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Giriş

 

İklim değişikliği ve iklimsel felaketlerin 

göçü nasıl etkilediğine dair bilimsel 

çalışmalar, 1990’lardan itibaren hızlı bir 

ilerleme kaydetti. Özellikle son on yılda 

gerek nitel gerekse nicel anlamda 

bilimsel araştırmalarda hızlı bir dönüşüm 

gözlendi (Ghosh & Orchiston, 2022). 

Benzer şekilde, iklimsel felaketler 

nedeniyle yerinden edilen insanların -

özellikle ülke dışına bir hareketlilik söz 

konusu olduğunda- korunmasına yönelik 

mevcut yasal çerçeve ve 

mekanizmaların sayısında, yeterli olmasa 

da, özellikle son on- on beş yılda önemli 

bir artış görüldü (Aleinikoff & Martin, 

2022). 

Böylesi hızlı bir gelişim seyri, birkaçının şu 

şekilde özetlenebileceği birçok soruyu 

beraberinde getirdi: “İklim değişikliğinin 

hangi etkileri daha çok hangi nüfus 

gruplarını, ne yönde göçe sevk ediyor?” 

(De Longueville vd., 2019); “İklim 

değişikliği diğer değişkenlerle nasıl bir 

etkileşim içinde? (Faist, 2020)”; “Göç, 

iklim değişikliğine karşı bir uyum stratejisi 

olabilir mi?” (Tan vd., 2015); “İklimsel  

 

nedenlerle ülke dışına göç söz konusu 

olduğunda bu insanların yasal statüsü ne 

olacak?”  

Bu kısa değerlendirme yazımıza, “iklim 

değişikliği ve göç ilişkisi ne değildir?” 

sorusunu sorarak zaman içerisinde evrilen 

temel birkaç eğilimi irdelemekle 

başlıyoruz. Ardından, 2000’lerin başlarına 

kadar zannedilenin aksine, iklim-çevre-

göç ilişkisinin hangi bağlamlarda, diğer 

değişkenlerle ayrılmaz bir bütün halinde 

göçü etkilediğine ışık tutuyoruz. 

Bunu yaparken, bu karmaşık ilişkiler 

ağının beraberinde getirdiği iki soruya 

cevap arıyoruz: “İklimsel felaketler 

nedeniyle göç edenler nasıl 

adlandırılmalı?” ve “Yasal çerçeve ve 

mekanizmalardaki boşluklar nelerdir?” Bu 

doğrultuda sunduğumuz önerileri takiben 

Türkiye’yi bekleyebilecek iklim göçü 

olasılıklarına değiniyoruz.  

 

  



   

İklim-Çevre-Göç İlişkisi Ne Değildir?  

Bu bölüme, “İklim-çevre-göç ilişkisi ne 

değildir?” sorusuyla başlamamızın ana 

nedeni, 1990’ların başından bu yana 

evrilen akademik yazının geçirdiği 

dönüşüme odaklanarak çürütülen 

tahminlerin neler olduğunu ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda, özellikle üç 

“iklim-çevre-göç ilişkisi ne değildir?” 

sorusuna cevap arıyoruz.  

İlk olarak vurgulanması gereken, iklim 

değişikliği ve göç arasındaki nedensellik 

ilişkisinin tarihsel kökenlerinin çok erken 

dönemlere dayandığı gerçeğidir. 

İnsanların kurak alanlardan daha sulak 

alanlara göç etmesi buna örnek 

verilebilir. Görece yeni olan ise, iklimsel 

felaketlerin insan, daha doğru deyişle, 

yaşam ağı içerisinde çoğunlukla 

kapitalist dönüşümler vasıtasıyla 

tetiklenmesi (Moore, 2017) ve bunun 

sonucunda şiddet ve sıklığının artış 

göstermiş olmasıdır.  

Diğer bir deyişle, görece yeni olan; insan 

eliyle gezegenin taşıma kapasitesinin 

sınırları aşıldıkça, bu şiddet ve sıklığın 

özellikle belirli coğrafyalarda ve nüfus 

grupları üzerinde kendini daha yoğun ve 

orantısız bir şekilde gösteriyor ve 

gösterecek olmasıdır (Ülke İçinde 

Yerinden Edilmiş İnsanları İzleme Merkezi 

(IDMC), 2021). O nedenle diyebiliriz ki 

iklim değişikliği-çevre-göç ilişkisi yeni bir 

olgu değildir; uzun bir tarihçesi vardır. 

Görece yeni olan ise insan/kapitalist 

dönüşümler aracılığıyla hızlanan iklim 

krizinin insan hareketliliğindeki daha 

yoğun ve büyük oranda kestirilemez 

etkisidir.  

                                                 
1 Aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı tartıştığımız üzere, “İklim mültecisi” kavramı, tartışmalı bir kavram 

olagelmiştir. 

İkinci ana “iklim-çevre-göç ilişkisi ne 

değildir?” sorumuz ise göçün ölçek ve 

yönüne ilişkin. Gerek erken dönem 

akademik araştırmaların ve politika 

yapıcıların gerekse medya kaynaklarının, 

genel anlamda, iklimsel nedenlerden 

dolayı Küresel Güney’den Küresel 

Kuzey’e yoğun bir “iklim mülteci”1 dalgası 

tahminleri üzerine odaklandığı 

söylenebilir. Aslında tahminler; iklim 

değişikliğinin etkileri sonucu 

gerçekleşecek insan hareketliliğinin 

daha çok ülke dışına, yoksul 

toplumlardan refah içindeki toplumlara 

doğru ve yoğun bir dalga şeklinde 

olacağı yönündeydi. 2050 yılı için 

tahminler, bu “mülteci” dalgasının sayısını 

özellikle 200 milyon üzerinde 

öngörmekteydi (Myers, 1997). Yine 

günümüzde gerek bazı bilimsel 

çalışmalar gerekse politika yapıcılar 

arasında bu sayının aynı yıl için 1.2 milyarı 

bulabileceği yönünde tahminler ifade 

edilmektedir (Ekonomi ve Barış Enstitüsü 

(IEP), 2020, s. 7). Ancak 2000’lerde 

başlayıp 2010’lardan itibaren hız 

kazanan bilimsel araştırmalar gösterdi ki 

iklimsel felaket ve değişikliklerden dolayı 

ortaya çıkan hareketliliğin yönü ve 

ölçeği basitçe tahminlerin çok ötesine 

geçmekte; iklimin insan hareketliliğine 

olan etkisi doğrusal bir zeminde ve tek 

yönde ilerlememekte.  

Mesela, kuraklık veya toprak tuzlanması 

gibi iklim değişikliğinin kendini yavaş 

gösterdiği etkilerle sel, kasırga, sıcak 

hava dalgaları gibi ani gelişen iklimsel 

olayların farklı yön ve ölçeklerde göç 

hareketi yaratma eğiliminde olduğu 

ortaya çıktı (göçün yönünün kırsaldan 

kente mi veya ülke dışına mı yoksa ülke 

içinde mi olacağına yön vermesi gibi) 
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(Nawrotzki vd., 2017; Chen & Mueller, 

2019). Bundan başka, iklim değişikliğinin 

olumsuz sonuçlarının, kalıcı, sınır ötesi 

veya uzun mesafe insan hareketliliğine 

kıyasla daha çok geçici, ülke içinde veya 

kısa mesafeli hareketliliğe sebep olduğu 

vurgulandı (Gray & Mueller, 2012; De 

Longueville vd., 2019).  

Üçüncü temel “iklim-çevre-göç ilişkisi ne 

değildir?” sorumuz ise iklim değişikliğinin 

hangi grupları daha çok göç etmeye 

sevk ettiğine ilişkin. Yine 1990’lardaki 

yoksul grupların yoğun bir dalga şeklinde 

göç halinde olacağı yönündeki 

tahminlerin aksine, bireylerin ve 

hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve 

kapasitesinin göç edip etmeme 

konusunda belirleyici rol oynadığı 

belirginleşti (Mastrorillo vd., 2016; Kaczan 

& Orgill-Meyer, 2020). Araştırmalar, ani 

veya yavaş seyreden iklim değişikliği 

etkilerinin, hareketlilikten ziyade, özellikle 

yoksul ve kırılgan gruplar için önemli bir 

hareketsizlik, “yerinde tutsak kalma 

(trapped)” sebebi teşkil ettiğini gösterdi 

(Nawrotzki vd., 2017; Quiñones vd., 2021). 

Yine öngörülerin aksine, belirli 

toplumların, -özellikle gelişmekte olan 

ada devletlerinde olmak üzere- kendi 

kimlik ve kültürel aidiyetlerini korumak 

adına göç etmemek için direnç 

gösterme eğiliminde olabileceği ortaya 

çıktı (Oakes, 2019; McMichael vd., 2021). 

Dolayısıyla denebilir ki iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri ve iklimsel felaketlerin 

insan hareketliliğine sebep olup 

olmaması kaynak ülkedeki grupların 

kapasitelerinden, sosyo-ekonomik, 

kültürel normlarından bağımsız bir 

şekilde değerlendirilemez.  

Burada sadece birkaçına değindiğimiz 

ve bir sonraki başlıkta biraz daha 

derinleştireceğimiz üzere, iklim-çevre-

göç nedenselliği aynı zamanda diğer 

değişkenlerle iyice iç içe geçmiş, 

karmaşık ve birbirinden bağımsız bir 

şekilde analiz etmenin mümkün 

olamayacağı bir ilişki ağını işaret 

etmektedir.  

 

 

 

  



 

İklim Değişikliği ve Göç İlişkisinin Çoklu Nedenselliği ve Karmaşıklığı   

Öncelikle belirtmek gerekir ki hem göç 

olgusu hem de (özellikle insan/kapitalist 

dönüşümler vasıtasıyla hızlanan) iklim 

değişikliği anlaşılması kolay olgular 

değildir. Bu iki karmaşık olgunun birlikteliği 

bambaşka bir seviyede girift ilişkiler ağına 

işaret etmektedir. Her şeyden öte, bu iç 

içe girmişlik, iki ana nedene 

dayanmaktadır. Birincisi, bilimsel 

araştırmalar her ne kadar somut verilerle 

gösterse de iklim değişikliğinin etkisi ve 

şiddeti hala tam olarak net bir şekilde 

kestirilememekte ve bir kısım belirsizlik 

hüküm sürmekte (Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCCC), 2022a). İkincisi, 

iklimsel değişiklik ve felaketler karşısında 

farklı nüfus gruplarının buna nasıl cevap 

vereceği de diğer bir belirsizlik kaynağı 

oluşturmaktadır.  

Bunların ışığında iklimsel felaketlerin 

hareketliliğe neden olurken diğer 

değişkenlerle nasıl bir ilişki içinde hareket 

ettiği önemle üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Şöyle ki, iklimsel 

felaketlerin ekonomik, demografik, 

toplumsal, siyasi ve kültürel diğer 

değişkenlerle nasıl bir etkileşim içinde 

olduğu, onlardan bağımsız düşünülüp 

düşünülemeyeceği üzerinde durulmaya 

değer sorulardır. İşte bu noktada, 

“iklimsel/çevresel değişiklikler göçe 

neden oluyor mu?” sorusunun 

1990’lardan bu yana bereberinde 

getirdiği iki ana eğilim ve bunlar 

arasındaki gerilimden bahsetmek 

gerekir. Bunlar, “minimalistler” ve 

“maksimalistler” arasındaki gerilimdir. 

“Minimalistler”; çevresel/iklimsel 

faktörleri, kendi içinde önemli bir göç 

sebebi saymazken “maksimalistler”, bu 

faktörleri göçe sebep olan diğer 

etmenlerden bağımsız tutarak göçün 

nedenini bütünüyle çevresel faktörlere 

bağlama eğilimindedir (Suhrke, 1994). Bu 

iki çatışan bakış açısı, farklı bağlamlarda 

kendini gösterse de, meselenin ne 

maksimalistlerin ne de minimalistlerin 

savundukları gibi iki uç noktada 

seyretmediğinin zaman içinde anlaşıldığı 

söylenebilir.  

Açık bir ifadeyle, çevresel ve iklimsel 

değişiklikler/felaketler, ancak ekonomik, 

demografik, siyasi ve toplumsal diğer 

faktörlerle birlikte, bir bütün içinde göçe 

neden olma eğilimi göstermekte (Koubi, 

2019; Faist, 2020). Yine, iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerinin görüldüğü belirli 

bağlamlarda göçe neden ana etken 

olarak daha çok sosyo-ekonomik 

faktörler ön plana çıkabilmekte (Abu vd., 

2014). Bu eğilimler; bizi kabaca “iklim 

değişikliği göçe neden olmuyor” gibi bir 

sonuçtan ziyade, iklimsel/çevresel 

faktörlerin, çoğunlukla diğer 

değişkenlerle etkileşim halinde göçe 

neden olduğu sonucuna götürecektir.  

Basit bir örnek üzerinden gitmek 

gerekirse, şiddetli kuraklık karşısında 

birkaç yıl büyük verim kaybı yaşayan ve 

tek geçim kaynağı çiftçilik olan bir 

üreticiyi düşünelim. Bu üretici, ekonomik 

kaygılar dolayısıyla ve kendi hane 

halkının sayısı, sosyo-ekonomik durumu, 

bulunduğu ülkenin tarım politikaları, 

kendi sosyal ilişki ağı gibi ardı sıra bir dizi 

etkeni de göz önüne alarak göç edip 

etmemeye; daha da önemlisi nasıl bir 

hareketliliğe teşebbüs edeceğine (kalıcı-

geçici göç; ülke içi-ülke dışı; kırsalden 

şehre gibi) karar verecektir. Dolayısıyla 

diyebiliriz ki her iklim göçü aynı zamanda 

ekonomik göçtür; yine her iklim/çevre 

göçü; siyasi, demografik, ekonomik ve 

toplumsal yapı ve süreçlerle içi içe 

geçmiş bir bütün halinde kendini 

göstermektedir. 
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Benzer şekilde, iklimsel/çevresel 

değişikliklerin ve felaketlerin çatışmaya 

ve sonuç olarak da göçe, doğrudan 

neden olmadığı, aksine, orta seviyede 

ancak önemli bir tetikleyici rolü oynadığı 

görülmektedir. Diğer bir deyişle, iklimsel 

koşullar, çoğunlukla diğer koşulların da 

etkisiyle birlikte, uygun zemini 

bulduğunda çatışmaya neden 

olabilmekte (Nordqvist & Krampe, 2018; 

Koubi, 2019; von Soest, 2020). 

Suriye’deki iç savaş ve beraberinde 

gelen yoğun göç dalgası buna örnek 

olarak verilebilir. Zira iç savaş öncesi 

şiddetli kuraklığın; kötü yönetim, dengesiz 

ve aşırı ekonomik liberalleşme ve çevre 

politikaları gibi diğer etkenlerle etkileşim 

halinde büyük bir göç dalgasının patlak 

vermesine katkıda bulunduğu 

söylenebilir (Kelley vd., 2015). 

Bir önceki bölümde yaptığımız 

tartışmayla birlikte düşünüldüğünde 

diyebiliriz ki iklimsel/çevresel faktörlerin 

insan hareketliliğine olan etkisini ölçen 

çalışmaların, diğer değişkenlerle olan 

etkileşimini dikkate almadığında 

gerçekçi sonuçlar sunmayacağı açıktır.

 

Şekil 1 Black vd.,’nin (2011)’ nin “göçün çoklu nedenselliği” (multicausality) doğrultusunda 

hazırladıkları görselin yazarlar tarafından “iklimsel faktörler” özelinde yeniden uyarlanmış halidir. 

Black vd. (2011), “iklimsel faktörleri”, “çevresel faktörler” kapsamında değerlendirse de bu görsel 

“iklimsel faktörlere” ayrıca yer vermeyi önemli bulmuştur. Zira “iklimsel faktörler”, giderek artan 

bir biçimde kendi içinde önemli (singular) göç sebebi olmaya devam etmektedir (Uluslararası 

Göç Örgütü (IOM), 2022). 

 

 

 

 

                                                        
             

         
         

         
         

                  
           

         
         

      
         

                          
         

        
         

        
         

         
              



 

O nedenle, konuya; Black vd.,nin (2011) 

de işaret ettiği gibi, çoklu nedensellik 

(multicausality) ağı içinde bakılması ve 

bu doğrultuda gelecek araştırmaların 

devam etmesi büyük önem arz 

etmektedir. Ancak Black vd.,’ne (2011) 

ilave ve onlardan farklılaşarak 

söyleyebiliriz ki, bu yapılırken diğer 

çevresel faktörler arasında iklimsel 

faktörlerin ağırlığının arttığı ve artacağı 

hususu, üzerinde ayrıca durulması gerekir 

(Şekil 1). Zira ‘iklim göçünün’ diğer 

çevresel göç çeşitleri içinde ayrıca ve 

önemli bir yer tuttuğu su götürmez 

gerçektir (Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 

2022).  
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İklim Nedeniyle Göç Edenler Nasıl Adlandırılmalı? 

İklimsel/çevresel faktörler nedeniyle 

hareketlilik halinde olan grupların nasıl 

adlandırılacağı en çok tartışılan ve 

üzerinde uzlaşı olmayan konulardan biri. 

Bunun başat nedenlerinden birini, bir 

sonraki bölümde tartışmaya açtığımız 

uluslararası hukuk ve mekanizmalardaki 

boşluk oluşturmaktadır. En çok tercih 

edilen adlandırmaların başında “iklim 

mültecileri”, “iklim göçmenleri”, “iklimin 

tetiklediği göçmenler”, “çevresel 

göçmenler”, “çevresel değişikliğin 

tetiklediği göçmenler”, “iklim kaynaklı 

mobilite” gelmektedir. 2  Daha önce 

belirttiğimiz üzere, 1990’lar, çoğunlukla 

“iklim mültecileri” kavramıyla 

özdeşleşmişti. Bu şekilde adlandırmanın 

akademik araştırmalarda giderek azalan 

bir eğilim gösterdiği ve özellikle son 10-15 

yıl içinde iyice kullanımdan düştüğü 

görülmektedir (İçduygu & Gören, 2023). 

“İklim mültecileri” kavramının ise medya 

kaynaklarınca çok yoğun bir şekilde hala 

tercih edildiği; bunun ise güvenlikçi 

söylem ve tahayyüle zemin hazırladığı 

söylenebilir (Bettini, 2013).  

Bu noktada güvenlikçi tahayyülden kasıt; 

Küresel Güney’den Küresel Kuzey’e 

“tehlikeli”, “yoğun”, “pasif” ve sayılara  

 

                                                 
2 Bunların bire bir Türkçe çevirisi olmamakla birlikte 

sırasıyle orijinal halleri şu şekildedir: iklim mültecileri 

(climate refugees); iklim göçmenleri (climate 

migrants); iklimin tetiklediği göçmenler (climate-

induced migrants), çevresel göçmenler 

(environmental migrants); çevrenin tetiklediği 

göçmenler (environment-induced migrants); iklim 

kaynaklı mobilite (climate mobility). 
3  İklim sebepli göçün çoğunlukla ülke sınırları 

dahilinde olagelmesi; zorunlu olabileceği kadar 

gönüllü olabilmesi pratik anlamda “iklim 

indirgenmiş bir “iklim mülteci” dalgasının 

Küresel Kuzey’in refahı ve bütünlüğü için 

tehlike arz edeceği varsayımıdır.  

Burada sorduğumuz “iklim-çevre 

nedeniyle göç edenler nasıl 

adlandırılmalı?” sorusunun tek cevabı 

olmamakla birlikte, önemli olan bir 

süreklilik/sürem içinde konunun ele 

alınması gerektiğidir. Bu da aslında bir 

gerilimin varlığına işaret etmektedir. Zira 

bir yandan, önemli sayıda insan, fiili 

anlamda çevresel/iklimsel nedenlerden 

dolayı mülteci konumundadır veya 

olacaktır ve bu şekilde tanımlanması söz 

konusudur. Öte yandan, bir sonraki 

bölümde inceleyeceğimiz üzere, 1951 

Mülteci Sözleşmesi kapsamında kabul 

görmüş “mülteci” kavramı kapsamına 

iklimsel nedenler girmemektedir.3  

Bu nedenlerden ötürü ve bir önceki 

bölümde değindiğimiz, çevresel ve 

iklimsel faktörlerin diğer değişkenlerle 

bilikte oynadığı ayrılmaz nedensellik 

ilişkisini unutmadan, “iklimin tetiklediği 

göçmenler” vaye daha pratik deyişle 

“iklim kaynaklı mobilite” gibi 

adlandırmaların yerinde olacağı 

değerlendirilebilir.4  

mültecileri” deyişinin uygun bir kavram 

olamayabileceğini göstermektedir. 
4 Bundaki iki temel neden şu şekildedir: 1. İklimsel 

faktörlerin diğer değişkenlerle iyice iç içe geçmiş 

olması, çoğunlukla tetikleyici bir rol oynaması. 2. 

“Göçmenler” kavramının “zorunlu” ve “gönüllü” 

göçü kapsayabilen geniş bir kavram olması. Yine 

burada hakkını teslim etmek gerekir ki Uluslararası 

Göç Örgütü’nün uzunca bir süredir benimsediği 

“çevresel göçmenler” kavramı en kapsamlı 

adlandırmalardan olagelmiştir. 



 

İklimsel/Çevresel Faktörler Nedeniyle Yerinden Olanların Yasal Statüleri: Bir 

Tartışma Alanı 
 

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve 

iklimsel felaketler sonucu yerinden olan 

insanların ihtiyaçlarını karşılamak, 

devletler arasındaki iş birliği ve 

koordinasyonu artırmak ve bilgi 

boşluğunu gidermek amacıyla, özellikle 

son on yılda uluslararası toplum önemli 

aşamalar kaydetti. Bu doğrultuda, iklim 

ve çevre nedenli insan hareketliliği çok 

sayıda küresel oyuncunun çalışma 

alanına girmeye başladı. Bunlara örnek 

olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 

kapsamındaki Varşova Kayıp Zarar 

Mekanizması ve bu doğrultuda kurulan 

Yerinden Edilmeye İlişkin Çalışma Kolu; 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler 

Göç Ağı, Uluslarararası Göç Örgütü 

(IOM) tarafınca yürütülen çalışmalar; bir 

dizi hükümet inisiyatifiyle başlayan ve 

Nansen İnisiyatifini takiben gelen Felaket 

Nedenli Yerinden Edilenleri Koruma 

Platformu (PDD) ve Sendai Afet Riski 

Azaltma Çerçevesi verilebilir. 

Uluslararası mekanizma va yasal 

çerçevelerdeki bu artışa rağmen, şu ana 

dek atılan adımların beklenen etkiyi 

yarattığı söylenemez (Bilak & Kälin, 2022; 

Aleinikoff & Martin, 2022). Özetle, 

uluslararası toplum, sorumluluk ve 

iklim/çevre adaleti temelinde kapsayıcı 

bir strateji veya yapı henüz 

benimseyebilmiş değildir (Aleinikoff & 

Martin, 2022). Bu noktada, yeni bir 

anlaşma veya mekanizma 

yaratmaktansa var olan oluşumların 

kuvvetlendirilmesi, farklı otoriteler 

arasındaki işbirliğinin artırılması ve çoklu 

paydaşların bir araya gelerek konunun 

çok taraflı ve hak ve adalet temelinde  

 

 

ele alınması uzun vadede en etkin 

sonuca ulaştıracaktır.   

Yazımızın kalan bölümünde dikkat 

çekmek istediğimiz nokta; daha önce 

değindiğimiz “istenen etkiyi 

yaratamama” konusuna zemin teşkil 

eden hususlardan biri olan hukuki 

boşluğa değinmektir. Diğer bir deyişle, 

iklim değişikliği/iklimsel felaketlerin 

etkisiyle özellikle ülke dışına göç etmek 

durumunda kalmış/kalacak kişilerin yasal 

statüsündeki boşluğa ve bu boşluğu 

gidermeye dönük yakın zamanda atılan 

sembolik nitelikteki önemli birkaç adıma 

göz atmaktır.  

Uluslararası hukukta, iklimsel felaketler 

kaynaklı ülke dışına göç söz konusu 

olduğunda, hareket halinde olan kişilerin 

hak temelli ihtiyaçlarını karşılayacak 

spefisik bir mekanizma bulunmamakta. 

Ülke sınırları içinde yerinden olma söz 

konusu olduğunda, ulusal kanunlar, 

BM’nin ‘Ülkesinde Yerinden Edilmiş 

Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeleri’, uluslararası 

insan hakları kanunu ve bölgesel 

nitelikteki kaynaklar yönlendirici rol 

oynamakta. Ancak bahse konu yerinden 

edilme sınır dışına olduğunda hukuki 

boşluktan bahsetmek gerekir (Francis, 

2019). İklim değişikliğinin olumsuz etkileri 

ve felaketler nedeniyle ülkelerinden 

edilmiş/edilecek kişiler, her ne kadar 

mülteci konumuna benzer bir statüde 

bulunsalar da, 1951 Mülteci Sözleşmesi 

kapsamında bu kişiler çoğunlukla mülteci 

kabul edilmemekte; insan hakları 

kanunu, bu kişilerin kabulü, yerleşim hakkı 

ve temel insan kaynaklarına erişimi gibi 

kritik hususları karşılayamamakta (Felaket 

Nedenli Yerinden Edilenleri Koruma 

Platformu (PDD), 2015).   



 

1 İklim Değişikliği ve Göç: Küresel Tartışmaları Türkiye’ye Taşımak  

 
13 

Bu da göz ardı edilemeyecek bir gerilimin 

varlığına işaret etmektedir. Zira bir 

yandan, önemli sayıda insan, özellikle 

gelişmekte olan küçük ada devletlerinde 

olduğu gibi, fiili anlamda çevresel/iklimsel 

nedenlerden dolayı mülteci 

konumundadır ve bunun sayısı artmaya 

devam etmektedir. Öte yandan, Mülteci 

Sözleşmesi’nde kabul görmüş “mülteci” 

kavramı kapsamına iklimsel nedenler 

doğrudan girmemektedir. Bunun altında 

yatan en önemli nedenlerden birini; 

“mülteci” kavramının, sadece zorunlu ve 

ülke dışına göçü kapsaması ve iklimsel 

nedenler dolayısıyla gerçekleşen göçün 

zorunlu ve ülke dışına olabileceği gibi 

gönüllü ve ülke içinde de olabileceği 

eğilimi oluşturmaktadır.  

Ancak, örtük ve dolaylı da olsa bir dizi 

bölgesel nitelikteki girişimin “iklimsel 

felekatler nedeniyle hareketlilik halinde 

olan insanları” fiili anlamda mülteci 

statüsünde kabul ettiğini belirtmek 

mümkündür. Zira hem 1984 Cartagena 

Deklarasyonu hem de 1963 tarihli Afrika 

Birliği Örgütü (OAU), diğer birkaç nedenle 

birlikte “toplum düzenini bozan 

nedenlerden dolayı ülkesini terk etmek 

zorunda kalan kişileri” koruma altına 

almakta ve bu “toplum düzenini bozma” 

kapsamına iklimsel felaketleri de dahil 

etmektedir (Cartagane Deklarasyonu, 

1984; Okoth-Obbo, 2001). 

Benzer şekilde, Uluslararası Göç 

Örgütü’nün (IOM) 1990’ların başından 

itibaren Pasifik’teki ada ülkelerden Latin 

Amerika’ya, Asya’dan Afrika kıtasına, sel, 

kasırga ve kuraklık mağduru sayısız insana 

insani yardımda bulunduğu aşikardır. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği’nin (UNHCR) benzeri kabulde 

bulunduğu söylenebilir. Zira BM Mülteciler 

Yüksek Komiserliği Yürütme Kurulu; Afrika 

Birliği Örgütü’nün (OAU), yukarıda 

bahsettiğimiz geniş haliyle tanımladığı 

“mülteci” kavramını kabul ettiğini açık bir 

şekilde ifade etmiştir (Fornalé & 

Doebbler, 2017). Dolayısıyla, geniş 

kapsamıyla “mülteci” kavramının iklimsel 

felaketler nedeniyle yerinden 

edilmiş/hareket halinde olan kişileri 

pratikte kapsadığına dair örneklerden 

bahsedilebilir.  

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Komitesi’nin Pasifik Ada 

Devletleri’nden biri olan Kiribati yerli 

halkından Ioane Teitiota adında kişiyle 

ilgili 2019 yılında verdiği karar, yeterli 

olmasa da, bu doğrultuda atılan önemli 

ve sembolik bir karar olarak 

değerlendirilebilir. Ioane Teitiota, 

yükselmekte olan deniz sularından dolayı 

kendisi ve ailesinin hayatının risk altında 

olduğu gerekçesiyle Yeni Zelenda’ya 

koruma başvurusunda bulunur. İlk karar 

Teitiota aleyhine olsa da neticede İnsan 

Hakları Komitesi, hedef ülke 

hükümetlerin; iklim değişikliği nedeniyle 

hayati tehlike altında olabilecek insanları 

kaynak ülkelere geri 

gönderemeyeceğine karar kılar 

(Bhardwaj, 2021). Bu, “geri 

göndermeme” (non-refoulement) ilkesi 

kapsamında yorumlanabilecek sembolik 

kararın; iklimsel felaketler nedeniyle 

yerinden olanların kaynak ülkelere geri 

gönderilmemesi yönünde gelecekteki 

uygulamalar için öncü teşkil edebileceği 

söylenebilir. Yine bu noktada altını 

çizmemiz gereken bir konu, bu “geri 

göndermeme” prensibinin, bahse konu 

kişilere, hedef ülkede temelli yerleşme 

veya başka bir ülkeye yeniden yerleşim 

hakkını tanımadığı konusudur.   

 

 

 



   

Sonlandırırken: İklim-Göç İlişkisi Tartışmalarını Türkiye’ye Taşımak

Analitik anlamda, Türkiye için olası iklim 

hareketliliğini iki düzeyde 

değerlendirmek mümkün. Bunlardan ilki, 

Türkiye’ye olası iklim hareketliliği. İkincisi 

ise Türkiye içinde ve Türkiye’nin dışına 

olası iklim kaynaklı hareketlilik. Bu iki 

düzeydeki iklim hareketliliğine 

odaklanmadan önce, iklim krizinin 

küresel ölçekteki hareketliliğe olabilecek 

etkisine kısaca değinmek faydalı 

olacaktır. Makro ölçekteki orta veya uzun 

vadede olası iklim göçü hareketliliği; iklim 

krizinin tam olarak kestirilemezliği (IPCC, 

2022a) ve katlanarak, adeta bir çarpan 

etkisiyle gösterebileceği etkilerle sıkı sıkıya 

bağlıdır. Diğer bir deyişle, iklim 

değişikliğinin insan eliyle çizilmiş sınırları ve 

çizgileri (ulus-devlet, bölgeler, Küresel 

Kuzey-Küresel Güney ayrımı) 

tanımayabileceği bir olasılıktan 

bahsedilebilir.  

Böylesi bir durumda öngörülerde 

bulunmak her ne kadar güç olsa da, 

insan hareketliliğinin, bir zamanlar 

varsayılanın aksine, sadece Küresel 

Güney’de veya Küresel Güney’den 

Kuzey’e değil, Küresel Kuzey içinde de 

(kırsaldan kente; kentten kırsala; denize 

kıyısı olan kentlerden iç kentlere doğru 

gib) insan hareketliliğinde bir artışa sebep 

olacağı öngörülebilir. Son yıllarda 

sadece Asya veya Afrika kıtasında değil 

Avrupa’daki kuraklık, sıcak hava 

dalgaları ve selin artan şiddet ve sıklığını 

düşünürsek (European Commission, 2022; 

Cornwall, 2021), göçün yönü ve 

ölçeğinin daha kestirilemez bir hal 

alabileceği öngörülebilir. Bu olasılık, 

aslında COVID-19 krizinin farklı 

bağlamlarda gösterdiği üzere, tüm 

dünya ülkelerinin birbiriyle ne kadar ilintili 

ve transnasyonal uzamda örülü olduğu 

gerçeğiyle sıkı sıkıya bağlıdır.   

 

Türkiye için ilk düzeydeki olası iklim 

hareketliliğine baktığımızda, var olan göç 

örüntü ve ağlarının yakın gelecektekini 

şekillendirmede önemli bir rol 

oynayacağını düşünürsek, Türkiye’nin 

yakın ve görece yakın komşularından bir 

insan hareketliliğinden bahsetmek 

mümkündür. Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli’nin (IPCC, 2022b) 

verilerine göre, Türkiye, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerinin de içinde 

bulunduğu Akdeniz Havzası; en iyimser 

tablolardan biri olan 2 derecelik 

ısınmada bile en çok etkilenecek kırılgan 

havzalardan biri (Şekil 2). Buradan 

hareketle, orta vadede, Türkiye’ye, iklim 

krizinin etkilerinin daha yoğun görüldüğü 

yakın komşularından bir iklim hareketliliği 

yaşanabileceğini ve var olan göçün ise 

artabileceğini öngörmek mümkün. 

Bu noktada yukarıda değindiğimiz iklim 

krizinin, doğrudan çatışma veya savaşa 

neden olmaktansa, çoğunlukla örtük bir 

tehdit çarpanı (threat multiplier) rolünü 

üstlendiği konusu (Ülke İçinde Yerinden 

Edilmiş İnsanları İzleme Merkezi (IDMC), 

2018), Türkiye için ayrıca önem 

taşımaktadır. Zira Türkiye’nin yakın 

komşularındaki mevcut siyasi 

istikrarsızlığın, iklim değişikliğinin etkileriyle 

etkileşim halinde, insan hareketliliğine 

sebep olacağı öngörülebilir. Nitekim 

araştırmalar, çevresel ve iklimsel 

faktörlerin özellikle Orta Doğu ve Sahra 

Altı Afrika gibi bölgelerde çıkan 

çatışmalarda önemli bir tetikleyici rol 

oynadığını göstermektedir (Feitelson & 

Tubi, 2017; Abel vd., 2019; von Soest, 

2020).  
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Şekil 2 IPCC'nin 2 derecelik ısınmada Akdeniz Havzası için İklim Değişikliği Projeksiyonları. (IPCC, 

2022b).

Bu açıdan baktığımızda, en yakın 

olasılıkta, Suriye, Irak, İran ve Kuzey Afrika 

ülkeleri gibi iklim krizinin etkilerinin yoğun 

bir şekilde gözlemlendiği yakın 

komşularından Türkiye’ye bir iklim-çevre 

hareketliliğinden bahsetmek 

mümkündür. Nitekim Suriye’de 2007-2010 

arasında gerçekleşen bir dizi ciddi 

kuraklık, 2011’deki iç savaşın 

başlamasında ve beraberindeki yoğun 

göç dalgasında dolaylı da olsa önemli rol 

oynamıştır (Kelley vd., 2015).  

Benzer şekilde, Fırat ve Dicle 

nehirlerinden beslenen diğer ülkeler 

arasında olan Irak ve İran’nın özellikle 

kurak bölgelerinde aşırı hava olayları ve 

susuzluk sorunu, gün geçtikçe ciddiliğini 

artırmakta ve gıda güvencesizliği 

insanları göçe sevk etmektedir (Özgüler 

& Yıldız, 2020). İran’ın halihazırda yaşadığı 

su krizinin, iklim değişikliğinin etkisiyle 2050 

yılına kadar çok daha dramatik bir hal 

alacağı kestirilebilir (Yazdanpanah vd., 

2016). Tüm bunlarla birlikte Türkiye ile 

birlikte Irak ve Suriye’nin büyük ölçüde 

Fırat ve Dicle akarsu kollarından 

beslendiği düşünülürse, iklim krizinin 

etkilerinin, su üzerine çatışmayı 

tetikleyebileceği ve Türkiye’nin de olası 

bir göç dalgasının ortasında kalabileceği 

öngörülebilir.    

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Türkiye’ye 

olabilecek göçe kıyasla daha uzak bir 

olasılık olsa da Afganistan, Pakistan ve 

Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinin 

iklim krizinden dolayı en çok hareketlilik 

yaşayan ve yaşayacak bölgelerin 

başında geldiği açıktır (Ülke İçinde 

Yerinden Edilmiş İnsanları İzleme Merkezi 

(IDMC), 2021). Bu doğrultuda, var olan 

göç örüntüsünden hareketle, 

Afganistan’dan bir insan hareketliliği 

beklenebilir. Nitekim 2018 yılında, Herat, 

Badgis ve Gur gibi kentlerin çeperlerinde 

kuraklık nedeniyle yerinden edilenlerin 

sayısı (yaklaşık 300 bin), çatışma 
nedeniyle yerinden edilenlerin sayısını 

geçmiştir (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO), 2019). Pakistan ve 

Bangladeş özelinde, iklim değişikliğinin 

diğer etkileriyle birlikte, şiddetlenen sel 

felaketini düşünürsek, bunun giderek 

artan sayıda insanı göçe zorlayacağı 

öngörülebilir.  

Bunlara ilaveten, Türkiye; özellikle batı ve 

güney kıyılarının uzun güneşli gün sayısı ve 

uygun iklim koşulları sayesinde, 

çoğunluğu Avrupa ülkelerinden olmak 

üzere emeklilerin göç ettiği ülkeler 

arasında bulunmaktadır. (Unutulmaz, 

2007; İçduygu vd., 2009). İklim 

değişikliğinin, “uluslararası emekli göçü” 

veya “güneş göçü” olarak adlandırılan 



 

bu göç türünde de Türkiye özelinde etkisi 

olacağını kestirmek mümkündür. Zira 

Türkiye’nin kıyı kentlerinin sular altında 

kalabileceği, Akdeniz iklimi görülen 

yerlerin çöl iklimine yakınlaşacağı 

öngörülmektedir. Bu da dolayısıyla, 

Türkiye’nin orta ve uzun vadede emekli 

göçü için iyi bir varış ülkesi 

olamayabileceğini, dahası, küresel 

ölçekte diğer Akdeniz ülkelerinin de 

benzer doğrultuda cazibesini yitireceği 

anlamına gelebilir.  

İkinci düzeyde ise Türkiye içinde ve 

Türkiye dışına iklim hareketliliğine kısaca 

değinmek isteriz. İklim hareketliliğinin en 

büyük sebeplerinden biri olan ani hava 

olaylarına bakarsak, aşağıdaki şekilden 

(Şekil 3) anlaşılacağı üzere, yıllar içinde 

hatırı sayılır bir artış olduğu ve özellikle 

2021 yılının en fazla afet yaşanan yıl 

olarak ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Türkiye’de 2010-2021 Yılları Arasındaki Meteorolojik Afetlerin Yıllara Göre Dağılımı 

(Meteoroloji Gn. Md., 2022). 
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Şekil 4 2040 yılı için “aşırı 

derecede yüksek” 

(extremely high) su stresi 

yaşaması öngörülen en kritik 

bölgeler arasında 

Türkiye’nin de olduğunu 

gösteren Dünya Kaynakları 

Enstitüsü verisi (Armstrong, 

March 22, 2022). 

 

Bunun gibi, Şekil 4 ve 5’ten de görüleceği 

üzere, Türkiye için iklim değişikliğinin en 

yoğun etkilerinden birinin kuraklık ve 

değişen yağış rejimi olduğu ve olacağı 

söylenebilir (Şahin & Kurnaz, 2014). Şekil 5’ 

e bakarak, kuraklığın özellikle Doğu 

Anadolu’da, çok sayıda gölün kuruduğu 

Göller Yöresi olarak bilinen bölgede ve İç 

Anadaolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin 

önemli bölümlerinde etkili olduğu görülür. 

Diğer iklimsel felkaletlerde olduğu gibi 

kuraklığın yavaş seyreden bir göç nedeni 

olduğu ve özellikle de tarımla uğraşan 

nüfus gruplarında böyle bir eğilim 

oluşturduğunu göz önüne alırsak; orta 

vadede ve daha çok ülke içinde olacak 

şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri ile Göller Yöresi’nden, ülke 

içinde, büyük bir dalga şeklinde olmasa 

da orta seviyede bir iklim hareketliliği 

öngörülebilir. 

Türkiye’de konu ile ilgili bilimsel ve politika 

üretmeye çalışan tartışmalar, ülkede iklim 

değişikliği ve susuzluk temelli sorunları 

“yüksek olasılık ve yüksek 

risk” uyarısı ile ortaya 

koymaktadırlar. Bu 

çerçevede, tarım 

arazilerinin 

sulanmasındaki 

yetersizlikler, yeraltı ve 

yerüstü su kaynaklarının 

hızla kuruması ve 

tükenmesi ve tarımda 

istihdamın düşmesi ve 

ürünlerdeki fiyat artışlarının ekonomik ve 

sosyal sonuçları arasında ciddi bir göç 

olgusunun olabileceğini ortaya 

koymaktadır (Kireçci, 2022). Bunlar 

ışığında söylenebilir ki gerek ani hava 

olaylarındaki artış gerekse kuraklık ve 

yağış rejimindeki değişiklikler, -özellikle 

iklimsel değişiklikler karşısında daha 

kırılgan olan gruplar arasındaki çiftçiler 

için- orta vadede Türkiye için, ülke içinde 

ve büyük bir dalga olmayacak şekilde, 

göç nedeni olabilir.  



 

Şekil 5 Meteoroloji Genel Müdürlğü'nün Hazırladığı 12 Aylık Kuraklık Haritası (Şenol, 2021).

 

Türkiye dışına iklim hareketliliği olasılığını 

değerlendirmek gerekirse, bunun 

öncelikle orta vadede düşük bir ihtimal 

olduğu söylenebilir. Zira göçün daha 

bilindik diğer sebeplerinde olduğu gibi, 

iklim krizi, daha çok ve öncelikle ülke 

içinde insan hareketliliğine sebep olma 

eğilimi göstermekte. Ancak git gide 

şiddetini artıran iklim krizinin etkilerini ve 

bunların diğer faktörlerle etkileşim 

halinde gösterdiği çarpan etkiyi 

düşündüğümüzde, bu bahsettimiz 

bölgelerden uzun vadede ülke dışına 

göç de olasıdır. Benzer şekilde, burada 

değindiğimiz Türkiye için orta ve uzun 

vadede görülebilecek iki düzeydeki göç 

olasılığının birbirini nasıl etkileyeceği ve 

nasıl bir denge (sizlik) yaratabileceği  

 

 

üzerinde durulmaya değer diğer bir 

konudur.   
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