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Bilim insanları, 
küresel ısınmayı şimdi 
durdurmamız gerektiğini 
söylüyor.

YÖNETICI ÖZETI 

Şöyle başarıyoruz, dünyanın her 
tarafında fosil yakıtların önünü 
kesmekle başlayarak.
PAYAL PAREKH, PROGRAM YÖNETICISI, 350.ORG
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Halkın 1,5°C Dosyası’nda, %100 
yenilenebilir enerjiye hızlı ve adil bir 
geçiş için fosil yakıt projelerine karşı 
mücadele eden toplulukların hikayeleri 
yer alıyor. Bu dosyada, iklim değişikliğinin 
bu toplulukları şu anda nasıl 
etkilediği ana hatlarıyla anlatılıyor ve 
mücadelelerinin, iklim bilimi alanındaki 
en son verilerle ilişkisi kuruyor.

Önce kötü haberlere bakalım. 

Sanayi öncesi çağa göre sadece 1°C daha ısınmış olan 
bir gezegenin dört bir yanında, iklimle ilişkili felaket 
ölçeğine varan aşırı olaylar zincirine tanık oluyoruz.
Eğer daha da ciddi olumsuz etkilerden kaçınmak 
istiyorsak, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı 1,5°C’nin 
altında tutmak zorundayız.  

Peki iyi haberler nedir? Bu işi başarabiliriz.
Bu, daha önce görülmemiş tempoda sistemsel bir 

değişim gerektirecek; ama teknik olarak mümkün, 
ekonomik olarak mantıklı ve yapılması doğru olan 
olmasından öte, elimizdeki tek seçenek. 
 
Gezegeni kurtarmak için fosil yakıtların kullanımını 
hemen şimdi durdurmamız ve tümüyle yenilenebilir 
enerjiye dayanan enerji sistemlerine hızla geçmemiz 
gerekiyor. Bu gerçek bir enerji devrimi olacak, ama 
bu sefer bunun adil ve eşitlikçi bir geçiş olmasını 
sağlamamız şart.

Paris Anlaşması’nda belirlenen hedef, 2100 yılına 
kadar küresel sıcaklık artışının “2°C’nin olabildiğince 
altında” tutulması, mümkünse bu artışın 1,5°C’nin 
altında kalması idi. 
Bu üç yıl önceydi. 

Bu arada tarihte kayıtlı en sıcak üç yılı yaşadık: 2016, 
2015 ve 2017. 2018 de en sıcak beş yıl arasında yerini 
almaya doğru ilerliyor. Aşırı iklim olayları gezegenin 
neredeyse her yerini esir aldı. 

2017 kuzey yazında yakıcı sıcak güney Avrupa’yı 
kavururken ve Portekiz’den İtalya’ya her yerde 
yangınlar çıkarırken (bu ısı dalgasına yakışır bir şekilde 
‘Lucifer’ yani şeytan adı verilmişti), Güney Asya’nın her 
tarafında yaşanan sellerde 1.200’den fazla insan öldü; 
Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te 40 milyon kişiden 
fazlası etkilendi. Çin’de 60 nehrin taşması 11 milyon 
kişiyi etkiledi. Bu yüzden oluşan sellerde onlarca 
insan öldü ve 18.000’e yakın ev yok oldu. Yüzyılda 
bir görülen uzun bir kuraklık, Güney Afrika’da Cape 
Town bölgesini perişan etti, yetkililer suyu karneye 
bağlamak zorunda kaldı. 

YÖNETICI ÖZETI

 PAYAL PAREKH 
 PROGRAM YÖNETICISI, 350.ORG 

Gezegeni kurtarmak için fosil 
yakıtların kullanımını hemen 
şimdi durdurmamız ve tümüyle 
yenilenebilir enerjiye dayanan 
enerji sistemlerine hızla geçmemiz 
gerekiyor. 

https://www.nytimes.com/2018/08/09/climate/summer-heat-global-warming.html
https://www.nytimes.com/2018/08/09/climate/summer-heat-global-warming.html
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/climate-change-made-lucifer-heatwave-far-more-likely-scientists-find
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/climate-change-made-lucifer-heatwave-far-more-likely-scientists-find
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/30/mumbai-paralysed-by-floods-as-india-and-region-hit-by-worst-monsoon-rains-in-years
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/30/mumbai-paralysed-by-floods-as-india-and-region-hit-by-worst-monsoon-rains-in-years
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/china-floods-170704093817347.html
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2018 kuzey yazı belki de orman yangınları ve sıcak 
hava dalgalarının yazı olarak hatırlanacak. İsveç’te 
Kuzey Kutup Dairesi içindeki iğne yapraklı ormanlar, 
sıradışı ölçüde kuru bir mevsim ardından alev 
aldı. Kuzey yarımkürenin her yerinde, Atina’dan 
Kaliforniya’ya kadar orman yangınları çıktı. 
Kaliforniya’daki yangın o kadar sıcaktı ki, kendi 
iklim sistemini oluşturduğu bildirildi. Ayni sırada, 
Japonya’da yaşanan yoğun yağmurlar ve seller 
220’den fazla kişiyi öldürdü ve iki milyon kişiyi evlerini 
terk etmek zorunda bıraktı. Bunun ardından yaşanan 
bir sıcak hava dalgasında ise 80’i aşkın kişi öldü. 
Japonya bunun bir doğal afet olduğunu ilan etti. 

Bu arada, pek çok dönencedışı bölgede ,mercan 
resiflerinin %95’i endişe verici bir hızla ölüyor; 
Arktik ve Antartik buz tabakaları, kayıtlar tutulmaya 
başlandığından bu yana görülen en düşük seviyede; 
eriyen buzlardan okyanuslara akan taze su miktarı, 
Atlantik okyanusundaki tuzluluk dengesini bozuyor, 
bu da Gulf Stream akıntısının yavaşlamasına katkıda 
bulunuyor.

Tüm bunların ve daha da fazlasının, küresel 
sıcaklıklarda sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1°C 
gibi ‘küçük’ bir artış nedeniyle gerçekleşiyor olması, 
hayatın eskisi gibi devam edemeyeceği konusunda 
herkesin ikazı için yeterli olmalı. Bu durum, 2°C 
eşiğinin de neden yeterince iddialı olmadığını 
gösteriyor. 

Bu eşik, biraz tartışmalı bir şekilde, ötesine geçildiği 
durumda, kontrolden çıkmış iklim değişikliğini ve 
bunun yanısıra, sera gazı emisyonları birdenbire 
kesilse bile, ısınma eğilimlerini daha da hızlandıracak 
geri besleme döngülerini durdurmanın artık imkansız 
olabileceği üst limit olarak belirlenmişti. Ancak bilim 
insanları, küresel ortalama sıcaklıklarda sadece 
2°C’lik bir artışla bile şu anda dünyada bildiğimiz 
çoğu ekosistemin yok olacağını veya çok ciddi olarak 
değişeceğini kabul ediyor.

BM’in desteklediği Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli’ne (IPCC), 1,5°C’nin ötesinde bir küresel sıcaklık 
artışını engellemenin mümkün olup olmadığını 
araştırma görevi verildi. 

Bu uluslararası bilim insanları takımının hazırladığı ve 
hükümetlerimizin de altına imzalarını attığı bir rapor; 
küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5°C ile sınırlamanın, 2°C 
eşiğini geçmekten çok daha iyi olduğunu doğruluyor. 
Ama bu hedefe erişilmesi için salımların daha ciddi bir 
oranda azaltılması ve %100 yenilenebilir enerjiyi temel 
alan sistemlere çok daha hızlı geçilmesi gerekiyor. 
IPCC’ye göre 1,5°C sınırının altında kalabilmek 
için izlenecek yolda 2030 yılına kadar salımların 
yarıya indirilmesi; 2020 yılına kadar güneş, rüzgar 
ve hidrolik enerji kaynaklarının %60 oranında 
artırılması; ve 2050’ye kadar toplam enerjinin %49-67 
arasında bir kısmının güneş, rüzgar ve hidrolik enerji 
kaynaklarından elde edilir hâle gelmesi gerekiyor.

Başka bir ifadeyle, 1,5°C’lik hedef hâlâ erişilebilir 
durumda; ama bunun için fırsat penceresi hızla 
daralıyor ve gereken dönüşümün gerçekleştirilmesi 

YÖNETICI ÖZETI

https://edition.cnn.com/2018/07/30/us/carr-fire-california/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/30/us/carr-fire-california/index.html
https://edition.cnn.com/2018/07/10/asia/japan-floods-intl/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/great-barrier-reef-dying-coral-bleaching-global-warming-australia-climate-change-a7761351.html
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/great-barrier-reef-dying-coral-bleaching-global-warming-australia-climate-change-a7761351.html
https://www.independent.co.uk/environment/sea-ice-global-new-low-arctic-antarctic-melting-a8215706.html
https://www.independent.co.uk/environment/sea-ice-global-new-low-arctic-antarctic-melting-a8215706.html
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/11/critical-gulf-stream-current-weakest-for-1600-years-research-finds
http://theconversation.com/why-is-climate-changes-2-degrees-celsius-of-warming-limit-so-important-82058
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab827
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için, dünya çapında kararlı ve hızlı adımlar atılması 
gerekecek. 

Ne yazık ki, bu durumun gerektirdiği türden bir yanıtı 
verme yolundan çok uzaktayız. 

Paris İklim Anlaşması, ulusal hükümetlerin, Ulusal 
Olarak Belirlenmiş Katkılar (NDC’ler) sunmasını 
esas alıyor. NDC’ler temelde, hükümetlerin, iklim 
değişikliğiyle nasıl başa çıkacaklarına dair gönüllü 
olarak hazırladıkları planlar. Ancak mevcut NDC’lerin 
tümü bir araya getirildiğinde, sanayi öncesi seviyelere 
göre 3,5°C daha sıcak bir dünyayayla karşı karşıya 
kalıyoruz. Bu küresel sıcaklık artışı, bizleri felaket 
ölçeğindeki, kontrol edilemeyen iklim değişikliği 
senaryosunun tam ortasına atıyor. 

En büyük salım gerçekleştirenlerden bazıları zaten 
oldukça yetersiz taahhütlerde bulunmuşlardı; bu 
arada bu taahhütlerden de vazgeçeceklerini işaret 
ettiler. Başkan Trump’ın, ABD’nin Paris Anlaşması’ndan 
çekileceğine dair açıklaması, iklim alanında ağır 
hareket ettiği bilinen Avustralya gibi bazı ülkelerin 
takip etmeye hazır olduğu olumsuz bir örnek 
oluşturdu. Bu adımın nedeni güya iklim değişikliğine 
karşı alınacak önlemlerin ekonomiye zarar vereceği 
iddiası olsa da, gerçekte doğru olan bunun tam aksi.

 Obama döneminde Beyaz Saray’ın yayınladığı bir 
rapora göre, 4°C’lik bir sıcaklık artışı durumunda 
küresel ekonomi her yıl küresel GSYH’nın %3,1’ini 
kaybedecek. Diğer taraftan, 1,5°C hedefine erişilmesi 
durumunda, 2°C ile kıyaslandığında hasarlar açısından 
dünya yaklaşık 30 trilyon dolar tasarruf edebilir; bu da 
karbon salımlarını azaltmanın maliyetinden çok daha 
az. Pratikte, 1,5°C’lik hedefin gerçekleştirilmesi, 2100 
yılına kadar bizi %3 daha zenginleştirecek.  

2°C’lik hedefi güvence altına almak için sadece on-
yirmi yılımız kaldı; küresel sıcaklıklarda 1,5°C’lik bir 
artışın altında kalmada makul bir şansımız olabilmesi 
için ise sadece birkaç yılımız kaldı. Başka bir ifadeyle, 
kaybedecek zaman yok. 

1,5°C’lik hedefe erişilmesi, dünya çapında daha önce 

benzeri görülmemiş çapta bir çaba gösterilmesini 
gerektirecek. 

Gereken dönüşümler o derece kapsamlı, büyük ve acil 
ki sadece piyasa koşullarına göre gerçekleşmelerinin 
beklenmesi imkansız.  

Son yıllarda belirgin bir eğilim ortaya çıkmaya başladı: 
Fosil yakıt yatırımları azalıyor, yenilenebilir enerji 
üretimi ile bu alandaki istihdam ciddi ölçüde artıyor. 
Yine de, bu eğilim devam etse bile, ısınmanın 1,5°C’nin 
altında kalması için ihtiyaç duyduğumuz hızlı ve adil 
geçişi güvence altına alamayacak. 

Bunun için hükümetin her seviyesinde politikaların 
değişmesi gerekiyor; finans kurumlarının enerji 
projelerini değerlendirme süreçlerine bilimsel delilleri 
katmaları gerekiyor; fosil yakıt çıkarmanın çok hızla 
durdurulması ve yeni fosil yakıt projelerinin asla 
yaşama geçmemesi gerekiyor; nasıl çalıştığımızdan, 
nasıl beslendiğimize ve nasıl hareket ettiğimize kadar 
yaşam tarzlarımızın değişmesi gerekiyor. 

Carbon Brief’e göre 1,5°C artışın altında kalabilmek 

1,5°C’lik hedefe 
erişilmesi, 

dünya çapında 
daha önce 

benzeri 
görülmemiş 

çapta bir çaba 
gösterilmesini 
gerektirecek. 

YÖNETICI ÖZETI

https://scholar.harvard.edu/files/stock/files/cost_of_delaying_action.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/stock/files/cost_of_delaying_action.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9.epdf?referrer_access_token=b6jy0u7-E6b1YWk9cfrXa9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OskypFEzLGji1pAcPpJpRUDDQraVc1GUbSttWiyoT8BlH78tdCnVKcI89Z-bUCZ1n1okKpP-mV8e5cmXpmcDXIg3SqExQPxUr-ky3p3KFLusYUUPH-qTN_AQSuoWvdDwzyeoSaCChgdwuo56zqBL4DNMcSD5nBUKWhGIL6adT8OA7U4MrfxqlzW2OcOI1seKfJPn1S9BUDN-OnpFRniXaxZYrJtDAY82NJWe4x3Zne6L0pafP3x80rdSwjhd7ixQwg3WRmK0rPYQp4EqM69tdPWoGYiKPY-s90L1DCtKg8fg%3D%3D&tracking_referrer=www.theguardian.com
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0071-9.epdf?referrer_access_token=b6jy0u7-E6b1YWk9cfrXa9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OskypFEzLGji1pAcPpJpRUDDQraVc1GUbSttWiyoT8BlH78tdCnVKcI89Z-bUCZ1n1okKpP-mV8e5cmXpmcDXIg3SqExQPxUr-ky3p3KFLusYUUPH-qTN_AQSuoWvdDwzyeoSaCChgdwuo56zqBL4DNMcSD5nBUKWhGIL6adT8OA7U4MrfxqlzW2OcOI1seKfJPn1S9BUDN-OnpFRniXaxZYrJtDAY82NJWe4x3Zne6L0pafP3x80rdSwjhd7ixQwg3WRmK0rPYQp4EqM69tdPWoGYiKPY-s90L1DCtKg8fg%3D%3D&tracking_referrer=www.theguardian.com
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için makul bir şansımız olabilmesi için, bundan sonraki 
toplam emisyonlarımızı bugünden 2100’e kadar 
120 GtCO2 eşdeğeri ile sınırlamamız gerekiyor. Bu 
veriyi bütün içerisinde ele almak gerekirse; dünyada 
her sene ortalama 40 GtCO2 eşdeğeri emisyon 
gerçekleşiyor. Bilinen fosil yakıt rezervleri, 2.734 ile 
5.385 GtCO2 arasında. Bu da tüketme lüksümüz olan 
karbonun 23 ila 45 misli fazlası. 

Bunun anlamı ise, 1,5°C için bütçemizi bitirmeden 
önce her zamanki tempomuzda emisyon üretmek için 
üç yıldan az zamanımız kaldığıdır. Eğer emisyonları 
şu anda çok ciddi bir şekilde azaltmaya başlarsak, 
kontrollü bir şekilde aşamalı azaltımla birkaç yıl daha 
kazanabiliriz. Ama bu da, hiçbir yerde, bir daha asla 
yeni fosil yakıt çıkarma projesi gerçekleştirilmemesi 
demek. 

Durum bu şekilde ifade edildiğinde, fazlasıyla hızlı bir 
şekilde, çok fazla sayıda değişim gerektiği gözüküyor. 
Ama yine de bu değişimlerin gerçekleşmesi 
gerekecek. Harekete geçme ile harekete geçmeme 
arasında bir seçim şansımız yok. Elimizdeki tek tercih, 
hâlâ bir fark yaratabilecekken harekete geçmek ile, 
gezegeni az çok şu bildiğimiz hâliyle korumak için artık 
çok geç kalmış bir şekilde harekete geçmeye mecbur 
kalmak arasında. 

Neyse ki çözümler elimizin altında. 

Geçen yıl, araştırmacılardan oluşan bir takım, 139 ülke 
için %100 yenilenebilir enerji yol haritaları geliştirdi ve 
mevcut teknolojilerle bile, ekonomilerimizi tamamen 
yenilenebilir enerjilerle döndürmenin mümkün 
olabileceğini açıkça gösterdi. 

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına 
geçilmesi, dünya çapında 24 milyon ilave istihdam 
sağlayabilir ve yılda 4,6 milyon erken ölümü 
önleyebilir. Bu geçiş, 2050 yılına kadar, hava kirliliği 
temelinde 20 trilyon doları aşkın maliyeti ve iklim 
değişikliği temelinde 30 trilyon doları aşkın maliyeti 
ortadan kaldıracak. Adil bir geçiş, enerji fiyatlarını 
istikrarlı ve enerjiyi merkezi olmayan bir hâle getirerek, 
enerjiye erişimi artıracak.

Ama ne zaman?

IPCC’ye göre, yenilenebilir enerji, 40 yıl içerisinde, 
dünyanın enerji arzının neredeyse %80’ini 
oluşturabilecek durumda. Ama bunun için, 
hükümetlerin, yeşil enerjiyi desteklemek için gerekli 
politikaları benimsemesi lazım. 

YÖNETICI ÖZETI

https://gofossilfree.org/keep-it-in-the-ground-just-how-much-exactly/
https://gofossilfree.org/keep-it-in-the-ground-just-how-much-exactly/
https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
http://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30012-0
http://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30012-0
http://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30012-0
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Çok daha kısa vadede, 2020 yılına geldiğimizde, 
yenilenebilir enerji hem üretici hem de tüketici 
açısından, fosil yakıtlara göre istikrarlı bir şekilde 
daha ucuz olacak. Ve burada sadece büyük güneş 
paneli sahalarından veya rüzgar çiftliklerinden söz 
etmiyoruz. Son yıllarda, şebekeden bağımsız güneş 
enerjisi, en hızlı büyüyen endüstrilerden biri oldu. 
Şebekeden bağımsız yenilebilir enerji ayrıca, enerji 
yoksulluğu ile mücadele edilmesine yardımcı oluyor, 
hâlâ elektriksiz olan bir milyar insana elektriğe erişim 
imkanı sağlıyor; bunu başarırken hantal altyapılar 
inşa etmenin maliyetlerini ortadan kaldırıyor ve 
toplulukları, enerji üretimi amacıyla fosil yakıtların 
çıkarılması ve kullanılmasının olumsuz doğrudan 
etkilerinden koruyor. 

Özetlemek gerekirse: 1,5°C’lik ısınmanın altında 
kalmamız için bize iyi bir şans verecek zaman 
çerçevesi içerisinde emisyonlarımızı çok ciddi olarak 
azaltabilecek imkanlarımız var. CO2 salımlarımızda 
bir an evvel zirveye ulaşıp hızlıca düşüşe geçmemiz 
için gereken desteği, karbon dioksiti doğal bir 
şekilde gideren yollarla da (örneğin ağaçlandırma ve 
yeniden ağaçlandırma) sağlayabiliriz. Çoğu henüz 
kanıtlanmamış, büyük ölçekte asla kullanılmamış olan 
ve kullanımlarında çok ciddi potansiyel sorunlara gebe 

karbon yakalama ve iklim mühendisliği teknolojilerinin 
muazzam ölçekte uygulanmasına mecbur değiliz (ki 
örneğin, bunlar arasından, güneş ışınımı yönetimi 
yönteminin sadece bazı yerlerde uygulanması veya 
birden bire durdurulması her şeyi daha da kötüye 
itebilir).

Şu gerçek çok açık: Bu iklim değişikliği belasından 
çıkmayı mühendislik çözümleriyle becermemiz 
mümkün değil. 

Bunun yerine gerçek değişimler yaratmaya 
başlamamız gerekiyor. 

İklim alanında gerçek eylem şu demektir:

• Merkezi olmayan ve yenilenebilir bir enerji 
altyapısı kurulması. Bu, herkesin ihtiyacını 
karşılar; işçileri, yurttaşları, çiftçileri ve yaban 
hayatını dışlayarak, bir büyük enerji tesisinin 
yerine bir başka büyük enerji tesisi koymaz.

• Yenilenebilir ve temiz enerjiyi küresel 
Güneydeki bir çok insan için erişilebilir kılarak, 
enerji yoksulluğu probleminin giderilmesi 
konusunda adım atılması. Örneğin küresel 
Güneyin dört bir yanındaki milyonlarca eve güç 
sağlayabilecek, şebekeden bağımsız, küçük 
ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları üzerinden 
bu gerçekleştirilebilir.

• Fosil yakıt endüstrisinde çalışan işçilere, enerji 
devriminin bir parçası olma şansı verilmesi. 
Küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinde 
altyapının inşa edilmesi, kurulması ve bakımının 
yapılması için, fosil yakıt endüstrisinin ihtiyaç 
duyup duyabileceğinden çok daha fazla 
eğitilmiş işçiye ihtiyaç var.

• Bir fosil yakıtın yerine bir başkasının 
konulmaması. Bunun anlamı, hiçbir şekilde 
hiçbir fosil yakıtın kullanılmaması. Nokta.

• Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte 
istihdam, yenilikçilik ve fırsatlar mevcuttur. 
Ölü bir gezegende ise istihdam olamaz; fosil 

Fosil yakıt 
endüstrisinin, işleri 
yürütme şekillerini 
değiştirmeye mecbur 
kalacakları gün gelip 
çatmadan, mevcut iş 
modellerinden biraz 
daha fayda sağlamaya 
çalıştığı ortada. 

YÖNETICI ÖZETI

http://www.ren21.net/gsr-2017/chapters/chapter_03/chapter_03/
https://www.carbontracker.org/reports/energyaccess/
https://www.carbontracker.org/reports/energyaccess/
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yakıt aldatmacasını ayakta tutmaya çalışmanın 
yenilikçi bir tarafı yoktur; her bir kasırganın 
veya kuraklığın vurmasıyla insanların evlerini ve 
yaşamlarını terk etmesi gerekiyorsa, ortada bir 
fırsat da olamaz.

Küresel sıcaklıktaki artışın 1,5°C’nin altında kalmasını 
sağlamak için bir şansımızın olması, şu üç temel şeyin 
gerçekleştirilmesine bağlı: 

1 Tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmalıyız. 
Fosil yakıt endüstrisinin, işleri yürütme 
şekillerini değiştirmeye mecbur kalacakları 
gün gelip çatmadan, mevcut iş modellerinden 
biraz daha fayda sağlamaya çalıştığı ortada. 
Avustralya’daki Adani kömür madeninden, 
Kanada’daki TransMountain boru hattına kadar; 
ABD’deki Keystone XL petrol boru hattından 
Güney Avrupa’daki TAP doğalgaz boru hattına 
kadar; Brezilya hükümetinin şu anda ihalesini 
yapmakta olduğu tuz tabakası altındaki petrol 
yataklarından Güney Afrika, Kenya ve Asya 
kıtasının dört bir yanında planlanan kömür 
madenlerine kadar bu türden hiçbir projenin 
asla gerçekleşmemesi gerekiyor. 

2 Kirli enerji şirketlerine ve projeleri için bir 
kuruş daha yok. Parayı kontrol edenlerin (ki bu 
genellikle bizim paramızdır), fosil yakıtlardan 
yatırımlarını hemen ve muazzam ölçekte geri 
çekmeleri; bunun yerine yenilebilir enerjiye, 
enerji depolama teknolojisine ve ulaşım, inşaat 
ve tarım sektörlerinde düşük karbonlu projelere 
yatırım yapmaları gerekiyor.

3 Şebekeden bağımsız güneş ve rüzgar enerjisi 
ile topluluk tarafından gerçekleştirilen enerji 
üretimiyle; yerelde dağıtık, %100 yenilenebilir 
enerji sistemlerine geçişi çok ciddi bir şekilde 
hızlandırmalıyız. Bu sayede, atmosfere sera 
gazları salmaya son verirken, bir yandan da 
enerji devlerinin elindeki gücü alıp ait olduğu 
yere, halkın eline geri vereceğiz.

İklim krizinin yükü, bu krizi yaratmakta ve sürdürmede 
en az sorumluluğu olanların üzerinde. Bunların 
arasında yerli topluluklar, iklim değişikliği karşısında 
korunmasız olan ülkeler, farklı etnik kökenlere sahip 
düşük gelirli topluluklar ile fosil yakıt çıkarmanın 
bütün olumsuzluklarına ve ne güvenli ne de adil olan 
seviyelerde kirliliğe aşırı derecede maruz kalan en 
yoksul topluluklar da bulunuyor. 

İklim kriziyle başa çıkmak, herkese faydası olan, hiç 
kimseyi arkada bırakmayan yeni bir ekonomi kurmayı 
gerektiriyor. Fosil yakıtlar geride bırakıp yenilebilir 
enerjiye dayanan bir ekonomiye hızlı ve adil bir 
şekilde geçiş yapılırken, en korunmasız durumdaki bu 
toplulukların korunması gerekir. İşçilerin eğitilmesini, 
desteklenmesini ve gerekiyorsa onlara yeni beceriler 
kazandırılmasını içeren istihdam planları geliştirilmesi 
için; işçilerin sesinin şirketler ve hükümetler tarafından 
gerçekten işitilmesi gerekir.   

Eğer siyasetçiler ve hükümet yetkilileri kendi hâllerine 
bırakılırlarsa, eylemsizlikleri ve kampanyaları için 
fosil yakıt finansmanına bağımlılıkları yüzünden; fosil 
yakıtların baskınlığının ne kadar derine nüfuz etmiş ve 
zehirleyici olduğunu bir kez daha kanıtlayacaklardır.

İklim değişikliğine karşı harekete geçmeye yönelik 
küresel bir direniş başladı; tabandan örgütlenen bu 
hareketin öncülüğünü yerel topluluklar yapıyor. Bu 
hareketin amacı, dengeleri, kurmamız gereken fosilsiz 
dünyanın lehine değiştirmek. Dünyanın dört bir yanında 
insanlar şimdiden bu değişime öncülük ediyor,

İklim kriziyle başa 
çıkmak, herkese 
faydası olan, hiç 

kimseyi arkada 
bırakmayan yeni bir 

ekonomi kurmayı 
gerektiriyor.

YÖNETICI ÖZETI
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iklim değişikliğinden menfaati olanların karşısına 
çıkmak için harekete geçiyor; ve ihtiyac duyduğumuz, 
topluluk denetimindeki, adil enerji alternatiflerini 
destekleyerek, gücün halka geçmesi için adım 
atıyorlar. 

Halkın 1,5°C Dosyası’nda bu toplulukların hikayeleri yer 
alıyor. 

En son IPCC Değerlendirme Raporu’nu ve son 
zamanlarda elde edilen bilimsel verileri temel alan bu 
dosyada, iklim değişikliğinin şu anda bu toplulukları 
nasıl etkilediği ile 1,5°C, 2°C ve 3,5°C’lik sıcaklık 
artışlarında bu etkinin nasıl olacağı ana hatlarıyla 
gösteriliyor. Dünya çapında yurttaşların, aktivistlerin ve 
toplulukların neden ve nasıl fosil yakıt projelerine karşı 
mücadele ettiğini, fosil yakıt yatırımlarını geri çekmek 
için kurumlara baskı yaptığını ve %100 yenilenebilir 
enerjiye geçişi desteklemek için çalıştığını gösteriyor. 

Halkın 1,5°C Dosyası’nda, 1,5°C Üzerine IPCC Özel 
Raporu’nda yer alan bilgilerin ve verilerin insan yüzleri 
sunuluyor ve bu insanların seslerine yer veriliyor. 
Okuyucuya, bu varoluş mücadelesinin neden hepimizi 
daha fazla ilgilendirmesi gerektiği; her birimizin 
sadece kişisel tercihler yaparak değil, aynı zamanda 
başkalarıyla birlikte hareket ederek, en tabandan 
yukarıya hareketler inşa ederek bir fark yaratabileceği 
gösteriliyor.  

Kalıcı bir değişimi güvence altına almak ve 2020’ye 
kadar, daha eşit, fosilsiz bir dünyaya hızlı ve adil bir 
geçişten emin olacak ivmeyi oluşturmak için en iyi 
fırsatımızın bu olduğuna inanıyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz. 

YÖNETICI ÖZETI



NEDEN 1,5°C ALTINDA KALMAMIZ GEREK? 

Dünyadaki tüm sistemler 
için iklim değişikliğinin 
2°C’deki etkileri, 
1,5°C’deki etkilerine göre 
çok daha kötü olacak 

Bunun ne demek olduğuna dair daha 
ayrıntılı bilgiler şöyle
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Paris Anlaşması, imzacı 195 ülkeden, hep birlikte 
küresel sıcaklık artışını “2°C’nin olabildiğince altında” 
tutma konusunda taahhüt alıyor. 
 
Ada ülkeleri ile iklim değişikliğine karşı savunmasız 
ülkelerin koalisyonunun yoğun çabaları sayesinde, 
anlaşmanın son hâlinde ayrıca, ülkelerin, “iklim 
değişikliğinin risklerini ve etkilerini kayda değer 
ölçüde azaltacak olmasının bilincinde olarak; sanayi 
öncesi seviyelere göre sıcaklık artışını 1,5°C ile 
sınırlamaya çaba göstereceklerini” belirtiliyor.

Ne kadar ‘kayda değer ölçüde’? Oldukça. 

Son birkaç yılda, iklim bilimi camiası bu soruyu yoğun 
bir şekilde ele alıyor; ulaşılan deliller de kaygılanmak 
için ciddi nedenler olduğunu gösteriyor.
Öncelikle, ulusal hükümetler tarafından belirlenen 
mevcut planların uygulanması, bizi ancak 3,5°C daha 
sıcak bir gezegene ulaştırabilir. 
Ancak hükümetlerin planları 2°C’lik bir sıcaklık artışı 
ile uyumlu olsaydı bile (yani, teknik olarak 2°C altında 
kalmak için bize %66 şans verecek şekilde olsaydı), 
bu dahi tarifsiz kayıplar demek olacaktır; özellikle 
de iklim değişikliğinin en önce vuracağı savunmasız 
topluluklar için. Bu aynı zamanda ekosistemleri ağır bir 
şekilde etkileyecek; gezegenin büyük bölgelerini daha 
tehlikeli, daha yoksul ve yaşanması daha zor yerlere 
çevirecektir. 

Bu süreç zaten başladı. İnsan faaliyeti sebepli 
küresel ısınma şu anda sanayi öncesi seviyelerin 1°C 

üzerinde. Temmuz 2018’de Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Orta Asya’nın birçok yerindeda sıcaklıklar, 1951-1980 
arasındaki ortalamadan 2°C ila 4°C daha sıcaktı. 
Antarktika’nın bazı kısımlarında sıcaklık artışı 6°C’den 
fazlaydı. 
 
Sanayi öncesi sıcaklık ortalamasının 1°C üzerine 
daha tam varmamışken, sadece birkaç yıl önce 
öngörülenden daha fazla aşırı hava durumu olayı 
ve başka iklim değişikliği etkisi görüyoruz. Nature 
Climate Change (Nature: İklim Değişikliği) dergisinde 
geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede 
“birçok sistemde etkilerin zaman gecikmeli olması 
nedeniyle, günümüzdeki ısınmanın tüm sonuçlarını 
henüz hissetmiş değiliz” deniliyor. Bu muhtemelen 
pek de şaşırtıcı bir durum değil, zira bilim insanları bu 
konularda tedbiri elden bırakmamaya eğilimlidir ve bu 
öngörüleri yapmak için kullandıkları modeller zamanla 
daha da karmaşık hâle gelir. Bu önemli bir nokta, zira 
mevcut bilim bize, her on yılda dünyayı 0,2°C ısıtmakta 
olduğumuzu ve belki daha erken ama en geç 2040 
yılında 1,5°C eşiğine varma yolunda olduğumuzu 
söylüyor. 
 
Peki, niçin ısınmayı 1,5°C çıtasına yakın tutmaya 
çalışmamız gerekli? Bu bölümde, gezegenin kilit 
doğal sistemleri üzerinde 1,5°C ve 2°C’lik ısınmanın 
ne gibi etkileri olacağına dair öngörülerin listesini 
yaptık. Burada derlenen bilimsel deliller, dünyadaki 
yayınlanmış ve akademik hakemli tüm araştırmaların 
sadece çok küçük bir kesiti; yine de karşımıza oldukça 
net bir tablo çıkartıyor.

NEDEN 1,5°C ALTINDA KALMAMIZ GEREK?

Temmuz 2018 sıcaklık 
anomalisi, 1951 - 1980 
ortalamasına kıyasla.

Kaynak: NASA’ya bağlı 
Goddard Uzay Araştırmaları 
Enstitüsü (GISS), Eylül 2016.

https://www.nature.com/articles/nclimate3320
https://www.nature.com/articles/nclimate3320
https://www.nature.com/articles/nclimate3320
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Sıcaklık
Bilim insanları ve gazeteciler sıcaklık değişimlerinden 
söz ettikleri zaman, genellikle karalar üzerindeki 
küresel ortalama sıcaklık değişimlerinden 
bahsederler. 

Bunun anlamı, 0,5°C’lik bir küresel ortalama sıcaklık 
artışının (örneğin 1,5°C’den 2°C’ye bir artışın) 
gezegenin her yerine eşit olarak dağılmadığıdır. 
Okyanuslara göre karalardaki ısınma daha baskındır. 
Daha da endişe verici olan bir durum ise 0,5°C’lik 
bir ısınmanın uç sıcaklık değerlerine yapabileceği 
etkilerin, küresel ortalamanın dört ila beş katı kadar 
fazla olabileceğidir. Eğer 1,5°C’lik ısınma eşiğini geçip 
2°C’ye doğru ilerlersek, bir çok yer ilave 0,5°C’den çok 
daha fazla ısınacak, hatta bazı bölgelerde 2–2,5°C’ye 
kadar daha fazla ısınma gerçekleşecek.
 
Pratikte bunun anlamı şudur:

• Araştırmalara göre 1,5°C’lik ısınma durumunda, 
Kalküta, 2015’teki ölümcül sıcak hava dalgasına 
benzer bir sıcak hava dalgasını her sene 
yaşayacak. 2°C’lik ısınmada Karaçi’de de her 
sene buna kıyaslanabilir sıcak hava dalgaları 
olacak.

• Aynı çalışma, 1,5°C’lik ısınma senaryosunda 
bile, dünya çapında iki misli mega-şehrin buna 
benzer etkilere maruz kalabileceğini gösteriyor. 
Toplam sonuç ise, 2050 yılına kadar benzer 
sıcak hava dalgalarından etkilenen insan 
sayısının 350 milyon artması oluyor. 

• Başka bir çalışmaya göre, sıcaklık artışının 
1,5°C ile sınırlı tutulması, 2°C’lik sıcaklık artışı 
senaryosuna kıyasla, her yaz büyük Avrupa 
şehirlerinde sıcaklık nedeniyle gerçekleşen 
ölümlerin %15 ila %22 azalması anlamına 
gelecek.

• Suya erişebilirlik açısından  zaten kurumakta 

olan Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu; 
Afrika’nın güney kısmı; Brezilya’nın 
kuzeydoğusu çok ciddi olarak etkilenecek. 
Örneğin Akdeniz’de, 1,5°C’lik ısınma durumunda 
tatlı su kaynaklarının %9 azalması öngörülürken, 
2°C’lik ısınma için bu azalmanın %17 olması 
bekleniyor.

 
Yangınlar
Orman yangınlarının hem sıklıklarının hem de 
şiddetinin artmakta olduğu çok net belgelenmiş bir 
durum. Hatta  2012 yılında yayınlanmış bir araştırmada, 
atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu azaltmak için 
çok hızlı ve çok kapsamlı önlemler alınmazsa, dünya 
çapında yangın olasılığının 2010-2039 arasında 
(<1,5°C) %37,8 artacağı, 2070-2099 arasında (>3,5°C) 
ise %61,9 artacağı öngörülmüştü.
 
Fırtınalar
İklim değişikliğinin tropik tayfun ve kasırgaların 
şiddetini artırmaya yönelik etkisi yıllardır iyi biliniyor. 
Son zamanlarda, Harvey Kasırgası ile ilişkili olarak, 
yağış üzerinde ısınmanın etkilerini inceleyen 
birkaç araştırma, yakın zamanda yaşanan Florence 
Kasırgası’nda şahit olduğumuz yavaş hareket 
eden aktif cepheyi tahmin etmişti. 1,5°C veya 2°C 
seviyesinde ilave ısınma durumlarında nem daha da 
artacaktır; ortalamanın üzerinde her 1°C için yaklaşık 

Daha da endişe verici 
olan bir durum ise 

0,5°C’lik bir ısınmanın 
uç sıcaklık değerlerine 
yapabileceği etkilerin, 

küresel ortalamanın dört 
ila beş katı kadar fazla 

olabileceğidir. 

NEDEN 1,5°C ALTINDA KALMAMIZ GEREK?

http://www.pnas.org/content/pnas/early/2017/03/21/1617526114.full.pdf
file:///Users/deboragastal/Documents/Translations%20Team/350.org/Traduc%cc%a7o%cc%83es/IPCC%201.5/TURKISH/ 
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0210-1/
file:///Users/deboragastal/Documents/Translations%20Team/350.org/Traduc%cc%a7o%cc%83es/IPCC%201.5/TURKISH/ 
https://www.nature.com/articles/nclimate3416?WT.feed_name=subjects_climate-sciences&foxtrotcallback=true
https://www.nature.com/articles/nclimate3416?WT.feed_name=subjects_climate-sciences&foxtrotcallback=true
https://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016.pdf
file:///Users/deboragastal/Documents/Translations%20Team/350.org/Traduc%cc%a7o%cc%83es/IPCC%201.5/TURKISH/ 
https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/impacts/infographic-wildfires-climate-change.html#.V6xYPOuLS71
https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/impacts/infographic-wildfires-climate-change.html#.V6xYPOuLS71
file:///Users/deboragastal/Documents/Translations%20Team/350.org/Traduc%cc%a7o%cc%83es/IPCC%201.5/TURKISH/ 
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/ES11-00345.1
file:///Users/deboragastal/Documents/Translations%20Team/350.org/Traduc%cc%a7o%cc%83es/IPCC%201.5/TURKISH/ 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2017GL075888
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa9ef2/pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/you.stonybrook.edu/dist/4/945/files/2018/09/climate_change_Florence_0911201800Z_final-262u19i.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/you.stonybrook.edu/dist/4/945/files/2018/09/climate_change_Florence_0911201800Z_final-262u19i.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/14/florence-climate-change-triple-threat
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%7 kadar artacağı öngörülüyor. Bazen yerel ısınma 
küresel ortalamayı fazlasıyla aşabileceğinden, bu 
durum, sahil bölgelerindeki sellerin katlanarak 
artacağı anlamına gelebilir. Uzmanlar daha şimdiden, 
kasırga rüzgarlarının şiddetini ölçmek için kullanılan 
beş kategorili ölçeğe altıncı bir kategori eklenmesinin 
gerekip gerekmeyeceğini düşünüyor.
 
Deniz buzu ve deniz 
seviyesi artışı
Sahil bölgeleri, deniz seviyesi artışı karşısında da 
tehlikede. Kuzey Kutup bölgesinde, yazları mevcut 

olan deniz buzu hızla azalıyor. Kuzey Kutbu’nun 
yaz aylarında tamamen buzdan arınmasının ne 
zaman gerçekleşeceği tam kesin olmasa da; çoğu 
model, bunun 1,5°C ila 2°C arasında bir noktada 
yaşanacağında hemfikir. Bazı modeller ise, 1,5°C’de 
bile Arktik bölgesinin yaz aylarında tamamen 
buzdan arınmış olmasının küçük de olsa bir olasılığı 
olduğuna işaret ediyor. Yakın zamanlarda yapılan 
bir araştırmada, “2300 yılına kadar 1,5°C ve 2°C’de 
stabilizasyon için, dünya çapında medyan deniz 
seviyesi artışlarının sırasıyla 0,9 m ve 1,2 metre” 
olacağı öngörülüyor. 

“1986 ila 2005’e kıyasla, (A 
ve B) 2°C’lik ısınma (RCP8.5 
rotası altında), (C ve D) 4°C’lik 
ısınma (RCP8.5 altında), ve (E 
ve F) 5°C’lik ısınma (RCP8.5 
altında) için bölgesel deniz 
seviyesi projeksiyonları. A, C 
ve E medyan projeksiyonlarını 
gösterir; B, D ve F ise üst 
limitleri gösterir (%95). Siyah 
konturlar, küresel deniz 
seviyesi değerini işaretliyor, 
beyaz konturlar ise sıfır deniz 
seviyesi yükselmesine karşılık 
geliyor.”  

Kaynak: “Coastal sea level 
rise with warming above 
2°C” (2°C üzerinde ısınma 
durumunda sahil bölgelerinde 
deniz seviyesi artışı), Svetlana 
Jevrejeva, Luke P. Jackson, 
Riccardo E. M. Riva, Aslak 
Grinsted, John C. Moore, 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences, Kasım 
2016, 113 (47) 13342-13347; DOI: 
10.1073/pnas.1605312113
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İyi haber, iklimin makul bir seviyede (1,5°C veya 
altında) stabilize olması şartıyla, yılın her mevsimi 
Arktik bölgede buz olması durumuna geri 
dönülebileceği.

Kötü haber ise ısınmadan etkilenen tek şeyin deniz 
buzu olmaması. Bilim insanlarına göre, buzullardaki 
mevcut hacmin % 28 ila % 44’ü sürdürülemez 
durumda; mevcut iklimde (sanayi öncesi seviyelere 
göre 1°C daha sıcak) bu hacim er veya geç eriyecek. 
1,5°C ve 2,0°C’ye kadar ısınma durumunda, buzulların 
erimesi sonucunda “159 (115–179) ve 191 (139–205) 
mm’lik” deniz seviyesi artışı gerçekleşecek.

 Bunun sonucunda, özellikle sahil bölgelerinde 
yaşayanlar başta olmak üzere, yüz milyonlarca insan, 
deniz seviyesindeki artıştan dolayı risk altında olacak. 
2030 yılında toplam 400 milyon kişi sahilde yer alan 
23 mega şehirde yaşıyor olacak. Bunların 370 milyonu 
Asya, Afrika ve Güney Amerika sahillerinde yaşıyor 
olacak.
  
2°C’lik ısınma durumunda bile, kıyı çizgilerinin 
%70’inden fazlasında 0,2 metreyi aşkın bir yükselme 
gerçekleşecek. 4°C’lik ısınma durumundaysa, 
kıyı çizgilerinin %80’inden fazlasında 0,6 metrelik 
bir yükselme gerçekleşebilir. Erozyon, seller ve 

Sanayi öncesi seviyelere göre 1,5°C 
ile 2°C ısınma arasındaki ana farkların 
özeti, 21. yüzyıl seyrince stilize edilmiş 
1,5°C ve 2°C ısınma senaryoları. Köşeli 
parantezler arası olası (%66) aralığı 
verir.

Earth Syst.’e düzeltmeler cetveli 
Dynam., 7, 327–351, 2016  www.earth-
syst-dynam.net/7/327/2016/
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diğer ilişkili etmenler de, sahil bölgelerini deniz 
seviyesindeki artışa karşı daha savunmasız hâle 
getirecek. Hatta iklim değişikliğinin azaltımına 
yönelik en güçlü argümanlardan biri,  deniz seviyesi 
yükselmesi karşısında sahil bölgelerinin uyumunun 
sağlanmasının maliyetidir.

 Ayrıca, mercan resifleri hızla yok olurken, deniz 
yaşamının çökmesi nedeniyle sahil bölgeleri başka 
risklerle de karşı karşıya. Ne yazık ki, 1,5°C’lik ısınma 
durumunda bile  dünya çapında mercan resiflerinin 
%70’inden fazlası ağarma yüzünden ölebilir. 2°C’lik 
ısınma durumundaysa risk altında olacağı öngörülen 
mercan resifleri %99’a yükseliyor. Mercan resiflerinin 
ve bunlarla ilişkili deniz yaşamının yok olması, geçimini 
bu kaynaklardan sağlayan toplulukların karşılaştığı 
zorlukları ciddi seviyede artıracaktır.
 
Gıda ve sağlık
Hem  gıdaya erişebilirlik hem de  gıdanın kalitesi, 
atmosferdeki karbon konsantrasyonundan olumsuz 
etkileniyor; bu konsantrasyonun artması durumunda 
da sonuç ciddi şekilde değişiyor. 1,5°C’lik ısınmanın 
olduğu bir dünyada ürün mahsülü daha fazla ve 
gıdalar daha besleyici.  Balıkçılıkta da benzer bir 
durum sözkonusu. 1,5°C’lik ısınmaya karşılık gelen 
bir düşük seviyeli ısınma senaryosunda balık stokları 
ve büyüklükleri ‘bir ölçüde etkileniyor’; ama daha 
yüksek seviyeli ısınma senaryolarında ‘ciddi olarak 
etkileniyor’lar.
 
Ekonomi
2016 yılında Nature’de yayınlanan bir  araştırmaya  
göre, iklim eşik noktalarına varıldıkça, karbonun 
toplumsal maliyeti sekiz misli artarak, tCO2 başına 15 
ABD dolarından, tCO2 başına 116 ABD dolarına çıkabilir. 
Yazarlara göre izlenecek en uygun politika, “CO2 
salımlarını yüzyıl ortasına kadar durdurmak için 
hemen ve muazzam bir çaba sarfetmek; bu sayede 
sanayi öncesi seviyelere göre <1,5°C’lik ısınmada iklim 
stabilizasyonu sağlamak”. Yakın zamanlarda yapılan 
başka bir araştırmaya göre de, 2°C’lik ısınma “çok 
sayıda ülke için öngörülen ekonomik büyümenin ciddi 

ölçüde azalması demek”; hatta bu çalışmanın tespiti, 
kişi başına ortalama GSYH’nin, 2100 yılına kadar %13 
azalacağı. Buna kıyasla, 1,5°C’lik ısınmanın GSYH 
büyümesi üzerindeki etkisi mevcut durumdan (1°C’lik 
ısınma) neredeyse farksız olacak. 

Yakın zamanlarda Stanford’da yapılan bir araştırmaya 
göre, 2°C’lik ısınma ile kıyaslandığında, küresel 
ısınmayı 1,5°C altında tutmanın ekonomik kayıpları 
ciddi ölçüde azaltma olasılığı %75. Yüzyılın sonuna 
kadar kümülatif faydanın 20 trilyon ABD dolarına 
ulaşmasının %60 olasılığa sahip olduğu tahmin 
ediliyor. Buna karşın, 2°C veya ötesinde bir ısınma 
durumunda, küresel ekonomik çıktılar açısından 
kayıplar ciddi seviyede daha fazla olacak. 2,5 ila 
3°C daha sıcak bir dünyada kişi başına ekonomik 
çıktı %15 ila %20 daha az olacak; 4°C’lik bir ısınma 
senaryosunda ise küresel ekonomik çıktı %30’a kadar 
azalabilecek.
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Fosil yakıt bağımlılığımız 
gezegeni yakıyor, 
boğuyor ve aç bırakıyor.

Bu bölümde, bunu durdurmak 
ve yerine iyi bir şey koymak için 
mücadele eden bazı insanların 
hikayelerini bulacaksınız.

FOSILSIZ BIR DÜNYA İÇIN MÜCADELE EDEN 
İNSANLARIN HIKAYELERI
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 OKYANUSYA

Pasifik Adaları sakinleri, gezegenin en savunmasız 
bölgelerinden birinde, megaproje bir kömür madenini 

durdurmak için Avustralyalı aktivistlerle işbirliği 
yapıyor  /   P. 20

 JAPONYA

Deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi 
altındaki tarihi bir Japon şehrinde, iki 

büyük ölçekli kömürlü termik santrale karşı 
mücadele sürüyor.   /   P. 22

İTALYA
Güney İtalya’daki topluluklar 

korkutucu doğal gaz boru hattına 
karşı mücadele ediyor   /   P. 32

SENEGAL
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deniz seviyeleri ve yeni bir kömürlü termik 
santral ile aynı anda mücadele ediyor   /   P. 34

KENYA

Kenya UNESCO Miras Alanındaki 
balıkçı topluluğu, devasa kömürlü 

termik santrale karşı çıkıyor, 
liderlerini yeni sömürgecilikle 

suçluyor   /   P. 28

TAYLAND
Kitlesel yerinden edilmeyle karşı karşıya balıkçı 

yerleşiminde kadınlar, kömürlü termik santral 
inşasına karşı topluluk tepkisinde lider   /   P. 26

FILIPINLER
Filipinlerdeki kırılgan bir kıyı topluluğu, 
yerel kilise öncülüğünde devasa kömürlü 
termik santrale karşı çıkıyor   /   P. 24

 KUZEY KUTBU
İklim değişikliğinin ön saflarındaki Saami halkı, 
Kuzey Kutbunun erimesine, bunun geleneksel 
yaşam tarzlarını yok etmesine tanıklık ediyor   /   P. 30

BREZILYA

Brezilya’nın ciddi kuraklık içindeki Ceará 
bölgesinde kırılgan topluluklar, suyu 

yakıt üretiminde kullanılmaktan koruma 
mücadelesi veriyor   /   P. 36

ABD - LOUISIANA
Bayou Köprü Hattı: 
Sahadaki Mücadele   /   P. 38

ABD - MONTANA VE DAKOTALAR
Solar XL - fosil yakıt çıkarılmasına 
karşı güneş enerjisinden güç alan 

direniş   /   P. 40

ABD - KALIFORNIYA
Kaliforniya’da İklim Etkileri 

Yoğunlaşıyor. Seçilmiş 
Yetkililer Fosil Yakıt 

Çıkarılmasına Karşı Seslerini 
Yükseltmeli   /   P. 42
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>1,5°C’de Okyanusya
1,5°C’lik ısınma, Pasifik’teki küçük adalar için zor olacak; bu zorluklar 
daha şimdiden başladı: Yağmur ve sıcaklık rejimlerindeki değişimler, aşırı 
iklim olaylarının artan sıklığı, daha şiddetli tropik tayfunlar ve yükselen 
deniz seviyeleri... Bunları hepsi; yaşamsal önemde ekosistemlerin, tatlı su 
kaynaklarının ve bunlara bağlı insan geçim kaynaklarının ortadan kalkmasına 
katkıda bulunacak.

Ancak, küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlanması, başka şeylerin yanı sıra, 2030 
yılına kadar, 2°C ısınma hâli için öngörülen tatlı su sıkıntısını da ciddi ölçüde 
azaltabilir. Bu sınırlamanın, >1,5°C senaryolarında beklenen maksimum av 
potansiyelindeki düşüşü azaltarak, balık av sahaları üzerinde de olumlu etkisi 
olabilir.     

Bilim insanlarına göre, 2°C’lik ısınmada, dünya çapında kıyı çizgilerinin 
%70’inden fazlasında deniz seviyesi artışı 0,2 metreden fazla olacak. Bunun 
doğuracağı tuzlanma, su baskınları, kalıcı olarak su altında kalma ve erozyon 
tehditleri ile karşı karşıya kalınacak.

Pasifik Adaları sakinleri, gezegenin 
en savunmasız bölgelerinden birinde, 
megaproje bir kömür madenini durdurmak 
için Avustralyalı aktivistlerle işbirliği 
yapıyor

Fosil yakıt devi Adani tarafından önerilen Carmichael madeni, Büyük Set Resifi 
üzerinden milyonlarca ton kömür taşıyarak deniz seviyelerini yükseltecek, 
Avustralya ve Pasifik Adaları’nın her tarafında sıcak hava dalgalarını daha sık ve 
daha şiddetli hâle getirecek.

 OKYANUSYA 

Pasifik’te deniz seviyeleri artarken, Avustralya’yı 
artık düzenli olarak devasa kuraklıklar ve orman 
yangınları kasıp kavururken, Avustralya’nın en büyük 
doğal değeri olan Büyük Set Resifi’nin hemen yanında 
devasa bir kömür madeni açılması öneriliyor. Pasifik 
iklim aktivistleri, “Boğulmuyoruz, mücadele ediyoruz” 
sloganı ile bu madeni durdurmakta kararlı.

Hint fosil yakıt devi Adani tarafından önerilen 
Carmichael madeni, gezegenin en büyük kömür 
madenlerinden biri olacak. 200 kilometrekarelik bir 
alanı kaplayacak maden, yılda 60 milyon ton kömür 

üretecek; bunun hepsi Büyük Set Resifi üzerinden 
taşınacak.

Bu kömür yatağı, dünyanın en büyük bakir kömür 
rezervlerinden biri olan Galilee havzasının parçası. 
Burada sekiz kömür madeni daha açılması öneriliyor. 
Eğer planlar gerçekleşirse, bu projelerden elde edilen 
kömür her yıl atmosfere 705 milyon ton karbon dioksit 
salacak. Bu, Avustralya’nın yıllık kömür üretimini 
iki mislinden fazla artıracak ve dünyanın karbon 
bütçesinin %5’ini tüketecek.

FOSILSIZ BIR DÜNYA İÇIN MÜCADELE EDEN İNSANLARIN HIKAYELERI
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Adani ayrıca, önerdiği Carmichael madenini açmak 
ve çalıştırmak için, kuraklığın vurduğu merkezî 
Queensland’da bir nehirden on yıllar boyunca her sene 
bir milyar litre su almak istiyor.

Avustralya bir “karbon bombası” ülkesi; dünyadaki en 
büyük kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı. 
En yakın komşularından çoğu, iklim değişikliğinin 
doğrudan tehdidi altındayken, Avustralya hükümeti 
fiilen kömür endüstrisinin güçlü bir savunucusu 
ve Pasifik’teki komşularının karşılaştığı yaşamsal 
tehditleri göz ardı ediyor.

Avustralya ve Pasifik Adaları, iklim değişikliğinin 
yok edici potansiyeline zaten tanık oldu. Avustralya 
şu anda rekor bir kuraklık yaşıyor; bu kış muazzam 
orman yangınları ülkenin doğu sahilinde bazı bölgeleri 
harap etti. Önümüzdeki yaz yıkıcı geçeceğe benziyor. 
Hatta bazı Pasifik Ada devletleri, fırtınaların aktif 
cephelerinin yol açtığı dalgalar ve deniz seviyesindeki 
yükselme yüzünden, birkaç on yıl içerisinde tüm 
nüfuslarını başka yere taşımayı planlamak zorunda 
kaldı.

Bilim insanlarının tahminlerine göre, sera gazı 
emisyonlarını hızla sıfıra indiremezsek ve gezegenin 
ısınmasının sanayi öncesi seviyelere göre 1,5ºC’yi 
aşmasını engelleyemezsek, dünya çapında mercan 
resiflerinin %99’u her sene resif ağarmasına maruz 
kalacak. Muazzam yeni kömür sahaları ve Adani’ninki 
gibi madenler açmak, iklim değişikliğinin olası en kötü 
etkilerine neden olmamızı garantiye alacak. 
 
Avustralya hükümetinin Adani’nin madenini kuvvetle 
destekleme konusundaki kararlılığına rağmen, 
Avustralya halkı, şimdiye kadar görülmüş en büyük 
topluluk hareketlerinden biri ile bu madene karşı 
savaşıyor. #StopAdani hareketi bu meseleyi 
gazetelerin ön sayfalarına taşıdı, bankalara baskı 
yaparak projeye verdikleri desteği geri çekmelerini 
sağladı ve iklim değişikliği alanında büyük, yeni bir 

topluluk ayaklanmasını ateşledi.

İklim değişikliğinin ön saflarında kampanyalar yürüten, 
genç Pasifik Adalılardan oluşan bir ağ olan Pasifik 
İklim Savaşçıları, son birkaç yıldır Avustralya’da 
yaşayan geniş Pasifik Adalılar topluluğu ile bağlarını 
güçlendiriyor. Yakın geçmişte, 12 Pasifik Adasından 
gelen Pasifik İklim Savaşçıları, geleneksel elle oyulmuş 
kanolarıyla Newcastle limanına ve kömür terminaline 
girerek, Avustralya hükümetini protesto etti. 

2018’de, Adani’nin madeninin Pasifik’teki yaşamlara, 
geçim kaynaklarına ve ekosistemlere yönelik 
oluşturduğu tehdide dair farkındalık yaratmak için 
Pasifik Adalılara ve diğer Avustralya yurttaşlarına 
erişmeyi planlıyorlar. 

Tokelau’dan gelen bir Pasifik İklim Savaşçısı, Mikaele 
Maiava, “kömürü ve gazı yerin dibinde bırakmanın 
yollarını bulmalıyız. Dünyanın dört bir yanında insanlar 
bunun farkına varıyor ve fosil yakıt endüstrisinin 
gücüne meydan okumak için harekete geçiyorlar. Biz 
Pasifik Adalılar için bundan daha acil veya elzem bir 
şey yok” diyor.

Muhafazakar Avustralya hükümeti her zamankinden 
daha fazla kömür lobisinin etkisi altındayken, ülkedeki 
muhalefet şimdiye kadar, federal hükümetin iklim 
değişikliğine karşı harekete geçmemesini ve Adani 
projesini kınamakta pek gönülsüz davrandı. Aktivistler, 
genel seçimler yaklaştıkça, iklim değişikliği meselesini 
ve buna karşı eyleme geçmenin aciliyetini, fosil yakıt 
endüstrisinin toplumda herhangi bir şekilde kabul 
edilmesini sağlayarak Avustralya’daki toplumsal 
tartışmanın merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

350.org Avustralya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Blair 
Palese, “Avustralya hükümetinin aldığı kararların, tüm 
Avustralyalıların ve komşularımızın geleceği üzerinde 
ciddi bir etkisi olacak. Bu kararların daha büyük bir 
tehdit oluşturmaktansa bizi korumak için alınmasını 
sağlamak bize düşüyor” diyor.
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>1,5°C’de Japonya 
Japonya’nın Merkezi Çevre Konseyi’ne göre, 1,5°C’lik 
ısınmada, sıcaklığı 30°C veya daha fazla olan günlerin sayısı 
yılda 12 ila 27 gün kadar artacak. Eğer iklim değişikliğine 
karşı hızla adımlar atılmazsa, 20. yüzyılın sonuna kıyasla 
yıllık ortalama sıcaklık 4°C’den fazla artabilir. Ülkede ayrıca 
sellerde artış, çoğu tarım ürününün ve biyo-çeşitliliğin 
olumsuz etkilenmesi, yükselen deniz seviyeleri ve yaşanacak 
daha güçlü tayfunlar yüzünden sahil şehirlerinin karşı 
karşıya kalacağı risklerde artış yaşanacak.

Deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi 
altındaki tarihi bir Japon şehrinde, iki 
büyük ölçekli kömürlü termik santrale karşı 
mücadele sürüyor

Japonya’da, Kobe şehrinde bir aktivist grup, tartışmalı bir şirketin kömürlü termik 
santraller inşa etme planına karşı çıkarak, bölgenin geleceğine dair ümitlerin 
artmasını sağlıyor.

 JAPONYA   

Pek çok kişi, Japonya’nın Hyogo ilindeki Rokko 
sıradağları ile deniz arasında yer alan Kobe şehrinin, 
Kansai bölgesindeki en güzel ve çekici şehirlerden 
biri olduğunu düşünüyor. Bu şehir aynı zamanda 1.400 
megawatlık bir kömürlü termik santrale de ev sahipliği 
yapıyor. Şimdi, buralı yurttaşlar, çevre örgütleri ve 
hukuk ile çevre politikaları uzmanlarından oluşmuş bir 
grup, iki yeni büyük ölçekli kömürlü termik santralin 
kurulmasını durdurmak için mücadele ediyor.

Grubun açıklamalarına göre, ilave kömürlü termik 
santraller Kobe’nin gökyüzünü sülfür oksit (SOx) ve 
azot oksit (NOx) emisyonları ile kirletecek. Kömür 
yakıldığında ortaya çıkan bu yan ürünler, başka 
olumsuz etkilerinin yanı sıra, solunum hastalıklarının 
oluşmasına katkıda bulunuyor; ayrıca asit 
yağmurlarına neden olarak ve bitkilere hasar vererek 
çevreye olumsuz etkide bulunuyorlar. 

Şehre yeni kömürlü termik santraller eklenmesinin 
tek etkisi hava kirliliği ve çevresel hasarlar olmayacak. 

Guardian gazetesi 2017 yılında, bir rapor yayınlayarak, 
gezegenin 3 derece ısınması durumunda deniz 
seviyesi artışından en fazla etkilenecek dünya 
şehirlerini listelemişti. Bu raporda, Kobe’nin hemen 
batısında yer alan Osaka şehri bu bağlamda en 
korunmasız şehirlerden biri olarak değerlendirilmişti. 
Burada yaşayan 5,2 milyon insanın küresel deniz 
seviyesi artışı, fırtınalar sırasında yaşanan deniz 
taşkınları ve başka etmenlerden olumsuz etkileneceği 
öngörülüyor. Kobe dahil olmak üzere, Osaka Körfezi 
boyunca sahil şehirlerinin de bu bağlamda oldukça 
korunmasız olduğu değerlendiriliyor. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Emisyon Açığı 
Raporu’nun en yeni baskısında, Paris Anlaşması’nda 
belirlendiği şekilde, ısınmayı 1,5-2°C eşiğinin 
altında tutabilmek için, yeni kömürlü termik santral 
yapılmaması ve mevcut kömürlü termik santrallerin de 
hızlandırılmış bir şekilde kapatılması gerektiği ifade 
ediliyor. Kobe’deki kömürlü santral kapasitesini daha 
da artırmak, sadece küresel sıcaklık artışına ve deniz 
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https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sevisinde yükselmeye katkıda bulunacak. 

Şehirde ilave kömürlü termik santraller inşa edilmesini 
planlarında Kobe Steel şirketi öne çıkıyor. Bu büyük 
Japon çelik üreticisinin merkezi Kobe’de. Bu şirketinin 
hava kirliliği konusunda şöhretiyse kötü. 1970’lerde 
binlerce yurttaşı etkileyen ve insanlar faaliyeti sonucu 
oluşan hastalıklara yol açan hava kirliliği nedeniyle 
bölge sakinlerinin dava açtığı on şirket arasında Kobe 
Steel de vardı. 20 sene sonra şirketler hatalarını kabul 
etti ve etkilenenlerden özür dileyerek ve tazminat 
ödeyerek ihtilafı sonlandırdı.

Bölge halkının ezici bir çoğunlukla karşı çıkmasına 
rağmen Kobe Steel’in yeni kömürlü termik santral 
inşaatlarını ısrarla gerçekleştirme planları, şirketin 
kirletici geçmişinden ne kadar az ders aldığını 
gösteriyor.

Ürün değerlendirmelerinde uygunsuz davranışlar 
nedeniyle kazandığı kötü şöhret de Kobe Steel için 
engeller oluşturuyor. Ağustos 2017’de şirket, en 
az on yıl boyunca, ürettiği metallerin kuvvetine ve 
dayanıklılığına dair sertifikasyonlarda sahtecilik 
yaptığını itiraf etti. Ekim 2017’de Hyogo ili hükümeti, 
şirketin ürün bilgilerinde sahtecilik yapmasına atıfta 
bulunarak ve bu temelde itiraz ederek, planlanan 
kömürlü termik santraller için şirketin çevresel etki 
değerlendirmesini askıya aldı.

350.org Japonya tarafından gerçekleştirilen 
araştırmalar, bu meselenin desteklenmesinde finans 
kurumlarının kabahatli olduğunu gösteriyor. Bu 

amaçla, Kobe Çelik de dahil olmak üzere, 2015 yılında 
Paris İklim Anlaşması imzalandıktan sonra yerli kömür 
geliştiren şirketlere verdikleri kredileri artırmışlar 
ve hizmetler için finansman sağlamışlar. Mizuho 
Financial, Sumitomo Financial Group ve Mitsubishi 
UFJ önde gelen 3 kredi sağlayıcı firma; kömür 
geliştirmeyle ilgili olduğu saptanabilen kredilerin 
yaklaşık %62’si onlar tarafından sağlandı.

Yeni kömürlü termik santrallere karşı verilen 
mücadelede gelinen aşamada, yerel aktivist grup, 
hava kirliliği ve iklim değişikliği riski temelinde Kobe 
Steel’e dava açtı.

Davayı açanlardan Konan Üniversitesi’nden Profesör 
Haruka Kubo şöyle diyor: “Son yıllarda aşırı sıcak 
gün sayısında ve çok şiddetli yağmurlarda bir artış 
gördük. Küresel ısınmanın etkileri hiç şu an olduğu 
kadar gerçek bir şekilde hissedilmedi. Kömürlü termik 
santrallerin iklim üzerindeki kaçınılmaz etkileri bir 
yana, santraller, insan faaliyetleri sonucu oluşmuş 
hastalıklardan muzdarip hastaların ve hava kirliliğine 
karşı korunmasız çocukların yoğun olarak yaşadığı 
bir nüfusun hemen yakınlarına kurulacak. Bu kömürlü 
termik santrallerin birçok soruna yol açacağı ortada. 
Ama Japonya’daki siyasi ve hukuki sistem, bu 
inşaatları durdurma konusunda etkili değil. Bu nedenle 
meseleye bizzat müdahale etmeye karar verdik ve 
dava açtık.”

Bölge halkının ezici 
bir çoğunlukla karşı 
çıkmasına rağmen Kobe 
Steel’in yeni kömürlü 
termik santral inşaatlarını 
ısrarla gerçekleştirme 
planları, şirketin kirletici 
geçmişinden ne kadar az 
ders aldığını gösteriyor. 

https://ejatlas.org/conflict/nishiyodogawa-osaka-air-pollution-and-other-damage
https://ejatlas.org/conflict/nishiyodogawa-osaka-air-pollution-and-other-damage
http://world.350.org/ja/energy_finance_report2018_eng/
https://kobesekitan.jimdo.com/kobe-coal-lawsuit-eng/
https://kobesekitan.jimdo.com/kobe-coal-lawsuit-eng/
https://kobesekitan.jimdo.com/kobe-coal-lawsuit-eng/
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>1,5°C’de Filipinler
Filipinler sıkça tropik firtınaların rotasında kalır. Bu 
fırtınaların bazılarının şiddeti en yüksek kategori olan 5 
şiddetinde bir kasırgaya yaklaşabilir. Denizlerin giderek 
ısınması bu problemi daha da ağırlaştıracak, özellikle 
fırtınaların aktif cephesine maruz kalan sahil toplulukları 
tehlike altına girecek. 

2°C ve ötesinde bir ısınma durumunda tarımsal mahsül 
verimi de iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek. Hatta, 
pirinç bitkisinin sıcaklık kaynaklı strese daha duyarlı olduğu 
aylarda, daha şimdiden sıcaklıklar kritik seviyelere ulaşıyor.

Filipinlerdeki kırılgan bir kıyı topluluğu, 
yerel kilise öncülüğünde devasa kömürlü 
termik santrale karşı çıkıyor

Geçtiğimiz 4 sene boyunca Filipinler’deki Quezon ilindeki Atimonan yerleşimi, 
ülkenin enerji geleceği konusundaki tartışmaların merkezinde yer aldı.

 FILIPINLER 

Atimonan yerleşimi şimdiden iklim değişikliğinin 
etkileriyle başa çıkmaya mecbur – bir ön saf topluluğu. 
Topluluk ayrıca fosil yakıt endüstrisinin gücüne ve 
kırılgan kıyı bölgesinde devasa bir kömürlü termik 
santral inşa etme planlarıyla da karşı karşıya.

Santrali öneren Meralco PowerGen, daha önce 
hazırlanmış, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
kombine çevrim enerji santrali inşa etmeye dair 
bir planı geleneksel kömürlü termik santral planına 
dönüştürdü. Yerel yönetim, santral faaliyetlerinden 
kaynaklanacak vergi gelirinin yanı sıra santralin yerel 
inşaat işçileri için istihdam yaratacağına inanarak 
projeyi hızlı bir şekilde onayladı. 

Önerilen 1.200 MW kurulu gücündeki kömürlü termik 
santral, bu ildeki beşinci benzer santral olacak. 
Proje, Filipinler’in doğu sahil şeridinde yer alacak. 
Bu sahil şeridi, deniz seviyesindeki yükselişe karşı 
dünya genelindeki benzer alanların ortalamasından 
dört kat daha kırılgan. Proje, yaygın biçimde, ülkenin 

kömüre gereksiz ve tehlikeli bağımlılığının göz 
kamaştırıcı bir örneği olarak kabul ediliyor. Bu santrale 
karşı çıkanların başlıca endişelerinden biri, projenin 
kasabayı 40 yıla kadar uzayabilecek bir süre için 
kömüre bağımlı kılacak olması.

Santralin inşasına karşı olan yerel muhalefete, Our 
Lady of Angels kilisesi öncülük ediyor. Our Lady 
of Angels kilisesi, geçtiğimiz birkaç senedir enerji 
dönüşümü ulusal kampanyasına katılarak toplumu 
örgütlüyor ve topluluk temelli yenilenebilir enerji 
çözümleri uyguluyor.

Geçtiğimiz 3 sene boyunca kilise, bölgedeki topluluğu, 
kasaba nüfusunun farklı kesimlerini hedef alan 
eğitim kampanyalarıyla örgütledi. Tüm bunları, 
topluluğun halk hareketine katılmasını sağlamak 
niyetiyle gerçekleştirdi. Bu tabandan yapılan çalışma 
sonucunda binlerce kişi projeye muhalefetini dile 
getirmek için sokaklara döküldü.
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Yakın zamanda yapılan bir ekonomik inceleme, 
Atimonan’da önerilen kömürlü termik santralin en iyi 
ihtimalle riskli bir teklif olduğu sonucuna vardı. Bunun 
nedeni, yatırımcıların kömürün halihazırda baz yük 
talebi için en düşük maliyetli seçenek olmadığının 
farkında olmaları. Maliyet hesabına, kamu sağlığına 
olan etkiler ve çevresel hasarlar gibi dışsallıklar dahil 
bile değilken hâl böyle. 

Topluluk, bu devasa kömürlü termik santralin inşasını 
engellemeye çalışırken, bölgeye enerji bağımsızlığı 
için alternatif bir yol sunan enerji ihtiyacı çözümleri 
uygulamakta gayet hevesli. Our Lady of the Angels 
kilise bölgesi, kilise, manastır ve kilise yerleşkesi 
dışındaki parkın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 12 
kilowatt kurulu güçte çatı uygulamalı güneş paneli 
kurdu. Bu, dönüşümlü bir şekilde elektrik kesintilerine 
maruz kalan bir topluluk için parlak bir umut. Üstelik, 
bölgedeki elektrik kesintileri, kömürlü termik santral 
inşası ihtiyacı olduğu algısını güçlendirmek amacıyla 
bilinçli olarak yapılıyor.

Yakın zamanda Atimonan, bir yenilenebilir enerji 
şirketinin mikro-şebeke güneş enerjisi üretim çiftliği 
uygulaması için değerlendirilmek üzere seçildi. 

Bu tesis, yalnızca kömürlü termik santrale rakip 
olmayacak. Ayrıca topluluğun daha az elektrik faturası 
ödemesini sağlayacak. Çünkü önerilen güneş projesi, 
enerjiyi doğrudan topluluğa sağlayacak.

İklim değişikliğiyle mücadele, hem aciliyet hissi hem 
de şevk gerektiriyor. Bu yalnızca sera gazı salımlarını 
azaltmakla değil, toplulukların ısınan iklime rağmen 
sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan veren bir 
kalkınma programı geliştirmekle de ilgili.

Bu santrale karşı 
çıkanların başlıca 

endişelerinden biri, 
projenin kasabayı 

40 yıla kadar 
uzayabilecek bir süre 

için kömüre bağımlı 
kılacak olması.  
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>1,5°C’de Tayland
Tayland’da her yıl yaşanan sıcak günlerin (günlük ortalama 
sıcaklığın >35° C olduğu günler) sayısının artması bekleniyor; bu da 
her yıl ortalama 2-3 ay süren sıcak dönemi uzatacak.

Yıllık toplam yağışın bazı bölgelerde %20 artması bekleniyor. 

Deniz seviyesindeki artış yüzünden kıyı çizgisi 10 ila 35 metre içeriye 
doğru kayabilir. Taylandlıların %30’undan fazlasının geçim kaynağı 
tarıma bağlı: Son on yıllarda kuraklıklar ve seller yüzünden tarımsal 
alanların dörtte biri olumsuz etkilendi ve mahsulde yıllık 425 milyon 
Avroya varan kayıplar yaşandı.

Kitlesel yerinden edilmeyle karşı karşıya 
balıkçı yerleşiminde kadınlar, kömürlü 
termik santral inşasına karşı topluluk 
tepkisinde lider  

Tayland’ın Pattani Eyaleti’ndeki kadınlar, kömürlü bir termik santral inşası planlarına 
karşı seslerini yükseltiyor. Bu termik santralin, aileleri ve Pattani Körfezi topluluğu 
üzerinde ciddi çevre ve sağlık etkileri olabilir.

 TAYLAND 

Yapılması istenen Thepha kömürlü termik santral 
planları ilerledikçe, kadın grupları da projenin inşasına 
karşı çıkmak için Güney Tayland’da bulunan Pattani 
Körfezi’ndeki birçok gruba katılıyor. Grupların 
arasında akademisyenler, yerel topluluk üyeleri, 
çevre ve sivil toplum örgütleri bulunuyor. Hep birlikte, 
planlanan santralin körfezdeki deniz kaynaklarına 
tehdit oluşturması nedeniyle endişeleniyorlar. Burada 
yaşıyan birçok insan, geçimini bu kaynaklardan 
sağlıyor.
 
Kadınlar, yerel balıkçılık sektöründe önemli bir role 
sahip. Besin bakımından zengin gıdalarla ailelerini 
beslemek için Pattani Körfezi’ne muhtaçlar.

Pattani Güney Sınır Eyaleti’nden bir aktivist olan Lamai 
Manakarn, planlanan Thepa kömürlü termik santral 
projesi geliştiricilerinin “kömürün ve bu kömürlü 

termik santral projesinin hem temiz enerji hem de 
bizler için güvenli olduğunu” açıkladığını söyledi.

Topluluk üyeleri, santralin yapılması için 240 aile, 
iki cami, iki Müslüman mezarlığı, bir dini okul ve bir 
Budist tapınağının yerinin değiştirilmesi gerekeceğini 
belirttiler. Ayrıca, santralin inşaat planlarında şeffaflık 
eksikliği bulunduğunun altını çiziyorlar. Santral ve 
kömür boşaltma iskelesiyle ilgili yapılan üç adet 
kamuoyunu bilgilendirme toplantısına dikkat çekiyor, 
bu toplantıların yanlış yürütüldüğünü öne sürüyorlar.  

Tayland’ın iklim değişikliğiyle olan mücadelesi 
Pattani Körfezi’nin sınırlarını aşıyor. Bu yaz, Dünya 
Meteoroloji Örgütü (WMO), özel bir rapor yayımladı. Bu 
rapor, dünya çapında yaşanan ve “iklim değişikliğinin 
bir sonucu olarak artış gösteren ... aşırı sıcaklık ve 
yağış olayları”na işaret ediyor. Bu durum, her sene 
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http://www.transre.org/files/3114/6522/5151/Climate_Change_in_Thailand_TransRe_Fact_Sheet_No.2.pdf
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muson mevsimleri yaşayan Tayland gibi ülkeler 
için talihsiz bir haber. İklim değişikliğinin şimdiden 
aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırdığına 
dair biliminsanları arasında fikir birliği var. Bu hava 
olaylarına örnek olarak yüksek tahribata yol açabilen 
ve yıkıcılığı giderek artan tayfunlar ve ağır yağışlar 
gösteriliyor.

Manakarn, “Küresel ısınma, Tayland’ın güney sınır 
eyaletlerinde geçim kaynaklarımızı şimdiden etkiliyor” 
diyor. “Kıyılarda yaşayan insanlar, yükselen denizden 
kaçıyor. Yükselen deniz, kıyı erozyonuna neden 
olarak toprak kaybına yol açıyor. Değişen iklim, 
deniz seviyesinin yükselmesine ve aşırı tayfunlara 
neden oldu. Bunlar geçim kaynaklarımızı olumsuz 
yönde etkiliyor ve hayatımızı tehdit ediyor. Kanunu 
ve uygulamayı şekillendirenlerden, herkes için 
yenilenebilir enerjiye adil bir geçişi desteklemelerini 
talep ediyoruz. Kömürlü termik santrallerin etkileri 
sınır tanımıyor. Bu etkiler, yalnızca santralin yakınında 
yaşayanlar değil, herkes için geçerli.”

Bölge köylüleri, Doğal Kaynaklar ve Çevre 
Bakanlığı’nın önerilen santralin Çevre ve Sağlık Etki 
Değerlendirmesini onaylamasına karşı Bangkok’taki 
oturma eylemlerini yineleme sözü verdi.
Ailelerinin sağlığını ve geçim kaynaklarını korumak 
için harekete geçen kadınların sesleri, Pattani Körfezi 
çevresindeki kömür karşıtı harekete güç ve enerji 
katacak.

Kömürlü termik 
santrallerin etkileri 
sınır tanımıyor. Bu 
etkiler, yalnızca 
santralin yakınında 
yaşayanlar değil, 
herkes için geçerli.
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>1,5°C’de Kenya
Bu yüzyılın ortalarında sellerin ve kuraklıkların Kenya’ya 
yıllık maliyetinin GSYH’nın yaklaşık %2,4’ü kadar olacağı; 
su kaynaklarındaki bozulmanın da buna ilave olarak bir 
%0,5 yıllık maliyet ekleyeceği öngörülüyor. 1,5°C’lik ısınma 
senaryosuna kıyasla, 2°C’lik ısınmada (Kenya’nın temel gıda 
ürünleri olan) hem mısırın hem de fasulyenin veriminin %25 
daha az olması öngörülüyor. Mevcutta yüzyılda bir görülen 
fırtına dalgalarının %10 şiddetlenmesi, deniz seviyesinde bir 
metrelik artışla birlikte etkili olduğunda, sahil şeridindeki 
toplam toprakların ve şehirlerin yaklaşık %40’ı etkilenebilir. 

Kenya UNESCO Miras Alanındaki balıkçı 
topluluğu, devasa kömürlü termik santrale 
karşı çıkıyor, liderlerini yeni sömürgecilikle 
suçluyor

Teklif edilen kömür tesisi 120.000 kişiyi yerinden edebilir ve iklim değişikliğinin 
tehdit ettiği hassas bir deniz ekosistemini sekteye uğratabilir. Kenya’da sivil toplum 
öfkeli, ayağa kalkıyor.

 KENYA  

Tarihi Lamu Kenti, Doğu Afrika’daki en eski ve en iyi 
korunmuş Swahili yerleşim yerlerinden biri. 2001 
yılında, Swahili ve İslam kültürlerine dair sahip olduğu 
üstün evrensel değer tanındı ve Lamu, UNESCO Dünya 
Miras Alanı ilan edildi. 2013 yılında, Kenya Hükümeti 
bölgede kömürlü bir termik santral inşa etmek 
için planlar başlattı. Önerilen santralin, Lamu İdari 
Bölgesi’nde yer alan Kwasasi’deki 3500 dönümlük 
bir alanda, kömür kullanarak termik enerji üretmesi 
planlanıyor.

Lamu sakinleri, yerel topluluk liderleri, ulusal ve 
uluslararası çevre grupları, fosil yakıt santralinin 
çevresel, toplumsal ve insan sağlığı üzerindeki etkileri 
konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtiyor. Lamu 
İdari Bölgesi’nin kıyı alanları zengin bir biyoçeşitliliğe 
sahip. Bu hem deniz alanları hem de karasal alanlar 
için geçerli. Bu durum, adadaki birçok insanın geçim 
kaynağı olan canlı turizm sektöründe oldukça belirgin 
durumda. Kömürlü termik santral, Lamu’nun hassas 

deniz ekosistemi için ciddi riskler doğuracak. Bunun 
bölgedeki iki yaşamsal sektöre zarar vermesinden 
korkuluyor: balıkçılık ve turizm.
Birçok rapora göre, proje inşa edildiğinde büyük çapta 
kirliliğe neden olma riski taşıyor. Bu durum, Lamu 
sakinlerinin hayatlarını olumsuz yönde etkileyecek. 
Bölge sakinleri, halihazırda var olan Lamu Limanı ve 
Lamu-Güney Sudan-Etiyopya Ulaştırma Koridoru 
(LAPSSET) olarak bilinen petrol altyapı projesinden 
olumsuz olarak etkileniyor.

Aktivist Wahlid Ahmed, “Kömürlü termik santral 
deniz ekosistemini ve insanlarımızın hayatlarını 
tehdit ediyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Kalkınma 
karşıtı değiliz. Ancak dünyada hiç kimse kömür 
madenciliği teşebbüsünde bulunup bunun uzun vadeli 
etkilerinden kaçabilmiş değil. Kömür kirli enerjidir 
ve etkileri yıkıcıdır.” dedi. Ahmed’in ailesi nesillerdir 
Lamu’da yaşıyor.
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Önerilen kömürlü termik santral, Lamu İdari 
Bölgesi’nde yaşayan 120.000 insanı yerinden bile 
edebilir. Bu santral ayrıca, tek başına bölgedeki en 
yüksek zehirli kimyasal salıma sebep olabilir.

Kamuoyunun kömür üzerine tartışması, 2017-2018 
yıllarında yoğunlaştı. Medya ve kamuoyunun proje 
üzerinde dikkatleri önemli ölçüde arttı. Projeden 
etkilenme potansiyeli bulunan topluluklar tarafından 
birçok sokak gösterisi düzenlendi. 

Yerel gruplar mahkeme süreçleri başlattı. Santrale 
lisans verilirken, elektrik üretilmesi için kömür 
yakılması nedeniyle maruz kalacakları ekonomik, 
çevresel ve sağlık etkilerinin yeterince dikkate 
alınmadığını savunuyorlar. Ayrıca projelerin sağlık ve 

ekonomik zararlarına ilişkin koruma planlarının 
yetersiz olduğunu belirtiyorlar.

2009 yılında, Lamu Çevre Koruma ve Muhafaza 
(LEPAC) Grubu, Lamu Takımadaları’nı kurtarmak 
amacıyla grupları ve bireyleri bir kampanya çatısı 
altında birleştirmek için bir girişime öncülük etti. Bu 
girişimin sonucu olarak, bir koalisyon grubu “Lamu’yu 
Kurtar” (Save Lamu) pankartı altında bir araya geldi.

Toprak Ana Vakfı (Mother Earth Foundation), Sağlık 
Yöneticisi Nnimmo Bassey “Afrika’nın sömürge tarihini 
unutamayız. Kömür endüstrisi tarafından güçlendirilen 
yeni sömürgeci bir sistemi görmezden gelmek bizim 
için asla affedilemez. Afrika’daki topluluklar, fosil 
yakıtlara direnmek ve temiz enerjiyi benimsemek 
için bir araya geliyor. Çünkü kıtanın dekolonizasyonu 
ve kömürsüzleşmesi için sağlam bir rota çizme vakti 
geldi.” dedi.

Kömür kullanımı ve tesislerinin genişlemesine karşı 
direniş, Kenya sivil toplumu ve toplumun geniş 
kesimleri arasında hızla yaygınlaşıyor. Direnişteki bu 
büyüme, önerilen Lamu kömürlü termik santraline 
karşı devam etmekte olan kömür karşıtı hareket 
ve savunuculuk faaliyetlerinin ardından geldi. Son 
zamanlarda, Kenya inanç hareketi de bu direnişe 
katıldı. Hareket, liderleri doğru kararları almaya 
çağırıyor. Ayrıca liderlerden, kaynaklar ve enerji 
dağıtım sistemleri üzerinde kendi kaderini tayin hakkı 
ve topluluk kontrolü talep ediyor.

Önerilen kömürlü 
termik santral, Lamu 
İdari Bölgesi’nde 
yaşayan 120.000 insanı 
yerinden bile edebilir. 
Bu santral ayrıca, tek 
başına bölgedeki en 
yüksek zehirli kimyasal 
salıma sebep olabilir.
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>1,5°C’de Kuzey Kutbu
1,5°C’lik ısınmada Kuzey Kutup bölgesinde buzsuz yazların 
her 40 yılda bir gerçekleşmesi olası; 2°C’de ise buzsuz 
yazların her beş yılda bir gerçekleşmesi bekleniyor.

2°C’lik ısınmada kuzey kutup dairesi içerisinde daimi 
donmuş, permafrostla kaplı toprakların %40 oranında 
azalması bekleniyor. 1,5°C’lik ısınmada ise permafrost kaplı 
toprakların neredeyse üçte ikisi olduğu gibi kalacak. Ren 
geyikleri ve başka yaban hayvanları için kritik öneme sahip 
permafrost, aynı zamanda, permafrostun eriyip bunları 
atmosfere salması durumunda, küresel ısınmaya ilave katkısı 
olacak çok büyük bir metan ve CO2 deposu durumundadır.

İklim değişikliğinin ön saflarındaki Saami 
halkı, Kuzey Kutbunun erimesine, bunun 
geleneksel yaşam tarzlarını yok etmesine 
tanıklık ediyor

Ren geyiklerinin otlakları ve göç yolları ölçek dışı ısınma, ormansızlaşma ve büyük 
enerji projelerince bozuluyor.

 KUZEY KUTBU 

Avrupa’nın en kuzeyinde, kültürü Finler, İsveçliler 
ve Vikinglerden önce var olan Saami halkı yaşıyor. 
İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya’nın Kuzey Kutup 
bölgesinde yaşayan bu halk, binlerce yıldır en sert 
hava koşullarında hayatta kalıyor. Ancak değişen iklim, 
Saami halkı için hayatı daha da zorlaştırdı. Bu halk 
artık Kuzey Kutbu’nda, daha sıcak ve gittikçe tahmin 
edilemez bir seyr alan koşullarla mücadele ediyor.

Kuzey Kutbu, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor. 
Vaziyeti öngörülemeyen buz tabakaları, donmuş 
göllerdeki geleneksel rotaları tehlikeli hâle getiriyor. 
İnsanlar ve ren geyiklerinin olağan dışı ince buz 
nedeniyle boğulduğu bile oldu. Bu yılın başlarında, 
Grönland’ın kuzeyinde Arktik’in en kuvvetli ve en 
kalın deniz buz tabakasının, bilindiği kadarıyla tarihte 
ilk defa parçalanmaya başlaması, bilim insanlarını 
telaşa düşürdü. Bu yaz Kuzey Kutup Dairesi içinde 
gerçekleşen öngörülemeyen kuraklık ve orman 

yangınları, ren geyiklerinin kışlık otlak alanlarına ciddi 
zararlar verdi. Bu durumun toparlanması onlarca yıl 
sürecek. 

Ren geyikleri, Saami halkı için yaşamın vazgeçilmez 
bir parçası. Ren geyiklerini taşıma, süt ve et üretimi 
için kullanıyorlar. Ren geyiği sürülerini otlatmaya dair 
geleneksel bilgi nesilden nesile aktarılıyor. Buna aşırı 
hava durumu dalgalanmaları sırasında arazinin nasıl 
kullanılacağı bilgisi de dahil. Ancak, sıcaklıklardaki hızlı 
ve ciddi artış nedeniyle, Saami ren geyiği çobanları zor 
durumda.

Jonas Vannar, bir Saami ren geyiği çobanı olarak 
karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Kuzey Kutup 
Bölgesinde ısınma ve ormansızlaşmanın artması 
nedeniyle, ren geyiklerinin liken bulması zorlaştı. 
Liken, ren geyiklerinin ana besin kaynağı.
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Vannar, “Bir ren geyiği çobanı olarak, ren geyiklerinin 
yiyeceklerini kendi başlarına bulabilmelerine 
ihtiyaç duyarsın. Karın altındaki likenin kokusunu 
alırlar. Ancak kışın hava ısındığında ve sonra tekrar 
soğuduğunda, yerde buz katmanları birikir. Ren 
geyikleri bu buz katmanları arasında kalan likenin 
kokusunu alamazlar. Bu nedenle ağaçlarda asılı olan 
likenleri aramaya başlarlar. [...] Bu ise ormancılık 
sektörüyle olan ihtilafı daha da şiddetlendirir; 
çünkü likenler çoğunlukla yaşlı ağaçlarda büyür. 
Ormanı kestiğinizde, ağaçlarda asılı liken de yok 
olur.” diyor. Vannar, ren geyiklerinin açlık nedeniyle 
kollarında ölmesine tanık oldu. Bu asla tekrar yaşamak 
istemediği bir şey.

Ancak Saami halkının karşı karşıya olduğu sorunlar 
yalnızca iklim değişikliği ile sınırlı değil.  Hidroelektrik 
santral barajları gibi büyük enerji projeleri, yaşam 
tarzlarını tehdit ediyor.  Barajlar, ren geyiklerinin nehir 
vadileri boyunca uzanan patikalarını kapatıyor ve 
nehirlerin doğal yataklarını değiştiriyor. Nehirlerin 
akışı genellikle yaz aylarında kış mevsiminden daha 
fazla olur. Barajlar, yaz aylarında su biriktiriyor ve 
bu suyu kışın serbest bırakıyor. Bu durum, buz 
tabakalarının incelmesini daha da şiddetlendiriyor. 
Vannar’ın Saami köyü, tüm ren geyiği göç yollarını 
arazide yukarı taşımak zorunda kaldı. 

Kuzey Kutbu, küresel 
ortalamanın iki katı 

hızla ısınıyor. Vaziyeti 
öngörülemeyen buz 
tabakaları, donmuş 

göllerdeki geleneksel 
rotaları tehlikeli hâle 

getiriyor. 
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>1,5°C’de İtalya
Akdeniz bölgesinde çoğu yer gibi, İtalya’nın güneyi de geniş 
bir yelpazede olumsuz iklim etkileriyle karşı karşıya. Bunlar 
sahil şeridinde deniz seviyesinde yükselmeden, sıcak hava 
dalgalarının şiddetleri ile sıklıklarının artmasına ve turizm 
gelirlerinin azalmasına kadar değişiyor. Bölgede tarım ciddi bir 
risk altında. İtalya’nın güneyinde sulama amaçlı su rezervuarları 
üzerindeki yağışın %5 ila %20 azalması bekleniyor; sıcaklık 
arttıkça bu düşüş de kayda değer ölçüde artacak. İtalya’nın 
güneyinde vektörle bulaşan hastalıkların sıklığının da artması 
bekleniyor. 1,5°C’lik ısınmada turizmin göreceli bir şekilde 
istikrarlı olması öngörülürken, 2°C’lik ısınmada, yoğun sezonda 
kayda değer bir azalma yaşanması bekleniyor.

Güney İtalya’daki topluluklar korkutucu 
doğal gaz boru hattına karşı mücadele 
ediyor

Akdeniz halihazırda kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele ede dursun, Avrupa 
yeni doğal gaz mega projeleriyle iklim krizini körüklüyor. Yerel bir topluluk, asırlık 
zeytinliklerini koruma savaşı veriyor.

 İTALYA 

İtalya’nın güney ‘topuğunda’ yer alan Salento’daki 
topluluklar, Trans Adriatic Boru Hattına (TAP) karşı 
mücadelede ön saflarda yer alıyor. TAP tamamlanırsa, 
Güney Gaz Koridoru ile bağlanacak. Böylece 2020 
yılından itibaren Azerbaycan’dan İtalya’ya her sene 
milyarlarca metreküp doğal gaz taşıyacak. 
 
Boru hattı, Puglia’daki güzel sahil kasabası San 
Foca’dan karaya çıkacak. Yerel halk, bir gaz alım 
terminalini de kapsayan projenin gerçekleşmesi 
durumunda yerel arazi, kıyı şeridi ve berrak mavi 
sulara zarar vereceğinden korkuyor. 
 
İklim etkilerine ve yerel halkın itirazlarına rağmen, 
İtalyan hükümeti ve Avrupa Komisyonu projeyi 
gerçekleştirmeye çalışıyor. 
 
Polis şiddeti ile karşı karşıya kalan ve ağır para 
cezalarıyla tehdit edilen yerel halk, boru hattının 
inşasını durdurmak için barışçıl ve güçlü bir şekilde 
örgütleniyor.

TAP boru hattının öyküsü, Avrupalı   politikacıların 
öngörüsüzlüğüne dair göz kamaştırıcı bir örnek. 
AB ve üye devletleri, doğal gaz altyapısını Trans 
Adriyatik Boru Hattı ve Kuzey Akımı II gibi yeni mega 
boru hattı projeleriyle büyük bir şekilde genişletmeyi 
planlıyorlar. Bu, var olan doğal gaz rezervlerinin 
kullanılması takdirinde geri kalan karbon bütçemizi 
şimdiden delip geçiyor olmasına ve var olan altyapının 
atıl bekliyor olmasını rağmen gerçekleşiyor. 
Proje, 45 milyar Avroya mal olacak. Bu bütçe onu 
Avrupa’da geliştirilmekte olan en pahalı fosil yakıt 
projesi yapıyor. Güzergah boyunca gerçekleşme 
potansiyeli olan metan sızıntısı hesaba dahil 
edildiğinde, boru hattının taşıyacağı gazın 
iklim etkilerinin en az kömür kadar kötü olacağı 
düşünülüyor.

Akdeniz bölgesi, şimdiden sanayi öncesi seviyelere 
göre 1.3°C ısındı. Bu halihazırda daha kuru iklim 
koşullarına yol açarak orman yangını riskini artırdı. Bu 

FOSILSIZ BIR DÜNYA İÇIN MÜCADELE EDEN İNSANLARIN HIKAYELERI

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17445647.2017.1415989?needAccess=true
https://www.nature.com/articles/s41598-017-03566-3
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017EF000710
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405880715300066?via%3Dihub
https://www.reuters.com/article/azerbaijan-pipeline-greece/greece-partners-sign-off-trans-adriatic-pipeline-to-widen-gas-supply-idUSL5N18D1HW


33

TAP Boru Hattı gibi projeler 
devam ederse ve iklim 

değişikliği eşiklerini aşmaya 
katkıda bulunursa, binlerce 

yıldır Salento bölgesini 
şekillendiren zeytinlikler ve 

üzüm bağları birkaç nesil 
içerisinde yok olabilir.

duruma geçen yaz boyunca bölgeye yayılan orman 
yangınları örnek teşkil edebilir. 
Bilim insanları, bölgedeki ortalama sıcaklık artışının 
1.5C eşiğinde sınırlandırılmadığı sürece, Güney Avrupa 
ve Kuzey Afrika’nın büyük kısımlarının kalıcı olarak 
çöle dönüşeceği uyarısında bulunuyor. Buna sıklaşan 
ölümcül sıcak hava dalgaları ve gıda üretimi üzerindeki 
ciddi sonuçlar eşlik edecek.

TAP Boru Hattı gibi projeler devam ederse ve iklim 
değişikliği eşiklerini aşmaya katkıda bulunursa, 
binlerce yıldır Salento bölgesini şekillendiren 
zeytinlikler ve üzüm bağları birkaç nesil içerisinde yok 
olabilir.

Boru hattına karşı örgütlenen yerel halktan biri olan 
Sabina Giese, “Bu Avrupa çapında bir problem” diyor. 
“Bu boru hattına ihtiyacımız yok; diğerlerine olmadığı 
gibi. Biz, Avrupa halkı olarak bu mücadelede bir araya 
gelmeliyiz.”
 
Yerel halk yıllardır TAP projesi hakkında endişe 
duyuyor. Ancak mücadele Mart 2018’de kızışmaya 
başladı. Bunun nedeni boru hattı şirketinin, yerel 
yönetimden herhangi bir resmi izin almadan, kırsal 
Melendugno kasabasının yakınındaki yüzlerce kadim 
zeytin ağacını kesmek için harekete geçmesiydi. 
 
Bu ağaçlar, bölge ekonomisinin bel kemiğini 
oluşturuyor. Ayrıca yerel toplulukların hayatı için yeri 
doldurulamaz bir öneme sahipler. Yerel halk için güçlü 
bir kültürel değer taşıyan bu zeytin ağaçları yüzlerce 
(hatta bazıları binlerce) yaşında. 
 
Hem yerel halk hem de ülkenin diğer bölgelerinden 
insanlar kitlesel olarak bir araya gelerek, ağaçların 
sökülmesine ve boru hattının inşasına barışçıl bir 
şekilde direniyorlar. Bunun yanında onları kendi 
bedenleriyle korumak için zeytin ağaçlarına 
tırmanıyorlar. Araçların alana erişimini engelleyen taş 
barikatlar kuruyorlar. Sıklıkla çevik kuvvet tarafından 
geriye itildiler.  
 

Temmuz ayı başlarında, polis kamu düzeni için bir 
Mussolini dönemi yasasına başvurdu. Bu yasayla bu 
küçük kasabayı tecrit etti. Kasaba ve dışındaki bütün 
yolları bloke etti. Bu sırada müteahhitler sökülen 
zeytin ağaçlarını kaldırmak için harekete geçti. Bu 
duruma direnenlere polis şiddetli bir şekilde saldırdı. 
Saldırıya uğrayanlar arasında belediye başkan vekili de 
bulunuyordu. 
 
San Foca ve Melendugno’da gerilim hâlâ yüksek. 
Polis, direnişe katılanları sindirmeye çalışıyor 
gibi görünüyor. Fotoğraf ve kamera görüntülerini 
kullanarak direnişçileri belirliyorlar. İnsanlar, barışçıl 
protestolara katıldıkları ve barikat kurdukları için 
2.500 ila 10.000 Avro büyüklüğünde para cezasına 
çarptırıldıklarına dair bildirimler almaya başladılar. 
 
Ancak direniş ruhu güçlü ve yerel toplantılar giderek 
büyüyor. Yerel TAP’a Hayır Komitesi, boru hattını 
tamamen durdurmakta kararlı. Bu projenin gereksiz, 
anti-demokratik olduğundan ve bölgeye çok büyük 
ekonomik ve çevresel zararlar vereceğinden eminler. 
Mesajları “Né qui né altrove” - “TAP’a hayır. Ne burada 
ne başka bir yerde”.

http://science.sciencemag.org/content/354/6311/465
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>1,5°C’de Senegal
Son 50 yıldır Güney Afrika’nın dönencedışı bölgelerinde sıcaklıkların 
artışı, küresel artışın yaklaşık iki misli olarak gerçekleşiyor. Bu eğilim 
devam edecek. 

1,5°C’lik ısınmada sıcak hava dalgalarının sayısı 1 ila 3’ten, yılda 8’e kadar 
artacak. 3°C’de ise, ekvator civarında bazı bölgelerde yılda 300 güne 
ulaşmaları öngörülüyor.

1,5°C’lik ısınmada her sene ilave sıcak gece sayısı 20 ila 150 arasında 
olacak; 2°C’lik ısınmada bu sayı 40 ila 200 arasında olacak; 3°C’lik 
ısınmada ise 100 ila 300 arasında; 

1,5°C’lik ısınmada sahil şeritlerinde günlük yağış yoğunluğu artacak. 

2040 yılına kadar 2°C’lik bir ısınma, Afrika’daki tüm ana mahsuller için 
kayıplara neden olabilir. Mısır ekin alanları %40 azalacak.

Senegal’deki bir kıyı topluluğu, yükselen 
deniz seviyeleri ve yeni bir kömürlü termik 
santral ile aynı anda mücadele ediyor

Hızla yükselen deniz seviyeleri ve öngörülemeyen fırtınalar tehdidiyle, Bargny’deki 
yaşam ve geleneğin kaynağı olan Atlantik Okyanusu, topluluğun geleceği için en 
büyük tehditlerden birine dönüşmüş durumda. Yeni bir kömürlü termik santral inşa 
etme planları ise yangına körükle gitmek anlamına geliyor.

 SENEGAL 

Senegal’deki Barngy kasabası, ülkenin kıyı erozyonuna 
karşı en kırılgan bölgelerinden biri. Başkent Dakar’ın 
yaklaşık 15 km doğusunda yer alan kasabada, 
sürekli yükselen su seviyeleri nedeniyle balıkçı 
yerleşimlerinde yüzlerce ev yıkıldı.  Yılda iki metreden 
fazla sahil şeridini basacak şekilde yükselen denizler, 
yüzlerce insanı nehir kıyısındaki mahallelere yığılmaya 
zorlayarak büyük bir tehdit hâlini aldı. Bargny, şu anda 
ayrıca Senegal’in ilk kömürlü termik santrali inşasının 
tehdidi altında. Santralin, kasabanın yakınındaki 
Sendou köyünde inşa edilmesi planlanıyor. Topluluk 
şimdiden 1,5 km uzaklıktaki Sococim çimento fabrikası 
tarafından üretilen kirliliğin ve iklim değişikliğinin 
neden olduğu kıyı erozyonunu kurbanı durumunda.
Vatandaşlar, yeni termik santralin sağlıkları ve çevre 
üzerindeki kaçınılmaz olumsuz etkilerine dair endişe 

içinde.

Dünyanın dört bir yanında yapılması planlanan veya 
halihazırda yapım aşamasında olan yüzlerce kömürlü 
termik santral gibi, Sendou kömürlü termik santrali 
de Bargny halkını tehdit eden iklim krizine sadece 
katkıda bulunacaktır.  Eğer dünya sanayi öncesi 
seviyelere göre 1,5°C’den fazla ısınırsa, yükselen deniz 
seviyelerine karşı mücadele kaybedilecek.

2014 yılından bu yana, topluluk üyeleri Bargny ve 
çevresindeki köyleri kömürlü termik santral planlarına 
meydan okumak ve itiraz etmek için örgütlüyor ve 
harekete geçiriyor.  Paris’te gerçekleşen COP21’le aynı 
anda kitlesel bir gösteri yürüyüşü düzenlediler. Başkan 
Macky Sall’i kömürlü termik santrallere karşı tavır 
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http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/8/085004/pdf
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almaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 
yapmaya çağıran yürüyüşler ve farkındalık artırma 
etkinlikleri yaptılar.    
Yerel bir aktivist olan Fadel Wade, “Bu ay projeyi 
tamamlayıp çalıştırmak istiyorlar, ama bunu 
durdurmak için elimizden geleni yapacağız.” diyor.

Ancak santralin inşası devam ediyor. Bazı çiftçiler 
arazilerine bir kömür boşaltma terminalinin inşası için 
yol açmak amacıyla buldozerlerin girdiğini bildirdi. Bu 
terminal, tehlike altındaki kıyıda inşa edilecek...
Wade, “Kirletici endüstriler bölge çapında kuruluyor. 
Sıkışmış durumdayız!” diye ekliyor.
Santral alanı, köyden 1.000 kadının çalıştığı bir balık 
işleme tesisi, kreş, sağlık merkezi ve ilkokulun birkaç 
yüz metre ilerisinde yer alıyor. Bu alan, son fırtına 
felaketinden sonra yeniden inşa edilen evlerden 
yalnızca yarım kilometre uzakta. 

Okyanus sistemleri ve kıyı bölgeleri iklim değişikliğine 
karşı özellikle kırılgan durumda. Bargny’nin kıyı 
bölgesinin tüm ekonomisi deniz yaşamına dayanıyor. 
Bu yaşam ise ısınan bir iklim karşısında tehdit altında.

Küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nda da kabul edildiği 
gibi 1.5°C’yle sınırlandırmanın uzun vadeli faydaları, 
kısa vadeli maliyetlerden oldukça fazla. Bu faydalar 
artan ekonomik büyüme, istihdam, kaçınılmış iklim 
etkileri, enerji güvenliği, enerji erişimi, enerji ithalatı 
ve sağlık alanlarında kendisini gösteriyor. Ancak, 
fosil yakıt enerjisinin genişlemesi, Senegal hükümeti 

ve elitleri tarafından ülkenin kalkınması için gerekli 
olduğu şeklinde tasvir ediliyor. 

Bargny halkının fosil yakıt altyapısına olan direnişi, 
Senegal ve Batı Afrika için alternatif bir kalkınma yolu 
sunuyor. Bu yol, bir sonraki nesli, devasa bir mühleti 
dolmuş ve yıkıcı teknolojiler altyapısı mirasını devr 
almaktan koruyacak. Bunun yerine, kıta boyunca her 
yerde aile ve küçük işletmelerin enerji ihtiyaçlarını 
karşılayacak küçük çaplı, merkezi olmayan 
yenilenebilir enerjinin benimsenmesine doğru yeni bir 
dönem başlatacak. 

Okyanus sistemleri 
ve kıyı bölgeleri iklim 

değişikliğine karşı 
özellikle kırılgan durumda. 

Bargny’nin kıyı bölgesinin 
tüm ekonomisi deniz 

yaşamına dayanıyor. Bu 
yaşam ise ısınan bir iklim 
karşısında tehdit altında.
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>1,5°C’de Brezilya
Brezilya’da geniş bir yelpazeye yayılan olumsuz etkiler yaşanacak. 
Brezilya’nın kuzeydoğu bölgesi için 1,5°C’lik veya 2°C’lik ısınma 
arasındaki fark, kurak iklim koşullarında kayda değer bir artış ile 
kuraklık riskinin daha fazla artması arasındaki fark demek olacak. 

Suların kıtlığı nedeniyle, ülkedeki dört büyük enerji santralinin 
enerji üretimi %38 ila %57 arasında azalacak. Ayrıca Brezilya’nın 
ana mahsüllerinin verimi de azalacak: Mısır (-%28), fasulye (-%26) ve 
pirinç (-%24). En kötü etkilenen mahsul ise, ülkenin ana ihraç ürünü 
olan soya fasulyesi olacak; bunun veriminde %39’a kadar azalma 
görülecek.

Brezilya’nın ciddi kuraklık içindeki Ceará 
bölgesinde kırılgan topluluklar, suyu 
yakıt üretiminde kullanılmaktan koruma 
mücadelesi veriyor

Bölgede tarihte kaydedilen en uzun süreli kuraklık gerçekleşirken, yenilenebilir 
enerji yatırımlarının eksikliği, fosil yakıt santrali ve kırılgan toplulukları karşı karşıya 
getirdi.

 BREZILYA 

Brezilya’nın kuzeydoğusunda hâlâ tarihin en uzun 
kuraklığı yaşanıyor. Bu durum 2010 senesinden beri 
devam ediyor; suçlu ise iklim değişikliği. Su kıtlığının 
yerel tarım ve balıkçılık üzerine etkisi yıkıcı oldu. 
Ancak bu durum yerel topluluklar için bu sürecin sonu 
değil. 

Ülkenin ana elektrik kaynağı olan hidroelektrik 
güç santrallerinin baraj gölleri boş durumda. Diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar ise 
yetersiz. Bu nedenle hükümet fosil yakıtla çalışan 
termik santralleri devreye sokmak zorunda. Bu 
santraller daha fazla kirlilik yaratmanın yanı sıra 
genellikle nehirleri ve yer altı su kaynaklarını kirletiyor. 
Ayrıca bölgede çok az kalmış olan içme suyunu 
kullanıyor.

Bu durum, Pecém Endüstri ve Liman Kompleksi’nde 
yaşanıyor. Pecém Endüstri ve Liman Kompleksi, 

kuzeydoğudaki Ceará eyaletinin başkenti olan 
Fortaleza büyükşehir bölgesinde yer alıyor. Pecém I 
ve II, ülkedeki en büyük iki kömürlü termik santral. Bu 
santrallere eyalet hükümeti tarafından, Castanhão 
Su Rezervuarı’ndan saniyede 800 litreye kadar 
(günde 70 milyon litre) su kullanma yetkisi verildi. Bu 
miktar, 600.000 nüfuslu bir şehrin su ihtiyaçlarını 
karşılayabilir.

Castanhão, ülkedeki en büyük çok amaçlı ve kamusal 
su rezervuarı. Eyalet nüfusunun neredeyse yarısının 
yaşadığı Fortaleza büyükşehir bölgesinin tamamının 
su ihtiyacını karşılıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, 
rezervuar ölü hacmine düştü ve 20 günden fazla bir 
süre boyunca kente su tedarik etmeyi durdurdu. 
Castanhão’nun boş olması ile hükümet farklı mevkileri 
göz önünde bulundurmaya başladı. Bunlara Lagamar 
do Cauípe Çevre Koruma Alanı gibi koruma alanları da 
dahil. Lagamar do Cauípe’te birçok yerli halk ve nehir 
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kenarı topluluğu yaşıyor ve yaşamlarını sürdürmek için 
alandaki doğal varlıklara bağımlı durumdalar.
2017’nin sonunda, Barra do Cauipe’daki Anacé 
yerli halkı, polis memurları eşliğinde bir grup işçi 
gördü. Bu işçilerin, Pecém Kompleksi’ne su tedarik 
etme amacıyla Lagamar do Cauípe’den su çekme 
operasyonlarına başlıyordu. Anacé liderleri, halk 
hareketleri ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, 
bu çalışmaların kesilmesini emreden bir eyalet 
mahkemesi kararı elde etti. Bölgeden saniyede 200 
litre su çekmeyi amaçlayan proje, halihazırda az olan 
su kaynaklarına büyük ölçüde zarar verebilir.

Anacé yerli halkı lideri Roberto Marques konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Eyalette gerçekleşen en kötü su 
krizlerinden biri sırasında hükümet, nüfusun birincil 
tüketimi için ayrılmış olan suyun endüstriyel çıkarlara 
yönlendirilmesine izin veriyor. Bölgeye, izin istemeden 
ve orada yaşayan geleneksel topluluklara danışmadan 
giriyorlar. Bu, bölgede zaten var olan ihtilafları yalnızca 
daha da yoğunlaştırıyor.”

Lagamar do Cauípe’un çevresel önemi yüksek. Buna 
ek olarak, hem yerel toplulukların geçiminin devamı 
hem de bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinin 
sürdürülmesi için vazgeçilmez bir önemi bulunuyor. 
Kültürel ve manevi konulardan bahsetmiyoruz bile. 
“Halkım, atalarımızın, ‘büyülü olanların’ hâlâ Cauípe 
lagününde yaşadığına inanır. Ancak su gibi, onlar 
da yok olabilirler. Hükümet topraklarımızı öldürmek 
istiyorsa, o zaman bizi de öldürecek. Zaten hepsini 
şimdiden kaybetmiş olabiliriz, ama bunu şavaşını 
vermeden yapmayacağız.”

Brezilya’da, kuzeydoğu yarı kurak bölgesi iklim 
değişikliğinden en çok etkilenen alan olacak. En 
son yayımlanan IPCC verilerine göre, tarihsel olarak 
periyodik kuraklıklardan muzdarip olan bölgedeki 
sıcaklığın, gezegenin ısınmasını durdurmak için hiçbir 
şey yapılmadığı takdirde, 2100 yılına kadar 2°C ila 5°C 
yükselmesi bekleniyor.

Projeksiyonlara göre çok yakın bir gelecekte, 
Brezilya’daki toplam 1.488 kent ve 36 milyon insan 
doğrudan su yetersizliğinden etkilenecek. Bu rakam, 

Brezilya nüfusunun beşte biri anlamına geliyor. Ceará 
eyaleti şimdiden iklim değişikliğinin yaşamı tehdit 
eden ilk etkilerini yaşıyor.  

Ceará Eyaleti Belediyeler Birliği, Kırsal ve Çevre 
Kalkınma Danışmanı Nicolas Fabre, “Bölgedeki en 
büyük etki kesinlikle su kıtlığı. Bu ise ekonomiyi ve 
insanların sağlığını doğrudan etkiliyor. Sıcaklık artışı, 
daha düşük yağış oranıyla birleştiğinde, yüzey su 
kaynaklarının daha hızlı kurumasını sağlıyor. Bunlar, 
bölgedeki insanların ana su kağnağı” diyerek durumu 
açıklıyor.

Fabre’ye göre problem yağış hacminde değil, bunun 
zaman ve mekana dağılımında. “Bazı belediyelerde, 
tüm yıl boyunca beklenen yağmur miktarının yarısı 
sadece bir gün içerisinde gerçekleşiyor. Yılın geri 
kalanı ise tamamen kuru geçiyor. Seller nedeniyle 
olağanüstü hâl ilan ediyorlar. Altı ay sonra ise 
olağanüstü hâl ilanı kuraklık nedeniyle oluyor. Buna ek 
olarak, bu şiddetli yağmurlar, nehirlerin millenmesine 
neden olup su depolama kapasitelerini azaltıyor. 

Çünkü nehirler kum ve çökeltilerle dolu oluyor”.
Geçim kaynakları üzerinde etkili olan sonuçlar, 
bölgede birçok kişinin hayatını da tehlikeye atıyor. 
Birkaç yıl önce Ceará, en büyük tatlısu çipurası 
üretimine sahip federal eyaletti. Ancak eyalet artık 
resmi istatistiklerde bile görülmüyor. “Su yoksa, balık 
da yoktur. Aile üreticileri ve zanaatkâr balıkçılar, 
hükümet yardımına başvurmak zorunda kalıyor. İşsizlik 
ve yoksulluk eğilimleri yeniden yükseldi.”
Brezilya hükümeti, halihazırda fosil yakıt endüstrisini 
doğrudan ve dolaylı teşviklerle destekliyor. 

Yaklaşık yarısı vergi indirimi olmak üzere, 66 milyar 
ABD dolarından yüksek bir miktarı bu endüstriyi 
desteklemek için kullanılıyor.

Bu para, esneklik ve adaptasyon teknolojileri ve somut 
bir yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesine 
yönelik politikalara yatırılsaydı, Ceará halkı su 
kaynaklarını, geçim kaynaklarını ve geleneksel yaşam 
tarzını koruyabilirdi.

https://www.ipcc.ch/report/ar4/
https://www.ipcc.ch/report/ar4/
https://www.ipcc.ch/report/ar4/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew070215a
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew070215a


38

>1,5°C’de ABD - Louisiana
Birkaç on yıl içinde Louisiana’da her yıl sıcaklığın 35°C’nin 
(95°F) üzerinde olduğu gün sayısının 35 ila 70 arasında 
olması bekleniyor; bu günlerin sayısı şu anda 15. Fırtınalar, 
seller ve bunlarla ilişkili hasarların yönetilmesi giderek 
zorlaşacak. Yükselen deniz seviyesi ve artan sıcaklıklar, 
Louisiana’nın balıkçılığını de tehdit ediyor. Louisiana’nın 
ticari balık yetiştirme ve av sahalarının %75’ini destekleyen 
sulak alanların kaybı da hızlanacak.

Bayou Köprü Hattı: Sahadaki Mücadele

Kırsal ve kıyı bölgeleri aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya gelirken, topluluklarını 
kirlenmeye karşı korumaya çalışan su hakkı savunucuları sert polis tepkisiyle 
karşılaşıyor.

 ABD - LOUISIANA 

ABD’de Louisiana Körfezi’nde uzun zamandır burada 
yaşayanlar, bölgedeki kararlı aktivistler ve topluluk 
liderleri, Baoyu Köprü’ye karşı seslerini yükseltiyor. 
Önerilen köprü, aslında 260 km uzunluğunda 
bir petrol boru hattı. Bu proje, bölge halkının su 
kaynaklarını ve yaşam biçimlerini tehdit ediyor. Petrol 
boru hattının inşa süreci bile Louisiana’nın sulak 
alanlarına zarar veriyor: Bayou Köprü Projesi (BKP), 
güzargahı boyunca 607 dönüm büyüklüğünde sulak 
alanı yok edecek. Ayrıca 1820 dönüm büyüklüğünde 
sulak alanı daha etkileyecek. Saatte ortalama dört 
dönüm büyüklüğünde kıyı sulak alanı, yükselen 
deniz seviyelerinin altında kalırken, Louisiana’nın 
sulak alanları halihazırda iklim değişikliğinden ve 
kalkınma projelerinden etkilenir durumda. Mevcut 
petrol boru hatları şimdiden bölgedeki ekonomik 
sektörlere zarar vermiş durumda. BKP, bu sorunların 
yalnızca derinleşmesini sağlıyor. Sel felaketleri 
artacak ve ekosistem telafi edilemez bir şekilde yıkıma 
uğrayacak. 

Louisiana’nın su koruyucuları, topluluklarını 
bölgelerinden geçen bu boru hattının zararlı 
etkilerinden korumak için tutuklanma riskini göze 

alıyorlar. Bu proje, yalnızca topluluğun su kaynaklarını 
ve yaşam tarzını tehdit etmiyor. Bu tür fosil yakıt 
projeleri ve bu yakıtların çıkarılması, gezegenimizin 
tehlikeli seviyelerde ısınmasına da katkıda bulunuyor. 
Bayou Köprü Boru Hattı’ndan geçecek petrolün 
yapacağı karbon eşdeğeri gaz salımı, 30 yeni 
kömürlü termik santralin yapacağı salıma eşit. Boru 
hattı, küresel ısınmayı 1,5°C’nin altında sınırlamayı 
amaçlayan küresel görevle uyumlu değil. 

BKP’den geçmesi planlanan petrol, Dakota Access 
Petrol Boru Hattı’nı kullanarak doğrudan Kuzey 
Dakota’dan gelecek. Buradan ise yurt dışına ihraç 
edilecek. Dakota Access Kampı’ndan esinlenen Bayou 
Köprü Direnişi, L’eau est la Vie (Su Hayattır) Kampı’nı 
oluşturdu. Mücadele, polisin su koruyucularına 
şok tabancasıyla müdahale etmesi ve koruyucuları 
tutuklamasıyla şiddetlenmekte. Su koruyucuları, boru 
hattını durdurmak için kendi hayatlarını fiilen tehlikeye 
atıyorlar.

Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri’nde iklim 
krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri. Bunların 
arasında özellikle düşük gelir grupları, beyaz olmayan 
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http://click.actionnetwork.org/mpss/c/3wA/ni0YAA/t.2i8/cqmwglbKSLCi3S-ZWa8Q7A/h4/FeOI9onzQo0zHd6U4bhwd5FcNu2yoEpWvomUQcmYl5q3EVzRIGXHyLUvIWfx2F6NkWY-2BuRZ3Hy02P6OjF-2BCbFjkk7bEtvSzBu1TXFkWWJWYNex74COWvi4he9Ynb53-2Fnfsy15t-2F4Etq8PdyTLhl-2BYNmBqFhQxhqXZaXI-2BVfLm6BqjumsVtAxWhLgbdXM-2Bv3nBvnpDE4vQeozTPfuneCu-2BItmGLLXtN2-2FMCuuEhmZz-2FdsKkPC-2BnxqHJK8VtFmcUjidbwlNwNXLjoJD-2BSb0FPIomLWVCIQAFN8CWKRViZtjiRSqAJ2ICqj5-2BRB4UJSGm8kUGbeCa-2Fm-2FrTuQ-2Bf0nixUeg-3D-3D
https://www.democracynow.org/2018/8/22/headlines/water_protectors_arrested_in_louisiana_resisting_bayou_bridge_pipeline
https://www.democracynow.org/2018/8/22/headlines/water_protectors_arrested_in_louisiana_resisting_bayou_bridge_pipeline
https://www.democracynow.org/2018/8/22/headlines/water_protectors_arrested_in_louisiana_resisting_bayou_bridge_pipeline
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topluluklar ve diğer kırılgan nüfusu etkileyen yoğun 
kasırgalar bulunuyor. Bunlar, iklim krizi etkileri 
karşısında yalnızca en yüksek riskle yüz yüze olan 
topluluklar değil, ayni zamanda bu etkilerden 
toparlanması da en zor olan topluluklar. İklim etkilerine 
ek olarak zehirli atık alanları, atık su arıtma tesisleri 
ve diğer ölümcül kirlilik kaynakları bölgedeki fakir 
toplulukları büyük ölçüde etkiliyor. Bunlar nadiren 
orta sınıf, beyaz ve zengin toplulukların yaşam alanları 
yakınında kuruluyor. Louisiana’daki St. James’te 
yaşayan ve Bayou Köprü Petrol Boru Hattı’na karşı 
mücadele veren insanlar, şimdiden milyarlarca dolarlık 
metanol santralleriyle kuşatılmış durumda. St James, 
halk arasında Kanser Yolu olarak adlandırılıyor. 

Louisiana’daki su koruyucularının ve müttefiklerinin 
ilham verici direnişi, şirketlerin açgözlülüğü ve 
yoğunlaşan iklim etkileri karşısında yaşam için bir 
mücadele olma özelliği taşıyor.

Louisiana’nın su 
koruyucuları, 
topluluklarını 

bölgelerinden geçen 
bu boru hattının 

zararlı etkilerinden 
korumak için 

tutuklanma riskini 
göze alıyorlar. 
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>1,5°C’de ABD - Montana ve 
Dakotalar
Önümüzdeki 70 yılda, sıcaklığın 38 °C (100°F)  üzerinde olduğu 
gün sayısının iki misline çıkması olası. Bu da çocuklar, yaşlılar 
ve yoksullar için ciddi sağlık risklerine neden olacak. Yükselen 
sıcaklıklar nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içerisinde su kullanımı %25 
civarında artacak; bunun ana nedeni sulama olacak. Yağış rejimi 
değişecek, şiddetli fırtınaların sıklığının da artması olası; bu ikisi 
birleştiğinde sel riski de artacak. Montana 2030’a kadar buzullarının 
bazılarını tümüyle kaybedebilir.

Solar XL - fosil yakıt çıkarılmasına karşı 
güneş enerjisinden güç alan direniş

Obama tarafından reddedilen, Trump tarafından tekrar gündeme getirilen 
Keystone XL boru hattı projesine, SolarXL projesini destekleyen yerli halklar, toprak 
sahipleri ve çiftçiler tarafından karşı çıkılıyor.

 ABD - MONTANA VE DAKOTALAR 

Keystone XL, Kanada’nın Alberta eyaletindeki ve 
ABD’nin Körfez Kıyısındaki rafinerilerin birbirine 
bağlanması amacıyla önerilen bir katran kumulu boru 
hattı. Projenin, Amerika Birleşik Devletleri toprakları 
boyunca günde 800.000 varil katran kumulu petrolü 
taşıması planlanıyor. ABD’nin eski başkanı Obama, 
2015 yılında bu proje için federal izni iptal etti. 
Gösterdiği neden, Keystone XL’in iklimimiz üzerine 
olacak etkisiydi. Trump’ın ilk hamlelerinden biri, 
Obama’nın kararını ters çevirmek ve TransCanada’ya 
federal inşaat ruhsatı vermekti. Kasım 2017’de, 
Nebraska Kamu Hizmeti Komisyonu, Keystone 
XL boru hattına “şartlı” onay verdi. Bu onayda 
TransCanada hattının farklı bir rota kullanmasını şart 
koştu. TransCanada şu anda projeyi ilerletmek için 
politikacıları satın almanın peşinde koşturuyor. 

Yerli halklar, toprak sahipleri, çiftçiler ve destekleyici 
örgütler bu boru hattını engellemek için bir araya 
gelerek Solar XL’i oluşturdu. Solar XL, doğrudan 
önerilen Keystone XL boru hattı güzergahına güneş 

paneli kurulumları yapan bir yenilenebilir enerji 
direniş dalgası. Solar XL, problemin rotasına temiz 
enerji çözümleri yerleştiriyor. Proje, Bold Nebraska 
(Cesur Nebraska), 350.org, Indigenous Environmental 
Network (Yerli Halklar Çevre Ağı), CREDO ve Oil 
Change International örgütleri tarafından başlatıldı.

20 Kasım 2017 tarihinde Nebraska Kamu Hizmeti 
Komisyonu, Keystone XL Petrol Boru Hattı için 
tercih edilen rotayı reddetti. Ancak eyaletten geçişi 
için alternatif bir rotaya izin verdi. Bu rota şirketin 
önündeki engelleri artırdı. TransCanada, Kamu Hizmeti 
Komisyonu’nun kararını tekrardan gözden geçirmesini 
istemiştir. Ancak Nebraska çiftçileri ve çiftlik sahipleri, 
projeyle mücadeleye mahkemede devam etme sözü 
verdiler.

Solar XL projesi, yeni güneş paneli kurulumlarıyla 
devam ediyor. Bu kurulumlara Nebraska’da sahada 
yer alan topluluklar önderlik ediyor. Bu sırada yerli 
liderler ve müttefikleri “Koruma Sözü”nü yayımladı. 
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“Koruma Sözü”, Keystone XL projesinin ilerlemesi 
durumunda, petrol boru hattı güzergahı boyunca 
direnmeyi taahhüt edebilen herkese bir çağrı olma 
niteliği taşıyor. Plan, Güney Dakota’da, Kanada katran 
kumullarının genişlemesine karşı bir anlaşmanın ikinci 
defa imzalanması için gerçekleştirilen bir toplantıda 
duyuruldu.

Yerli halklar, toprak sahipleri, 
çiftçiler ve destekleyici örgütler 
bu boru hattını engellemek 
için bir araya gelerek Solar XL’i 
oluşturdu.

Proje ve projeye öncülük eden yerli topluluklar, toprak 
sahipleri ve çiftçiler, iklim kriziyle mücadele etmek ve 
küresel ısınmayı 1,5°C’nin altında tutmak için gerekli 
çözümleri örnek olarak uyguluyorlar. 
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>1,5°C’de ABD - Kaliforniya
İklim değişikliği, Batı’da son otuz yıldır orman yangınlarının 
yaktığı alanı ikiye katladı ve 31 bin km2’nin üzerinde alanın 
yok olmasına sebep oldu. Bu durum sıcaklıklar arttıkça daha 
sık görülecek. 

ABD’nin çoğunluğu gibi Kaliforniya’nın da  1.5°C - 2°C 
ye ulaşmasının ortalamadan 10 - 20 sene önce olması 
bekleniyor. Kuru yazlar, ölümcül kontrol edilemeyen yangıları 
arttıracak ve kıyı bölgelerinde tarımı olumsuz etkileyecek.

Kaliforniya’da İklim Etkileri Yoğunlaşıyor. 
Seçilmiş Yetkililer Fosil Yakıt Çıkarılmasına 
Karşı Seslerini Yükseltmeli

Binlerce petrol ve gaz kuyusu fakir ve kırılgan toplulukları zehirliyor. Vali Brown’ın 
tüm izinleri iptal ederek güçlü bir iklim mirası bırakmak için son şansı.

 ABD - KALIFORNIYA 

Kaliforniya’da orman yangınları şiddetleniyor, iklim 
değişikliği nedeniyle her yıl sıcaklıklar artıyor. Hem 
iklim etkileri hem de doğalgaz ve petrol çıkarımının 
ön saflarında yer alan topluluklar, yıllardır eyalet 
yönetimini fosil yakıt endüstrisine karşı ses çıkarmaya 
çağırıyor. Şimdi, Kaliforniya valisi görev süresinin 
sonuna yaklaşırken eyaletteki topluluklar, valiye tüm 
yeni petrol ve doğalgaz sondaj izinlerini reddetmesı 
ve eyaletteki mevcut fosil yakıt çıkarma işlemlerini 
aşamalı olarak durdurması çağrısında bulunuyor.

Kaliforniya, iklim krizinin etkilerini şimdiden hissediyor. 
Bu, eyaletin iklim krizine karşı mücadelede bir lider 
olarak konumlanmasına rağmen gerçekleşiyor. Her yıl, 
bölgedeki orman yangınları büyüklükleriyle ve sebep 
oldukları yıkım nedeniyle rekor kırıyor. Uzmanlar bu 
seneki orman yangını mevsiminin daha da kötüye 
gideceğini söylüyor. Bu arada, gazete manşetleri 
Kaliforniya orman yangını mevsiminin “tüm yıl boyunca 
devam edebileceğini” öngörüyor. Kaliforniya’nın 

kayda geçmiş en yıkıcı orman yangınlarından altısı 
geçtiğimiz 10 ayda çıktı. 

Bu yıkıcı yangınların çıkma olasılığı, tüm eyalette 
yaşanan rekor sıcaklıklarla daha da artıyor. Bu yaz 
Güney Kaliforniya’nın her yerinde, tüm zamanların 
en yüksek sıcaklığı rekorları kırıldı.  Temmuz, 
Kaliforniya’nın şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak 
ayıydı.

Gerek iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerine, 
gerekse petrol ve doğalgaz üretiminin yakın mesafede 
yaşayan toplulukların sağlığı üzerindeki doğrudan 
etkilerine cevaben, Kaliforniya’nın her tarafında 
insanlar, Vali Jerry Brown’un harekete geçmesini 
talep ediyor. Topluluklar, Vali Brown’a özellikle yeni 
petrol ve doğalgaz sondaj izinlerini reddetmesi ve 
eyalet içerisindeki tüm fosil yakıt çıkarma işleminlerini 
aşamalı olarak sonlandırması çağrısında bulunuyorlar. 
Brown, şu anda vali olarak görev yaptığı son dönemi 
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dolduruyor. Ayrıca seçilmiş bir görevli olarak 
kariyerinin sonunda. 

Kaliforniya eyaleti, genellikle ABD’deki iklim 
eylemliliğinin lideri olarak kabul ediliyor. Brown, 
görevi boyunca eyalette enerji verimliliğini artıracak 
önlemleri destekledi. Yine de vali, petrol ve doğal gaz 
endüstrisine dair meseleleri doğrudan ele almakta 
eksik kaldı. Bu eksikliği, fosil yakıt üretiminden en 
çok etkilenen toplulukların baskısına rağmendi. Son 
zamanlarda, eyaletin yasama organı SB 100 başlıklı bir 
eyalet yasa önergesini kabul etti. Bu mevzuat, eyaletin 
elektrik şebekesinin 2045 yılına kadar %100 temiz 
enerjiden beslenir hâle gelmesini amaçlıyor.  

350.org idari direktörü May Boeve, SB 100, “eyalette 
temiz enerjiye hızlı bir geçiş yapılmasını talep eden 
Kaliforniyalılar için büyük bir zafer. Ancak rotayı 
gerçekten değiştirmek için fosil yakıt çıkarmayı 
tamamen sona erdirmeliyiz. Vali Brown, daha da 
ileri adımlar atıp Kaliforniyalıların hayatlarını ve 
geçim kaynaklarını da koruyacak şekilde, fosil 
yakıtlardan çıkışı başlatmalı” dedi. “Orman yangınları 
şiddetlenirken ve sıcaklıklar hızla artarken, iklim 
değişikliğinin halk arasında Altın Eyalet ismi verilen 
Kaliforniya’daki etkileri göz ardı edilemez. Daha bu 
hafta eyaletin kendi iklim değerlendirmesi, iklim 

değişikliğinin daha önce düşünüldüğünden daha 
ölümcül, daha yıkıcı ve daha maliyetli olacağını ortaya 
koydu. SB 100, kötüleşen iklim krizine dair hayati bir 
ilk adım. Ancak rotayı gerçekten değiştirmek için fosil 
yakıt çıkarmayı tamamen sona erdirmemiz gerekiyor. 
Vali Brown hızlı davranmalı ve SB 100’ü imzalamalı. 
Sonrasında daha da ileri gitmesi, fosil yakıtlardan 
aşamalı olarak çıkışı başlatarak Kaliforniyalıların 
yaşamlarını ve geçim kaynaklarını koruması 
gerekiyor.”

Kaliforniya’da iklim değişikliğinin etkileri kötüleşiyor. 
Bu yükselen sıcaklıklardan, şiddetlenen orman 
yangınlarına geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. 
Tüm bunlar olurken, eyalet hükümeti, burada fosil 
yakıt çıkarılmasını aşamalı olarak durdurmak ve 
topluluk girişimli çözümlere öncelik verir şekilde 
%100 yenilenebilir enerji ekonomisine dönüşümü 
sağlamak için çok önemli bir fırsata sahip. Kaliforniya 
bu yaşamsal adımı atarsa, hem ABD’deki hem de 
dünyanın dört bir yanındaki iklim eylemliliği için bir 
örnek teşkil edebilir. 
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Fosilsiz, bir <1,5°C dünyası 
mümkün

Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi 
anlatalım.

1,5°C’YI NASIL BAŞARIRIZ VE NASIL ORADA 
DURURUZ?  
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Artık, gezegenin 1,5°C’den daha fazla ısınmaması için 
elimizden gelen ne varsa yapmamız gerektiği çok açık 
olmalı. Ama bu gerçekten mümkün mü? Ve bunu nasıl 
yapacağız?
 
“Yapılabilirlik” birkaç farklı şeyle alakalı:  Dünyanın 
dengesizliği telafi etme kabiliyeti ve fiziki sınırları; 
bizim teknolojik kabiliyetlerimiz; ekonomik maliyet/
fayda analizleri ve son olarak da kendimize mümkün 
kıldığımız seçenekler yelpazesini belirleyen toplumsal, 
kültürel ve siyasi etmenler.
 
Dünyanın kabiliyetleri ve fiziksel sınırları  boyutunda; 
son zamanlarda tartışma esas olarak ‘karbon bütçesi’ 
kavramına odaklandı. Carbon Brief tarafından yakın 
zamanda yapılan bir analize göre, mevcut salım 
seviyelerinde daha ne kadar karbon yakabileceğimize 
dair farklı modeller ve yöntemler değişik sonuçlar 
veriyor. Bazı araştırmalara göre karbon bütçesi 
şimdiden negatifte gözüküyor; bunun anlamı, karbon 
dioksit giderme mekanizmaları kullanmak durumunda 
kalacağımızdır. Başka araştırmalarsa, 1,5°C’lik 
ısınmanın altında kalmak için %66 şansımız olması için, 
mevcut salım seviyelerinde birkaç yıldan 15 yıla kadar 
karbon bütçeleri veriyor. IPCC, dünya çapında 1,5°C’lik 
ısınma eşiğine 2040 yılında varmamızı bekliyor. 
Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu ve sonuçta 
gerçekleşen ısınma arasında 10 yıllık bir gecikme 
olduğu gerçeği de dikkate alındığında, salımlarımızı 
net olarak sıfıra indirmek için gerçekten de pek 
vaktimiz kalmadığı açık.
 
Gerçekleşmesi gereken ilk şey, salımların zirve 
noktasına 2020’de varması, ondan sonra da sert 

bir şekilde azalmaya başlamasıdır. Net salım, 2050 
gibi sıfıra ulaşmalı. Ayrıca yüzyılın ikinci yarısında 
salımların negatife inmesi gerekiyor; yani karbon 
dioksiti gidermek için bir tür mekanizma kullanmamız 
gerekecek.
 
Bunun pratik anlamı ise, artık hiçbir yeni fosil yakıt 
altyapısı kurulmasına izin veremeyeceğimiz. Zira 
her kurulan yeni fosil yakıt altyapısı, ilave salıma 
neden oluyor. Diğer bir anlamı ise, mevcut fosil yakıt 
altyapılarını devre dışı bırakmak için iddialı bir süreç 
başlatmamız gerektiği. Bu nokta ise konuyu teknolojik 
kabiliyetlerimiz sorusuna getiriyor.
Bazıları, karbon tutma ve depolama (CCS) 
teknolojilerinin tüm sorunlarımızı çözecek bir sihirli 
değnek olabileceği gibi yanlış bir algıya sahip. Ama 
işin gerçeği, şu anda ekonomik olarak uygulanabilir, 
büyük ölçekli CCS projeleri yok. Başka ‘teknolojik 
çözüm hülyaları’ gibi, CCS projeleri de, gayet gerçek 
ve mevcut bir soruna sahte çözümler sunuyor. İklim 
değişikliği probleminden kurtulmayı mühendislik 
çözümleriyle becermemiz mümkün değil. Önce 
gerekli çalışmaları yapmamız lazım; yani en başta 
CO2 ve diğer sera gazlarının atmosfere girmesini 
engellememiz lazım.  Buradaki iyi haber,  negatif salım 
teknolojilerinin sadece CCS ile sınırlı olmaması. Büyük 
çaplı ağaçlandırma ve CO2 depolamak için  doğal 
karbon yutaklarının kapasitesini artırmaya yönelik 
diğer çabalar, yüzyılın ikinci yarısında negatif salımlara 
ulaşma açısından kritik bir görev üstlenebilir.
 
Arz tarafındaki çözümlere ek olarak, “sektörel 
hedefler, binalar için düzenlemeler, performans 
standartları, davranış temelli müdahaleler ve karbon 

1,5°C’YI NASIL BAŞARIRIZ VE NASIL ORADA DURURUZ ? 
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https://www.nature.com/articles/s41558-018-0091-3
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fiyatlandırma” gibi sürecin talep tarafına odaklanan 
başka,  ‘politika temelli’ çözümler de mevcut. Isınmayı 
1,5°C ile sınırlı tutmak o kadar iddialı bir hedef ki; bu 
hedefe ulaşmamız ihtimali olması için, hem dünya ve 
ülkeler çapında, hem de yerel idareler seviyesinde, 
arz tarafı ile talep tarafı politikalarını birleştirmeye 
ihtiyacımız var.
 
Enerji cephesine baktığımızda, 1,5°C’lik ısınma, tüm 
enerji sektörlerinde çok hızlı bir elektrifikasyon 
anlamına geliyor. Buradaki iyi haber, 2050 yılına 
kadar dünyanın büyük kısmında %100 yenilenebilir 
enerjiye geçmek için büyük ölçekli enerji dönüşümü 
gerçekleştirebilecek  kapasitemiz var. Ekonomik 
olarak, yenilenebilir kaynaklardan  enerji üretmenin 
maliyeti sürekli azalıyor. IRENA’ya göre yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üretmek, “fosil yakıtlara göre 
sürekli daha ucuz olacak; 2020’ye kadar, şu anda 
ticari kullanımda olan tüm enerji üretim teknolojileri, 
fosil yakıtlarla elde edilenlerin maliyet aralığına denk 
düşecek. Bunların çoğu maliyet yelpazesinin alt 
kısmında yer alacak, hatta fosil yakıtlardan daha ucuz 
olacak”.

Elbette bu enerji dönüşümünün maliyeti de 
önemli, söz konusu rakam on trilyonlarca dolara 
ulaşacak. Ancak, 1,5°C’lik ısınmanın mümkün olup 
olmadığı meselesine ekonomik bir maliyet/fayda 
analizi temelinde yaklaşırsak, şunu da göz önünde 
bulundurmalıyız. Bazıları 1990’lara kadar geri 
giden değişik araştırmalar, hiçbir şey yapmamanın 
maliyetinin benzer derecede etkileyici ve hatta 
genellikle daha yüksek rakamlarda olduğunu 
belirtiyor. 

Bunun yanı sıra, çoğu maliyet modelinde, büyük ölçekli 
olayların yol açtığı hasarlara ya hiç yer verilmiyor ya da 
gereğinden az yer veriliyor. 2017’de Atlantik kasırga 

mevsimi, tek başına 200 milyar ABD dolarından 
fazla hasara yol açtı. Ek olarak, bu tür maliyet/fayda 
analizlerinde genellikle hesaba katılmayan şey, ısınma 
eşiklerinin aşılması yüzünden kaybedilen yaşamlar 
ve  biyoçeşitlilik oluyor. Tüm bu etmenler bir araya 
getirildiğinde, fosil yakıt sonrası eşitlikçi bir küresel 
enerji sistemine dönüşümün, sadece teknolojik ve 
ekonomik olarak mümkün olmakla kalmayıp, ayrıca 
ahlaken de zorunlu olduğu açıkça görülüyor. Özellikle 
de, IPCC’nin ifadesiyle, iklim değişikliğini azaltma 
konusunda harekete geçmemenin, “bugünün yükünü 

Enerji cephesine baktığımızda, 1,5°C’lik ısınma, tüm 
enerji sektörlerinde çok hızlı bir elektrifikasyon 
anlamına geliyor. Buradaki iyi haber, 2050 yılına 
kadar dünyanın büyük kısmında %100 yenilenebilir 
enerjiye geçmek için büyük ölçekli enerji dönüşümü 
gerçekleştirebilecek  kapasitemiz var. 

1,5°C’YI NASIL BAŞARIRIZ VE NASIL ORADA DURURUZ ? 
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geleceğe kaydırdığı; ortaya çıkmakta olan etkilere 
karşı uyum önlemlerinde yetersiz kalınmasının ise, 
sürdürülebilir gelişmenin temellerini daha şimdiden 
aşındırdığı” dikkate alındığında. 
Bu Halkın Dosyası’nda, fiiliyatta bunun nasıl 
gerçekleştiğine dair birçok örnek yer alıyor. 
 
1,5°C’ye giden yol muazzam derecede zor olacak; bu 
zorlukları aşmak için insanlığımızın tüm yaratıcılığını ve 
en iyi yönlerini kullanmamız gerekecek. 
Diğer yandan, bu gereken dönüşümün 
gerçekleşmesini engellemek isteyen, çok güçlü 
yerleşik çıkar grupları var. Bu da, şu anda Paris İklim 
Anlaşması kapsamında, ulusal hükümetler tarafından 
sunulan ‘Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar’ın (NDC’ler) 
gezegeni  3,5°C ısınma yoluna sokmasının ana nedeni.

1,5°C’lik ısınma hedefine ulaşmak çok zor olsa da, 
imkansız değil. İklim modellerinin spesifik tahminler 
yapmasını zorlaştıran karmaşıklıklar, aynı zamanda, 
elimizde seçenek kalmadığı iddiasını da savunulamaz 
kılıyor. Buna ek olarak, iklim modelleri sürekli gelişiyor. 
Modeller daha hassas ve öngörü gücü daha yüksek hâl 
aldıkça, harekete geçmek için elimizde kalan zamanı 
daha az ve karşılaşacağımız etkilerin boyutunu daha 
büyük olarak tespit ediyorlar. Bu yüzden, ısınmayı 
olabildiğince az tutmak için elimizden gelen her şeyi 
yapmamız, en yüksek derecede bir öneme sahip.

Karbon bütçeleri gibi konulardaki belirsizlikler, 
mesela bu bütçeleri şimdiden aşmış olmamız olasılığı; 
gereken dönüşümün muazzam büyüklüğü; üstüne < 

1°C’lik ısınmada zaten şimdiden neleri kaybettiğimize 
dair bir durum değerlendirmesi yapmak bazen bizi 
umutsuzluğa sevk ederek, harekete geçmemizi 
engelleyebilir.

Bu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı, hayatlarını 
kurtarmak için şu an savaşmakta olmayanlarımızın 
lüksü. Bu aynı zamanda hiçbirimizin göze alamayacağı 
bir lüks: Er ya da geç, iklim değişikliği herkesi 
etkileyecek ve bunu durdurmak için pek zamanımız 
kalmadı.

Bu Halkın Dosyası’nda yer alan ve gezegenin dört bir 
yanında sürmekte olan mücadelelerin sadece küçük 
bir kısmını yansıtan hikayelerin gösterdiği üzere, 
fosil yakıt endüstrisini durdurmak ve herkes için işe 
yarayacak sistemsel bir dönüşümü başlatmak için 
yapılacak çok iş var.

Bu bölümde sözü edilen araştırmalarda ve raporlarda, 
1,5°C’lik ısınmanın altında kalmanın mümkün 
olduğunun doğrulandığını görüyoruz. Dünya 
çapında fosil yakıtlara karşı verilen mücadelelerin 
hikayelerinde; halkın gücünü örgütleyerek ve 
topluluklarımızı harekete geçirerek, bu devasa 
sorunun altından kalkabileceğimize ve çözülünceye 
kadar da gayretimize devam edebileceğimize dair 
umut buluyoruz. Bir zümre için değil, çoğunluk için; 
lobiler ve çıkar grupları için değil, halk için!
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