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Yaflam

S a r g u n

Modeller....
Fazla S›skal›k Zararl›
Geçenlerde Hakan Gülseven’in Radikal
gazetesinde okudu¤um söyleflisi beni çok
flafl›rtt›. Hakan Bey “Gençler eskiden doktor olaca¤›m derdi, flimdi manken olaca¤›m diyorlar...” diye hay›flan›nca karfl›s›ndaki “Ne yaps›nlar, görüyorlar ki doktorlar aç, onlar da bu ifllere bak›yor...” diye
yan›t vermifl. fiafl›rd›m, çünkü tan›d›¤›m
doktorlar›n hepsinin mali durumu benimkinden çok daha iyi.
Bize kal›rsa mankenlik veya di¤er ad›yla modellik hiç de küçümsenecek bir meslek de¤il. Güzel elbiseler giyip iyi bir ücret
karfl›l›¤› birkaç dakikal›¤›na podyumda
boy göstermeyi hangi genç k›z istemez?
Fakat geçenlerde Fox TV’de yay›nlanan bir
haberi seyrederken 21 yafl›ndaki Brezilyal› model Ana Carolina Reston’un afl›r› kilo
kaybetme yüzünden yaflam›n› yitirdi¤ini
ö¤renince bu konuda fikrimi de¤ifltirdim.
Bu tür zamans›z ölümler san›ld›¤›ndan çok
daha fazlaym›fl. Durumun mahiyetini kavrayan Paris, Milano, New York ve Londra’daki moda patronlar› bir toplant› yaparak, kilosu boyuna göre belirli bir s›n›r›n alt›na düflen modelleri meslekten ç›karmay› düflünmüfller ama bu konuda fikir
birli¤i daha sa¤lanamam›fl. Umar›z daha
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fazla kurban verilmeden bu trajediye bir
son verilir. (Bu konuyu daha fazla uzatmak istemem, ama flu noktay› belirtmekte
fayda var: Yap›lan bütün bilimsel araflt›rmalar, erkeklerin s›skalardan çok, görünüflü “bal›k eti” diye tan›mlanan kad›nlardan
hoflland›¤›n› gösteriyor.)

Fazla S›skal›k Bilimsel
Modeller ‹çin de Zararl›
fiu tesadüfe bir bak›n ki, bugünlerde
bafl› dertte olan sadece s›ska modeller de¤il. Bilimsel modellerin de bafl› dertte. Bilimsel model derken Harvard ve Oxford’da kuantum mekanik veya astrofizik
üzerine doktora yapm›fl, ama yine de podyumlarda tur atmay› tercih etmifl bayanlardan bahsetmiyoruz. Bilim dilinde “model” bir hayat durumunun matematiksel
olarak gösterilmesi anlam›na gelir. Büyük
bir olas›l›kla her aile büyü¤ü maafl› al›r almaz bu tür bir model üreterek paran›n
nas›l harcanaca¤›na karar verir.
Örne¤in, orta gelirli bir ifladam› olan
Ali Bey, May›s ay› bütçesini flöyle haz›rlam›fl: Maafl›n % 50’si yiyecek, içecek, elektrik gibi ev masraflar›na ayr›lm›fl; % 20’si
kar›s› Semra’ya (makyaj malzemesi, kuaför, vesaire), % 25’i k›z› Nurcan’a (rock
konseri için bilet paras›, giysi al›m›, vesaire) ayr›lm›fl; geriye kalan % 5’i de baba
kendi ihtiyaçlar› için harcayacak. Maalesef bu tür bütçelere nadiren uyulur. Ben
küçükken babam›n da bafl›na geldi¤i gibi,
evdeki hesap çok kez çarfl›ya uymaz. Örne¤in, “Babam nas›l olsa paray› bir yerden bulur” diyen Nurcan, kendisine ayr›lan paran›n tam iki kat› tutar›ndaki bir
bluzu kredi kart›n› kullanarak sat›n al›r.
Bir sonraki ay baba kredi kart› borcunu
ödeyebilmek için kendi % 5’inden feragat
eder veya anne o ay kuaföre gitmekten
vazgeçer veya Pazar akflam› pirzola yerine makarna yenilir ve böylelikle mali kriz
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önlenebilir. Birkaç ay ifller az çok yolunda gider, ta ki baba kalp krizi geçirip yo¤un bak›ma kald›r›lana kadar. E¤er Ali
Bey’in sa¤l›k sigortas› yoksa o yapt›¤›
bütçe hiç bir ifle yaramaz.
Tabii baflka olas›l›klar da devreye girebilir. Örne¤in o zamana kadar aileye hiç
bir yarar› olmayan bir amca veya day› vefat eder ve baflka varisi olmad›¤› için bütün miras› bizim aileye kal›r. Veya annenin ald›¤› piyango biletine büyük ikramiye vurabilir. Ama anne paray› ailesiyle
paylaflmak yerine Ali Bey’i boflar ve kuaförüyle birlikte Kanada’ya göçmen gider. Baba ne kadar ak›ll› olursa olsun,
bütçesini haz›rlarken bütün bu olas›l›kar›
önceden kestirmesi imkans›z. ‹flte Duke
Üniversitesi’nden Prof. Orrin H. Pilkey’nin iddia etti¤ine göre bu tür belirsizlikler hemen hemen bütün bilimsel modellerde var; küresel ›s›nma dahil. Yani
bu kez yaln›z Ali Bey’in de¤il, hepimizin
bafl› dertte olabilir.
Asl›nda çok iyi iflleyen modeller de
vard›r. Örne¤in gökbilimci Nicolaus Copernicus’un 1513 y›l›nda ortaya att›¤›,
Dünya dahil tüm gezegenlerin Günefl etraf›nda döndü¤ü varsay›m›. ‹yi modellerin
baflta gelen iki özelli¤i (1) görüneni iyi
aç›klamas›, (2) tahmin gücü, yani gelecekte ne olaca¤›n› hesaplayabilmesi. Günefl tutulmas›n›n ne zaman gerçekleflece¤inden tutun, Venüs gezegeninin ne zaman nerede olaca¤›na kadar, birçok gökbilim olay› bu model sayesinde kolayca
hesaplan›r. ‹lkokul günlerinizden an›msayaca¤›n›z gibi bundan önce Batlamyus’un
(Ptolemaeus - MS 87-150) ortaya att›¤›
ve Dünya’y› merkez alan bir model uygulan›rd›. Bu modelin, yaln›fl oldu¤u halde
1400 y›l boyunca kullan›lmas›n›n nedeni,
tahmin gücünün olmas›. Yani bu modelle
de Günefl tutulmas›n›n ne zaman olaca¤›n› hesaplars›n›z; ama çok daha karmafl›k
matematiksel yöntemler kullanarak.
Matematiksel modellerin yayg›n bir fle-
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kilde kullan›lmas›, 1960’l› y›llarda hesaplama gücü kuvvetli bilgisayarlar›n ortaya
ç›kmas›yla bafllar. Bugünlerde hava tahminlerinde elde edilen baflar›y› son 40 y›l
boyunca gelifltirilen modellere ve artan
bilgisayar gücüne borçluyuz. Ama bugün
en güçlü bilgisayar› kullanarak bile Ankara’da havan›n 10 gün sonra kaç derece
olaca¤›n›, 3 gün sonra ne olaca¤›n› söyledi¤iniz güvenle söyleyemezsiniz. ‹flte küresel ›s›nmayla ilgili çat›flmalar›n kayna¤›
burada yat›yor. Çünkü bu kez yapt›¤›n›z
tahmin, bundan 50 veya 100 y›l sonra iklimin nas›l olaca¤›yla ilgili.

Kaybolan Kumlar...
Bir jeolog olan Orrin Pilkey’nin uzmanl›k alan›, k›y› restorasyonu. Bu tür
restorasyonlarda, kumu kaybolan k›y›lara
baflka bir yerden kum getirilerek o alan
eski haline döndürülüyor. Peki ama o
kum orada ne kadar kalacak? ‹flte bunu
hesaplamak için ilkece Ali Bey’in aile-bütçe modeline benzer bir model oluflturuluyor; ama bu kez harcanan para de¤il,
kum y›¤›n›. Kumun bir k›sm› dalgalar, bir
k›sm› ak›nt›lar taraf›ndan kaybediliyor;
bir k›sm› rüzgar taraf›ndan savruluyor.
Tabii bu tür faktörlerin olas› etkileri bizim
modelde verdi¤imiz gibi basit yüzdelerle
de¤il, kar›fl›k matematiksel denklemlerle
hesaplan›yor. “Yirmi befl y›ld›r ABD’nin
çevresindeki k›y› restorasyon projelerini
izliyoruz” diyor Pilkey; fakat restore edilmifl k›y›n›n ne kadar zaman öyle kalaca¤›n› hesaplayan modellerin hepsi Pilkey’e
göre “mütemadiyen yanl›fl” sonuç veriyor. Yani kumlar, modelleri yapanlar›n
söylediklerinin aksine çok daha erken ortadan kayboluyormufl. “E¤er” diyor Pilkey, “orada yaflayanlar plaj›m›z nereye
gitti diye sorarlarsa, ald›klar› yan›t: ‘hesapta olmayan nadir bir f›rt›na yüzünden’
oluyor. Oysa deniz k›y›s›nda bir f›rt›na olmas› nadir de¤il, do¤al bir olayd›r.” Peki,
bu modeller f›rt›nalar› da göz önüne alarak daha kapsaml› bir flekilde gelifltirilemez mi? Bu sorunun yan›t›n› biz verelim:
Böyle bir model gelifltirmek, Ali Bey’in
kar›s›n›n baflka biriyle Kanada’ya kaçaca¤›n› veya kendisinin bir kalp krizi geçirece¤ini önceden kestirmesi gibi zordur.
(Hemen çok önemli bir noktan›n özellikle
alt›n› çizelim: Pilkey’nin elefltirdi¤i, okyanus k›y›lar› için haz›rlanm›fl modeller. Çok
daha ›l›ml› bir do¤as› olan Marmara k›y›lar› için daha iyi sonuçlar veren modeller
yapmak belki mümkün olabilir.)

Modac›lar Brezilyal› modelin ölümünden sonra önleyici tedbirler almak için nas›l bir toplant› yapm›fllarsa, Pilkey de kendi konusunda çal›flan bütün uzmanlar› davet ederek bilimsel bir toplant› düzenlemifl.
K›y› modellerinin birer birer alafla¤› edildi¤i bu toplant›dan cesaret alan Pilkey hedefi geniflletmifl ve kendisi gibi jeolog olan k›z› Linda ile birlikte “Useless Arithmetic.
Why Environmental Scientists Can’t Predict the Future (‹fle Yaramayan Aritmetik.
Çevrebilimciler Neden Gelece¤i Tahmin
Edemez)” adl› bir kitap yazm›fl. Hemen
baflta söyleyelim, kitapta çok hakl› suçlamalar var. Son 500 y›l boyunca Kuzey Atlantik’in Grand Banks bölgesinde yaflayan
morina belki de dünyada en çok avlanan
bal›k türüydü. Fakat 1960’l› y›llarda bu bal›ktan y›lda 2 milyon ton avlan›rken 1992
y›l›nda bu miktar neredeyse s›f›ra düfltü.
“Ama,” diyor Pilkey ve k›z› Linda, “Kanadal› biliminsanlar›n›n yapt›klar› modele göre, ki hükümet bu modele göre kotay› be-

lirlemifl, flimdi Grand Banks’te her fleyin
güllük gülistanl›k olmas› gerekirdi.”
Kitapta küresel ›s›nmayla ilgili modeller de elefltiriden nasibini al›yor. Ama Pilkey ve k›z›n›n bu konuda ne kadar hakl›
olduklar›n› tart›flabiliriz. Bu konuda önde
gelen elefltiri, küresel ›s›nma sonucu beklenen bulut art›fl›n›n iklimi nas›l etkileyece¤i konusunun, yap›lan modellerde dikkate al›nmam›fl oldu¤u yolunda. Bir senaryoya göre küresel ›s›nma sonucu denizlerden buharlaflman›n artmas›, normalin üstünde bir bulutlanmaya neden olacak. Artan bulutlar günefl ›fl›nlar›n› yans›taca¤› için atmosfer so¤uyacak, dolay›s›yla küresel ›s›nma kendili¤inden önlenecek. Bu yeni bir fikir de¤il. Benim ODTÜ’de okuttu¤um Uygulamal› Ekoloji dersinde yard›mc› kitap olarak 5 veya 6 y›ld›r kulland›¤›m, Botkin ve Keller’in “Environmental Science” adl› kitab›nda, bu senaryoyla birlikte 5 alternatif senaryo daha veriliyor. ‹ki ay önce bu sütunu yazd›¤›m›z zaman Pilkey’lerin yeni bas›lan kitab›ndan haberimiz yoktu. O yaz›m›zda atmosferdeki s›cakl›¤›n insan etkisi olmadan da de¤iflebilece¤ini vurgulam›fl, ama
bu do¤al inifl ve ç›k›fllar›n neden kaynakland›¤›n› bilmeden küresel ›s›nmay› ciddiye almaman›n dünyan›n kaderiyle Rus ruleti oynamaktan farkl› olmayaca¤›n› belirtmifltim. Fikrimi hâlâ de¤ifltirmifl de¤ilim. Öte yandan “içinde matematik varsa
mutlaka do¤rudur” hastal›¤›na yakalananlar için, Pilkey ve k›z› tedavinin nas›l olaca¤›n› çok güzel göstermifller. Kutlar›z.
Kaynaklar:
Önemli Not:
Morina bal›¤› ve küresel ›s›nma bölümleri için:
http://www.amazon.com/Useless-Arithmetic-Environmental-Scientists-Predict/dp/0231132123 adresine girerek “Search inside
this book” ba¤lant›s›na t›klay›n. Yeni ekranda Bal›k için “Cod”;
küresel ›s›nma için “global warming” sözcüklerini girin. Ayr›ca
Pilkey ile yap›lan bir söylefliye flu adresten ulaflabilirsiniz:
http://www.columbia.edu/cu/cup/publicity/pilkeyinterview.html
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