


Kendisinin Bugünü Olmak
İsteyen Gençlik

Raporu
Z

Gençlik iklim krizinden kaygılı mı? Önceki nesilleri sorumlu tutuyor mu? İklim krizi, gençlerin 
hayatını nasıl belirliyor? Neden ve nasıl harekete geçiyorlar? Tembeller mi, Temkinliler mi?

Yeni dünyayı onlar mı, büyükler mi daha iyi tanıyor? Nasıl bir eğitime ihtiyaçları var?
Kendi kararlarını verebiliyorlar mı? Seçim yaşı aşağı mı çekilmeli?

Ne istiyorlar, nasıl iletişim kuruyorlar? Kimsenin geleceği olmak istiyorlar mı? Yoksa kendilerinin 
bugünü olmak yeterli mi onlar için?
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BD: Barış Hocam, son zamanlarda Z kuşağından çok söz ediliyor. Bu kuşaklar meselesi ne kadar mantıklı 
ve doğru, belirli sosyolojik analizler için?
BGB: Çok keskin seneler ile belirlenmesi doğru olmasa da belli dönemlerin belli düşünce ve eylem kalıpları, 
belli sorunları oluyor. Şimdi 2000’lerle beraber başlayan kuşak, dijitalleşmenin, iklim değişikliğinin içine 
doğdu. Bununla şekilleniyor hayal dünyası, kısıtları... 60’larda Amerika’da olsak yurttaş hareketiyle şekil-
lenecekti. Onun için ben kuşakları X, Y, Z veya alfa gibi değil de, 15-20 yıllık gibi dilimlere ayırmayı daha 
doğru buluyorum. Bazen coğrafi, bazen bölgesel, bazen de küresel akımların etkisinde kalıyor kuşaklar 
ister istemez.

BD: Yani belirli grupların kültür ve anlam dünyası şekilleniyor bir şekilde yaşanan konjonktürle birlikte... 
BGB: Kesinlikle. Mesela Birinci Dünya Savaşı Kuşağı demek anlamsız mı? Öyle bakmak lazım. Yani yaş 
dışında; Birinci Dünya Savaşı kuşağı, İkinci Dünya Savaşı kuşağı, 70’lerin krizlerinin kuşağı... Şimdi 2000’ler 
nesli de, kriz- lerin ve küreselleşmenin içine doğdu. Onun için bu dinamikler önemli. 1900’lerde doğsalardı, 
kadınlara oy verme hakkı tartışmasının içine düşeceklerdi.

BD: O halde zamanın ruhu demek daha doğru. Peki her ülkede ya da ülkenin her bölgesinde aynı şekilde 
yansıyor mu bu ortak ruh hali?
BGB: Bu bölümlemeler, içinde bulunduğumuz sosyoekonomik durumdan, kültürden, dinden ayrı değil el-
bette. Tabii şimdi Z kuşağı diyelim ve 15-24 yaş arası gençleri düşünelim. Bu kuşağa giren 2 milyar insan 
var dünyada. 2 milyar insanın coğrafyadaki dağılımını düşün. Afrika’da tarımda çalışan gençler de var, 
Greta da var, Urfa’da çalışan çocuk da var bunun içinde...

Dolayısıyla bunların hepsini aynı kuşak kalıbının içine sokmak zor... Evet ama en yukarıda yine de küreselleşme 
var. Şimdi dijitalleşme, Avrupalı genci olduğu kadar olmasa da Afrika’daki genci de etkiliyor bir şekilde. 

Para birimi olarak, cep telefonu kontörlerinin kullanıldığı bir dünya var mesela Afrika’da benim bildiğim. 

DOSY

“İklim Politikalarında 
Gençlik Yok, Gençlik 
Politikalarında İklim Yok”
Kuşaklar ne kadar gerçek, ne kadar yapay? Gençlerin ortak bir ruh hali var mı? Dünyanın her 
yeri aynı mı, Türkiye’nin bir özgünlüğü var mı? Tüm bu konuları ve soruları, iklim ve çevre konu-
larını takip edenlerin yakından tanıdığı Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim 
görevlisi Dr. Barış Gençer Baykan’la konuştuk.

A Z RAPORU



İnternet ya da SMS iletişim teknolojileri hemen her yerde var. Birisi daha derindir, birisi daha sığdır. Mesela 
bu kuşak için iklim dostu diyoruz ama çoğu değil aslında. Böyle bir genelleme yapmak Türkiye için bile 
zor. Daha çok kentli insanların, eğitimli çocukların, biraz dil bilen ve biraz dijital becerileri gelişmiş, ailenin 
sağladığı belli konforlara sahip insanlar için geçerli bu. Bir İstanbul’daki, bir de Urfa’daki çocuğu düşün... 
Devlet okulunda veya kolejlerde okuyanları düşün... Mesela özel okullarda iklim konusu artık yöneticiler 
tarafından destekleniyor. Dolayısıyla bu geniş kavramsallaştırmanın içinde sınıfsal farklılıklar var, gelişmiş 
olan ve gelişmekte olan ülkeler var. Onun için tek kategori yok. Ama farklı coğrafyalarda benzer nokta-
ların ve farklılıkların da farkında olmak lazım. 

BD: Yani hem bir genelleme düzeyinde, hem de onun ceplerine bakmak lazım, değil mi?
BGB: Kesinlikle. Coğrafi farklılıklar, kültürel farklılıklar... Ülke dışarı açık mı, kapalı mı? O bile önemli. Kuzey 
Kore’deki bir genç erişemeyebilir bu bilgiye, ya da Çin’deki genç Google’a değil de başka bir sisteme gi-
riyor. Ama iklim değişikliği ve dijitalleşme az ya da çok bütün kuşağı etkiliyor. 

BD: Gençlerin bu konulara ilgisine yönelik araştırmalar ne durumda dünyada peki?
BGB: İklimden önce, çocuklar ve gençler toplumsal hareket düzeyinde neler yapmışlar, istersen bir ona 
bakalım. Bu hareket geliştikçe geçmişe yönelik de bakıyoruz. Bugüne kadar birleştirmediğimiz konuları 
da bir arada düşünmeye başlıyoruz. O yüzden çocukların ve gençlerin bugüne kadar hangi toplumsal 
hareketlerde yer aldıklarına daha dikkatli bakmak lazım diye düşünüyorum.
Aslında gençlerin ve çocukların varolan sorunlara olan tepkilerinin tarihi 1790’lara, ilk modernleşme hare-
ketlerine kadar gidiyor. Bu da kölelikle alakalı. Kölelikte şeker plantasyonları var, bu ürünler Avrupa’ya 
geliyor, mesela İngiltere’de çocuklar okullarda, köleci sistemle üretilmiş şekerlere karşı boykot yapıyorlar. 
1790’dan 1830’lara kadar, 30-40 yıl devam ediyor bu. Kölelikle üretilen şekerlemeleri boykot ediyorlar.
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Araştırma yeni değil ama ilişkiyi şimdi kuruyoruz. Bunlara antisakarinler deniyor. Boykot ediyor, dilekçe 
yazıyor, okulda eylem yapıyorlar. Daha çok İngiltere merkezli. Köleliğe karşı bir tepki gösterme şekli. Ondan 
sonra endüstri devrimi geliyor. Madenlerde, fabrikalarda çalıştırılan çocuk emeği ve sömürüsü gündeme 
gelmeye başlıyor... Çocuklar buna karşı çeşitli bölgelerde grev yapıyor, iş bırakıyorlar. Veya hükümetler 
öğrenimle ilgili kesintiye gidince protesto ediyorlar; okulda dayak ve baskıya karşı eylemler yapıyorlar. 
Greta’nın grevinin benzerleri küresel değil de yerel veya ulusal çapta yapılıyor. Ondan sonra 1960’lara ge-
lirsek, Amerika’da ırk ayrımcılığına karşı yurttaş hareketlerinde yine çocukları görüyoruz. Okula gitmeme 
eylemleri yapılıyor. 70’lerde mevzu çevreye geliyor ve Dünya Günü Amerika’da ilk kutlandığında, 10 bin-
lerce okul mobilize oluyor, milyonlarca yurttaş sokaklara çıkıyor.
Şimdi konuyu Greta’ya bağlamaya çalışacağım. 1992’deki Birleşmiş Milletler Rio Çevre Zirvesi’nde, genç 
bir kız, Severn Suzuki, kürsüye çıkıyor. O zaman da konu ozon tabakasının incelmesi. Suzuki, “I challenging 
you” (Size meydan okuyorum) diyor. Ama ne yazık ki orada kalıyor bu ses... 

BD: Bu sesin duyulmamasında kitle iletişim araçlarının veya sosyal medyanın o zaman bu kadar yaygın 
olmamasının rolü olmalı...
BGB: Severn bu konuşmayı Birleşmiş Milletler kürsüsünde yapıyor; sokakta yapmıyor. Yani bir şekilde çizilm-
iş bir çerçevede yapıyor. Greta ise sokaktan gelip, Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı. Çocukların toplumsal 
sorunlara katılımında basamaklar var. Çoğu zaman büyükler etkinliği organize eder, katılımı belirlerler, 
konuyu verirler, kürsüye çıkarırlar, pankart tuttururlar.

BD: Hatta bu kullanma ilişkisi olarak da tarif edilebilir kimi zaman...
BGB: Evet manipülatif şeyler de olabilir. Irk ayrımcılığını destekleyici şeyler de yapılabiliyor mesela. 1992 
ile 2018 arasında, Greta ile Suzuki arasında böyle farklar var. Araştırmalar, çocuk ve gençlerin nasıl iklim 
dostu, iklim aktivisti olduğuna baktığında, sadece çevre bilincinin veya bilginin yetmediğini söylüyor. Bir 
de “değerler” dediğimiz şeyler lazım. Nedir bunlar? Eşitlik, adalet, dayanışma. Bunların ikisi birleşince iklim 
aktivisti oluyor insanlar. 

BD: Yani eşitlik talebi, iklim aktivizminin önemli bir parçası...
BGB: Kesinlikle. Bir insanın harekete geçebilmesi için bir adaletsizlik, eşitsizlik, haksızlık olduğunu hissetme-
si ve bu konuda bir duyarlılığının olması lazım. Kişinin bu adaletsizliğe karşı bir dayanışma göstermesi ya 
da onarıcı bir eylem yapması gerekiyor. O değerler, çevre ve iklim konusundaki hassasiyetiyle birleşince 
hareket başlıyor. Greta kitabında anlatıyor; kendisi de aslında iklim konusuyla başlamıyor adaletsizliğe 
karşı mücadeleye. Amerika’daki okullarda çocuklara yönelik katliamlara tepkiyle başlıyor. Okullarda en 
az 20 öğrencinin öldürüldüğü olaylar oldu. Gençler bunu duyuyor, etkileniyor. Greta ilk burada bir şeylerin 
yanlış gittiğini ayırt etmiş. Ve o duyarlılık daha sonra iklim konusuna kadar uzanmış. Birçok genç için geçerli
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ve onların hayatlarının tamamını etkileyecek konularda karar veriyor



olabilir bu. Bu kuşak değişik konulara çok daha hızlı adapte olabiliyor. Gençler doğrudan birçok konuda 
sorun yaşıyor, önceki kuşakların yarattığı sorunlarla muhataplar ama diğer yandan hiçbir konuda söz ve 
karar hakları yok. Düşün, 18 yaşına kadar oy bile veremiyorlar.
Şimdi Almanya’da kısa bir süre önce iktidara gelen yeni koalisyon hükümeti, seçilme yaşını 16’ya indirm-
eye çalışıyor. Kuşaklar arası adaleti sağlamak için bu gençlerin seçimlere katılması önemli bence. Yaşlı ve 
orta yaşlılar, bu gençler adına ve onların hayatlarının tamamını etkileyecek konularda karar veriyor. Brex-
it’i düşünsene... Ekonomik kriz, korona, sağlık sisteminin sorunları, şiddet, iklim değişikliği, hepsi gençleri 
etkiliyor ama onlar ses çıkaramıyor, oy kullanamıyor, protesto edemiyor ya da siyasal bir özne olamı- yor. 
16 yaşında bazı ülkelerde ehliyet alıyor, bara gidebiliyor, bazı ülkelerde bir iki sene sonra askere gidecek 
ama oy veremiyor, tüm hayatını etkileyecek önemli konularda sözü geçmiyor. Bu büyük bir adaletsizlik...
Bir de eskisi gibi değil ki artık, gençler sosyalleşmeye çok erken başlıyorlar. Ben babamın 16 yaşını düşünüyo-
rum, kendi 16 yaşımı düşünüyorum, bir de şimdiki gençlere bakıyorum... Dünya çok kompleks bir hale gel-
di. Şimdi herkes her şeyin farkında, bir tuşla ne olup bittiğini öğrenebiliyor. Onun için kendi hayatlarını 
etkileyecek konulanda karar verebilmeleri gerekiyor. “Büyüyün milletvekili olun, Bazı konular orta ve uzun 
vadede çözülebilir. Mesela yoksulluk beş yılda çözülecek bir konu değil. Ama iklim konusunda tüm rapor-
lar, durumun aciliyetini ortaya koyuyor. 10-15 yıl sonra harekete geçmek, çok kötü ve geri döndürülemey-
ecek sonuçlara yol açacak. 

BD: Yani iklim konusu, bir aciliyet duygusu yaratıyor...
BGB: Gençler işte bunu yaptı: “Siz bizim geleceğimiz için bir şey yapmıyorsunuz, bizi de dinlemiyorsunuz, 
bilimi de dinlemiyorsunuz. 20 yıl sonra çok geç olacak, ben de şimdi sokağa inerim, sesimi duyururum, sizi 
belli aksiyonlar almaya zorlarım” dediler.
68 hareketinde de kriz, sıkışmışlık, kültürel ve politik baskı, gençleri tepki vermeye itmişti. Şimdi de iklim 
konusunda o baskıyı hissediyorlar. Ekonomik krizi ve küresel iklim krizini birlikte yaşıyorlar bazı yerlerde. Bir 
de üstüne pandemi geldi. Sıkışmışlık daha da arttı aslında...
İklim bazen teknik bir konu gibi gözüküyor ama insanların sosyal, ekonomik ve hatta günlük yaşamını et-
kileyecek bir hale geldi. Bir de gençlere durmadan bir sorumluluk yüklüyoruz: “Biz yapamadık, siz yapın”. 
Bence bu söylem de bir ağırlık oluşturuyor, anksiyeteyi besliyor. O yüzden seçim yaşının düşürülmesi an-
lamlı. Madem bana bir şeyler yüklüyorsun, o zaman benim de bu konuda karar ve iradem olmalı...

BD: Biraz da çevresel bilginin edinimi konusunda konuşalım mı?
BGB: Çocuğun çevre eğitiminde ailenin önemli bir payı var. Ailede gördüğü rol modeller, bu konudaki 
yaklaşımını belirliyor. Sonra okuldaki müfredat, akranlar, öğretmenler, hepsinin rolü var ama araştırmalar 
gösteriyor ki bilgi tek başına yeterli değil. Hepimiz geridönüşümün iyi olduğunu biliyoruz ama çok azımız 
bunu hayatında uyguluyor. Bilginin yanında ailede, akranlarda görecek, deneyimleyecek.
Bir de 11 yaşına kadar öğrenilenler çok daha etkili. İnsan 80 yaşında da bir şeyler öğrenir ama 11 yaşı-
na kadar bunları çok daha kolay içselleştirebiliyor. Hem psikoloji, hem de pedagoji literatüründe, vahşi 
doğada geçirilen vaktin, çevresel bilincin gelişiminde çok önemli olduğu vurgulanıyor. Çocuk mutlaka el 
değmemiş doğayı görmeli, tanımalı; kesinlikle parktan, bahçeden, düzenlenmiş alandan bahsetmiyoruz. 
Yine araştırmalara göre çocukların algıları çok farklı. Biz çocuğa ilkokulda derste yağmur ormanlarını an-
latıyoruz ancak çocuk daha kendi doğasını, bahçesini bilmiyor. Halbuki bunlar, belli bir yaşa kadar soyut 
kavramlar. Mesela 4-10 yaş arası, kendi bahçesini, parkını, sokaktaki ağacını, pencerede gördüğü kuşu
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anlatacaksın. Ancak soyutlama becerisi geliştikten sonra Amazon ormanlarından bahsedeceksin. Bu 
arada hayvanlarla kurulan etkileşim de, başka bir canlıya şefkat beslemek de çok önemli.

BD: İklim konusunda konuyu kutup ayılarına getirmek de böyle bir şey değil mi?
BGB: Evet, bu tür anlatımlar tam tersine çocuğun motivasyonunu düşürüyor çünkü onlar için yapabi-
leceği bir şey yok. Problem çok kompleks, çok büyük ve çok uzak. Ama belki ona İstanbul’un derelerini, 
meralarını, Kuzey Ormanlarını anlatsak motivasyonu artacak çünkü burada sorun yakın, gözle görülebilir, 
dolayısıyla çözüm geliştirilebilir hale geliyor. 

BD: Aslında bu yaklaşım aynı zamanda eko-kaygıyı da büyütüyor bence. Ve bu durum büyükler için 
de geçerli... 
BGB: İnsanlar yerel, ulusal, global ve kısa, orta, uzun vade şeklinde düşünür. Ama kesişmemiz yine yerel 
ve kısa vadedir. İstanbul’da 5 sene sonra ne olacak? Ankara’da ne olacak? 10 sene sonra Türkiye’de ne 
olacak? 50 sene sonra dünyada ne olacak? Soyutlama kapasitemiz var ama bu, yaş ve eğitimle gelen, 
gelişen bir şey. Ama erken yaşta bu tür bir yaklaşım çocuğu kaygıya ve aksiyonsuzluğa itiyor.

BD: Eğitime, iklim değişikliğini de koyalım diyenler var, bunun 
asla bir ders olarak konmaması gerektiğini 
savunanlar da. Bu konuda ne düşünüyorsun?
BGB: Tek bir ders olarak konması bence de çok doğru değil. 
Bunun çeşitli derslerin içine yedirilmesinin dışında, ayrıca yeni 
bazı konular halinde, mesela botanik, mesela kuş gözlemi olarak 
da verilmesi lazım. Çocuk bunlarla birlikte mutlaka etik, ahlak, 
değerler eğitimi almalı. Mesela biz hiç demokrasi eğitimi almadık. 
Yurttaşlık bilgisi, milli güvenlik dersleri vardı ama kendimizi nasıl 
temsil edebiliriz, yerel demokrasi nasıl çalışır, 
yerel sorunlar nelerdir, hiç öğretilmedi. 

BD: Yani aslında, belki anaokulundan başlayarak 
bir 21. yüzyıl müfredatı gerekli değil mi?
BGB: Coğrafya, demokrasi, işbirliği ve sivil 
toplum gibi eğitimlere ihtiyaç var aslında. 
Nasıl kooperatif kurulur, işbirliği nasıl geliştirilir, 
bunların öğrenilmesi lazım. Proje bazlı da olabilir.
Bunu zaten yapan çeşitli ekoller de var. Asıl olarak, 
“İstanbul’un şu sorununu nasıl çözeriz”den yola çıkmamız 
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gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için çocuğun, o sınıfın dört duvarının içinden çıkması, sorun nere-
deyse orada gidip görmesi lazım. Kanal İstanbul’un planlandığı yeri, Marmara’nın dibini görmesi, Kuzey 
Ormanlarına gitmesi lazım. Eğitimimiz hep sınıf odaklı ancak doğa eğitimi mutlaka açık alanda yapılmalı.

BD: Yani iklim kriziyle mücadele için mutlaka bir eğitim dönüşümü de gerekiyor diyebilir miyiz?
BGB: Kesinlikle. Nasıl yurttaşlar olmamız gerektiğini öğretmemiz lazım. Aslında beraber öğrenmemiz lazım. 
Demokrasiyi öğretelim derken, derse gir bilgiyi al değil. Demokrasinin tartışmalı bir şey olduğunu, farklı 
görüşlerin olabileceğini, bir sonuç alabilmek için müzakere gerektiğini hep beraber yeniden öğrenmemiz 
lazım. Fosil yakıtların neden dizginlenemediğini öğrencilerin bilmesi lazım. Biz onlara anlatmıyoruz bunu. 
Bu şirketler nasıl kuruluyor, nasıl işliyor? Düşmanlaştırmadan, dünyanın gerçek işleyişini, doğanın işleyişi-
ni öğrettiğimiz gibi öğretmemiz lazım. Siyasetin yapısını öğrenmiyoruz. Siyaset aslında çok kompleks ve 
çatışmalı bir şey. İklim konusu bu anlamda doğrudan siyasetin konusu aslında. Ben mesela Amerikan si-
yasetini en iyi House of Cards dizisinden öğrendim. İşleyiş anlamında; temsilciler meclisi nedir, senatörler 
ne yapar, lobiler nasıl çalışır... İşte bunların ne kadarını üniversitede öğrencilerimize anlatıyoruz, bilmiyo-
rum. Daha çok teorik; böyle olması, şöyle olması gerekir şeklinde ancak hayat çok daha farklı. Hayatta 
rüşvet de var, arka kapılar da. Olumsuz bir sürü şey... Mesela yerel demokrasi, kamusal demokrasi üze-
rinden konuşmak yerine yaşadığı mahallelerde yerel sorunların, temsilin, siyasetin nasıl işlediğini öğren-
meleri çok daha iyi. Mesela ilkokul çocuğunun kendi muhtarını tanıması lazım. Çocukların demokrasiyi 
pratikte öğrenmesi çok daha anlamlı. Niye çocuklara yönelik sivil toplum projeleri bu kadar arttı? Çünkü 
çocuklar devletle temas kuramıyor; o kanallar tamamen kapalı, giremiyor; onun yerine kendi çabalarıyla 
sivil toplumda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

BD: Burada bir aralık, bir kapı bulundu sanırım...
BGB: Yuvam Dünya ile Konda’nın yaptığı araştırmada sormuşlar: “İklim değişik- liğiyle mücadeleyi kim 
yapacak?” Bir kısım insan “yurttaş/vatandaş/toplum” diyor, diğerleri “devlet/özel sektör”. Bu yeni kuşak 
devleti, toplum ve şirketleri başka türlü görüyor. Onlar bizden başka bir şekilde büyümüş, sosyalleşmiş ola-
bilirler. Onlar sivil toplumla bizden çok daha önce karşılaştılar, bize göre daha açık bir dünya ile tanıştılar. 
Gençlerin kendilerini birer aktör olarak ortaya koymaları güzel ama burada ince bir ayrım var. Bu sefer 
de iklim konusunda mesela, bireyler ve toplum bir şeyler yapsın, az tüketsin gibi bir alana sıkışıyor konu. 
Halbuki konu, devletten, şirketlerden, lobiler gibi değişik güçlerden ayrı değil. Bu yaklaşım “güçlü ve etkin 
yurttaşlık” gibi bir anlama da gelebilir ama sadece tüketim alanına sıkışarak üretimin ve kamusal poli-
tikaların büyük etkisini gözden de kaçırabilir. Böyle bir tehlike var. Burada kuşaklar arası fark da devreye 
giriyor. 15-25 yaş arası gençlerin, üst kuşaklarla bağı az. Birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıf var 
ama gençler ve bu yapılar arasında büyük bir uçurum var.
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Nasıl yurttaşlar olmamız gerektiğini öğretmemiz lazım gençlere. 
Aslında beraber öğrenmemiz lazım. Demokrasiyi öğretelim derken, 

derse gir bilgiyi al değil. Demokrasinin tartışmalı bir şey olduğunu, farklı 
görüşlerin olabileceğini, bir sonuç alabilmek için müzakere gerektiğini 

hep beraber yeniden öğrenmemiz lazım



BD: Kuşaklar arasında her zaman bir farklılık vardı ama sanırım bu uçurum daha da fazla açıldı.
BGB: Bilgiye erişim ve iletişim her şeyi değiştirdi; şimdi her şey cep telefonu üzerinden yürüyor. Artık daha 
dinamik ve akışkan bir yapı var. Bu çocukların hiçbiri belki bir siyasi parti veya dernek veya sendika üyesi 
de olmayacak. Başka yapılar ve ağlar kuracaklar. Yeni kodlar olacak. Sadece sosyal medyada var belki 
bu çocuklar. Fiziki varlıkları çok az. Biraz pandemi de bunun üstüne bindi. Eskiden toplumsal hareketler 
bir mekânda buluşma, karşılıklı konuşma ve etkileşimle büyürdü. Şimdi herkes daha çok evinde, bilgisa-
yarının başında. O ortak zeminler biraz azaldı. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Ama yine de onların 
gerçeği bu... 
Onların kuracakları yapılar bugüne kadar bildiklerimiz gibi olmayacak. Esnek ve akışkan yapılar oluşturuy-
orlar. İşte iklim grevini böyle yapılar örgütlüyor. Kampanya temelinde örgütleniyorlar. Biri bitiyor, biri çıkıyor. 
Çok hızlı gelişiyor, orada her şey var. Ama belki bazıları kök salacak ve gelişecek. Belki de ikisinin bir kar-
maşasını göreceğiz.

BD: Türkiye için çok geçerli ama dünya için de geçerli olduğunu biliyoruz: Çok büyük bir genç işsizliği var. 
Toplumsal yapı değişiyor ama eğitim sistemleri aynı kalıyor. İnsanlar kendilerine belli meslekler seçmiş 
ama belki o meslekler çok kısa süre içinde yok olacak. Bu noktada genç işsizliğinin de büyük bir gelecek-
sizlik ve güvencesizlik hissi yarattığını söyleyebiliriz değil mi?
BGB: Kesinlikle. Burada iklim konuşmak bile lüks kalıyor bazen. İnsanların temel ihtiyaçları, barınma ihti-
yaçları karşılanamıyor. Beslenme zorluğu çeken insanlar, öğrenciler var. İnsanların okula gitme oranları 
düşüyor çünkü okula yemek götürmek lazım, ayakkabı lazım, servis lazım, kıyafet lazım... Alt kesimlere 
indikçe bu tür başka sorunlar var. Dolayısıyla başka şeyleri de konuşmamız lazım. Sözgelimi ilkokullarda 
kahvaltı verilmeli. Veya Yurttaşlık Gelirini, diğer ismiyle “evrensel temel gelir” konusunu ele almak lazım.

BD: Tüm bu anlattıkların bana 80’lerda başlayan deregülasyon, yani devletin eğitim ve sağlık gibi temel 
kamusal hizmetlerden çekilmesini hatırlatıyor ister istemez... Neoliberal politikalar bu kamusal hizmetleri 
kendi haline bıraktı.
BGB: Kesinlikle. Oysa çözüm olarak yine devletlerin rolünü konuşmamız lazım çünkü iklim değişikliği uluslar-
arası işbirliği gerektiriyor. Bunun için de devletin yeniden devreye girmesi ve o planlama rolünü bir şekilde 
üstlenmesi gerekiyor. Yoksa enerji altyapıları ve ağları yeniden nasıl inşa edilebilir? Bunlar bir iki sektörün 
yapabileceği şeyler değil. Dolayısıyla devlet o eski, büyük kamusal yatırımlara ve planlamaya sahip hali-
yle kalsaydı, bu manevrayı yapmak çok daha kolay olabilirdi. Enerji konusu biraz daha tartışmalı, onda 
da yerelleşmeyi ve görece serbestleştirmeyi savunuyoruz çünkü o zaman devlet gidip termik santral

1995 sonrasında doğanları kapsayan nesil 82 milyonluk Türkiye nüfusunun %39’unu oluşturuyor.
Kaynak: İndigo Dergisi, Z kuşağı araştırması, Şubat 2021
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veya nükleer santral kuruyor. Burada tıkandığımız nokta, üretimden tüketime kadar bu dönüşü mü kim 
yapacak, kim finanse edecek, aktörleri kim olacak? Birleşmiş Milletler çok zayıf, öyle bir yaptırım gücü za-
ten yok. Ya sürüncemede kalacağız, her koyun kendi bacağından asılacak, ya da belki devleti yeniden 
düşünüp daha demokratik, daha planlamacı bir devlet yapılanmasına yöneleceğiz. Ama bu sefer üre-
timi maksimize etmek için değil, belki küçülmek ve daha mutlu bir toplumsal yapı için yapacağız bunu.

BD: Pandemide gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin bile ne kadar hazırlıksız ve güçsüz olduğunu gördük. 
Bu da deregülasyonun bir sonucu bence...
BGB: Pandemi bize iklim için kötü bir fragman verdi aslında. Uluslararası toplum pandemiye karşı böyle 
basiretsiz, plansız ve programsız kalıyorsa, iklim gibi çok daha kapsamlı ve karmaşık bir soruna nasıl yanıt 
verecek? Jeffrey Sachs bir söyleşide “Pandemi için 20 trilyon dolar harcandı. İklim için 100 milyar dolar bir 
türlü toplanamıyor” dedi. Çok doğru bir tespit. Bu arada pandemi için verilen paralar da çözüm olmadı. 
Çözüm esas olarak işbirliğinde, ulusal kamusal hem de küresel kamusal kurumların güçlendirilmesinde. 
Düşünsene, Dünya Ticaret Örgütü var ama Dünya Çevre Örgütü, Dünya İklim Örgütü veya Dünya Çevre 
Mahkemesi yok.

BD: Çok zor, biliyorum ama hem ulusal hem de küresel düzeyde kamusal kurumların yeniden tarif edilmesi 
ve reorganize edilmesi gerekiyor bence...
BGB: İklim bunun sadece bir parçası; eşitsizlik de var, sağlık da var, barınma da var... Mesela Türkiye’de 
devlet büyük oranda eğitimden de çekilmiş durumda. Devlet üniversitelerinin halini biliyoruz. Birçok in-
san kötü eğitim almasın diye, çocuklarını özel okullara yollamak zorunda kalıyor. Halbuki bu durum çok 
yeni bir şey. Bundan 20-30 yıl önce insanlar normal devlet okullarına giderdi, daha başarılı olanlar sınava 
girer, Anadolu lisesine giderdi. Görece sorunları olmakla birlikte, bir eşit eğitim hakkı vardı. Bu, yine dere- 
gülasyonun sonucu...
0-24 yaş arasında Türkiye’de 25 milyon insan var. İklim politikası yapıyorsun ama bunlar hiç içinde yok. 
Bakanlığın 2014’te hazırladığı Ulusal Gençlik ve Spor Belgesi var. Gençleri ne yapmalıyız? Nasıl bir spor 
politikamız olsun? Çevre, farkındalık, medya, eğitim konuları var içinde. Ama iklim, kelime olarak bile 
geçmiyor. 2014’ten sonra güncellenmiş hali de yok. İklimle ilgili bakanlığın iyi veya kötü bir sözü yok. Diğer 
taraftan bakıyorsun, iklim belgelerinde de gençler yok. Stratejik planlarda, eylem planlarında... Yani Tür-
kiye’nin iklim politikasında gençlik yok, gençlik politikasında da iklim yok. Durum ne yazık ki böyle...*
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Gençlerin kuracakları yapılar bugüne kadar bildiklerimiz gibi 
olmayacak. Esnek ve akışkan yapılar oluşturuyorlar. İşte iklim grevini 

böyle yapılar örgütlüyor. Kampanya temelinde örgütleniyorlar. Biri bitiyor, 
biri çıkıyor. Ama belki bazıları kök salacak ve gelişecek. 

Belki de ikisinin bir karmaşasını göreceğiz



NK: 1995 ile 2015 doğumlu olan nesil Z kuşağı olarak tanımlanıyor ve Türkiye nüfusunun oldukça büyük bir 
kesimini oluşturuyor. Bu bir demografik fırsat çerçevesi olarak değerlendirilebilir mi? Sizce geleceğe kat-
kıları neler olacak?
DL: Demografik fırsat penceresi kavramı, toplumların ekonomik olarak bağımlı olan, çalışmayan nü-
fusunun çalışan nüfusa oranla çok düşük düzeyde kaldığı geçici bir döneme işaret eden bir kavram. Bu 
geçici süre ekonomiler için geçici, 30-40 yıl açık olan, kalkınmaya olumlu yansıyacak bir fırsat penceresi 
olarak tanımlanıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler demografik fırsat penceresini 15 yaş altı nüfusun toplam 
nüfusun %30’undan az olduğu, 65 yaş üstü nüfusun ise toplam nüfusun %15’inden az olduğu bir dönem 
olarak tanımlıyor. Ancak bu fırsat penceresinin açık olması kalkınmanın iyi bir şekilde gerçekleşeceğinin 
bir garantisi değil, pek tabii ki bu fırsat penceresini doğru kullanıp kullanmamak ülkelerin performansla- 
rına bağımlı olarak görülür ve örneklere bakıldığında başarılı örnekler kadar başarısız olarak tanımlanan 
örnekler de bulmak mümkün. 
Türkiye ise 2000’li yıllardan itibaren bu fırsat penceresi açık olan ve fırsat penceresinin 2040’lara kadar 
açık olması beklenen ve nüfusu yaşlanmakta olan ve 2040 sonrasında bu fırsat penceresi kapanacak 
bir ülke olarak tanımlanıyor. Bu sebeple de konu 2000’li yıllardan beri gündemde ve uzmanlar bu fırsat 
penceresinin kaçırılmaması gerektiğini önemle vurguluyorlar. Daha 2008 yılında yayınlanan Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı Türkiye’de Gençlik Raporu, Türkiye’nin genç nüfusa sahip olmaktan kaynakla-
nan avantajını kullanmak istiyorsa önündeki fırsat penceresini iyi kullanması gerektiğini, yoksa nüfusun 
yaşlanmaya başlayacağı dönemde bu fırsatı kaçıracağını vurguluyordu. Oysa ki bu konuda iyi bir sınav 
verdiğimizi maalesef söyleyemeyiz. 
Öte yandan şunu belirtmek isterim ki ben “Z kuşağı” tanımlamasını kullanan bir araştırmacı değilim. Z 
kuşağı tanımlaması benim araştırmalar yaptığım gençlik sosyolojisi açısından da pek kullanılan bir ka-
vram değil, daha çok pazarlama ve insan kaynakları alanında kullanıldığını söyleyebiliriz. Gençlik sosyo-
lojisi literatüründe ise kuşak adlandırmalarının ve genellemelerin sorunlu olduğu sık sık belirtiliyor ve tarih-
sel kırılımların tüm dünyada aynı dönemde eşzamanlı olarak yaşanmadığının altı çiziliyor. Ancak biliyorum
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“Gelecek Karanlık mı?”

Gençlik Tarihinde Bugünün 
Payına Düşen Soru:
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ve Gençlik Sosyolojisi alanının önde gelen uzmanlarından birisi. Lüküslü, Z kuşağını mercek 
altına aldığımız sayımız için birbirinden değerli bilgi ve tartışmaları bizimle paylaşırken onları 
“Z” olarak tanımlamak veya mitler üzerinden tartışmak yerine sistemin onlarda yarattığı baskı 
hakkında farkındalığımızın artması gerektiğinin altını çiziyor.
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medyada Z kuşağı tanımlaması pek bir popüler. Sanıyorum pek çok kişiye bu tanımlama çok daha kolay 
geliyor. Ayrıca siyasetçiler arasında da hayli popüler olduğu anlaşılıyor.

NK: Gençlik sosyolojisi bağlamında bu kuşağın evrensel sorunlara bakışını ve söylemlerini nasıl buluyor-
sunuz? İklim krizi ve gezegenin geleceği hakkında onların fikir ve eylemleri hakkındaki gözlemleriniz nele-
rdir? Sizce bu kuşak sorumluluk sahibi mi, yoksa öfkeli mi?
DL: Küresel anlamda genç kuşağın ortak özellikleri nelerdir diye sorduğumuzda ilk olarak eğitimin rolünün 
ve işlevinin sorgulandığı bir dönemin gençleri ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor sanırım. Bir 
taraftan bu kuşak, önceki kuşaklarla karşılaştırdığımızda eğitim sisteminin içinde en uzun kalan, en eğitimli 
kuşak. Ancak aynı zamanda eğitim sisteminin, iyi bir gelecek sağlama, gelecekteki hayatlarında onların 
önünü açacak bilgiler verme gibi vaatlerini yerine getirmekte zorlandığını deneyimleyen bir kuşak ile 
karşı karşıyayız. Demografik olarak baktığımızda ise kürenin iki yarısında iki farklı resim var gibi görünüyor. 
Kürenin kuzey kısmında, yani Batı ve Kuzey Avrupa toplumlarında yaşlanmakta olan bir nüfus varken 
kürenin güneyinde, Ortadoğu ve Afrika toplumlarında genç bir nüfus ile karşı karşıyayız. Ancak her ikisi için 
de genç olmak bir avantaj olarak değil, dezavantaj olarak beliriyor. Genç işsizliği rakamlarının (özellikle 
de kürenin güneyi için) gençlerin geleceğini kuramamasının önünde engel oluşturduğu bir kuşak ile karşı 
karşıyayız. Çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak tanımlanan gençlik döneminde, kendi 
ayakları üzerinde durmakta zorlanan, bu yüzden de “yetişkinliğe” geçemeyen ve bununla beraber genç-
lik dönemini kaygı ve korkularla geçiren bir gençlik ile karşı karşıyayız. Ve bu gençler iklim krizi ile beraber 
dünyanın geleceğinin sorgulandığı bir dönemde yaşıyorlar. Bu anlamda gençlik tarihine baktığımızda, 
19. yüzyılda modernleşmeyle birlikte parlak bir gelecek vaadi ve gençler geleceğimizdir söyleminin, 68 ile 
beraber “geleceği değil şimdiyi istiyorum” söylemine ve bugün ise “gelecek var mı?” ve “gelecek karanlık 
mı?” sorusuna bıraktığı bir dönem ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek sanırım yanlış olmaz. Tüm bunlar 
da gelecek kaygısı ve korkusu konularında (tüm farklıklarına rağmen) gençleri birleştiriyor.
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NK: Ortak bir noktada birleşiyor olsalar da bu kuşağı Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştıracak olursanız sizce 
ülkemizdeki neslin avantajları ve dezavantajları neler? İçinde yaşanan toplum iklim ve çevre sorunlarına müda-
haleleri nasıl etkiliyor?
DL: Küresel ölçekte ve Türkiye özelinden baktığımızda gençlerin önceki kuşaklara kıyasla iklim ve çevre sorun-
larına çok daha duyarlı olduklarını gözlemlemek mümkün. Ancak bu sorunların önemi ni anlatmakta ve seslerini 
duyurmakta Türkiye’deki gençlerin gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla daha dezavantajlı olduğunu söyleyebili-
riz sanırım. Türkiye’de bu konuya dikkat çekmeye çalışan gençlerin sesleri Türkiye’de gittikçe derinleşen siyasal ve 
ekonomik kriz içinde maalesef ya duyulmuyor ya da seslerini duyan olursa da ülkenin çok daha acil ve can yakıcı 
sorunları olduğu yanıtını alıyorlar.

NK: Prekarya kavramına daha önceki çalışmalarınızda değinmiştiniz. Bizim için bu kavramı değerlendirir misiniz? 
Sizce genç nesil daha önceki kuşaklara nazaran daha olumsuz bir toplumsal yapılanmanın içine mi doğdu?
DL: Evet daha önce prekarya kavramını genç kuşağa yaptığı etki üzerinden tartışmıştım. İngiliz iktisatçı Guy 
Standing, küreselleşmenin bir sonucu olarak yeni bir sosyal sınıfın ortaya çıktığını iddia ediyor ve bu yeni sınıfı 
“proletarya” ya da “orta sınıf” gibi kavramlar üzerinden tanımlamanın yetersiz olduğu savını öne sürüyor. Be-
lirsizlik, güvencesizlik ve geleceksizlik deneyimleri üzerinden anlatılması gereken bu yeni sınıfı en iyi ifade eden 
kelimenin ise İngilizcede güvencesiz, belirsiz anlamına gelen “precarious” ya da Fransızcasıyla “precaire” kelim-
elerinden yola çıkarak yeni bir sınıf olgusuna da işaret eden “prekarya” kavramı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca 
kavram, sadece yeni bir sınıfın oluşması üzerinden değil aynı zamanda da içinde yaşadığımız küresel dünyanın 
getirdiği belirsizlikleri ve geleceksizlik hissini anlatmak için de sosyal bilimciler tarafından bu belirsizlik haline dikkat 
çeken bir kelime olarak “prekarite” bir anahtar kelime olarak kullanılıyor. Günümüz çalışma hayatının bir parçası 
olan prekarite, hem bireylerin gündelik hayatını hem de çalışma hayatını şekillendirir durumda. Fransız araştır-
macı Régis Pierret, örneğin, prekaritenin sadece bir kavram olmayıp, bir paradigma olduğuna işaret ediyor ve 
günümüz toplumlarında insanların prekarite içinde yaşama potansiyeli olanlar ile prekarite içinde yaşayanlar 
olarak ikiye ayrıldığını ve her ne kadar prekaritenin yaşanmasında seviye olarak farklılıklar (yüksek, orta ya da az 
derecede) yaşansa da günümüz toplumlarında herkesin prekariteden mustarip olduğunu belirtiyor. İş güvencesi 
içermeyen, yarı zamanlı, proje bazlı işler ve bu işlerin beraberinde gelen belirsizlik, güvencesizlik ve geleceksiz-
lik hissi ise hiç şüphesiz gençlerin içine doğmuş olduğu ve hayatlarını geçirmek zorunda oldukları yaşamın bir 
parçası olmuş durumda. Bu açıdan da önceki kuşaklarla karşılaştırıldığında çok daha dezavantajlı durumdalar.

NK: Peki onlar için her şey yolunda mı? Neler yanlış gidiyor? Nasıl düzeltilebilir? Toplumsal rollerinin güçlendirile-
bilmesi adına neler yapılabilir?
DL: Gençlerin içine doğmuş oldukları sistemin halihazırdaki durumu, onların kendi ayaklarının üzerinde duran ye-
tişkinler olmasının ve geleceğe güvenle bakmasının önünde duran önemli engellerden bir tanesi.
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Gençlikte ya iş bulunamadığı için ya da güvencesiz işler 

yapılarak geleceğe dair bir garanti olmaksızın geçirilen dönemin
uzaması sebebiyle bir çeşit ‘waithood’, beklemede kalma,

arafta kalma durumu ortaya çıkıyor



Bu da bugünün toplumlarında yetişkinliğe geçiş dönemi olarak gençliğin sadece uzadığını değil ama bir 
o kadar da zorlaştığını gösteriyor. Bu sebeple de gençlikte, ya iş bulunamadığı için ya da güvencesiz işler 
yapılarak geleceğe dair bir güvence olmaksızın geçirilen dönemin uzaması sebebiyle Singerman’ın if-
adesiyle söylersek bir çeşit “waithood”, beklemede kalma, arafta kalma durumu ortaya çıkıyor. Türkiye’ye 
baktığımızda gençlerin bu küresel sorunlar ve pandeminin yanında bir de ağır bir siyasal ve ekonomik 
krizde kendilerini yalnız bırakılmış ve hatta suçlanır halde bulduklarını söylemek
gerekir. İş bulamadılarsa, kendi hayatlarını kuramadılarsa bunun kendi suçları olduğusistemin krizi es 
geçilerek sık sık söyleniyor gençlere. Gençler tüm bu olanlar senin suçun diyerek yalnız bırakılıyor. Üstelik 
her şeye rağmen öğrenciler için, her ne kadar yeterli seviyede olmasa da belirli burslar ve destekler söz 
konusu iken öğrenci olmayanlar için bu tür destekler de yok.
Tüm bu sorunları bütüncül bir şekilde ele alan ve çözmeye talip olan ve her kesimden gence ulaşmayı 
hedefleyen gençlik politikalarına ihtiyacımız var. Oysa ki biz bu gençlik politikalarını ve gençlere verilecek 
destek ve hizmetlerini konuşmak yerine gençleri daha çok mitler üzerinden tartışmayı seçiyoruz.*
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Biz gençlik politikalarını ve gençlere verilecek destek ve hizmetlerini 
konuşmak yerine gençleri daha çok mitler üzerinden tartışmayı seçiyoruz.

Ancak asıl olarak tüm bu sorunları bütüncül bir şekilde ele alan ve 
çözmeye talip olan ve her kesimden gence ulaşmayı hedefleyen 

gençlik politikalarına ihtiyacımız var



DOSYA Z RAPORU

KATILIM

Z kuşağı içinde siyasetin görece ilgisiz kaldığı hayvan hakları, çevre sorunları, kadına yönelik şiddet gibi konulara duyarlı 
önemli bir kesim var. Örgütlü bir siyaset anlayışları olmasa da bu kuşak kendi alanlarına, bireysel özgürlüklerine müda-
hale edilmesinden hiç hoşlanmıyor. Bunları korumak için örneğin sosyal medya üzerinden çok hızlı şekilde merkezsiz bir-
liktelikler oluşturabiliyorlar.
Kaynak: Doç. Dr. Barış Erdoğan, euronews.com, Şubat 2021



NK: İklim krizi psikolojisi nedir? Z kuşağının çevre ve doğayla kurduğu ilişki nasıl ve bundan nasıl etkileniyorlar?
CH: Yaşam desteği için bağımlı olduğumuz ekolojik sistemler şu anda bir krizin içinde ve bu krizin kaynağı 
insan davranışları. “Eko-kaygı”, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizinin yarattığı tehdide verilen psikolojik tepkileri 
tanımlamak için en yaygın olarak kullanılan terim. Bu tehdidi, beraberinde getirdiği ekolojik, sosyal, sağlık 
ve kültürel zorluklarla birlikte gerçek olarak kabul etmek, bize benzeri görülmemiş ve yeni psikolojik zorluklar 
sunuyor. Krizin ölçeği ve aciliyeti, durumun gerçekliği konusunda farkındalık geliştirdikçe birçok insana bun-
altıcı gelebilir.
Usher ve diğerlerine göre (2019), “Değişen çevresel koşulların ve buna bağlı zihinsel sıkıntıların neden old-
uğu ve bu sorunların artan sıcaklıklarla daha da kötüleşeceğini bilmek, eko-kaygı olarak kendini gösteriyor” 
(Hickman, 2020; Clayton ve diğerleri. 2017). Basitçe söylemek gerekirse, eko-anksiyete, çevresel değişiklikler 
ve onlar hakkındaki bilgimizin neden olduğu stres veya sıkıntı ile ilgili belirli bir endişe biçimidir. “Eko-kaygı”nın 
spesifik bir teşhisi yok. Panik ataklar, uykusuzluk, takıntılı düşünme ve/veya çevresel kaygılardan kaynakla-
nan iştah değişiklikleri, kişinin kendi bildirdiği sunumlar
olabilir. ‘Eko sıkıntı’ hali, gezegenimizle ilgili kötü haberlere karşı umutsuzluk, üzüntü, suçluluk, öfke, endişe, 
korku ve alarm gibi bir dizi tepkiyi tanımlamak için kullanılır. Bu reaksiyonların makul ve işlevsel olarak tanım-
landığını belirtmek gerekiyor (Cunsolo, 2018; Cianconi, 2020). 
Bu nedenle, eko-kaygı patolojikleştirilmemeli ve zihinsel bir bozukluk da değil fakat iklim ve ekolojik acil du-
ruma anlamlı bir yanıt olarak düşünülmeli. Sağlık hizmetleri, eko-sıkıntı yaşayan hastaları veya meslektaşları 
anlamaya ve desteklemeye yardımcı olmalı. İklim krizi psikolojisi veya eko-kaygı psikolojisi iki ana konuya 
odaklanır. Birincisi, insanları krizle başa çıkmak için gereken değişiklikler konusunda uyarmak ve bunun önüne 
geçen savunma ve inkarlara ve dolayısıyla gerekli eyleme meydan okumak. İkincisi, iklim acil durumuyla karşı 
karşıya kaldıklarında sıkıntı hisseden insanları desteklemek. Çocuk ve gençlerin doğa ile güçlü bir bağı var. 
Onlar, doğayı ve kendi geleceklerini korumak için harekete geçmezsek nasıl bir haksızlık edeceğimizi göre-
biliyorlar.

NK: Sizce bu kuşağın şu anda dünyamızda dan bir yük olarak algılanıyor. arkadaşlarıyla bir araya gelmeden 
de iki sene geçirdi. oynadığı rol nedir?
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Eko-anksiyete ve iklim psikolojisi alanında önde gelen araştırmacı, yazar ve psikoterapist 
Caroline Hickman ile iklim krizini ve Z kuşağı üzerindeki etkilerini konuştuk. Hickman’a göre, 
“Çocuk ve gençlerin doğa ile güçlü bir bağı var. Onlar, doğayı ve kendi geleceklerini koru-
mak için harekete geçmezsek nasıl bir haksızlık edeceğimizi görebiliyorlar.
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“Kaygılılar Çünkü
Umursuyorlar”



CH: Z kuşağı, iklim değişikliği konusunda yeterince önlem almamamızın adaletsizliği ile sık sık karşı karşıya 
kalıyor. Bunu kendi geleceklerini koruyamamanın yanı sıra gezegene ve üzerindeki tüm canlılara sahip çıka-
mamak olarak görüyorlar.
Bize yapılması gerekeni gösterme işini genç nesle bırakmamalıyız, bu durumda olmamız onların sorum-
luluğunda değil. Bir şeyleri değiştirme güçleri oldukça az, ancak yine de güçlü bir sesleri var ve seslerini 
duyurmaları için onları desteklememiz gerekiyor. 

NK: İklim ve ekolojik kriz hakkında ne düşünüyorlar? Endişeliler mi? Gelecek çocuklar ve genç nüfus için be-
lirsiz mi?
CH: Birçok çocuk ve genç endişeli. Ancak kaygıları yalnızca ekolojik sorunlardan kaynaklanmıyor, daha da 
kaygılı olmalarının sebebiyse yetişkinlerin en acil sorunların yaşanmasını önleyecek kadar hızlı hareket ede-
memesi. Bu, genellikle yetişkinlerin uzun vadeli kararlar yerine kısa vadeli kararlar verdiğini hisseden çocuk-
lar ve gençler tarafından bir yük olarak algılanıyor. 
Gelecek hepimiz için belirsiz, ancak gelecek nesiller için durum daha ciddi olacak, çünkü acil eyleme geçilmesi 
için ne kadar uzun süre oyalanırsak, yapmamız gereken değişikliklerin de o kadar hızlı ve şiddetli olması ge-
rekecek. Bu değişiklikleri yapmaya yıllar önce bu sorunları ilk öğrendiğimizde başlasaydık, değişimin ölçeği 
daha kademeli ve yumuşak olabilirdi. Fakat artık bu tarz bir kademeli değişim için zaman daralıyor.
Sorunlardan bir diğeri de insanların belirsizliği sevmemesi, kendimizi güvensiz hissetmemiz, bu yüzden kesin-
lik ve güvence aramamız. Ne yazık ki bunu elde etmenin tek yolu, iklim değişikliği konusunda acil eylemde 
bulunmak; sözler vermek değil, harekete geçmek.

NK: Onların ihtiyaçları neler? Onların geleceği için ne yapılmalı?
CH: İklim değişikliği konusunda acilen harekete geçmek ve hızlı hareket etmek gerçekten çocuklara ve 
gençlere yardımcı olacak tek şey. Bunun yanı sıra onlara gerçeği söylemeliyiz. Elbette ki bunu yaşlarına uy-
gun yollarla, korkutmak için değil, insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda onlara karşı 
dürüst olmak için yapmamız gerekiyor. Ayrıca, yaratmamız gereken yeni gelecekte üzerlerine düşen rollerini 
oynamaya daha iyi hazırlanmaları için gençleri güçlü bir duygusal dayanıklılık ve duygusal zeka geliştire-
bilmeleri için de desteklemek gerekiyor. Çocuklara korkmanın normal olduğunu ve endişeli hissetmenin so-
run olmadığını söylemek önemli. Nihayetinde bu duyguları sadece gezegeni umursadıkları için hissediyorlar. 
Bu sebeple hislerinden gurur duymalılar ve susturulmamalılar. Herkes bunları onlar kadar güçlü hissede-
bilseydi, o zaman daha acil önlemler alabilirdik.
Aynı zamanda, çocuklara bu karmaşık hislerde nasıl hareket edeceklerini göstermek de gerekiyor. Küçük 
yerel eylemlerden küresel protestolara kadar pek çok farklı şekillerde eyleme geçmek mümkün. Ancak en 
önemlisi yalnız olmamak, bir gruba katılmak onlar için daha iyi olabilir çünkü o zaman birbirlerini destekleye-
cek ve güçlü hissedecekler.
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Bize yapılması gerekeni gösterme işini genç nesle bırakmamalıyız, 
bu durumda olmamız onların sorumluluğunda değil. Bir şeyleri değiştirme 

güçleri de oldukça az. Ancak yine de güçlü sesleri var ve seslerini duyurmaları 
için onları desteklememiz gerekiyor



NK: Gençlerin iklim kaygıları ve harekete geçme biçimleri toplumlarına, ailelerine ve sosyoekonomik çevrel-
erine göre farklılık gösteriyor mu? Bu konudaki gözlemleriniz neler?
CH: Evet, farklılıklar var. Ama bence farklılıklardan çok daha fazla da benzerlik var. Nijerya, Maldivler, ABD, 
Birleşik Krallık, Portekiz veya Brezilya’da konuştuğum gençler ve çocukların çoğu oldukça benzer şeyler 
söylüyor. Elbette tüm çocuklar iklim krizinin tam olarak farkında değil ve hepsi aynı şekilde endişeli his-
setmiyor. Yoksulluk ve ayrımcılık ya da gıda güvensizliği ile mücadele ediyorsanız, bu tabii ki birden fazla 
endişeyi yönetmeyi zorlaştıracaktır. Ancak bu aynı zamanda bir genellemedir ve birçok farklı kültürden 
ve farklı sosyoekonomik geçmişlerden gelen gençler, gezegenin geleceği hakkında aynı endişeyi pay-
laşıyorlar. Farklı aile tutumları da büyük bir fark yaratabilir, ebeveynlerin bu endişeleri paylaşmadığı ve 
anlamadığı durumlarda, çocukların harekete geçme konusunda desteklenmeleri zorlaşabiliyor. Ama öte 
yandan ailelerini ve okullarını endişelerini paylaşmalarını sağlamak üzere eğiten ve bilgilendiren birçok 
genç de tanıyorum. Dolayısıyla harekete geçme konusunda çevre ve toplum kadar kişilik ve karakter 
özellikleri de önemli faktörler. Gençler cesaret, başkalarıyla ilgilenme ve empati kurabilme yeteneği gibi 
özellikleri sayesinde harekete geçiyorlar.*

DOSYA Z RAPORU

Sokağa çıkmadan büyüyen nesil, pandemi sürecinde arkadaşlarıyla bir araya gelmeden de iki sene geçirdi. Bu duru-
mun olumsuz etkileri olarak Z kuşağı özellikleri olarak sosyal izolasyon, kaygı bozukluğu ve depresyon vakalarında artış 
gerçekleşti.
Kaynak: Dr. Bora Küçükyazıcı, fikirturu.com, Eylül 2021



“Ben Melisa Akkuş. 11. sınıf öğrencisiyim. Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD) gönüllüsüyüm. 
Yaklaşık 3 yıldır toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gençlik hakları, çocuk hakları temaları ile ilgili çalışmalar 
yürütüyorum. Aynı zamanda İklim Öncüleri’nde arkadaşlarımla kurduğumuz bir ekipte gençlerin değişime 
öncülük edebilmesi için bir hareket başlatma ve iklim değişikliğini herkese anlaşılır bir şekilde anlatabilmeyi 
amaçlıyoruz.”
“Ben İsmet Yapar. 1999 doğumluyum. Kuruluşundan beri (2019) ICHILD’ın yönetim kurulunda aktifim. 
Derneğe özellikle içerik üretiminde yardımcı oluyorum. 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Liseden beri hak savunuculuğu yapan biri olarak iklim 
değişikliği ve bizim geleceğimize olan etkilerine karşı endişe duyuyorum.”

SA: Öncelikle aktivist kişiliğiniz hakkında konuşalım. Sizi motive eden ne oldu? Mesela Melisa, sen bir 
yandan çocuk hakları ile ilgileniyorsun bir yandan da iklim aktivistisin. Senin hayatında bu iki konu nasıl 
birleşti?
MA: Ben çevremde sürekli olumsuz haberler görüyordum. Gerek televizyon kanallarında gerek gazetele-
rdeki ben bir ara 15 yaşındayken falan çok gazete okurdum. Sürekli gündemi takip ediyordum. Bu kadar 
şey oluyor; okuyorum, görüyorum, farkındayım ama ben sadece farkında kalmak istemiyordum. Bir şey-
leri farkındalığımın ötesine taşıyıp aksiyon almalıyım dedim. Bir gün tek başıma yolda yürür- ken durup 
dedim ki “Ben bir şeyler yapmak istiyorum”. O günden sonra çok araştırdım; bu sorunların temelini, insan 
haklarını... Çocuk hakları ile ilgili eğitimler aldım... Kendimi geliştirdikçe de yeni hareketlerle tanıştım. İklim 
hareketine geldim buradan, bir süre iklim hareketlerinin organizasyonlarını yaptım arkadaşlarımla birlik-
te, grevler organize ettik, karar alıcılarla görüştük. Şu anda tek bir alanda çalışıyorum şeklinde bahset-
mem mümkün değil. Mesela iklim krizini diğer krizlerle ilgilenmeden ele alamayız. İklim krizini konuşurken 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de konuşmamız gerekiyor, sosyal adaletsizlikleri de konuşmamız gerekiyor, 
insan ve hayvan haklarını da konuşmamız gerekiyor.
İY: Ben de liseden beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF’in birlikte yürüttüğü çocuk komitel-
erinde çalıştım. Hatay’da doğup büyüdüğüm için mültecilerin (özellikle çocukların) yaşadığı sorunlara 
birinci elden şahit oldum. Bunun üzerine ICHILD kuruluşunda yer aldım ve uzun zamandır çocuk hakları
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Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD) yönetim kurulu üyesi İsmet Yapar ve dernek 
gönüllüsü Melisa Akkuş, iklim krizini ele alırken toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sosyal adaletsi-
zlikler, insan ve hayvan haklarını da bundan ayrı tutamadıklarını ifade ediyor ve çocuk hak-
ları konusunda farkındalık bekliyor.

A Z RAPORU

S. Sena Akkoç
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ilgileniyorum. Bu sorunların bağlantılı olduğu konusunda Melisa’ya katılıyorum. UNICEF’in kendi çocuk 
hakları sözleşmesinin maddelerinde de birden fazla sorunu birlikte ele aldığı çok açık. Biz bakanlık ile sınır 
kentlerinde çocuk uyum eğitimleri yapardık özellikle Suriye’den ve Türkiye’den çocukların kaynaşması için. 
Sosyoekonomik durumun, kültürün, siyasi olayların ne kadar bağdaştığını çok net gördük bu projede. 
Çocuk hakları ile uğraştığın zaman toplumsal birçok sorunla da aynı anda uğraştığını görüyorsun zat-
en. İklim değişikliği ile çocuk hakları bağlantısını Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan maddelerden biri 
üzerinden düşünebiliriz: “Çocukların tam potansiyellerine ulaşabilecekleri bir ortam hazırlamak” (mad-
de 6). 24. maddede de yine çocukların mümkün olan en sağlıklı koşullarda yaşayabilmesi için kaliteli 
sağlık hizmetlerine, temiz suya, yeterli gıdaya ve ‘temiz bir çevreye’ erişimlerinin sağlanması gerektiğin-
den bahsediliyor. Bunu bir kişi veya bir ülke tek başına yapamaz, buna çocukları ve gençleri de dahil 
ederek yapmalıyız. İklim krizi ile ilgili kritik bir nokta, çocukların geleceğini doğrudan etkiliyor olması. Bu 
krize müdahale etmemek de bu nedenle çocuk hakları ihlali olarak görülmeli.
MA: Ben de şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. İlginç bir şekilde bence iklim aktivizmi içinde de çocuk 
hakları ihlalleri söz konusu olabiliyor. Aileler çocuklarını baskı ile greve getirip ellerine pankartlar tutuşturuy-
orlar. Gözlemlediğim kadarıyla bazen çocuklar aile zoruyla sırf magazinsel bir şeyler yapmak, televizyo-
na çıkmak, gazetelere konuşmak amacı ile iklim grevine getiriliyor... Bu nedenle de sanki bu hareket hak-
larımız için değil de CV kasmak içinmiş gibi gözükmeye başladı.
Bir de bazen şunu düşünüyorum: Ben konuşuyorum ama benden daha dezavantajlı olan bir genç ne 
düşünüyor, o konuşsa neler söyler, onu çok merak ederek konuşuyorum.

SA: Yani iklim hareketinin medyada görünürlük kazanması aslında iyi bir 
şeyken bu popülerlik, konunun farklı yerlere çekilmesine neden oluyor. Bir de 
temsiliyet sorunları ortaya çıkıyor. Bunlarla birlikte Z kuşağı aktivizminin 
de sürekli olarak yüceltildiğini görüyoruz ve gençler üzerine dünyayı 
kurtarma sorumluluğu yüklenmiş oluyor. Siz bu sorumluluk söylemleri 
üzerine ne düşünüyorsunuz? Sizce Z kuşağı gerçekten bir kurtarıcı mı?
MA: Biz ICHILD’da bir post paylaşmıştık 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nde. Burada şöyle bir cümle var: “Bizler kimsenin geleceği değil, 
kendimizin bugünüyüz”.
Bize farklı kuşaklar diyor ki, ‘Siz gençler bizim geleceğimizsiniz, umudu-
muzsunuz’. Biz bir gelecek mücadelesi veriyoruz ama kimsenin geleceği 
olmak zorunda değiliz. Özellikle karar alıcıların böyle bir baskı yap-
ması bence yanlış. Kendileri yapabilecek durumdayken yapamadıkları 
hareketleri bizim sırtımıza yükleyen söylemleri oluyor. Yapabilecekleri 
onlarca binlerce adım varken hâlâ kömür madenleri ve altın ocakları 
onlara daha değerli geliyor. Bence bizim geleceğimiz onların gözünde 
değersiz. Biz de diyoruz ki bizim hareketimiz 2050 veya 2030 için değil, 
şimdiden bir şeylere başlamanız gerekiyor.
İY: Ben de buradan yola çıkarak biraz Z kuşağı arasındaki ayrılıklar-
dan bahsedebilirim aslında. Üçümüz de Z kuşağıyız ama Melisa’nın 
döneminde gördüğümüz aktivizm ile bizim lisede gördüğümüz çok 
farklıydı. Melisa’nın eleştirdiği siyasetçilerin elinden çıkan sistemlerle

DOSYA Z RAPORU



yetişmiş insanlarız ve bu parametrelerle çok sınırlı kalmışız. Şu anki “gururumuzsunuz” retoriklerini biz de 
çok duyduk ama Melisa’nın yaşıtları farklı bir tepki vermeye başladı.

SA: Evet, yani biz ağaç dikmenin dışında pek de bir çevre hareketi görmedik ilkokulda ve aslında bu, tam 
da bizden önceki neslin zihniyetinin ürünü. İklim krizini veya çevreyi ağaçtan ibaret gören indirgemeci 
bir tavır...
İY: Aramızda 5-6 yaş olsa bile ne kadar çok şeyin değiştiğini fark ediyorum.
MA: Bazen sosyal medyada denk geliyorum. İklim için aktivite düzenlemişler. Almışlar fidanı toprağa dikip 
su dökmüşler üstüne. Bitti yani bu kadar...
İY: Gerçekten bir kırılma noktası yaşandı çok kısa bir sürede. İyi ki de yaşandı. Şimdi daha çok boyutlu ele 
alınıyor iklim konusu.
MA: Buradan aslında iklim adaletinin sosyal adalet olduğuna da vurgu yapabiliriz.

SA: Güzel bir geçiş oldu bu. Peki iki konunun bağlantısı üzerine tecrübe ettiğin somut bir durum oldu mu?
MA: Bizim sloganımız George Floyd’un ölümü üzerine çıktı ve ırkçılık üzerine yoğunlaştık. En başta iklim 
adaletinden bahsediyorduk, iklim adaletini ele alıyorduk. Sonra bu tür örneklerle birlikte bunun teme-
lindeki adalet konusuna indik. Oradan fırsat eşitsizliği ve ırkçılık gibi konulara geçtik. Mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalıştırılan bir kız çocuğu vardı örneğin. Bir fırtına esnasında zorla çalıştırılırken hayatını maalesef 
kaybetti. Hem bir çocuk hakkı ihlali hem iklim krizi hem de sosyal adaletsizlik var burada.

İY: Bu bağlantının bir diğer sebebi de hepsinin ekonomik ve politik boyutta birbirine bağlanıyor olması. 
Ekonomik adaletsizlik de temeldeki sebeplerden biri. Bu tür durumlarda suçlayabileceğimiz tek şey o an-
lık iklim olayı da olamıyor, bir çocuğu orada çalıştıran sistemleri de düşünmemiz gerekiyor.

SA: Peki bu çalışmalarınızın yanında çocuk hakları savunucusu olarak neler talep ettiğinizden bahsede-
bilir misiniz? Daha çok hangi konuları ele alıyorsunuz?
MA: Bunların yazılı olduğu bir beyannamemiz var. Onu inceleyebilirsiniz. Eğitimden çocuk haklarına, mülte-
cilere, sosyal adaletten cinsiyet eşitliğine birçok başlık altında taleplerimiz var.

SA: Gelecek hakkında kaygılı olduğunuz, sizi rahatsız eden veya çözülmesini en çok istediğiniz konular 
üzerinde duralım biraz da...
MA: Her şeyden önce hak ihlallerinin çözülmesi için mücadele etmek istiyorum. İkinci olarak ise eğitimde
eşitsizliğin sağlanabilmesi bence çok önemli. Ben mesela online eğitimde sorun yaşamadım ama birçok 
insan için eğitime erişim çok zor oldu. İstanbul’dayız diye bazıları bizi çok avantajlı görüyor ama derine 
indikçe burada da çok ciddi bir eşitsizlik var. Son olarak ise ruhsal sağlığımız konusunda endişeliyim. Hem
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Akıntıya karşı olmak aslında umut veriyor. Bizim karamsarlık 
konuşabiliyor olmamız bile bizi bir noktaya getiriyor. Bizi alternatif 
arayışına yönlendiriyor. Bunun için çalışan azimli insanlar olması 

bana umut veriyor



gündemdeki olaylar hem de sınav sistemine yönelik sorunlar nedeniyle gençler ciddi bir stres altında. Bir 
tane daha eklemek istiyorum. Benim en çok çalıştığım konulardan biri de cinsiyet eşitsizliği. Biz bununla 
ilgili “#nealakasıvar?” diye bir kampanya yapmıştık. Onu inceleyebilirsiniz.
İY: Yaş ilerledikçe sanırım endişeler biraz farklılık gösteriyor. O yüzden ekonomi diyorum. Sadece Türki-
ye’deki durum üzerinden düşünmüyorum. Sürekli bir stigmatize etme, etiketleme hali var, en son da 
birbiriyle hiçbir şeyi konuşamayan kitleler oluşuyor. İnsanlar aşırılıklara sürükleniyor... Üçüncü nokta olarak 
da herkes genel olarak çok karamsar ve kimse parlak bir gelecek görmüyor. Bilimkurgu üzerinden örnek 
vermek gerekirse, eski bilimkurgu eserlerinde teknolojik olarak gelişmiş, iyimser de olsa kötümser de olsa, 
insanların beklenmedik özgürlüklerle karşı karşıya olduğu bir durum var ama genel olarak bir umut ver-
iliyor en sonunda. Şimdinin bilimkurgusu radikal biçimde kötümser ve bunun sebebi var: Bilim kurgunun 
güncelle bağlantısı. O yüzden şu an gördüğümüz bilimkurguda robotlar dünyayı ele geçiriyor, insan-
lık yok oluyor, herkes savaşıyor... İnsanların gelecekten umut beklememesinden rahatsızım ve maalesef 
bunu ben de bazen yaşıyorum. Ama bir şey beklemeliyiz ki hayatta ilerleyebilelim.

SA: Bu karamsarlığın üzerine biraz da güzel şey-
lerden ve umut kaynaklarımızdan bahsedelim. 
Çünkü bir şeylerin değişeceğine inancımız ol-
masa aktivizmle de ilgilenmiyor olurduk.
MA: Bence umut, bu sorunları kafasına takan bi-
reylerin olmasında. Gerçekçi hareketlere o kadar 
ihtiyacımız var ki... Bazı mücadelelerde eleştird-
iğimiz noktalar oluyor ama herkesin mücadelesi 
bizim için önemli. Birlikte olmak, bir şeyler yapmak 
bana çok önemli geliyor. Bunları konuşmamız, 
dert etmemiz, çözüm üretmeye çalışıyor olmamız 
bana çok değerli geliyor.
İY: Akıntıya karşı olmak aslında umut veriyor. Bi-
zim karamsarlık konuşabiliyor olmamız bile bizi 
bir noktaya getiriyor. Bizi alternatif arayışına 
yönlendiriyor. Bunun için çalışan azimli insanlar 
olması bana umut veriyor. Karamsar olsak da 
daha iyisini hak ettiğimizi ve elde edebileceğimizi 
bilmek bana umut veriyor.*
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“Şu an bilimkurgularda robotlar dünyayı ele geçiriyor, 
insanlık yok oluyor, herkes savaşıyor... İnsanların gelecekten umut 

beklememesinden rahatsızım ve maalesef bunu ben de bazen yaşıyorum. 
Ama bir şey beklemeliyiz ki hayatta ilerleyebilelim”

%61’i gelecekleri konusunda endişeli.
Kaynak: IPSOS, Z kuşağı Araştırması Ekim 2021



NK: Türkiye özelinde yaşanılan çevresel afetlerin yarattığı panik, korku, öfke, çaresizlik ve yas duygularını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
BÖÜ: Ülkemizde en az 25 yıldır ekolojik sorunlar hakkında yazan, çizen, konuşan kişiler olmasına rağmen 
toplumun genelinin gündemine bu meselelerin yayılması son 3-4 yılı buldu. Çünkü artık ekolojik sorunlar 
felaketler olarak gündelik hayatımızda kendilerini görünür kılıyor. Bunların yanı sıra anaakım medyanın 
haberlerinin yarattığı güvensizlik insanları internet haberciliğine yöneltti ve sosyal medya üzerinden her 
telefonu olanın haberci olduğu bir ortam oluşturdu. Gerçek gündeme ulaşabilince felaketten kilometrel-
erce uzakta evinin salonunda oturan kişi yangının, selin ortasına düşebiliyor. Pandemiden önce insanlar 
yurtiçi ve yurtdışı birçok yere seyahat edebiliyordu. Seyahat edemeseler bile internet dünyanın bir ucunu 
görüp bilebilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla çoğumuz artık kendimizi dünya vatandaşı gibi hissediyoruz. Bu 
yüzden sadece gezdiğimiz gördüğümüz yerler değil o yanan, sel basan, deprem yaşanan yerler de evi-
mizin bir parçası gibi. Bu bir yandan bizim evrimsel gelişimimizle uyumlu değil. Çünkü bu kadar çok şey 
için kaygı duymak, öfkelenmek, yas tutmak için yeterli kaynağımız yok. İnsanların sosyal ağ altyapısı en 
iyi tahminle 150 kişiyle ilişki kurup empati kurabilmek için gelişmiş, oysa biz binlerce insandan haberdar 
oluyoruz. Özetle bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, bilimin ilerlemesi ve elbette gözümüzün önündeki somut 
değişiklikler sebebiyle hem şimdi olan felaketleri duygusal olarak kendi ailemizi evimizin felaketi gibi al-
gılamamıza neden oluyor hem de gelecekte yaşanabilecekleri de tahmin edebilmemizi sağlıyor. Tahmin 
ettiklerimizin bireysel gücümüzü kat kat aştığını gördüğümüzden çaresizlik ve panik hissediyoruz.

NK: Sizce farklı kuşaklar iklim değişikliği sebebiyle değişen gündeme ne tür tepkiler gösteriyor?
BÖÜ: 0-18 yaş aralığında çocuk yetiştirmekte olanlar çocuklarının geleceği adına endişeleniyor ve bir 
kısmı aktivizme yönelerek çocukları adına çözüm üretmeye çabalıyor, çocuk doğurabilecek yaş grubun-
da olup ekolojik endişelerle çocuk doğurmamayı tercih edenlerin de sayısı az değil. Z kuşağı denilen ve 
iklim sorunlarıyla birebir uğraşmak zorunda kalacak kuşakta ise azımsanmabolü olan Greta Thunberg’in 
peşinden yacak oranda kaygı olduğu görülüyor. Bu konuların daha detaylı ve doğru irdelenebilmesi için 
bir çocuk-ergen psikiyatrisi uzmanı görüşlerinin de önemli olduğuna inanıyorum.

DOSY

İklim ve çevre sorunlarından kaynaklı kaygının insanın kaldırabileceği eşiğin üzerinde olduğunu 
belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver’e göre “Z kuşağı, önceki kuşaklara göre 
ekolojik sorunların ciddiyetinin daha fazla farkında, sorunları inkâr etmiyor ve bilimsel çözümler 
bekliyor.

A Z RAPORU

Nefise Kahraman

“Kaygı Duymak, Öfkelenmek 
ve Yas Tutmak İçin Yeterli 
Kaynağımız Yok”



NK: Z kuşağının eğitim durumu ve bilgiye erişimi çevre sorunlarıyla mücadelede farklı bir tavır takınmaları-
na sebep oluyor. Sizce Z kuşağı özelinde eko- anksiyetenin seviyesi nedir ve onlar geleceğe nasıl bakıyor? 
Diğer kuşaklardan farklı olduğunu düşündüğünüz gözlemleriniz var mı?
BÖÜ: Tüm dünyadan gelen verilere bakınca Z kuşağında eko-anksiyete yaşama oranlarının diğer kuşak-
lardan belirgin olarak daha fazla olduğu anlaşılıyor. Ancak, gündelik yaşantılarını etkileyecek düzeyde 
eko-anksiyete yaşayanların sayısına dair net bir bilgi yok. Önceki kuşaklara göre ekolojik sorunların cid-
diyetinin daha fazla farkındalar, sorunları inkâr etmiyorlar, bilimsel çözümler bekliyor bazı gençler dünya-
daki bu konunun lideri ve sembolü olan Greta Thunberg’in peşinden giderek belli Cuma günleri okul grevi 
yapıyorlar. Ancak bunlar çoğunlukla ailelerin ve okulların onay ve teşvikiyle mümkün oluyor. Pandemi 
öncesi ivme almış olan Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) akımı, pandeminin özellikle Z kuşağının 
hayatını kısıtlamasıyla bir süreliğine durakladıysa da eylül-ekim aylarında eylem gerçekleştirdiler. Bu 
gençler yerel eylemler ya salar da tüm dünyadaki bir ağın parçası olarak hareket ederek kendilerinden 
önceki kuşaklara göre daha işbirlikçi ve sınır tanımayan bir tutumdalar. Ekolojik sorunların çözümü zaten 
böyle bir sınırsızlık ve tüm dünyanın el ele vermesini gerektiriyor ve gençler bunu kavramış durumda.

DOSYA Z RAPORU

İklim değişikliği ve çevreyi korumak hem dünya hem Türkiye genelinde Y ve Z kuşağının ilk 3 endişeden biri!
Kaynak: Deloitte, 10. Y ve Z Kuşağı Araştırması, Temmuz 2021



NK: Z kuşağına bir kaygı mirası kaldığını söyleyebilir miyiz? Bu sorumluluğu üstleniyorlar mı? Yoksa reddi 
mirasta mı bulunuyorlar sizce?
BÖÜ: Evet Z kuşağına bir kaygı ve dünyayı ya da daha belirgin olarak insanlığı ve çok sayıda türü gerçek 
anlamda kurtarma mirası kaldı. Bu mirası üstlenip üstlenmediklerini zaman gösterecek. Çoğu genç ne 
yaş, ne konum, ne politik ve ekonomik imkan yönünden ekolojik sorunlara müdahale edebilecek bir güçte 
değil. Yapabildikleri şey seslerini duyurmaya çalışmak ve ekolojik duyarlı davranışlar sergilemek.

NK: Z kuşağının ne konularda desteğe ihtiyacı var? Bir uzman gözüyle sizce onlara nasıl yardımcı olunabilir?
BÖÜ: Z kuşağının ihtiyaç duyduğu şey ekolojik meselelerle ilgili karar alma konumlarındaki kişi ve kurum-
ların gereken adımları tutarlı bir şekilde atması. Örneğin, karbon tüketimi sıfırlanacaksa sıfırlanması için 
30 yıl sonrasına değil 1-2 yıl sonrasına hedef koyulsun istiyorlar. Şirketlerin zarar etmeyi kabul edip geri 
adım attığını görmek istiyorlar. Hükümetlerin ekolojik sorunların takibini bırakmadığını görmek istiyorlar. 
lar. Bu gençlerin endişeleri gerçekçi. Onları dinlemek ve haklarını teslim etmek lazım.
Onların beklentilerini nasıl karşılayabileceğimizin yollarını aramak lazım. Kendimiz bu konularda kaygılıy-
sak tüm kaygımızı çocuğumuza boca etmemeliyiz. Biz başa çıkamazken onlar bütün bu yükün altında 
kalırlar. Dolayısıyla çevre için birileri bir şey yapacaksa bu gençlerden çok büyüklerin işi. Öte yandan geri 
döndürülemez kayıplarla yüzleşilmişse yas yaşamalarının da doğal olduğunu ve hayatın döngüsünün bir 
parçasının kayıplar olduğunu anlamalarında destek olmalıyız. Bütün çevresel felaketlere değil, bazıla- 
rına, hatta belki bir tanesine ve tercihen kendi yaşadıkları bölgede olana odaklanmalarını teşvik edebil-
iriz. Dayanışma ve işbirliğini öğrenmelerine yardımcı olabiliriz. Filipinler’de olan felaketler için Türkiye’de 
yaşayan 13 yaşında bir çocuk çözüm üretemez. Üretmek isterse bu dehşetli bir kaygı yaşamasına sebep 
olur.*
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Pew Araştırma Merkezi’nin 2021’de gerçekleştirdiği ankete göre Genç ABD’liler (X ve Y kuşağı), özellikle 
iklim değişikliği konusundaki katılımları ile ön planda. ABD’nin %37’si iklim değişikliğinin kendileri için en 
önemli endişe kaynağı olduğunu belirtirken bu oran, Z jenerasyonu için %76. 
Daha yaşlı kesimler ile karşılaştırıldığında Z ve Y kuşakları, iklim değişikliği konusunda eyleme geçmeye 
daha istekli ve bu konu hakkında daha çok konuşuyor. Z jenerasyonunun %32’si geçtiğimiz yıl en az bir 
iklim eylemine dahil olduklarını belirtirken çevre temizleme kampanyaları, iklim protestoları ve değişim 
talebi için politikacılara mektup yazma bu eylemler arasında. Sosyal medya kullanımlarında da Gen Z, 
iklim değişikliği ve sosyal adalet konulu içeriklerle etkileşime girme konusunda daha aktif. Instagram’ın 
YPulse ile yürüttüğü 2021 trendleri araştırmasına göre gençlerin %52’si sosyal adalet konulu hesapları 
takip ediyor.
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Eko-anksiyete ve iklim psikolojisi alanında önde gelen araştırmacı, yazar ve psikoterapist 
Caroline Hickman ile iklim krizini ve Z kuşağı üzerindeki etkilerini konuştuk. Hickman’a göre, 
“Çocuk ve gençlerin doğa ile güçlü bir bağı var. Onlar, doğayı ve kendi geleceklerini koru-
mak için harekete geçmezsek nasıl bir haksızlık edeceğimizi görebiliyorlar.

A Z RAPORU

S. Sena Akkoç

Z Kuşağı Dünyayı Değiştirebileceğine 
İnanıyor



Bununla birlikte genç sosyal medya kullanıcıları, iklim değişikliği ile ilgili içerikler gördüklerinde konu 
ile ilgilenmeye daha çok motive oluyor. Bu oran daha yaşlı gruplarda daha düşük. Hatta daha yaşlı 
kullanıcılar arasında fazla dikkat çekildiği için rahatsız olmak da yaygın bir tepki. Z jenerasyonunun 
değişimin gerçekleşebileceğine en çok güvendikleri konular LGBTQ+ hakları (%85), cinsiyet eşitsizliği 
(%79) ve ekonomik eşitsizlik (%68) olurken değişim beklentisinin düştüğü konulardan biri ise göçmenlik 
politikaları (%51). Ancak aktivizm heveslerinin yanı sıra Gen Z, iklim değişikliği ve eşitsizlikler üzerine kay-
gıları ile de öne çıkıyor. İklim ile ilgili içerikler, özellikle gençler arasında olmak üzere sosyal medya kul-
lanıcıları üzerinde yoğun duygusal reaksiyonlara yol açıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında Z jen-
erasyonunun neredeyse 10’da 7’lik bir kısmı (%69) iklim değişikliği ile ilgili bir içerik gördüklerinde gelecek 
hakkında kaygılı hissettiğini söylüyor. Z jenerasyonunun %49’u, Y’nin ise %45’i, en son iklim değişikliği ile 
içerik gördüklerinde konu üzerine yeterince aksiyon alınmaması nedeniyle öfkeli hissettiklerini belirtti. X 
jenerasyonu (%34), Baby Boomerlar ve daha yaşlılar (%29) grubu için ise bu oran çok daha düşük. 
S360’ın İklim Anksiyetesi Raporu da bu durumu destekliyor: Gençlerin %75’i geleceği korkutucu olarak 
tanımlıyor ve iklim değişikliğinin etkilerini hisseden ve afetlere maruz kalan gruplarda bu oran yük-
seliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Çocuk ve Gençlik Temel Grubu’nun 2021’nin başında 180 
ülkeden 7.000’nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdiği Gençlik Çevre Meclisi etkinliğinde de gençler, 
iklim değişikliğinin psikolojileri üzerindeki etkileriyle ve eko-anksiyeteden depresyona birçok sorun ile 
baş etmeye çalıştıklarını belirtmişlerdi.
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Gen-Z, hem çalıştığı şirketlerin hem de satın aldığı markaların 
kendisi ile aynı kaygılara sahip olmasını bekliyor ve şirketlerin 

para kazanmaktan fazlasını hedeflemeleri gerektiğini düşünüyor.



Bu kaygılardan yola çıkan Gen Z’nin %63’ü, çalıştığı yerlerin de kendisi ile aynı kaygılara sahip olmasını 
ve kendi değerleri ile örten işler yapmasını bekliyor. Z kuşağını bir işte tutan sebepler ise iş kültürünü 
güçlendirmek (%29,4), gelişim potansiyeli (%28,2), işyeri çalışanları ile kişisel ilişkiler (%15.5), yüksek maaş 
(%15.3) ve yan haklar (%11.6) olarak sıralanıyor. Bir diğer araştırmaya göre ise gençlerin %70’i çalıştıkları 
yerde para kazanmaktan daha anlamlı işler yapmayı tercih ediyor.

Paraya Verilen Önem Azalıyor
Ancak hâlâ eski iş yapma biçimlerinin devam ediyor olması, gençleri girişimciliğe yönlendiriyor gibi 
görünüyor: EY’ın 2021 Gen Z araştırmasına göre gençlerin %45’i kendi işlerini kurma olasılıklarının oldukça 
yüksek olduğunu belirtiliyor. Ayrıca paraya verilen önem 2019’daki araştırmaya oranla azalırken (%38’den 
%32’ye) dünyayı değiştirme kaygısı artış (%33’ten %39’a) gösteriyor. 
Z kuşağı yalnızca iş hayatında değil, tüketim alışkanlıkları konusunda da bu kaygılarla uyumlu hareket 
ediyor. “Gen-Z: Daha İyi Bir Normal İnşa Etmek” raporuna göre %85’lik bir kesim alışveriş yaptığı markaların 
yalnızca kâr amacı gütmekten fazlasını yapmalarını beklerken %80 ise markaların çalışanlarının ve tüket-
icilerinin hayatlarını iyileştirmek için çalışmaları gerektiği fikrinde. Z kuşağının %62’si sürdürülebilir marka-
lardan satın almayı destekliyor. 
Gen-Z ayrıca ikili cinsiyet rolleri üzerinden pazarlanan ürünlere karşı şüpheci bir tavır sergiliyor. %41’i ken-
dini genderfluid olarak tanımlayan bir grup için bu durum çok da şaşırtıcı değil. ABD’deki bir araştırmaya 
göre gençlerin %70’i cinsiyetin bir insanı tanımladığı fikrini reddederken %52’lik bir kısım ise insanları cinsi-
yetleri üzerinden etiketlemenin eski kafalı bir davranış olduğunu düşünüyor. Pasifik Asya’daki çalışmalar 
da benzer bulgular içeriyor; bu araştırmaya göre ise gençlerin %73’ü heteroseksüel olmamanın bir sorun 
olmadığını düşünüyor. 
Son olarak ise Z jenerasyonunun %75’i kendi jenerasyonlarının dünyayı değiştirebileceğine inanıyor.*
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NK: Hak savunuculuğu ve sürdürülebilirlik konularıyla ne zamandır ilgileniyorsunuz? Ekibinizle kendinizi 
aktivist olarak görüyor musunuz? Sizce hangi tarafta duruyorsunuz?
ST: Evet kendimizi aktivist olarak görüyoruz. Bir sosyal girişim olarak 14. yılımızı bitirdik Mikado tarafında. 
Gelecekdaha.net tarafında da 13 yıl oldu. Sürdürülebilir kalkınma için yıllardır modeller geliştiriyoruz. İşin 
iklim tarafında ve sosyal sürdürülebilirlik tarafında yaptığımız çok sayıda çalışma var. Özellikle sorumlu 
yönetim, sosyal etki, toplumsal yatırım ve çeşitlilik konularında çalışıyoruz. Bir de gençlere özel bir odağımız 
var. Gençlerin istihdam edilebilirliğini geliştirmek, kapasitelerini artırmak yönünde ciddi çalışmalarımız 
oldu.
Kesinlikle onların geleceği değiştirme kapasiteleri olduğuna inanıyoruz ve proaktif bireyler olmalarına 
yönelik onları güçlendiren araçlar sunmak üzerine programlar tasarlıyoruz. Onlar da bizi yönlendiriyor ve 
biz de kendimizi onlara adapte ediyoruz.
NB: Biz ekip olarak kendi içimizde de üç farklı kuşağız. Bu bir yandan gençlerle birlikte çalışabilmemizi de 
sağlıyor. Daha önce katıldıkları programlara karşı önyargıları olan gençler artık çok seçiciler. Bilgiye çok 
fazla maruz kalmaları ve kendi donanımlarından dolayı beklentileri yüksek. Biz de onların hedeflerini ve 
hayallerini anlamak istiyoruz. Onlara hayallerini soruyoruz ve programlarımızı onlarla birlikte tasarlıyoruz. 
Daha sonra birlikte çalıştığımız kurumlara önerimizi
götürüyoruz.
ST: Doğrusu şu ki biz onların ihtiyaçlarına göre içerik tasarlıyoruz.

NK: Peki Z kuşağının en çok ilgisini çeken konular neler oluyor?
ST: İş dünyasıyla iletişim kurmak gençlerin kendi imkanlarıyla başarmakta zorlandığı bir konu. Biz bunu 
sağlayabilmeyi istiyoruz. İş dünyasıyla iletişim kurmalarını ve iş dünyasının ihtiyaçlarına hazır olmalarını, 
güçlenmelerini istiyoruz. Buna yönelik sektörel bir açık var ve gençlerin ihtiyaçlarına göre program tasar-
lamamız onların ilgilerini çekiyor

NK: Siz gençlere geleceğin liderleri gözüyle bakıyor ve onların gelişimi adına pek çok etkinlikte bir araya 
geliyorsunuz. Sıkça gözlem yapabildiğiniz için size ilk önce şu soruyu sormak isterim. Kendi gözünüzden Z 
kuşağını bizim için nasıl özetlersiniz?

DOSY

Dünyada ve Türkiye’de genç işsizliği ekonomiler için harekete geçme alarmı vermeye başladı. 
Konuyla ilgili aktif roller üstelenen MİKADO ve gelecekdaha.net (GDN) Kurucusu Serra Tit-
iz ve ekibinden EMBARK Proje Koordinatörü Nuha Boğa ile GDN Koordinatörü Genar Ersoy, Z 
kuşağının bocaladığı konuları, iş dünyasıyla iletişim kurmada karşılaştıkları zorlukları ve çıkış 
yollarını EKOIQ için değerlendirdi.

A Z RAPORU

Nefise Kahraman

Z Kuşağı Şirketlerden “Genç Dostu” 
Olmalarını Bekliyor



NB: “Dijital”, “sosyal”, “iletişimin içine doğan”.
Henüz bebek pusetlerinde annelerinin telefonlarından müzik açtıkları bu jenerasyon hakkında önyargılar 
olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sosyal iletişimin ve sosyal medyanın içine doğmuş olmaları sanki tek 
özellikleriymiş gibi görülüyor. Onların bu yönünün farkında olmalılar. Sadece dijital bir sosyallik değil, on-
lar genel anlamda da çok sosyaller ve bu şirketlerin de çok ilgilendiği bir konu. Özellikle açık, paylaşımlı 
ofis kültürünün yaşandığı, insanların daha çok etkileşimde olduğu yeni girişim modellerinde çalışmak için 
heyecan duyduklarını görüyoruz, bu dijital olmayan ortamlarda da sosyal olduklarını anlatan çok güzel 
bir özellik.
ST: “Talepkar”, “savunucu”, “anlamlı işler peşinde koşan”.
Genel gözlemimize göre Z kuşağı dünyaya katkı sağlayan, anlamlı işler yapan STK’lar, proje ve şirketlerle 
yan yana durmayı tercih ediyor, isteklerinin arkasında duruyor.
GE: “Bilinçli”, “yeniliği tercih eden”, “karşılıklı adaptasyon bekleyen”.
Doğrudan bir sisteme dahil olma düşüncesinde değiller. Farklı olanı, yeni ve çağın gerektirdiği koşullarda 
olanı tercih ediyorlar. Değişimi seviyorlar. Kurumlar, üniversite ve iş dünyasından örnek verirsek, gençler bu 
tür mevcut ekollere adapte olmak yerine ekollerin, toplumun ve kurumların kendilerine adapte olmasını 
bekliyorlar.
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NK: Z kuşağı geleceğe nasıl yaklaşıyor? Sizce kaygılılar mı? Sürdürülebilir bir gelecek adına çalışmak ist-
eyen veya bu konuda eyleme geçen bir grup olduklarını düşünüyor musunuz?
ST: Hem kaygılılar hem değiller. Bir yandan dünyanın gidişatı hakkında kaygılılar ama bir yandan bir ra-
hatlık da gözlemliyorum. İklim değişikliği ve krizler konusunda da “Bir şekilde olur, ben bunu nasılsa çöze-
rim, bir alternatif bulunur...” şeklinde bir özgüvene sahipler.
GE: Evet, eğitim ve buluşmalarımızda özgüvenlerinin dikkat çekici seviyede yüksek olduğunu gözlemliy-
oruz.
ST: Gençler meraklı ve ilgili. İklim değişikliği konusuna önem veriyorlar, kendi hayatlarında da uygulama-
ya geçiriyorlar. Sosyal girişimcilik ve anlamlı işler yapmak onların jenerasyonuyla daha da çok ilerleyecek. 
Dünya için umut verici bir durum bu.

NK: İklim ve çevre konularında kariyer yapmayı planlayan gençler var mı?
ST: Kesinlikle olduğunu düşünüyoruz ama bizim bir arada olduğumuz genç kuşak zaten bu konuya ilg-
isi olduğu için bizlerle iletişime geçiyor. Bu, tüm Z kuşağını kapsamasa da bizim karşımıza çıkan gençler 
gerçekten bunu kariyer hedefi olarak görüyorlar. Çok agresif ve yaygın olup olmadığından emin değilim. 
Fakat onlar sürdürülebilirlik konusunun yeni bir alan olduğunun farkındalar.
Şirketler sürdürülebilirlik ile ilgili yeni pozisyonlar açmaya başladılar, üniversiteler de bu konuyla ve so-
syal girişimcilikle ilgili yeni kariyer alanları açıyorlar. Bu girişimler lise düzeyine de inmeye başladı. Gençler 
gerçekten tüm bunların yeni gelişmeler olduğunun farkında, oldukça meraklı ve ilgililer.

NK: Peki size ulaşan gençler zaten meraklılar diyebiliriz öyleyse. Genelde siz mi gençlere ulaşmaya çalışıyor-
sunuz yoksa onlar mı sizi buluyor?
ST: Bu konularda kariyer yapmak isteyenler bizi buluyor. Şu anda Organik Kimya şirketiyle Gençliğin Kim- 
yası projesini yürütüyoruz. Bu, kimya okuyan ve geleceğinde kimya alanında çalışmak isteyen gençlere 
yönelik bir kapasite gelişimi programı. İçinde meslek tanıtım programı ve mentorluk da olan bir program. 
Duyarlı ve anlamlı hedefleri olan ve hatta staj programını da içine alan bu proje için biz bir çağrı yaptık. 
330’a yakın başvuru aldık Bazen biz onları buluyoruz, bazen de onlar bizi...
GE: Gençliğin Kimyası projesini; Organik Kimya ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı işbirliği ile yürütüyoruz.

NK: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Z kuşağının üyelerinin nasıl yönlendirilmesi gerekiyor? 
Kolektif anlamda bu konuda neler yapılmalı? Gençlerin hangi konularda yardıma ve desteğe ihtiyacı var?
ST: Türkiye’deki gençlerin en büyük sıkıntılarından biri “skills mismatch”, yani yetkinliklerin uyuşmazlığı.

DOSYA Z RAPORU

‘‘
‘‘

Şirketler sürdürülebilirlik ile ilgili yeni pozisyonlar açmaya
başladılar, üniversiteler de bu konuyla ve sosyal girişimcilikle ilgili

yeni kariyer alanları açıyorlar. Bu girişimler lise düzeyine de inmeye 
başladı. Gençler gerçekten tüm bunların yeni gelişmeler 

olduğunun farkında, oldukça meraklı ve ilgililer



NK: Bunu işsizlikle ilişkilendirebilir miyiz?
ST: Evet, dünyada da Türkiye’de de yükselen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor bu. Gençlerin mevcut 
yetkinlikleri ile şirketlerin aradığı yetenekler eşleşmiyor. Türkiye’de bu oran %60’larda. Mezun oluyorlar 
ama konularıyla ilgili iş bulamıyorlar. Bu yüzden özel sektör işbirliği ile bu tür projelerin geliştirilmesi ge-
rekiyor. Şirketler de bunun farkında ve bizden bu konuda destek istiyorlar. 
GE: Gençlerin iş hayatında da günlük hayatta da karşılaştıkları sorunlarından bir diğeri kendilerine “sen 
gençsin, bilmezsin” şeklinde yaklaşılması. Birçok firma Z kuşağı ile ilgili araştırma yapıyor ancak aslında 
bu kuşağın üyelerinden her biri bu genellemeleri gerçek hayatta kabullenmiyor, bir şirkete başvuran 
genç birebir kendi fikirlerinin alınmasını önemsiyor. Üst düzey süreçlerde de fikirlerinin olduğunu görmek 
istiyor ve kendilerinin dinlenmesi gerektiğine inanıyorlar.
NB: Tam da bu ihtiyaca yönelik bir “tersine mentorluk” eşleşmesi programımız var. Örneğin Embark 
Projesinde özellikle Suriyeli gençlerle ilgili yeni bir hikâye yaratmak istedik. Kendi gençlerimize karşı 
bile bir önyargı varken sınırları zorlayarak Suriyeli gençlerden öğrenebilmeleri ve ilham alabilmeleri için 
yöneticileri tersine mentorluk programımızda gençler ile buluşturduk. Bu proje yaklaşık 4 yıldır devam 
ediyor. Şu ana kadar 150 genç ve lider eşleşti. Genelde bu eşleşmelerin sonucunda liderler şaşkınlık 
yaşıyor. Bu sayede hem jenerasyonlar arasında bağ kurma hem de önyargıları kırma açısından tersine 
mentorluk programları çok değerli çünkü karşılıklı öğrenme sağlıyor. Bu programlar yalnızca sürdürüle-
bilirlik alanında veya sosyal sorumluluk anlamında değil, gençlerin ülke ekonomisine kazandırılması için 
de bir network yatırımı. Şimdi de aynı projeyi Hollanda’da uygulamaya başlıyoruz. Sonuçta bu tür pro-
jeler sürdürülebilir ekonomi için önemli adımlar, gençlerin ekonomik hayata kazandırılması açısından 
oldukça güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.
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NK: Siz gençlerle liderleri bir araya getirdiğinizde aslında farklı iki kuşak bir araya gelmiş oluyor. Peki 
gözlemlerinize göre Z kuşağı bir önceki kuşağa içinde bulunduğu mevcut şartlardan dolayı tepkili yak-
laşıyor mu?
ST: Gençlerin önceki nesillere göre suçlayıcı bir tavırları yok, onlar iletişime ve öğrenmeye odaklılar. 
NB: Öte yandan Goals 4 Good projemizin hedeflerine uygun olarak biz eğitimlerin başında iklim krizi, 
çevresel veriler ve kirlilikle ilgili akılda kalıcı veriler, görseller ve çarpıcı datalar paylaşıyoruz. Gençler bu 
bilgi yüklemesinden sonra büyük bir üzüntü ve şok yaşıyor fakat genelde suçlayıcı değiller.

NK: Çalışmalarınızdan en etkili ve çarpıcı sonuçları olanlar hangileri? Gençleri en çok harekete geçiren 
motivasyon kaynağını ne olarak gözlemliyorsunuz?
ST: Gençler duyarlılar ve dünyadaki yaşıtlarından geride kalır yanları yok. Oldukça aktif ve meraklılar. 
Bizim Su Kaşifi projemiz var, GAP UK ile Goals for Good ve “Harekete Geç!” çağrısı olan projelerimiz 
var. Gençler gerçekten bu dünyaya fazlasıyla dahil oluyor, Türkiye’de de ciddi bir komünite oluşmaya 
başladı.
Sabancı Holding’le sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik büyük bir destek programımız var, 500’ü 
aşkın öğrenciye mentorluk yapılıyor. Bu gerçekten ses getirici bir program. 
Öte yandan sektör bazlı projeler çok etkili, bu tür projeleri çok önemsiyoruz. İlaç sektörü, kimya sektörü, 
tekstil sektörü ile çalışmalarımız oluyor. Gençleri olabildiğince aydınlatmaya çalışıyoruz. Mesela birkaç 
yıl önce tamamladığımız, EKOIQ’nun da destek verdiği “Genç Dostu Şirketler” çalışmamız çok etkiliydi. 
Hem gençleri çok motive etti hem de şirketleri harekete geçirdi. Gençlerin algısında ve gençlerin kriter-
lerine göre “Genç dostu şirket nedir?” konusunu tanımlamaya çalıştık. Şirketlerden çok fazla dönüş aldık 
“Biz de genç dostu olmak istiyoruz” diye. Bu konular yeni yeni şirketlerin gündemine girmeye başladı. 
Şirketler de daha kapsayıcı bir yapıya geçmeye çalışıyorlar.

NK: Peki tüm bu programların sonucu gençleri istihdam etmeye veya staja kadar gidiyor mu? Programları 
tecrübe olarak görüp tamamladıktan sonra geri mi çekiliyorlar yoksa?
ST: Ülkemizde erken yaşta eğitim ve kariyer tasarımı yapmıyoruz ve eğitim sistemimiz de buna uygun 
değil. Ülkemizde ailesi hangi işi uygun görüyorsa, sınavda neyin puanını tutturduysa ya da hangi meslek 
popülerse gençler iş seçimlerini ona göre yapıyorlar. Gelecek daha net’te bizim yapmaya çalıştığımız 
şey aslında mesleki rehberlik (vocational orientation), dolayısıyla rehberlik sistemine bir çözüm yaratmak 
bizim en önemli hedeflerimizden biri. “Gelecekten bir gün” staj programını geliştirdik ve birkaç şirkette 
uyguladık. Gençler şirketlerle bire bir iletişime geçsinler diye staj imkanları yaratma konusunda çalışıyoruz.
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Türkiye’deki gençlerin en büyük sıkıntılardan biri ‘skills mismatch’, 
yani yetkinliklerin uyuşmazlığı. Dünyada da Türkiye’de de yükselen bir 

sorun olarak karşımıza çıkıyor bu. Gençlerin mevcut yetkinlikleri ile 
şirketlerin aradığı yetenekler eşleşmiyor. Türkiye’de bu oran %60’larda. 

Mezun oluyorlar ama konularıyla ilgili iş bulamıyorlar



İşe yerleştirme yapmıyor olsak da dolaylı yoldan işe girişlerin de olduğunu biliyoruz ve bu imkanları sağlay-
abildiğimizde mutlu oluyoruz. Embark programına dahil olan gençlerin bir bölümü işe de girdi.

NK: Sizin eklemek istedikleriniz var mı?
ST: Şirketlere bir çağrıda bulunabiliriz, onları harekete geçmeye davet edebiliriz. Genç işsizliği ile ilgili 
çözüm yaratmaya çalışan kurumları, hem İK süreçleri, hem çalışan gönüllülüğü ile entellektüel kapasi-
telerini toplum yararına kullanmaları, hem de gençlerin kapasitesini arttırma açısından partner olarak 
görmeleri lazım. 
Gençler konusu eğitim ve kariyer ile birlikte çeşitlilik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çok 
fazla içeriği kapsıyor. Şirketlerin bunların pek çok anlamda kesiştiğini görebilmesi lazım. Şirketlerin de 
gençlerin de farklı konularda bilgilendirilmesi gerekiyor. Aynı anda gençlerin de kendi potansiyellerinin 
farkına varabilmeye ihtiyacı var. Gençlerin hayal kurmalarına ve vizyon sahibi olmalarına destek ola-
bilmek ve önlerini açabilmek için özel sektöre ve üniversitelere ortak çalışma çağrısında bulunabiliriz.*
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Sadece siyasette değil eğitim kurumlarında ve hatta ailelerinde bile geleceğe dair motivasyon için kullanılan slogan-
vari sözlere inanmıyorlar.
Kaynak: Maya Vakfı, Smartlook Analytics lab., Z Kuşağı–Nöropolitik Araştırma Eylül 2020



31 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Glasgow’da gerçekleşen 26. Taraflar Konferansı birçok açıdan 
olduğu gibi eğitim alanındaki tartışmalar nedeniyle de önemliydi. Özellikle 2018’den bu yana gençler, 
hemen ardından da eğitimciler iklim kriziyle mücadele için küresel ölçekte artan güçlü ve haklı taleplerde 
bulunuyorlar. Bu taleplerin başında da iklim değişikliği eğitimi geliyor. Çok uzun süredir iyi bilinen, adeta 
koşar adım gelen iklim acil durumu, 2018’de yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 
1,5oC Küresel Isınma Özel Raporu ile WMO’nun yıllık ila 10 yıllık iklim tahminlerinin yer aldığı 2021 raporuy-
la perçinlendi. Dünyanın farklı bölgelerinden gençler ve eğitimciler de COP26’ya doğru ilerlenirken iklim 
değişikliği eğitimi taleplerini daha güçlü ifade etmeye başladılar. Türkiye’deki gençler de bu talep çev- 
resinde örgütlendiler. Ancak eğitimcilerin aynı konuda örgütlü olduğunu söylemek zor olur. Türkiye’de eği-
tim politikaları alanındaki çalışmalar iklim krizine karşı sessiz. Öğretmenlerin ve sivil toplum örgütlerinin 
yürüttüğü uygulamalar var, ancak bunlar da birbirini etkilemeden ilerliyor. Oysa, böylesi acil bir durum-
da kolektif etkiye ve dayanışmaya ihtiyaç var. Kolektif etkiye ve dayanışmaya örnek olarak, 178 ülke ve 
bölgeden 384 kurum, 32,5 milyonu aşkın sendika üyesi öğretmen ve eğitim emekçisini temsil eden küre-
sel sendika federasyonu Education International‘ın (EI) 22 Nisan Dünya Günü’nde paylaştığı “Gezegen 
için Öğret” (Teach for the Planet) manifestosu verilebilir. EI çağrıda, meslektaşlarına ve eğitim politika ve 
uygulamalarına karar verenlere seslendi. Geniş bir ölçekte yayılan ve ilgi gören manifestonun orijinaline 
buradan erişilebilir.
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Glasgow’da gerçekleşen 26. Taraflar Konferansı birçok açıdan olduğu gibi eğitim alanındaki 
tartışmalar nedeniyle de önemliydi. Özellikle 2018’den bu yana gençler, hemen ardından da 
eğitimciler iklim kriziyle mücadele için küresel ölçekte artan güçlü ve haklı taleplerde bulunuy-
orlar. Bu taleplerin başında da iklim değişikliği eğitimi geliyor.
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Burcu Meltem Arık Eğitim Gözlemevi Koordinatörü, Eğitim Reformu Girişimi

COP26’da İklim Değişikliği Eğitimi 
Alanında Neler Yaşandı?

EI’nın Gezegen için Öğret kampanyasındaki temel 
talep herkes için nitelikli iklim değişikliği eğitimidir. 
Bu mani festoyla hükümetlerin, Paris Anlaşması 
(madde 12) ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gün-
demi’nde (4.7, 12.8 ve 13.3 hedefleri) yer bulan “ iklim 
de ğişikliği eğitimi ” ve “ sürdürülebilir kalkınma için 
eğitim ”e yönelik taahhütlerini yerine getirmeleri için 
çağrı yapıyor. Aynı zamanda, öğretmenlik mesleği-
nin “nitelikli iklim değişikliği eğitimi” vizyonunu ve 
bu vizyonu uygulamak için gerekli olan politika 
çerçevesini özetliyor.



Çağrıda özetle, 1. Hükümetlerin “herkes için nitelikli iklim değişikliği eğitimi” vermesi, 2. Öğrencilerin eğitim 
süreçlerini, iklim okuryazarı olarak ve iklim değişikliğiyle mücadele, belirsizliklere uyum ve daha sürdürüle-
bilir bir gelecek için gereken becerilerle vebilgiyledonanmışolaraktamamlayabilmesi, 3. Nitelikli iklim 
değişikliği eğitiminin bilime dayalı olması ve etik, kültürel, politik, sosyal ve ekonomik boyutları da içer-
mesi, 4. Öğretmenlerin nitelikli iklim değişikliği eğitimi sağlamak için eğitim alması ve destek- lenmesi, 5. 
Okullar ve öğrenme ortamlarının dönüştürülmesi talep ediliyor. Benzer bir çağrı daha önce Sydney Üniver-
sitesi, Arizona State Üniversitesi,YorkÜniversitesi,KyotoÜniversitesi, Johannesburg Üniversitesi, Canberra 
Üniversitesi ve Oberjin Koleji’nden akademisyenler ile UNESCO Alman Komisyonu ve EI’nın bazı çalışanları 
tarafından da yapılmıştı. 
COP26’ya doğru yaklaşılırken küresel ölçekte dikkati çeken bir diğer çağrı ise, kendisini dünyanın en bü- 
yük çevre eylemi olarak tanımlayan EARTHDAY.ORG tarafından yapıldı. Birçok kurumun (iş ve öğretmen 
sendikaları, yeşil gruplar, gençlik ve veli örgütleri, araştırma enstitüleri ve uluslararası kuruluşlar) işbirliğinde, 
ortak bir basın açıklamasıyla paylaşılan çağrıda 22 Haziran’da gerçekleşen G20 Eğitim Bakanları to-
plantısı hedef alındı. Dünyanın dört bir yanındaki eğitim bakanlarına, İtalya’da G20 için bir araya gel-
diklerinde, sonraki BM İklim Konferansı’nın önemli bir çıktısı olarak nitelikli iklim eğitimine öncelik vermel-
eri çağrısı yapıldı. G20 Eğitim Bakanları toplantısının deklarasyonunda ise salgının etkisi baskın oldu. 
Deklarasyonda sürdürülebilir kalkınmaya vurgu var, ancak iklim değişikliği eğitimine herhangi bir vurgu 
bulunmuyor. Britanya ve İrlanda’daki öğretmen sendikaları da birleşerek 2 Kasım’da nitelikli iklim eğitimi 
için çağrı yaptılar. Çağrı mektubuna buradan erişilebilir. 
Türkiye’de ise iklim aktivisti gençler, change.org aracılığıyla ve desteğiyle “İklim Krizi Müfredata Eklensin! 
#OkuldaİklimOgret“ kampanyasını başlattı. Kampanyada her sınıf düzeyi için iklim acil durumu ve ekolo-
jik kriz le ilgili kapsamlı ve güncel eğitim verilmesinin yanı sıra gençlerin öğretim programlarının hazırlan-
masına etkin ve anlamlı katılımını talep ettiler.
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Vanessa Nakate



Her Okulu İklime Hazır Hale Getirmek COP26’nın ilk günleri, bütün bu çağrılar, haklı talepler sonucun-
da iklim değişikliği eğitimi alanında çalışanlar için büyük beklentiyle başladı. Global Partnership of 
Education (GPE) , konferans boyunca eğitimle ilgili gerçekleşecek etkinliklerin takvimini yayımladı ve 
eğitimcileri bu etkinlikleri izlemeye, bunlara etkin katılmaya davet etti. Konferansın her günü eğitimle 
ilişkili denebilir, ancak özellikle altıncı gününün (5 Kasım 2021) ana konusu gençlik ve halkın güçlendir-
ilmesiydi. Altıncı güne gelemeden ilk iki günde yaşananlar COP26’nın bir hayal kırıklı ğı olacağı endişel-
erini artırdı. Örneğin Ugandalı genç iklim aktivisti Vanessa Nakate, Ocak 2020’den sonra COP 26’da da 
basına servis edilen bir fotoğraftan kesildi. Bu duruma en yüksek sesi çıkaran genç iklim aktivistleri oldu. 
Greta Thunberg de sosyal medya hesaplarında COP 26 benzeri konferanslardan ancak “dışarıda” ve 
kalabalık olabilenlerden baskı gelirse bir sonuç alınabileceğini belirtti. “Zaman doluyor ” ve “ birlikte 
güçlüyüz ” diyerek herkesi Glasgow’da bulunan Kelvingrove Parkı’nda iklim yürüyüşüne davet etti. Bu 
yürüyüş oldukça şenlikli ve kalabalık oldu. 
5 Kasım’a doğru yaklaşılırken uluslararası kurumların iklim değişikliği eğitiminin durumuna yönelik rapor-
ları ve eğitim talepleri de artmaya başladı. UNESCO’nun yılda bir ve belirli bir konuda yayımlanan, temel 
eğitim göstergeleri ya da yeni göstergelerle dünyada eğitimin durumunu analiz eden Küresel Eğitim 
İzleme Raporu (Global Education Monitoring Report, GEMR) ekibi, The Sustainability and Education 
Policy Network (SEPN) ile işbirliğinde belirli ülkelerin iklim değişikliği eğitimi alanında ne durumda old-
uklarını analiz ettikleri bir raporu paylaştı. Ülkelerin profillerine buradan erişilebilir. Analiz edilen ülkeler 
arasında Türkiye henüz yok.
UNESCO, 3 Kasım’da bir başka önemli yayını daha paylaştı: Getting every school climate-ready: How 
countries are integrating climate change issues in education(Her okulu iklime hazır hale getirmek: Ülkel-
er iklim değişikliği konularını eğitime nasıl entegre ediyor?). Yayında, aralarında Türkiye’nin de olduğu 
100 ülkenin öğretim programlarında iklim değişikliğinin nasıl ve ne ölçüde yer aldığı ortaya kondu. Buna 
göre öğretim programları analiz edilen ülkelerin neredeyse yarıya yakınında (%47) iklim değişikliğine atıf 
yok. Türkiye’de var ama oldukça sınırlı. Bu eksiklik nedeniyle ben de yüksek lisans tez çalışmamda yük-
seköğretim öncesi örgün eğitimde iklim krizinin nasıl yer aldığını ele aldım. Yakın zamanda MEB tarafın-
dan paylaşılan sevindirici bazı haberlere karşın (çevre eğitimi alanındaki seçmeli dersin kapsamının 
iklim değişikliğini de kapsayacak biçimde genişletilmesi), çalışmamın sonucunda durumun pek iyi ol-
madığını net olarak anladığımı söyleyebilirim. UNESCO’nun 2021 yılında paylaştı- ğı iki önemli yayını 
daha hatırlamakta yarar olabilir. İlki, “Gezegenimiz için öğrenin: çevre sorunlarının eğitime nasıl en-
tegre edildiğine dair küresel bir inceleme“, ikincisi ise “İklim değişikliği eğitimi, öğretimi ve kamu bilinci 
konusunda ülke durumu: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ülkelerin 
raporlarının bir analizi”.

‘‘ ‘‘
COP26’da özellikle ilk günlerde eğitimle ilgili etkinliklere 

bakılınca, iklim değişikliği eğitimi tartışmalarının hükümetler 
nezdinde geride olduğu görülebilir
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Gençleri Nasıl Güçlendireceğiz?
COP 26’nın ilk günlerinde iklim değişikliği eğitimine ilişkin kritik etkinlikler oldu. Bunlar arasında izlemenin 
önemli olacağı Inuit Knowledge, Innovation and Infrastructure (Inuit Bilgisi, Yeniliği ve Altyapısı), Earthday.org
tarafından iki oturum olarak düzenlenen Climate Education and Youth Empowrment: The key to meeting 
our elimate and enviromental goals (İklim Eğitimi ve Gençlerin Güçlendirilmesi: İklim ve çevresel hedefimize 
ulaşmanın anahtarı sıralanabilir.
COP26’da özellikle ilk günlerde eğitimle ilgili etkinliklere bakılınca, iklim değişikliği eğitimi tartışmalarının 
hükümetler nezdinde geride olduğu ögrülebilir. COP25’te Meksika Dışişleri Bakanı ile İtalya Eğitim Bakanının 
birlikte gövde gösterisi yapıp tüm dünyada heyecan yarattığı toplantıyı hatırlamakta yarar olabilir. 
İtalya’nın görevi bırakmış eğitim bakanı yıl içinde iklim değişikliği eğitimi alanındaki başarısını anlatırken 
çok sık görüldü ama İtalya’da uygulamanın iyi olup olmadığı pek bilinemiyor. Ayrıca Meksika’da da an-
ayasa ve Eğitim Kanunu değişikliklerinin yönetmelik, strateji ve politikalara yansıyıp yansımadığına bak-
mak da önemli olur.
COP26’nın “Gençlik ve Halkın Güçlerin oldu. Önce Mock COP’tan Phoebe Hanson, ardından Youth4Cli-
mate ekibinden Saher Rashid Baig konuştu. Gençleri takiben de bir panel oturum yapıldı. Oturumda 
İskoçya Eğitim ve Beceriler Kabine Sekreteri, Malawi Eğitim Bakanı, Kolombiya Çevresel Arazi Yönetimi 
Bakan Yardımcısı, Japonya Çevre Bakanı Yardımcısı, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı, UNECE Yöneti-
ci Sekreteri de taahhütlerini ekledi. Genç aktivistler Nijerya’dan Kelo Uchendu, Birleşik Krallık’tan Josh 
Tregale, Kanada’dan Malaika Collette, Nepal’den Sheraya KC panelistlere sorularını yöneltti. Kapanış 
konuşmaları için söz yeniden açışı da yapan Birleşik Krallık Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı’na, İta-
lya Eğitim Bakanı’na ve UNESCO Eğitim Genel Müdür Yardımcısı’na verildi. Son olarak da İngiliz Milletler 
Topluluğu Genel Sekreteri, Kuzey Makedonya, Jersey, Sierra Leone, Gibraltar, Kore, Ermenistan bakan-
larının taahhüt ve açıklamaları paylaşıldı. Türkiye taahhüt bildiren ülkeler arasında yer almadı.
lendirilmesi” başlıklı 5 Kasım gününün en önemli toplantılarından biri Yarın İçin Birlikte: Eğitim ve İklim Ey-
lemi başlıklı Eğitim ve Çevre Bakanları Ortak Etkinliği oldu. Etkinlik, Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı’nın ev 
sahipliğinde, İtalya, UNESCO, Youth4Climate ve Mock COP işbirliğide düzenledi. Moderasyonu çevre, 
sürdürülebilirlik ve eğitim alanında iyi tanınan Prof. Dr. Daniella Tilbury üstlendi. Etkinllikte önce Birleşik 
Krallık Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı ile Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı konuşma yaptı. 
Ardından İtalya’nın Ekolojik Geçiş Bakanı ve Eğitim Bakanı konuştu. Son olarak da UNESCO Eğitim Genel 
Müdür Yardımcısı konuştu. Açış konuşmalarının ardından Finlandiya, Sri Lanka, Andorra, Kamerun, İspanya, 
Nikaragua ve Yunanistan’ın bakanlarının videoyla yaptıkları taahhüt ve açıklamaları paylaşıldı.
Video gösteriminden sonra söz gençlerin oldu. Önce Mock COP’tan Phoebe Hanson, ardından Youth4Cli-
mate ekibinden Saher Rashid Baig konuştu. Gençleri takiben de bir panel oturum yapıldı. Oturumda 
İskoçya Eğitim ve Beceriler Kabine Sekreteri, Malawi Eğitim Bakanı, Kolombiya Çevresel Arazi Yönetimi 
Bakan Yardımcısı, Japonya Çevre Bakanı Yardımcısı, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı, UNECE Yöneti-
ci Sekreteri de taahhütlerini ekledi. Genç aktivistler Nijerya’dan Kelo Uchendu, Birleşik Krallık’tan Josh 
Tregale, Kanada’dan Malaika Collette, Nepal’den Sheraya KC panelistlere sorularını yöneltti. Kapanış 
konuşmaları için söz yeniden açışı da yapan Birleşik Krallık Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı’na, İta-
lya Eğitim Bakanı’na ve UNESCO Eğitim Genel Müdür Yardımcısı’na verildi. Son olarak da İngiliz Milletler 
Topluluğu Genel Sekreteri, Kuzey Makedonya, Jersey, Sierra Leone, Gibraltar, Kore, Ermenistan bakan-
larının taahhüt ve açıklamaları paylaşıldı. Türkiye taahhüt bildiren ülkeler arasında yer almadı.
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Bu etkinlik sonucunda 23 ülkenin imza attığı, ‘‘Gezegenimiz için öğren, iklim için hareket et’’ başlıklı bir 
deklasyon yayımlandı. Deklarasyonun orjinaline buradan, çevirisine ise buradan erişilebilir. İklim değişikliği 
eğitimi alanında çalışan kişi ve kurumlar, deklarasyonu pek yeterli bulmadılar. Yetersiz bulunma nedenler-
inin başında toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından eksik olması geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim 
adaleti tam ortasına konulmadan yapılan eğitim hiçbir zaman yeterli ve etkili olmayacak. Yetersizliğe 
karşın, bu deklarasyona imza atan ülkelerin artması, deklarasyondaki taahhütlerin artması, deklarasyo-
na imza atan ülkelerin artması, deklarasyondaki taahhütlerin de hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri 
doğrultusunda izlenmesi ve durumun belirli aralıklarla paylaşılması çok önemli olacaktır. Ancak bundan 
daha önemlisi, sivil alanda çocukların, gençlerin ve eğitimcilerin kolektif çabalarının artması, birleşmesi 
ve güçlenmesidir.*

DOSYA Z RAPORU

Türkiye’den Y kuşağının %37’si, Z kuşağının %33’ü, salgından sonra daha fazla insanın çevre ve iklim konularında hare-
kete geçmeye istekli olacağına inanıyor. Bu adımlar, geri dönüşümden toplu taşıma kullanımının artırılmasına, yeme 
ve alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye kadar birçok konuyu kapsıyor. Global katılımcıların tümü değerlendirildiğinde 
ise; katılımcıların dörtte birinden fazlası, işletmelerin çevre üzerindeki etkisinin hem olumlu hem de olumsuz olarak satın 
alma kararlarını etkilediğini söylüyor.
Kaynak: Deloitte, 10. Y ve Z Kuşağı Araştırması, Temmuz 2021



Gökhan Bey sohbetimiz başlar başlamaz bana evimin nerede olduğunu, balkonumun olup olmadığını, 
ışık alan cephelerinin hangi yönlere baktığını ve evime en yakın parkın nerede olduğunu sordu. Sağlıklı 
yapılar olmadan sağlıklı bireyler olamayacağımızı açıklayarak aslında insan ve sosyal açık alanlar arasın-
daki ilişkinin ruh sağlığına ne kadar çok etkisi olduğunu vurguladı. Gerek verdiği derslerde gerekse tasarım 
uygulamalarında biyofili kavramı (insanların diğer biyolojik sistemlere karşı içgüdüsel bir duygu ve bağ 
beslediğini savunan bir argüman) üzerinde duran Karakuş, Z kuşağı ile ilgili görüşlerini aktarıyor.

NK: Siz Z kuşağının üyeleri ile sık sık bir araya gelen bir akademisyen ve profesyonel olarak bu neslin iklim 
ve çevre konularına yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
GK: Z kuşağı sosyal medya ve blockchain dünyasında büyüyor. Kesinlikle algıları çok farklı. Fakat tam da 
onların neslinin şahit olduğu pandemi, iklim krizi, ekonomik çalkantılar ve yoğun kentleşme gibi çok ilginç 
gelişmeler yaşanıyor. Pandemiden bağımsız olarak son 150 yıllık sanayileşme ve kentleşme sürecinin ar-
dından tarihin en yoğun yapılaşmasına tanıklık ediyoruz. Bu son 30-40 yıldır bu daha da fazlalaştı çünkü 
gayrimenkul piyasasında yapılaşma bir yatırım aracı olarak görülüyor. Başka yatırım araçları Türkiye’de 
geri planda olduğu için herkes buna yatırım yapıyor. Fakat bu yaşam kalitesinin bir göstergesi değil.
Modern mimarlık uzun yıllar kullanışlı ve ışık alan, iç-dış mekân ilişkisi ve havalandırması daha iyi olan bina 
tipolojileri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Fakat yüksek yoğunluktaki şehirlerde uygulamalar sekteye uğra-
maya başladı yeniden. Son 40-50 yılın çevresel psikoloji araştırmaları ve tezlerine baktığımızda artık yeni 
çağın teknolojik gelişmeleri sayesinde veri analizi ve ölçümler yapabilmeye başladık. Bunu bize teknoloji 
sağlıyor. Teknolojinin getirdiği bir çevresel duyarlılık görüyorum gençlerde. Özellikle tüketim tercihleri de 
bunu doğruluyor. Bir akım veya yaklaşım nereden başlar? Önce elbette ki en yakından, insan ölçeğinden. 
Ne yediğimizden ve ne giydiğimizden, kullandığımız kozmetiklerden başlıyor. Sürdürülebilir kozmetikler ve 
ekolojik pazarlar son 6-7 yıldır hayatımızda. Bu tür ürün leri ağırlıklı olarak duyarlı gruplar tüketiyor. Fakat 
alım gücü ile ekolojik yaklaşım arasında ters bir orantı var. Gençler, farkındalılıkları çok yüksek olması-
na rağmen ekonomik yetersizlikler sebebiyle iklim ve çevre konularında vermek istedikleri bireysel katkıyı 
yaşam biçimlerine yansıtamıyorlar. Bunu daha ziyade fikir olarak benimsediler. Yine de alım güçlerinin
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Tasarımcı, mimarlık teorisyeni ve eleştirmeni, akademisyen ve Emedya Design’ın kurucusu Gökhan 
Karakuş iklim değişikliğinin insan yaşamına zarar verdiği kentllerde yerleşim prensiplerinin tekrar 
ele alınması gerekliliği üzerine çalışıyor. İnsanı bir organizma, yaşadığı alanı da canlı bir alan 
olarak gören Karakuş, “Z kuşağından öğrencilerim ve yeni mezun çalışanlardan gözlemlediğim, 
ellerindeki kaynaklar ve bilgiyle geleceği iyileştirme potansiyellerinin çok yüksek olduğu” diyor.
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Nefise Kahraman

Biyofilik Etki: 
Bireyden Topluma



yettiği oranda dönüştürülebilir ürünleri tüketiyorlar. Tekstilde büyük markaların geridönüşüm hareketlerini 
takip ediyorlar.
Fakat Z kuşağından üniversite öğrencileri, mimar ve tasarımcılar özelinde ben çok yüksek ilgi gözlemliy-
orum. İklim ve çevre konularındaki tüm gelişmelere hakimler, internette çok zaman harcıyor ve araştırma 
yapıyorlar. Özellikle araştırdıkları ilgi alanları sosyal medya kanallarının algoritmaları sayesinde önlerine 
düşüyor. Ana akım medyaya kıyasla sosyal medyada daha fazla içerik var, böylece bilime, bilgiye göre 
hareket edebiliyorlar.

NK: Biyofilik tasarım ve biyofili kavramları sizce Z nesli ile mi ön plana çıktı? Yoksa bugün tüm kuşakların 
vardığı bir nokta mıdır? Özellikle genç kuşağın yaşayan sistemlere duyduğu sevgiyi nasıl gözlemliyor-
sunuz?
GK: Bir önceki kuşak tabii ki genel olarak “biyofili”den haberdar olmuş olabilir. Parka gidip kendini iyi 
hissetmek doğal içgüdümüz zaten. Ama şehirlerdeki yoğun yapılaşma özellikle son 10-15 yılda ortaya 
çıktı ve park ve açık alanların ihmal edilmesine sebep olduğu için aslında daha yeni gündeme gelen 
bir konu. Özellikle pandemi sürecinden sonra insanlar evlerine kapandı ve lokasyonun çok da önemli ol-
madığını, evin değerinin ise açık alanlara yakınlığı, yürüyüş ve park alanı imkanlarıyla belirlendiğini fark 
etmeye başladılar... Z kuşağı kendi evlerini seçerken bu evleri adeta bir gardırop gibi görüyor. Konutlar-
da kaliteli barınma mekânı arayışı ve algısı yeni oluşuyor. Doğadan kopup eve kapanınca insanlar “bu 
konut iyi değilmiş” diyebilmeye başladı. İnşaat ve mimarlık sektöründe yıllardır ekolojik ölçümler yapan 
ve standartları belirleyen sertifika programları var. LEED ve BREAM gibi sistemleri yıllarca takip ettik. Yine 
de son zamanlarda oldukça garipsediğim bir ihmalimiz dikkatimi çekiyor, o da biyolojik bir sistem olarak 
bizim sağlığımızın binanın ekolojik sağlığıyla doğru orantılı olduğu gerçeği. 2017’den beri biyofilik tasarımı 
çalışıyorum ve gündeme getirdim. Önce doğal taş kullanımı ile ilgili bir yarışma açtık, biyofilik tasarımla 
ilgili bilgilendirmelere yeni başladık sayılır. Aslında bu hâlâ oldukça yeni bir süreç ve Z kuşağı da bilgilen-
meye yeni başlıyor.

NK: Peki sizce günlük hayatımızda etkilerini ne zaman görmeye başlayacağız? Tasarıma gerçek anlam-
da ne zaman yansıyacak ve ne zaman kullanmaya başlayacağız?
GK: Öğrenciler ve Z kuşağı bunu şu an öğreniyor olabilir ama yine de uygulanması zaman alacak. Bu biraz 
yatırımcıların yön vermesi gereken bir konu. Yatırımcıların biyofilik tasarımı benimsemesi gerekiyor ki mi-
mar uygulayabilsin. Mimarlar bu noktada “yaşam tarzı” danışmanı gibi bir rol de üstleniyorlar. Sanıldığının 
aksine biyofilik tasarım tarz, stil veya estetik bir alan değil; teknik bir alan. Hakikaten sağa sola bitki yer-
leştirilerek elde edilebilecek bir şey değil. Baştan sona uygulanması gereken bütünü görmeden yapı- la-
bilecek bir iş de değil. Yatırımcılar “doğal yaşam” gibi kriterleri son zamanlarda kullanmaya başladılar. Bu 
elbette işin trendy tarafı, sadece bir saksı koyarak bunu yapamazlar. Ya da bazı AVM’ler hava ölçümlerini 
ve hava kalitesini kriter olarak ölçmeye ve hatta bunu duyurmaya başladılar. Bu sadece Türkiye’de değil 
dünyada da böyle. 
Ekoloji kavramı markalar tarafından biraz hayır işi olarak kullanılıyor, ağaç dikme ve su kalitesi iyileştirme 
gibi basit uygulamalarla dikkat çekmeye çalışıyorlar... Bunlar çevre-duyarlı insanların ilgisini çektiği için 
markalar bunu yapıyor olabilir ama bu oldukça soyut kalıyor. Biyofilik tasarımdaysa durum çok farklı, biy-
ofilik tasarımda insanların doğaya karşı olan içgüdüsel ilgisi üzerinde duruluyor. Markalar bunu kullandığı 
vakit gerçekten bunu doğru şekilde kullanırsa insanları çekiyor.
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Alternatif aramak, tematik bir proje üretmek yerine doğanın “doğal çekim gücünü” kullanmak gerekiyor. 
Bu hem şirketler için bir araç hem de ekolojiye gerçek anlamda katkıda bulunuyor.
Bu çalışmaların üst ölçekte ve kentsel ölçekte iklim değişikliği ve ekoloji konusunda değişimler yarat-
ması, olumlu etki sağlaması elbette uzun sürecek, çünkü ufak adımlar halinde ilerleyecek ve bireyden 
topluma doğru yayılacak. Uygulama aşağıdan yukarı doğru ilerleyecek. Elimizde bazı araçlar ve serti- 
fikalar var karbon-sıfır kriterleri açısından. Hatta ruh sağlığını da merkezinde alan, “Well Certificate” gibi 
binaların insan yaşamına etkileri hakkında yeni çalıştığımız sertifika sistemleri de var ve yakında onlar 
da hayatımıza dahil olacak. Bu bütünleşme ile standartlar birbirine atıfta bulunarak uygulanabilir hale 
getiriliyor. Ben de son dönemde Well Sertifikasının Türkiye’ye adaptasyonuna katkı sunuyorum. Aslında 
elimizde araçlar var. Batı ülkeleri bilimsel olarak bunun peşinde ama Türkiye’deki yansımaları için ça-
balarımız şu anda sürüyor diyebilirim.

NK: Workshop ve seminerlerinizde Z kuşağından aldığınız reaksiyonları nasıl yorumlarsınız? Onlar için kaygılı, 
tepkili, tepkisiz veya öfkeli bir nesil demek doğru olur mu? Farkındalıkları yüksek mi sizce?
GK: Biyofili konusuna aslında üniversitelerde özel olarak açılan derslerde yer verebiliyoruz. Çok yaygın bir 
konu olmamasına rağmen meraklı ve ilgili öğrencilerin büyük ilgisiyle devam ediyor. Ancak zorunlu dersler 
olmadığından yaygınlığı az. Fakat Z kuşağı üyeleri öfkeli veya kaygılı olmaktan ziyade imkanların yeter-
sizliğinden kaynaklı köşeye sıkışmış durumda olabilirler. Bu bahsettiğim yetersiz imkanlar bilgi eksikliğin-
den kaynaklı değil. Ellerindeki araçlar sınırsız, bilgi sınırsız, teknoloji ve sensörlerle ölçümler ve gerçek 
verilere ulaşma konusundaki imkanları sınırsız. Data toplama ve ölçme ve tüketimde buna göre organize 
olma eğilimleri artacak gelecekte. Yine de asıl sorun faaliyete geçirme konusunda yaşanacağından ve 
desteğe ihtiyaç duyduklarından hâlâ köşeye sıkışmış durumdalar.
Pandemi sonrası bu kuşak tüm bu bilgi ve bilinci “iş yapma biçimlerine” de yansıtacak. İnsan ve çevre 
arasındaki ilişkinin önemi ve yaşayan sistemlere duyulan sevgi de günden güne artacak. Gençler bundan 
sonra uzaktan ve esnek çalışacak, seyahat ve mekân kullanımından tasarruf ederek bizden çok daha 
verimli olacaklar. Ayrıca onlarda bir “maker culture” gözlemliyorum. Tıpkı annelerimizin dikiş kalıpları 
toplayıp kendi kıyafetlerini dikmesi gibi onlar da her şeyi kendi elleriyle yapmak istiyorlar; yemek pro-
gramları izliyorlar, evin içinde üretiyorlar, satın almayıp “kendin yap” mantığıyla hareket ediyorlar. Bu biraz 
geleceği gösteriyor. Z kuşağının iklim ve çevreye etkileri önce ne yediklerinden başlayıp ne giydiklerine, 
nasıl yaşadıklarına yansıyacak. Ondan sonra şehir ölçeğinde etki sağlayabilirler. Kesinlikle fark yaratabilirler. 
Markalar bu kuşağa göre pozisyon aldığında geleceği şekillendirecekler diyebilirim.

DOSYA Z RAPORU
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Gençler bundan sonra uzaktan ve esnek çalışacak, seyahat ve
mekân kullanımından tasarruf ederek bizden çok daha verimli olacaklar. 

Ayrıca onlarda bir ‘maker culture’ gözlemliyorum. Tıpkı annelerimizin dikiş 
kalıpları toplayıp kendi kıyafetlerini dikmesi gibi onlar da her şeyi kendi 

elleriyle yapmak istiyorlar; yemek programları izliyorlar, evin içinde 
üretiyorlar, satın almayıp ‘kendin yap’ mantığıyla hareket ediyorlar



NK: Bu konuda eklemek istedikleriniz var mı?
GK: Biyofilik tasarım, fit-well sertifikası ve psikolojik sağlık üzerine konuşulmayan tabuların yıkılması için 
çalışıyorum. Bu konularda uygulamalar yapmaya, konut bahçeleri ve parklarda biyofilik tasarım kriterler-
ini uygulamaya başladık. Aynı zamanda doğal taş sektöründe çalışıyorum, yerel olan ve tamamen doğal 
bir malzeme olan taşın kullanımını insan sağlığı açısından önemsiyorum. Ayrıca daily-driven design, çevre 
psikolojisi üzerine verilere dayanan tasarımlar konularında çalışıyoruz. Öte yandan İBB Park ve Bahçel-
er Müdürlüğü’ne danışmanlık yapıyorum ve insan sağlığına destek verecek katkılar sunuyorum. Kısacası 
insanın daha iyi bir hayat yaşamasını sağlayan bir sektördeyim. Samimi olmam gerekirse markalardan 
ve girişimcilerden daha hızlı hareket etmelerini beklerdim. Oldukça yavaş ilerlediğini düşünüyor ve onları 
bu konularda farkındalığa davet ediyorum. Gençler çok donanımlı ve bilgilerini uygulamaya dökebilm-
eleri ve nihayetinde yaşam kalitesini artırabilmeleri için desteğe ihtiyaçları var. Yatırımcılar emin olsunlar 
ki projelerinde gerçek anlamda doğaya yer vermeye başladıklarında zaten daha fazla kazanacaklar. 
Herkesi hem bireysel hem de toplumsal olarak ekolojik yaşamaya çağırıyorum.*
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Z kuşağının iklim ve çevreye etkileri önce ne yediklerinden başlayıp 
ne giydiklerine, nasıl yaşadıklarına yansıyacak. Ondan sonra şehir ölçeğinde 

etki sağlayabilirler. Kesinlikle fark yaratabilirler. Markalar bu kuşağa 
göre pozisyon aldığında geleceği şekillendirecekler diyebilirim

Z kuşağının %76,4’ü adalet, demokrasi, ifade ve düşünce özgürlüğü, liyakat, israf, sanat gibi kavramları önemli bulduğunu 
ifade ediyor. AB’yi destekleyenlerin oranı Z kuşağında %78,6 iken X ve Y kuşaklarında bu oran %35,6.
Kaynak: Gezici Araştırma Şirketi: Z kuşağı Raporu, Haziran 2020



NK: Ülkemizdeki eğitim müfredatında iklim değişikliği ve iklim krizi konularına maalesef çok az yer 
verildiğini biliyoruz. Öğretmen Akademisi Vakfı’nı böyle bir eğitim programını başlatmaya motive eden 
etmenler nelerdi?
DD: 2008’de Garanti BBVA tarafından kurulan ÖRAV’ın başlıca amacı öğretmenlerin değişen dünya koşul-
larına uyum sağlaması için sadece mesleki alanda değil kişisel alanda da gelişmelerine destek vermek.
İklim değişikliği tüm toplumları etkileyen çok boyutlu ve temel bir sorun. Bu gerçeklerin farkında olarak 
yetiştirilen çocuklar ve gençler davranışları ve seçimleriyle dünyanın da geleceğini olumlu yönde değiştirmeye 
adaylar ve değişimi başlatmada öğretmenlerin rolü çok büyük.
Öğretmen Akademisi Vakfı olarak bu alandaki eğitimlerimizi tasarlarken, Dünya Ekonomik Forumu, OECD 
VE Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını referans aldık. Yaptığımız araştırmalarda, öğretmenlerin konuya 
ilişkin ihtiyaçlarını ve eğitime erişim tercihlerini de göz önünde bulundurarak, DOW Türkiye işbirliğinde 
çevre okuryazarlığı programımızı geliştirdik.

NK: Çevre Okuryazarlığı kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Z kuşağı bu tür içeriklere nasıl yaklaşıyor?
DD: Çevre okuryazarı, dünyanın bir parçası olduğunu, doğa ile uyumlu ve dengede yaşamasının 
gerekliliklerini, neden ve sonuçlarını bilerek (öğrenerek), ihtiyaçlarını, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve 
yaratıcılık ile çözebilen bireydir. Böylece daha kapsayıcı, çevresine ve hayatının her alanına duyarlı birey-
ler olarak yaşamlarını sürdürebilirler. Z kuşağı diyebileceğimiz çocuklar ve gençler bu konuda ailelerinin 
daha ilerisinde diyebiliriz.

NK: Çevre Okuryazarlığı eğitiminin hedefleri neler? Bu tür bir eğitim ihtiyacı öğrenci veya öğretmen 
talebinden mi doğdu? Sürdürülebilir bir gelecek için öğretmenlerin mi, yoksa öğrencilerin mi bilgilendir-
ilmesi daha faydalı?
DD: Bu eğitimde dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçiriyor, 
etkileri gözle görülür hale gelen iklim değişikliğini ele alıyor, bu konu ile ilgili kavramları yakından tanıyor ve 
yapabileceklerimizi fark ediyoruz. Program, öğretmenleri aracılığı ile öğrencilerin, hatta velilerin sürdürüle-
bilir bir gelecek için işbirliği yapabilmesini, proje yönetimi ve tasarım odaklı düşünme adımları ile bütüncül 
bir çevre okuryazarlığı kazanmasını hedefliyor.

DOSY

Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan Uzman Eğitimci Dalida Dikici, öğretmen ve öğrenciler için 
Çevre Okuryazarlığı eğitimi veren, yeni yetişen neslin çevre konusunda ve hayatın her alanında 
bilinçlenmesine destek olan programın pozitif çıktılarını değerlendirdi.

A Z RAPORU

Nefise Kahraman

Öğrenilen Davranışlar 
Kalıcı Oluyor



Programı tamamlayan öğretmenler ve sonrasında öğrencilerde beklediğimiz kazanımlar; çevre sorun-
larının çözümünde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yol gösterici olduğunu bilmeleri, çevre etiği 
kavramını, tüketim alışkanlıklarımızdaki değişimlerin eko- sisteme yaptığı olumlu/olumsuz etkileri, iklim 
değişikliğinin canlılar ve yaşam üzerindeki etkisini açıklayabilmeleri. Aynı zamanda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının neler olduğunu bilmeleri, çevre öğelerinin birbirleriyle olan ilişkisini fark etmeleri, çevre so-
runlarının nedenlerini ve etkilerini anlamaları, küresel ısınmaya neden olan faktörleri ve önleme yollarını 
kavrayabilmeleri. Ayrıca doğrusal ve döngüsel ekonomi kavramlarını açıklayabilmeleri, kültürümüz ile 
ilişkilendirmeleri...
Eğitim sayesinde katılımcıların tasarım odaklı düşünme yöntemi ile proje yönetimi konusunda bilgi sahibi 
olmaları, ekolojik ayak izi kavramını açıklamaları ve hesaplama yapabilmeleri, döngüsel ekonomi için 
yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları, uygulamalar yapmaları, evlerde atık yönetimi için alacağı 
kişisel önlemleri bilmeleri ve uygulamaları bizim temel önceliklerimiz.
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Çevre okuryazarı, dünyanın bir parçası olduğunu, doğa ile 
uyumlu ve dengede yaşamasının gerekliliklerini, neden ve sonuçlarını bilerek, 

öğrenerek, ihtiyaçlarını, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık ile 
çözebilen bireydir... Z kuşağı diyebileceğimiz çocuklar ve gençler bu 

konuda ailelerinin daha ilerisinde diyebiliriz



NK: Eğitim programı neleri kapsıyor? İklim ve çevre konularında hangi başlıklar öncelikte olacak?
DD: Çevre okuryazarlığını birçok farklı boyutta ele alıyoruz. 6 gün süren senkron ve asenkron içeriklerle 
desteklenen süreçte başta kavramsal boyuttaki okuryazarlıkla başlıyoruz. n Ekolojik ayak izi hesaplamak

• Seragazları nedir?
• İklim değişikliği
• Doğrusal ekonomi, döngüsel ekonomi ve kültürümüz
• Tüketim alışkanlıklarımız heves mi, ihtiyaç mı?
• Plastik atıkların sembolik okuryazarlığı ve dönüştürülebilme kapasiteleri
• Tasarım odaklı düşünme yöntemi ile ileri dönüşüm çalışmaları

Bu başlıkların senkron oturumlardaki etkinliklerle pekiştirilmesi sağlanıyor ve okulda yapılacaklarla ilgili 
bir vizyon oluşturuluyor. Eğitimin ardından başlayan iki aylık mentorluk süreci ile çeşitli pratikler ve görev-
ler ile kazanımların okullara ulaşması, okul kültüründe bir dönüşümün başlaması hedefleniyor. Bu süreçte 
öğretmenler öğrenci ve veli işbirliğini çevre okuryazarlığı konusunda sürdürüyor. Mentorluk sürecinde 
alanın uzmanları ile yine öğretmen, öğrenci ve veliler bir araya gelerek sorular sorabiliyor ve bu alanlarda 
ilham alarak derinleşebiliyorlar. Mentorluk sürecindeki görevlerin raporlamaları eğitim yönetim sistemimize 
yükleniyor ve kısmi zamanlı eğitimcilerimiz bu raporlara geribildirimlerle destek oluyorlar. 
Çevre Okuryazarlığı Online Tasarım Kampımız Ankara, İzmir ve İstanbul’dan katılan 10 takım ile tama-
mlandı. Mentorluğu tamamlayan takımlar sunumlarını gerçekleştirdiler 2., 3. veya 4. sınıf öğrencilerinin 
Tasarım Odaklı Düşünme adımlarını deneyimleyerek çevresel bir soruna çözüm tasarlamaları, çevrimiçi 
kampta iletişim kurmaları, işbirliği yapmaları, kendilerini ifade etmeleri ve bir akranının yaptığına geribildi-
rim verme gibi becerilerini geliştirmeleri çok önemliydi. Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğini somut olarak 
gördüğümüz bu iki günde unutulmaz hikayeler oluşturduk.
Proje boyunca öğretmenlerin liderliğinde öğrencilerin sınıflarında gerçekleştirdiği çalışmaların tümü çok 
ilham vericiydi. Bunlar tamamı geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış giysilerle düzenlenen bir 
kostümlü eğlence, sınıfta kağıt ve plastik atıkları ayırmak için kendi tasarladıkları neşeli kovalar, atıklardan 
yaptıkları kuklalar sergisi, yiyecek ve bitkileri kendilerinin yetiştirmesi ve kağıt havlu rulolarından yaptıkları 
kuş yemi askıları gibi çalışmalar oldu. Eğitime katılan öğrencilerin pek çoğunda öğrenilen davranışların 
kalıcı olduğu ve ailelerini de kapsadığını gözlemledik. Bu da eğitimin değişimi başlatabilecek öğrencilere 
yol gösterme hedefine ulaştığının sevindirici göstergesiydi.*

DOSYA Z RAPORU



Gen-Z tanımlanırken kullanılan bazı tanımlar var: Küreselleşmeyi benimseyen, sosyal sorumluluk yönü 
güçlü, girişimci, biraz da aktivist ruhlu... Bunların karşısında ise teyzelerin ve amcaların “bütün gün bilgisa-
yar başında oturan, dünyayı umursamayan ve sorumsuz gençler” söylemleri var. Bu iki zıt tanımlamanın 
arasında ise kendilerini “kaygı” jenerasyonu olarak gören bir gençlik var.
Walter Benjamin, her yeni gelen neslin içinde “zayıf bir mesih gücü” olduğunu söylüyor. Her geçmiş neslin 
gelecekte kurtuluşa ereceğine dair umudunu gösteren bu güç, Z kuşağının aktivizm ile ilişkilendirilmesi 
açısından da önemli bir yorum. Gerçekten de bir yanda felaket haberlerini, diğer yanda ise “genç çevre 
savunucularına” dair umut veren haberleri görüyoruz... Peki dünyanın sorunları için sorumluluğu bir son-
raki neslin üzerine atmak ne kadar doğru? Aktivizm güzellemelerinden uzaklaşarak gençliği bu de- rece 
kaygılı, öfkeli ve bir o kadar da değişime hevesli yapanın ne olduğunu, geleceğin dünyasını ve kendisini 
geliştirmek isteyen lise çağındaki öğrenciler tarafından kurulmuş bir sosyal girişimcilik kulübü olan Start 
Up Non Profit Organization SUNPO Community’de görev alan üç lise öğrencisine sorduk.

Bora (2005): Z kuşağının “aktivist jenerasyon” olarak isimlendirilmesinin asıl sebebi, bize verilen dünyanın 
önceki jenerasyonlar tarafından mahvedilmiş olması. Görüyoruz, küresel sıcaklıklar artıyor ve bunların 
sorumlusu biz değiliz ama aktivist rolünü bizim üstlenmemiz gerekiyor. Burada daha çok bizim mağduri-
yetimizden gelen bir ses çıkarma zorunluluğu var.
Eren (2004): Elimizdeki dünya şu an hiç iyi bir durumda değil. Dünyayı bırakın uzayı bile kirletmeyi başarmışız. 
Durum da böyle olunca sorumluluk bize düşüyor. Sürdürülebilirlik gibi konularda önceki jenerasyonlarla 
anlaşamamamız bizi zor duruma sokuyor ve anlaşmazlıklar daha sonra strese, kaygıya, hatta depresyona 
yol açabiliyor.
Belfu (2006): Kişisel amaçlarını önceliklendirerek “çevreye ne olursa olsun/başkalarına ne olursa olsun 
ben kazanayım” diyen bencil bir bakış açısı izlemekten ziyade çevre ile kendimiz arasındaki dengeyi tut-
turmaya çalışıyoruz. Bizi buna yönlendirenin de farkındalığı mecburen yaşamamız olduğunu düşünüyorum. 
Örneğin aile arasında iklim krizi gibi konular bence çok konuşulmuyor. 2030’da sıcaklıklar artacak, iklim 
felaketleri sıklaşacak falan diyoruz ama büyükler ‘Tamam da benim şu kadar ömrüm kaldı zaten, ne 
yapayım, o sürede de dünyayı mı kurtarayım?’ diyebiliyor. Böyle bakılırsa bizim de en fazla 80 yılımız vardır 
ama amaç zaten yalnızca kendimiz için bir şeyler yapmak değil. “Ben ne yapabilirim ki?” anlayışı bence 
bizden önceki nesilde de bizim aramızda da en büyük sorunlardan biri.

DOSY

Geleceğin dünyasını ve kendisini geliştirmek isteyen lise çağındaki öğrenciler tarafından kurul-
muş bir sosyal girişimcilik kulübü olan Start Up Non Profit Organization SUNPO Community’de 
görev alan Bora, Eren ve Berfu, Z kuşağının girişimci ve aktivist olmak zorunda bırakıldığını 
düşünüyor. Üç lise öğrencisi, gençleri bu derece kaygılı, öfkeli ve bir o kadar da değişime hevesli 
yapanın ne olduğunu anlatıyor.

A Z RAPORU

S.Sena Akkoç

Hissettiğimiz Duygu: Kaygı



Bora, Eren ve Berfu’ya bu sorunlarla başa çıkmak için neler yaptıklarını ve mücadelelerinde onları neyin 
motive ettiğini sorduğumda ise cevapları şöyle oldu:
Belfu: Sürdürülebilirlik şu anda sağlıktan endüstriye eğitimden girişimciliğe her yerde hayatımızın içinde 
bulunuyor. Nüfus gittikçe artıyor ve kaynakları doğru ve sürdürülebilir kullanmamız gerekiyor... Bugünün 
girişimci adayları ve girişimleri ilerinin büyük oluşumlarını barındırdığı için onların sürdürülebilirlik ilkelerine 
uymaları çok önemli diye düşünüyorum. İleride hayatımıza devam etmek istiyorsak bir şekilde dünyayı 
kurtarmamız lazım, bunun için de sürdürülebilir yöntemlere geçmek şart. 
Bora: Bence Z jenerasyonu girişimci olmak zorunda bırakılan bir jenerasyon. İnsanlara daha cazip geliyor 
kendi fikirlerini yansıtabilecekleri bir yerde olmak. Diğer firmaları kendi fikirlerine dahil etmeye çalıştıkların-
da sizi dinlemiyorlar. Ancak girişim yaparsanız ciddiye alınma ihtimaliniz olur. Bir yandan iş imkanları 
sorunu var.
Eren: Teknolojik gelişmelerin artık çevreyi dikkate alıyor olması. Elektrikli araçların yaygınlaşması, güneş 
enerjisinin artması ile beraber diğer yenilenebilir kaynakların kullanılması. Bir de geleceğimizin sürdürüle-
bilir olması için o kadar fazla kâr amacı gütmeyen organizasyon çıktı ki... Örneğin benim takip ettiğim The 
Ocean Cleanup var. Bunun gibi yeni organizasyonlar, yeni teknolojiler ve fikirler çıktıkça geleceğimiz de 
daha parlak bir yer oluyor.”
Bora: Z kuşağının bu konudaki hevesi beni de heveslendiriyor. Onlar yapıyorsa ben neden yapmayayım 
diyorum. Bu bence bir umut ışığı oluyor.
Belfu: Durum çok kötü ama sonuç olarak bu ülke veya dünya bir şirket gibi batıp bitebilecek bir şey değil. 
Sonuçta bir şekilde bunların kurtulması, yaşaması lazım.

Son olarak ise içinde bulunduğumuz durumu bir duygu ile ifade etmelerini istedim. Açıkçası hepsinin aynı 
hisleri paylaşması oldukça manidardı.
Belfu: Bence kaygı. Umut azalırken kaygı artıyor. Bizim şu an hayatımızın en mutlu, en neşeli kısmını 
yaşamamız gerekirken kendi aramızda bile “Ya ekonomi ne olmuş...” gibi muhabbetler yapıyoruz. Ya da 
kızlar olarak sokakta yürürken biri acaba beni mi takip ediyor kaygısını yaşamamız da yine bunun içine 
giriyor. Genel olarak herkes yaşıyor bunu ama en çok biz gençleri etkilediğini düşünüyorum. 
Eren: Arada sırada umut geliyor demek isterdim ama bence de kaygı. 8.sınıftaki bir çocuğun ekonomiyi 
takip ettiği bir durumdayız ne yazık ki. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum, hadi bir şekilde okuyacağım 
ama sonra ben nasıl iş bulacağım? Durum böyleyken gelecek kaygısı baskın geliyor.
Bora: Kaygı, yani başka ne diyebilirim ki... Gelecek kaygısı yaşıyorum çünkü girmem gereken sınavların 
ücretleri beni geriyor, nasıl yaşayacağımı düşünmek de.*

DOSYA Z RAPORU



BB: Ekosfer olarak ilkokul, ortaokul ve lisede okutulan ders kitaplarında iklim krizinin nasıl yer aldığını in-
celeyen bir çalışma gerçekleştirdiniz. Bu çalışmanın nasıl çıktıları oldu?
HAE: Bu kitaplarda iklim değişikliği, iklim krizi, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji gibi çok sayıda kavram üze-
rine bir tarama yaptık. İklim değişikliği veya iklim krizi kavramlarının yer aldığı kısımların oldukça sınırlı old-
uğunu gördük. Nedenleri ve sonuçlarıyla en geniş iklim değişikliği anlatımı lise son sınıfta. Onun dışında 
iklim krizi doğrudan konuşulmuyor ama fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol ve doğalgazdan bahsediliyor 
ve aslında kafa karıştırıcı bir biçimde yer alıyor. Bu müfredattan geçen bir öğrenci, derslerde kömür, petrol 
ve doğalgazın ulusal bir zenginlik olduğunu öğrenir ancak son sınıfa geldiğinde bunların iklim değişikliğine 
neden olduğu bilgisiyle tanışabilir.

BB: Çalışmaya göre bazı kitaplar Türkiye’nin iklim konusundaki çabalarını övüyor Türkiye’nin hangi eylemleri 
bu övgüye neden oluyor?
HAE: 8. Sınıf Fen Bilgisi kitabında şu satırlar yer alıyor: “Türkiye, gerçekleştirdiği düzenlemelerle küresel iklim 
sisteminin korunmasına yönelik önlemleri almaya başlamıştır. İklimsel değişimin önlenebilmesi, seraga-
zı salımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre ile ilgili kanunların 
üzerinde hassasiyetle durulması sonucunda, küresel iklim değişikliği konusunda ülkemizde umut verici 
gelişmeler kaydedilmiştir”. Bu kitap yazıldığı sırada Türkiye Paris Anlaşması’nı onaylamamıştı, halen seragazı 
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Ekosfer Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Acar Eceçelik, ilkokul, ortaokul ve lisede okutulan ders 
kitaplarının çoğunda iklim krizinden bahsedilmediğini söylerken, iklim değişikliğinden söz
edilen yerlerde ise sorunun kaynağına yer verilmediğini belirtiyor.
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Bulut Bagatır

Eğitim Sistemimiz Ekolojik Bir 
Yaklaşımla Yeniden Ele Alınmalı

emisyonlarını artırma hedefine sahip bir ülke. 
Yanlış bir yorum olduğu ortada ama daha da 
önemlisi objektif olmayan, politik bir görüşün 
ders kitaplarına girmesi. Bu iddia bir nedene 
de bağlanmamış zaten. Dahası, sonrasın-
da iklim değişikliğini durdurmanın tüm ülkel-
erin işbirliği ile mümkün olabileceği söylenip, 
gündemde olmayan Kyoto Anlaşması’ndan 
bahsedilmiş. Paris Anlaşması yalnızca 12. Sınıf 
Coğrafya kitabında kısa bir açıklama ile var 
ama bu kitaplar yazıldığında ve dağıtıldığın-
da Türkiye anlaşmanın imzacısı olmasına



rağmen henüz mecliste onaylamamıştı. O nedenle üstü kapalı geçmeyi uygun bulmuş olmalılar.
Ek olarak, 9. Sınıf Coğrafya kitabında Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı ile ilgili birer okuma parçası var, her-
hangi bir bağlama oturmuyor.

BB: Çalışmanızda ayrıca “Tasarruf, filtre gibi önlemlerle konu hava kirliliğiyle karşılaştırılıyor’’ ifadesi 
bulunuyor. Bunu biraz açabilir miyiz?
HAE: Bazı çevre sorunlarının iklim değişikliğiyle karıştığını düşünüyoruz, bu da öğrencilerde kafa karışıklığı 
yaratacak. Fabrika bacalarından zehirli gazlar çıkıyor, bu hava kirliliğine sebep oluyor ama çözümü var, 
filtre takılmalı şeklinde bir anlatım ortaya koyulduğunda sorunun çözümü var gibi yansıtılıyor. Ama orada 
sorun da tek boyutlu değil. Ya da kuraklığın nedeni doğalmış, Türkiye’nin coğrafi konumunun doğal bir 
sonucuymuş gibi bahsetmek de sorunu görünmez kılıyor ve çözümü teknolojik yeniliklerde ve fidan dik- 
mekte buluyor. Yenilenebilir enerjinin aktarıldığı bir yerde kaliteli kömür de kullanılabilir demek aynı şekilde 
son derece yanlış.

BB: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki yıl okullarda çevre ve iklim değişik- 
liğinin ders olarak müfredata konulacağını söyledi. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız? Sizin çalışmanızdan 
elde ettiğiniz bilgiler çerçevesinde burada nelere dikkat edilmeli?
HAE: Bunu çoktandır talep eden genç iklim aktivistleri var. Bizim amacımız da iklim değişikliğinin müfreda-
ta eklenmesi talebine katkıda bulunmak. O nedenle bunun olumlu bir adım olacağını düşünebiliriz ancak 
bu konuda da belirsizlikler var. Titizlikle araştırılıp çalışılmadan, uzmanlara danışılmadan oluşturulacak 
bir ders yine hatalı, özensiz olacaktır. Uzmanlara danışmaktan da kastımız farklı alanlardan, bağımsız 
uzmanlarla birlikte çalışmak, hükümetin iklim politikasını savunmak gibi amaçlardan uzaklaşmak. Ge-
leceklerini bu denli ilgilendiren bir konunun farklı yaş gruplarında farklı biçimlerde ele alınması gerekir. 
Kitapta iklim değişikliği nedir, neden oluyor, nasıl oluyor, çözüm nerede sorularının yanıtlarını doğru bil-
giyle vermenin dışında da yapacak işler var. En önemlisi iklim değişikliğinin bir ders olarak verilmesinden 
çok, tüm müfredatın ve hatta eğitim sistemimizin ekolojik bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerektiğini 
düşünüyoruz.

BB: Yurtdışındaki kitaplarda iklim krizi nasıl yer alıyor? Bir karşılaştırma yapabilme şansınız var mı?
HAE: Kitaplar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapmadık. Ama rastladığımız ilginç örnekler var, örneğin ABD’de 
Cumhuriyetçi Parti’nin yönetimde olduğu eyaletlerde kitaplar iklim değişikliğinden kanıtlanmamış bir te-
ori, bazı bilim insanlarının ısrarcı oldukları bir konuymuş gibi bahsedebiliyor. ABD’deki iklim hareketinden 
öğrendiğimiz konulardan biri buydu. Elbette bu da bilimi inkar eden, kendi devletini bile yalanlayan yan-
lış bir yöntem. Düşünsenize, bir yandan Paris Anlaşması gibi süreçlerin içindesiniz, Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli gibi bilimsel yapıların çalışmalarını onaylıyorsunuz bir yandan iklim krizine “şüpheli” yak- 
laşıyorsunuz.
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Bu müfredattan geçen bir öğrenci, derslerde kömür, petrol ve

doğalgazın ulusal bir zenginlik olduğunu öğrenir ancak son sınıfa geldiğinde 
bunların iklim değişikliğine neden olduğu bilgisiyle tanışabilir.



İstisnaları bir kenera bırakırsak iklim değişikliği eğitimi artık herkesin önem verdiği bir konu haline geldi, 
Paris Anlaşması’nın 12. maddesi de eğitim yoluyla iklim değişikliğine dair bilgiyi yaygınlaştırma gereklil-
iğinden bahsediyor. Dünyada da özellikle gençlerin iklim hareketinin görünürlüğünün ve taleplerinin bir 
sonucu olarak çok sayıda ülkede iklim değişikliği eğitiminin hayata geçirildiğini görüyoruz.*
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Küresel sürdürülebilirliğe önem veriyorlar. Tüketiciler satın alma kararlarını verirken şirketin sürdürülebilirlik uygulama-
larını dikkate alıyor. İşletmeler ise Z kuşağının çevresel kaygılarına ciddi şekilde önem vermeli. İklim değişikliği, küresel 
zorluklar listesinin başında yer alıyor, bunu kirlilik ve doğal kaynakların kaybı izliyor.
Kaynak: EY Megatrends Analizi, Eylül 2020



15 yaşındaki Greta Thunberg 2018’de tek başına İsveç Parlamentosu önünde “iklim için okul boykotu”nu 
başlattı. “Yakında olmayacak bir gelecek için neden ders çalışayım ki?” diyerek 3 hafta boyunca her okul 
günü İsveç parlamentosunun önünde boykota devam etti. Kısa bir süre içinde yüz binlerce genç akti-
vist Greta’ya katıldı ve bu boykot daha sonra (Ağustos 2018’de) “Fridays for Future” adı altında gençlerin 
önderliğinde örgütlü bir harekete dönüştü. 

Gençler Söz Sahibi Oluyor

DOSY

Ülkeler Birleşmiş Milletler sistemi içinde iklim krizine çözüm üretmeye çalışırken, gençler 
sabırsızlıkla büyük değişim peşinde. Aslında buna çözüm üretmek demek yanlış. İklim krizi 
çözüm değil değişim gerektiriyor.
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Sibel Bülay

COP Süreci Gençlerin Sabrını 
Zorladı

Greta’nın başlattığı protesto sayesinde dünya gençlerinin 
iklim konusundaki endişeleri gündeme geldi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, iklim 
konusunda gençlerin görüşlerini çok önemsiyor. 
COP26 açılışında yaptığı konuşmasında, “Lid-
erliğinize ihtiyacımız var. Yalnızca geleceğin sesleri 
olarak, ahlaki otoriteniz nedeniyle değil; deneyimi-
niz, becerileriniz ve başarılarınız aracılığıyla bugünün 
eleştirel bir sesi olduğunuz için” dedi. Bu nedenle 
Guterres Temmuz 2020’de BM İklim Değişikliği 
Gençlik Danışma Grubunu kurdu. Guterres’in amacı 
gençleri üst düzey karar alma süreçlerine dahil eder-
ek Birleşmiş Milletler’in İklim Değişikliği Stratejisinin 
uygulanmasını hızlandırmaktı.
Danışma Grubunun yanı sıra, Guterres 2019’da BM 
Gençlik İklim Zirvesi’ni de kurdu. Her yıl yapılan bu 
toplantılarda genç iklim eylemi liderleri çözümler-
ini Birleşmiş Milletler’de sergiliyor; karar vericilerle 
görüşlerini paylaşıyor.



COP 26
COP26’ya ön hazırlık olarak 28-30 Eylül’de Milano’da düzenlenen “Youth4Climate: Driving Ambition” to-
plantısına 186 ülkeden 400 Genç katıldı. Toplantı sonunda yayınlanan ‘’Gençlik İklim Bildirgesi’’ nesiller 
arası dayanışmanın yanı sıra 5 maddeye çağrıda bulunuyor.
- Gençlerin iklim çözümlerini yönlendirebilecekleri alanların yaratılması
- Karar vericilerin ekonomik modelleri yeniden düşünmeleri ve iş dünyasını sürdürülebilir şekilde çalışmaya 
   teşvik etmenin yollarını bulmaları
- Daha dayanıklı, uzun ömürlü ürünler; onarım ve yeniden kullanımı teşvik etmek
- Güneş enerjisi kooperatiflerine daha fazla odaklanarak enerji üretimini de santralize hale getirmek
- İklim değişikliği eğitimine deneyimsel öğrenmenin eklenmesi 

UNFCCC’nin Resmi Çocuk ve Gençlik bileşeni YOUNGO, COP26’da “Unifying for Change: Global Youth 
Voice at COP26” adlı bir oturumla açılış yaptı. 5 Kasım Cuma COP26’da Gençler Günüydü ve genç iklim 
liderleri dünyanın dört bir yanından gelen müzakereciler, yetkililer ve bakanlarla bir araya geldi. COP 
süresince YOUNGO çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ülkeler Birleşmiş Milletler sistemi içinde iklim 
krizine çözüm üretmeye çalışırken, gençler sabırsızlıkla büyük değişim peşinde. Aslında buna çözüm üret-
mek demek yanlış. İklim krizi çözüm değil değişim gerektiriyor. Yaşam tarzımızı, enerji altyapısını, ekono-
mik modelleri, önceliklerimizi değiştirmek gerekiyor. Örneğin iklim mücadelesinin çok maliyetli olduğu id-
dia ediliyor. Hükümetler ekonomilerini COVİD-19 pandemisinin tetiklediği durgunluktan çıkartmak için 16,9 
trilyon ABD dolar harcadı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 28 Ekim’de yayınladığı verilere göre bugüne kadar 
temiz enerji için harcanan miktar bunun ancak %3’ü. 
“2021’de karbon emisyonlarının tarihteki en büyük ikinci yıllık artışı gerçekleşecek. Umarım burada, 
Glasgow’daki aktivistlerin, ve burada olamayan milyonlarca aktivistin bu salonlarda alkışlanan başarıyı 
neden göremediğini anlamışsınızdır. COP 26 iklim zirvesindeki en büyük delegasyon bir ülkeye değil de 
fosil yakıt endüstrisine ait olduğunda şüpheci olabileceğimizi umarız takdir edersiniz.” 
Gençler olaya 2030 veya 2050 gözüyle bakmıyorlar. Brezilya’nın Amazon bölgesinden gelen genç ak-
tivist Txai Surui COP 26’nın açılışında yaptığı konuşmada bunu vurguladı. “Toprak Anamız konuşuyor ve 
artık zamanımızın kalmadığını söylüyor. Sorunun çözümü 2030’da ya da 2050’te değil. Hemen. Şimdi.” 
Sudan İklim Değişikliği Gençlik Örgütü ve BM İklim Değişikliği Gençlik Danışma Grubu başkanı Nisreen 
Elsaim Global Observatory’a verdiği bir röportajda gençlerin iklim kriziyle mücadeledeki sabırsızlığını ve 
çalışmalarındaki başarıyı başka seçeneklerinin olmamasına bağlıyor. “Onlar için İklim mücadelesi tek yol, 
tek çözüm, tek cevap... Gençler bu gezegeni kurtarmaya ve çocukları ve torunları için bir geleceğe sahip 
olmaya çok kararlılar.”
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BM Genel Sekreteri António Guterres, “Benim neslim şimdiye 
kadar hem dünyadaki adaleti hem de gezegeni korumakta büyük

ölçüde başarısız oldu. İnsanlığın geleceğine ihanet etmediğimizden
emin olmamız için bizi sorumlu tutması gereken sizin neslinizdir”

sözleriyle kendi kuşağının sorumluluğunu vurguladı.



Bu nedenle Greta Thunberg’e göre COP26 başarısızlıkla sonuçlandı. “Gelecek için söz veriyorlar, ancak 
krizi şu anda yaşıyoruz. Artık harekete geçmelerini istiyoruz. Söz değil çözüm istiyoruz. Taahhüt değil 
uygulama istiyoruz. 1.5 dereceyi aşmamak için müzakereler sürecek. Ancak 1.2 derecelik ısı artışı zaten 
bizim için cehennem” dedi.
Gençler sorumluluk almayı, örgütlere yardımcı olmayı, gönüllülük gerektiren konulara katılmayı önemsiyor. 
Ama sadece kararlar uygulanırken değil, karar sürecine başından dahil edilmek istiyorlar. Karar verirken 
gençliğin sesinin duyulmasını istiyorlar. Karar verirken onların sesini duyuyor muyuz? Karar verirken onların 
geleceğini düşünüyor muyuz?
Gençler herkes için eşitlikçi, esnek bir iklim geleceğine adil bir geçiş çağrısında bulunuyor ve iklim krizini 
bir insan hakları meselesi olarak görüyorlar. 

Glasgow İklim Paktı
COP 26’dan beklenen kararların çıkmaması her ne kadar hayal kırıklığı yarattıysa da sonuç bildirisinde 
gençler sürece resmen dahil edildi.
Buna göre, “Sivil toplum, yerli halklar, yerel topluluklar, gençler, çocuklar, yerel ve bölgesel yönetimler ve 
diğer paydaşlar dahil olmak üzere taraf olmayan paydaşların Sözleşme’nin amacına ve Paris’in hede-
flerine yönelik ilerlemeye katkıda bulunmadaki önemli rolünü kabul eder. COP tarafların ve paydaşların 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındakiler de dahil olmak 
üzere çok taraflı, ulusal ve yerel karar alma süreçlerinde gençlerin anlamlı katılımını ve temsilini sağla-
maya çağırır. Glasgow work programme on Action for Climate Empowerment; uygulanmasına katkıda 
bulunmak amacıyla UNFCCC çocuk ve gençlik örgütleriyle işbirliği içinde taraflar ve gençler arasında 
diyalog için gençlerin öncülüğünde her yıl iklim forumunun düzenler.” 

Dava Açıyorlar
BM İklim süreci devam ededursun, gençler ülkelere dava açıyor. Gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşa-
ma hakkının tanınmasını/korunmasını sağlamak için yargıya başvuruyorlar. Bu davalar iklim değişikliğin-
den kaynaklanan zarar ziyan tazminat talepleri değil, hak temelli taleplere dayalı ve hükümetlerin daha 
etkin hedefleri benimsemelerini; fosil yakıtlardan vazgeçilmesini hedefliyor.
ABD: 22 genç seragazı yayan bir enerji sistemini destekleyerek iklim krizini teşvik ettiği için hükümetlerini 
dava ediyor.
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BM İklim Değişikliği Gençlik Danışma Grubu



PORTEKİZ: Portekizli 6 genç aktivist iklim felaketini önlemek üzere üzerlerine düşeni yapmadıkları için 33 
ülkeye karşı (AB, UK, Türkiye, Norveç, Rusya, İsviçre ve Ukrayna...) AİHM’de dava açtı. İklim değişikliğinin 
sağlıklarını ve geleceklerini riske attığını, yaşam haklarının ihlal edildiğini savunuyorlar. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, 2020’de açılan davayı hızlandırdı ve 2022’de kararın çıkması bekleniyor. 
HOLLANDA: Gençler Hollanda hükümetine küresel iklim değişikliğini önlemek için daha etkin çözümler 
geliştirmesi için dava açtılar. Gençlerin lehine sonuçlanan davada Hollanda devletine seragazı emisyon-
larını 2020 yılına kadar 1990 seviyelerinin %25 altında sınırlaması kararı çıktı. “İklim değişikliğinin sonuçlarının 
ciddiyeti ve iklim değişikliğinin meydana gelme riskinin büyük olması nedeniyle devletin iklim değişikliğini 
azaltıcı önlemler alma görevi vardır.’’ 
KOLOMBİYA: 25 genç Kolombiya Amazon yağmur ormanlarını korumadığı için ve bu nedenle sağlıklı yaşam 
ve sağlıklı çevre haklarının tehdit altında olduğunu iddia ederek hükümete karşı dava açtı. Hükümetin 
ormansızlaşmayı durdurmasının yanı sıra halkın katılımıyla nesiller arası bir planın oluşturulmasını talep 
ediyorlar. 
PAKİSTAN: Düşük kaliteli kömür sahalarını geliştirme planının onaylanması üzerine 7 yaşında bir kız çocuğu 
hükümete dava açtı. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olan Pakistan’ın fosil yakıtlarına 
yatırım yaparak, genç neslin yaşam, özgürlük, insan onuru, bilgi ve eşit korunma gibi temel anayasal 
haklarını ihlal ettiğini iddia etti. 
BİRLEŞİK KRALLIK: Üç genç, hükümetin seragazı emisyonlarını azaltma önlemlerini yetersiz buldukların-
dan, hükümete dava açtılar. Birleşik Krallık hükümetinin fosil yakıtlara verdiği desteği ve anlamlı bir iklim 
eyleminin olmamasının aile yaşamı da dahil olmak üzere insan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyorlar. 
ALMANYA: Şubat 2020’de bir grup genç hükümete dava açtı. Almanya Federal İklim Koruma Yasası’nda 
belirtilen seragazı azaltım hedefinin yetersiz olduğunu; bu durumda yasanın, anayasa tarafından ko-
runan insan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyorlar. Dava 29 Nisan 2021’de gençlerin lehine sonuçlandı. 31 
Ağustos’ta hükümet kanunu değiştirdi. 1990 yılı baz alınarak %55 olan azaltım hedefi %65’e çıkartıldı ve 
2045 yılına kadar iklim nötr olma hedefi yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülük haline geliyor. 
Yazıyı nasıl bitirsem diye düşünürken UNICEF’ten Patrizia DiGiovanni’nin şu sözünü buldum: “İklim krizi bir 
çocuk hakları krizidir. Tüm çocukların sağlığı, beslenmesi, eğitimi, gelişimi, hayatta kalması ve gelecekteki
potansiyeli için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturuyor.... Seslerinin duyulması için alan yaratmak ve onları 
çözümleri yönlendirmeye dahil etmek bizim görevimiz’’*
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İklim konusunda açılan davaların 
haritası. 2017’de 24 ülkede 884 
dava açılmışken Temmuz 2021’de 
dava sayısı 1800’ü geçmişti. (Bu 
sayılar her yaştan yurttaşın açtığı 
dava sayıları, salt gençlerin açtığı 
dava sayıları değil.)



Z kuşağının toplam Türkiye nüfusu içerisindeki oranı %29, Şanlıurfa’da %50, Şırnak’ta %48, Ağrı, Muş ve Siirt’te %46. 4.5 
milyonu İstanbul’da, 1.5 milyonu Ankara’da, 1’er milyonu da İzmir ve Şanlıurfa’da yaşıyor.
Kaynak: Prof.Dr. Emre Erdoğan, euronews.com, Ocak 2021
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NK: Kendi gözünüzden Z kuşağını üç kelime ile nasıl özetlersiniz?
ZÖ: Ben “aktif”, “maymun iştahlı” ve “kritik” derdim.
Aktif diyorum çünkü özünde girişimci olan, çevresinde ve sosyal medyada olup bitenleri hızlı bir şekilde 
gözlemleyip analiz eden, kendini sürekli güncelleyen ve güncellemesi gereken bir kuşağız. Kaçınılmaz 
olarak parçası olduğumuz teknoloji çağının da bir zorunluluğu olarak maymun iştahlı diyebilirim. Bu da 
her gün, her saat birbiri üzerine eklenen sosyal medya akımlarından trendlerinden kaynaklanıyor. Birini 
tükettikten sonra sıkılıp diğerine geçiyoruz ve bu sonsuz bir döngü halinde devam ediyor. Son olarak kritik 
bir kuşağız çünkü yaşanabilir ve yaşanamaz bir gezegen arasındaki ince bir çizgideyiz. Üzerimizde hafife 
alınamayacak bir yük var bu yüzden.

NK: Z kuşağı eyleme geçen bir grup mudur? Sorumluluk mu alır? Sorumluluktan kaçar mı?
ZÖ: Kesinlikle çevresinde olup bitenleri görmezden gelmeyen, umursayan, inandıklarını savunan, hangi 
yaşta ve nerede olursa olsun problemleri çözmek için adım atma cesaretini gösteren dinamik ve sorum-
luluk sahibi bir kuşağız. Küresel iklim hareketi de bunun en güncel ve güzel örneği. Gençlerin ve çocukların 
kendi mahalleleri, şehirleri hatta ülkeleriyle sınırlı kalmayıp diğer ülkelerdeki akranlarıyla bile koordineli bir 
şekilde teşkilatlanabilme becerisi gösterebildiğinin kanıtı. Yalnız bu bile kuşağımızın potansiyeli ile ilgili 
çok fazla şey anlatıyor bence.

NK: Geleceğe iklim ve çevre bağlamında nasıl bakıyorsunuz? Gezegenin gidişatı hakkında kaygı hissedi-
yor musunuz? Kötü giden ne?
ZÖ: Ekosistemlerin başına ne gelirse gelsin; doğa, gerekirse yüzbinlerce yıl alsa da kendini eskisinden 
daha iyi hale getirebilecek güce sahip. Fakat Homo sapiens için yaşanabilir halinin ne kadar süreceği; 
bizim, çocuklarımızın o yılları görüp göremeyeceği şu an oldukça belirsiz duruyor. Yani bir geleceğimiz bile 
olmayabilir, bu yüzden de endişeliyim çünkü gezegenin geleceği ile ilgili hüküm verdiğimiz şu kritik dö- 
nemde kararları biz veremiyoruz, ortada hâlâ radikal değişimler yok ve ipin ucu gezegenimizi en başta 
bu noktaya getirenlerin elinde.
Yağmur ormanları hayvancılık, madencilik için katledilmeye ve kurumaya devam ediyor, dünya fosil yakıt
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Genç aktivist Zeynep Öztürk, “Z kuşağı çevresinde olup bitenlerin farkında, inandığını savunan 
ve problemleri çözmek için adım atan cesur bir kuşak. Önceki nesillerse ‘bizden geçti artık’ 
diyerek arkalarını toplama işini gençlere yıkıyor; toplayıp toplayamayacak olmamız da 
çoğunun umurunda değil” diyor.
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Nefise Kahraman

“Neden Üstesinden 
Gelemeyelim ki!”



bağımlısı ve yeryüzü her geçen gün daha da ısınıyor. Yaklaşık 5 Türkiye yüzölçümündeki “7. Kıta” şimdi 
salgının da etkisiyle üzerine tonlarca atık maske, eldiven eklenerek büyümeye devam ediyor ve deniz se-
viyesini 60 cm (2 feet) kadar yükselteceği öngörülen dev Doomsday Buzulu’nun bilim insanları tarafından 
(eğer sıcaklık artışları şu anki ivmeyle devam ederse) 10 yıl içerisinde çökebileceği açıklandı... Evet fa-
zlasıyla iç karartıcı. Bu distopyanın içinden çıkabilmemiz için tüm dünyanın birlikte çalışması gerekiyor ve 
bu o kadar da ulaşılamaz olmayabilir. Çünkü 80’lerde, ozon tabakasının ciddi ölçüde delinmeye başladığı 
haberi duyulunca dünya ayağa kalkmış ve 197 ülkenin 197’sinin de onayıyla yürürlüğe giren Montreal Pro-
tokolü ile tabakayı delen CFC gibi gazları içeren ürünlerin üretimi durdurulmuştu. Bugünse tabaka iy-
ileşiyor. CFC’lu ürünleri üretmeyi durdurmak fosil yakıt kullanımını durdurmaktan çok daha basit elbette 
ama burada asıl önemli olan insanlığın istediği takdirde büyük bir çevre probleminin bile üstesinden ge-
lebilmesi. Belki daha zor ve karışık ama şimdi neden üstesinden gelemeyelim ki?

NK: Daha önceki nesillerin çevre hassasiyetleri ve eylemleri ile ilgili duygularınız neler? Sizce suçlular mı? 
Yoksa küresel anlamda bu noktaya varılması kaçınılmaz mıydı?
ZÖ: İnsanlık çok uzun süredir doğanın sahibiymiş gibi ona hükmederek (ya da hükmettiğini sanarak) 
yaşıyor ve onun sınırlarına, varlığına, kaynaklarına saygı duymuyor. Her şeyin en başında bilinmesi gerek-
en, asıl doğanın bize sahip olduğu ve ona kıyasla müthiş aciz varlıklar olduğumuzdu. Maalesef eski nesil-
ler tarafından bu gerçek göz ardı edildiğinden tüm dengesi altüst olmuş bir gezegenle karşı karşıyayız şu 
an, üstelik kendi arkalarını bizim toplamamızı bekliyorlar, toplayıp toplayamayacak olmamız da çoğunun 
umurunda değil çünkü onlardan geçti sonuçta (!). Yıllar öncesinden daha iyi nüfus politikaları yürütülmüş 
olsaydı dünya nüfusu 7,9 milyar gibi büyük bir sayı olmayacaktı; doğal kaynaklara olan talep, okyanus ve 
hava kirliliği, üretim-tüketim ve evsel atıklar daha az olacaktı, daha az konut inşa edilecek, böylece daha 
az orman buldozerlerle yok edilecekti ve belki bugün nesli tükenmiş bir türün habitatına dokunulmamış 
ve korunmuş olacaktı... Tüm bunlar ve fazlası için evet, suçlular. Bu satırları yazarken bile midesinden bin-
lerce plastik çıkarılan ölü balinalar, Avustralya’da aşırı sıcaklar yüzünden meydana gelen orman yangın-
larında yanarak ölen koalalar, kangurular ve yine çeşitli sebeplerden boş arazi oluşturmak, iklim ve çevre 
aktivistlerine gözdağı vermek için kasti olarak ateşe verilen Amazon ormanlarında kül olan bitki ve canlı 
toplulukları aklıma geldikçe büyük bir öfke duyuyorum. Ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini bilmemekle 
birlikte Homo sapiens olarak gezegen tarihinden silineceğimiz kesin ama kendi ellerimizle hazırladığımız 
çevre felaketlerinin sonumuzu getirmesini biz seçiyoruz, bu böyle olmak zorunda değil.

NK: Z kuşağının çevre sorunları ile mücadelede farkındalığı ve evrensel so- runlar hakkında hassasiyetleri 
sizce toplum tarafından nasıl karşılanıyor?
ZÖ: Ulu Önderimizin de dediği “Bütün ümidim gençliktedir!” sözü altında birleşerek Z kuşağının aktiv-
izmini destekleyen çok fazla yetişkin olmakla birlikte boyumuzdan büyük işlere kalkıştığımızı düşünerek 
düşündüklerimizi ve yaptıklarımızı küçük ve önemsiz görmeye ant içmiş, gülüp geçen bir yetişkin kitlesi de 
var. Yani her şeyde olduğu gibi burada da bir kutuplaşma söz konusu.

NK: Dünya ile Türkiye’de Z kuşağı eylemlerini ve tepkilerini karşılaştıracak olursanız Türk toplumunun konuya 
yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?
ZÖ: Rusya, Hindistan ve Norveç gibi ülkelerde zararsız protestolarından dolayı birçok defa tutuklanan 
iklim aktivistlerini duyunca ülkemizde konuya daha ılımlı yaklaşıldığını görüyorum. Ama bu 3 ülke, iklim krizi
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ile mücadelede şu an için elimizde olan en kapsamlı sözleşme olan Paris Anlaşması’nı bundan 6 sene 
önce onaylamışken biz daha bu sene ekim ayında onaylayıp yürürlüğe koyma hazırlıklarına başladık. Bu 
da iklim krizi ile mücadele konusunda ne kadar yavaş hareket ettiğimizin net bir kanıtı. Konusu açılmışken 
söylemekte fayda var, gezegenimiz için radikal değişimlere gebe Paris Anlaşması, ülkeleri belli bir 
emisyon miktarının altında tutmak için dayatma uygulayamayıp serbest bıraktığından hükümetlerin 
“kafalarına göre” hareket etmelerine sebep oluyor. Çok sayıda ülke ortalama 2050-2060 civarında kar-
bon nötr olma hedefi koyuyor fakat şeffaf aksiyon planları oluşturulmuyor ve verilen sözler havada kalıyor. 
Gençler olarak en büyük beklentimiz lafla yürümeyen peynir gemisinin iyi temellendirilmiş politikalarla 
ve eylemlerle yürütülmesi artık. 2053’te karbon nötr olma hedefini koyan Türkiye ve diğer ülkelerden bu 
konudaki kararlılıklarını ve bilimin verileriyle entegre hareket ettiklerini tüm şeffaflığıyla ortaya koymalarını 
bekliyoruz.
Artık birçok kişi (özellikle yetişkin grup) iklim değişikliğinin gerçekten yaşandığını kabul ediyor fakat dolar 
veya euro kuru gibi her dakika takip edilebilen bir olgu olmadığından geri plana atılıp tekrar hayatın 
koşuşturmacasına dalınabiliyor. Özellikle eski kuşak için iklim ve çevreyi güncel tutmak, tabiri caizse gö-
zlerine daha çok sokmak için gazetelerde iklim-çevre bültenleri oluşturulabilir, hatta aynısı ana haber 
bültenleri için bile uygulanabilir. Özetle en az ekonomik kriz kadar ciddi olduğu ve panik olmamız 
gerektiği her gün vurgulanmalı.
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Z Kuşağı insan hakları, hayvan hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda duyarlılığı ön planda olan, haklar konusunda 
eşitlik temelli bir anlayışa sahip.
Kaynak: Gezici Araştırma Şirketi: Z kuşağı Raporu, Haziran 2020




