
Sanayi dönemi öncesine göre şimdiden 1 derece 
ısınan dünyamız, tüm bilim insanları tarafından 
tehlikeli limit kabul edilen 1,5 derece seviyesine 
doğru hızla ilerliyor. Yediden yetmişe herkes, 
içerisinde bulunduğumuz iklim krizine karşı 
eylem talebiyle sokaklara çıkarken BM Genel 
Sekreteri’nin davetiyle New York’taki İklim Eylemi 
Zirvesi’ne katılan devletler bir kez daha sınıfta 
kalmış görünüyor. Greta Thunberg ve arkadaşları 
ise milyonlarca insanı iklim eylemi talep etmek 
için sokağa çıkarmayı başarmış durumda. 
Kısacası liderler ayak sürürken, gençler ve küresel 
kamuoyu liderliği ve sorumluluğu çok daha net 
biçimde üstleniyor. İklim eyleminin geleceğini, 
kısa vadeli “ulusal” çıkarlardan ve başlarını 
soktukları kumdan çıkaramayan politik liderler 
değil, geleceğin sahipleri belirleyecek gibi…

Greta’dan Sonra  
İklim Eyleminin 
Geleceği!

Bulut BAGATIR
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“Evimiz Yanıyor”
Bir yıl önce İsveç parlamentosu önün-
de tek başına başladığı okul grevi, 
milyonlarca gencin küresel eylemine 
dönüşen 16 yaşındaki Greta Thun-
berg, tüm dünyada tanınan ve üzerine 
konuşulan bir isim haline geldi. Gu-
terres, The Nation’da genç iklim akti-
vistlerinin hükümetler üzerinde Paris 

ancak şunun hızlıca söylenmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz: Özellikle finans 
kuruluşlarının yaptığı açıklamalar ve 
verilen taahhütler geleceğe dair umu-
dun biraz olsun korunmasına yardımcı 
oldu. Bir anlamda iklim krizinin ya-
ratıcıları aynı krize dur demek adına 
kolları sıvadı. 
Zirve öncesinde Guterres, toplantıya 
gelecek liderlerden, gelecek yıl 2030 
için seragazı emisyonlarını azaltmak 
ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona 
ulaşmak için planlarını duyurmaya ha-
zır olmalarını talep etmişti. Zirve’nin 
başlamasından yaklaşık 10 gün önce 
The Nation’ın internet sitesinde yer 
alan söyleşisinde ise, “Hükümetler her 
zaman, er ya da geç, halkın görüşünü 
önemser. İnsanlar doğruyu söylemeye 
devam etmeli ve -özellikle demokratik- 
siyasi düzenlerin bunu sağlayacağına 
güvenmeliyiz” açıklamasında bulun-
muştu. Bu sözler Guterres’in devlet-
lere ve Zirve’den hemen önce gerçek-
leşecek olan Küresel İklim Grevi’ne 
olan güvenini yansıtıyordu. Her ne ka-
dar devletler o güveni boşa çıkarsa da 
Küresel İklim Grevi’ne katılan milyon-
larca genç ve yetişkin, “İklim için şimdi 
harekete geç” sloganı ile tüm dünyada 
seslerini duyurdu. 

Dünyanın geleceğine dair yoksul-
luk, açlık, eşitsizlik, sağlık gibi birçok 
temel sorun var. İklim değişikliği veya 
daha doğru bir tanım ile iklim krizi 
tüm bu sorunları derinleştiriyor, işin 
içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. İk-
lim krizi üzerine farklı alanlarda yapı-
lan tüm bilimsel çalışmaların ise ortak 
bir sonucu var: Dünya hızla harekete 
geçmeli, geçmezse sonuçlarını haliha-
zırda yaşamaya başladığımız iklim kri-
zinin etkileri yıkıcı olacak. 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek-
reteri Antonio Guterres geçtiğimiz ay, 
çoğu politikacının aksine, bilimin çağ-
rısına dayanarak tüm dünya liderleri-
ni, somut eylemler ile gelmelerini şart 
koşarak, BM İklim Eylemi Zirvesi’ne 
katılmaya davet etti. “Yoksulluğu yok 
etme, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve 
kapsayıcılık için çok taraflı çabaları 
teşvik etme” temasıyla 17-27 Eylül ta-
rihleri arasında New York’ta 74. BM 
Genel Kurulu kapsamında düzenle-
nen İklim Eylemi Zirvesi, devletler 
bağlamında, kısaca söylemek gere-
kirse hayal kırıklığı yarattı. Katılım-
cı devletlerden gelen açıklamalar ve 
taahhütler, beklentilerin çok altında 
kaldı. Birazdan okuyacağınız sayfa-
larda daha net bilgilere ulaşacaksınız 

 “Beğenin ya da Beğenmeyin, 
Dünya Değişmek İstiyor!”

Greta Thunberg:

Zirvenin açılışında yaptığı konuşma 
ile dünya gündemine oturan Greta 
Thunberg ülke liderlerinin yeteri 
kadar çalışmadıklarını belirtirken, 
tek düşüncelerinin para ve ekonomik 
büyüme olduğunu söyledi. Thunberg 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu 
tamamen yanlış. Burada dikiliyor 
olmamam lazım. Okyanusun 
diğer tarafında, okulumda olmam 
gerekiyor. Ancak hepiniz benden 
umut bekliyorsunuz? Hangi cüretle! 
Hayallerimi ve çocukluğumu boş 
laflarınızla çaldınız. Ama ben 
şanslı olanlardanım. İnsanlar acı 
çekiyor. İnsanlar ölüyor. Bütün 
ekosistem çöküyor. Kitlesel bir 
yok oluşun başlangıcındayız. Sizin 
tek konuştuğunuz şey ise para 
ve ekonomik büyümenin sonsuza 
kadar devam edeceğine dair bir 
peri masalı. Hangi yüzle! 30 yıldan 
uzun bir süredir bilim olabildiğince 
net. Siz nasıl bunu görmezlikten 
gelebilir, politikalar ve çözümlere dair 
görünürde hiçbir şey olmamasına 
rağmen yeteri kadar çalıştığınızı 
söyleyebilirsiniz? Bizi ‘duyduğunuzu’ 
ve aciliyetin farkında olduğunuzu 
söylüyorsunuz. Ancak ne kadar 
sinirli ve üzgün olsam da buna 
inanmayı reddediyorum. Çünkü içinde 
bulunduğumuz durumu tam anlamıyla 
anladıysanız ve hâlâ çuvallıyorsanız, 
bu sizi kötü biri yapar. Ve ben buna 
inanmayı reddediyorum!” 
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çıkan sendika sayısı 73 oldu. Greve 
destek veren sivil toplum kuruluşu 
sayısı dünyada 820’yi bulurken, içe-
risinde EKOIQ ve İklim Haber’in de 
bulunduğu 6323 internet sitesi de “Co-
vering Climate Now” etiketi altında ha-
ber paylaşımı yaptı. Uluslararası saygın 
yayınlar da eylemi manşet haberleriyle 
duyurdu.

Türkiye Paris Anlaşması’nı  
Hâlâ Onaylamadı
Bahsettiğimiz gibi Zirve’de devletler-
den beklenen taahhütler ve planlar 
gelmedi. Zirve kapsamında üst düzey-
deki en önemli adım ise Rusya’dan 
geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in sözcüsü, ülkenin iklim kat-
kılarını listelemeye başlamadan önce 
Zirve’de yaptığı konuşmada, “Rusya 
Federasyonu, Paris Anlaşması’nı ka-
bul etti ve bu uluslararası aracın tam 
katılımcısı oldu. Ülkemiz, 1990 yılına 
kıyasla seragazı emisyonlarını azaltma-
da lider bir rol oynuyor. Bu dönemdeki 
toplam emisyonlarımız neredeyse yarı 
yarıya azaldı” dedi. Ancak uzmanlar, 
Rusya’nın emisyon azaltım hedef ve 
taahhütlerinin son derece yetersiz ol-
duğunu belirtiyorlar. Greenpeace’ten 
Vasily Yablokov bu ifadelerin arka 
planında farklı bir gerçeklik olduğunu 
ve Rusya’nın emisyonlarını azaltmak 
için gerçek, görünür önlemler alması 
gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: “He-
saplamalar yapılıyor, ortaya rakamlar 
konuluyor ancak düşük karbonlu bir 

terk edilmesi ve yerine yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması argü-
manı, Adil Geçiş kavramı ile birlikte 
giderek daha gür bir şekilde tüm dün-
yada seslendiriliyor. Tam da iklim kri-
zine karşı eyleme geçilmesi talebinin 
her kesimden geldiği bir zamanda hem 
dünyadan hem de Türkiye’den sendi-
kalar da ardı ardına açıklamalar yaptı.
130 ülkeden inşaat, yapı materyalleri, 
ağaç işleri ve ormancılık sektörlerinde 
örgütlü 334 sendikaya üye 12 milyon 
işçiyi temsil eden küresel sendika ör-
gütlenmesi BWI, “Gençlerin bütün 
bu çabalarını takdir ediyor ve eylem 
ve mücadelelerinde onlara tam des-
tek veriyoruz. 20-27 Eylül haftasında 
da BWI ve üyeleri harekete geçerek 
gençlerin iklim krizine karşı verdikleri 
mücadeleyi duyurmak adına dünya ge-
nelinde planladıkları eylem ve etkinlik-
lere katılacaklardır” dedi. Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu’nun Genel 
Sekreteri Sharan Burrow ise Güney 
Afrika’dan Almanya’ya, Türkiye’den 
Mozambik’e kadar 200 milyon üyenin 
öğrencilerle omuz omuza greve katıla-
cağını belirtti.
Türkiye’den de Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçile-
ri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ve 
TÜRK-İŞ’e bağlı Tez Koop-İş, Maden-
İş, Yol- İş gibi birçok işçi örgütü eyle-
me destek verdi. 
Küresel İklim Grevi’ne katılan ülke 
sayısı 156 olarak açıklanırken, greve 

Anlaşması’nın küresel ısınmayı 2 dere-
ceyle, tercihen 1,5 derece ile sınırlan-
dırmak adına uyguladığı baskının, sivil 
toplumdaki “mükemmel bir liderlik” 
örneği olduğunu söylüyordu. 
Gençlerin liderlik ettiği tarihteki en 
büyük gençlik eylemlerinden biri ola-
rak tanımlanan Küresel İklim Grevi, 
Zirve’den bir hafta önce, 20 Eylül’de 
düzenlendi. Dünyanın farklı yerle-
rindeki 163 şehirde 5.800 iklim grevi 
gerçekleştirildi. Fridays For Future 
(Gelecek İçin Cumalar) hareketi kapsa-
mında her cuma okulu kıran öğrenciler 
iklim krizi adına farkındalık yaratmayı 
amaçlarken, temelde hükümetlere ve 
şirketlere bu krizi durdurmak adına 
harekete geçmeleri çağrısında bulunu-
yor. Bu çağrı ise bu kez sadece çocuk-
lardan gelmedi. Yetişkinler de çocukla-
rın davetiyle ve çocuklarla birlikte hep 
bir ağızdan “Evimiz Yanıyor” şeklinde 
liderlere haykırdı.
Türkiye’de de İstanbul, Bursa, Çanak-
kale, Eskişehir, Ayvalık, İzmir, Bodrum 
ve Antalya gibi birçok yerde hem genç 
hem de yetişkinler iklim grevlerine ka-
tıldı. 350.org’un açıklamasına göre gre-
ve katılanların sayısı 10 bini buldu. En 
kalabalık katılım ise İstanbul’da oldu. 
3.500 kişinin katıldığı söylenen İstan-
bul’daki iklim grevi yaklaşık beş ay önce 
başlayan, birçok sivil toplum örgütünü 
barındıran ve iklim krizine farkında-
lık yaratmayı amaçlayan Sıfır Gelecek 
kampanyası kapsamında gerçekleşti. 
Kadıköy İskele’den Yoğurtçu Parkı’na 
doğru devam eden yürüyüşe “Güneş, 
rüzgar bize yeter”, “Ne istiyoruz? İklim 
adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi” ve 
“Bilimin arkasında birleş” sloganları eş-
lik etti. Bu ve devam edecek grevlerin, 
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzala-
ması ve uygulaması yönünde bir baskı 
oluşturması bekleniyor.

Sendikalar İklim Grevinde
Sendikaların, özellikle Türkiye’dekile-
rin bu zamana kadar iklim krizine karşı 
seslerini yükselttiklerini söylemek pek 
kolay değil. Ancak iklim krizinin birin-
cil nedenlerinden olan fosil yakıtların 

Türkiye, Rusya’nın Paris Anlaşması ile ilgili açıklamasının 
ardından G20 ülkeleri arasında anlaşmayı parlamento onayından 

geçirmeyen tek ülke olarak kaldı.
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sayısı 91’e ulaştı.
İklim eyleminin finansmanı için kritik 
öneme sahip Yeşil İklim Fonu (GCF) 
hakkında da önemli duyurular yapıldı:
n Fona, sekiz ülke toplamda 1,5 milyar 
dolar daha kaynak aktaracağını açıkla-
dı. GCF’in toplam bütçesi 7,4 milyar 
dolar seviyesine çıktı.
n Fransa, katkısını ikiye katlayacağı-
nı açıkladı. 1,54 milyar euro katkının 
%80’i hibe halinde, geri kalanı kredi 
şeklinde olacak.
n Birleşik Krallık yaptığı kalkınma des-
teklerinden iklim eylemine vereceği 
katkıyı iki katına çıkardığını, iklim de-
ğişikliği ile mücadele için Ar-Ge büt-
çesini ise 1 milyar dolara çıkardığını 
açıkladı.

Özel Sektör Devrede
İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik 
konusundaki en önemli unsurlardan 
biri hiç kuşkusuz finansman kuruluş-
ları. Özel sektör üzerinde, verdikleri 

de bulunuyor. Küresel emisyonların 
%26’sından sorumlu 14 ülkeden ise 
2020 iklim planına dair somut bir adım 
gelmedi. Bu ülkeler arasında, hiç de şa-
şırtıcı olmayan bir şekilde, Türkiye de 
bulunuyor.
İklim eylem planının dışında da ülkeler 
özellikle kömür ve yenilenebilir enerji 
konusunda önemli kabul edilebilecek 
duyurular yaptılar:
n Bu önemli duyurulardan biri 
Yunanistan’dan geldi. Yunanistan, 
2028 yılı itibarıyla ülkedeki tüm linyit 
kömürü santrallarını kapatacağını açık-
ladı. Ülkedeki mevcut toplam kurulu 
gücün yaklaşık dörtte birini linyit sant-
ralları oluşturuyor.
n Hindistan ise 450 GW’lık güneş 
enerjisi santralı kuracağını ilan etti.
n Almanya, daha önce açıkladığı 
2038’e kadar kömürlü termik santralla-
rı kapatma planını yineledi ve Kömür 
Sonrası Enerji Küresel İttifakı’na katıl-
dığını açıkladı. Böylelikle ittifakın üye 

ekonomi geliştirmek için gerçek bir 
eylem yok”. Bu nedenle, Rusya’nın 
onayının sadece prosedür olarak önem 
taşıdığı ifade ediliyor. Bu açıklamanın 
Türkiye açısından da bir önemi bulu-
nuyor. Şöyle ki, Türkiye G20 ülkeleri 
arasında Paris Anlaşması’nı parlamento 
onayından geçirmeyen tek ülke olarak 
kaldı. 
Hazır konu Türkiye’ye gelmişken 
Türkiye’nin bir başka iklim zirvesin-
de daha, Paris Anlaşması konusunda 
olumlu herhangi bir açıklamada bu-
lunmadığının altını çizelim. Zirve sıra-
sında, Fransa ve Almanya’nın, BM ve 
Dünya Bankası ile birlikte Türkiye’ye 
Paris Anlaşması’nı meclisinden ge-
çirmesi için özel bir “finans paketi” 
teklif etmesine dair çıkan haberler, 
Türkiye’nin anlaşmayı onaylayacağı 
beklentisini yaratmıştı. Özellikle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Zirve’deki “Live, Work ve Move Gre-
en” oturumunda yapacağı konuşma 
sırasında böyle bir müjde verebileceği 
tahmin edildi ancak bu gerçekleşme-
di. Erdoğan konuşmasında Sıfır Atık 
projesine değinirken, millet bahçele-
rinin sayısını artıracaklarından, yeni 
metro hatları ile seragazı emisyon-
larını azaltmayı hedeflediklerinden 
bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
çevre ve iklim konularındaki konuş-
masını değerlendiren 350.org Türkiye 
Kampanyalar Sorumlusu Efe Baysal, 
Türkiye’nin BM İklim Zirvesi’nde ile-
riye dönük bir taahhüt vermekten ka-
çınmasının ne günümüzün ne de ge-
leceğimizin gerçekleriyle örtüştüğünü 
belirtti: “Şayet Türkiye iklim liderliği-
ne oynamak istiyorsa, bir an önce Paris 
İklim Anlaşması’nı meclisten geçirmeli 
ve son derece yetersiz durumda olan 
Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nı 
güncellemelidir.”

Zirveden Çıkan Diğer Sonuçlar
Zirve sonu itibarıyla resmi olarak 66 
ülke sıfır emisyon hedefi üzerine çalı-
şıyor. 59 ülke ise iklim planlarını kesin 
olarak 2020 sonuna kadar açıklayacak. 
Bu listede Hindistan ve Çin ile AB 

SAMOA Pathway Deklarasyonu Açıklandı 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
(UNGA) son günü olan 27 Eylül’de, Küçük 
Ada Devletlerinin (SIDS) önceliklerini 
saptamayı amaçlayan üst düzey bir 
toplantı gerçekleşti. SAMOA Pathway 
(SIDS Accelerated Modalities of Action) 
olarak bilinen uluslararası çerçeve 
ve eylem planı, 2014 yılında Samoa 
adalarında düzenlenen 3. Küçük Ada 
Devletleri Uluslararası Konferansı’nda 
belirlenmişti. UNGA kapsamındaki bu 
toplantıda ise bu konudaki gelişmeler 
ve ilerlemeler ele alındı ve bir Üst Düzey 

Politik Deklarasyon açıklandı. Çok 
taraflı paydaş diyalogları kapsamında 
yürütülen toplantı sonucunda ortaya 
çıkan deklarasyon, En Az Gelişmiş 
Ülkeler arasında yer alan Küçük Ada 
Devletleri’nin karşı karşıya olduğu 
sorunları şu şekilde sıralıyor: Yoksulluk, 
işsizlik, eşitsizlik ve dışlama; bulaşıcı 
ve bulaşıcı olmayan hastalıklar; 
çok taraflı ticaret sistemine erişim; 
sürdürülebilir kalkınma için düşük 
maliyetli finansmana erişim; nakde ve 
para aktarımına erişimdeki engeller. 
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meye hazır olduklarını söylüyor ve iklim 
krizi ile mücadelede liderliği iş dünya-
sının üstlenmesi gerektiğini belirtiyor. 
IPCC 1,5 Derece Özel Raporu’na 
göre seragazı emisyonları mevcut şekil-
de devam ederse, küresel ısınma 2030 
ile 2052 yılları arasında 1,5 derece sını-
rını geçecek. Bu da, bir kez daha hatır-
latmak gerekirse, yalnızca 11 senemiz 
kaldığı anlamına geliyor. Artık hareke-
te geçmemiz gerekiyor. Devletler bu 
sorumluluğu üstlenmek istemiyor gibi 
gözüküyor. Özel sektör önemli adımlar 
attı ancak yeterli mi? Greta ve arkadaş-
larının eylemleri nereye varacak? Tüm 
bu soruların cevabı için biraz daha za-
mana ihtiyacımız var gibi. Ancak ne 
yazık ki bugün en az sahip olduğumuz 
şey zaman…

rışı kazanabiliriz” diyen BM Genel Sek-
reteri Guterres, “Bu Zirve’de önemli 
ilerleme kaydedildi ancak gidecek daha 
çok yolumuz var. Ülkelerin ve şirket-
lerin daha fazla iklim eylemi yapması 
gerekiyor. Ülkelere daha önce söyle-
diğimi yineliyorum: 2020 sonrasında 
hiçbir yeni kömür santralı yapılmama-
lı” açıklamasında bulundu. Her ne ka-
dar Guterres zirvede önemli ilerleme 
kaydedildiğini söylese de daha önemli 
kararların alınması, devletlerin iyiden 
iyiye sorumluluk almaya başlaması 
bekleniyordu. Özel sektörden ve ban-
kalardan zamanında gelen açıklamalar 
ise umudumuzu korumamızı sağlayan, 
bir başka deyişle biraz olsun nefes al-
dıran açıklamalar oldu. We Mean Bu-
siness Koalisyonu’nun CEO’su Nigel 
Topping, küresel ısınmayı 1,5 derece 
ile sınırlandırma taahhüdünde bulunan 
şirketlerin, iklim çözümlerine yönelik 
daha fazla yatırımın önünü açmak için 
gerekli olan etkili iklim politikalarının 
geliştirilmesinde hükümetleri destekle-

krediler ve finansman olanaklarıyla bü-
yük etkisi olan, 35 trilyon dolar değere 
sahip 100 banka, Zirve kapsamında 1,5 
dereceye uyumlu iklim hedefi koydu-
ğunu açıkladı. Aynı şekilde 2,4 trilyon 
doları yöneten 87 varlık şirketi de 1,5 
derece uyumlu iş planlarını hayata 
geçireceğini duyurdu. Bu şirketler, 
27 ülkede bulunan ana merkezleri ile 
28 farklı sektörden 4,2 milyon çalışa-
nı temsil ediyor. We Mean Business 
Koalisyonu’nun CEO’su Nigel Top-
ping, öncü konumdaki bu 87 şirketi, di-
ğer özel sektörlerin de takip edeceğini, 
çünkü şirketlerin, karbonsuzlaşmanın 
rekabette kendilerine avantaj sağlaya-
cağını bildiklerini ifade ediyor. 
İngiltere Merkez Bankası da, iklim 
risklerini iş dünyasında ve ülkeler ara-
sındaki yatırımlarda fiyatlandırmaya 
başlayacağını açıkladı. Bankanın Baş-
kanı Mark Carney Zirve’den yaklaşık 
iki hafta sonra yaptığı açıklamada sıfır 
karbon emisyonu ilkesi doğrultusunda 
ilerlemeyen sektör ve şirketlerin, yatı-
rımcılar tarafından cezalandırılacağı ve 
bu şirketlerin iflas edebilecekleri konu-
sunda uyarıda bulundu.
İklim eylemine dünyanın dört bir ya-
nından 2500’den fazla şirket resmi ola-
rak destek verdi ve çalışanlarını eyleme 
katılmaya teşvik etti. Aralarında Bill ve 
Melinda Gates Vakfı’nın da bulunduğu 
birçok şirket ve özel sektör kuruluşu 
da, iklim değişikliğine karşı mücadele-
ye milyonlarca dolar bağış yaparak kat-
kıda bulunacaklarını açıkladılar. 
Türkiye özel sektöründen önemli bir 
açıklama da Türk Sanayicileri ve İş İn-
sanları Derneği’nden (TÜSİAD) geldi. 
“İklim değişikliği ile mücadele için acil 
eylem zamanı” çağrısı yapan TÜSİAD, 
açıklamasında, “Hem küresel ölçekte 
hem de ülkemizde iklim değişikliğinin 
etkileri giderek derinleşiyor. İklim de-
ğişikliği ile mücadele amacıyla toplu-
mun tüm kesimlerinde giderek artan 
duyarlılık, kurumların ve devletlerin 
etkili bir politika oluşturmasına ve yol 
haritasını kararlı bir şekilde uygulama-
sına ivme kazandırıyor” denildi. 
Zirvenin kapanış toplantısında “Bu ya-

Greta, Türkiye Dahil 5 
Ülkeyi BM’ye Şikayet Etti

Greta Thunberg ve yaşları sekiz 
ila 17 arasında değişen, 12 ülkeden 
15 genç, “Almanya, Fransa, 
Brezilya, Arjantin ve Türkiye’nin 
iklim değişikliğine karşı yeterli ve 
zamanında önlemler almayarak 
çocuk haklarını ihlal etmekle” 
suçladı. Şikayet dilekçesi, 2014’te 
yürürlüğe giren ve çocukların 
haklarının ihlal edildiklerini 
düşündükleri durumlarda, Çocuk 
Hakları Komitesi’ne şikayette 
bulunabilmelerine izin veren 
“isteğe bağlı protokol” uyarınca 
yapıldı. Komitenin şikayetteki 
suçlamaları araştırıp, söz 
konusu ülkelere sorunun nasıl 
düzeltilebileceği konusunda 
tavsiyeler vermesi öngörülüyor. 16 
genç müştekiye, Hausfeld LLP adlı 
avukatlık şirketi ve Earthjustice 
adlı çevreci bir hukuk grubu destek 
verdi. Avukat Michael Hausfeld, 
komitenin tavsiyelerinin yasal 
açıdan bağlayıcı olmamakla birlikte, 
isteğe bağlı protokolü kabul eden 
44 ülkenin bu tavsiyelere uymayı 
taahhüt ettiğini söyledi. 
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yeni fosil yakıt aramaları yapıyor. Ay-
rıca dünyanın en zengin ikinci kömür 
rezervlerine sahip ve fosil yakıt ihracı 
da Rusya’nın dış ticaretindeki en bü-
yük kalem. Dolayısıyla Rusya’nın ik-
lim değişikliğiyle mücadeledeki rolü 
ancak Suudi Arabistan, Avustralya gibi 
ülkelerle karşılaştırılabilir. Bu nedenle 
Kyoto’da olduğu gibi Paris’te de Rusya 
bilerek en geç kalan, en az adım atan, 
en gönülsüz büyük ülke rolünü oynu-
yor. Müzakerelerdeki tutumu da top 
çevirmekten ibaret. Ancak Rusya Sov-
yetler Birliği’nin çözülmesinden son-
ra kapanan sanayi tesisleri nedeniyle 
emisyonları en çok düşen ülkelerden 
biri olduğu için bu “1990 sonrası ken-
diliğinden azaltımın” ekmeğini yemeye 
devam edecektir. Şu anki Paris hedef-
leri ise son derece yetersiz ve 2030’da 
toplam emisyonları 3 milyar tonu 
bulabilir. Oysa Rusya güncel karbon 
emisyonlarında dünya dördüncüsü ve 
tarihsel sorumluluk açısından da dünya 
üçüncüsü. Dolayısıyla Putin’in yaptığı 
diplomatik danstan ibaret.

Türkiye ile devam edelim. Bir ön-
ceki soruda da belirttiğimiz gibi 
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı özel 
bir finans paketi karşılığında mecli-
sinden geçireceği konuşuldu. Ancak 
bu gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın konuşması da birçok açı-

geç 2040’ta kömürden çıkması gerek-
tiği hesaplanıyor. Bu en erken ve en 
fazla sanayileşmiş İngiltere, Almanya, 
ABD, Japonya gibi büyük ekonomile-
rin önümüzdeki birkaç yılda, 2030’u 
bile beklemeden kömürden tamamen 
vazgeçmelerini gerektirir. Türkiye’nin 
de aralarında olduğu, halihazırda kö-
mürün payının yüksek olduğu daha 
az gelişmiş ülkelerin de yeni kömürlü 
santral planlarını tamamen terk etme-
leri ve mevcutları en geç 2030-2040 
arasında kapatacak bir plan hazırlayıp 
açıklamaları gerekiyor. Bundan aşağısı 
emisyon eğrisi üzerinde etkili olmaz. 

Zirveden önce Rusya’nın ve 
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı mec-
lislerinden geçirebileceklerine dair 
haberler yayımlandı. Rusya’nın açık-
lamasıyla başlayalım dilerseniz. Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
sözcüsü, zirvede yaptığı konuşmada, 
Rusya’nın Paris Anlaşması’nı kabul 
ettiğini ve bu uluslararası aracın tam 
katılımcısı olduğunu açıkladı. Ancak 
yine de Rusya’nın hedeflerinin kritik 
derecede yetersiz olduğu belirtili-
yor… Bu konuda görüşlerinizi alabi-
lir miyiz?
Rusya fosil yakıt üreticisi bir ülke. 
Dünyadaki petrol ve gaz üretiminde 
%14 gibi ciddi bir paya sahip. Arktik’te 
buzulların erimesinden yararlanarak 

Genel olarak BM İklim Eylemi 
Zirvesi’ni nasıl değerlendirirsiniz? 
Zirvede Yunanistan ve Macaristan’ın 
linyit yakıtlı kömürlü termik santral-
lara veda edeceğine dair açıklamalar 
gibi görece önemli taahhütler verildi. 
İklim eylemi açısından bu taahhütler 
ne derece işlevsel?
BM İklim Eylemi Zirvesi’nde önce-
kilerden daha akılda kalıcı bir başarı 
elde edilemedi. Yine tedrici iyileş-
tirmelerle avunmak zorunda kaldık 
ve bol miktarda laf üretildi ama Paris 
Anlaşması’ndaki hedeflerin radikal bir 
şekilde iyileştirileceğine dair tek bir söz 
duyamadık. Bence zirvenin tek yıldızı 
Greta Thunberg’di. Onun yaklaşımını 
görmezden gelen bir anlayışın iklim 
krizine çözüm üretebileceğine emin 
değilim. 
Tabii dünyada kömürden çıkışın yayıl-
ması son derece önemli. Ancak yeni 
açıklamalarla Avrupa’da bile elektrik 
üretiminde kömürü bir kaynak ola-
rak kullanmayı bırakacağını söyleyen 
ülkelerin kömür kapasitesi toplamın 
yarısına ulaşamadı henüz. Bunun iki 
nedeni var: Birincisi Türkiye, Bal-
kan ülkeleri ve Polonya’yı kapsayan 
kömür kuşağı adım atmıyor. İkincisi 
Almanya oyalama yapmaktan vazgeç-
miyor. Almanya’nın 2038 hedefi son 
derece geç. Bilindiği gibi 2050’de net 
sıfır hedefine göre bütün dünyanın en 

“Greta Thunberg Son Zamanlarda 
  Başımıza Gelen En Güzel Şey!”

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM) 
İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı 
Uzmanı Dr. Ümit Şahin, BM İklim Eylemi Zirvesi’nde 
Paris Anlaşması’ndaki hedeflerin radikal bir şekilde 
iyileştirileceğine dair tek bir söz edilmediğini belirtirken 
Greta Thunberg’in söylediklerini beğenmeyenlerin 
iklim krizinin sorumluluğunu almaktan kaçmak için ne 
yapacaklarını şaşıranlar olduğunu ifade ediyor.
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Türkiye iklim krizinde sorumluluğu 
olan ülkelerden biri ve iklim politika-
sı sicili de senelerdir kaçak oynamak-
tan ve kömür sevdasından dolayı iyice 
bozulmuş durumda. Ancak neticede 
Türkiye’nin hem tarihsel sorumlulu-
ğu hem de mevcut emisyonları dün-
ya ortalamasında, yani küresel iklim 
hareketinin en büyük hedeflerinden 
biri Türkiye değil. Türkiye’nin iklim 
konusundaki sorumluluğunu dört baş-
lıkta özetleyebiliriz: İlk olarak Sanayi 
Devrimi’nden bu yana tarihsel kümü-
latif emisyonlara bakıldığında payımız 
oldukça az, geç sanayileştiğimiz için... 
Ama 1990 sonrası sorumluluğumuz az 
değil. Güncel ulusal emisyonlara ba-
kıldığında ise 197 ülke içinde en çok 
emisyon yapan ilk 20 ülke arasındayız 
ve payımız küresel emisyonların %1’in-
den fazla. Nüfus ve ekonomi açısından 
bize benzeyen pek çok Avrupa ülkesi-
nin de %1 civarında payı olduğu düşü-
nülürse bu oranın az olmadığı anlaşılır. 
Emisyonları artırma hızımız da, fosil 
yakıta dayalı hızlı büyüme yüzünden 
1990-2017 arası %140 artışla dünya 
rekoruna yakın. Yani sorumluluğu en 
hızlı artan ülkelerden biriyiz. Son ola-
rak kişi başına düşen emisyonumuz 
2017 rakamlarıyla 6,6 ton, bu da pek 
çok Avrupa ülkesiyle aynı veya onların 
üzerinde ve tam da dünya ortalamasın-
da. Yani Türkiye’nin sorumluluğu dün-
ya ortalaması kadar veya bunun biraz 
üzerinde. Dolayısıyla alınması gereken 
önlemlerin de dünya ortalamasında ol-
ması gerekiyor. Pek çok Afrika, Okya-
nusya ve Güney Asya ülkesi gibi herke-
sin yaptığının %1’ini yapması beklenen 
ülkeler varsa da, biz onlardan değiliz.

nız? Greta’dan sonra nasıl bir dünya 
bekliyor bizi? 
Greta Thunberg son zamanlarda ba-
şımıza gelen en güzel şey! Greta’nın 
söylediklerini beğenmeyenler iklim 
krizinin sorumluluğunu almaktan kaç-
mak için ne yapacaklarını şaşıranlar. 
Greta’yı, BM ortamının hiçbir şeye 
yaramayan, kokmayan bulaşmayan 
üslubuna teslim olmadığı için eleştiri-
yorlar. Zaten Greta’nın sert bir şekilde 
suçladığı da tam bu kesim değil mi? İk-
lim krizi dar bir grubun meşgul olduğu 
bir “çevre meselesi” olarak algılansın 
ve öyle kalsın diye senelerdir çırpını-
yorlar ve Greta çıkana kadar başarılı 
da oluyorlardı. Şimdi ise pabuç pahalı 
hale gelmeye başladı. Bugüne dek sesi 
olmayan gelecek kuşakların temsilci-
si haline gelen Greta’nın sert üslubu 
ve doğrudan hedefe yönelik tavizsiz 
konuşmaları sayesinde artık kimse bu 
oyalama taktiklerini yemiyor. Bu saye-
de küresel iklim grevinde 6 milyon kişi 
sokağa çıktı. Ve bu çocukların başlat-
tığı isyan bitmeyecek. Yalanlarını sür-
dürmek isteyen devlet yetkilileri, şir-
ket temsilcileri ve kendilerine muhalif 
veya çevreci de deseler aslında bir işe 
yaramayan resmi politikaların peşinde 
sürüklenmekten başka bir vizyonu ol-
mayan sivil kesimlerin işi zor bundan 
sonra.
Türkiye’de insanların Türkiye’yi dün-
yanın merkezi sanma huyu ise gülünç. 

dan hayal kırıklığı yarattı. Erdoğan’ın 
Zirve’deki konuşmasını, özellikle BM 
Genel Sekreteri Guterres’in somut 
eylem talebi ile birlikte düşündüğü-
müzde nasıl yorumlarsınız?
Türkiye’nin eylemsizlikten ibaret olan 
iklim politikalarında henüz bir değişik-
lik işareti yok. Somut bir eylem konu-
sunda bir adım atılmadığı gibi somut 
eylemlerin içeride konuşulduğuna dair 
bir işaret de yok. Konuşma bunları te-
yit etti. Bir hareketlenme olması için 
iki ön koşul var: Birincisi Türkiye’nin 
bir geçerliği olmayan eski argümanla-
rı bir yana bırakıp Paris’i onaylaması. 
İkincisi kömürü, enerji politikasının 
merkezinden çıkarması. Özel finans 
paketi bunları yapmaya yardımcı ola-
caksa iyi tabii. Ama ekonomik kriz ne-
deniyle ihtiyaç duyulan dış kaynak için 
Paris Anlaşması’nı kullanmak dünyanın 
(ve tabii Türkiye’nin de) önündeki en 
büyük ekolojik ve insani krizi araçsal-
laştırmak olur ve bir işe de yaramaz. 
Dolayısıyla bu iki adım atılmadığı süre-
ce Türkiye’nin iklim politikalarını tar-
tışmanın giderek tali bir hale gelmeye 
başladığı kanısındayım maalesef. 

Zirve’de yaptığı konuşma hem çok 
beğenilen, hem de çok eleştirilen 
Greta Thunberg’in Türkiye’yi BM’ye 
şikayet etmesi Türkiye halkının “sab-
rını taşırdı”. Greta özelindeki iklim 
eylemi karşıtlığını nasıl yorumlarsı-

“2020’lerde bizi bambaşka 
bir dünya, bambaşka iklim 
müzakereleri, bambaşka 

bir iklim hareketi bekliyor. 
Herkesin buna şimdiden 
hazırlanmaya başlaması 

gerekir”
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zamanlarda buna hazır olan yerel yöne-
timler ortaya çıkmaya başlıyor sanırım. 
Böyleyse, bu heyecan verici. 
 
Önümüzde COP25 var. Bu konferan-
sa kadar iklim diplomasisi anlamında 
nasıl günler bekliyor bizi? 
COP25, çok daha kritik bir zirve olan 
2020’de yapılacak Glasgow COP26 
öncesi son peşrev olacak. Bu sene de 
“ambition”, yani hedeflerin sıkılaştırıl-
ması gündemiyle geçecek. IPCC’nin 
bu konferans öncesi hem toprak kul-
lanımı hem de okyanus ve buz özel 
raporu çıkarmış olması da önemli. 6. 
Değerlendirme Raporu da yaklaşıyor. 
Ancak neticede ben bu Aralık’ta yine 
Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan 
gibi işi yokuşa sürmekle görevli ülke-
lerin yaratacakları gündemlerle uğra-
şacağımızı sanıyorum. Tabii Greta’nın 
Şili’ye geliyor olması oyun bozucu ola-
bilir, onu da göreceğiz. Ama bence asıl 
gelecek seneden sonra her şey değişe-
cek. Glasgow önemli. 2020’lerde bizi 
bambaşka bir dünya, bambaşka iklim 
müzakereleri, bambaşka bir iklim ha-
reketi bekliyor. Herkesin buna şimdi-
den hazırlanmaya başlaması gerekir.

liyor. Yerel yönetimler bu %70’lik kı-
sımda ancak bina verimliliğinde, evsel 
ısınmada vb. alınacak önlemlerle sınırlı 
bir etkide bulunabilir. Yani emisyon-
ların çoğundan sorumlu sektörlerde 
büyük ölçüde “Bizim elimizden bir şey 
gelmez” deme şansına sahipler. Tabii 
federal devletlerdeki bölgesel hükü-
metlerden değil, bizde olduğu gibi be-
lediyelerden bahsediyorum. Dolayısıy-
la yerel yönetimlerin azaltım anlamında 
ağırlıklı olarak %14’lük ulaşım, %6’lık 
binalar ve çok daha az oranda katkısı 
olan atıklar kısmında yapabilecekleri 
şeyler var. Ayrıca yeşil alanların artı-
rılması, sağlık adaptasyonu gibi daha 
çok uyumla ilgili önlemler alabilirler. 
Bunu da küçümsüyor değilim ve iklim 
eyleminin yerel yönetimlerin stratejik 
önceliği olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Ancak belediyeler böyle yapmak 
yerine iklim değişikliği konusunda ya-
pılacakları, çevre bürosunun çağdaşlık 
gereği ilgilendiği bir işe çevirip “farkın-
dalık artırmakla” ilgilenirlerse zaman 
kaybettirmekten başka bir şeye hizmet 
etmezler. Bunun yerine iklim eylemi-
nin bütün yerel yönetim politikalarının 
merkezine oturtulması gerekiyor. Son 

Dolayısıyla Türkiye’nin bir G20 ülkesi 
olarak eleştirilmesi son derece doğal. 
Thunberg ve arkadaşlarının Çocuk 
Hakları Sözleşmesi bağlamında şikayet 
ettiği ülkelerden biri olmamızın nede-
ni de G20 ülkeleri arasında -ne güzel 
ki- bu şikayet hakkını tanıyan birkaç 
ülkeden biri olmamız. ABD ve Çin gibi 
en fazla emisyon yapan ülkelerin söz-
leşmenin ilgili ekini imzalamadıkları 
için şikayet edilmediklerini biliyoruz. 
Burada ilginç olan iklim politikalarını 
ilk kez duyan bazı insanların ve yazar-
ların fena halde üzerlerine alınıp neyin 
ne olduğunu bile anlamadan hemen 
Türkiye’nin masum olduğu ezberini 
tekrarlamaya başlamış olmaları. Bu 
kadar düşünmeden etmeden savunma 
telaşı suçluluk psikolojisinden de kay-
naklanabilir, bunu da unutmasınlar.

İklim Eylemi Zirvesi’nin bir başka 
dikkat çeken yönü ise, devletlerin 
ikircikli tavırlarına karşın, özel sek-
törün, finans kuruluşlarının ve birçok 
büyük firmanın desteği ve tavırları 
idi. Birçok uluslararası firma çalışan-
larının greve katılımını destekledi. 
Bankalar ve finans kuruluşları, 1.5 
derece hedefine uyumlu hareket ede-
ceklerine dair kararlar açıkladı. Bu 
konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Bu iklim eyleminin devletlerin teke-
linden çıktığının bir göstergesi. Dünya 
ekonomisi karbonsuzlaşma yönünde 
olması gerekenden çok daha yavaş da 
olsa, önemli bir dönüşüm içinde. Bu 
dönüşüme direnmeye devam eden 
sektörler ve şirketler bir süre sonra si-
linecekler. Bu gerçeği anlayanlar olsa 
da ben çoğunluğun henüz bu anlayışın 
çok uzağında olduğunu düşünüyorum.

Bir başka önemli gelişme de, yerel 
yönetimlerden geliyor. Bu konuda 
neler düşünüyorsunuz?
Yerel yönetimler merkezi devletlere 
göre daha atak, çünkü genellikle enerji 
üretimine çok uzaklar. Küresel seraga-
zı emisyonlarının %25’i elektrik ve ısı 
üretiminden, %24’ü tarım, hayvancılık 
ve ormancılıktan, %21’i sanayiden ge-

 “Burada ilginç olan iklim politikalarını ilk kez duyan bazı 
insanların ve yazarların fena halde üzerlerine alınıp neyin 
ne olduğunu bile anlamadan hemen Türkiye’nin masum 

olduğu ezberini tekrarlamaya başlamış olmaları. Bu kadar 
düşünmeden etmeden savunma telaşı suçluluk psikolojisinden de 

kaynaklanabilir, bunu da unutmasınlar”
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açıklamayı verebilirim. Net-Zero Asset 
Owner Alliance (Net Sıfır Varlık Sa-
hipleri İttifakı) ile bir araya gelen bazı 
yüksek profilli emeklilik fonları da bü-
yük bir taahhüt verdi. Bu nedenle özel 
sektörden gelecek vaat eden bir eylem 
görüyoruz. Ancak, dünyadaki birçok 
şirketin ve yatırımcının, iklim değişik-
liğinin neden olduğu ciddi risklere ve 
felaketlere rağmen, iklim krizini ele al-
mak için hâlâ yeterince hareket etme-
diği konusunda da gerçekçi olmalıyız.

COP25’ten neler bekleyebiliriz? 
COP25 fazla bir şey başaramayacak, 
başarması da beklenmiyor. Ancak Pa-
ris Anlaşması’ndan beş yıl sonra ger-
çekleşecek, 2020’de Glasgow’daki 
COP26’nın oldukça önemli bir yeri 
var. 
Bunun nedeni ise, Paris Anlaşması’na 
göre, tarafların gözden geçirilmiş ve 
daha iddialı emisyon azaltma taahhüdü 
sunacak olmaları. Bu nedenle Glas-
gow, uluslararası toplumun anlaşmanın 
hedefleri doğrultusunda küresel ısın-
mayı sınırlamak için ilerleme kayde-
dip kaydetmediğine karar vermek için 
Paris’ten sonraki ilk uygun fırsat ola-
cak. Buradaki kilit faktör, siyasi koşul-
ların BM İklim Zirvesi’ndekinden daha 
uygun olup olmadığı olacak. ABD’deki 
politik durumun da çok önemli olacağı-
nı eklemeliyim.

yaptığı konuşma da hem alkışlandı 
hem de ağır eleştiriler aldı. Greta çev-
resinde şekillenen iklim eylemi karşıt-
lığı hakkında neler söylersiniz? 
Greta ve okul grevlerinin etkilerini in-
kar edemeyiz. The Extinction Rebel-
lion (Yokoluş İsyanı) protestoları, Batı 
ülkelerindeki sivil toplum arasında ik-
lim değişikliği ile ilgili artan endişenin 
bir başka tezahürü. Büyük ülkeler daha 
iddialı emisyon azaltma taahhütlerine 
ve diğer radikal politika önlemlerine 
direnmeye devam ettikçe, protestola-
rın, özellikle gençlerin protestolarının 
büyüyeceğine inanıyorum, yok olma-
yacaklar.

Zirve’de birçok uluslararası firma ça-
lışanlarının greve katılımını destekle-
di. Bankalar ve finans kuruluşları 1,5 
derece hedefine uyumlu hareket ede-
ceklerine dair kararlar açıkladı. Bu 
konuda görüşlerinizi alabilir miyiz?
Biraz önce söylediğim gibi, özel sektö-
rün ve yatırımcıların verdiği taahhütler 
en umut verici olanlar. Örnek olarak, 
87 şirketin Science-Based Targets 
Initiative (Bilim Tabanlı Hedefler 
Girişimi) kapsamında, şirketlerini 1,5 
derece hedefi ile aynı hizaya getirmek 
adına harekete geçtiğine dair yaptığı 

BM İklim Eylemi Zirvesi size göre 
nasıl geçti? Termik santrallara veda 
edilmesi gibi, verilen bazı taahhütler 
ne derece işlevsel? 
İklim Eylem Zirvesi’nin sonucunun ha-
yal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. 
Bunun nedeni, ABD, Çin, Hindistan 
ve AB gibi büyük ülke oyuncularının 
hiçbirinin iddialı emisyon azaltma ta-
ahhütleri konusunda adım atmamasına 
dayanıyor. Evet, cesaret verici başka 
ulusal taahhütler de vardı. Pakistan 
yenilenebilirler üzerine, Yunanistan 
ise kömür konusunda açıklamalarda 
bulundu. Macaristan’ın bu konudaki 
taahhüdünün ne kadar somut oldu-
ğundan emin değilim. Almanya ve Slo-
vakya, Powering Past Coal Alliance’a 
(Kömür Sonrası Enerji İttifakı) katı-
lacaklar. Görece küçük birkaç devlet 
net sıfır karbon konusunda taahhütler 
verdi. Bunları ticari ve kurumsal yatı-
rımcılardan gelen bazı güçlü taahhüt-
ler izledi. Ancak genel olarak bu Zirve, 
Genel Sekreter Antonio Guterres’in 
hedefler ile ilgili umduğu artışı getir-
medi. Şu andaki politik koşulların zorlu 
olduğunu söyleyebilirim. 

Greta Thunberg tüm dünyada adından 
söz ettirmeye devam ediyor. Zirve’de 

“Büyük Oyuncuların İddialı Hedefleri Yok!”
Carbon Tracker’dan Kıdemli Politika ve Kamu Kurumlarıyla 
İlişkiler Danışmanı Richard Folland, Zirve’de özel sektör 
tarafından verilen taahhütlere rağmen, dünyadaki birçok 
şirketin ve yatırımcının, iklim krizini ele almak için hâlâ 
yeterince hareket etmediği konusunda gerçekçi olmamız 
gerektiğini hatırlatıyor.
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İklim Eylemi Zirvesi’nde özel sektö-
rün, finans kuruluşlarının ve birçok 
büyük firmanın genel söylemlerini 
destekleyen eyleme yönelik açıkla-
malarına şahit olduk. Bu konuda ne-
ler söylemek istersiniz? 
Finans sektörü, kesinlikle iklim değişik-
liği risklerini uyandırıyor; şimdi bu risk-
leri hafifletmek için harekete geçtiğini 
görmemiz gerekiyor. İngiltere Merkez 
Bankası Başkanı Mark Carney gibi 
önemli finans figürleri, iklim değişik-
liğinin ekonomik ve mali istikrarımıza 
getirdiği temel tehdide karşı mücadele 
ediyor. Hükümetlerin ve politik lider-
lerin de finans sektörünün yanında bu 
risklere karşı harekete geçmeye başla-
ması gerekiyor. İklimin bütün dengesi-
nin bozulduğu bir gezegende ekonomik 
bir büyümeden bahsedemeyiz. 
 
Yaklaşık iki ay sonra önümüzde 
bir başka önemli zirve bulunuyor. 
COP25’ten neler bekleyebiliriz?
COP25, 2020’de hedef politikalarını 
oluşturmanın anahtarı olacak. Hükü-
metlerin Paris sürecine yatırım yapma-
ya devam edeceklerini düşünüyorum. 
En savunmasız halkların da hedeflere 
ulaşmada desteklenmesi söz konusu. 
COP başkanlıklarının (COP25 için 
Şili ve COP26 için Birleşik Krallık), 
COP26’da başarılı olmak için gereken 
kapsamlı diplomasiyi yönetmek de da-
hil olmak üzere bir planı olmalı.

Greta Thunberg’in Zirve’de yap-
tığı konuşma oldukça konuşuldu. 
Greta’nın bir anlamda “iklim yıldızı” 
olma durumunu nasıl yorumlarsınız?
İklim eylemi Greta Thunberg’e veya 
daha açık söylemek gerekirse tek bir 
kişiye bel bağlayamaz. Bu, vatandaş-
ların ve ekonomilerin iklim değişikli-
ğinin yıkıcı etkilerinden korunduğu, 
iklim güvenli bir dünya sağlamak için 
ekonomilerimizi temelde yeniden şe-
killendirmekle ilgili. Thunberg, kade-
meli eylemden dönüştürücü eyleme 
acil olarak geçme ihtiyacının güçlü bir 
savunucusu. Bu konuda ilerlenebilme-
si için iklim eylemini vatandaşların ve 
şirketlerin çoğu için gerçek ve önemli 
kılmayı sağlamamız gerek. Bu aynı za-
manda ulusal ve uluslararası politika-
ları iklim değişikliği etrafında şekillen-
dirmek anlamına da geliyor.

BM İklim Eylemi Zirvesi’nden çıkan 
sonuçları ve verilen taahhütleri başa-
rılı buluyor musunuz?
BM İklim Eylemi Zirvesi’nde devlet-
ler, dünyayı iklim güvenli bir geleceğe 
taşımak için gereken iklim eylemin-
de bulunma konusunda sınıfta kaldı. 
Zirve’de diğer ekonomik sosyal ve 
güvenlik sorunlarının liderlerin dikka-
tini dağıttığını gördük. Yunanistan’ın 
kömürden aşamalı olarak vazgeçme-
sine ilişkin nispeten vaktinde yapılmış 
duyurusu da dahil olmak üzere ülkeler 
tarafından verilen bazı önemli taahhüt-
ler olsa da, iklim eylemleri sahada de-
vam ederken, politikanın buna katacak 
çok fazla bir şeyi olmadığını gördük. 
Hedefler ile ilgili politikaları ortaya 
koymanın, 2020’de başarının anahtarı 
olacağını düşünüyorum. 

“Devletler Sınıfta Kaldı”
Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan düşünce 
kuruluşu E3G’de (Third Generation Environmentalism) 
iklim diplomasisi, risk ve güvenlik alanlarında politika 
danışmanlığı görevini yürüten Jennifer Tollmann, 
Zirve’de devletlerin sınıfta kaldığını belirtirken “İklimin 
bütün dengesinin bozulduğu bir gezegende ekonomik bir 
büyümeden bahsedemeyiz” diyor.
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Future (Gelecek için Cumalar) hareke-
tinin petrol ve doğalgaz sektörüne yö-
nelik en büyük tehdit olduğunu söyledi. 
Bu bile tek başına kendisine olan muha-
lefeti açıklar. Bu muhalefetin başka kay-
nakları da var: Bazı orta yaşlı erkekler, 
öyle görünüyor ki, 16 yaşındaki bir kızın 
sahip olduğu statü nedeniyle o kıza kat-
lanamıyorlar. Muhtemelen sadece orta 
yaşlı erkeklerin böyle bir statüye sahip 
olması gerektiğini düşünüyorlar.

Zirve’de, özel sektör ve finans kuru-
luşlarının iklim krizine karşı katkı su-
nacaklarına dair açıklamalarına şahit 
olduk. Bu konuda görüşlerinizi alabilir 
miyiz?
Bu potansiyel olarak büyük bir hamle. 
Şimdi elimizde, dünyadaki bankaların 
yaklaşık üçte birinin Paris Anlaşması ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 
aynı hizada olacağını belirttiklerine dair 
bir açıklama var. İmzaladıkları Sorumlu 
Bankacılık İlkeleri, birkaç yıl içinde ta-
ahhütlerini yerine getirmelerini gerekti-
riyor. Kesin zamanlamaların bankaların 
türüne bağlı olduğunu da ekleyelim. Bu 
nedenle yakın bir zamanda bunun an-
lamlı olup olmadığını veya bazı eylem-
cilerin dediği gibi “yeşil badana” olup 
olmadığını öğreneceğiz. Bazı bankaların 
gerçekten iyi bir şey yapmak istediği-
ni düşünüyorum, diğerleri eğer buna 
uyum göstermezler ise karşılarına itibar 
ve finans risklerinin çıkacağının farkın-
dalar. 

kabul ettiğini açıkladı. Fakat Rusya’nın 
hedeflerinin kritik derecede yetersiz 
olduğunu da biliyoruz… 
Herhangi bir standartta, Rusya’nın ik-
lim hedefleri ne yazık ki yetersiz. Say-
gın bir kuruluş olan Climate Action 
Tracker’a göre ise “kritik derecede ye-
tersiz”. Rusya’nın kişi başına GSYH’si 
birçok Avrupa ülkesi ile benzer ve bildi-
ğimiz gibi, AB’nin 2050’ye kadar net sı-
fır karbon hedefi bulunuyor. Rusya’dan 
ise bu konu ile ilgili hiçbir işaret yok. 
Aslında emisyonları artıyor. Nedenini 
anlamanın zor olduğunu düşünmüyo-
rum: Dünyanın en büyük doğalgaz ve 
en büyük ikinci petrol ihracatçısı olarak 
Rusya’nın ekonomisi ve hükümet ge-
liri, dünyada sürmekte olan fosil yakıt 
kullanımına büyük ölçüde bağımlı. Bu 
nedenle, ülkenin iklim değişikliği tehdi-
dine rağmen fosil yakıt dönemini kendi 
çıkarları için uzattığı açıkça görülüyor.

Merkezine Greta’yı koyan iklim eylemi 
karşıtlığı hakkında neler söylersiniz? 
Geçtiğimiz aylarda OPEC Başkanı, Gre-
ta Thunberg’in ilham verdiği Fridays for 

BM İklim Eylemi Zirvesi’nde ülkele-
rin performansını nasıl değerlendirir-
siniz? BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres’in talepleri karşılık buldu 
mu?
Zirve’nin kısmen başarılı olduğunu dü-
şünüyorum. Bazı devletler ve özel sek-
tör grupları yeni vaatler ve taahhütler 
ile öne çıktı. Ancak Genel Sekreter’in 
istekleri, geniş bir açıdan baktığımızda, 
karşılanamadı. ABD, Çin, Avustralya 
ve Almanya gibi birçok büyük ülkenin 
liderleri ya Zirve’ye katılmadı ya da o 
ülkelerden oldukça zayıf açıklamalar 
yapıldı. Altını çizdiğim bu nedenler, adı 
geçen ülkelerin Zirve’yi gerçek anlamda 
ciddiye almadığını gösteriyor. Bununla 
birlikte Zirve farklı ülkeler ve ülke grup-
ları arasındaki bölünmelerin tam olarak 
nerede olduğunu net bir şekilde ortaya 
koydu. Önümüzdeki yıl ortaya çıkacak 
genel çerçeve için önemli ipuçları taşı-
yor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in sözcüsü, Zirve’de yaptığı ko-
nuşmada, Rusya’nın Paris Anlaşması’nı 

Bankalar İklim Eylemi Yerine “Yeşil Badana” 
Peşinde mi?
Energy & Climate Intelligence Unit Yöneticisi ve iklim 
politikası uzmanı Richard Black, Sorumlu Bankacılık 
İlkeleri’ne katılan bankaların niyetlerinin “yeşil badana” 
(Greenwash) olup olmadığını kısa zaman içerisinde 
göreceğimizi belirtiyor.
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Özellikle Türkiye’de yeşil işler konu-
sunda neredeyiz? 
Yeşil işler, ekosistemler ve biyoçeşitli-
liğin korunmasında rol oynadığı gibi, 
enerjinin, suyun ve kullanılan mater-
yallerin de azaltılmasını sağlıyor. Genel 
anlamda her türlü atık ve kirliliğin olu-
şumunun en aza indirilmesine yönelik 
tasarlanan işlerden bahsediyoruz. Yeşil 
işler, aynı zamanda insana değer veren, 
düzgün maaş sağlayan, işçi haklarının 
yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliğini de 
gözeten ve iyi kariyer imkanları sunan, 
insana yakışan işlerdir. 
Yeşil büyüme, dengeli bir ekonomik, 
sosyal ve çevresel kalkınmanın güdü-
münde çevrenin  korunması ve kaynak-
ların dengeli kullanılmasına öncelik ve-
ren, sosyal refahı artıran, insan odaklı 
bir büyüme modeli olarak da karşımıza 
çıkıyor. Gün geçtikçe yeşil büyümeyle 
birlikte çevrenin korunmasına ilişkin 
politikaların ekonomiye ve istihdama 
olumsuz etkilerinin olacağı düşüncesi, 
bu politikaların ülke ekonomilerindeki 

hizmetler ile ilgili sektörlerde, çevre-
nin korunmasına ya da çevre kalitesi-
nin artırılmasına katkı sağlayan işlerdir.
Yine ILO tarafından 2018 yılında ya-
yımlanan “Dünya Ekonomik ve Sosyal 
Görünüm Raporu” (World Employ-
ment and Social Outlook, WESO) ve 
bu yıl yayımlanan “Daha Aydınlık Bir 
Gelecek için Çalışmak” raporlarında 
da dikkat çektiğimiz gibi, tüm çalışan-
ların ekonomik kalkınmadan adil pay 
alması ve insana yakışır işleri herkes 
için mümkün kılmak için toplumsal 
sözleşmenin canlandırılması büyük 
önem taşıyor. Bunun için de insana 
yakışır ve sürdürülebilir işlere yatırım-
ların artırılması ve tüm hükümetlere, 
çalışma hayatının geleceği konusunda 
kendi ulusal stratejilerini çalışan ve 
işveren örgütleri ile sosyal diyalog içe-
risinde geliştirmeleri çağrısında bulu-
nuyoruz. 

“Adil geçiş” tartışmalarında da sıkça 
adı geçen insana yakışır iş kavramını 
kısaca açıklar mısınız? 
İnsana yakışır iş, üretken ve adil bir 
ücret getiren, işyerinde güvenli ve ai-
lelere sosyal koruma sağlayan, kişisel 
gelişim ve toplumla bütünleşme açı-
sından daha iyi fırsatlar sunan, insan-
ların kaygılarını serbestçe dile getirme 
özgürlüğüne sahip oldukları, örgütle-
nerek yaşamlarını etkileyen kararların 
alınmasına katılabildikleri, tüm insan-
ların eşit fırsatlardan yararlanıp eşit 
muamele gördükleri işlerdir. 

Greta Thunberg’in önayak olduğu 
Küresel İklim Eylemi ile birlikte 
uluslararası ve özellikle Türkiye’deki 
sendikaların iklim krizine dair daha 
net bir söylemde bulunduğuna şahit 
olduk. Sendikalar iklim eylemine kat-
kılarını nasıl artırabilir?
ILO olarak BM içerisinde işçi ve işve-
renlerin hükümetlerle birlikte eşit söz 
hakkına sahip olduğu tek ve benzersiz 
bir yapıdayız. Sosyal ve ekonomik iler-
lemenin sağlanmasında hükümetlerle 
işveren ve işçi kuruluşlarının işbirliği, 
ILO’nun çalışmalarını belirleyen en 
önemli unsurlardan biri. Ulusal ölçek-
te iklim değişikliğini göz önüne alan 
politikaların geliştirilmesinde ve uygu-
lanmasında, ILO’nun kendi içindeki 
ve Türkiye’nin de aralarında olduğu 
187 üye ülke arasındaki bu üçlü yapısı, 
karar alma mekanizmalarındaki etkisi 
bakımından kritik öneme sahip. 
Uzmanlık alanımız olan çalışma yaşa-
mı, şüphesiz küresel kalkınma beklen-
tilerini tehdit eden iklim değişikliğinin 
etkilerinden muaf değil. Bizler de ILO 
Türkiye ofisi olarak, iklim değişikliği 
ile ilgili çalışmalarımızı Birleşmiş Mil-
letler Çevre Programı (UNEP) ile bir-
likte 2008 yılında hazırlanan Yeşil İşler 
Raporu’nda ele almaya başladık. Yeşil 
ekonomi, sosyal eşitliği ve toplumsal 
refahı artıran ve aynı zamanda çevresel 
riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli öl-
çüde azaltan bir yaklaşım olarak tanım-
lanabilir. Yeşil işler ise; tarım, üretim, 
araştırma ve geliştirme, idari işler ve 

“İnsana Yakışır ve Sürdürülebilir İşlere 
  Yatırım Artırılmalı”

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü 
Numan Özcan, işsizliğin önemli bir problem olduğu 
günümüzde, yeşil işlerle birlikte istihdam alanlarının 
genişleyeceğine, insana yakışır işlerin oluşacağına ve 
yeşil büyümenin insan kaynağının gelişimine katkı 
sağlayacağına inandıklarını belirtiyor.
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insanı birlikte korumak anlamına gelir.
2017 yılında kurulan “Çalışma Hayatı-
nın Geleceği Küresel Komisyonu”nda 
Türkiye de dahil, 110 farklı ülkede ya-
pılan ulusal diyalog toplantılarının çık-
tılarını değerlendirdik ve Türkiye’deki 
sosyal tarafların tümünün yaklaşımla-
rını adil geçiş önerilerini derlediğimiz 
raporlara yansıttık. 2015 yılında yayım-
lanan “Herkes için Çevre Açısından 
Sürdürülebilir Ekonomi ve Toplum-
lara Doğru Adil bir Geçiş için Yöner-
geler” ve “Daha Aydınlık Bir Gelecek 
için Çalışmak” raporları bu kapsamda 
hazırlandılar. 

Size göre bu öneriler arasında en 
önemlisi nedir? 
Öncelikle sosyal diyalog. Herkes için 
insana yakışır iş ve istihdam olanakları 
yüksek, sürdürülebilir bir ekonomiye 
geçiş için sosyal diyalog olmazsa olmaz. 
Yeşil bir ekonomi ve kapsayıcı politika-
ları uygulama aşamasında ise: 
- Tüketimi yönlendiren makroekono-
mik politikalar geliştirmek ve yatırım-
lara yönlendirmek, 
- Çevresel koruma için sektörel politi-
kalar ve yönetmelikler geliştirilmesi,
- İstihdama odaklanan sosyal ve çalış-
ma politikaları, sosyal koruma, eğitim 
ve becerilerin geliştirilmesi gündeme 
alınabilir. 

Polonya’nın geçtiğimiz yıl COP24’te 
yayımladığı Silesya Deklarasyonu, 
adil geçişi gündeme almaktan ziya-
de, iklim değişikliğine karşı hızlı ve 
güçlü bir şekilde verilen mücadele-
den zarar görecek toplumsal kesim-
ler olduğu argümanını kullanarak ve 
aslında bu kavramı istismar ederek 
iklim değişikliği ile mücadeleyi yavaş-
latmak ile itham edilmişti. Görüyoruz 

geçmemesi nedeniyle eleştiriler alan 
Türkiye’deki sendikalar ve özel sek-
tör, adil geçiş konusuna sizce nasıl 
yaklaşıyor?
Paris Anlaşması’nın küresel ısınmadaki 
artışı 2 derecenin altında tutma hedefi, 
dünya ekonomisinde 18 milyon kişiye 
yeni iş imkanı sunabilir. Bu net iş artışı 
yaklaşık 24 milyon yeni iş yaratılmasına 
ve 2030 yılına kadar 6 milyon iş kaybı-
na neden olabilir. Bu değişimin, fosil 
yakıtlara yatırımların azalmasının yanı 
sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına ve 
enerji verimliliğine yönelik yatırımlar-
daki (örneğin enerji verimliliği yüksek 
binalar) yükselişten kaynaklanması ön-
görülüyor.
Küresel düzeyde böyle bir istihdam 
artışı potansiyeli aynı zamanda en-
düstriler arasındaki bağların yeniden 
ele alınmasını gerektiriyor. İşte bu 
noktada her zaman vurguladığımız sos-
yal diyalog, çok değerli. İstihdam ve 
şartlarıyla ilgili farkındalık oluşturma, 
standartlar belirleme ve bunların uy-
gulanması konusunda sosyal diyaloğun 
önemli olduğuna inanıyoruz. Ekono-
mik ve sosyal adaleti sağlamak için tüm 
sosyal ortakları içeren, kapsayıcı politi-
kalar geliştirmeliyiz. 
İstihdamın yeniden tahsisini gerektire-
ceğinden, ilgili herkes ve özellikle işçi-
leri korumak ve geçişin adil olmasını 
sağlamak için tamamlayıcı politikalara 
dayanarak adil geçişi sağlayacak politi-
kaları sosyal diyalog vasıtasıyla geliştir-
meliyiz. 
Bu politikaları geliştirmek üzere gere-
ken adil bir geçiş ise, insanın doğadan 
üstün değil, doğanın bir parçası olduğu 
yaklaşımına dayanır. Bu, gerçekleştir-
diğimiz tüm ekonomik ve sosyal eylem-
lerin uzun vadeli ve makro sonuçlarını 
göz önünde bulundurarak, doğayı ve 

yapısal dönüşümü sağlayacak önemli 
araçlar olabileceği yönünde değişme-
ye başladı. Hatta işsizliğin önemli bir 
problem olarak karşımıza çıktığı günü-
müzde, yeşil işlerle birlikte istihdam 
alanlarının genişleyeceğine, insana 
yakışır işlerin oluşacağına ve yeşil bü-
yümenin insan kaynağının gelişimine 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Ülkemizde ise henüz yolun başındayız. 
Dünyada bu konunun gündemde gide-
rek daha çok yer edinmesiyle birlikte 
ülkemizde de yeşil ekonomi ve yeşil iş 
kavramlarının giderek daha çok önem 
kazandığını gözlüyoruz. Örneğin ülke-
mizde kayda değer miktarda bulunan 
yenilenebilir enerji potansiyelinin he-
nüz yalnızca küçük bir kısmının kulla-
nıldığı açık. Diğer yandan, ülkemizde 
kalkınmanın en önemli girdilerinden 
elektrik üretiminde kullanılan kaynak-
lar arasındaki doğalgaz ve kömür gibi 
fosil yakıtların da büyük bir kısmını 
dışarıdan ithal ediyoruz. Bu nedenle 
enerji üretiminde yenilenebilir kaynak-
ların kullanımını da içeren sürdürüle-
bilir politikaların geliştirilmesine ihti-
yacımız var. Diğer yandan, Türkiye’nin 
çalışma çağındaki nüfusunun 2020 yılı-
na kadar her yıl 800 binin üzerinde art-
maya devam edeceği düşünüldüğünde, 
işsizlik oranının yüksek ve çalışan nüfu-
sun artmakta olduğu Türkiye’de, yeni 
ve kaliteli iş alanlarının yaratılması ge-
rekliliğini öngörmek, kahinlik sayılmaz. 
Kısacası yeşil işler ve ekonomiye hem 
politika yapıcıların, hem işverenlerin, 
hem de çalışanların ihtiyacı var diyebi-
liriz. İşveren ve işçi sendikalarının bu 
konuya giderek daha çok ilgi gösterdi-
ğini sevinerek görüyoruz. Türkiye’de 
tüm sosyal ortakların gündemlerinde 
yeşil işlerin yer alması için ILO olarak 
elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya 
hazırız. 

ILO’nun 2018 yılında yayımladığı bir 
analize göre çeşitli sektörleri kap-
sayan bir dönüşüm ve yenilenebilir 
enerjiye geçiş, 2030 yılına gelindi-
ğinde 18 milyon ek iş yaratma kapa-
sitesine sahip. Bu konuda harekete 

 “2030 yılı itibarıyla dünyada kaybedilen çalışma saatlerinin 
%60’ının ısı nedeniyle olacağı tahmin ediliyor. İnşaat sektörü de 

çok ağır etkilenecek; aynı yılda kaybedilen çalışma saatlerinin 
%19’u da inşaat sektöründe olacak”
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nın azaltılmasında ve işlerini kaybe-
denlerin yeni işlere yerleştirilmesinde 
rol oynayabilir. 
Diğer yandan kamu istihdam program-
ları ve ekosistem hizmetleri ödemeleri 
de değerlendirilebilir. Bu programlar, 
iklim değişikliğinin çalışanların ve ai-
lelerinin ücretleri üzerindeki etkisini 
azaltıyor ve sağlık, eğitim ve diğer hiz-
metler yoluyla çalışanları koruyor. 

İklim değişikliğinin işgücü piyasaları 
üzerindeki etkileri ile mücadelede en 
öne çıkan unsurları özetleyebilir mi-
siniz? 
İklim değişikliğinin işgücü piyasaları 
üzerindeki etkileri ile mücadelede, sos-
yal diyalog, istihdam ve meslekte ay-
rımcılığın önlenmesi ve iyi yönetişim, 
adil ve etkin bir geçişin sağlanması için 
olmazsa olmaz koşullar olarak ön plana 
çıkıyor. ILO olarak, iklim değişikliğinin 
getirdiği zorluklar, ILO’nun yeni “Ça-
lışma Yaşamının Geleceği Yüzüncüyıl 
Bildirgesi”nin de ana odağında yer alı-
yor ve ILO’nun faaliyetlerini ve araş-
tırma gündemini biçimlendiriyor. Bu 
konuda gerek sosyal diyaloğun gelişti-
rilmesi, gerek çalışma yaşamındaki tüm 
tarafları içeren etkilerin ölçümlenmesi 
ve buna uygun politikalar geliştirilmesi 
konusunda çalışmalarımızı azimle sür-
dürmeye devam edeceğiz. 

Kısacası ısı stresinin ekonomik, sosyal 
ve sağlık etkileri, yoksullukla mücade-
leyi ve insani gelişmeyi zorlaştırabilir. 

Isı stresinin etkilerinden korunmak 
için neler yapılabilir? 
Isı stresinin üretkenlik ve iyi işler 
üzerindeki etkisinden korunmak için, 
sosyal diyalog ekseninde ve tabii en 
savunmasız işçi gruplarını da göz 
önünde bulundurarak, işsizlik koruma 
sistemleri, nakit transferi programları 
gündeme alınabilir. Bu programlar 
beceri geliştirme ve işe yerleştirme 
programlarıyla birlikte bütünlüklü 
olarak ele alındığında iklim değişikliği 
nedeniyle yaşanabilecek iş kayıpları-

ki adil geçiş kavramının kullanımı her 
zaman iklim krizi lehine olmuyor. Bu 
kavramın içinin boşaltılması nasıl en-
gellenebilir?
COP24’te yayımlanan Silesya Dekla-
rasyonu, ILO’nun 2015 yılında yayım-
lanan “Herkes için Çevre Açısından 
Sürdürülebilir Ekonomi ve Toplum-
lara Doğru Adil bir Geçiş için Yöner-
geler” raporuna atıfta bulunuyor. Adil 
geçiş, sosyal ortakların tümünün kat-
kı ve çalışmalarıyla oluşturulmuş bir 
kavram olduğundan, kolaylıkla içinin 
boşaltılabileceğine inanmıyoruz. İklim 
değişikliğinin çalışma yaşamına etkisi 
tartışmasız görülüyor. 
Örneğin ILO’nun bu yıl yayımladığı 
“Sıcak bir Gezegende Çalışmak: Isı 
Stresinin Üretkenlik ve İyi İşler Üze-
rindeki Etkisi” (Working on a warmer 
planet: The effect of heat stress on 
productivity and decent work) başlıklı 
raporunda ısı stresinin insan üzerin-
deki, dolayısıyla çalışma yaşamındaki 
etkilerine dikkat çekiliyor. Isi stresi, 
vücudun fizyolojik bozulma olmadan 
tolere edebileceğinden fazla alınan ısı 
anlamına geliyor. Genellikle 35 derece 
üzerinde sıcaklıklarda, yüksek nemde 
meydana geliyor. Çalışma esnasın-
da aşırı ısı, iş sağlığı riski oluşturuyor; 
çalışanların fiziksel işlev, yetenek ve 
kapasitelerini kısıtlıyor ve dolayısıyla 
verimliliği sınırlıyor. Aşırı durumlarda 
ise, ölümcül olabilecek sıcak çarpma-
sına neden olabiliyor. Bu da şüphesiz 
çalışma yaşamındaki verimi etkileyen 
bir faktör olarak ortaya konuyor. 
Yine bu rapora göre dünya genelinde 
en olumsuz etkilenmesi beklenen sek-
tör ise tarım. Dünyada 940 milyon kişi 
tarım sektöründe çalışıyor. 2030 yılı iti-
barıyla dünyada kaybedilen çalışma sa-
atlerinin %60’ının ısı nedeniyle olacağı 
tahmin ediliyor. İnşaat sektörü de çok 
ağır etkilenecek; aynı yılda kaybedilen 
çalışma saatlerinin %19’u da inşaat 
sektöründe olacak. Özellikle risk altın-
da olan diğer sektörler ise çevre malla-
rı ve hizmetleri, atık toplama, acil hiz-
metler, tamir işleri, ulaştırma, turizm, 
spor ve bazı imalat işlerini içeriyor.

“Türkiye’nin çalışma çağındaki 
nüfusunun 2020 yılına kadar 
her yıl 800.000’in üzerinde 

artmaya devam edeceği 
düşünüldüğünde, işsizlik 

oranının yüksek olduğu ve 
çalışan nüfusun artmakta 
olduğu Türkiye’de yeni ve 

kaliteli iş alanlarının yaratılması 
gerekliliğini öngörmek, kahinlik 

sayılmaz”
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olarak toplumun tüm kesimlerinin or-
tak bilincini geliştirmeye çabalayaca-
ğız. 
Bu noktada yapacaklarımızın en önem-
lisi de 2020 yılının yaz aylarında kul-
lanıma hazır hale gelecek olan Tez-
Koop-İş Sendikası Burhaniye Eğitim 
ve Dinlenme Tesisi’nde “Ekoloji Oku-
lu” kurarak sendika üyelerinin çocukla-
rı başta olmak üzere ekonomik olanak-
ları kısıtlı ailelerin çocuklarını bu okula 
davet edeceğiz. Öğretim üyeleri ile 
birlikte doğayı okuma ve anlama bilgisi 
kazandırmaya gayret edeceğiz. Ayrıca 
bu okulda Kaz Dağları’nın korunması 
için yasal tepki grupları oluşturacağız 
ve doğa fotoğrafçılığı, ekoloji, biyolo-
jik zenginlik ve soyu tükenmekte olan 
canlı türlerini koruma gibi konularda 
bilgiler vereceğiz ve atölyeler gerçek-
leştireceğiz.

Geçtiğimiz günlerde iklim krizine 
dair bir çalıştay düzenlediniz. Nasıl 
sonuçlar aldınız?
Küresel iklim krizinin çalışma yaşa-

Sendikalar yalnızca yapılan gösterilere 
destek vermekle de yetinmemeli. Bu 
konuyla ilgili bilimsel araştırma komis-
yonları kurulmalı, çalışma planları ha-
zırlanmalı ve krizin meslek içi eğitimde 
temel bir konu haline gelmesi için de 
hazırlık yapmalı.

Dünyada çokça tartışılan bir konu da 
Adil Geçiş. Sendikalar Adil Geçiş ko-
nusunu ne zaman tartışmaya açacak? 
Sizin sendikanızın yaklaşımı nasıl? 
İşbirliği geliştirmeyi düşündüğünüz 
kurumlar var mı?
Adil bir geçişin mümkün olması için 
Tez-Koop-İş Sendikası olarak iklim 
krizi konusunda karar alma süreçlerine 
doğrudan katılımı oldukça önemsiyo-
ruz. Çözüm arayışlarında yetersiz ve 
geç kalmamak için derhal demokratik 
araçlar kurulmalı. İklim krizinin tüm 
paydaşları, krizin ciddiyetinin gerek-
tirdiği gibi davranarak ortak mekaniz-
malar geliştirmeli. Örneğin biz, krizin 
etkisini artırdığı koşullarda ne yapıl-
ması gerektiği konusunun Milli Eğitim 
Bakanlığı müfredatının bir parçası ha-
line getirilmesi için girişimlerde bulu-
nacağız. 
Sendikamız üyeleri başta olmak üzere, 
bilim insanları ve iklim krizi paydaşları 
ile toplantılar düzenleyeceğiz, alınması 
gereken önlemlerle ilgili eğitimler ya-
pacağız. Yani krizin bugünden yarına 
hemen çözülemeyeceğinin bilincinde 

Sendikalar küresel iklim grevi gü-
nünde grevi desteklediklerine dair 
açıklamalar yaptılar. Bu bağlamda 
işçi örgütlerinin yavaş da olsa hare-
kete geçtiğini görüyoruz. Sendikalar 
Türkiye özelinde iklim eylemine nasıl 
katkılar sunabilir?
Tez-Koop-İş Sendikası olarak biz de 
benzer bir açıklamayı internet sayfa-
mızda yayımladık. 20 Eylül 2019 Cuma 
günü tüm dünya ile eşzamanlı olarak 
genel merkezimizin ve şubelerimizin 
bulunduğu tüm kentlerde “iklim kri-
zine dur” demek için başta üyelerimiz 
olmak üzere tüm işçileri iklim grevi-
ne katılmaya çağırdık. Küresel iklim 
grevinde Türkiye’de 15 noktada eylem 
vardı. Ankara Kuğulu Park’taki eyleme 
sendikamız da katıldı. Eylemde iklim 
krizinin çalışma yaşamındaki etkileri-
ne dikkat çektik ve bu konuda somut 
adımlar atılması yönünde çağrılar yap-
tık. 
Şunu açıkça ifade etmeliyim ki iklim 
krizi geri dönülmez bir tehlike olarak 
varlığını sürdürüyor. Dünyanın fiziki, 
biyolojik yasalarını ve toplumsal alanı 
tehdit ederek birçok boyutta etkisini 
hissettiriyor. Bunlardan biri de istih-
dam ve çalışma yaşamı. Dolayısıyla 
sendikalar bu konuyu görmezden gele-
mezler. İlk akla gelecek biçimde küre-
sel iklim krizine karşı yapılan ulusal ve 
uluslararası tepki eylemlerine destek 
verilmeli diye düşünüyorum.

“Yeşil Ekonomiye Adilane Dönüşüm Şart”
BM Genel Kurulu sırasında 20 Eylül’de gerçekleşen Küresel 
İklim Grevleri’ne, dünyadan birçok sendika da destek verdi. 
Türkiye’den de ilk defa iklim eylemi konusunda adımlar 
söz konusu oldu. O sendikalardan biri olan Tez-Koop-İş 
Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu sendika 
olarak yeşil ekonomiye doğru adilane bir dönüşümün 
olmazsa olmazları olduğunu belirtiyor ve ekliyor: 
“İnanıyoruz ki iklim mücadelesi aynı zamanda insan 
hakları, demokrasi ve adalet mücadelesidir.”



53KASIM - ARALIK 2019 / EKOIQ

mücadelenin önemsenmesi için gerekli 
girişimlerin yapılmasında büyük bir so-
rumluluk üstlendi.
Son olarak iklim adaletinin; sosyal ta-
raflar olan hükümet, işveren ve işçiler 
tarafından eşit paylaşımı gerektirdiğini 
hatırlatmak istiyorum. Bu bağlamda 
da yeşil ekonomiye doğru adilane bir 
dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Ve 
inanıyoruz ki iklim mücadelesi aynı 
zamanda insan hakları, demokrasi ve 
adalet mücadelesidir.

gerekli hazırlıkları yapmak bu çalışta-
yın en önemli sonucudur.
Diğer yandan iklim krizi paydaşları bizi 
bu etkinlikte yalnız bırakmadı. Çalış-
taya çok sayıda sendika, demokratik 
kuruluş ve kitle örgütleri temsilcileri 
katıldı. Ankara halkının da yoğun ilgi-
si vardı. Sendikamız çalıştay nedeniyle 
konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından 
takdir topladı. Aldığımız bu çok güzel 
geribildirimlerden sonra ifade etmeli-
yim ki Tez-Koop-İş sendikal alanda bu 

mındaki ve çalışanlar üzerindeki olum-
suz etkilerinin saptanıp uluslararası 
ve ulusal düzeyde önlem alınması 
için gerekli girişimlerde bulunmayı 
çok önemsiyoruz. Bu nedenle “İklim 
Değişikliğinin Çalışma Yaşamına Etkisi 
Çalıştayı”nı 5-6 Ekim 2019 tarihinde 
Ankara’da bulunan Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde gerçekleştirdik. 
Bu çalıştayda yarını olmayan bir dün-ştayda yarını olmayan bir dün-ayda yarını olmayan bir dün-
yada geçmişin hiçbir anlamı olma-
yacağının altını çizildi. Çünkü iklim 
krizi çalışanlar başta olmak üzere 
tüm toplumun sağlığını, refahını ve 
geleceğini kökünden etkileyecek. Tez-
Koop-İş Sendikası olarak tehlikenin 
farkındayız. Bize göre, payımıza düşen 

“Çözüm arayışlarında yetersiz 
ve geç kalmamak için derhal 

demokratik araçlar kurulmalı. 
İklim krizinin tüm paydaşları, 
krizin ciddiyetinin gerektirdiği 

gibi davranarak ortak 
mekanizmalar geliştirmeli”
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yanı sıra cinsel içerikli aşağılayıcı çok 
fazla yorum da yer alıyor. Trump ise 
Greta’nın Birleşmiş Milletler İklim Ey-
lemi Zirvesi’ndeki konuşması üzerine 
Twitter’da “Parlak bir geleceği bekle-
yen çok mutlu bir kıza benziyor” pay-
laşımında bulunmuştu. Mutlu olmak, 
gülümsemek, çok konuşmamak tarih 
boyunca kadınlardan beklenen davra-
nışlar oldu. 
Akli dengesi bozuk, histerik gibi yaftala-
yıcı sıfatlar ise tedavi edilmesi gerektiği 
söylenen “zor” kadınlar için kullanılan 
tabirlerden. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre günümüzde dahi doktorlar, 
erkeklerle aynı semptomları paylaşıyor 
olsalar da kadınlara daha çok depresyon 
teşhisi koyuyor. 
Birkaç ay içinde 17 yaşında olacak 
Greta’ya hâlâ “çocuk” denmesi ve be-
raberinde de akli dengesi yerinde ol-
mayan, histerik, duygusal gibi çoğun-
lukla kadınlara atfedilen stereotipik 
özelliklerle nitelendirilmesi, kadınları 
susturmayı ve dediklerini değersizleş-

kongrede “gerçekdışı” ve “fazla sosyalist 
eğilimli” olmakla eleştirenler vardı. 
Küresel karbon salımlarında başı çe-
ken ABD ve Rusya’nın devlet baş-
kanları Donald Trump ve Vladimir 
Putin gibi birçok siyasetçi de Greta’ya 
ağır eleştirilerle karşı çıkıyor. Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
Greta’yı “fazla radikal” olduğu ve top-
lumların kendisinden nefret etmesine 
sebep olabileceği “uyarısında” bulunur-
ken, Putin ise Greta’nın ailesinin çocuk-
larını böyle bir şey için kullanmalarının 
yanlış olduğunu belirtip Greta için “İyi 
niyetli ama yeterli bilgilendirilmemiş 
bir genç kız” demişti.
Greta’yla ilgili sosyal medyada yorumda 
bulunan erkeklerin çoğunlukla benzer 
aşağılayıcı terimleri kullanmaları da 
göze fazlasıyla çarpıyor. Bunlar ara-
sında “akli dengesi yerinde olmayan”, 
“milenyumlu ucube”, “histerik ergen” 
ve “duygusal” yer alırken bunlardan bi-
risi Greta’nın aktivizmini “Ortaçağ cadı 
büyülerine” bile benzetmiş. Bunların 

Bir yıl önce İsveç parlamentosu önün-
de tek başına başlattığı oturma eylem-
leriyle, küresel bir iklim aktivisti haline 
gelen 16 yaşındaki Greta Thunberg şu 
an medyada en çok konuşulan isimler-
den biri. Greta günümüzün ve insanlık 
tarihinin en önemli sorunu olarak 
görülen iklim krizini, hiç kimsenin ya- kimsenin ya-
pamadığı bir biçimde odak noktası hali-
ne getirdi. Dediklerine inanıp inanma-
manıza göre, hem bir “kahraman” hem 
de “düşman” haline geldi. Greta’nın ik-
lim krizinin aciliyetine yönelik başlattığı 
eyleminin başarısı sosyal medyada, 
özellikle erkeklerin yoğunlukta olduğu 
iklim değişikliği inkârcılarının tepkisini 
çekiyor. Bundan yaklaşık dört beş ay 
önce ABD siyasetinde en çok konuşulan 
isimlerinden biri haline gelen kongre 
üyesi ve Yeşil Yeni Düzen’in en büyük 
savunucularından Alexandria Ocasio-
Cortez de hem kendi partisi Demokrat 
Parti içinden hem de Cumhuriyetçiler 
tarafından çok tepki toplamıştı. Ocasio-
Cortez’in sunduğu Yeşil Yeni Düzen’i 

Muhafazakâr Erkekler Neden Greta’dan 
Nefret Ediyor?

Bir anda medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen 16 yaşındaki iklim 
aktivisti Greta Thunberg ve iklim hareketi içerisinde fazlaca yer alan genç kızlar özellikle 
orta yaşlı erkeklerin yoğunlukta olduğu muhafazakâr iklim inkârcılarının tepkisini çekiyor. 
Thunberg ve ABD’li kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gibi iklim adına mücadele 
eden kadınlara yönelen mizojinist saldırıların kökeninde, temelleri heteronormatif 
maskülenliğe dayanan modern endüstriyel toplum düzeninin iklim aktivistleri tarafından 
tehdit ediliyor oluşu yer alıyor.
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ilişkiye odaklanıyor. İsveç’te Chalmers 
Teknoloji Üniversite’sinde akademik 
anlamda ilk defa iklim inkârcılığını ça-
lışmaya yönelik İklim Değişikliği İnkar-
cılığı Merkezi (CEFORCED) kuruldu. 
Araştırma merkezinin yeni yayımladığı 
bir araştırma, yıllardır muhafazakâr an-
ti-feminist aşırı sağ ile iklim inkârcılığı 
arasındaki ilişkiyi inceliyor. 
Chalmers Üniversitesi’nden Jonas 
Anshelm ve Martin Hultman, çevre 
sosyolojisi kapsamında birçok farklı 
disiplinden araştırmacı ile “İklim de-
ğişikliğini neden ciddiye almıyoruz? 
Bir iklim inkârcılığı çalışması” pro-
jesiyle Norveç’te iklim inkârcılarının 
dilini inceliyorlar. İnceledikleri iklim 
inkârcılarının dilinde göze çarpan ol-
dukça ilginç bir mesele yer alıyor. İklim 
inkârcılarına göre tehdit altında olan 
gezegen değil, temelleri heteronormatif 
maskülenliğe dayanan modern endüst-
riyel toplum düzeni. 
Bu proje kapsamında Olve Kran-
ge, Bjorn Kaltenborn ve Martin 
Hultman’ın, daha önce Aaron McCright 
ve Riley Dunlap tarafından ABD’de ya-
pılan araştırmanın Norveç ayağı olan ve 
2018 yılında yayımladıkları “Norveç’in 
‘Cool’ Erkekleri: Muhafazakâr Nor-
veçli Erkeklerin İklim İnkârcılığı” ma-
kalesi, iklim inkârcılığının, muhafazakâr 
grup kimliğini ve mevcut yaşantılarımı-
zı mümkün kılan fosil yakıtlara bağımlı 
sosyoekonomik sistemi korumak adına 
verilen bir tepki olarak yorumlanabile-
ceğini belirtiyor. 
Dolayısıyla tehdit altında olan, ait ol-
dukları “grubun” dinamikleri aslında. 
Bu dinamikleri tehdit eden de tıp-
kı #MeToo hareketinde olduğu gibi, 
toplumda kadınların sesinin daha çok 
çıkması. Araştırmacılar, günümüzde 
iklim aktivizmine karşı gelişen iklim 
inkârcılığının, sağ kanat milliyetçiliğin 
ve anti-feminizmin birbirlerini besleyen 
ve eklemlenen ideolojiler haline geldi-
ğini söylüyor. 
4.077 kişi ile yaptıkları araştırma sonu-
cunda, erkeklerin %35’i; muhafazakar 
erkeklerin ise %62,9’u iklim krizini 
inkâr ediyor. Ayrıca araştırmaya göre, 

maskülenliğin egemen olduğu düzene 
en büyük tehdidi kadınlar oluşturuyor, 
eğer böyle olmasaydı, şu an feminist 
hareketin içinde kayda değer oranda er-
kekler de yer alırdı. Feminizm, toplum-
sal cinsiyet eşitliğinden çok daha öte, 
asıl erkekliğin eleştirilmesi ve kendini 
değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Ka-
dınların bedenleri, emekleri üzerinden 
sömürülmediği, aşağılanmadığı, kadın 
olduğu için taciz edilmediği; bedenle-
rinin devletin politika malzemesi ha-
line getirilmediği; eşit işe eşit ücretin 
verildiği, değersiz görülen ev işlerinin 
kadının görevi olarak görülmediği bir 
toplumsal düzeni talep ediyor. 
Ocasio-Cortez’in “aşırıya kaçan sos-
yalist eğilimli” Yeşil Yeni Düzen’i ve 
Greta’nın BM’de yaptığı konuşması, er-
kekliğin dayandığı bu sistemin dinamik-
lerini tehdit ediyor. Zaten Greta’nın, 
eleştirilere verdiği cevapları da hep bu 
yönde. Greta “Sesimiz çok çıkıyor ve 
başarılıyız ki bizimle dalga geçiyorlar” 
diyor. 
Hem Thunberg’in hem Ocasio-
Cortez’in iklim hareketinde sesi çok 
çıkan ve tepki çeken kadın figürler ol-
masının tesadüfi olduğunu düşünen-
ler olabilir. Ancak bu nefretin iklim 
inkârcısı erkeklerden geldiğine deği-
nen bir araştırma, meselenin toplumsal 
cinsiyet ile iklim inkârcılığı arasındaki 

tirmeyi amaçlıyor.
Avustralyalı yazar Andrew Bolt ise ko-
nuyla ilgili olarak “Yetişkinler tarafın-
dan guru muamelesi gören, bu kadar 
çok mental hastalığa sahip, bu kadar 
küçük yaşta bir kız hiç görmemiştim” 
diyor. 
11 yaşındaki iklim aktivisti Lilly Platt, 
Brezilya’da Amazon yerlilerinin or-
mansızlaştırmaya karşı konuşmalarının 
yer aldığı bir videoyu Twitter üzerin-
den paylaşmasının ardından trol hesap-
lar Lilly’nin paylaşımının altına cinsel 
içerikli yorumlarda bulunmaya başladı. 
Sekiz yaşındaki iklim aktivisti Havana 
Chapman-Edwards ise ırkçı mesajlar ve 
ölüm tehditleri alıyor.

Heteronormatif Maskülenlik
Greta’nın eylemlerini, söylemlerini ve 
tutumunu fazla radikal, fazla sert hatta 
bölücü olmakla suçlayanlar da var. An-
cak şu an “normal” bir zamanda yaşamı-
yoruz. Bilim insanları yıllardır atmosfe-
re salınan insan kaynaklı seragazlarının 
iklimsel çöküşü getireceğini üstüne basa 
basa söylüyor. Suların yükselmesiyle, 
sıcak hava dalgalarıyla, yazın ortasında 
yaşanan sel ve fırtınalarla, daha sıcak ge-
çen kışlarla, yok olan buzullarla insan-
lığın ve gezegendeki bütün hayatın acı 
ve yavaş bir biçimde yok olacağını inkâr 
edebilmek hiçbir bilimselliğe dayanma-
makla birlikte bu etkileri günlük hayatı-
mızda görmeye başladık bile. Greta’nın 
ve iklim hareketinde yer alan özellikle 
genç neslin endişesi, kendilerine yaşa-
nabilir bir gelecek görmemelerinden 
kaynaklanıyor. 1965’ten bu yana küresel 
karbon emisyonlarının üçte birinden 
sorumlu 20 şirket, dünyanın kaynakla-
rını sömürüp milyarlar kazanırken, mil-
yonlar su ve güvenilir gıdaya ulaşmak 
için savaşmak zorunda kalmayacakları 
sağlıklı bir hayat istiyor. Bu en temel 
haklarımızdan biri değil de nedir? Peki 
medyada oldukça göz önünde olduğu 
için Thunberg ve Ocasio-Cortez’e yö-
nelen mizojininin (kadın düşmanlığı) 
sebebi ne? 
Aslında mizojini pek de uzak olmadı-
ğımız bir sorun. Beyaz heteronormatif 

İklim inkârcılarının karşı 
çıktıkları noktalar, bilimi 

inkâr etmenin yanı sıra iklim 
eyleminin sosyal, ekonomik 

ve politik düzeni değiştirecek 
olmasından kaynaklanıyor. 
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Mizojini farklı toplumlarda, farklı ta-
rihsel süreçlerde, farklı dinamiklerle de 
olsa tarih boyunca var oldu. 15. yüzyılda 
döneminin en önemli feminist hareketi 
olarak görülen, kadınların erkeklerden 
bağımsız bireyler olarak hareket et-
meye çalışması ve evliliği reddetmesi, 
Avrupa’da cadı avları kapsamında 40 
bine yakın kadının yakılarak öldürülme-
sine nedenlerinden biri olmuştu. Tıpkı 
doğanın, insanlık tarafından hükme-, insanlık tarafından hükme-
dilmesi, yıkılıp yeniden düzenlenmesi 
gerektiği düşüncesi gibi kadınlar da ta-
rih boyunca beyaz erkekler tarafından 
kontrol edilen, hakkında kararlar verile-
bilen, bedenleri devletin politika malze-
mesi haline getirilen nesneler oldu. An-
cak giderek güçlenen feminist hareket, 
kendini özne konumuna getirdiği an, 
kadınları her zaman ikincil olarak gören 
ideolojilere tehdit oluşturmaya başlıyor. 
İklim inkârcılarının kadınlara kadın ol-
dukları için ve cinsiyetçi aşağılamalarla 
saldırmasının da tek bir sebebi var gibi 
gözüküyor. Karşı çıkabilecekleri başka 
hiçbir şey yok. Bilimsel karşıt argü-
manlar üretemiyorlar ve cinsiyet üze-
rinden aşağılamak çoğunlukla en kolay 
yol oluyor.   m

lüğüne sahipler. Erkek merkezli me-
deniyetlerimiz doğanın talan edilme-
si, insan eliyle yeniden düzenlenmesi 
yoluyla yaratıldı. Ekonomik büyüme, 
her zaman doğadan, gezegenden daha 
önemli oldu. Trump, iklim krizini baş-
kan olduğundan bu yana bir aldatmaca 
olarak yorumluyor ve asıl iklim hareke-
tinin ve Yeşil Yeni Düzen’in ekonomik 
büyümeyi ve iş dünyasını tehdit ettiğini 
sürekli dile getiriyor. Hem ABD hem 
de Norveç’te yapılan araştırmalara göre, 
sağ muhafazakâr bireyler mevcut sosyo-
politik düzeni ve normatif gelenekleri 
olduğu gibi kabul etmeye daha yatkın-daha yatkın-
lar. Dolayısıyla iklim değişikliği disku-
runun, fosil yakıtlara dayanan bu sis-
temi tehdit ediyor oluşu, ait oldukları 
gruplarının dinamiklerini de sarsıyor. 
İklim inkârcılarının karşı çıktıkları nok-
talar, bilimi inkâr etmenin yanı sıra 
iklim eyleminin sosyal, ekonomik ve 
politik düzeni değiştirecek olmasından 
kaynaklanıyor. 
Sanayi toplumlarımızı oluşturan ve ha-
kim olan heteronormatif maskülenlik, 
iklim hareketi içindeki sayıca fazla olan 
güçlü kadın figürler tarafından rahatsız 
ediliyor. 

erkeklerde iklim inkârı kadınlara göre 
çok daha fazla görülüyor. Kadınlar ise 
daha çevreci, doğa dostu tutumlar ser-
giliyor. 
2016’da ABD’de Tüketici Araştırması 
Dergisi’nde yayımlanan “Ekoloji Dostu 
Olmak Daha mı Az Erkeksi? Yeşil-Fe-
minen Stereotipi ve Sürdürülebilir Tü-
ketim Üzerindeki Etkisi” makalesi kap-
samında yapılan yedi farklı araştırmaya 
göre, çevreci olmakla toplumsal cinsiyet 
normları arasında oldukça derin bir bağ 
var. Bu araştırmalara göre çevreci dav-
ranışlarda bulunmak hem kadın hem 
de erkek katılımcılar tarafından “daha 
kadınsı” görülüyor. Hatta bazı erkekler 
yanlarında bez torba taşımak gibi çevreci 
davranışlarda bulunduklarında maskü-maskü-
lenliklerinin azalacağını düşünüyor. 
Fox News sunucusu Tucker Carlson, 
Nisan ayında, bu makaleyi referans gös-
terip toksik maskülenite iklim değişikli-
ğine yol açıyormuş diyerek araştırmayı 
saptırmıştı. Bununla da yetinmeyip 
“Feministlerin bilim yaptığı bir ülke-
ye nasıl dönüştük?” demişti. Ocasio-
Cortez de Twitter’dan Carlson’a cevap 
olarak “Demokrasi ve sivil haklar ile fe-
ministlerin bilim yaptığı bir ülke olduk. 
Ayrıca iklim değişikliği politikasına dair 
şüphe uyandırmak için kadın hakları ko-
nusu etrafında korku uyandırmaya ça-
lışmasına dikkat edin: Carlson hakkında 
çok şey söylüyor” yazmıştı. 
Kadınların daha çevreci olduğu fikri, 
kadınların tarih boyunca şefkatli, narin, 
değer veren ve anne rolleriyle; erkekle-
rin ise sert, güçlü, duygusuz olan hete-
ronormatif maskülenlikle özdeşleştirili-
yor olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Araştırmanın yürütücülerinden Hult-
man, “Evi geçindiren endüstriyel mas-
külenlik adını verdiğim maskülenliğe 
bağlı gelişen bir takım değer ve davra-
nış biçimlerinin tehdit altında olduğunu 
düşünüyorum” diyor. Doğa ve insanlık 
arasında derin bir ayrım olduğunu sa-
vunan ve dünyanın özellikle erkekler 
için yaratıldığı Kartezyen düşünceye 
dayanan bu heteronormatif maskülen-
liğe göre insanlar doğayı, kaynaklarını 
kendi çıkarları adına kullanma özgür-kullanma özgür-

Kadınların daha çevreci olduğu fikri, kadınların tarih boyunca 
şefkatli, narin, değer veren ve anne rolleriyle; erkeklerin ise 

sert, güçlü, duygusuz olan heteronormatif maskülenlikle 
özdeşleştiriliyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. 




