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Malthus Yan›lmay›
Sürdürecek mi?
1798 y›l›nda, ‹ngiltere’nin Albury
bölgesinde küçük bir kilise papaz›nca,
“Nüfus ‹lkeleri Üzerine Deneme” baﬂl›kl› bir broﬂür yay›mland›. Zaman›n›n
en sert ütopyac› felsefecilerinden biri
olan Thomas Malthus’a göre, insan nüfusu sürekli artma e¤iliminde olacak
ve sonunda do¤um kontrol, açl›k, savaﬂlar ya da hastal›klar gibi etkenler
nedeniyle bu art›ﬂ sona erecekti. Bu
tart›ﬂmal› iddialar, günümüzde de popülerli¤ini koruyor ve çevrecilerin
önemli uyar›lar›na ilham veriyor.
Malthus’un zaman›ndan bu yana,
dünya nüfusu alt› kat artarak 6 milyar› aﬂt›. Sevindirici olan, k›yamete gidiﬂin ucuz enerjinin sa¤lanmas›yla, bilim
ve teknolojinin geliﬂmesiyle ve yeﬂil
devrimle büyük oranda önlenmiﬂ olmas›. Ço¤u nüfusbilimci, 2100 y›l›nda, küresel nüfusun 10 milyara ulaﬂaca¤›n›
öngörüyor.
Acil olarak yan›tlanmas› gereken soru, bir yandan yokluk içinde olanlar›n
durumunu iyileﬂtirirken, ﬂu anki yaﬂam standartlar›m›z› koruyarak yaﬂamay› sürdürüp sürdüremeyece¤imiz.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde, yaln›zca yiyecek
de¤il, su, fosil yak›tlar ve kereste üretimi için de do¤al kaynaklar›n “tüketilmesi”, çok büyük boyutlara varm›ﬂ durumda. Üstelik, insano¤lu, iklim de¤iﬂikli¤ine, çevre kirlili¤ine ve istilac›
türlerin yay›lmas›na neden olarak da
bu kaynaklar› do¤rudan tehdit ediyor.
‹nsanlar, bu gezegende, bir yandan
biyoçeﬂitlili¤i de koruyarak sürdürülebilir bir biçimde yaﬂamay› nas›l baﬂarabilirler? Bu sorunun yan›t›, ancak do¤a bilimleri ve sosyal bilimler alan›nda
yap›lacak geniﬂ kapsaml› araﬂt›rmalar
sonucu verilebilir. Araﬂt›rmalar, insanlar›n birçok ekosisteme zarar verdiklerini ve bu ekosistemlerin temiz su ve
baﬂka “yararlar” sa¤lama kapasitesini
düﬂürdüklerini kuﬂkuya yer vermeyecek bir biçimde ortaya koyuyor. Ancak, bu olumsuz durumun boyutlar›,
tam olarak bilinmiyor. Araﬂt›rmac›lar,
sulakalanlar›n, ormanlar›n ve öteki
bölgelerin durumu ve gidiﬂat› konusunda daha fazla veriye gereksinim du-

yuyorlar. Önceliklerimizin belirlenebilmesi için, ekosistemleri olumsuz etkilere karﬂ› dirençli ya da k›r›lgan k›lan
özelliklerin; örne¤in, bal›k avc›l›¤› yap›lan alanlar gibi bask› alt›ndaki ekosistemlere verilen zarar›n hangi aﬂamada geri dönülemeyecek düzeylere ulaﬂt›¤›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas› gerekiyor.
Tar›m uzmanlar›, yak›n bir gelecekte fazladan 4 milyar bo¤az› daha besleme göreviyle karﬂ› karﬂ›yalar. Geliﬂmiﬂ
ülkelerde tar›m›n verimlili¤i giderek art›yor olabilir; ancak, geliﬂmekte olan ülkelerde, özellikle de Afrika’n›n güneyinde, hâlâ bu konuda yap›lmas› gereken çok ﬂey var. Biyoteknolojinin tar›mdaki kullan›m› tar›m ürünlerinin verimini art›rma ve tar›m etkinliklerinin

çevreye verdi¤i zarar› azaltma konusunda ümit verici olsa da, onun da kendine göre riskleri var. Bunun yan› s›ra,
tar›mda biyoteknolojinin kullan›m› konusundaki kuﬂkular›n üstesinden gelmenin güç oldu¤unu da biliyoruz.
Bu alanda, do¤abilimciler kadar,
sosyal bilimcilere de büyük iﬂ düﬂüyor.
Kaynaklar›n aﬂ›r› kullan›m›n› cesaretlendiren yanl›ﬂ uygulamalar, sözgelimi
lüks Hummer’lar gibi verimsiz araç sahiplerinin yararland›¤› vergi yasas›ndaki boﬂluklar, süre¤en bir sorun olarak
varl›¤›n› sürdürüyor. Günümüzde, yeni bir etkinlik alan›, ekosistemlerden
elde edilen yararlara yeni de¤erler
yüklenmesi. Böylece, sözgelimi, bir orman›n kereste yitirmesinden kaynakla-

nan temiz su üretememe “bedeli” de,
kerestenin fiyat›na dahil olacak. Ancak, bu tür d›ﬂ etkilerin birleﬂtirilerek
fiyatland›r›labilmesi için, ekosistemler
hakk›nda daha fazla bilgiye gereksinim duyuluyor. Bir baﬂka konu da,
ekonomik kararlar›n s›kl›kla yaln›zca
kaynaklar›n ﬂimdiki de¤erlerini ve gelecekteki de¤er kay›plar›n› hesaba
katmas›. Bunun en temel örnekleri,
toprak erozyonu, orman arazisinin tar›m arazisine dönüﬂtürülmesi ve kentler ya da tar›m için dip suyunun ç›kar›lmas›. Bütün bunlar üretimin, yeni iﬂ,
mal ve hizmet üretiminin çevreye daha
az zarar verecek biçimde dönüﬂtürülmesini güçleﬂtiren etkenler.
Araﬂt›rmac›lar, bar›nma gereksinimiyle nüfus özellikleri aras›ndaki de¤iﬂen iliﬂkiyi ve bu de¤iﬂimin insanl›¤›n
refah› üzerindeki etkisini de hesaplamak zorundalar. Önümüzdeki 35 – 50
y›l içinde, kentlerde yaﬂayan insanlar›n
say›s› bugünkünün iki kat›na ç›kacak.
Bu art›ﬂ, büyük oranda, günümüzde
nüfuslar› 30 bin ile 3 milyon aras›nda
de¤iﬂen, geliﬂmekte olan ülkelerdeki
kentlerde gerçekleﬂecek. K›rsal kesimlerden kentlere do¤ru gerçekleﬂen bu
ak›mla baﬂa ç›kabilmek için, daha az
enerjiyle daha çok beton üretebilme
yollar›ndan, içme suyu ar›t›m›na kadar
çok farkl› alanlarda yeni çözümlere gereksinim duyulacak.
Son olarak, televizyon yay›nc›l›¤›n›n küreselleﬂti¤i ve reklam sektörünün aral›ks›z olarak büyüdü¤ü ça¤›m›zda, tüketim al›ﬂkanl›klar›m›z›n gelece¤i ne olacak? Dünyan›n, Kuzey
Amerikal›lar gibi yaﬂayacak bir 10 milyar kiﬂiyi daha besleyemeyece¤i aç›k.
Bugün dünyan›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
en önemli soru, do¤a bilimlerinin, sosyal bilimlerin ve teknolojinin, yaratt›¤›m›z tüm bu sorunlar› çözüp çözemeyece¤i. Ancak, bu konuda politik bir irade oluﬂturmak bu sorunun yan›t›n›
vermekten çok daha büyük çaba gerektirebilir.
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