ISINAN
DÜNYA’DA
YAﬁAM
Haziran ay›nda kar ya¤›ﬂlar›, normalin üstündeki s›cakl›klar,
iklim yap›s›ndaki de¤iﬂimlerden mi kaynaklan›yor?
‹nsanl›¤›n korkusu olan küresel ›s›nma etkilerini
göstermeye baﬂlad› m›?

K

üresel ›s›nma, son y›llarda en çok üstünde durulan konu haline geldi.
Nedeniyse aç›k: ‹klim desenlerindeki h›zl› de¤iﬂimler bölgesel olarak farkl›l›k gösterse de, gezegenimizin gelece¤ini tehdit
ediyor. Kurakl›k, baﬂta s›tma olmak
üzere yeniden yay›l›p öldürücü hale
gelen hastal›klar, sulara gömülen k›y›lar, gerçekleﬂmeye baﬂlayan bir kollektif kabusun parçalar›. Bilim dünyas›ndan politikaya her alanda küresel
›s›nma sürecinin önüne nas›l geçilece¤i konuﬂuluyor…
Gezegenlerin iklimleri, kütleleri, güneﬂe olan uzakl›klar› ve atmosferlerinin bileﬂimiyle belirlenir. Örne¤in
Mars, kal›n bir atmosfere sahip olamayacak kadar küçük bir gezegendir. Atmosferi çok incedir ve a¤›rl›kl› olarak
CO2 gaz›ndan oluﬂur. Dünya’n›n atmosferiyse Mars’›nkinden neredeyse
100 kat kal›nd›r. Venüs ise, Dünya’ya
yak›n kütleye sahip olmas›na karﬂ›n
daha kal›n bir atmosfere sahiptir. Dünya atmosferi, %78 oran›nda azot, %21
B‹L‹M ve TEKN‹K 66 Eylül 2001

oran›nda O2 ve yaklaﬂ›k %1 oran›ndaysa di¤er gazlardan oluﬂuyor. CO2’nin
atmosferdeki oran› %0,03 - 0,04’ü geçmezken, su buhar›ysa %0 - 2 aras›nda
de¤iﬂiyor. Dünya atmosferinin kompozisyonundaki oynamalarsa iklim desenlerinin buna ba¤l› de¤iﬂimleriyle sonuçlan›yor.
‹klim desenlerindeki oynamalar asl›nda gezegenlerin iklim evrimlerinin
bir parças›. Evrimi boyunca Dünya,
küresel ›s›nma ve so¤uma dönemlerini yaﬂam›ﬂ. Atmosferdeki CO2 oran›n›n
artmas› ve azalmas›yla yaﬂanan s›cakl›k de¤iﬂimleri Dünyam›z› 220 000 y›ld›r etkiliyor. Ancak endüstri devriminden bu yana geçen 200 y›ll›k süreçte,
iklim desenlerine insan faaliyetlerinin
ciddi bir müdahalesi söz konusu. Fosil
yak›tlar›n yayg›n kullan›m›, petrol ve
do¤al gaz tüketimi, atmosfer dengelerini etkiliyor. Bu süreçlerde baﬂrolüyse sera gazlar› oynuyor.
Sera gazlar› (karbondioksit, su buhar›, metan, nitröz oksit, kloroflorokarbonlar), Güneﬂ’ten Dünya’ya ulaﬂan k›z›lötesi ›ﬂ›nlar› hapsederek geze-

genimizin s›cakl›¤›n›n belirli bir seviyede tutulmas›n› sa¤l›yorlar. Güneﬂ ›ﬂ›nlar› Dünya’ya ulaﬂt›ktan sonra ›ﬂ›nlar›n
bir k›sm›, Dünya yüzeyinden uzaya geri yans›t›l›rlar. Sera gazlar›, iﬂte bu
noktada devreye girer. Gazlar, yüzeyden yans›yan ›ﬂ›nlar› so¤urarak, ›s›
enerjisinin gezegenden uzaya geri yans›t›lmas›n›n önüne geçer ve gezegenin
›s›nmas›na yol açarlar. Sistemin iﬂleyiﬂi d›ﬂar›dan ›s›t›lan ve d›ﬂar›ya ›s› vermeyen sera düzeneklerini and›rd›¤›ndan bu gazlara sera gazlar› deniyor.
Asl›nda bu gazlar, Dünya’da yaﬂam›n
varolmas› için gerekli s›cakl›¤›n (16°C)
oluﬂumunda en büyük role sahipler.
Sera gazlar›n›n Dünya’n›n ›s›nmas›na
katk›lar› olmasayd› s›cakl›k bugün donma derecesinin hayli alt›nda (-20°C)
olurdu. Ancak bu gazlar›n atmosferdeki oranlar›, bu durumun tam tersine
de yol açabiliyor. Venüs örne¤inde oldu¤u gibi aﬂ›r› miktarlardaki CO2, gezegenin s›cakl›¤›n›n 460 °C’ye ulaﬂmas›na neden olabiliyor. Bu da ne suyun
ne de herhangi bir canl›n›n gezegende
bulunmas›na olanak tan›m›yor. Bugün

geliﬂmiﬂ ülkelerce atmosfere b›rak›lan
yüklü miktardaki sera gazlar›, sonumuzun Venüs’e mi benzeyece¤i sorusunu ak›llara getiriyor.
‹nsanlarca atmosfere verilen, ço¤unlukla so¤utma sistemlerinde kullan›lan
kloroflorokarbonlar, nitriöz oksit ve
metan, zararl› mor ötesi (UV) ›ﬂ›nlar›n›n Dünya’ya ulaﬂmas›n› engelleyen
ozon tabakas›n› da tehdit ediyorlar.
Serbest kald›klar›nda stratosfere yükselen bu moleküllerin girdikleri fotokimyasal tepkimeler sonucunda serbest nitrojen ve klor aç›¤a ç›k›yor. 1
klor atomu yaklaﬂ›k 100 000 ozon (O3)
molekülünü O2’e ve ClO’e (hipoklorit)
parçalayabilme potansiyeline sahip. Atmosfere verilen bu moleküllerin artmas› da ozon tabakas›n›n ciddi boyutlarda
zarar görmesine neden oluyor. Bunun
sonucunda insanl›¤› bekleyense deri
kanserleri vakalar›nda ve sa¤l›k sorunlar›nda art›ﬂ, tar›m faaliyetlerinin zarar
görmesi ve deniz ve kara ekosistemlerinin tehlikeye girmesi.
Fosil yak›tlar, geliﬂmiﬂ ülkelerin
enerji gereksinimlerinin büyük bir bölümünü karﬂ›l›yor. Buna en büyük örnek Amerika Birleﬂik Devletleri. Ülkenin enerji ihtiyac›n›n yar›s›na yak›n› fosil yak›tlardan elde ediliyor. Oluﬂumlar› milyonlarca y›l süren fosil yak›tlar›n
kullan›m›ysa atmosfere büyük miktarlarda CO2 gaz› sal›m›na yol aç›yor. Ölü
bitki ve hayvan parçalar›, mikroorganizmalar taraf›ndan parçalan›p, bas›nç
ve s›cakl›kla birlikte Dünya kabu¤unun
alt tabakalar›nda s›k›ﬂmaya baﬂl›yorlar.
Kimyasal tepkimeler sonras›ndaysa 3
farkl› formda fosil yak›ta dönüﬂüyorlar;
petrol, kömür ve do¤al gaz. Baﬂka bir
deyiﬂle, fosil yak›tlar milyonlarca y›l önce yaﬂam›ﬂ canl›lar›n kal›nt›lar›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤il. Fosil yak›tlar›n kullan›m›ysa, yer kabu¤unun tabakalar›nda birikmiﬂ CO2 gaz›n›n h›zl› bir biçimde atmosfere verilmesine neden olur.
Atmosferdeki CO2’i fotosentez yoluyla
uzaklaﬂt›ran ormanl›k alanlar›n azalt›lmas› da, bu sürecin geri dönülmez bir
biçimde h›zlanmas›na neden oluyor. Ve
sonuçta da küresel olarak ›s›n›yoruz…
3. Hükümetleraras› ‹klim De¤iﬂim Paneli’nin sonuçlar›na göre, 1990 ile
2100 aras›ndaki küresel ›s›nman›n
dünya s›cakl›¤›nda 1,4 ile 5,8 °C’lik bir
art›ﬂa yol açaca¤› bildirildi.
Dünya ülkelerinin her birinin bu
süreçteki rolü ayn› olmasa da sonuç-

Küresel Is›nma ve Olas› Etkileri
.

Hükümetleraras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli’nin
(IPCC) 2001 y›l›nda yay›mlanan en son küresel
iklim de¤iﬂikli¤i raporuna göre Dünya’da gözlenen iklimsel de¤iﬂimler ﬂöyle özetlenebilir:
- Küresel ortalama yüzey s›cakl›¤›, 20. yüzy›lda yaklaﬂ›k 0.6°C (0.6 ± 0.2°C) yükselmiﬂ bulunuyor. Küresel olarak, 1990’l› y›llar en s›cak
on y›l, 1998 ise, 1861 y›l›ndan sonraki aletli
gözlem kay›tlar›ndaki en s›cak y›l.
- Orta enlem ve kutupsal kar örtüsü, kutupsal kara ve deniz buzlar› ile orta enlemlerin da¤
buzullar› 20. yüzy›lda azald›. Küresel ortalama
deniz seviyesi, 20. yüzy›lda yaklaﬂ›k 10-20 cm
aras›nda yükseldi ve okyanuslar›n ortalama s›cakl›klar› da art›ﬂ gösterdi.
- Ya¤›ﬂlar kuzey yar›mkürenin orta ve yüksek
enlem bölgelerinde her on y›lda yaklaﬂ›k % 0.5-1
aras›nda artarken, subtropikal karalar›n önemli
bir bölümünde her on y›lda yaklaﬂ›k %3 azald›.
- ‹nsan etkinliklerinden kaynaklanan sera gaz› ve aerosol sal›mlar›, atmosferin bileﬂimini de¤iﬂtirmeyi ve bu nedenle de iklimi etkilemeyi sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü’nce 1930-2000
dönemi için yap›lan yeni zaman dizisi çözümlemelerine göre, ilkbahar ve yaz mevsimi gece en düﬂük hava s›cakl›klar›, Türkiye’nin pek çok kentinde istatistiksel ve klimatolojik aç›dan önemli bir
›s›nma e¤ilimi göstermekte. Gece hava s›cakl›klar›ndaki belirgin ›s›nma e¤ilimlerinin oluﬂmas›nda,
küresel ›s›nman›n genel ve uzun süreli etkisine
ek olarak, Türkiye’deki h›zl› nüfus art›ﬂ›na ve
kentsel alanlara yönelik büyük göçe ba¤l› yayg›n
ve plans›z kentleﬂmenin de etkisi var.
En geliﬂmiﬂ iklim modellerine göre:
- 1990-2100 döneminde, küresel ortalama
yüzey s›cakl›¤›n›n 1.4-5.8°C aras›nda artaca¤›
öngörülüyor. Öngörülen bu ›s›nman›n, büyük bir
olas›l›kla en az›ndan son 10 000 y›l boyunca bir
benzeri oluﬂmad›.
- Neredeyse tüm kara alanlar›, özellikle so¤uk
mevsimde yüksek kuzey enlemlerindeki karalar,
daha h›zl› ›s›nabilecek.
- 21. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar, ya¤›ﬂlar,
k›ﬂ›n orta ve yüksek kuzey enlemlerde ve Antarktika’da artabilecek. Alçak enlemlerdeki kara
alanlar›nda, hem bölgesel art›ﬂlar hem de azal›ﬂlar beklenmekte. Ortalama ya¤›ﬂta bir art›ﬂ öngörülen pek çok alanda, y›ldan y›la ya¤›ﬂ de¤iﬂimleri daha büyük olabilecek.
- Kuzey yar›mküredeki kar örtüsü ve deniz bu-

zu yay›l›ﬂ›n›n daha da azalaca¤› san›l›yor. Buzullar›n ve buz ﬂapkalar›n›n geniﬂ ölçekli geri çekilmesinin 21. yüzy›lda da sürece¤i öngörülmekte.
- Küresel ortalama deniz seviyesinin, 2100 y›-

l›na kadar yaklaﬂ›k 10-90 cm kadar yükselmesi
öngörülüyor. Bu yükselme, esas olarak okyanuslar›n termal geniﬂlemesiyle buzullardan ve buz
ﬂapkalar›ndan olan kütle kay›plar›yla ba¤lant›l›.
- Buz kalkanlar›, iklim kararl› olduktan sonraki binlerce y›l boyunca, küresel ›s›nmaya karﬂ›l›k
vermeyi ve deniz seviyesi yükselmesine katk›da
bulunmay› sürdürecek.
Türkiye Üzerindeki Olas› Etkiler:
‹ngiltere’deki Hadley Centre’›n yeni iklim modelinin sonuçlar›na göre, atmosferdeki karbondioksit birikiminin 2080’li y›llara kadar, sanayi
devrimi öncesi dönemin yaklaﬂ›k üç kat›na (bir
milyonda 750 parçac›k) ç›kmas› durumunda;
- Türkiye üzerindeki y›ll›k ortalama s›cakl›klarda yaklaﬂ›k 2-3°C art›ﬂ
- Y›ll›k ve özellikle k›ﬂ ya¤›ﬂlar›nda önemli bir
azalma
- Önemli akarsu havzalar›ndaki y›ll›k ak›m de¤erlerinde yaklaﬂ›k % 5-25 düzeyinde önemli bir
azalma olmas› öngörülüyor. Bunlar›n d›ﬂ›nda,
Türkiye ve Orta Do¤u bölgesinin, dünyan›n su s›k›nt›s›nda art›ﬂ beklenen stresli alanlar› aras›nda
yer alaca¤› beklenmekte.

Türkiye Aç›s›ndan Sonuç:
Türkiye, küresel ›s›nman›n özellikle su kay naklar›n›n zay›flamas›, orman yang›nlar›, kurakl›k ve çölleﬂme ile bunlara ba¤l› ekolojik bozul malar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkile necek. Ülkemiz bu aç›dan, bize göre risk grubu
ülkeler aras›nda yer al›yor. Bu durumda, ‘Küresel
›s›nma önlenemez ve bugünkü h›z›yla sürerse, gelecekte Türkiye’yi ne beklemektedir?’ sorusuna
nas›l bir yan›t vermeliyiz? Bu soruyu, iklim sisteminde gözledi¤imiz olumsuz de¤iﬂimleri ve iklim
öngörülerini de dikkate alarak, ‘Türkiye gelecek
100 y›l içerisinde, bugün kuzey Afrika’da ve Orta Do¤u’da egemen olan daha s›cak ve kurak, daha az üretken ve çölleﬂme süreçleriyle orman
yang›nlar›na karﬂ› daha e¤ilimli bir iklim kuﬂa¤› n›n etkisi alt›na girebilecektir’ biçiminde yan›tlamak olas›d›r.
Dr. Murat Türkeﬂ,
‹klimbilimci, Devlet Meteoroloji ‹ﬂleri
Genel Müdürlü¤ü
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lar herkesi etkileyecek. G8 ülkeleri
olan Kanada, Fransa, Almanya, ‹talya,
Japonya, Rusya, ‹ngiltere ve Amerika
Birleﬂik Devletleri karbondioksit sal›mlar›n›n yaklaﬂ›k %47’sinden sorumlular. Geliﬂmekte olan ülkelerinse bu
sürece katk›lar›, geliﬂmiﬂ ülkelerinkinin yan›nda çok az. Is›nm›ﬂ bir Dünya’da yaﬂam›n nas›l olaca¤› sorusunun
cevab›ysa asl›nda gayet aç›k; bugünkünden çok daha zor. Tabii ki, özellikle geliﬂmekte olan ülkeler için...

‹klim De¤iﬂiminin
Sonuçlar›
Deniz seviyelerinin yükselmesi, s›tma gibi hastal›klar›n dünya genelinde
yayg›nlaﬂmaya baﬂlamas›, k›y› ülkelerinin yükselen sularla toprak kay›plar›,
iklim desenlerinde oynamalar sonucu

ekinlerin yaﬂam ortamlar›na daha fazla uyum gösterememeleri, bir çok canl› türünün geri dönüﬂsüz bir biçimde
yok olmas›, içme suyu sorununun ciddi boyutlara ulaﬂmas›, hayvanc›l›¤›n
artmas›ndan kaynaklanan ormanl›k
alanlar›n azalmas›, f›rt›nalar›n yönlerinin de¤iﬂmesi ve s›kl›klar›n›n artmas›,
orman yang›nlar›n artmas›, gece gündüz s›cakl›k farklar›n›nsa tersine azalmas›, yüksek s›cakl›klara ba¤l› sa¤l›k
sorunlar›n›n, solunum rahats›zl›klar›-

n›n artmas›, sellerin verdikleri zararlar›n boyutlar›n›n ve kurakl›k sorunun
artmas› bekleniyor.
Okyanuslar›n iklim düzenlenmesinde etkilerinin büyük olmas›, küresel
›s›nma sürecinin okyanuslara etkisini
daha da önemli hale getiriyor. Küresel
s›cakl›klar›n artmas›yla birlikte, buz
kütlelerinin erimeye baﬂlamas› ve deniz seviyelerinin yükselmesi bekleniyor. Bu da k›y› ﬂeritlerinin ve baz› adalar›n sular alt›nda kalmas› demek. Ayr›ca, kumsallar›n erozyonu, tatl›su sistemlerine, deltalara tuzlu suyun kar›ﬂarak bu sistemlerin bozulmas›na da
neden olabilir. Buzullar›n erimesiyle
deniz seviyelerinde gözlenecek yükselmeler Dünya’n›n her bölgesinde ayn› ölçekte olmayacak. Buzullar›n kütle çekimlerinden dolay› bir çok bölgede daha çok, di¤er bölgelerde daha az
yükselecek. Is›nan sular, okyanus can-

Kyoto Protokolü
.

Endüstri Devrimi’nden bu yana atmosferde artan sera gazlar›n›n dünya gelece¤i üzerine etkileri
konusunda uluslararas› çal›ﬂmalar neredeyse 20
y›ld›r devam ediyor. Ortak bir platformda al›nacak
önlemler konusunda yap›lan en son ve en önemli
toplant›ysa Kyoto konferans›. 1997’de 160 ülkenin kat›l›m›yla Japonya’n›n Kyoto kentinde gerçekleﬂtirilen konferansta geliﬂmiﬂ ülkeler, atmosfere
sal›nan sera gazlar›n›n miktar›n›n azalt›lmas› konusunda ayn› görüﬂü paylaﬂ›yorlard›. ABD, Kyoto
protokolü olarak an›lan bu anlaﬂmaya göre, atmosfere verdi¤i sera gazlar›n›n miktar›n› sabit bir de¤erde tutma karar›n› verirken Avrupa Birli¤i ülkeleri %15’lik bir azaltmaya gitme karar› verdiler.
1997 anlaﬂmas›n›n sonucunda, sanayi ülkeleri atmosfere verdikleri sera gaz› miktar›n›n 20082012 aras›ndaki dönemde 1990’daki miktarlar›n›n %5.2 alt›na düﬂürülmesi karar› ald›lar. Küresel
›s›nmaya neden olan CO2’in %97’si, sanayileﬂmiﬂ
ülkelerin enerji için kömür, petrol ve do¤al gaz
kullan›mlar› sonucunda atmosfere veriliyor. Geliﬂmekte olan ülkelerse, sera gaz› sal›m›nda geliﬂmiﬂ
ülkeler kadar rol almad›klar› için, bu anlaﬂman›n
getirdi¤i s›n›rlamalar›n d›ﬂ›nda tutuldu.
Protokole göre ülkeler küresel ›s›nman›n önüne geçilmesi yönündeki çabalar› do¤rultusunda
kredilendirilecekler. Anlaﬂmayla, ülkeler, karbondioksit sal›mlar›n› azaltma yolundaki çal›ﬂmalar›nda esnek olabilecekler. Anlaﬂman›n esnekli¤iyse,
CO2 gaz› sal›mlar›n›n al›ﬂveriﬂinden geliyor. Ülkeler, atmosfere sal›nan CO2 gaz› oran›nda gittikleri
azaltmalarla toplad›klar› kredileri kendi aralar›nda de¤iﬂebilecekler. Yani, hedeflenenden daha
fazla kesintiye giden ülkelerin fazla kredileri bu
kredilere ihtiyac› olan ülkelerce al›nabilecek. Örne¤in geliﬂmiﬂ ülkeler, geliﬂmekte olanlar›n “kirletme kotalar›n›” sat›n alarak kendi kotalar›na ek-

B‹L‹M ve TEKN‹K 68 Eylül 2001

leyebilecekler. Bunun karﬂ›l›¤›nda, geliﬂmekte
olan ülkelerde temiz enerji projelerine, CO2’in tutulmas›n› sa¤layan toprak ve orman sistemlerini
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›na fon sa¤layacaklar.
Konferans›n yap›ld›¤› tarihten 4 y›l sonras›nda, bugün, 36 ülke (Avrupa ülkelerinin hepsi buna dahil) Kyoto Protokolünü imzalam›ﬂ durumda.
Anlaﬂman›n yasal statü kazanabilmesi için 55 ülke parlamentosunca onaylanmas› gerekiyor. Protokolü imzalamaya yanaﬂmayan geliﬂmiﬂ ülkelerin
baﬂ›nda ABD geliyor.
ABD, dünyadaki en güçlü ve etkili ülke olmas›na karﬂ›n, ayn› zamanda da en büyük kirletici
konumunda. Ülke, 1997’de atmosfere sal›nan
CO2’in neredeyse dörtte birinin (%23.8) kayna¤›.
Bu yüzden Amerikan hükümetinin, ülkenin karbondioksit sal›mlar›ndaki art›ﬂ konusunda verece¤i karar, iklim de¤iﬂiminin engellenmesinde büyük önem taﬂ›yor. Amerika’n›n Kyoto anlaﬂmas›na
imza atmamakta diretmesinin nedeni, yap›lan
aç›klamalara göre, anlaﬂman›n dünyan›n %80’ini
kapsam›na almamas› (bunun içinde nüfusu çok
yüksek Hindistan ve Çin de var) geliyor. Böylesi
yanl› bir yaklaﬂ›m›n, Amerikan ekonomisine çok
büyük zarar verece¤i için kongre taraf›ndan kabul
edilmeyece¤i söyleniyor.
Ancak son zamanlarda, bir çok büyük ﬂirket,
anlaﬂma karﬂ›s›ndaki tutumlar›n› de¤iﬂtirerek al›nacak önlemlere destek verme karar› verdi. Kyoto Protokolü’nün yürürlü¤e girmesi durumunda
krize girecek ﬂirketler taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ
Küresel Is›nma Koalisyonu’ndan, art›k yaln›zca
petrol ﬂirketleri olarak de¤il enerji ﬂirketleri olarak an›lmak isteyen BP ve Shell ayr›ld›. Koalisyondan ayr›lan büyük ﬂirketler aras›nda Ford, Dupont, Daimler Chrysler, Texaco ve General Motors
yer al›yor. ﬁirketlerin koalisyondan ayr›lma kara-

r›n› vermelerinde asl›nda en büyük etken, Koalisyonun üyesi olmaktan zedelenen imajlar›. Ayr›ca,
bu kampanyalardan baz›lar›, iklim de¤iﬂimiyle mücadeleye, sal›mlar› azaltmak yoluyla destek vereceklerini aç›klad›lar.
‹ﬂ dünyas›ndaki büyük ﬂirketlerce Protokolü
desteklemek için WWF (Dünya Do¤ay› Koruma Örgütü) deste¤inde 90 ﬂirket taraf›ndan kurulan bir
baﬂka organizasyon da, küresel ›s›nma karﬂ›s›nda
al›nacak önlemlere destek ça¤r›s›nda bulunuyor.
Amerika, Japonya ve 9 farkl› Avrupa ülkesinden
kampanyaya destek veren belli baﬂl› ﬂirketlerin
aras›nda Alman Telekom ﬂirketi, ‹ngiltere Sigorta
ﬁirketi, Alman beyaz eﬂya devi AEG var. WWF ‹klim De¤iﬂimi Kampanyas› baﬂkan›na göre, Kyoto
protokolünün hayata geçememesinde en önemli
etken ﬂirketlerin yeterince destek olmamas›. Protokolün yasal statü kazanmas›ysa, endüstri ülkelerinin karbondioksit sal›mlar› miktar›n›n hukuki olarak s›n›rland›r›lmas›na olanak sa¤layacak. Bunun
gerçekleﬂebilmesi de alternatif ve yenilenebilir
enerji formlar›n›n kullan›lmaya baﬂlanmas›yla ancak mümkün olabilir.
Kyoto Anlaﬂmas›nda son geliﬂmeler:
Kyoto anlaﬂmas›n› kurtarmak için 178 ülkenin
1700 diplomatla temsil edildi¤i son toplant›da al›nan kararlara göre, anlaﬂmaya imza atan ülkeler,
temel anlaﬂmazl›k konular›nda bir tak›m uzlaﬂma
formülleri geliﬂtirerek, ABD olmaks›z›n da Protokolü gelecek y›l›n Temmuz ay›nda Rio Zirvesi’nin
10. y›ldönömüne kadar yaﬂama geçirme yolunda
önemli bir ad›m att›lar.
Ancak bilinen bir gerçek ﬂu ki, anlaﬂmay› imzalamaya yanaﬂmayan geliﬂmiﬂ ülkelerin, özellikle
de Amerika Birleﬂik Devletleri’nin bu uygulamalara baﬂlamamas› durumunda al›nan kararlar›n hedefe ulaﬂma olas›l›¤› çok düﬂük.

l›lar›n›n türlerini ve say›lar›n› etkileyecek. Mercan adalar› bu süreçten
önemli biçimde etkilenmeye baﬂlad›lar
bile. Okyanuslar›n ›s›nmas›yla karalar
da ›s›nmaya baﬂlayacak; bu da kurakl›¤›n kuru bölgelerde artmas›na neden
olacak. Kurakl›¤›n artmas› f›rt›nalar›n
ve kas›rgalar›n s›kl›k ve ﬂiddetlerini
artt›racak. 2100 y›l›na kadar Arktik
Okyanusu’nda yaz›n buz örtüsünün
tamamen yok olaca¤›, yaln›zca kutuplara yak›n bölgelerde birkaç buz kal›b›n›n kalaca¤› tahmin ediliyor.
Küresel ›s›nman›n okyanus döngüsüne etkisi, ‹ngiltere ve ‹skandinav ülkelerinde beklenenin tersine ›s›nma
de¤il so¤umayla sonuçlanabilir. ‹klimin önemli yap› taﬂlar›ndan olan okyanus ak›nt›lar›n›n, s›cakl›klardaki art›ﬂ
sonucu de¤iﬂimiyle Britanya adalar›ndaki s›cakl›¤›n ortalama 11 derecelik
bir düﬂüﬂ gösterebilece¤i söyleniyor.
Is›nman›n birlikte getirece¤i bir sorun da sivrisineklerden kaynaklanan
salg›n hastal›klarla ilintili. Sivrisinek
yumurtalar› ve ergin bireyler, k›ﬂ koﬂullar›na dayan›kl› olmad›klar› için
ölüyorlar. Bu yüzden de sivrisineklerin yayd›klar› hastal›klar genelde s›cak
bölgelerde görülüyor. Ancak küresel
s›cakl›klar›n artmas›yla birlikte bu hastal›klar›n kuzey ülkelerine do¤ru kaymas› bekleniyor. Sivrisineklerin do¤al
düﬂmanlar›n›n küresel ›s›nmadan kaynaklanan yaﬂam alan› kay›plar›ndan
dolay› azalmalar› ve bunun sonucunda
da sivrisineklerin tüm dünyaya korku
saçmamalar› için önlerinde hiçbir engel kalmayacak gibi gözüküyor. Baz›
modellemelere göre, 21. yüzy›l›n sonuna kadar s›tmadan etkilenen Dünya
nüfusu %45’ten %60’a ç›kabilecek. Tedavi yöntemlerinin yetersiz oldu¤u geliﬂmekte olan ülkelerde bunun sonuçlar›n›n daha ciddi boyutlarda ortaya
ç›kmas› bekleniyor.
Bir çok türün gelece¤i, küresel ›s›nma sonucu de¤iﬂecek yaﬂam ortamlar›na uyum sa¤lamalar›na, uyum sa¤layamad›klar› durumlardaysa fiziksel, biyolojik ve iklimsel ihtiyaçlar›na uygun yaﬂam ortamlar›na göç edebilmelerine
ba¤l›. Buna parelel olarak, tar›m ürünlerine zararl› canl›lar da yer de¤iﬂtirebilecek ve bu da o alanlarda yap›lan tar›m› do¤rudan etkileyecek. Baz› alanlar› daha önce orada yaﬂamayan türler
istila ederken, varolan türler yok olabilecek. Ancak biyolojik çeﬂitlili¤e küre-

Venüs ‹klim Modellemesi
Küresel ›s›nma kaynakl› iklim de¤iﬂiminin Dünya gelece¤ine etkilerine iliﬂkin
veriler, yap›lan çok boyutlu modellemelerden elde ediliyor. Dünya üzerine yap›lan modellemelerle ayn› mant›k çerçevesine sahip bir iklim modellemesi
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan Venüs üzerinde uyguland›.
Venüs gezegeni ve dünya, oluﬂumlar›n›n ilk safhalar›nda birbirlerine
çok benzediklerinden "kardeﬂ gezegenler" olarak adland›r›lm›ﬂsalar
da, iki gezegenin yollar› sonradan çok ayr›lm›ﬂ. Bugün Venüs, karasal gezegenler içinde, en kal›n atmosfere sahip olan›; gezegen atmosferi %96,5 oran›nda CO2, %3,5 oran›nda N2’den oluﬂuyor. Atmosferde ayr›ca çok küçük miktarlarda CO, SO2, su buhar›, argon
(Ar) ve helyum bulunuyor. Venüs’ü saran 25 km.’ye ulaﬂabilen hammaddesiyse sülfürik asit (H2SO4) olan kal›n bir bulut tabakas› var.
Gezegen bugün kayalar› eritebilecek yüksek yüzey s›cakl›klar›yla
(460°C) ve ortalama olarak 90 barl›k yüzey bas›nc›yla (bu dünya yüzeyindeki bas›nc›n 90 kat›) bilinen herhangi bir canl›ya ev sahipli¤i
yapm›yor.
Peki Venüs’ün de¤iﬂim gösteren iklim yap›s›n›n modellenmesinin dünya gelece¤ini tehlikeye sokan küresel ›s›nmayla iliﬂkisi ne?
Araﬂt›rmac›lara göre Venüs, Güneﬂ Sistemi’nde Dünya’daki iklim de¤iﬂimleriyle ilgili modellere ›ﬂ›k tutabilecek tek gezegen. Venüs Dünya’ya, yaln›zca birbirine yak›n alan kütleleriyle de¤il, karmaﬂ›k ve evrimleﬂen iklimiyle de çok benziyor.
Dünya’n›n tarihi boyunca yaﬂanan h›zl› iklim de¤iﬂiklikleri ve günümüzde insan faaliyetlerinin
Dünya iklim deseni üzerindeki etkisi, Venüs iklimindeki de¤iﬂimleri inceleyen bilgisayar modellemeleri yoluyla ö¤renilebilir.
1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan bu yana Magellan uydusunca Venüs gezegeni hakk›nda toplanan veriler,
gezegenin farkl› iklim yap›s›n› araﬂt›rmak ve modellemekte kullan›l›yor.
Venüs atmosferinin %96,5’luk k›sm›n› CO2 oluﬂturuyor. Dünya’da da sera etkisi yapan CO2 gaz›n›n Dünya atmosferinde Venüs’e k›yasla çok daha düﬂük yo¤unluklarda olmas›n›n nedeni, CO2 miktar›n›n Dünya’da yaﬂamsal aktiviteler ve jeokimyasal döngü sayesinde dengede tutulmas›. Dünya’n›n Venüs gezegeniyle farkl› bir iklim evrimini izlemesinin nedenleri aras›nda Dünya’da s›v› halde suyun bulunmas› ve su döngüsüyle CO2 gaz›n›n belirli bir seviyede tutulmas›, karbon miktar›n› dengeleyen levha tektoni¤inin Venüs’te yer almamas› ve volkanizmin Venüs genelinde yayg›n olmas› geliyor.
Sonumuz Venüs’mü sorusunun yan›t›na gelince; Güneﬂ yaﬂland›kça parlakl›¤› artacak, yaklaﬂ›k bir
milyar y›l içinde, okyanuslar h›zl› bir ﬂekilde buharlaﬂmaya baﬂlayacak ve iklim, sera etkisine yenik düﬂecek. Dünya ve Venüs benzer baﬂlad›klar› hikayelerini ayn› noktayla sonland›racak.

sel ›s›nman›n getirece¤i iklim de¤iﬂiminin etkisi ﬂu anda yaln›zca modellemelere dayal› öngörülerden ibaret. Canl›lar›n uyum ve göç konular› hakk›nda
çok fazla bilgi sahibi olunmad›¤› için
de¤iﬂim süreci yaﬂanmaya baﬂlanana
kadar da bu konuda çok kesin ﬂeyler
söylemek olas› de¤il. Araﬂt›rmac›lar›n
bu konudaki bilgileriyse, 20 000 y›l önce sonlanan buzul dönemi s›ras›nda
canl›lar›n da¤›l›mlar›ndaki de¤iﬂimlerinin fosil kan›tlar›ndan elde ettikleri
verileriyle s›n›rl›. Araﬂt›rmac›lar modellemelerinde türlerin hayatta kalabilmeleri için gerekli olan göç oranlar›n› hesaplam›ﬂlar. Sonuçlarsa, canl› türlerinin iklim de¤iﬂimi sonucunda yok olma olas›l›klar›n›n ve biyolojik çeﬂitlili¤in azalmas›n›n özellikle Kuzey yar›mkürenin yüksek enlemlerinde gerçekleﬂece¤ini gösteriyor. Araﬂt›rmalara göre, atmosferdeki karbondioksit gaz›n›n
iki kat›na ç›kmas› durumunda, Dünya
üzerindeki karasal yaﬂam alanlar›n›n
%35’inin geri dönülmez biçimde yok

olma riski var. Bu koﬂullar alt›nda arktik bölgelerde ve da¤l›k alanlarda, iklim de¤iﬂiminin yaﬂam alanlar›n› azaltmas› sonucunda canl› türlerinin yaklaﬂ›k %20’si yok olabilecek. Bu yok olmalar varolan yaﬂam alan› kay›plar›n›n
da üstüne eklenince ciddi boyutlara
ulaﬂabilir.
Dünya’n›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
tüm bu tehlikelere karﬂ›n al›nan önlemler ise tüm dünya ülkelerinin kat›l›mlar›yla etkili hale gelebilir. Eksikliklerine ve ABD’nin uygulamamakta direnmesine karﬂ›n Kyoto Protokolü, bu
konuda artan bilinci yans›t›yor.
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