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Öz: İnsan hayatının idamesi için, varoluşundan günümüze doğal ortamı ile etkileşim içerisindedir. Teknolojinin gelişimi
insanın doğal ortam üzerindeki hâkimiyetini arttırırken, pek çok çevresel sorunun da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Özellikle sanayi devriminden sonra hızla artan sanayileşme ve kentleşme, fosil yakıt kullanımının artmasına neden olmuş,
ormansızlaşma ve amaç dışı arazi kullanımı gibi faktörlerin de etkisiyle iklim, doğal süreçler dışında değişmeye
başlamıştır. Dünya Bankası verilerine göre, karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında ortalama
sıcaklıklardaki artışın 4°C’yi bulacağı düşünülmekte ve kuraklık ve seller gibi olağanüstü hava olaylarının daha sık ve
yoğun olarak yaşanması beklenmektedir. Başta ekosistemler olmak üzere insan sağlığından, su kaynaklarına ve insanın
hayatını sürdürebilmesi için yürüttüğü ekonomik faaliyetlere kadar pek çok alan bu durumdan etkilenecek ve insanlar
küresel iklim değişiminin daha az etkilendiği alanlara göçe mecbur kalacaklardır. 2050 yılı itibariyle 200 milyon kişinin
bu durumda olacağı düşünülmektedir ki, çevre ve iklim koşullarındaki bozulma sonucu ortaya çıkan bu durum etik ve
insan hakları açısından da sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu çalışma, iklim göçmenleri kavramını çevre
felsefesi ve etiği açısından ele alarak, önemi daha da hissedilen bu konuya literatüre bağlı olarak dikkati çekmeyi
amaçlamaktadır. Çevre göçmenleri kavramı 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Çevre programı tarafından yayınlanan
‘Environmental Refugees’ isimli çalışmada ortaya çıkmıştır. Etik öncelikle sadece insan ilişkilerini düzenlerken, zamanla
insan dışındaki varlıkları ve içinde yaşadığı çevreyi içine alacak şekilde genişlemiştir. (DesJardins 2006) Çevre etiği
felsefesinin öncülerinden kabul edilen Amerika’lı bilim insanı Aldo Leopold (1887-1948) çevre etiği felsefesini ‘insan ve
doğa arasındaki uyum ‘ olarak ifade eder. (Özdağ, 2005) Çevre etiği, dünya üzerindeki yaşam döngüsünün devamı için
gerekliliktir. Çevre etiği, iklim değişikliği kaynaklı problemleri de içine alan, insanlar ile çevre arasındaki ilişkilerin
sistemli olarak incelenmesidir. Çevre etiği bakış açısı ile iklim değişikliğinden etkilenen tüm canlıların yaşam hakları
dikkate alınmalıdır. Yeryüzünde yaşamın sürdürülebilirliği ekosistemdeki tüm türlerin ortak yaşama hakkını dikkate alan
bir şekilde mümkündür.
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Abstract: In order to sustain its life mankind is in interaction with its natural environment. The development of history
has raised many Environmental problems while increasing its power over the natural environment. Especially after the
industrial Revolution, urbanization has increased the use of fossil fuels. Deforestation and the use of land have been
increased in the last decade. The climate has started to change due to anthropocenic reasons. According to World Bank
Data, annual average temparature increase will reach 4 Degree Celcius with the increase of carbondioxide emissions.
Extreme weather events like droughts and floods will be experienced more. Human health, water resources and
ecosystems will be more effencted by the situation. People will migrate to regions where global climate change is less
affected. It is estimeted that by the year 2050, a total of 200 million people will be migrated to other parts of the World.
This will create new problems in terms of environment and ethics. This study aims to bring another perspective to the
concept of climate migrants in terms of ethics. The concept of Environmental migrants emerged in 1985 with the work of
UN named ‘Environmental Refugees ‘. Ethics mainly concerned with only humans and then expanded to include the
environment. Aldo Leopold defines the philosophy of Environmental ethics as ‘the harmony between man and nature’.
Environmental Ethics is a necessity for the continuation of the life on earth. Environmental ethics is a systematic study
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of the relationships between people and the environment. The fundamental rights of all living creatures affected by climate
change should be considered.
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