunmaktadır.
148

 Genel olarak tropikal iklimin hakim 

olduğu yerler, ılıman iklime sahip yerlere göre daha fazla çeĢitliliğe sahiptir. 

Tropikal bölgeler dünya yüzeyinin %9’unu kaplamakla beraber, türlerin % 50 ila 

90’ını barındırmaktadır. Meksika, Kolombiya, Ekvador, Peru, Brezilya, Zaire, 

Madagaskar, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya ve Avustralya çeĢitliliğin en çok 

gözlendiği yerler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu ülkeler dünyadaki çeĢitliliğin 

%70’ine sahip bulunmaktadır.
149

 

Biyolojik çeĢitliliğin kaybı, bilimsel çevreler tarafından insanlığın karĢılaĢtığı 

en temel çevresel tehditlerden biri olarak kabul edilse de, gerek sorunun 

tanımlanması gerek dünyanın biyolojik çeĢitliliğinin büyük kısmını elinde tutan 

azgeliĢmiĢ ülkelerin, egemenlik haklarını ileri sürerek karĢı çıkması nedeniyle, 

biyolojik çeĢitliliğin korunması için bir yapının oluĢturulması büyük zorluklarla 

karĢılaĢmıĢtır.
150
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2.2.2 Biyolojik ÇeĢitliliğin Kaybını Önleme Çabaları 

1980’lerin baĢında türlerin yokolmasının artık gözardı edilemez bir boyuta 

ulaĢması üzerine, Doğanın Korunması Ġçin Uluslararası Birlik adlı örgütün genel 

kurulu, genel sekreterinden, dünyadaki genetik kaynakların korunması amacıyla 

küresel bir anlaĢma oluĢturulması için çalıĢması yönünde bir talepte bulunmuĢtur.
151

 

Bu sırada ABD, biyolojik çeĢitliliğin kaybı sorununun uluslararası gündeme 

alınması konusunu, BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) Yürütme 

Konseyi’ne taĢımıĢ ve biyolojik çeĢitliliğin kaybının önlenmesi için bir çerçeve 

anlaĢma oluĢturmak üzere bir heyet kurulmasını istemiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler Çevre 

Programının Geçici ÇalıĢma Grubu, 1990 yılında çalıĢmalarına baĢladığı zaman 

konu hemen Kuzey-Güney arasındaki bitkisel gen kaynakları ve fikri mülkiyet 

hakları arasındaki ayrıĢmaya dönüĢmüĢtür. Söz konusu zamana kadar gen kaynakları 

uluslararası hukukta, “insanlığın ortak mirası” olarak kabul edilmekte ve böylece 

tohum üreten firmalar için bedava bir kaynak olarak görülmekteydi. Ancak uzun 

zamandır da azgeliĢmiĢ ülkeler kendi ülkelerindeki gen kaynaklarına dayanan ve 

fikri mülkiyet hakları ile korunan hibrit tohumlara yüksek fiyatlar ödemekten 

rahatsızlık duymaktaydılar.
152

  

Bu durumu değiĢtirmek isteyen azgeliĢmiĢ ülkeler 1983’te, FAO Bitkisel 

Genetik Kaynaklar TeĢebbüsü ile bir giriĢimde bulunmuĢlardır. Varılan bu anlaĢma 

ile, “insanlığın ortak mirası” kavramı sadece doğal genetik kaynaklara değil, tohum 

firmaları tarafından üretilen hibrit tohumlara da uygulanmaya çalıĢılmıĢtır.
153

 Ancak 

bu giriĢim tohum üreten firmaların bulunduğu, ABD, Kanada, Fransa, Batı Almanya, 
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Japonya ve Ġngiltere tarafından Ģiddetli bir muhalefetle karĢılanmıĢ ve bu ülkeler 

FAO’nun Bitkisel Gen Kaynakları Komisyonu’nu, fikri mülkiyet hakları kabul 

edilinceye kadar boykot etmiĢlerdir.
154

 

AzgeliĢmiĢ ülkelerin bu giriĢimi baĢarısız olduktan sonra, genetik kaynakların 

bulundukları ülkeye ait olduğunu ve bu kaynaklara ulaĢmanın ülkeler arası karĢılıklı 

anlaĢma yoluyla olması gerektiğini savunmuĢlardır. Aynı zamanda güney ülkelerinde 

bulunan gen kaynaklarına dayanan biyoteknolojiye, ticari olmayan yollarla 

eriĢebilmenin, herhangi bir biyolojik çeĢitlilik sözleĢmesinin temeli olması 

gerektiğini savunmuĢlardır. Ancak geliĢmiĢ ülkeler, sözleĢmeye biyoteknolojinin 

dahil edilmesini istememiĢler ve sözleĢmenin sadece vahĢi doğadaki çeĢitliliği 

korumak ve bu çabaları destekleyecek mali mekanizmalarla sınırlı olması gerektiğini 

savunmuĢlardır.
155

  

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesinin müzakereleri 1991 Temmuz’undan 1992 

Mayıs’ına kadar yaklaĢık dokuz ay sürmüĢtür ve Nairobi’deki nihai toplantıya 

yüzden fazla devlet katılmıĢtır. Neticede ortaya çıkan sonuç, ne geliĢmiĢ ne de 

azgeliĢmiĢ ülkeleri teknoloji transferi ve mali konularda memnun etmemiĢtir.  

Teknoloji transferi konusuna G-77 grubunun desteğini alan Hindistan, geliĢmiĢ 

ülkelerin, biyoteknoloji Ģirketlerine, teknoloji transferi konusunda baskı yapmasını 

istemiĢ, ancak baĢarılı olamamıĢtır.
156

 ABD ise teknoloji transferi konusunda, fikri 

mülkiyet haklarını garanti altına alan bir ifadeyi sözleĢme metnine koydurmayı 

baĢarmıĢtır. 
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SözleĢmenin mali mekanizması için yapılan müzakereler de oldukça sert 

geçmiĢtir. Küresel Çevre Fonu’nun (Global Environmental Facility, GEF) mali 

destekçileri olan kuzey ülkeleri ve bunlara ek olarak bazı Latin Amerika ülkeleri, 

sözleĢmenin mali dayanağı olarak GEF’i öne sürerken, Hindistan ve Malezyanın baĢı 

çektiği Afrika ve Asya ülkeleri buna karĢı çıkmıĢlardır. Bu ülkeler, sözleĢmenin ayrı 

bir mali dayanağı olması gerektiğini ileri sürmüĢlerdir.
157

  

Müzakerelerdeki çıkmazı aĢmak ve Rio’da yapılacak olan Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’na sözleĢmeyi yetiĢtirmek amacıyla BM Çevre Programı’nın o 

dönemdeki direktörü Mustafa Tolba müzakerelere kiĢisel olarak ağırlığını 

koymuĢtur. Tolba kendi metnini yazmıĢ ve delegelere kabul veya red için 

göndermiĢtir. Metin GEF’i Birinci Taraflar Toplantısı’na kadar geçici mali 

mekanizma olarak görmekte ve katılımcı ülkelerin ne düzeyde mali kaynak 

sunabileceğine, Taraflar Toplantısı’nın karar vermesi yolunu açık tutmaktaydı. ABD 

bu metni reddederken diğer geliĢmiĢ ülkeler, mali mekanizma konusunda çekinceleri 

olsa da, Rio Konferansı’na on gün kala en iyi seçeneğin bu olduğuna karar 

vermiĢlerdir. ABD ise mali mekanizma ve fikri mülkiyet hakları konusunda ısrar 

ederek metni imzalamayı reddetmiĢtir. ABD ancak Clinton yönetimi iĢbaĢına 

geldikten sonra tutumunu değiĢtirmiĢ ve Haziran 1993’te sözleĢmeye taraf 

olmuĢtur.
158

 

SözleĢme 29 Aralık 1993’te, altısı geliĢmiĢ, yirmidördü azgeliĢmiĢ toplam otuz 

ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiĢtir.  
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Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, çevre ile ilgili olarak yapılan diğer 

düzenlemelere göre daha az etkili olarak görülmektedir.  Bunun nedenlerini 

sıralamak gerekirse, ilki sözleĢmenin ortaya koyduğu kuralların muğlaklığı, ikincisi 

ülkelerin daha sıkı bir rejim konusundaki isteksizliği, son olarak da sözleĢmeyi tam 

olarak sahiplenecek güçlü bir ülkeler koalisyonunun olmamasıdır.  

SözleĢmenin temel maddelerini oluĢturan “in situ” ve “ex situ” koruma, 

sürdürülebilir kullanım ve teĢvik edici önlemler daima “mümkün olduğunca” ve 

“uygun olduğunca” ibareleri taĢımakta ve akit taraflara maddelerin uygulanması 

konusunda geniĢ bir alan bırakmaktadır.
159

  

SözleĢmenin 8. maddesi “in-situ” korumayı düzenlemektedir. Bu madde, 

biyolojik çeĢitliliğin korunması gereken yerlerde koruma alanları oluĢturulmasını 

önermekte ancak hiçbir zorlayıcı mekanizma içermemektedir. Yerinde korumanın 

mümkün olmadığı durumlarda, gen kaynaklarının gen bankalarında korunmasını 

düzenleyen “ex-situ” koruma da sözleĢmenin 9. maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu 

madde yerinde korumanın mümkün olmadığı durumlar için uygulamaya 

konulacaktır.
160

 

SözleĢmenin zayıflıklarından bir diğeri de ormanlar konusunda bağlayıcı 

Ģartlarının bulunmamasıdır. SözleĢme bu konuyu BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Komisyonu’nun Uluslararası Orman Panel’ine bırakmıĢtır. Brezilya, 
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Kanada, Malezya gibi dünyanın önde gelen kereste üreticileri, sözleĢmenin bu 

konuda liderlik yapmamasını sağlamayı baĢarmıĢlardır.
161

 

Deniz biyoçeĢitliliği konusunda da 6-17 Kasım 1995’te, Jakarta Endonezya’da 

düzenlenen Ġkinci Taraflar Koferansı’nda, deniz ve kıyı biyoçeĢitliliğini temel alan 

Jakarta Mandası kabul edilmiĢtir.
162

 

SözleĢmenin yürütme organı Taraflar Toplantısı’dır ve aldığı kararlar ile 

SözleĢmenin uygulanmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar yedi adet olağan ve bir 

adet de olağanüstü taraflar toplantısı yapılmıĢtır. 1994’ten 1996’ya kadar yılda bir 

yapılan toplantılar bu tarihten sonra daha sık yapılmaya baĢlanmıĢ, 2000 yılındaki 

düzenlemeden sonra ise iki yılda bir yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Taraflar 

toplantılarında bu güne kadar 182 karar çıkmıĢtır.
163

  

Taraflar toplantısında ele alınan konular ise Ģöyledir. Birinci Taraflar Toplantısı 

28 Kasım-9 Aralık 1994’te  Bahamalar’da yapılmıĢtır. Toplantıda mali mekanizma 

ve orta dönem çalıĢma programı hakkında kararlar alınmıĢtır. Ġkinci Taraflar 

Toplantısı ise 6-17 Kasım 1995’te, Endonezya’da yapılmıĢ ve Jakarta Mandası 

olarak bilinen kıyı ve deniz ekosistemi, kıyı alanları yönetim planları, genetik 

kaynaklara eriĢim, biyolojik çeĢitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve biyogüvenlik 

konuları ele alınmıĢtır. Arjantin’de 4-15 Kasım 1996 tarihler arasında yapılan 

Üçüncü Taraflar Toplantısı ise; tarımsal biyoçeĢitlilik, mali kaynaklar, ve fikri 

mülkiyet hakları konusunda kararlar almıĢtır. Dördüncü Taraflar Toplantısı 4-15  
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Mayıs 1998’de, Slovakya’da yapılırken, ele alınan konular içsular ekosistemi, 

sözleĢmenin yürütülmesi, madde 8’de yer alan geleneksel bilgi ve fayda paylaĢımı 

olmuĢtur. 15-26 Mayıs 2000’de Kenya’da yapılan BeĢinci Taraflar Toplantısı’nın 

ana baĢlıkları ise, deniz kurak ve yarı kurak alanlar ve savan ekosistemleri; 

sürdürülebilir kullanım ve genetik kaynaklara ulaĢım olmuĢtur. Altıncı Taraflar 

Toplantısı Hollanda’da 7-19 Nisan 2002 tarihleri arasında yapılmıĢ ve orman 

ekosistemleri, yabancı türler, fayda paylaĢımı ve 2010 stratejik planı konuları ele 

alınmıĢtır. Malezya’da düzenlenen Yedinci Taraflar Toplantısı 9-20 ġubat 2004’te 

toplanmıĢ ve dağ ekosistemleri, koruma alanları ve teknoloji transferi konularında 

kararlar almıĢtır. Sekizinci Olağan Toplantı ise, Kuritiba, Brezilya’da, 20-31 Mart 

2006’da yapılmıĢtır.
164

 

Olağanüstü Taraflar Toplantısı ise iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢ ve ilki 22-23 

ġubat 1996’da Cartagena, Kolombiya’da, ikincisi de 22-28 Ocak 2000’de Montreal, 

Kanada’da yapılmıĢtır. Bu toplantılar Cartegena Protokolü olarak bilinen 

Biyogüvenlik Protokolü’nü ortaya çıkarmıĢtır.  

Cartegena Protokolü’nün amacı, 1. maddesinde de belirtildiği gibi, insan 

sağlığına ve çevreye zararı muhtemel olan genetiği değiĢtirilmiĢ canlı organizmaların 

uluslararası alanda nakliyesi ve kullanımının güven altına alınmasıdır.
165

 

Protokole göre genetiği değiĢtirilmiĢ organizmaların uluslararası taĢınımında 

ithalatçı ülkenin izni Ģarttır. Ġstemsiz olarak bir yayılım olduğunda ise kaynak ülke 
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vakit geçirmeksizin ilgili devletleri ve Biyogüvenlik Takas Ofisi’ni haberdar 

edecektir ve acil önlemler de dahil olmak üzere gerekli faaliyetlerde bulunacaktır.
166

 

Biyogüvenlik Takas Ofisi ise, Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesinin 18. maddesine 

atfen, bilimsel, teknik, çevresel ve hukuki bilgilerin değiĢimini ve taraflara 

Protokolün uygulanması konusunda yardımcı olmak amacıyla kurulmuĢtur. 

YasadıĢı hareketlere yönelik yaptırımlar ise Protokolün 25. maddesine göre, 

tarafların iç hukukuna bırakılmıĢtır. Zarar doğması durumunda, zarar gören taraf, 

kaynak ülkeden zararın giderilmesini isteyebilir.
167

  

Protokolün mali mekanizması da, 28. maddesinde düzenlenmiĢ ve Biyolojik 

ÇeĢitlilik SözleĢmesinin 21. maddesindeki mali yapıyla aynı olacağı hükme 

bağlanmıĢtır. Protokol’ün 37. maddesinde belirtildiği gibi 11 Eylül 2003’te ellinci 

ülkenin de onaylaması ile yürürlüğe girmiĢtir. 

1992 yılında Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın ortaya 

çıkardığı temel belgelerden biri olan Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi günümüze kadar 

168 ülke tarafından imzalanmıĢtır. Ancak, SözleĢmenin ana amacı olan, biyolojik 

çeĢitliliğin korunması konusundaki, uluslararası alandaki en önemli belgeyi oluĢturan 

bu SözleĢme, bazı temel eksiklikler içermektedir. Bunlardan ilki, SözleĢmenin 

baĢlangıç bölümünde yer alan “devletlerin kendi biyolojik kaynakları üzerindeki 

egemen hakları” ifadesi, çevre sorunlarının çözümü için gerekli olan, küresel 

çabaların önünde bir engel oluĢturmaktadır. Her ne kadar, ülkelerin sahip oldukları 

biyolojik kaynakları pazarlaması suretiyle onları daha iyi koruyabileceği Ģeklinde 
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fikirler daha baskın hale gelmeye baĢlamıĢ olsa da,
168

 pratikte biyolojik çeĢitliliği bu 

tür politikalar koruyamamaktadır. 

Ġkinci temel eksiklik ise, biyolojik çeĢitliliğin koruması için gerekli olan mali 

kaynak konusunda ortaya çıkmaktadır. Farklı geliĢmiĢlik düzeyine sahip olan 

ülkelerin çevre koruma ve kalkınma konusundaki kaygıları da farklılıklar 

göstermektedir. Biyolojik çeĢitliliğin en çok görüldüğü ülkelerin de azgeliĢmĢ ülkeler 

olduğu ve bu ülkelerin bu çeĢitliliği korumak amacıyla ayırabileceği kaynakların 

sınırları göz önüne alındığında, SözleĢmenin 6. maddesinde yer alan “akit tarafların 

her biri kendi koĢullarına ve imkanlarına göre” ibaresi,  biyolojik çeĢitliliğin 

korunmasında bir eksiklik olarak görülmektedir.  

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi’nin temel mali dayanağı Küresel Çevre Fonu 

(GEF) olarak ortaya çıkmıĢtır ve bu Taraflar Konferansı’nın I/2, IV/13, V/12, V/13, 

VI/16, VI/17, VII/20, VII/21 ve VII/22 sayılı kararlarında tekrar tekrar 

vurgulanmıĢtır.
169

 Ancak GEF’in, biyolojik çeĢitliliğin korunmasının yanı sıra, 

uluslararası suların kirlenmesi, ozon tabakasının incelmesi ve iklim değiĢikliği 

konularına da kaynak ayırması gerekmektedir. Yıllık üç milyar dolar civarında bir 

kaynağa sahip olan GEF’in ana sponsoru da Dünya Bankası’dır. Karar aĢamasında 

da fona katkı oranında oy hakkına sahip olunması, bu fonun yönlendirileceği 

alanların da geliĢmiĢ ülkeler tarafından belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır.
170

 

GEF’in ana mali mekanizma olarak kalmasının yarattığı sıkıntılar 2010 stratejik 

planına da yansımıĢtır. Planın ekinde yer alan ve “Biyoloik ÇeĢitlilik SözleĢmesinin 
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Uygulanmasının Önündeki Engeller” baĢlığı taĢıyan bölümünde GEF’in mali 

kırılganlığı vurgulanmıĢtır.
171

 

SözleĢmenin bir diğer sorunu da daima, “mümkün olduğunca” Ģeklinde ifadeler 

içermesidir. Bu Ģekilde de sözleĢme bağlayıcı olmaktan uzak, adete bir iyi niyet 

belgesi olarak görünmektedir.  

SözleĢmenin Altıncı Taraflar Toplantısı’nda, 2010 yılı stratejik hedefi olarak 

ortaya konan, biyolojik çeĢitlilik kaybında önemli bir azalma hedefine, mevcut mali 

yapı ve sözleĢmenin muğlaklığı nedeniyle ulaĢılması mümkün görünmemektedir. 

Genetik çeĢitliliğin kaybı sorununda perifer ülkelerin, merkez ülkelere olan 

mali bağımlılığının yanı sıra tohum ve gübre gibi alanlardaki bağımlılığı esas sorun 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Binlerce yıllık tarım tekniklerinin yerine konan 

kapitalist tarım uygulamaları, bir yandan tür ve genetik çeĢitlilik kaybına neden 

olurken bir yandan da yoğun gübre ve su kullanımı ile çevre sorunlarına yol 

açmaktadır. Kapitalist tarım tekniklerinin getirdiği tüm bu olumsuzluklara rağmen, 

biyolojik çeĢitliliğin kaybı sorununda, merkez ülkeler kaynak aktarma mekanizması 

olarak iĢleyen bu durumun değiĢmesini kabul etmemekte, hatta gen kaynakları 

üzerinde fikri mülkiyet hakları yaratmak yoluyla daha da yoğunlaĢarak devamından 

yana görünmektedirler. 
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2.3 Uluslararası Orman Rejimi 

Dünya’nın toplam kara alanının dörtte birine denk gelen 3.5 milyon hektar 

alan ormanlarla kaplıdır. Ancak ormanların sadece % 40’ı büyük memelilerin 

yaĢayabileceği el değmemiĢ ormanlardır. El değmemiĢ ormanların yarısı kuzey 

ormanları olarak adlandırılmakta ve kuzeyde tundralar ve güneyde ılıman bölgeler 

arasında kalan Kanada, Rusya ve Alaska’da (ABD) yer alan ormanlardır. El 

değmemiĢ ormanların %26’sı Rusya Federasyonu’nda, %25’i Kanada’da ve %17’si 

Brezilya’da yer almaktadır. Peru, Endonezya, Venezuella ve Kolombiya’nın toplam 

orman varlığı da dünya orman varlığının %14’üne denk gelmektedir
172

. 

2.3.1 Ormanların Durumu 

 Ormanların korunması konusunda artan duyarlılığa ve uluslararası bir rejim 

oluĢturma çabalarına karĢın dünya orman örtüsü hızla azalmaktadır. 1990’ların 

sonuna gelindiğinde, 1980 yılına göre 180 milyon hektar orman arazisi yok olmuĢtur. 

Ancak dikkati çeken nokta, geliĢmekte olan ülkelerde 200 milyon hektar orman 

arazisi yok olurken, geliĢmiĢ ülkelerde ormanlık arazinin 20 milyon hektar 

artmasıdır
173

. Daha önceleri yoğun tropikal ormanlara sahip olan BangladeĢ, El 

Salvador, Benin, Togo, Sierra Leone, Haiti ve Sri Lanka’da artık ciddi bir orman 

örtüsünden bahsedilememektedir
174

. 

 Orman arazilerinin azalması bir takım ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Küresel 

düzeyde bakıldığında atmosferden karbon emilimi azalmakta ve biyolojik çeĢitlilik  
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kaybolmaktadır. Yerel ya da ulusal düzeyde ise sel tehlikesinin ve toprak kayması 

riskinin artması, erozyon sonucu oluĢan silt ile barajların hızla dolması ve genel 

olarak toplumun en zayıf kesimini oluĢturan, ormanda yerleĢik insanların, yaĢam 

alanlarını ve kaynaklarını kaybetmeleridir. 

 OrmansızlaĢmaya yol açan baĢlıca etkenler ise ticari ağaç kesimi, tarım 

arazisi oluĢturmak ya da yol geçiĢi için ormanların kesilmesi ile yangınlardır. 

Yangınlar da çoğunlukla doğal orman yerine plantasyonlar oluĢturmak için 

çıkarılmaktadır
175

. 

2.3.2 Uluslararası Orman Rejimi Müzakereleri 

 OrmansızlaĢmada ticari ağaç kesiminin rolü büyüktür. Kesilerek yok edilen 

ormanların yanı sıra ticari kesimde azami kar için en büyük ağaçlar tercih edilmekte 

ve bu durum da geriye kalan orman örtüsünü yangınlara açık hale getirmektedir. 

Ticari ağaç kesiminin artıĢı orman ürünlerine olan talebin artmasıyla birebir 

iliĢkilidir ve kereste tüketimi 1965’ten bu yana iki katına, kağıt üretimi ise üç katına 

çıkmıĢtır
176

. Dünya nüfusunun beĢte birinden azını barındıran Avrupa, ABD ve 

Japonya, dünya kereste üretiminin yarısını tüketmektedir.  

Tarihsel olarak orman politikaları ulusal düzeyde ele alınsa da, artık 

uluslararası bir orman rejimine ihtiyaç vardır. Ulusal devletlerin olduğu kadar, yerel 

toplulukların, sivil toplum örgütlerinin ve çok uluslu Ģirketlerin de ormanlar üzerinde 
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çıkarları bulunmakta ve değiĢen oranlarda olsa da hepsi ulusal ve uluslararası orman 

rejimi için önemli bir rol oynamaktadır
177

. 

Çok uluslu Ģirketler en genel tanımı itibariyle, birden çok ülkede mal ve 

hizmet üreterek satan Ģirketlerdir. Dünya kereste ticaretinde de çok uluslu Ģirketler 

önemli bir rol oynamaktadır. Dünya çapında 50 kadar çokuluslu Ģirket, dünyadaki 

orman arazisinin %4’üne denk gelen 140 milyon hektar araziyi iĢletmek üzere 

imtiyaz hakkına sahiptir
178

. Ġmtiyaz hakları neticesinde verilen iĢletme izinleri ile 

oluĢan bu oran aslında en düĢük rakam olarak düĢünülmektedir. Çünkü devletlerin 

kamuya ait ormanlarda imtiyaz hakkı vermesinden ayrı olarak, özel mülkiyete ve 

yerel topluluklara ait orman arazileri de mevcuttur. Ġmtiyaz hakkı Ģeklinde verilen 

iĢletme izinlerinin en ciddi olumsuz sonucu ise, süre kısıtı altında çalıĢan Ģirketlerin 

azami ekonomik fayda mantığı ile çalıĢarak, ormanların uzun dönemdeki çevresel, 

sosyal ve kültürel değerlerini gözardı etmeleridir
179

. 

Çok uluslu Ģirketler ile uluslararası çevre politikalarının birbirlerini karĢılıklı 

olarak etkilediği yönüde genel bir kabul bulunmaktadır
180

. Çok uluslu Ģirketler çevre 

konusundaki düzenlemelerden korunmak amacıyla bir takım stratejiler 

uygulamaktadırlar. Bunlardan ilki, uygulanması muhtemel olan çevresel politikanın 

bilimsel temelini sarsmak amacıyla, bazı bilim adamlarıyla birlikte çalıĢmak ya da 

Ģirketin çalıĢma alanı dıĢında yer alan çevresel sorunlara dikkati çekmek ve 

uygulanacak yeni politikanın maliyetinin çok yüksek olduğunu vurgulamaktır. Çok 
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uluslu Ģirketler, düzenlemelerin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, asgari maliyet 

getiren seçeneklerin hayata geçmesi için çabalamaktadırlar
181

.  

Uluslararası bir orman rejimi oluĢturma çabaları sırasında da çok uluslu 

Ģirketlerin bu yönde bazı giriĢimleri olmuĢtur. Bunlardan en önemlisi, ormanların 

yok olmasında çok uluslu Ģirketlerin rolünün çok küçük olduğu yönündeki 

propagandadır. Gerek FAO gerek Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya ĠĢ Konseyi 

(World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) ormanlardaki ticari 

kesimin küresel orman örtüsünün azalmasında çok az etkisinin olduğunu 

belirtmektedir
182

. Ayrıca orman kavramının daha geniĢ bir Ģekilde yeniden 

tanımlanması da gündeme gelmiĢtir. Ormanların artık sadece doğal ormanları değil, 

monokültür olarak yetiĢtirilen okaliptüs ya da kauçuk alanlarını da kapsaması 

gerektiği, çünkü ilgili alanların benzer iĢlevleri gerçekleĢtirdiği de ileri 

sürülmektedir. 

Ancak monokültür alanlarında, adından da açık bir Ģekilde anlaĢılacağı gibi 

biyolojik çeĢitliliğe izin verilmemekte ve hastalıklara açık bir yapı oluĢturulmaktadır. 

Dolayısıyla monokültür alanlarının orman örtüsü gibi iĢlev görmesi mümkün 

değildir. 

Monokültür alanlarının bir çeĢit kutsanmasının bir diğer yolu da, bu 

alanlardan daha yüksek verim elde edildiği ve böylece doğal orman alanlarının 

korunduğu Ģeklindeki söylemdir. Ancak burada dikkate alınması gereken nokta, 

monokültür alanlarının önceden doğal orman örtüsü olduğu ve bu Ģekilde de orman 

örtüsünün azaltılmasının gizlendiğidir. 
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Çok uluslu Ģirketler sıkı orman rejiminden kaçınmak amacıyla, 1980’lerde 

faaliyetlerini tropikal alanlardan ılıman iklim ormanlarına doğru kaydırmaya 

baĢlamıĢlardır. Tropikal kereste üreticisi ülkelerin bir kısmı, üretilen kerestelerin 

hiçbir iĢlemden geçmeden ihraç edilmesinin önüne geçmek amacıyla bazı 

düzenlemeler getirmek istemiĢler, bunun sonucu olarak da söz konusu Ģirketler 

faaliyetlerini farklı ülkelere kaydırmaya baĢlamıĢlardır. Genellikle az geliĢmiĢ güney 

ülkeleri olan tropikal kereste üreticisi ülkeler ise, Ģirketlerin faaliyetlerinin tamamen 

askıya alınmasının önüne geçmek amacıyla, daha sıkı kurallar getirilmesine taraftar 

olmamıĢlardır
183

. Çok uluslu Ģirketler faaliyet gösterdikleri üretici ülkelerde siyasi ve 

mali güçleri dolayısıyla ve bazı kanun dıĢı iliĢkiler yoluyla, sınırlandırılmıĢ alanlarda 

kereste üretimine devam edebilmektedir
184

. 

Çok uluslu Ģirketlerin yanı sıra ulusal kereste Ģirketleri, üretici konumundaki 

ülkelerin ulusal ya da uluslararası düzenlemeleri uygulama konusundaki gerek 

isteksizlikleri gerekse de yeterli kaynaklara sahip olmamalarından faydalanarak 

azami kar elde etmektedirler
185

. 

Filipinler ormansızlaĢmanın en ciddi yaĢandığı ülkelerden biridir. Özellikle 

1950’den sonra ticari amaçlı ağaç kesiminin yaygınlaĢmasıyla birlikte, 1900’lü 

yılların baĢında toplam alanın %70 ila %80’ini kaplayan ormanlar, 1980’lerin 

sonunda toplam alanın %20’sine gerilemiĢtir. 1968 yılında en üst seviyesine, 11.6 

milyon metreküpe ulaĢan kereste üretimi, 1977’de 8 milyon metreküpe, 1982’de 3 

milyon metreküpün altına gerilemiĢtir. Orman örtüsünün kaybolması sonucunda 
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Filipinler 1995 yılında ürettiği 600.000 metreküp keresteye karĢılık 890.000 

metreküp kereste ithal etmiĢ ve net ithalatçı pozisyonuna geçmiĢtir
186

. 

 Malezya’nın Sabah eyaleti için de durum Filipinler’den farklı değildir. Sabah 

eyaletinde 1960 ve 1970’lerin ilk yılları boyunca devam eden üretim artıĢı sonucu, 

1973’te 11.1 milyon metreküp kereste üretilmiĢtir. Bu yoğun kereste üretimi sonucu 

1973’te eyaletin yaklaĢık yarısı ormanlarla kaplı iken, 1983’te bu rakam %30 

seviyesine gerilemiĢtir.  

 Endonezya, Filipinler ve Malezya’nın aksine hala ticari olarak çok değerli 

ormanlara sahiptir. Ancak bu durum Endonezya’nın ormanlarını korumasından değil, 

sadece daha geniĢ alanların ormanla kaplı olmasından kaynaklanmaktadır. Yılda 

ortalama 40 milyon metreküpün üstünde kereste üretimi yapılan Endonezya’da 

1960’larda 150 milyon hektar olan orman alanı, 1990’ların sonunda 100 milyon 

hektara düĢmüĢtür. Endonezya, Filipinler ve Malezya’dan ham kütük ihracının 

kısılmasından sonra, çok uluslu kereste Ģirketleri Papua Yeni Gine ve Solomon 

adalarına yönelmiĢtir. Ġhracat gelirinin yarısının kereste ticaretinden sağlandığı 

Solomon adalarında, sürdürülebilir oranın üç kat üzerinde kesim yapılmaktadır
187

. 

 Japonya, Asya-Pasifik bölgesinde üretilen tropikal kökenli kerestenin ana 

tüketicisi konumundadır. Özellikle Endonezya’nın uyguladığı düĢük fiyat politikası 

sonucunda Japonya’da yerli kereste üretimi durmuĢtur. Bunun sonucu olarak da 

Japonya’da orman arazisi giderek artmıĢ ve Japonya, dünyada en yüksek orman 

arazisine sahip olan ülkelerden biri haline gelmiĢtir
188

. 
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1970’lere kadar ormansızlaĢma, uluslararası kamuoyunun gündeminde yer 

almamıĢtır. Diğer yandan bu tarihlerde çevreci hareketlerin güç kazanması, kereste 

endüstrisinin yeterli hammadde kaynağı bulunmamaya iliĢkin kaygıları ile birleĢince 

soruna bir çözüm oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Sorunun çözümüne yönelik ilk çaba 1983 tarihli Uluslararası Tropik Kereste 

AnlaĢması (International Tropical Timber Agreement, ITTA) ve 1985 tarihli 

Tropikal Ormancılık Eylem Planı’dır. Gerek 1983 AnlaĢması gerek 1985 Eylem 

Planı, çokuluslu Ģirketlerin de dahil olduğu ve 1977’de baĢlayan giriĢimlerin bir 

sonucudur
189

. UNCTAD’ın Ģemsiyesi altında yürütülen bir dizi müzakereden sonra 

ortaya çıkan 1983 tarihli Uluslararası Tropik Kereste AnlaĢması Nisan 1985’te 

yürürlüğe girmiĢtir.  

ITTA 1983’e göre, üretici ülkeler orman kaynakları üzerinde egemen haklara 

sahiptirler. Söz konusu anlaĢma bir yandan tropik kereste ticaretini geliĢtirmeyi, 

diğer yandan da, kerestelerin üretici ülkelerde daha ileri düzeyde iĢlenmesi yoluyla 

sanayileĢmeyi amaçlamaktaydı
190

. 

1983 anlaĢması tropik ormanların ve genetik kaynaklarının korunmasına da 

değinmektedir
191

. Ancak bu amaç tropik kereste ticaretini geliĢtirme ve çeĢitlendirme 

amacıyla çeliĢmektedir. Diğer yandan ilgili anlaĢma, söz konusu tarihlerde 

yürürlükte olan GATT (Global Agreement on Tariffs and Trade) anlaĢması ile de 

çeliĢmektedir. GATT’a göre, sürdürülebilir olmayan kaynaklardan elde edilen 

kereste ile sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kereste arasında bir fark 
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bulunmamaktadır. Ayrıca GATT anlaĢması ülkelerin, sürdürülebilir olmayan 

kaynaklardan elde edilen keresteye ek vergi tarifeleri uygulamasını kabul 

etmemektedir. GATT’ın Uruguay Raundu’nda da sürdürülebilir olmayan 

kaynaklardan elde edilecek ürünlere karĢı ayrımcılık kabul edilmemiĢtir. 

1983 anlaĢması bir yandan da Uluslararası Tropik Kereste Örgütü’nü 

(International Tropical Timber Organization, ITTO) diğer yandan da karar verici 

organ olarak Uluslararası Tropik Kereste Konseyi’ni kurmuĢtur. Söz konusu 

konseyde oylar, tropik kereste üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında eĢit olarak 

dağıtılmıĢtır. Üreticilerin oyları esas olarak küresel düzeydeki ihracatlarının oranı ile 

belirlenmekte ancak, ormanlık arazilerinin miktarı da göz önüne alınmaktadır. 

Endonezya, Brezilya ve Malezya üretici ülkeleri arasında en yüksek oy 

ağırlığına sahipken, tüketiciler arasında da Japonya ilk sırada, AB ise ikinci sırada 

yer almaktadır. ITTA anlaĢmasında ayrıca, kararların oybirliği ile alınması yönünde 

çaba gösterilmesi istenmektedir
192

. 

HükümetdıĢı örgütler ve kereste tücareti ile uğraĢan Ģirketler de ulusal 

delegasyonlar ile birlikte konsey toplantılarına katılabilir ve ulusal delegasyonlara 

tavsiyede bulunabilirler. Örneğin Kereste Ticareti Federasyonu BirleĢik Krallık 

delegasyonunda yer alırken, Hollanda Kereste Ticareti Birliği de Hollanda 

delegasyonu yanında yer almıĢtır. Friends of Earth (FOE) gibi bazı sivil toplum 

örgütleri de toplantılarda gözlemci olarak yer almıĢtır. 
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1990 yılına gelindiğinde ITTO, 2000 yılını hedef göstererek, tüm tropik 

kereste ticaretinin sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması niyetini ortaya 

koymuĢtur
193

. 

1989 yılında Britanya delegasyonunun, sürdürülebilir ormanlardan elde 

edilen kerestelerin etiketlenmesi ve bu sayede de, ithalatçı ülkelerin ithal ettikleri 

kerestelerin hangi kaynaktan geldiğini tespit etmelerini sağlamak amacıyla getirdiği 

öneri reddedilmiĢtir. Bu önerinin reddedilmesinde Endonezya ve Malezya’nın 

muhalefeti ve bir ITTO kuruluĢu olan Ekonomik Bilgi ve Piyasa Ġstihbaratı Daimi 

Komitesi’nin, önerinin üretici ülkelerin çıkarlarını ve kereste ticaretini olumsuz 

etkileyeceği yönündeki raporu etkili olmuĢtur
194

. 

ITTO’da kararların oybirliği ile alınması piyasaya herhangi bir müdahaleyi 

olnaksız hale getirmekte ve bu sayede serbest ticaret tam olarak hüküm sürmektedir. 

Benzer Ģekilde Avusturalya Parlamentosu 1992 Haziran’ında, tropik kereste 

ürünlerinin etiketlenmesini içeren bir yasayı kabul etmiĢtir. Konseyin onüçüncü 

toplantısında ilgili yasa Avusturalya delegesinin, bu kanunun ayrımcılık, korumacılık 

ya da ticarete bir sınırlama amacı taĢımadığı ve sadece tüketicilerin isteklerinden 

kaynaklandığı Ģeklindeki açıklamasına rağmen, birçok kereste üreticisi ülkenin 

muhalefetiyle karĢılaĢmıĢtır. Güney-doğu Asya ülkeleri birliğinin bu durumu 
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GATT’a bildirmeleri ve Avusturalyalı sanayi sermayesinin muhtemel bir ticaret 

savaĢı konusunda çekinmesi sonucunda kanun Aralık 1992’de değiĢtirilmiĢtir
195

. 

1994 Uluslararası Tropik Kereste AnlaĢması, 1983 anlaĢmasının yerine 

geçecek olan anlaĢma için Nisan 1993’te baĢlayan görüĢmeler aynı yılın Haziran ayı 

içinde tamamlanmıĢtır. 

Tüketici ya da alıcı durumundaki ülkeler anlaĢmanın tıpkı 1983’te olduğu 

gibi sadece tropik kereste ürünlerini kapsamasını isterken, üretici ya da satıcı ülkeler 

tropik olmayan kereste ürünlerinin de kapsam içine alınmasını istemekteydiler. Bu 

aĢamada üretici ülkeler sivil toplum kuruluĢlarının (STK) desteğini almıĢlardır. 

Ancak sivil toplum kuruluĢlarının ve üretici ülkelerin tropik olmayan ürünlerin de 

anlaĢmaya katılması yönündeki çabalarının amaçları arasında belirgin bir fark 

bulunmaktaydı. STK’lar ITTO’nun özellikle verilerin derlenmesi, piyasa Ģeffaflığı ve 

fiyatlar gibi ticaretle ilgili konulara ağırlık vermesini isterken, üretici ülkeler önceki 

anlaĢmada yer alan üretici-tüketici ayrımının yerine geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke 

ayrımının getirilmesini ve daha önce Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen 

tartıĢmalarında ve UNCED orman müzakerelerinde gündeme getirdikleri geliĢmiĢ 

ülkelerin, geliĢmekte olan ülkelere sürdürülebilir orman yönetiminde yardımcı olmak 

amacıyla mali ve teknolojik destekte bulunmaları isteklerini tekrarlamıĢlardır.
196

 

Dört müzakere turundan sonra Ocak 1994’te üretici ülkeler, anlaĢmanın 

sadece tropik kökenli kereste ürünlerini kapsamasını birtakım ödünler alarak kabul 

etmiĢlerdir. Ġlk olarak tüketici ülkeler Hedef 2000’i ITTO dıĢında imzalamayı kabul 
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etmiĢlerdir. Ġkinci olarak da 1994 anlaĢmasının hiçbir Ģekilde kereste ve ürünlerinin 

ticaretini engelleyici Ģekilde kullanılamayacağının anlaĢma metnine girmesidir
197

. Bu 

Ģekilde sürdürülebilir olmayan kaynaklardan elde edilen kerestelerin de ticareti eskisi 

gibi sürebilmiĢ ve ticaret serbestliği devam etmiĢtir. Üçüncü olarak da tüketici 

ülkeler üretici ülkelere teknolojik ve mali destekte bulunmayı kabul etmiĢlerdir
198

.  

Uluslararası düzeyde müzakere edilen bir belgede bu taleplerin kabulü, 1992 

Rio Konferansı’nda bağlayıcı olmayan orman prensipleri belgesinden sonra güney 

ülkelerinin ikinci baĢarısı olmuĢtur. 

Tropikal Ormancılık Eylem Planı’nın kökeni Dünya Bankası’nın 1977 tarihli 

Orman Politikası’nın yanı sıra FAO, UNDP ve Dünya Kaynak Enstitüsü’nün  ortak 

çalıĢmasına dayanmaktadır. 

Eylem Planı’nın amacı, hem ormanları korumak hem de ormanlardan azami 

faydayı sağlamak konusunda devletlere yardımcı olmaktır. Ancak Eylem Planı 

finansmanı sağlayanların güdümünde olmakla eleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Eylem Planı’nın 

yönetiminin aĢırı merkeziyetçi olması, önceliklerinin açık olmaması ve çok yavaĢ ve 

etkin olmayan bir Ģekilde çalıĢması konularında eleĢtirilere maruz kalmıĢtır
199

. 

Eylem Planı giriĢimi baĢarız olduktan sonra uluslararası orman müzakereleri yeniden 

ITTA çerçevesinde Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. 
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1992 ve 1994 yılları arasında ITTA yeniden müzakere edilmiĢtir. Yeni 

anlaĢmanın müzakereleri ise anlaĢmanın 1984 anlaĢmasında olduğu gibi sadece 

tropikal ormanlardan elde edilen keresteyi mi, yoksa tüm ormanları mı kapsayacağı 

konusunda tıkanmıĢtır. Tüketici ülkeler kapsamın geniĢletilmesine karĢı çıkarken, 

üretici ülkeler kapsamın geniĢletilmesi yönünde bir tavır takınmıĢlardır
200

. 

1992 yılında yapılan Rio Konferansı’nın öncesinde ve 1995-1997 yılları 

arasında Hükümetlerarası Orman Paneli (International Panel on Forests) öncülünde 

yapılan müzakerelerde herhangi bir uzlaĢmaya varılamamıĢtır. Ancak 1990’larda 

küresel bir orman rejimi ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu rejim temel olarak iki 

kaynaktan beslenmektedir. Bunlardan ilki, esnek hukuk (softlaw) olarak 

nitelendirilen ve bağlayıcılığı bulunmayan UNCED Orman Ġlkeleri ve yine Rio 

Konferansı’nın önemli çıktılarından biri olan Gündem 21’in OrmansızlaĢmayla 

Mücadele baĢlığı taĢıyan 11. Bölümü’dür
201

. 

1992’de yapılan Rio Konferansı’nda orman müzakereleri Kuzey-Güney 

bölünmüĢlüğünün gölgesinde geçmiĢtir. Çin tarafından desteklenen ve G-77 grubu 

olarak adlandırılan geliĢmekte olan ülkeler, devletlerin doğal kaynakları üzerindeki 

egemen haklarına müdahale anlamı çıkarılabilecek bir anlaĢmaya karĢı 

çıkmıĢlardır
202

. 

GeliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere mali ve teknolojik yardımın 

yanı sıra, dıĢ borçların affedilmesi, G-77 grubu tarafından bir orman anlaĢması için 

ön Ģart olarak ileri sürülmüĢtür. Hindistan ve Malezya delegeleri, geliĢmekte olan 
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ülkelerin dıĢ borçları ve geliĢmekte olan ülkelerden geliĢmiĢ ülkelere net kaynak 

transferi ve orman varlığına sahip olan ülkelerin ormanlarını koruma ve muhafaza 

etme yeteneği arasında bir bağ bulunduğunu açıklamıĢtır. 

Güney ülkelerinin kuzey ülkelerin ormansızlaĢmada sorumlulukları olduğu ve 

mali ve teknolojik yardımda bulunmaları gerektiği yönündeki iddialarına karĢılık, 

kuzey ülkeleri vekalet ilkesini (stewardship principle) öne sürerek, her ülkenin 

ormanlarını koruma sorumluluğunda olduğunu belirtmiĢtir. Ancak güney ülkeleri de 

bu iddiayı, egemenlik haklarına halel getireceği gerekçesiyle reddetmiĢtir. 

Orman rejimi sürdürülebilir orman yönetimi ilkesi çerçevesinde 

geliĢmektedir. Her ne kadar sürdürülebilirlik kavramının anlamı uluslararası arenada 

muğlak olsa da, devletler, hükümet dıĢı örgütler, uluslararası örgütler ve iĢ çevreleri 

tarafından kabul görmektedir. En genel tanımıyla Sürdürülebilir Orman Yönetimi, 

ormanların ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerinin devam etmesini 

içermektedir
203

. 

Mevcut orman rejiminde devletlerin egemenliği ilkesi esastır. Ancak bu 

egemenlik hakkı, devletlere ormanları koruma ve ormanların yok olmasından 

kaynaklanacak zararları engelleme sorumluluğu da vermektedir. Soyları tehlike 

altında bulunan ağaç türlerinin de korunması gerekmektedir. 1973 tarihli CITES 

SözleĢmesi soyları tükenme tehdidi altında bulunan bazı ağaç türlerinin uluslararası 

ticaretini yasaklamakta, bazılarının da gözetim altına alınmasını sağlamaktadır. 
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Ancak CITES SözleĢmesi sadece uluslararası ticareti yasaklamakta ve ulusal 

düzeydeki ticareti kapsam dıĢı bırakmaktadır
204

. 

Rio Zirvesi’nden önce düzenlenen hazırlık çalıĢmaları sırasında G-77 

ülkeleri, bağlayıcılığı olan bir orman anlaĢmasını kabul etmeyeceklerini 

bildirmiĢlerdir. ABD ve Kanada ormanlar konusunda küresel sorumluluk yaklaĢımını 

ileri sürerken, Malezya ve Hindistan devletlerin kaynakları üzerindeki egemen 

hakları yaklaĢmını savunmuĢtur
205

. 

Orman kaynakları bol olan ve bu kaynağı kullanmayı hesap eden Kanada, 

uluslararası topluluğun dünya ormanlarında çıkarı olduğu, orman yönetimine 

uluslararası bir standart getirilmesi gerektiğini ileri sürmüĢtür. Ancak Malezya ve 

Hindistan bu önerileri, ormanları küresel ortak mallar ve insanlığın ortak mirası 

Ģekline sokma giriĢimi olarak görmüĢ ve bu yolla geliĢmiĢ ülkelerin, tropikal orman 

kaynaklarına sahip olan ülkelerin iç iĢlerine karıĢma yöntemi olarak kullanılacağını 

ileri sürerek reddetmiĢtir
206

. 

 Rio Zirvesi’nden ciddi bir sonuç çıkmaması üzerine uluslararası bir orman 

rejiminin oluĢturulması yönünde bir takım çalıĢmalar devam etmiĢtir. Bunlardan en 

ciddisi Malezya ve Kanada öncülüğünde yapılan ve Orman Ġlkeleri ve Gündem 21’in 

gözden geçirilmesini amaçlayan çalıĢmadır. Malezya ve Kanada’nın bu ortak 

giriĢiminden çıkan en önemli sonuç, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 

desteği ile kurulan Hükümetlerarası Orman Paneli’dir. (Intergovernmental Panel on 

Forests, IPF) 
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 Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Panel’e, 

 UNCED orman kararlarının ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanması 

 Mali ve teknik yardım konusunda uluslararası iĢbirliğinin sağlanması 

 Bilimsel araĢtırma ve değerlendirme ile sürdürülebilir orman yönetimi 

ilkelerinin belirlenmesi 

 Orman ürünleri ticareti 

 Muhtemel bir uluslararası orman anlaĢması 

konularında uzlaĢma oluĢturma görevi vermiĢtir. Ancak toplam yedi hafta süren ve 

dört çalıĢma toplantısı yapan Panel, bu karmaĢık sorunları çözememiĢtir. Mali 

yardım, ticaret, sürdürülebilir orman yönetimi ve küresel bir orman anlaĢması gibi 

esas konular paneli bölmüĢ ve bu konularda yapılan yoğun çalıĢmalara rağmen 

herhangi bir sonuca ulaĢılamamıĢtır
207

. 

Kuzey ve Güney ülkelerinin Rio Zirvesi’ndeki kesin görüĢ ayrılıklarından 

sonra 1994’te ormanlar hakkında kapsamlı bir anlaĢmanın en ateĢli taraflarından olan 

Kanada ve Rio müzakerelerinde G-77 grubuna önderlik eden Malezya’nın ortak 

giriĢimi ile gayri-resmi, Ormanlar için Hükümetlerarası ÇalıĢma Grubu 

(Intergovernmental Working Group on Forests) kurulmuĢtur. Bu çalıĢma grubu, daha 

önceleri görüĢ ayrılığına neden olan konuları dıĢarda bırakarak, orman politikasında 

gündemi değiĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Katılımcılar ulusal temsilciler olarak değil,  
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uzmanlar olarak çağırılmıĢlardır. Ġlk önceleri Hükümetlerarası Orman Paneli daha 

sonra da Hükümetlerarası Orman Forumu olarak devam eden görüĢmeler, yine 

Kuzey ülkelerinden Güney ülkelerine mali ve teknolojik yardım konusunda 

tıkanmıĢtır. Kuzey ülkeleri ise bir orman anlaĢması olmadan bu talebin 

karĢılanamayacağını belirtmiĢtir. 

Rio görüĢmelerinden farklı olarak 2000 yılına kadar devam eden bu 

müzakerelerde geliĢmekte olan bazı ülkeler, bir orman anlaĢmasını, Küresel Çevre 

Fonu’ndan (GEF) daha fazla mali yardım almanın bir aracı olarak görerek 

desteklemiĢlerdir. Yine geliĢmekte olan bazı ülkeler ise doğal kaynakları üzerindeki 

egemenliklerinin aĢınacağı kaygısı ile anlaĢmaya karĢı çıkmıĢlardır. GeliĢmiĢ Kuzey 

ülkelerinden anlaĢmaya karĢı çıkanların temel kaygısı ise mali kaynak transferi ile 

daha fazla yük altına girme tehlikesidir
208

.  

 Panel, mali yardım konusunda mevcut sermayenin tüm ormanların korunması 

ve sürdürülebilir geliĢmesinin sağlanması için yeterli olmadığını ve tüm 

kaynaklardan (kamu ve özel sektör) bu konuda daha büyük yatırımlar yapılması 

gerektiğini vurgulamıĢtır. Ancak G-77 grubu ve Çin, özel sektörün yatırımlarında 

çevresel kaygılarla hareket etmediğini ve uluslararası orman fonunun kurulması 

gerektiğini belirtmiĢtir. Diğer yandan geliĢmiĢ ülkeler, daha fazla kamu ve özel 

sektör kaynaklı mali yardım için Bretton Woods kurumlarının ve UNDP’nin 

kullanılmasını önermiĢtir. Ancak sonuç olarak panelde mali yardım konusunda 

tartıĢılan hiçbir seçenek kabul görmemiĢ ve bir uzlaĢmaya varılamamıĢtır. 
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 1994 yılında bağımsız, hükümet dıĢı bir kuruluĢ olan Orman Vekalet Konseyi 

(Forest Stewardship Council, FSC) kurulmuĢtur. Bu örgüt 1995 yılından itibaren 

sürdürülebilir orman yönetimi için standartlar belirlemeye baĢlamıĢ ve orman 

ürünlerinin FSC standartlarına uygun olduğunu belirten sertifika ve etiketler 

hazırlamaya baĢlamıĢtır. FSC’nin amacı, tüketiciler arasında sertifikalı ürünler için 

bir piyasa oluĢturmak ve bu piyasa yoluyla sürdürülebilir orman yönetimini 

yaygınlaĢtırmak olmuĢtur. Çevreci kaygılarla yönetilen bir sivil toplum kuruluĢunun, 

bu Ģekilde bir piyasa yaratması birçok ülkedeki kereste endüstrisini rahatsız etmiĢtir. 

Bunun üzerine, Kanada ve Yeni Zelanda’da Uluslararası Standartlar Örgütü’nün 

onayı ile kereste endüstrisi kendi çevre yönetim sistemini ortaya çıkarmıĢtır. ISO 

14000 standardı olarak geliĢen bu sisteme göre, bir Ģirket faaliyetlerinin çevresel 

etkilerini takip eden güncel bir yönetim planına, uzun dönemli hedeflere sahip olmalı 

ve sürekli olarak kendi çevre performansını arttırmalıdır. Ancak bu belgeye sahip 

olan bir Endonezya kağıt Ģirketi herĢeye rağmen tropik ormanları kes-temizle (clear-

cut) yöntemi ile yok etmekte ve ormansızlaĢmaya neden olmaktadır
209

. 

 FSC’nin etkisini kırmak amacıyla Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda’daki 

kereste Ģirketleri hükümetlerine baskı yaparak, küresel bir sertifikasyon sisteminin 

oluĢması yönünde çalıĢmalarını istemiĢlerdir. Bunun sonucu olarak söz konusu üç 

devlet IPF toplantılarında, etiketleme ve sertifikasyon sisteminin gizli korumacılık 

olduğunu belirterek bu sisteme karĢı çıkmıĢlardır
210

. 

 Hükümetlerarası Orman Paneli 1997’de çalıĢmalarını bitirdiğinde, FSC 

etkinliğini oldukça geniĢ bir alana yaygınlaĢtırmıĢtır. 1999 gibi erken bir tarihte bile  
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FSC toplamda 29 ülkede 15 milyon hektarlık bir alana sertifika vermiĢtir.  

  Malezya ve Endonezya’daki Ģirketler ise, Avrupa ve ABD’deki pazarlara 

bağlı olduklarından hükümetlerine FSC ile görüĢme yönünde tavsiyede bulunmuĢlar 

ve anlaĢmaya varmıĢlardır. Rio görüĢmeleri sırasında küresel bir orman anlaĢması 

fikri Kuzey ve Güney ülkeleri arasında bir ayrıĢmaya yol açmıĢtır. Ancak 1996 yılına 

gelindiğinde farkı bir kutuplaĢma söz konusu olmuĢtur. Üretici konumundaki Güney 

ülkelerinden Malezya ve Endonezya, Kanada, Rusya ve Avrupa Birliği’ni yanına 

alarak küresel bir orman anlaĢmasının savunucusu konumuna gelmiĢtir. Yeni mali 

kaynak umuduyla Güney ülkelerinden bazılarının küresel orman anlaĢmasını 

desteklemesine karĢılık, anlaĢmaya karĢı olan Güney ve Kuzey ülkelerinden oluĢan 

bir blok meydana gelmiĢtir. ABD, Japonya, Venezuella, Kolombiya, Peru, 

Avusturalya ve Yeni Zelanda bu blok içinde yer almıĢlardır. 

 Malezya’nın küresel orman anlaĢmasının oluĢturulması yönünde tavır 

koymasının altında ticaret ile ilgili kaygılar yatmaktadır. Uluslararası bağlayıcılığı 

bozulan bir anlaĢmanın oluĢturulması ile Malezya, gerek ABD gerekse de Avrupa 

Birliği pazarlarına ulaĢımının önünde bir engel kalmayacağını düĢünmekteydi. 

Kanada ise yoğun orman varlığına sahip olan bir ülke olarak, içerdeki çevreci 

muhalefeti bastırabilmek ve rahatça dünya pazarına açılabilmek amacıyla küresel bir 

anlaĢmayı desteklemekteydi. ABD ve Yeni Zelanda’daki kereste Ģirketleri ise 

oluĢacak yeni orman rejiminde çevrecilerin etkisinin çok fazla olacağı düĢüncesi ile 

anlaĢmaya karĢı çıkmaktaydılar
211

.  
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1994 anlaĢması ormanların korunması yönünde bazı ifadeler içerse de genel 

olarak uluslararası kereste ticaretini öne alan bir yaklaĢım sergilmektedir. Dünya 

Ticaret Örgütü’nün Çevre ve Ticaret Komitesi, ticarete konu olan kerestelerin 

sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması yönünde hiçbir önlem almamıĢtır. 

Sürdürülebilir orman ürünlerine dair herhangi bir çok taraflı kural bulunmaması 

mevcut orman rejimi için en büyük eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca ormanların 

korunabilmesi amacıyla Kuzey ülkelerinden Güney ülkelerine yapılacak teknolojik 

ve mali yardımda herhangi bir ilerleme sağlanamamıĢtır. 

Hükümetlerarası Orman Forumu’nun 4. Toplantısında gerek tüm ormanları 

kapsayan bir anlaĢmanın, gerekse de Hükümetlerarası Orman Paneli ve 

Hükümetlerarası Orman Forumu’nda ele alınan mali yardım konusunda çalıĢmak 

üzere BirleĢmiĢ Milletler Orman Forumu’nun kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. 

OluĢturulacak BirleĢmiĢ Milletler Orman Forumu’nun iĢlevleri arasında, ormanlar 

konusunda müzakerelerin devamının sağlanması, Kuzey-Güney ve kamu-özel sektör 

iĢbirliğinin devamı, Hükümetlerarası Orman Paneli ve Hükümetlerarası Orman 

Forumu sürecinin devam ettirilmesi öngörülmüĢtür
212

. 

Tüm taraflar için bağlayıcı olacak bir orman anlaĢması bulunmadığı için, 

konu uluslararası düzeyde yumuĢak hukuk olarak tabir edilen ve hukuki olmaktan 

çok siyasi bir yükümlülük getiren ve Rio’da kabul edilen Orman Ġlkeleri 

çerçevesinde kalmaktadır. Bu durum da, ticaretin öne çıkarıldığı, çevre korumanınsa 

bir iyi niyet duygusu çerçevesinde kaldığı bir sonuç ortaya çıkarmakta ve çevre 

ülkelerinden merkez ülkelerine kaynak transferinin devam etmesine yol açmaktadır. 
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 Sonuç olarak, küresel orman anlaĢması ile ilgili hiçbir teklif Hükümetlerarası 

Orman Paneli’nde kabul görmemiĢ ve konunun Hükümetlerarası Orman Forumu’nda 

görüĢülmesine karar verilmiĢtir. 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesinin getirmiĢ olduğu “in situ” koruma ile 

türlerin bulundukları yerlerde korunmaları temel alınmıĢtır. Bu durum da özellikle 

tropik ormanların korunabilmesinde temel teĢkil edebilecek bir yapı oluĢturmaktadır. 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesinde ayrıca yerel toplulukların katılımından 

bahsedilmiĢ ve bu toplulukların ormanların sürdürülebilirliğine yerel bilgileri ile 

katkı sunabilecekleri belirtilmiĢtir
213

. 

Ormanların yok edilmesinin önüne geçebilecek uluslararası düzeyde 

bağlayıcılığı bulunan bir anlaĢmanın oluĢturulması mevcut Ģartlar altında mümkün 

görünmemektedir. 

Bu olanaksızlığın iki tarafı bulunmaktadır. Üretici konumunda bulunan ve 

genellikle az geliĢmiĢ güney ülkelerinin açısından bakıldığında, ormanlar kısa sürede 

ülkeye döviz giriĢi sağlayarak kalkınmalarına yardım edecek bir kaynak olarak 

görünmektedir. Aynı Ģekilde bu ülkeler, olası bir orman anlaĢmasını da genellikle bir 

mali destek Ģansı olarak değerlendirmektedir. Diğer yandan, uluslararası bir 

bağlayıcılığı bulunan bir anlaĢmanın, toprakları içinde bulunan kaynakları küresel 

ortak mallar statüsüne yakın bir yere yerleĢtirmesi tehlikesini görerek, 

egemenliklerini savunmak adına, bağlayıcı bir anlaĢmaya karĢı çıkmaktadırlar. 
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Tüketici konumunda bulunan ve geliĢmiĢ Kuzey ülkelerinden oluĢan grubun 

da, uluslararası bağlayıcı bulunan bir anlaĢmaya taraftar olmasının nedenleri ise 

birkaç baĢlık altında toplanabilir. Ġlk olarak, bağlayıcılığı bulunan uluslararası bir 

anlaĢmaya taraf olmak için Güney ülkeleri mali yardım ve teknolojik destek Ģartı 

koymaktadırlar.  Kuzey ülkeleri ise bu mali yardım ve teknolojik destek fikrine sıcak 

bakmamaktadırlar.  

OrmansızlaĢma sorununun tanımında ve çözümünde, tüm tarafların 

oydaĢması mümkün görünmemekte ve üretici konumunda olan devletler de en kısa 

sürede en fazla karı elde etmek amacında olan çok uluslu Ģirketlerin desteğini alarak 

ve ulusal delegesyonlara dahil ederek hareket etmektedirler. Bu nedenle uluslararası 

bir orman rejimi en azından kısa vadede olası görünmemekle birlikte Güney 

ülkelerinden kuzey ülkelerine kaynak aktarımı devam etmektedir. 

Rio Zirvesi–IPF ve IFF (Intergovernmental Forum on Forests) sürecinde 

ilerleyen uluslararası orman rejimi oluĢturma çabaları, ulusal kurumların yetersizliği, 

siyasi isteksizlik ve yolsuzluklar dolayısı ile kapsamlı bir sonuca ulaĢamamıĢtır. 

Sağlıklı ve çalıĢan bir orman rejiminin kurulamamasında etkili olan bir baĢka 

unsur yaratılan bilgi karmaĢasıdır. Henüz tam olarak orman, sürdürülebilir orman 

yönetimi gibi temel kavramlar için ortak bir tanım bulunmamaktadır.  

Sürdürülebilir bir orman rejiminin oluĢmasına neden olacak bir anlaĢmanın 

oluĢması durumunda, ucuza elde ettikleri orman ürünleri, Kuzey ülkeleri için daha 

pahalı hale gelecek ve tüketimlerini olumsuz yönde etkileyerek söz konusu ülkelerin 

refahını düĢürecektir. Ayrıca pahalılaĢan orman ürünleri ve çok uluslu Ģirketlerin 
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yüksek karlılık oranları ile çalıĢması son bulacağı için Kuzey ülkeleri dıĢ ticaret 

hadlerinde bozulmayla da karĢı karĢıya kalacaktır.  
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DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Günümüzde çevre sorunları, ulusal sınırları tanımadan tüm dünyayı etkileyen 

bir aĢamaya ulaĢmıĢtır. Tüm canlı varlıkların ve dolayısıyla insanların yaĢamını 

tehdit eder hale gelen çevre sorunları, dünya kamuoyunun ve politikasının dikkatini 

çekmeye baĢlamıĢtır. Çevre sorunları konusunda kaygı duyulmaya baĢlanmasının ilk 

evrelerinde, bu kaygılar bir takım varlıklı insanların boĢ bir uğraĢısı olarak 

değerlendirilmiĢtir. Ancak hızla bozulan çevrenin tüm yaĢamı tehdit eder hale 

gelmesi ile birlikte sorunun ciddiyeti anlaĢılmıĢ ve uluslararası politikanın önemli bir 

konusu haline gelmiĢtir. Ġlk olarak, 1972 Stockholm Konferansı ile uluslararası 

kamuoyunun gündemine giren çevre, artan çevre sorunları ile koĢut olarak, 

gündemdeki yerini korumuĢtur. 

Çevre sorununun uluslararası bir boyutunun olması beraberinde çözümün de 

uluslararası olmasını gerektirmektedir. Çevre sorununun tek tek ulusal politikalar ile 

çözülmeye çalıĢılması hem yetersiz hem de daha maliyetli olmaktadır. Uluslararası 

bir bakıĢ açısını gerektiren çözüm arayıĢında, sorunun kaynağının da tam olarak 

tespit edilmesi gerekmektedir. Çevre sorununun ana nedeni kapitalist üretim tarzında 

yatmaktadır. Sınırsız sermaye birikimi amacını güden kapitalizm, kendinden önceki 

sistemlerden farklı olarak ulaĢtığı her yerde toplumları ve doğayı dönüĢtürmüĢtür. 

Sadece ve sadece daha fazla sermaye birikiminin amaçlanması da, üretim sürecinde 

herhangi bir çevresel kaygının güdülmemesine ve çok ağır çevre sorunlarına neden 

olmuĢtur. 

Yoğun sanayi üretimi nedeniyle doğadan çok ciddi miktarlarda kaynak 

çekilerek sanayide kullanılmıĢ, bu durum da hava, toprak ve suyun sürdürülebilir 
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sınırını aĢarak, kirlenmeye ve bozulmaya neden olmuĢtur. Doğal kaynakların 

kirlenmesinden ayrı olarak, doğanın tahribiyle birlikte genetik çeĢitliliğin kaybı da 

söz konusudur. Özellikle kapitalizmin Avrupa’da ortaya çıkmasından sonra, tüm 

dünyaya yayılması sürecinde, yeni alanlar doğal ortamından çıkarılarak Avrupa’nın 

ihtiyacını karĢılamak amacıyla plantasyonlara dönüĢtürülmüĢ ve çevrenin tahribatı 

baĢlamıĢtır. Burada altı çizilmesi gereken nokta, kapitalizm öncesinde de yoğun 

insan faaliyetlerinin çevre sorunlarına yol açmasıyla birlikte, bu sorunların kapitalist 

üretim tarzının neden olduğu tahribatla karĢılaĢtırılamayacak düzeyde yerel ve küçük 

ölçekli kalmasıdır. Avrupalılar, yeni dünyayı ve daha sonraları Asya ve Afrika’yı 

sömürgeleĢtirmiĢ, çevrenin tahribinin yanı sıra yerel toplumları da tahrip edip, 

köleleĢtirmiĢlerdir. 

Kapitalizmin ortaya çıktığı ve uzun 16. yüzyıl olarak adlandırılan ve kabaca 

1450-1600 yıllarını kapsayan dönemden ve özellikle sanayileĢmenin baĢladığı 

1800’lü yılların baĢından bu yana biriken çevre sorunları, nihayet 20. yüzyılın son 

çeyreğinde dikkate alınmaya baĢlamıĢtır. Uluslararası iliĢkilerin ana konularından 

biri haline gelen çevrenin bozulması ve tahribi incelenirken, Uluslarararası ĠliĢkiler 

disiplininin temelinde yer alan realist paradigma yetersiz kalmaktadır. Uluslararası 

politikada devletleri tek aktör olarak gören realizm, aynı zamanda, sorunları yüksek 

ve düĢük politika konuları olarak ayırarak, çevre ve ekonomiyi düĢük politika konusu 

olarak tanımlamaktadır. Realizm, siyaset ve stratejik iliĢkileri ana çalıĢma alanı 

olarak belirlerken, çevre sorunlarının önemini göz ardı etmekte ve çevre sorunlarının 

analizinde uygun bir araç olmaktan çıkmaktadır. 

Realist paradigmanın bir diğer sorunu da egemenlik konusunda ortya 

çıkmaktadır. Bu yaklaĢıma göre devletler egemen eĢitliği çerçevesinde 
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örgütlenmiĢlerdir. Ancak modern dünya-sisteminde devletlerarası sistem dikey 

olarak örgütlenmiĢ ve hiyerarĢiktir. Güçlü devletler zayıf devletlerin içiĢlerine askeri, 

ekonomik ve politik yollarla müdahalede bulunabilirken, zayıf devletler için bu söz 

konusu değildir.  

Çevre sorunlarının uluslararası alanda ele alınması süreçlerinde sık sık 

azgeliĢmiĢ ülkelerin egemen hakları iddiasını gündeme getirmesi, azgeliĢmiĢ perifer 

ülkelerin geliĢmiĢ merkeze bir baĢkaldırısı gibi yanlıĢ bir algılamaya yol 

açabilmektedir. Yabancı askeri üsler, yabancı askeri birliklerin ülke kara, hava ve 

deniz egemenlik alanlarından geçiĢi, ticari ayrıcalıklar gibi konularda egemenlik 

iddiasında bulunmayan ya da bu hakkı önemsemeyen ülkeler çevre sorunlarına 

iliĢkin düzenlemelerde egemenlik hakları iddiasında bulunmaktadırlar. Bu durumun 

nedeni söz konusu ülkelerde de çevrenin öncelikli olarak ekonomik bir kaynak olarak 

görülmesi ve geliĢmiĢ merkez ülkelerden mali ve teknolojik yardım elde etme aracı 

olarak değerlendirilmesidir. 

Uluslararası iliĢkiler yazınına bakıldığında, uluslararası sistemi öncelikli 

olarak ele alan ve sistemin iĢbölümü neticesinde merkez ve perifer olarak ayrıldığını 

iddia eden modern dünya-sistemi kavramı, ekonomik iliĢkilerin belirleyici olduğunu 

ileri sürmektedir. Dünya-sistemi analizi, kapitalist dünya-ekonomi içinde periferden 

merkeze kaynak aktarıldığını ve dünyanın merkez olarak tabir edilen bölgelerinin bu 

aktarım sayesinde zenginleĢtiğini belirtmektedir. 

Çevre sorunlarının kalkınma ve büyüme çabalarından ayrılamayacağı genel 

olarak kabul görmektedir. Ancak periferden merkeze kaynak aktarımının devam 

ettiği günümüz kapitalist ekonomisinde, ağır boç yükü altında ezilen ve merkezin 
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finans-kapitaline bağımlı olan periferde bir ekonomik kalkınma gerçekleĢmesini 

beklememek gerekmektedir. Modern dünya-sistemi analizinde merkez ve perifer 

ülkeler sabit olmayıp, değiĢebilmekle birlikte bu değiĢimin çok zor olduğu kabul 

edilmektedir.  

Periferden merkeze kaynak aktarmanın önemli bir yolu da, uluslararası çevre 

politikalarını kullanmaktır. Ġncelenen uluslararası rejimlerde bu durumu görmek 

mümkündür. Ġklim değiĢikliği rejimi ile gelen karbon ticareti, temiz kalkınma 

projeleri gibi araçlar, periferden merkeze kaynak aktarmada kullanılmaktadır. 

Merkezdeki geliĢmiĢ ülkeler, atmosfere daha fazla karbon salabilmek amacıyla hem 

kendi aralarında ve sektörler arasında karbon ticareti yapmakta hem de azgeliĢmiĢ 

perifer ülkelerde tek tip plantasyonlarla karbon kredileri kazanmaktadır. 1997 tarihli 

Kyoto Protokolü’nün yerine geçecek olan yeni anlaĢma ile, tüm ülkeler için karbon 

salım miktarlarının belirlenmesi durumunda, karbon ticareti daha da hız kazanacak 

ve merkez ülkelerdeki yerleĢik sermaye, periferden karbon salım kredileri alma 

yoluna giderek atmosfere bıraktıkları karbonu azaltmadan üretimlerine devam 

edebileceklerdir. Perifer ülkeler ise, gerek temiz kalkınma yardımlarını gerekse de 

karbon kredileri satımı yoluyla elde ettikleri maddi kazanımları, yüksek dıĢ borç 

ödemelerini rahatlatmak için kullanabilirken, ekonomik geliĢme imkanından yoksun 

kalacaklardır. 

Genetik çeĢitliliğin kaybı konusunda da benzer bir süreç iĢlemektedir. 

Doğanın milyonlarca yılda oluĢturduğu genetik çeĢitlilik, insan eliyle hızla yok 

olmaktadır. Ormanların tahribi, sulak alanların yok edilmesi ve aĢırı avlanma gibi 

faktörler dünyadaki tür ve gen çeĢitliliğini hızla yok etmektedir. Özellikle tarım 

alanında yüksek verim alabilmek amacıyla yetiĢtirilen ve kısır olan tohumlar ile, 
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perifer ülkeler merkez ülkelere bağımlı olmakla kalmamıĢ, yoğun gübre, su ve ilaç 

kullanarak ciddi çevre sorunlarına neden olmuĢlardır. YetiĢtirilen ürünlerin dıĢ 

pazara sunulmak zorunda olması da periferden merkeze kaynak transferi olarak 

değerlendirilmelidir. 

Mevcut olan uluslararası orman rejimi de aynı Ģekilde periferin orman 

kaynaklarının, merkezin ihtiyacı için tahribine neden olmaktadır. Periferde kalan 

kereste üreticisi ülkeler de orman kaynaklarının tahribinin sınırlandırılmasını kabul 

etmemekte ve doğal kaynaklarını, döviz kaynağına çevirebilmenin yollarını 

aramaktadırlar. 

Görüldüğü gibi incelenen uluslararası rejimler, merkeze periferden kaynak 

aktarma mekanizması olarak çalıĢmaktadır. Küresel düzeyde çevre koruma 

çabalarının bir anlam ifade edebilmesi için, modern dünya-sisteminin özünü 

oluĢturan periferden merkeze kaynak aktarma mekanizmalarının kırılması 

gerekmektedir. Ancak bu mekanizmaların çalıĢmasının engellenmesi mevcut dünya-

ekonomi içinde mümkün görünmemektedir. 
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ÖZET 

Çevre sorunlarının bilinen en önemli özelliği uluslararası olmasıdır. 

Kapitalizmin Batı Avrupa’da oluĢmaya baĢladığı uzun 16. yüzyıl olarak adlandırılan 

dönemden bu yana, çevre sorunları artarak küresel hale gelmiĢtir. SanayileĢme ve 

onun sonucunda ortaya çıkan kitlesel üretim ve tüketim çevre üzerinde oluĢan 

baskıyı arttırmıĢtır. Kapitalizmin tüm dünyaya yayılması merkez ve periferi 

oluĢturmuĢ ve periferden merkeze kaynak aktarımı baĢlamıĢtır.  

1972 Stockholm Konferansı ile uluslararası iliĢkilerin önemli bir konusunu 

oluĢturan çevre sorunlarının çözümü için uluslararası rejimler oluĢturulmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu rejimlerin ortak noktası ise periferden merkeze kaynak aktarma 

mekanizmaları olarak çalıĢmalarıdır. Bu kaynak aktarımı sonucunda daha da 

fakirleĢen ülkeler, çevre kaynaklarını daha da fazla kullanmaya baĢlamaktadırlar. Bu 

nedenle mevcut uluslararası çevre rejimleri, çevre sorunlarının daha da ağırlaĢmasına 

neden olmaktadır. 
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SUMMARY 

Having international dimension is the most common feature of the 

environmental issues. Environmental issues have increased since the period that 

named long 16
th

 century which capitalism had emerged in Western Europe. As a 

result of the industrilization, massive production and consumption have increased the 

pressure on environment. Extension of capitalism has created core and periphery and 

resources have been trasferred from peripery to core. 

After 1972 Stockholm Conference, the environmental issues have been 

constituted an important topic in international relations and in order to solve the 

environmental problems, international regimes have been built. The common point 

of those regimes is operating as resource transfer mechanisms from periphery to the 

core. As a result of resource transfer, periphery countries get poor and consume more 

environmental resources in their countries. Therefore, current international 

environmental regimes cause heavier environmental problems. 

 

 


