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UZUL DEVR‹N‹N sona
ermesinin ard›ndan ge-
len ›l›man dönem, in-
sanl›¤›n geliflimine ve
uygarl›¤›n do¤ufluna
neden olmufltu. Buzla-
r›n çekilirken geride b›-

rakt›¤› bölgelerde iklimden co¤rafi ko-
flullara dek birçok fley de¤iflmifl ve dün-
yam›z bugün bildi¤imiz haline bürün-
müfltü. Küresel ›s›nmadan söz edilen
bugünlerde yerküremizin gelece¤ine
iliflkin sorular zihinleri kurcalamaya
devam ediyor. Ak›llardaki soru flu: Uy-
garl›¤›n do¤mas›na neden olan iklim
de¤ifliklikleri gelecekte yok olmas›na
m› neden olacak? ‹nsanl›¤›n ola¤anüs-
tü uyum becerisi, gelecekte uygarl›¤›
kurtarmaya yetecek mi?

“Doomsday Clock” ya da Türkçe söy-
leyecek olursak “K›yamet Saati” ad› ve-
rilen kavram› duydunuz mu? 1947 y›l›n-
da nükleer fizik konusunda uzman olan
biliminsanlar› sembolik bir saat olufltur-
mufl ve nükleer silahlar›n gelecekte uy-

garl›¤› yok edece¤ini duyurmufltu. Saat
12’yi vurdu¤unda k›yamet kopacak ve
dünyan›n sonu gelecekti. O tarihte saat
12’ye 7 dakika kalay› gösteriyordu. O
tarihten bu yana biliminsanlar› dünya-
n›n karfl› karfl›ya oldu¤u tehlikelere dik-
kat çekmek amac›yla birçok kez saatin
ayar›yla oynad›. Sözgelimi 1949 y›l›nda
eski Sovyetler Birli¤i’nin atom bombas›
denemesi ard›ndan saat 12’ye 3 kalaya
ilerletilmifl, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
mas›n›n ard›ndan yeniden geri al›nm›fl-
t›. Günümüzde saat 12’ye 5 var ve teh-
dit olarak görülen en büyük etkenler-
den biri de küresel ›s›nma. Dünyaca ün-
lü fizikçi Stephen Hawking, küresel
›s›nman›n nükleer tehditten daha tehli-
keli oldu¤unu söyleyerek bu konuya
dikkat çekti.

Buzul ça¤›n›n ard›ndan atmosferin
ve iklimlerin bir dengeye oturdu¤unu
söyleyebiliriz. Dünyam›z asl›nda bin-
lerce y›ld›r bir denge kurmufl ve insan-
lar bu dengeli ortama uyum sa¤laya-
rak uygarl›klar›n› gelifltirmiflti. Araflt›r-

mac›lar bu denge durumunu ve gele-
cekteki de¤iflimlerin nas›l olabilece¤i-
ni ünlü kimyac› Henri Louis Le Chate-
lier’in denge ilkesine göre aç›kl›yorlar.
Le Chatelier ilkesine göre, dengedeki
bir sisteme d›flar›dan bir etki yap›ld›-
¤›nda, sistem o etkiyi yok edecek fle-
kilde tepki gösteriyor. Günümüzde at-
mosferin dengesi belirgin bir etki al-
t›nda. Gerçekte, iklim sisteminin den-
gesi do¤al nedenler ya da insan etkin-
liklerinin yol açt›¤› birtak›m etkiler ne-
deniyle bozulabiliyor. Günefl ›fl›mas›
miktar›ndaki de¤iflimler, atmosferdeki
rüzgârlar›, okyanus ak›nt›lar›n› ve vol-
kanik patlamalar› etkileyen k›ta hare-
ketleri iklimi etkileyen do¤al etmen-
ler. Ancak, özellikle sanayi devrimin-
den sonra iklim üzerinde insan etkisi-
nin çok artt›¤› bir gerçek. Kentsel nü-
fusun artmas› ve buna ba¤l› olarak ar-
tan ölçülerde fosil yak›t tüketimi, at-
mosfere sal›nan sera gazlar›n›n da art-
mas›na neden oluyor. Karbondioksit,
su buhar›, ozon, metan, azotoksit ve
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kloroflorokarbon gazlar›n›n atmosfer-
deki art›fl›, dünyaya gelen günefl ›fl›n-
lar› atmosferde daha fazla tutarak or-
talama s›cakl›¤›n artmas›na yol aç›yor. 

Sanayi devriminden günümüze, at-
mosferdeki karbondioksit miktar›n›n %
31, metan miktar›n›nsa % 151 kadar
artt›¤› hesaplan›yor. Biliminsanlar›, ar-
t›fl›n bu h›zda sürmesi durumunda at-
mosferdeki sera gazlar›n›n miktar›nda-
ki art›fl›n dünyan›n ortalama s›cakl›¤›n›
1,4 – 5,8°C art›raca¤›n› söylüyorlar. Bu
durumda flu soruyu sorabiliriz: S›cak-
l›ktaki art›fl ne gibi sonuçlara yol açabi-
lir? Bu sorunun yan›t›n› 20. yüzy›ldaki
s›cakl›k art›fl›n›n yol açt›¤› sonuçlarda
arayabiliriz. Yaln›zca 0,6°C’lik bir s›-
cakl›k art›fl›yla deniz seviyelerinde 25
cm’lik bir yükselme olurken, önemli
buzullar›n bir k›sm› eridi, bir k›sm› da
geri çekildi. 

Dünya ›s›n›yor! 
Dünya milyonlarca y›ld›r sürekli bu-

zul ve ›l›man ça¤lar aras›nda gidip geli-
yor. Bunun nedenlerinden en önemlisi
dünyan›n dönüfl biçimi. Dünyam›z dö-
nüflü s›ras›nda bir topaç gibi yalpalad›-
¤›ndan, kutup ekseni de sürekli yer de-
¤ifltiriyor. Buna ba¤l› olarak dünyada
yaklafl›k her 15 bin y›lda bir buzul ça¤›
yaflan›yor. Bu buzul ça¤lar›n› yine ayn›
nedenden dolay› ›l›man dönemler izli-

yor. Son buzul ça¤›n›n üzerinden yak-
lafl›k 11 bin y›l geçti. Bununla birlikte
buzul ça¤›na daha binlerce y›l var diye
rahatlamak çok da mümkün de¤il. Bili-
yoruz ki küresel iklim de¤iflikliklerine
insan›n müdahalesi bu süreci çok öne
çekebilir. Günümüzde atmosfere sal›-
nan sera gazlar› buzul ça¤›n› daha er-
ken bir zamana çekecek kadar ciddi.
Yap›lan araflt›rmalara göre, atmosfere
sera gaz› sal›m›n› hemen durdursak bi-
le, bir süre daha ›s›nmaya devam edece-
¤iz, çünkü bu gazlar daha y›llarca at-
mosferdeki varl›klar›n› sürdürecekler.
Günümüzdeki koflullar›n de¤iflmeden
devam etmesi durumunda, tüm model-
lemelerin gösterdi¤i gerçekler flu yön-
de: S›cakl›k yüz y›l içinde 1,4 – 5,8 °C
artacak, deniz suyu seviyelerinde 9 –
88 cm’lik yükselmeler ve buna ba¤l›
olarak k›y› fleridinde erozyon ve su bas-
k›nlar› yaflanacak. Ormanlar ve sulak
alanlar üzerinde büyük bask›lar olufla-
cak, böcek ve kemirgen hayvanlar›n ta-
fl›d›klar› hastal›klar artacak, kimi bölge-
lerde tar›m zarara u¤rayacak, temiz su
s›k›nt›s› bafllayacak, kimi alçak bölge-
lerde ciddi toprak kay›plar› olacak ve
göçler yaflanacak. 

‹stanbul Teknik Üniversitesi Mete-
oroloji Mühendisli¤i Bölümü ve Afet
Yönetim Merkezi’nden Prof. Dr. Mikdat
Kad›o¤lu, Türkiye’de bu konuda çal›-
flan en önemli biliminsanlar›ndan biri.

Kad›o¤lu, “‹klim de¤iflikli¤inin gerçekli-
¤i konusunda herkes hemfikir; iklim de-
¤ifliyor ve bu de¤iflim insan kaynakl›.
2050 – 2100 y›l› gibi zamanlar› hedef
alan çeflitli iklim modelleri var. Bu mo-
deller benimsedikleri yaklafl›mlar ve te-
mel ald›klar› veriler bak›m›ndan farkl›-
l›klar gösterebiliyor. Bu nedenle biz ge-
nellikle bu modellerin ortalamas›na ba-
k›yoruz. Asl›nda bugüne kadar dünya
hep 1 – 2°C’lik ›s›nmalar ve so¤umalar
yaflam›fl ama hiç 3 – 4°C’lik bir s›cakl›k
art›fl› yaflanmam›fl. Bu nedenle, bu çok
tehlikeli bir ›s›nma ve mutlaka durdu-
rulmas› gerekiyor” diyor.

‹klim sisteminin dengesi, do¤al ya
da insan etkisiyle ortaya ç›kan birtak›m
zorlamalara u¤rad›¤›nda bozulabiliyor.
Do¤al etmenler, günefl ›fl›mas› mikta-
r›ndaki do¤al sal›n›m, volkanik patla-
malarla atmosfere yay›lan tozlar ya da
okyanus ak›nt› sistemlerini ve atmos-
ferdeki rüzgârlar› etkileyen k›ta hare-
ketleri gibi insan etkisiyle ilgili olma-
yan nedenlerden ortaya ç›k›yor. Biz flu
anda bu ›l›k dönemlerden birinin sefa-
s›n› sürmekteyiz. Dünyan›n ortalama
s›cakl›¤›n›n 15 °C oldu¤unu biliyoruz.
S›cak dönemlerdeyse, dünyan›n ortala-
ma s›cakl›¤›n›n yaklafl›k 22 °C oldu¤u
düflünülüyor. Bu de¤er size çok da ra-
hats›z edici görünmediyse uyaral›m: s›-
cak dönemlerin ard›ndan gelen so¤uk
dönemlerde, s›cakl›¤›n düflmesiyle bir-
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likte kutuplardan bafllayarak orta en-
lemlere dek inen büyük buz tabakalar›
olufluyor, canl›lar›n yaflam alanlar› de-
¤ifliyor. Bu koflullara uyum göstereme-
yen kimi canl› türleri yok olmaya bafll›-
yor. Bu durumdan bitkiler de etkileni-
yor, de¤iflim yüzünden bitki örtüleri de
de¤ifliyor. 

So¤uk dönemde oluflmufl ve günü-
müzde hâlâ varl›¤›n› sürdüren buzul
tabakalar›, bugünkü iklimimizin temel
tafllar›ndan birini oluflturuyor. Buzul-
lar, gelen günefl ›fl›nlar›n›n yaklafl›k %
85’ini geri yans›t›yorlar. Dünyadaki
buzullar›n % 90’›n›n bulundu¤u An-
tarktika da bu özellik sayesinde so¤u-
tucu rolü oynuyor. Buzullar d›fl›nda,
iklim sistemine etki eden bir di¤er
önemli ö¤e de okyanus ak›nt› sistemi.
Kimi yerlerde dipten, kimi yerlerde yü-
zeyden giden bu ak›nt› sistemi, okya-
nuslar aras›nda ›s› al›flveriflini sa¤l›yor.
Sözgelimi, Pasifik ve Hint Okyanusla-
r›’n›n s›cak sular› Atlantik’e tafl›n›rken
yüzeye yak›n giden ak›nt› sayesinde bu

bölgedeki hava da ›s›n›yor ve iklim yu-
mufluyor. Antarktika hem buzullar›n
yans›t›c› özelli¤i, hem de ak›nt› sistemi-
ne katt›¤› so¤uk sular› nedeniyle iklim
sistemimizin dengesini sa¤lamada çok
önemli. Bu nedenle, biliminsanlar›n›n
buzullar›n erimesi konusundaki kayg›-
lar›na önem vermek gerek.

‹klim de¤iflimine ba¤l› olarak gele-
cekte neler yaflanabilece¤i konusunda
baz› senaryolar ortaya at›l›yor. Bunla-
ra göre dünyada yaflanan göç ve mül-
teci sorunlar› çok daha fazla olacak.
Sel, kurakl›k ve f›rt›nalar›n hem say›ca
artmas› hem de daha fliddetli yaflana-
cak olmas› nedeniyle milyonlarca in-
san evlerini b›rak›p mülteci durumuna
düflecek. Sözgelimi yaln›zca Bangla-
defl’te 20 milyon kiflinin ekolojik göç-
men olmas› bekleniyor. Hükümetler
Aras› ‹klim De¤iflim Paneli (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change,
IPCC) tahminlerine göre dünyada ya-
flanacak geliflmeler flöyle: Çevre fela-
ketleri yüzünden milyonlarca insan

göç etmek zorunda kalacak. Baz› ada
ülkeleri toplum ve kültür olarak tü-
müyle yok olabilecek. Baz› yerlerde ya-
¤›fl fliddetindeki art›fl çevresel ve top-
lumsal felaketlere yol açabilecek. ‹klim
de¤iflimleri kentlerdeki altyap›y› da et-
kileyecek ve bunun sonucu olarak
kentler boflalmaya bafllayacak. Asl›nda
biraz düflünecek olursak bu örneklerin
ço¤alt›lmas› mümkün. Elveriflli yaflam
alanlar› için savafllar›n ç›kabilece¤ini
düflünmek hiç de abart›l› olmaz. Eko-
nominin gidiflinden gündelik al›flkanla-
r›m›za dek pek çok fleyin de¤iflece¤ini,
bildi¤imiz dünyan›n sonunun gelece¤i-
ni flimdiden öngörebiliriz.

Tüm dünya gibi Türkiye de bu gelifl-
melerden pay›na düfleni alacak elbette.
Görünen en endifle verici geliflme Tür-
kiye’nin su fakiri bir ülke olma yolun-
da oldu¤u. IPCC verilerine göre 1990
y›l›nda Türkiye’de kifli bafl›na düflen su
miktar› 3070 metreküptü. ‹klim flartla-
r› de¤iflmese bile nüfus art›fl› nedeniy-
le 2050 y›l›nda Türkiye’de y›lda kifli
bafl›na düflen su 1240 metreküp ola-
cak. Küresel iklim de¤iflimi sonucu da-
ha kurak bir ülkede yaflayaca¤›m›z›
düflünürsek bu say› y›lda 700 metrekü-
pe kadar düflebilecek. Türkiye için or-
taya at›lan di¤er senaryolarsa flöyle:
Ya¤›fllarda azalma olacak ama buhar-
laflma artacak. Ya¤›fllar›n mevsimsel
da¤›l›m› ve fliddeti de¤iflecek. Kurakl›-
¤›n fliddeti ve s›kl›¤› de¤iflecek. Yüksek
bas›nç kufla¤› kuzeye kayacak ve ülke-
mizde tropikal iklime benzer koflullar
egemen olacak. 

Bütün bunlar gelecek için pek de iç
aç›c› tablolar çizmiyorlar. Kürese iklim
de¤iflikli¤inin durdurulmas› için yürür-
lü¤e giren Kyoto Protokolü dünyam›-
z›n yaflanamaz bir yer haline gelmesini
engellemeyi amaçl›yor. Bununla birlik-
te sera gazlar›n›n büyük ölçekli iklim
de¤ifliklerine çokça etkisi olmad›¤›n›,
dünyan›n buzul ça¤›na girme yolunda
oldu¤u için yaflanan iklim de¤ifliklikle-
rinin kaç›n›lmaz oldu¤unu düflünenler
de var. fiu bir gerçek ki al›flt›¤›m›z çev-
re ve iklim koflullar› de¤ifliyor. Yenileri-
ne haz›r m›y›z?

G ö k h a n  T o k

Kaynaklar
Kad›o¤lu, M., Küresel ‹klim De¤iflimi ve Türkiye, Güncel Yay›nc›l›k,

2007 
Y›lmaz, E., ‹klimimiz De¤ifliyor, Bilim ve Teknik Dergisi, pp-22-25,

Aral›k 2006
http://www.wfs.org/04goodwill.htm
http://www.ipcc.ch/

ikilimUygarlik  28/1/�6  13:44  Page 42




