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ÖN SÖZ

Bilgi üretimi ve küresel ötesi yayılım faaliyetlerinin yüksek hızda devam ettiği 
bir siber çağdayız. Her tür üretim ve tüketimin temel periyodik zaman formla-
rında (geçmiş, şimdi ve gelecek) yapılan(dırıl)an bir olgu olarak sürdürülebilirlik 
kavramı; eğitimden ekonomiye, biyolojiden coğrafyaya, tarihten tarım bilimleri-
ne kadar birçok disiplinle iç içe geçmiştir. Geçmişe dair deneyim ve yaşama dair 
ayak izlerinden ders alınarak, hem günümüz hem de gelecekle ilgili tüm yaşamsal 
pratiklerle ilgili bir kavram olarak sürdürülebilirlik; yerel olduğu kadar, küresel öl-
çekli bir kavramdır. Öyle bir kavram ki, yaşamın tüm aşamalarında gündemin 
temel konusu ve tartışılan temanın ana odağı olarak geleceğe yol vermektedir. Yeni 
doğan bir çocuğun aile içi rollerinden eğitime başlayacağı okul müfredatına, ül-
kelerin daha müspet gündelik yaşam politikalarından, Birleşmiş Milletlerin küre-
sel ölçekli tematik yaklaşım ve uygulamalarına kadar hemen her alanda gündem 
maddesi olabilmektedir. İşte “sürdürülebilirlik” kavramı böylesine derin ve çok 
boyutlu yaşamsal pratiklerin bir odağı olarak; hem genel ve özel, hem de yerel ve 
küresel ölçekli pratiklerin bir bileşkesi olarak, dikotomik bir üretimi ifade eder. 

Bir yönüyle ülkelerin diğer yönüyle özel şirketlerin kaçamadıkları, saklana-
madıkları veya göz ardı edemedikleri bir kavramdır. Hem üreticiyi, hem de tüke-
ticiyi, hem bugün yaşayan insanları hem de gelecekte yaşayacak insanları etkile-
yen bir kavramdır. Dolayısıyla bu kadar geniş bir yaşamsal etki alana sahip olan 
bir kavramı nasıl anlatabiliriz? Farkına var(ıl)ması, anla(şıl)ması ve algıla(n)ması 
kolay olmayan, oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir kavram olarak sürdürülebilir-
lik, okuyucuya nasıl aktarılabilir? Hiç şüphesiz çoklu bakış açısı ve işbirliğiyle bu 
hedefe ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda, 10 farklı üniversitede görev yapan ve 
sürdürülebilirlik kavramına farklı pencerelerden bakabilen, okuyucunun dimağı-
nı açabilecek 16 farklı akademisyenin katkılarıyla bu kitap hazırlandı. 13 bölümden 
oluşan bu akademik çalışmanın her bir bölümü bir kitap olma özelliği taşısa da te-
mel amacımız raflar dolusu kitap yazmak değil, sürdürülebilirlik kavramın özünü 
derinlemesine sunmak ve okuyucuda bir farkındalık yaratmaktır. Ayrıca bu kitap 
her ne kadar yükseköğretim kurumunun öğretmen yetiştiren fakültelerine yönelik 
olsa da sadece bir ders kitabı özelliği taşımamakta, aynı zamanda, tüm disiplinler 
için bir başvuru kaynağı olarak da önem taşımaktadır.

Kitabın ilk bölümünde bilim insanlarının akademik çalışmalarda, kongre ve 
sempozyumlarda yaptıkları rutin konuşmalarda, ekonomistlerin yılsonu değer-
lendirme raporlarında, siyasetçilerin halka verdikleri vaatlerde, öğretmenlerin 
sınıf içi rollerinin bir gereği olarak öğrencilere aktardıkları bilgilerde, herhangi 
bir ülkenin meclisinde yapılan konuşmada veya Birleşmiş Milletlerin raporların-
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da kendisinden sıklıkla bahsettiren sürdürülebilirlik kavramıdır. Gündelik haya-
tımızda dilin ve yazının içine nüfus etmiş bu kavramın etimolojisi ve kullanım 
alanları tematik alan ve ana başlıkları kapsamında açıklanmıştır. Sürdürebilirlik 
kavramının 13. Yüzyıldan günümüze değin nasıl bir evirilme geçirdiği ve günü-
müzdeki popüler kullanımıyla sürdürülebilir kalkınma kavramına evirildiğine iliş-
kin tarihsel süreç ve perspektifler, güncel bilgilerle aktarılmıştır.

“Ekolojik ayak izimiz” başlığıyla, kitabın ikinci bölümünde, insan merkezli bir 
bakış açısıyla, nesneleştirilen doğaya yönelik gelişmelere yer verilmektedir. Nasıl 
ki karlı bir zeminde hareket eden tüm canlıların geride bırakacakları ayak izle-
ri oluşursa ya da her internete girdiğimizde dijital bir parmak izi bırakıyorsak, 
aynı şekilde yaşadığımız gezegende yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürürken kendi 
ekolojik ayak izimizi bırakmış oluyoruz. Ekolojik ayak izimiz ne kadar büyük ve 
derin olursa sürdürülebilir temiz bir dünyadan o kadar uzaklaşıp, aynı zamanda 
kendi geleceğimizi yok ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu durum her yıl Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan raporlarla bizlere hatırlatılmaktadır. 
Bu raporlara kulak vermekte fayda vardır. Herkes -hem bireysel hem de kurumsal 
olarak- kendi ekolojik ayak izini hesaplayıp şapkayı önüne alıp geleceğini planla-
malıdır. İşte bu bölümde hem bu raporların sonuçları hem de geç kalmadan temiz 
bir dünyada yaşamak için yapılması gerekenlere yer verilmiştir.

Toplumlar değişir mi? toplumlar değişmeli mi? sosyal değişim zorunlu mu? 
Bilgi toplumuna giden yolda sürdürülebilirlik nedir? Bunun cevabını öğrenmek 
istiyorsanız. Üçüncü bölüme bakın. Eski Yunanlı filozof Heraklietos’unda dediği 
gibi “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”. Bir toplumun fiziksel çevresi, de-
mografik yapısı, ekonomik ilişkileri o toplumu nasıl değiştirir? Toplumun etik de-
ğerleri, normları, kültürel değişimleri nasıl olmalı? Ve bunun sürdürülebilirlikle 
ilişki nedir? “Toplumsal değişim bağlamında sürdürülebilirlik” adlı ikinci bölümde 
bu konu irdelenmiştir.  

Rönesans’ın en büyük düşünürlerinden, Erasmus’un ifadesiyle; “gençlerin iyi 
eğitilmesi o ulusun en büyük umududur”. Peki, öyle bir eğitim sistemi düşünün ki 
sürekli değiş(tiril)en bir sistem, böyle bir eğitim sisteminde sürdürülebilirlikten 
ve başarıdan bahsetmek mümkün mü? Ya da bir ülke/toplum düşünün ki, her yıl 
OECD ülkeleri arasında yapılan sınavlarda, hep sonlarda yer alsın. Bu durum sür-
dürülebilir mi? sürdürülemez mi? Bunun için ne önerirsiniz? “Eğitim ve sürdürü-
lebilirlik” adlı dördüncü bölümde bu konuya yer verilmiştir. 

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda dünya üzerinde 5 farklı insan ırkının 
195 farklı ülkede 7 bin farklı dili konuştuğu, 4 bin civarında dini inanç ve 5 bin ci-
varında farklı kültürlere ev sahipliği yaptığı belirtilmektedir. Peki, bunların sürdü-
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rülebilirliği nedir? Siyasal, sosyolojik, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
açısından tüm bu alanların sürdürülebilirliği nedir? Bu konuda gerçekler bize ne 
söylemektedir? İnsanlık nedir? Kimlik, aidiyet, toplumsal birliktelik ve kültürel 
farklılıklar insanoğlu için neden önemlidir sorularının cevabını “insanlığın gelece-
ği ve sürdürülebilirlik” adlı beşinci bölümde bulabilirsiniz.

Altıncı bölüm ise, bir trajedi olarak sürdürülebilirliğin önündeki en büyük 
engellerden biri olarak tanımlanan zorla ve zorunlu göçlerden kaynaklı pratik-
lerdir. Göç, yoksulluk, eşitsizlik, sosyal adaletsizlik ve insani gelişmişlik düzeyi 
indeksi (İGE) işte bu konular; “göç, yoksulluk ve eşitsizlik” başlıklı altıncı bölü-
münde anlatılmaktadır. 

Doğanın korunması ve bu korumanın devam ettirilebilmesi için mekanik bir 
etki-tepki mekanizmasına dayanan çözüm arayışları yerine organik ve doğanın 
özüyle uyumlu, daha kalıcı politikaların gerekli olduğu konusu ise yedinci bölüm-
de, “sürdürülebilir çevre” bölümünde, detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Sürekli, daimi, devamlı olma kabiliyeti veya becerisi anlamına gelen sürdü-
rülebilirlik kavramı aslında iklim değişikliği, küresel ısınma, biyolojik çeşitliğin 
azalması, ozon tabakası deliği gibi ekolojik sorunlarının yoğunlaşmasıyla günde-
me gelmiş bir kavramdır. Dolayısıyla ekoloji ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi 
sekizinci bölümde; “ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik” başlığıyla 
yer almaktadır.  

Her geçen gün yeni teknolojilerle tanışan ve doğa ile yeterince bütünleşmemiş 
onu tanımayan doğaya uzak bireylerden oluşmuş bir toplum doğayı koruyabilir 
mi? Doğayı koru(ya)mayan bir toplumda sürdürülebilirlikten bahsetmek müm-
kün mü? İşte “doğayla uyumlu sürdürülebilir bir toplum” adlı dokuzuncu bölümde 
sürdürülebilir toplum ve doğayla nasıl uyum içinde yaşanabileceği konusuyla ilgili 
olarak okuyucuya önemli bilgiler aktarılmaktadır. Bununla bağlantılı olarak; “nü-
fus, ekonomik sistem ve doğal çevre” konularının sürdürülebilirlik açısından ne tür 
anlamlar ihtiva ettiğine ilişkin açıklamalar ise, onuncucu bölümde yer almaktadır.  

On birinci bölüm dikkatle okumanız gereken bölümlerden biridir. Bu bölüm-
de, “teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre” arasındaki ilişki üzerinde 
durulmuştur. Okumaktan zevk alacağınız ve sürdürülebilirlik kavramının kalbine 
ineceğiniz bir bölümdür. Teknolojik gelişmelerin tarihçesinden tüketim alışkan-
lıklarına ve bunun sürdürülebilirlik olgusuyla ne tür bağıntılar oluşturduğu husu-
sunda detaylı bilgiler verilmektedir.  

On ikinci bölümde “sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan 
kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik” başlığıyla insan, çevre, sorumluluk ev 
süreçleri kapsamaktadır. Bu bölümde sosyal sorumluluk fikrinin ortaya çıkışından 
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günümüze kadar geçirdiği tarihsel süreçler, görünmez el teorisi, sosyal sorumlu-
luk ve topluma hizmetinin kurumlar tarafından bir felsefe haline nasıl gelindi-
ği? Sosyal sorumluluk uygulamalarının sürdürülebilir toplum için ve ortaklaşma 
kültürünü geliştirme nasıl katkı sağlayacağı bunun hem çevreye hem de gelecek 
kuşaklara nasıl umut olduğu üzerinde durulmuştur. 

Kitabın son, on üçüncü bölümde ise, insan-doğa ilişkileri, ekolojik krizler 
ve bunların insanoğluna (aslında gezegensel yaşama) etkisi, eko-feminizmden 
eko-faşizme, eko-kalkınmadan, sürdürülebilir kalkınmaya kadar bir çok farklı 
yaklaşım üzerinden ve bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla öyle bir 
yapı veya sistem düşünün ki hem etkilesin, hem etkilensin, hem yaşam kaynağı 
olsun, hem de binlerce yıllık süzgeçten geçmiş kendine özgü yasaları ve kanunları 
olsun, insanoğlu var olmadan önce de var olsun, insanoğlu yok olsa da var olacak 
bir yapı veya sistem düşünün işte bunun adı doğadır/ yaşam alanıdır.  
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Kazanımlar
Bu bölümün sonunda öğrenci/okuyucu, 
•	 Sürdürülebilirlik kavramının etimolojisi ve gelişimini öğrenecek
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Sürdürülebilirlik Kavramı ve Etimolojisi 

Latincede, sustinere ve sus tenere (dayanmak, ayakta kalmak, desteklemek, 
korumak, sürdürmek) ve susceptibilis (ing: capable, sustainable, susceptible; tr: 
yetenekli, sürdürülebilir, duyarlı) kavramlarından türetilen sürdürülebilirlik (sus-
tainability) kavramı, etimolojik olarak 13. Yüzyıl ile refere edilmektedir (The On-
line Etymology Dictionary, 2019). Kavram 1290’dan beri İngilizcede kullanılmak-
tadır (Redclift, 2005:192).  

Sürdürülebilir kavramının ortaya çıkışı eski olsa da, yaygın kullanımı özellik-
le 1972’den sonra olmuştur. Sürdürülebilirlik (sustainability) kavramı, esas itiba-
riyle; sürdürmek, sağlamak, devam ettirmek, desteklemek, var olmak anlamların-
da kullanılmaktadır. Bu etimolojik tanımlamalar, özellikle doğa eksenli ve çevresel 
sorunlara/ tahribatlara dikkat çekmek amaçlı farkındalıklar şeklinde ileri sürül-
müştür. Doğaya ve çevreye zarar vermeden, doğanın sunduğu sınırlı kaynaklar-
dan yararlanmayı olabildiğince uzun bir süreye yaymak, benzer şekilde toplumsal 
ilişkilerde de adil ve çoğunlukçu bir yetki ve paylaşıma açık, şeffaf yönetsel ilişkiler 
manzumesini etkin kılmaktır. Böylelikle hem doğanın ürettiği veya insanın doğa-
dan temin ettiği sayısız yaşamsal gereksinimler, hem de sosyokültürel ve ekono-
mik ilişkilerde topluma dair envaı çeşit etkileşimlerle birlikte yaşama becerisinin 
sağlanması ve buna içkin toplumsal sistemlerin inşa edilmesine dair tüm müspet 
yaşamsal temalar Sürdürülebilirlik kavramının kapsamına girmektedir. 

Sürdürülebilirlik, yaşamsal pratiklere dair standartların ve beklentilerin ha-
yata geçirilmesi çabasıdır. Toplumun çevreye/doğaya yönelik eylem ve tüketim 
alışkanlıklarındaki düzensizlik ve adaletsizliğine ilişkin bir odaklanmadır. Maddi 
üretim ve tüketim süreçleri toplumsal olduğu kadar çevreseldir. Sürdürülebilirlik 
çevreye/doğaya duyarlı, toplumsal adalet odaklı ve disiplinler üstü bir muhteva-
ya sahiptir. Yerkürede, tüm canlıların paydaş kılındığı bir yaşamı öncelikli kılan 
ve geleceğe dair beklentilerin de hesaba katıldığı bir paydaş olma ve ortaklaşma 
çabasının tarifidir sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik kavra-
mının ortaya çıkışı esasen yaşamsal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusun-
da çağımız toplumunun görev ve sorumluluklarına dikkat çekmek ve farkındalık 
yaratmaya yönelik olarak ortaya çıkmış olsa da günümüzde sosyal ve ekonomik 
boyut da en az çevre kadar önemli temel konular olarak gündem oluşturmakta-
dır. Böylelikle çevresel, ekonomik ve sosyal eksenli olmak üzere, üç önemli temel 
yaşamsal bağıntının, gelecek nesiller de dâhil olmak koşuluyla, yaşama dair bir 
standardın ve güvence altına alabildiğimiz müspet bir ortalama yaşam kalitesinin 
küresel ölçekte yaygınlaştırılması, sürdürülebilir kalkınmanın temel odağını oluş-
turmaktadır. 

2 Sürdürülebilir Kalkınma



Sürdürülebilir kalkınma kavramı, farklı bakış açılarına ve zengin bir litera-
türe sahiptir. Bu bağlamda, mevcut yapı, nesne veya durumun kalıcı veya sürekli 
olmasının korunması (Meadowcroft, 1997:168), nitelikli ve yaşamsal pratiklerin 
bilimsel verilerle ve yasal açıdan desteklenebilir olan müspet koşulların devam 
edilmesi (Ratiu, 2013:127), toplumsal yaşam pratiklerinin ilerlemeci ve kontrollü 
tutumlarla sürekli kılınmaması (Gazibey, Keser, Gökmen, 2014:514) ve dünyanın 
mevcut kaynaklarının korunarak, gelecek nesillerle paylaşılması (Karabıçak, Öz-
demir, 2015: 44) şeklinde özetlenebilen temel yaklaşımlar bulunmaktadır.

Genel bir tanımlamayla, sürdürülebilirlik kavramı, gelişkin dünya toplumu-
nun çevreye/doğaya ilişkin eylemlerinin bir öz eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. 
Buna karşın, az gelişmiş toplumlarda ise, daha çok sosyal ve ekonomik adaletsiz-
likler bağlamında dikkat çeken ve buna ilişkin çeşitli uluslararası toplantı, bilimsel 
çalışma ve önerilerin geliştirildiği gündemler oluşturulmuştur. Bu nedenle, “bü-
yüme, gelişme ve kalkınma” kavramlarının kullanımı aslında ekonomik ve sosyal 
gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir. Kalkınma kavramı daha çok az gelişmiş 
ülkeler için kullanılırken, büyüme ya da gelişme kavramları ise genellikle gelişmiş 
ülkeler için kullanılmaktadır.  

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Temel Bileşenleri

Sürdürülebilirlik ve kalkınma kavramları literatürde çoğunlukla birlikte kul-
lanılan ve oldukça geniş bağıntısal örüntülere sahip bir kapsamı ifade eder. Sür-
dürülebilirlik, genel olarak yaşamsal form, gereklilik ve ilgili nesneleri koruma, 
sürdürme ve devam ettirme anlamını içermekte, kalkınma ise daha çok iktisadi 
bir kavram olarak gelişmekte olan ülkelerin/ toplumların daha çok ekonomik ek-
senli gelişimlerini tanımlar. Gelişmiş ülkeler için ise daha çok ekonomik büyüme 
kavramı kullanılmaktadır.

Sürdürülebilirliğe ilişkin kaygılar Malthus ve Jevons gibi kimi 18. ve 19. yüzyıl 
iktisatçılarına kadar götürülebilse de “sürdürülebilir kalkınma” kavramının doğuşu 
20. yüzyılda çevreye ilişkin kaygıların ortaya çıkışına rastlamaktadır (Yeni, 2014). 
Küresel ölçekte ve uluslararası toplantı ve yayınlanan raporlarla [1972 Stokholm 
Konferansı, 1987 Brundtland Raporu, 1992 Rio Zirvesi, 1997 Kyoto Protokolü, 
1997 Küresel Raporlama Girişimi, 2000 Birleşmiş Millet Küresel İlkeler Sözleşmesi, 
2003 Paris Sözleşmesi, 2012 BM Rio+20: İstediğimiz Gelecek ve 2015 Sürdürülebi-
lir Kalkınma Zirvesi (Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Ajandası)] sürmüştür. Bu tür 
gelişmeler, 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de önemli gelişmeler 
kaydetmiş ve gündem oluşturmuştur. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, yalnızca 
çevre ile ilintili bir kavram olarak kalmamış; iklim ve yaşamsal formlardan, ile-
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