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Açıklama
Bu doküman Elektrik Mühendisleri Odası tarafından açık arşiv niteliğinde olarak bilginin
paylaşımı ve aktarımı amacı ile eklenmiştir.
Odamız üyeleri kendilerine ait her türlü çalışmayı EMOP/Üye alanında bulunan veri giriş
formu aracılığı ile bilgi belge merkezinde yer almasını sağlayabileceklerdir. Ayrıca diğer
kişiler çalışmalarını e-posta (bbm@emo.org.tr) yolu ile göndererek de bu işlemin
gerçekleşmesini sağlayabileceklerdir. Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik
çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz
konusu değildir.
Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi’nde yer alan tüm bilgilerden kaynağı
gösterilerek yararlanılabilir.
Bilgi Belge Merkezi’nde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak
göstermesi etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan
çalışmanın
adı
ve
yazarıyla
birlikte
belgenin
URL
adresi
(http://bbm.emo.org.tr/genel/katalog_detay.php?katalog=2&kayit=2) verilmelidir.
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KÜRESEL ISINMA MI ? , SOĞUMA MI ?..
Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN
25.05 2007
Küresel ısınma gündemi gittikçe işgal ederken Amerika’da başlatılan
“küresel soğuma” iddiaları bu konuda birkaç söz söylemenin zamanı
geldiğini düşündürdü bana. Amerikalıların bir karşı görüş geliştirmeleri
kaçınılmazdı. Yıllardır da bunu yapıyorlar zaten.. Politikalarının özü,
kandırabildiklerini kendi saflarına çekmek.. Al Gore'nin başarılı çevre
filminden sonra karşı atak iyice yüzsüzleşti ve gemi azıya aldı..
Bendeniz yıllardır, ısınma senaryosunun soğumaya yol açmasının gayet
mantıklı olduğunu, bizi korkutanın fokur fokur kaynayan denizler
değil muhtemel buzul çağı olduğunu anlatmaya çalışıyorum..
Bu bir hastalık sendromudur. Biraz da, ateşler içinde kıvranırken birden
battaniyeler altında donmanıza benzer.. İkisine de hastalık denir.. Biri bizim
diğeri dünyanın hastalığı.. İkisinin de 1-2 derece ısındığında başına gelen
aynı şeydir.. Büyük bedenle küçük bedenin, paylaştıkları kaderidir adeta bu
küçük artışlar.. Dünyanın buzul çağından çıkmasına sadece 5 derecenin
yettiğini söylüyor bilim adamları..
Peki nasıl olur bu ısınırken soğuma ?..
İŞTE SENDROM :
1- Eriyen buzullardan ortaya çıkan tundralar “yani artık çürümüş eski bitki
örtüsü” metan gazı üreterek sera etkisini arttırır.
2- Gittikçe yükseğe tırmanıp yüzeyi azalan kar örtüsü ve küçülen buz
yüzeyleri artık güneşi yansıtamaz ve ısı yine yükselir.. ( Dünyanın beyaz
örtüsü % 10 azaldı bile )
3- Eriyen buzullar ve karların çoğalttığı suların sıcak etkisi ile artan
buharlaşması bulutlanmayı da arttırır.
4- Artan bulutlanma, artan yağmur ve kar olarak geri döner.. ( Beklenmedik
seller oluşur )
5- Bu arada sıcak okyanus akıntıları eriyen buzulların etkisi ile soğumaya
başlar.. ( Okyanuslarda soğuyan hava yüzünden beklenmedik hava
hareketleri ve fırtınalar oluşur)
6- Bulutlanma belli doygunluğa ulaştığında güneş ışığı hiç ulaşamaz olur..
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7- Güneş artık kalın bulutların ardına saklanır.. Ve hoş geldin buzul çağı..
Bu sendrom özetinden anlaşılacağı gibi, olağandışı iklimsel olaylar
yaşanırken adeta yerinden kayan mevsimler ve bu sırada ölçülen sıfırın
alında dereceler, karşı delil gibi gösterilmektedir. "Bilmem kaç yıldır
yaşanmayan kış" söylentileri gerçek olmasına rağmen, çarpık bir yorumla
dünya soğuyormuş yani global ısınma yalanmış gibi takdim ediliyor..
"Bilmem kaç yıldır yaşanmayan yazlar" görmezden geliniyor bu arada..
Doğru olan sebep sonuç ilişkisi maksatlı olarak gizleniyor..
Şu anda ülkemizin, adını koymaya çalıştığım “enerji mimarlığı ilkeleri” ile
tasarlanmış ve kendi enerjisini üretecek ilk evini inşa etmekte olduğumuz
Diyarbakır’da son 70 yılda ilk kez -27 yaşandı. Buna karşılık güneşin
toprağa düşen kalori değeri son 12 yılda % 12 artmış… İŞTE KÜRESEL
ISINMA….
Yani kısacası bu bir akıl oyunu ve zeka seviyesi ortanın altında Amerikalıları
kandırmaya yönelik bir kandırmaca mantık.. Tabii bu kandırmaca pazarı tüm
ülkelere de açık.. Maksat; ticaret uğruna işlenen çevresel cinayetler göz ardı
edilsin toplumlar tarafından..
Sevgilerimle..
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