DİJİTAL
BÜLTEN
10 EYLÜL 2019

01
05
08
11

Daha Çok Enerji Kullanarak
Daha Az Enerji Elde Ediyoruz
Ticaret Savaşının Asıl Mahiyeti
Genç İklim Aktivistleri
Dünyayı Değiştirebilir
Libya’da İç Savaş Tehlikesi

Daha Çok Enerji
Kullanarak Daha Az
Enerji Elde Ediyoruz
Nafeez Ahmed, Vice.com’da yayınlanan yazısında kapitalist
sistemin sürdürülebilirliği açısından belki de en büyük
probleme işaret ediyor. Artık enerji elde etmek için
harcadığımız enerjinin maliyeti, çıkardığımız enerjinin
maliyetinden daha yüksek. Ve bu, bir sonraki yüzyılda bile
böyle olacak: “22’inci yüzyıl başlarken üreteceğimiz toplam
enerji miktarı çok daha fazla olacak olsa bile, mevcut iş
anlayışımız devam ederse, kullanabileceğimiz enerji fazlası
ancak 19’uncu yüzyıl düzeylerinde kalacak.”
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Birleşmiş Milletler’in (BM)Sürdürülebilir Kalkınma Raporunu
geliştirmek amacıyla hazırlanan yeni bir bilimsel rapor dünya
ekonomisini tehdit eden risklerin başlıca itici kuvvetinin bizzat
kapitalizmin yürürlükteki sonsuz büyüme modelinin niteliği olduğunu ortaya çıkardı.
BM Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen altı Finlandiyalı
biyofizikçinin hazırladığı rapor bildiğimiz şekliyle kapitalizmin
ömrünü tamamladığını belirtiyor. 2019 yılı içinde açıklanmak
üzere hazırlanan rapora göre, gezegenin çevre kaynakları giderek daha çok istismar edilerek sürdürülebilir olmaktan çıktığı
için kökten farklı bir küresel ekonomiye hızla geçmekte olduğumuzu söylüyor.
Bugün bütün toplumlarda artan eşitsizlik, işsizlik, yavaş ekonomik büyüme, artan borçlanma düzeyleri hüküm sürüyor olmasına rağmen iklim değişikliğinin ve türlerin yok oluşunun
hızlandığına tanık oluyoruz. Bu problemler konusunda politika
geliştiricilerin genel olarak düşündüğünden farklı olarak yeni rapor, bunların aslında ayrı ayrı krizler olmadığını söylüyor. Hatta
birçok ülkede bugün yetersiz hükümetlerin işbaşında olmasının
da bunlarla bağlı olduğu öne sürüyor.
Bütün bu krizler, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Raporuna Ek – Ekonomik Dönüşümün Yönetişimi” başlığını taşıyan rapora göre, fosil yakıt üretimindeki verimsizlik ile iklim
değişikliğinin tırmanan maliyetleri tarafından karakterize edilen aynı temel dönüşümün parçaları. Alışılagelmiş kapitalist
iktisadi düşünce, küresel ekonominin bu yeni dönemini artık ne
açıklayabiliyor ne öngörebiliyor ne de çözebiliyor.
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Enerjideki Geçiş
“İnsanlık tarihinde ilk kez olarak” diyor rapor; “ekonomiler enerji verimliliği daha düşük olan enerji kaynaklarına geçmekteler.”
Bu, enerjinin bütün biçimleri için geçerli. Sanayi uygarlığındaki “temel ve temel olmayan insan faaliyetlerini desteklemeye
devam etmek için gereken kullanılabilir enerjiyi üretmek artık
daha az değil daha çok çaba gerektirecektir.”
Rapora göre, elde edebildiğimiz enerji, o enerjiyi elde etmek için
kullandığımız enerjiye kıyasla azalmaktadır. “Bu, bütün enerji
yelpazesi için geçerlidir -geleneksel olmayan yakıtlar, nükleer
enerji ve yenilenebilir enerjiler geleneksel yakıtlara kıyasla daha
az yeni enerji üretmektedir. Fakat iklim üzerindeki etkileri nedeniyle toplumlar fosil yakıtları da terk etmek zorundadır.”
Yenilenebilir enerjilere geçiş iklim sorununu çözmeye yardımcı olabilir ancak bu enerjiler öngörülebilir gelecekte geleneksel

“Ekonomiler
gezegenimizin
ekosistemlerinin enerji
ve madde kullanımının
yarattığı atıklarla başa
çıkma kapasitesini
tükettiler.”
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petrolle aynı seviyede ucuz enerji üretmeyecektir. Ama bu ara-

bir basınç oluşturuyor. Ne var ki temelde yatan meseleler politik

da enerji açlığımız “batık maliyetler” yaratmaya devam etmek-

karar alıcıların çoğu tarafından ne fark ediliyor ne de kabul edi-

tedir. Enerji ve madde kullanımımız arttıkça ürettiğimiz atık

liyor. “Kuşkusuz enerjinin pahalılaşması mutlaka ekonomik çö-

ve bunun çevresel maliyetleri de artıyor. Bu maliyetler bir süre

küşe yol açacak değildir” diyor Järvensivu, ancak “insanlar aynı

görmezden gelinse de çevresel maliyetler, bunların toplumu-

tüketim olanaklarına sahip olamayacaktır. Bu, otomatik olarak

muz üzerindeki etkilerini inkâr etmek imkânsızlaştıkça sonunda

sefalete düşecekleri ya da işsizliğin daha da artacağı anlamına

doğrudan ekonomik maliyetlere dönüşür.

da gelmez.”

“Ekonomiler gezegenimizin ekosistemlerinin enerji ve madde

Ekolojist Charles Hall ile iktisatçı Kent Klitgaard’ın geliştirdikleri

kullanımının yarattığı atıklarla başa çıkma kapasitesini tükettiler” diyen rapor, iklim değişikliğinin bugün en büyük batık maliyet olduğunun altını çiziyor.
Helsinki’deki BIOS Araştırma Birimi tarafından BM’nin siparişi
üzerine hazırlanan raporun baş yazarı Dr. Paavo Järvensivu bir
“biyofizik iktisatçı”. (Biyofizik İktisat, iktisadın, enerjinin ve materyallerin ekonomik faaliyete yakıt sağlamadaki rolünü incele-

Yatırımın Enerji Getirisi (YEG) kavramı enerji temininin zorlaştığı yeni döneme geçişin kilit göstergesini oluşturuyor. YGE yeni
enerji üretmek için ne kadar enerji kullandığımızı ölçen basit bir
oran. Onlarca yıl önce fosil yakıtlar çok yüksek YEG değerlerine
sahipti. Çok az enerjiyle büyük miktarlarda petrol, gaz ya da kömür elde edebilirdik. Şimdi ise giderek azalan miktarlarda fosil
yakıt çıkarabilmek için çok fazla enerji harcıyoruz. Bunun anlamı ekonomiyi hareket ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz şeyi

yen yeni bir dalı.)

üretmenin maliyetlerinin yükseldiğidir.

“Ucuz enerji döneminin sonuna geldik” diyen BIOS’un raporu-

Aynı zamanda bunu yapmanın çevresel maliyetleri de çarpıcı

nun vardığı ilk sonuç şu: Endüstriyel aşırı tüketimin çevresel

bir şekilde artmaktadır. Bu yaz bütün dünyada yaşanan sıcaklık

ve ekonomik maliyetlerinin artmaya devam etmesi yüzünden

dalgası bu konuda bize bir fikir vermiş olsa gerektir. Öte yan-

uzunca bir dönemdir alışık olduğumuz sürekli ekonomik büyü-

dan Fransız iktisatçılar Victor Court ile Florian Fizaine de yap-

me artık tehlike altındadır. Bu durum politika üzerinde muazzam

tıkları yeni bir küresel YEG araştırmasında enerjide maksimum
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“Onlarca yıl önce çok az
enerjiyle büyük miktarlarda
petrol, gaz ya da kömür elde
edebilirdik. Şimdi ise giderek
azalan miktarlarda fosil yakıt
çıkarabilmek için çok fazla
enerji harcıyoruz. Bunun
anlamı ekonomiyi hareket
ettirebilmek için ihtiyaç
duyduğumuz şeyi üretmenin
maliyetlerinin yükseldiğidir.”

çok daha fazla olacak olsa bile, mevcut iş anlayışımız devam
ederse, kullanabileceğimiz enerji fazlası ancak 19’uncu yüzyıl
düzeylerinde kalacak.
Kapitalist piyasalar “dışsallıklar” olarak adlandırılan bu maliyetleri algılamıyor ve bunlar yürürlükteki ekonomik modeller
tarafından kapsanmıyor. Ancak şu artık kesin görünüyor: Şu
anda eskiden sahip olduğumuz düzeyde enerji ve materyale
sahip olamayacağımız düşük YEG’li bir geleceğe geçmekteyiz.
“Sonsuz kapitalist büyüme”yi en başta mümkün kılan şey olan
bol, ucuz enerjinin azalması farklı bir döneme geçişi zorunlu

verimlilik düzeylerini geride bıraktığımızı gösterdiler. Fosil yakıtlardan çıkarabildiğimiz enerji miktarı, bunları çıkarmak için
kullandığımız enerji miktarına kıyasla bir zamanlar çok yüksekti, 1960’larda bu oran 44’e 1 dolaylarındaydı. O zamandan bu
yana düzenli gerileyerek genel olarak 30 düzeyine indi. Paralel
olarak küresel ekonominin büyüme hızı azaldı, üretkenlik düştü
ve borç düzeyleri yükseldi. Bu düşüş hızıyla 2100 civarında fosil

kılıyor.
BM tarafından Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporunun
“Ekonominin Dönüşümü” bölümü için BIOS’a yaptırılan bilimsel çalışmanın yukarıda özetlenen bulgularının raporun nihai
biçimine nasıl yansıyacağını nihai rapor bu yıl içinde açıklandığında göreceğiz.
Ama ne olursa olsun toplam enerji kullanımımızı azaltmayı
amaçlayan bir ekonomik dönüşüme ihtiyacımız olduğu açık. En

yakıtların YEG’inin 1800’lü yılların düzeyine ineceğini öngörüle-

başta da ulaşım, gıda ve inşaat alanlarında enerji kullanımımızı

bilir. 22’inci yüzyıl başlarken üreteceğimiz toplam enerji miktarı

düşürmemiz gerekiyor.
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Ticaret Savaşının
Asıl Mahiyeti
Giderek kızışan ticaret ve teknoloji savaşının perde arkasında
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan, herhangi bir ülkenin
kalkınmasının herkese yarayacağı inancına dayanan, kural
bazlı sistemin çöküşü yatıyor. Çin’in ABD ile doğrudan
boy ölçüşecek hale gelmesinin ardından, bu sistemin
sürdürülmesini mümkün kılan destek de ortadan kalkmış
halde. Raghuram G. Rajan*, Project Syndicate sitesinde yazdı.
*2013-2016 yıllarında Hindistan Merkez Bankası Başkanlığı yapan Raghuram G. Rajan Chicago Booth İşletme Okulu’nda finans
dersleri vermektedir. Kendisi The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind kitabının yazarıdır.
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Her geçen gün ticarete yeni bir saldırı düzenleniyor. Nasıl olu-

güvene ihanet etmesi için bir neden yoktu. Ekonomik açıdan

yor da her türlü anlaşmazlık -fikri mülkiyet hakları, mülteciler,

ABD’nin üretim gücüne yaklaşabilecek bir ülke yoktu. Askeri

çevre ya da savaş tazminatları- ticaret açısından yeni bir teh-

açıdan tek rakibi olan Sovyetler Birliği de küresel ticaret siste-

dit oluşturuyor?

minin dışında kalmıştı.

Geçtiğimiz yüzyılın büyük bölümünde ABD, İkinci Dünya

Kural temelli sistemin ve yatırımların yaygınlaşması, yeni ve

Savaşı sonrası yarattığı kural temelli ticaret sistemini koru-

cazip pazarların kapılarını ABD şirketlerine açtı. Alicenap dav-

mayı ve sürdürmeyi başardı. Bu sistem, rakip güçler arasındaki

ranma lüksü bulunduğu için de bazı ülkelere, karşılığında aynı

karşılıklı kuşkuya dayalı savaş öncesi ortama oranla köklü bir

hakları beklemeden ABD pazarına erişim hakkı tanıdı.

değişim anlamına geliyordu. ABD, bu doğrultuda herhangi bir

Gelişmekte olan piyasalardaki politika yapıcılar kimi kesimlere

ülkenin kalkınmasının, ticareti ve yatırımı artırarak herkesin
kalkınmasına katkıda bulunacağını tüm ülkelerin görmesini
sağlamaya çalıştı.

yönelik daha açık ticaretin potansiyel etkilerine dair kaygılarını dile getirmeye başladığı anda, ekonomistler uzun vadeli
kazançların yaşanabilecek yerel sıkıntıları telafi edeceği ga-

Bu yeni dönemde bencilce davranışları ve güçlü ekonomilerin

rantisi veriyordu. Tek yapılması gereken, bu kazançların geride

zorlayıcı tehditlerini kısıtlamaya yönelik kurallar getirildi. ABD

kalanlarla da bölüşülmesini sağlamaktı. Ancak bunu yapma-

hayırsever egemen güç işlevini üstlenerek gerektiğinde kötü

nın söylendiği kadar kolay olmadığı anlaşıldı. Bununla birlik-

niyetli davranan ülkeleri uyarmaya başladı. Sistem bünyesin-

te, bu gelişmeye başlayan demokrasilerde geride kalanların

deki çokuluslu kurumlar, özellikle de Uluslararası Para Fonu

protestoları, toplam kazançla kıyaslandığında makûl bir bedel

(IMF) da finansman ihtiyacı içindeki ülkelere, kurallara uyma-

olarak görülüyor ve kolaylıkla bastırılıyordu. Hatta gelişmekte

ları koşuluyla, yardımda bulunuyordu.

olan ekonomiler yeni teknolojileri, ucuz ulaşım ve iletişim ola-

ABD’nin gücü, çokuluslu örgütlerdeki oyları hem doğrudan

naklarını kullanmakta ustalaşarak, üretim konusunda sanayi-

hem de G7 ülkeleri üzerindeki etkisi aracılığıyla kontrol et-

leşmiş ülkelerden epey pay kapmayı başardı.

mesinden kaynaklanıyordu. Ayrıca ekonomik açıdan güçlü bir

Bu ticaretin ülkelerdeki çalışanlar üzerindeki etkisi aynı olma-

ülkeydi. Ancak en önemlisi birçok ülkenin, ABD’ye bu gücü

dı. Bu işin sıkıntısını gelişmiş ülkelerdeki -özellikle de küçük

ulusal çıkarları doğrultusunda kullanmayacağı, en azından

kentlerdeki- eğitimsiz çalışanlar çekerken, ekmeğini de kent-

bunu abartmayacağı konusunda güvenmesiydi. ABD’nin de bu

lerde yaşayan, hizmet sektöründe çalışan nitelikli işçiler yedi.
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Demokrasinin henüz kök salmadığı gelişmekte olan ülkelerin

Bir diğer sıkıntı da, aralarında Çin’in de bulunduğu gelişmek-

aksine, gelişmiş ülkelerdeki işçilerin giderek artan huzursuz-

te olan ekonomilerin, yerel pazarlarını sanayileşmiş dünyaya

luğu görmezden gelinemezdi. Gelişmiş ekonomilerdeki poli-

açma konusunda direnmesi. Gelişmiş ülkelerdeki şirketler ca-

tika yapıcılar serbest ticarete yönelik tepkiler üzerine iki farklı

zip Çin pazarına serbestçe girmek istiyor ve kendi hükümetle-

önlem aldı. Öncelikle, ticaret ve finansman anlaşmaları ara-

rini bunu sağlamaları konusunda zorluyor.

cılığıyla kendi çalışma ve çevre standartlarını diğer ülkelere
dayatmaya kalktılar. İkincisi de büyük ölçüde Batılı şirketlerin
elinde bulunan fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik
önlemleri sıkılaştırdılar.

En büyük sıkıntı ise Çin’in hem ekonomik hem de askeri açıdan
ABD’yle boy ölçüşebilir hale geldiği bu ortamda, eski düzenin
hâkim güçlerinin Çin’in büyümesini herkese fayda sağlayacak
bir şey olarak görmemesi. Ortaya stratejik bir rakip çıkaran bir

Bu iki yaklaşım da insanların işlerini kaybetmesine engel ola-

sistemi sürdürmeleri için pek bir nedenleri bulunmuyor. Böyle

madığı gibi bununla da kalmadı, eski düzeni yerle bir edecek

bir ortamda sistemin dağılmasına da şaşırmamak gerekiyor.

yeni bir şey doğurdu: Çin’in yükselişi. Tıpkı Japonya ve Doğu
Asya kaplanları gibi, Çin de ihracat sayesinde büyüdü. Ancak,

Bundan sonra ne olacak? Çin’i yavaşlatabilirsiniz ancak durduramazsınız. Bunun yerine, güçle-

bu ülkelerden farklı olarak,
hem hizmet sektöründe de
yeni teknolojiler konusunda
Batı’yla rekabet edebilecek
hale geldi.
Dışarıdan gelen baskılara direnen Çin kendi çevre ve çalışma
standartlarını belirledi ve fikri
mülkiyet haklarını da kendi ihtiyaçları doğrultusunda ihlal
etmekten çekinmedi. Ülke şu
anda robot teknolojileri ve yapay zekâ gibi alanlarda Batı’ya
yaklaşmış durumda. Bu sayede, şu an ithal ettiği girdilere
erişim olanağı kalmasa bile
yola devam edebilecek ve aradaki mesafeyi kapatabilecek
halde. Gelişmiş ülkeler açısın-

nen Çin’in yeni kuralların faydalı

“Umudumuz Çin ve ABD’nin
ticaret ve teknoloji savaşında
yeni cepheler açmaktan
kaçınması, sorunların
müzakereler yoluyla çözülmesi
gerektiğini anlamasıdır. Bunun
ardından tüm büyük ülkeler
bir araya gelerek, tek bir hâkim
ülke yerine çok sayıda ülke ya
da bloğun söz sahibi olduğu,
tüm ülkelerin sorumluluk
sahibi bir şekilde davranacağı
yeni bir dünya düzeni
kurmalıdır.”

olduğunu

hatta

korumasını sağlamak gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için
de kuralların belirlenmesinde
Çin’e de söz hakkı vermek gerekiyor. Aksi halde dünya iki ya
da daha çok sayıda, aralarında
bir bağ bulunmayan, birbirine
kuşkuyla yaklaşan bloğa bölünebilir. Bu da ülkeleri birbirine bağlayan işgücü, ürün ve
sermaye akışına engel olabilir.
Böyle bir durum sadece ekonomik açıdan bir felakete yol
açmakla kalmaz, aynı zamanda da anlaşmazlık ve askeri çatışma olasılığını da yükseltir.
Maalesef

dan en kaygı verici durum ise,

görmesini,

zamanda

geri-

ye dönmek mümkün değil.

Çin’in hızla büyüyen teknoloji sek-

Yıkılan güveni sihirli bir şekilde

törünün ülkenin askeri gücünü de pekiştiriyor olması. Üstelik Sovyetler Birliği’nin aksine, Çin ulus-

onaramazsınız. Umudumuz Çin ve ABD’nin ticaret ve tekno-

lararası ticaret sistemine de tamamen entegre olmuş halde.

loji savaşında yeni cepheler açmaktan kaçınması, sorunların

Kural temelli ticaret düzeninin temel vaadi -herhangi bir ülkenin kalkınması herkesin işine yarar- geçerliğini yitirmişti.
Gelişmiş ülkeler, kendi gelişim süreçlerinde benimsedikleri kural ve standartların, gelişmekte olan ülkelerin farklı ve gevşek
düzenlemeleri karşısında kendilerini dezavantajlı bir konuma
düşürdüğünün farkına varmıştı. Üstelik gelişmekte olan ülkeler demokratik bir şekilde seçmedikleri yüksek asgari ücret,

müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini anlamasıdır. İdeali
geçici bir çift taraflı çözüm bulmaları olacaktır. Bunun ardından tüm büyük ülkeler bir araya gelerek, tek bir hâkim ülke yerine çok sayıda ülke ya da bloğun söz sahibi olduğu, -siyasi ve
ekonomik sistemleri, gelişim düzeyleri ne olursa olsun- tüm
ülkelerin sorumluluk sahibi bir şekilde davranacağı yeni bir
dünya düzeni kurmalıdır.

kömür kullanımına son verilmesi gibi -gelişmiş ülkelere geliş-

Son seferinde dünyanın bunu anlaması için bir ekonomik kriz,

me süreçlerinde dayatılmayan- standartların benimsenmesi-

bir dünya savaşı ve bir de süper güç gerekmişti. Bakalım bu

ne yönelik uluslararası baskılara da direniyordu.

defa farklı olacak mı?
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Genç İklim Aktivistleri
Dünyayı Değiştirebilir
Genç iklim aktivisti Greta Thunberg iklim kriziyle mücadele
için “sadece güzel sözler değil, somut bir plan” istediklerini
dile getiriyor. 16 yaşındaki İsveçli aktivist Guardian’a genç
aktivistlerin liderlere iklim kriziyle ilgili baskı yaptığını,
bu benzeri görülmemiş baskının dünya liderlerini -bu lider
ABD’nin inatçı lideri Trump olsa dahi- iklim krizini ele
almaya zorlayacağını söylüyor.
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Greta Thunberg, Ağustos 2018’de Stockholm Parlamentosu
önünde iklim değişikliği için başlattığı öğrenci eylemiyle küresel bir gençlik hareketinin ateşini tutuşturmuştu. “Cumaları
Gelecek İçin” hareketi her hafta cuma günü, Avrupalı binlerce
öğrencinin okullarına gitmeyerek katıldığı büyük bir eyleme
dönüştü.
Daha sonra Birleşmiş Milletler İklim Zirvesine davet edilen
Thunberg, zirveye, karbon salımı yüksek bir uçakla değil, güneş enerjisi kullanan Malizia II isimli bir yelkenliyle gideceğini açıklamış ve iklim aktivisti gençlerin sembolü olmuştu.
Greta’nın 14 Ağustos’ta İngiltere’nin Plymount Limanı’nda
başlayan yolculuğu 15 gün sonra New York’un Coney Island
Limanı’nda son buldu. Limanda onu pek çok destekçisi, basın
ve Özgürlük Anıtı etrafına sıralanmış, 17 yelkenliden oluşan bir
filo karşıladı.
Kalabalığın tezahüratları karşısında iklim hareketinin küresel
sözde başkanı rolünü üstlenmek istemediğini söyleyen Greta;
“Benim görevim iklim hareketi içindeki birçok aktivistten biri
olmak. Kendimi lider, sembol veya hareketin yüzü olarak görmüyorum” diyor. “Görüşünü savunmak adına 16 yaşında bir
çocuğun Atlantik’i geçmek zorunda olması delilik, ama durum bu. Bu, insanlara kırılma noktasına geldiğimizi gösteriyor.
Liderler gözlerin üzerlerinde olduğunu, üstlerinde baskı olduğunu, bir şeyler yapmaları ve artık çözüm bulmaları gerektiğini görmeli. Ben somut bir plan istiyorum, sadece güzel sözler
değil” diye ekliyor.
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New York’ta “Cumaları Gelecek İçin” eylemi
Greta Thunberg, New York’a gelişinin ardından ilk eylemini
30 Ağustos 2019 Cuma günü Birleşmiş Milletler binası önünde yaptı. Thunberg’in her Cuma gerçekleştirdiği “Cumaları
Gelecek İçin” eylemine ABD’li yüzlerce genç de destek verdi. Bazıları daha önce de iklimle ilgili gösterilere katıldıklarını söylerken, bazıları ise çevre konusunda duyarlı olduklarını
ama Thunberg’i takip ettikten sonra harekete geçtiklerini dile
getirdi. Öğrenciler “Bilimin ardında birleşin” “Harekete geçin
yoksa biz geçeceğiz” yazılı dövizler taşıdı ve “İklim değil sistem
değişsin” ve “ İzleme, katıl” gibi sloganlar attı.
2018’in Aralık ayından bu yana her cuma gerçekleşen protestolara katılan 14 yaşındaki Alexandria Villaseñor, Greta’dan
ilham aldığını söyledi. Long Island’tan Dana Henao ise hükümetlerin çevreyi korumak için yeterli çabayı göstermediğini;
tek umursadıklarının gezegeni kirleten şirketler ve para olduğunu, buna bir son vermek gerektiğini dile getirdi.
Öğleden sonra Thunberg ,Villaseñor ve “Cumaları Gelecek
İçin” organizatörlerinden 17 yaşındaki Xiye Bastida Patrick, BM
binasına girerek Genel Kurul Başkanı María Fernanda Espinosa
ile küresel ısınma, dünya çapındaki orman yangınları, Amazon
yangını ve tek kullanımlık plastikler hakkında konuştukları
plansız bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkanın “çok destekleyici” olduğunu belirten Villaseñor;
başkana dünya liderlerinden küresel sera gazı emisyonlarını
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“Greta Thunberg, Ağustos
2018’de Stockholm Parlamentosu
önünde iklim değişikliği için
başlattığı öğrenci eylemiyle
küresel bir gençlik hareketinin
ateşini tutuşturmuştu.
“Cumaları Gelecek İçin” hareketi
her hafta cuma günü, Avrupalı
binlerce öğrencinin okullarına
gitmeyerek katıldığı büyük bir
eyleme dönüştü.”
Greta Thunberg

azaltacak, Paris Sözleşmesi ile uyumlu iklim hamleleri görmek
istediklerini söylediklerini belirtti.
Greta Thunberg’in teknesini karşılayan iklim aktivistleri arasında yer alan Villaseñor; “Greta’nın bugün burada olması gerçekten önemli ve yeni bir dönemin başlangıcı. Böylece iklim
zirvesi öncesinde gençler burada birleşti ve dünya liderlerine
mesaj gönderdiler. Greta’nın yelkenlisi Malizia ile olan yolculuğu birkaç gün önce sona erdi ama bu kıtada gerçekleştireceğimiz iklim hareketi daha yeni başlıyor” dedi.
Greta Thunberg; kendi jenerasyonunun iklim krizini “temizlemek” zorunda olduğunu dile getirirken iklim krizini inkâr eden
Donald Trump’a ise “bilimi dinlemesini” söylüyor.

Arizona Devlet Üniversitesi öğrencisi, 21 yaşındaki Almy Batis,
cuma eylemini Amerika iklim hareketi için bir dönüm noktası
olarak gördüğünü belirtti. Sekiz yaşında bir New Yorklu olan
Esme Ruiz, babasıyla birlikte katıldığı protestoda; “Dünya gözümüzün önünde eriyor ve kimse bunu görmüyor. Onlara göstermemiz gerek… Bazen değişiklik yapmak zor ama dünyayı
kurtarmamız gerekiyorsa, ölmek yerine bunu yaparım” dedi.

Merkez Bankaları da Harekete Geçiyor
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi sokakta bunlar yaşanırken diğer yandan merkez bankaları da nihayet iklim değişikliğine karşı harekete geçiyor. Gezegeni pek çok açıdan etkileyen
iklim değişikliği ekonomileri de yıpratır hale geldi. Bu nedenle merkez bankaları da birtakım önlemler almaya başladı. Bu
kapsamda örneğin Brezilya Merkez Bankası; ülke genelindeki
bankalardan, sermaye gereksinimini belirlerken çevresel riskleri nasıl ele aldıklarını açıklamasını istiyor. Çin Merkez Bankası
ise çevresel faktörleri, para politikası çerçevesi ve finansal istikrar değerlendirmelerine dâhil etmeye başladı.
Çin, İngiltere, Fransa, Malezya, Meksika, Hollanda ve Avrupa
Merkez Bankası da dâhil olmak üzere 42 merkez bankasından
ve bankacılık denetim otoritesinden oluşan “Finansal Sistemin
Yeşillendirilmesi Ağı”na en son Güney Afrika Merkez Bankası da
katıldı. Ağın amacı finansal sektörde etkin çevre ve iklim riski yönetimini teşvik etmek ve aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi desteklemek için finansman sağlamak. Nihayetinde
yeni uluslararası standartlar; finansal kuruluşları, iklimle ilgili
risklere maruz kalma konusunda daha şeffaf olmaya teşvik ediyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

10

Libya’da
İç Savaş Tehlikesi
Samuel Ramani,
Foreign Policy’deki
yazısında
Libya’daki
karmaşık güç
dengesinin nasıl
şekillendiğini
analiz ediyor.
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Libya Ulusal Ordusunun (LNA) komutanı Halife Hafter’in Trablus saldırısını
başlatmasının dört ay ardından, Libya çöküşe hiç bu kadar yakın olmamıştı. Haftar’ın Libya başkentini hızla ele geçirme umudu, Birleşmiş Milletlerin
(BM) tanıdığı Libya Birlik Hükümetine (GNA) bağlı yerel güçlerin direnişiyle
karşılaştı. Bu sırada, uluslararası (Çin, Rusya, İtalya, Fransa ve Basra Körfezi
ülkelerinden oluşan) katılımcıların zırhlı birlikleri çatışmaya müdahil oldu.
Bu ülkelerden bazıları Libya’dan Avrupa’ya yaşanan göç dalgasını yavaşlatmak ya da Libya’ya istikrar kazandırmak amacıyla bu işe giriştiklerini söyleseler de, ülkenin yeniden inşasında pay kapmak istedikleri ortada.
Libya petrol endüstrisinin üretimini 2023’te iki katına çıkarması bekleniyor,
altyapı projeleri de Libya’nın Akdeniz’deki stratejik konumunu güçlendirecek. Bu sözleşmeler, yabancı güçlerin ağzını sulandırıyor. Örneğin yabancı
güçler güney Libya’nın petrol bölgesindeki El Şarara ve El Feel petrol sahaları üzerinde hâkimiyet kurmak istiyor. Buranın kontrolü şu anda GNA’nın
elinde ve Bingazi ile Ras Lanuf gibi kritik limanlara erişim sağlıyor.
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“Libya Ulusal Ordusunun
komutanı Halife Hafter’in
Trablus saldırısını başlatmasının
dört ay ardından, Libya çöküşe
hiç bu kadar yakın olmamıştı.”

Güç Dengesi ve Statüko
Libya’daki güç dengesi, elbette bu sözleşmeleri kimin kazanaca-

GNA hem de LNA’nın kontrolünde olan Libya’nın petrol endüstrisinde ve inşaat sektöründe önemli bir aktör olarak öne çıkardı.

ğını etkileyecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır

Yıllarca süren durgunluktan sonra, Libya’nın Çin’e petrol ihraca-

ve Fransa LNA’nın askeri faaliyetlerini desteklediler ve ekonomik

tı 2017’de iki katına çıktı ve Milli Petrol Şirketi Başkanı Mustafa

çıkarlarını Hafter’in Trablus zaferine bağladılar. İtalya, Türkiye ve

Sanallah, enerji sektöründe Çin’le yaptıkları işbirliğinin önemini

Katar GNA’yı desteklediler ve BM tarafından tanınmış hüküme-

vurguladı. Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj da GNA kontrolü al-

te Hafter karşısında destek oldular. Rusya ve Çin Libya’da daha

tındaki bölgelerde Çin şirketlerinin olmasının Çin’in Kuşak ve Yol

temkinli davrandılar ve iki tarafa da açıktan destek vermediler.

Projesine Libya’nın katılımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Statüko, GNA’nın Trablus’u kontrol etmesi, LNA’nın doğu ve güney Libya’nın hâkimi olması şeklinde sonuçlanırsa bundan en
fazla Rusya ve Çin kârlı çıkacak.

Çinli yatırımcılar için Kuzey Afrika küçük ama hızla büyüyen bir
saha. Pekin Libya’daki varlığını bölgesel ekonomik güç olmanın
önemli bir stratejik parçası olarak görüyor.

Bu nedenle, iki güçten herhangi birinin hâkimiyet kurmadığı senaryoyu destekliyorlar.

Rekabet Kızışıyor

Hafter’in Trablus saldırısını BM’nin kınamasını engellediği ve

Hafter’in Trablus’u zaptetme ihtimali pek yüksek olmasa da,

LNA’nın askeri faaliyetlerine sözde destek sağladığı için eleştirilse de, Rusya’nın GNA ile aktif ilişkiler yürüttüğü de gözden kaçmamalı. Bu denge stratejisinin ekonomik temelleri var. Rusya
Hafter’in paralel Libya merkez bankası için dinar bastı, Rus
enerji devi Rosneft 2016’da Libya Milli Petrol Şirketinden petrol
satın alma anlaşması imzaladı.

Mısır ve Fransa da dahil olmak üzere LNA destekçileri, LNA’nın
doğu ve güney Libya’yı kontrol ederek uluslararası kuruluşlar
nezdinde kendine meşruiyet sağlayacak yeterli bölgeyi ele geçirmesini umuyorlar. Bu sırada GNA’nın önemli müttefikleri
(Türkiye ve İtalya) Hafter’in saldırılarını zayıflatmak ve güney
Libya’nın petrol rezervleri üzerinde tanınmış hükümetin kontrol

Bu ekonomik çıkarlar ışığında, Moskova için en iyi senaryo,

sağlamasını istiyorlar. Önemli bir avantaj sağlayamama duru-

BM’nin Libya’ya uyguladığı silah ambargosunu kaldırması ve ça-

munda, iki taraf da Libya üzerinde hâkimiyet kuramayacak.

tışmanın kilitlenmesidir. Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından, Rusya, Libya’yla 4 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı.
LNA’nın hava kuvvetleri, büyük oranda Rus askeri teknolojisine
dayanıyor. Yani ambargonun kalkması Rusya’nın çok işine gelir.

Hafter’in 2017’de Bingazi’de kontrolü ele geçirmesi, Fransa ile
İtalya arasında petrol rezervleri için bir rekabet yarattı. Başta
İtalya avantajlıydı, İtalyan şirketi Eni güney Libya’daki petrol rezervlerine erişim elde etti. İtalya’nın Libya büyükelçisi Giuseppe

Rusya’nın GNA ile Hafter arasında dengeli ilişkiler yürütmesi,

Perrone, GNA ile Trablus Uluslararası Havaalanı’nın yolcu ter-

Moskova’nın ulusal altyapı sözleşmelerinde de avantajlı olma-

minalinin yeniden inşası üzerine bir anlaşma yaptı. Hafter’in

sını sağlayabilir. Rus şirketleri özellikle Bingazi ile Sirte arasında

güney Libya’daki petrol sahasını ele geçirmesi İtalya’nın elini

bir demiryolu hattı kurmakla ilgileniyorlar. Böylece Rusya’nın
Akdeniz’deki ekonomik ve jeopolitik etkisi artacak.

zayıflattı ve Fransız petrol devi Total şimdi bu rezervlerden en
çok faydalanan güç konumunda. Marzuk’taki son çatışmalar

Çin’e gelince, Libya’da herhangi bir taraf tutmayan bir politika

da Fransa-İtalya rekabetinin bir yansıması. İki ülke de Marzuk’a

izliyor. Statükonun korunması Çin’in de işine geliyor, büyük in-

güney Libya’daki güç dengesinin geleceği açısından çok önem

şaat sözleşmeleri güvence altında. Çin son yıllarda kendini, hem

veriyor.
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