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SON DAKİKA haber ara...  
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İkl�m Değ�ş�yor Da B�z N�ç�n
Değ�şm�yoruz!
F�z�k� unsurlarla karşılaştırıldığında �nsan çok daha hızlı
değ�şken b�r varlıktır.

Depremler ve volkanik faaliyetler gibi ani
gelişen felaketleri saymazsak, dağların
aşınması, buzul çağının sona ermesi gibi
süreçler milyonlarca yıl sürerken insanoğlu
öyle değildir. Dokunsanız ağlar, damarına bir
bassanız ne tepki vereceğini kestiremezsiniz,
misal saniyeler içinde trafik canavarına
dönüşebilir. Sözün özü; tabiat bu kadar
durağan, insan bu kadar değişken iken, nasıl
oluyor da iklim bile değiştiği halde, biz (millet
olarak) hiç değişmiyoruz?  Niçin hep
kolaycılığa kaçıyoruz? Niçin her şeyi kendi
dışımızda arıyoruz? Niçin sorumluluk üstlenip
de kendimize çeki düzen vermiyoruz?

   

AKASYAM SON  HABERLER

Ked� ve Köpekler�n Beslenmes�nde Mama
Kaplarının Önem�

El Dezenfektanı Nereden Alınır?

Instagram Aylık İzlenme �le Otomat�k V�deo
Görüntüleme H�zmet�

Güven�l�r Lokmacı

Mutluluğun En Lezzetl� Hal� Hazz’da S�zler�
Bekl�yor

Promosyon Ürünler� Nerelerde Kullanılır?

Gönder Bayrak Ned�r?

Bosna Hersek Nakl�ye

ÇOK OKUNANLAR

MIT profesörü Max
Tegmark’tan Selçuk
Bayraktar’a: Ona Burada
Eğ�t�m Verd�ğ�m�z İç�n
Utanıyorum!
D�r�l�ş Postası GYY Recep
Yeter’den C�had Kısa’ya:
Ş�md� Tek İş� O Fakülteden
Defolup G�tmek!
Erdoğan Tok: Yan Gel�p
Yatmak Yok, 2023 İç�n Çok
Çalışacağız
Ked� ve Köpekler�n
Beslenmes�nde Mama
Kaplarının Önem�
Başkan Sandıkçı: Hac�zler
Kaldırıldı; Hakları Tesl�m
Ed�yoruz

NAMAZ VAKİTLERİ

YEPAŞ B�r Ayda İk� Fatura Gönderd�..
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Geçen hafta (6-7 Ocak 2022’de) OMÜ’nün ev sahipliğinde, Atatürk Kongre Merkezi’nde
Prof. Dr. Yüksel Ardalı hocamızın müdürlüğünü yaptığı Çevre Sorunları Arş ve Uyg. Merkezi
(ÇEVSAM) tarafından organize edilen “İklim İçin İşbirliği ve Yeşil Mutabakat” konulu
Çalıştay’a konuşmacı olarak katıldık. Sonrasında konu başlıklarına göre gruplara ayrılarak
yuvarlak masa toplantıları yapıldı. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında biz
“aşağıdakiler” önerilerimizi birleştirerek “yukarıdakiler”e sunduk. Onların bu bilgileri nasıl
değerlendirecekleri, ne tür politikalar üretecekleri, bunların bizi nasıl etkileyeceğini zaman
gösterecek. Birinci gün protokol konuştu gitti, biz Çalıştayımızı ikinci gün kendi aramızda
yapmış olduk. AK Parti Çevre ve Şehircilikten sorumlu genel başkan yardımcısı da birinci
gün Ticaret Bakan Yardımcısı ile birlikte protokol konuşmaları yaptılar. Paris İklim
Anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin sorumlulukları, AB Gümrük mevzuatı çerçevesinde
emisyon miktarları, bunlarla ilgili mutabakatın bize yüklediği sorumlulukları anlattılar. 
Birinci gün biz onları dinledik, lakin ikinci gün onlar bizi dinlemedi.  Bu hep böyle olduğu
için kafaya takmadık, işimize baktık. Çalıştay’da benim sunu başlığım; “Doğal Afetler
Sonucu Ortaya Çıkan Zararların Katlanarak Artmasında İnsanların İçinde Yaşadıkları
Coğrafyadan Habersiz Olmalarının Rolü ve Önemi” idi. Sunumumda 11 Ağustos Batı
Karadeniz selleri ile coğrafi çevre arasındaki ilişkiler ve insan hataları üzerinde durdum.
İklimden bahsederken (hazır elime de fırsat geçmişken), Birleşmiş Milletlerin Sürdürebilir
Gelişme hedefleri içinde yer alan diğer önemli sorunlardan biz Coğrafyacıların daha çok
ilgisini çeken; güvenli gıda, temiz su ve yaşanabilir kentler başlıkları altında bölgemizde
yakın gelecekte yaşanması muhtemel iklim göçü ve iklim konforu taleplerinden, kentler ve
kırsal alanlardaki çarpık yapılaşmadan, toprak ve su kaynaklarımızı tehdit eden unsurlar ile
iklim değişimi arasındaki ilişkilerden bahsettim, yakın çevremizden örnekler verdim.

Şimdi sözü fazla uzatmadan, kısa ve öz olarak düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

1.Öncelikle bilmemiz gereken husus; iklim konusunda bir değerlendirme yapabilmek için
en az 30 yıla ihtiyaç vardır. İklim değişti diyebilmek için 100 yıla, evet, kesin değişti
diyebilmek için 300 ila 500 yıllık rasatlara (gözlem ve ölçümlere) ihtiyaç vardır. Günlük,
aylık, mevsimlik, bir yıldan diğerine değişen hava olaylarına bakıp iklim değişti denmez,
denmemelidir.  Yani iklim konusunda eğer bir şey söyleyeceksek elimizde en az 30,
normalde ise 100 yıllık veri olması gerekir. Çalıştay’ın birinci günü (6 Ocak’ta) Samsun’da
sıcaklık 22 derece idi. Konuşmaya başlayanların ilk sözleri “bakın gördünüz mü, Ocak
ayındayız, hava yaz mevsimini aratmıyor” diyerek sözüm ona iklim değişikliğini şıp diye
tespit ediverdiler. Konuşmacılar Batı Karadeniz sellerini de, PKK’nın yazın sıcağında bilerek
yaktığı ormanları da iklim değişimine bağlamakta sakınca görmediler. Genel Bşk. Yrd. Sayın
Çiğdem Karaaslan kürsüye çıkarken hava o sırada 23 derece olmasın mı! Olaya bakın,
pahalı telefonların an be an gösterdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı 1 derece daha artmış,
Samsun’un iklimi daha bi değişmişti sanki!?!  “Haftaya kar yağarsa iklim yine değişmiş mi
olacak, o zaman da buz çağına mı girmiş olacağız” diye mırıldanmalarımızı tabi ki
kürsüdekiler duymadılar. (Sayın Karaaslan, etkili ve yetkili kişi olarak, son yıllarda
yaşadığımız bütün felaketleri, misal 2020 yılında yaşanan 987 doğal afeti iklim
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değişikliğiyle ilişkilendirmeseydi, biz de bu yazıyı yazmazdık. Vesile olduğu için kendisine
teşekkür ederiz!).

2.Bu konuya niçin bu kadar takıldım derseniz, sebebi şu: Ayancık ve Bozkurt’ta yaşanan
seller sonrası yorumlara bakıldığında (yaz dönemi Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangınları
ile birleştirilerek) bunların sebebi iklim değişikliğidir dendi. Oysa benim iddiam elimizdeki
görsel kanıtlara bakarak Ayancık yöresinde 1930’larda da, 1960’larda da büyük seller
olmuştu. Yani bölgede sel yeni değildi. Buna dayanarak bizim düşüncemiz yaşanan sellerin,
oluşan can kayıplarının sebebi doğrudan iklim değişikliği değil,  yanlış yer seçimiydi.
Vaktiyle boş olan akarsu yatakları yerleşmeye açılmış, taşkın yatakları binalarla dolmuştu.
Akarsu yatakları dolunca da binalar dikey gelişmiş, dar alanlarda binlerce kişi yaşamaya
başlamıştı. Ben bu sebepler doğrultusunda selleri normal karşılayıp, can kayıplarımızı
tedbirsizliğimiz yüzünden yaşadığımızı iddia ederken, başkaları bu sellerin sebebini iklim
değişikliğine bağlıyordu. Yani “insan olarak, idareci olarak bizim hiç kusurumuz yok, suçlu
iklim ve (onun bize sormadan) değişmesi” idi.

Demem o ki; akıl ve bilim bizim hiçbir şeyimiz olamazdı. Akıl yürütmeye, bilimsel çalışma
ve uzun yıllık rasatlar yapmaya, sebep ve sonuçları araştırmaya, yörenin coğrafyasını bilip
ona uygun yaşamaya, gerekli tedbirleri alarak güvenli bir çevre oluşturmaya yine gerek
kalmamıştı. Tek suçlu vardı, o da “iklim değişikliği” idi.

Ayancık’ın Babaçay köyünde heyelan evlerini derenin içine İklim amca koymuş, aynı
akarsuyun 500 m yukarısında yine dere içine tomrukları İklim teyze istiflemişti. Düz akması
gereken akarsu yatağını virajlı hale getirenler de yine İklim ailesinin fertleriydi. Bozkurt’ta
çayın içine bina yapmak insan aklıyla izah edilemezdi. Onları da İklim İnşaat ve
Gayrimenkul Ortaklığı’nın müteahhitleri yapmıştı. Biz nefesimiz yettiği kadar; “Türkiye’de
yeni bir yerleşme düzeni ortaya çıktı. İnsanlar aynı anda büyük şehirde, ilçe merkezlerinde
ve köylerinde yaşamaya başladılar, yetmedi bir evimiz de yaylada olsun diyorlar. Nüfus
hareketliliği arttı. Çevremiz daha çok tahrip olmadan bu gelişmelere uygun yerleşme
planları yapmalıyız, coğrafi ortama uygun davranmalıyız, tabiatı tahrip etmeden ondan
faydalanmanın yollarını bulmalıyız” desek de kime ne anlatacaksınız ki… İklim değişiyor biz
halâ konuşuyoruz!

3.Sunumumda dedim ki…: Madem iklim değişikliği var, madem kurak döneme giriyoruz…
Bu durumda gıda güvenliğimiz ne olacak? Açlık, kıtlık, yoksulluk kapımızda demektir. O
halde mevcut tarım topraklarımızı korumamız lazım. İklim değişikliği konusunda Bakanlığın
adını değiştirecek kadar samimiyseniz, o halde birinci derece tarımsal sit alanı ilan ettiğiniz
Çarşamba Ovası’na termik santral kurulurken niçin itiraz etmediniz, niçin bu zulme sessiz
kaldınız? Görseller eşliğinde açıklamasını da yaptım: Türkiye’nin üçte ikisi tarıma elverişli
değil, üçte biri elverişli. Bu üçte bir içinde Çarşamba Ovası yüzde bir bile değil. Bu
topraklara nasıl kıydınız? Zaten ovanın üçte ikisi fındık olmuş. Bari Samsun şehrine yakın
olan ve Samsun semt pazarları için sebze üretimi yapan kısmı koruyalım. Herhangi bir yere
kurulabilecek böyle bir tesisi niçin ovanın en verimli yerine kurdunuz, kurulmasına göz
yumdunuz? Dahası… Antalya’da üretilen sebzenin fiyatı Samsun’a gelene kadar dört beş
kat artıyor. Çünkü araya ulaşım maliyeti giriyor, dövize endeksli mazot fiyatları da bu
maliyeti arttırıyor.  Hemen burnumuzun dibindeki tarım alanını kirletip, uzaktan kat kat
pahalıya gelen sebzeye Samsun’u mahkûm etmek ne kadar akılcı bir çözüm olabilir? “Gıda
fiyatları ile iklim değişikliği arasındaki ilişkileri ben kuramadım, hadi siz kurun…

4.Samsun’da iklim değişimi ile ilgili olarak yerel yönetimler ne yapıyor? Büyük küçük
belediye meclislerindeki çoğunluk müteahhitler ve onların yakınlarından oluşuyor. Yer
beton gök beton. Yetmezmiş gibi trafiği arttıracak girişimler, ana arterlerde trafiği
yavaşlatan işgaller ne ararsanız var. Bunlar şehir içi emisyonu arttırmıyor mu? Yani illa
kutuplara kadar gidip “buzlar da amma erimiş ha” diyerek çok uzaklara mı bakmamız
gerekiyor? “Yakınımızdan ne haber” demeyecek, oylarımızla başımıza sardığımız
yöneticilerimize bir sitemimiz olmayacak mı? Onların bize karşı ve yaşadıkları bu şehrin
bugününe ve geleceğine karşı bir sorumlulukları yok mu? Bugünden yarına şehrin dar
sokakları ve beton duvarları arasında insanlar pişerken, deniz kıyısındaki şehirde insanlar
100 m mesafede denizin esintisine hasret kalırken “niçin bu durumdayız” diye
sorguladığımızda sanırım alacağımız cevabı artık biliyorsunuz; “iklim değişti, haberiniz yok
mu?”

5.İklim tabi ki değişiyor. Bunu inkâr eden yok. Bizim sözümüz “iklim değişiyor” diyenlerin
ne kadar samimi oldukları… Şehirleri betona boğup insanlar nefes alamaz hale
geldiklerinde “hata bizde, kötü yönettik, vatandaşın bize güvenini boşa çıkarttık, halktan
değil rantiyeden yana olduk” mu diyecekler, yoksa “iklim değişti de ondan oldu” mu
diyecekler. Daha şimdiden “iklim değişti de ondan oluyor” diyorlar. İşte isyanımız bu
sözlere.

Neyse iklim değişirken neler olacak biz biraz daha yakından bakalım. Misal; iklim değiştikçe
ülkemizde güneyden kuzeye doğru iklim göçleri olacak. Yüksek yerler talep görecek. Bu
itibarla Türkiye’nin güneyinden Samsun’un içinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’ne doğru,
Karadeniz kıyı kuşağından da yüksekteki yaylalar kesimine doğru nüfus hareketleri
olacaktır. İnsanlar bulundukları ortamı ya enerji harcayarak, (yani atmosfere daha fazla
emisyon salarak), klimalarla (kışın ısınmak, yazın serinlemek için) yaşanabilir yapacaklar,
ya da dikey yönde yer değiştirerek, yükseklere çıkarak arzu ettikleri “iklim konforu”na
kavuşacaklar. Tabi ki bunları parası olanlar yapacak. Nitekim bu durum yaylalar sahasında
daha şimdiden yer kapma, arsa çevirme ve yapılaşma baskısını arttırdı. Öyle ise, daha
fazla tahrip olmadan hemen bugünden, yüksek kesimlerde planlama yapmamız gerekmez
mi? Tam tersine “Yeşil Yol” projesiyle yaylaları gelişigüzel yapılaşmaya açtık, imar afları ile
bir anda çirkin yapılarla doldurduk. İklim değişecek, dünya ısınacaksa bu alanlarda su
kaynakları ve doğal bitki örtüsü üzerindeki baskılar nasıl dengelenecek, bunların
sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak?

2. el araba alırken artısına
güven

Arabaları gör
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Adınız

6.Su kaynakları demişken, sunumumda bu konuya da değindim: Yaylalar sahasından
tertemiz doğan kaynaklar küçüklü büyüklü akarsular şeklinde Karadeniz’e ulaştıklarında
kirlenmiş durumda oluyor, içilebilir özelliklerini kaybediyorlar. Niçin kirletiyoruz? Niçin
koruyamıyoruz. Bu akarsular içinden geçtikleri yerleşmelerin kanalizasyonu, katı atık
deposu gibi. Dahası, birçok temiz su kaynağımız yerli yabancı şirketlerin eline geçti, pet
şişelerle bize fahiş fiyatlarla satıyorlar. HES’lerle akarsularımız kısım kısım yine şirketlerin
eline geçmiş. Küresel ısınma arttıkça su kaynaklarına talep çoğalacak. Temiz, güvenilir,
ucuz su kaynaklarına nasıl ulaşacağız? Mevcut sularımız ya kirlenmiş ve içilemeyecek hale
gelmiş, ya şişelenmiş ve parası olmayan içemeyeceği duruma geldiğinde ne olacak?
İnsanlar suya nasıl ulaşacak? Evet, konumuz iklim değişikliği de, iklim değişikliği ne
getirecek, ne götürecek? Bakanlığın ismine “iklim değişikliği” eklenince problem çözüldü
mü? “Yeşil ve döngüsel ekonomi” bunun neresinde?

7.İklim değişiyor mu? Tabi ki değişiyor. Son birkaç milyon yıldır Günz, Mindel, Riss, Würm
buzul dönemlerini, bunlar arasında da sıcak dönemleri yaşadık. Şimdi son buzul
döneminden (Würm’den) sıcak döneme doğru gidiyoruz. Lakin bu süreç hemen bugünden
yarına olmuyor. Mevcut bilgilerimize göre insanın müdahalesine bağlı olarak hızlanabilir de
yavaşlayabilir de, yüz yıl da sürebilir, bin yıl da, orasını bilemeyiz, fakat ısınma yönünde
devam edeceği kesin. Aklını kullanan, bilime değer veren Batılı ülkeler karbon
emisyonlarını azaltarak bu süreci uzatmak, kıyamet saatini ötelemek istiyor. Biz de dünya
vatandaşı olarak ehh, olabilir, makul diyor ve şeklen de olsa onlara uyup tedbir
mahiyetinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.  Çalıştay’ın konusu da zaten “bu konuda ne
yapmamız gerektiği” hususu ile ilgili. 

Fakat mesele maalesef bu kadar basit değil. Batılı ülkeler sanayi devrimini yaptı, icat ve
keşiflerle başımızı döndürdü. Sonra da bunların patentini aldı, tescilini yaptı. Para
vermeden, komisyonumu almadan size zırnık koklatmam diyor. Sonra bunları ticari
markalar haline getirdi ve taklit ederseniz, isim parası vermeden üretip satarsanız
dükkânınıza çökerim diyor. Coğrafi işaretini alıp başka yerde bunu bu isimle üretemezsin
diyor. Şimdi de diyor ki; senin malların AB ülkelerine girmesi için karbon ayak izin az
olacak, dünyayı kirletmediğine beni inandıracaksın. Vay gâvur! vay. Dünyayı kirletip
ekosistemi değiştiren onlar, asit yağmurlarıyla ormanları kurutan onlar, denizdeki canlıları
yok eden onlar, petrol uğruna dünyayı katleden onlar şimdi çevreci olmuşlar. Kirli ve
patlarsa çevreyi tahrip edecek sanayileri geri kalmış ülkelere yönlendirip kendi sanayilerini
temize çıkaran yine onlar. Adamlar tam çakal! Rusya’nın bizim domatesleri keyifle midesine
indirirken, Suriye’de ayağına biraz basınca, domatesinizi geri alın içinde bilmem ne zararlısı
çıktı diyerek geri gönderip aklınca bizi cezalandırması gibi…  AB ülkeleri de işlerine
gelmediği durumda, misal kendilerine rakip olduğumuzu gördükleri alanlarda bizi
durdurmak için; “hoop” diyecekler “sizin tırlar AB’ye giremez”. Niçin? “Emisyonunuz eşik
değeri aştı, fazla çıktı”. 

Evet, biz de emisyonları azaltmalıyız, dünyayı biz de korumalıyız, AB’ye mal satmak için
dediklerini yapmalıyız, elimiz mahkûm, çünkü en önemli pazarlarımızdan biri. Fakat patent,
tescil ve marka gibi bu “emisyon” meselesinde de Demokles’in Kılıcı misali bir tehdit,
gerektiğinde ihracatımızı sabote etmek için bir araç olarak kullanma düşüncesi yok mudur?
Bence vardır. O halde hem dünya ile beraber havamızı temizleyelim, hem de millî
çıkarlarımız doğrultusunda gereken tedbirleri alalım, uyanık olalım.

Söylenecek söz çok, lâkin bu kadar kâfi.

Ülkemizde yaşadıklarımıza bakınca şöyle de demek istemiyorum ama başka söz
bulamıyorum:

 “İklim (bile) değişir, biz (yine) değişmeyiz”.

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

İkl�m Değ�ş�yor Da B�z N�ç�n Değ�şm�yoruz!
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