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YARATILAN ÇAĞDAŞ KORKU !..
3 Aralık 2016
“Küresel ısınmaya ilişkin temel itirazlarımı okuyan değerli bir meslektaş öğrencim, âdetâ
kırılmış gibiydi. Açıklamalarımı içine sindiremediğini iletti bana.. Güvendiği bir hocasının da
yaygın tezi doğrulayan sunumunu izledikten sonra, “BİREYSEL VE ÜLKESEL ÇIKIŞ YOLU”
başlıklı raporumu, birinci maddesinden sonra okumaya devam edemediğini samimi bir dille
iletince, aşağıdaki açıklama; ona ve böyle düşünenlere yardımcı olabileceği düşünülerek
kaleme alındı.. Tekrarlarım varsa affola !..”
Artık içeriğini tahmin ettiğim, çünkü onlarca benzerini gördüğüm ve 2006’daki, uluslararası IPCC
toplantısına kadar benim de kandırıldığım korku senaryolarından birini daha izlemenin, ya da
“saygın bir hocamızın” artık standartlaşan bir sunumuna daha şahit olmanın, kanaatimi
değiştireceğini düşünmüyorum... Mâlûm; “Allah affetsin beni !” demek aklanmanın meşru yoludur
artık ama, sadece birileri değil, dünya kandırıldı bu kez.. Nerede ise tüm ülkeler, partiler, yerel
yönetimler, üniversiteler ve meslek odaları dahil.. O toplantının yıldönümleri, kutlanır oldu âdetâ !..
Ve bu kandırılma da, yine birilerinin fena halde işine geldi o yüzden.. Olayın özeti budur.. Bildiğiniz
gibi; “BİR KORKU SENARYOSU” başlıklı yazımda da tekrar değinmeye çalışmıştım derin
yanlışlara.. Bu yazımın devamındaki belgeler, bence uykumuzu kaçırmalıdır.. Birileri “sanal
kıyamet” yaratmaya çalışırken, gözlerimiz bağlanan “asıl katliamdan !” haberdar olmalıyız..
Parmağını gözümüze sokarcasına; “Ben Amerikan Başkan Yardımcısıyım” diye söze başlarken
bile kimselerin uyanamadığı meşhur Al Gore’un önderlik ettiği film dahil, tüm “kıyamet
kampanyası” gönüllülerinin yıllardır çoğalan gayretleri, artık beni hiç şaşırtmıyor nedense.. Yoksa,
yemyeşil ekonominin sermayesi nasıl dönerdi ki fıldır fıldır tepemizde ?.. Kim, nasıl ikna ederdi ev
hanımlarını, en fazla iki senede bir AAAA sınıfı derin dondurucu ya da bulaşık makinası almaya ?..
“İklim değişikliğini doğallaştırmak” değil niyetim. Çünkü onun zaten, doğal bir olgu olduğunu
öğrendim nihayet.. Milyonlarca yıllık jeolojik döngüdeki uzun süreçlerde, sürekli ısınıp soğumakta
imiş küremiz.. Bu sürece “insan katkısı” denen şeyin; binde, hatta on binde bir olduğu söylenen
bir döngüde, rakamları ve süreleri de çarpıtarak, kendimizi “baş katil” ilan etmek kimlerin işine
gelmekte acaba, düşünmek gerekmez mi ?.. Önemli ve öncelikli olan; tekrar tekrar vurguladığım
gibi “kirliliktir !”, “kasıtlı eskimedir !”. Dedim ya bu yazıya, bilinen ve sunumlarımda da
kullandığım bazı görselleri ekledim.. Ya bilmediklerimiz ?.. Ama kendi yarattığı kirliliği önlemek için
üstüne bir de para harcamak, kapitalizmin işine hiç gelmemekte.. O yüzden, kayıpları da hiç
umursamamaktadır. Ne de olsa ölüp gidenler çoğunlukla, onlardan hiç değildir !. Önemli olan
sadece; “bir şey satacak yeni müşteriler yaratmaktır !..”
Daha önce de söylediğim gibi, dünyaca ünlü 15 bilim adamı ile temas halindeyiz.. İsimlerini; olası
engellemelere ve hedefe konulmalarına “alet olmamak için” daha sonra paylaşacağız.. Ayrıca bu
bir kozmik bilgi de değildir.. Biraz niyet eden, her türlü kaynağa ulaşır çağımızda.. Şimdilik aklımızı
ve mantığımız kullanmak, bence yeterli olacaktır.. İşin tuhafı, Al Gore’dan devamlı tehdit
alıyorlarmış.. Videolarını yasaklatmış meselâ.. Neden korktu ki acaba ?.. Baş temsilcilerinden biri
olduğu tezgâh bozulacak diye olmasın arkadaşın ?..

YEŞİL ÜRÜN, TEMİZ ENERJİ, SAĞLIKLI GELECEK !..
Yeşili ihmal etmek, doğal yaşam savaşını, fosil yakıt azaltma gayretlerini küçümsemek hiç değil
amacım.. Elbette vazgeçeceğiz o rezil yakıtlardan. Bu arada; barajların, kömürün, petrolün,
doğalgazın ve nükleerin tuzağına da düşmeden elbette.. 33 yıl köyde yaşayıp “has yeşil ürün”
kullanan ve tellallığını yapan, tüm bilgilerini ve ürünlerini bila bedel paylaşan birisi olduğumu herkes
bilir.. Üstelik çocuklarımızın geleceğini karartmamak için, rahmetli eşimin üstün cesareti ile,
tahsillerine 34 yıl önce köy okulunda başlamalarını sağladığımız, yani “milli sanılan” eğitimi hiç
onaylamadığımız da bilinir.. Öğretmenler günü için paylaştığım yazı, bu durumu özetliyor sanırım..
O yazıda da, “mevcut sisteme” fena halde kırmızı kart göstermiş olmam, birilerini şaşırtacak ve
bana olan güvenlerini sarsacak mı acaba, çok merak ediyorum ?..
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Tabii ben de, sizler de dahil, hiçbirimizin her şeyi bilmesi mümkün değildir.. Böyle bir yarış içinde
değiliz.. Ömrünce, hakiki yeşil davranış ve doğru enerji kullanımı adına ülkesinin her köşesine
ulaşmaya çalışan, yani “yaşadığı köyden okuduğu gazelin” her yerden duyulamayacağını bildiği
için, ömrü yollarda geçen, ticaretin “hak edilmiş kâr” olması gerektiğine inanan, “insanların
kendisine kolayca yetmesi gerektiğini” anlatan ve nasıl olacağını bizzat yaşadığı için, dostlarına
ve öğrencilerine de öğretmeye çalışan, sıradan bir kulum sadece !.. Akıl herkese eşit dağıtılmıştır..
Ne kadarını kullanacağımız ise, bizlere bırakılmıştır.. Unutmayalım ki bilim dediğimiz şey de, daima
kendisini yalanlayarak ilerlemiş, yepyeni doğrulara ulaşmıştır.. Bilim tarihi, kendi savlarını çürütmek
üzere seyreder.. Yani, hiçbir şeyin kesin olmadığı üzerine temellenir. İzafiyet teorisi ile ateşlenen
gelişmesi, kuantum fiziği ile doruğa ulaşmıştır.. Her konum ve durum, gözlemciye tâbidir.. O
yüzden, “bulgular kesindir ve tek yorumu budur !” derken, aman dikkat !.
Artık, bugüne kadar güvendiğimiz, “ünlü bilim adamı” saygın kardeşlerimizin de, yüzlerce kez
ders ve konferans verdiğim üniversitelerimizin de kendilerini yenilemesi, bilgilerini tazelemesi
gerekmektedir.. Sayısız treni kaçıran bir ülke olarak, sadece bu konuda elde edeceğimiz bir
saygınlık ve eylem politikası ile, “fikrî ve eylemsel önderlik” elde etmemiz hiç de zor
olmayacaktır… Bu yolda; bizi yönetenlere de, gelişmiş ve gelişmekte olanlar dahil, yanlış enerji
politikaları yüzünden savaşa sürüklenmiş ülkelere de ışık tutabileceğimize inanıyorum.. Yeter ki,
katili olduğumuz insanları ve “kasıtlı eskitme” ile hızla kirlettiğimiz doğayı geri plâna iten,
yarattığımız pisliği ve katliamı önlemeye odaklanmak yerine, adeta yaratanın işine karışarak,
“senin yüzünden kopacak kıyamet !” tehdidine sığınmayalım. Sözüm ona son model, fakat
sahte raporlu araçların bizi kurtaracağını sanmayalım.. Ve de aşağıdaki görsel belgelerin yanında,
gerçek hikayesini de bulacağınız, meğer 115 yıldır yanabilen, yine “kasıtlı eskitme özürlü”
flâmanlı ampul benzeri, yani “eskime ömrü önceden biçilmiş” ürünleri bize kakalamaya çalışan,
“global sermayenin” küresel oyuncağı olmayalım.. Az gelişmiş ülkeleri bu kez, kerâmeti
kendinden menkûl “yeşil etiketli” ürünlerin zorunlu müşterisi haline getiren, Kyoto benzeri, keyfine
uymayan ağanın katılmayıverdiği uluslararası protokoller yaratıp haraç toplayan ve sonunda: “En
iyisini ben bilirim. Sen düşünüp yorulma.. Gel katıl şu kervana !” diyerek, sürü psikolojisi ile
dünyayı yönetmeye çalışanlara; “ARTIK YETER !” diyebilmek çok mu zor gelecek bizlere ?..

GELİN, TRUMP’I DA KATALIM İŞİN İÇİNE..
Fransa'nın başkentinde, Aralık 2015’te 193 ülke tarafından imzalanan Paris Anlaşması, atmosfere
gaz salımının yüzde 55'inden sorumlu olan en az 55 ülke tarafından onaylandıktan sonra, artık
uluslararası hukukun bir parçası olmuştu. Ancak imzacı ülkelerin, ulusal katkı niyet beyanları
üzerinden ileriye dönük planlarını ortaya koyarken, “yenilenebilir enerjiye geçiş” ve ülkelerinin
salımlarını nasıl azaltacaklarına ilişkin detaylar muğlak bırakıldı. Ya da, bu bilimsel sanılan
“insanın yarattığı küresel ısınma korkusunun” somutlaşması kimsenin işine gelmedi diyelim..
Çünkü büyük harcamalara yol açacaktı.. O aşamadaki gizli maksat ise, sadece bir korku yaratmak
ve yepyeni bir yeşil ticaretin önünü açmaya çalışmaktı !..
2016’da Başkan seçilen TRUMP’ın, bence de inandırıcı olan; “küresel ısınmaya inanmıyorum.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, pahalı bir aldatmacadır. Gezegeni kurtarmak için daha fazla vergi
ödemeliyiz argümanını doğrulamak maksadı ile kullanılıyor. Söylediklerine kendileri de
inanmıyorlar !” beyanından sonra, fosil yakıtlara tekrar önem vermesi ise, apayrı bir saçmalık
oldu. Bunu duyanların kafası karışacaktı elbet.. Trump ayrıca, fosil yakıtlar için daha fazla sondaj
yapılması, bu konuda daha az yasal düzenleme getirilmesi ve Kanada-ABD petrol boru hattı
projesinin onaylanması çağrısında da bulundu. Yani kafaları, iyice karıştırmış oldu !..
Bu durumda, “Adamın niyeti fosil ticareti yapmakmış.. Demek ki aslında küresel ısınma
varmış !. Maksatlı olarak “yok !” diyormuş. Aman kanmayalım Trump’a !” diyecektir birileri..
İşte bu durum, tam bir akıl tutulması olur.. “Şeker her derde devadır !” benzeri bir yanlışa
alternatif olarak, “bol bol tuz yemekten korkmayın !” demediğimizin de anlaşılması gerek..
Sınırları bilmekten, dengeleri korumaktan, öncelikleri kaybetmemekten bahsediyoruz sadece..
Paniğe kapılacaksak, telaşımız ve gayretimiz; belgelemeye çalıştığımız gibi, ölümüne neden
olduğumuz insanlar, tüm canlılar ve doğal yıkımlar yüzünden olsun diyoruz sadece !..
Hedef saptırılmasına isyandır bu yazının özeti sevgili dostlar !.. Derin uykumuzdan sıçrayıp
uyanmak, tüm aklımızı ve maddi kaynaklarımızı, kendisine yetebilen tertemiz bir yaşam uğruna
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seferber edebilmemizi, yepyeni para tuzaklarına düşmememiz gerektiğini anlatmaktır yegâne
kaygım.. Ne Trump’tan yanayım ne de IPCC aldatmacasından.. Hepimizde var olduğuna
inandığım “aklımıza” başvurursak, en doğru çözümü bulacağımıza ve en kestirme yoldan hedefe
ulaşabileceğimize inanıyorum..
Çelik Erengezgin
www.erengezgin.net
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İşte çevresel felaket !...

Çevresel felaketin nedenlerinden biri olan hızlı
tüketimi mecbur kılan “kasıtlı eskitme” budur işte..

Farzedinki bunlar, bizim çocuklar !. İçinize sindi mi ?
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İki yılda bozulan cep telefonu, dört yılda çöpe atılan
bilgisayar, beş yılda hurdaya çıkan otomobiller gibi !.

Aşağıdakiler de; yurdumuzdan inciler !.. Yani, yok
birbirimizden hiç farkımız !..

Amerika’da her yıl, başında tören yapılan, hiç
kapatılmadan hâlâ yanan; flâmanlı ampul..

Her devirde, “yabancı uzman” sözünden çıkmayan
politikacılarımız oldu çok şükür !..

Bu da, artık dünyada yasaklanmaya başlayan, ama
bizde hâlâ satılan ve devletçe önerilen ampullerimiz.
Elbette, her şeyin çaresi ve doğru alternatifi vardı..
Ama “satmaktı” önemli olan; “çare”sandıklarımızı !
Elbette sırasıyla.. Yeterince korkutulmuştuk nasılsa !

