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ADD Bilim Danışma Kurulu Bşkanı 

Nükleer Fizik Uzmanı 

 

Değerli arkadaşlar,  

 

Güneş sistemimizde tek yaşam mekânı olan gezegenimizin "küresel ısınım" etkisiyle çok kötü bir 

akıbete doğru gittiğini her fırsatta belirtiyorum.. On binlerce yıllık döngüler arasında dünyanın doğal 

olarak sıcak ve soğuk evrelerden geçtiğini biliyoruz.. Ancak insanlığın petrolü yeraltından çıkarmasıyla 

başlayan bir süreçte, bir yandan endüstriyel üretimin ve diğer yandan nüfusun hızlı  geometrik 

artışıyla da  önü alınmaz bir şekilde artarak yükselen küresel ısınım,  atmosfere sera gazlarının  

(ağırlıklı olarak karbon-di-oksit CO2 )  salımıyla belki 2-3 bin yıl sonra meydana gelecek bir durumu 

ivmelendirerek  çok çok öne almakta ve teknolojik olarak hazırlıksız yakalanmış  insanlığı büyük bir 

yok oluş felâketiyle karşı karşıya getirmektedir.. 

 

 

1900-2000 yılları arasında CO2 sera etkisiyle sadece 1 derece yükselmiş olan küresel ortalama 

sıcaklık,  2000-2040 yılları arasında da 1 derece daha yükseleceğe benziyor.. ve bu noktada  felâketler 

zincirinin çığ gibi ardı ardına gelmesi önlenemez ve kaçınılmaz görünüyor.. Bunların en başında nüfus 

artışıyla orantılı olarak yok olan tropikal ormanların dünya iklim dengesini altüst etmesi, okyanus 

akıntılarının değişimi, buzulların erimesi geliyor..  
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Thermohaline Circulation İklim değişiklikleri,  küresel ısınım sonucunda  eriyen buzulların ortam 

sıcaklığını değiştirerek okyanuslardaki sıcak (kırmızı) ve soğuk (mavi) akıntı düzenini bozmasından 

kaynaklanıyor..  

İklim değişikliğinin yol açacağı susuzluk ve kuraklık felaketi, sonuçta açlık ve hastalıklar, ortaya çıkması 

kuvvetle  muhtemel genetiği değiştirilmiş, yeni dirençli virüslerin yol açacağı kitlesel ölümler,  

büyük kıranlar vs.  bu zincirin doğal devam görüntüleridir..  Bugün başta ABD ve Çin olmak üzere 

dünyada tüm ülkeler tarafından, tam bir umursamazlıkla, atmosfere yılda yaklaşık 30 milyar 

ton CO2 salınmaktadır.. Diğer yandan nüfus dizginsiz bir biçimde artışını sürdürmektedir.. (günlük artış 

210 bin !!) ülkemiz de dünyanın bu kötü gidişine tam mânasıyla ayak uydurmuştur.. sanayileşmiş bir 

ülke sayılamayacağımız halde (Ar-Ge’ si olmayan, (innovasyon) yeniliklere, buluşlara, patentlere sahip 

olmayan, fason üreten, yani ucuz emek katkısı ile taşeron üreten ülkelere kibarca yarı-sanayileşmiş 

diyorlar)  biz de sanayileşmiş ülkeler düzeyinde, fert başına yılda yaklaşık 4 ton CO2 salımı yapıyoruz 

atmosfere.. Bir araba 1 km. de yaklaşık 200 g CO2  üretiyor. Çevreye bu kadar ağırlık vermemize karşın 

bari borçlarından kurtulmuş bir ülke olsaydık.. O da yok.. Gün geçtikçe borç yükü artıyor..  

 

Öte yandan çevre korumanın kültürünü içselleştirememiş, ciddiyetten ve bilgiden yoksun 

yönetimlerin talan ettirdikleri sularımızın ve topraklarımızın eksikliğini susuzluk ve açlık olarak 

duymaya başladık bile..  "bu topraklar 200 milyon insanı doyurur" palavralarıyla rehavete düşürülmüş 

tepkisiz kamuoyu, ülkesinin yaşam kaynaklarının özelleştirme furyasıyla elden çıkışına daha ne kadar 

duyarsız kalacaktır, bilmiyorum..  

Ama bildiğim şu ki;  

Türkiye  yılda 4 milyon ton buğdayı (tabii borçlanarak) satın almak  durumundadır. 

yani yediğimiz  her 6 ekmekten  1  tanesi yurt dışından geliyor..   

Kısacası, değerli arkadaşlar, Türkiye çok kötü yönetiliyor, çoook....  
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Kaygılarımla.. 
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