
 
  

İKLİM KRİZİ 

Çeviri Derlemesi 

Çeviren: Serap Güneş 

Dünyadan Çeviri | www.dunyadanceviri.wordpress.com 



 2 

İçindekiler 

İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (I) – Benjamin Glahn ......................... 3 

İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (II) – Benjamin Glahn ........................ 7 

Mary Robinson: uluslararası hukuk iklim değişikliğine yanıt verme konusunda yetersiz ... 13 

Uzmanlar hükümetleri iklim değişikliği sebebiyle artacak göçe hazırlıklı olmaları 
konusunda uyardı ........................................................................................................... 15 

Gerici ekolojinin tehlikeleri (Out of the Woods) ............................................................... 17 

COP22’nin emperyalist çevreciliği – Joe Hayns ................................................................. 23 

Bu bir şeyleri değiştiriyor – Jodi Dean .............................................................................. 27 
 

 

  



 3 

İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki 

boşluklar (I) – Benjamin Glahn 

Pakistan, sel felaketi, 2012  

Kaynak 

İklim değişikliği kaynaklı kitlesel göçlere ilişkin tahminler şok edici – 2050 itibariyle 200 

milyon kişi – ve bu tahminler, iklim mültecileri olarak bilinen yeni bir yerinden edilmiş 

insanlar kategorisinin benimsenmesine sebep oldu. 

19 yıl önce, BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ilk değerlendirme raporunu 

yayınladığında, raporun yazarları, büyük çaplı ve küresel göçlerin, iklim değişikliğinin dünya 

güvenliği üzerindeki ‘en büyük etkisini’ teşkil edebileceği belirtiyordu. 

Artık bunların sağlam temellere dayalı endişeler olduğuna dair giderek artan bilimsel kanıtlar 

mevcut. Bu yıl Mart ayında, Kopenhag’daki iklim bilim zirvesi sırasında, uzmanlar deniz 

seviyesindeki yükselmeye dair eski tahminlerini, IPCC’nin iki yıl önceki tahminlerinin üç 

katına artırdılar. Şubat’ta, önde gelen İngiliz ekonomist ve Stern Review on the Economics of 

Climate Change yazarı Nick Stern, iklim kaynaklı göçün kitlesel ölçekte yaşanacağı 

uyarısında bulundu. ‘4, 5, 6 derecelik sıcaklık artışlarından bahsediyorsak, bu yüz 

milyonlarca, belki de milyarlarca insanın taşınmak zorunda kalacağı anlamına geliyor’ diyor 

Stern. ‘Dünyanın, yaşanacağı öngörülen zaman aralığında, bu tür bir nüfus hareketi ile baş 

etmesi mümkün değil.’ 

Bu tür öngörüler ve bunlara eşlik eden insani kaygılar, iklim değişikliği meselelerinin giderek 

genişleyen terminolojisine yeni bir kavram da kazandırdı: ‘iklim mülteciliği’. 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=B51C02C1-3C27-4AE3-B4C4-7E350EB0F442
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Ancak uluslararası yardım topluluğu içinde, ‘iklim mülteciliği’ kavramı sorunlu ve tartışmalı. 

Sorunlu çünkü mevcut uluslararası mülteci ve sığınma hukukunda hiçbir hukuki dayanağı 

yok, tartışmalı çünkü içerdiği sorunların nasıl çözüleceğine dair pek az görüş birliği var. 

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, sayısız politika araştırmacısı ve insani yardım kuruluşu, ‘iklim 

mültecilerinin’ uluslararası mülteci ve göç politikasının çatlaklarına düşme riski içindeki 

tanınmamış bir göçmen kategorisini teşkil ettiklerine işaret ederek, bu sorunlardan bazılarına 

yanıt üretmeye çalıştılar. Birçokları 1951 BM Mülteci Konvansiyonu ile bu konvansiyonun 

1967 Protokolü’nü ‘iklim mültecilerini’ içerek şekilde genişletme önerisini dahi yaptı. Ancak 

şu ana değin ufukta bir mutabakat ihtimali bile belirmiş değil. Uluslararası Göç Örgütü’nün 

Göç ve İklim Değişimi raporunun yazarı Oli Brown’ın yazdığı üzere: ‘sorunun kapsamını göz 

ardı etmeye yönelik kolektif ve bakıldığında başarılı da olan bir çaba söz konusu… bugüne 

değin zorunlu iklim göçmenleri için uluslararası toplumda hiç “ev” olmadı, kelimenin ne 

gerçek anlamında ne de mecazi olarak.’ 

Koruma sorunları? 

Şu anda, ‘iklim mültecisi’ kavramı konusundaki temel sorun, mevcut uluslararası hukukta 

resmen tanınmış bir kategori olmaması. İklim değişikliği sebebiyle uluslararası sınırları geçen 

insanların korunmasını ve bu insanlara yardım edilmesini sağlayabilecek hiçbir yasal çerçeve, 

konvansiyon, protokol ve spesifik kılavuz yok ve mevcut uluslararası insani hukuk çevresel 

kaynaklı bazı yerinden olma vakalarına uygulanabilir durumdayken, mültecilere verilmiş 

mevcut haklar – özellikle de uluslararası insani yardım ve geri dönme hakkı – onlar için 

geçerli değil. Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Merkezi Direktörü Roger Zetter’in 

Forced Migration Review’de yakın zamanda yazdığı üzere: 

‘Çatışma, zulüm, doğal afetler ve imar projeleri nedeniyle zorla yerinden edilmiş insanların 

haklarını korumaya yönelik sağlam temellere sahip uluslararası, bölgesel ve ulusal hukuki 

enstrümanlar, anlaşmalar ve normlar mevcut. Dolayısıyla, iklim kaynaklı çevresel değişim 

sebebiyle göçmek zorunda kalan insanları korumak için benzer bir çerçevenin olmaması 

şaşırtıcı.’ 

Fakat birçok açıdan aslında şaşırtıcı değil. Mevcut uluslararası hukuk rejimi ve özellikle de 

Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Konvansiyonu ile 1967 Protokolü, iklim değişikliğinin 

tehlikelerinin henüz bilinmediği bir dönemde hazırlandı. 1951 Konvansiyonu, özel olarak 

zulme karşı koruma sağlar ve ‘mültecilerin’ resmi olarak tanınması bu nedenle çok açık bir 

hukuki kategori ile sınırlıdır – esasen yalnızca ‘ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba veya 

siyasi görüşe mensubiyet sebebiyle eziyet göreceğine dair sağlam temellere dayanan bir 

korkuya sahip ve vatandaşı olduğu ülkenin dışında olan ve bu korku sebebiyle o ülkenin 

korumasından faydalanamayan veya faydalanmak istemeyen’ kişiler. 

Dolayısıyla, ne iklim değişikliğinin ne de çevresel tahribatın şu anda mülteciler ve 

sığınmacılar için koruma sağlayan kilit önemdeki yasal anlaşmalar veya normların hiçbirinde 

geçmediğini net şekilde ifade etmek gerekir. Yani ‘iklim mültecisi’ kavramının kullanımı, 

hiçbir mevcut uluslararası anlaşma, konvansiyon veya enstrüman kapsamında hiçbir hukuki 

geçerliliğe sahip olmayan yarı-tanımlayıcı bir açıklamadan başka bir şey değil. Daha da 

önemlisi, uluslararası alanda, bu yeni, tanınmamış göçmen ‘kategorisi’ için hizmet 

sağlayabilecek ve haklarını savunabilecek hiçbir yapısal süreç mevcut değil. 

Ancak çevresel veya iklim felaketlerinden kaçmak zorunda kalanlara yönelik olarak mevcut 

enstrümanlar dahilinde koruma bulunabilecek yer, ülkesinde yerinden edilme vakaları. Daha 
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spesifik olarak, birçok uzman 1998 tarihli Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol 

Gösterici İlkeler’in kendi ülkelerinin sınırları içinde göç etmek zorunda kalmış insanlar için 

aslında uygun koruma sağlayabileceğine inanıyorlar. Uluslararası hukuk normları ile insan 

hakları hukukunun bağlayıcı olmayan bir sentezi olan Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda 

Yol Gösterici İlkeler, kendi ülkelerinin sınırları dahilinde yerinden olmuş kimselere koruma 

ve yardım sunuyor. Ülke İçinde Yerinden Olmaya Dair Brookings-Bern Projesi eski Direktör 

Yardımcısı Khalid Koser, ‘kendi ülkeleri içinde iklim değişikliği nedeniyle yerinden olan 

insanlara yönelik normatif çerçevenin, ülkelerinin dışına göçmek zorunda kalan insanlar için 

olduğundan daha iyi olduğunu’ savunuyor. Yani, ülkeleri içinde yerinden olanlar ülke içinde 

yerinden olmuş kimseler (IDP’ler) olarak nitelenir ve dolayısıyla uluslararası insani hukuk 

tarafından 1998 tarihli Yol Gösterici İlkeler kapsamında korunurken, belirli zulüm formları 

haricinde sebeplerle uluslararası bir sınırı geçmek zorunda kalanlar ise korunmuyor. Ülke 

içinde yerinden edilmiş kimselerin insan hakları konusunda BM Özel Temsilcisi Walter Kälin 

şöyle diyor: ‘Mevcut insan hakları formları ve Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol 

Gösterici İlkeler, kendi ülkelerinde zorla yerinden edilmişler için yeterli koruma 

sağlamaktadır… [ancak] ana zorluk, uluslararası olarak tanınmış ülke sınırlarını geçenler için 

geçerli normatif bir çerçeveyi netleştirmek ve hatta geliştirmektir.’ 

Boşluklar doldurulabilir mi? 

‘İklim mültecisi’ne yönelik resmi bir tanımlama ve uluslararası hukukta bir tür resmi tanıma 

olmaksızın, iklim değişikliği sonucu uluslararası sınırları geçerek göçmek zorunda kalan 

kimseler, Uluslararası Göç Örgütü’nün de belirttiği üzere, ‘uluslararası sistemde neredeyse 

görünmez kalmaya devam edebilir ve kendi ülkelerinde siyasi zulme uğradıklarını 

kanıtlayamadıkları için sığınma hukukunun çatlakları arasına düşerler.’ 

Ancak şu anda, ‘iklim mültecisine’ yönelik korumalar konusunda uluslararası alandaki 

tartışmaları ileri taşıyabilecek ve uluslararası hukuktaki boşlukları doldurabilecek en azından 

üç olasılık mevcut gibi görünüyor. İlk seçenek, Mültecilerin Statüsüne dair 1951 

Konvansiyonu’nu iklim (veya çevre) mültecilerini de içerecek ve politik zulüm nedeniyle 

kaçan mültecilerle aynı hukuki korumaları sunacak şekilde gözden geçirmek. UNHCR, 

mültecilere yönelik uluslararası hukuki korumaları zayıflatabileceğini ve iklim değişimi ile 

göç arasında yanıltıcı olabilecek bir bağlantı kurduğunu ileri sürerek bu seçeneğe karşı 

çıkıyor. UNHCR Kıdemli Politika Danışmanı José Riera’ya göre, 1951 Konvansiyonu’nu 

yeni tanımları içerecek şekilde değiştirmeye gerek yok; bunun yerine, haklar ve korumalar 

arasındaki mevcut boşlukların analiz edilmesi yönünde acil bir ihtiyaç mevcut. ‘İklim 

değişimi ve yerinden olma söz konusu olduğunda,’ diyor Riera, ‘mevcut terminolojimiz ve 

mevcut korumalarımız var. İnsanları oldukları şeyden başka şekilde adlandırmamıza gerek 

yok, onlar yerinden edilmiş kimseler.’ Kısacası, UNHCR, çevresel tahribatı ve iklim 

değişikliğini zorunlu, sınır ötesine göçlere neden olabilecek bir durum olarak kabul ederken, 

bunların uluslararası hukuk kapsamında mülteci statüsü vermek için dayanak yarattığını 

düşünmüyor. 

Daha heveskâr ikinci bir seçenek ise, iklim veya çevre ‘mültecileri’ için belirli haklar ve 

korumalar sağlamaya çalışacak tamamen yeni bir konvansiyonun müzakere edilmesi. Bu 

yaklaşımın sayısız ciddi problemi var. Birincisi, Walter Kälin’in de işaret ettiği üzere, mevcut 

uluslararası hukukta zorla yerinden edilmiş insanlarla gönüllü olarak göç edenler arasında 

ciddi bir ayrım söz konusu. Yavaş bir seyir izleyen afetlerde (kıtlık ve tarımsal alanların 

tahribatı gibi), bu, ayırt edilmesi son derece zor bir fark demek. Ayrıca, ‘iklim felaketleri’ ile 

‘doğal afetler’ arasında bir ayrım yapılması da zor oluyor. Kälin, ‘En azından şu an için ve 
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yakın gelecekte belirli bir afetin iklim değişikliği olmaksızın olup olmayacağını belirlemek 

imkânsız’ görüşünü savunuyor. Bu da, yeni bir ‘iklim mültecisi’ konvansiyonu kapsamında 

uluslararası topluma yönelik belirli yükümlülük ve sorumluluklar belirlenmesini müzakere 

etmeyi aşırı ölçüde zor hale getirmektedir. Ve son olarak, uluslararası insani yardım topluluğu 

içinde, yeni bir konvansiyonun mümkün veya önerilebilir olduğuna dair çok az görüş birliği 

var gibi görünmektedir. José Riera’nın da dediği gibi: ‘Uluslararası düzeyde, yeni normlar ve 

korumalar getirecek yeni bir sürece girişme konusunda bir istek olup olmadığı büyük bir 

soru… Korkarım ki bu konuda sıfır iştah söz konusu.’ 

Üçüncü ve belki de son seçenek, 1998 tarihli, Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol 

Gösterici İlkeler örneğini izlemek ve mevcut uluslararası hukuk mekanizmalarının bir 

sentezini geliştirmektir. IDP’ler Konusunda Yol Gösterici İlkelerde olduğu gibi, bu seçenek, 

‘çevresel nedenlerle yerinden olmuş kimseleri’ koruyabilecek, bağlayıcı olmayan fakat 

evrensel olarak kabul görmüş bir ilkeler manzumesi oluşturmayı içerecektir. Şu anda, bu 

seçenek, Roger Zetter’ın da yazdığı üzere, en olası ve uygun uluslararası hukuk yaklaşımını 

temsil ediyor görünmektedir: ‘1998 tarihli Yol Gösterici İlkeler … yalnızca kendi çapında 

temel bir başlangıç noktası olmakla kalmamakta, aynı zamanda, “çevresel nedenlerle yerinden 

olmuş” kimselerin haklarını korumak için, geniş bir uluslararası enstrümanlar yelpazesinden 

normlar ve ilkeler toplama ve benimseme konusunda bir model de teşkil etmektedir. 

Tahminler 

Ancak bu seçeneklere rağmen, halen önemli sorunlar mevcut. Olası ‘iklim mültecisi’ sayısına 

dair tahminler – 2050 itibariyle 200 milyon kişi – mevcut durumda UNHCR yetkisi altında 

korunma hakkına sahip yerinden edilmiş kişiler ile mültecilerin sayısında, dört kata yakın bir 

artışı ifade ediyor. Ve 2007’de, IPCC şu an deniz seviyesinin altındaki sahil kesimlerinde 

yaşayan 600 milyondan fazla insanın – 438 milyonu Asya’da, 246 milyonu en az gelişmiş 

ülkelerde – bu yüzyılda iklim değişikliği kaynaklı olası tehditlerin açığa çıkardığı risklerle 

doğrudan karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunmuştu. ‘İklimsel sıcak noktalar’ olarak 

adlandırılan, deniz seviyesinin altındaki adalar, sahil bölgeleri, büyük nehir deltaları ve 

gelişmemiş bölgeler, yıkıcı çevresel değişikliklerin yaratacağı tehlikelerle yüz yüze. Mevcut 

uluslararası hukuk kapsamında, bu bölgelerden yapılacak sınır geçişi içeren iklim kaynaklı 

göçler, kendilerine yardım sağlayabilecek yok denecek kadar az koruma veya yardım 

mekanizmasını harekete geçirebilecek. 

Bu nedenle, iklim kaynaklı sebeplerle yerinden olmuş kimselerin nerelerden geleceği, 

nerelere gidebilecekleri ve hangi uluslararası ve ulusal yasal hak, yükümlülük ve enstrüman 

sistemlerinin onları korumak için en iyi şekilde harekete geçirilebilecekleri hakkında sorular 

kritik önemde. Bu makalenin, IBN’nin sonraki sayısında yayınlanacak olan ikinci kısmı, bu 

sorulara yanıt vermek için şu anda sürmekte olan hukuki çabaların yanı sıra, özellikle bu 

meseleleri ele alacak. 

Benjamin Glahn 

bglahn@salzburgglobal.org 
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İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki 

boşluklar (II) – Benjamin Glahn 

Kaynak 

İklim kaynaklı göç sorununu çözmek için tek başına uluslararası hukuka bakmak akıllıca 

olmaz. Bu makalede, karma bir politikanın ve ulusal yasaların güçlendirilmesinin çok daha 

etkili olabileceği savunuluyor. 

Geniş çaplı, iklim kaynaklı göçler yaşanması olasılığı, insani yardım ve politika 

kuruluşlarından ulusal hükümetlere kadar, uluslararası toplumda alarm zillerinin çalmasına 

neden oluyor. İklim ısındıkça ölçeği artan, yüz milyonlarca insan düzeyinde nüfusun yer 

değiştirmesi olasılığı, acil uluslararası eylem gerektiği algısını yarattı ve birçok politikacı, 

araştırmacı ve akademisyen, yaklaşan nüfus hareketleri ile baş edebilmek için, uluslararası 

toplumun yeni tür uluslararası hukuk normları oluşturması gerektiğini düşünüyor. Ancak 

mevcut mülteci sorunlarını yönetmekle sorumlu uluslararası kuruluşlar, özel olarak ise birçok 

ulusal hükümetin yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu 

gibi yeni normlar üretme konusunda son derece isteksiz. Özelikle de iklime veya çevresel 

‘mültecilere’ referanslar içerecek tüm yeni kategorilere. 

Uluslararası tartışmalar 

‘İklim mültecisi’ kavramı ile ilgili olarak bu makalenin ilk bölümünde (IBN’nin Haziran 2009 

sayısında) ele alınan sorunlar, bu nedenle iki ana taraf içeren uluslararası hukuk tartışmasının 

özünü oluşturuyor. Bazıları 1951 Mülteci Konvansiyonu’nda değişikliğe gidilmesini veya bu 

‘yeni’ göçmen kategorisi için yeni bir konvansiyon oluşturulmasını savunurken, diğerleri, 

mevcut yasal mekanizmaların toparlanmasını ve 1998 tarihli Ülke İçinde Yerinden Olma 

Konusunda Yol Gösterici İlkeler’e benzer bir şey üretilmesini öneriyorlar. 

Bu tartışma, iklim değişikliğinin sebep olacağı olası nüfus yer değiştirmeleri ile baş etmek 

için yeni mekanizmalara ve kurumlara gerek var mı yok mu ya da mevcut uluslararası hukuk 

sistemi, boşlukları doldurabilecek ve temel hukuki sorunları çözebilecek evrilen hukuk 

normları üretme kabiliyetinde mi değil mi şeklinde, uluslararası hukuk politikasının karşı 

karşıya olduğu temel sorunlardan birini yansıtıyor. 

Bu tartışmanın ötesinde, iki şey net gibi görünüyor: Birincisi, ‘iklim mültecisi’ kavramı, 

kamuoyu farkındalığını yükseltmek açısından iyi, ancak yasal bir anlamı yok ve kullanımı, 

iklim kaynaklı olsun ya da olmasın, çevresel tahribattan kaçtığı için yerinden olmuş kimselere 

koruma mekanizmaları geliştirmeye şu anda yardımcı olmuyor. İkincisi, uluslararası hukuk bu 

olası insan grubunu mevcut tanımlarına dâhil etmediği ve bir süre için bu pek muhtemel de 

görünmediği için, mevcut uluslararası hukuk çerçevesi dışında çözümler bulunmak zorunda 

olabilir. 

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi Uluslararası Mülteci ve Göç Hukuku Projesi 

Direktörü ve bu tartışmanın önde gelen figürlerinden biri olan Jane McAdam, uluslararası 

toplumun, uluslararası mekanizmaların, konvansiyonların ve tanımların ötesine bakmaya ve 

belirli sorunlara karşı bölgesel ve ulusal çözümlere kafa yormaya başlaması gerektiğini 

söylüyor. ‘Uluslararası mülteci rejiminin şu anki durumu doğaçlama ve bölgesel bir hal 

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=3E9DB1B0-659E-432B-8EB9-C9AEEA53E4F6
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almaya başladı,’ diyor McAdam ve bölgesel yaklaşımlar üzerinden norm geliştirmeye doğru 

bir teamül olduğunu ifade ediyor. ‘Avukatlar dışında bir sürü insan çözüm bulmak için 

uluslararası hukuka yöneliyor, fakat sahada çözüm sağlayacak şey illa ki uluslararası hukuk 

değil.’ 

O zaman uluslararası toplum, bu tartışmada daha büyük ilerlemeler sağlayabilecek olası 

çözümler, evrilen normlar ve mevcut hukuki stratejiler için nereye bakmalı? Bu evrilen 

normlar nasıl olacak ve neler içerecek? Ne tür emsaller mevcut? Ve hem uluslararası hem de 

ulusal sistemler ve yasal haklar, yükümlülükler ve enstrümanlar, bunları korumak üzere en iyi 

nasıl harekete geçirilebilir? Bu sorulara yanıt vermek için, göçmenlerin çoğunluğunun 

nereden gelip nereye gideceğini değerlendirmek önemli. 

‘İnsanlar çözüm için uluslararası hukuka bakıyorlar, fakat sahada çözüm için bunun ötesine 

geçmek gerekiyor’ 

Jane McAdam, New South Wales Üniversitesi 

Sıcak noktalar 

Deniz seviyesinin altındaki sahil bölgelerinde yaşayan 600 milyondan fazla insan var, 

bunların 438 milyonu Asya’da ve 246 milyonu risk altındaki gelişmekte olan ülkelerde. 

Özellikle risk altında olan yerler, büyük nehirlerin okyanusla buluştuğu ve büyük çaplı 

taşkınlar ile deniz seviyesindeki yükselişin yıkıcı sonuçlar yaratma tehlikesi ihtiva ettiği Asya 

ve Afrika’daki ‘mega delta’ alanları. (Norveç Mülteci Konseyi) 
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Batan ada senaryosu 

Üstteki resimde gösterilenlerin yanı sıra, bir ‘batan ada senaryosu’ da mevcut. Yani iklim 

değişikliği sebebiyle yükselecek deniz seviyelerinin altında kalacak adaların hepten yok 

olması tehlikesi. Uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında, bu belki de en ciddi durum 

ve yakın vadede ortak bir hukuki yanıt gerektireceği en muhtemel olanı. Bugün birçoğu 

taşkınlara karşı korumasız olan 24 Küçük Ada Devleti, içme suyu rezervlerinin tuzluluk 

oranındaki artışlar, sahil erozyonu ve deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle toprak kaybı ile 

yüz yüze. Bu ada devletlerinin çoğu – Tuvalu, Vanuatu, Kiribati ve Maldivler, tümü de en 

yüksek noktalarında deniz seviyesinden üç veya dört metreden az yüksek – nüfusun 

tahliyesine yönelik planlar yapmaya başladılar. Hatta Maldivler başkanı Muhammed Naşid ve 

Kiribati başkanı Ante Tong, adalarının tüm nüfusunu başka ülkelere yerleştirme nihai 

niyetlerini duyurarak gündem oldular. Muhammed Naşid, bunu ülkesinin ‘kuru-toprak’ 

opsiyonu olarak adlandırdı ve bu yılın başında, yemin töreninin akşamında, Guardian 

gazetesine şunları söyledi: ‘Kendi başımıza iklim değişikliğini durduramayız, bu yüzden 

başka yerde toprak satın almak zorundayız. Bu en kötü sonuca karşı bir sigorta poliçesi … 

Maldivleri terk etmek istemiyoruz ama onlarca yıl çadırda yaşayan iklim mültecileri olmak da 

istemiyoruz.’ 

Sorun mevcut uluslararası hukuk içinde, bu Maldivlilerin ‘iklim mültecisi’ olarak hiçbir 

uluslararası korumaya sahip olmaması. Herhangi bir insani felaketle başa çıkmak üzere 

korumalar olacağı kesin olmasına rağmen, klasik anlamda ‘sığınma’ – nüfusun yasal olarak 

kalabileceği başka bir yer – sağlayacak hukuki mekanizmalar bulunmayacak. Ülke İçinde 

Yerinden Edilmiş Kimselerin İnsan Hakları Konusunda BM Özel Temsilcisi Walter Kälin’in 

belirttiği üzere: ‘Ana sorun, yavaş yavaş ortaya çıkan felaketlerin sonucu olarak aniden patlak 

veren felaketler sebebiyle, Küçük Ada Devletlerinin “batması” ardından veya yaşadıkları 

bölgelerin insanlar için fazla tehlikeli yüksek risk bölgesi ilan edilmesi ardından uluslararası 

kabul görmüş devlet sınırlarını geçen kişiler için geçerli normatif çerçevenin netleşmesi ve 

hatta böyle bir çerçevenin geliştirilebilmesi.’ 

Önümüzdeki yol 

Kälin’in netliği ve uygulanabilirliği sebebiyle yaygın şekilde övgü almış olan analizinde, 

uluslararası toplumun önünde iki ana görev bulunuyor. Birincisi, uluslararası toplum, sıra 

yeniden iskana geldiğinde üstlenmesi gereken özel sorumluluklar da dahil olmak üzere, deniz 

seviyesindeki yükselme nedeniyle ‘batan adalarını’ terk etmek zorunda kalan insanlara 

sunulacak spesifik hakları ve korumaları belirlemeli. Bu alanda, mevcut uluslararası hukukta 

net bir boşluk ve uluslararası yasal kuruluşların bu muhtemel göçmenler için tanınmış bir 

hukuki statü belirlemek üzere yapılacak çalışmada oynaması gereken önemli bir rol var. 

İkinci olarak uluslararası toplumun, ulusal bir sınırı aşan ve geri dönmek istemeyen ya da 

dönemeyen diğer çevre mültecileriyle bağlantılı olarak kendi rolünü netleştirmesi gerekiyor. 

Bu durumda, Kälin şunu söylüyor: ‘Tıpkı mülteciler için yaptığımız gibi kendimize 

sormalıyız: İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sınırları geçen insanların hangi koşullarda 

ülkelerine geri dönmeleri beklenmez ve dolayısıyla ister geçici ister kalıcı olsun bir çeşit vekil 

uluslararası koruma ihtiyacı içinde kalırlar?’ 

Ancak sorulmaya değer bir başka soru daha var, mevcut uluslararası hukukla evrimsel 

normatif bir çerçeve arasında 1998 Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici 

İlkeler gibi bir aracı adım potansiyeline işaret ediyor bu soru. Birçok insan buna yeni 

uluslararası normlar ‘yaratmanın’ yenilikçi bir yolu olarak bakıyor: Ne tür ulusal, egemen 
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ülke yasası, çift taraflı anlaşma ve bölgesel enstrüman örnekleri, kesişen tamamlayıcı 

sistemler ve geçici korumalar geliştirme konusunda yol haritası sağlayabilir? Ve bu 

azımsanmayacak büyüklükteki hukuki külliyatı, çevresel göç meseleleri ile insani koruma 

ihtiyacı kesiştiğinde, ulusal hükümetlere pratik opsiyonlar ve uluslararası kurumlara savunma 

araçları sağlayabilecek şekilde toparlamak ve analiz etmek mümkün mü? 

‘Şu anki uluslararası hukuk dahilinde çözümler bulmaya odaklanmak tek seçenek olmamalı’ 

Tamamlayıcı ve geçici korumalar 

Şu anda çevresel göç durumlarında göç politikası, sığınma politikası ve tamamlayıcı ve geçici 

koruma için stratejiler konusunda bir yol haritası veya el kitabı çıkarmak için bakılabilecek 

çeşitli ulusal ve bölgeler örnekler söz konusu. Örneğin Yeni Zelanda, adanın deniz 

seviyesindeki yükselme sonucu batması halinde Tuvalu’nun tüm nüfusunu kabul etmeyi 

üstlendiği yönündeki haberlerle basında epey yer buldu. Aslında öyle bir anlaşma yok. 

Doğrusu, Yeni Zelanda, Pasifik Erişim Kategorisi (PAC) adını verdiği yeni bir emek göçü 

politikası hayata geçirdi. Buna göre her yıl Yeni Zelanda’da Kiribati’nin 75 vatandaşı, 

Tuvalu’nun 75 vatandaşı ve Tonga’nın 250 vatandaşı (partnerleri ve bakmakla yükümlü 

oldukları çocuklar dâhil) oturum alabilecek. PAC’de bırakınız iklim değişikliğini çevre 

sorunlarına bile hiçbir atıfta bulunulmazken, risk altındaki Pasifik adalarından göçmenlerin 

kabul edilmesi bu sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen önemli yeni çift taraflı politikaların 

bir yönü olarak görülebilir. Bu örnek ayrıca, birçoğu çevre ‘mültecisi’ alma konusunda 

tereddüt edebilecek diğer ülkelerin, uluslararası hukuk tanımlamalarının ve iltica politikasının 

karmaşık yarıklarına dalmak zorunda kalmaksızın bazı risk altındaki popülasyonlar için göç 

kapılarını gevşetme yolu olarak kullanabilecekleri, emek göçü politikasına olası bir 

odaklanmayı da işaret etmektedir. 

Mevcut devlet pratiğinin yakından incelenmeye değer ikinci bir alanı da ‘çevresel 

göçmenlerin’ resmi devlet göç ve iltica politikasına dahil edilmesi. Şu anda hem İsveç hem de 

Finlandiya, ‘çevresel göçmenleri’ ‘korunmaya muhtaç insan’ kategorisi olarak tanıyor ve bu 

insanlara en azından kağıt üzerinde koruyucu önlemler sunuyor. Örneğin İsveç’te, Yabancılar 

Yasası (2005:716), bir çevre felaketi sebebiyle kendi ülkesine dönemediği için vatandaşı 

olduğu ülke dışında olan, ‘başka şekilde muhtaç durumdaki bir insan’ için ek korumalar 

sunuyor. Bakıldığında bu mevzuat iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle yerinden olmuş 

popülasyonlar için pozitif bir koruma çerçevesi sağlıyor gibi görünecektir. Fakat İsveç 

mevzuatında iki büyük sorun var. Birincisi, İsveç Adalet Bakanlığı Göç ve İltica Politikası 

Bölümü’ne göre, mevzuat başvuruyu ani çevre felaketleri vakaları ile sınırlayan ve kesintisiz 

çevresel bozulma vakalarına genişletmeyen hazırlayıcı bir temele dayanıyor. Yani fırtınaların 

yerinden ettiği popülasyonlar ek korumaya hak kazanabilecek ancak kıtlığın yerinden ettiği 

insanların böyle bir hakkı olmayacak. Ve ikincisi, İsveç’te çevresel sebeplerle henüz hiç 

kimseye ek koruma verilmiş değil. Bu da İsveç’in çok sayıdaki çevresel sığınma vakası ile 

baş edip edemeyeceği konusunda sorulara yol açıyor. Öte yandan Fin Yabancılar Yasası’nda 

(301:2004), mevzuat bir yabancıya sığınmanın kendi ülkesinde ‘ölüm, işkence ve diğer 

insanlık dışı muamele ya da insan onuruna aykırı muamele tehlikesi’ altında ise veya silahlı 

bir çatışma ya da çevre felaketi söz konusu olduğu için geri dönemiyorsa sığınma hakkı 

verilebileceğini belirtiyor. Finlandiya örneğinde, mevzuatı bildiren hazırlayıcı çerçeve İsveç 

vakasındaki ile aynı kısıtlamaları içermiyor ve Fin Göç Hizmetleri’ne göre, yabancının 

ülkesinde, insanların yaşamasının, insan eylemleri veya doğal afetler nedeniyle çok tehlikeli 

hale gelmesine belirli bir referans içeriyor. Fin Göç Hizmetleri Fin Yabancılar Yasası’nın bu 

spesifik yönünün nadiren kullanıldığını belirtse de, bu tür bir mevzuat çevresel göçmenler için 
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yasal koruma kategorileri sağlayabilecek şekilde göç ve iltica politikası yaratmak için tekil 

durumlara işaret ediyor. ‘İnsani nedenlerin’ dahil edilmesi, mevzuatın, iklim değişikliği 

kaynaklı yerinden olmanın net bir illiyet teşkil ettiği vakaları kapsamasını sağlayacak bir yola 

da işaret edebilir. 

Daha büyük dikkat gerektiren üçüncü bir devlet pratiği alanı, bu geçici koruma, çevresel 

olaylara geçici bir reaksiyon olarak başlamış olsa bile, geçici koruma alanıdır. Bu alanda, 

2004 Asya tsunamisine verilen reaksiyon, ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Tsunamiyi 

takiben, UNHCR, tüm ülkelere, kabul edilmeyen tüm sığınmacıların Hindistan, Endonezya, 

Somali ve Sri Lanka gibi etkilenmiş bölgelere iadesinin askıya alınmasını tavsiye etti. Bunun 

sonucunda Kanada, Malezya, İsviçre ve ABD bu bölgelerin hepsine değilse bile çoğuna 

iadeleri askıya aldılar ve ABD etkilenen bölgelerden gelen öğrenciler için ülkede kalmalarına 

izin veren özel bir geçici koruma statüsü uyguladı. Kanada ve Avustralya da tsunamiden 

etkilenen bölgelerden gelen göçmen başvurularını hızla sonuca bağladı ve bu bölgelerden 

gelen kalıcı oturum sahibi olanlara aile üyelerinin sponsorluğu prosedürünü hızlandırma 

fırsatı verdi ve geçici vize prosedürü işlemlerini de hızlandırdı. 

‘Deniz seviyesi altında kalan bölgelerde 600 milyondan fazla kişi yaşıyor’ 

ABD GKS mevzuatı 

Yakından incelenmeye değer bir başka geçici koruma statüsü örneği ise ABD Kongresi’nin 

1990 Göç Yasası’nın parçası olarak yasalaştırdığı Geçici Koruma Statüsü (GKS) mevzuatıdır. 

GKS şu anda ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri tarafından yürütülmektedir ve İç Güvenlik 

Bakanı’nın belirli ülke veya bölge vatandaşlarına GKS koruması vermesini sağlamaktadır. Şu 

anda GKS koruması El Salvador, Honduras, Nikaragua, Somali ve Sudan için verilmiştir ve 

bu ülkeden gelen ve ‘süregiden silahlı çatışma, çevre felaketi veya diğer olağanüstü ve geçici 

koşullar sebebiyle geçici olarak kendi ülkelerine güvenle gidemeyen’, kalıcı oturum statüsü 

almaya hak kazanmamış olmalarına rağmen ABD’de kalma ve çalışma izni alma hakkına 

sahip yabancılar için verilmektedir. Olası iklim değişikliği yerinden olmaları ile ilişkili olarak, 

Honduras ve Nikaragua örnekleri en belirginlerdir. İki ülkenin vatandaşlarına da Mitch 

Kasırgası’nın yol açtığı yıkım sonrasında, 5 Ocak 1999’da GKS verilmiştir. 

Orijinal karardan bu yana, ABD Hükümeti GKS korumasını Honduras ve Nikaragua için bu 

ülkelerde ‘yaşam koşullarına ilişkin azımsanmayacak ama geçici kesintiler olmaya devam 

ettiği ve bu çevre felaketine dayalı GKS sıfatları için gerektiği üzere, kendi ülkelerine 

dönüşlerini uygun şekilde sağlayamaz durumda doldukları’ için en az yedi kez uzatmıştır. En 

son ABD Hükümeti uzatma belgelerine göre, şu anda 70.000 Honduras vatandaşı ve 3500 

Nikaragua vatandaşı uzatılmış GKS için uygun durumdadır. 

GKS kapsamında sunulan korumalara rağmen, iklim değişikliği sebebiyle yaşanabilecek 

nüfus hareketleri için olası çözümleri düşünürken hesaba katılması gereken mevzuatla ilgili 

bazı dikkat çekici sorunlar mevcuttur. Özel olarak ise, GKS devletler arasında üç koşulun 

karşılanmasını gerektiren iki taraflı bir anlaşmadır. Birincisi, etkilenen ülkenin, vatandaşların 

geri dönüşünü geçici olarak engelleyen geçici bir silahlı çatışma, çevre felaketi veya diğer 

olağanüstü yıkım durumunda olması gereklidir. İkincisi etkilenen ülke bu vatandaşların geri 

dönüşünü uygun şekilde sağlayamıyor olmalıdır. Üçüncü olaraksa, etkilenen ülke ABD 

Hükümetinden GKS hakkı verilmesine ilişkin resmi bir talepte bulunmalıdır. Bunun anlamı 

belirli bir ülkeye GKS verilmesi veya verilmemesini belirlemek için kullanılabilecek epeyce 

ayrıntı olduğudur. Bu ayrıca ülkelerin Küçük Ada Devletlerinin olası batışı örneğindeki gibi 
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kalıcı olarak yıkıma uğradığı ülkeler olması halinde, GKS’nin uygulanmasının mümkün 

olmadığı anlamına da gelmektedir. Ve son olarak, insani koruma perspektifinden, etkilenen 

ülkenin vatandaşlarına koruma talep etmesi gerekiyorsa ama o ülke isteksiz veya işbirliği 

yapmıyorsa, GKS yine uygulanamayacaktır. GKS türü mevzuatın sınırlılıklarını anlamak için 

işbirliği yapmayan veya Myanmar gibi yüksek risk altındaki ülkelere bakılmalıdır. 

Uluslararası hukuk dışında çözümler 

Yine de GKS mevzuatı, hedefi belli emek göçü politikaları gibi ve ulusal göç ve iltica 

politikaları içinde, çevresel göçmenlere ek korumalar sağlayan belirli hükümler, yerinden 

edilmiş popülasyonlara gerçek korumalar sunmak için kullanılmakta olan önemli bir politika 

seçeneğini teşkil ediyorlar. Bu politikaların her biri – çalışma anlaşmaları, göç ve iltica 

hükümleri ve geçici korumalar – aslında ulusal hükümetlerin ve uluslararası kurumların 

gerçekleşme olasılığı artan iklim değişikliği kaynaklı yerinden olmalarla nasıl başa 

çıkılacağını düşünürken kullanabileceği spesifik ve pratik mekanizmaların mevcut olduğunu 

gösteriyor. İklim değişikliğinin göçle ilişkili belirli sonuçlarının halen bilinmediği bu 

ortamda, uluslararası toplumun belki de ‘mülteciliğin’ tanımının bir tür genişletilmesi 

üzerinden uluslararası hukuk içinde çözümler aramaya odaklanması tek seçenek olmamalı. 

Uluslararası hukuk tartışmasının kısa vadede çözülmesi mümkün görünmüyor. Uluslararası 

hukukta bugünden yarına değişimler aramak yerine, uluslararası toplum, mevcut ulusal devlet 

yasaları külliyatının incelenmesinden ve tek tek devletlere – özelikle de en yüksek sayıda 

olası göçmenin odağı olması muhtemel olanlara – risk altındaki ülkelerden emek göçünü 

artırmayı, çevre felaketleri nedeniyle korunmaya muhtaç kimselere yönelik spesifik iltica 

mevzuatını içermeyi ve çevresel sebeplerle geçici olarak yerinden olmuş insanlara yönelik 

korumalar sağlamayı hedefleyen karma bir politikayı araştırma yönünde basınç 

uygulanmasından daha fazla fayda görebilir. 

İşte bu Yeni Zelanda modeli, İskandinav modeli ve GKS modeli karması, bir ara adım olarak, 

iklim değişikliği ve diğer çevresel sorunlar nedeniyle yerinden olmuş insanlar için, mevcut 

uluslararası yasal korumaları değiştirmeden veya uyarlamadan, en sağlam ve spesifik 

korumaları sağlayabilir. Bunu tanıyarak, bu alandaki ulusal yasaların güçlendirilmesine daha 

güçlü bir odaklanma, devletler ve bölgesel ittifaklar tarafından güçlü bir kesişen insani 

korumalar sisteminin geliştirilebilmesini sağlamak, evrilen hukuk normları yaratılmasına, 

uluslararası hukukun uyarlanmasına katı şekilde odaklanmaktan daha çok yardımcı olabilir. 

Aslında, bazı uluslararası kurumlar, en başta da Norveç Mülteci Konseyi ve onun iklim 

değişikliği hukuk koordinatörü Vikram Kolmannskog, benzer yaklaşımları savunuyorlar. Bu 

ve buna benzer diğer çabalar, uluslararası hukuk camiasından daha fazla ilgi görmeli çünkü 

daha sağlam koruma ve yardım mekanizmaları geliştirme konusunda ciddi fırsatlar teşkil 

ediyorlar. 

Şu anda yeni uluslararası konvansiyonlar benimseme, mevcut olanları uyarlama ve belirli 

korumaları problematik ve halen tanımsız olan ‘iklim mültecileri’ kategorisine genişletme 

konusundaki çıkmazla ilgili olarak bildiklerimiz üzerinden, devlet düzeyinde farklı politika 

seçeneklerine odaklanan ara bir adım, belki de şu anki en iyi uygulamalara dair kapsamlı bir 

el kitabı hazırlanması bile, son derece önemli bir kaynak olabilir. Eldeki en iyi politika 

seçeneklerinin net bir algısı ile, uluslararası kurumlar tek tek devletlere ve bölgesel ittifaklara 

nüfus hareketlerine dair yaklaşmakta olan zorluklarla baş etme konusunda basınç uygulamada 

daha etkili olabilirler. Bir geçiş yaklaşımı ve pragmatik bir yaklaşım olarak bu, uluslararası 

hukukun karmaşık ve uzun süreceği kesin bir sorununa esaslı bir katkı teşkil edebilir.  
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Mary Robinson: uluslararası hukuk iklim 

değişikliğine yanıt verme 

konusunda yetersiz 

The Guardian 

İklim adaleti uluslar arasında dayanışma gerektiriyor. Yasa değişimi teşvik etmeye yardımcı 

olabilir ancak sorumluluklarımızı kabul etmek bize kalmış 

İklim adaleti konusundaki çağrılar, etkili bir yanıt vermek istiyorsak, uluslararası hukuk 

tarafından desteklenmeli. 

9 Ocak 2015 

Mesele insanları acı çekmesi olduğunda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

sözünü sakınmıyor. Yedi yıllık araştırmaların ve yoğun müzakerelerin ürünü olan en son 

raporuna göre, iklim değişikliği dünya halklarına, kültürlerine, ekosistemlerine ve 

ekonomilerine “ciddi, yaygın ve geri dönülemez” zararlar verme yolunda. 

Rapor, hastalıklar, altyapının ve kamu hizmetlerinin çöküşü, gıda ve su güvensizliği ve kırsal 

yaşam ihtimalinin ortadan kalkması gibi bir dizi acil risk tanımı yapıyor. 

Küresel ısınmanın insan maliyetinin bir adı da var: iklim adaleti. Yani çare, iklim adaleti. 

İklim adaleti, iklim değişikliğinin bir insan hakları ve gelişmişliği meselesi olduğunun kabul 

edilmesinden ibaret değil; küresel ısınmanın kurbanlarının, küresel ısınmanın sorumluları 

olmadığının ve tek başına onların eylemlerinin bunu durduramayacağının kabul edilmesini de 

içeriyor. 

Hint Okyanusu’ndaki Maldiv adaları örneğinde, mercan adaları yükselen deniz seviyelerinden 

zarar görecek. 2009’da, ülkenin liderleri ve halkı sıra dışı bir basiret ve cesaret sergileyerek 

2020 itibariyle karbonsuz hale gelme konusunda bir planı benimsediler. Ancak bunu tek 

başlarına yapamazlar, dünyanın geri kalanının bu amaca ulaşma konusunda desteğine ihtiyaç 

duyuyorlar. 

İklim adaletinin özünü dayanışma oluşturuyor. Bu, iklim değişikliğinin getirilerini ve 

götürülerini – ve ona verdiğimiz yanıtı – adil bir şekilde paylaşmak, elektriğe erişimi olmadan 

yaşayan 1,3 milyar insanın ve yemek pişirmek için biyokütleye bağımlı olan 2,7 milyar 

insanın temiz, sürdürülebilir enerjiye erişimin faydalarından yararlanmasını sağlamak demek. 

İklim adaleti, sorumluluk sahibi bir şekilde paylaşmak demek. En fazla sorumluluğu olanlar 

öncü olmalı ve ülkelerindeki iklim eylemleri ve hassas ülkelerin desteklenmesi konusunda en 

yüksek arzuyu sergilemeli. Karbonsuz bir dünyaya geçiş sırasında, alınan kararlara hepimiz 

katılmalıyız. İklim adaletinin zorluğu burada, küresel bir soruna adil çözümler bulmada. 

İklim adaleti kavramının bir savunucusu da, dünyanın lider kuruluşlarından biri. Avukatlık 

mesleğinin küresel sesi olan Uluslararası Barolar Birliği (IBA), uluslararası hukukun iklim 

değişikliği meselesini ele almadaki rolü üzerine ayrıntılı bir rapor yayınladı (pdf). 

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jan/09/mary-robinson-law-coming-up-short-climate-change?CMP=share_btn_tw
http://www.theguardian.com/environment/2009/mar/15/maldives-president-nasheed-carbon-neutral
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=0f8cee12-ee56-4452-bf43-cfcab196cc04
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=0f8cee12-ee56-4452-bf43-cfcab196cc04
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Değerlendirme şok edici. Rapor, iklim değişikliğinin uluslararası hukukun her alanına – insan 

hakları, ticaret, yatırım, göç – temas ettiğini ve hukukun bu alanların tümünde yetersiz 

kaldığını gösteriyor. 

Rapor yine de ümit verici. Dünyanın dört bir yanından bir grup önde gelen avukattan oluşan 

yazarlar, uluslararası hukuk sistemini derinlemesine inceleyerek mevcut yasaların, kuralların 

ve normların daha etkili ve uyumlu şekilde kullanımının, uluslararası ve ulusal seviyede daha 

iyi iklim yanıtları konusunda yardım sağlayacağı sonucuna ulaştılar. Rapor ayrıca, 

uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki devlet yükümlülüklerinin 

keskinleştirilmesinden Dünya Ticaret Örgütü’nün sera gazlarını düşürme amaçlı ticaret 

politikalarını net ve kamuoyuna açık bir şekilde belirlemesine dek, reform konusunda pratik 

ve gerçekçi önerilerle dolu. 

Raporun dikkat çekici yönü ise iklim değişikliğinin kurbanları için insan hakları konusunda 

daha iyi bir koruma çağrısı. Devletler karbon emisyonlarının hayatlara mal olduğunu hesaba 

katmak zorunda. Aynı şekilde, raporun iklim değişikliği konusunda, sadece iklim 

değişikliğini değil iklim adaletini de ele alacak, yasal bağlayıcılığa sahip bir taahhüt 

konusunda zemin hazırlığı yapmaları için ülkelere yaptığı çağrıyı destekliyorum. 

IBA’nın iklim adaleti konusundaki desteği çok önemli ancak iklim değişikliğini avukatlara 

bırakamayız. İklim adaleti hepimizi ilgilendiriyor. Her şeyin ve herkesin birbiri ile bağlantılı 

olduğu bir dünyada kişisel sorumluluklarımızı kabul etmek anlamına geliyor. Kendi 

çıkarlarımızın at gözlüklerinden bakmayı bırakmayı gerektiriyor. Tam da çıkarlarımızın kendi 

çocuklarımızın ve torunlarımızın hayatını mahvedebileceği daha da net hale gelirken. 

IBA raporu, iklim adaleti konusundaki son söz değil ama önemli ve güvenilir bir ses. Bir 

çağrı, ve sözün yayıldığının bir işareti. İklim değişikliğinin tek çözümü ancak ve ancak insan 

haklarını koruyan ve hukukun egemenliğini idame ettiren adil çözümler olabilir. 

Mary Robinson İrlanda eski başkanı, ve Mary Robinson Vakfı – İklim Adaleti başkanı. 

  

http://www.mrfcj.org/
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Uzmanlar hükümetleri iklim değişikliği 

sebebiyle artacak göçe hazırlıklı olmaları 

konusunda uyardı 

The Guardian 

Bilim insanları uyarıyor: Hükümetler, küresel ısınmayla bağlantılı doğal afetler ve olağanüstü 

hava koşulları nedeniyle artacağı öngörülen milyonluk göçlere hazırlıklı olmalı 

2013’te, Filipinlerdeki Haiyan Tayfunu başta olmak üzere, olağan üstü koşullar 22 milyon 

insanın bulunduğu toprakları terk ederek göç etmesine sebep oldu. Bu rakam, çatışmalar 

nedeniyle yaşananın üç katı. 

Perşembe 8 Ocak 2015 

Uzmanlar, perşembe günü, olağan üstü hava koşulları ile doğal afetlerin savaşların sebep 

olduğundan çok daha fazla insanı yerinden edeceğine işaret ederek, hükümetlerin, iklim 

değişimi kaynaklı olarak artan göçe karşı daha iyi hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu. 

Önde gelen iklim bilimcilerin küresel ısınma ile bağlantılı olarak yükselen deniz seviyelerine, 

sıcaklık dalgalarına, sellere ve kuraklıklara ilişkin projeksiyonları, milyonlarca insanın, 

bazıları asla geri dönemeyecek şekilde, zarar görecek bölgelerden uzaklaşmasını gerektiriyor. 

Ekonomik kriz kaynaklı kemer sıkma önlemlerinin ev sahibi ülkelerin konukseverliğini 

kısıtladığı ve göçmen karşıtı algıların birçok ülkede, özellikle de Avrupa’da yükselişte olduğu 

bir dönemde, bu, politik açıdan hassas bir konu. 

Cenevre’deki Ülke içinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi’ni (Internal Displacement 

Monitoring Centre – IDMC) yürüten Norveç Mülteci Konseyi başkanı Jan Egeland, “Doğal 

afetler, dünya çapında savaşların ve çatışmaların birlikte sebep olduğundan 10 kat daha fazla 

insanın yerinden olmasına sebep oldu,” diyor. 

IDMC verileri, 2013’te, Filipinlerdeki Haiyan Tayfunu başta olmak üzere, olağan üstü 

koşulların, 22 milyon insanın bulunduğu toprakları terk ederek göç etmesine sebep olduğunu 

gösteriyor. Bu rakam, çatışmalar nedeniyle yaşananın üç katı. 

1970’lerin başında, yerinden olmuş/edilmiş insan sayısı sadece 10 milyon kadardı. Olağan 

üstü koşullar arasında, hava koşuları ile ilgili olmayan depremler ve tsunamiler de var. 

Egeland, Oslo’da düzenlenen göç ve iklim değişimi konulu bir konferansta “Giderek artan 

sayıda insan, daha olağan üstü hava koşullarına daha fazla maruz kalma tehlikesi içinde 

yaşıyor,” dedi. 

Birleşmiş Milletler ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin insan hakları özel raportörü Chaloka 

Beyani, Reuters’e, hükümetlerin göçmenlerle ilgili hazırlık yapması gerektiğini söyledi. 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/08/prepare-rising-migration-driven-by-climate-change-governments-told?CMP=share_btn_tw
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
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“Gelecekte felaketlere maruz kalma riski altındaki insanların planlı olarak yerlerinin 

değiştirilmesine daha fazla odaklanıyoruz,” dedi. 

Deniz seviyesi, BM iklim uzmanlarına göre Antlardan Alplere ve Grönland’ın buz örtüsüne 

kadar eriyen buzulları da içeren faktörler nedeniyle 1900’den beri 19cm yükseldi ve birçok 

sahil bölgesinde fırtınaları şiddetlendiriyor. 

BM uzmanlarının senaryolarına göre, 21. yüzyılın sonu itibariyle 26 ila 82 cm’lik bir 

yükselme daha olacak. Uzmanlar, fosil yakıt tüketimi başta olmak üzere, ısınmanın ana 

sebebinin en az %95 oranında insan faaliyetleri olduğunu söylüyorlar. 

“Bir adanın batıp da tüm bir nüfusun yeryüzünden silinmesi için 50 sene beklememize gerek 

yok,” diyor Beyani. “Planlı bir taşıma ve yeniden yerleştirme olmalı.” 

İklim değişimi insanların gıda ve su kaynaklarında yaşanan kesintiler sebebiyle evlerini terk 

etmesinin üstüne daha fazla sebep ekledi. “İklimsel faktörler nedeniyle kısıtlı hale gelen 

kaynaklara erişme sorunu çatışmaları da ateşliyor,” dedi. 

  

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/02/rapid-carbon-emission-cuts-severe-impact-climate-change-ipcc-report
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/sep/27/global-warming-ipcc-report-humans
http://www.theguardian.com/environment/climate-change
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Gerici ekolojinin tehlikeleri (Out of 

the Woods) 

 

libcom.org 

Çevreyi anlamaya dönük etkileyici metaforlar geleneksel muhafazakârlıkla dümdüz faşizm 

arasında bir köprü vazifesi görüyor. 

Şu ana dek Murray Bookchin’in teknoloji felsefesi ve James O’Connor’ın ikinci çelişkisi gibi 

faydalı bulduğumuz düşünürlerin görüşlerine yer verdik. Burada ekolojik fikirlerin gerici 

politikaları destekleyecek şekilde nasıl kullanılabildiğine bakmak istiyoruz. Sık alıntılansa da 

az okunan biyolog Garrett Hardin’in eleştirisi üzerinden yapacağız bunu. 

Sermayenin trajedisi 

Hardin’in en ünlü ve etkileyici kavramı, tüm müşterek kaynakların kaçınılmaz mahvına yol 

açtığı varsayılan bir kolektif eylem sorunu olarak müştereklerin trajedisidir. Sorunu ilkin 

1968’deki aynı adlı bir makalesinde ortaya koydu: 

Müştereklerin trajedisi bu şekilde gelişir. Herkese açık bir otlak hayal edin. Her çobanın 

müşterek üzerinde olabildiğince çok sığır tutmaya çalışması beklenir. (…) Rasyonel bir varlık 

olarak, her çoban kendi kazancını maksimize etme peşinde olacaktır. Açık ya da örtülü, az ya 

da çok bilinçli bir şekilde, şu soruyu soracaktır: “Sürüme bir hayvan daha eklesem nasıl olur 

acaba?” (…) Rasyonel çoban izlenecek tek akıllı yolun sürüsüne bir hayvan daha eklemek 

olduğu sonucuna varır. Sonra bir tane daha, ardından bir tane daha… Ama müştereği paylaşan 

her rasyonel çobanın varacağı sonuç budur. Trajedi de buradadır. Her adam, sınırları olan bir 

dünyada kendi sürüsünü sınırsız şekilde büyütmeye zorlayan bir sistemin içinde sıkışmış 

durumdadır. Müştereklerin serbestliğine inanan bir toplumda, her adamın kendi çıkarı peşinde 

koşarak ilerlediği hedef, mahvoluştur. Müştereklerin serbestiyeti toplu mahva sebep olur.1 

Buna sayısız eleştiri yöneltilebilir.2 Öncelikle, Hardin makalesini Science dergisinde 

yayınlamasına rağmen hiçbir gerçek kanıt sunmamaktadır, sadece düşünsel bir deneydir söz 

https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014
http://libcom.org/blog/murray-bookchins-libertarian-technics-11032014
http://libcom.org/blog/james-oconnors-second-contradiction-capitalism-25042014
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote1_ha12994
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote2_w4tx3pf
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konusu olan. Ardından Elinor Ostrom 1990’da kendisine ekonomi dalında Nobel Ödülü 

kazandıran ve müştereklerin illa ki karşılıklı mahva yol açmayacağını gösteren bir çalışma 

olan ‘Governing the commons’ (Müştereklerin yönetimi) makalesini yayınlamıştır.3 Hardin 

bunun üzerine argümanının genel olarak müşterekler değil yalnızca yönetilmeyen müşterekler 

için geçerli olduğunu kabul ederek kapsamını ciddi şekilde daraltır.4 Ancak “müştereklerin 

trajedisi” kavramı çevresel etiğin ve ekolojik ekonominin başlıca öğelerinden biri olmaya 

devam ediyor. Giriş seviyesindeki iklim bilimi metinlerinde sık sık eleştirilmeden 

alıntılanıyor. 

Daha önemlisi, Hardin’in argümanı, çare olarak sunduğu ilişkilerin zaten var olduğu ön 

varsayımına dayanmaktadır. Hardin her çobanın olabildiğince çok sığır bulundurma peşinde 

olacağını varsayar. Dolayısıyla bu çobanlar kendi tüketimleri için üreten geçimlik üreticiler 

değil başkaları için üreten üreticilerdir. Dahası, her biri bunu rekabet ederek yapmaktadır: bu 

çobanlar pazar için mal üretmektedirler.5 Bu çobanların her biri hiçbir toplumsal bağa, norma 

veya müşterek bir otlağı paylaşmalarına rağmen birbirleriyle hiçbir ilişkiye sahip olmayan 

rasyonel fayda-maksimizasyonu ajanlarıdır. Son olaraksa, sürekli artan sayıda sığıra yönelik 

bir pazar olacağından, başka yerlerdekilerin kendilerine sığır sağlayabilecekleri müştereklere 

erişimi olmaması gerekir. Yani Hardin’in müşterekleri bir çitleme deryasında izole bir 

müştereğin var olduğunu farz eder. 

Dolayısıyla Hardin’in teorisi, genelleşmiş değişim ve çitleme koşullarında, rasyonel fayda-

maksimizasyonu ajanlarınca yapılan pazara yönelik rekabetçi üretim yapıldığı varsayımına 

dayanmaktadır. Yani tarihsel olarak kapitalizme özgü ve ancak ve ancak müştereklere yönelik 

yaygın çitlemeler ve özelleştirmeler sonrasında oluşan ilişkileri ön varsaymaktadır. 

Dolayısıyla Hardin’in trajedisine sermayenin trajedisi demek daha yerinde olacaktır çünkü 

pazar, üretim koşullarının altını oyma eğilimindedir.6 Bu yüzden Hardin’in argümanı tarihsel 

olarak hatalıdır, teorik olarak döngüsel, ampirik olarak da şüphelidir. Buna rağmen 

özelleştirmenin, çitlemenin ve pazar rekabetinin sebep olduğu sorunlara çözüm olarak daha 

fazla özelleştirme, çitleme ve pazar rekabetini rasyonalize etmede önemli bir ideolojik rol 

oynamaktadır.7 

Sorun nüfus değil 

Çevresel ekonomi üzerindeki etkisine rağmen Hardin’in çalışmasına hâkim olan birincil 

kaygı, çözüm olarak insan neslinin ıslahını önerdiği nüfus artışı. 1968 tarihli çalışmasında, 

“üreme hürriyeti tolere edilemez” diyor ve “üremeyi bir kendi yükselişini garantiye alma 

politikası olarak benimseyen aile, din, ırk veya sınıfla (ve hatta ayırt edilebilir ve uyumlu 

herhangi bir grupla) nasıl başa çıkacağız” diye soruyor. Yanıtı, baskı: 

Baskı şu an birçok liberal için kirli bir sözcük ama sonsuza dek öyle kalacak diye bir şey yok. 

Baskı sözcüğünün kirliliği de, müstehcen sözler gibi ışığa tutularak, özür dilemeksizin veya 

utanç duymaksızın sürekli tekrarlanarak temizlenebilir pekala. 

Hardin 18. yy. ahlakçısı ve papaz Thomas Malthus’tan alıntı yapıyor ama çağdaş demografiye 

pek az değiniyor. Malthus, gıda üretimi doğrusal artış gösterirken nüfusun katlanarak 

artacağını iddia ediyordu. Nüfus hep onu besleyebilecek gıdadan fazla olacağından, bu durum 

açlık ve sefaleti daimileştirecek ve insan toplumunun çözümsüz özellikleri haline getirecekti.8 

Hardin mikrobiyoloji doktorası yaptı. Bakteriler üzerindeki popülasyon çalışmaları bir 

mikrobiyoloğun eğitiminin merkezi parçasıdır. Gerçekten de bakteriler neredeyse katlanarak 

https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote3_h966gl3
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote4_ajw4c2n
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote5_abrhch9
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote6_ag3w0lj
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote7_23p91k5
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote8_7xx77i1
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çoğalırlar ve her nesil bir öncekini ikiye katlar, ta ki büyümeleri besinlerin tükenmesi gibi 

sınırlandırıcı bir faktörle kontrol altına alınana dek. 

Hardin, insan popülasyonlarının gerçekten de kıtlıkla kontrol altına alınana dek büyüyüp 

büyümediklerini kontrol etmeksizin, Malthus’un ahlak hikayesine ve kendi mikrobiyolog 

sağduyusuna dayanıyor gibi. Neyse ki durum bu değil. Bugün, nüfusun durgun veya düşüşte 

olduğu ülkeler kıtlık olan ülkeler değil ve kıtlık olan ülkeler çoğunlukla büyüyen nüfuslara 

sahipler. Dahası, Amartya Sen’in göstermiş olduğu üzere, yakın zamandaki kıtlıklara gıda 

yetersizliği değil satın alma gücü yetersizliği sebep oldu.9 Bakteriler gibi kıtlıkla 

sınırlandırılana dek katlanarak büyümekten ziyade, insan nüfusundaki büyüme bir sigmoid 

(S-şekilli) eğrisini izliyor. 

İnsan nüfusu doğum oranının ölüm oranına eşit olduğu durumda stabildir. Nüfus 

durgunluğuna kıtlık sebep oluyorsa, bu ölüm oranının doğum oranına eşitleneceği anlamına 

gelirdi. Gerçekte ise hem doğum hem de ölüm oranları düşüyor. Modern tıbbın ortaya 

çıkmasından önce, doğum oranları ve ölüm oranları yüksekti, kasabalarda hastalık kaynaklı 

nüfus azalmaları yaşanıyordu, nüfus bu nedenle büyük oranda genç ve kırsaldı. Hastalıklara 

dair modern anlayışın gelişmesinin getirdiği bir dizi değişim, ölüm oranlarının düşmesini 

sağladı ama doğum oranlarını da düşürdü, kentleşmenin ve nüfus yaşlanmasının önünü açtı. 

Buna demografik geçiş adı veriliyor.10 

Malthus tarafından gözlemlenen bu görünürdeki katlanarak artış, aslında yüksek doğum/ölüm 

dengesinden düşük doğum/ölüm dengesine demografik geçiş. Bu geçiş, başladığında bir dizi 

zincirleme olumlu geri dönüş getiren, az ya da çok evrensel bir izleğe sahip gibi görünüyor.11 

En gelişmiş ülkeler bu geçişe yüzlerce yıl önce başladılar ve şu anda çoğunlukla, yüksek 

nüfus, yaşlı nüfus, kentli nüfus dengesindeler (hatta bazılarında nüfusun azalması bir sorun). 

Birçok azgelişmiş ülke henüz yüksek dengesinde değiller, genç, daha kırsal bir nüfusları var 

ve yine de hızlı bir nüfus artışı yaşıyorlar. BM demografları dünya nüfusunun 9 milyar 

bölgesinde bir yerde stabilize olacağını tahmin ediyor. 

1798’de yazan Malthus, sigmoid eğrisinin hızlı nüfus artışı aşamasını yanlış anladı ve 

katlanarak artış şeklinde yorumladı. Aslında Malthus’un esas amacı insan ekolojisine dair bir 

teori geliştirmek değil yasaların yetersizliğine ve işçi ücretlerinin yükseltilmesi fikrine 

siyaseten saldırmaktı. Ta 1998’de onun tezini bir kez daha onaylayan Hardin, en az Malthus 

kadar muhafazakâr ama ya ondan daha az zeki ya da entelektüel olarak daha az dürüst. Bir 

kez daha, merkezi iddiası hiçbir kanıta dayanmıyor ve Malthus’tan bu yana geçen 200 yılda, 

bir sürü karşı kanıt birikti. 

Filika ahlakı 

Müştereklerin trajedisi ve katlanarak nüfus artışı görüşlerindeki sorunlar, Hardin’i yüksek 

etkili bir ahlak teorisi geliştirmeye itti: “filika ahlakı.”12 Bu metaforu, ilerici ekolojistlerin 

tercih ettiği “yeryüzü uzay gemisi” metaforuna karşı geliştirdi. Hardin bir dünya hükümeti var 

olmadığını, dolayısıyla kaptansız bir uzay gemisi de olamayacağını belirtiyor. Daha ziyade, 

her ulus bir filika gibidir. Göçmenler bu filikaya binmek, oranın sakinlerinden daha fazla 

üremek ve medeniyeti yıkmak istemektedirler. Makalesinin alt başlığı ‘yoksullara yardım 

etmeye karşı argüman” idi. Irkçı, patriarkal alt metin kendini saklamıyordu bile. 

Hardin bu metaforu geliştirip sonra da ulus devletlere yeryüzünün üçte birini kaplayan geniş 

karasal alanlar demek yerine sanki gerçekten kalabalık filikalarmış gibi devam ediyordu. 

https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote9_90d9awf
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote10_c5eca7z
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote11_0i02ao1
http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300
http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote12_21uxmht
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Argümanının büyük önermesi yine Malthus’çu nüfus artışı, küçük önermesi de müştereklerin 

trajedisiydi. Bunlar sağlam temellendirilmediği için, filika ahlakı argümanı çuvallıyor. Ama 

gericilik akla dayanmaz ve saldırı altındaki filika metaforu ana akım politikada kendine yer 

bulmuş durumda: 

Bu eski bir hikaye—“bizlerin” alanı giderek daralıyor, burada zaten çok fazla insan var, 

kaynaklar “kıt.” Tüm büyük partilerin de “mantığı” bu olduğu için, sadece merkez sağla ve 

elbette aşırı sağla sınırlı bir pozisyon değil bu.13 

Hardin kötü haberi verme cesaretine sahip zihni açık bir gerçekçiymiş gibi yapıyor: 

Göçmenleri uzak tutun. Savurganca üreyenleri hadım edin. Afrika’yı nüfussuzlaştırmak (ve 

sahilleri bakir tutmak) için açlığı kullanın. Hey, elçiye zeval olmaz, ben sadece olanı 

söylüyorum! Ama bu tuhaf bir gerçekçi, hiç sağlamasını yapmaksızın insan toplumunun 

bakterilere benzediğini varsayıyor, hem de bu analojinin soykırıma varan sonuçlarını hiç 

hesaba katmadan. Bu, gerçekliğin kanıt istemez bir düşünsel deney olduğu bir noktada 

‘gerçekliği’ kullanarak gerici politikalarının sorgusuz sualsiz kabul edilmesini isteyen, çok iyi 

bildiğimiz “başka alternatif yok” sözde gerçekçiliğinin erken bir örneği. 

Antroposen gericiliği 

Hardin, sık sık ve son derece anlaşılır şekilde, göçmenlere ve kadınların kendi bedenleri 

üzerindeki kontrolüne düşman bir soyarıtımcı ajandayı savunmak için ekolojik sınırları 

kullanan özünde bir faşist olarak görülür. Hardin bir faşist mi? Onda eksik olan şey 

‘palingenetik ultranasyonalizm’– ulusun arındırıcı yeniden dirilişine dair bir nosyon – gibi 

duruyor. Hardin’in soyarıtımcı ve göçmen karşıtı duruşu hem muhafazakârlar hem de 

faşistlerde ortak. Hitler gibi Churchill de soyarıtımına, milliyetçiliğe ve imparatorluğa 

hayrandı. 

Ancak Hardin faşistlerin favorisi olan yeniden diriliş ultranasyonalizminden ziyade, Soğuk 

Savaş ‘gerçekçi’ muhafazakârlığının hayattan bezmiş yılgınlığını (‘n’apalım, ideal değil belki 

ama en ehveni şer seçenek bu’) benimsemiş gibi görünüyor. Hardin sudakiler hadlerini bildiği 

sürece kendi filikasında hayatta kalmaya razı; faşistler ise enkazı kaldırma, eski ihtişamı geri 

getirme ve yeniden denizlere açılmayı vaat ediyor – hele şu fazla ağırlıklardan denize atıp bir 

kurtulsunlar. 

Ama bu, faşizmi yalnızca makro-politik seviyede, bir ulusal yeniden diriliş geniş toplamı 

olarak ele alan bir bakış. Ancak “bir kitle hareketi olduğu için faşizmi tehlikeli yapan şey 

moleküler veya mikro-politik gücüdür: totaliter bir organizmadan ziyade kanserli bir 

vücut.”14 Hardin’in baskının kirliliğini sürekli tekrar ederek giderme arzusu çağdaş ifadesini 

özellikle kanserli bir mem’de buluyor: kemer sıkma nostaljisi15 ve onun filika ahlakı, özenti 

bir aşırı sağ fenomen sayılamaz ve tam da bu yüzden daha tehlikeli. 

Deleuze ve Guattari’nin “yerli politikacıların düsturu şu olabilir: güvensizlik mikro politikası 

ile ve güvensizlik mikro politikası için bir toplum makro politikası.”16 Nüfus devlete 

kesintisiz şekilde üretilen güvensizlik ve anksiyete üzerinden bağlanır: terörist Müslümanlar, 

devlet yardımından geçinen beleşçiler – ve tabi ki, fazla ağırlıklarıyla değerli milli filikamızın 

su almasına neden olan göçmenler. Öcüler hayali olabilir ama yarattıkları güvensizlik 

gerçektir. Aşırı sağın Avrupa’daki son başarıları bu fenomeni istismar etti ama onu üreten şey 

aşırı sağ değildi. 17 

https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote13_ipkhonf
http://en.wikipedia.org/wiki/Palingenetic_ultranationalism
http://www.winstonchurchill.org/publications/finest-hour/594-churchill-and-eugenics
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote14_oalr5qt
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote15_5nj5wiw
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote16_xylnn7b
https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote17_2dwat7h
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Sağcı gerici UKIP gibileri şu ana dek iklim değişimi inkarcılıklarını (ve bunun getirdiği fosil 

yakıt finansmanını) açık açık savundular. Bu o kadar da kötü bir şey olmayabilir: UKIP’in 

popülizminin Hardin’in gerici ekolojisi ile birleştiğini görmeyi gerçekten istiyor muyuz? 

Sahte ‘Blitz ruhu’ nosyonu, felaket toplumlarının milli olarak spesifik bir şekilde – gerçekten 

de, ‘Britanya’yı büyük yapan şeyin’ yeniden dirilişi olarak – nasıl kodlanabileceğini 

gösteriyor.18 Filika ahlakı ve kemer sıkma nostaljisi resmi politikaya iyice nüfuz etmiş zehirli 

bir karışım oldu bile. Hardin’in kasvetli ekolojisi Antroposen gericiliğinin politikasının ilk 

taslağını oluşturuyor. İklim bozulmaya devam ettikçe, siyasi yelpazenin her kanadından bu 

gerici politikanın revize edilmiş örneklerini görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. 

1. Garrett Hardin (1968), The tragedy of the commons. 
2. Örneğin bkz. Ian Angus, The myth of the tragedy of the commons. 
3. Ama bkz. George Caffentzis, The future of the commons, tüm müştereklerin 

antikapitalist olmadığını öne sürer. 
4. “Eleştirel literatürden değerlendirildiğinde, makalemdeki en ağır hata ‘yönetilmeyen’ 

sıfatının eksikliği” Garrett Hardin (1998), The tragedy of the commons – extension. 
5. Başka bir sebepten, mesela kurban etmek için de sığır yetiştirme rekabeti içinde 

olabilirler. Ama Hardin’in rasyonel kar maksimizasyonu vurgusu öyle güçlü ki pazarda 
satmak üzere mal olarak sığır yetiştirdiklerini anlıyoruz. 

6. James O’Connor ikinci çelişki der buna. 
7. Dünya Bankası ekonomistleri Hardin’in ortodoks müşterekler görüşünü Ostrom’un 

kitabı çıkmadan önce de sorguluyordu ama Dünya Bankası politikası özelleştirme ve 
çitlemelere sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etti. Bu, iklim değişiminin kapitalist 
toplumsal ilişkiler içinde, Hardin’in trajedisini hatırlatır şekilde büyük bir kolektif 
eylem sorunu olmadığını söylemek anlamına gelmiyor. Ondan ziyade bu eleştiri 
trajedinin köklerinin tarihsel olarak özgül toplumsal ilişkilerde yattığına işaret ediyor, 
‘müşterekler üzerine kurulu bir alternatife kafa yormanın bile çok korkutucu’ olduğu 
zamansız bir rasyonellikte değil. 

8. Malthus bugün esas olarak insan trajedisine kaçınılmaz bir tarihsel sonuç olarak 
bakan nüfus konusundaki öngörüleri ile biliniyor. Teoride kaçınılmaz acıyı 
öngörmüşken, Malthus yoksullara yardım edebilecek sosyal politikalara karşı çıkarak 
ve geçim için pazara daha fazla bağımlılık getirecek politikaları savnarak önlenebilir 
acıyı aktif şekilde savunmuştur. Bkz. Michael Perelman, The invention of capitalism: 
classical political economy and the secret history of primitive accumulation, ss310-
315. 

9. Amartya Sen (1990), Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation, 
Oxford University Press. 

10. Kentleşme kır nüfusunun çitlemeler ve sömürgecilik yoluyla topraktan zorla 
koparılmasını da içerir ancak esas yükselişi kentsel ölüm oranlarının kontrol altına 
alınabilmesi ile olmuştur. 

11. Bkz. Tim Dyson (2010), Population and development: the demographic transition, 
Zed Books. 

12. Garrett Hardin (1974), Lifeboat ethics: the case against helping the poor. 
13. Nina Power, Rainy fascism island. 
14. Gilles Deleuze & Felix Guattari, A thousand plateaus, s.215. 
15. “‘Keep Calm and Carry On’ ve bunun tüm versiyonları, çağdaş ideolojinin, yani kemer 

sıkma nostaljisinin çok özgün bir markasını temsil ediyor. (…) görüntüleyeni 

https://libcom.org/blog/dangers-reactionary-ecology-30062014#footnote18_9knnkz6
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hükümetin yargısına güvenmeye, otoritesine boyun eğmeye çağırıyor (çıkarınızadır)” 
– Spitzenprodukte, Viva Miuccia! Cursory notes on the political t-shirt. 

16. Gilles Deleuze & Felix Guattari, A thousand plateaus, s.216. 
17. Örneğin, ana akım güvenlik söyleminin aşırı sağ terörü beslediğine dair kanıtlar 

mevcut: Arun Kundnani, Blind spot: security narratives and far-right violence in 
Europe. 

18. Elbette Britanya’yı gerçekte “Büyük” yapan suyun karşı yakasındaki ‘petit 
Bretagne’dan (Fransızca küçük Britanya) daha büyük oluşu, vatansever boğazlara 
yumru oturmasına sebep olan bir coğrafi hakikattir! Mikro politika bakımından, 
Michael Rosen’in sözlerine de kulak vermeliyiz: “Faşizm dostunuzmuş gibi gelir. Size 
onurunuzu geri verecektir, tekrar gurur duymanızı sağlayacaktır, evinizi koruyacak, 
size bir iş verecek, mahalleyi temizleyecek, size bir zamanlar ne de büyük olduğunuzu 
hatırlatacak, rüşvet ve yolsuzluğu ortadan kaldıracak, kendinizden saymadığınız her 
şeyi yok edecektir…” 
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COP22’nin emperyalist çevreciliği – 

Joe Hayns 

 

jacobinmag.com 

Dünya devlet başkanları, her yıl Taraflar Konferansı’nda (COP), Birleşmiş Milletlerin İklim 

Değişikliği konusundaki yol gösterici çerçevesinin gerektirdiği üzere, “atmosferdeki sera gazı 

yoğunluklarını iklim sistemi üzerindeki insan kaynaklı tehlikeli etkileri önleyecek seviyede 

nasıl stabilize edeceklerini” konuşmak için toplanıyorlar. 

Geçtiğimiz yılın zirvesi uluslararası ölçekte dikkat ve övgü toplamıştı. Le Monde’un 

değerlendirmesi, etkinliğin başkanı ve Sosyalist Parti’den dışişleri bakanı Laurent Fabius’tan 

bir alıntı yapıyordu (“iklim adaletinin” yol gösterdiği bir uzlaşma). The Guardian toplantıyı 

“dünya üzerindeki birbirinden apayrı halkların, aklın yolu birdir diyerek ortak bir sonuca 

vardığı nadir ve cesaret verici bir örnek” olarak adlandırdı. The New York Times ise 

müzakerelerin “tarihsel bir dönüm noktası” ile sona erdiğini ilan etti. 

Ancak birçok iklim adaleti aktivisti ve bilim insanı başka düşünüyor. Paris anlaşması, 

“Halkların Sınavına” karşı – Paris anlaşmanın etkili ve adil olması için karşılaması gereken 

bir dizi kriter – her ülkede başarısız oldu. 

Pazartesi günü, COP22, Fas’ın Marakeş kentinde başladı. Uluslararası kamuoyunun dikkati, 

yeniden siyaset sınıfının müzakerelerine yoğunlaşacak. Ama iklim değişikliği ile küresel 

mücadelede ciddiysek, çevresel yıkımla mücadele etmekte olan Faslı aktivistlere kulak versek 

iyi olur. 

https://www.jacobinmag.com/2016/11/cop22-morocco-environmentalism-colonialism/
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Bu direniş, William Faulkner’in “Geçmiş asla ölmüş değildir, geçmiş geçmiş bile değildir” 

sözlerini uyarlarsak, ülkenin pek de geçmişte kalmamış emperyalist çevre politikasından 

kaynaklanıyor. 

Manda ülkesi? 

1915 ile 1955 arasında le protectorat française — veya adlandırıldığı üzere al-Isti‘amār, 

sömürgeleştirme — en verimli toprakları ele geçirdi, sulama sistemleri oluşturdu ve üretimi 

mekanize etti. Bu şekilde, Adam Hanieh’nin yazdığı üzere, “çatallanmış bir tarım sistemi” 

ortaya çıkardı. Amaç basitti: Fransa için karlı ihraç malları üretmek. 

Tarımsal üretim resmi sömürge döneminde devasa artış gösterdi: 1930’da 10.000 hektar olan 

üzüm bağları, 1955’te 55.000’e yükseldi. Turunçgil üretimine ayrılan topraklar 1935’teki 

5000 hektar seviyesinden on kat artarak 1958’de 52.000 hektara yükseldi. 

Bunun sonucu olarak kırsal, ardından da kentsel yaşam altüst oldu. Komünal toprakların 

çalınması ve yıkıcı işsizlik, devasa bir kentleşmeye yol açtı. 

Sömürge rejimi şehirleri yeniden şekillendirmişti ama askerler ve turistler için, topraklarından 

olan köylüler için değil. İdari başkent olan Rabat-Salé, kentsel bir apartheid rejimi ile yarıldı. 

Kazablanka ve Marakeş’in durumu biraz daha iyiydi. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, 

sömürgeciler “ikiye ayrılmış bir dünya” yarattılar. Bu yeni dünya artan şekilde kentseldi – 

rejimin kırsal girişimlerine rağmen değil, tam da onlar yüzünden: çalmak, mekanikleştirmek 

ve kar elde etmek. 

Tekno-ekolojik değişim, sömürgecilik sonrası dönemde de şiddetli bir şekilde toplum karşıtı 

olmaya devam etti. Avrupalı toprak sahipliği, Fransızların 1950’lerde sürülmesi ardından 

büyük oranda azaldı. Ancak Mısır ve Cezayir’in aksine, kır proletaryasına hiçbir şekilde 

toprak dağıtımı yapılmadı. 

Fas monarşisi – al-Makhzen, ülkenin seçilmemiş iktidarı için kullanılan bir kelime – yeniden 

iktidara gelince, kentli, burjuva milliyetçilerle rekabet etmek durumunda kaldı. İktidarlarını 

güçlendirmek için, egemen sınıf, toprak reformuna elbette karşı olan kır elitleri ile iyi ilişkiler 

geliştirdi. Örgütsüz köylülük, terk eden Fransızlardan satın alan kraliyete ve zengin toprak 

sahiplerine ciddi bir karşıt güç oluşturamadı. 

Sonrasında, Diana K. Davis’in açıkladığı gibi: 

Öncesindeki sömürge idaresi gibi, onlarca yıl (1961-1999) bağımsız Fas’ın başkanlığını 

yapan Kral 2. Hasan da en iyi ve en gelişmiş tarımsal toprakları turunçgil ve sebze gibi ihraç 

mahsullerinin üretimi için kullanmayı seçti. 

Bu karar tüm uluslararası finans kurumları – USAID, Dünya Bankası ve daha sonrasında da 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) – ile uyum içinde idi. Hepsi de kolektif toprak kullanımını 

(özellikle de hayvancılığı) reddediyor ve özel, büyük ölçekli tarımsal üretimi destekliyor – 

daima ihracata yönelik bir bakış açısıyla. Adam Hanieh’ye tekrar kulak verirsek, bunun 

anlamı, “sömürgecilik dönemindeki çatallanmış tarımsal sistemin yeniden inşası ve 

yoğunlaştırılması” anlamına geliyordu. 

Ancak bu sektörün çevresel tabanı hızla kuruyor. 
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2012 tarihli bir araştırma, Batı ve Kuzey Fas’ta son kırk yılda “daha sıcak ve kurak koşullara 

doğru bir gidişat” olduğunu gösteriyor. 2040 itibariyle, yağış ülkenin güneyinde yüzde 30 

kadar azalabilir. Bölgenin REMO modeli (bölgesel model) “Kuzey Afrika’da 2050 itibariyle 

iki ila üç derecelik bir sıcaklık artışı gösteriyor.” 

Fas işgücünün neredeyse yüzde 40’ı tarımda çalışıyor. Bu sektör aynı zamanda, ülkenin 

çoğunlukla yağmurdan elde edilen suyunun yüzde 90’ını da tüketiyor. Halihazırda çevresel 

olarak hassas olan bir bölgede, Fas’ın ekonomik geleceği büyük oranda iklim koşullarının 

geleceğine bağlı. 

Yeşil Harita 

Fas devleti 2008’de tarımsal reform stratejisi nedeniyle basında övgü aldı. Wall Street 

International, iyimser bir şekilde planı “modern, kapsayıcı ve piyasa kurallarına uygun” 

olarak değerlendirdi. 

Dünya aynı şekilde, güneydoğudaki Varzazat şehrinde bulunan en büyük güneş enerjisi tesisi 

Nur planını da kutladı. Bu proje COP22’yi Fas’a çekti ve “karbon emisyonlarını yılda 

760.000 ton azaltması” bekleniyor. Tesisin düşük emisyon enerjisi nihai olarak Avrupa’da 

satışa çıkacak. 

Ancak iki sorun söz konusu. Birincisi, tüm proje, olağandışı düşük fiyatlarla zorunlu istimlak 

üzerinden daha fazla mülksüzleşme – 3000 hektar – gerektiriyor. Ve tesis karlı olmazsa bile 

hırsızlık kalıcı: Faslılar Dünya Bankası ile diğer yatırımcılara olan borcu ödemek zorunda 

kalacaklar. 

İkincisi, tesis yılda iki ila üç milyon metre küplük su gerektiriyor. En yakın barajın ortalama 

kapasitesine yakın olan bu miktar makul, ancak Hamza Hamouchene’nin bildirdiği üzere, 

“aşırı kuraklık dönemlerinde baraj suları sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamaya 

yetmeyecek ve güneş enerjisi tesisinin su kullanımını sorunlu ve tartışmalı hale getirecek.” 

Hamouchene, tesisin Avrupa’nın Fas’a ve bölgenin zor durumdaki diğer ekonomilerine dönük 

yenilenebilir enerji stratejisinin içerdiği riski açığa vurduğunu belirtiyor. Proje, Batının iklim 

değişikliğindeki sorumluluğunu hatırlarsak, sanayileşmiş Kuzey’in Küresel Güney ülkelerine 

olan “iklim borcunu” veya “ekolojik borcunu” tamamen göz ardı ediyor. Bunun yerine 

yalnızca aksi yöndeki borç geçerli kalıyor ve emperyalist egemenliğin denetiminde rol 

oynuyor. 

Sömürge döneminde Avrupalılar çiftliklere ihracata yönelik tarım için el koydular. Şimdi ise 

küresel sermaye, Fas devleti ve yabancı hükümetler, Avrupa için “yeşil” enerji üretmek 

amacıyla, her zamankinden daha kuru olan toprakları, her zamankinden daha az ve daha tuzlu 

su ile kullanmak istiyorlar. 

Bizim Topraklarımız 

Kuzey Afrika siyasetine ilişkin hakim görüş, “Fas’ın siyasal istikrar” sürdüğü yönünde. 

Gerçekten de Cezayir’in 1990’lardaki korkunç iç savaşı, Bin Ali’nin Tunus’ta 2011’de halk 

tarafından indirilmesi ve Libya’nın süregiden istikrarsızlığı, Fas siyasetini görece sakin 

gösteriyor. 
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Ancak bu karşılaştırma hikayenin tümünü göstermiyor. 1980’lerden bu yana Faslılar kapitalist 

gelişmeye karşı yoğun direniş gösterdiler. Şubat 2011’de başlayan halk protestoları bir ara 

neredeyse devrim durumu ortaya çıkardı. Şu anki protestolar bunun ötesine geçebilir. 

Bu hareketlerde çevresel talepler işçi sınıfının öfkesi ile iç içe. 

Road ’96 Hareketi örneğin. Büyük oranda kraliyetin mülkiyetindeki Afrika’nın en zengin 

gümüş madeninde beş yıl sürdürdükleri işgal hareketi, üretimi yüzde 30-40 azalttı. Aktivistler 

“topraklarındaki doğal kaynakların sistematik talanına ve sosyoekonomik haklarının 

tanınmamasına” karşı mücadele verdiklerini söylüyorlar. 

Geçtiğimiz yıl Tangier’de Paris merkezli Veolia şirketinin su ve elektriğe koyduğu fahiş 

fiyatlar yüzünden protestolar patlak verdi. “Ayıp, ayıp,” Makhzen “bizi sömürgeciye sattı” 

sloganları sokakları doldurdu. 

Devletin, el konmuş balıklarını bir çöp kamyonundan geri almaya çalışırken ezilen Mouhcine 

Fikri’yi katletmesi ardından başlayan ayaklanma, sakin bir ülkedeki istisnai bir olay değil. 

Miriyam Aouragh’ın açıkladığı üzere, “2011’deki öfke patlaması ve protestoların bir 

devamı.” Faslılar, ABD ve AB’nin tam desteğini arkasına alan rejimden, hiçbirini 

karşılayamadığı “özgürlük, onurlu bir yaşam ve sosyal adalet” talep ediyorlar. 

COP22’nin Fas’taki karşılığı bu. Etkinliğin kendisi muhtemelen geçtiğimiz yılki toplantıdan 

başlıkları itibariyle daha kısa ama daha ayrıntılı olacak. Bir yıldan az süre içinde Paris 

anlaşmasını onaylaması gereken ülke sayısına ulaşıldı; karşılaştırma açısından, Kyoto 

neredeyse sekiz yıl almıştı. COP22 muhtemelen imzacıların Ulusal Katkı Niyet Beyanına 

odaklanacak. Vaat edilen bu seviyelerin “Paris’te mutabakata varılan hedeflere ulaşmak için 

gereken kesintilerin yarısından azına denk gelmesi” gerçeği gündeme getirilebilir de 

getirilmeyebilir de, özellikle de dünya liderleri seçilmiş başkan Trump’la uğraşmak zorunda 

olacağından. 

Liberal koro ise hangi karara varılırsa varılsın alkış tutacak. Ancak unutmamalıyız ki 

geçtiğimiz yıl bu aralar Paris’te “dünyanın tüm hükümetleri küresel sera gazı emisyonlarını 

2030’a dek her yıl artırmayı kararlaştırmıştı.” Güçlü bir halk basıncı olmaksızın, sonraki her 

bir COP aynı zamanda bir yeşil aklama olacak. Road ’96 Hareketinin bizlere hatırlattığı gibi, 

tabandan bir iklim adaleti hareketini, hızla yaratmak zorundayız. 
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Bu bir şeyleri değiştiriyor – Jodi Dean 

Jodi Dean’in, Naomi Klein’ın Agora Kitaplığı’nca yayıma hazırlanan “This Changes 

Everything” kitabı ile ilgili eleştiri yazısı, ekoloji mücadelesi hakkındaki tartışmalar 

açısından verimli bir çerçeve çizebilir. 

Jodi Dean’in kendi blogundaki İngilizce yazısından – 17 Mart 2015 

İklim değişikliğini nasıl tahayyül ediyoruz? Bazı senaryolar bulut ekimi veya yeni karbon 

yutakları gibi teknolojik çözümler içeriyor. Havalı teknoloji, çoğu zaman daha da havalı bir 

girişimcinin elinde günü kurtarıyor: Iron Man, Al Gore, Steve Jobs, çevreciler… 

Diğer senaryolar ise kıyametvari: Kar fırtınaları, sel baskınları, tsunamiler ve kuraklıklar; 

düşen uçaklar; güneyden kuzeye göç edip vardıkları sınırda buldukları tek şey vurulmak olan 

milyonlarca göçmen. Kavga ve açlık içindeki yoksullar; karizmatik türlerin tükenişini 

gördükleri ve sıradaki olmamaya ant içtikleri için parıldayan kubbeli şehirlere kapanan 

zenginler. 

Ve henüz bilince çıkmamış iklim değişikliği var: Stres sorunları, güçlükler, anksiyete ve 

bastırma; artık daha fazla baş etmek zorunda olmamanın verdiği rahatlık; değişim, yıkım ve 

cezadan alınan keyif. Ne de olsa bir gün kıyamet kopacak. Emisyon, sıcaklık artışı ve politik 

başarısızlık haberlerini takip eden bizlerin herkesten fazla şey biliyor olmaktan, hakikate 

erişimi olan insanlar olmaktan hoşlanmamız gerek. Bu konuda elimizden hiçbir şey gelmese 

bile başkalarını, körlükleri ve tüketimci zevkleri nedeniyle yargılayabiliriz. İçinde 

bulunduğumuz çağa bir isim verebilir ve bıraktığımız etkiyi vurgulayacak şekilde Antroposen 

diyebiliriz -ne de olsa dünyayı değiştirdik. Şom ağızlılar olarak biz, gelecekte, bunların 

hepsini bildiğimizi belirtme (Söylemiştik!) fantezisinin rahatlığı ile, “kayıp öncesi” 

melankolimizin içinden olan biteni izleyebiliriz. 

En zoru ise bu konuda bir şey yapmak: Bir araya gelmek; kendimize özel özgürlükler, 

tercihler, rahatlıklar ve seçimlerle aşırı meşgul bireyler olarak bizi üreten birden fazla 

merkezkaç kuvvetine karşı mücadele vermek. Böyle bir ortamda iklim değişikliğine karşı 

piyasacı yaklaşımların popüler seçenekler olarak öne çıkabilmesi şaşırtıcı değil. 

Dönüştüğümüz benlikleri teyit ederek, tüm sorunları tek bir ampul veya elektrikli araba 

icadıyla çözmeyi vaat ediyorlar. 

Mevcut yetmezliklerimizin bazıları, daha iyi bir gelecek tahayyül etme konusundaki zorluktan 

kaynaklanıyor. Bir tür yeniden köylüleşme gibi bir şey mi olacak? Tüm sanayinin, geç 

kapitalizmde bazılarımızın elde ettiği tüm avantajların ortadan kaldırılması mı? Yoksa şimdi 

elimizde olana yakın ama bu kez yel değirmenleri ve bisikletlerle, yani her şeyin 

Hollandalaşması gibi bir şey mi? Ya da aslında o kadar da büyük mesele değil mi? Oraya 

buraya yapılacak birkaç ince ayarla toplum 70’lerdeki hâline falan mı benzeyecek (Taksi 

Şoförü?). 

Naomi Klein, This Changes Everything’de (Bu Her Şeyi Değiştirir, Agora tarafından yayıma 

hazırlanmakta, ç.n.) cesur bir çaba ile, iklim değişikliğini sol politikayı ateşleyecek bir 

çerçeve olarak kullanmak suretiyle, mevcut gidişatımızın zalimane eşitsizliklerine bir 

alternatif yaratmak gibi zorlu bir görev üstlenmiş. Sağ açısından yetmişlerin ve seksenlerin 

ekonomik krizleri ne idiyse (neoliberalizmi derinleştirme ve genişletme fırsatları), iklim 

http://jdeanicite.typepad.com/i_cite/2015/03/this-changes-some-things.html
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değişikliği de sol için aynı işlevi görebilir (“geniş insan yığınlarını yoksulluğun dışına çekme” 

fırsatı). Sol bu fırsatı değerlendirmezse, yani iklim değişikliğinin daha odaklı bir sol strateji 

geliştirmek için sağladığı “varlık – yokluk meselesi” avantajından yararlanamazsak, “emisyon 

azaltımı ve özelleştirilmiş hiper-militarize sınırlar maskesi arkasında aslında iklim 

değişikliğini itici güç hâline getirmiş bir felaket kapitalizmi vurgunculuğuna” (154) mahkum 

olacağız. Naomi Klein, ihtiyacımız olanın bir Halkın Şoku (“Şok Doktrini”ne bir atıf, ç.n.) 

olduğunu söylüyor bize. 

Emisyon üst sınırı ve ticareti gibi dar piyasa temelli yaklaşımları reddeden Klein, iklim 

değişikliği üzerine şöyle yazıyor: 

… yerel ekonomilerin yeniden inşa edilmesini ve canlandırılmasını talep etmek; 

demokrasilerimizi aşındırıcı şirket nüfuzundan kurtarmak; zararlı yeni serbest ticaret 

anlaşmasını engellemek ve eskileri yeniden yazmak; toplu taşıma ve karşılanabilir barınma 

gibi, sürünmekte olan kamusal altyapıya yatırım yapmak; enerji ve su gibi temel hizmetlerin 

mülkiyetini geri almak; hastalıklı tarım sistemimizi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak; iklim 

kaynaklı nedenlerle yerinden olan göçmenlere sınırları açmak; son olarak ise yerlilerin toprak 

haklarına saygı gibi her biri ülkelerimiz içindeki ve arasındaki muazzam eşitsizliklere son 

vermeye yardımcı olacak talepler, ilericilerin bugüne kadar sahip olduğu en iyi argümanlar 

olabilir. (7) 

Tıpkı Marx ve Engels’in komünizmi işçi hareketine bağlaması, komünizmi işçi sınıfının 

misyonu yapması gibi, Klein da ilerici bir gelecek vizyonunu iklim hareketine bağlıyor. 

İşçilerin sömürüsünü ortadan kaldırmanın tek yolu kapitalizmin ortadan kaldırılması ise, 

gezegenin sömürüsünü ortadan kaldırmanın tek yolu da … yüzünü uzun vadeli planlamaya 

dönmüş ve yerellik, yerlilik ve demokrasiye dair özcü, aşırı romantik bir vizyondan (yani 

popülizmden) ilham alan, dağınık bir politika çerçevesinde birleştirilmiş çoklu, dağınık 

faaliyetlerdir. 

Klein’ın iklim değişikliğini daha güçlü bir sol politikanın temeli hâline getirme girişimi 

önemli bir politik hamle. Fakat Klein kendi hamlesini kendisi zayıflatıyor; nihayete erdirmeyi 

başaramıyor. Bu başarısızlığın durduğu yerde kırmızı bir delik, görüşü bozan bir komünizm 

eksikliği var. Radikal politikayı yardıma çağırıyor fakat sonunda alternatif küreselleşme 

hareketinin formülüne geri dönüyor: Hareketlerin hareketi içinde çoklu topluluklar kendi 

sorunlarını demokratik şekilde çözebilirler. 

Klein, iklim değişikliği konusunda makul bir çözümün önündeki temel engelin “piyasa 

mantığının boyunduruğu” ve “dizginsiz şirket gücü” olduğunu söylüyor. “Ekonomimiz, insan 

yaşamı dâhil, dünya üzerindeki birçok yaşam formu ile savaş hâlinde” diyor. (21) Kapitalizm 

ile gezegen arasındaki bir savaşın ortasındayız. Kapitalizm kazanırsa, ki şu noktada 

kazanmakta, gezegende canlı yaşamını tehdit edecek son derece tehlikeli bir ısınma süreci 

sabitlenecek. Ne yapmak lazım? Her şeyi değiştirmeliyiz. 

Mesele “her şey”den ne anladığımızda kilitleniyor. Klein bunu neoliberalizm olarak anlıyor 

gibi görünüyor. Neoliberalizm ise özelleştirme, iş dünyasının deregülasyonu, daha geniş bir 

küresel ticaret ortamında vergilerin indirilmesi demek. Sorunu neoliberalizme indirgeyerek, 

kendi argümanları bu yöne işaret ettiğinde dahi kapitalizmin ortadan kaldırılmasını savunma 

mecburiyetinden kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla önerdiği çözüm bir tür küresel Çevreci 

Keynesçilik, neoliberalizmin refah devletini ortadan kaldırmadığı döneme bir geri dönüş. 

Devasa bir değişim menüsü içinden o kadar çok seçenek sunuyor ki Klein, aklında ne 



 29 

olduğunu söylemek güç. Sanki “her şey” masada olmalı ve biz (her bir “topluluk”) istediğini 

seçebilmeli (belki de daha doğru, daha demokratik bir piyasa) diye düşünüyor. 

Klein’ın “her şey” algısı, komünist alternatifin yokluğu ile malul. Örneğin, piyasa 

köktenciliğini eleştirirken dahi bazen bununla epeyce barışıkmış gibi görünüyor. “Temiz 

enerji kaynaklarının, fosil yakıt lobisinin gücünü zayıflatarak pazar paylarını artırmasına ve 

daha uygulanabilir alternatifler olarak görülmesine zaman tanınsın” istiyor (349). Fakat her 

şeyi değiştirmemiz gerekiyorsa neden fosil yakıt sanayisini kamulaştırıp devreden çıkarmak 

için önümüze 5 – 10 senelik bir süreç koymuyoruz ki? Ya da niye temiz enerjiyi kamu 

fonlarıyla destekleyerek karbon ekonomisine vergi ve düzenlemeler getirmiyoruz? Klein 

sanki eldeki ekonomik sisteme o kadar hapsolmuş ki, bizim kurtulmamız gerektiğini 

söylerken kendisi kurtulamıyor gibi. Bu kurtuluşun bir adı vardı ve bu ad hâlâ geçerli: 

Komünizm. 

Klein’ın yeni Çevreci Keynesçiliğinin bileşenlerinden bazılarının şunlar olması muhtemel: 

Dikkatli planlanmış bir ekonomi; temel yıllık gelir; yüksek kamu harcamaları; zenginlere 

daha yüksek vergiler ve iş dünyasına yönelik daha katı düzenlemeler. Zenginlere çevre 

gerekçesiyle daha yüksek vergiler konması, tüketimlerini gemlemesi gerekenlerin onlar 

olduğu fikrine dayanıyor. Yüksek kamu harcamaları daha iyi toplu taşıma, enerji verimli evler 

ve yerel tarımı teşvik amacıyla toprak kullanımında değişimleri içerecek. Klein, ayrıca, 

şirketlere ve zenginlere karşı “kirleten öder” prensibini takip ederek vergilerle epeyce iş 

yapılmasından yana. Savunduğu uzun vadeli planlamaya kimin veya neyin dâhil olduğunu ve 

bu planların nasıl bir gücü olacağını hiç anlamadım. Planlamanın birden fazla seviyede 

gerçekleşeceğini sanıyorum. Klein’ın yerel, desantralize topluluklardaki ısrarı 

düşünüldüğünde, planların nasıl entegre edileceği de benim açımdan net değil. 

Klein, enerjinin kamulaştırılmasına karşı. Demokratik bir şekilde yönetilen, topluluk bazlı 

altyapı hizmetleri modelini savunuyor –bin tane yenilenebilir enerji sağlayıcısı boy versin! 

Bunu bir müşterek projesi olarak ele alıyor (Örnek modelleri Almanya ve Danimarka). 

Hükümetler, desantralize, küçük ölçekli, yerel sağlayıcıların yenilenebilir enerji sunduğu 

ulusal bir çerçeve sunuyor. 

Kitapta piyasa köktenciliği temel sorun kabul ediliyor ve buna insanlığın dünyaya 

hükmetmesine dair kültürel bir söylem eşlik ediyor. Klein’a göre bu söylem, kapitalist sağın 

olduğu gibi, solun da büyük kısmının temelini oluşturuyor. Eski Sovyetler Birliği, Mao’nun 

Çin’i ve Latin Amerika’daki günümüz ekstraktivist solcu hükümetleri net örnekler; fakat 

temiz işler yerine “kirli” olanlar için mücadele veren sendikalar da öyle ve kalkınmacı 

kavramlarla düşünmeye devam eden tüm sol Keynesçiler de. Klein’ın Çevreci Keynesçiliği, 

bu hükmetme söylemi yerine rejenerasyonu, “doğal dünya ile mütekabiliyete ve birbirine 

bağlı olmaya dayalı ilişkileri” vurgulayacak. (182) 

O zaman görmek istediğimiz değişimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Büyük Yeşil ile değil: “Bir 

sürü kurumun desteklediği ve birçok çevrecinin benimsediği ‘piyasa bazlı’ iklim çözümleri, 

fosil yakıt sektörü için bir bütün olarak paha biçilmez bir işe yaradı” (199). Bunlar, karbon 

ticareti şemalarının ve yenilenebilir olanlara bir temiz enerji köprüsü olarak çatlatmanın yanı 

sıra tüketici temelli çözümleri (Çevre dostu olanı satın alın!) içeriyor. Emisyonları son yirmi 

yılda düşürmek adına neredeyse hiçbir işe yaramamış olmaya ek olarak, bu yaklaşımların, 

piyasa hegemonyasını ortadan kaldırma konusunda başarısız olarak sorunu daha da 

kötüleştirdiğini savunuyor. 
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Klein’ın, “Blokadia” adını verdiği “hareketlerin hareketine” olan güveni daha fazla. Bunlar 

dünya çapındaki çatlatma karşıtlığını, maden çıkarma karşıtı sanayiyi ve boru hattı 

protestolarını içeriyor. Klein, çağdaş direniş hareketinin bir NIMBY mücadelesinden daha 

fazlası olduğunu vurgularken haklı. Birden fazla yerde, aktivistler fosil yakıtların yerin altında 

kalması gerektiği inancını paylaşıyorlar; sağlık, güvenlik, yaşam kalitesi gibi yerel meseleleri 

küresel ölçekteki iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için araç olarak kullanıyorlar. 

Blockadia mücadeleleri, son on yılın aşırı enerji patlamasında (Sarah Palin’in reklam 

sloganındaki gibi, “drill, baby, drill”) madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor. Bu patlama, 

ABD ve Kanada’da, fosil yakıt endüstrisinin uzun süredir gizlemeye çalıştığı savaşı, yani 

karbon ekonomisinin –ve daha genel olarak da kapitalist ekonominin– feda bölgelerine 

dayandığı gerçeğini daha görünür hâle getirdi. Bu konuda Klein şöyle diyor: 

… çok uzun bir zamandır, feda bölgelerinin tümünün paylaştığı birkaç ortak özellik var. 

Bunlar yoksul yerler. Ücra yerler. Sakinlerinin muhtemelen ırk, dil ve sınıf meselelerinin bir 

kombinasyonu ile bağlantılı olarak politik güçten yoksun olduğu yerler (310). 

“Aşırı enerji çılgınlığı” ile birlikte, feda bölgeleri genişledi. Daha fazla insan –kuzeyde ve 

batıda, daha önce başlarını öte yana çevirme lüksüne sahip olduklarını düşünecek kadar 

ayrıcalıklı olan yerlerde daha fazla insan– artık feda edilebilir bölgelerde. Bakken, Marcellus 

ve Utica şist boşluklarından Alberta katranlı kumlarına, kıta kat eden boru hatlarından derin 

deniz petrol kuyularına ve patlayan bomba trenlerine kadar karbon ekonomisinin 

yoğunlaşması, gözden çıkarılabilir insanlar ve yerler açısından sınırları aşmış durumda. 

Klein bu terimleri kullanmasa bile iklim değişikliği, karbon ekonomisinin üzerinde yükseldiği 

müsaderenin ölçeğini net hâle getiriyor. Üsttekilerce –mülk sahipleri, hissedarlar ve fosil 

yakıt endüstrisinin yöneticileri– elde edilen artı değer, yalnızca sanayideki işçilerden ve 

sanayi yakınında yaşayanlardan çıkarılmıyor; yüzlerce ve hatta binlerce mil ötede 

yaşayanlardan da çıkarılıyor –ki bu aynı zamanda nükleer enerjinin de bir özelliği. “Feda 

bölgesi”, antikapitalist mücadelelerle iklim mücadelelerini iç içe geçirme kapasitesine sahip. 

O zaman bunun bağlantılı kavramı “müşterek” olabilir. Örneğin, feda bölgelerini ortadan 

kaldırmak ve tüm gezegene bir müşterek muamelesi yapmak isteyeceğiz. Komünizme imkân 

tanımayan Klein, bizi bu noktaya götüremez. Daha spesifik olarak, Klein, argümanları içinde, 

komünistlerin savunduğu gibi bir uluslararası eşitlikçi vizyonu savunabileceği –ve savunması 

gereken– yerde, romantik bir yerli halk vizyonu ile birleştirilmiş çokluk olarak anlaşılan bir 

demokrasi nosyonuna başvuruyor. Bu birleşim, argümanlarına çözülmemiş gerilimler 

yerleştiriyor. 

İlk sorun, Blockadia hareketlerinin demokrasi mücadelesine eşitlenmesi. Klein şöyle yazıyor: 

Ortaya çıkan bu direniş ağına “topluluklara kolektif olarak yaşamlarını idame ettirmeleri için 

kritik önemdeki kaynaklar –suyun, havanın ve toprağın sağlığı– üzerinde gerçek bir denetim 

sağlayacak daha derin bir demokrasi formu arzusu yön veriyor” (295) ve “yeraltı 

kaynaklarının yıkıcı bir şekilde çıkarılmasına karşı verilen mücadele ve daha fazla topluluk 

denetimi, demokrasi ve bağımsızlık için verilen mücadele aynı madalyonun iki yüzünü 

oluşturuyor” (309). Klein, bu mücadelelerin kendisinin, politik alanın şartlarına baş kaldırmak 

suretiyle bu alanı nasıl değiştirdiğini görmek yerine, kimi mücadelelerin (boru hattı, çatlatma, 

iklim) politik alandaki yerini değiştiriyor. Çoğu zaman, aktivist gruplar çoğunluğu 

oluşturmuyor. Pozisyon kazanmaya ve daha fazla insanı kendi saflarına çekmeye çalışan 

küçük gruplar –ki öyle yapmalılar! 
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Klein, ayrıca, toplulukların bir şekilde birleşmişliğini ve zor yoluyla kaynaklarını ele geçiren 

dışsal bir güçle (devlet veya şirket) karşı karşıya olduklarını ima ediyor. Fakat topluluklar 

bölünmeler içeriyor. Toplulukların kendileri bölünmüş durumda. Elimizdeki tıkanmış politik 

sistem bu bölünmenin hem sebebi hem de sonucu. Marksistler bu bölünmeye sınıf çelişkisi 

diyorlar –ki gevşek bir “sınıf” anlayışımız varsa epey işe yarıyor. Klein bu bölünmeyi göz 

ardı ederek, topluluk sanki fosil yakıtlara karşı birleşmiş durumdaymış gibi, topluluk 

bağımsızlığının bir amaç olmasını önerebiliyor yine; fakat birleşmiş durumda olmadığımız 

gerçeği kitabın en net sorunu ve ayrıca hareketin de karşı karşıya olduğu bir sorun. 

Yerel bir örnek verecek olursam, Seneca Gölü’ne bitişik kırılgan tuz oyuklarında metan gazı 

ve LPG depolamasının genişletilmesine karşı mücadele verilen Reading Kasabası’nda –tesisin 

bulunduğu yerde– halk, gaz depolama planını destekliyor. Yerel kurullarında oy 1 kişiye 

inmiş olmasına rağmen, tesisin bulunduğu Schuyler İlçesi de planı destekliyor ve topluluk net 

şekilde bölünmüş durumda. Gölü çevreleyen diğer tüm ilçeler plana karşı fakat bu muhalefet, 

aktivistlerin dilekçeleri sonrasında büyük ölçüde şehir ve ilçe kurullarından geldi. Eyalet 

meseleyi değerlendiriyor ve bir karar verecek. Federal hükümet metan depolama işinin 

devamını zaten kabul etmişti ama yeniden değerlendirebilir. Bu toplamda biz neye topluluk 

diyeceğiz? Ve neden? Bu hangi anlamda küresel bir ortam teşkil ediyor? Dâhil olan hiç kimse 

sürecin demokratik olmadığından dem vurmadı. Demokrasi işte bu. Sadece doğru sonucu 

vermediğini düşünüyoruz. 

Klein’ın ikinci sorunu, toplulukları yerlilikle ve toprakla ilişkilendirişi. Şöyle yazıyor Klein: 

“Toprakla güçlü bağları olan topluluklar, hayat kaynaklarını tehdit eden şirketlere karşı 

kendilerini daima savunmuşlardır ve savunacaklardır” (309). Burada da sanki topluluktaki 

herkes neyin tehdit olduğu konusunda mutabıkmış ve sanki hepsi bir tehdide karşı aynı 

pozisyonu alıyormuş; kendilerini savunmayacak kadar asla yanıltılmamışlar, yorulmamışlar 

veya istismar edilmemişler, sanki kendi kendileri için asla bir tehdit oluşturamazlarmış gibi, 

yine bölünmeyi inkâr ediyor. Şehirler, kasabalar, devletler ve bölgeler her zaman kötü 

kararlar alıp duruyor; kendilerini yok eden sanayileri teşvik ediyorlar. Gerçi Klein’ın 

kafasında başka bir şey var: “Hiçbir meblağın söndüremeyeceği şiddette bir aşk”. Klein bu 

aşkı, insanların torunlarına aktarmaya can attıkları ve atalarının karşılığında büyük bedeller 

ödediği “bir kimlik, bir kültür, sevilen bir yer” ile ilişkilendiriyor ve devam ediyor: “Ve yer 

ile bu tür bir bağ, en güçlü olarak toprakla bağların binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu yerli 

topluluklarında görülmektedir. Bu bağ aslında Blockadia’nın tanımlayıcı özelliğidir” (342). 

Seminerime katılanlar bu açıklamayı ırkçı veya faşist buldu. Klein’ın niyeti bu olmasa da, 

retoriği doğaya ve bazı insanların, kimilerini doğaya diğerlerinden daha yakın (ve medeniyete 

daha uzak) yapan doğa ile ilişkisine dair bir mitler dizisini gündeme getiriyor. Bu aynı 

zamanda bir grubun bir yerle, diğerlerini yabancı, işgalci, yaşam tarzımıza, kültürel 

kimliğimize tehdit oldukları gerekçesiyle dışlanabilir hâle getiren bağlantısı üzerinden, yoğun 

bir kan ve toprak savunusunu da meşru kılıyor. İklim değişikliğinin halihazırda göçün ve 

göçmenliğin artışına neden olduğu ve ABD ile Avrupa’nın buna sınırları militarize ederek 

yanıt ürettiği düşünülürse; kültür savunusuna ve toprakla bağlara dayanan bir dil, iklim adaleti 

için küresel çapta bir harekette tam da en gereksiz şey. 

Fakat Klein’ın argümanları, yerli halkın yer aşkı ile fosil yakıt işgücünün “ekstrem 

köksüzlüğü”nü yan yana koyunca daha da kötüleşiyor. Bu, “yüksek derecede mobil” boru 

döşeyiciler, madenciler, mühendisler ve büyük iş kamyonu sürücüleri, bir yerde “onlarca yıl 

kalıp çocuklarını orada büyütebilseler bile” bir geçicilik kültürü üretiyorlar. Köksüzlük dili, 
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kozmopolitan Yahudilere, entelektüellere ve komünistlere dair tanımlamaları çağrıştırıyor. 

Bazıları, her zaman, yaşam tarzımızı tehdit eden yabancı öğeler. 

Bunun tersine ben, iklim politikasını yer ile kimlik arasındaki bağın kopması olarak tasavvur 

ediyorum. İklim değişikliği meselesine yanıt üretmek için dünyanın kendisini bir müşterek 

olarak ele almalı ve onu idare etme görevine uygun kurumsallıklar inşa etmeliyiz. Bu 

kurumsallıkların neye benzeyeceğine dair net bir fikrim yok. Fakat hiç kimsenin bir yer 

üzerinde hak sahibi olmadığı fikri, bana kırmızı-yeşil bir koalisyon için daha iyi bir duruş 

noktası gibi geliyor. Bu her yere karşı sorumlu olmamızı gerektiriyor. 

Meseleyi toparlayayım. İşaret etmek istediğim son gerilim, Klein’ın kitlesel toplumsal 

hareketleri vurgularken ulaştığı sonuçtan geliyor. Klein, Chris Hayes’in iklim değişikliği ile 

ABD’de kölelerin kurtuluşu arasında bağ kuran Nation’daki etkileyici makalesine hakkınca 

atıfta bulunarak, ayrıcalıkların ortadan kaldırılması hareketine gönderme yaparken ilham 

verici. Yine de argümanı tuhaf. Toplumsal dönüşüm çağrısı yapıyor ama “devrim” kavramını 

reddediyor. Kitap boyunca ısınma trendini durdurmak için sürenin, insan türünü toptan 

ortadan kaldırmayacaksa bile bildiğimiz anlamda medeniyeti yok edecek denli hızlı şekilde 

azaldığını söylüyor. Brad Werner’in, dünyanın boku yediğini ilan ettiği ünlü makalesine 

gönderme yapıyor. Ama şunu yazıyor: 

Bu radikal değişiklikleri, kan banyosu olmadan, demokratik yollardan gerçekleştirmek 

istediğimizi ve şiddete ve öncülüğe dayalı devrimlerin yol haritaları açısından sunacak pek bir 

şey içermediğini kabul edelim (450). 

Bu onun –sanki komünistler, sosyalistler, kararsızlar ve sendikacılar tarafından 

gerçekleştirilen büyük çaplı örgütlenmelerin hiçbirinden öğrenecek bir şeyimiz yokmuş gibi– 

19. ve 20. yüzyılların devrimci hareketlerini tamamen hesaptan düşmesini sağlıyor. 

Dolayısıyla, Klein’ın sola ilişkin modeli, solun içinde tarihimizin merkezi bir bileşenini 

çıkarıp atmaya dayanıyor. Açıkçası bu, tek başına taktikler düzeyinde bile kötü bir öneri: 

Neden işçi sınıfı kazanımlarının reddi (1989’dan beri her yerde görülen bir silme davranışını 

tekrarlayan bir hareket) üzerine kurulu bir siyasi projeye ikna olalım ki? Bu kazanımlardan 

yararlanmak “on yıllarca süren saldırıların ve ihmal etmenin ardından kolektif, komünal, 

müşterek, sivil ve yurttaşlık fikrini” (460) yeniden inşa etme çabaları için temel teşkil etmez 

mi? Klein, kolektivite için kolektif bir arzu yaratmaya çalışıyor; fakat bunu komünizm 

olmaksızın yapıyor gibi. 

Dışarda bırakılan bir başka öğe ise şu: Klein’ın sanki kendi Blockadian’ları iklim 

mücadelesinin öncülüğünü yapmıyormuş gibi öncülüğe dayandığı gerekçesiyle reddettiği 

devrim. Devrimi reddetmek ne anlama geliyor? Hareketler onun düşündüğü şekilde mobilize 

olduğunda onları ne durduracak? Harekete geçtikten sonra insanları ne engelleyecek? Klein, 

ele geçirme konusunda bir şey demediğine göre belki devlet… Bizi yerel topluluklara 

bölünmüş olarak gördüğüne göre belki de bunlardan biri. Yıkma çağrısında bulunmadığına 

göre belki de kapitalist sistem. Ya da zamanında harekete geçmemiz mümkün 

görünmediğinden belki de mesele bu değil –kuzeydeki yeterincemiz için, en azından bir süre, 

bunda sorun yok. 

(Burak Demir’e son okuma için teşekkürler…) 


