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‹klim-Çevre

Bizim Suçumuz!
2 fiubat 2007, insan›n iklim
de¤iflimindeki pay›ndan kuflku
duyanlara yapt›¤› balyoz etkisiyle, belki
de tarihe geçecek bir gün. Bu tarihte
aç›klanan Hükümetleraras› ‹klim
De¤iflimi Paneli (IPCC) raporu, %
90’dan fazla oldu¤unu ortaya koydu¤u
insan etkisine art›k en ufak bir kuflku
b›rakm›yor. 40 ülkeden 600
biliminsan›n›n 6 y›ldan üzun sürede
haz›rlad›¤›, 113 ülkeden 3000 kadar
temsilcinin inceleyip onaylad›¤› rapor,
uzun süredir beklenen çok kapsaml› ve
nihai bir de¤erlendirme niteli¤inde.
Raporun en büyük vurgusuysa, art›k
bu konudaki pay›m›z› sorgulamay› bir
yana b›rak›p, çok acil olarak etkin
çözüm ve uygulamalarla ortaya ç›kma
zorunlulu¤umuz.
Rapora göre 21. yüzy›l boyunca
yaflanacak s›cakl›k art›fl›, sera gaz›
sal›m›n›n görece düflük düzeyde olmas›
durumunda 1,1 °C - 2,9 °C, yüksek
olmas› durumunda da 2,4 °C - 6,4 °C
aras›nda olacak. Is›nman›n en yüksek
olaca¤› kesimlerse karasal bölgeler,
özellikle de kuzey yar›mküre. S›cakl›k
dalgalar›n›n s›kl›k bak›m›ndan artma
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olas›l›¤› da % 90’›n üzerinde. Artan
s›cakl›kla birlikte deniz düzeylerinin de
yükselece¤i ve sellerin s›klaflaca¤›,
di¤er öngörüler aras›nda. Düzeylerin
kesin olarak belirlenememesinin
nedeni, özellikle Grönland ve Antarktik
buz örtüsünü modellemenin güçlü¤ü.
Ancak say›sal tahminler yine de var.
En tedirgin edici noktalardan biri de,
sera gaz› sal›m›ndaki art›fl›n durmas›
durumunda bile, ›s›nma ve deniz
düzeyi art›fllar›n›n belli ölçülerde de
olsa art›k kaç›n›lmaz olmas›. Ve
yüzy›llar sürecek bir etkiyle...
Kurakl›ktan etkilenecek bölgeler de
tabii ço¤alacak. Raporu haz›rlayan
biliminsanlar›ndan Gerald Meehl (ABD
Ulusal Atmosfer Araflt›rmalar› Merkezi),
“Modellerin önemli bir k›sm›, Kuzey
Buz Denizi’nde buz kalmayabilece¤ini
gösteriyor” diye aç›kl›yor. “Ayr›ca
birçok bölgede kurakl›¤›n artaca¤›,
deniz suyu s›cakl›klar›n›n yükselmeye
devam etmesiyle kas›rga ve
hortumlar›n fliddetlenece¤ini
söyleyebiliyoruz. Asl›nda yaflanacaklar,
flu anda da yaflanmaya bafllam›fl
fleylerden farkl› olmayacak. Ama

fliddetini art›rm›fl ve afl›r› düzeylere
ulaflm›fl biçimleriyle.”
Durumun “acil”li¤i konusunda pek
kimsenin kuflkusu yok. As›l soru,
“bundan sonra ne yap›labilir”e
odaklanm›fl durumda. Öyle görünüyor
ki, iflin büyük bölümü enerji kullan›m›
ve karbon hapsetme/depolama
teknolojilerine dayan›yor. Ancak bu
konuda al›nacak önlemler ve izlenecek
politikalar da art›k devrim niteli¤inde
olmak zorunda. K›sacas›, geri
dönülmezin efli¤indeyiz. Raporu
haz›rlayanlar, bu durumu da gözard›
etmeyerek hükümet yetkilileri ve
izlenecek politikay› belirleyecek olanlar
için 21 sayfal›k bir de özet
yay›mlam›fllar. Kendi deyimleriyle “belki
de gerçekten okunacak olan tek belge
de bu olacak.” Rapor, ses getirmeye
bafllam›fl olmal› ki, özellikle de geliflmifl
ülkelerde bu konuda bir hareketlilik
bafllad›. Geçti¤imiz fiuibat ay›n›n
ortalar›nda ABD’de gerçeklefltirilen bir
zirvede bir araya gelen ülke temsilcileri
(G8 ülkeleri ve yan›s›ra geliflmekte olan
befl ülke), 2012 y›l›nda sona erecek
olan Kyoto Protokolü’nün daha etkili
bir benzerine haz›rl›k kapsam›nda,
karbon sal›mlar›n› azaltmaya yönelik
yeni s›n›rlar belirleme gereklili¤i
konusunda anlaflt›lar. AB ülkeleriyse
Avrupa Komisyonu’nca Ocak ay›nda
yay›mlanan ve stratejik enerji
kullan›m›yla ilgili incelemede yer alan
önerileri (sera gaz› sal›mlar›n› 2020
y›l›na kadar 1990 düzeylerinin % 30’u
kadar düflürme hedefi baflta olmak
üzere) yeniden görüflmeye
haz›rlan›yor.
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