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KİTAP ANALİZİ 

Nisanur KARADAŞ
*
 

1- KİTAP İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

a) Kitabın Adı: Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği 

b) Yazarı: İlhan Tekeli 

c) Yayınevi: Türkiye Bilimler Akademisi 

d) Basım Yılı: 2011 

2- KAYNAK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

a) Yazar Hakkında Bilgi 

Yazar 6 Kasım 1937’de İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümü’nde ve Pensilvanya Üniversitesinde yüksek 

lisansını yapmıştır. Doktorasını aynı alanda İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. 

Böylece akademik kariyerini tamamlayarak profesör olan İlhan Tekeli çalışmalarını 1970’ten 

itibaren, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı 

Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürmüştür. Tarih Vakfını kurmuştur ve başkanlığını 

yapmıştır. Word Academy for Local Government and Democracy (Yerel Yönetim ve 

Demokrasi İçin Dünya Akademisi)’de İcra Heyetinin kurucu üyesidir. 1964’ten itibaren şehir 

ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi 

politikası, Türkiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda çok sayıda eseri 

yayımlanmıştır. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü ve Mustafa Parlar Bilim Ödülü 

sahibidir. 

3-) KİTAP İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

İncelemesi yapılan kitap toplam yedi ana bölümden oluşmaktadır. Yazar, iklim 

değişikliğine Türkiye penceresinden bakarak dünyadaki konumu anlatıyor. Yazar, birinci 

bölümde iklim değişikliğinin temel kavramlarını, nedenlerini, gözlenen ve öngörülen 

değişiklikler ve sonuçlarını aktarıyor. İkinci bölümde, iklim değişikliğinin sağlığa olan 

etkilerini bizlere aktarıyor. Üçüncü bölümde ise, iklim değişikliği rejiminin politik ve hukuki 

çerçevesini aktarıyor. Dördüncü bölümde, iklim değişikliği mücadelesinde kısaca 

Türkiye’nin rolünden bahsediyor. Beşinci bölümde, çevresel güvenlik ve iklim değişikliğini 

anlatıyor. Altıncı bölümde ise, iklim değişikliğine etik yaklaşımları anlatıyor. Son olarak 

yedinci bölümde sonuç kısmına yer veriyor. 

4-) ANALİZİ YAPILAN KİTAP HAKKINDA GENEL KANAAT 

İklim değişikliği son 30 yıldır ivme kazanmış, bizleri tehlikeli bir sona doğru 

sürükleyen, görmezden geldiğimiz bir konudur. Bir an önce önlem alınmazsa 2050 yılında 

dostlarımızla birlikte içecek bir kahvemiz olmayacak. Ülke, millet, ırk, din, dil, renk ve 
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cinsiyet ayrımı yapmaksızın, yeni doğan bir bebekten bastonlu bir yaşlıya kadar herkesi, tüm 

insanlığı ilgilendiren bir olay. Kitap, insanlığı bilinçlendirmek için önemli bir yapıt. Bu 

bilince sahip olduktan sonra ise harekete geçmek bizim elimizde. Gözlerimizin önünde eriyen 

buzulların neden erdiğini merak etmedikçe o suların altında kalmaya mahkumuz... Bundan 

dolayı ertelememeli, gelecek nesillere yaşanılabilir, hayat kalitesi yüksek bir dünya 

bırakmalıyız. 


