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Çalışmanın Başlığı 

Küba’da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir Gelişme 

 
ÖZET 

18. yüzyılın ortalarında başlayan sanayi devrimi, insanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü bir 
değişimi de beraberinde getirmiştir. Büyük sanayinin gelişimi ve nüfusun kentlerde yoğunlaşması 
sonucu görülmemiş bir hızla artan üretim, bir yandan toplumsal refahı arttırırken diğer yandan da 
doğal kaynaklar ve çevre üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıştır. Günümüzde yaşanan çevre sorunları 
hala bu basit açmazla karakterize olmaktadır.  

Öte yandan, sanayi devrimi toplumu üretim araçlarının sahip olan ve emek gücünü satarak var 
kalan iki karşıt sınıfa ayırmıştır. Dolayısıyla toplumsal refahın artması ile tükenen doğa arasındaki 
açmaz ortaya çıktığı andan itibaren sınıfsal bir çelişki olarak var olmuştur.  

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin baş döndürücü bir hızla üretime uygulandığı İkinci Dünya 
Savaşı sonrasındaki 25 yıllık ekonomik genişleme dönemi doğal kaynakların tahribinde yeni bir 
sıçrama sürecine dönüşmüştür. Bir yandan Fordizm’in kütlesel üretim, kitlesel tüketim modeli 
doğal kaynaklara olan talebi muazzam ölçülerde arttırırken, diğer yandan da örneğin “yeşil 
devrim” olarak anılan tarımın ileri teknolojilerle dönüştürülmesi süreci ile konvansiyonel üretim 
alanları da daha kirletici hale gelmiştir. Takip eden ekonominin daralma döneminde ise bu kez 
üretimin yerküre üzerindeki coğrafi dağılımı yeniden düzenlenmek suretiyle çevresel tahribatların 
az gelişmiş kapitalist ülkelere transferi yaşanmıştır.  

Buna karşılık olarak, ilk olarak 1970’li yıllarda yükselmeye başlayan yeni toplumsal muhalefet 
hareketleri ve sistem karşıtı eylem/etkinlikler, giderek süreklilik ve yaygınlık kazanmıştır.  

Sonuç olarak, uygarlık ve insanlık tarihinde, yeni ve karmaşık bir dönemden geçilmektedir. Bilim 
ve teknolojideki gelişmeler, iletişim ve bilgi toplumunun yarattığı küreselleşme çağı, beraberinde 
doğal varlıkların tükenmesi ve yok olması tehlikesini gündeme taşımaktadır. Bu arada, “önce 
gelişme, sonra çevre” yaklaşımının, son yıllarda ekonomik gelişmelerin ve küreselleşmenin 
yaşamı tehdit ettiğinin algılanması ile birlikte yerini, “gelişme ve çevre arasındaki denge” 
düşüncesine bıraktığı görülmektedir. Bu anlayış değişikliğine karşın,  zengin ülkelerle yoksul 
ülkeler arasındaki eşitsizlikler sürekli büyümektedir. Buradan hareketle, gerek ulusal gerekse de 
uluslararası ortamlarda, “çevre politikası” her zamankinden çok daha büyük bir önem 
kazanmıştır. Kavramın, ideolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutları ile birlikte, felsefi ve 
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etik değerlere dayanan çok boyutlu özellikleri ve nitelikleri mevcuttur. Bu durum, çevre politikası 
alanındaki incelemeleri özgün ve son derece hassas çalışmalar olarak görmek gereğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Bu makalede 1 Ocak 1959’da yukarıda anılan toplumsal refah ile ilgili sorunu çözme yönünde 
adım atan Küba’nın aynı sorunun ikinci bir boyutunda üretim ile doğa arasındaki açmaza 
geliştirdiği yanıtlar ele alınacaktır. Küba’da devrimin önemli kazanımlarından biri de doğal 
varlıkların korunması ve çevre ile uyumlu bir gelişme için temel adımların atılması olmuştur. Küba 
1959 devrimi ile birlikte azgelişmişliğin yansıması olan sosyal eşitsizliklerle mücadele ederken, 
kalkınma paradigması doğa ve insan odaklı bir planlamaya dayanmıştır. “Küba Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı”nın oluşturulması, 1972 Stockholm süreci ile birlikte “Küba Çevre Ajansı”nın, bu 
bakanlık içinde etkin ve özerk bir kurum olarak yapılanması Küba’da doğal varlıkların korunması, 
geliştirilmesi ve yönetiminde özgün bir deneyimin oluşması anlamında köşe taşı olmuştur. 1976 
yılında kabul gören Küba’nın sosyalist Anayasası’nın, çevre koruma ve geliştirme politikalarını 
yasal zeminde tanımlaması da o günün koşullarında son derece ileri bir adımdır. 

Buna karşın, Küba’nın insan doğa ilişkilerinin geliştirilmesinde ileri doğru attığı her adımın biri 
yapısal, biri konjonktürsel iki temel sınırı olmuştur: birincisi küçük bir ada devleti olarak 
Küba’nın, uluslararası işbölümüne bağımlılığını geriletmesinin önünde yapısal zorluklar olmuştur. 
İkincisi, ABD’nin elli yıldır devam eden ablukası, özelikle SSCB’nin dağılmasından sonra 
Küba’yı olağanlaşmış bir olağanüstü rejim içinde yaşamaya mecbur bırakmıştır.  

Uluslararası çevre politikaları ve ülke deneyimleri açısından, Küba’da gündeme gelen ve başarı ile 
yaşam bulan Çevre Koruma Politikalarının incelenmesi ve bu deneyimlerden dersler 
çıkarılmasının, ülkemizde çevre alanında mücadele eden yaşam savunucuları açısından önem 
taşıdığı ya da taşıması gereği açıktır.  
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