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İk l im Kriz i :
Başka bir dünya mümkün
mü?

İklim krizinin boyut lar ı  nelerdir?

İklim krizini  nası l  tanımlamalıyız?

Krizin yönet i lebi lmesi  mümkün mü?

Devlet ler in  pol i t ikalar ına al ternat i f

üret i lebi l i r  mi?

Türkiye’de konuyla i lgi l i  yapı lan bir

eylem planı  var  mıdır?

Yeş i l  hareket in  faal iyet ler i  nelerdir?
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IstanPol olarak gerçekleştirdiğimiz Alternatif Politika Forumu’nun beşincisinde;

iklim krizi, yeşil hareket ve alternatif politika önerileri tartışıldı.

Konuşmacılarımızdan Yeşil Düşünce Derneği Genel Koordinatörüve Yeşiller

Meclisi kurucusu Sevil Turan, Türkiye’de yeşil hareketin tarihsel sürecine

değinerek iklim değişikliğinin asıl nedeninin insan kaynaklı faaliyetler olduğunu

vurguladı. Yıllarca bireysel olarak iklim çalışmaları alanında faaliyet gösteren

Yeşil Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emine Özkan ise, sivil alanda

yapılan çalışmaların siyaset alanına da taşınmasının önemini belirterek politik

bir zemine duyduğu ihtiyaçtan Türkiye’deki yeşil harekete katıldığını ifade etti.

“İklim Krizi: Başka Bir Dünya Mümkün Mü?” adlı 5. Alternatif Politika Forumu, yeşil

hareketin Türkiye’deki oluşumunun tarihsel sürecinin anlatılmasıyla başladı. Sevil Turan,

ideolojik olarak yeşil hareketin 1970’lere uzanan bir arka planının olduğunu, Yeşiller

Meclisi’nin 2019 yılında kurulduğunu ancak meclisin 1970-80’lerde anti-nükleer aktivizmle

başlayan bir hareketin devamı niteliğinde olduğunun altını çizdi. 2001’de Türkiye’de

kurulan Yeşiller Partisi İnisiyatifi’nin, 1970’lerin aktivizminin ve yerelden şiddet içermeyen

düşüncelerin devamı olarak tanımlayan Sevil Turan; 2008’de kurulan ikinci Yeşiller Partisi

ardından 2012‘de daha farklı bir oluşumla Yeşiller Partisi’nin kurulduğunu belirtti. Turan, o

dönem Türkiye’de çoğulcu bir siyasi yapıya gidilmesi ve aynı zamanda dünya siyasetinde

popülizmin yükselmesiyle dünyada hızla yükselen iklim çalışmalarının da farklı bir oluşum

ve temsil gerektirdiği vurguladı. Emine Özkan ise Yeşiller Meclisi’ni sivil alanda faaliyet

gösteren kişilerinbireysel inisiyatifleri ile kurduğunu belirtti. Çevre sorunları ve iklim krizi

konularının, Greta Thunberg’in de “Şimdi Değil de Ne Zaman” sloganıyla dünyada artık

gündem haline geldiğini ve Türkiye’de de bu konunun gündem olacağının kesinleştiğini

belirten Özkan, bu konuda Türkiye’de faaliyet gösteren insanların bir araya gelmesiyle

geçtiğimiz Ekim ayında Yeşiller Meclisi’nin kurulduğunu aktardı. Yeşil hareketin bir

gelenekten geldiğinin altını çizen Özkan, meclisin kuruluşuyla da Yeşiller Partisi zamanı

oluşturulan ilkelerin bugünkü sorunlara göre revize edildiğini söyledi. Turan geçmişte iklim

krizi inkârcılığının bir sonucu olarak devletler düzeyinde büyük ölçeklerde iklim

değişikliğine dair bir değerlendirme yapılamadığını belirtti. Günümüzde konunun gündem

haline gelmiş olmasının, konuyla ilgili algının ne kadar hızlı değiştiğini gözler önüne

serdiğini vurguladı. Ayrıca bu açıdan bilimsel bilgi birikiminin bu konuyu tartışırken göz

ardı edilmemesinin önemini vurguladı. Ve bu hareketin arkasında da bilimsel gerçekliğin

olduğunun altını çizdi.  
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Konuyla ilgili önemli bilimsel araştırma dayanaklarından biri olan ve atmosferdeki

karbondioksit değişimini gösteren “Keeling eğrisi”nden bahseden Turan; 1958 yılında

başlanan ölçümlerden bugüne dek tehlikeli boyutta bir artış olduğunu ve atmosferdeki

güvenli karbondioksit oranı olan 350 ppm’in çoktan aşıldığını ve 1910’larda 310 ppm olan

karbondiaoksit oranının 2019 yılı itibari ile 415 ppm’e ulaştığını belirtti.Sonuç olarak bu

araştırmanın iklim değişikliğinin fosil yakıtların kullanımı ve sanayi sonrası enerji üretimi

nedeniyle ortaya çıktığının önemli bir bilimsel kanıtı olduğunu belirtti.

 

Konunun uluslararası kamuoyunda gündem olma sürecini anlatan Turan, 1994’te BM

tarafından yapılan ve tüm üye devletlerin taraf olduğu BM İklim Değişikliği Çerçeve

Sözleşmesi (BMİDÇS) ile iklim değişikliği konusunda uluslararası alanda önemli ilk

adımın atıldığını belirtti. Turan, 2005 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Kyoto

Protokolü’nde iklim değişikliği konusunda somut adım atılamadığını da vurguladı. 2015

yılında Paris’te yapılan BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı (COP 21) ile 2020 sonrası için ilk

kez küresel ölçekte bütün ülkeler için iklim değişikliği rejiminin çerçevesinin

oluşturulduğunu ve bütün ülkelerin azaltım katkıları için bir sistem öngörüldüğünü

aktardı.Turan, BMİDÇS ve Paris Anlaşması’ndaki “ortak fakat farklılaştırılmış

sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesine göre ilk sanayileşen ülkelerin   en büyük

sorumluluğu almaları ve bu mücadelede diğer ülkelere de öncü olmaları gerektiğini belirtti.

Paris Anlaşması’nın bu net gerçekliği ortaya koyması açısından çok önemli olduğunun

altını çizdi. BM nezdinde kurulan ve iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere

kurulan IPCC’nin (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli) 2013 yılında yayımladığı

raporda iklim değişikliğinin nedeninin %95 ihtimal ile insan kaynaklı faaliyetler olduğunun

belirtilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı. Turan, 2018’de IPCC tarafından

yayınlanan “1,5 derece özel raporu” ile küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için

2030 yılında 2010 yılına göre yüzde 45 azaltmak ve 2050 yılında net sıfır emisyona

ulaşmak gerektiğinin belirtilmesi, aksi takdirde geri dönülemez bir noktaya gelineceğinin

belirtildiğini hatırlattı. Son olarak, Turan Paris Antlaşması’nın iklim krizi ile ilgili bilimsel

verilere sahip olmasının yanı sıra anlaşmada sosyal ve politik alanlara da vurgu yapıldığını

aktardı. Anlaşmanın yurttaşları ve ulusal hükümetler dışındaki diğer aktörleri (bölge

hükümetleri, belediyeler, yerel hükümetler) de meselenin tarafı olarak görmesi sebebiyle

radikal bir adım olduğunu belirtti ve Türkiye’nin kendini en masum ülkelerden biri olarak

tanımladığını ancak 1990’lardan sonra karbon salınım oranlarının dünya ortalamasıyla aynı

olduğunu söyledi. Turan ayrıca Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumun “karbon-sever

yalnızlık” olarak tanımlanabileceğini; çünkü Paris Anlaşması’nı imzalasa da henüz

onaylamadığını söyledi.
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“İklim değişikliği kritik bir konu olmasına rağmen neden gündemde değil?”

 

Turan ana akımda yer bulmalarının önceki deneyimlerini göz önüne aldığında çok kolay

olmadığının altını çizdi.  Yeşiller Meclisi’ni kurma aşamasında parti ile meclis kurma

arasında kaldıklarını belirten Turan, eğer ki Türkiye’de bir seçime girilecekse parti

mekanizmasının anlamlı olduğunu ama bunun dışında geniş kitlelere ulaşabilmek için

alternatif yolların da düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede de Türkiye şartlarında

yeşil hareketin ilkelerinin ve duruşunun güncellenip ana akımlaşmanın hedeflendiğini

söyledi. “Temel zemin” oturtulduktan sonra ana akıma girmek gibi bir planları olduğunu

aktaran Turan, herkesin iklim krizinin farkında olduğunu ama harekete geçme konusunda

sürece çekinceli yaklaştıklarının da altını çizdi. Özellikle son seçimlerde, belediye

başkanlığı için yarışan adayların bu konuya programlarında yer vermelerinin, iklim krizinin

gündeme gelmesi noktasında katkı sağladığını hatırlattı.  

 

“Gündelik hayatı etkilemeye başlaması da bu konuyla ilgili bilinçlenmeyi arttırabilir.

Merkezde konumlanan partilerle politika yapım sürecinde işbirliğine gidilebilir mi?

Yoksa STK’lar yoluyla mı bir farkındalık yaratılmalı?”

 

Özkan merkezde konumlanan partilerle, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş

birliği geliştirilebileceğini düşündüğünü; ancak kurulumunu henüz tamamlamış olan

Yeşiller Meclisi’nin bu konuları görüşmelerinde gündemine alarak tartışacağını ve ilkeleri

doğrultusunda kararlar alarak çalışmalarını hayata geçireceğini aktardı.   

 

“Siyaset biçimleri değişiyor dolayısıyla başka yollar denenmeli”

 

Ayrıca Turan, salt bir parti etrafında bir araya gelme, seçimlere girme ve iktidar olma

saikiyle hareket eden siyasi oluşumların değişmekte olduğunu ifade etti. İklim hareketinin

liderliğini şu anda 15-16 yaşındaki gençlerin yaptığını; ayrıca Avrupa’da yeşil harekette

gençlerin aktif olarak siyaset yaptığının da altını çizdi. Turan, Avrupa’da genç kuşağın da

çoğunlukla Yeşiller Partisi’ne oy vermesinin hareketin genç bir hareket olduğunun ispatı

olduğunu belirterek, Türkiye’de de bu doğrultuda bir değişimin varlığının ve dünya

genelinde yeşil hareketin küresel bir siyaset yaptığının da altını çizdi. Dolayısıyla, yeşil

hareketin değişen siyaset yapma biçimlerinde yeni olana bir yanıyla karşılık verdiğini ve

yeşil hareketin gençlere geleceğe dair yeni vaatleri olduğunu belirtti.
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“Enerji bağımlılığı göz önüne alındığında sürekli artan bir nüfus karşısında alternatif

olarak doğal enerji kullanımı bu ihtiyacı karşılayabilecek yeterlilikte midir?”

 

Turan 1986 yılındaki Çernobil kazasından sonra hala nükleer enerjinin büyük risk olduğunu

ve bunu tekrar  11 Mart 2011’de Japonya’nın Fukuşima bölgesinde gerçekleşen nükleer

kaza felaketi gördüğümüzü belirtti. O günden beri Nükleer santrallerin güvenliğinin

tartışıldığını da ifade etti. Ancak yine de enerji bağımlılığı konusunun nükleer enerjiyi

destekleyenlerin öne sürdüğü tezlerden sadece bir tanesi olduğunun altını çizdi. Turan da

konuyla ilgili yeşil hareketin neden nükleer enerjiye karşı olduğuna cevaben, uzun vadede

enerji bağımlılığının çözümü için nükleer enerjinin doğru cevap olmadığını belirtti. Nükleer

enerjinin yarattığı çevre kirliliğinin, sağlık maliyetlerinin, ekosistemde yaratılan kirliliğin

ve yüzde yüz güvenli teknolojinin de olmamasının Fukişima ile kanıtlandığını aktardı.

“Enerji demokrasisi” kavramını dile getiren Turan, enerji verimliliğinin sağlanmasının

önceliklendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Turan enerji üretiminin büyük şirketlerin

tekelinde büyük yatırımlarla yapılırken, küçük bir oranının ise lisansız elektrik üretimi

mevzuatı sayesinde küçük ve yerel yatırımlarla sağlandığını belirtti. Büyük yatırımlar ve

enerji dağıtımı yapılırken de daha fazla enerji harcandığını ve enerji kayıp kaçak oranının

da arttığını belirtti. Bu bağlamda, yeşil hareketin enerjinin yerelleşmesini, yerelde üretim

yapılmasını ve üretim tüketim dengesinin beraber kullanılmasını savunduğunu belirten

Turan; bunun da kendi başına bir denetim mekanizması gerektirdiğinin altını çizdi. Son

olarak, Turan konunun gündem olabilmesi için mevcut siyasi gücün harekete geçmesi ve

inisiyatif alması gerektiğini belirtti. Özkan da yeşil hareketin sokakta örgütlenerek

parlamentoya doğru uzanmasının önemini vurguladı. Özkan, konunun sadece yurttaşlar

tarafından gündemleştirilmesinin yeterli olmayacağını belirterek; iklim krizinin politik

düzleme taşınmasını erteleyecek kadar zamanımızın olmadığını ve sivil toplum

kuruluşlarının, bireylerin yaptığı çalışmaların yanında tüm dünya hükümetlerinin politik

anlamda adım atmasının gerekliliğini ve aciliyetini de vurguladı. Bu bağlamda “Fosil

yakıtlardan vazgeçtiğimizi ilan etmeli ve bu yolda da gereken adımları atmalıyız” diyen

Özkan, enerji dönüşümü hususunda kömür yatırımlarından vazgeçen, mevcut yatırımlarını

yenilebilir enerjiye yönelten ülkelerin örnek alınabileceğini aktardı.   

 

 

*Bu rapor Gülşen Doğan tarafından yazılmıştır.
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