
‹nsanlar›n dünya üzerindeki etkile-
ri, dinozorlar› yok etti¤i söylenen aste-
roidler kadar anlafl›lmaz. Asit ya¤mur-
lar› ve küresel ›s›nma, bize dünya üze-
rinde s›n›r tan›maks›z›n kulland›¤›m›z
bir gücümüz oldu¤unu gösteriyor. Ge-
lecek 20 y›l içinde dünya nüfusu 1,5
milyar artacak; insanlar suya, besine
ve elektri¤e daha fazla gereksinim du-
yacaklar. Ancak flimdiden topraklar›-
m›z yok oluyor, bal›k sürüleri katledi-
liyor, su kaynaklar› kuruyor ve fosil
yak›t kullan›m› milyonlar›n hayat›n›
tehdit ediyor. Bir sisteme verilen za-
rar, bir baflka sistemde de hemen etki-
sini gösteriyor. Ozon deli¤inin ortaya
ç›kmas› gibi, gerçekleflmesi en çok de-
¤il de en az beklenen, hatta hiç tah-
min edilmeyen geliflmeler yüzeye ç›k›-
veriyor. Felakete do¤ru gidiyoruz. Afl›-
r› tüketime ve derinleflmekte olan zen-
gin-yoksul uçurumuna karfl› önlemler
almad›¤›m›z sürece yüzy›l bitmeden
dünyay› vuracak felaketlerin niteli¤i;

iklim de¤iflikli¤i, çevre kirlili¤i ve nü-
fus art›fl›na iliflkin senaryolarla irde-
lendi¤inde, oldukça aç›k bir flekilde
ortaya ç›k›yor... 

‹klim de¤iflikliklerinin temel nede-
ni, atmosferdeki karbon dioksit mikta-
r›n›n artmas›. 1760’lardan, sanayi dev-
riminin bafllamas›ndan bu yana CO2

miktar› üçte bir oran›nda artt›. Bu ar-
t›fltan ›s›nma da pay›n› ald›. Geçti¤i-
miz yüzy›lda 0,6 derecelik bir ›s›nma
gerçekleflti¤i hesapland›. Bulundu¤u-
muz yüzy›ldaysa ›s›nman›n 6 dereceyi
bulmas› bekleniyor. 

Is›nan okyanuslar geniflleyecek,
yükselen deniz düzeyi her y›l 50 mil-
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yon insan› sel ma¤duru yapacak. 1
metrelik bir yükselme M›s›r’›n toprak-
lar›n›n %1’inin, Hollanda’n›n % 6’s›-
n›n, Bangladefl’in % 17,5’inin sular al-
t›nda kalmas›, Marshall adalar›n›nsa
yaln›zca % 20’sinin su üstünde kalma-
s› demek.

CO2 art›fl›n›n temel nedenleri fosil
yak›t kullan›m›, uygulanan yanl›fl ta-
r›msal yöntemler ve ormanlar›n yok
edilmesi. Daha flimdiden, son buzul
ça¤›ndan sonra kalan ormanlar›n yar›-
dan fazlas›n› yok etmifl bulunuyoruz.
Kuzey Amerika ve Avrupa’n›n zengin
ülkeleri her y›l 12 000 kilometrekare-
lik alan› a¤açland›r›yorlar. Ancak Afri-
ka’da, Güney Amerika’da ve Asya’daki
ormanlar bundan 10 kat daha h›zl›
yok ediliyor. CO2 art›fl›n›n bir numara-
l› nedeni, fosil yak›t kullan›m›. Avust-
ralya ve Amerika gibi, yaflam standart-
lar›n›n yüksek oldu¤u ve sanayileflme-
nin yo¤unlafl›¤› bölgelerde kifli bafl›na
atmosfere verilen CO2 miktar› çok faz-
la. ABD tek bafl›na, atmosfere kar›flan
CO2’nin dörtte birinin kayna¤› duru-
munda. 

E¤er yollardaki araç say›s› bu h›zla
artmaya devam ederse 2025 y›l›nda

dünyada bir milyardan fazla araba ola-
cak. Günümüzde motorlu araçlar›n
her y›l aç›¤a ç›kard›klar› 900 milyon
ton karbon dioksit, dünyadaki karbon
dioksidin %15’ini oluflturuyor. K›saca-
s›, daha fazla araç, daha fazla ›s›nma
anlam›na geliyor.

2025’te dünya nüfusunun 2/3’ü
flehirlerde yaflayacak. fiehird›fl›ndaki
yaflamsa daha iyi olaca¤a benzemiyor.
Asya’n›n ormanlar› ve tar›m alanlar›
asit ya¤murlar›yla yok oluyorlar. Eko-
nomik geliflimleri devam eden Tay-
land, Çin, kuzey Kore ve Hindistan’›n,
fosil yak›t kullan›m›n› çok ileri boyut-
lara vard›rd›klar› için en a¤›r bedelleri
ödeyecekleri tahmin ediliyor. 

Sanayileflme sürecini tamamlam›fl
ülkeler SO2 (sülfür dioksit) kullan›m-
lar›n› azaltt›lar. Ayr›ca ozona zarar ve-
ren CFC’lerin ve baz› kimyasallar›n
üretimini durdurdular. Ancak ozon ta-
bakas› hâlâ güvende de¤il. Montreal
Protokolüne göre geliflmekte olan ül-
kelerin, sözü geçen maddelerin üreti-
mini durdurmalar› için 2010’a kadar
zamanlar› var. Bu maddelerin, yasak
oldu¤u halde Brezilya’da, Meksika’da,
Hindistan’da ve Çin’de kullan›ld›¤› bi-
liniyor. 

Dünyan›n kaynaklar› üzerindeki
bask› hiç bu kadar çok olmam›flt›. Ge-
lecek 20 y›lda nüfusun 1,5 milyar art-
mas› bekleniyor. Günümüz koflullar›n-
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- 21. yüzy›lda ›s›nman›n 6 derecenin üzerine ç›kt›¤›n› da gördük.
2030’lar›n ortalar›nda balon deneyleri  atmosferde artan oranda su buhar›
oldu¤unu gösteriyordu ve felaket yorumlar› do¤ru ç›kmaya bafllam›flt›. Da-
has› birkaç y›l içinde araflt›rmac›lar alçak bulutlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda say›-
s› çok fazla olan yüksek bulutlara rastlad›lar. Alçak bulutlar günefl ›fl›¤›n›
yans›tarak ›s›nmay› azalt›p yararl› bile olabilir. Yüksek bulutlarsa tam tersi-
ne ›s› çeker. Ne yaz›k ki atmosferde oluflan bulutlar ikinci tipteydi.

- Kuzey Kutbunda yaflanan ani ve büyük ölçekli erimede de bu etkinin
pay› büyüktü. En küçük de¤iflikliklere bile duyarl› Kuzey Kutbu buzlar› eridi
ve eriyen su daha fazla günefl ›fl›¤› çekti; bu da daha h›zl› bir ›s›nma süreci-
ne yol açt›. Bu durumun, baflta kutuptaki do¤al hayat için ölümcül etkileri
oldu. Örne¤in kutup ay›lar›, avlan›rken avlar›na ulaflmak için yüzen buzullar-
dan yararlan›yorlard›; buzullar›n erimesiyle sürüler halinde öldüler. Bugün

bize vahflice gelse de kalan yar› aç kutup ay›lar› da onlardan art›k korkar
hale gelen insanlar taraf›ndan öldürüldü. 

- Bitki örtüsü yok oldukça büyük miktarda metan ve CO2 atmosfere ka-
r›fl›yor. Metan da sera etkisi yaratan gazlardan birisi; dolay›s›yla kutup eri-
melerine benzeyen baflka bir ölümcül döngü bafllatabilir. Tundralarda sakl›
karbonsa atmosfere geri veriliyor. Bütün bunlar›n birlefliminin, küresel ›s›n-
may› daha ciddi boyutlara tafl›yaca¤› kesin.

- Küresel ›s›nman›n  sonucu olarak geçti¤imiz yüzy›lda su seviyesi 1 met-
re yükseldi. Bundan sonra, geçen yüzy›lda Bangladefl ve Nil Deltas› gibi al-
çak yerleri su alt›nda b›rakan sellerin benzerleriyle fazlaca karfl›laflaca¤›z.
Bugün Bangladefl’in 2/3’ü su alt›nda  ve çevre kurban› mülteciler Mozam-
bik gibi yerlerden kaçmaya devem edecekler; çünkü bu bölgeler tropik ka-
s›rgalara daha aç›k. 

2100 Güncesi
.
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da bile herkese yetebilecek kadar ta-
r›msal ürün yetifltirilmesine kar-
fl›n, 800 milyon insan aç. 

Et üretimi artmaya de-
vam ediyor. Bal›k av› hiç
olmad›¤› kadar yo¤un
yap›l›yor. Okyanusla-
r›n % 60’›n›n bal›k
kapasitesi zorlan›-
yor. 

Su kaynaklar› son
s›n›rlar›na kadar kul-
lan›l›yorsa da bugün
500 milyon insan›n ye-
terli suyu yok. 2025’te bu
say›n›n 2,5 milyar› bulmas›
bekleniyor. Washington D.C.’deki
Dünya Kaynaklar› Enstitüsü, her y›l
barajlar›n rezervlerinden pompalanan
suyun, gelen sudan 160 milyon metre-
küp fazla oldu¤unu aç›klad›. Bu mik-
tar 480 milyon insan›n karn›n› doyu-
racak tah›l›n yetifltirilmesi için yeterli.
Bu da demektir ki, insanlar süreklili¤i
olmayan bir kaynaktan besleniyorlar.
20.yüzy›l›n 2. yar›s›nda dünya
300 000 canl› türünü  kaybetti. 

‹yimser bir tahminle dünya, canl›

türlerini, insan varl›¤›yla tan›flt›¤› za-
man›n 100 ila 1000 kat› aras› h›zla
kaybediyor. Günümüzdeki bu tükenifl-
ler eski zamanlardakinden farkl›. Eski-
den canl›lar ayr›ma u¤ramaks›z›n or-
tadan kalkarlard›; t›pk› dinozorlar za-
man›nda oldu¤u gibi. Bugünse insan-
lar›n uygun gördükleri canl›lar varl›k-
lar›n› sürdürebiliyorlar. Ayr›ca insan-
lar, organizmalar kadar ekolojik vahalar›

da yok ediyorlar. Öyle gözüküyor
ki do¤al yaflam, eski zamanla-

r›na dönmek için uzun sü-
reçlerden geçmek zo-

runda. 
Memeli türleri-

nin dörtte biri ve
kufl türlerinin se-
kizde biri yak›n
gelecekte ortadan
kalkma tehlikesiy-
le karfl› karfl›ya;

son on y›l›n bilanço-
suysa tüm türlerde gö-

rülen beflte birlik azal-
maya dikkat çekiyor. 

Türlerin bir k›sm›, küresel
›s›nmayla de¤iflen iklime uyum sa¤la-

mayabilir. UNEP (Birleflmifl Milletler
Çevre Program›)  raporuna göre hay-
vanlar bu dönemlerde varl›klar›n› sür-
dürmek istiyorlarsa eskisinden on kat
h›zl› göç etmek zorundalar. 

Yüksek enlemlerdeki ormanlar›n
bütünüyle yok olmas› ve yerlerini
farkl› ormanlar›n almas› bekleniyor.
Bu süreçte karbon oran›ndaki oyna-
malar küresel ›s›nmay› h›zland›racak
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- Tropik kas›rgalar daha yok edici oldular ve daha s›k oluflmaya bafllad›-
lar. Geçen y›l Bengal Körfezi’nde yaflanan kas›rga felaketi 1 milyondan faz-
la insan› öldürdü ve on milyonlar› evsiz b›rakt›.

- Pasifik ak›nt›lar›n›n tersine dönmesi Avustralya, Uzakdo¤u ve Ameri-
ka’n›n bat› k›y›lar›na kurakl›k getirdi. El Nino kas›rgalar› her yedi y›lda bir
zaten gerçeklefliyordu. Ancak günümüzde bu aral›klar çok k›sald›; üstelik f›r-
t›nalar daha fliddetli. Çok uzun zamand›r yaflanan, Avustralya’daki kurakl›k
ya da Afrika’daki açl›¤›n nedeni. El Nino kas›rgalar›, en az beklenen yerler-
de bile büyük iklimsel de¤iflikliklere yol açt›. 

- Amazonlar El Nino’dan dolay› tehlike sinyalleri veriyor. Brezilya hükü-
meti Amazon Vadisi’nin kalbindeki ya¤mur ormanlar›n› korumaya alm›fl ol-
du¤u halde yang›nlar burada da etkisini gösterdi. Is›nman›n, yang›nlar›n et-
kisiyle artmas›yla a¤açlar›n yapraklar› dökülüyor, bu da günefl ›fl›¤›n›n or-
man örtüsünü afl›p yerdeki dökülmüfl yapraklar› kurutmas›na dolay›s›yla top-
rak örtüsünün kibrit kutusuna dönmesine yol aç›yor. 

- Kimse ozondaki tahribat›n ›s›nmadan kaynaklanabilece¤ini düflünme-
miflti. ‹nsanlar bu tabakaya zarar veren CFC  (kloroflorokarbon) gazlar›n›n
kullan›m›n› durdurmakla ozon tabakas›n› kurtarabileceklerini zannetmifller-
di.

- Ama gerçekte herfley bu derece basit de¤ildi. CFC’lerden ç›kan zarar-
s›z kararl› klorin bileflikleri stratosfere ulaflt›klar›nda ozona zararl› hale dö-
nüflüyorlar. Ancak bunun gerçekleflmesi için so¤u¤a gereksinim var. Bu nok-
tada küresel ›s›nma devreye giriyor. Sera etkisi yaratan gazlar bir battaniye
gibi atmosferin alt k›sm›n› örterek ›s›y› orada hapsediyor ve so¤uma bir son-
raki katman olan stratosferde gerçeklefliyor. 

- Kuzey yar›mküre gerçekten zarar gördü. Is›nma artt›kça, tam da Kuzey
Kutbundaki delik kapan›r gibiyken, ozon tabakas›nda büyük bir delik daha
aç›ld›; cilt kanseri vakalar›nda büyük bir art›fl görülene kadar da CFC gazla-
r›n›n kullan›m› da yasaklanmad›. 

- Küresel ›s›nman›n önüne karbondioksit emebilen yeni ormanlar yarata-
rak geçilmiflti.

- Ancak kimsenin  beklemedi¤i çevresel k›yamet dünyay› vurdu. Nedeni,
atmosferdeki kirlili¤i temizleyen hidroksil moleküllerinin giderek azalmas›
ve sonunda yok olmas›yd›.  

-Hidroksil moleküllerinin her birinde bir hidrojen ve bir oksijen atomu
vard›r; havada bir saniyeden fazla as›l› kalmazlar ve do¤al olarak az miktar-
dad›rlar. Öyle ki atmosferin trilyonda birinden daha az düzeyde bulunurlar.

- Hidroksil bir bak›ma atmosferin deterjan›yd›; kirlili¤i zarars›z hale ge-
tiriyordu ve kirlili¤in suda çözülmesini sa¤lay›p, ya¤murla y›kan›p gidebile-
cek bir yap›ya kavuflturuyordu. 

- Hidroksilin etkisi karbon monoksit hakk›ndaki yetersiz ve yanl›fl bilgi-
lerden dolay› da gözard› ediliyordu. Fosil yak›t kullan›m› ve orman yang›n-
lar› sonucu oluflan CO tek bafl›na atmosferdeki hidroksilin yar›s›n› tüketme-
sine ra¤men zarars›z bir gaz olarak kabul edilmiflti. Uzun süre varolabilen
bir gaz de¤ildi; asit ya¤murlar›na ya da küresel ›s›nmaya yol açm›yordu. CO,
2050 y›l›na kadar hiçbir çevresel metinde ciddi anlamda yer almad›. 2050
y›l›nda dünya, ne kadar y›kan›rsa y›kans›n ya¤l› kalan bulafl›klara dönmüfl-
tü. 

- 2070’lerden beri içlerinde yaflamaya bafllad›¤›m›z kubbe-kentlerin d›-
fl›nda hiç bulunmam›fl olanlar›n›z için, iflte do¤al atmosferi öyküsü...   

- 2050’lerde is bulutlar› h›zla artmaya bafllad›. Japonya, Çin’den gelen
ve asit ya¤muruna dönüflmeyen sülfür dioksit bulutlar› aras›nda nefes ala-
maz hale gelmiflti. Güney Pasifik adalar› Filipinler’den gelen duman nedeniy-
le görünmez olmufllard›. Ast›m 30 yafl alt› nüfusun bir numaral› ölüm nede-
niydi. Sibirya’da ›s›nman›n sonucu olarak bu¤day tarlalar›ndaki ekinler ku-
rumufllard› ve Rusya açl›ktan k›r›l›yordu. Sivrisineklere karfl› kullan›lmas›n-
da ›srar edilen DDT ilaçlar›ndan dolay› kutuplarda balinalar sürüler halinde
ölmüfllerdi. 

- 2060’ta dünyan›n sonu gerçekten yak›n gözüküyordu. Tropik kuflakta
karbon emilimi sa¤las›n diye yarat›lan ormanlar yok olmaya bafllam›flt›. Ölen
ve çürüyen a¤açlar›n art›klar›, atmosfere büyük miktarda sera gazlar› yollu-
yordu. Sonra El-Nino’dan kaynaklanan bir kurakl›kla bütün bu alanlar yan-
maya bafllad›. 2062 y›l›nda yang›nlardan kaçan insanlar Tropik kufla¤› terk
edip bat›ya do¤ru göç etmeye kalk›flt›lar. 

- 1990’larda nüfus art›fl› yavafllam›flt›. 1994’teyse araflt›rmac›lar
2050’de dünya nüfusunun 9 milyarda donaca¤›n› hesaplam›fllard›. 

- Bu hesaplar yar›yar›ya do¤ruydu; dünya nüfusu 9 milyara ulaflt› ama
orada kalmad›. 2050’lerde, g›da üretimi ve tar›m›n kendisi h›zla çöküfle geç-

Dünyan›n Yok Olan Ormanlar›

Il›man ve kuzey
bölgeler

10.000 
y›l önce

Tropikal

Bugün



kadar etkili olacak. 
‹nsan etkinliklerinin,

do¤al yaflam alanlar›n›n
üçte ikisini yok etmifl
durumda oldu¤u
art›k ortada. Ka-
lan alanlarsa za-
ten birçok türün
bar›namayaca¤›
buz, kaya ve
kum yap›s›ndaki
yerler. 

Do¤al alanlar›n
yok edilmesinin en
büyük etkisi, yabanc›
türlerin istilas›na olanak
tan›nmas› oldu. Türler, tica-
ret, turizm ve biyokontrol yoluyla
yay›lma olana¤› buldular. ‹stilac› bitki
türleri flimdiden Amerika’n›n 400 000
kilometre karesini kaplam›fl durumda
ve her y›l 12 000 kilometre kare alana
daha yay›l›yorlar. Bu h›z devam eder-
se 750 y›l içinde Amerika’da yerli hiç-
bir tür kalmayacak. Darwin’in labora-
tuvar› say›lan Galapagos adalar› da
yerli tür say›s› kadar yabanc› türle ta-
n›flm›fl durumda. 

ni satmaya bafllad›lar. Yak›nda bu tip
et ticareti vazgeçilmez hale gele-

cek. 
Daha az tür, daha az
ilaç demek. Bugün
ABD’de ilaçlar›n üçte
biri bitkilerde  rastla-
nan yap›lar›n labora-
tuvar ortam›nda tek-
rar sentezlenmesiyle
üretiliyor. WHO
(Dünya Sa¤l›k Örgü-

tü), raporlar›nda dün-
yan›n ilaç üretiminin

% 60’›n›n bitkiler olmaks›-
z›n gerçekleflemeyece¤ini

aç›klad›. Sadece do¤um kontrolü
ilaçlar›nda 3000 çeflit bitkiden yararla-
n›l›yor. 

Mümkün olsa ve bugün türlerin
yok olma sürecini durdursak bile, bu
yaz›y› okuyanlardan hiç biri gelecekte
do¤al yaflam› eski parlak günlerindeki
gibi göremeyecek. Do¤an›n kendisini
eski günlerine döndürmesi 10 milyon
y›l alacak! 

Walker, M., Walker, G., Pearce, P., MacKenzie, D., “Judgement
Day”, New Scientist, 28 Nisan 2001
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mifl ve birçok bölgede açl›k baflgöstermiflti. Nüfus yo¤unlu¤unun iki belirgin
etkisi daha ortaya ç›kt›: göçler ve salg›nlar. 

- Dünya, 9 milyar insan› besleyebilirdi ama sadece k›sa bir süre için. Çev-
resel zararlar bu üretimin süreklili¤ini olanaks›z k›l›yordu; k›sacas› su ve
toprak tükenmiflti. 

- Toprak, tar›m alanlar›ndan daha fazla ürün elde etmek için kullan›lan
zararl› teknolojilerle büyük zarar gördü. Kimyasallar, bitkilerce kullan›lan
mineralleri sa¤layabilirdi ama topra¤›n duyarl› mikro-yap›s›n› geri getiremez-
di. Topra¤›n fazla ifllenmesi ve  kullan›lan a¤›r makineler topra¤› erozyona
karfl› korumas›z b›rakm›fllard›. 

- 2050’lerin toz f›rt›nalar›, yenilenmesi  olanaks›z milyonlarca ton topra-
¤› süpürdüler ve en zengin uluslar bile açl›k çekmeye bafllad›. 

- Denizin kaynaklar›, yerine konabile-
ce¤inden daha yüksek bir h›zla tüketili-
yordu. 2020 y›l›nda art›k çökme noktas›-
na gelmiflti. Dünya çap›nda bir avlanma
yasa¤›, sorunu çözebilirdi ama proteine
olan talep çok fazlayd› ve kimse politik
getirileri gö¤üslemek istemiyordu. 

- Do¤u Asya’da flehir nüfusunun h›zla
artmas›yla süt ve ete olan talep de artm›fl-
t›. Bunun dolays›z etkisi tah›l depolar›
üzerinde olmufltu. 1 kilo et üretebilmek
için 3 kilo tah›l gerekiyordu. Talebin kar-
fl›lanmas›ysa et tüketicilerinin ödeme gü-
cüne ba¤l›yd›. 2020’de fiyatlar açl›k dal-
gas›na yol açacak flekilde yükseldi. 

- Ço¤umuz yaflam›m›z› Kanada ve Rusya’da genetik mühendisli¤inden ya-
rarlan›larak yap›lan yüksek verimli tar›ma borçluyuz. Buzlar›n eridi¤i bu böl-
gelerde tar›m yapabilmek için gerekli teknolojiyi gelifltirmek yirmi y›l ald›.

- 2047 y›l›nda dünyadaki bütün bu¤day tohumlar› ayn› genleri tafl›yorlar-
d›. 2053’de bu¤day genlerinin direnç gösteremedi¤i bir hastal›k yüzünden
dünya üzerindeki neredeyse bütün bu¤day yok oldu. 

- Talep bu derece art›yorken çiftçiler topraklar›n› sat›yorlar ve buralarda

yeni flehirler kuruluyordu. Artan iflsiz nüfus pek çok yerde ayaklanmalar ç›-
karabiliyordu ve milyonlarca insan bu flidddet ortam›ndan kurtulabilmek için
göç ediyordu. Yiyecek, temiz su ve sa¤l›k hizmetleri için yap›lan mücadele
zenginle yoksul aras›ndaki gerilimi art›rm›flt›.

- fiehirlerin inan›lmaz bir flekilde geniflleyen boyutlar› bafll› bafl›na sorun
kayna¤› haline gelmiflti. Büyük miktarda besini içeri al›rken ayn› miktarda
at›¤› uzaklaflt›rmak giderek zorlafl›yordu. 

- Belki de en kötüsü, giderek sa¤l›ks›z hale gelen flehirlerin salg›n has-
tal›klar için kusursuz yay›lma yerleri oluflturmalar›. Cüzzam gibi hastal›klar
2030’lar›n Avrupa’s›nda tekrar ortaya ç›kt›. fiehirler büyüdükçe kanalizas-
yon ve içme suyu sistemlerinin yetersiz kalmas› dizanteri için gereken orta-
m› yaratt›. Tifo salg›n› 2056’da dünyan›n öncelikli sorunu olmufltu. Sa¤l›k

hizmetleri yetersizdi ve antibiyotiklere di-
renç kazanm›fl hastal›klarla savafl giderek
zorlafl›yordu. Hastal›klar›n  yay›lma nedenle-
rinden biri de insanlar›n kitleler halinde yer
de¤ifltirmeleriydi. Avrupa Ortaça¤dan bu ya-
na salg›nlar sonucu bu kadar çok insan›n›
bir anda kaybetmemiflti. Hayvan hastal›klar›
insanlar› tehdit ediyordu. 2018’de ortaya ç›-
kan ve domuzlardan insanlara bulaflan bir
grip, yüzy›l›m›z›n hayvanlardan kaynaklanan
befl hastal›¤›n›n ilkiydi. 2065 y›l›ndaysa Tay-
van’da insanlara bulaflan bir flap salg›n› bafl-
lad›. 

- Açl›k, savafllar ve öldürücü salg›nlar in-
sanl›k tarihinde hep vard›; ancak geçti¤imiz

yüzy›lda etkileri ikiye katland›. Toprak, su, iklim ve tar›mdaki çöküfller ayak
uydurabilece¤imizden çok daha h›zl› gerçekleflti. 

- Bu y›k›m önlenebilir miydi? Erken davran›lsayd› cevab›m›z evet olabilir-
di. Bir zamanlar 9 milyar› besleyebilecek ve hastal›klarla savafllardan uzak
tutabilecek teknolojiye sahiptik. Ama asla sosyal, politik ve ekonomik aç›-
dan düzenli olamad›k; bu yüzden çözümleri gerekli yerlerde ve zamanlarda
üretemedik. 

Gezegenimizin Nüfusu
Milyar kifli

Geliflmekte olan ülkeler
Geliflmifl ülkeler

Biyolojik çeflitlili¤in, insanlar için
yarar› yads›namaz. Bunu yok ederek
kendi ellerimizle ipi boynumuza geçi-
riyoruz. 60 ülkede köy nüfusu, et ge-
reksinimini vahfli hayvanlardan gideri-
yor. Afl›r› nüfus, açl›k ve yeni gelifltiri-
len silahlar bu hayvanlar› h›zla yok
ediyor. Kongo’da insanlar yaflad›klar›
ikilemlerin sonucu olarak antilop, go-
ril ve flempaze gibi hayvanlar›n etleri-

Dünyada Topraklar›n Durumu

Çok bozulmufl
Bozulmufl
Korunmufl
Bitki yeflertmeyen


