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ÖZET

Soğuk savaş sonrası yeni tehditlerin ortaya çıkması ile güvenlik anlayışı 
içinde güvenliğin bireysel mi, ulusal mı, uluslararası mı olduğu konusundaki 
tartışmalar artmıştır. Bu tartışmalar içerisinde güvenliği korunacak öznenin in-
sanı da içinde bulunduran ‘çevre’ olduğu fikrini savunan posthumanist güven-
lik anlayışı giderek ilgi çekmektedir.

Çevre ve güvenlik kavramları arasında bir ilişki olması ilk bakışta uzak 
gibi görünse de çevresel krizlerin toplum üzerinde meydana getirdiği ve gele-
cekte getirebileceği sorunlar, sosyal bozulma ve çatışmalar ile çevre ve güven-
lik bağının kurulmasına olanak sağlamaktadır. Çevresel krizler ile yaşanılabilir 
çevre ihtiyacı arasındaki çatışmalar bir güvenlik sorunu oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı ülke sınırlarını aşan çevresel sorunların çözümü için 
gelişen yeni fikirlerden çevre merkezciliğin önemine değinmektir. Devlet te-
melli uluslararası İlişikler teorileri dünyaya holistik yaklaşmaması ve antropo-
sentrik yaklaşımı nedeni ile çevresel krizlerin çözümünde etkili olamamakta-
dır.  İnsan merkezli güvenlik yaklaşımının diğer canlıları ve coğrafi faktörleri 
de kapsayacak şekilde genişleyerek, çevreyi merkeze alan posthuman (insan 
sonrası) anlayışı ile birlikte çevresel krizlerin aşılması mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Posthuman, Çevresel Güvenlik, Yeşil Teori, Çevre, 
Ekoloji
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1. GİRİŞ

Güvenlik konusunda çalışan bilim insanları güvenliği, genel olarak birey-
lere veya gruplara karşı var olan tehditlerden uzaklaşma, uzakta olma olarak 
kabul ederken; soğuk savaş sonrası gelişen yeni güvenlik anlayışı ile güvenli-
ğin bireysel mi? ulusal mı? uluslararası mı? olduğu konusunda fikir ayrılıkları 
ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalara güvenliği korunacak öznenin insanı da içinde 
bulunduran çevre olduğu fikrini savunan Posthumanist güvenlik anlayışı da 
katılarak bu fikir ayrılıklarına çeşitlilik katmıştır. Yeni güvenlik anlayışı içeri-
sindeki çalışmalarında insan güvenliğini ön plana alan anlayışta devlet güven-
liğini tamamen yok saydığı söylenemez. Aynı şekilde devlet güvenliğini ön 
plana alan anlayışta insan güvenliğini önemsiz kabul etmez ve devlet güvende 
ise yurttaş da güvendedir düşüncesi ile insan güvenliliğinin de sağlandığını 
savunmaktadır.

 İnsan ihtiyaçlarının değişimi ile beraber ortaya çıkan tehdit ve riskler ile 
güvenlik olgusu da genelden özel nitelikli ihtiyaçlara geçiş göstermektedir. İn-
san ihtiyaçlarının farklı olması ile tüm insanlar için duyulan güvenlik ihtiyacı 
da farklılık göstermektedir. Örneğin savaş altındaki bir ülkede devlet güvenliği 
öncelikli iken çevresel güvenlik, cinsiyet güvenliği gibi konular öncelikli de-
ğildir.  Fakat refah düzeyi yüksek bir toplumda daha iyi bir yaşam sürme isteği 
yeni güvenlik ihtiyaçları doğurmuştur.

İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce ve günümüzde çok az da olsa 
görülen göçebe yaşam biçimi, insanların iradelerine dayalı bir tercih olmadı-
ğından doğa, coğrafya gibi çevre koşulları bu göçebe yaşama biçimine kay-
naklık etmiştir.1 21. Yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde ise doğal yaşam 
destek sistemlerinin bozulduğunun anlaşılması ve bu bozulmanın bir tehdit, 
bir tehlike olarak algılanması sonucu, çevre güvenliği kavramı ortaya çıkmış 
ve klasik güvenlik anlayışının yerine yeni güvenlik anlayışı kabul görmeye 
başlamıştır.2 Sanayi Devrimi ile teknolojini gelişimi ve dünya nüfusunun hızla 
artması, küresel ısınma, iklimsel değişiklikler, ülkeler arasındaki savaşlar, iç 
savaşlar, salgın hastalıklar gibi daha birçok sebepten dolayı insanlar öncelikle 
gıda ihtiyacını gidermek ve güvenli bir ortamda yaşamak için şehirlere göç 
etmişlerdir. Nüfus artışları ile birlikte başta güvenlik olmak üzere birçok sorun 
da artmıştır. Sağlıklı bir çevrenin azalması; hava, su, toprak kirliliğin artması 
salgın hastalıkların yaygınlaşması ve küresel iklim değişikliğinin etkileri, eko-
loji temelli endişelerin, güvenlik ve çatışma araştırmalarının öneminin artma-
sına neden olmuştur.
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2. Çevre – Güvenlik İlişkisi 

İnsan ile çevresi arasındaki ve insan ile diğer canlılar arasındaki ilişki, 
insanoğlunun ilk çağlardan Sanayi Devrimi’ne kadar, dönem dönem değişi-
me uğramıştır. Sanayi Devrimi sonrasında ise insanlığın tabiata hâkim olma 
ve tabiatı sınırsızca kullanma isteği, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile 
doğaya müdahale edilerek doğanın doğal dengesi bozulmuştur. Hatta bu süreç-
te ekolojik denge tahrip olmaya, bozulmaya ve canlılar için tehlikeli olmaya 
başlamıştır.3 Ekolojik dengenin bozulması ile doğal kaynakların tükenmesi in-
sanlar için ve devletler için de bir tehdit oluşturmuş yeni bir güvenlik sorunu 
ortaya çıkmıştır.

Çevre kavramı genellikle gökyüzü, deniz, dağlar, ormanlar, nehirler, kuş-
lar, hayvanlar gibi bizi kuşatan her şey olduğu kabul edilmektedir.4  Çevre kav-
ramı geniş anlamıyla doğa veya insansal olmayan dünya olarak tanımlanmak-
tadır. Çevre genel olarak doğal ve yapay çevre olarak incelemektedir. Doğal 
çevre insan müdahalesi olmamış, ekolojik dengenin bozulmadığı çevre olarak 
tanımlanırken, yapay çevre ise insanın müdahalesi ile oluşan çevre olarak ta-
nımlanır.5 Çevre aslında doğa ile iş yapma değildir; çünkü yapay çevre, kentsel 
çevre ve toplumsal çevre gibi doğal olmayan çevre kullanımlarımda vardır. Bu 
açıdan çevre doğadan daha geniş ve doğayı kapsar.6 Çevre ekolojik dengenin 
olduğu ve ekolojik dengenin bozulmuş olduğu bütün alanlardan oluşmaktadır.

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşme, insanın doğa ile olan ilişki-
lerinden oluşan sistemde, yani ekosistemde, bazı sorunların oluşmasına sebep 
olmuştur. Nüfusun artması ile gıda üretim ve dağıtım talepleri de artmış, ula-
şım araçlarının hızla artması sanayileşme ve teknolojik ilerlemeler doğal çevre 
üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur ve bu sorunlar “çevre sorunları” adı 
altında toplanmaktadır. Bu sorunların gün geçtikçe önemi artmaktadır.7 Çevre 
sorunlarının güvenlik için bir tehdit olarak algılanmasının en önemli sebeple-
rinden birisi “çevresel kıtlık”tır. Çevresel kıtlık genel olarak birçok doğal kay-
nağın azalması ve tüketilmesi ile meydana gelir. Çevresel kıtlık olgusu sadece 
doğal kaynakların azalması ve yok olmasını içermez aynı zamanda bunun yol 
açtığı ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları da kapsamaktadır. Özellikle petrol, 
doğalgaz, kömür gibi yenilenemeyen, tüketilmesinin büyük bir sorun oluştura-
cağı ve çatışmalara sebep olacağı8 ve bu çatışmalardan büyük savaşların çıka-
bileceği tahmin edilmektedir.

3 Kemal Görmez, Çevre Sorunları, Nobel, İstanbul, 2015, s. 4.



78 YENİ DÜNYA EKONOMİ VE GÜVENLİK MİMARİSİ

Çevre ve güvenlik kavramları arasında bir ilişki olması uzak görülmek-
tedir. Ancak çevresel sorunların doğal çevre ile toplum üzerinde meydana ge-
tirdiği ve gelecekte getirebileceği sorunlar, sosyal bozulma ve çatışmalar ile 
çevre ve güvenlik bağının kurulmasını sağlamaktadır.9 Daha yaşanılır çevre 
ihtiyacı, çevresel krizlerin sebepleri ile bir çatışma çıkaracak bu da bir güven-
lik sorunu oluşturacaktır.

Çevresel güvenlik kavramı, çevresel krizlerin ulusların varlığını, sürekli-
liğini ve güvenliğini tehdit etmekte olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Yani 
çevre sorunlarının tüm dünyayı tehdit eden bir nitelikte olduğu düşüncesine 
dayanmaktadır. Bu çevresel güvenlik tehdidini oluşturan etmenler su, hava, 
toprak kirlenmelerinden başlayan küresel boyutlarda etkili olan ekosferi çevre-
leyen ozan tabakasının incelenmesi, dünyanın ısı dengesini bozan sera gazları 
etkisi gibi çevre sorunlarına kadar kapsamı geniştir.  Çevresel güvenliğin ko-
nusu, insanların yaşamsal ihtiyaçlarından, yaşam için uygun refah seviyesinin 
sağlanmasına kadar her seviyede görülen güvenlik ihtiyacıdır.

Güvenlik meseleleri içerisine doğa olaylarından kaynaklanan (örneğin 
mevsiminde yağan yağmur, yaz aylarında sıcaklığın artması gibi) çevresel 
olaylar bir tehdit olarak alınmamıştır. Çevresel güvenlik konuları içerisinde 
iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi gibi olaylarla ilgili savaşa yö-
nelik risk olmadığı kabul edilmiş, gıda, su, enerji güvenliği konuları ve at-
mosfer güvenliği gibi konular birlikte incelenmiştir.10 Çevresel tehdidin önem 
kazanması, geleneksel güvenlik yaklaşımının en önemli unsuru askeri unsur-
dan dikkati farklı alana kaydırmıştır. Uluslararası alanda çevre konularında iş-
birliği yapılmasının, insanlar arasında gerilimi azalttığı, sınır ötesi işbirliğine 
ve barışa katkı sağladığı, istikrarsızlık nedeni olarak görülen askeri unsurların 
azaltılmasına katkısı olduğu söylenebilir.11 Diğer bir değişle çevresel krizler 
için yapılacak uluslararası işbirliği uluslararası ilişkilerin temel sorularından 
olan barışa katkı sağlayacaktır. Bu durum çevresel güvenlik konusuna değinen 
Yeşil Teori’nin Uluslararası İlişkiler teorileri arasında yeni bir teori olarak yer 

9 OECD DAC Working Party, State of the Art Review of Environment, Security and 
Development Co-operation, Working Paper, 2000, s. 5. https://www.iisd.org/pdf/2002/
envsec_oecd_review.pdf (Erişim Tarihi: 06.05.2018)

10 Thomas Homer-Dixon, “Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from 
Cases,” International Security, Cilt:19, Sayı: 1, 1994, s. 5. https://homerdixon.com/
environmental-scarcities-and-violent-conflict-evidence-from-cases/ (Erişim Tarihi: 
18.11.2019).

11 Ak, Çevresel Güvenlik, s. 97-98.
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aldığının bir kanıtı da olmaktadır.

Küresel düzeyde meydana gelen çevre sorunlarının belirli bir coğrafya-
da sınırlı kalmayıp devletlerin meşru sınırlarını aşarak, yerel olmaktan çıktığı 
ve tüm canlı ve cansız varlıkları her yer ve zamanda tehdit edecek boyutlara 
ulaştığı görülmektedir.12 Bu tüm alanları ve tüm canlıları etkileyen tehditler 
insan sonrası güvenlik anlayışındaki holistik düşüncedeki bütüncül yaklaşımın 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Çevresel bozulma ve doğal kaynakların kıtlıkları sonucunda; politik, sos-
yal, ekonomik, etnik ve dini her türlü alanda şiddeti artırdığı belirtilmiştir. Bu 
şiddet sonrası oluşan çatışmalara sebep olan çevresel nedenleri, yenilenebilen 
kaynakların aşırı kullanımı, çevrenin taşıma kapasitesinin aşılması ve yaşama 
alanlarının fakirleşmesi şeklinde sıralayabiliriz.13 Bu çatışmalar sadece insan-
lar arası değil devletlerarasında da gerçekleşebilecek büyük savaşlara sebep 
olabilecektir. 

Çevre kaynaklı çatışmalar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar şu şe-
kilde sıralanabilir14: 

Etnik gruplar arasında verimli ekolojik alanların paylaşımına yönelik et-
nopolitik çatışmalar,

Çevresel olanaklara sahip olma açısından, merkezdeki güçlü kesimin çev-
redeki toplulukları baskı altına aldığı, merkez çevre çatışmaları,

Kuraklık, sel, çöl ile baraj, sanayi ve madencilik nedeniyle insanların yer 
değiştirmelerle sonuçlanan iç göç çatışmaları,

Bir çevre felaketi sonrasında meydana gelebilecek sınır ötesi göç çatış-
maları,

Demografik kaynaklı göç çatışmaları olarak daha az verimli ekolojik 
alanlardan nüfus baskısının kayarak yeni yerdeki çatışmalara neden olması, 

Uluslararası su anlaşmazlıkları,

12 Richard E. Benedick, “Human Population and Environmental Stresses in the Twenty-First 
Century”, ECSP, Report-6, 2000, s. 6. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/
ECSP6.pdf (Erişim Tarihi: 18.11.2019).

13 Günther Baechler, “Why Environmental Transformation Causes Violence: a Synthesis”, 
Environmental Change and Security Project, Report-4, 1998, s. 24-25.

14 Ak, Çevresel Güvenlik, s63.
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Küresel çevre sorunlarının oluşturduğu çatışma türleridir.

Çevresel kaynaklı çatışmalar bir bölgede temel gıda ve enerji kaynakla-
rının kullanımında başlayıp yukarıda bahsedilen bir diğer çevresel kaynaklı 
çatışmayı da etkileyerek küresel boyutlara ulaşmaktadır.

Çevre sorunlarının küresel boyutta etkileri olacağından uluslararası çö-
züm gerektirmektedir. Çevre sorunları konusunda uluslararası işbirliği yapma-
ya engel olan en önemli konulardan biri Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki 
ayrımdır. Kuzey ve Güney ülkelerinin tarihsel gelişim süreci içerisinde ki olu-
şan algıları bu ülkeleri çevre sorunlarının çözümünde farklı politikalar izleme-
ye yöneltmektedir. Bu ayrım müzakereleri çıkmaza sürüklemekte ve işbirliği 
yapılmasını engellemektedir.15 Bu durum kutuplaşmayı artırmakta ve çatışma-
lara buraya gerek yok sebep olmaktadır.

Çevre sorunları konusuna ekolojik sorunlara ek olarak kaynak çatışmala-
rının önüne geçilmesi, kıtlık, yoksulluk, çevre sorunlarından kaynaklanan göç, 
nüfus artışı, kültürel çevrenin korunması gibi toplumsal sorunlarda çatışma 
yerine çözüm bulunması ve uluslararası işbirliği teşvik edilmektedir. Çevresel 
güvenlik konularında devletin yanında STK’lar da aktör olarak yer almıştır. 
Çevresel güvenlik kavramı sadece kaynak kıtlıkları ve çatışma konuları değil-
dir, çevrenin doğal ve toplumsal etkilerden korunması için çözüm bulmaya da 
teşvik etmektir.16 Çevresel güvenlikte çevreyi merkeze alarak sadece çevresel 
krizlerin çözülmesi hedeflenmeyip çevrenin doğa olayları ve doğal olmayan 
yollardan etkilenip bozulmasının önüne geçmek hedeflenmektedir. 

Çevre güvenliği hakkında literatürde altı temel yaklaşım tespit edilmiştir 
bu yaklaşımlar tablo 1’da gösterilmiştir.

Tablo 1: Çevre güvenliğinin yorumları17

Güvenliği 
sağlanacak varlık Temel risk kaynağı Meselenin boyutu

EkolojikGüvenlik Doğal çevre İnsani faaliyet Ekosistemler
Ortak Güvenlik Ulus devlet Çevresel değişim Küresel/bölgesel
Çevresel Şiddet Ulus devlet Savaş Ulusal 

Ulusal Güvenlik Ulus devlet Çevresel değişim Ulusal 
Yeşil Savunma Silahlı kuvvetler Yeşil/barış grupları Örgütsel 

İnsani Güvenlik Bireyler Çevresel değişim Yerel 
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Çevresel güvenlik yaklaşımlarında temel risk kaynağı olarak çevresel de-
ğişim, savaş, barış grupları ve insan faaliyetleri olarak tespit edilmiştir. İnsan 
faaliyetleri dışındaki diğer maddelerin de insan faaliyeti sonucunda meydana 
geldiğine dikkat çekmek gerekmektedir. Odaklanılması gereken bir diğer hu-
sus ise çevresel sorunların sadece insan faaliyetleri sonucu gerçekleşmesidir. 
Bu açıdan “Ekolojik Güvenlik” en önemli çevresel güvenlik yaklaşımıdır ve 
STK’lar da bu alana önem vermektedir.

Çevresel güvenlik kavramının ekolojik ve sosyolojik konularda etkisini 
gösterdiği temel prensipleri Tarık Ak, Çevresel Güvenlik kitabında şu şekilde 
sıralamıştır18:

• Ekolojik dengenin korunması
• Çevresel çatışmanın önlenmesi
• Çevresel işbirliği faaliyetinin desteklenmesi
• Ulus devletin işlev ve rolünün sorgulanması
• Askeri faaliyetlerin çevreye zararlı etkisinin azaltılması
• İnsan hakları ve demokrasinin önemsenmesi 
• Sürdürülebilir ekonomik faaliyetin desteklenmesi 
• Nüfus artışının olumsuz etkisinin azaltılması
• Çevresel kaynaklı göçün azaltılması
• Şehirleşme sürecinde doğal kaynak güvenliğinin sağlanması
• Yoksulluğun azaltılması

Çevresel güvenliği sağlamak için öncelikle ekosistemdeki doğal dengeyi 
bozan sebeplerin bulunup bu sebeplerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
Ekosisteme müdahale kaldırıldıktan sonra doğa kendini yenileyecek ve doğal 
dengeyi yeniden kuracaktır.

Çevre sorunlarının bir güvenlik tehdidi oluşumunda su, hava, toprak kir-
lenmelerinden ozan tabakasının incelmesi, dünyanın ısı dengesini bozan sera 
gazları etkisi gibi birçok çevre sorunu sayılabilir. Bu sorunlar biri diğerinin 
başlama sebebi olduğu gibi birbirlerinin etkisini de artırmaktadır. Bu tehditler-
den küresel boyutta önemli etkileri olanlar incelenmiştir. 

Çevresel güvenlik kavramının gelişimi, geleneksel güvenlik anlayışı içe-
risinde çevrenin risk alanı olarak ulusal güvenlik yaklaşımlarında yer almasıy-

18 Ak, Çevresel Güvenlik, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 77-96
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la başlamıştır.19

Günümüze kadar çevresel güvenlik, güvenliğin nesnesi ve aktörleri açı-
sından üç evrede gelişmiştir.  Birinci evre, askeri güvenlik merkezli, gelenek-
sel güvenlik yaklaşımları içerisindeki çevresel güvenlik algısıdır. Buna göre 
kaynakların ele geçirilmesi ve muhafazası maksadıyla çatışmaların ve göç 
hareketlerinin oluşabileceği kabul edilmiş, dünyada meydana gelen çevresel 
bozulma ve iklim değişikliklerinin kaynak kıtlıklarını meydana getireceği vur-
gulanmıştır. İkincisi; siyasal aktörleri temel alan devlet merkezci yaklaşımın 
hâkimiyetini savunan, fakat güvenlik krizinin üstesinden ancak çok taraflı 
devletlerarası işbirliği ile çözülebileceğini savunan yaklaşımdır. Üçüncüsü ise, 
çevresel güvenlik konusunun insani güvenlik kavramı ile bir tür derinleşme 
yaşamasıdır. Bu yaklaşım ile insan refahını sağlayan çevresel şartların azalma-
sının önüne geçilmesi, çevresel koşulların iyileştirilmesi ve bunların sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması konuları değer kazanmıştır. İnsan güvenliğine yönelik 
en önemli aktörün, insanın çevresel yaşam alanı olduğu kabul edilmektedir.20

Çevresel krizlere ulusal güvenlik içerisinde çözüm bulmaya çalışılan çev-
resel güvenlik insan güvenliği içerisinde genişlik kazanmıştır. Fakat çevre so-
runlarının çözülememesi ve çevre sorunlarının oluşumunun insan faaliyetleri 
sonucunda meydana gelmesi insanın konumunun tartışılmasına yol açmıştır. 
Posthümanist güvenlik anlayışı ile çevreyi merkeze alan güvenlik anlayışı gü-
venlik çalışmalarında kabul görmeye başlamıştır.  Posthumanist güvenlik yak-
laşımını çevresel güvenliğin dördüncü evresi olarak kabul edebiliriz.

3. Posthumanizm ve Posthumanist Güvenlik

Posthuman terimi beşeri ve sosyal bilimlerde güncel eleştirel söylem için-
de 1990’ların ortalarında yer almaya başlamıştır. Kökenini 1960’larda Michel 
Foucault’un  The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences 
isimli eserinde insan düşüncesinin sonunun gelebileceği21 söylemine dayan-
maktadır. Kökenin çalışmalarının bir diğeri ise 1946’dan 1953’e kadar siber-
netik ve sistem teorisi çalışmaları ile Gregory Bateson, Warren McCulloch, 
Norbert Wiener, John von Neumann gibi birçok bilim alanından pek çok bilim 
insanı tarafından, insan ve homo sapiens ‹i,  anlam, bilgi ve biliş konularıyla 

19 Kate O’Neill, The Environment and International Relations, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2009, s. 1.

20 Tarık Ak, a.g.e., s. 55-57.
21 Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, 

Routledge, London ve New York, 2005, s. 422.
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ilgili olarak ayrıcalıklı bir konumdan kaldırıp, biyolojik, mekanik ve iletişim-
sel süreçler için yeni bir teorik modele yakınmıştır.22 Transhümanizmi yoğun-
laştırılmış bir hümanizm olarak tanımlayarak posthümanizm anlayışının zıttı23 
kabul eden Wolfe’e göre posthuman yaklaşımı ile insan merkezci yaklaşım, 
evrimsel, ekolojik veya teknolojik gelişmelerle yerinden edilmiştir.24  Tekno-
lojideki gelişmeler ile geliştirilen akıllı cihazlar insanın işgücündeki yerini 
almaya başlamış ve insanın önemini azaltmıştır. İnsana insan dışında tehdit 
oluşturan ekolojik krizler de insan merkezciliğin önemini azaltan bir diğer et-
ken olmuştur. Biz tezimizin konusu gereği posthuman yaklaşımında ekolojik 
krizlere daha çok değineceğiz.

Posthuman durumunun ortak paydasını canlı maddelerin hayati yapısı 
olduğunu ve Posthumanın başlangıç noktasının doğa kültür sürekliliği oldu-
ğunu25 savunan Rosi Braidotti çağdaş Posthuman düşüncesinin üç temel kolu 
olduğunu savunmaktadır. Birincisi ahlak felsefesinden gelir ve tepkisel bir 
posthuman biçimini oluşturur. İkincisi bilim ve teknoloji çalışmalarından gelir 
ve analitik bir posthuman biçimi oluşturur. Üçüncüsü ise hümanizm karşıtı öz-
nellik felsefeleri geleneğinden gelir ve eleştirel bir posthuman önermektedir.26 
İnsan sonrası güvenlik çalışmalarının Braidotti’nin yapmış olduğu bu tasniften 
ikinci grup içerisinde bilim ve teknoloji çalışmaları içerisinde olduğunu söy-
leyebiliriz.

Carolin Kaltofen uluslararası ilişkiler içerisinde posthuman düşüncesinin 
beş türevinden bahseder.27 Bunlar;

Marx ‘ın “küçük burjuvazinin doğallığı” düşüncesi üzerine hümanizm 
eleştirisinden kaynaklanan posthuman düşüncesi;

Foucault ‘un Biyopolitik ve Şecere ile ilgili çalışmaları Foucault iddia 
olarak insanın bir bitiş noktasına geliyor olabilir iddiasından kaynaklanan 
posthuman düşüncesi;

22 Cary Wolfe, What is Posthumanism?, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, s. 
Xii.

23 A.g.e. s. xv.
24 A.g.e. s. xvi.
25 Rosi Braidotti, The Posthuman, Polity Press, Cambridge ve Malden, 2013, s. 2.
26 A.g.e., s. 38.
27 Carolin Kaltofen, International Relations in Dialogue With The Posthuman – a Human 

Account, Erika Cudworth, Stephen Hobden ve Emilian Kavalski (ed:) Posthuman Dialogues 
in International Relations, Routledge, London ve New York, 2018, s. 37-45.
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Althusser ve Luhmann gibi yazarlar tarafından sibernetik literatürde dik-
kat çekip özellikle cyborg askerleri ile ilgili olarak, teknolojinin rolü açısından 
insan yetkinliği bakımından kaynaklanan posthuman düşüncesi;

İnsan ve doğanın geri kalanının arasındaki zorunlu sınırın tartışmaların-
dan kaynaklanan posthuman düşüncesi;

Nesne odaklı ontoloji hareketinden kaynaklanan posthuman düşüncesi;

Kaltofen posthuman düşüncesinin doğuşunda insan odaklı yaklaşmıştır. 
Temelde insan merkezciliğin eksiklerinden esas alan posthuman düşüncesi in-
sanın teknoloji karşısındaki eksikleri biyopolitik olarak insanın sona yaklaştığı 
düşüncelerinin yanı sıra nesnelerin varlığı ve nesneler ile insan arasındaki sı-
nırların belirlenmesi gibi konular da posthuman düşüncesinin oluşumuna katkı 
sağlamıştır.

Devlet temelli uluslararası ilişkiler teorilerinde dünyaya holistik (bütün-
cül) yaklaşmaması ve antroposentrik28 etkiler nedeni ile ekolojik sorunların 
çözümünde etkili olamamaktadır. Bu ekolojik sorunlara “Posthuman Inter-
national Relations”ın (İnsan Sonrası Uluslararası İlişkiler) çözüm olabileceği 
kabul edilebilir.29 Devlet sınırlarını aşan ekolojik sorunların çözümü için yeni 
fikirlere ihtiyaç vardır. Sadece insanı merkeze alan teorilerin diğer canlıları 
hayvanları, bitkileri ve coğrafya gibi faktörleri de kapsayacak şekilde gelişme-
si ve çevreyi merkeze alan posthuman anlayışı ekolojik krizlerin aşılmasında 
etkili olabilecektir. 

3.1. Çevre merkezcilik

Çevre uluslararası ilişkilerin incelenmesinde ve uygulanmasında önemli 
bir yere sahiptir, aslında yeni bir çalışma değildir. Örneğin milletlerin kaderi-
nin bağlı olduğu savaşlarda, insan kontrolünün ötesinde rüzgâr, yağmur, sis 
veya kar gibi doğal olayları göz önüne alınarak karar verilmiştir.30 Fakat çevre 

28 Antroposen: insan etkinliklerinin dünyayı değiştirdiği jeolojik döneme denilmektedir.  
Çağrı Eryılmaz, Antroposen Kavramının Toplumsal İnşası: Nesnel Bilim, Popüler Kültür ve 
Çevreci Politika, Doğu Batı, 2017, Sayı: 83, s. 219. 

29 Erika Cudworth vd., Framing the posthuman dialogues in international relations, Erika 
Cudworth, Stephen Hobden ve Emilian Kavalski (ed:) Posthuman Dialogues in 
International Relations, Routledge, London ve New York, 2018, s. 8.

30 Emilian Kavalski ve Magdalena Zolkos,  The Recognition of Nature in International 
Relations,  Patrick Hayden ve Kate Schick (ed) Recognition and Global Politics Critical 
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merkeze alınmayıp insani faaliyetleri etkileyen önemli bir faktör kabul edil-
miştir.

Posthuman ile başlayan çevre düşüncesinin, 2015’te yapılan Avrupa 
Uluslararası Çalışmalar Birliği Sözleşmesi’nde konuyla ilgili insan merkezli 
uluslalar arası ilişkileri tamamen yok edeceği gerekçesi ile insan sonrası gü-
venlik kavramının radikal olduğu eleştirileri dile getirildi. Audra Mitchell bu 
sorunun çözümü için “dönüşümlü antropo-merkezlilik” teriminin daha iyi ol-
duğunu savunmuştur. Bu terim insan ve çevresinin bir arada yaşaması, insan 
davranışlarının disipline edilmesini içermektedir.31 Dönüşümlü antropo-mer-
kezlilik kavramı insanı merkezden atmadan doğanın zarar görmesini engelle-
meyi hedeflemektedir. Çevrenin zarar görmesi sonrasında insanlarda bundan 
etkilenecektir. Çevreyi merkeze alıp bu tehlikelerin önüne geçilmesi aynı za-
manda insanında zarar görmesini engelleyecektir. 

Emilian Kavalski ve Magdalena Zolkos Uluslararası ilişkiler disiplini 
içerisinde çevrenin tanınması ve kavramsallaştırılmasını üç ayrı düzeyde yap-
mıştır.32

İnsan ve insan dışı sistemler ve yaşam formlarının güvenlik açığının ta-
nınması; 

Saygı olarak tanıma;

Tanıma ilişkisinde karşılıklılık.

Uluslararası ilişkiler disiplininde çevrenin insan ve insan olmayan yaşam 
formlarının güvenlik açığı bakımından tanınması karşılıklı bağımlığa daya-
nır.33  Örneğin su kirliliğine dayalı sulak alanların azalması, içme suyu azal-
ması ve bazı canlıların yaşam ortamların bozulması gibi doğadaki değişimler 
insanlık için hayati sorunlar oluşturabilir. Bu ve benzeri durumlar da oluşacak 
güvenlik açığı insanlığı yeni tedbirler almaya zorlamaktadır ve doğayı güven-
lik açısından tanımaya yönlendirmektedir.

Encounters Between State and World, Manchester University Press, 2016, s. 143. 
31 Audra Mitchell, Posthuman Security: Reflections from an Open-ended Conversation, Clara 

Eroukhmanoff ve Matt Harker (ed.),  Reflections on the Posthuman in International 
Relations The Anthropocene, Security and Ecology,  E-International Relations Publishing, 
Biristol, 2017, s. 11-12.

32 A.g.e., s. 145.
33 A.g.e., s. 146.
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Tanınma konusunda saygı vurgusu yapısaldır ve psikolojik değildir.34 Bu-
radaki saygının kaynağı altlık veya üstlük içermez karşılıklılık temeline da-
yanmaktadır. Kültürel farklılıklara saygı duyulmasından temel alarak doğaya 
da saygı duyulabilir.

Uluslararası ilişkilerde insan ve insan dışı sistemler arasında karşılıklı ta-
nınma ile Antroposen’deki küresel yaşamla karşılaşmak mümkündür. Burada-
ki çekişme günümüz dünya meselelerinin sadece kiminle olduğu değildir. Tüm 
dünyadaki komplekslikle ve küresel yaşamla başa çıkma kapasitesi ile ilgilidir.   
Başka bir deyişle, uluslararası ilişkilerde doğanın tanınması insan topluluk-
larının ayrı siyasi otoriteler altında ve ayrı doğal ortamlar şeklinde bölgelere 
bölünmediğini bunun yerine iç içe geçmiş kesişmiş birebirleri arasında sayısız 
bağlantıların olduğu birçok sistemden oluşan bir bütünün kabul edilmesidir.35 
Bu karşılıklı tanınma sayesinde ekosistemdeki insanın yerine ve ekosistemde-
ki görevlerine yeni bir bakış açısı getirmektedir. 

Antroposen çağında güvenlik yaklaşımlarında ana akım devletin kendi 
bölgesini dış tehditlerden koruyan ya da popülasyonunu doğal afetler ya da 
hastalıklar vs. korumak için insanı dış doğadan ayırma temeline dayanır. Çev-
resel güvenlikteki çevrenin, insan faaliyetiyle tehlikeye atılmış bir referans 
nesnesi olarak kabul edilmesi ya da bunun tersine, insanların bazı dış doğa 
tarafından tehdit olarak tasvir edilmektedir.  Çevre ve insan güvenliği hakkın-
daki bu benzeri eleştiriler insan ve çevre arasındaki yapay ayrılığı üretmekte-
dir.36 Bu birbirini tehdit kabul eden ayrılık birbirine zarar verme riskini de be-
raberinde getirmektedir. Çevrenin uluslararası ilişkilerde karşılıklı tanınması 
bu durumu tehdit olmaktan kaldıracaktır.

Erika Cudworth ve Stephen Hobden Posthuman düşüncesinin temeli 
“komplekslik” üzerine kuruludur. Bu komplekslik, insan ve insan dışı, canlı ve 
canlı olmayan çeşitli sistemlerde gözlenebilen olgulardır.37 En temel parçacık-
ların seviyesinden en gelişmiş sistemlere kadar her şey bir formdan başka bir 
sistemdir veya başka bir sistemin parçasıdır. Bu komplekslik atomlardan, mo-

34 A.g.e., s. 149.
35 A.g.e., s. 151-152.
36 Delf Rothe,  Global Security in a Posthuman Age? IR and the Anthropocene Challenge,  

Clara Eroukhmanoff ve Matt Harker (ed.),  Reflections on the Posthuman in International 
Relations The Anthropocene, Security and Ecology,  E-International Relations Publishing, 
Biristol, 2017, s. 88.

37 Erika Cudworth ve Stephen Hobden, Of Parts and Wholes: International Relations beyond 
the Human, Millennium - Journal of International Studies,  2013, cilt:41, sayı:3 s449.
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leküllerden, hücrelerden, bedenlerden ve yukarılardan sosyal sistemlere, güneş 
sistemlerine, galaksilere, sonunda belki de evrene kadar uzanır. Komplekslik 
açısından bakıldığında, bu sistemler bazı ortak özellikleri paylaşır ve tüm sis-
temler diğer tüm sistemler için çevre sağlar. Bu anlamda tamamen birbirine 
bağlı bir evrende yaşamaktayız.38 Komplekslik ilk bakışta, nicel bir olgudur, 
Aynı zamanda belirsizlikten ve rastgele olaylardan oluşur. Komplekslik, bir 
anlamda, her zaman şanstır.39 Komplekslik yaklaşımı atom altı parçacıklardan 
evrene kadar her şeyin birbirine bağlılığını ön plana çıkarmaktadır. Bu birbiri-
ne bağımlılık holistik düşünceyi vurgulayan bir delil niteliğindedir.

4. Sonuç

Güvenlik konusunda çalışan bilim insanları, güvenliği birey veya grupla-
ra karşı var olan tehditlerden uzaklaşma olarak kabul ederken; yeni güvenlik 
anlayışı ise, güvenliğin bireysel mi, ulusal mı ya da uluslararası mı olduğu ko-
nusunda ortak bir görüşe sahip olamamıştır. Bu gibi tartışmalar arasında önde 
gelen Posthümanist güvenlik anlayışı, korunacak öznenin insanı da içinde bu-
lunduran çevre olduğu fikrini savunmaktadır. 

Yeni güvenlik çalışmalarında insan güvenliğini ön plana alan anlayışta 
devlet güvenliğinin tam anlamıyla geri plana atıldığı söylenemez. Devlet gü-
venliğini ön plana alan anlayışta ise; yurttaş da güvendedir düşüncesi ile birey-
sel güvenliğinde sağlandığı düşüncesi hâkimdir. İnsan ihtiyaçlarının değişimi 
ile beraber ortaya çıkan tehdit ve riskler ile korunan güvenlik olgusu genelden 
özele doğru daha nitelikli ihtiyaçlara bir geçiş göstermektedir. Tüm insanlar 
için duyulan güvenlik ihtiyacı aynı değildir. Örneğin, savaş halindeki bir ül-
kede devlet güvenliği öncelikli iken; çevresel güvenlik, cinsiyet güvenliği gibi 
konular öncelikli değildir.  Ancak, refah düzeyi yüksek bir toplumda daha iyi 
bir yaşam sürme isteği yeni güvenlik ihtiyaçlarını da beraberinde doğurmuştur.

Nitekim yeni güvenlik türlerinden “çevresel güvenlik” kavramının an-
laşılması için, öncelikli güvenliği sağlanacak öznenin çevreden ziyade insan 
olduğu kabul edilmektedir. Yeni uluslararası ilişkiler teorilerinden Yeşil Teori, 
insanı içine dahil eden çevreyi merkeze alan Posthuman yaklaşımı ile çevresel 
güvenliğin korunan öznesi olarak çevreyi kabul etmektedir. 

Çevrenin tanınması ve saygı duyulması ile insanın hiyerarşik yerinin de-

38 a.g.e. s. 443.
39 Edgar Morin, On Complexity, Hampton Press, Cresskill, New Jersey, 2008, s. 20.
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ğiştiği yeni bir uluslararası posthuman topluluğu oluşacaktır. Ekosistemleri, 
hayvanları ve bitkileri tanıyan bu topluluğun daha kapsamlı bir siyasi düzen 
olarak “ekolojik demokrasi”  oluşturma potansiyeli vardır. Bu ekolojik de-
mokrasi kavramı insan dışı canlılar için “hayvan hakları” ve “bitki hakları” 
gibi yeni haklar getirecek ve bazı insan davranışlarını sınırlayacaktır. Fakat bu 
durum insanları sınırlayan bir şey değildir daha geniş bir açıdan bakıldığında 
doğanın geliştirilmesi insanlar için daha yaşanılır bir çevre oluşturacaktır. 
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