
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA 

 

İnsanlığın doğa ile ilişkisi özellikle onsekizinci yüzyıl ikinci yarısından sonra, sanayii devrimi ve ucuz enerji 

kaynakları ile beraber ciddi bir değişim göstermiştir. İnsanlar artık doğa ile ilişkilerinde edilgen olmaktan 

hızla çıkıp, onu etkiler, hatta kullanır hale gelmişlerdir. Ama nereye kadar ? Yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren çevre kirliliği ve doğa tahribatı artık göz ardı  edilemeyecek boyutlara ulaşana, ve bu 

gidişin artık sürdürülemez olduğunun anlaşılmasına dek. Sürdürülebilirlik kavramı, özellikle son 30-35 yıl 

içinde, sadece doğa ve çevre konuları ile de sınırlı kalmamış, pek çok alanda ve ölçekte gündeme 

oturmuştur.   

 

Yapılan çalışma ve gözlemler hemen, hemen kesin olarak göstermektedir ki yirminci yüzyılın ikinci 

yarısında küresel ısınmanın sebebi beşeri faaliyetler olmuştur (1). Ondokuzuncu yüzyılın sonuna doğru ivme 

kazanan sanayii devriminden bu güne kadar olan dönemde küresel ısınma artışının 1°C olduğu tesbit 

edilmektedir. Bu olaydan kısaca bahsedelim : Güneşin enerjisi dünyamıza düşük dalga boylu, yüksek 

enerjili radyasyon, şeklinde gelir ve bulutlardan yansıma haricinde atmosferden etkilenmeden geçer, 

dünyaya ulaşır ve onu ısıtır. Ancak, atmosferimizde bulunan sera gazları, ısınan dünyamızın geri yaydığı 

daha büyük dalga boylu, kızılötesi radyasyonu emer. Bunun sonucunda atmosferde, 6-10 km yükseklikte her 

yönde ısı yayan adeta bir kapan oluşur, ve dünya yüzeyinin sıcaklığı artar. Atmosferimiz olmasa idi 

dünyanın yüzey sıcaklığı, güneşle aramızdaki ısı radyasyonu dengesine göre sadece -18°C seviyesinde 

olması gerekirdi. Halbuki, su buharı, karbon dioksit, metan gibi doğal olarak atmosferde bulunan sera 

gazları sayesinde dünya yüzeyinin sıcaklığı ortalama 15°C dolayında, hayat için gayet uygun bir mertebede 

gerçekleşir. Ancak, beşeri faaliyetler dolayısı ile atmosfere suni olarak salınan ilave karbon dioksit, CFC 

gibi sera gazları bu doğal sürecin dünyamızı aşırı ısıtmasına neden olmaktadır. Aslında, problem sadece 

sıcaklığın artması ile sınırlı değildir. İklimlerin yapısı ve düzeni de değişmektedir. Kuraklıklar, sel 

felaketleri, kasırgalar gibi ekstrem meteorolojik olaylar daha fazla gözlenmektedir. Ayrıca, bu katastrofik 

olaylar daha uzun süreli olmaya başlamıştır. Bir diğer çok önemli husus denizlerin seviyesinin 

yükselmesidir. Atmosferik dengelerin bozulması ile tetiklenen bazı değişimler belirli bir eşiği geçtikten 

sonra kendini besleyen döngüler haline gelmekte, bunların artık durdurulması (bazı bilim-kurguvari 

yöntemler hariç) mümkün olmamaktadır. Örneğin, son tespitlere göre okyanusların 5 m dolayında 

yükselmesinin önüne geçilemeyeceği iddia edilmektedir (2). Bunun süresi tam bilinmemekle beraber, bir 

asır içinde 1m civarındaki bir yükselmeye neredeyse kesin gözüyle bakılmaktadır.  

Bundan beş yıl kadar önce Meksikada toplanan BM İklim Değişikliği Konferansında küresel ısınmanın 

azami 2°C ile sınırlandırılması kararı alınmıştı. Bu limitin 1,5°C’de kalması arzusu da ifade edilmişti. Oysa 

ki, hala bu limitlerin sağlanabilmesi için gerekli somut yükümlülükler hususunda uluslararası bir mutabakat 

sağlanabilmiş değildir. Ortada, 3°C, 4°C hatta dünyanın sonu demek olan 6°C senaryoları bile 

dolaşmaktadır. Yukarda bahsi geçen iklim değişikliği etkilerinin daha 1°C’lik bir ısınma döneminde 

gözlenmeye başlandığını düşünürsek, gerekenler zamanında yapılmaz ise, kontrolsuz bir ısınma sonucunda 

dünyayı nasıl felaketlerin beklediğini tahmin etmek bile akıllara zarardır. Umarız yakın zaman önce  

yapılmış olan son iklim konferansının olumlu etkileri olur. 

 

Peki ne yapmalı ? İlk akla gelen önlemler temiz enerji kullanımı ve enerji tasarrufu. Birçok ülke temiz enerji 

konusunda önemli adımlar atıyor. Bu bağlamda rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir türden  enerji üretimi 

öne çıkıyor. Bu doğru, olması gereken bir adım. Ancak, bu konudaki kısıt ve problemleri gözden 

kaçırmamak, yenilenebilir enerjinin dikensiz gül bahçesi olduğunu sanmamak gerek. Öncelikle, 

yenilenebilir enerjiler hem kesintilidir, hem de kesin olarak öngörülemez. Yani, rüzgar estiği, güneşin 

parladığı zamanlarda enerji üretilebilir ve sürprizler de olabilir. Oysa, üretilen enerji depolanamaz ve sağlıklı 

bir şebeke işletmesi için talep anlık olarak dengelenmelidir. O zaman, aşırı yük durumları için kömür ve gaz 

gibi konvansiyonel yakıtlı santralleri hazırda bekletmek gerekir. Bu durumda amaca ters sonuçlar da ortaya 

çıkabilir. Örneğin, Almanyada yenilenebilir enerji kullanımı önemli ölçüde artmakla beraber ucuz linyite 

dayalı enerji üretimi hala birinci sıradadır (3). Kalkınmış ülkelerin nükleer santrallerden vazgeçmekte acele 

etmemesi gerekir. Temiz çözüm, enerjinin depolanabileceği, pompajlı hidroelektrik santraller, 

elektrokimyasal depolama üniteleri v.b.. gibi tesisleri devreye alıp, aşırı yük zamanlarında bunları 

kullanmaktır. Son yıllarda üzerinde durulan bir diğer enerji kaynağı ise akülü vasıtaların uygun zamanlarda 

şebekeyi geri beslemesi yöntemidir.  



Elektrik enerjisi tüketiminde %10 dolayında tasarruf hedeflemek mümkündür. Ancak, optimal tüketimin 

sağlanması için geri beslemeli talep yönetimi tekniklerinin kullanılabileceği akıllı şebekelere (smart grid) 

ihtiyaç vardır (4). Yani, mesele sadece üretim ile sınırlı değildir. Sisteme büyük oranda temiz, yenilenebilir 

enerjinin entegrasyonunun ve kapsamlı enerji tasarrufunun sağlanmasının olmazsa, olmazı amacına uygun 

bir şekilde geliştirilmiş bir dağıtım şebekesinin de devreye alınmasıdır. Eninde, sonunda da son 

teknolojilerin ve bir Internet altyapısının etkin bir şekilde kullanıldığı akıllı şebekeler gerekli olacaktır. 

 

Temiz enerji, kapsamlı bir planlama, yeni teknolojiler ve ciddi yatırım gerektirir. Enerji sektöründe yeni 

anlayışlar, yapısal değişiklikler kaçınılmazdır. Bir örnek : 2°C hedefinin tutturulabilmesi için 2050 yılına 

kadar mevcut CO2 emisyon oranının onda biri mertebesine inmesi gerekir (5). Yani, enerji sektörü, bırakın 

doğal gazı, sıfır emisyon  kaynaklarına acilen dönmelidir. Onun için kalkınmış ülkeler nükleer sanralleri 

kapatırken bir daha düşünmeli, ve asıl önemlisi yer altındaki tüm fosil yakıt rezervlerine göz dikmekten vaz 

geçmelidirler. 

Sürdürülebilir bir yerküre, ekonomik konulardan soyutlanamaz ve dünya ekonomisinin şartları ile iç içedir. 

Oysa, günümüzde dünya ekonomisinin belirleyici faktörleri 35-40 yıl öncesine göre çok değişmiştir. 

Aralarında Nobel ödülü almış, Amerikada bakanlık yapmış olanların da bulunduğu bir kısım ekonomiste 

göre, artık merkez ülkeler piyasalarında ekonomi teorisinin prensip ve parametreleri yerine siyaset ile yakın 

temas, ideolojik yaklaşımlar ve güç oyunlarının dinamiği daha belirleyici olmaya başlamıştır. Bu tespit 

ekonomi bilimi ve akademisyenleri için hiç de iç açıcı değil, ama esas halklar için  hazmı çok zor bir husus. 

İktisat  teorisine göre piyasaların meziyeti etkin (efficient) olmasındadır. Bu da arzın talebi dengelemesine 

bağlanır. Ama dünyada bu kadar sosyal sıkıntı, eğitim, sağlık ve altyapı eksikliği, iklim değişikliği tehlikesi 

v.b..gibi ciddi sorunlar varken, kaynaklar ve imkanlar, yani güç ve servet bunlara çare olmak yerine israf 

ediliyor, veya başka amaçlara hizmet ediyor ise etkin piyasalardan bahsedemeyiz. Oysa dünyamızın 

öncelikli, vahim ve gerçek problemleri var, ekonomik değer anlayışımız bu problemlerin aşılmasının 

insanlara sağlayacağı mutluluk ve faydadan koparılmamalıdır. Global ekonomi dengeli, etkin ve hakça 

olmalı, yüzyılların birikimi olan iktisadi tecrübe ve bilgiye de gereken saygıyı göstermelidir. Kimse sihirli 

bir kaldıraç icat edip yoktan değer yaratabileceğini satmaya çalışmamalıdır, zira böyle faaliyetler 

ekonomilerde riskleri ve oynaklığı arttırmakta, patlayan balonların ve krizlerin tohumu olmaktadır. Ülkeler 

ve sınıflar arası gelir ve fırsat eşitsizliği, bunun tetiklediği sosyal çalkantılar, iklim değişikliğine ilaveten bir 

başka felaket potansiyeli haline gelme yolundadır. 

Gözüken o ki, demokratik sivil toplum örgütlerinin, serbest rekabete dayalı piyasa düzeninin, özetle insan 

faktörünün daha öne çıktığı bir ekonomik sisteme doğru yönelmek gerekmektedir. Demokrasilerde köklü 

değişimler ancak toplumların genelinin mobilize olabilmesi, enerjilerini bu hareketin gereklerine 

odaklamaları ile mümkün olur. Gelecek kuşaklara yaşanır bir dünya bırakabilmek için doğanın kaynaklarına, 

tüketmek için değil yaşamak için ihtiyaç olduğu, ucuz ve kolay enerji devrinin kapandığı bilincine acilen 

ihtiyaç var. Bu konularda gelişmiş ülkelere önemli sorumluluklar düşmekte. Örneğin, kalkınmış ülkelerin 

ekonomik dinamizmi sadece büyümeye bağlama görüşünden vaz geçmeleri gerekir (6). Artık, gerekli 

yapısal reformları yapabilen, aşırı tüketimi özendirmeyen, eğitim ve inovasyona önem veren, sürdürülebilir 

mali politikaları ve dengeli büyümeyi hedefleyen, sosyal eşitsizlikleri gözeten bir ekonomik modele ihtiyaç 

var. Bu hedeflere ancak toplumların sorumluluklarının bilincine varması, siyasetin ve global piyasaların da 

her konuda sürdürülebilirliğin temel ölçüt alındığı bir paradigma değişikliğini gerçekleştirmesi ile 

ulaşılabilir. 

 

Güncel tablo, sürdürülebilir dünya paradigmasının öne çıkmasının öyle pek kolay olamayacağı şeklinde, 

ama ortada başka çare de yok. Dünyanın içinden bir türlü çıkamadığı süregelen ekonomik durağanlığın ve 

derin gelir eşitsizliklerinin aşılması için kapitalizmin artık sarılacağı yeni öykülere ihtiyaç var. Akıllı 

telefonlarla, robotlarla, sanal dünya ile nereye kadar büyünebilir. Gelecek nesillere bırakılacak yaşanabilir 

bir dünyanın yadsınamazlığı ve sağlayacağı ekonomik faydalar artık kaçınılmaz bir şekilde piyasaların 

ekonomik denge hesaplarında göz önüne alınmak zorundadır. Buna ilaveten, sürdürülebilir bir dünya 

paradigması insanlık için en faydalı ve geçekci ekonomik gelişme senaryolarınının kaynağı olabilme 

potansiyelini sunması açısından da öne çıkmakta. 

Bizim gibi kalkınmakta olan bir ülkenin dünyanın gidişatında belirleyici olması pek olası değil. Ancak, bu 

ne yapılması gerektiği konusunda kafa yormamak anlamına da gelmez. Hem ulusal enerji stratejilerinin 

oluşturulmasında, hem de ululararası platformlarda doğru politikaların izlenmesi gelecek nesiller için çok 

önemli olacaktır. 



 

Sürdürülebilir bir dünya için gidilecek daha çok yol var, onun için Worldwatch Enstitütüsünden Tom 

Prugh’un sözleri kayda değer : “Her geçen gün, yaklaşan son için, seçimlerimizin önemi giderek azalıyor. 

Artık Homo sapiens sapiens’in, mağrur ismine  yakışır bir biçimde yaşama, ve yetişkinliğe geçme 

zamanıdır.” 
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