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ÇEVRE SOSYOLOJİSİNDE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ALTERNATİF 
ARAYIŞLAR 

Tahir Karaboğa* 

Özet 

Endüstriyel toplumlardan itibaren etkisi hissedilmeye başlayan ve ileri sanayi toplumlarında zirveye 
ulaşan çevre sorunları, tüm dünyayı ve insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. 1970'lerden itibaren 
gündemi işgal etmeye başlayan ileri sanayi toplumları ve çevre ilişkisi, batılı toplumlarda toplumsal yapının 
geçirdiği değişimler sonucunda tartışılmaya başlanmış olup günümüzde bu tartışmalar farklı bir boyut ve 
ciddiyet kazanmıştır. Bu doğrultuda batı başta olmak üzere pek çok ülkede, çevre sorunlarına yönelik sosyolojik 
yaklaşımlar geliştirilmekte ve çözüm yolları bulunmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımlardan en çok ön plana 
çıkanlar Ulrich Beck ve Anthony Giddens'ın temsil ettiği "Dönüşlü Modernleşme" kavramı çerçevesinde 
oluşturulan "Risk Toplumu" kuramı; bir diğeri ise Muray Bookchin'in temsil ettiği "Toplumsal Ekoloji" 
kuramıdır. Bu çalışma sosyolojik kuram ve kavramlar çerçevesinde yaşadığımız dönemin en önemli toplumsal 
sorunlarından biri olan çevre sorunsalını alternatif yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sosyolojisi, Çevre Sorunları, Modernleşme, Risk Toplumu, Toplumsal 
Ekoloji. 

ALTERNATIVE PERSPECTIVES ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL 
SOCIOLOGY	   

Abstract 

Environmental problems, which peaked in the industrial advanced societies has become a threat to the 
future of humanity and began to be felt all over the world. Since the beginning of 1970, relationship between 
advanced industrial societies and the environment has occupied the agenda of discussions as a result of changes 
in social structure of Western society and has gained a different size and severity today. In this regard, in many 
countries, mainly in Western countries, sociological approaches to environmental problems has been developed 
and tried to find solutions. The most prominents of these approaches are "The Risk Society Theory” represented 
by Ulrich Beck and Anthony Giddens's under the concept of "reflexive modernization" and "The Social Ecology 
Theory” represented by Muray Bookchin. This study aims to evaluate the environment problem as one of the 
most important social problems of the period we are living in within the framework of the sociological theories 
and concepts.  

Keywords: Environment, Environmental Sociology, Environmental Issues, Modernization, Risk Society, Social 
Ecology. 

 

GİRİŞ 

Sosyolojinin doğa bilimlerinden ayrılıp bağımsız bir bilim olmasında büyük katkıları 
olan Durkheim, Marx, Weber gibi klasik sosyal teorisyenler, fiziksel doğadan ziyade 
toplumsal doğaya odaklanarak, endüstriyel toplumlarda doğal çevreyi fazla dikkate almayan 
insan merkezli kuramlar geliştirmişlerdir. Endüstriyel toplumlar, tarihsel süreç içerisinde 
bambaşka bir gelişim aşamasına, endüstri sonrası toplumlar aşamasına evirilirken, bu 
evrimleşme aşamasında toplumu etkileyen 'çevre' bağımsız değişkeni hep göz ardı edilen bir 
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konu olmuştur. İçinde bulunduğumuz ileri modernleşme sürecinde çevre sorunlarının göz ardı 
edilmesinden dolayı tehlikeler ve potansiyel tehditler, eşi görülmemiş biçimde artmış ve tüm 
dünyayı etkiler hale gelmiştir. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, nükleer kazalar, temiz 
su kaynaklarının azalması, büyük kitleler halinde göç, toprağın, havanın ve suyun kirlenmesi, 
bitki ve hayvan topluluklarının yok olması, biyo çeşitliliğin azalması buzulların erimesi, 
çölleşme, asit yağmurları, ozon tabakasının seyrelmesi gibi bir dizi çevresel sorunlar 
yeryüzünde yaşayan tüm toplumları ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. 

Küresel çapta tüm dünyayı etkileyen çevre felaketleri ile insanlık tarihinin hiç bir 
döneminde bu kadar yoğun karşılaşılmadığı görülmektedir. Çevre sorunlarının felaketler 
boyutunda gelişmesi ve bu felaketlerin ileri endüstrileşmiş kapitalist toplumlarda 
yoğunlaşması bu çalışmanın vurgulamaya çalıştığı önemli noktalardan birisini 
oluşturmaktadır. Çevre sorununu inceleyen sosyologlar da büyük çevre felaketlerinin, ileri 
modernleşmenin yaşandığı kapitalist ekonomik sistemin kâr anlayışından, insanı merkeze 
koymayan, doğaya saygı duymayan, istilacı ve sömürücü bir zihinsel anlayıştan 
kaynaklandığı düşüncesinde hem fikirdirler (Beck, 2011; Bookchin, 1997; Giddens, 2000; 
Erdoğan ve Ejder, 1997). Çevreye yönelik yeni sosyolojik yaklaşımlar, kapitalist sistemin 
üretim anlayışını, batı düşüncesinde bireyci ve doğayı sömürme şeklinde gelişen özgürlük 
anlayışını ve modern toplumun refah ve faydacı yaklaşımını eleştirmiştir. 
 
1.1.Sosyoloji ve Çevre 

Sosyoloji bilimi, toplumsal yaşamın öğeleri olan grupları, kurumları, kültürü, bireyi, 
davranışları, değişimi araştırır ve analiz eder. Uzun bir süreçten beridir sosyoloji bilimi 
araştırma konusu olarak insanlar, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerine odaklanmıştır. Bu 
süreçte bir ölçüde toplum-doğa etkileşiminin ihmal edildiğini söylememiz mümkündür. 

Sosyolojinin ana konularından birisi, toplumsal yaşam ve toplumsal değişmedir. 
Sosyolojinin bir alt dalı olan çevre sosyolojisi ise, toplumlarda yaşayan insanların birbiriyle 
ve çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen bir daldır. Toplumdaki bireylerin içinde bulundukları 
çevreyi değiştirmeye çabalarken, çevrede meydana gelen değişmelerin de toplumu ve 
bireyleri etkilediği görülmüştür. 

“Çevre sosyolojisi çevre-toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceler. Bu inceleme 
sürecinde, bir yandan çevresel olayların toplumsal etkileri incelenirken, diğer yandan 
toplumsal eylemlerin çevresel boyutu ya da toplumsal eylemlerin doğal çevre üzerine olan 
etkileri incelenir. Toplumsal çevre ile doğal çevreyi birbirinden ayırt etmek çok fazla 
mümkün değildir. Toplumsal çevre, doğal çevre içinde yapılanmıştır; doğal çevrenin olmadığı 
bir toplumsal çevre düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla, doğal çevrede olup biten her 
şey toplumsal çevreyi etkilediği ve belirlediği gibi, toplumsal çevrede olup biten toplumsal 
eylemler de doğal çevreyi etkiler” (Tuna, 2012:7). Tuna, çevre sosyolojisini toplumsal 
davranışların çevresel boyutunun incelenmesi olarak tanımlamaktadır. Tuna'ya göre, 
“Çevresel olayların, sadece ekonomik ve teknik boyutları ile incelenmesi, çevresel olayların 
anlaşılması açısından yeterli değildir. Dolayısıyla, çevresel olayların toplumsal boyutunun da 
incelenmesi gerekir ve bunu da yapacak olan çevre sosyolojidir. Sosyoloji, toplumu ve 
toplumsal davranışı incelerken; çevre sosyolojisi toplumsal davranışların çevresel boyutunu 
inceler” (Tuna, 2012: 8). 
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1.2.Çevre, Birey ve Toplum 
Çevre, birey ve toplum kavramları iç içe olan kavramlardır. Fiziksel bir boyutta 

karşımıza çıkan çevre kavramı, toplumsal bir olgu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bir 
fiziksel çevre olmadan toplum ve bireyin varlıklarından bahsedemeyiz. Doğal çevrede 
meydana gelen değişimler, toplumsal süreçleri; toplumsal çevrede meydana gelen süreçler de 
fiziki çevreyi etkiler. Bu anlamda doğal çevre ile toplumsal çevre arasında bir karşılıklılık ve 
bir bağımlılık ilişkisi vardır.  

Toplum, birey ve çevre ilişkisini değerlendirirken dikkat çeken ilk unsur doğadaki 
canlıların yaşayabilmek için içinde bulundukları çevreye uyum sağlamalarıdır. İnsan hayvan 
ya da diğer canlılar barınma ve besin ihtiyaçlarını çevreye uyum sağlayarak gidermeye 
çalışırlar. İlk çağlardan beridir insanlar, yaşamlarını idame ettirmek için temel biyolojik 
ihtiyaçlarını doğadan karşılamıştır. Bunu yaparken sosyal bir yaşam alanı oluşmuştur. Bu 
anlamda toplum dediğimiz insan kitleleri doğanın üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, 
toplumla ilgili düşüncenin doğayı dışarıda bırakmaması ve toplumsal yaşamın, insanın 
doğayla ilişkisi çerçevesinde ele alınması uygun görünmektedir.  

Modern toplum, karmaşık ekonomik, politik ve kültürel süreçlerle karakterize edilen 
bir toplum biçimini ifade eder. Bu toplum kendine özgü ekonomik düzeni, üretim tarzı, politik 
sistemi ve kültürel özellikleri olan bir toplumdur. Modern endüstriyel toplum, farklı bir doğa 
tasarımı geliştirerek insan çevre ilişkisini önemli bir ölçüde belirlemiştir. Doğa araştırılması, 
sırlarının çözülmesi gereken bir nesne haline getirilmiştir. Bu yaklaşım doğaya egemen 
olunması düşüncesini de geliştirmiştir. Modernitenin doğaya egemen olmayı amaçlayan 
bireyci yaklaşımı günümüz çevre sorunlarının önemli bir boyutunu oluşturur (Erjem, 2003: 
237). 

Modern toplumun sahip olduğu üretim ve ekonomik sistemin, çevre sorunlarının 
üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu üretim sistemi çıkara ve kâr elde etmeye dayalı pazar 
ekonomisiyle birleşerek bir üretim ve tüketim ekonomisi yaratır. Bu ekonomi büyümeye 
dayalı olduğu için tüketimin artırılması sistemin işleyişi açısından önemlidir. Çevre sorunları 
açısından bu durum önemli bir problem oluşturur (Erjem, 2003: 237). 

İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşim ve insanoğlunun doğa üzerindeki zarar 
verici etkisine ilişkin sorunlar uzun süre ihmal edilen bir çalışma alanını oluşturmaktadır. 
Modern üretim sistemlerinin çevre üzerindeki yıkıcı etkileri göz ardı edilmiş, fakat gelinen 
noktada endüstriyel kapitalist üretim ve tüketim biçiminin büyük çevresel yıkımlara neden 
olduğu ortaya çıkmıştır. Modernleşme, geldiği noktada şimdiki ve gelecek nesilleri tehdit 
eden bir dizi çevresel tehlike ve felaketlere yol açmıştır. 

 
2. SOSYAL TEORİDE ÇEVRE SORUNSALI 
 

Sosyoloji biliminin ister klasik ister çağdaş teorisyenlerinin, fiziksel doğadan çok 
toplumsal doğa ile ilgilenmelerinin nedeni, yaşadıkları dönemin sanayi toplumunda çevre 
sorunlarının henüz göze çarpmamasından kaynaklanmıştır. Endüstriyel toplumların uzun 
yıllar içerisinde sanayileşmenin etkisiyle ciddi çevre sorunları ile yüzleşmesi sonucunda, 
modernleşme sürecini eleştiren teorilerin çevre konusuna duyarlılık gösterdiğini görüyoruz. 
Çevre konusundaki bu yeni yaklaşımlar, batılı endüstrileşmiş toplumlar doğal çevrenin 
denetim altına alınması, yönlendirilmesi ve doğal kaynakların sömürülmesine dayalı bir kültür 
anlayışı geliştirmişlerdir.  
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Ekoloji hareketinde, genel olarak, toplumsal yapılanmaya ilişkin iki temel eğilim 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, özyönetimci, federal, bireyci ve özgürlükçü; diğeri de, 
toplulukçu ve merkeziyetçi eğilimdir. Birinci eğilim, devleti reforme etmeye çalışırken, diğeri 
ona karşı konumlanmayı ve devlet idaresine hâkim olmayı savunmaktadır. İlk eğilimin yaygın 
niteliği liberalizm olurken, diğer eğilimin sosyalist geleneğe yakın durduğunu ifade etmek 
mümkündür (Kayaoğlu’dan aktaran İmga, 2003: 79). Sosyalist ekolojik düşünce, bugün 
yaşanan ekolojik sorunların temeline kapitalizmi yerleştirirken, liberal ekolojik hareketler de, 
yaklaşımlarını yaşam biçimleri ile sınırlamakta, çevreye karşı daha duyarlı olan, çevre 
korumacı davranış modelleriyle yetinmektedirler (İmga, 2009:79). 

Ekolojik paradigmaya göre çevreyle ilgili sorunlar, kesinlikle salt doğayla ilgili bir 
sorun olmayıp, insanlığın doğayla ilişkisi sonucu ortaya çıkan sorunlardır. Dolayısıyla, 
ekolojik sorunlar, aslında egemen sistemdeki kurumsal sorunlardan oluşmaktadır. Sorunun 
giderilmesi için öncelikle insan ve toplum anlayışında değişiklikler yapılması gerekliliğine 
vurgu yapılır. 

 
2.1.“Toplumsal Ekoloji” Paradigması ve Murray Bookchin 

Murray Bookchin “toplumsal ekoloji” paradigmasının gelişmesinde önemli bir rol 
oynayan düşünürlerden biridir. Bookchin, toplum-doğa ikiliğini reddederek mevcut çevre 
sorunlarının temelinde, kapitalist sitemin üretim ve tüketim anlayışının bulunduğunu ifade 
etmiştir.  

Bookchin'e göre, insanlık tarihi sistematik olarak ilerleyen eşi görülmemiş tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Dünyanın birçok bölgesinde hava ve akarsular kirlenmekte, toprak aşınmakta 
ve çoraklaşmakta, yabanıl yaşam tahrip edilmektedir. Nükleer reaktörler, radyo aktif atıklar, 
böcek ilaçları, kurşun atıklar, yiyeceklerde, suda ve havadaki zehirli maddeler, kentlerdeki aşırı 
nüfus ve gürültü kirliliği, kent sokaklarının ve ana yolların tıkanması, hammadde kaynaklarının 
savurganca tahrip edilmesi, ormanların ve madenlerin yok edilmesi dehşet verici boyutlardadır 
(Bookchin, 1996: 39). Var olan kuşağın gezegene verdiği zarar, gezegende binlerce yıldır 
yaşayan insanların verdiği zarardan daha büyüktür. Bu tahribatın temposu düşünüldüğünde 
gelecek kuşakları neler beklediği son derece ürkütücüdür (Bookchin, 1996: 40). 

Çevre sorunlarının özünde toplumsal ilişkilerde tahakküm ve ekonomik ilişkilerden 
piyasa ekonomisinin olduğunu söyleyen Bookchin, bu iki etkenin dünyada çevre tahribatını 
beraberinde getirdiğini belirtir. Bookchin’e göre, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün 
kaynağı, insanın insan üzerindeki tahakkümüdür. İnsanın insan üzerindeki tahakkümünün yok 
edilmesi, doğa üzerindeki tahakkümü de yok edecektir. Dolayısıyla, doğa ile toplum iki farklı 
kategori olarak görülmeyip, tersine, bir bütün olarak algılanmalıdır (Bookchin,1996: 45).  

Toplumsal Ekoloji'nin temel hareket noktası, toplumla doğayı karşı karşıya getiren 
sorunların toplum ile doğa arasında ortaya çıkmadığı, toplumsal gelişmenin içinden çıktığı 
düşüncesidir. Başka bir ifadeyle, toplumla doğa arasındaki karşıtlık ve bölünme, toplumsal 
alandaki bölünmelerden, insanların kendi aralarındaki çatışmalardan ve tahakküm 
ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Toplum-doğa karşıtlığının ve toplumdaki çatışmaların temel 
kaynağı, "akıl dışı", "anti ekolojik" toplum yapısıdır ve hiyerarşi, sınıfçı ve rekabetçi 
kapitalizm böyle bir toplum yapısının temel dinamikleridir. Dolayısıyla, Toplumsal Ekoloji'nin 
çözüm önerisi, toplumu "yeniden kurma"ya dayanır. Ekolojik toplum, bütüncü bir nitelik taşır. 
Çünkü, insanın insan üzerindeki tahakkümü, ekolojik, politik, ekonomik, bürokratik, sosyal 
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adaletsizlik ve diğer toplumsal problemlerin kaynağı olduğundan, bu sorunların birbirinden 
bağımsız, kısmi çözümleri olamaz (Mutlu, 2006: 252). 

Bookchin’e göre, ekolojik hareket, aslında insan da dahil tüm canlıların lehine olup, 
teknoloji ve bilim insanlığın gelişimi için çaba göstermelidir. Ancak, teknolojinin vaatlerini, 
yani yaratıcı potansiyelini onun tahrip kapasitesinden ayırmak gerekmektedir. Böyle yapınca, 
sorun olarak gördüğümüz birçok mesele kendiliğinden hallolmuş olacaktır. Yani insanın 
gerek duyduğu şey, ileri teknolojileri toptan devre dışı bırakmak değil, teknolojiyi yeni çevre 
dengesine sahip dünyanın ahengine katılacak şekilde düzenlemek ve geliştirmektir (Bookchin, 
1996: 72). 

Toplum ile doğa ilişkisini değerlendirirken, doğal dünya ile ahenkli bir ilişki kurma 
yolunun toplumsal dünyanın ahenkli kılınmasından geçtiğini görmemiz gerekmektedir. Bunun 
için de doğrudan eyleme, özyönetime ve eko-cemaatlere ihtiyaç vardır. Doğrudan eylem, 
özgür yurttaşlardan oluşan cemaatler yoluyla kamusal alanı doğrudan yönlendirebilen aktif 
öncelik amaçlar; aynı zamanda kendisi de böyle bir sürecin sonucudur. Yeni bir tür yurttaş 
öznenin, yani özgür ve kendi kaderini belirleyen yurttaşın sahneye çıkması, devlete karşı 
yurttaş örgütlerinin ve halk meclislerinin oluşturulması anlamına gelir (Bookchin, 1996: 22). 

Sosyal ekoloji yaklaşımına göre, kapitalist sistemin yarattığı bugünkü sosyal yapı ve 
ilişkiler ağı bütünüyle bir problem içermektedir. Bu yaklaşım, çevre sorunlarının, tahakküm 
ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı ve ekolojik nitelikli bir toplum yaratılarak çözülebileceği 
iddiasını taşımaktadır. 

Bookchin, ekolojik sorunların çözümüne ilişkin şu çözüm yollarını önermektedir: 
Yerel odaklı, kent esaslı, konfederalist örgütlenmeler kurulmalıdır. Erkeğin kadın üzerinde ve 
devletin toplum üzerinde var olan tahakkümü, tamamen yeni olan hiyerarşik olmayan bir 
toplumun yaratılması zorunludur. Ataerkil aileye değil, tüm toplumsal sınıflara ve mülkiyet 
biçimlerine karşı olan özgürlükçü bir bilinç ve eylem tarzı geliştirmelidir (Bookchin, 1996: 
45-49). Sosyal ekolojinin yönetim projesi olarak ademi-merkeziyetçilik, doğrudan eylem, 
doğrudan demokrasi, halk meclislerinin yeniden canlandırılması, yurttaşlığın okulu olarak 
komünal ve konfederal siyasetin yapılanması öngörülmektedir. 

Her alanda ekolojik bir tahribat almış başını gitmektedir ve artık çevre sorunlarına 
kaynaklık eden endüstriyel kurumlar, toplumun ve doğanın seslerine kulak vermek 
zorundadır. Çünkü bu çark, devrilirken herkesi içinde götürüp öğütecektir. Zaman dolmadan 
ve her şey yitip gitmeden, nesilleri eğitmeyi ve uyanık kalmayı da ihmal etmeden gerçek ve 
köklü ekolojik hareketin sesini yükseltmesi, halk ve burjuvanın yeterli ve dengeli düzeyde bu 
konuda bizzat bulunması gereklidir. Ekolojik toplum arzu edildiği için değil zorunlu olduğu 
için yaratılmalıdır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi için bu başarılmalıdır (Bookchin,1996: 
72). 
 
2.2.Ulrich Beck ve “Risk Toplumu” Teorisi  
 

"Risk toplumu" teorisinin öncüsü olan Ulrich Beck, günümüz toplumlarının yaşadığı 
sorunları, modernleşme ve sanayileşme sonrasında gelinen nokta içinden, sosyoloji bilimi 
çerçevesinde açıklamaya çalışır. Beck, ortaya attığı "risk toplumu" teorisi ile günümüz 
toplumlarının sorunlarını kavramaya ve sorunlara çözüm önerileri getirmeye çabalar. "Risk 
toplumu" kavramını dönüşlü (reflexive) modernleşme süreci çerçevesinde ele alır. 
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Modernleşme bir önceki yüzyıldakinden farklı toplumsal sorunları beraberinde 
getirmiştir. Modernliğin klasik aşaması endüstri toplumuyla bağlantılıyken, sonradan ortaya 
çıkan ileri modernlik biçimi "risk toplum"uyla ilişkilendirilir. Risk toplumu endüstri 
toplumunun ileri bir aşaması olarak görülmekte ve risklerin birçoğu endüstriye 
bağlanmaktadır.  

Beck, modernliği bitmiş bir süreç olarak ele almaz. Yeni bir modernlik biçimiyle karşı 
karşıya olduğumuzu ve modern bir dünyada var olmaya devam ettiğimizi söyler. Klasik 
modernlik ileri modernlik ayırımı yapan Beck, modernlikte bir kırılma ve klasik endüstri 
toplumundan risk toplumuna bir dönüşüm görür. Klasik modernlikteki merkezi konu, risktir 
ve riskin nasıl önlenebileceği, en aza indirebileceği ve yönlendirilebileceğidir. Klasik 
modernlikteki ideal, eşitlikti, oysa ileri modernlikteki ideal emniyettir (Beck, 2010). 

Riskler, günümüz toplumlarında ortaya çıkan tehlikeler olmayıp, insanoğlu doğada var 
olduğundan beri söz konusu olmuştur. Fakat eski çağlardaki kullanımı ile günümüzdeki 
kullanımı arasında farklılıklar olmuştur. Geleneksel toplumlarda bireylerin yaşadığı, toplumda 
karşılaştığı tehlike ve riskler doğaüstü olaylar olarak tanımlanır veya tanrısal nedenlere 
bağlanırken, modern toplumla birlikte riskin kaynağı doğaüstü güçler olmaktan çıkıp 
insanoğlu kaynaklı hale gelmiştir.  

Beck'e göre, modernleşme sürecinde üretici güçlerin katlanarak büyümesiyle birlikte 
tehlikeler ve potansiyel tehditler, daha önce eşi görülmemiş biçimde artmıştır. Modernleşme 
geldiği aşamada, gezegendeki her türlü yaşam formunu tehdit etmekle kalmayıp aynı 
zamanda gelecek nesilleri de tehdit eder hale gelmiştir (Beck, 2010: 26).  
 Beck, risklerin yarattığı etkiler bakımından artık doğdukları yerde -sanayi tesisinde- 
kalmayıp, gezegendeki her türlü yaşam formunu tehlikeye attığını ve bu etkilerin nesiler boyu 
sürdüğünü belirtir. "Havadaki, sudaki ve gıda maddelerindeki toksinler ve sağlığa zararlı 
maddeler, bitki, hayvan ve insanlar üzerinde uzun vadeli etkilere ve geri dönülmez zararlara 
sebebiyet vermektedir" (Beck, 2010: 26-27). 

Günümüz modern toplumlarında insanların çevre bozulmalarından kaynaklanan birçok 
riskin altında olduğunu söyleyen Beck, risklerden hiç kimsenin muaf olmadığını ve tehdit 
altında olduğunu bu anlamda riskin küresel boyutunun olduğunu söyler. Beck'e göre, üretici 
güçler modernleşme sürecinin dönüşlülüğünde masumiyetlerini yitirmiştir. Teknik ve 
ekonomik ilerlemenin güç kazanımı, risk üretimini artırmıştır. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk 
yarısındaki fabrikalarla ilgili mesleki tehlikelerin aksine, bu riskler yerelliklerle sınırlı 
olmayıp küresel bir eğilime sahiptir. Tehlikeler sınırları aşmakta, bir sınıfa özgü olmamakta 
ve bu anlamda tüm sınıfları etkileyen bir özelliğe sahip olmaktadır (Beck, 2010: 14). 
“Modernleşmenin riskleri eninde sonunda onları üreten ya da onlardan kâr sağlayanları da 
etkiliyor. Ekolojik felaket ve radyoaktif serpinti ülke sınırları tanımıyor. Zenginler ve güçlüler 
de emniyette değil. Bu tehlike sadece sağlığı değil, aynı zamanda meşruiyeti, mülkiyeti ve 
kârı da tehdit etmektedir” (Beck, 2010: 28). 

Risk toplumlarının tam olarak sınıflı toplumlar olmadığını söyleyen Beck’e göre, 
tehlikelerin evrenselleşmesi, nereden ürettiklerinden bağımsız olarak sanayi üretimine eşlik 
etmesi, besin zincirleri, pratik olarak yeryüzündeki herkesi herkese bağlamakta ve sınırların 
altından sızmaktadır. Havadaki asit içeriği modern gümrük duvarlarını ortadan 
kaldırmaktadır. Kanada'da asit oranı artmakta, İskandinavya’nın kuzey uçlarındaki ormanlar 
ölmektedir (Beck, 2010: 49). 

Çevre sorunları, büyük ölçüde doğa, teknik ya da iktisadi bir mesele olarak kabul 
edilmesine rağmen, endüstrinin çevreyi kirletmesi ve doğayı tahrip etmesi ilk kez ileri sanayi 
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toplumlarında ortaya çıkan bir olgu olmuştur. Doğal felaketler nükleer kazalar, termik 
santrallerin inşası, ormanların yok edilmesi, denizlerin ve havanın kirlenmesi doğanın 
döngüsünü ve tüm canlıların yaşam alanlarını olumsuz yönde etkileyerek önemli sorunları 
beraberinde getirmektedir. 

Yeni risklerin özelliklerine baktığımızda, Beck'e göre, sağlığı bozan ya da doğayı 
tahrip eden şey, çoğu kez insanın hissedebileceği ya da görebileceği bir şey değildir; apaçık 
göz önünde olsa bile nesnel teşhis için, toplumsal yapıya göre nitelikli uzman yargısı gerekir. 
Yeni risklerin çoğu (nükleer ya da kimyasal kirlenmeler, gıdalardaki zararlı maddeler, 
uygarlığın hastalıkları), tümüyle insanın doğrudan algılama yeteneğinin dışında kalıyor. 
Mağdurların genellikle göremediği ve algılamadığı tehlikeler, giderek daha fazla odak noktası 
haline geliyor; kaldı ki bu tehlikeler bazı durumlarda maruz kalanları etkilemiyor, ama 
çocukları etkiliyor. Bu tehlikeleri görünür kılmak ve tehlike niteliğiyle yorumlamak için her 
koşulda bilginin "algı organları" gerekiyor (Beck, 2010: 34). 

Risklerin toplumsal sonuçlarına baktığımızda ise, riskin bölüşümü ve etki derecesi 
açısından toplumsal sınıflara göre değişiklik gösterir. Riskler sınıfları ortadan kaldırmaz. Tam 
tersine onu güçlendirir. Yoksulluk riskleri kendisine çekerken, varlıklı olma ise riskten 
uzaklaştırır ve özgürlük satın alır (Beck, 2010).  

Riskle karşılaşma ve riski yaşama durumu bireylerin sınıfsal durumuna göre farklılık 
gösterir. Alt sınıftaki yoksullar, riskleri daha çok yaşarken, üst sınıftaki zenginler ise sahip 
olduğu para sayesinde risklerden sakınabilir ya da geçici bir şekilde riskten uzaklaşarak 
kendilerini sakınmış olur.  
 “Risk durumuyla başa çıkma, onlardan kaçınma ya da onları telafi etme imkânları ve 
yetenekleri de çeşitli mesleki ve eğitimsel tabakalar arasında eşitsiz olarak bölüşülmektedir. 
Uzun vadeli finansal esnekliğe sahip olanlar, ikamet yeri veya konut tasarımı seçimi 
sayesinde risklerden sakınmaya çalışabilir. Aynı şey beslenme, eğitim ve bunlara uygun diğer 
yemek ve enformasyon davranışları için de geçerlidir. Yeteri kadar dolu bir cüzdan, insanı 
"köy tavuğu" yumurtası yeme ve "hormonsuz maruldan" salata yapma konumuna ulaştırır. 
Eğitimli olmak ve yeni enformasyonlar edinme konusunda hassas olmak, risklerle başa 
çıkmak ve risklerden sakınmak için yeni imkânlar yaratır” (Beck, 2010: 48). 

Toplumsal sınıflar için geçerli olan durum uluslar için de doğrudur. Yani risk mümkün 
olduğunca yoksul uluslarda yoğunlaşır, oysa zengin uluslar, birçok riski mümkün olduğunca 
kendilerinden uzaklaştırabilirler. Dahası zengin uluslar risklerin ortaya çıkmasını önlemeye 
veya bir kez ortaya çıktıklarında olumsuz etkilerinin üstesinden gelmeye yardımcı olan 
teknolojiler üreterek ve satarak ürettikleri risklerden çıkar sağlar (Ritzer, 2011: 426).  

Beck’e göre, zengin ülkeler risklerden daha az etkilenmelerine rağmen riskler er ya da 
geç onları yaratanları veya onlardan kâr edenleri de yakalayacaktır. Riskler yayılırken sosyal 
bir bumerang etkisi yaratır. Zenginler ve iktisat sahipleri bile riskler karşısında emniyette 
olamaz. Bizzat modernleşmenin aktörleri, yarattıkları ve üzerinden kâr elde ettikleri 
tehlikelerin girdabına feci şekilde kapılırlar (Beck, 2010: 50). 

Modernleşmenin aktörleri risklerin üreticileri konumunda iken; diğer taraftan riski 
ticarileştiren risklerden istifade eden, riskleri bir fırsata dönüştüren, riskleri istismar eden bir 
endüstriyi harekete geçirir. Bazı endüstriler insanları hasta ederek, onların iyileşmesi için 
onlara ilaç satarak karlarını artırma yoluna giderler.  

“Risk toplumunun gelişmesiyle birlikte risklere maruz kalanlar ile risklerden istifade 
edenler arasındaki çelişkiler de gelişir. Risk tasfiyesi ile ticaret, risk tanımlarının üretimi ile 
tüketimi arasındaki bu gerilimler, toplumsal eylemin tüm alanlarını baştanbaşa kat ederler... 
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Risk tanımlarını takip edenler yeri gelince harekete geçip pazar fırsatlarını artırıyorlar. Mesela 
kimyagerler aynı anda iki tarafta birden oynuyorlar: insanları hasta ediyor, sonrada ikincil 
hastalıklarını iyileştirmek için onlara ilaç veriyorlar. Risklerin istismarı ile pazarın gelişmesi, 
riskleri gizleme ve açığa çıkartma arasında genel bir gidiş geliş teşvik ediyor” (Beck, 2010: 
66-67). 

Riskin çevresel sonuçlarına baktığımızda ise, çevresel felaketlerin bumerang etkisi 
yaparak toptan ve herkese zarar verdiğini ve doğa döngüsünü bozduğunu söyleyebiliriz. 
Ormanların yok edilmesi, içinde yaşayan canlı türlerinin yok olmasıyla kalmayıp, aynı 
zamanda toprağın ve arazi mülkünün ekonomik değerini de azaltır. Bir bölgede nükleer 
kazanın meydana gelmesi ya da termik santralin inşa edilmesi o yerde yaşayan tüm canlıların 
uzun yıllar boyu etkilenmesini beraberinde getirir. Kentsel alanların hava ve gürültü kirliliği, 
insanların yaşam kalitesini düşürerek olumsuz yönde etkiler. Denizlerin kirlenmesi sadece 
balıkları değil, onları yiyen insanları ve özellikle balıkçılık yaparak geçimini sağlayan çok 
sayıda insanın da hayatını olumsuz etkileyecektir.	  

Beck, çözümün ne olması gerektiği konusunda şunları söylemektedir: “Modernleşme 
sürecinde uygarlığın kendi kendini tehlikeye atma potansiyeli, bir dünya toplumu ütopyasını 
bir parça gerçek, hiç değilse daha acil kılıyor. Aynı, 19. yüzyıl insanlarının ekonomik 
çöküşünün cezasını çekerken sanayi toplumu ve ücretli emek şartlarına tabi olmayı öğrenmek 
zorunda kaldıkları gibi, bugün ve gelecekte de insanlar yine aynı şekilde uygarlığın yol açtığı 
felaketin kırbacı altında masaya oturmayı ve kendi hatalarından dolayı ortaya çıkan 
tehlikelere bütün sınırları aşan çözümler bulmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi öğrenmek 
zorundadırlar. Çevre sorunları ancak sınırları aşan görüşmeler ve uluslararası anlaşmalarla 
çözülebilir” (Beck,2010: 68). 
 

2.3.Modernleşmenin Sonuçları Bağlamında Çevre Sorunları ve Anthony Giddens 

Çevre sosyolojisinde öne çıkan önemli sosyologlardan biri olan Anthony Giddens da 
çevre sorunsalını modernleşmenin sonuçları bağlamında ele alıp tartışmaktadır. Giddens’a 
göre, çevre sorunlarıyla ilgili kaygılar teknoloji ile ilgili kaygıların yanında toplumsal 
kaynaklı sorunlardır. Giddens, çevre sorunlarını batılı toplum kurumlarının küresel yayılması 
ve gelişmesinin bir sonucu olarak görmekte, mevcut büyük eşitsizlikler düşünüldüğünde çevre 
sorunların daha çok zengin ülkeler tarafından yaratıldığı düşünmektedir (Giddens, 2000: 563). 
Endüstrileşmenin sonuçlarının gelinen noktada ölümcül tehditler barındırdığı, riskin 
küreselleştiği ve her kesimi etkileyeceği konusunda Ulrich Beck ile hem fikirdir. Giddens’a 
göre, klasik endüstriyel toplumlarda doğa ve toplum birbirinden ayrıldığı halde, ileri 
endüstriyel toplumlarında ise doğa ve toplum son derece iç içe geçmiştir. Yani toplumdaki 
değişmeler, sıklıkla doğal çevrede değişiklileri ve bu değişimler de toplumda değişiklikleri 
beraberinde getirmektedir (Giddens, 2012:425-426).  

Giddens’e göre, modernlik koşullarında karşılaştığımız tehlikeler artık birincil olarak 
doğadan kaynaklanmamaktadır. “Endüstrileşme ile birlikte doğa ile olan ilişkilerimiz köklü 
bir biçimde dönüşüme uğradı. Ekolojik tehditler, endüstri gelişiminin maddi çevre üzerindeki 
etkisi aracılığıyla dolayımlanan, toplumsal olarak düzenlenmiş bilginin sonucudur. Modern 
yaşam tehdit ve tehlikelerle dolu bir çantadır” (Giddens, 1992: 100).   

Giddens’e göre, sanayi üretiminin yayılması, çevreye şimdiden telafisi imkansız bir 
hasar vermiş olmalıdır. “Ekolojik sorunlar, yalnızca çevre hasarıyla değil, sanayileşmiş 
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toplumlardaki belirli yaşam biçimleri için de söz konusudur… Günümüzde insanın doğal 
çevreye saldırısı o kadar yoğun ki, insanın etkinliklerinden etkilenmeyen çok az doğal işlem 
vardır. İşlenebilir toprakların, neredeyse hepsi, tarım üretimi altındadır. Eskiden geçilemeyen 
ıssız yerler şimdi sıkça, binlerce turist tarafından alışılmış bir şekilde ziyaret edilen doğal 
rezervlerdir. Dünyanın iklimi bile, küresel sanayinin gelişiminden olasılıkla etkilenmiştir… 
Yüzlerce hayvan türü, geçen elli yıldan beri yavaş yavaş yok olmaktadır ve şu anda da bu 
süreç devam etmektedir” (Giddens, 2000: 560).   

Bugün insanlar nerde yaşarlarsa yaşasınlar herkes çevre kirlenmesinin tehdidi altında 
yaşamaktadır. Günümüzde yaşayan insanlar bir önceki kuşağın yaşamadığı ekolojik riskleri 
de içeren, güvenlik tehdidi altında yaşamaktadır. Çevre tehditleri yakın gelecekte, insanlığın 
karşılaşmak zorunda kaldığı en büyük tehlikeler arasında ortaya çıkmışlardır. Böyle 
tehditlerin çoğu gerçekten küreseldir. Bunlar ki bütün olarak dünyanın dokusunu tehlikeye 
atarlar (Giddens, 2000: 566). 
 “Yeniden kullanılacak hale dönüştürülemeyen ve kısa vadede elden çıkartılamayan 
atık oluşturma ve yerine yenisi konulamayan kaynakların tüketimi, çöp tenekelerimize giden 
sanayileşmiş toplumlarda her gün üretilen, evlerimizdeki atıkların miktarı, hayret edilecek bir 
şeydir. Oldukça yaygın kullanılan bazı naylon türleri, kolayca kullanılamayan atık haline 
gelirler; onları yeniden kullanılır hale getirmenin hiçbir yolu yoktur. Atık madde örnekleri; 
elektrik santralleri ve arabalardaki petrol ve kömür gibi yakıtların yanmasıyla atmosfere 
bırakılan karbondioksit ve sprey tüpleri yalıtım malzemeleri ve soğutma sistemlerinin 
kullanımıyla, havaya bırakılan gazlar bunların örnekleridir” (Giddens, 2000: 563).  Geçmişte 
olduğu kadar günümüzde de ekolojik dengeyi bozan, çevre sağlığını olduğu kadar doğal 
kaynakların sürdürülebilir yönetimini olumsuz etkileyen etkinliklerin en önemlilerinden biri, 
kaynakların sorumsuzca tüketimi ve çevresel sorunlara neden olabilecek nitelikte ve miktarda 
atık üretimidir. 
 Giddens,  küresel ısınmanın meydana gelmesi ve ilerlemesi durumunda gerçektende 
sonuçlarının yıkıcı olacağını belirtir. “Deniz seviyeleri yükselecek, kutuplardaki buz örtüleri 
erirken, okyanuslar ısınacak ve büyüyecekler. Sahil kenarlarındaki ya da alçak yerleşim 
bölgelerindeki şehirleri sel basacak ve oturulamaz hale geleceklerdir. Verimli toprakların 
büyük bir bölümü çöle dönüşecektir. Yeryüzü atmosferi üzerinde olan ozon tabakası zayıf 
düşürecek şekilde tepkimede bulunan, parçacıklar üretirler. Bu kimyasallar her iki kutupta, 
ozon tabakasında gözlenebilir deliklere ve başka yerlerde incelmelere yol açarlar. Sonuç 
olarak yeryüzü atmosferine giren radyasyon, (körlüğe neden olan) göz kataraktlarında ve cilt 
kanseri seviyesinde bir artışı da içeren, çeşitli olası zararlı etkilere yol açar”  (Giddens, 2000: 
563). 
 Sanayileşmiş ülkelerde, salgınlarla kıtlıklarla ve diğer doğal felaketlerle ilgili 
güvensizliklerden büyük çapta korunabiliriz, ancak belirsizliklerimiz de aynı çaptadır. 
Radyasyon ve diğer zehirli kirlilik türleri bu belirsizliklerin en korkutucuları arasındadır. 
Chernobyl gibi yerlerde, felaketler meydana gelmiştir. Felaketin kendisi bölgesel olabilirken, 
sonuçları, yaşamımız etrafındaki dünyanın, giderek artan bir şekilde, birbirine bağlı 
olduğumuzu, bize hatırlatırcasına, çok uzak mesafelere ulaşır. Tehlikenin büyüklüğü öyledir 
ki, bizden önceki herhangi bir nesilden daha fazla, bizim kendimizin neden olduğu, belirsiz 
bir kaderle karşı karşıyayız (Giddens, 2000:563). 
 İnsanlığın neden olduğu çevre felaketlerinin, daha önceki toplumlara zarar veren doğal 
felaketlerden farklı olduğunu belirten Giddens’a göre zehirli maddeler, insanları yeni ve özel 
şekillerde etkilemektedir. Kasırgalar ve kıtlıklar gibi doğal felaketler gözlenebilir ve 
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hissedilebilirken, zehirli maddelerin çoğu biçimi normal insan duyularıyla 
hissedilmemektedir. İnsanlar etkilenseler bile, çoğu zaman bunu bilmelerinin imkânı yoktur. 
Doğal ve insan yapımı felaketler arasındaki ikinci bir fark, doğal felaketin seçilebilir bir 
başlangıca ve sona sahipken, insanın neden olduğu felaketlerinin sonuçlarının hiçbir süre ve 
doğal dönemi olmamasıdır (Giddens, 2000:564). 

3.SONUÇ  

 Doğal çevre ve toplumsal çevre birbirinden ayrı olmayıp, birbiriyle iç içe olan 
alanlardır. Çevresel olayların toplumsal yapı üzerinde etkilerinden ya da toplumsal yapının 
çevre üzerindeki etkisinden bahsetmemiz mümkündür. Toplum, doğanın üzerine inşa edilmiş 
bir yapılanmadır. Toplum ve birey doğaya bağımlı olduğundan, insanlar, temel biyolojik 
ihtiyaçlarını doğadan karşıladığından, toplumun doğanın dışında var olması düşünülemez. Bu 
anlamda doğa toplum açısından hayati bir öneme sahiptir. 

Çevre sorununa yönelik "risk toplumu" ile "toplumsal ekoloji" gibi sosyolojik 
paradigmalar, kapitalist sistemin üretim anlayışını, batı düşüncesinde insanı üstün gören 
dünya görüşünü, modern toplumun refah ve faydacı anlayışını eleştirmiştir. Antony Giddens, 
batılı toplumsal kurumların küresel yayılması ve gelişmesini çevre sorunlarının ana 
nedenlerinden birisi olarak görmektedir. Giddens, çevre sorunlarının daha çok zengin ülkeler 
tarafından yaratıldığını, sanayi üretiminin çevreye telafisi imkansız hasarlar verdiğini 
söylemektedir. Ekolojik sorunların, yalnızca çevre hasarıyla değil, sanayileşmiş toplumlardaki 
belirli yaşam biçimleri için de söz konusu olduğunu belirten Giddens, bugün insanlar nerde 
yaşarlarsa yaşasınlar herkesin çevre kirlenmesinin tehdidi altında yaşadığını, dünyanın 
ekonomik ve ekolojik bir felaketin eşiğinde olduğunu belirtir.  

Murray Bookchin, toplum-doğa ikiliğini reddederek mevcut çevre sorunlarının 
temelinde kapitalist sistemin üretim ve tüketim anlayışının bulunduğunu söylemektedir. 
Bookchin'in, toplumsal ekoloji önerisi, toplumu "yeniden kurma"ya dayanır. Toplumsal 
ekoloji, salt bir çevre hareketi değil, bir toplum ve bilim felsefesi, anti-hiyerarşik ve anti-
otoriter bir toplum projesi, bir eylem ve yaşam tarzı olarak sunulmaktadır.  

Ulrich Beck, çevre sorunsalını "risk toplumu" kuramı çerçevesinde ele alıp 
değerlendirir. Risk toplumu endüstri toplumunun ileri bir aşaması olarak görülmekte ve 
risklerin birçoğu endüstriyel sistemin işleyiş biçimine bağlanmaktadır. Beck'e göre, 
endüstriyel sistemin büyümesiyle birlikte potansiyel tehlikeler, daha önce eşi görülmemiş 
biçimde artmıştır. Endüstriyel sistemden kaynaklı, ormanlar yok edilmekte, bitki ve canlı 
türleri yok olmakta, kentsel alanlarda hava ve gürültü kirliliği artmakta, denizler yoğun bir 
kirliliğe maruz bırakılmaktadır. Hava, su ve gıda maddelerindeki toksinler ve sağlığa zararlı 
maddeler, bitki, hayvan ve insanlar üzerinde uzun vadede ise sonraki kuşaklar üzerinde etkiler 
bırakmaktadır. Bu süreçte, gezegendeki her türlü yaşam formu tehlike altına girmiştir. Beck'e 
göre, riskler küreseldir, hiçbir birey ve ülke riskten muaf değildir. Riskler tüm toplumsal 
sınıfları etkilemekle birlikte; alt sınıftaki yoksullar, risklerle daha sık karşılaşmakta, üst 
sınıftaki zenginler ise sahip olduğu para sayesinde risklerden geçici bir şekilde 
sakınabilmektedirler. Modernleşmenin aktörleri risklerin üreticileri konumunda iken; diğer 
taraftan riski ticarileştiren risklerden istifade eden, riskleri bir fırsata dönüştüren, riskleri 
istismar eden bir endüstriyi harekete geçirir. Beck'e göre, çevre felaketlerine karşı insanlar, 
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ülkeler bir araya gelip masaya oturmalı ve yapılan yanlışlardan dolayı ortaya çıkan tehlikelere 
bütün sınırları aşan çözümler bulmalılar ve bu çözümleri hayata geçirmeyi öğrenmek 
zorundadırlar. Beck, çevre sorunları ancak sınırları aşan görüşmeler ve uluslararası 
anlaşmaların çözülebileceği görüşündedir. Bu anlamda toplum kendi kendisiyle yüzleşmeli ve 
toplumsal kurumlar yeniden sorgulanmalıdır. 
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