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ÖMER MADRA, 1945’te İstanbul’da doğdu. 1968’de Mülkiye’den mezun 
oldu, 1970’ten 1982’ye kadar bu kurumda insan hakları hukuku alanında 
öğretim üyeliği yaptı. Mülkiye’den istifasının ardından, 1982 ile 1994 yılları 
arasında gazetecilik, dergi editörlüğü ve yazarlık yapan Madra; 1996’da İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı öğretim 
üyeliğini 2012’ye kadar sürdürdü ve küreselleşme, küresel ısınma, ulusla-
rarası ilişkiler, uluslararası çevre politikaları gibi dersler verdi. Kurucu or-
tağı, genel yayın yönetmeni ve programcısı olduğu Açık Radyo’da 1995 
yılında başladığı radyoculuk mesleğini halen sürdürüyor. Kitapları: Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı (1980), Migrant Workers 
and International Law (1986), Rüzgâra Karşı I-II (1996-2001), Akıntıya Kürek 
(2002), Küresel Isınma ve İklim Krizi: Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz (2007 
ikinci baskı). Ayrıca, 1975-2018 yılları arasında çeşitli dergi, gazete ve web 
sitelerinde çok sayıda özgün makale ve söyleşisinin yanı sıra birçok bilimsel 
makale çevirisi yayımlandı.

ÜMİT ŞAHİN, 1969’da İstanbul’da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
1991’de mezun oldu. Aynı fakültede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisası-
nı bitirip Halk Sağlığı doktorası yaptı. Kudüs Hebrew Üniversitesi Halk Sağ-
lığı Okulu’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 1990’lardan bu yana yeşil hare-
ketin ve nükleer karşıtı mücadelenin içindedir. Kurucuları arasında yer aldı-
ğı Çevre İçin Hekimler Derneği’nde başkan ve Yeşiller Partisi’nde eş sözcü 
olarak görev yaptı. Pastoral, Akkuyu Postası, Yeşil Gazete ve Üç Ekoloji gibi 
gazete ve dergilerde yazarlık ve editörlük yaptı. İklim değişikliği, ekoloji, 
yeşil politika ve çevre sağlığı alanında rapor, makale ve kitap bölümleri yaz-



dı. Ömer Madra ile yaptığı söyleşilerden oluşan Niçin Daha Fazla Bekleyeme-
yiz: Küresel Isınma ve İklim Krizi 2007’de Agora Kitaplığı; Ahmet Atıl Aşıcı ile 
birlikte yayına hazırladığı Yeşil Ekonomi 2012’de Yeni İnsan Yayınevi tarafın-
dan yayımlandı. 2008’den bu yana Açık Radyo’da Ömer Madra ile birlikte 
Açık Yeşil programını hazırlamaktadır. Halen Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Politikalar Merkezi’nde kıdemli uzman ve iklim değişikliği çalışmaları koor-
dinatörü olarak çalışmakta ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi’nde küresel çevre sorunları, iklim değişikliği ve çevre politikaları 
dersleri vermektedir. 
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Ümit.Şahin:.94.9.Açık.Radyo’da.Açık Yeşil.başlıyor,.ben.Ümit.
Şahin.

Ömer.Madra:.Ben.de.Ömer.Madra.
Ü.Ş.:.Açık Yeşil’in.ikinci.kitabına.yine.teşekkürlerimizle.başlı-

yoruz..
Ö.M.:.Bu.kitap,.her.zaman.söylediğimiz.gibi.bir.“müşterek”.

olan.Açık.Radyo’nun.o.görünmez.gücünü.oluşturan.gönüllü.prog-
ramcılarının,.destekçilerinin,.dinleyicilerinin.ve.çalışanlarının.ger-
çekten.yüce.gönüllü.çabaları.olmasaydı.asla.gün.yüzü.göremezdi..
Bunu.gönül.rahatlığıyla.söyleyebiliriz..11.yılda.560.yarım.saatlik.
programın. dinleyiciye. ulaşmasını. sağlayan. sevgili. arkadaşlarımız.
Dilek.Hepgüler,.Didem.Gençtürk,.Selahattin.Çolak,.Ömer.Şahin,.
Feryal.Kabil,.Ayberk.Çanakçı,.Robılınd.Tayar,.Barış.Demirel,.Ber-
hem.Baltaş.ve.Demet.Hakman’ın.çabaları.bu.zahmetli.işin.ilk.saf-
hasını.oluşturuyordu.

Ü.Ş.:.Ardından.işin.asıl.ağır.evresi.geldi..Pek.çok.uzman,.yazar,.
aktivist.ve.analizciyi.konuk.ettiğimiz.sayısız.programdan.yaptığı-
mız. seçmede. konuşulanların. düzgün. bir. şekilde. banttan. kâğıda.
aktarılması.serüveni..

Ö.M.:.Dinleyicilerimize.meramımızı.anlatan.bir.mektup.yaz-
dık.ve.ânında.sayısız.cevap.aldık..Herkes.gönüllü.emek.vermeye.
hazırdı!.O.zorlu.işin.altına.giren.ve.bunun.altından.harika.bir.şe-
kilde.kalkan.dinleyici. dostlarımıza. candan. teşekkür. etmeyi.borç.
biliriz..

Ü.Ş.:.Bant.çözümlerini.yapan.dinleyici.dostlarımızın,.çalışan-
larımızın.ve.programcılarımızın.adları.alfabetik.sırayla.şöyle:.

A.. Ilgar.Orhan,.Ali.Özgür.Arslan,.Alper.Tolga.Akkuş,.Arca.
Yılmaz,.Ayşe.Akdeniz,.Ayşe.Bereket,.Bahar.Topçu,.Başak.Toprakçı,.
Başak.Tuncer,.Berk.Öktem,.Cem.Sey,.Cem.Taylan,.Cemre.Cemri,.

Teşekkürlerimizle...
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Çiğdem.Yalçın,.Defne.Koryürek,.Derya.Çalış,.Didem.Balatlıoğul-
ları,.Dilara.Özbalçık,.Dilek.Hepgüler,.Duygu.Kutluay,.Ekin.Doğa.
Kozak,.Elif.Eroğlu.Tepe,.Emrah.Sefa,.Emre.Ekinci,.Ercüment.Gür-
çay,.Gizem.Hasırcıoğlu,.Gizem.Taş,.Gökhan.Orhan,.Gonca.Ataç,.
Gülin.Aydın,.Gülnur.Aksop,.Gülseren.Bayındır,.Halil.İbrahim.Gü-
rel,.İnanç.Ceylan,.Jale.Karabekir,.Kudret.Çobanlı,.Mavi.Özkalıpçı,.
Melek. Nur. Dudu,. Melike  Demirel,. Merve. Genç,. Mirkan. Rodi.
Mutlu,.Muzaffer.Çeliktenyıldız,.Necla.Çelik,.Neslihan.Koç,.Özge-
can.Kara,.Pınar.Demircan,.Sami.Evli,.Selçuk.Çetin,.Sema.Seren,.
Sinan.Kirişçi,.Sinem.Ercan.Güleç,.Su.Özdemir,.Talha.Dereci,.Yelda.
Çubukçu,.Yelim.Hatipoğlu,.Zeynep.Arıca.ve.Zeynep.Önen.

Ö.M.:.İkinci.kitaba.eklememiz.gereken.yeni.bölümlerin.çoğu-
nun.bant.çözümünü.hızlı.ve.özenli.biçimde.yapan.Dilek.dostumu-
zu.burada.bir.kez.daha.minnetle.anıyoruz.

Ü.Ş.:.Uluslararası. bağlantıları. kaçınılmaz. olarak. yoğun. olan.
çevre.ve.ekoloji.programları.yabancı.dillerden.epey.zahmet.gerek-
tiren.çevirileri.de.gerektiriyordu:.Bu.konuda.özellikle.Yeşil Gaze
te’den.yardımımıza.koşan.Ayşe.Bereket.ve.Özde.Çakmak’a.özenli.
çevirileri.için.teşekkür.borçluyuz..

Ö.M.:.10.yıl.içinde.500.programın.yürütülmesi.de.sadece.biz.
sabit.programcı.ve.sunucuların.altından.kalkabileceği.bir.iş.değildi.
tabii:.Çeşitli.zorluklar,.engeller.ve.aksamalar.meydana.geldiğinde,.
bizlerin.boşluğunu.bihakkın.dolduran.Açık.Radyo.programcıları.
bizim.programın.“konuk”.sunucuları.olmayı.seve.seve.ve.tereddüt-
süz.kabul.ettiler:.Avi.Haligua,.Gökşen.Şahin,.Mahir.Ilgaz,.Murat.
Can.Tonbil.ve.Özgecan.Kara,.aksatmadan.yürüttükleri.bu.“yedek”.
sunuculuklarıyla,.Açık Yeşil.ekoloji.rehberinin.oluşmasında.–ken-
dileri.farkında.olmasalar.da–.can.alıcı.önemde.rol.oynadılar;.onlara.
da.içtenlikle.teşekkür.ederiz.

Ü.Ş.:.Açık Yeşil.programının.aksaksız.yürütülmesinde.ehil.ça-
lışmalarıyla. önemli. rol. oynayan. teknik. masa. ekibimizden.Mert.
Öztekin,.Selahattin.Çolak.ve.Volkan.Artunç.da.gene.bu.serüvenin.
kitaba.dönüşmesinde.can.alıcı.rol.oynayan.teknik.arkadaşlarımız.
–.onlara.da.çok.teşekkürler.

Ö.M.:.Programın.inanılmaz.bir.macera.sonunda.nihayet.kita-
ba.dönüşmesinde.“yayına.hazırlık”.diye.bir. safha.var.ki,.daha. şu.
satırları.yazarken.bile.unutup.bir.daha.hatırlamak.istemediğimiz.
bu. evreyi. atlatmamızı. sağlayan. iki. kişiye,. İlksen.Mavituna’ya. ve.
Sıla.Tanilli’ye.nasıl.teşekkür.etsek.bilemedik.

Can.Yayınları’nın.sorumlu.editörü.Sıla.Tanilli’nin.yanı.sıra.Can.
Yayınları’nın.Genel.Yayın.Yönetmeni.Cem.Akaş’ın.sakin.yönlendi-
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rici.rolü.yine.kitabın.oluş.masında.gizli.ya.da.gizil.bir.güçtü..Açık 
Yeşil.(ve.Açık.Radyo).takipçisi.olduğunu.bu.vesileyle.sevinçle.öğ-
rendiğimiz.Utku.Lomlu’ya.da.kapak.çalışmasındaki.özenli.ve.yara-
tıcı.işinden.dolayı.teşekkür.ederiz..

Ü.Ş.:.Büyük.ya.da.küçük.ölçüde.olsun.bu.kitabın.ortaya.çık-
masında.yardımcı.olmuş.pek.çok.kişiye.ve.adlarını.anmayı.ihmal.
ettiğimiz,.ama.bundan.dolayı.bizi.affedeceklerinden.emin.olduğu-
muz.herkese.teşekkür.borçluyuz.

Ö.M.:.Nihayet,.yeryüzü.sevinci.radyoya.ve.bana.her.an.eksiksiz.
yansıyan.ve.örgütsel.zekâsı.ile.sarsılmaz.bir.(öz)güven.sağlayan,.o.
çok.komik.ve.muhteşem.gündelik.sketch’leri.ile.de.sürekli.esin.kay-
nağı.olan.sevgilim.Meral.Mutlu’ya.teşekkür.ediyorum.

Ü:.Şahin:.Ben.de.Jale’ye....Yıllardır.durmadan.iklim.değişikli-
ği,.Kyoto,.ekoloji,.nükleer.demekten.ben.yoruldum,.o.yorulmadı..
Açık Yeşil.kitabına.da.her.başımız.sıkıştığında.yardıma.koşarak.bü-
yük.destek.oldu..Yaratıcılığına.ve.enerjisine.çok.şey.borçlu.oldu-
ğum.sevgilim.Jale.Karabekir’e.teşekkür.ederim.
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AEI:.American.Enterprise.Institute.(Amerikan.Girişimcilik.Ensti-
tüsü).

AfD:.Alternative.für.Deutscland.(Almanya.İçin.Alternatif)

AOSIS:.Alliance.of.Small.Island.States.(Küçük.Ada.Devletleri.İtti-
fakı)

API:.American.Petroleum.Institute.(Amerikan.Petrol.Enstitüsü)

AWG-LCA:.The.Ad.Hoc.Working.Group.on.Long-term.Coopera-
tive.Action.(Uzun.Dönemli.İşbirliği.Geçici.Çalışma.Grubu)

BUND:.Bund.für.Umwelt.und.Naturschutz.Deutscland.(Almanya.
Çevre.ve.Doğa.Koruma.Birliği)

CAN:.Climate.Action.Network.(İklim.Eylem.Ağı)

CCPI:.The.Climate.Change.Performance.Index.(İklim.Değişikliği.
Performans.İndeksi)

CCS:.Corbon.Capture.and.Storage.(Karbon.Yakalama.ve.Depolama)

CEI:.Competitive.Enterprise.Institute.(Rekabetçi.İşletme.Enstitüsü)

CERN:.Conseil.Européen.pour. la.Recherche.Nucléaire.(Avrupa.
Nükleer.Araştırma.Konseyi)

CIEL:.Centre.for.International.Environmental.Law.(Uluslararası.
Çevre.Hukuku.Merkezi)

COP:.Conference.of.Parties.(Taraflar.Konferansı)

CTCN:.Climate.Technology.Centre&Network.(İklim.Teknolojileri.
Merkezi.ve.Ağı)

ÇED:.Çevresel.Etki.Değerlendirme

KISALTMALAR



EPA:. United. States. Environmental. Protection. Agency. (Çevre.
Koruma.Ajansı)

FFF:.Fridays.for.Future.(Gelecek.İçin.Cumalar)

FoEI:.Friends.of.the.Earth.International.(Uluslararası.Dünya.Dostları)

FPIF:.Foreign.Policy.In.Focus.(Odakta.Dış.Politika)

FSB:.Rusya.Federal.Güvenlik.Servisi

GFC:.Global.Forest.Coalition.(Küresel.Orman.Koalisyonu)

ILo:. International. Labour. Organization. (Uluslararası. Çalışma.
Örgütü)

INDC:. Intended. Nationally. Determined. Contributions. (Ulusal.
Katkı.Niyet.Beyanı)

IPCC:.Intergovernmental.Panel.on.Climate.Change.(Hükümetler.
Arası.İklim.Değişikliği.Paneli)

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 
(Ekonomik.Kalkınma.ve.İşbirliği.Örgütü)

UNDP:.United.Nations.Development.Programme.(Birleşmiş.Mil-
letler.Kalkınma.Programı)

UNEP:.UN.Environment.Programme.(Birleşmiş.Milletler.Çevre.
Programı)

WHO: World Health Organization (Dünya.Sağlık.Örgütü)

WMO:.World.Meteorological.Organization. (Dünya.Meteoroloji.
Örgütü)

WWF:.World.Wildlife.Fund.(Dünya.Doğal.Hayatı.Koruma.Vakfı)

XR:.Extinction.Rebellion.(Yokoluş.İsyanı)

YouNGO:.Youth.Climate.Movement.(Gençlik.İklim.Hareketi)

ZAC:.Zone.Action.Climat.(İklim.Eylem.Bölgesi)
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Adalet.arayışı.herhalde.insanlık.kadar.eski.olmalı..En.eski.des-
tanlarda.ve.kutsal.metinlerde.adalet.kadar.kuvvetle.dile.getirilmiş.
başka.bir.talep.var.mıydı,.doğrusu.kuşku.götürür..Yeryüzünün.bel-
ki.de.gelmiş.geçmiş.en.büyük.adaletsizliği.ise,.yeryüzünün.belki.de.
gelmiş. geçmiş. en.büyük. suçu.olan. iklim.krizinden,. yani. küresel.
ısıtmadan.doğuyor.diyebiliriz.

Bu.kitabın.–ve.kitaba.kaynaklık.eden.Açık Yeşil.radyo.progra-
mının–.hazırlayıcıları.olarak.fikirlerini.ve.yazılarını.uzun.zaman-
dan.beri.özenle.izlemeye.ve.tartışmaya.çalıştığımız.çevreci.yazar.
ve.aktivist.George.Monbiot,.bu.en.büyük.adaletsizlik.durumunu.
şu.özlü.cümle.ile.açıklıyor:.“Daha.doğmamış.insanların,.doğdukla-
rında,.bugün.yaşayanların.haklarına.sahip.olmamaları.”

Oysa. gene. aynı. yazara. göre,. adaletin. en. temel. gereği,. her.
neslin.doğal.zenginliklerden.yararlanma.konusunda.eşit.haklara.
sahip.olması..Bunu.“anayasal”.bir. ilke.haline.getirmek,.her. şeyi.
değiştirebilecek. güçtedir:.Yenilenebilen. hiçbir. kaynak,. yenilen-
meden.kullanılamayacak,.yenilenebilir.olmayan.hiçbir.kaynak.da.
tümüyle. dönüştürülüp. yeniden. kullanılabilir. hale. getirilmeden 
kullanılamayacaktır..Bunun.da.iki.büyük.değişime.yol.açması.söz.
konusudur:.Malzemenin.ortadan.kaybolmadığı.bir.döngüsel.eko-
nomi.ve. fosil.yakıt.çağının.sonu..Yani. tam.anlamıyla.bir. sistem.
değişikliği..Günümüzün.benzersiz. iklim. acil. eylem.hareketinin.
uzun.yıllardır.bıkmadan.usanmadan.kullandığı.ve.belli.ki.kullan-
maya.da.devam.edeceği.slogandaki.gibi:“İklimi.değil,.sistemi.de-
ğiştir!”

Çağın.önde.gelen.bilimcilerinden.James.Lovelock.ise,.en.bü-
yük.adaletsizliğin,.daha.doğmamış.gelecek.nesilleri.olduğu.kadar,.
gelmiş.geçmiş.bütün.nesilleri.–ve.her.şeyi–.doğuran.Tabiat.Ana’yı.

ÖNSÖZ

“Ne.İstiyoruz?.İklim.Adaleti!
.Ne.Zaman.İstiyoruz?.Şimdi!”
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(Gaia).hasta.etmek,.onu.100.bin.yıl.sürecek.bir.ateşli.hummaya.
sürüklemek. gibi. bir. insan.bencilliğinden. kaynaklandığını. ve. ona.
yapılan.haksızlığı.sanki.şöyle.dile.getiriyor:“Tabiat.Ana.gibi.yâr.ol-
maz,.Tabiat.Ana’nın.hakkı.ödenmez.”.

Lovelock’un.(Lynn.Margulis’le.birlikte).neredeyse.yarım.yüz-
yıl. önce. ortaya. koyduğu.Gaia. hipotezinin. küresel. ısınma. –veya.
daha.doğrusu.ısıtma–.sayesinde.günümüzde.nasıl.doğrulandığını,.
teoriye.dönüştüğünü,.Lovelock’un.da.bir.“gezegen.doktoru”.olarak.
bu.küresel.ısınma.“humma”sı.teşhis.ve.tedavisini.nasıl.ele.aldığını.
Açık Yeşil’in.birinci.kitabında.ele.almıştık.

İkinci.kitabın.önsözünün.başlığını.da.gene.bir.pankarttan.(ç)
aldık:.Genç.iklim.aktivisti.Greta.Thunberg’in.başını.çektiği,.tarihin.
belki. de. en.büyük. taban.hareketi. ve. ayaklanması. olmaya.doğru.
giden.İklim.Acil.Hareketi,. iklim.genel.grevleri.ve.Yokoluş. İsyanı.
(XR. –. Extinction. Rebellion). topluluğunun. dünyanın. neredeyse.
her.yerinde.milyonları. sokaklara.döktüğü.dev.eylemlerde.sık.sık.
kullanılan.o.etkili.slogandan:

“Ne.İstiyoruz?.İklim.Adaleti!./.Ne.Zaman.İstiyoruz?.Şimdi!”
Tabii.bir.de,.insanlık.tarihinin.kutsal.kitaplara.göre.başlatıldığı.

tarihten.beri.ortada.olan.o.eski.büyük.adaletsizlik.var:.Zavallı.saf.
ve.masum.Âdem’e.“şeytan”ın.elmasını.yutturup.cennetten.kovul-
malarının.müsebbibi,.o.“hınzır.ve.habis”.Havva’nın.hikâyesi..İnsan-
lığın.varoluşuyla.başlayan,.o.kadim.cinsler.arası.adaletsizlik.yani..
İşin.ilginç.yanı.şurada:.Bu.en.büyük.iki.adaletsizlik.tuhaf.bir.biçim-
de.bir.noktada.birleşip.bütünleşiveriyor..

Şöyle:. Açık Yeşil’in. ikinci. cildinde,. yani. işbu. kitapta. ilgiyle.
okuyacağınızı.umduğum.şekilde.Ümit.Şahin’in.keşfettiği.müthiş.
bir. kadının. hikâyesi. yer. alıyor.. Bundan. 170. yıl. önce,.Avrupa’da.
1848.Devrimi.olurken,.ABD’de.de.“kadınlara.eşit.haklar.verilme-
lidir”.diyerek.ayağa.kalkan,.bildirilere.imza.atan,.yürüyüşlere.katı-
lan.kahraman.bir.radikal.aktivist.kadının,.Eunice.Newton.Foote’un.
hikâyesi..Kadının.bir.başka.“şapkası”.daha.var.ama:.Kendisi.bir.bi-
limci..Bir.deney.tasarlıyor..Sonuçta.karbondioksitin.(CO2).ısı.tut-
tuğunu.buluyor..Bunu.bir.bildiri.haline.getiriyor..Çok.ilginç.bir.şey.
daha.söylüyor:.“Karbondioksit.atmosferde.ısıyı.en.çok.tutan.gaz-
dır.”.Ve.ekliyor:.“Eğer.atmosferde.bir.gün.bu.gazın.miktarı.artarsa.
bu,.küresel.sıcaklıkların.artmasına.neden.olabilir.”

Lakin.bu.bildiriyi.“Güneş.Işığının.Isıtıcı.Etkisini.Etkileyen.Ko-
şullar”.başlığıyla.1856’da,.meşhur.Amerikan.Bilimlerin.İlerlemesi.
Derneği’nin.yıllık.toplantısında.sunamıyor,.çünkü.o.bir.kadın!.Bil-
dirisini.bir.erkek.sunuyor.
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Kısacası,.yeryüzünün.en.büyük.adaletsizliğine.yol.açan.küre-
sel.ısınmayı.bulan.insan,.en.büyük.adaletsizliklerden.bir.diğerinin.
de.kurbanı..Muhtemelen,.yazarı.bir.kadın.olduğu.için.bu.makale.
tarihin.karanlıklarına.gömülmüş,.bir.dipnot.bile.olamamış..Üstelik.
küresel. ısınmayı. yaratan. sera. etkisini. bulan. insan. olarak. bilinen.
İngiliz. John.Tyndall’ın,. bundan. üç. yıl. sonra. yazdığı.makaleden,.
Eunice’ten.haberdar.olmadığı.anlaşılıyor..Ama.şu.da.var,.Eunice’in.
bu. devrim. yaratacak.makalesinin. yayımlandığı. dergi. nüshasında.
Tyndall’ın.da.“renk.körlüğü”.üzerine.bir.makalesi.var,.ama.o.bunu.
fark.etmemiş.–.“bakar.körlük”ten.olsa.gerek!

Gene.önemli. bir. yazar. ve. gazetecinin,.Elizabeth.Kolbert’in.
yazı.ve.kitapları.sayesinde,.küresel.ısıtmanın.yaratacağı.düşünülen.
Altıncı.Kitlesel.Yokoluş’tan.“tehlikeli”.sıklıkta.bahsediliyor..Bugün-
lerde,.araştırmacı.gazetecilerin.çabasıyla.dev.fosil.yakıt.ve.otomo-
tiv. şirketlerinin. bile. bile. oynadıkları. korkunç. rol. –ve. hatta. adlı.
adınca.söylersek–.yeryüzü.tarihinin.işlenmiş.en.büyük.suçu.ortaya.
çıkıyor..Dolayısıyla.artık.olayın.adını.değiştirmemiz.öneriliyor..Bu.
durum,.milyonlarca. yıl. önce. yeryüzünde. gerçekten. doğal. ya. da.
kozmik.olaylarla.kendiliğinden.gerçekleşmekte.olan.“pasif”.bir.je-
olojik.hadise.olmanın.çok.ötesinde..Katil.belli:.Şirketler..Yani.Kapi-
talizm.yok.ediyor..O.zaman.olayın.adı.da,.konuyu.derinden.ince-
leyen.çevre.tarihçisi.Justin.McBrien’a.göre.şöyle.konmalı:.“Altıncı.
Kitlesel.Yokediş.”

Bir.önceki.yok.oluş.65.milyon.yıl.önceydi,.sebebi.de.dünyaya.
çarpan.göktaşıydı..Ama.artık.işin.içinde.insan.var..Bu.sebeple,.için-
de.bulunduğumuz.çağa.Antroposen.(İnsan.Çağı).denmesi.önerili-
yor..Ama.burada.da.bir.tuzak.var.sanki..Şirketler,.tipik.bir.neolibe-
ral.tanımla,.“Suçlu.sizsiniz,”.diyorlar..“Çok.tükettiniz,.bağımlı.oldu-
nuz,.dünya.sizin.yüzünüzden.tehlikede.”.Ama.bu.şirketlerin.tüm.
riyası.ve.suçluluğu.artık.ayan.beyan.ortaya.çıktı..O.zaman.buna.
İsveçli.ekolojist.Andreas.Malm’in.isabetli.bir.biçimde.adını.koydu-
ğu.gibi.“Kapitalosen”.mi.desek?.

Tam.bu.sırada.Amerikalı.tarihçi.Steven.Pyne,.A Brief History 
(Ateşin.Tarihi) adlı.klasikleşmiş.kitabını.son.yangın.verileriyle.göz-
den. geçirip. yeniden. yayımlamasının. ardından. kaleme. aldığı. son.
makalesine.de.şu.başlığı.koyacak:.“Winter.Isn’t.Coming..Prepare.
for.the.Pyrocene”..(“Kış.Gelmeyecek..Ateş.Çağına.Hazırlanalım”)

Oysa.Ancient News.gibi.saygın.bilim.dergilerinde.yayımlanan.
yeni.araştırmalar,.“doğal.ateş”.çağının.başlangıcını.hayret.verici.es-
kilikte.bir.geçmişe.taşıyor..Çıra.ile.ateşi.doğayı.sürekli.yenileyerek,.
bir.tür.tarımın.–ve.elbette.medeniyetin–.bir.aracı.olarak.kullanma-



nın.yeryüzündeki.belki.de.ilk.örneklerini.veren.insanlar,.doğdukla-
rı.Afrika’dan.kalkıp.dağları,.çölleri,.ovaları.ve.en.önemlisi.umman-
ları.aşarak,.bundan.neredeyse.130.bin.yıl.önce.Avustralya’ya.ulaş-
mış.ve.doğaya.saygılı.yaşamı.çoktan.başlatmışlardı..Araştırmacılar,.
kimileri. için.kabulü.güç.olan.bu.gerçeği.şöyle.açıklıyor:.“Özetle,.
doğal.yangın.olasılığını.dışarıda.bırakan.tek.bir.kanıt.dizisi.olmasa.
da.insanların.yakıtı.sahil.kayalıklarına.taşıyıp.tekrar.tekrar.yakma.
kapasitesine.sahip.olduğu.kesindir.”

Halbuki.şimdi,.sonsuz.kâr.peşindeki.bir.avuç.dev.fosil.yakıt.
şirketi,.bir.yandan.temiz.enerji.teraneleri.anlatır,.bol.“yeşil.badana”.
yaparken.petrol.ve.gaz.üretimlerini.önümüzdeki.12.yıl.için.muaz-
zam.miktarda.artırma.planları.yapıyor..

Gene.özetle,.Avustralya.sahillerinin.yarlarında.kontrollü.ateş.
kullanan,.diceridu.çalıp.ateşin.önünde.dans.eden.“Aborijin”.mede-
niyetinden.130.bin.yıl. sonra;. Fransa.ve. İspanya.dağlarının.derin.
mağaralarında.yaktıkları.ateşin.aydınlattığı.duvarlara.doğanın.ideal.
formları.olan.atları,.bizonları,.mamutları.rengârenk.resmeden.“cro
magnon”lardan.40.bin.yıl.sonra;.işe.kömürle.başlayıp.ardından.pet-
rol.ve.gaz.ateşiyle.hemen.her.şeyi.yakarak.endüstri.“devrimi”.yara-
tan.Homo industrialis’ten.150.yıl.sonra.pirosen’e.girdik:.Hani.buna,.
“Yangına.benzinle.koşturmak!”.dense.yeridir.

Yoksa.bu.çağa,.iklim.adaleti.mücadelesinin.önde.gelen.isimle-
rinden.biri.olan.yazar.ve.aktivist.Naomi.Klein’ın.keskin.gözlemine.
dayanarak.“İklim.Barbarlığı”.adını.koymak.daha.mı.uygun.düşer?.
Klein,. yeni. kitabında. dünyada. büyük. bir. hızla. yükselen. eko-fa-
şizmden.bahsediyor:.Salvini’leri,.Trump’ları,.Bolsonaro’ları.ve.on-
ların.izinden.giden.“beyaz,.varlıklı,.üst.orta.sınıf.ve.Hıristiyan”.ağır-
lıklı.kitleleri.dünyanın.yeni.barbar.adayları.olarak.tanımlıyor.

Gittikçe.canavarlaşan.bir.toplumun.gelmekte.olduğu.da.gele-
ceğe.ilişkin.bir.kehanet.değil,.şu.anda.gözlerimizin.önünde.gerçek-
leşen.bir.oluşum.diyor..İklim.krizi.yüzünden.yerlerinden.yurtların-
dan. olmuş. ve. olacak. milyonlarca,. belki. yüz. milyonlarca. insanı.
kendi.sınırları.dışında.tutmak,.çocuklarından.koparmak.ve.onları.
çöllerde.açlık.ve.susuzluktan.kuruyarak,.denizlerde.de.boğularak.
ölmeye.terk.etmek;.ya.da.insanları.camilerde,.kiliselerde,.sinagog-
larda,.okullarda.vurup.öldürmek....Ve.soruyor.yazar:.Bütün.bunlar.
barbarlıktan.başka.neyle.tanımlanabilir?

Çözümü.de.yine.kendi.veriyor:.Okul.kıran.gençlerin.başını.
çektiği.yükselen.kitle.hareketi,.Yokoluş.İsyanı’nın.başını.çektiği.şe-
hir.eylemleri.ve.sistemi.değiştirip.Green.New.Deal.(Yeşil.Yeni.Dü-
zen).kurmaya.yönelik.hareket..

22
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Bu.da.tabii.dünyayı.değiştirme.konusunda.büyük.çaba.göster-
miş.bir.başka.cesur.kadını.aklımıza.getiriyor:.“Ya.sosyalizm.ya.bar-
barlık”.ikilemini.Naomi.Klein’dan.ve.ABD’de.sosyalizm.bayrağı.ile.
seçim.mücadelesine.giren.Bernie.Sanders’dan.yaklaşık.110.yıl.önce.
dile.getiren.Alman.devrimci.filozof.ve.aktivist.Rosa.Luxemburg’u..
Dört.kere.“ilahî.adaletsizlik”.kurbanı.olan.birini.yani:.Hem.kadın.(o.
tarihte),.hem.Yahudi,.hem.devrimci,.hem.de.sakat!.

Luxemburg’un.yine.o.tarihlerde.teorik.çalışmalarında.ele.al-
dığı. en. önemli. kavramlardan.biri. de:. kitlesel. grev.. 2019. yılında,.
Greta.Thunberg.ve.milyonlarca.arkadaşının.dünyanın.yedi.kıtasın-
da.(evet,.Antarktika’da.da!),.“İklimi.değil,.sistemi.değiştir!”.diyerek.
genel. greve. çıkmasından. ve. Uluslararası. Sendikalar. Konfederas-
yon’un.ve.diğer.uluslararası.işçi.örgütlerinin.yüz.milyonlarca.üye-
siyle,.ayrıca.devlet.okullarının,.tabip.birliklerinin,.New.York.gibi.
dev.şehirlerin.resmen.desteklemesiyle.tarihin.gördüğü.en.büyük.
tek.protesto.olayı.olarak.kayda.geçmesinden.gene.100.küsur.yıl.
önce:.Rosa.Luxemburg.kitlesel.grevi.enine.boyuna.kurcalamıştı..
Annelies.Laschitza’nın.biyografisinde.yazdığı.üzere.Luxemburg’a.
göre.“kitlesel.grev,.devrimi.meydana.getirmiyor;.tam.tersine.dev-
rim,.kitlesel.grevi.üretiyordu.”.Özetle,.Rosa’ya.göre.genel.grev.şöy-
le.bir.şeydi:.“Devrimin.atan.nabzı.ve.en.heybetli.dişlisi.”

Bir.gün,.15.yaşında.tek.başına.iklim.için.okul.grevine.çıkan.
Greta’nın.bir.yıl.sonra,.bir.haftada.yedi.küsur.milyon.insanı.sokak-
lara. dökerek. yeryüzünün. en. büyük. kitle. hareketlerinden. birine.
önayak.olmasının.hikâyesini.Açık Yeşil’in.birinci.kitabının.girişinde.
ve.bu.ikinci.kitabın.başında.ele.almaya.çalıştık..Bu.önsözde.daha.
fazla.ayrıntıya.girmeyeceğiz..Ama.kendisinin.muazzam.bir.cesa-
retle.giriştiği.inanılmaz.macera.sırasında.büyük.tehdit.olarak.gör-
dükleri.bu.kıza.fosil.yakıt.şirketlerinin,.onların.dev.örgütlerinin.bol.
para.döktüğü.lobicilerinin.ve.sosyal.medyadaki.paralı.asker.orman.
cinlerinin.(trollerinin).yanı.sıra,.onun.her.türlü.otoriteye.duraksa-
madan.başkaldırmasını.hazmedemeyen.her.görüşten.insanın.(evet,.
solcuların.da!).“bu.kız.manyak,.cadı,.arkasında.gizli.karanlık.güçler.
var”.şeklindeki.bin.bir.küfür,.iftira.ve.saldırıları,.bize,.ekoloji.hare-
ketinin.dünyada.büyük.önem.kazanmasına.yol.açacak.öncülerin-
den.ve.o.benzersiz.klasik.Sessiz Bahar.kitabının.yazarı.bilimci.Rac-
hel.Carson’a.yapılanları.da.hatırlatmadı.değil..Böcek.öldürücülerin.
şahı. DDT’nin. biyolojik. hayatı. mahvedeceğini,. bir. bahar. sabahı.
uyandığımızda.artık.hiç.bülbül.sesi.duyamayacağımızı.yazan.öncü.
biliminsanı.Carson’a.layık.görülen.sayısız.“iltifat”.notlarından.biri.
şuydu.mesela:.“Evde.kalmış.histerik.karı”.(Hysterical spinster).
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Ama. işte. o. “histerik. karı”,. başta.ABD. olmak. üzere. birçok.
ülkede.yeşil.politikalar.geliştirilmesine.ve.bu.konuda.yeni.kurum-
lar. ve. kurallar. oluşturulmasına,. daha. da. önemlisi. küresel. çevre.
hareketinin.oluşmasına.“sebep.oldu”..Şöyle.diyordu.Carson:.“Dik-
katimizi.etrafımızdaki.evrenin.harikuladeliklerine.ve.gerçeklikle-
rine.ne.kadar.çok.odaklarsak.yakıp.yıkmaktan.o.kadar.daha.az.tat.
alırız.”.

Carson’ın. açtığı. yolda. ilerleyen. çevre. ve.barış. aktivisti. cesur.
kadınlardan. “tek. memeli. kadınlar. kabilesi”. üyesi. Terry. Tempest.
Williams’ın,. çevreci-pasifist-feminist. Petra. Kelly’nin,. “sinekkuşu”.
Wan.gari.Maathai’nin,.çevre.“muharibi”.Michelle.Gardner-Quinn’in,.
iklim.için.açlık.grevcisi.Anna.Keenan’ın.ve.daha.birçoklarının.olağa-
nüstü.çabalarına.birinci.kitapta.yer.vermeye.çalışmıştık..Şimdi.bura-
dan,.şu.ânın.kadın.kahramanlarına.sıçrayarak.bu.önsözü.bitirmeye.
çalışalım:.

Her. şeyin. anası. Gaia’dan.Aborijin.Havva.Anamıza,. oradan.
Yokoluş.İsyanı.öncülüğünde.Britanya’da.birkaç.aylık.bebekleriyle.
“emzirme.eylemi”.yapan.genç.analarla.mülakat.yapan.efsanevi.rad-
yocu.Amy. Goodman’a;. dört. sene. önce. Dikilen. Kaya’da. petrol.
boru.hattına.bedenini.koyan.12.yaşındaki.su.koruyucusu.Tokata.
Demir.Gözler’in,.şimdi.16.yaşına.gelince,.yaşıtı.Greta’yı.kabilesin-
de.konuk.etmesine;.120.bin.yıl.önce.Avustralya’ya.yelken-kürek.
giden. yerlilerden,. savaştan. kaçmaya. çalışan. göçmenlere. kucak.
açan,.faşist.bakanın.yasağını.delip.izinsiz.İtalya’ya.giren.ve.tutuk-
lanan.kahraman.kadın.kaptan.Carola.Rackete’nin,.Rosa’nın.katle-
dilip.nehre.atıldığı.Berlin’de.bu.sefer.Yokoluş.İsyancıları’yla.birlik-
te.kendini.tekrar.tutuklatma.girişimine,.oradan.–Roger.Hallam’la.
birlikte–.Yokoluş. İsyanı’nın. kurucu. ve. örgütleyicilerinden,. genç.
kadın.akademisyen.Gail.Bradbrook’a.geçelim.

Britanya’da.büyük. isyan.eyleminde.olan.Doktor.Bradbrook,.
inanılmaz. bir. hızla. büyüyen. bu. hareketi. kurmadan. önce. sosyal.
hareketleri.incelediklerini,.sosyal.bilimlerde.araştırmalara.daldıkla-
rını,.üçüncü.olarak.da.kendi.kalplerinin.sesine.kulak.verdiklerini.
söylüyor..Sonra.da.sivil.itaatsizlik.üzerine.bol.bol.tatbikat.yaptıkla-
rını,.yeis.ve.kederi.ve.bir.de.gelecek.felaketin.korkusunu.yakıt.ola-
rak.kullandıktan.sonra.artık.sokakları,.caddeleri,.meydanları,.köp-
rüleri.tutmak.üzere.yola.çıktıklarını.anlatıyor.Goodman’a..Bunca.
tatbikat.sonrasında.büyük.eylemin.adı.ne.peki?

“Bu.bir.Tatbikat.Değildir!”.
Yokoluş.İsyanı’nın.üç.temel.talebi.var:



25

1) Devlet, hükümet ve tüm yetkililer doğruyu söylesin! Söy-
lesin ve krize kriz desin ki, bu gerçeklerle bağdaşmayan politika-
lar değiştirilebilsin.

2) Beş yıl içinde, yani 2025’e kadar karbon salımı net sıfır ol-
sun; biyoçeşitlilik kaybı durdurulsun! Hedeflerin gerçekçi olmadı-
ğını söyleyenlere sözü şu: Asıl fizik kanunlarıyla pazarlık etmek 
gerçekçi değildir.

3) Eski Yunan’da –daha doğrusu tarihçi Kojin Karatani’nin 
yazdığı üzere dünyada ilk gerçek eşitlikçi demokrasiyi (izonomik 
toplumu) kuran İyonya’da (Miletos)– olduğu gibi halkın arasın-
dan tamamen rasgele (kura usulü) seçilen insanlardan oluşan 
yurttaş meclisleri kurulsun. Bu yurttaşlar uzmanlarca eğitilip dü-
şünme ve bilgi becerilerini artırdıktan sonra, gelecek felaketin 
önlenmesi için kararları alsınlar.

Gail.Bradbrook,.kendimize.ve.gezegenimize.karşı.işlediğimiz.
bu.bağışlanması.güç.suçu.durdurup.zararı.azaltmak.için.nasıl.bir.
sistem.değişikliğine.gitmemiz.gerektiği.hakkında.etraflı-olgun.bir.
muhabbet.kurulması.gerektiğini.söylüyor..Bu.gülünç,.aptal.ve.iğ-
renç.zararı.bir.an.önce.durduracak.siyasi,.hukuki,.kültürel.ve.eko-
nomik.sistemi.kurmamız.gerektiğine.karar.verilmeli.diyor..Ve.ek-
liyor:.Kuşaklararası.adaleti.nasıl.yeniden.tesis.edeceğimiz,.ondan.
sonra.da.zararı.nasıl.tamir.edeceğimizi.bilmemiz.lazım..Eko-kırım.
suçları.temel.uluslararası.hukuk.normları.haline.gelmeli,.sanık.şir-
ketler.Roma.Uluslararası.Ceza.Mahkemesi.gibi.bir.mahkemede.
yargılanmalı.. İkinci. olarak. da. iklim. krizinden. ve. biyolojik. yok.
oluştan.dolayı.suçlu.bulunanlar.tazminat.cezalarına.çarptırılmalı,.
diyor.

Son.safha.olarak.da.açlık,.kıtlık,.“çoklu.ekmek.sepeti”.krizle-
ri.ve.göç.dalgaları.karşısında.herkesin.bir.araya.gelip.büyük.bir.
kitle. halinde.hareket. etmesi,. bu.harika. gezegeni. geri. getirebil-
mek.için.var.gücüyle.birlikte.(kolektif.olarak).çalışması.gerektiği-
ni.ekliyor.

Önsöz’ün.son.sözünü.yeni.gelen.bir.haberle.kapatalım..1968.
Mayıs’ında.dünyanın.her.yerinde.öğrenciler.siyasi.düzenin.adalet-
sizliğine.ve.kibrine.karşı.ayaklanmışlar.ve.her.yerde.sokaklara.dö-
külmüşlerdi..Ardından.işçiler.de.onlara.katılmıştı..Şimdi.bu.ayak-
lanmadan. 51. yıl. sonra. öğrenciler. yine. ayakta. ve. sokaklarda:. Bu.
sefer.iklim.adaleti.için..

1968. günlerinden.beri. barış. için,. ırk. adaleti. için,. feminizm.
için. ve. çevre. için. durmak. bilmez. aktivizmiyle. bildiğimiz. ünlü.
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Holywood. oyuncusu. Jane. Fonda,. bu. satırları. yazdığımız. sırada.
ABD.başkenti.Washington’da.Capitol.diye.bilinen.hükümet.bina-
sının. önünde.“Bu.Bir.Yangın.Tatbikatıdır”. adı. altında. İklim.Acil.
ilanı.için.girişilen.sivil.itaatsizlik.eylemine.katılarak.kendini.gözal-
tına.aldırdı..81.yaşında.ve.hâlâ.gayet.formda.olduğu.gözden.kaç-
mayan.oyuncu.ve.aktivist,.motivasyonunu.şöyle.izah.etti:

“İsveçli. öğrenci. Greta. Thunberg’den,. grevci. öğrencilerden,.
Naomi.Klein’ın.On Fire.(Yanıyoruz).kitabından.esinlenerek,.haya-
tımı.baştan.başa.değiştirmeye,.konfor.bölgemin.dışına.çıkmaya.ve.
iklim.değişikliğine.odaklanmak.için.dört.aylığına.Washington’a.ta-
şınmaya.karar.verdim.”

Ünlüleri,.ünsüzleri,.uzmanları,. iklim.olaylarından.zarar.gör-
müş.belde.sakinlerini.üç.ay.boyunca.her.cuma.yapılacak.düzenli.
eylemlere.katılmaya.davet.eden.Fonda.şöyle.dedi:.“Bu,.gezegeni-
mizin.geleceğine.yönelik.en.büyük.tehdide.karşı.çıkabilmek.için.
yüzyılda.bir.elimize.geçen.bir.fırsat..Ben.her.cuma.günü,.yağmur.
çamur.demeden.hükümet.binasının.doğu.çimenliğinde.olacağım,.
katılmanızdan.onur.duyarım.”

Açık Yeşil.kitabının.hazırlayıcıları.olarak.biz.de.iklim.adaleti.
istiyoruz.

Ne.zaman.istiyoruz?.
Şimdi!

Ömer.Madra,.
İstanbul,.Ekim.2019
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Açık Yeşil’in. yayına. başladığı. Mayıs. 2008’de,. atmosferdeki.
karbondioksit.miktarı.388.ppm’ye.(milyonda.parçacık).ulaşmıştı.1 
Sanayi.Devrimi’nden. önce. 270-280. ppm. civarında. olan. ve. yüz.
binlerce. yıl. boyunca. 300. ppm’nin. üzerine. çıkmayan. bu. düzey,.
dünyanın. en. önemli. iklim. bilimcilerinden. James.Hansen’e. göre.
küresel. iklimin. istikrar. içinde. var. olabileceği. son. sınır. olan. 350.
ppm’nin.çok.üzerindeydi..Bu.kitabı.yayına.hazırlamakla.uğraştığı-
mız.2019’da,. yani.programımızın.başlamasının.üzerinden.11.yıl.
geçtikten.sonra.atmosferdeki.karbondioksit.düzeyini.gösteren.gra-
fiklerde.410’un.üzerinde.rakamlar.okuyoruz!.Bu.düzey.kritik.eşik.
olarak.görülen.400’ü.ilk.kez.2013’te.aşmış.ve.2015’te.400’ün.üze-
rinde.kalıcı.hale.gelmişti..Bu.yıl.mayıs.ayında.ise.atmosferdeki.kar-
bondioksidin.415.ppm’yi.aştığını.gördük..Bu.düzeyin.en.azından.
son.3,5.milyon.yıldır.görülmediği.biliniyor..Ayrıca.bu.beklenmedik.
bir. hız!. Sadece.Açık Yeşil’in. tarihinden. bakıp. hesapladığımızda,.
son.yıllarda.atmosferdeki.karbondioksit.miktarının.yılda.2,5.ppm.

1. Açık Yeşil’in birinci kitabında programın hikâyesini anlatmıştık. Açık Radyo’nun 
uzun ömürlü programlarından biri olan Açık Yeşil’in yayını 30 Nisan 2008’de, rad-
yonun 27. yayın dönemiyle birlikte başladı. Yayınına her hafta çarşamba günleri 
10.30’da kesintisiz olarak devam eden Açık Yeşil’de, iklim değişikliğinden yeşil po-
litikaya, ekoloji mücadelelerinden çevre sorunlarıyla ilgili son bilimsel araştırma-
ların sonuçlarına kadar geniş bir çerçevede, “Hayatın, Sokağın ve Politikanın Çev-
re-Ekoloji Gündemi” alt başlığıyla yayın yapmaya çalışıyoruz. Birinci kitapta on yılı 
biraz geçen sürede yaptığımız 500 programdan seçtiklerimiz yer alıyordu ve yeşil 
düşünce, yeşil politika ve ekoloji mücadeleleriyle ilgili bölümler bir araya getiril-
mişti. Açık Yeşil’in ikinci kitabı olan İklim Krizi’nde ise sadece iklim konulu prog-
ramları bir araya getirdik. Kitabı yayınevine teslim ettiğimizde 11. yılımızı doldur-
muş ve 560. programı geride bırakmıştık. Bu kitapta Açık Yeşil’in yayına başladığı 
günden bu yana iklim kriziyle ilgili yaptığımız programlardan seçtiklerimiz yer 
alıyor. 

SUNUŞ

Açık Yeşil’de.İklim.Krizi:.11.Yılın.Bilançosu
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arttığını.görebiliyoruz..Oysa.bu.artış.miktarı.güvenilir.ölçümlerin.
başladığı.1960’larda.1.ppm.civarındaydı!1 

Bu.çılgın.artış,.insanlığın.–ya.da.belki.de.daha.doğru.bir.tah-
lille,.mevcut. ekonomik. ve. toplumsal. sistemin–. çoktan. sıfırlama.
yoluna.gitmesi.gereken.sera.gazı.salımlarını.hâlâ.artırmaya.devam.
etmesinden.kaynaklanıyor..En.son.2018’de.küresel.sera.gazı.salı-
mının.bir.önceki.yıla.göre.yüzde.2,7.arttığını.ortaya.koyan.raporlar.
okumuştuk..Oysa.Intergovernmental.Panel.on.Climate.Change’in.
(IPCC.–.Hükümetler.Arası.İklim.Değişikliği.Paneli).2018’de.ya-
yımladığı.1,5.Derece.Özel.Raporu’na.göre.küresel.sıcaklık.artışını.
tehlikeli.1,5.dereceye.ulaşmadan.sınırlamak.için.küresel.emisyon-
ların.2030’a.kadar.yarı.yarıya.azaltılması.gerekiyor..Bilindiği.gibi.
küresel.sıcaklıkları.19..yüzyılın.son.yarısının.ortalamasına.göre.1.
derece.artırmış.durumdayız.ve.biliminsanları. iklim.değişikliğinin.
tamamen.geri. dönüşsüz.hale. gelmemesi. için.bu. ısınmaya. yarım.
dereceden.fazlasının.eklenmemesi.gerektiği.konusunda.kesin.ko-
nuşuyor..Oysa.mevcut.gidişat.değişmezse,.yüzyıl.ortasına.kadar.2,.
yüzyıl. sonuna.kadar.da.4.derecenin.üzerinde. ısınma.kaçınılmaz.
görünüyor!.

İklim.değişikliğinin.giderek.çığırından.çıkması,.küresel.sıcaklık.
artışına.bağlı.felaketlerin.sıklığındaki.ve.şiddetindeki.artışın.görünür.
hale.gelmesi,.iklim.değişikliğine.bağlı.kuraklığa,.ekonomik.kayıpla-
ra,.göçlere.ve.canlı.türlerinin.ortadan.kalktığı.Altıncı.Kitlesel.Yok-
oluş’a.dair.araştırma.ve.raporların.adeta.yağmur.gibi.yağmaya.baş-
laması,. son. yıllarda. iklim. krizindeki. gidişatı. özetleyen. gelişmeler.
oldu..Öte.yandan,.büyük.umutlar.bağlanan.uluslararası.müzakere-
lerin.“iki.adım.ileri,.bir.adım.geri”.tempoda.ilerlemesi.hayal.kırıklı-
ğını.artırdı..Sonunda,.Paris.Anlaşması’nın. imzalanması.önemli.bir.
diplomatik.başarı.olarak.kabul.görüyor.olsa.da,.henüz.iklim.değişik-
liğiyle.mücadeleye.anlamlı.etki.yapacak.bir.sonuç.elde.edilebilmiş.
değil..

Açık Yeşil.programlarında.bir.yandan.yeni.bilimsel.gelişmeleri.
ve.raporları.ara.vermeden.izleyerek.sorunun.ne.kadar.acil.bir.hal.

1. Yeryüzünü saran atmosferin yüzde 99,9’u azot, oksijen ve argondan oluşur (su 
buharı hariç tutularak kuru atmosferin bileşimi). Geri kalan binde birlik hacim eser 
miktarda bulunan gazlardan oluşur. Bunlardan bazıları karbondioksit ve metan gibi 
sera etkisi yapan, yani güneşten gelen ve yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak geri 
yansıtan, böylece yeryüzünün sıcaklığını artıran gazlardır. Çok küçük oranda bulu-
nan, ancak dengede bulunmaları iklim açısından hayati öneme sahip olan bu gazlar 
yüzde değil milyonda mertebesinde ölçülür, bu nedenle milyonda parçacık (ppm, 
parts per million) birimiyle gösterilirler. 
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aldığına.dikkat.çekmeye.çalıştık,.diğer.yandan.Birleşmiş.Milletler’in.
uluslararası.müzakere.sürecinin.en.önemli.halkası.olan.yıllık.Confe-
rence.of.Parties.(COP.–.Taraflar.Konferansı).toplantılarını.kesintisiz.
izledik..Bir.yandan.da.tabandan.gelişen.iklim.hareketine.ve.yeni.bir.
kuşağın.doğumuna.tanıklık.ettik..Fosil.yakıt.şirketlerinin.manipü-
lasyonuyla.gemi.azıya.alan.iklim.değişikliğini.inkâr.kampanyası,.kri-
zin.en.büyük.sorumlusu.ABD’de.Trump’ı.iktidara.getirecek.kadar.
etkili.olsa.da,.sonucu.etkileyecek.hamlenin.hâlâ.iklim.suçlularından.
değil,.sokakları.dolduran.genç.ve.dinamik.hareketin.içinden.çıkıp.
geleceğine.dair.umutların.ortadan.kalktığı.noktada.değiliz..Tam.ter-
sine!.Açık Yeşil.olarak.2009’da.Kopenhag’daki.ve.2014’te.New.York’.
taki.kitlesel.iklim.eylemlerinin.içinde.yer.aldık,.2015’te.İstanbul’da.
düzenlenen.İklim.Forumu’na.katkıda.bulunduk,.bu.yıl.en.son.20.
Eylül’de.yapılan.küresel.iklim.grevlerini.heyecanla.izledik.ve.geliş-
meleri.ülkeye.ânında.aktarmaya.çalıştık..Bu.süreçte.bugün.grevci.
Greta’nın.ve.okul.grevlerini.dünya.gündemine.oturtan.çocukların.
başlattığı.büyük.hareketi.belki.öngöremedik,.ama.en.azından.hep.
bekledik.ve.umut.ettik..İklim.değişikliği.mücadelesi.tarihinde.bili-
minsanlarının.öncülüğü.son.derece.kritik.önem.taşıyordu.tabii;.an-
cak,.fosil.yakıt.şirketleriyle.iktidarların.ölümcül.ortaklığını.bozabile-
cek.tek.gücün.sokaktan.yükseleceğine.hep.inandık..

Programlarımızın.dökümünü.gözden.geçirdiğimizde,.bu.der-
lemeyi.yayına.hazırlayana.kadar.yaptığımız.560.programın.416’.
sında. iklim. değişikliğinin. doğrudan. konu. edildiğini. görüyoruz..
Yani.her.dört.programın.üçünde.iklim.değişikliğiyle.ilgili.haberler,.
araştırmalar,.politikalar.veya.eylemler.üzerine.konuşmuşuz..Üste-
lik.iklimle.ilgili.konuların.ağırlığı.zamanla.artmış..Çünkü.atmos-
ferdeki.karbondioksit.miktarı,.küresel. sıcaklık.artış.hızı.ve. iklim.
değişikliğinin. iyice.gözle. görülür.hale. gelen.etkileri. arttıkça,.ko-
nuyla.ilgili.gelişmeler.de.hızlanıyor..Her.gün.yayımlanan.yeni.bir.
araştırmada.veya. raporda,.yok.olan.yeni.bir. türe,. aşılmakta.olan.
yeni.bir.eşiğe,.iklim.değişikliğinin.daha.önce.görülmemiş.bir.etki-
sine.dikkat.çekiliyor..En.son.böcek.türlerinin.de.büyük.bir.hızla.
ortadan.kalktığına.dair.yeni.araştırmalar,.ekosistemlerin.bütünlü-
ğünü.sağlamadan.iklimi.ve.canlı.yaşamın.devamlılığını.korumanın.
mümkün.olmayacağını.açıkça.gösteriyor..

Bir.yandan.da.iklim.krizine.dur.demenin.eskisinden.çok.daha.
kolay.ve.mümkün.olduğu.ortaya.çıkıyor!.Fosil.yakıt.çağını.geride.
bırakmanın,. yüzde. yüz. yenilenebilir. enerjiye. geçmenin. zorunlu.
olması. bir. yana,. artık. hem. teknoloji. hem.maliyet. olarak. bunun.
fazlasıyla. mümkün. ve. kolay. hale. geldiğini,. üstelik. de. sağlıktan.
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ekonomiye.pek.çok.alanda.başka.faydaları.yanında.getirdiğini.bili-
yoruz.. Son. yıllarda. iklim. değişikliğinin. bilim,. politika. ve. eylem.
alanında.yaşanan.gelişmelerin.bu.açıdan.da.öğretici.olduğu.söyle-
nebilir.

Açık Yeşil’in.ikinci.kitabı.İklim Krizi’nin.ilk.bölümünde.önce.
geçen.yıldan.bu.yana.dünyayı.sarsan.yeni.kuşak.iklim.aktivizmini.
kapsamlı. biçimde. ele. almaya. çalışıyoruz.. Bu. bölümde. 2018’in.
Ağustos.ayında.tek.başına.okul.grevine.başlayan.16.yaşındaki.İs-
veçli.iklim.aktivisti.Greta.Thunberg.ve.onu.takip.eden.çocukların.
başlattığı.Fridays.For.Future.(FFF.–.Gelecek.İçin.Cumalar).hareke-
ti. ve. yine. geçen. yıl. ekim. ayında. ilk. eylemini. yapan. Yokoluş.
İsyanı’yla.ilgili.programlarımızdan.bir.derleme.sunuyoruz..Birinci.
bölümde.ayrıca.2018’de.yayımlanan. IPCC’nin.1,5.Derece.Özel.
Raporu.üzerine.konuştuğumuz.bir.programla.iklim.değişikliğinin.
bilimi.ve.politikasına.dair.programlarımızdan.yaptığımız.küçük.bir.
seçmeyi.bulabilirsiniz.

Kitabın. ikinci.bölümünde.2008-2018.arasında.yapılan.bü-
tün.Birleşmiş.Milletler.İklim.Değişikliği.Konferansları’ndan.canlı.
olarak.yaptığımız.yayınları,.2012’de.yapılan.Rio+20.Sürdürüle-
bilir. Kalkınma. Zirvesi’yle. ilgili. özel. programımızı. ve. 2014’te.
New.York’ta.gerçekleşen.ve.o.güne.dek.yapılmış.en.büyük.iklim.
eylemi.olan.Halkların.İklim.Yürüyüşü’nden.izlenimlerimizi.bula-
caksınız..

Kitabın.üçüncü.bölümü.iklim.değişikliğiyle.mücadelenin.en.
önemli.alanı.kömürlü.termik.santrallere.karşı.yapılan.yerel.müca-
delelere.dair.izlenimlerden.oluşuyor..Bugüne.dek.yapılan.en.başa-
rılı.termik.santral.karşıtı.mücadelelerden.biri.olan.Gerze.Direnişi’.
ne.dair.iki.programımızla.Amasra.ve.Afşin-Elbistan’a.dair.kömür.
hikâyeleri.bu.bölümü.oluşturuyor..Kömürün.ve.diğer.fosil.yakıtla-
rın.hayatımızdan.çıkarılması.için.verilen.mücadeleler.bütün.dün-
yada.olduğu.gibi.Türkiye.için.de.hayati.önem.taşıyor.ve.program-
larımıza. yansıyan. termik. santral. eylemlerinden. seçtiklerimiz. bu.
yolda.önemli.bir.örnek.oluşturuyor.

Açık Yeşil II’nin.dördüncü.ve.son.bölümünde.ise.iklim.deği-
şikliği.alanında.yaptığımız,.çoğu.Kuzey.Kutbu.yani.Arktik.bölge-
sindeki.buzulların.erimesi.ve.bu.nedenle.yapılan.eylemlerle.ilgili.
bazı.önemli.söyleşiler.yer.alıyor.1.ABD’nin.en.önemli.iklim.akti-

1. Açık Yeşil’in, bu kitabı yayına hazırladığımız âna kadar yayınlanan 560 programın-
da 171 konuk ağırlamışız.
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vistlerinden.biri.olan,.350.Hareketi’nin.kurucularından.ve.dünya-
da.iklim.değişikliğiyle.ilgili.yayımlanmış.ilk.popüler.kitabın.(Doğa
nın Sonu).yazarı.Bill.McKibben’ın.son.kitabı,.Falter’la (Sendeleme).
ilgili. yaptığımız. program. kitabın. birinci. bölümünde. yer. alıyor..
Dördüncü.bölümün.ve.kitabın.son.söyleşisi.ise.Bill.McKibben.ile.
2009.yılında.yaptığımız.özel.program..

* * *
Açık Yeşil’in.başından.itibaren.iklim.krizinin.bilimi,.politikası.

ve. aktivizmine. dair. izlemeye. çalıştığımız. gelişmeleri. özetlemek.
iklim.değişikliğinin.geçen.sürede.neden.olduğu.felaketleri.ve.poli-
tik.çabaları.kısaca.hatırlamamız.için.yararlı.olabilir.

2008’de.İngiltere’de.Kingsnorth.Kömürlü.Termik.Santrali’ne.
eylem. için. tırmanan. altı. Greenpeace. eylemcisinin.NASA.God-
dard. Enstitüsü.müdürü,. iklim. bilimci. James. Hansen’in. bilirkişi.
raporu.ile.aynı.yönde.karar.veren.mahkeme.tarafından,.eylemleri-
nin.“santralin.çalışmasından.daha.büyük.kamu.yararı”.yarattığı.ge-
rekçesiyle.suçsuz.bulunması,.yeni.bir.dönemin.açılışını.simgeliyor-
du..Açık Yeşil’de.yakından.izlediğimiz.Kingsnorth.altılısı.kararının.
gelecek.kuşakların.yaşamını.sürdürme.hakkını.simgeleyen.bugün-
kü.okul.grevlerine.ve.diğer.sivil.itaatsizlik.eylemlerine.ulaşan.yolda.
bir.dönüm.noktası.olduğu.söylenebilir..

Yine.2008’de.bir.kez.daha.sera.gazı.artış.rekoru.kıran.Türki-
ye’nin.iki.yıldır.süren.yoğun.sivil.toplum.kampanyalarının.ardın-
dan.Kyoto.Protokolü’nü.nihayet.onaylamaya.karar.vermesi;.zengin.
ülkeler. kulübü.G8’in. emisyonların. düşürülmesi. gerektiğine. dair.
kararı.ve.Avrupa.Birliği’nin.2020’ye.yönelik.iklim.hedeflerini.içe-
ren.İklim.ve.Enerji.Paketi’ni.kabul.etmesi,.yılın.önemli.gelişmeleri.
arasındaydı.

* * *
2009,.büyük.umutlar.bağlanan.15..Birleşmiş.Milletler.Taraf-

lar.Konferansı’nın,.yani.Kopenhag.İklim.Zirvesi’nin.yılıydı..Aralık.
ayında.gerçekleşen.zirveye.kadar.büyük.eylemler.yapıldı,.önemli.
gelişmeler.oldu..ABD’de.Washington’daki.Amerikan.Kongre.bi-
nasına.elektrik.sağlayan.Capitol.Kömür.Santrali’nin.kapatılması.
talebiyle.yapılan.Capitol.Climate.Action.eylemini.yakında.izle-
dik.ve.eylemden.ses.kayıtları.yayınladık..Zamanla.dünyanın.en.
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etkili. iklim.aktivizmi.kuruluşlarından.biri.haline. gelen.350.org.
ise.iki.yıl.önce.kurulmuştu..Hareketin.öncülerinden.aktivist-ya-
zar.Bill.McKibben.350’nin.24.Ekim’de.yapılacak.ilk.büyük.küre-
sel.eylemi.“Uluslararası.İklim.Eylem.Günü”.öncesinde.İstan.bul’a.
da.geldi.ve.Açık Gazete – Açık Yeşil.ortak.yayınına.konuk.oldu..24.
Ekim. eylemi.Türkiye’de. de. yapıldı.. Biz. de. İstanbul’da. Küresel.
Eylem.Grubu.tarafından.düzenlenen.eylemi.yakından.izledik..

Kopenhag. Zirvesi’nden. hemen. önce. fosil. yakıt. şirketlerinin.
desteklediği. en. büyük. iklim. değişikliğini. inkâr. kampanyalarından.
biri.olan.“Climategate”.tezgâhlandı..İngiltere’deki.East.Anglia.Üni-
ver.sitesi’nde.bulunan.İklim.Araştırmaları.Birimi’nin.e-posta.sunucu-
larına. giren. kimliği. belirsiz. bir. grup. hacker. aralarında. Phil. Jones,.
Mike.Hulme,.Kevin.Trenberth.gibi.önemli.biliminsanlarının.da.oldu-
ğu.bir.grup.iklim.bilimcinin,.meslektaşlar.arası.yazışmalarını.ortaya.
dökünce,.bağlamından.koparılan.cümleler.sanki.bilimciler.kendi.ara-
larında.iklim.verilerini.tahrif.ediyorlarmış.gibi.bir.görüntü.verilerek.
kamuoyuna. servis. edildi.. Bu. büyük. komplonun. sonucu,. herkesin.
bütünüyle.iklim.değişikliğini.çözecek.etkili.bir.anlaşmaya.odaklan-
ması.gereken.Kopenhag.Zirvesi.sırasında.medyanın.yine.kafa.karıştı-
ran.bir.tartışmaya.çekilmesi.oldu..İklim.değişikliğini.inkâr.kampan-
yaları. ve. “Buzul. Çağı’nın. geldiği”,. “küresel. soğumanın. başladığı”,.
“buzulların.aslında.büyüdüğü”,.“iklim.bilimcilerin.fon.almak.için.ik-
lim.değişikliğini.abarttığı”.gibi.yalan.haberler.maalesef.yıllar.içinde.
onlarca.kez.Açık Yeşil programlarında.meşgul.olmamızı.gerektirecek.
kadar. çoktu.. İklim. inkârcılığı. aynı. zamanda. sorunun. teknik.değil,.
politik.bir.sistem.sorunu.olduğunu.daha.iyi.anlamamızı.sağladı..

2009’da.gündeme.gelen.iklim.değişikliğiyle.ilgili.başlıklar.ara-
sında.çok.sayıda.iklim.felaketi.de.vardı..İstanbul.İkitelli’de.Ayama-
ma.Deresi’nin.taşması.sonucunda.31.kişinin.ölümüyle.sonuçlanan.
büyük.sel.felaketi,.Giresun’da.yüz.yılın.felaketi.denen.seller,.Yuna-
nistan’daki.orman.yangınları.ve.ABD’de.yaşanan.seller.gündemi-
mizdeydi..

Büyük.umut.bağlanan.Kopenhag.İklim.Değişikliği.Konferansı’na.
(COP15).ise.Türkiye’den.giden.geniş.bir.sivil.toplum.grubunun.bir.
parçası.olarak.15.gün.boyunca.katıldık,.görüşmeleri.ve.eylemleri.
yakından. izledik.. Kopenhag,.ABD’de. George.W.. Bush’un. iklim.
inkârcısı.politikalarını.bitirme.sözüyle.seçilen.Obama.yönetiminin.
de.ilk.zirvesiydi..Ancak.ABD’nin.içinde.olduğu.bir.grup.ülkenin.
üzerinde.çalıştığı.ortaya.çıkan.gizli.belgelerin.yarattığı.kaosla.baş-
layan.ve.ada.ülkelerinin.protestolarıyla.kilitlenen.Kopenhag.Zirve-
si’nden,.son.günkü.liderler.zirvesine.rağmen.bir.sonuç.alınamama-
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sı,.uluslararası.müzakerelere.olan.güveni.bir.kez.daha.sarstı..Yaşa-
nan.hayal.kırıklığı,.iklim.hareketinin.de.uzun.süre.kendini.toparla-
yamamasına.neden.oldu.

* * *
2010’da,.birkaç.ay.önceki.Kopenhag.başarısızlığının.ardından.

Nisan. ayında. bu. kez. Bolivya’da,. toprak. ananın. hakları. ve. iklim.
adaleti.vurgusuyla.Halkların.İklim.Zirvesi.toplandı.ve.Cochabam-
ba.İklim.Değişikliği.Deklarasyonu.yayımlandı..Meksika’nın.Can-
cún.kentinde.yapılan.COP16’da.ise.Kopenhag.başarısızlığı.onarıl-
maya.çalışıldı..Bu.arada.Avustralya’da.iklim.politikalarının.oldukça.
belirleyici.olduğu.seçimler.sonucunda.iktidar.değişiyordu..Clima-
tegate.skandalının.nasıl.tezgâhlandığına.dair.gerçekler.ortaya.çık-
maya. başlarken. Kanada’daki.Vancouver. Kış. Olimpiyatı’nda. kar.
olmaması.nedeniyle.yapay.kar.üretiliyordu..

İklim. felaketlerinin. zirve. yaptığı. yıllardan. biri. olan. 2010’da,.
Temmuz.ayında.Pakistan’da.iki.bin.kişinin.öldüğü,.20.milyon.kişiyi.
etkileyen,.ülke.tarihinin.en.büyük.sel.felaketi;.Rusya’da.uzun.süren.
sıcak.dalgasının.ardından.başlayarak.bir.aydan.fazla.süren.ve.yüzler-
ce.ormanın.aynı.anda.yandığı,.Rusya.tarihinin.en.büyük.orman.yan-
gınları;.ve.Afrika’nın.Sahel.kuşağı.ülkelerinde,.özellikle.de.Çad.ve.
Nijer’de.1,2.milyon.200.bin.kişinin.açlık.ve.kıtlıkla.yüz.yüze.geldiği.
büyük.kuraklık.aynı.günlere.denk.geldi..Aşırı.sıcakların.görüldüğü.
yaz.aylarında.Türkiye’de.de.büyük.orman.yangınları.oldu..Sonuçta.
2010,.o.zamana.kadar.görülmüş.en.sıcak.yıl.olarak.sona.erdi..

2010’da.350.org’un.öncülüğünde.10.Ekim.2010’da.10/10/10.
sloganıyla.dünyanın.her.yerinde.aynı.anda.yapılan.o.güne.dek.ya-
pılmış.en.büyük.iklim.eylemlerini.de.yakından.izledik..Aynı.gün.
Taksim’de.yapılan.eylemlere.Noam.Chomsky.ve.Richard.Falk.gibi.
dünyanın.önde.gelen.düşünür.ve.aktivistlerinden.ikisi.katıldı..İk-
lim.değişikliğiyle.ilgili.kaygı.düzeyi.hakkında.Türkiye’de.yapılmış.
ilk. önemli. araştırmanın. sonuçları. da. bu. yıl. ilk. kez.Açık Yeşil’de.
açıklandı..Buna.göre.Türkiye’de.insanların.yüzde.67’si.iklim.deği-
şikliğinden. son. derece. endişeli. olduklarını. belirtiyorlardı.. İklim.
değişikliğine.inanmayan.veya.iklimin.doğal.nedenlerle.değiştiğine.
inananların.oranı.ise.sadece.yüzde.11’di..Bu.rakamlar,.sonraki.yıl-
larda.yapılan.benzer.araştırmalarda.da.genellikle.yakın.düzeylerde.
çıktı,.hatta.artış.gösterdi..

* * *
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2011. yine. iklim. felaketleriyle. başladı..Ocak. ayında. Filipin-
ler’de. 40. kişinin. öldüğü,. milyonlarca. insanın. etkilendiği. seller;.
Avustralya’nın.Queensland.eyaletinde.kuraklığın.ve.selin.aynı.an-
da.görülmesi.ve.ülkenin.en.büyük.üçüncü.kenti.olan.Brisbane’in.
tamamen.sular.altında.kalması.çarpıcıydı..Ayrıca.Sri.Lanka’da.he-
yelan;.ABD’de.daha.mayıs.ayında.başlayan.hortum.ve.kasırgalar;.
yazın. Rusya’da. yine. büyük. orman. yangınları;. Somali’de. devam.
eden. kuraklık. ve. açlık;.ABD’nin.Texas. eyaletinde,. diğer. Güney.
eya.letlerinde.ve.Meksika’da.başlayan.ve.2013’e.kadar.devam.eden.
büyük.kuraklık,.yılın.öne.çıkan.başlıkları.arasındaydı..Hatta.deniz.
seviyelerinde.yükselmenin.etkisiyle.Tayland’da.yaşanan.büyük.sel-
ler.nedeniyle.ülkenin.başkenti.olan.Bangkok’un.külliyen.“taşınma-
sı”.gerektiğine.dair.fikirler.dile.getirilmeye.başlandı.

2011’de.Kuzey.Amerika’nın.en.önemli.ve.uzun.soluklu.iklim.
eylemlerinden.biri.daha.başladı..Kanada’nın.Alberta.eyaletinde.çı-
karılan. dünyanın. en. kirletici. fosil. yakıtı. olan. katran. petrollerini.
ABD’nin.Meksika.Körfezi.kıyısındaki.limanlarına.taşımak.için.inşa.
edilmek. istenen. iki.bin.kilometreye.yakın.uzunluktaki.Keystone.
XL.Petrol.Boru.Hattı’na.karşı.çevrecilerin.ve.yerli.halkların.pro-
testo. eylemlerini. yıllar. boyunca. yakından. izledik..ABD’de. kaya.
gazına.yönelik.protestolar.da.yayılıyordu..2011.Avustralya’da.ve.
Hindis.tan’da.kömüre.hücumun.başladığı.yıl.oldu..Katran.petrolle-
rinin. ekonomik. hale. gelmesi. nedeniyle. beklenmedik. bir. şekilde.
büyük.bir.petrol.üreticisine.dönüşen.Kanada’nın.Kyoto.Protoko-
lü’nden.çekilmesi.ise.yılın.uluslararası.politikalar.açısından.en.çar-
pıcı. gelişmesiydi.. Bu. arada. Güney.Afrika’da. yapılan. COP17’de.
Kyoto. Protokolü’nün. ikinci. yükümlülük. döneminin. başlatılması.
kararlaştırıldı..Ancak.Durban’a.asıl.eylemler.damga.vurdu..

* * *
2012’ye.havalar.soğuk.gittiği.sırada.Hürriyet.gazetesinin.man-

şetten.verdiği.“Mini.Buzul.Çağı.Geliyor”.başlıklı.haber.nedeniyle.
yine. iklim.inkârcılığı.kampanyalarını.konuşarak.başladık.. İngilte-
re’de.yaşanan.kuraklık;.Hatay’da.–neredeyse.her.yıl.tekrarlanacak.
bir.olay.olan–.kurutulan.Amik.Gölü’nün.geri.gelmesine.ve.Amik.
Ovası’na.yapılan.havalimanının.sular.altında.kalmasına.neden.olan.
seller;.Trakya’yı.etkileyen.sel.felaketi;.Suriye.İçsavaşı’nın.başlama-
sında. iklim.değişikliğine. bağlı. kuraklığın. önemli. etkisi. olduğuna.
dair.ilk.araştırmaların.yayımlanması;.gelmiş.geçmiş.en.sıcak.Tem-
muz.ayı.yaşanırken.görülen.sıcak.dalgaları.ve.Suudi.Ara.bistan’da.
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43.derece.sıcaklıkta.yağmur.yağdığına.dair.tuhaf.haberler;.Grön-
land’da.ve.Kuzey.Kutbu.deniz.buzullarında.rekor.seviyede.erime.
olduğunun. gözlenmesi;.ABD’de.New.York’u. vuran,. 233. kişinin.
ölümüne.ve.70.milyar.dolarlık.kayıpla.o.güne.dek.yaşanan.en.bü-
yük.maddi.yıkıma.neden.olan.Sandy.Kasırgası;.Nijerya’da.363.ki-
şinin.öldüğü.ve.2.milyonu.aşkın.kişinin.evsiz.kaldığı.sel.felaketi,.
yılın.öne.çıkan.iklim.haberleri.arasındaydı.

2012’de.Keystone.XL.eylemleri.ve.kömürlü.termik.santralle-
re.karşı.bütün.dünyadaki.kampanyalar.devam.ederken,.kömür.en-
düstrisinin.kendi.çıkarlarını.savunacak.aktivistler.bulmak.için.ilan.
verdiği.ortaya.çıkıyordu..En.önemli.sera.gazı.emisyonu.ve.çevre.
kirliliği.kaynaklarından.biri.olan.et.endüstrisine.dair.gerçekler.de.
giderek.daha.fazla.konuşulmaya.başladı..İklim.krizini.hızlandıra-
cak.en.tehlikeli.pozitif.geri.besleme.mekanizmalarından.biri.olan.
Kuzey. Buz. Denizi’ndeki. metan. klatrat. yataklarının. çözülmeye.
başladığına.dair.araştırmaların.yayımlaması.ise.yılın.ürkütücü.ha-
berleri.arasındaydı..Metan,.karbondioksitten.daha.kuvvetli.bir.sera.
gazı.idi.çünkü.

* * *
2013’te.özellikle.Kuzey.Amerika’da.yaşanan.şiddetli.soğukla-

rın.Kuzey.Kutbu’ndaki.buzulların.küresel.ısınma.nedeniyle.erime-
sine. bağlı. olarak. atmosferin. yüksek. rakımlarındaki. polar vortex 
(kutup.burgaçları).denen.şiddetli.rüzgârların.yavaşlamasına.bağlı.
olduğuna. dair. bilimsel. bulgular. ilk. kez. konuşulmaya. başlandı..
Sonraki.yıllarda.da.bu.konudaki.haberleri.sıklıkla.ele.aldık..Mayıs.
ayında.atmosferdeki.karbondioksit.miktarı. en. az.800.bin.yıldan.
beri.ilk.kez.400.ppm’yi.geçti..Sıcak.dalgaları.bu.yıl.da.devam.etti,.
İstanbul.daha.Mayıs.ayında.32.dereceyi.gördü..ABD’nin.Oklaho-
ma.eyaletinde.hortum.felaketinde.24.kişi.öldü..Hindistan’ın.Ben-
gal.Körfezi.kıyılarında.meydana.gelen.ve.46.kişinin.ölümüne,.bir.
milyon.kişinin.evlerini.terk.etmesine.neden.olan,.toplamda.12.mil-
yon.kişiyi.etkileyen.ve.son.yılların.en.şiddetli.kasırgası.olan.Phailin.
siklonu;.Avustralya’daki.orman.yangınları;.Akdeniz’in.ortasındaki.
Sardinya.Adası’nı.vuran.ve.en.az.18.kişinin.ölümüne.neden.olan.
Kleopatra.Kasırgası’na.bağlı.aşırı.yağışlar.ve.Amazonlar’da.yeniden.
baş. gösteren. kuraklık,. yılın. öne. çıkan. iklim. olayları. arasındaydı..
Pasifik’te. yaşanan. –ve. gelmiş. geçmiş. en. büyük. tropikal. fırtına.
olan–.Süper.Tayfun.Haiyan.ise.Filipinler’de.16.milyon.kişiyi.etki-
ledi;.altı.binden.fazla.insanın.ölümüne,.dört.milyon.insanın.evsiz.
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kalmasına.neden.oldu..Ayrıca.sera.gazı.emisyonları.böyle.sürerse.
Grön.land’ın.2100’de.adı.gibi.yemyeşil.olabileceğine.ve.iklim.deği-
şikliği.nedeniyle.baykuşların.ve.serçelerin.bile.neslinin.tükenmeye.
başlayacağına.dair.araştırmalar.yayımlandı..

İklim.hareketinde.bu.yıl.Türkiye’de.de.bir.hareketlilik.vardı..
“Gezegen.Elden.Gidiyor:.Buna.Razı.Gelemeyiz”.başlığıyla.sunulan.
“İklim.Değişikliği.Tehdidine.Karşı.İstanbul.Manifestosu”.çok.sayı-
da.önemli.ismin.imzasıyla.açıklandı..350.org’un.başlattığı.Küresel.
Eksen.Değişimi.Kampanyası’nın.uluslararası.gençlik.buluşması.ha-
ziran.ayında.Gezi’nin.hemen.ardından.İstanbul’da.yapıldı..ABD’.
nin. emisyonlarını. azaltmaya. yönelik. bir. plan. açıklayan. Başkan.
Obama’nın.iklim.değişikliği.konuşması,.ABD’nin.iklim.politikala-
rındaki.değişimi.başlatması.açısından.önemliydi..Bu.sırada.büyüyen.
Keystone. XL. protestoları. sırasında.Washington’da.White. House.
önünde.yapılan.eylemlerde.aralarında.iklim.bilimci.James.Hansen.
ve.aktris.Daryl.Hannah’ın.da.olduğu.çok.sayıda.aktivist.gözaltına.
alındı.

Filipinler’de.yaşanan.tarihin.en.büyük.tayfunu.Haiyan’ın.ya-
rattığı. yıkım. devam. ederken. başlayan.Varşova. İklim. Zirvesi’ne.
(COP19).ise.Filipinler.delegasyonu.başkanı.Yeb.Saño’nun.yaptığı.
konuşma.ve.14.gün.süren.açlık.grevi.damga.vurdu..Saño,.hem.Ha-
iyan.Tayfunu’nun.iklim.değişikliğiyle.bağını,.hem.de.zengin.ülke-
lerin.duyarsızlığını.teşhir.ediyordu..Varşova.İklim.Zirvesi.başlama-
dan.kısa.bir.süre.önce.ise.IPCC’nin.merakla.beklenen.5..Değerlen-
dirme.Raporu’nun.birinci.cildi.yayımlandı..Raporda.iklim.değişik-
liğinin. tamamen. insan. etkisiyle. olduğu. kesin. bir. dille. açıklandı..
James.Hansen’in.son.makalesinde.2.derece.hedefinin.çok.yüksek.
olduğunu.ortaya.koyması,.iki.yıl.içinde.Paris’te.kabul.edilecek.1,5.
derece.hedefinin.ilk.işaretlerinden.biriydi..Türkiye.ise.bir.yıl.önce-
ki. kömür. yılı. hamlesinden. sonra. bu. yıl. Çevre. ve. Şehircilik.
Bakanlığı’na.bağlı.İklim.Değişikliği.Dairesi’ni.kapatarak.iklim.ey-
lemi.konusundaki.gönülsüzlüğünü.bir.kez.daha.ortaya.koydu..

* * *
2014,. ABD’de. yine. polar vortex. tartışmalarına. neden. olan.

dondurucu. soğuklarla,. ABD. ve. Avustralya’da. kuraklıkla,. Suudi.
Ara.bistan’da.sellerle.başladı..1880.yılından.beri.en.yüksek.sıcaklık.
ortalamalarının.kaydedildiği.Nisan,.Mayıs.ve.Haziran.aylarının.ve.
Avrupa’da.yeni.sıcak.dalgalarının.yaşandığı.2014’te,.Türkiye’yi.ve.
özellikle. İstanbul’u. bekleyen. büyük. kuraklık. tehlikesi. nedeniyle.
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barajların.doluluk.seviyesinin.düşmesi.gündeme.geldi..Yaz.ayları.
içme.suyu.barajlarında.yüzde.10’lara.kadar.düşen.su.seviyesi.nede-
niyle.alınmayan.önlemleri.tartışarak.geçti..Bu.arada.Cilo.Dağları’.
ndaki.buzulların.eridiği.ortaya.çıktı..Hint.Okyanusu’nda.meydana.
gelen. ve.Hindistan. sahiline. vuran. şiddetli.Hudhud. Siklonu’nun.
Himalayalar’da.en.beklenmedik.zamanda.yarattığı.kar.fırtınası.ve.
çığ,.Annapurna.zirvesine.tırmanan.bir.dağcı.ve.yürüyüşçü.grubun-
daki.32.kişinin.ölmesine,.85.kişinin.de.kaybolmasına.neden.oldu..

Arktik’te.Rusya’nın.ilk.petrol.üretimine.başlaması.nedeniyle.
Greenpeace’in.düzenlediği.kampanyayı.programlarımızda.ele.al-
dık..Keystone.XL.Kampanyası’nda.ilk.sonuçların.alınması.ve.pro-
jenin.geçici.de.olsa.durdurulmasının.ve.ABD’de.bir.bölge.savcısı-
nın.iki.iklim.eylemcisini.haklı.eylemden.beraat.ettirmesinin.ardın-
dan.20-21.Eylül’de.New.York’ta.dünyanın.bugüne.kadar.yapılmış.
en.büyük.iklim.eyleminde.400.bin.kişi.yürüdü..Bizim.de.katılarak.
izlediğimiz.Halkların.İklim.Yürüyüşü.ile.aynı.zamanda.İstanbul’da.
Küresel.Eylem.Grubu.“İklim.Değişikliği.Şimdi.ve.Burada”.başlıklı.
bir.toplantı.ve.İstiklal.Caddesi’nde.bir.yürüyüş.düzenledi..Çin.ve.
ABD.hükümetlerinin.yeni.iklim.anlaşması.için.aralarında.anlaşma-
ya.varması.ise.bu.yılın.uluslararası.iklim.politikaları.açısından.en.
önemli.haberlerinden.biriydi..

* * *
2015,. yıl. sonunda.Paris’te. yapılacak. iklim.zirvesi. nedeniyle.

bütünüyle.iklim.gündemiyle.dolu.geçti..Başkan.Obama’nın,.Keys-
tone.XL.Boru.Hattı’nı. durdurmasıyla,. yıllardır. süren.kampanya.
başarı. kazanmış. oldu.. Uzun. kampanyaların. ardından. Shell. de.
Arktik’te.petrol.aramalarından.vazgeçti..350.org.hareketinin.baş-
lattığı.Divestment. (Yatarımlarını.Geri. Çek). Kampanyası. giderek.
büyürken,.Hollanda. hükümetine. yönelik. açılan. ve. dünyanın. ilk.
iklim.davalarından.biri.olan.Urgenda.davası.başarılı.oldu.ve.önem-
li.bir.emsal.yarattı..ABD’nin.ve.Çin’in.Paris.öncesi.sera.gazı.azal-
tım.hedefini.açıklamaları,.bu.kez.yeni.bir.uluslararası.anlaşma.çı-
kacağının. işaretiydi..Türkiye. de. Paris. Zirvesi’nden. kısa. bir. süre.
önce.bir.Intended.Nationally.Determined.Contributions.(INDC).
yani.Ulusal.Katkı.Niyet.Beyanı.açıkladı..Ancak,.programlarımızda.
da. detaylı. bir. şekilde. konuştuğumuz. araştırmalar,. özellikle. de.
World.Wildlife.Fund.(WWF.–.Dünya.Doğal.Hayatı.Koruma.Vak-
fı)..Türkiye.ve.İstanbul.Politikalar.Merkezi’nin.aynı.günlerde.ya-
yımladığı.Türkiye’nin.Düşük.Karbonlu.Kalkınma.Yolları.Raporu,.
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açıklanan.hedefin.hiçbir.politika.değişikliği.yapmaya.gerek.olma-
dan.ulaşılabilecek.kadar.düşük.olduğunu.ortaya.koydu..

Paris.İklim.Zirvesi.öncesinde.yayımlanan.yeni.araştırmaların.
sayısı.da.iyice.arttı..James.Hansen’in.iklim.değişikliğine.bağlı.ola-
rak.deniz.seviyelerinde.yaşanacak.yükselmenin.daha.önce.tahmin.
edilenden. çok.daha.hızlı. olacağına.dair. yeni.makalesi. ve.orman.
yangınlarında.iklim.değişikliği.nedeniyle.artış.olduğuna.dair.araş-
tırma. bunlar. arasındaydı.. Dünyanın. en. büyük. petrol. şirketi.
Exxon’un.iklim.kriziyle.ilgili.daha.1970’lerde.yaptırdığı.araştırma-
ları.gizlediğinin.ve.inkâr.kampanyası.başlattıklarının.ortaya.çıkma-
sı,.son.yılların.en.büyük.skandalıydı..Bu.arada.Hindis.tan’da.sıcak.
dalgası.ve.seller.nedeniyle.binin.üzerinde.insan.ölmüş;.Pasifik.Ok-
yanusu’ndaki.ada.devleti.Kiribati.sular.altında.kalmaya.başlamış;.
Amazonlar’da.ve. İran’da.kuraklık. yeniden.başlamıştı..Türkiye’de.
ise.Hopa’da.10.kişinin.hayatını. kaybettiği.büyük.bir. sel. felaketi.
yaşandı.

2015’te.Türkiye’de.de.iklim.hareketi.önemli.bir.canlanma.içi-
ne.girdi..Yılın.ilk.haftalarında.“İklim.İçin.Ben.de.Varım”.manifesto-
suyla.ortaya.çıkan.değişik.toplumsal.grup.ve.mesleklerden.isimler-
den. oluşan. “Yüzler. Meclisi”. tarafından. başlatılan. kampanya. yıl.
boyunca. sürdü.. İklim. İçin.Grubu’nun,. Paris. Zirvesi’nden. bir. ay.
önce.Antalya’da.yapılan.ve.gündem.maddeleri.arasında.iklim.deği-
şikliği.de.olan.G20.Liderler.Zirvesi.öncesinde.İstanbul’da.düzenle-
diği.iki.günlük.büyük.İklim.Forumu’na.binin.üzerinde.insan.katıl-
dı..Aralık. ayında. yapılan. Paris. İklim. Zirvesi’ni. de. (COP21). iki.
hafta.boyunca.yerinde.izledik.ve.programlarımızda.yansıttık..So-
nuçta.Paris.Anlaşması’nın.kabul.edilmesiyle.iklim.değişikliği.mü-
cadelesi.yeni.bir.döneme.girmiş.oluyordu..

* * *
2016’da.Paris.Anlaşması.dünyadaki.bütün.ülkeler.tarafından.

hızla.imzalandı.ve.bir.uluslararası.anlaşma.için.rekor.sayılabilecek.
kadar.kısa.sürede.yeterli.sayıda.ülke.tarafından.onaylanıp.yürürlü-
ğe.girdi..Ancak.yılın.sonuna.doğru.ABD.seçimlerinde.iklim.inkâr-
cısı. Donald.Trump’ın. başkan. seçilmesi. iklim. değişikliğine. karşı.
mücadele.yürütenler.için.soğuk.bir.duş.etkisi.yarattı..İklim.değişik-
liğini. inkâr.kampının.dünyanın.en.büyük.ekonomisinde.yeniden.
iktidar.olması,.zaten.yetersiz.olan.Paris.Anlaşması’nı.bile.tam.ola-
rak. uygulanamaz. hale. getirdi.. Obama’nın. son. dönemindeki. en.
önemli.gelişmeler.ise.Dakota.Access.Boru.Hattı’na.karşı.Amerikan.
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yerli.kabilelerinin.başlattığı.büyük.direnişin.en.azından.Trump.iş.
başına.gelene.kadar.başarıya.ulaşması,.Exxon’a.karşı.iklim.gerçek-
lerini.gizlediği.için.açılan.dava.ve.ABD’de.bir.petrol.trenini.durdu-
ran,.Delta.Beşlisi.adı.verilen.iklim.aktivistlerinin.büyük.ses.getiren.
davası.sayılabilir..Bu.yıl.ayrıca.İngiltere’de.Heathrow.Havalimanı’.
nın. genişletilmesine. karşı. eylemler. tekrar. başlarken,. Kanada’da.
başlangıçta.iklim.konusunda.iddialı.olan.Trudeau.hükümeti.katran.
petrolü.taşıyacak.iki.yeni.petrol.boru.hattı.inşa.etmeye.karar.verdi.

İklim.değişikliğinin.etkileri.ise.bu.yıl.giderek.daha.da.şiddet-
lendi..Doğrudan.iklim.değişikliği.nedeniyle.yok.olan.ilk.memelinin.
mozaik.kuyruklu.fare.olduğu.açıklandı;.Arktik’teki.deniz.buzulu-
nun.genişliği.en.düşük.seviyeye.geriledi;.ve.Himalayalar’ın.Tibet.
tarafındaki.–nasıl.olduğu.anlaşılamayan.ve.ölümlere.neden.olan–.
dev.buz.çığlarının.iklim.değişikliğine.bağlı.olduğu.anlaşıldı..İstan-
bul’da.sıcak.dalgaları.yaşanırken,.350.org.hareketinin.başını.çektiği.
“Fosil.Yakıtlardan.Kurtulalım”.Kampanyası.dünyanın.pek.çok.ye-
riyle. birlikte.Türkiye’de. de,.Aliağa’da. kömür. karşıtı. bir. eylemle.
gündeme.geldi..

* * *
2017’nin.başında.Avrupa’da.Tuna.Nehri’nin.donduğu.aşırı.so-

ğuklar.İstanbul’da.da.hissedildi..ABD’de.Trump.yönetimi.bütün.ik-
lim.politikalarını.tek.tek.yok.ederken,.Paris.Anlaşması’ndan.çekilme.
kararını.ilan.etti,.United.States.Environmental.Protection.Agency’.
nin. (EPA. –. Çevre. Koruma. Ajansı). başına. iklim. inkârcısı. Scott.
Pruitt’i.getirdi.ve.Dakota.Access.Boru.Hattı.eylemlerine.şiddet.kul-
lanarak.müdahale.ettikten.sonra,.projenin.devam.edeceğini.açıkladı..
Petrol.şirketi.Shell’in.de,.Exxon.gibi.çok.erken.bir.dönemde.yaptır-
dığı.iklim.araştırmalarını.örtbas.ettiği.ortaya.çıktı..Mayıs.ayında.at-
mosferdeki. karbondioksit. yoğunluğu. 410. ppm’ye. ulaştı..ABD’de.
gençlerin.açtığı.iklim.davası.gündeme.yansıdı;.bilim.çevreleri.büyük.
bir.iklim.yürüyüşü.(March for Science).düzenleyerek.Trump’ın.inkâr.
politikalarına.karşı.harekete.geçti;.Kuzey.Kutbu’nda.buzulların.eri-
mesi.sonucunda,.Norveç’in.Spitzbergen.bölgesinde.kurulan.yeraltı.
tohum.deposunu.su.bastı;.Afrika’da.kuraklık.sürdü;.İstanbul’da.sı-
cak.dalgası.sırasında.bir.hafta.arayla.büyük.sel.ve.dolu.felaketleri.
meydana.geldi;.Avrupa’da.Lucifer.adı.verilen.sıcak.dalgaları.ölümle-
re.yol.açtı;.buzlarla.kaplı.Grönland’da.haftalarca.süren.turba.yan-
gınları. başladı;. Portekiz,. İspanya. ve.Yunanistan’da. büyük. orman.
yangınlarında.onlarca.insan.öldü;.Sierra.Leone’da.aşırı.yağışlara.bağ-
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lı.toprak.kayması.binden.fazla.insanın.ölümüne.yol.açtı;.Atlantik’te.
tarihin.en.şiddetli.kasırga.sezonunda.meydana.gelen.Harvey,.Irma,.
Maria,. Jose. kasırgaları.ABD’de. ve. Karayipler’de. yüzlerce. insanın.
ölümüne.ve.milyarlarca.dolar.maddi.zarara.yol.açtı;.Ophelia.Kasır-
gası. yolunu. değiştirip. İrlanda’yı. vurdu;. California’dan. Kanada’ya.
kadar.Kuzey.Amerika’nın.batı.kıyıları.aylarca.süren.orman.yangın-
larıyla.sarsıldı..

2017’de. aşırı. iklim. olaylarının. küresel. ısınmayla. ilişkisinin.
yanı. sıra. İngiltere’de.Leeds.Üniversitesi’ndeki. yapılan.Mediating.
Climate.Change.Konferansı’na.(İklim.Değişikliği.İletişimi).katılıp.
konuyu. haftalarca. tartıştık.. Ayrıca. atıklardan. kaynaklanan. sera.
gazları.konusu.da.gündemimizdeydi..Bonn’da.yapılan.COP23.Ta-
raflar. Konferansı. ise. Paris.Anlaşması’na. bir. türlü. taraf. olmayan.
Türkiye’nin.durumunu.tekrar.gündeme.taşıdı..İklim.rejimi.içinde.
gelişmiş.ülke.olarak.yer.almaktan.memnun.olmayan.Türkiye’nin.
iklim.finansmanını.ve.düşük.iklim.hedefleri.belirleme.hakkını.ga-
ranti.etme.çabaları.bir.kez.daha.başarısız.oldu.

* * *
2018’de.yine.dünyanın.her.yerinden.iklim.felaketi.haberleri.

vermek. zorunda. kaldık..Güney.Afrika’nın.Cape.Town. kentinde.
içme.suyunun.neredeyse.tükenmesine.neden.olan.büyük.kuraklık,.
Kuzey.Kutbu’nda.yaşanan.sıcak.dalgası,.Yunanistan’da.yüzü.aşkın.
kişinin.ölümüne.neden.olan.büyük.orman.yangınları,.Japonya’daki.
seller.ve.İsveç.ormanlarında.haftalarca.süren.beklenmedik.orman.
yangınları.gündemimizdeydi..Bu.arada.konunun.toplumsal.cinsi-
yet.boyutuyla.ilgili.ilginç.bir.olayı.da.gündeme.taşıdık..19..yüzyıl-
da. iklim. biliminin. temellerini. atan. kişilerin. başında,. daha. önce.
ismi.anılmayan.Eunice.Newton.Foote.adında.bir.kadın.bilimcinin.
olduğu.ortaya.çıktı..IPCC’nin.uzun.süredir.beklenen.1,5.Derece.
Özel.Raporu.da.iklim.bilimi.alanından.gelen.son.büyük.uyarıydı..

2018’de.Polonya’nın.kömür.bölgesi.Katowice’de.yapılan. ik-
lim.müzakerelerini.yine.yerinde.izledik..Küresel.ısınmayı.1,5.dere-
ceden.önce.durdurma.hedefinin,.IPCC’nin.özel.raporu.sayesinde.
gündeme.oturduğu.zirvede.Paris.Anlaşması’nın.kural.kitabı.kabul.
edildi..Ancak. çok. sayıda.ülke. yine.müzakereleri. boşa.düşürmek.
için.olmadık.yollar.denemeye.devam.etti..

2018’in.en.önemli.gelişmesi.ise.İsveçli.15.yaşındaki.iklim.ak-
tivisti.Greta.Thunberg’in.başlattığı.okul.grevleriydi..Ayrıca.Yoko-
luş.İsyanı.hareketi.de.2018’in.31.Ekim.günü.ilk.eylemini.başlattı..
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Greta.Thunberg,.Katowice’ye.de.gelerek.iklim.zirvesinde.konuş-
ma.yaptı.ve.özellikle.bu.konuşmasından.sonra.dünyada.daha.geniş.
bir.kesim.tarafından.tanınmaya.başladı..

* * *
2019’a,.Greta’yı.örnek.alarak.iklim.için.okul.grevlerini.örgüt-

leyen.çocukların.kurduğu.Gelecek.İçin.Cumalar.hareketi.damga.
vurdu..Çocukların.pek.çok.ülkede.cuma.günleri.okula.gitmeyerek.
iklim.değişikliği.için.sokağa.çıkması.giderek.küresel.bir.eyleme.dö-
nüştü..Önce. 15.Mart’ta. 2.200’den. fazla. farklı. yerde. okul. grevi.
eylemleri.organize.edildi.ve.1,5.milyona.yakın.çocuk.sokağa.çıktı..
İkinci.küresel.okul.grevi.24.Mayıs’ta.yapıldı.ve.eylemlere.yine.yüz.
binlerce.çocuk.katıldı..Greta.Thunberg’in.Davos.Ekonomik.Foru-
mu,.Avrupa.Parlamentosu.ve.Birleşik.Krallık.Parlamentosu.dahil.
olmak.üzere.pek.çok.yerde.yaptığı.yeni.ve.etkileyici.konuşmalar,.
aldığı.çok.sayıda.ödül,.Time.dergisine.kapak.olması.ve.Nobel.Barış.
Ödülü’ne.aday.gösterilmesi.hareketin.giderek.yayılmasına.neden.
oldu..En.nihayet.tarihin.en.büyük.küresel.eylemlerinden.biri.olan.
ve.yetişkinlerin.de.yer.aldığı.20-27.Eylül. iklim.grevlerine.bütün.
dünyada.en.az.altı.milyon.kişi.katıldı..

İklim.aktivizmi.bu.yeni.dalgayla.giderek.yayılırken.iklim.fela-
ketleri.2019’da.da.hız.kesmedi..Yıl.Avustralya’da.binlerce.yarasanın.
ağaçlardan.düşüp.öldüğü.sarsıcı.görüntülerle.hatırlanan.tarihin.en.
büyük.sıcak.dalgalarıyla.başladı..Afrika’yı.ve.Güney.Yarımküre’yi.
vuran.en.büyük.tropikal.fırtına.olan.İdai.Siklonu,.Mozambik,.Ma-
lawi.ve.Zimbabwe’de.2,5.milyon.kişi.etkiledi.ve.binden.fazla.insan.
öldü..Haziran.ayında.Avrupa’da.sıcaklık.rekorlarının.kırıldığı.büyük.
sıcak.dalgaları.yaşandı..Atlantik’teki.Dorian.Kasırgası.hızla.büyü-
yen,.yavaş.hareket.eden.ve.beklenmedik.bir.rota.çizen.sıra.dışı.bir.
kasırga.olarak.tarihe.geçti..Bahama.Adaları’nı.yerle.bir.eden.Dorian.
arkasında.en.az.70.ölü.ve.400’ü.aşkın.kayıp.bıraktı..Yılın.şu.âna.dek.
görülen.en.büyük.iklim.felaketi.ise.başta.Brezilya’daki.Amazonlar.
olmak. üzere. yaz. aylarında. Yağmur. Ormanları’nda. çıkan. büyük.
yangınlar.oldu..Yıl.boyunca.Amazon.yağmur.ormanlarında.çıkan.
yangın.sayısı.80.bini.geçti.ve.son.yılların.en.büyük.yangın.sezonu.
yaşandı..Amazonlar’ın.ormansızlaşması.devam.ettiği.takdirde.yağ-
mur.ormanlarının.büyük.bir.savanaya.dönüşmesi.riski.Açık Yeşil’de.
konuştuğumuz.korkutucu.haberler.arasında.yer.aldı.

Bütün.bu.gelişmeler,.iklim.değişikliği.konusunun.uluslararası.
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politika.alanında.giderek.daha.çok.konuşulduğunu,.ama.az.ilerleme.
sağlandığını,.biliminsanlarının.uyarı. tonunun.giderek.sertleştiğini,.
sivil.toplum.ve.yurttaş.hareketlerinin.ise.kuşak.değişimiyle.birlikte.
giderek.daha.kararlı.ve.radikal.hale.geldiğini.gösteriyor..Açık Yeşil 
II’nin.iklim.değişikliği.konusundaki.bilgilerimizin,.uluslararası.poli-
tikaların.ve.aktivizmin.nereden.nereye.evrildiğine.dair.bir.fikir.ve-
riyor..Karamsarlığa.kapılmak.için.bir.neden.de,.durup.bekleyecek.
kadar.zaman.da.yok..Çünkü.yeryüzünde.hayatı.sürdürmek.için.ik-
lim.değişikliğini.durdurmak.zorundayız..Bu.kadar.net..



I
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İsveçli 15 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in 
başlattığı ve daha sonra bütün dünyaya yayılan okul grevi ey
lemlerini ve Gelecek İçin Cumalar hareketini Açık.Yeşil’de 
başından bu yana izledik. Greta Thunberg’in 20 Ağustos 
2018’de İsveç’in başkenti Stockholm’deki parlamentonun “ni
zamiye kapısı” önünde tek başına başlattığı okul grevi eylemle
rini Açık.Yeşil’de ilk kez 5 Eylül’de konuştuk. Bunu izleyerek 
Greta’nın bütün eylemlerini ve konuşmalarını yakından takip 
etmeye devam ettik ve aralık ayında Polonya’nın Katowice 
kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı sırasında Greta Thunberg ile bir de röportaj yaptık. 
Bu röportaja Açık.Yeşil’in birinci kitabında yer vermiştik. Bu 
bölümde Greta Thunberg’in eylem ve konuşmaları ile dünya
nın her ülkesinden milyonlarca öğrencinin katıldığı FFF hare
ketinin organize ettiği küresel okul grevi eylemleri hakkında 
yaptığımız bazı programları bir araya getirdik. Greta Thun
berg’in programlarda yer verdiğimiz önem li bazı konuşma ve 
yazılarının tam metinlerini de bölüm içinde sunuyoruz. 

5 Eylül 2018

Ömer.Madra:.Greta.grevde!.Müthiş.bir.şey..İsveçli.15.
yaşında.bir.kız.çocuğu.iklim.kriziyle.mücadele.etmek.için.
dersleri.asıyor,.parlamentonun.önünde.haftalardır.bekliyor..

Greta.Thunberg.ve.Okul.Grevleri
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Ümit. Şahin:. Eylemine. 20. Ağustos’ta. başladı. ve. bu. ayın.
9’una.kadar.devam.edecek,.çünkü.o.gün.İsveç’te.genel.se-
çimler.var..Seçimlere.kadar.eylemine.devam.etmeye.karar.
vermiş..İsterseniz.kısaca.bir.sesini.duyalım..Greta.Thunberg.
kendini.tanıtıyor.ve.eylemini.anlatıyor:.

Biz çocuklar genellikle bize söyleneni değil, ne yaptıysak 
onu yaparız. Siz benim geleceğimi zerre kadar umursamı-
yorsanız, sizin dediğiniz de benim umurumda olmaz. Be-
nim adım Greta ve İsveç’in seçim gününe kadar okul grevi 
yapıyorum.

Ü.Ş.:.Okulu.kırıyor.değil.mi?.Ve.Stockholm’de.parla-
mento.önünde.oturuyor,.önünde.de.bir.pankart.var.

Ö.M.:.Evet,.elyazısı:.Skolstrejk För Klimatet.(İklim.İçin.
Okul.Grevi).yazıyor.

Ü.Ş.:.15.yaşında.bir.öğrencinin.bu.kadar.cesur.ve.müt-
hiş.bir.eylem.başlatmış.olması.inanılır.gibi.değil.

Ö.M.:. Evet,. inanılır. gibi. değil..Haberini.The Guardian 
gazetesinden.olduğu.gibi.çevirip.internet.sitemize.de.koyduk..
“Bunu.yapıyorum,.çünkü.başka.kimse.bir.şey.yapmıyor..Yapa-
bileceğimi.yapmak.benim.ahlaki.sorumluluğum,”.diye.konu-
şuyor..

Ü.Ş.:.İnanılmaz.bir.metin!.Kendi.yazdığı.manifesto.gibi.
bir.metin.bu:.“Kendimi.güvende.hissetmiyorum.ve.bunun.
nedeni.sizsiniz!.Bunun.nedeni.küresel.ısınmaya.karşı.hiçbir.
şey.yapmamanız,”.diyor..“İsveç’in.bir. rol.modeli.olduğunu.
söylüyorlar..Oysa.hiç.de.öyle.değil..İsveç’te.kişi.başı.emisyon.
11. ton,. yani. yalan. söylüyorsunuz!”. İsveç’te. şu. an.Yeşiller,.
iktidarın.koalisyon.ortağı;.onlar.çocuğu.destekliyorlar.tabii,.
ama.bir.yandan.da.utanç.içindeler..

Ö.M.:.Greta.olayından.sonra.Yeşiller’e.destek.ikiye.kat-
lanmış. zaten.. Bir. de. İsveç’teki. görülmemiş. sıcaklardan. ve.
orman.yangınlarından.sonra.bu.destek.çok.artmış..“Yapabi-
leceğimi.yapmak.benim.ahlaki.sorumluluğum,”.diyor..Anah-
tar. kelime.budur.bence:. Sorumluluk.meselesi.. 15. yaşında.
bir.kız,.üstelik.Asperger. sendromu.da.varmış,.müthiş.biri..



47

“Politikacılar.iklim.sorununa.öncelik.versin,.iklime.odaklan-
sın.ve.onu.bir.kriz.olarak.ele.alsın..İsveç’in.yaptıkları.çok.geç.
ve.yetersiz..İsveç.yeşil.bir.cennet.filan.değil,.en.yüksek.kar-
bon.ayak.izlerinden.birine.sahip,”.diyor..İşin.ilginç.tarafı.öğ-
retmeni.de.katılmış.greve,.gördün.mü?

Ü.Ş.:.Evet,.destek.vermiş.
Ö.M.:. 26. yaşındaki. Benjamin.Wagner. adlı. genç. öğret-

men:.“Bu.benim.işime.de.mal.olabilir.ama.ne.yapalım?”.diyor..
Ü.Ş.:.Greta,.“2078.yılında.75..doğum.günümü.kutlaya-

cağım,.çocuklarım.ve.torunlarım.olacak,.onlara.ne.dememi.
istiyorsunuz?”.diyor..

Ö.M.:.Babası.da,.“Okulda.olması.gerekiyor,.onun.bu.ey-
lemini.destekleyemeyiz,.ama.bir.tavır.koymak.istemesine.de.
saygı. duyuyoruz,”. demiş,. “ya. evde. oturacak. ve. gerçekten.
mutsuz.olacak.ya.da.protesto.eylemi.yapacak.ve.mutlu.ola-
cak,”.diye.devam.etmiş.

Ü.Ş.:. Öğretmenlerinin. çoğu. da,. “Öğretmenleri. olarak.
derhal.okula.dönmesini.istiyoruz,.ama.birer.vatandaş.olarak.
onu.destekliyoruz,”.demişler.

Ö.M.:.“Okulda.başımın.derde.girmesi.umurumda.bile.
değil,”.diyor.Greta.

Ü.Ş.:.“Zaten.geleceğimizi.yok.ediyorlar,.okulda.öğren-
diklerimin.ne.önemi.var?”.demiş..

Ö.M.:.“Niye.öğreneceğim?.Bilimi.dinleyen.filan.yok.ki!”.
diyor,.“Tek.bir.kişi.bile. fark.yaratabiilir,.ben.buna. inanıyo-
rum.”.Hakikaten.olağanüstü!.Ustamızın.adı.Hıdır.değil.yani.
bu.sefer;.Asperger.sendromlu.Greta,.15.yaşında.küçük.bir.
kız.çocuğu,.iki.küçük.saç.örgüsü.var,.ülkesinin.parlamentosu.
önünde.oturup.grev.yapıyor.ve.el.âleme,.“Bunu.durdurun!”.
diye.el.ilanları.dağıtıyor.

Ü.Ş.:. Pek. çok. video. da. çekilmeye. başladı. hakkında,.
YouTube’da,. onunla. yapılmış. röportajlar. var. hem. İsveççe.
hem.İngilizce..Çok.net,.tane.tane.konuşan,.derdini.çok.güzel.
anlatan.biri..Zaten.böyle.bir.metni.yazmak.ve.böyle.bir.ey-
leme.cesaret.etmek.kolay.değil..Olağanüstü.bir.cesaret.aşısı.
bence.Greta.
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