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 Giriş
Bilindiği üzere Einstein Nostradamus gibi büyük falcılardan değildi, basit konularla ilgilenmesine karşın bilim tarihine geçmeyi becerebilmiş 
bir bilimciydi. Ona bu ününü sağlayan basit formülü ise E=mC2  idi. Enerji ile madde ve ışık hızı arasında kurduğu bu özlü bağlantı ile bilimde 
çığır, bilimkurguda da insanların ışınlanması hayâline varan bir yol açtı.

Einstein’ın 1905 - 1920 döneminde ortaya koyduğu, evrendeki olayların en temel prensiplerini açıklayan kuramlarının temelleri de ısı ile 
mekanik iş arasındaki ilişkilerin incelenmeye başladığı 1820’ler, 30’larda Gibbs ve Carnot tarafından atılmıştı. 

Enerjetik, termodinamik adı verilen bu enerji - madde ilişkileri, dönüşümleri, enerji alışverişi bilimi fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
ve değişimlerinin temellerinin anlaşılmasını sağladığından doğa bilimlerinin anayasasıdır. İklim ve değişimi, kuraklaşma da bu çerçevede 
gerçekleşen olaylardır.

Çok özet olarak anımsamak üzere gözden geçirilirse termodinamik  tüm olayları sistem, ve dışında kalan çevre olarak inceler, sistemle çevresi 
arasındaki enerji, ve enerjinin yoğunlaşmış hâli olan madde alışverişini, dönüşümlerini açığa çıkartmaya çalışır. Sistem olarak tek bir hücreyi 
de, dünyamızı da ele alabilir. 

İklim dediğimiz değişimler de, bilindiği üzere temelde güneşden gelen ışık enerjisinin özellikleri ile atmosferdeki ve yeryüzü ile sığ 
derinliklerindeki maddelerin bu enerjiyi soğurma, yansıtma oranlarındaki farklılıkların oransal değişimlerinin sonucudur. 

İşte bu değişimlerin anlaşılmasına yönelik temel kavramlar da, aşağıda özetleneceği gibi gene 19. Asır’da, temel bilimlerdeki bu gelişmelerin 
sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Sonuç olarak, eğer insanlığın iklimi nasıl olup da değiştirdiğini, ve etkilerinin neler olacağını ancak son yıllarda 
tartışmaya başlamışsak, nedenlerini de irdelememiz ve iyi anlamamız gerekir. Çünkü 40 yıl önce insanlık, doğal evi olan Dünyâ’ya sığamamış, 
ve Ay’a ayak basmayı başarmıştır, günümüzde de diğer gezegenlerle ilgisini arttırmıştır. 

İnsanlığın İklimi Değiştirmesinin Tarihçesi - Küresel Aymazlık Tarihi

Aşağıda çok kısa olarak özetlenecek olan bilgilerden anlaşılacağı üzere, iklimi değiştiren etkilerin dar bilim çevrelerinde tartışma konusu 
olarak kalması, kamuoyuna yansımasının uzun süre zayıf kalmasının nedeni, diğer çevre sorunlarında olduğu gibi, bilinçli şekilde görmezden 
gelinmesidir.

Kronolojik Özet

20. yüzyılın ilk yarısında dahî iklimbilimcilerin çoğu artan CO2  düzeyinin küresel ısınmaya neden olacağına inanmamışlardır. Mevcut atmosfer 
koşullarında gazın tüm uzun dalga ışınlarını soğurduğunu, dolayısı ile artışının ışınsal ısı dengesinde bir değişikliğe neden olmayacağını, ancak 
bitki büyümesini olumlu etkileyeceğini ileri sürmüşlerdir. İklim değişimi ile ilgili olduğunu spekülatif olarak ileri sürdükleri güneş enerjisinin, 
ışıma enerjisi ile atmosferin şeffaflığında ve dünyanın dönüş ekseni açısı 
değerlerindeki değişimlerin üzerinde durmuşlardır. 

Yukarıda kısaca değinildiği gibi iklimin, ve küresel olarak iklimi etkileyen 
koşullar üzerindeki incelemeler, görüşler ise 19. Asrın başlarına kadar 
uzanmaktadır: 

Lyell, (1830): İklimi karalardaki yükseltilerin boyutları etkiler. 

Adhémar (1842): Dünyanın dönüş eksenindeki değişimler etkilidir.

Tyndall (1861): Renksiz olan gazlar ısı enerjisini soğurur, geri verir, 
yayar.   Croll (1875): Okyanus akıntıları da iklim üzerinde etkilidir. 

Dubois (1895): Güneşin ışıma şiddeti ana etkendir. 

Ångström (1900) CO2 ile su buharının kızılötesi ışın soğurma 
dalgaboylarındaki çakışmaya dayanarak CO2 etkisini küçümsemesi.

ÇEVRESEL MAHŞERİN DÖRT ATLISI:
Küresel Isınma ve İklim Değişimi,  Kuraklaşma,  Erozyon, Çölleşme

   “Study history, study history. In history lies all 
the secrets of statecraft.” 

  Tarih çalışın, tarihi inceleyin. Tarihte yönetimin 
tüm sırları yatar. 

 “The farther backward you can look, the farther 
forward you can see.”

  Ne kadar geriye bakabilirseniz, o kadar  ileriyi 
görebilirsiniz.     W. Churchill

“İnsanlık jeolojik zaman skalasında olmayan hızla atmosferin bileşimini değiştirmeyi sürdürdükçe bu 
değişimin olası etkilerini gözlemek doğal sonuç olacaktır. En güvenilir laboratuar deneylerinin sonuçlarına 

göre atmosferdeki karbon dioksiti arttırmak dünyanın soğuk bölgelerinin ortalama sıcaklıklarını 
yükseltecektir.” 

G.S. Callendar (1939).. 

“We shall require a substantially new means of thinking if mankind is to survive”

İnsanlık varlığını sürdürecekse, yepyeni bir zihniyete ihtiyacımız olacaktır. 
.............................................................................................Albert Einstein, 1949. 
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Arrhenius (1896) Atmosferin kompozisyonu ve değişimi iklimi 
etkiler. 

Chamberlin (1897) Arrhenius’un görüşlerini destekleyen bulguları 
yanında  buzullarla ilişkiyi ortaya koymuştur. 

Ekholm (1901) Kömür tüketiminin atmosferdeki CO2 ‘i 2 katına 
çıkartabileceği, küresel ısınmaya neden olacağını, insanlığın iklimi 
denetlediğini ileri sürmüştür.

Harmer (1901) Atmosferik sirkülasyon bölgesel farklılıkları 
yaratır. 

Humphreys (1913) Volkanik tozların artışı serinletici etki yapar. 

Nobel ödüllü İsveç’li gaz bilimci Arrhenius, yerkürenin güneşden 
gelen ısı enerjisi bütçesinin, soğurduğu ve yansıttığı enerji oranının 
atmosferdeki CO2 derişimi ile ilişkisini ortaya koyarak, yeryüzü 
sıcaklığını buzul çağları ile ara dönemlerini yaratabilecek düzeyde 
etkileyebileceğini ileri sürmüştür. 

Eckholm fosil yakıt tüketimiyle atmosferdeki CO2 derişiminin 2 
kata kadar artışı sonucunda küresel ısınma olacağı öngörüsü yanında 
okyanus ve denizlerde karbonik asit oluşturmasına dikkat çekmiştir. Gazın artışı ve giderimini denetleyerek insanlığın iklimi denetleyebileceği 
tezini ortaya atmıştır.  Daha sonra bu yaklaşıma, CO2 ile nemin kızılötesi ışın soğurucu özelliklerini karşılaştıran laboratuar deneylerine 
dayanarak karşı çıkan araştırmalar olmuş, o dönemlerde genelde CO2’in ısı soğurma, salma etkinliği üzerinde durulmuşsa da meteorolojik 
etkileri henüz göz önüne alınmamıştır.

Buharlı makine mühendisi ve amatör meteorolog Callendar, makalesinde görüşünün temelinde yatan buluşlardan birinin Arrhenius’a âit 
olduğunu aktarmıştır. Arrhenius da Stefan’ın radyan enerjinin maddelerce soğurulup, salgılanması, Langley’in atmosferin geçirgenliğinin 
değişebildiği, Bort’un bulutluluk ve etkilerinin hesabı, Ångström ‘ün de su buharının ısı soğurup, yaymasından etkilendiği görülmektedir. 

Arrhenius yerkürenin ısı bütçesinde atmosferdeki CO2 ‘in soğurma sabitelerini hesaplamış, Buchan’ aylık sıcaklık ortalamalarını hesap 
yöntemini geliştirmiş, Högbom da yeryüzüyle atmosfer arasında karbon çevrimi üzerindeki bulguları ile fosil yakıt tüketimi ve ormansızlaşma 
gibi andropojenik etkiler konusuna dikkat çekmişlerse de bir gelişme sağlanamamıştır. 

Chamberlin CO2 ve nem oranındaki değişimlerle buzullarla aralarındaki geribesleme mekanizmaları buzul ve ara dönem çağlarını 
açıklayabileceğini, okyanus akıntıları ile tuzluluk ve termal değişimlerle etkileşimlerinin jeolojik devirlerle ilgili bilinmeyenleri açığa 
çıkartabileceğini ileri sürmüştür.  

Andropojenik iklim denetim mekanizmaları üzerinde çalışmış olan Ekholm 1901’de en çarpıcı açıklamayı yaparak, o zamanki, bugün için çok 
daha düşük olan düzeydeki kömür yakıtı tüketiminin atmosferdeki CO2 derişimini  2 katına çıkartabileceği, ve sonucunda küresel ısınmaya 
neden olacağını ileri sürmesi, yeni bir buzul çağını engelleyebileceği varsayımı dikkat çekicidir.

Bütün bu bilimsel görüşlere karşın, bilimsel atılımların yoğunlaştığı A. B. D. de bile konu ancak 1950’lerde Kuzey Yarıküre’de sıcaklık 
ortalamaları o güne kadar kaydedilenlerin en üst düzeyine çıkınca ilgi uyandırmaya başlamış, gerek bilimsel, gerekse de popüler basında 
yükselen deniz düzeyi, canlı ortamları, habitatlarda bozulmalar ve kayıplar, tarımsal üretim kuşaklarında kaymalar nedeniyle  dikkat çekmeye 
başlamıştır. 

A.B.D. Tarım Bakanlığı 1941 Yıllığı, hattâ A.B.D. Meteoroloji 1951 Dergisi’nde, değerlendirmelerde bile konuya hafife alınarak yer verilmiştir. 
İklimde fark edilen değişimler de karasal coğrafî özellikler, güneşin ışıma şiddeti, atmosferin şeffaflığı ve dünyanın dönüş eksenindeki açı 
değişikliği gibi etmenlerle açıklanmaya çalışılmış, 1930’larda Mlankovic’in dünyanın dönüş eksenindeki periyodik değişimlere dayanan 
kuramının önemi vurgulanmıştır.

1938’de Callendar’ın CO2 .derişiminin değişimlerinin önemini vurgulayan kuramının karbonlu gazların kızılötesi ısı ışınlarını soğurmalasının 
ölçümüyle kanıtlanması günümüzdeki iklim modellerinin temellerini oluşturmuştur. Bu ezher, iz gazın sanayi devrimi öncesi dönemden 
sonraki artışıyla küresel ısınma arasında tatmin edici ilişki ortaya çıkartılmıştır. Atmosferik CO2 derişiminin 20. Asır başından sonraki artışının 
küresel sıcaklık ortalamalarında 0.25ºC yükselmeye neden olduğu, ve sürmesi hâlinde, özellikle kutuplara doğru etkisi artan şekilde, 2ºC’lik 
küresel ısınmaya yol açacağını ortaya koymuştur. Fosil yakıt - atmosfer kompozisyonu ilişkisini, 1988-38 arası 50 yıllık kömür tüketiminin 
gaz salımının dakikada 9,000 ton CO2 salımı üzerinden 150 milyar ton oluşu hesabıyla 1900-1936 arasında CO2 derişiminin %6 arttığı küresel 
sıcaklık ortalamalarını 0.25ºC yükseltmiş olduğunu açıklamıştır. 

Nem ile CO2’in kızılötesi ısı ışını soğurmalarının  çakışması nedeniyle de modeline “sera etkisi” adını vererek tarihsel bir adım daha atmıştır. 
İnsanlığın, doğal sürecinde yavaş olan yeryüzü atmosfer karbon çevrimine müdâhalesine dikkat çekmiştir. 2. Dünya savaşı sürerken bile 
iklimbilimciler bu kuramı tartışmayı sürdürmek durumunda kalmışlar, 1953 - 59 döneminde ise Plass bu konudaki en kesin kanıtları, kızılötesi 
ışıma enerjisinin taşınımını sayısal bilgisayar modellemesi yöntemi ile kanıtlayarak sağlamış, kurama yöneltilen tüm eleştirileri geçersiz 
kılmıştır. 

1957’de Revelle ve Suess’in C14 izotop teknikleri ile atmosferdeki CO2 ile okyanuslar, denizler arasındaki alışverişin etkisini göstermesiyle 
gazın çevrim konusu güncellenmiş, ve biyosfer ile litosfer de bu kapsama alınmıştır. Bu araştırıcılar yüzyılın sonuna kadar, “Callendar Etkisi” 
adını verdikleri atmosferik CO2 birikimi sonucunda derişiminin %20-40 artabileceğini hesaplamışlardır. 

Bu aşamadan sonra dahi Revelle ve Suess’in yaptıkları bu fosil yakıta dayalı gelişmeye dayanan projeksiyon uzun süre etkili olamamışsa 
da uluslar arası iklim platformlarındaki uyarılar Keeling tarafından uzun erimli ve seri CO2 derişimi ölçümlerinin başlamasını sağlamış, 
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günümüzdeki Keeling Eğrisi adı verilen titreşimli CO2 grafiği asrın iklim ikonu olmuştur. Ancak 2007’de yayınlanan son Hükûmetlerarası 
İklim Değişimi Paneli (IPCC) raporuna kadar birçok meteorolog karmaşık atmosfer bileşimi, solar ışıma, bulutluluk, buharlaşma, okyanus 
akıntıları, küresel sıcaklık ortalamaları ilişkilerini sorgulayarak kesinliğine itirazlarını sürdürmüşlerse de 1956’da Panofsky iklim değişimlerinin 
saniyelerden milyonlarca yıla kadar geniş açılım gösteren türbülanslarını inceleyerek en önemli etkenler olarak yerkürenin dönüş ekseni açısı, 
astronomik etkiler ve atmosfer kompozisyonunu seçmiştir.Ancak 1958’e kadar bu konuda çeşitli alternatif teoriler üretilmiştir. 

Küresel Aymazlığa Çarpıcı Bir Örnek
Callendar’ın ısrarlı tutumu ve birçok bilimciyi Kuzey Amerika’daki sıcaklık ortalamalarının izlenmesi, yorumlanması konusunda iknâ 
edebilmesinin sonucu olarak, 1950’li yıllarda Sovyet donanması ile okyanuslara hâkimiyet konusunda iddiasını sürdürebilmek üzere 
Pentagon’un isteği üzerine iklim değişiminin olası etkileri üzerine yürütülecek araştırmalar için Federal fon tahsis edilmiştir. Bu da bilimsel 
bulguların ilginç doğrultularda kullanımının iyi bir örneği olsa gerektir.

Nitekim 2007 yılında da ünlü iklimbilimcilerden Fleming, andropojenik iklim değişimi konusundaki bilimsel ve toplumsal gelişmelerin yavaş 
ilerlemesinin temel nedenlerinin menfaat çatışmaları, ekonomik kaygılar olduğunu, fakat diğer bazı etmenlerin de etkili olduğunu belirtmiş, 
iklimi etkileyen karmaşık ilişkiler ağında karasal coğrafî değişimler, örneğin karaların alan ve yükseltilerindeki jeolojik değişiklikler, arazi 
kullanımı değişimleri, kıtaların kuzeye kaymalarını, ve 20 Asır başlarında geliştirilmiş olan atmosferik enerji bütçelerinin değişimini saymıştır. 
Sürekli ve karmaşık etkileşimlerle ilgili olan iklim değişimi kavramının, Kipling’in iklim değişimini açıklamayla ilgili en az altmış dokuz 
kuramı olmalı hükmünün desteklenmiş olduğunu da eklemiştir.  

Chamberlin’in okyanuslarda çözünmüş CO2 ile atmosferdeki  derişiminin dengesine dayandırması, Panofsky tarafından desteklenmesi o 
dönem için ilginç, ve günümüzde de geçerlidir. Panofsky son 100 yıllık dönemdeki ısınmanın yalnızca atmosferdeki kompozisyon değişimi 
ile açıklanamayacağını eklemiştir.  Günümüzde yayınlanan son araştırma raporları ise en büyük sera gazı rezervuarını oluşturan okyanus ve 
denizlerin, atmosferden çektikleri gazların etkisiyle asitleşmeye başladıklarını göstermektedir. Isınma ve asitleşmenin bir etkisinin de mercan 
kayalıklarının küçülmesi üzerinden balık stoklarını azaltması olduğu, ayrıca da dünyâ tuzlu su rezervuarının %40’ının önemli derecede “kirli” 
oluşuna dikkat çekilmektedir.  Örneğin kutup buzullarına yakın habitatlardaki türlerin kabuksuz olup, ısınma ile o bölgelere girmeye başlayan 
kabuklu türlere karşı korumasız olduklarından kaybolma riski ile karşılaştıkları bildirilmektedir.

Küresel Aymazlığın Parasal Zarar  Hesapları 
Bilindiği üzere B.M.in 2002 Cohanesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sırasındaki tutumu, Kyoto Protokolu’na taraf olmak konusunda ileri 
sürdüğü çekingeler dâhil olmak üzere A.B.D. ve Türkiye iklim değişimini yavaşlatmak konusunda yalnız kalmış durumdadırlar. Fakat, aşağıda 
kısaca ele alınacağı gibi, IPCC’in Nobel Ödülü alması, A.B.nin bu konuda sık sık olumlu çıkışlar yapması gibi göstergeler gerçekte sürmekte 
olan aymazlığı önleyecek gibi görünmemektedir. Çünkü yukarıda da değinildiği gibi günlük, kısa erimli çıkarlar, politikalar gündeme hâkim 
olmayı sürdürmektedir. 

Gerek 2002, gerekse de 2007 Bali Zirve’lerinde gelişmiş ülkelerin gerçekte 150, daha iyimser yaklaşımla 70 yıldır “bekle ve gör” politikaları 
uygulamayı yeğledikleri belirtilmiştir. 

2002 Zirve’sinde B.M. Çevre Programı (UNEP) ile Reasürans sektörünün temsilcisi Swiss Re firması tarafından sunulmuş olan raporda ‘İklim 
Değişikliğinin Yıllık Maddî Zararı  2001 yılında 150 milyar $’ a çıkmıştır, Kyoto Protokolu ile diğer önlem planları yetersizdir’ denerek ‘UNEP 
sigortacılık başta olmak üzere  finansal kurumları da âcilen strateji geliştirmeye davet eder.” çağrısında bulunulmuştur. 

Raporda 20.asırdaki iklim âfetlerinin zararlarının 10 yılda 1 kat arttığı, yılda %10-15 artışla 87-2002 döneminde 1 trilyon $ olan miktârın 

2012’de 2.5 trilyon $ olacağı öngörülmüştür. Bu gidişle sigorta sektörünü çökerteceği gibi sosyo-ekonomik kaosa götüreceği belirtilmiştir. 

Sera gazları salımlarının azaltılması, emilimini sağlayacak ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi için gereken fonu toplamak için Kyoto 
Protokolu’nda yer alan karbon  ticareti yatırım hacminin 2020 yılına kadar 4 trilyon $ olması gerektiğine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde 
de politik ve finansal çevrelerin genelde iklim değişiminin risklerinin bilincinde olmadığı, bekle ve gör tutumuyla pasif kaldığı tablodan 
yakınılmıştır. 

Küresel Aymazlığa Diğer Örnek: Küresel Loşlaşma - Kuraklaşma
Devlet Meteroloji İşleri Gen. Müd.ün Türkçe Meteoroloji Terimleri sözlüğünde güneşin dünyayı ısıtan ve ışıtan etkileri ile ilgili olarak, kısaca, 
Güneş Sabitesi değerinin 1 cm2 yüzeyde dakikada 2 kalori olduğu, Güneşlenme’nin, Yeryüzü’nün ısı, güneş ışıması kazancının güneşlenme 
sabitesi, güneşe uzaklık, ışınların geliş açısı ve atmosferin geçirgenliğine bağlı olduğu beliritlmektedir. Başka bilgi verilmemektedir.

 Son yıllarda iklibiliminin gündemine giren, tartışılan loşlaşma, kararma (“Global Dimming”) konusu güneş ışınlarının sabit olduğu sanılan 
değerinin önemli derecede azalmaya başladığının belirlenmesidir. 

 Ohmura (1960’lar - 1980’ler) İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde iklimle güneş radyasyonu ilişkileri kayıtlarını incelerken güneş 
ışınlarında %10’luk azalma keşfetti. 

Budyko (1969) Güneş radyasyonundaki değişimlerin Dünya iklimine etkileri makalesini yayınladı ise de, yansıtıcılıkları ile soğutucu etkileri 
olacağı yorumunu yaptı.

Stanhill (1985) Asya, Avrupa, S.S.C.B. ve A.B.D.de bu oranlardaki azalmaya karşılık nüfus yoğunluğu ve hava kirliliği yüksek Hong Kong’da 
oranın %37’ye ulaştığını görerek dikkat çekmeye çalıştı.

Stanhill ve Cohen (2001) İsrail Tarımsal Araştırma Örgütü’nde güneş ışıması ile tarımsal verim ilişkilerini araştırırken gelişmeyi kesin olarak 
kanıtladılar, 1958-1992 döneminde azalma hızını yılda %0.23-0.32  olarak ölçtüler.
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Nowak (2002) Zenginler yağışı nasıl çaldı? “How the rich stole the rain?” makalesinde sanayileşmiş ülkelerden hava akımlarıyla sürüklenen 
sera gazı ve tanecik kirliliğinin Afrika üzerinde birikerek kuraklığa, açlığa neden olduğunu ileri sürdü.

Adam (2003) ünlü Guardian Gazetesi’nde konuyu ele alarak, Elveda Güneş Işığı (“Goodbye Sunshine”) makalesinde, henüz IPCC raporlarında 
bile yer almamış olmasının risklerine dikkat çekmiştir.

 Liljegren (2004)  A.B.D. Enerji Bakanlığı adına Küresel loşlaşma, Sıcak bir İklim Konusu  (“Global Dimming: A Hot Climate Topic”) 
makalesini yayınladı, ve NASA’da Hansen’in egsoz ve bacalardan, kırsal yangınlarda salınan mikrotaneciklerin güneş ışınlarını yansıtıcı, 
küresel ısınmayı azaltıcı etkisinin ancak ısınma hızının yarısı kadar olduğunu gösterdiğini bildirdi.    

Liljegren sülfatlar ve karbon karası, is gibi aerosol taneciklerinin tam yanmayan tüm yakıtlardan kaynaklandığını, güneş ışınlarını kestikleri 
gibi kara renkleriyle ısındıklarını, çevrelerindeki havayı da ısıttıkları, bulutların oluşumuna neden olan su buharı damlacıklarının üzerlerine 
yapışması nedeniyle yansıtıcılığın arttığını, fakat küresel ısınma nedeniyle nemli bulutlar yeterince soğuyarak su damlacıklarının birleşip 
yer çekimi etkisine girecek kadar büyük damlalar oluşturmasını engellemesi nedeniyle kuraklaşmaya yol açan etkisini arttırdığını da 

vurgulamaktadır. Taneciklerin farklı yüzeylerinde tutulan damlacıkların birbiriyle birleşme şansı azalmaktadır. Loşlaşma sonucu daha kalın 
görüntülü, yağış bırakmayan bulutların oluştuğunu, ısınan is gibi taneciklerin çevrelerindeki havayı da ısıtarak sülfat tanecikleri gibi ışığı 
yansıtıcı olduklarından soğutucu etki yapan taneciklerin etkilerini de nötrleştirdiklerini, ve bulutlanmayı engelleyebildiği de bildirilmiştir. 
İklimle ilişkilerinin karmaşıklığının önlem almayı zorlaştırdığı da eklenmiştir. 

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler yanında temiz bölgelerde de benzeri durumun görülebildiğini, örneğin Asya Karabulutu adı verilen 
tanecik kirliliğinin Hint Okyanusu atmosferini dahi kirlettiğini, kuraklaşma yanında aydınlanmayı %10 azaltmış olduğunun 1999’da saptandığı 
da bildirilmiştir. 

NASA uydularının verilerinin Afrika, tüm Amerika ile Avrupa kıtaları üzerindeki etkilerinin önemli düzeyde olduğunu gösterdiğini 
belirtilmiştir. 

Ramarathan (2005) Okyanusbilimi Konferans makalesinde günümüzde milyonlarca Afrika’lının şiddetli kuraklık nedeniyle susuz ve aç 
kalmasına neden olduğu kuraklaşmanın önümüzdeki yıllarda nereleri vuracağı tahmin edilememekte olduğunu vurgulamıştır. 

O’Dought ve Wagner (2007) Aerosollerin iklime etkileri, küresel loşlaşma, iklim ilişkileri üzerine İrlanda’daki konuyla ilgili Konferans’ının 
Hava Kirliliğinin Küresel Loşlaşmaya ve Sera Gazlarının Küresel Isınmaya Etkilerinin Küresel ve Bölgesel Perspektifleri (Global Dimming 
by Air Pollution and Global Warming by Greenhouse Gases: Global and Regional Perspectives) kitabını yayınlamışlarsa da henüz konu B.M. 
dahil uluslar arası platformlara yansımamıştır. 

Bölgesel ve Yerel Aymazlığın Tarihçesi
İklim değişiminin tarımsal üretime etkileri ile ilgili araştırmalar 1980’lerde başlamış, ve sonuçta kitaplaştırılmıştır.

1996 yılında dünya tarımsal üretimi miktârını değiştirmese de, üretimin önemli düzeyde olduğu kuşakların kutuplara doğru kayacağını 
açıklayan İklim Değişimi ve Tarımsal Üretim başlığını taşıyan kitapta toplanarak Besin ve Tarım Örgütü (FAO) Roma Merkezi tarafından 
yayınlanmıştır.  

Uluslararası Küreselleşme Forumu da (International Forum on Globalization - IFG) 1999 Küresel Su Krizi Raporu’nda 14 Ortadoğu 

ülkesinden 9’unun yoğun su kıtlığı içinde,  diğerlerinin de artan etki altında olduğunu belirtmiştir. Havzadaki gelişmeler yanında 21. Asırla ilgili 
projeksiyonları da irdeleyen ayrıntılı bâzı raporlar da yayınlanmıştır. 

2000 yılında yayınlanan, İklim Değişimi ve Akdeniz Havzası ülkelerine etki 

projeksiyonlarını IPCC, UNEP-Akdeniz Eylem Planı, A.B. - MEDALUS  Projesi 
araştırmalarına dayanarak yapılan çalışmada, doksanların başlarından sonra 
şiddetlenen kuraklıkların kalkınma çabalarının sürdürülebilirliğinin sorgulanması 
demek olduğu, çölleşmenin hızlanacağı ve su sıkıntısı yanında halk sağlığı, 
tarım, ekosistemler ve ekonomileri etkileyeceği, en çok da K. Afrika ile Doğu 
Akdeniz’in  etkileneceği bildirilmiştir. 

Projeksiyonların küresel ortalamadaki 1°C artışla havzanın 2020’lere kadar 1.4 
-2.6°C ısınacağı, yaz sıcakları ile kuraklıklarının şiddetleneceği bildirilmiştir. 

Türkiye’nin 38-42° arasındaki riskli bölgede olduğu, ısınma ve evapotranspirasyon 
artışıyla  daha kuraklaşacağı, süregiden arâzi kullanım yanlışlıklarıyla  erozyon 
ve tuzlanma, çoraklaşma artışının çölleşmeyi tersinmez şekilde hızlandıracağı, 
epidemi artışıyla verimliliğn daha da düşeceği,. örneğin İspanya ve  Yunanistan’da 
2050’de mısır üretiminin sıfırlanacağının hesaplandığı bildirmiştir. Karas 
G.Avrupa ve Türkiye’de  bağıl nemin yazları %15-25 oranında azalışıyla yağış 
ortalamalarının %1.5-7.3 azalışının hidrolojik dengeyi bozacağı, çölleşmenin 
kuzeye ilerleyeceği, Doğu Anadolu’nun en çok etkilenen bölgeler arasında olacağı, 
kış yağışlarının %10’a kadar artışına karşın yazın %10-15 oranında azalışının 
öngörüldüğü bildirilmiştir. Toprak nemi azalışının doğal ve tarımsal ekosistemleri 
zorlayacağı da eklenmiş, toprak nemini koruyucu önlemlerin öneminin artacağını 
eklemiştir.

G. Avrupa ve Türkiye’deki %15-25 yağış/evapotranspirasyon oranı azalışı, %20 - 
45 oranında da kurak dönem uzamalarının  çölleşmeyi arttıracağı, fırtına, sağanak, 

ÇEVRESEL MAHŞERİN DÖRT ATLISI:
Küresel Isınma ve İklim Değişimi,  Kuraklaşma,  Erozyon, Çölleşme



39

aşırı sıcak dönem sıklığı artışıyla da su rezervlerinin 
rasyonel kullanımının öneminin artacağı ve o 
günden radikal değişikliklere gerek duyulduğu 
vurgulanmıştır. 

2000 yılında Avrupa Komisyonu (EC) tarafından 
1997 yılında kurulan Birleşik Bilimsel Araştırma 
Merkezi (Joint Research Center - JRC) çerçevesinde, 
özellikle Güney Avrupa ve periferi Akdeniz 
ülkelerinde şiddetlenen kuraklık etkilerini azaltmak 
için başlatılan araştırmaların sonuçlarının derlendiği, 
yeraltı su kaynaklarının optimal kullanımını da 
içeren bir tartışma ve değerlendirme kitabı olan 
“European Drought Book” Avrupa Kuraklık 
Kitabı yayınlamıştır.

İklim değişikliğine uyum çabalarının su ekonomisi 

ve katma değeri yüksek, ekonomik yöntemleri 
içermesi gerektiğinin altı da bu raporda çizilmiştir. 
Çin 2002 yılında bu stratejiyi uygulamaya sokmaya 
başlamış, katma değeri yüksek, kurakta büyüyebilen 
ürün bitkilerinin sağlayacağı döviz ile ülkenin 
A.B.D. ve Avusturalya gibi tahıl üretimi fazlası 
olan ülkelerden gereksinimini ‘yetiştirilmelerinde 
kullanılan su ile birlikte’ ithal edeceğini açıklamıştır. 
Bu konudaki sorunun ise yukarıda açıklandığı gibi dünya tahıl dışsatım kapasitesinin Çin’deki refah artışı ile yükselecek olan gereksinim 
karşısında zorlanması olasılığı olduğunu belirten raporlar da yayınlanmıştır.

2002’de Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Ar-ge grubu da  benzeri sonuçlara ulaştıklarını açıklayan araştırmalarını yayınlamış, ve yıllık yağışların 
Karadeniz kıyıları ile sıradağların kuzey yamaçları dışında çöl yağış rejimi sınırı olan 250 mm.in altına düşeceğini vurgulamışlardır. Aynı yıl 
ülkemizde Orman Mühendisliği Dergisi’nde de Ankara’da karaçamlarda görülen  kurumaların kurak ve sıcak etkisiyle toprak ve hava nemi 
azalışına bağlı  olduğunu bildiren araştırma yayınlanmıştır. 

2003 yılında, Bulgaristan’da Bulgar Bilimler Akademisi Küresel Değişim Merkezi araştırmalarının sonuçlarının da geniş şekilde yer aldığı 
“Drought in Bulgaria” başlığını taşıyan kitap yayınlanmıştır. Bulgaristan’da Kuraklık: Analog Çağdaş İklim Değişikliği: Kuraklaşmanın Çevresel, 
Ekonomik ve Sosyal Etkileri, 1982-1994  alt başlığı FAO ve AB gibi bu konudaki araştırmaların seksenlerde başladığını göstermektedir. 

 

Sonucun, Çölleşmenin Nedenleri
Küresel İnsan Etkisiyle Başlatılan, Şiddetlendirilen Toprak Bozulumu (Global Assessment of Human Induced Soil Degradation - GLASOD) 
Örgütü,  FAO Akdeniz Ofisi’nin 1989 verilerini de kullanarak Akdeniz havza ülkelerindeki erozyon ve çölleşmenin nedenleri ve durumunu 
özetle şöyle açıklamıştır: 

3 milyon km2 kurak alan aşağıdaki etkilerle en az %0.5/yıl (15,000 km2) hızla yayılarak genişlemektedir. Nedenleri ve etki oranları da şu 
şekilde sıralanmıştır: 

Step çalılıklarının yok edilerek kuru tarım arazisi olarak kullanıma açılması %50, 

Diğer doğal bitki örtüsü ile örtülü alanlarda tarıma geçiş %12-13, 

Aşırı otlatma %26,

Yakacak tüketimi %21,

Tuzlanma %2,

Kentleşme ve erozyon %1. 

Yakacak tüketimi dışındaki etmenlerde de artış eğilimi söz konusudur denmiştir. Kuraklaşma - çölleşme - biyoçeşitlilik ilişkisinin de, bekleneceği 
üzere, kısıtlama ve azaltma yönünde gelişmekte olup, yıllık yağış ortalamalarının azalmasının süksesyon dinamiğini sınırlamakta, toprakla ilgili 
edafik, topoğrafik etmenlerin iklimsel olanlara karşı ağırlığının arttığı,  bitki örtüsünün kendini toparlama şansının giderek azaldığı, en sonunda 
yok olmakta  olduğu eklenmiştir. Nüfus ve hayvancılık ile entansif tarımın, taban suyu kullanımı, sanayileşme ve çevre kirliliğinin, 
özellikle kurak dönemlerde habitat ve biyoçeşitlilik kaybını hızlandırmakta olduğu, tarımın daha az verimli alanlara kayarak mevcut örtüyü 
kısa sürede tahrip etmekte olduğu vurgulanmıştır.  

İklim değişimi sonucu kırsal yangınların sıklaşması ve söndürülmesindeki zorlukların toprak organik maddesi ve mikrobiyotasını tahrip ederek 
erozyonu hızlandırdığı, toprak derinliğini yılda %0.3 - 0.4 hızla azaltmakta olduğu da eklenmiştir. 

Etkinliği ile bilinen Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışmanlar Grubu (Consultative Group on International Agricultural Research - CGIAR) 
da iklim değişikliğini, C çevrimi ve üretime etkilerini irdeleyen “Gelecekteki Hasat” raporunda amenajman teknikleriyle yetiştiriciliğin ve 
ekosistem iklim değişikliği etkilerinden olabildiğince korunması, geliştirmesi ve kırsal fakirleşmeyle savaşımdaki  önemini vurgulamıştır. 
Karbonun geri kazanımı ve diğer önlemler arasında yüksek sıcaklık, kurak ve su baskınları, patojen ve zararlılara dayanıklı varyete seçimi, 
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ıslâhı, azot gübresi emisyonları azaltımına yer verilmiştir.  Karbon özümlemesiyle soğurulmasının arttırılması gereksiniminin ise ancak 
kuraklaşma, düzensiz  yağış ve çölleşme engellerinin aşılmasıyla gerçekleştirilebileceği de vurgulanmıştır. 

 2002 yılında yayınlanmış olup, Ülke’mizde çeşitli kuruluşların etkinliklerinde, yayınlarında önemli yeri olan Gündem 21’de de Madde 18.3.  
“Birçok bölgedeki su kalitesinin düşmesi, tatlı su azalışı, bilinçsiz, bütüncül olmayan su yönetimi , atık minimizasyonu başarısızlığının önemi”, 
Madde 18.6. ise “Nüfus ve ekonomik etkinlik artışıyla su gereksinimi yükselmesi sonucunda doğacak su sıkıntısının kalkınmayı kısıtlayacağını 
ve %70-80 su tüketimi payı olması gereken tarımsal gereksinimi etkileyeceği” uyarısında bulunmuştur. 

Sorunlarla Savaşıma  Bir Örnek: Tunus 
Djerba 9 --11 Avril 2003 Table Ronde n°4 - Les possibilités d’Intervention et l Intervention et l’ atténuation des effets du changement climatique  
Cas de la Tunisie.

1999 yılında başlayan etkinlik çerçevesinde Tunus iklim değişikliği etkilerini azaltma konusunu, turizmini koruma amacı ile birleştirerek aldığı 
çok yönlü önlemler ile dikkat çekmektedir. AB’in konu ile ilgili toplantılarında kuraklıkla savaşımdaki başarısı nedeniyle A.B.D. ile birlikte 
örnek gösterilen gelişen ülke olarak önemli bir yere sahiptir. Bu konuda çeşitli uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapmıştır. Örneğin 2003 
yılında düzenlediği 4. Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konu ile ilgili stratejik uygulama planının sonuçlarını sunarak tartışmaya 
açmıştır. 

Planın başlıkları aşağıdaki konuları içermektedir:

Ulusal Yenilenir Enerji Bakanlığı (Kuruluşu ü 1985) değerlendirme raporu (1985-2003)

Tarım, Çevre ve Doğal Kaynaklar, Hidrolik Kaynaklar Bakanlıkları raporları. ü 

Tunus’un Taraf Olduğu Andlaşmalar olan  CCNUCC (1993), Ulusal Komünikasyon (2001), Kyoto Pr. (2002) uyarınca sağlanan ü 

gelişmeler: 

Uyum Stratejisi-Sera gazları emisyonlarını kaynağında azaltma Enerji, Endüstriyel Prosesler, Tarım   (1997 - 2003).

Azaltma Potaü nsiyeli: Enerji, Tarım,  Ormancılık (2002 – 2020)
20 Prezidans Kararının Yürürlüğü (ü Mayıs 2001) ile ilgili gelişmeler:  
Kararname n° 11-Enerji ekonomisi sağlayan ekipman kullanımı, sübvansiyon % 20. Ana yenilenir enerji kaynağı güneş. ü 

Enerji Etkinliği: gerçekleştirme ve uyum (su kaynakları, tarım, turizm,)ü 

Dönüşüm Konuları - Sektörel stratejiler: ü 

Sahra  kalkındırma teşvikleri, Tunus ormanları / eko turizm.ü 

Tuzdan arındırma ve toprak ıslahı  ( Güney Tunus )ü 

Jeotermal sektörün teşvikiü 

Su kaynaklarının değerlendirilmesi / toprak korumaü 

Plajların korunması ü 

Nemli ve duyarlı zonların korunmasıü 

Degrade zonların rehabilitasyonuü 

Litoral Amenajman/ Degrade Zon Rehabilitasyonuü 

Adaptasyon strateji planı aksiyonlarıü 

Arkeolojik eser koruma - Magreb ü 

Tavsiyeler ü 

Ulusal kalkınma pü olitika, strateji ve planlarının ve turizmin  iklim değişiklği etkileriyle uyumunun sağlanması.

Uyum Sorunu
En önemli konudur, çünkü 2007 sonundaki B.M. Bali Zirve Toplantısı’na bekle ve gör stratejilerinin hâkim olması, son Brüksel AB Zirvesi’nde 
gündeme gelen trafik kaynaklı sera gazları azaltımının düşürülemediği itirâfı. Bu itîraf sonrası 2008 yılı sonuna doğru gerçekleştirilecek AB 
Zirve’sinde zecrî önlemlerin alınması karârına karşılık Almanya Başkanı Merkel’in ertesi gün ülkesinde Alman otomotiv endüstrisini sonuna 
kadar koruyacağı konusunda temînat vermesi, gene Brüksel Zirvesi’nde yukarıda sözü edilen Karbon Ticâreti stratejisine paralel olarak Karbon 
Vergisi konması önergesine karşı çıkan ülkelerin etkisiyle Birleşik Krallık tarafından önerilerek Birlik tarafından kabûl edilen, bu konuda 
üyeleri serbest bırakan karar kabûl edilmiştir.

Her ne kadar Birleşik Krallık Hükûmeti Baş Ekonomisti olan, ve 2007 sonu yayınlanan raporundan sonra Iklim Değişimi Birimi’nin başına 
getirilen Stern, iklim değişimine karşı önlem alınmaması ile değişimin parasal zararlarının karşılaştırılmasını içeren ünlü raporunda iklim 
değişiminin yavaşlatılmaması ile oluşacak zararların daha büyük olacağını vurgulamış ise de AB de hem ağlayıp, hem gitmektedir.     

Bu tabloya karşılık ülkemizde 2001 yılında Devlet Su İşleri’ne ayrılan bütçenin payı % 4.2 iken, 6 yıl sonra, 2007’de %1.9’a düşmüştür, ve 
kısa süre önce D.S.İ. Genel Müdürü olan Çevre ve Orman Bakanı Sayın Eroğlu henüz kuraklığın geçici olmadığı, kuraklıkla iklim değişiminin 
ilişkili olduğuna iknâ olmadığını açıklamıştır. Haklı çıkması ümidiyle....  
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“Mahşerin Dört Atlısı” 
tarafından başlatılan hücûmun süreceği, ve altta kalanın canının çıkacağı görülmektedir.


