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Küresel Is›nma:
Bir de Do¤al Etki Binerse...
Mark Twain “Herkes hava hakk›nda
konuflur ama kimse bir fley yapmaz” demifl. Twain’in küresel ›s›nmadan haberi
yoktu tabii. fiimdi ›s›nma kap›da; ama bu
kez bir fleyler yapmak isteyenlerin say›s›
oldukça kabar›k. Bu sütunu izleyenler zaten bilir; iklim de¤iflikli¤i bizim de s›k s›k
de¤indi¤imiz bir konudur. ‹sterseniz önce
gelin bu günü daha iyi de¤erlendirebilmek için bu yazd›klar›m›z›n k›sa bir özetini verelim.
Atmosfere at›lan gazlar›n bir gün küresel ›s›nmaya neden olabilece¤i Nobel
Ödülü kazanm›fl Svante August Arrhenius
taraf›ndan 1890’l› y›llarda ortaya at›ld›.
Bu dahi kimyac›ya göre, e¤er atmosferdeki karbondioksit miktar› ikiye katlan›rsa,
hava s›cakl›¤›nda 5 veya 6 derecelik bir
art›fl olabilir. Bu gün en kuvvetli bilgisayarlar kullan›larak yap›lan hesaplar, ikiye
katlanman›n befl afla¤› befl yukar› Arrhenius’un söyledi¤i oranda olaca¤›n› gösteriyor. Ama arada önemli bir fark var: Arrhenius bu ›s›nman›n 3000 y›l sonra gerçekleflece¤ini söylemifl; ama art›k sa¤›r
sultan›n bile duydu¤u gibi, ›s›nma bu yüzy›l içinde gerçekleflecek. Di¤er ilginç bir
nokta, Arrhenius’un bu ›s›nman›n felaket
de¤il yararl› olaca¤› kan›s›n› tafl›mas›. Nedeni de gayet basit: 3000 y›la kadar petrol kaynaklar› zaten tükenecek, yani 5 veya 6 derecelik art›fl olmas› zaten mümkün
de¤il; üstelik biraz ›s›nma baflta vatan› ‹sveç olmak üzere bir çok ülkede yaflam
için çok daha uyumlu flartlar oluflturacak.
Küresel ›s›nman›n tekrar gündeme
gelmesi, Keeling ad›nda genç bir Amerikal› doçentin atmosferdeki CO2 miktar›n›
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devaml› olarak 1958 y›l›nda ölçmeye
bafllamas›yla ortaya ç›kt›. Asl›nda Keeling bu çal›flmay› küresel ›s›nman›n ne
kadar olaca¤›n› hesaplamak için de¤il,
CO2 nin atmosfer ve yerküre aras›nda nas›l bir döngü oluflturdu¤unu ortaya ç›karmak için yap›yordu. Fakat ilk bir kaç y›l
boyunca yap›lan ölçümler gaz miktar›n›n

her y›l bir önceki y›la göre artt›¤›n› gösterince, önce bilim sonra kamu dünyas›nda alarm zilleri çalmaya bafllad›. Bafllad›
ama yeteri kadar kuvvetli de¤il. Bu ayki
yaz›m›zda bu ilgisizli¤in nedenlerini sizlerle paylaflmak isterim.
‹sterseniz önce neden bilim adamlar›
aras›nda bu konuda hemen bir konsensüs oluflmad› sorusuna yan›t verelim. Bu
sayfalarda gördü¤ünüz son bir milyon y›l
boyunca iklim de¤iflikli¤ini gösteren flekil
bu yan›t› vermemizde san›r›m çok faydal› olacak. En üsteki grafik (A) bir milyon
y›l boyunca dünyan›n ortalama s›cakl›¤›n›
gösteriyor. Bir sonraki grafik (B) bu sürenin son 150 bin y›l›n› daha ayr›nt›l› olarak gösteriyor. Di¤er iki grafik (C) ve (D)
son 30 bin ve 1500 y›l öncesinde iklimin
nas›l bir profil çizdi¤ini gösteriyor. En
alttaki grafik 1950-1980 y›llar› aras›nda,
yani günümüzde ölçülen verileri yans›t›yor. Her grafikte gördü¤ünüz kesintili
çizgi 1950-1980 y›l›n›n ortalamas›. Böylelikle de¤ifliklikleri zaman›m›z ortalamas›na göre de¤erlendirmek çok daha kolay
oluyor. ‹lk grafikte (A) gördü¤ünüz gibi
s›cakl›k, genellikle günümüzdeki de¤erlerin afla¤›nda seyretmifl; ama sonlara do¤ru bir yükselifl var. ‹kinci grafikte (B) s›cakl›k, günümüze göre 10 derece kadar
düflmüfl ve di¤er büyük inifl ç›k›fllar dikkati çekiyor. fiekil (C) devaml› bir art›fl
gösterip sona do¤ru bir plato oluflturuyor. fiekil (D)’de gördü¤ümüz 1500 y›l›ndaki ani düflüfl, Avrupa’da bir çeflit minik
buz devrini bafllatm›fl. Yani s›cakl›k ille
de yükselecek diye bir kural yok. Son flekil (E) 1880 y›l›ndan bafllayarak devaml›

yasamnisan

22/3/5

19:

Page 79

bir yükselifli aç›kça gösteriyor. 1880’li
y›llar, ayn› zamanda ‹ngiltere’nin bafl›n›
çekti¤i endüstriyel devrimin bafllad›¤› y›llara karfl›l›k geliyor. Gerçi ‹ngiltere’de
kömür yak›lmas›n›n akci¤er hastal›¤›na
neden oldu¤u hakk›nda 1600’lü y›llarda
yaz›lan kitaplar var; ama fabrika bacalar›ndan atmosfere binlerce ton karbon
yüklenmesi o y›llarda bafll›yor. fiekil
(E)’deki profil, önceki yaz›lar›m›z›n birinde verdi¤imiz CO2 art›fl›n› gösteren grafikteki profile çok benziyor. Ama iki de¤iflkenin izledi¤i rotan›n birbirine benzemesi arada ille de bir iliflki oldu¤unu ispatlamaz. O yüzden 1980 y›l›nda bir bilim insan›n›n bu artan s›cakl›¤› iklimin
normal seyrine ba¤lamas›n› fazla yad›rgamamak gerekir.
Bu arada ço¤u petrol flirketlerine dan›flmanl›k yapan bilim adamlar›n›n bu konuda halk› uyarmaya çal›flan meslektafllar›n› “felaket tellall›¤›” ile suçlamalar› ve
bunlar›n bafl›nda MIT gibi çok sayg›n bir
üniversitede profesörlük yapan bir kiflinin
olmas› kafalar› iyice kar›flt›rd›.
Bir baflka talihsizlik de, uydulardan yap›lan ölçümlerin atmosferin bir tabakas›
›s›n›rken di¤er bir tabakas›n›n so¤udu¤unu ortaya ç›karmas›. Tabii bu konuda “bir
fleyler yapal›m grubu” bilimsel mazeretler
üretirken, teknisyenlerin bilim insanlar›na
haber vermeden uydunun yörüngesinin
de¤ifltirdi¤i ortaya ç›k›nca so¤uman›n nedeni kendili¤inden anlafl›ld›. E¤er size verilen rasatlar ö¤le saatinde al›nd›ysa ve

yörünge de¤iflmesi yüzünden rasat saati
ö¤leden sonra saat 4’e kayd›ysa, sizin de
bu de¤ifliklikten haberiniz olmad›ysa elbette atmosferin so¤udu¤una karar verirsiniz. Bu arada çevre duyarl›l›¤› neredeyse s›f›r olan Bush’un tekrar baflkan seçilmesi, dolay›s›yla bu konuda gerçekten bir
fleyler yapabilecek Al Gore’un devre d›fl›
kalmas›, yaraya tuz biber ekti. Art›k kimsenin flüphesi olmas›n; özellikle son 20
y›l içinde yap›lan çal›flmalar küresel ›s›nman›n kap›m›z› çald›¤›n› defalarca kan›tlad›.
Peki, küresel ›s›nmadan biz sorumluysak di¤er iklim de¤ifliklikleri neden kay-

naklan›yor Elimizdeki verilerin azl›¤› yüzünden bu konuda düflünce birli¤i sa¤lanm›fl de¤il. Dünyan›n ekseninin yörünge
de¤ifltirmesi, günefl lekelerinin azal›p ço¤almas›, yanarda¤ patlamas› ve yerküreye
düflen göktafllar›, iklim de¤iflikli¤ine neden olabilecek en kuvvetli adaylar. Her
neyse; burada özellikle vurgulamak istedi¤imiz nokta iklim de¤iflikli¤inin do¤al bir
olay oldu¤u. Maalesef yap›lan bütün çal›flmalara ra¤men bu do¤al de¤ifliklikler önceden tahmin edilemiyor.
Bütün bunlar akla çok korkutucu bir
senaryo getiriyor. E¤er s›cakl›¤›n zaten
do¤al olarak yükselece¤i bir zamanda biz
de bu art›fl› körükleyecek ifller yaparsak,
felaketin daniskas›n› iflte o zaman görürsünüz. Tabi tersi de olabilir. Ama o zaman “adam sen de” deyip bir fleyler yapmazsak, dünyan›n kaderiyle Rus ruleti oynam›fl oluruz.
Son olarak bu felaketi önlemeye veya
etkisini azaltmaya çal›flanlar›n çabalar›n›
takdirle karfl›l›yoruz.. Alternatif enerji
kaynaklar›na yönelmek, enerji tüketiminde aya¤›m›z› yorgan›m›za göre uzatmak:
Bunlar›n hepsi faydal› fleyler; ama as›l
kurtulufl çok daha derinlerde yat›yor.
E¤er biz genç kuflaklara do¤a bilgisinin
yan› s›ra do¤a sevgisi afl›lamazsak, bu tür
sorunlar›n alt›ndan kalkamay›z.
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