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DikkotL. 
Dogo Alormdo 

Do~a sessizce nefes ahp-verecek doGal dengesinde. 

Son 10 Vllda dunvanln hassas 

dengelerinin hlzla bozuluyor ol

mos/,' dikkafleri, her gun venisi 

eklenen doga felakeflerine qek

fi .. , S6zcuk dagarclglmlza: Eko-

10ji, Ozon deligi, Globallslnma, 

EI Nino, Caretta Carretta gibi 

venileri eklendi, 

Nurdan i llan 
Prof. Dr .. Mersil! Onil'. Miih. Fak. Je%ji Miih. Bij/. 

ninan@mellgin.edll.lr 

D 
unyanln ISIS!, hem gOne~ 1~lnlarindaki utak degi~imle

re ve hem de sera gazlanna kmjl duyarlldir. C;OnkQ, 

her ikisi de dOnya otmosferindeki radyasyon denge

sini etkiliyor. insanln enerji Oretimi ve endustriyle kOre-

sel ISlnmaya katklslnln yanlndo, gune§in manyetik oktivitesi de bu

no yardimci oluyor. insanln katklslnl slflrlamak i<;:in, hlzlo fosil yakltla

fin kullanlmlndan vaz ge9ip: ruzgar, gune§ ve su enerjisi gibi yeni ve 

yenilenebihr enerji kaynaklonna geymek gerekiyor. Ormanlann 

tohrip edilmesi gibi yon unsurlarda iklim degi~ikliklerini dogrudan et

kiliyor , Sodece, ormanl banndiran bolge degil, tOm dOnya bu katli

amdan nasibini. iklim degi§ikligi olorak allyor. <;:OnkO, taprak, hem 

hayvan ya§amlnl destekliyor hem de su depolayorak iklimi denge

liYor. Ve orman Ianni kaybetmi§ toprak, nemini dO§Lm:Jp, su tutma 

ozelligini yitirerek artlk bitki yeti§tirmiyor. 

BOyOk bir delikle oylldlgl, ilk kez 1985 Yllindo , Antortika KltaSlnln 

tam Ozerinde tespit edilen Ozan deligi de iklim degi§ikliklerini korOk

IOyor. Deligin oylimoSina neden olon oloylor, 60 YII once CFC (Klo

roflorokarbon) olarak bilinen bir grup gazln klima ve buz dolaplann

do sogutucu, deodorant ve tro§ kopOgO kutulanndo sprey olorak 

kullanllmalanyla ba§IIYor. NOkleer denemeler ve yak yOksekten 

uyan jetlerden C;:l kon azot oksitleriyle, bir c;:ok endOslride ku llonllon 

CFC ve Halon tUrO gazlar atmosfere karl§arak ozon tabakaslna 

ulo§tlklonnda, bu tabakado reaksiyonlor olu§luruyorlor, Ve sonu,,

to, ozonu tOketerek, incelmeye yol a<;lyorlar. Olay, en basit haliyle: 

serbest kalan klor atomlannln ozonu par<;: o lomosl ve klorun yeni 

klorlar dogurmoslylo, bu por<;olonmonln onOne geGilemez olmOSI

dlr. 

Sera gozlan, Ozon deligi derken kOresellSlnma ve iklim degi§ik

liklerinin kO<;lnllmoz sonucu olarok do <;oller geni§liyor, buzullor eri

yor. Antortiko Kltasl'nln Guney Ameriko 'yo bokon ucundoki buz 

kutlesinden, binlerce kilometrelik b61um kopmak uzere. 

Erimenin hlZI, okyanus sulanndaki yOkselmeyi ve klyllann sular al

tlnda kolmOSlnl getirecek beroberinde ... KOresel ISlnma yuzunden 

deniz seviyesi yOkselmesinin 2100 yllinda 90 cm'e ula§maSi bekleni

yor, Almoster oloylan, okyonustoki geni§lemeleri; okyanustaki geli§

meier atmosferdeki olaylor! k6rOklOyor ve EI Nino gibi anormal at-
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mosfer olaylarr tom dOnyaYI etkiliyor. EI Nino'nun nedeni 

oldugu ajlrl slcakllk, Amerika'nln Florida eyaletinde, Bre

zilya'nln Amazon Ormanlan'nda, Yunanistan Ormanla

rlnda ve Endonezya Adalan'nda 2 ay sOren yanglnlara 

yol m;mken; Ekvador, Kongo, Banglade" Kore, C;:in ve 

Sudan'da vine EI Nino'nun sonucu olarak seller, toplam 

4000 insanln blOmune ve 6 milyon kijinin evsiz kalmaslna 

610mOne ve 75 milyar dolar zarara yol a<;lyor. 

GOnOmOzde, EI Nino olaylan dOnyanln tOm anormal 

atmosfer oIaylannl kapslYor. KOresellslnmanln, EI Nino'la

nn daha Slk ve daha ,iddetli ortaya <;,k",na yol a<;oca

glndon ve 3-4 Yllda bir gorOlmekten <;Iklp devamli hale 

d6nOjebileceginden korkuluyor. 

Dogal dengelerin hlzla bozulmaslndaki etkenlerden 

biri de nOkleer denemeler. NOkleer denemelerin , genel

Ukle okyanuslarda ger<;eklejtirilmesi, deniz eko sistemin

de derin yaralar a<;tl. Oncelikle etkilenenler, besin zinci
rinin ilk halkasl olan planktonlar oldu. Aynl etkilenmeler 

mercanlarda do kendini g6sterdi. Zaten, deniz kirliligi. kl

YI doldurmalan ve dinamitle ballk aVlndan olumsuz etki

len en mercan resiflerinin yok olu~unda, nOkleer dene

melerin yanlnda kuresel ISlnma do etkin oldu. $u anda, 

dOnya mercan resiflerinin % lO'u solmu§ durumda, %30'u 

onOmOzdeki ilk 10 Yllda yak olacak, diger %30'luk klSlm 

i<;:in omOr ise , sadeee 20-40 Yli. 

Hlzla orton insan nOfusu, yeni iskan alanlan, yeni ta

rim alanlan , yeni enerji ve sanayi yatlnmlanna ihtiya<; du

yuyor. Yeni iskan alanlan ve tanm alanlan a<;mak ise , ay

nl zamanda hayvanlann yajam alanlannl azoltorok do

gal yo~oml slnlrlomoYI , dogol dengeleri bozmoYI ve be

roberinde de bir <;ok torOn soyunun tokenmesini getiri

ycr. 

Olkemiz, 3000'1 dOnyanln hi<;bir yerinde dogal olmak 

yeti,meyen (endemik), toplam 9000 civannda bitki tOrO

ne sohip, Boz AYI ve Dog Ke<;isi dahil yok olmok Ozere 

olan <;ok saYlda hayvan tOrOnO, 24'0 dOnyada yok 01-

mok Ozere olan toplam 450 ku§ tUrOnO banndlrmakta ve 

denizleriyle klYI jeridi. iki farkli tOrde deniz kaplumbagaSi 
ve en nadir memelilerden Akdeniz Foku'nun yajodlgl tek 

Insan-Do(;ja ili1;lkisinde dengeler, endOstri yanlna bozulmu1;I durumda 

Akdeniz Olkesi olmaktadir. Ozellikle endemik fauna-floral 

ve ku§lar i<;in ya~am koynagl olan sulak alanlor her ne 

kador RAMSAR sozle§meleriyle korunma alflna allnmak 

istenseler de, yeni tanm arazileri olujturmak i<;:in kurutul

maktadlr. OYSQ, bu yolla elde edilen orazilerden verim 

elde etmek mOmkOn degildir. 1960'dan bu yon a ISlah, 

baraj, sulama, ve kurutma <;alijmalanyla toplom 3 tone 

Van GolO bOyOklOgOnde sulak alan yak edildi. 

Biyolojik a<;ldan degerli, ancak etkin korumadan 

yoksun Flrtlna Vodisi' nde koruma <;oll~molon ~6yle dur
sun, Ozerinde hidroelektrik santrali yopmo ijtahlyla 

aga<;lan kesiliyor, bitki tOrleri yak ediliyor, alabolik torleri

nin yok oluju i<;in ortam hazlrlonIY0r. 

Milenyuma, ge<;en yOZYIla gore, yeryOzOndeki bitki 

ve hayvan tOrlerinin %2'sini kaybetmi~ olarak girdik. Sa

nayi atlklan, dOnya dogaSinda ya,aml paylajan her un

sur i<;in tehlike olmoya , saYI ve miktorlannl her gOn artlra
rak hlzla devam ediyor. Karadeniz'e klYISI olan ve olma

yon 15 Olke, Karadeniz'e dokOlen 10 buyOk nehirle ijbirli

gi halinde Karadeniz'i oldOrOyor. Yalnlzca Tuna Nehri'nin 

getirdigi mineral ve madeni k6kenli bilejiklerin yllilk mik

tarlan korkun<; miktarda. A§lrl kirlenme sonucu Karade

niz'de bazl yosunlar anormal buyOyor, gune§ 1~lnlan su 

yuzeyinin 10 metre altlna inemiyor, alg tipi yosunlor foto

sentez yapamlyor, oksijen Oretemiyor ve boyleee deni

zel ya~amln en cnemli besin kaynagl olon plonktonlar 

do beslenemeyip clOyor. Besin zincirinin ilk halkasl klflll

yor, oksijen gereksinimi ile boylannl bOyoten yosunJar, 

Karadeniz'in, zoten oz olan oksijenini <;:allyor, bu i§lev, 

deniz analannln olaganOstO c:;ogalmolonna yol oC:;IYor. 

T arakll MedOs (Mnemigosis leldyi) denilen ve ba,ta 

Homsi olmak Ozere, Uskumru, LOfer, Riga , Mersin Ballkla

nyla beslenen bir tOr deniz anOSI hlzla <;ogalarak, son 30 

Yllda Karadeniz'deki 23 tieori ballk tOrOnden geriye gO

nOmOzde sadeee 5 turOn kaJmaSlnl sagllyor. Ulkemizin en 

bOyOk golO alan Van GolO ,ehir kanalizasyonunun akltll

masl ve c:;evrede yapllo§ma nedeniyle hlzlo kirleniyor. 

TOrkiye'nin ikinci bOyOk golO alan Tuz GolO alOmOn e,igin

de. Acil onlem allnmazsa 2010 Yllinda Tuz GolO tama

men olecek. Kayseri Sultan Sazllgl ve Manyas Ku, Cen

neti'nde de kirlilik en Ost seviyede. C;6pler, kora ic:;lerinde 

doglar olu~turuyor , sahillerde yogun kirliligin nedeni olu

yor. Sadece karalor ve denizler mi? C;oplerden uzay do 

nasi bini allyar. ~u anda yer yuzOnden 2000 km yOksekte 

askeri roketler ve uydulafln par<;:alanndan olu~an ve 
toplam ag"lIglnln 3 milyon kg oldugu dOjOnOlen bir <;op 

bulutu mevcut. 

insan, yorattlQI kirlilikle, sonu<;lanna kendisinin de kat

lanmak zorunda oldugu bir dOnyaYI haz"IIY0r. Bir Klzllde
fili reisinin soyledigi gibi. 'Beyaz adam, kendi c:;6pOnde 

bogulacak' ve "kendisinden balka her levi yak edecek 
dereeede amanslz bir rekabete giren tor, sonu<;:to bo§ 

bir zafer kozanml~' olaeaktlr. 
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