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Eskiden biraz daha kuramsal, biraz daha uzak gelirdi; ama galiba art›k kimse al›flt›¤›m›z
iklimde bir gariplik oldu¤unu kavramak için haber bültenlerine, bilimsel makalelere
gerek duymuyor. Belki haber bültenlerinin ard›ndaki “hava durumu”nu daha bir ilgiyle
izler olduk, ama durumu kavramak için meteoroloji raporlar›na da fazla gerek yok.
Bedenlerimizin kendi alg›lay›c›lar› raporu daha önce veriyor. Beynimiz de öyle. K›fl
içinde bahar› flubatta, martta gördü¤ümüz s›kça olurdu da, ocak içinde hat›rlayan›m›z
pek fazla olmasa gerek. Tabii aç›kça itiraf etmekten utansak da kar k›yamet aras›nda
biraz ›s›nmak do¤rusu fena olmuyor ama, bu ›s›nman›n sürekli olaca¤› korkusu tabii ki
keyfimizi kaç›r›yor. ‹fl keyifle kalsa yine iyi; ya¤mayan ya¤mur, ya¤mayan kar,
özledi¤imiz baharda, yazda daha az su, daha pahal› g›da demek. ‹flin ucu kendimize
dokunmaya bafllay›nca “Daha 50 y›l varm›fl; kim öleee, kim kala!” rahatl›¤›na da veda
etmek gerekiyor. Bu “kim”ler art›k daha çetin bir yaflam kavgas› miras› b›rakt›¤›m›z
çocuklar›m›z, torunlar›m›z olarak gözlerimizde somutlafl›yor. Tabii içgüdülerimiz,
zihnimizdeki erimi biraz daha uzam›fl olsa da, yine de günümüze odakl›. Zaten görünen
o ki, bir türün bireyleri olarak ortak özelli¤imiz, ileriye bakmaktan fazla
hofllanmamam›z. Ama geriye bakt›¤›m›zda da, kaç›nd›¤›m›z gelecek resmi aynadaki ters
görüntü gibi karfl›m›zda. Gökhan Tok arkadafl›m›z›n çal›flmas›yla görüyoruz. Uygarl›¤›
tetikleyen, iklim de¤iflimi olmufl. Ne kadar olumsuz olsa da, uygarl›¤a do¤ru bir yol
açm›fl. Ama burada kritik nokta aç›k bir yolun bulunmas›. ‹nsanl›¤›n uygarl›kla tan›flt›¤›
Neolitik dünyas›n› alal›m: Nüfus mu artt›? Biraz daha fazla tarla aç. Kurakl›k m› oldu,
yoksa etraf› buzullar m› kaplad›? Kalk göç et. Tabii bütün bunlar atalar›m›z›n gams›z,
tasas›z bir ömür sürdükleri anlam›na gelmiyor. Kuflku yok ki, yaflam o zaman daha
çetindi; flimdiyse hiç olmazsa fizik anlamda daha kolay. Ama ifl yola gelince, galiba biz
de art›k sonuna gelmifl oluyoruz. Art›k düflecek yol yok. O zaman belki birkaç milyon
insan yaflarken flimdi yaflayanlar en az 6 milyar. Bir felakette b›rak›n sizi ülkelerine
kabul edecek dostlar›, komflu kasabada, kentte bir bar›nak bulmak hayal. Haydi, bu kez
türümüzün hoflland›¤› bir al›flkanl›kla yak›n tehdidi görmezden gelip hayallere
fantezilere dalal›m. Diyelim ki Dünyam›z› yaflanmaz hale getirsek de, görkemli
uygarl›¤›m›z bize bir ç›k›fl yolu bulur. Sizi, bizi b›rakt›k; soyumuzun gelece¤ini
düflünüyoruz diyelim: Kaç kifli atlay›p Galactica’larla, raptorlarla evreni kolonilefltirecek.
Bilimle bilimkurgu aras›ndaki uçurum kapand›kça, fantezilerin de tad› kaç›yor.
Durdu¤unuz yerden ›fl›nlanmaya, bildi¤imiz fizik engel. En yak›n Günefl d›fl› gezegene
gitmek için gereken on binlerce y›ll›k yolu k›saltmaya da teknolojimiz... ‹yisi mi,
manzara can›m›z› s›ksa da biz yine yak›n gelece¤e dönüp daha yüzy›llar boyu bir yere
k›p›rdayamayaca¤›m›z dünyam›z›, yeniden yaflama dost k›lmaya çal›flal›m. Bunun için
herkese, sloganlar›n, bilgiç nutuklar›n ötesinde düflen somut görevler var. Her yerde
oldu¤u gibi burada da bize yol gösterecek olan bilim. Onun için iklim de¤ifliminin
olumlu ve olumsuz toplumsal dinamiklerine k›saca göz att›ktan sonra, iklimin o çok
hassas fiziksel dinamiklerini de birlikte yak›ndan tan›yal›m istedik. Tabii ki bunu kim
yapacak? Elbette zihinsel ve bedensel dinamiklerine s›k s›k baflvurdu¤umuz Vural Alt›n
hocam›z! Haz›rlad›¤› kapsaml› dosya, yaln›zca iklim de¤ifliminin geçmifli ve gelece¤ine
yolculuk için sa¤lam bir köprü oluflturmakla kalm›yor, uzun y›llar yararlanaca¤›n›z bir
baflvuru kayna¤› olarak Yeni Ufuklara havuzu içinde yerini al›yor.
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