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Önder ALGEDİK
Tüketici Der. Fed. İklim ve Enerji Sorumlusu

Mevcut enerji yatXrXmlarX, artXk geleceğimi-
zi değil bugünümüzü tehlikeye sokuyor.
Yaşanan olaylar, yapXlan enerji spekülas-
yonunun mevcut iklim krizini derinleştirdi-
ğini bize gösteriyor. Bu kriz birkaç yXl ön-
ce söylendiği gibi gelecek kuşaklarXn değil,
günümüzde yaşayan insanlar için tehlike
yaratacağXnXn ciddi sinyallerini veriyor.

Grönland 4 günde eridi
8-12 Temmuz tarihleri  arasXnda, yani sa-

dece 4 günde, Grönland yüzey buzulunun
yüzde 97’si eridi. Bu tarihi gelişme, aslXnda
fosil yakXt merkezli küresel ekonominin ya-
rattXğX ani etkiler açXsXndan tehlikeli bir nok-
ta idi.

Süreç bununla sXnXrlX kalmadX. ABD Ulu-
sal Kar ve Buzul Verileri Merkezi’nin ve-
rilerine göre, 16 Eylül itibariyle Kuzey Ku-
tup dairesinin üstünde kalan Arktik buzul-
larda tarihi küçülme yaşandX. Normalde her
kXş büyüyen ve her yaz küçülen buzulun
yXllXk minimum alanX bu sene neredeyse
1979-2000 yXlX ortalamasXnXn yarXsXndan da
az.  En son 2007’de 4.17 milyon kilomet-
rekare alana düşerek tehlike sinyali veren
buzul, bu sene 3.41 milyon kilometrekare-
ye düştü. 2007’de tarihi olarak en küçük ha-
linden şimdi Türkiye’nin yüzey alanX kadar
buzulu kaybetmiş durumda.

Kutuplar eriyor 
ne demek?
Cambridge Üniversitesi’nden buzul bi-

limci  Prof. Peter Wadhams, The Guardian
gazetesine gönderdiği mektupta durumu
çok net olarak ortaya koyuyor. Uzun yXllar
buzullarX inceleyen Wadhams, gelinen sü-
recin kesinlikle küresel XsXnma ile alakalX ol-
duğunu söylüyor. En kötü nokta ise, Arktik
buzullarXn 2015-2016 yXllarXnXn ağustos ya
da eylül ayXnda tamamen erimiş olma ola-
sXlXğX.

Arktik deniz buzullarXnXn erimesi politi-
kacXlarX da, bizleri de doğrudan etkileyecek.
NasXl mX?

1. Arktik buzulunun erimesi ile buzuldan
daha koyu olan deniz yüzeyi güneşi hem
yansXtamayacak, hem de daha fazla XsXyX
emecek.

2. Bu durumda deniz sXcaklXklarX artacak
ve artan deniz sXcaklXklarX, buzul çağXndan
bu yana Arktik buzullarXn altXnda bulunan
donmuş tortularXn erimesi anlamXna geliyor.

3. İşte bu noktada, eriyen tortu içindeki
metanX atmosfere salmaya başlayacak. Ya-
ni, karbon dikside göre küresel XsXnma po-
tansiyeli 21 kat yüksek olan bir gazXn, daha
güçlü bir sera gazXnXn salXnmasX demek.

4. Bu durumda da şimdiye kadar saldXğX-
mXz sera gazlarXnXn yarattXğX iklim değişik-
liği artXk “değişimden” de öte, açXğa çXkan
metan ile “devrilecek”, kXsaca iklim dina-
mikleri kXrXlacak.

5. SonrasXnda oluşacak durumu tanXmla-
mak ise çok zor. YaşadXğXmXz aşXrX yağXş,
sXcaklXk gibi iklim olaylarXnXn hepsini çok
kXsa bir sürede yaşayacağXz, kXsaca “her gün
tufan” diye bir yeni sözümüz olacak.

Tehlikeli nokta
Hükümetler ArasX İklim Değişikliği Pa-

neli, 2007 yXlXnda yaptXğX çalXşmalarda,
Kutup yaz buzullarXnXn ve Grönland bu-
zulunun erimesi iklim için geri dönüşü ol-
mayan, iklim dengelerinin kXrXldXğX olay-
lar listesinin en tepesinde gösteriliyor. Ya-
ni, bu iki buzu-
lun kaybolmasX
ile küresel XsXn-
ma hXzlanXrken
diğer iklimi den-
geleyen mekâ-
nizmalarXn da ar-
tXk kXrXlacağX, ça-
lXşmayacağX de-
ğerlendiriliyor.

AslXnda bilim-
sel raporlarXn sa-
tXr aralarXnda ge-
çen ifadelerini doğrudan söyleyelim ister-
seniz.  BXrakXn çocuklarXmXzXn yaşamXnX,
kendi yaşamXmXzda mevcut iklim siste-
mini ve onun sonucundaki pek çok ya-
şamsal alanlarXmXzX kaybedeceğimiz orta-
da. Sonuçta, sXcaklXğXn bir anda 2 derece
artacağX bir ortam yerine 6 derece artaca-
ğX bir döneme geçeceğiz.

Cilalı Enerji Ekonomisi
Grönland Başbakan yardXmcXsX Frede-

riksen, New York Times’e geçtiğimiz Ey-
lül ayXnda iklim değişikliğinin fXrsatlar ve
tehlikeler getirdiğini söyledi. Burada tehli-
keden kastettiği,  ülkenin tek uluslararasX
havaalanXnXn sular altXnda kalmasX. FXrsat
ise buzulun erimesi ile daha fazla petrol ve
doğalgazXn çXkarXlabilecek olmasX. Grön-
land’Xn gördüğü bu fXrsatX, bugün Arktik

bölge çevresindeki ülkeler ve petrol-do-
ğalgaz şirketleri de görüyor. Böylece, ka-
zandXklarX trilyonlarca dolarla yaşamXmXzX
yok eden şirketler daha fazla fosil yakXt çX-
kartabilecekler. Tabi ki o fosil yakXtlarX kul-
lanabileceğimiz bir yaşam kalXrsa.

Diğer yandan ülkemizdeki gazetelerin
ekonomi sayfalarXnda her gün boy boy
enerji haberleri çXkXyor. Kimi zaman 3.
sayfada olsa da, aşXrX hava olaylarX nede-
niyle oluşan zararlar ve kayXplar da yer alX-
yor.

Temelde işlenen iki konu var. Birincisi
Türkiye’de iştah açX-
cX bir enerji pazarX-
nXn olduğu. İkincisi
ise, bunu beslemek
için ortaya atXlan
“daha fazla enerjiye
ihtiyacXmXz var” po-
litikasX. Bu yakla-
şXmlarX güçlendir-
mek amacXyla, ener-
ji yatXrXmlarXnXn
önündeki halk en-
gellerini kaldXrmak
için önce “devlet

eliyle kamulaştXrma” gibi savaş dönemine
ait bir uygulama geçtiğimiz yaz uygula-
maya sokuldu. ArtXk Bakanlar Kurulu,
enerji projelerinde arazi satXn alma konu-
sunda sorun yaşayan firmalarXn bu sorunu-
nu çözmek için EPDK’nin devreye girme-
sini kararlaştXrdX. EPDK, bu firmalar için
arazi alabilecek.

Bu adXmXn da ötesinde, şimdilerde Çev-
resel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporla-
rXnX aşmanXn daha etkili yolu aranXyor. Ba-
kanlXğXn son girişimine göre, ÇED’lerin
çok ciddi suiistimal edildiklerine dair ka-
muoyunda fikir oluşunca, davalar kazanXl-
maya başlanXnca, artXk bu raporlar yerine
teminat verilerek yatXrXmlarXn önünü açma
formülü gündemde. Böylece, çevreye ve
insanlara zarar verdiği ortaya çXkan bir ya-
tXrXma, sadece yatXrmXş olduğu teminatXn

devlete kalmasX sağlanarak izin verilmesi
sağlanacak. AslXnda, “paran kadar çevreyi
yok etme ve iş işten geçtikten sonra par-
don” diyebilme hakkX getirilmiş oluyor.
Ancak doğanXn geri dönüşü olmayan ka-
yXplarXnXn bir teminat ile nasXl giderileceği
ciddi bir sorun…

AnlayacağXnXz, enerji alanX günümüzde
gezegeni yok etme yarXşXna bütün dünyada
dönüşmüş durumda.

‘Öteki hayatta enerji’
Türkiye ekonomik büyümeyi gerekçe

göstererek cilalX bir enerji ekonomisi ya-
ratmaya çalXşXyor. Bu yaklaşXmXn hiçbir bi-
limsel ve teknik karşXlXğX yok, sadece po-
litik bir karşXlXğX var. Politik olarak Türki-
ye enerjiyi “harcamaya” çalXşXyor, ama var
olan enerjiyi “kullanmak” gibi bir politi-
kasX yok. Böyle olduğu için yerli diyerek
kömür ve yenilenebilir diyerek hidroelek-
trik santral gündeme getiriliyor. Ancak, ik-
lim, enerji verimliliği ya da iklim dostu çö-
zümler hiç akla gelmiyor.

Türkiye’nin politikasX “enerjiyi harca-
mak” üstüne kurulu olabilir ama burada
harcanan bizim yaşamXmXz. YakXlan her
kömür geri dönüşü olmayan felaketlere
açXk davet çXkartXyor. Her HES projesi top-
lumsal ve ekolojik krize davetiye çXkartX-
yor. Ancak bu yatXrXmlarXn hiçbiri iklim
krizinin derinleşmesi ile bir işe yaramaya-
cak, hatta geri dönüşü olmayan zararlarX
ortaya çXkacak.

Birisi 180 kilometre hXzla duvara doğru
giden arabanXn gazXna basan şoföre frene
basmasXnX söylemeli. Her gün medyada
enerjide 180 kilometre hXzla gittiğimizi an-
latan haberler çXkXyor. Tek yapXlmasX ge-
reken daha sXk ve daha şiddetli yaşadXğX-
mXz hava olaylarXnXn duvar olduğunu ka-
bul görmek. Bugün bütün fosil yakXt yatX-
rXmlarXnX durdursak, sadece duvara çarp-
ma hXzXmXzX düşürürüz. Duvara çarpma-
dan durmak ise artXk şansa kalXyor gibi.

Fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin sonucu oluşan küresel ısınma dramatik işaretler vermeye başladı. 
Grönland adasının buzullarının yüzde 97’sinin 4 günde erimesi, Kuzey Kutbu’ndaki erimenin bu yıl Türkiye’nin 
yüzölçümü oranında büyümesi bunlardan birkaçı. İklim felaketlerinin oranı da bu boyutta artabilir.

Tüketim çılgınlığı kutupları beklenenden çok erken eritti
Cilalı enerji devrinin sonu

Grönland


