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ÖNSÖZ

Dünya nüfusunun 1950’lerden sonraki h›zl› art›ß› do¤al kaynaklar›n ne zamana kadar
bu yap›y› destekleyebilece¤i sorusunu da do¤urdu. Birleßmiß Milletler öngörülerine
göre 2000 y›l›nda 6 milyar›n üzerinde ç›kan insan nüfusu, 2030 y›l›nda 8, 2050 y›l›nda
ise 9 milyara ulaßacak. Birçoklar›na göre yeryüzü tüketilebilir kaynaklar bak›m›ndan
doyum noktas›na ulaßt›. Bugün 1.2 milyar insan iyi nitelikte içme suyuna ulaßam›yor,
800 milyonu beslenme yetersizli¤inde. Gelißmiß ve gelißmekte olan ülkeler aras›nda
giderek artan bir tüketim aç›¤› olußuyor. Yaßad›¤›m›z çevre büyük bir h›zla tahrip
oluyor ve bu y›k›m›n temel nedeni insanlar›n dengesiz ekonomik faaliyetleri olarak
görülüyor.
Bu olumsuz gelißmelere dikkat çeken Dünya Çevre ve Gelißme Komisyonu 1987’de
yay›nlad›¤› Ortak Gelece¤imiz (Brundtland raporu) baßl›kl› belgede sürdürülebilir
gelißme kavram›n› ortaya att›. Bu raporda, sürdürülebilir gelißme, “günün gereksinimlerini karß›larken gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karß›lama yeteneklerini
ortadan kald›rmayan gelißme” olarak tan›mland›. Komisyon sürdürülebilirli¤in
sa¤lanabilmesi için önkoßulun yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› oldu¤unu ileri
sürmekteydi. Brundtland Raporu insanl›¤›n gelißmesi önündeki ciddi tehlikelere
dikkati çekmesi bak›m›ndan çok önemli bir belge olmas›na karß›n, bu olumsuz gidißi
önlemek yönünde somut politika önerileri içermemesi nedeniyle yayg›n eleßtiriler
ald›.
Sürdürülebilir gelißme için bilim ve teknolojinin tüm insanl›¤›n yarar›na sunulmas›
gereklili¤inden yola ç›kan dünya bilim akademileri, 15-19 May›s 2000 tarihleri
aras›nda Tokyo’da “Yirmibirinci Yüzy›lda Sürdürülebilirli¤e Geçiß” baßl›¤› alt›nda
uluslararas› bir toplant› düzenlediler. Türkiye Bilimler Akademisi’nin de aralar›nda
bulundu¤u 63 ulusal bilim akademisinin temsilcileri burada : Nüfus ve Sa¤l›k, Besin,
Su, Enerji, Tüketim, Bilgi ve E¤itim gibi ana temalarda günümüzde varolan durumu
belirleme ve olumsuzluklar›n giderilmesi yönünde politikalar saptamaya çal›ßt›lar.
Bilim ve teknolojinin sürdürülebilir bir gelißme modelinin yarat›lmas›ndaki vazgeçilemez rolü ve dünya bilim potansiyelinin temsilcileri olarak bilim akademilerinin
sorumluluklar› ve sorunlar›n çözümüne yapabilecekleri katk›lar ayr›nt›l› olarak
tart›ß›ld›. Bu kitapç›k ißte bu tarihi toplant› sonunda yay›nlanan ortak bildirinin çevirisidir. Bu bildiri ayn› zamanda dünya bilim akademilerinin evrensel amaçlarla ortak
at›l›mlara aç›lma kararl›l›¤›n›n bir belgesidir.
‹nsan uygarl›¤›n›n adil, çevreye ve do¤al kaynaklara sayg›l› bir gelißimi gelecek
nesillere aktarabilmesi sorununa öncelikli çözümler öneren bu bildirinin ülkemiz
bilim toplumunca da ilginç ve tart›ß›lmaya de¤er bulunaca¤›n› umuyoruz.
Prof.Dr.Þevket Ruacan
Türkiye Bilimler Akademisi
Konsey Üyesi

Dünyadaki 63 Bilim Akademisinden Ortak Bildiri
Afrika Bilimler Akademisi
Arnavutluk Bilimler Akademisi
Arjantin Pozitif, Fizik ve Do¤a Bilimleri Ulusal Akademisi
Asya Bilim Akademileri ve Topluluklar› Federasyonu
Avustralya Bilimler Akademisi
Avusturya Bilimler Akademisi
Belçika Kraliyet Bilim, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Akademisi
Bolivya Ulusal Bilimler Akademisi
Bosna-Hersek Bilim ve Sanat Akademisi
Brezilya Bilimler Akademisi
Kanada Kraliyet Toplulu¤u
Karayip Bilimler Akademisi
Çin Bilimler Akademisi
Kolombiya Pozitif, Fizik ve Do¤a Bilimleri Akademisi
H›rvatistan Bilimler Akademisi
Küba Bilimler Akademisi
Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
Danimarka Kraliyet Bilim ve ‹nsani Bilimler Akademisi
Estonya Bilimler Akademisi
Finlandiya Bilim ve Sanat Akademisi
Fransa Bilimler Akademisi
Alman Bilim ve ‹nsani Bilimler Birli¤i
Atina Akademisi
Macar Bilimler Akademisi
Hindistan Ulusal Bilim Akademisi
Endonezya Bilimler Akademisi
‹ran ‹slam Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
‹rlanda Kraliyet Akademisi
Israil Bilim ve ‹nsani Bilimler Akademisi
Academia National dei Lincei
Japonya Bilim Konseyi

Ürdün Kraliyet Bilim Toplulu¤u
Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
Kore Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi
Latin Amerika Bilimler Akademisi
Letonya Bilimler Akademisi
Litvanya Bilimler Akademisi
Makedonya Bilimler Akademisi
Malezya Bilimler Akademisi
Meksika Bilimler Akademisi
Nepal Kraliyet Bilim ve Teknoloji Akademisi
Hollanda Kraliyet Bilim ve Sanat Akademisi
Yeni Zelanda Kraliyet Toplulu¤u
Nijerya Bilimler Akademisi
Polonya Bilimler Akademisi
Romanya Akademisi
Rus Bilimler Akademisi
Singapur Bilimler Akademisi
Slovak Bilimler Akademisi
Slovenya Bilimler Akademisi
Güney Afrika Bilimler Akademisi
‹spanya Kraliyet Pozitif, Fizik ve Do¤a Bilimleri Akademisi
Sri Lanka Ulusal Bilimler Akademisi
‹sveç Kraliyet Bilimler Akademisi
‹sviçre Bilim Akademileri Konferans›
Tayland Bilim ve Teknoloji Akademisi
Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi
Türkiye Bilimler Akademisi
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi
Londra Kraliyet Toplulu¤u
Amerika Birleßik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi
Papal›k Bilimler Akademisi
Venezüella Ulusal Fizik, Matematik ve Do¤a Bilimleri Akademisi
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irmibirinci yüzy›lda insan› do¤a ile aras›nda yeni bir ilißki
kurmak gibi zor, ancak bir o kadar da yarat›c› bir görev
bekliyor. Bu ilißki yerel ve küresel düzeyde nüfus
e¤ilimlerini, kalk›nmay› ve çevreyi konu alan baz› uluslararas›
toplant›lar* sonucu ortaya ç›kan “sürdürülebilirlik” kavram› ile
anlam bulmaktad›r. Sürdürülebilirlik günümüzdeki gereksinimler
karß›lan›rken do¤an›n ve do¤al kaynaklar›n gelecek nesiller için
korunmas› gereklili¤ine ißaret etmektedir.

Y

Bu bildiriyi imzalayanlar taraf›ndan temsil edilen Dünya Bilim
Akademileri, burada zorluklar›n nas›l aß›labilece¤ine dair bir dizi
toplu gözleme yer vermißtir. Özellikle üstünde durulan nokta ise
bilim ve teknoloji camias›n›n k›sa ve uzun vadede yapabilecekleri
ve Akademilerin buna nas›l katk›da bulunabilecekleridir. Hemen
her aßamada, bilim ve teknoloji camias›n›n teknik ve analitik
katk›lar› yaßamsal önem taß›maktad›r; ancak sorunun birçok
boyutu ayn› zamanda ekonomik, sosyal ve politik çaba da
gerektirmektedir.

I. B‹L‹MSEL GEL‹ÞMELER VE GELECEKTEK‹
2

ZORLUKLAR
Bilimdeki dikkat çeken gelißmelerin olumlu etkileri her yerde
göze çarpmaktad›r. UNESCO-ICSU’nun 1999’da yapt›¤› Dünya
Bilim Konferans› sonras›nda yay›mlad›¤› Bilim Deklarasyonunda
ßu ifade yer almaktad›r : “bilimsel gelißim bütün insanl›¤a faydal›
olacak önemli ilerlemelere olanak sa¤lam›ßt›r. Yaßam beklentisi
önemli derecede yükselmiß, birçok hastal›k için tedavi yöntemleri
gelißtirilmißtir. Tar›msal üretim dünyan›n birçok bölgesinde artan
nüfusun ihtiyaçlar›n› karß›layabilecek ßekilde artm›ßt›r. Teknolojik
gelißmeler ve yeni enerji kaynaklar›n›n kullan›m› insan› aß›r›
emek harcamak zorunlulu¤undan kurtarm›ßt›r. Bu gelißmeler ayn›
zamanda genißleyen ve karmaß›k bir dizi endüstriyel ürünün ve
sürecin de ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmußtur...”. Bildiri ayr›ca
“bilimdeki gelißmelerin uygulamalar› çevresel y›k›ma yol açm›ß...,
sosyal dengesizli¤i ço¤altm›ß..., ve gelißmiß silahlar›n yap›m›n›
mümkün k›lm›ßt›r” görüßlerine de yer vermektedir.
Bilimin insanl›¤›n hizmetinde kullan›lmas›n›n olumlu etkilerine
karß›n, gelecekte artan ve h›zla yo¤unlaßan sorunlar da ortaya
ç›kacakt›r. Dünyan›n önemli bir bölümünde açl›k ve yoksulluk
hâlâ devam etmektedir. ‹klim de¤ißikli¤i, çevresel bozulma ve

ekonomik eßitsizlik alanlar›ndaki küresel e¤ilimler endiße
vermektedir. Dünya Bilim Akademileri bu de¤ißik faktörlerden
yola ç›karak dünya çap›nda sürdürülebilirli¤e geçißin daha etkili
olabilmesine yönelik çal›ßmalara baßlam›ßt›r. En önemli oldu¤unu
düßündü¤ümüz noktalar ßunlard›r:

A. Artan Dünya Nüfusunun ‹htiyaçlar›n›n Karß›lanmas›:
Açl›k ve Yoksullu¤un Azalt›lmas› ve ‹nsan Refah›n›n
Korunmas›
Gelecek yüzy›lda daha çok insan›n besine, bar›na¤a, e¤itime,
bak›ma ve iß olana¤›na gereksinimi olacakt›r. Dünya nüfusu 6
milyara ulaßt› ve 2050 y›l›nda 9 milyara ulaßmas› beklenmektedir.
Dünya nüfusunun ne kadar artaca¤›, aile nüfusu ve planlamas›
konusunda yap›lacak seçimlere ve gelecek nesillerin bu seçimleri
uygulama ßans›na ba¤l› olacakt›r. Bu nüfusun yaklaß›k %80’i ßu
anda gelißmekte olan ülkelerde, ve yaklaß›k 2/3’ü de kentlerde
toplanacakt›r. Yeni kentsel nüfusun ve eski nüfusun ihtiyaçlar›n›n
karß›lanmas›nda ortaya ç›kacak güçlükler çok yönlü ve
karmaß›kt›r.
Yaklaß›k bir milyar insan yoksul veya aç olman›n yan› s›ra
tamamen ißsizdir ya da k›s›tl› iß olanaklar›na sahiptir. Bu say›n›n
dünya nüfusundaki art›ß ile beraber artmas› olas›d›r. Küresel
boyutta gelir düzeyindeki eßitsizlik de artmaktad›r. Fakirlik ve
aß›r› eßitsizlik sürdürülebilirlikle ba¤daßmaz. Yap›lmas› gereken,
eßitsizlikleri yeni olanaklar yaratarak azaltmak ve herkesin temel
ihtiyaçlar›n› ve anlaml› bir hayat için gereken bilgi ve kaynak
düzeyini elde etmesini sa¤lamakt›r.
Sa¤l›k alan›nda aß›lmas› gereken güçlükler aras›nda bulaß›c›
hastal›klar›n önlenmesi, uyußturucu, sigara, alkol kullan›m› ve
ßißmanl›k gibi davran›ßsal sa¤l›k sorunlar›n›n kontrol alt›na
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al›nmas› bulunmaktad›r. Bu sorunlar ßu anda dünya çap›nda
erken ölümlerin üçte ikisine neden olmaktad›r.

B. Do¤an›n ve
Sürdürülmesi
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Do¤al

Kaynaklar›n

Korunmas›

ve

Yeryüzünün fiziksel ve biyolojik sistemleri – atmosfer,
okyanuslar, toprak, mineraller, su ve yaßayan organizmalar –
yaßam› mümkün k›lar ve insan›n birçok gereksinimini karß›lar.
Dünyan›n ekosistemleri ve bu sistemler içindeki türler, varoluß
de¤erlerinin yan› s›ra, g›da, kereste, arpa, yak›t, ilaç ve
endüstriyel ham madde gibi insan yaßam›n›n sürdürülebilmesi
için gerekli olan birçok mal ve hizmeti sa¤larlar. Bunlar ayn›
zamanda suyu yeniden ißler ve saflaßt›r›r, selleri önler, ekinleri
büyütür ve atmosferi temizler. ‹nsanl›k ßu anda atmosferin
yap›s›n› de¤ißtirdi¤i gibi belki iklim yap›s›n› ve çevreyi de
küresel düzeyde de¤ißtirebilmektedir. H›zla kalk›nmakta olan
dünyada, karmaß›k ekolojik süreçler konusundaki bilimsel
gelißmeler çok ileri düzeyde olmasa bile, sürdürülebilirli¤e geçiß
için biyolojik türlerin ve bu türlerin ekosistemlerinin korunmas›
vazgeçilmez bir koßuldur.

C. Sürdürülebilir Tüketim Al›ßkanl›klar›n›n Edinilmesi
Tüketim maddenin ve enerjinin dönüßümünü içerir. Bu dönüßüm
sürdürülebilirli¤i, ya maddenin ve enerjinin gelecekteki
bulunabilirli¤ini azaltarak, ya da do¤an›n insan refah› için önemli
olan bölümlerine zarar vererek etkileyebilir.
Tüketimi tetikleyen faktörler çok çeßitli ve karmaß›kt›r. Bu
faktörlerden baz›lar› ekonomik üretim, zenginlik ve gelir da¤›l›m›,
teknolojik seçimler, sosyal de¤erler, kurumsal yap›lar ve

toplumsal politikalard›r. Birçok ülkede ve ekonomik sektörde
teknolojik gelißmeler ve yenilikler maddenin ve enerjinin daha
verimli kullan›lmas›na olanak sa¤lam›ßt›r. Buna karß›n, küresel
boyutta kißi baß›na düßen ekonomik aktivite ve enerji kullan›m›
artm›ßt›r. Karß›laß›lacak olan güçlük, ekonomik hareketlilik ve
savurganl›k artarken, verimlili¤in de artt›r›lmas›, zarar verici
etkilerin azalt›lmas› ve sürdürülebilir tüketici davran›ßlar›n›n
sa¤lanmas›d›r.

II. B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ ÇEVRELER‹ NE
YAPAB‹L‹R VE NE YAPMALIDIR?
Biz çabalar›m›z için üç temel yol görmekteyiz:
A. Bilgiye Ulaßmada ve Bilginin Kullan›m›nda Adalet
Sa¤lanmas›
E¤itimin Gelißtirilmesi
E¤itim sürdürülebilirli¤e geçißin her aßamas›nda temel bir
unsurdur. Ancak dünya çap›nda e¤itimin kalitesi yetersizdir.
Cehaletin yok edilmesine yönelik küresel ilerlemenin devam
etmesi 21. yüzy›l için yaßamsal önem taß›maktad›r. Gelir düzeyi
oldukça yüksek ülkelerde bile e¤itimde eßitsizlik söz konusudur
ve birçok ülkede e¤itim alan›nda yap›lan yat›r›mlar yetersizdir.
Genellikle bilim, ö¤rencinin analitik düßünme yetene¤ini
gelißtirecek ve ö¤renciye ö¤renimini yaßam› boyunca sürdürme
iste¤ini uyand›racak
ßekilde etkin ve yarat›c› yöntemlerle
ö¤retilmemektedir.
Özellikle do¤al ve sosyal bilimlerde e¤itim, birçok üretici ve
yarat›c› ekonomik aktivitenin temelini olußturmaktad›r. E¤itim,
de¤ißen ekonomik f›rsatlara uyum sa¤lanabilmesi için gereklidir
ve böylelikle do¤rudan do¤ruya insanlar›n iß olanaklar›na ve
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gelißmiß yaßam standartlar›na sahip olup olamayacaklar›n›
belirler.
Kad›nlar›n, dil, bilim, teknoloji ve hukuk alanlar› da dahil olmak
üzere, e¤itim alm›ß olmalar› son derece önemlidir. Kad›nlar›n
e¤itimi, toplum sa¤l›¤› ve gelecek nesillerin ö¤renmesi için
harcanan çabalara da katk›da bulunur. Kad›n›n e¤itimi aile
nüfusu ve zamanlama konular› ile do¤rudan ilgili oldu¤u için, bu
e¤itim demografik de¤ißimin h›z› ile de ilgilidir.
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Bilim ve teknoloji çevrelerinin e¤itim alan›ndaki rolü çok
önemlidir. Do¤a bilimleri ve sosyal bilimler bu e¤itimde temel bir
öge olarak bulunmal›d›r. E¤itilmißlik kavram› giderek bilimsel ve
teknik bileßenleri de içerir duruma gelmektedir. Bilim ve teknoloji
çevreleri e¤itim sistemlerine aktif olarak kat›larak e¤itimin her
düzeyinde kalitenin, heyecan›n ve etkin bilim ö¤retiminin
sa¤lanmas›na katk›da bulunmal› ve de¤ißik e¤itimsel
deneyimlerin etkinli¤inin de¤erlendirilmesine yard›mc› olmal›d›r.

Bilimsel ve Teknolojik Kapasitenin Dünya Çap›nda
Güçlendirilmesi
Sürdürülebilirli¤e geçißte bilimin ve mümkün olan en iyi
teknolojilerin kullan›m› vazgeçilmez unsurlar olacaklard›r. Bunlar
yeni enerji kaynaklar›n›n bulunmas›na, daha etkin besin üretimi
yöntemlerine, insan sa¤l›¤›na, kurumsal de¤ißim seçeneklerine
ve çevre dostu teknolojilere katk›da bulunabilir. Bilim ve
teknoloji ayn› zamanda insan ihtiyaçlar›n›n günümüzde ne
derecede karß›land›¤›n›n ve sürdürülebilirli¤e geçißteki
ilerlemenin ölçülebilmesi için gerekli yöntemleri gelißtirebilir.
Sürdürülebilirli¤e geçißteki herhangi bir stratejinin temel unsuru
bilimdeki, mühendislikteki ve sa¤l›ktaki yerel kapasitelerin dünya

çap›nda ilerleyerek gelißtirilmesidir. Toplumlar›n sürekli
genißleyen bilim da¤arc›¤›ndan yararlanabilmesi insan
kapasitesine ba¤l›d›r. Vatandaßlar, bilim ve teknoloji camias›, sivil
toplum örgütleri, özel kurulußlar, yerel, bölgesel ve ulusal idari
birimler bu ihtiyaçlar›n tan›mlanmas›na, bilginin kullan›lmas›na
ve üretilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Küresel Bir Bilgi A¤›n›n Olußturulmas›
Günümüzde gelißmiß karar verme mekanizmalar› için gereken
bilgi, deneyim ve kapasite art›k dünya çap›nda yeterli düzeyde
bulunmaktad›r. Ancak halen bir kißinin, grubun, ßirketin veya
milletin bilgisini belirleyip bunu baßka bir kißinin, grubun,
ßirketin veya milletin gereksinim duydu¤u ve kullanabilece¤i
bilgiye dönüßtürecek mekanizmalara gerek duyulmaktad›r. Þu
anda eski tek yönlü teknik yard›m programlar›n›n yerine, ißbirli¤i
ve ortakl›klar kurmada gereksinimlere ve etkileßime dayal›,
yarat›c› girißimlerde bulunmak için çok de¤erli araçlara ve
olanaklara sahibiz.
Yeni iletißim teknolojileri bilim adamlar›n›, mühendisleri ve t›p
uzmanlar›n› her ülkeden ve her çal›ßma alan›ndan insanlara
ba¤layacak bir elektronik a¤ gelißmesini mümkün hale getirmißtir.
Bu a¤ insanlar›n yerel sorunlarla baßa ç›kmas›na yard›mc› olacak
ve yaßam standartlar›n› yükseltecek bilgiye erißme ve bu bilgiyi
de¤erlendirme ile ayn› zamanda kendi bilgilerini, izlenimlerini ve
gereksinimlerini baßkalar›na iletme olana¤› sa¤lamaktad›r. Bilim
adamlar› bu ba¤lant›lar› bilgilerini, becerilerini ve de¤erlerini
kendi uluslar›na ve yerel halklara yaymak için bir araç olarak
kullanmal›d›rlar. Böylece bu yeni bilgi teknolojilerini kullanarak
ve ayn› zamanda dünya çap›nda bilimsel kapasiteyi gelißtirerek,
insanlar aras›ndaki “bilgi eßitsizli¤ini” azaltabilmek için daha önce
elde edilemeyen bir f›rsat do¤muß bulunmaktad›r.
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Ulusal Bilim, Mühendislik ve T›p Akademilerinin Katk›lar›n›n
Artt›r›lmas›
Bilim ve teknolojinin insan refah›na hizmet için kullan›lmas›
yüksek kalite standartlar› gerektirecektir. Bunun için bilimsel
bilginin
ve
bunun
belirsizliklerinin
nesnel
olarak
de¤erlendirilmesi, en iyi yöntemlerin uygulanmas› ve teknolojik
gelißimin belirtilerinin tümüyle anlaß›labilmesi gerekmektedir.
Akademiler, hak etmeye dayal› seçim yöntemleri konusundaki
deneyimleri ve ba¤›ms›zl›klar› nedeniyle bu kalite standartlar›n›n
bilimin ve teknolojinin her alan›nda sa¤lanmas›na katk›da
bulunabilirler.
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Birçok akademi ßu anda teknik içeri¤i olan konularda
hükümetlerine ba¤›ms›z görüß sunmaktad›r. Giderek daha çok
say›da akademi, sözü edilen türde görüß sunma kapasitesine
ulaßt›kça, akademiler karar verme mekanizmas›nda daha güçlü
bir konuma erißebilirler. Ço¤u zaman, etkili kararlar›n al›nmas› ve
uygulanmas› için de¤ißik ülkelerin ortak çal›ßmas› gereklidir. Þu
anda akademiler, Uluslararas› Bilim Konseyi (ICSU) ve
Akademiler Aras› Panel (IAP) arac›l›¤›yla, küresel zorluklar›n
anlaß›lmas› ve aß›lmas› ad›na bireysel ve toplu olanaklar›n
gelißtirilebilmesi için birlikte çal›ßmaktad›rlar. Akademiler ayn›
zamanda uluslararas› kurulußlar›n ve di¤er uluslararas› karar
verici organlar›n çal›ßmalar›na da katk›da bulunmak için birlikte
çal›ßmay› hedeflemektedirler.

B. Yeni Bilginin Aktif Olarak Üretilmesi
Günümüzdeki bilgi düzeyimiz, daha geniß olarak kullan›labilse
de, sürdürülebilirli¤e geçiß için öngörülen ve henüz
öngörülemeyen güçlüklerin aß›lmas› için yeterli olmayacakt›r.
Yeni bilginin baßar›yla üretilmesi ve uygulanmas› ßartt›r. Örne¤in,

küresel sa¤l›k sorunlar› önemli güçlükler içermektedir. Bu
güçlüklerin temelden anlaß›labilmesi ve sorunlar›n aß›labilmesi
için yeni araçlar›n gelißtirilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimlerin,
davran›ßa dayal› sa¤l›k sorunlar› örne¤inde oldu¤u gibi, bu
alandaki rolü de giderek artacakt›r. E¤itim sürecinin daha iyi
anlaß›labilmesi ve yaßam boyu sürecek e¤itim ve ö¤renim
yöntemlerinin olußturulabilmesi için bilimsel e¤itime geçilmesi
son derecede önemlidir. Ekoloji, biyolojik çeßitlilik, iklimbilim ve
sismoloji gibi çevre ve yer bilimlerinde ve yeni disiplinler aras›
bilimlerde temel araßt›rmalar yap›lmas›, ßu anda çok k›s›tl› olan
do¤al felaketlerin ve ekolojik de¤ißimlerin tahmin edilmesi veya
etkilerinin azalt›lmas› konular›nda becerilerimizi artt›racakt›r.
Ayr›ca, küresel bilgi a¤› ve bu a¤›n temelini olußturan teknoloji
öngöremedi¤imiz yeni olanaklar sa¤layacak ßekilde h›zla
evrimleßebilir ve kußkusuz da böyle olacakt›r.
Daha genel anlamda, küresel araßt›rma girißimleri dört alanda
gelißtirilmelidir:
! uzun vadeli araßt›rmalar›n sürdürülmesi ve bunlar›n toplumsal
hedeflere ba¤lanmas›
! küresel, ulusal ve yerel
sistemlerinde birleßtirilmesi

kurumlar›n

! üniversitelerin, hükümetlerin
çal›ßmalarda yer almas›

ve

özel

etkin

araßt›rma

sektörün

ortak

! alan bilgisinin disiplinler aras›, yerel odakl› ve sorun temelli
araßt›rma ve uygulama çabalar›na ba¤lanmas›.
Dünya bilim çevreleri, toplumu gelecek on y›llar hakk›nda
bilgilendirecek ve uzun vadede sürdürülebilirli¤e geçiß
çal›ßmalar›nda gelinen noktay› de¤erlendirme olana¤› sa¤layacak
belirteçler de bulmal›d›r. Bu belirteçlerden önde gelenleri
ßunlard›r :
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! küresel insan gereksinimleri ve çevresel destek sistemleri
! çevresel tehlike boyutlar›n›n bölgesel ölçümleri
! toprak kullan›m› ve ekosistemlerin yerel de¤erlendirmeleri
! sa¤l›k, su ve hava kalitesi ve enerji verimlili¤i gibi önemli
konulardaki ilerlemenin ölçümleri.

C. Bilim ve Teknoloji Çevrelerinin De¤erlerinin
Sürdürülebilirlik ‹çin Uygulanmas›

10

Bilim, genel anlamda, gerçe¤i arama sürecidir. Bilimsel girißimin
ilkeleri – aç›kl›k, ißbirli¤i, kalite ve delile de¤er verme –
sürdürülebilirlik aray›ß›nda ve sürdürülebilirli¤in uygulan›ß›nda
büyük önem taß›maktad›r. Bilim çevrelerinin geniß anlamdaki
toplumsal öncelikleri belirleme, toplumsal politikalar›n gözle
görülmeyen sonuçlar›n› saptama ve ilerlemenin bu önceliklerden
farkl› olmad›¤›n› güvence alt›na alarak kamuoyunu ve siyasi
iradeyi olußturma süreçlerinde önemli bir rolü vard›r. Bilim ve
mühendislik uygulamalar›n›n bazen fayda yerine zarar
getirebilece¤i de düßünülürse bu rol daha da önemli olmaktad›r.
Geçti¤imiz yüzy›lda, iç savaßlardan dünya savaßlar›na kadar
uzanan çat›ßmalar, yüksek boyutlarda insan kayb›na, kurumsal ve
fiziksel kaynak ziyan›na sebep olmußtur. Bar›ß zaman›nda bile
yap›lan askeri harcamalar, g›da, bar›nak ve e¤itim gibi alanlarda
kullan›labilecek kaynaklar›n tüketilmesine yol açm›ßt›r.
Önümüzdeki on y›llarda g›da, su ve bilgi gibi kaynaklar
yüzünden çat›ßmalar ç›kabilir. Bu türden çat›ßmalarda nas›l
uzlaßma sa¤lanabilece¤inin ya da bunlar›n ç›kma olas›l›¤›n›n nas›l
azalt›laca¤›n›n anlaß›lmas› sürdürülebilirli¤e baßar›l› bir ßekilde
geçilebilmesi için ßartt›r. Do¤a bilimleri ve sosyal bilimler,
mühendislik ve t›p, di¤er say›s›z sosyal sektör ile birlikte,

uluslararas› uzlaßma ve ißbirli¤i sa¤lanmas›na ve çat›ßmalar›n
nedenlerinin ortadan kald›r›lmas›na önemli katk›larda
bulunabilirler.

SONUÇ
‹nsan refah›n›n uzun vadede korunabilmesi için, insanlar›n
gereksinimlerini karß›layacak yeni yöntemler bulunmas›,
yeryüzünün yaßam için gerekli olan sistemlerine zarar
vermeyecek ve böylece gelecek nesillerin gereksinim duyaca¤›
kaynaklar› koruyacak tüketim ve üretim kal›plar›n›n edinilmesi
gerekmektedir. Ancak süregelen nüfus art›ß›, enerji ve madde
tüketimi ve çevresel y›k›m e¤ilimleri devam ederse, birçok insan
gereksinimlerini karß›layamayacak, aç ve yoksul insan say›s›
artacakt›r.
Böyle karanl›k bir öngörünün mutlaka gerçekleßmesi gerekmez.
Bilim, teknoloji ve sa¤l›k alanlar›ndaki olanaklar, gereken siyasi
irade ve uluslararas› ißbirli¤i ile desteklenir ve uygun ekonomik
ve sosyal politikalarla harekete geçirilirse, önümüzdeki yirmi y›l
içinde sürdürülebilir bir gelecek ad›na önemli ad›mlar at›labilir.
Bu ad›mlar›n at›labilmesi için bilim ve teknoloji çevrelerinin üç
yönlü bir çaba göstermesi gerekmektedir: Elimizde olan bilginin
daha geniß ve etkin biçimde kullan›lmas›n› desteklemek; yeni
bilgi ve yararl› teknolojiler üretmek; hükümetler, uluslararas›
organizasyonlar ve özel sektör ile dünya çap›nda
sürdürülebilirli¤e geçiß için ortaklaßa çal›ßmak.

Biz, Bilim Akademileri
deste¤imizi bildiriyoruz.

olarak,

bu

çabalara
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TEÞEKKÜR:
Bu bildiri, 21. Yüzy›lda Sürdürülebilirli¤e Geçiß konusunda 15-18 May›s
2000 tarihinde Tokyo’da düzenlenen Dünya Bilim Akademileri
Konferans› sonunda yay›nlanm›ßt›r. Sponsor akademiler, Japonya Bilim
Konseyine Konferansa ev sahipli¤i yapt›¤› için ve aßa¤›da ad› geçenlere
mali yard›mlar› için teßekkür eder:

David ve Lucile Packard Vakf›
Eugene Garfield
George P. and Cynthia Mitchell
William J. Rutter
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A.B.D. Ulusal Bilimler Akademisi ve di¤er anonim ba¤›ß yapanlar

*

Örn., Dünya Çevre ve Kalk›nma Komisyonu, 1987 (s›kl›kla “Bruntland
Komisyonu” olarak an›l›r) ve Birleßmiß Milletler Çevre ve Kalk›nma
Konferans›, 1992 (s›kl›kla “Rio Yerküre Zirvesi” diye an›l›r).

