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“Ancak özgür insanlar müzakere yapabilir. Senin ve benim özgürlüğüm farklı olamaz” 

Nelson Mandela 

Özet 

İklim değişikliği ile savaşım ve iklim sistemini (olumsuz insan etkilerinden) korumanın 

en önemli küresel yasal yolları durumundaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü, küreselleşme ve Pazar ekonomisi düzeneklerine 

dayalı kapitalist esneklik düzeneklerinin (Salım Ticareti, Ortak Yürütme ve Temiz Kalkınma 

Düzeneği) baskısı altındadır. BMİDÇS Durban Konferansının sonuçlarına göre de, Kyoto 

sonrası yeni iklim rejiminin de daha farklı olmasını düşünmemizi sağlayacak herhangi bir 

‘olumlu’ bir gelişme ve uzlaşma da henüz ortaya çıkmış değildir. Bu olgu, insanın bugünkü ve 

gelecek kuşakları için, ciddi bir iklim güvenliği ve etiği sorunsalının, geniş açılı bilimsel bir 

yaklaşımla çözümlenmesini ve bireşiminin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Bu yüzden bu çalışmada, Türkiye ve hükümetlerarası (BM) bağlamı gözetilerek, iklim 

değişikliği ile savaşım, iklim güvenliği ve etiği açısından, gelecek kuşaklara karşı 

sorumluluklar, bilimcilerin genel etik sorumlulukları, Ar-Ge alanındaki etik sorunları, küresel 

adalet (tarihsel sorumluluklar, ortak ama farklılaştırılmış yükümlülükler, vb.), demokrasi ve 

insan hakları (eşitlik, yoksulluk ve gönenç, kadının durumu ve rolü, vb.) arasındaki ilişkiler ve 

kesişim noktaları ayrıntılı olarak çözümlenerek tartışıldı.  
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Şekil 1: 1961-1990 dönemi ortalamalarından farklara göre hesaplanan küresel yıllık ortalama 
yüzey sıcaklığı anomalilerinin, 1860-2005 dönemindeki değişimleri (Türkeş, 2008c). Sıcaklık 
gözlem dizilerindeki yıllararası değişkenlik, 13 noktalı düşük geçirimli Binom süzgeci (▬) ile 

düzgünleştirilmiştir. 

1. Giriş 

Şekil 1’deki küresel yüzey sıcaklığı değişimlerinde de görüldüğü gibi, 1970’lerle birlikte 

sıcaklıklarda hızlı bir yükselme yaşanmış, 1991’deki Pinatubo Yanardağının püskürmesi 

sonucu atmosferde biriken volkanik küller ve partiküller 1992 yılında ortalama sıcaklıkların 

bazı bölgelerde ve küresel olarak düşmesine neden olmasına karşın, sonrasında gerçekleşen 

artış tüm uluslararası görüşmelerde ve sözleşmelerde belirlenmeye çalışılan sınırları aşmıştır.  

Gelişmiş ülkeler, iklimdeki değişiklikler kendi ülkelerini de tehdit etmeye başladığında, hem 

kendileri için hem de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik sınırlama politikaları 

belirlemeye başlamıştır. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), insan kaynaklı sera 

gazı salımlarının (SGSler) küresel düzeyde azaltmasını sağlayabilecek en önemli 

hükümetlerarası çabadır (Türkeş, 1995a). İDÇS, küresel iklimi korumaya ve sera gazı 

salımlarını azaltmaya yönelik genel ilkeleri, eylem stratejilerini ve yükümlülükleri düzenler 

(Türkeş, 1995b). Gelişmiş ülkelerin İDÇS altındaki temel yükümlülüğü, insan kaynaklı sera gazı 

salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeylerinde tutmaktır. İDÇS’nin nihai amacı, 

“Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini 

önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır” (Türkeş ve ark., 2000; Türkeş, 2001a). 
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Atmosferdeki sera gazları (ve atmosfere olan salımları), hem doğal hem de insan 

kaynaklı olup, kızıl ötesi radyasyonu (ışınımı) emen ve tekrar yayan ışınımsal olarak etkin gaz 

oluşumlarıdır. BMİDÇS’ye göre, Taraf ülkelerden her biri, insan kaynaklı sera gazı salımlarını 

sınırlandırarak ve sera gazı yutak ve haznelerini koruyarak iklim değişikliğini azaltmak için 

ulusal politikalar benimseyecekler ve uygun önlemler alacaklardır. Sözleşmenin amacına 

uygun olarak, gelişmiş ülkelerin insan kaynaklı salımlarının uzun süreli eğilimlerini 

değiştirmede öncü rol oynayacaklarını gösterecek ve Montreal Protokolü ile denetlenmeyen 

sera gazlarının insan kaynaklı salımlarının daha önceki düzeylerine çekilmeleri bu değişikliğe 

katkıda bulunacaktır. Ayrıca, Taraflardan her birinin, bu amaç yönündeki küresel çabaya 

sağlayacağı eşit ve uygun katkılarda Tarafların başlangıç noktalarındaki ve yaklaşımlarındaki, 

ekonomik yapı ve kaynak temellerindeki, kuvvetli ve sürdürülebilir kalkınmayı sürdürmeye 

olan gereksinimleri, ellerindeki teknolojilere ilişkin farklılıklar ve diğer var olan koşullar 

dikkate alınmaktadır. Bu noktada, siyasi erk ile birlikte bireysel ve toplumsal hareketler ve 

tercihler önemlidir. Örneğin, insan kaynaklı iklim değişikliğinin ve karşı politika ve önlemlerin 

dikkate alınmadığı bir ekonomide, daha çok tüketim daha çok üretime ve bu da sonunda 

daha fazla sera gazı salımına neden olmaktadır. 

SGSleri 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri ise Kyoto Protokolü 

(KP) düzenler. KP’ye göre, Ek I Tarafları (çoğunlukla OECD ve AB ülkeleri), KP’de listelenen 

sera gazı salımlarını 2008-2012 birinci yükümlülük döneminde 1990 düzeylerinin en az % 5 

altına indirmek zorundadır. Bazı Taraflar, bu ilk yükümlülük döneminde sera gazı salımlarını 

arttırma ayrıcalığı alırken (örn. Avustralya % 8 arttırabilecek), Yeni Zelanda, Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna’nın sera gazı salımlarında 1990 düzeylerine göre herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır. Avrupa Birliği’nin (AB) salım azaltma yükümlülüğü hem topluluk 

olarak hem de üye ülkeler açısından % 8’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) azaltma 

yükümlülüğü % 7’dir (Türkeş, 2006a, 2006b, 2008a). Kyoto düzenekleri (Ortak Yürütme, 

Temiz Kalkınma Düzeneği ve Salım Ticareti), gelişmiş ülkelere, sera gazı salımlarını buna bağlı 

olarak da iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğiyle savaşım etkinliklerini en 

düşük maliyetle yüklenmek için ulusal sınırlarının dışına çıkma kolaylığı sağlar (Türkeş vd., 

2000; Türkeş, 2001a). 
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Kyoto Protokolü’nde yükümlülüklerin ve esneklik düzeneklerinin oluşturulması 

döneminde, KP’ye 175 ülke katılmış olmasına karşın, bunlardan çoğunluğu BMİDÇS EK-I 

ülkesi durumdaki 39 tanesi için sera gazı salım azaltım yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum ve maliyet konusu Protokol’de yer almamıştır (Arıkan 

ve Sezer-Eralp, 2007). Sonrasında, 26 Ağustos–2 Eylül 2002 tarihlerinde Johannesburg’da 

(Güney Afrika) gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (WSSD) ise, Haziran 1992 

Rio Zirvesi (UNCED) kadar başarılı olamamıştır. Daha çok Rio’dan sonraki 10 yıl içinde 

yapılanların gözden geçirildiği bir toplantı niteliğindeki bu konferansta, yeni hedefler ve yasal 

olarak bağlayıcı yükümlülükler de konulmamıştır (Ediger, 2008; Türkeş, 2003).  

KP’nin ve Kyoto düzeneklerinin uygulanmasına ilişkin yasal kuralların çerçevesi, 

Temmuz 2001’de kabul edilen Bonn Anlaşması ile çizildi (Türkeş, 2001b). Bonn Anlaşması’nın 

içerdiği ana politik uzlaşma konuları ise, Kasım 2001’de Fas’ın Marakeş kentinde yapılan İDÇS 

Taraflar Konferansı’nın 7. toplantısında (TK-7) kabul edilen Marakeş Uzlaşmaları’yla yasal 

metinlere dönüştürüldü (Türkeş, 2001a). KP’de, Ortak Yürütme (OY), Temiz Kalkınma 

Düzeneği (TKD) ve Salım Ticareti (ST) olarak adlandırılmış olan Kyoto (esneklik) düzenekleri, 

gelişmiş ülkelere, sera gazı salımlarını buna bağlı olarak da iklim değişikliğinin etkilerini 

azaltma etkinliklerini en düşük maliyetle yüklenmek için, ulusal sınırlarının dışına çıkma 

kolaylığı sağlar (Türkeş ve ark., 2000). 

Ortak Yürütme, bir Ek I ülkesinin diğer bir Ek I ülkesinde SGSleri azaltmayı amaçlayan 

bir projeye yatırım yapması sonucunda Salım Azaltma Birimleri (ERU ya da SAB) kazanması ve 

bunun kendi belirlenmiş salım yükümlülüğüne sayılması; ev sahibi Ek I ülkesinin aktardığı 

SAB’ın ise, o ülkenin kendi fazla indirimlerinden düşülmesi şeklinde gerçekleşecektir (Türkeş, 

2001a). 

Temiz Kalkınma Düzeneği, yükümlülük sahibi bir yatırımcı ülke (gelişmiş ülke) ile 

yükümlülüğü olmayan bir ev sahibi gelişmekte olan ülke arasında gerçekleşen bir çeşit OY’dir 

(Türkeş, 2001a). KP’ye göre, projelerin, yatırımcı ülkenin kendi salım yükümlülüğünü 

gerçekleştirmek için kullanabileceği Onaylanmış Salım Azaltımları (SER ya da OSA) 

oluşturması gerekir. Başka bir sözle, Ek I ülkelerinin KP kapsamındaki bağlayıcı salım 

sınırlandırma ve azaltma yükümlülüklerinin bir bölümünü karşılamak üzere kullanabilecekleri 

CO2 eşdeğeri bir metrik tona eşit bir birim olan OSA’lar, bir gelişmiş ülke tarafı ile bir gelişme 
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yolundaki ev sahibi ülke arasında gerçekleştirilebilecek olan bir OY proje etkinliği sonucunda, 

yatırımcı ülkenin kazandığı ve kendi salım yükümlülüğünün bir bölümünü karşılamak 

amacıyla kullanabileceği bir ayrıcalıktır. KP çerçevesinde yürütülecek olan bir OY ve TKD 

programının, temel olarak, sırasıyla ekonomileri geçiş sürecindeki ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki sera gazı salımlarını sınırlandırıcı ve azaltıcı projelerin finansmanı için sermaye ve 

kredi sağlaması beklenmektedir. 

Çizelge 1: İklim değişikliği konulu uluslararası ve hükümetlerarası görüşmeler sürecinde 1979-2012 

döneminde gerçekleşen önemli dönüm noktaları ve gelişmeler (Türkeş (2001, 2008a, 2012a)’e göre 

güncelleştirilerek yeniden düzenlendi). 
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Salım Ticareti yoluyla da, özellikle gelişmiş (sanayileşmiş) ülkeler ile pazar 

ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler arasında salım kredilerini satma ve almaya izin verecek 

olan bir ‘salım ticareti rejimi’ kurulmuştur (Türkeş, 2001a). ST’ye, KP yükümlülüklerinin 

uygulanmasına ilişkin düzenlemeler sırasında (örn. 2001 tarihli Bonn Siyasi Antlaşmasında ve 

Marakeş Uzlaşmalarında) bazı sınırlamalar ve kurallar getirilmiş olmasına karşın, ST aynı 

zamanda küresel iklim sisteminin korunması açısından yarattığı eşitsizlik, olumsuzluk ya da 

başka bir deyişle ‘sıcak hava’ nedeniyle (Türkeş, 2001a, 2006a, 2006b; Türkeş ve ark., 2000) 

ciddi bir ‘etik’ sorundur (Türkeş, 2008a). 

2007 yılı ile birlikte, Kyoto sonrası dönemin hangi yasal çerçevede (Kyoto ve/ya da 

benzeri bir protokol) ve belirli bir yükümlülük dönemi (2008-2012 sonrası ikinci yükümlülük 

dönemi) için sayısal olarak belirlenmiş SGSleri azaltma yükümlülükleri, düzenekleri ve 

kuralları ile yapılacağına ilişkin olarak BM içinde ve dışında hükümetlerarası küresel ve 

bölgesel düzeyde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi (Çizelge 1). Bu etkinliklerin en önemlileri 3-

14 Aralık 2007 günlerinde Bali’de (Endonezya) yapılan İDÇS ve KP organları ve taraflar 

konferansları, 31 Mart-4 Nisan 2008’de Bangkok’ta (Tayland) yapılan İklim Değişikliği 

Konuşmaları başlıklı toplantı, 2-6 Kasım 2009 tarihlerinde Barselona’da (İspanya) yapılan 

Barselona Görüşmeleri (Türkeş, 2008a, 2009); 7-19 Aralık 2009 tarihlerinde Danimarka’nın 

Kopenhag şehrinde gerçekleştirilen Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı ve son olarak 28 

Kasım-9 Aralık 2011 tarihlerinde Güney Afrika Durban’da gerçekleştirilen Durban İklim 

Değişikliği Konferansıydı (Türkeş, 2010b, 2012a). 

Bali Toplantılarının en önemli çıktısı, Kyoto sonrasının düzenlenmesine ilişkin Bali Yol 

Haritasıdır (Türkeş, 2008a). Kopenhag Uzlaşmasının ‘en başarılı’ çıktısı ise, doğrudan iklim 

değişikliği ile savaşım yükümlülükleri dışında olmasına karşın, iklim değişikliği sürecinin kısa 

ve uzun dönemli finansmanıyla ilgilidir (Türkeş, 2010a). Bilindiği gibi, gelişmiş ülkeler 

Kopenhag’a gelişmekte olan ülkelerdeki savaşım ve uyum eylemlerinin finansmanını 

karşılamaya yönelik açık sözlerle gelmişti. Kopenhag Uzlaşmasına göre, gelişmiş ülkeler 

gelişmekte olan ülkelerin gereksinimlerini karşılamak üzere 2010-2012 dönemi için 30 milyar 

ABD Doları sağlayacak; 2020’ye kadar ayrıca 100 milyar ABD Doları uzun dönemli fon çeşitli 

kaynaklardan oluşturulacaktır. Kopenhag Uzlaşması kapsamında, özetle, finansman 

hükümlerinin yürütmesini incelemek ve denetlemek amacıyla TK altında Yüksek Düzey Panel; 
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Kopenhag Yeşil İklim fonu ve Teknoloji Düzeneği gibi yeni düzenek ve organlar oluşturuldu. 

Ayrıca, Uzlaşma, küresel sıcaklık artışını 1.5 °C’nin altında sınırlayan bir temel düzeyi de içerir. 

2. Durban ve Sonrası İklim Güvenliği ve Etiği 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar 

Konferansı’nın 17’nci ve Kyoto Protokolü Taraflar Konferansı’nın 7’nci Toplantıları (UNFCCC 

COP17/CMP7), 28 Kasım-9 Aralık 2011 tarihleri arasında Güney Afrika’nın Durban Kentinde 

gerçekleştirildi. Durban’da ulaşılan uzlaşmaya ve alınan tüm kararlara göre, zayıf ya/da 

kuvvetli bir biçimde olsun, iklim değişikliğiyle savaşım, küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2 

oC’nin altında tutulması, Kyoto Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemi kullanılarak iklim 

değişikliği savaşımında gerekli yeni teknolojiler ve alt yapılar için yeni yatırımların, 

işbirliklerinin ve karbon pazarlarının (salım ticaretinin) oluşturulması olanağının 

sürdürülebileceği, başka bir deyişle Kyoto Protokolü’nün ciddi bir yara almakla birlikte bir 

süre daha yoluna devam edeceği ve işlevini yerine getireceği söylenebilir (Türkeş, 2012a). 

Ancak, küresel ölçekte, sayısal salım denetleme ya da azaltım yükümlülükleri ve 

hedefleri açısından, AB ve bazı OECD ülkeleri dışında, ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya 

gibi gelişmiş ülkeler ile Çin, Hindistan, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Arjantin, 

Rusya Federasyonu, Meksika ve Türkiye gibi ekonomileri ve salımları hızla büyüyen 

gelişmekte olan ülkelerin tutumları da dikkat çekicidir. Adı geçen bu ülkelerin, 2020 öncesi ve 

sonrasında herhangi bir niceliksel salım denetleme ya da azaltma yükümlülüğü almadıkları 

bir Kyoto Protokolü’nün ya da yeni bir yasal iklim düzeninin, küresel iklim sisteminin 

korunması ve iklim değişikliğinin önlenmesi için gerekli olan küresel sera gazı azaltma 

hedefine ulaşmaları olanaksızdır. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2010 yılında yayımlanan “Salım Açıkları 

Raporu, Kopenhag Uzlaşması Vaatleri Küresel Isınmanın 2 °C ya da 1.5 °C’de 

Sınırlandırılması İçin Yeterli midir?” başlıklı çalışmasına göre, küresel ısınmanın 2 °C’nin 

altında tutulabilmesi için, 2020 yılındaki küresel sera gazı salımları 44 milyar ton (Mt) 

karbondioksit (CO2) eşdeğeri (MtCO2e) aşmamalıdır. Bunun içinse, gelişmiş ülkelerin CO2 

salımlarını 2020 yılına kadar yaklaşık % 40, 2050 yılına kadar yaklaşık % 80 düzeyinde 

azaltmaları gerekecektir (UNEP, 2010; Türkeş, 2012b). 
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Sonuç olarak, Taraf ülkeler, Kopenhag’da ve Durban’da sera gazı salımlarını sayısal 

olarak azaltma hedefi olan yasal olarak bağlayıcı bir antlaşma konusunda uzlaşamadı. 

Gerçekte, tüm bu sürecin gerçek başarı ölçütü, yasal olarak bağlayıcı ve iklim sistemi 

üzerindeki tehlikeli insan etkisini önleyecek düzeyde önemli sera gazı salımlarını azaltma 

yükümlülüklerini ve uyum etkinliklerini içeren bir hükümetlerarası iklim değişikliği ile savaşım 

antlaşmasının dünyanın bu ‘çok politik’ iklim sisteminin korunmasına adanmasıdır (Türkeş, 

2009, 2012a). Bu yapılmadıkça ne kadar yoğun ya da şiddetli bir görüşme süreci ve takvimi 

yaşanırsa yaşansın, iklim değişikliği ile savaşımda adil, etkili, kuvvetli ve uygulanabilir bir 

yasal antlaşmaya ulaşılması olanaklı olmayacaktır.  

3. İklimin Korunmasına İnsan, Toplum ve Doğa Odaklı Etik Yaklaşım 

Buraya kadar özetle açıklananlardan da açıkça görülebileceği gibi, konuya ilişkin tüm 

teknik, diplomatik ve politik karmaşık konuların ve sorunların çözümlenmesinin çok ötesinde, 

burada öncelikli olarak “İklim (ya da İklim Değişikliği) bir etik konusu mudur?” sorusunun 

yanıtını vermek zorundayız: 

Evet, iklimin kendi doğal değişkenliği dışında değerlendirilmesi gereken insan kaynaklı 

iklim değişikliği (küresel ısınma, buzulların erimesi, kar örtüsünün azalması, deniz düzeyinin 

yükselmesi, yağış, nem, buharlaşma-terleme, rüzgar rejim ve desenlerinin alansal ve 

zamansal değişimleri, vb.), günümüzün en önemli ve ciddi çevresel güvenlik ve etik 

konularından birisidir (Eslen, 2010; Türkeş ve ark., 2011). 

Öyleyse, “İklim Değişikliği Etiği” (ya da İklim Değişikliğinin Etik Boyutu) için 

kullanılabilir/uygulanabilir bir tanım yapılabilir mi? 

Etik sözcüğünün sözlük anlamı, ahlaki (ahlaka uygun) ya da moral (törel) olarak 

verilebilir. Öyleyse, bize göre etik, daha özel anlamıyla, “törel ya da ahlaki ilkeler dizgesi” 

olarak tanımlanabilirse; iklim değişikliği etiği de, “İnsan kaynaklı iklim değişikliği 

bağlamında, sorumluluklar (geçmiş, bugünkü ve gelecekteki), savaşım (örn. yükümlülükler, 

politikalar ve önlemler), etkiler/sonuçlar, etkilenebilirlik, uyum, sorumlulukların adil ve 

eşit paylaşımı, demokrasi ve insan hakları, bilim ve iletişime ilişkin törel ya da ahlaki ilkeler 

dizgesi” biçiminde tanımlanabilir (Türkeş, 2008b). Bilimsel açıdan çevreye etik yaklaşımları, 

genel olarak, insan merkezci, biyolojik merkezci, ekolojik merkezci ve çevre merkezci etik 
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biçiminde dört başlık altında toplanabilir (Algan, 2008; Tekeli ve ark., 2011). İklim etiği, bu 

yaklaşımların tümünü içerebilmelidir.  

Türkiye’de, ‘iklim değişikliği (ve) etiği’ konusunda, hem bilim ve akademik çevrelerde 

hem de genel olarak kamuoyu ve hükümet dışı kuruluşlarda henüz ileri bir tartışma ortamı 

oluşmamıştır. Özellikle iklim değişikliğinin Ar-Ge boyutuna ilişkin tartışmalar görece daha 

yeni ve azdır. Türkiye’de konunun daha çok siyasal ve bazen de birlikte siyasal ve uluslararası 

yönleri, örneğin, ülkelerin BMİDÇS ve KP kapsamındaki yükümlülükleri ve görece daha 

kuvvetli olmak üzere ülkelerin tarihsel sorumlulukları tartışılmaktadır. Gerçekte, daha uzun 

bir liste ve içerik oluşturulabilecek olmasına karşın, iklimin (iklim sisteminin) korunması, 

iklim güvenliği ve iklim etiği konuları ve/ya da sorunları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir 

(Türkeş, 2008b): 

1. Sorumluluklar ve yükümlülükler 

Ülkelerin küresel iklim değişikliğine olan katkı ve sorumluluklarını nesnel olarak 

karşılaştırabilmek ve bu değişkenlerin zaman içindeki değişimlerini inceleyebilmek için, 

ülkelerin 1990 ve 2005 yıllarındaki kişi başına düşen CO2 eşdeğeri sera gazı salımlarının 

(tCO2eş) ve CO2 eşdeğeri toplam sera gazı salımlarının (MtCO2eş) birlikte gösterildiği Şekil 

2’den yararlanılabilir. Buradaki karşılaştırmalı çözümlemeye göre, insan kaynaklı iklim 

değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının tutarına ve artış hızına en büyük katkıyı, kişi 

başına ve toplam salımlarda sıralar değişmekle birlikte, temel olarak sanayileşmiş OECD ve 

AB üyesi ülkeler ile petrol üreticisi ülkeler ve ekonomileri ve nüfusları hızla büyüyen önemli 

gelişmekte olan ülkeler yapmaktadır. 

Öte yandan, Şekil 2’de, toplam sera gazı salımlarının büyüklüğü ve artışı açısından 

ABD ile birlikte Çin’in durumu dikkat çekicidir. Daha yeni bir veriye göre, Çin’in sera gazı 

salımları, 2008-2009 yıllarında % 13.3 oranında artmıştır (http://www.iea.org/stats/index.asp). 

Öte yandan, Çin’in toplam sera gazı salımlarının % 9’unun ABD’ye, % 6’ya yakınının da 

Avrupa’ya imalat ürünü üretmekten kaynaklanmakta oluşuysa başka bir önemli gerçektir 

(Peters ve ark., 2011). 
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Şekil 2: Ülkelerin 1990 ve 2005 yıllarındaki; (a, b) kişi başına düşen CO2 eşdeğeri sera gazı 
salımlarının (tCO2eş) ve (c, d) CO2 eşdeğeri toplam sera gazı salımlarının (MtCO2eş) 
karşılaştırılması (Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) sera gazı verileri ve analiz 

olanaklarından yararlanılarak seçilmiş ülkeler için düzenlendi; http://www.wri.org). 
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Şekil 3: Ülkelerin ve ülke gruplarının, 2005 yılı küresel sera gazı salımlarına (AKDO dışında) 

yapmış oldukları yüzde katkılar. Grafikte ülkelerin eklenik katkıları, bu ülkelerin yıllık mutlak 
salımlarının büyüklük sırasına göre, soldan sağa doğu en büyük salım yapan ülke (Çin) ilk 
eklenmek koşuluyla düzenlenmiştir (http://www.wri.org/chart/aggregate-contributions-

major-ghg-emitting-countries-2005). 

Ülkelerin bugünkü ve gelecekteki olası nicel sera gazı salım yükümlülüklerini anlamak 

ve değerlendirmek için, küresel iklim değişikliğine yapmış oldukları tarihsel katkılar ve 

sorumluluklarla birlikte, ülkelerin ve sosyoekonomik ve salım göstergeleri açısından birbirine 

benzeyen ülke gruplarının, küresel sera gazı salımlarına yapmış oldukları yüzde katkılar ya da 

küresel salımlar içerisindeki paylarının da ele alınması gerekir. Şekil 3 incelendiğinde, Şekil 

2’ye benzer biçimde, 2005 yılında küresel sera gazı salımlarına en büyük katkıyı yaklaşık % 18 

oran ile Çin yapmıştır. Onu yaklaşık % 17 ile ABD ve % 14 ile AB-27 izlemiştir. Bu ülkelerin 

toplam küresel sera gazı salımlarına yaptıkları katkı yaklaşık % 49 düzeyindedir. Çin, ABD ve 

AB-27 dışındaki öteki gelişmiş ülkelerin ve ekonomileri hızla büyüyen diğer önemli 

gelişmekte olan ülkelerin, küresel sera gazı salımları içerindeki toplam payı yaklaşık % 29’dur. 

Dünyadaki geri kalan yaklaşık 150 ülkenin 2005 yılı küresel sera gazı salımlarına yapmış 

oldukları toplam katkıysa, ancak % 22 kadardır (Şekil 3). Bir bölümü az gelişmiş bir bölümü 
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ise gelişmekte olan ve insan kaynaklı küresel iklim değişikliğine (kuvvetlenen sera etkisine) 

yaptıkları katkılar henüz küçük olan bu ülkelerin çoğuysa, günümüzde olduğu gibi gelecekte 

de küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en sık ve şiddetli olarak etkilenecek 

ülkeler arasında yer alacaktır. Bu, üzerinde ayrıca ciddi olarak durulması gereken bir küresel 

iklim etiği konusudur.         

Bu kapsamda, ülkelerin ve Türkiye’nin iklim değişikliği sorumlulukları ve iklim 

değişikliği savaşımındaki yükümlülüklerini ve yeteneklerini özetle tartışmak yerinde olur. 

BMİDÇS’de tarafların genel ve özel yükümlülükleri yer alır. Ek-I’i oluşturan gelişmiş ülkelerin 

(OECD ve AB üyesi ülkelerin) ve çoğu şimdi AB’ üyesi doğu Avrupa’nın eski sosyalist ülkelerin 

tarihsel sorumlulukları ve sosyoekonomik yapıları dikkate alındığında, insan kaynaklı 

salımların uzun süreli eğilimlerini değiştirmede öncü rol oynamaları beklenmektedir. Bu 

nedenle bu ülkeler, hem sera gazı salımlarına ilişkin daha ayrıntılı ve daha sık ulusal sera gazı 

envanteri hazırlamakta, hem de daha sık Ulusal Bildirimler aracılığıyla izledikleri politika ve 

önlemler, daha etkin şekilde gözden geçirilmektedir. Ek-II ise, Türkiye dışındaki OECD ve AB 

üyesi ülkelerden oluşmuştur. Bu gruptaki ülkeler,  gelişmekte olan ülkelerin üstlendikleri 

yükümlülükleri yerine getirirken ortaya çıkan masrafların karşılanması için yeni ve ek mali 

kaynakları sağlamak ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum 

sağlamak için yapacakları harcamaların karşılanmasına yardım etmekle yükümlü olacaktır 

(Tekeli ve ark., 2010; Türkeş, 2001a, 2001b, 2006b; 2008a). KP ve BMİDÇS birbirini 

bütünleyen iki yapıdır ve protokol çerçevesinde Ek-I taraflarının ulusal koşullara uygun 

politika ve önlemleri ayrıntılı biçimde hazırlamalarını ve uygulamaya geçirmelerini belirtir. Bu 

politika ve önlemler, enerji verimliliği, hazne ve yutaklar, tarım, arazi kullanımı, arazi 

kullanımı değişikliği ve ormancılık (AKAKDO) yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, piyasa 

araçlarının uygulanması, atık yönetimi, taşıma sektörü gibi alanları kapsar. Protokolde, ayrıca 

ilgili tarafların birlikte çalışması gerekliliğinden söz edilir.  

Türkiye’nin yükümlülükleriyse şöyle özetlenebilir: (a) Taraflar Konferansı’na sunulmak 

üzere, Montreal Protokolü ile denetlenmeyen tüm sera gazlarının insan kaynaklı salımları ve 

yutaklar tarafından uzaklaştırılanlara ilişkin ulusal envanterlerin hazırlanması; (b) iklim 

değişikliğini azaltacak önlemleri içeren ulusal ve uygun durumlarda bölgesel programlar ve 

önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması, sera gazı salımlarını denetleyen, azaltan ya da 
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önleyen teknolojilerin yaygınlaştırılmasında işbirliği yapılması; (c) kuraklık, çölleşme, sel ve 

taşkınlardan etkilenen alanların korunması ve rehabilitasyonu için uygun ve bütüncül planlar 

hazırlanması; (d) iklim değişikliği değerlendirmelerini kendi sosyal, ekonomik ve çevresel 

politikalar ve eylemleri çerçevesinde olası en geniş şekilde dikkate alınması; (e) iklim sistemi 

ile ilgili olarak, bilimsel, teknolojik, teknik, sosyoekonomik, sistematik gözlem ve veri 

arşivlerinin geliştirilmesinde işbirliği yapılması; (f) iklim değişikliği ile ilgili olarak, eğitim ve 

öğretim ve kamu bilinci oluşturulması ve hükümet dışı kuruluşları da içermek üzere bu 

sürece en geniş katılımı sağlamayı teşvik için işbirliği yapılması, vb. 

Tüm tarafların ilk olarak belirlemesi gerekenler sera gazı salım envanterleridir. Ancak 

gelişmiş ülkeler kirli ve enerji yoğun sanayi yatırımlarını kendi ülkelerinde sonlandırıp, bu 

etkinliklerini gelişmekte olan ülkelerde sürdürdüklerinden, etik anlamda iklim değişikliği ile 

savaşım konusuna aşağıdakileri de içeren bazı önemli soruları sorarak doğru yanıtları ve 

çözümleri bulmaya çalışmakta yarar vardır. Örneğin: (a) Kalkınma (sürdürülebilir?) hakkı, 

“Sera gazı salımlarını arttırarak kalkınma hakkı mıdır?” ve (b) Eşit kişi başına sera gazı salım 

hakkı ya da hedefi olabilir mi? 

2. Politikalar ve Önlemler  

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan iklim değişikliğinin farkındalığı, iklim değişikliği ile 

savaşım, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve/ya da önleme süreçlerinin tarihsel gelişimini 

incelerken dönemlere ayırmak (örn. DPT, 2000; TTGV, 2002; Türkeş, 2001, 2008) politik 

yaklaşımların anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Ancak bu oldukça geniş bir yer tutacağından, 

burada konuya ilişkin başlıca öncü ya da ilk literatürün verilmesiyle yetinilecektir (Arıkan, 

2008; Bağcı, 1999; DPT, 2000; Ediger, 2008; Gülçat, 1999; REC Türkiye, 2006; Tekeli ve ark., 

2011; TTGV, 2002; Türkeş, 1995a, 1995b, 2001a, 2001b, 2003, 2006b, 2007, 2008a, 2009, 

2010a, 2012a, 2012b; Türkeş ve Kılıç, 2004; Türkeş ve ark., 1992, 2000; vb.).    

 Bu noktada, Kyoto Protokolü altında niceliksel olarak belirlenmiş salım sınırlandırma 

ya da azaltma hedeflerini karşılama yükümlülükleri bulunan EK I Tarafları için, kısa vadeli bir 

fırsat bulunduğu söylenebilir. Bu ise, evdeki (yerli) salım indirimleri ve KP düzeneklerinin 

uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. Ek I Taraflarının, birinci yükümlülük döneminde (2008-

2012), 1990 salım düzeylerine göre en az toplam % 5 düzeyinde bir indirim yapma 



Küreselleşme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında İklim Değişikliğiyle Savaşım, Toplumsal 

Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve İklim Etiği 

15 

 

yükümlülüğü gerçekte oldukça orta düzeyde görünmesine karşın, birçok Ek I Tarafının sera 

gazı salımları geçen yıllarda önemli düzeyde artmıştır. Sera gazlarının atmosferik 

birikimlerinin durdurulmasının uzun vadeli koşulları, BMİDÇS’nin nihai amacını düzenleyen 2. 

Madde ile BMİDÇS ve KP 2009 Kopenhag ve 2011 Durban konferanslarının temel çıktıları 

niteliğindeki politik uzlaşma metinlerindeki sözler ya da ‘vaatler’  gereğince (örn. küresel 

ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışın kabaca 20’nci yüzyılın son çeyreğine göre 2 °C’yi 

aşmaması ya da 1.5 °C’de sınırlandırılması, vb.), küresel sera gazı salımlarının bugüne oranla 

önemli düzeyde daha düşük olmasını gerektirecektir. 

 Sera gazlarının atmosferik birikimlerinin belirli bir düzeyde durdurulması için, salım 

indirimlerinin tüm bölgelerde yapılması gereklidir. Durdurma düzeyi alçaldıkça ya da temel 

senaryo yükseldikçe, indirimler daha erken ve daha derin olacaktır. Görünüşte Ek I 

Taraflarının durdurmayı tek başlarına başarabilmesinin kolay olmadığı düşünülmektedir. Eğer 

hükümetler, atmosferik karbondioksit birikimini 550 ppm’de (sanayi öncesi düzeyinin 

yaklaşık iki katı) durdurmaya karar verirlerse, küresel salımların yaklaşık 2025’e kadar en 

yüksek noktasına çıkacağı ve 2040-2070 döneminde bugünkü düzeylerinin altına düşeceği 

hesaplanmaktadır. Düşük salım düzeyleri, enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve işletiminde 

farklı desenlerin varlığı ile son-kullanım verimliliğindeki artışları içerecektir.  

 Burada anahtar politik konu, salım haklarının eşit dağılımıdır. İnsan kaynaklı sera gazı 

salımlarının çoğunun, bugüne kadar sanayileşmiş ülkelerden kaynaklandığı bilinmektedir. 

Gelecek 20-30 yıl içerisinde ise, gelişmekte olan ülkelerden (GOÜler) kaynaklanan toplam 

salımların, sanayileşmiş ülkelerden kaynaklananları geçeceği öngörülmektedir. Buna karşın, 

gelecek yüzyıl boyunca öngörülen kişi başına salımlar, GOÜlerin çoğunda gelişmiş ülkelere 

oranla hala daha düşük olacaktır. Öte yandan, iklim sistemi yıllık sera gazı salımlarına değil, 

birikimli salımlara karşılık verdiği ya da onlardan etkilendiği için, GOÜ salımlarının küresel 

ısınmaya öngörülen katkısı yaklaşık 21. yüzyılın sonuna kadar gelişmiş ülkelerin katkısına 

ulaşamayacaktır. 

    Sera gazı salımları kalkınmanın izlediği yola oldukça bağlıdır. Bu yüzden iklim 

değişikliğinin etkilerini en aza indirme, hem kalkınma ve sürdürülebilirlikle ilişkili geniş 

kapsamlı sosyoekonomik politikalar ve eğilimlerden etkilenir, hem de onlar üzerinde bir 

etkiye sahiptir. Sera gazı salımlarını azaltan verimli, temiz ve sürdürülebilir (iklim dostu) 
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teknolojilerdeki önemli ilerlemeler, geçen 10-15 yıllık dönemde beklenenden çok daha hızlı 

bir biçimde gelişme göstermiştir. Bu yeni teknolojiler arasında, rüzgar türbinleri, hibrid 

motorlu otomobiller, yakıt hücresi teknolojisi ve CO2’nin yeraltında depolanması öne 

çıkmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) salım senaryolarına (IPCC, 

2000) dayanan bazı çalışmalar, küresel salımlarda 2010 ve 2020 yılları için, sırasıyla 1.9-2.6 

milyar ton karbon eşdeğeri (GtCeş) ve 3.6-5.0 GtCeş azaltmanın başarılabileceğini göstermiştir. 

 Salım azaltma potansiyelinin yarısı, doğrudan yararlarla (negatif maliyetler) 

başarılabilecekken, öteki yarısı için 1998 fiyatlarıyla ton karbon (tC) başına 100 dolardan 

daha az bir harcama yapmak gerektiği hesaplanmıştır (IPCC, 2000). Ayrıca, bilinen teknolojik 

seçeneklerin gelecek 100 yılda CO2 birikimini 450-550 ppm düzeylerinde durdurmayı 

başarabileceği kabul edilmektedir. Ancak, kısa ya da uzun vadeli salım indirimleri, teknik, 

ekonomik, politik, kültürel, sosyal, davranışsal ve kurumsal engellerin ve zorlukların 

üstesinden gelmeyi içermelidir. Ayrıca, araştırma, geliştirme ve etkili teknoloji transferinin, 

küresel salımların maliyet etkin bir biçimde azaltılmasında önemli bir rol üstleneceği 

beklenmelidir. 

 Öte yandan, IPCC Üçüncü Değerlendirme Raporu’nda (IPCC, 2001) da özellikle 

belirtildiği gibi, ki bu konu ilk kez IPCC İkinci Değerlendirme Raporu’nda (1996) ele alınmıştı 

(Türkeş, 2001a, 2001b, 2007), sera gazı salımlarındaki bazı azaltmalar, hiç yatırım 

gerektirmeyen ‘no regret’ (her koşulda uygulanmaya değer) seçeneklerle, sıfır ya da negatif 

maliyetlerle elde edilebilir. Örneğin, dünyanın birçok bölgesinde, hava kirliliğini önleme ya da 

hava kalitesini iyileştirme, asit yağışlarını ve birikimlerini (ıslak ve kuru) azaltma gibi yerel ve 

bölgesel çevresel sorunlar için kabul edilen politikaların, önlemlerin, uygulamaların ve 

teknolojilerin, sera gazı salımlarını azaltma kapasitelerinin önemli düzeyde olduğu dikkate 

alınmalıdır. 

Sonuç olarak, BM, hükümetler ve karar vericiler, insan kaynaklı sera gazı salımlarının 

oluşturduğu tehlikeler için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde ivedi ve köklü önlemler almak 

gibi önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu önlemlerin başında, çeşitli insan etkinlikleri sonucu 

atmosfere salınan sera gazı salımlarının denetlenmesi ve daha fazla zaman yitirmeksizin 

belirli bir düzeyin altına indirilmesi gelir. Sera gazlarındaki önemli indirimler, aşağıda verilen 

alanlardaki (sosyoekonomik sektörler) önemli ve yeni bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin ve 
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olanakların kullanımının dünya ölçeğinde yaygınlaştırılmasıyla ve işletilmesiyle başarılabilir 

(Türkeş, 2007). Bunların arasında, Türkiye’nin sera gazı salımlarını denetlemek ve zamanla 

belirli oranlarda azaltmak amacıyla yararlanabileceği politikalar, teknolojiler ve önlemler de 

vardır (Türkeş, 2008a): 

(1) Enerji temini ve CO2’nin fiziksel uzaklaştırılması 

• Fosil yakıtlı elektrik üretiminde daha verimli, ekonomik ve temiz yakma 

teknolojilerinin kullanımının arttırılması: süper-kritik santraller; akışkan yatak yakma 

teknolojileri; birleşik çevrim gaz türbini (CCGT) teknolojisi; bütüncül gazlaştırma birleşik 

çevrim (IGCC) teknolojisi; kojenerasyon sistemleri ve yakıt hücreleri. 

• Yenilenebilir enerji çevrim teknolojilerinden yararlanarak, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının birincil enerji kaynakları içindeki payının arttırılması: Hidrolik, biyokütle, rüzgar, 

güneş, hidrojen ve jeotermal enerji. 

• Fosil yakıt kalitesinin iyileştirilmesi ve karbon içeriği daha düşük fosil yakıtlara geçiş; 

(iv) Fiziksel ve biyolojik CO2 uzaklaştırma ve tutma teknolojileri (örneğin, elektrik 

santrallerinde, rafinerilerde ve büyük fabrikalarda CO2 tutma; CO2’nin taşınması ve yeraltında 

depolanması; karbon tutucu biyolojik ortamların geliştirilmesi ve artırılması, vb.); 

• Üretimden, ulaştırmadan, çevrimden ve dağıtımdan kaynaklanan sera gazı 

salımlarının azaltılması.  

(2) Ulaştırma ve Taşımacılık Sektörü 

• Kent içinde toplu ulaşımın, ulusal düzeydeki yolcu ve yük taşınmasında demir ve 

deniz yollarının özendirilmesi ve desteklenmesi; 

• Hibrit elektrikli araçların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması; 

• Hafif yapı malzemelerinin kullanımının arttırılması; 

• Doğrudan enjeksiyonlu benzin ve dizel motorlarının yaygınlaştırılması; 

• Otomobil yakıt hücrelerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması; 

• Salımların tam yakıt döngüsüyle azaltması; 

• Biyo-yakıtların geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması; 
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• Deniz taşımacılığının verimliliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması; 

• Kamyon taşımacılığında, turbo dizel motorlu kamyonların yaygınlaştırılması; 

• Sürdürülebilir Ulaştırma Sistemleri. 

(3) İmalat Sanayi 

• Yakıt dönüşümünün yaygınlaştırılması; 

• Yenilenebilir enerjilerin kullanımının arttırılması; 

• CO2’nin tutulması; 

• Malzeme verimliliğinin iyileştirilmesi; 

• Enerji verimliliğinin ve tasarrufunun arttırılması. 

(4) Tarım ve Ormancılık Sektörleri ve Enerji Ürünleri 

• Yönetim tekniklerinin güçlendirilmesi; 

• Ormanlaştırma ve yeniden ormanlaştırmanın arttırılması, ormansızlaşmanın 

önlenmesi; 

• Bozulan tarım arazilerinin ve çayır/meraların onarılması; 

• Tarımsal ormancılığın özendirilmesini içeren gelişmiş orman, çayır/mera ve tarım 

arazisi yönetiminin desteklenmesi; 

• Ürün ve hayvan artık ve atıklarının değerlendirilmesi; 

• Toprak çözümlemelerini ve bitki gereksinimini dikkate alan azotlu gübre 

kullanımının sağlanması;  

• Geviş getiren hayvanların ıslahı ve yem kalitesinin iyileştirilmesi; 

• Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının arttırılması; 

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve yeniliklere yönelik olumlu davranış 

değişikliklerinin desteklenmesi. 

(5) Konut (Yerleşmeler) ve Hizmet Sektörü 

• Bütüncül bina tasarımının yaygınlaştırılması; 
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• Elektrikli alet ve araçlardaki enerji verimliliğinin arttırılması; 

• Binalarda fotovoltaik sistemlerin yaygınlaştırılması ve kullanımının arttırılması; 

• Toplu yerleşimlerde dağıtılmış güç jeneratörü uygulamalarının yaygınlaştırılması. 

(6) Atık Yönetimi 

• Düzenli katı atık (çöp) depolama alanlarının yönetimi; 

• Geri dönüşüm ve yeniden kullanım; 

• Çürütme ve yakma; 

• Atık su yönetimi; 

• Önleyici çevre yönetimi. 

 Politika araçları ise, özellikle daha düşük karbon yoğun teknolojilerin pazara girmesini 

kolaylaştırmak ya da özendirmek ve düzenlemek biçiminde önemli bir görev üstlenebilir. Öte 

yandan, kalkınma düzeyi ve özel koşullar, örneğin enerjide fosil yakıtlara yüksek düzeyde 

bağımlılık gibi etmenler, politika araçlarının ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesine neden 

olabilir. Yine de, bunun ulusal düzeydeki en uygun karışımı, yerel yönetimlerle, özel ve kamu 

yatırımcı kuruluşlarıyla, Ar-Ge kuruluşlarıyla, enerji, sanayi ve iş dünyası, üretici ve tüketici 

birliklerinin ya da kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı ve etkili 

bir danışma süreciyle geliştirilebilir.  

3. Etkiler, Sonuçlar ve Etkilenebilirlik  

İklim değişikliği, çok genel bir yaklaşımla, nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki 

büyük ölçekli(küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen 

değişiklikler olarak tanımlanır (Türkeş, 2008a). İklim değişikliği, doğal iç süreçler ve dış 

zorlama etmenleri ile atmosferin bileşimindeki ya da arazi kullanımındaki sürekli antropojen 

(insan kaynaklı) değişiklikler nedeniyle oluşabilir. Konuya ilişkin en önemli kavram; iklim 

değişkenliği ya da iklimsel değişebilirliktir. İklim değişkenliği, tüm zaman ve alan ölçeklerinde 

iklimin ortalama durumundaki ve standart saplamalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki 

istatistiklerdeki değişimlerdir (Türkeş, 2008c). İklimsel değişebilirlik, iklim sistemi içerisindeki 
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doğal iç süreçlere ya da doğal kaynaklı dış zorlama etmenlerindeki değişimlere bağlı olarak 

değişir (Türkeş, 2010). 

IPCC Üçüncü Değerlendirme Raporu’nda ve Dördüncü Değerlendirme Raporu’nda 

temel alınan tüm salım senaryoları ve onlara dayalı kestirimler, atmosferdeki CO2 

birikimlerinin, yüzey sıcaklıklarının ve deniz düzeyinin 21. Yüzyıl süresince yükseleceğini; kara 

ve deniz buzlarının ve buzullarının alansal ve hacimsel olarak azalacağını öngörmektedir 

(IPCC 2000, 2001, 2007). SRES A1B salım senaryosuna dayanan çoklu model sonuçlarına 

göre, bazı bölgelerde, örneğin, Sahra’da ve Akdeniz Havzası’nda yağışlar hem kış hem de yaz 

mevsimlerinde %20’nin altında olabilecektir. Kuzey Afrika, Akdeniz Havzası ve Türkiye’de 

yağışlarda azalma ve kuraklaşma görülecektir. İklim değişikliği tropikal ve subtropikal 

bölgelerde su varlığında azalmaya, sıcaklıklardaki artışlarla birlikte tarımsal üretkenlikte 

azalmaya, ısı stresi ölümlerinde ve salgın hastalıklarda artışa, şiddetli yağışlarla birlikte 

taşkınların görülmesine, buzullar, mercan resifleri, polar ve Alpin ekosistemlerinde hasarlara, 

hassas türlerin yok olmasına neden olacaktır. 

Ayrıca, iklim değişikliğinin sonuçlarından her koşulda en çok etkilenmesi beklenen 

çoğu gelişmekte olan devletlerin ve küçük ada devletlerinin, iklim değişikliğine katkılarının 

her durumda (kişi başına ve toplam salımlar açısından) çok küçük olmasına karşın (Şekil 2 ve 

Şekil 3), bu ülkelerin çoğu, aynı zamanda, günümüz iklim koşullarında da, iklimsel değişimler, 

kuraklık, çölleşme, salgın hastalıklar, tarım zararlıları, sel, taşkın, fırtına ve deniz seviyesi 

yükselmesi olaylarından etkilenen risk grubu ülkeler arasında yer almaktadır. Bu yüzden, 

BMİDÇS ve KP ile benzeri hükümetlerarası karar alma düzeneklerinde, hem tarihsel 

sorumluluğun hakkaniyetli ve etik olarak yüklenilmesi gerektiği, hem de bugünkü ve 

gelecekteki sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri göz önünde bulundurularak, azgelişmiş, 

gelişmekte olan ve küçük ada ülkelerine iklim değişikliği ile mücadelelerinde gerekli olan 

finansman için, gelişmiş ülkelerin etkin ve yeterli bir fon oluşturma konusunda ciddi çaba 

göstermesi gerekir. 

 4. Yoksulluk 

Hava ve iklim ilişkili doğal afetlerin neden olduğu ve/ya da iklim değişikliğinin 

kuvvetlendirdiği hava ve iklim ya da iklim değişikliği ilişkili yoksulluğun varlığı, eski ve yeni 
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sömürgeciliğin (yenidünya düzeni, küreselleşme, vb.), kötü yönetişimin, artan pahalılığın ve 

‘az demokrasinin’ kuvvetlendirdiği yoksulluğun gizlenmesi için bir bahane olarak 

kullanılmaktadır. Yoksulluk, ötekilerin yanı sıra, kuraklık, susuzluk, salgın hastalıklar, gıda 

fiyatlarının aşırı yükselmesi, kıtlık, gibi etmen ve olayların katkısıyla, giderek daha kaygı verici 

bir düzeye ulaşan ve aynı zamanda ciddi bir göç, güvenlik ve etik sorunudur.  

1990’lı yıllarla birlikte şekillenmeye başlayan “Küreselleşme” ve “Yeni Dünya Düzeni” 

ve 1992 yılında kabul edilen Rio Deklarasyonu ile dünya yeni bir politik ve ekonomik sürece 

girmiştir. Rio sonrası uygulanmaya başlanan “sürdürülebilir kalkınma” politikası kapsamında 

şekillenen ‘yeni’ üretim ve yönetim tarzı, başlangıçta tüm biyolojik ve ekolojik çevrenin 

korunması hedefiyle kabul edilebilir bir nitelik kazanmıştır. 1994 yılına gelindiğinde ise, 

Türkiye’nin de taraf olduğu Dünya Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’yla (GATS) 

sürdürülebilirlik kavramı bir kenara itilerek yalnız ‘kalkınma’ kavramına ağırlık verilmiştir. 

Pazar koşullarında alınıp satılabilen ne varsa rekabete açılmış, özelleştirmelere önem 

verilmiş, çok uluslu özel şirketlerin önü açılmıştır. Kıt kaynak olarak kabul edilen ve herkesin 

üzerinde hak sahibi olması gereken toprak ve su bile artık özel şirketlerin ve tekellerin 

denetimi altındadır.  

İlki 1997’de Marakeş’te (Fas) gerçekleştirilen I. Dünya Su Forumu’nda, “Dünya Su 

Vizyonu” gereksinimi ortaya konulmuştur. II. Dünya Su Forumu 2000’de Lahey’de yapılmış ve 

buradan, su kaynaklarını paylaşmak, suyu fiyatlandırmak, su yönetimini bütünleştirmek 

gerekliliği şeklinde sonuçlara varılmıştır. Oysaki temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilmek 

belli bir bedel ödemeyi gerektirdiği tarih itibari ile parası olmayan, yoksul kesim en temel 

yaşam kaynağı olan içme suyundan yoksun kalacaktır ve kalmaktadır. Salgın hastalıklar 

ortaya çıkmaktadır. 

Toprakların özelleştirilmesi, iklime ve doğal ekim tarzı yerine kısa zamanda daha fazla 

ürün alıp ekonomik değere çevirebilmek adına aşırı gübreleme, uygun olmayan sulama 

teknikleri, yanlış tarım politikaları hızla artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamada 

yetersiz duruma gelmiştir. 

Kuvvetlenen sera etkisinin beklenen bir sonucu olan insan kaynaklı iklim değişikliği 

ekstrem hava ve iklim olaylarına yol açınca, ilk etkilerini seller, taşkınlar, fırtına kabarmaları 
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ve kuraklık olayları gibi olağandışı hava ve iklim olaylarıyla ile yine yoksul ülkeler üzerinde 

göstermiştir.  Artan çevresel afetler çevresel göçmenlerin artması, su ve besin kaynaklarının 

azalması, beslenme bozuklukları halk sağlığı konusunda önemli bir sorun olmaya başlamıştır. 

Deniz seviyesinin yükselmesi, 2080 yılında alçak kıyılarda ve küçük adalarda (örn. tropikal 

mercan adaları üzerinde kurulmuş durumdaki Maldivler, Kribati gibi küçük ada devletlerinde) 

yaşayan halkın uğrayacağı fırtına kabarması, deniz düzeyi yükselmesi ve taşkın riski, tüm 

küçük ada ülkeleriyle birlikte Bangladeş, Hindistan, Pakistan gibi yoksul ülke halklarının da 

‘çevre ve iklim mültecisi’ olarak gündeme gelmelerine yol açabilecektir. Bu ise, halkın daha 

da yoksullaşmasına neden olacaktır. Ne yazık ki, günümüzde, iklim değişikliği, yoksulluk, 

erken bebek ve çocuk ölümleri, kadının durumu ve toplumsal rolü, salgın hastalıklarla 

savaşım, nüfus artışının engellenmesine yönelik politika yaklaşımları samimi değildir.  

5. İklim Değişikliği, Demokrasi ve İnsan Hakları 

 İnsanın bugünkü ve gelecek kuşaklarının, sosyal güvenlik, emeklilik güvencesi ve 

ücretsiz sağlık, sağlıklı ve güvenli (yaşanabilir) bir doğal, fiziksel ve sosyal çevre, temiz içme 

suyuna kolay ve ücretsiz erişim, sosyoekonomik gereksinimlerin karşılanması, gönenç içinde 

yaşama, gıda yeterliliği ve güvenliği gibi burada bazıları verilen, gerçekte çok sayıdaki sosyal 

hizmet ve olanakla yakından ilgilenme ve onları en yüksek düzeyde isteme hakları vardır. 

‘Herkes için sağlık’ stratejisinin uygulanabilmesi, önceki yıllarda, örneğin 2000 yılındaki Binyıl 

Oturumu’nda oybirliğiyle kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedeflerinde 

(http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=248), çoğu gerçekleştirilmemiş olan, 

aşağıdaki hedeflere ulaşılması kararlaştırılmıştır: 

(a) 2015 yılına kadar, günde 1 dolardan az parayla geçinmeye çalışan ve açlık çeken 

insan sayısını % 50 azaltmak;  

(b) 2015 yılına kadar, tüm kız ve erkek çocukların ilköğretimi tamamlamasını 

sağlamak; 

(c) Cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak;  

(d) 5 yaş altındaki çocuk ölüm oranlarını yaklaşık % 70 oranında azaltmak; 

(e) doğumda ölen kadınların oranını % 75 azaltmak; 
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(f) HIV/AIDS, sıtma gibi ciddi salgın hastalıkların yayılmasını durdurmak; 

(g) Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak; 

(h) Kalkınma için küresel bir ortaklık oluşturmak. 

 Toplum için sağlıklı, temiz, doğal özellikleri ve zenginlikleri korunmuş, huzur içinde 

yaşanabilir bir doğal, fiziksel ve sosyal çevre oluşturulabilmesi gereklidir. Bunun 

oluşturulabilmesi için sürdürülebilir kalkınma politikalarının merkezinde insan, doğa ve 

biyolojik yaşam yer almalıdır. Enerji yatırımları, tarım politikaları ve su politikaları kaynakların 

kıt olduğunu kabul ederek planlanmalıdır. İklim değişikliğinin etkilediği ada ülkelerinden iklim 

göçü başlamıştır.  İklim değişikliği bu toplumsal hareketlerle birlikte hem göç eden insanların 

uyum süreci, hem de yerel halkın gelen göçebelerle ilişkisi ve uyumu açısından sosyal 

bilimlerin (örn. sosyoloji, sosyal ve/ya da insan coğrafyası, vb.) ilgi alanına da girmektedir. 

Uluslararası görüşmelerde belirlenen politik ve hukuki uyum süreçlerine, barış, 

güvenlik, insan hakları, temel özgürlüklerle birlikte kültürel çeşitliliğe saygı ilkesi kavramları 

da alınmıştır. Örneğin, Türkiye’nin taraf olmadığı ancak BM Avrupa Ekonomik Konseyi (AEK) 

üyesi 36 ülke ve Avrupa Topluluğu (AT) tarafından imzalanmış olan on 25 Haziran 1998 tarihli 

Aarhus Sözleşmesi’nde “Çevresel konularda bilgiye erişimin insan hakkı olduğu, karar 

süreçlerine halkın katılımı, devletlerin yapacakları çevresel yatırımlarda halka karşı şeffaf 

olmaları gerektiği, halkın gerektiğinde çevreyi gözetmeyen devlet yatırımlarına karşı 

çıkabileceği ve dava açabileceği” gibi ileri demokratik hak ve özgürlüklere yer verilmektedir 

(http://www.unece.org/contact/UNECE404.html) 

 En temel insan haklarından bir diğeri de, temiz ve ücretsiz içme suyuna kolay 

erişimdir.  Uluslararası literatürde su hakkının insan hakkı olarak kavramsallaştırılması; (a) 

(kolay ve ucuza) erişilebilirlik, (b) uygun nitelik, (c) yeterli nicelik şeklinde belirtilebilir. 

Yaklaşık 70 yıl önce, 1945 Birleşmiş Milletler Şartı’nda da, su hakkının bir insan hakkı olduğu 

belirlenmiştir. BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarında, bir insanın günlük 

gereksinimlerini karşılamak için günde 50-100 litre arasında temiz suya gereksinimi olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca raporda içilebilecek/kullanılabilecek suyun nitel ve nicel özellikleri 

belirlenmiştir. İklim değişikliği ile yaşanan sel/taşkınlar ve/ya da kuraklıkların da etkisiyle su 

kaynaklarının niceliğinde değişiklik olmaktadır; ancak önemli olan öğelerden biride, su 
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kaynaklarının niteliğidir. Örneğin, suyun asit düzeyi (PH) ve içeriğindeki mineral değerleri 

insan sağlığı açısından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. 1999 yılında, BM AEK, 1992 tarihli 

Sınıraşan Suyollarının ve Uluslararası Göllerin Kullanımı ve Korunmasına ilişkin Helsinki 

Sözleşmesi’nin eki olan Avrupa Bölgesi Su ve Sağlık Protokolü imzalanmıştır. 

 BM’in su ile ilgili yayınladığı raporlarda tüm bu zorunlu gereksinimlerin ötesinde 

günümüzde Afrika ve Asya kıtasında pek çok bölgede kadınların temiz içme suyuna erişim 

için her gün 6 km yolu yürümek zorunda olmalarına, birçok Avrupa ülkesinde tüketilen 200-

300 litre günlük kişi başı su tüketimine karşın, Mozambik’te kişi başına 10 litreden az su 

düştüğüne, dünyadaki çocuk ölümlerinin ikinci en büyük nedenin temiz su kaynaklarının 

yetersizliği olduğuna yer verilmektedir.  

Küresel düzlemde yapılan toplantı ve görüşmelerde su hakkı, gıda güvenliği hakkı, 

sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı insan hakları bağlamında ele alınmış ve sürdürülebilir 

kalkınmanın vazgeçilmez ön koşulu olarak kabul edilmiştir. Ancak ülkelere yaptırım getiren 

yükümlülükler olmadığı için, örneğin en son olarak Aralık 2011’de Güney Afrika’da 

düzenlenen BMİDÇS Durban Konferansında ülkelerin KP sonrası sera gazı yükümlülüklerinin 

2020 yılına ertelenmesiyle, ülkeler bir kez daha tercihlerini ekonomik kalkınma kavramından 

yana koymuşlardır. Oysa yaşanabilir bir dünya için uygulanan ekonomik sistemlerle su 

politikaları, gıda politikaları, sağlık politikaları arasında uyum yaratmak gerekmektedir. 

Sosyoekonomik ve ekolojik açıdan bu uyum için aşağıdakiler gereklidir ve uygulamada 

dikkate alınmalıdır (Türkeş ve Arat,2002): 

(a) Sürdürülebilir su tüketim modelleri, 

(b) Kullanımda verimliliği ve suyun niteliğini koruyacak uygun teknoloji yatırımları, 

(c) Biyoçeşitliliği koruyacak önlemler, 

(d) Toprak özelliğini ve üretkenliğini bozmayacak uygun sulama teknikleri, gübre 

kullanımı ve tarım politikaları, 

(e) Gelişmekte olan ülkelere, artan gıda yetersizliği ve su kıtlığı sonucunda ortaya 

çıkan sağlıksız yaşam koşullarının düzeltilmesi için gelişmiş ülke ekonomilerinden ve BM 

kaynaklarından finansman sağlanması, 
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(f) Kıt kaynakların yalnız yerel değil, küresel sorunların oluşmasını sağlayan bir etmen 

olduğunun bilinciyle hareket etmek gerektiğini tüm dünya devletlerinin kabullenmesi. 

6. İklim Değişikliği Bilimi ve Etik  

İklim değişiklikleri, hem iklim sistemindeki içsel değişkenliğin, hem de doğal ve 

antropojen dış etmenlerin bir sonucu olarak değişebilmektedir. Jeolojik zamanlardaki iklim 

değişikliklerine ilişkin bilimsel kanıtlar, jeoloji, jeomorfoloji, paleoklimatoloji, paleocoğrafya, 

paleontoloji araştırmaları ile elde edilir. Kuvaterner dönemindeki iklim değişiklikleri, 

buzullardan alınan örnekler, deniz ve göl çökelti katmanları, karstik mağaralarda kalsiyum 

karbonat birikimleri ve ağaç halkaları gibi çeşitli dolaylı kayıtlar yardımıyla açıklanabilir. 

İklim değişikliği biliminin oluşum nedenleri ve etkileri açısından öne çıkan çok disiplinli 

ve sektörlü doğası yüzünden, iklim değişikliklerinin nedenleri, etkileri ve sonuçları, iklim 

değişikli ile savaşım politika ve önlemleri de, birçok bilim dalının, kurum/kuruluşun ve 

sektörün ilgi alanı olmuştur. Çevreci yaklaşım, iklim değişikliğini biyolojik yaşama olan etkileri 

olarak ele almış; klimatoloji ve fizik bilimleri konuyu, atmosferin yapısındaki değişimler, 

geleceğe ilişkin model projeksiyonları, meteorolojik ve klimatolojik verilerdeki değişimler 

olarak ele almış; ekonomistler, daha çok iklim değişikliği ile sürdürülebilirlik kavramını birlikte 

incelemiş ve azalmakta olan kıt kaynaklarla hangi alanlarda yatırım yapılacağına ilişkin en 

doğru kararı verme konusunda çalışmalar yapmaktadır.  

Burada önemli olan konuya etik bir yaklaşım kazandırabilmektir. İnsanın doğaya karşı 

sorumluluğu olduğunu kabul eden çevre merkezci yaklaşımların yanı sıra, merkeze insanı 

alarak tüm kaynakların insan ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılabileceğine ilişkin insan 

merkezci yaklaşımlarda vardır. Yönetim ve hukuksal çerçevede ise, hem doğanın, 

ekosistemlerin ve biyolojik yaşamın korunmasına ve çevre yatırımlarına, hem de doğrudan ve 

dolaylı olarak insan gönencine ve rahatına yönelik yatırımlar yapılmaktadır.  

İklim değişikliğine ‘etik yaklaşımlar’ aşağıdaki gibi gruplandırılabilir ; 

(1) İnsan-merkezli (Antroposentrik) etik yaklaşımı: Bu yaklaşım insan 

gereksinimlerinin ve çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu kabul eder ve doğadaki her şey 

insan ihtiyaçlarına karşılamak için vardır.  
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(2) Biyolojik etik yaklaşımı: Yaşama saygıyı, her canlının bir yaşam merkezi olduğunu 

ve hayvan haklarının olduğunu kabul eder, savunur ve doğanın hakları olduğunu benimser.  

            Bilimin konuya etik yaklaşımı ise ayrıca önem taşımaktadır. Bilim elde ettiği tüm 

araştırma sonuçlarını küresel düzeyde paylaşmalıdır. Bilimsel bulgular politik yaklaşımların 

gerisinde kalmamalıdır. Bilimsel bulgular paylaşılmalı, sorumluluklar belirlenmeli ve yönetim 

programlarının içine dâhil edilmelidir.  

İklim Değişikliğinin Etik Boyutlarına ilişkin Buenos Aires Bildirgesi’nin, iklim etiğiyle 

ilgili uluslararası nitelikte kamuoyu yaratabilmek açısından en önemli girişim olduğu 

söylenebilir. Bildirgenin içerdiği temel konular iklim değişikliği bakımından, özetle (Algan, 

2008) aşağıdaki gibi listelenebilir: 

• Zararın sorumluluğu, 

• Atmosfere ilişkin hedefler, 

• Sera gazı salımlarının azaltılmasında sorumluluğun paylaşılması, 

• Bilimsel belirsizlik, 

• Ulusal ekonomiye maliyet, 

• Harekete geçmek için bağımsız (bireysel) sorumluluk, 

• Potansiyel yeni teknolojiler, 

• Yargıda hakkaniyet. 

Ayrıca, yine aynı program tarafından hazırlanan “İklim Değişikliğinin Etik Boyutlarına 

İlişkin Beyaz Kitap”, temel olarak aşağıdaki soruların yanıtlarını tartışmaktadır: 

• İklim değişikliğinin sonuçlarından etik olarak kim sorumludur?  

• İklim değişikliğine karşı önlem alma ve bunları uygulama sorumluluğu kimindir?  

• Önlenemeyen hasarların karşılanmasından kim sorumludur? 

• Özgün iklim değişikliği politikalarının amaçlarını hangi etik kurallar yönlendirmelidir?     

• Atmosfere ilişkin hedefler nasıl belirlenmelidir? 
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Bu sorulara verilecek yanıtlar insan merkezli olacağına göre, tüm uluslar iklim 

değişikliğinden etkilenecek tüm canlı-cansız çevreye (biyosfere) duyarlı bir çözüm bulmak 

zorundadır. Burada temel sorun, ülkelerin sorumlulukları çerçevesinde bu yanıtları bulmaya 

yönelik çaba göstermeye istekli olup olmadığındadır.  

7. İklim Değişikliği ve Siyaset İlişkisi 

1910 yılında İsveçli kimyacı Svante Arhenius, dünyada iklim değişikliğinden söz eden ve 

bunu bilimsel temellerde inceleyen ilk kişidir. 1926 yılında biyolog Vernadsky, son 50 yılda 

iktisatçı Kenneth Boulding iklim değişikliği, çevre ve yaşama etkileri üzerinde durmuştur. 

1970’lerden sonra sanayi ürünlerinin üretiminde artış, hızlı nüfus artışı ve ekonomik 

kalkınmadaki hız, yaratacağı sonuçlar açısından kaygı vermeye başladığında siyasiler konuyla 

ilgilenmeye başlamışlardır. 1972 yılında Roma Kulübü’nün yayınladığı rapor, aşırı nüfusa, 

doğanın kirlenmesine, doğal kaynakların hızla tükendiğine ve bir an önce politik ve ekonomik 

önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekmiştir.  

Bilimsel raporlara dayanılarak uluslararası düzeyde yapılan toplantılar üst düzey 

siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. 1992 yılı Rio Konferansı’na Türkiye’yi temsilen 49. 

Hükümet döneminde Süleyman Demirel başkanlığında büyük bir heyet katılmıştır. Diğer 

ülkelerde de devlet başkanı ya da başbakan ve bakanlar katılımlarda önceliği almıştır. ABD’den 

George Bush bizzat kendisi toplantıya katılmıştır. Rio konferansı katılan delegesi sayısı en fazla 

olan toplantılardan birisidir. Ancak herkesin çok fazla sonuç beklediği bu toplantıda alınan 

karar, “biyolojik çeşitliliğin korunması” ve “iklim değişikliğinin önlenmesi” ile sınırlı kalmıştır. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gıda yetersizliği, kullanılabilir içme suyuna erişim 

sorunu, salgın hastalıklarla mücadele, nüfus artışını önleyici önlemlerin alınmasına yönelik fon 

ayrılması gibi önemli konularsa gündem dışında kalmıştır.  

Sınırlar ötesi hava kirliliği, ozon katmanının incelmesi, iklim değişikliği, çölleşme, 

ormanların azalması ve yok edilmesi, yer altı sularının azalması, balık türlerinin yok olması, 

biyoçeşitliliğin azalması, ekilebilir tarım topraklarının yok olması, hem yerel hem de küresel 

sorunlardır. Fosil yakıt kullanılmasının küresel olarak giderek artmasıyla birlikte, değişen hava 

ve iklim koşulları canlı ve cansız çevreyi etkilediği gibi, siyasilerin kalkınma öncelikli aldığı 

kararlar da durumu daha da tetiklemekte ve çözüm bulmada sonuçsuz bırakmaktadır. Artan 
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baskılar zaten pek çok sorunla mücadele etmek durumunda kalan az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin çaresizliğini artırmakta, iç huzursuzluklara, ülke içi ve ülkeler arası savaşlara yol 

açmaktadır. Hem değişen iklim koşullarına uyum göstermekte zorlanan, hem de iç 

huzursuzluklardan ve savaşlardan uzaklaşmak isteyen toplumlar, kendilerini daha güvende 

hissedecekleri ülkelere göç edeceklerdir. İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme ile bağlantılı, 

kıtlık, açlık, göç ve güvenlik sorunları, yakın bir gelecekte tüm ülkeler için önlenmesi çok zor 

düzeylere çıkacaktır. 

8. Bilimin Siyasallaştırılması ve Bilimde Popülerleşme 

Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama 

girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri 

kapsar. Bilimsel açıklama sürecini tam olarak algılayabilmek için varsayım, kuram, yasa, 

nedensellik ve olasılık ilkelerini benimsemek gerekir (Yıldırım, 1993). Bilimde amaç 

incelenecek konuya uygun yöntem(ler)le yaklaşıp, kanıtlanması ve sınanması olası sonuçlar 

ortaya çıkarmaktır. Siyasilerin amacı ise, ülke yönetiminde uygulanacak politikalara bilimin 

eşliğinde karar vermek olmalıdır. Bu nedenle bilim ‘bağımsız’, ‘demokratik’ ve ‘özgür’ bir yapı 

içerisinde gelişme göstermelidir; dahası, başlıca amacı doğruluğu bilimsel araştırma ve 

sınama yöntem ve yaklaşımlarıyla kanıtlanabilir sonuçları ortaya çıkarmak olmalıdır. Burada 

açıklamaya çalıştığımız bilimin, kendine özgü kuralları, ilkeleri ve çalışma alanları olmalıdır. O, 

herhangi bir siyasi kimliğin etkisinde kalmamalı ve siyasi kaygılarla yönlendirilerek halka 

sunulmamalıdır.  

Dünyada ve Türkiye’de bilim, zamana ve coğrafyaya göre önemli değişimler 

göstermekle birlikte, çoğunlukla siyasi tarihin ve çeşitli baskıların gölgesi altında kalmıştır. 

Günümüzde bilime karşı bir güven sorunu (güvensizlik) ve ciddi bir kuşku yaratılmıştır. Bu 

sorun, hem bilimin aşırı popülerleşmesi ve bilinçli olarak oluşturulan yanıltma haber ve/ya da 

bilgi kirliliğinin, hem de – sayıları çok olmamakla birlikte- bilimi halka ve kamuya değil ulusal 

ve küresel sermayenin ve şirketlerin emrine veren yanlı ve bağımlı ve etkin ya da ‘ünlü’ bilim 

insanlarının doğal bir sonucudur. Bu sorunların aşılabilmesi için, dünyanın tüm ülkelerinde ve 

bölgelerinde, öncelikle siyasal erklerin toplumun, özellikle gençlerin ve bilim insanlarının 

üzerinde yaratmış oldukları baskıları ve mutlak egemen olma yaklaşımlarını yaşamın tüm 

alanlarından, üniversitelerden ve tüm araştırma kurumlarından kaldırması gereklidir. Ayrıca, 
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bu bilim ve Ar-Ge kurumlarına uygun bütçeler sağlanmalı, teknik alt yapı oluşturulmalı ve 

bilimin ve bilimle uğraşan insanların tüm insanlık için yararlı olduğu kabul edilmelidir. 

9. İletişim Araçları Açısından İklim Değişikliği Etiği 

Türk medya ve iletişim araçlarında İklim değişikliği, ağırlıklı olarak çevre haberleri 

başlığı altında yer almaktadır. Çevre konusunda ağırlıklı öneme sahip su politikaları, tarım 

politikaları, enerji politikaları ve ormanlardır. Mevsimsel haberlere göre, denizlerdeki kirlilik, 

orman yangınları ve özellikle yaz aylarında görülen kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları (sıcak 

hava dalgaları) bu konuda önemli gündem başlıklarıdır. Son yıllarda uluslararası toplantı ve 

panellere olan ilginin artmasıyla, toplantılarla ilgili bilgi ve görüşleri de yazılı medyada 

bulmak olasıdır.  

Bilimde olduğu gibi medya üzerinde de hissedilen ve şiddeti ‘dönemsel’ olarak 

değişen siyasi ve ekonomik baskılar, medyanın gündemini hangi yönde belirleyeceğine de 

etki etmektedir. Örneğin, klima satışlarında artış sağlanması hedeflenmişse, firmalar iklim 

değişikliğinin aşırı sıcak koşullara ya da sıcak hava dalgalarına neden olacağı yönünde 

reklamlar yapabilmektedir. Ancak, değişen iklimin enerji yoğun klimalarla ilişkisi göz ardı 

edilebilmektedir. Teknolojiyi pazarlama yöntemlerine dayalı her reklam aslında bir iklim 

değişikliği nedeni kabul edilebilir. Bazı medya kanalları kış aylarında son model arabaların 

reklamını yaparken, yazın gelmesi ve tatil mevsiminin başlamasıyla çevresel kirliliğe duyarlı 

yayınlar yapmaya başlamaktadır. Pek çok yayın kuruluşunun sahibi, aynı zamanda sanayi 

ve/ya da enerji üretim, dağıtım ve pazarlama sistemi içerisinde yer almakta, şirketlerinin 

ortaklık firmalarında görsel ve yazılı medyada yer verdikleri haberlerin tersine, çevreyi 

kirleten, doğal yaşamı, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği yok eden ve ekolojik dengeyi bozan 

yatırımlara yönelmektedir.  

İklim değişikliği konusunda kuşkulu ve abartılı haberler yayınlaması, bazı bilim 

adamlarının bu haberlerin popülerlik yaratması açısından malzeme olarak kullanılması ve 

zaten toplumda var olan medyaya güvensizlik ve iklim değişikliği konusundaki bilgi 

yetersizliği iklim biliminin tüm çalışmalarını etkisiz kılmaktadır. Deutsche Welle’nin ev 

sahipliğini yaptığı Küresel Medya Forumu’nda “iklim değişikliği konusunda medyanın konuya 

bakışı” konusu, önemli düşüncelerin tartışılmasına olanak sağlamıştır. Forumdan çıkan sonuç, 
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genel olarak, medyanın bu konuda uzmanlaşması, etkinliklerin izlenmesi, bilimsel doğruluğu 

sınanmış ve kanıtlanmış bir bilimsel bulgunun, kuramın ya da kavramın toplumsal mücadeleyi 

yaratabilmesi için etkin rol üstlenme zorunluluğudur. Bu toplantıya katılan meteorolog 

Mannava Sivakumar’ın “Bu gezegende yaşayanlar olarak daha az ile yetinmeyi öğrenmeliyiz. 

Daha az ile yaşamayı öğrenmek zorundayız ki, diğerleri de hayatta kalabilsin.” sözü, 

medyanın tüketime yönelten haberler yapmasından çok toplumsal bilinci harekete geçirecek 

yayınlara yönelmesinin zorunluluğuna işaret eder. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu bildiride, genel olarak, Türkiye ve hükümetlerarası (BM) bağlamı gözetilerek, iklim 

değişikliği açısından, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar, bilimcilerin genel etik 

sorumlulukları, Ar-Ge alanındaki etik sorunları, küresel adalet (tarihsel sorumluluklar, ortak 

ama farklılaştırılmış yükümlülükler, vb.), demokrasi ve insan hakları (eşitlik, yoksulluk ve 

gönenç,  vb.) arasındaki ilişkilerden ve kesişim noktalarından ana çizgileriyle söz edilmiştir. 

İklim değişikliği konusunda uluslararası ilişkilerde gelinen noktanın değerlendirilmesi, 

bakış açısının iyimserlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. İyimser görüşe göre son 

yıllarda yapılan toplantılar ile üretilen dokümanların niteliği ve niceliği önemli bir adımdır. 

Kötümser bakış açısına göre bu kadar önemli bir konu hakkında ortak bir görüş hala 

oluşturulamamıştır. Fosil kaynakların aşırı kullanımıyla elde edilen enerji için alternatif çözüm 

önerilerini üstlenmek, teknolojisi güçlü gelişmiş ülkelere düşmektedir. ABD ve AB arasında 

ise, Kyoto sonrasında, Çin, Hindistan, Güney Kore, Brezilya, Arjantin gibi büyük gelişmekte 

olan ülkelerin ve gelişmiş sanayi ülkelerinin (OECD ve AB) niceliksel sera gazı yükümlülükleri 

vb. konularındaki uyuşmazlıklarsa derinleşerek sürmektedir. ABD kendisinden beklenilen 

tarihsel sorumluluğun getirdiği yükümlülükleri üstlenmek istememektedir. Çin ve Hindistan 

gibi, nüfusu ve ekonomisi hızla büyüyen, önemli fosil yakıt üreticisi ve enerji tüketicisi olan 

ülkeler ise, bu sisli ortamdan yararlanarak üstlenmeleri gereken sera gazı salımlarını 

denetleme yükümlülüklerini ve diğer yasal sorumlulukları ertelemeye ve/ya da azaltmaya 

çalışmaktadır (Türkeş, 2010a, 2012a).  

Farklı sera gazı salım senaryolarına dayanarak çalıştırılan çeşitli iklim model 

kestirimlerine göre, ülkelerin, özellikle Akdeniz Havzası, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Büyük 
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Sahra ülkeleri ve Türkiye’nin, yatırımlarında doğal çevreyi, ekosistemleri ve biyolojik yaşamı 

önemsememeyi sürdürmeleri durumunda, önlenemeyecek şekilde su açığının ortaya 

çıkmasına, su varlığında azalmaya, sıcaklıklarda artışa ve bunun da tarımsal üretime olumsuz 

etkilerine, artan şiddetli yağışlar ve deniz suyu seviyesindeki değişimlere ve salgın 

hastalıklarda artışa sebep olacaklarının bilincine varmak zorundadır (Altınsoy ve ark., 2011; 

Türkeş, 2007, 2008c; Türkeş ve ark., 2011). Ekonomik kazançlarında kayba uğramamak için 

süreci görmezden gelmeye çalışmak, gelecek kuşakların yaşam hakkını yok etmekle eş 

anlamlıdır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ilk etkilenecek toplumsal kesim, 

yoksullar, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olacaktır. Bu bir sorun olarak algılanmalı ve toplumsal 

mücadele düzenekleri geliştirilmelidir.  

İklim değişikliğinin yaratacağı sosyolojik olumsuz sonuçlar ise yoksulluk ve 

adaletsizliktir. Sanayi devrimiyle birlikte hızla büyüyen ekonomiler, gelir ve yaşam düzeyinde 

dengeli ve yeterli bir artışa neden olması gerekirken, belirli kesimlerin hızla büyüyen üretim-

tüketim ve gelir düzeyine karşılık küresel anlamda yoksul insan sayısını artırmıştır. Dünya 

nüfusunun yaklaşık % 40 günde 2 ABD doları ya da daha azıyla yetinmek durumundadır 

(WWI, 2008). BM Kalkınma Raporlarına göre, 2001-2003 yılları arasında her sekiz kişiden biri 

sürekli aç kalmaktadır; beş kişiden biri temiz su kaynaklarına erişememektedir, beş kişiden 

ikisi yeterli sağlık hizmeti alamamaktadır. 2006 yılında en zengin 500 insanın toplam geliri en 

yoksul 416 milyon insanın toplam gelirine karşılık gelmektedir (Tanilli, 2006). İklim değişikliği, 

kuraklık, çölleşme, şiddetli taşkınlar ve seller gibi klimatolojik/meteorolojik ve hidrolojik 

doğal olaylar ve afetler, yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin nedeni olabilmektedir. Gerçekte, 

sosyal ve ekonomik, kalkınma, nüfus artışı ve çevreye karşı duyarlılık, birbirleriyle etkileşimli 

önemli düzeneklerdir. Bu sosyolojik ve coğrafi ilişki ve/ya da durum, öncelikleri ve tercihleri 

çok farklı olan yoksulların çevreye olan duyarsızlığını da artırmaktadır. Başka bir deyişle, 

süreç birbirini olumlu ve olumsuz olarak iki yönlü beslemektedir. 

Tüm bunlara ek olarak, iklim değişikliği ile mücadele konusunda olumlu bir tavır 

sergileyemeyen siyasi yapılar medyayı da etki altında bırakarak taraflı yayın yapmaya 

yönlendirmektedir. Bilimsel bilgi, gözlem ve bulgular, iklim değişikliği bilimi ile ilgilenen 

akademik kesimlerin kullanım ve tartışmasının ötesine geçememektedir. Bu da toplumda var 

olan inkar ve umursamaz davranış ve yaşam biçiminin değişmesine izin vermemektedir. 
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Sonuç olarak, insan Yerküre sistemini, özellikle biyosferi ve onun bileşenlerini bir 

bütün olarak korumanın yollarını bulamadığı ve ekolojik yaşamın çöküşünü önleyecek en ‘iyi’ 

(en toplumcu, en insancıl, en paylaşımcı, en adil, en eşitlikçi, en demokratik, en samimi 

Yerküre dostu, en sürdürülebilir yaşam savunucusu, …) politika, kalkınma ve yaşam tarzını 

belirleyemediği sürece, yeryüzünde “sürdürülebilir bir yaşam” olanaklı olmayacaktır. 
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