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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Dünya, oluşumundan itibaren, bugün “afet” olarak tanımladığımız birçok olay
yaşamıştır. Bu olayların çok büyük bir çoğunluğu, 4.6 milyar yıllık jeolojik tarih içinde
önemsiz kalmışsa da bazı olaylar öylesine etkili olmuştur ki hem insan var olmadan önce hem
de insan var olduktan sonra dünya üzerinde çok büyük izler bırakmışlardır. Günümüzde
yerbilimciler ve diğer bilim insanları öz konusu izleri değerlendirerek bunları “toplu yok
oluş” dönemleri olarak değerlendirmektedirler. Dünya tarihinin ilk dönemlerinde meydana
gelen meteor yağmurları ve büyük çarpışmalar, küresel buzul dönemleri ve atmosferdeki ani
karbon artışları gerçek doğa kaynaklı afetler olarak tanımlanabilir.
İnsanın yerleşik yaşama geçmesi ve tarım toplumu hâlinde topluluklar olarak bir
uygarlık oluşturmaya başlaması, aynı zamanda doğaya müdahale döneminin de başlaması
olarak kabul edilebilir. Ekim-dikim, toprağın sürülmesi, ormanların tarım amaçlı hızla yok
edilmesi, su tutmak için barajlar inşa edilmesi, büyük yapılar yapılması ve toplu yaşama
uygun yerleşkelerin oluşturulmaya başlanması, insanın doğaya müdahalesinin bazı
örnekleridir. Doğal koşullar değiştiğinde; yeryüzünün doğal dengelenme süreçleri de
değişmekte ve uzun süreçlere yayılmış olan hidrosfer-biyosfer dengesi bazen ani olaylar ile
kesilerek olağan süreçlerin dışına çıkan katastrofik olaylara dönüşebilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, aslında doğal olan bu tür jeolojik olaylarının “afet”e dönüşmesinin altında,
çoğunlukla insanoğlunun yanlış yerleşim politikaları ve yanlış uygulamalarının yattığı
görülmektedir.
Dünya üzerinde yaşanan afetlerin sayısının son yüzyılda önemli oranda artması ile
insan nüfusunun artışı arasında önemli bir ilişki vardır. İnsan nüfusu arttıkça, mühendislik
açıdan riskli alanlara yerleşim de giderek yayılmaktadır. Bu da kaçınılmaz olarak afetlerin
sayısının artmasına neden olmaktadır. İnsanoğlu son yüzyılda ne yazık ki afete dönüşen her
tür jeolojik olaydan gerekli dersi çıkaramamıştır. Japonya, Şili ve Peru gibi bazı ülkeler istisna
sayılabilir. Oysa afete dönüşen olayların çoğu, özünde birbirinin tekrarıdır. İnsanoğlunun
kendi geleceği için geçmişte yaşanan olaylardan ders alması, geleceğe umutla bakabilmesi
için ön koşuldur.
Elinizdeki bu ders notları, dünya tarihinde meydana gelmiş önemli afetlerden yola
çıkarak, son birkaç yüzyılda gerçekleşen doğa olaylarının neden afete dönüştüğünü incelemek
ve bu afetlerden hangi dersleri çıkardığımız ve/veya çıkarmamız gerektiğini anlatmak üzere
hazırlanmıştır. Ayrıca, son yüzyılda ortaya çıkan savaşlarda ve bölgesel çatışmalarda
kullanılan biyolojik, kimyasal ve radyoaktif içerikli silahların nasıl birer afete dönüşebileceği
de kısaca anlatılmıştır. Okuyucu, verilen örnekler dışında örnek çeşitlendirmesi yaparak bu
konuda çok daha geniş bir bilgi altyapısı oluşturabilir.
Dr.Öğr.Üyesi Yıldırım Güngör
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YAZAR NOTU
Bu eser, İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Acil Yardım ve
Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı kapsamında, “Dünyayı Etkileyen Önemli
Afetler ve Alınan Dersler” konulu ders için oluşturulmuştur.
Ders notunun hazırlanmasında daha çok açık kaynaklar tercih edilerek öğrencinin
istediğinde daha ayrıntılı bilgiye kolayca ulaşması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Bu ders
sonunda, dersi alan öğrencinin doğal olaylar, bu doğal olayların nasıl afete dönüştükleri ve
afete dönüşmemeleri için neler yapılabileceği ile bu tür afetlere maruz kalındığında nasıl
davranılması gerektiği konusunda farkındalığın oluşacağına inanıyorum
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1. GENEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu Bölümde dünya tarihi boyunca meydana gelen doğa kaynaklı afetler genel olarak ele
alınacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Afet nedir?
Dünya tarihi boyunca görülen önemli afetler nelerdir?
Doğa olayı mı doğa kaynaklı afet mi?
Doğa olaylarını afete dönüştüren ana etkenler nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yerkürenin iç yapısı

Yerkürenin iç yapısı
hakkında bilgi edinerek
afetlerle arasındaki ilişkiyi
kavramak
Afete dönüşebilecek doğa
olayları hakkında bilgi
edinmek

Afete dönüşen doğa
olayları
Doğa olayları

Yeryuvarı üzerinde yaşanan
doğa olayları hakkında bilgi
edinmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuyla ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
videolar, çalışmalar, ders
notları, internet
videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

4

Anahtar Kavramlar

1.
2.
3.
4.
5.

Afet
Doğal afet
Doğa kaynaklı afet
Kütle hareketleri
Deprem

5

Giriş
Doğa kaynaklı afetler (Natural Disasters), yerkürenin doğal süreçlerinde enerji
birikimi olduğunda ve bu birikimin boşaldığı yerlerde meydana gelen, önemli can ve mal
kayıplarına yol açabilen olaylardır (Abbott, 1996). Bu tür olaylara olan ilgimiz, özellikle insan
yaşamına olan etkilerinin büyüklüğü ölçüsünde olmaktadır. Bir diğer deyişle afet tarihi,
beklenmedik bir şekilde bir araya gelen doğal olayların tarihidir.
İnsan yaşamını derinden etkileyen afetleri oluşturan mekanizmaların anlaşılabilmesi
için, öncelikle yerkürenin doğal süreçlerini besleyen enerji kaynaklarının bilinmesi gerekir.
Yerküredeki doğal döngüleri besleyen dört ana enerji kaynağı vardır. Bunlar: 1) Yerkürenin iç
ısısı, 2) Güneş, 3) Gravite yani yer çekimi ve 4) Uzaydan gelen gök cismi çarpmalarıdır.
Yerkürenin içinde hapsolmuş ısı enerjisi, yer yüzeyine doğru sürekli boşalma
hâlindedir. Kısa süreli boşalımlar volkanik faaliyetler ve depremler hâlinde ifade bulurken, bu
doğal olaylar uzun jeolojik süreçlerde kıtaları, okyanusları ve atmosferi oluşturmuştur.
Gezegen ölçeğinde bu jeolojik süreçlerde kıta kaymaları, kıta-kıta çarpışmaları, sıradağlar ve
yüksek platolar oluşur. Yerkürenin içinden dışa doğru sürekli ısı transferi ile uzun jeolojik
süreçlerde oluşturulan yer kabuğu, diğer taraftan, yer çekimi etkisinin de yardımıyla güneşten
gelen enerji ile sürekli olarak yok edilmeye çalışılır. Daha açık bir ifadeyle yer çekimi, kıta
kabuğu parçalarının (litosfer) hareketlerini düzenleyen ana fiziksel yasa olurken, hidrosfer,
biyosfer ve atmosfer hareketleri üzerinde etkin olan ana termal güç dış kaynaklı olup güneşten
gelen ısı ile belirlenir. Bu termal akımların oluşturduğu döngüler de yine yer çekimi yasaları
ile belirlenir ve denetlenir.
Bu kadar uzun ve ayrıntılı bir giriş yapmamızın nedeni, günümüzde “afet” olarak
adlandırdığımız doğal olayların anlaşılmasının, aslında yerkürenin doğal süreçlerinin
anlaşılmasına bağlı olduğunu vurgulamaktır. Bu doğal süreçler anlaşıldığında, bu olaylar için
bir “beklenti” veya “öngörü” oluşturulabilir. Bu ise ancak söz konusu doğal olayların doğru
anlaşılması ile olanaklı hâle gelir. “Düşünen bir varlık” olan insan, doğru bilgi ile doğruya
yakın öngörüler oluşturulduğunda ve bu öngörüler gerçekleştiğinde, tam olarak “ne yapması”
ve/veya “ne yapmaması” gerektiğini de anlayabilir, anlatabilir ve uygulayabilir.
Aşağıda, yerkürenin yapısı ile doğal fiziksel ve jeolojik süreçleri kısaca tanıtılmıştır.
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1.1. Yerkürenin Yapısı
Yerküre basitçe, iç içe geçmiş küreler hâlinde, içten dışa doğru iç çekirdek, dış
çekirdek, manto (alt ve üst manto olarak ayrımlaşır) ve yer kabuğu (okyanusal kabuk ve
kıtasal kabuk olarak ayrımlaşır) olarak tarif edilebilir. Bu dersin konusunu ilgilendiren en
önemli fiziksel özellikler, iç çekirdek ile dış çekirdeğin birbirinin tersi yönünde dönme
hareketinden doğan dinamo etkisi ile oluşan yer manyetizması ile en dışta bulunan katı kabuk
kesiminin kendi içinde yoğunluklarına göre ayrımlaşması ve bunların birbirlerine göre manto
üzerinde bağıl hareket hâlinde oluşlarıdır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Yerkürenin fiziksel yapısı ve fiziksel/yapısal unsurları
Yer manyetik alanın kutupsal değişimleri, jeolojik tarih boyunca belirli aralıklarla
yüzlerce kez yaşanmış olup bu değişim belirgin jeolojik olaylar (okyanus ortası sırttaki
yayılma merkezlerinden boşalan bazaltik lavlardaki paleomanyetizma verileri) ile
tanımlanabilmektedir. Bu değişimler, jeolojik tarihte yeryüzündeki canlı yaşamını da önemli
ölçüde etkilemiş olmakla birlikte, yakın geçmişteki buzul dönemleri ile ifade bulmuş ve
insanlığın gelişimini etkilemiştir. Bu değişim, birkaç yüz bin yıl ile birkaç milyon yıl arasında
oluştuğundan, günümüzde her an ortaya çıkabilecek bir doğal afet riski olarak
değerlendirilmeyebilir. Bununla birlikte, yer manyetik alanında, özellikle güneş patlamaları
nedeniyle ortaya çıkan ani değişimler, uydu haberleşmesi üzerine kurulmuş insan uygarlığının
en çok izlediği bir konu hâline gelmiştir.
Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu, okyanusal litosfer ve kıtasal litosfer olarak iki farklı
katı tabakadan oluşur. Bu iki farklı kabuk parçasının yoğunlukları birbirinden farklı
olduğundan, birbirleri ile alt/üst ilişkisi içerisindedirler. Okyanusal kabuğun ortalama
yoğunluğu 3.3 g/cm3 dolayındadır. Kıtasal kabuğun ortalama yoğunluğu ise 2.65 g/cm3
dolayındadır. Bu yoğunluk farkı, farklı kabuk kesimleri arasında sürekli bir dinamizme yol
açmaktadır. Mantodan yükselerek yer yüzeyine çıkan bazaltik lavlar, yeni okyanusal kabuk
oluşumunu sağlarken, başka bir bölgede, okyanusal kabuk kıtasal kabuğun altına dalıp batarak
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tekrar mantoya gömülmektedir. Bu döngü, yer kabuğunun milyonlarca yıllık geçmişinde
sürekli işlemiş olup bu süreçte birçok kez yeni okyanuslar ortaya çıkmış ve kapanmış, dağ
kuşakları oluşmuştur. Bu litosfer parçaları, belirli sınırlarda olmak üzere birbirleri ile sürekli
etkileşim hâlinde olup manto üzerinde sürekli yüzer hâldedirler (Şekil 1.2).

Şekil 1.2: Yer kabuğunun yapısal bileşenleri, levha sınırları, okyanus ortası sırt
bölgeleri. Beyaz oklar, levha sınırlarındaki bağıl hareket yönlerini; sarı oklar ise sabit hot spot
(sıcak nokta) referans noktalarına göre gerçek levha hareket yönlerini göstermektedir.
Iraksayan levha sınırları (okyanus ortası sırtlar) yeşil çizgiler ile yakınsayan levha sınırları
(dalma-batma bölgeleri) kırmızı çizgiler ile ötelenen (transform faylı) levha sınırları ise gri
çizgiler ile gösterilmiştir. Sağ altta yer alan hipsografik eğri ise, kara ve deniz alanlarındaki
değişik topoğrafik alanların yüzde ağırlıklarını belirtmektedir (Frisch ve diğ., 2011'den).
Yer kabuğunun bu fiziksel ve yapısal durumu kendini depremler, volkanizma ve
mağmatizma ile ifade etmektedir. Bu levha sınırlarının bazıları aktif, bazıları da pasif ilişki
gösterirler. Birbirlerine göre bağıl hareket vektörlerine göre, birbirine yaklaşan levhalar
arasındaki sınır, “yakınsayan (konverjan) levha sınırı” olarak adlandırılır ve bu sınırlar, en çok
deprem üreten sınırlardır. Birbirinden uzaklaşan levhalar arasındaki sınır ise “ıraksayan
(diverjan) levha sınırı” olarak tanımlanır. Bu açılma bölgesinde genellikle rift vadileri gelişir.
Doğu Afrika'daki Kızıldeniz vadisi buna örnek olarak verilebilir. Bir de birbirlerinin üzerinde
ve yanal yönde yer değiştiren levha sınırları vardır ki bunlara “konservatif (transform) levha
sınırı” adı verilir (Şekil 1.3).
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Yapıcı (Iraksayan, diverjan) Levha
Sınırları: Okyanus Ortası Sırtlar

Yıkıcı (Yakınsayan, konverjan) Levha
Sınırları: Dalma-Batma Zonları

Konservatif (Transform) Levha
Sınırları: Transform (öteleme) Faylı
Sınırlar

Şekil 1.3: Levha sınırı çeşitleri (Frisch ve diğ., 2011'den).
Bu levhaların farklı sınır ilişkileri göstermesi, yeryüzünde değişik jeolojik olayların
oluşmasını denetler. Iraksayan levha sınırlarında yeni bir okyanusal kabuk oluşur (Şekil 4).
Bu oluşan yeni okyanusal kabuk, yayılma merkezinden itibaren sırt eksenine dik olarak sırttan
uzaklaşır veya diğer bir okyanusal kabuk parçası ya da diğer bir kıtasal kabuk parçası altına
dalarak yeniden mantoya (astenosfere) döner. Bu sınırlar da yakınsayan levha sınırlarını
(dalma-batma bölgelerini) oluşturur (Şekil 1.4).

Şekil 1.4: Yapıcı (Iraksayan) Levha sınırları (Okyanus Ortası Sırtlar) (Frisch ve diğ.,
2011'den).
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Bu levha hareketleri, yer kabuğunun dinamik bir yapı kazanmasını sağlar. Böylelikle
yer kabuğunun belirli bölgeleri, aynı zamanda deprem oluşturan bölgeler ve volkanizma
alanları olarak belirginleşir (Şekil 1.5).

Şekil 1.5: Yer kabuğunun tektonik unsurları; yeşil çizgiler: okyanus ortası sırt/kıtasal
rift, gri çizgiler: transform faylar, kırmızı çizgiler: dalma-batma zonları, sarı noktalar: aktif
volkanlar, mor noktalar: manto kaynaklı sıcak noktalar, pembe çizgiler: denizaltı volkan
dizileri (Frisch ve diğ., 2011'den).
Şekil 1.5. üzerindeki mor noktalar, yerkürenin manto katmanından yeryüzüne doğru
oluşan sürekli ısı boşalım bölgeleridir. Bu noktaların üzerinde kalan litosfer parçaları
normalden daha fazla ısınarak yükselirler, bazen incelerek kırılırlar (rift oluşumu) ve kırılma
bölgelerinde ergiyen kayaçların lavları ile doğrudan mantodan yükselen ergiyikler yeryüzüne
çıkarak rift mağmatizmasını oluşturur (Şekil 1.6).
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Şekil 1.6: Manto yükselimi, graben ve rift oluşumu ve rift mağmatizması (Frisch ve diğ.,
2011'den).
Litosferde gelişen olayları kısaca özetlemek gerekirse, litosferi oluşturan okyanusal ve
kıtasal kabuk parçaları sürekli bir doğuş/ölüş döngüsü içindedir. Bu sürekli oluşum döngüsü,
Wilson Döngüsü olarak adlandırılır (Şekil 1.7).

Şekil 1.7: Wilson Döngüsü (Stüve, 2007’den).

1.2. Doğa Kaynaklı Afetler
- Oluşumları doğa olaylarına dayanan afetlerdir.
- Ancak bu tür afetlerin bazısında insan etkisi bulunabilmektedir.
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- Hatta olayın meydana gelmesinde tetik rolü oynayan etken insan olabilmektedir.
- Ancak olayı hazırlayan faktörler ve olayın hazırlanışı, oradaki doğal özelliklere
dayanır.
Doğal afetler kendi aralarında üç grup altında incelenir. Bunlar jeolojik kökenli,
meteorolojik kökenli ve dünya dışı kökenli afetlerdir.
Jeolojik Kökenli Afetler:
Bunlar doğrudan doğruya kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan
doğal afetlerdir. Jeolojik kökenli afetlerin en çok görülenleri;
a)

Depremler

b)

Kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çamur akması, toprak akması vb.)

c)

Volkanik faaliyetler

d)

Tsunami (deniz basması)

e)

CO2 gazı basması (aktif volkanik alanlarda)

f)

Grizu, metan vb. gaz basmaları (kömür madenlerinde)

Meteorolojik Kökenli Afetler:
Atmosfer olayları sonucunda meydana gelen afetlerdir.
Bunlar atmosfer olaylarının (sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgâr) insan için yararlı olduğu
sınırı aşmasıyla meydana gelir. Meteorolojik kökenli afetlerin en çok görülenleri;
a)

Sel

b)

Aşırı kar

c)

Çığ

d)

Don

e)

Dolu

f)

Sis

g)

Fırtına

h)

Tipi

i)

El Nino gibi Tayfunlar
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j)

Hortum

k)

Orman yangını

l)

Yıldırım düşmesi

m)

Kuraklık

n)

İklim değişiklikleridir.

Meteorolojik afetlerin oluşumunu hazırlayan temel etkenler atmosfer kökenli olmasına
rağmen, bazılarında afetin oluştuğu yerin özellikleri, afetin boyutunu belirlemektedir. Sel, çığ
ve sis buna örnek olarak verilebilir. Gerek jeolojik gerekse meteorolojik kökenli afetlerin ana
enerji kaynağı, termodinamik reaksiyonlardır. Jeolojik afetlerde bu termodinamik ısı kaynağı
yerin iç ısısı iken, atmosferik kökenli afetlerde ana etken, güneş kaynaklı ısı ve bunun
oluşturduğu termodinamik süreçlerdir.
Dünya Dışı Kaynaklı Doğal Afetler:
Dünya, güneş sisteminde bilinen 9 gezegenden üçüncüsüdür. Güneş sisteminin
oluşumundan arta kalan ve henüz bir gezegen oluşturamamış milyarlarca gök cismi,
gezegenler arası boşlukta diğer gezegenlerle birlikte güneşin etrafında yörüngede dönerler.
Bunlardan milyonlarcası her yıl Dünyamıza düşer ancak, boyutları çok küçük olduğundan,
genellikle yer yüzeyine ulaşamadan atmosferde yanarak kül olurlar. Sadece boyutu belirli bir
büyüklüğe ulaşanlar yer yüzeyine düşerler ve düştükleri yerde, boyutlarına bağlı olarak irili
ufaklı çarpma kraterleri oluştururlar. Bunlardan bazıları, jeolojik tarihte Dünya’nın her
yerinde canlı yaşamını neredeyse tamamen ortadan kaldıracak kadar büyük çarpışmalar
yaratmıştır. Meksika körfezi ve Sibirya’da bunların izleri hâlen araştırılmaktadır (Şekil 1.8).

Şekil 1.8: Dünyada doğrulanmış 182 meteor kraterinin lokasyon dağılımı. En son 2007’de
oluşan 13.5 m çaplı krater Caracas krateri (Peru) olsa da son bin yıl içinde Dünya’da kayda
değer bir krater gelişmemiştir (www.MeteorImpactOnEarth.com’dan değiştirilerek
alınmıştır.).
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Afete dönüşebilecek bir doğa olayının nedeni insan uygulamalarıdır. Kötü binalar
depremde yıkılır bunun suçlusu deprem değil kötü bina yapan insanlardır. . Sel dere üzerine
yapılmış evleri basarak can ve mal kaybına yol açar. Bunun sorumlusu yağmur değil dereye
ev yapan insanlardır. Oysa uzayda dolaşan bu başıboş uzay cisimlerinden büyük olanlar
dünyaya çarptıkları zaman gerekten de bir doğa kaynaklı afet yaratırlar. Bu başıboş uzay
cisimleri dışında, Güneş’ten gelen radyasyon, Dünya için çok büyük ve yakıcı etkileri olan
başka bir afet kaynağıdır. Bu radyasyon, özellikle Güneş patlamalarının oluştuğu dönemlerde,
çok uzun süreler boyunca Dünya’yı etkisi altına almış, jeolojik dönemlerde karalarda canlı
yaşamına izin vermemiştir. Atmosferin gelişmesi ile birlikte, atmosferde oksijen, dolayısıyla
ozon tabakası oluşunca, Güneş radyasyonunun yakıcı etkileri yer yüzeyine ulaşamamaya
başlamış ve canlı yaşamı, denizlerden karalara taşınmıştır. Yine de sonraki jeolojik devirlerde,
bu radyasyon artışları ile ilişkili büyük toplu yok oluşlar yaşandığı yerbilimciler tarafından
bilinmektedir.
Aşağıda, jeolojik, meteorolojik ve dünya dışı kökenli afetler kısaca tanıtılmışlardır.
1.2.1. Afete dönüşebilecek Jeolojik Kökenli Doğa Olayları

1.2.1.1. Depremler
Depremler, volkanik aktivite, meteor çarpması, denizaltı kütle kaymaları ve nükleer
bomba patlamaları gibi farklı etkiler nedeniyle oluşabilir. Bununla birlikte, yer kabuğundaki
depremlerin büyük bir çoğunluğu, yerin merkezinden dışa doğru boşalan enerjinin biriktiği
yerlerde, yer kabuğunun, kırılgan yapısı nedeniyle ani olarak kırılması ve biriken enerjinin ani
olarak boşalmasının bir ifadesidir. Yer kabuğunun bu kırılma bölgeleri “fay” olarak
adlandırılır.
Faylar, yer kabuğuna etkiyen kuvvetlerin yönlerine bağlı olarak başlıca üç farklı türde
gelişebilirler. Bunlar, normal faylar, ters faylar ve doğrultu atımlı faylardır (Şekil 1.9).

Şekil 1.9: Yer kabuğunda kırılgan zonda oluşan başlıca deformasyonlar: a) genişleme etkisi
ile oluşan normal faylar; b) sıkışma etkisi ile oluşan ters faylar; c) kesme gerilmesi kuvvetleri
ile oluşan yanal faylar (Stüwe, 2007’den).
Yer kabuğunda oluşan jeolojik kökenli depremlerin büyük çoğunluğu bu faylar
üzerinde oluşur (Şekil 1.10). Kırılma merkezine “odak” adı verilir. Bu odak noktasının
yeryüzüne izdüşümüne episantır adı verilir. Bu odaktaki kırılma ile oluşan elastik dalgaların
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yayılma halkalarına dalga cephesi denir. Yer kabuğundaki faylar farklı kırılma özelliği
gösterdiğinden, farklı gerilme koşulları oluştururlar (Şekil 1.11). Bu kırılmalar daha çok levha
sınırlarını takip ederler (Şekil 1.12).

Şekil 1.10: Deprem terminolojisi: Wave Front (WF): dalga cephesi; Epicentre: episantır;
Focus: odak; depth: derinlik; fault: fay (Jain, 2014).

Şekil 1.11: Yer kabuğunda levhalar arasındaki gerilme alanları. Siyah çizgiler, ters fayları
(bindirme); gri çizgiler normal fayları; renkli çizgiler ise yanal fayları temsil eder (Stüwe,
2007).
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Şekil 1.12: Dünyada 1973’ten bu yana meydana gelmiş M=6’dan daha büyük depremlerin
episantır (odak noktası) dağılımı. Okyanusal levha sınırlarında oluşan depremlerin büyük
çoğunluğu levha sınırına çok yakın konumluyken, kıtasal litosfer ile ilişkili levha sınırlarına
bağlı olarak oluşan deprem episantırları levha sınırlarından çok uzakta olabilmektedir (Stüwe,
2007).
Bir fay düzlemi üzerinde oluşan kırılma depreme, deprem ise buradan itibaren küresel
olarak yayılan elastik enerjiye yol açar. Bu sarsıntı yaratan dalgalara sismik dalgalar denir ve
bu dalgaların özelliklerini alıştıran bilim dalına sismoloji denir. Yer kabuğunun neredeyse her
yerinde meydana gelebilecek olan depremler, genellikle büyük ölçekli tektonik yapıları,
fayları takip eder (Şekil 1.12).

1.3.1.2. Kütle Hareketleri
Yeryüzünde, karada veya denizaltı yamaçlarda bulunan jeolojik malzemenin yer
çekimi etkisi ile daha düşük kotlara doğru harekete geçmesi, kütle hareketi olarak adlandırılır.
Kütle hareketlerinin önemli nedenlerinden bir yamaç duraylılığının bozulmasıdır. Kütle
hareketlerini önlemek için yapılacak çalışmalarına başında zemini ağaçlandırma gelmektedir.
Ağaçlandırılan zemin zaman içinde ağaç kökleri zemini güçlendirmeye ve kaymaya
engellemeye başlar.
Yer yüzeyi jeolojik olarak çok farklı kayaçlardan oluşur. Bu kayaçların çoğu,
oluştukları yerde değil, jeolojik olaylar sonrasında çok farklı ortamlarda karşımıza çıkarlar.
Örneğin, okyanusların 3000 m altında oluşmuş bir kireçtaşı, oluşumundan milyonlarca yıl
sonra günümüzde 3000 m yükseklikteki dağların zirvelerini oluşturabilir. Aynı şekilde, yer
kabuğunun 10 km derinliğinde oluşmuş bir granit, günümüzde 8 km yüksekliğinde Everest
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Tepesi’nde bulunabilir. Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Bu kayaçlar, oluştukları ortamda
mineralojik olarak dengede oldukları hâlde, yeni jeolojik ortamlarının fiziko-kimyasal
koşullarına uyum sağlamak için değişmeye ve dönüşmeye ve yeni denge koşullarına ulaşmak
zorundadırlar. Bu aşamada, yer çekimi tarafından denetlenen “jeolojik ajanlar” tarafından
aşındırılmaya, taşınmaya ve uygun alanlarda yeniden çökelerek birikmeye zorlanırlar. Güneş
enerjisinin sağladığı günlük ısı farkından kaynaklanan mekanik ayrışma-parçalanma bir yana,
bu kayaçlar rüzgâr, yağmur ve akarsular ile çözünerek/aşındırılarak daha düşük kotlara doğru
harekete zorlanırlar. Bu fiziksel yer değiştirmeye “erozyon” denir. Aşındırılıp taşınan bu
malzeme başlıca akarsu yatakları, göl ve deniz tabanlarına tekrar çökelirler, bazen denizaltı
akıntıları ile daha derinlere doğru taşınmaya devam ederler. Bu jeolojik olay uzun jeolojik
süreçlerde gerçekleşir ancak bazen, aşırı yağış, sellenme ve/veya deprem gibi olağan olmayan
jeolojik/atmosferik olaylar ile normalden çok daha büyük ve ani kütle hareketleri oluşabilir.
İşte “afet” olarak tanımlanan kütle hareketleri bu tür beklenmedik ani ve büyük yer
değişiklikleridir. Bu tür kütle hareketleri oluştuğunda, kazandıkları potansiyel enerjiyi kinetik
enerjiye çevirip önlerindeki her şeyi yıkarak, sürükleyerek ve örterek, denge hâline ulaştıkları
yere kadar hareket etmeyi sürdürürler.
Kütle hareketleri, oluşum yeri, etkilediği jeolojik malzeme ve oluş hızına göre değişik
isimler altında incelenirler. Bunlar başlıca aşağıda tanımlanmıştır.
Heyelanlar:
Ağırlık merkezinin aşağı kotlara ve dışarıya doğru kaydığı kütle hareketleri, heyelan
olarak adlandırılır (Şekil 1.13). Burada kayan malzeme, yamacı oluşturan jeolojik malzemedir
ve denge koşulları değiştiğinden, yeni denge koşullarına ulaşıncaya dek aşağı kotlara doğru
kaymaya devam eder. Bu tür kütle hareketleri ani olarak gelişiyor olsalar da aslında
bulundukları yamaçta kayma başlangıcında bazı erken uyarı işaretleri belirir. Toprak
çatlamaya, belirli bir geometride birbirinden ayrılmaya başlar. Bu çatlaklar, ilerleyen
dönemde herhangi bir aşırı yağmur veya sismik etki altında kaldıklarında kayma düzlemleri
hâline gelir ve üzerlerindeki tüm malzeme aşağı kotlara doğru harekete geçer. Yağmur suyu,
bu çatlaklardan daha fazla miktarlarda suyun yer altına sızmasını sağlar ve ortamın gözenek
suyu basıncı hızla yükselir ve bu basınç, iç sürtünme açısını yendiğinde kayma başlar. Normal
koşullarda zeminde gözenekler kuru hâldeyken, zemin taneleri arasında bir sürtünme kuvveti
vardır ve bu zeminin hareketini önler. Ancak, bu boşluklar su ile dolduğunda, önceden var
olan taneler arasındaki sürtünme kuvveti ortadan kalkar ve zemin plastik olarak davranmaya
başlar. Bu aşamada her an heyelan oluşabilir (Şekil 1.14).
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Şekil 1.13: Tipik bir heyelan ve terminolojisi (Abbott, 1996’dan değiştirilerek).

Şekil 1.14: Tipik bir heyelan morfolojisi.
Krip Olayı:
Bir yamaçta, gözeneklerinde yer altı suyu dolaşımı olmayan bir temel kaya ve bunun
üzerinde gelişmiş kalınca bir toprak katmanı bulunduğunda, söz konusu toprak katmanının
ana kaya ile olan dokanağı boyunca yamaç aşağıya hareket ederek akması olayıdır. Krip olayı
ani sayılabilecek zaman aralıklarında değil, daha orta ve uzun vadeli bir kütle hareketidir
(Şekil 1.15).
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Şekil 1.15: Tipik bir krip ve terminolojisi (Abbott, 1996’dan değiştirilerek).
Bu tür kütle hareketleri, orta-uzun vadeli ve yavaş yavaş gelişir. Bununla birlikte, aynı
koşullardaki bir jeolojik ortamda, aşırı yağış veya sismik etkilerle çok hızlı bir çamur akıntısı
da gelişebilir. Bu tür çamur akmaları doğal toprak örtüsü içinde olabileceği gibi, daha çok,
insan eliyle oluşturulmuş hafriyat alanlarında veya katı atık depolama alanlarında gelişir.
Buna dair güncel örnekler ne yazık ki ülkemizden de yakın tarihli olarak verilebilir. Elbistan
termik santrali kömür işletme ocaklarında yaşanan heyelan ile Isparta-Senirkent ve İstanbulÜmraniye çamur akıntıları, yakın zamanda yaşanan doğa olaylarıdır. Bunlar özü gereği birer
doğa olayıdır, ancak doğal değil, yapay doğa olayları olduklarından birer “afet”e
dönüşmüşlerdir.
Kütle hareketlerinin suya doygunluk ve oluş hızı açısından sınıflandırılması Şekil 1.16
üzerinde gösterilmiştir. Bu diyagramda yer alan kütle hareketleri, meydana gelebilecek kütle
hareketlerinden sadece bir bölümüdür. Ayrıca, her bir kütle hareketinin de kendi içinde farklı
çeşitlenmeleri söz konusudur ancak, bu ayrıntı daha çok mühendislik jeolojisi/şev stabilitesi
konusunda çalışma yapanların alanıdır. Diyagramda da görülebileceği gibi, hem yer
yüzeyinde hem de deniz/göl tabanlarında, stabilitesi (duraylılığı) kaybolmuş her türlü
malzeme, yer çekimi etkisi nedeniyle daha duraylı olacağı ortamlara doğru değişik hızlarda
hareket etme eğilimindedir. Bunların potansiyel birer afet kaynakları olduğunun bilinmesi çok
önemlidir.
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Şekil 1.16: Kütle hareketlerinin suya doygunluk/hareket hızı sınıflaması (Abbott, 1996’dan
değiştirilerek).
Çökme-Oturma Yapıları:
Jeolojik açıdan yaygın olarak kireçtaşından oluşan arazilerde, uzun süreli atmosferik
ve yer altı suyu hareketleri sonucunda, bu kayaçlarda erime boşlukları oluşmaya başlar.
Bölgesel tektonik olaylar nedeniyle oluşan kırık ve çatlaklar da bu erime sürecini hızlandırır.
Bu erime-taşınma süreçleri milyonlarca yıl devam eder ve bu kayaçlarda büyük boşluklar
(karst) ve bu boşlukların birbirleri ile bağlantılı hâle gelmesiyle de mağaralar oluşur Şekil
1.17).
Bu mağaralar, yer yüzeyine çok yaklaştıklarında ve üzerlerindeki formasyon basıncını
taşıyamaz hâle geldiklerinde ise mağara tavanları aniden çöker (Şekil 1.18). Bu genellikle
dairesel çökme alanlarına “dolin” veya “obruk” denir. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde,
obruklaşma nedeniyle büyük hasarlar meydana gelmektedir (Şekil 1.19).
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Şekil 1.17: Karstlaşma ve mağaralaşma modeli.
Büyük maden kazılarının üstünde kalan yerlerde, yavaş ve uzun süreli oturma yapıları
gelişir. Bu tür oturma yapılarına “tasman” (Şekil 1.20) denir ve ülkemizde Zonguldak kömür
havzasının bazı kesimlerinde üzerlerindeki yapılarda önemli hasarlar oluşturmuştur. Bu
oturmaların kendisi jeolojik olsa da insan etkisi ile ortaya çıkmışlardır ve ilerleyen bölümlerde
daha ayrıntılı tartışılacaktır.
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Şekil 1.18: Mağara oluşumu ve üzerlerindeki yapı hasarlarının gelişimi
(www.goodeartgraphics.com).

Şekil 1.19: Cennet-Cehennem Obrukları, Mersin.
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Şekil 1.20: Zonguldak’ta kömür kazılarından dolayı oluşan tasman

1.2.1.3. Volkanik Faaliyetler
Bölüm 1.2’de verilen Şekil 1.4, 1.5 ve 1.6 üzerinde, yer kabuğunda meydana gelen
volkanik faaliyetlerin yerleri ve jeolojik ortamları açık olarak izlenmektedir. Buna göre
volkanik faaliyetler yer kabuğunda başlıca;
1) Dalma-batma zonlarında, dalan okyanusal kabuğun üzerinde,
2) Yeni oluşan levha sınırlarında (yayılma merkezleri, okyanus ortası sırtlar),
3) Kıta içi açılma bölgelerinde (riftler) oluşmaktadırlar.
Daha yakından bakılınca, bir volkanın oluşumunda litosferdeki levha hareketleri ve
litosfer ile manto arasındaki termodinamik ilişki belirleyicidir (Şekil 1.21).
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Şekil 1.21: Okyanus ortası sırt ve dalma-batma zonu üzerinde volkanizma oluşumu.
Litosferin inceldiği ve mantonun yükseldiği bölgelerde, graben yapıları oluşur ve bu
derin kırık sistemleri de doğrudan mantodan türeyen ergiyiklerin yer yüzeyine ulaşması için
önemli birer iletim kanalıdır (Şekil 1.22).

Şekil 1.22: Yukarı Ren Grabeni’nin şematik blok diyagramı. Graben sınırları, derin kırık
sistemleri, yükselen manto ve buradan türeyen ergiyiklerin oluşturduğu volkanizma (Frisch ve
diğ., 2011).
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Volkanlar, insanın yeryüzünde ilk ortaya çıkışından günümüze değin, insan
uygarlıklarını her açıdan etkilemişlerdir. İlkel insan, avcılık döneminde volkanik cam
(obsidiyen) kullanarak avlanmış, aktif volkanik alanlarda bulunan mağaralar ve sıcak su
kaynaklarını kullanmıştır. Denetlenemez gücünden etkilenmiş ve ona tapmıştır. Bazen de
onun gazabından kurtulamamıştır. Kula (Manisa) dolayındaki lavlar üzerinde insan ayak izi
fosilleri, bu dönemde ne denli yakın bir ilişki bulunduğunu kanıtlar.
Volkanlar, dışarıya ulaşan ergiyiğin türü, bileşimi ve miktarına bağlı olarak farklı
şekillerde faaliyet gösterirler (Şekil 1.23). Kimi volkanlardan sadece akıcı lavlar yükselerek
yer yüzeyine yayılırken, kimi volkanlar çok şiddetli patlamalar hâlinde lav, kül ve gaz
püskürtürler. Kimisi koni oluşturmazken (Havaiyen tip), kalkan tipi volkanlarda çok yüksek
volkan konileri oluşabilir (Vulkaniyen tip: ör. Nemrut Volkanı). Denetlenemez ancak
öngörülebilir olan bu patlamalar, volkanın yamaçlarında yaşayan tüm canlılar için mutlak ve
ani bir ölüm riski barındırırlar. Nitekim sadece son yüzyılda bu tür gaz ve kül boşalmaları ile
Dünya’da yüzlerce insan ölmüş olup bunlardan bazıları da maalesef volkan bilimcileri
olmuştur.
Volkanik alanlardaki diğer bir olgu ise gayzer oluşumlarıdır. Yer yüzeyine yakın bir
mağma odasına kadar süzülen meteorik sular hızla ısınır, buharlaşır ve buldukları kırıklardan
tekrar hızla yer yüzeyine çıkarlar (ör. Yellowstone, ABD) (Şekil 1.24). Bunlar bazen, yer
kabuğunun üst kesimlerinde uygun kayaç ortamlarında çevrime girerler ve jeotermal
sistemleri oluştururlar. Bu jeotermal sistemlerden günümüzde ekonomik olarak
yararlanılmaktadır. Ancak, burada kritik olan konu, bu jeolojik sistemi anlamak, onu
denetlenebilir bir hâle getirerek insan yaşamına katabilmektir. Bunun için, ayrıntılı bilimsel
araştırmaların yapılmasının büyük önemi vardır, aksi takdirde, bu gizil güç bir afete
dönüşebilir.
Volkanik faaliyetlerden kaynaklanabilecek afetler ve bu afetlere hazırlık, korunma
yöntemleri, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Şekil 1.23: Volkan tipleri (Abbott, 1996).
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Şekil 1.24: Gayzer oluşum modeli (Abbott, 1996’dan).

1.2.1.4. Tsunami (Deniz Basması)
Tsunami sözcüğü, Japonca “limandaki dev dalga” anlamına gelen bir sözcüktür. Adı
üzerinde, okyanusa kıyısı olan ülkeler için oldukça büyük bir risk unsurudur. Normal olarak
okyanus kıyılarında, Ay’ın çekim etkisi ile oluşan gel-git dalgaları ve atmosferik olaylar
sonucu gelişen tayfun türü afetler olabilir. Bunlardan farklı olarak Tsunami, kökeni jeolojik
olaylara dayanan bir doğal afettir (Şekil 1.25). Okyanusal alanda meydana gelebilecek büyük
kütle kaymaları ve depremler Tsunami meydana getirebilirler.
Son yıllarda gerek Japonya kıyıları gerekse Sumatra kıyıları, büyük yıkım yaratan
Tsunami afetine uğramıştır. Asıl olarak, her iki bölge de okyanusal levhanın kıtasal levha
altına daldığı, tektonik açıdan aktif birer kıta kenarıdır. Deniz tabanında, kıyıya paralel bir fay
düzlemi boyunca, ani olarak birkaç metrelik düşüm oluştuğunda, ortaya çıkan yükselti farkı,
yine okyanus suyu tarafından hızla doldurulmaya başlanacak, bu dalgalar da giderek
büyüyerek kıyıya ulaşacaklardır (Şekil 1.26). Bu durumda, normalden birkaç kez daha yüksek
okyanus dalgaları, kıyıda belirli bir yüksekliğe kadar ulaşarak önüne çıkan her şeyi yıkarak,
sürükleyerek ilerleyecek, gerekli denge yüksekliğine ulaştıktan sonra normal seviyesine
dönecektir. İşte bu dalganın kıyıyı basması ve geri çekilmesi arasında geçen süre, “Tsunami
Afeti” süresidir.
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Şekil 1.25: Dalma-batma zonunda kabuk deformasyonları (Frisch ve diğ., 2011).

Şekil 1.26: Tsunami oluşum modeli (NOAA’dan değiştirilerek alınmıştır.).

1.2.1.5. CO2 Basması
Bir volkan, ergimiş kayaçlardan oluşan silikatik bir magmanın yanı sıra, önemli
miktarda gaz ve su buharı da boşaltır. Bu gaz ve su buharının bileşimi, boşalan magmatik
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ergiyiğin türediği yer ile ilişkilidir. Bu akışkanlar içinde çözünmüş hâlde bulunan gazlardan
en önemlisi hidrojen (H) olup bunu sırasıyla oksijen (O), karbon (C), sülfür (S), klor (Cl) ve
azot (N) takip eder.
Bu elementler büyük ölçüde oluşturdukları bileşikler hâlinde volkan bacasından
çıkarlar ve yoğunluklarına göre atmosferde yayılırlar. Bu hidrojen ve oksijenin büyük kısmı
sıvı ya da gaz H2O hâlinde boşalırken, diğer bileşikler sırasıyla CO2, SO2, H2S, CO, N2, H2,
HCl, CH4 ve diğer birçok gaz ve gaz bileşikleri hâlindedir.
Bu gazların birçoğu solunum ile alındıklarında toksik etki yaratırlar, ancak CO2’nin
durumu özeldir. Kendi başına toksik etki yaratmayan bu gaz, yoğun olması nedeniyle
bulunduğu yerdeki gazların yerini alır ve oksijene bağımlı yaşayan canlıların oksijen ile
ilişkisini keser (Şekil 1.27). Bu yönüyle aktif volkan konilerinin çevresinde büyük bir CO2
basması riski vardır. Bununla ilgili örnekler ve alınması gereken önlemler, afete hazırlık
süreçleri ileriki bölümlerde yer almaktadır.

Şekil 1.27: CO2 basması olayının şematik gösterimi (INRS, 2011’den değiştirilerek).

1.2.1.6. Grizu, Metan vb. Gaz Basmaları
Bu gazlar da hidrokarbon/kömür yataklarında çözünmüş hâlde bulunurlar. Maden
kazısı sonucunda oluşan boşluklar, bu gazların çözünmüş hâlde dengede bulundukları ortamı
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terk etmelerini ve gaz hâline geçerek bu boşluklarda birikmelerine neden olur. Bu gazların en
önemlileri karbon monoksit (CO) ve metan (CH4)’dır. Karbon monoksit, zaten toksik bir
gazdır ve galerideki yoğunluğu belirli bir oranı geçince ciddi riskler yaratır. Metan ise
galerideki oranı yükseldiğinde, herhangi bir kıvılcım ile kolayca tutuşan ve ani olarak
patlayarak yanan bir gazdır. Bu nedenle, kömür galerilerinde metan derişimi çok hassas bir
şekilde takip edilerek havadaki oranı sürekli kontrol edilir. Bu gaz basmaları ve patlamaları
aslında kökensel olarak jeolojik ortamın bir gereğidir ancak, bunların varlığı ve yarattıkları
riskler bilinmediğinde, kontrol edilemediklerinde ortaya çıkan felaket, bir doğal afet değil,
insan ihmalinin bir sonucu olarak kabul edilmek zorundadır. Ülkemizde son yıllarda ortaya
çıkan bu tür felaketlerin birer doğal afet olarak kabul edilememesinin nedeni budur (Şekil
1.28).

Şekil 1.28: Grizu tehlike dereceleri.
1.2.2. Meteorolojik Kökenli Doğa Kaynaklı Afetler
Meteorolojik kökenli afetler, hidrosfer ve biyosfer içinde, yerkürenin iç ısısı ve
güneşten gelen radyasyon ile oluşan termodinamik süreçler ile ilişkilidirler.
Yer kabuğunda bulunan su, yer altı ve yer üstü olmak üzere iki farklı ortamda bulunur
ve bu su sürekli bir çevrim hâlindedir. Litosfer, biyosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki bu
büyük dolaşıma kısaca “Su Döngüsü” adı verilir (Şekil 1.29).
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Şekil 1.29: Büyük su döngüsü (USGS’ten değiştirilerek alınmıştır).
Bu döngü, suyun yer çekimi ile sürekli yer değiştirmesi, bu sırada fiziksel olarak şekil
değiştirmesi ve yoğunluğu gereği bulunması gereken yerde kalmaya çalışmasından
kaynaklanır. İster yer altı suyu isterse de yüzey suları olsun, bunlar dengede kalabildikleri göl,
deniz ve okyanuslara ulaşmaya çalışırlar. Bu, termodinamiğin su üzerindeki zorunlu kuralıdır.
Bu nedenle, Bölüm 1.3’te başlıkları verilen meteorolojik kökenli afetlerin büyük çoğunluğu,
suyun davranışı ile ilişkilidir. Yani bu afetlerin yapısını, oluşum mekanizmasını iyi anlamak,
bu su döngüsünün afete dönüşmeden kontrol edilebilmesi için ön koşuldur.
Bölüm 1.3’te başlıkları verilen meteorolojik kökenli doğal afetler aşağıda kısaca
tanıtılmışlardır.

1.2.2.1. Sel
Yer yüzeyine düşen yağmur ya da eriyen kar örtüsünden kaynaklanan sular yüzey
akışına geçerek duraylı olabildikleri ortamlara (alıcı ortamlara) ulaşmaya çalışırlar. Bu suyun
bir kısmı, suyun miktarı ve akış hızı ile üzerinden aktığı jeolojik formasyonların yapısına
bağlı olarak yer altına sızar, önemli bir kısmı ise üzerinde aktığı jeolojik birimleri aşındırarak,
çözerek daha alt kotlara doğru taşır ve kinetik enerjisinin düştüğü terlerde bunları bırakarak
yoluna devam eder. Bu normal süreç, mevsim normalleri içinde kaldığı sürece sorun değil
bilakis, toprağı besleyen en önemli biyolojik aktivitedir. Ancak, iklim koşullarının değişmesi
ve olağan olmayan atmosferik koşullarda bazen çok şiddetli yağışlar görülür. Bu tür
“sağanak” yağışlar ile yer yüzeyine ulaşan suyun potansiyel enerjisi çok yüksektir ve hemen
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hızla akışa geçer, sızmaya zaman bulamaz ve büyük ölçüde yamaç aşağıya doğru akmaya
başlar, bu arada, üzerinde aktığı jeolojik formasyonları ve toprak örtüsünü de kazıyarak,
aşındırarak içine katar, şiddetle denize ulaşmaya çalışır. Bu tür coşkun akış hâline “sel” denir
(Şekil 1.30). Sellenen akarsular, yatağından yükselip taşarak çevre alanları basar. Bu da su
baskını veya sellenme olarak adlandırılır.

Şekil 1.30: Sel ve sellenme.
Mısır uygarlığı bir tarım toplumu olup iktisadi faaliyetleri büyük ölçüde, yılın belirli
dönemlerinde yatağından taşan Nil Nehri’nin getirdiği verimli toprakların tarım alanlarına
yayılmasına bağlıydı. Bir başka deyişle Mısır uygarlığı, sel ve taşkını kontrol ederek onu
tarım amacıyla kullanılan toprakların verimli hâle getirmeyi başarmıştır. Doğa olayı böylece
bir “afet”e değil, yararlı bir atmosfer olayı hâline dönüşmüş olmaktadır.

1.2.2.2. Aşırı Kar
Bir bölgede, yılın belirli zamanlarında mevsim normalleri gereği yağışlar kar şeklinde
olur. Bu yağışların miktarı ve etki süreleri genellikle meteorolojik olarak belirli bir aralıkta
kalır. Kar yağışı, aynı zamanda zeminde belirli bir derinliğe kadar donma etkisi yaratır ve bu
zona “donma zonu” ya da “permafrost zon” denir. Bu donma zonu, kar örtüsünün kalkması ile
birlikte çözülür ve normal biyolojik faaliyetler başlar. Ancak, okyanuslarda büyük sıcaklık ve
akıntı değişimleri olduğunda, bu değişimler önemli ölçüde atmosferi ve karalardaki atmosfer
hareketlerini de etkiler. Bu değişiklikler, bazen aşırı kar yağışlarına neden olur. Bu durumda,
özellikle tarım ile uğraşan toplumlarda, permafrost zonunun beklendiğinden uzun süre
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işlenemez hâlde kalması söz konusudur. Normal tarımsal faaliyetlerin zamanında
başlayamaması, büyük ürün kayıplarına, dolayısıyla kıtlığa da neden olabilir.
Dağlardaki yüksek alanlarda ve yerleşim alanlarındaki yamaçlarda da aşırı kar
yükünden kaynaklanan büyük kütle hareketleri gelişebilir. Buralarda bulunan doğal ve insan
yapısı şevlerin hem statik yükleri arttığından denge koşulları değişmiş olur hem de gözenek
suyu donduğunda, donma nedeniyle meydana gelen hacim artışı nedeniyle yamaç duraylılığı
önemli ölçüde bozulmuş olur.
Bu kesimlerde aşırı kar örtüsü nedeniyle ortaya çıkan çığ tehlikesinin yanı sıra, büyük
çaplı heyelanlar ve bahar aylarında, hızlı çözünme nedeniyle sellenme, çamur akıntıları gibi
afetler de gelişebilir.
Bir bölgede yağan kar örtüsü, “aşırı kar” olarak tanımlanmışsa, bu örtünün hem kış
aylarında kendi statik yükü nedeniyle gelişebilecek riskler hem de bahar aylarındaki çözünme
süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskler önceden tahmin edilmeli ve gerekli önlemler
alınmalıdır.

1.2.2.3. Çığ
Bir bölgede, belirli bir kar örtüsü oluştuğunda, bu alanın düşük kotları çığ tehlikesine
açık hâle gelir. Özellikle, belirli aralıklarla yağan kar tabakaları arasında oluşan ara yüzeyler,
kayma açısından büyük birer risk taşırlar. Önceden yağan kar tabakası pekişerek donar, bunun
üzerine yeni bir kar tabakası yağdığında, bu donmuş ara yüzey aynı zamanda kolaylıkla bir
kayma yüzeyine dönüşür. Bu durumda, aynı heyelan türü kütle hareketlerine benzer kaymalar
gelişebilir. Bunun için bazen bir şok dalgası yeterli olabilir. Deprem, patlamalar, gök
gürlemesi ve yıldırım düşmesi gibi şok dalgası yaratan doğa olayları, bu tür kar tabakalarının
büyük bir hızla yamaç aşağıya doğru kaymasına, bu kayma sırasında da aynı sel olayında
olduğu gibi, önüne çıkan her şeyi içine alarak, enerjisi sıfırlanıncaya kadar kaymayayuvarlanmaya devam edecektir (Şekil 1.31).
Çığ tehlikesi, ölçülebilir bir doğa olayıdır. Bu tehlikenin bulunduğu alanlarda
periyodik kar kalınlığı ölçümleri yapılır. Hatta bazı durumlarda, tehlikenin daha yıkıcı bir
afete dönüşmesini engellemek üzere, küçük kaymalar yaratmak, bir önlem yöntemi olarak
uygulanmaktadır. Kayak turizmi yapılan merkezlerde bu konu çok daha ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır.
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Şekil 1.31: Çığ olayı.

1.2.2.4. Don Olayı
Don olayı: Standart siperler içerisinde ölçülen hava sıcaklığının 0 °C ve altına
düşmesiyle meydana gelen olaydır. Her bitkinin don olayından gördüğü zarar, çeşidine ve
gelişme durumuna bağlı olarak değişir. -15 °C’den sonra ağaçların gövdesinde ve
kabuklarında çatlamalar oluşmaya başlar. Zeytin ağaçları -10 °C’de en fazla 1-2 saat sonra
ölür. Don olayından en çok erken uyanan meyve ağaçları, muz ve narenciye bahçeleri, sebze
fideleri ve seralarda yetiştirilen süs bitkileri ile turfanda sebzeler zarar görür
(www.mgm.gov.tr).
Don olayı, en çok tarımsal ve kültür bitki üretimi ile uğraşan insanlar için önem
taşımaktadır (Şekil 1.32). Belirli bir bölgede, yılın hangi zamanlarında ne kadar süreli olarak
don olayı yaşanıyor, bunun bilinmesi gerekir. Bu doğa olayının periyodunun ve aralığının
bilinmesi için, çok uzun süreli meteorolojik gözlemler yapmak ve bu gözlemleri modellemek
gerekir. Oluşturulan bu modeller, %100 olmasa da büyük bir tutarlılıkla üreticinin bu doğa
olayından zarar görmemesini sağlayabilir.
Yine de istatistiklerin dışına çıkacak şekilde, ani don olayları gözlenebilir. Eğer
hazırlıksız durumda kalınmış ise, büyük zararlar ortaya çıkabilir ve bu doğa olayı “afet”e
dönüşür. Don olayı, sadece tarımsal üretim yapan üreticiyi değil, aynı zamanda, şehirde
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yaşayan insanları da ilgilendiren bir doğa olayı hâline gelmiştir. Her yıl donan ve kaygan hâle
gelmiş olan yollar nedeniyle binlerce trafik kazası meydana gelmekte, büyük can ve mal
kayıpları yaşanmaktadır. Don olayının beklenirliği ve risk kademelenmesi, bu tür kentleşme
alanlarında da ciddiye alınmalı ve önlemler geliştirilmelidir. Sonuçta su, 0oC’de donar, bu bir
fizik kuralıdır, değişmez. Ancak bu donma olayını engelleyecek bazı önlemler alınması
kesinlikle olanaklıdır.

Şekil 1.32: Don olayının narenciye bitkileri üzerindeki etkisi.

1.2.2.5. Dolu Olayı
Dolu, çapları 5-50 mm bazı durumlarda çok daha büyük küresel veya düzensiz buz
parçacıklarının yağışıdır (Şekil 1.32). Dolu, içerisinde çok güçlü dikey alçalıcı ve yükselici
hava hareketlerinin olduğu Cumulonimbus (Cb) bulutundan düşer, kısa sürede sağanak
şeklinde yağar ve fazla su bırakır. Soğuk hava kütlesinin, sıcak havanın yerini almaya çalıştığı
anda, genellikle sağanak hattı boyunca meydana gelir. Atmosferin sıcaklığı ve Cb bulutunun
gelişmesine bağlı olarak bazı bölgelerde oldukça etkilidir. Bilhassa ilkbahar ve yazın ilk
aylarında meydana gelen şiddetli Oraj (Sert rüzgâr, sağanak yağmur, dolu, şimşek ve
yıldırımlardan oluşan hava cephesi ) ve fırtınalarla beraber dolu görülür.
Nemli ve kararsız hava kütlelerinde ılık mevsimlerde alttan ısınma veya başka bir
nedenle oluşan Cb bulutları çok yüksektir ve alt bölümleri su, üst bölümleri buz tanelerinden
oluşmaktadır. Bulut içinde yükselici akımlarla, alt kısımlardan yükseklere taşınan su
damlacıkları, taşındığı yerdeki sıcaklık donma noktasının çok altında olduğu için donar.
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Daha sonra düşmeye başlar ve tekrar yukarıya doğru bir akıma yakalanabilir. Bu kez
de ikinci bir defa etrafına buz tabakaları eklenebilir ve damlacığı daha büyütür. Bu çevrim, ta
ki damlacıklar bu akımlarla havada tutulamayacak büyüklüğe (ağırlığa) erişene kadar sürer.
Sonra da dolu olarak yer yüzeyine düşer.
Bulut içindeki bu oluşuma neden olan dikey hava hareketleri ne denli kuvvetli olursa,
dolunun gelişimi o kadar uzun sürer ve yere düşmesi esnasında daha büyük bir dolu oluşturur
(Şekil 1.33a,b) (www.mgm.gov.tr).

Şekil 1.33a: Yağış oluşumu ve dolu yağışı.
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Şekil 1.33b: Dolu taneleri bazen yumurta büyüklüğüne ulaşabilir.

1.2.2.6. Sis Olayı
Farklı sıcaklıklardaki iki hava kütlesinin temasında, sıcak havanın daha soğuk bir
yüzey üzerinde akmasıyla ya da soğuk havanın, sıcak bir hava kütlesi altına girmesiyle yer
yüzeyine doğru meydana gelen sıcaklık kaybıyla sis oluşur(Şekil 1.34).
Sis, bir açıdan, yere inen bulut olarak da tanımlanabilir. Yatay görüş mesafesini 1
kilometrenin altına indirecek ölçüde hava yoğuşması varsa, hava sisli deriz. Sis bulutu içinde
çok hafif yağış oluşabilir. Bu durum, sis olayını tarımsal faaliyetler için yararlı bir hâle
getirmektedir. Diğer taraftan, güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına engel olduğu için deniz,
kara ve hava ulaşımında büyük aksaklıklara yol açabilir.
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Şekil 1.34: Sis olayının oluşumu.
Bu doğa olayı da hazırlıksız ve önlemsiz olunması hâlinde bir “afet”e dönüşebilir.
Diğer doğa olaylarında olduğu gibi, bu doğa olayı da “tahmin edilebilir” ve etkilerinden
korunmak için “önlem alınabilir” bir doğa olayıdır. Yeter ki insan aklı devreye girsin.

1.2.2.7. Fırtına Olayı
Fırtına rüzgârın kuvvetli şekilde esmesidir. Fırtınalar, şiddetli rüzgârları, genellikle
yağmur, sulu kar, kar ya da dolu hadiselerini de beraberinde getirir. Çoğu zaman fırtınaya
şimşek ve gök gürültüsü eşlik eder. Bulunduğumuz enlemlerde kuzeye doğru ilerleyen sıcak
ve nemli havanın güneye doğru inen soğuk ve kuru havayla karşılaşması ve meydana gelen
yüksek sıcaklık farkı kuvvetli rüzgâr ve fırtınaların gözlenmesine yol açar (Şekil 1.35).
Fırtına ve kuvvetli rüzgârlara bağlı olarak yılda ortalama 35 afet yaşanmakta olup,
özellikle kuzey Ege Bölgesi ile batı ve orta Akdeniz’de gözlenmektedir. Bu dağılımda cephe
sistemlerinin etkisi önemli rol oynamaktadır.
1940-2010 yılları arasındaki dönemde meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde
fırtına ve kuvvetli rüzgârlara bağlı afetlerin gözlenme oranı %33’e çıkmıştır.
Türkiye'de bildirilen ekstrem olay sayılarının yıllara göre değişimlerine bakıldığında
son yıllardaki artış dikkati çekmektedir. 1940 yılından bu taraf en fazla ekstrem olay bildirimi
2010 yılında gerçekleşmiştir. (555 olay). 2010 yılında neredeyse tüm ekstrem olayların
yarısını (%46) fırtınalar oluşturmuştur. Seller %29 ile ikinci sırada yer almaktadır ve onu %14
ile dolu takip etmektedir.
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Yapılan bilimsel çalışmalar ve iklim model öngörüleri; gelecekte küresel iklim
değişikliğine bağlı olarak ekstrem hava olayları (şiddetli fırtınalar, kuvvetli yağışlar ve
hortum) gibi meteorolojik, bu olayların sebebiyet verdiği taşkınlar ve seller gibi hidrolojik,
uzun süreli kuraklık olayları ve çölleşme süreçleri gibi klimatolojik kökenli doğal afetlerin
şiddetinde, sıklığında ve etkinlik alanında önemli artışların olabileceğini göstermektedir
(www.mgm.gov.tr).

1.2.2.8. Tipi Olayı
Tipi, yoğun kar yağışı ile birlikte şiddetli rüzgârın esmesi durumudur (Şekil 1.36). Bu
durumda görüş mesafesi neredeyse sıfıra düşer ve her türlü ulaşımda büyük aksaklıklar
yaşanır. Belirli bir düzeni olmadığından, önlem almak da zordur. Yine de günümüzdeki
meteoroloji uydularının sağladığı verilerin doğru analizi ile belirli öngörüler yapılabilir.

Şekil 1.35: Denizde fırtına oluşumu.
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Şekil 1.36: Tipi olayı.

1.2.2.9. Tayfun, Kasırga ve Hortumlar
Tayfun ve kasırga gibi meteoroloji olayları, yaklaşık eş anlamlı olup bazen oluştukları
yere göre isim alırlar. Hortumlar ise bu iki doğa olayının bir parçası niteliğindedir (Şekil
1.37).
Tornado, dünyadaki en şiddetli fırtınalardan birine verilen addır (Akgün, 2005).
Tornadolarda rüzgâr hızları 32 m/s’den 150 m/s’ye kadar değişebilir.
Dünya’da hâlen, Amerika tornadoların en fazla görüldüğü ülkedir. ABD'de yılda 1.000
tornado hadisesi görülmekte ve her yıl ortalama 80 ölüm ve 1.500 civarında yaralanma rapor
edilmektedir. Tornadolar zayıf, kuvvetli ve şiddetli diye sınıflandırılır. Bir tornado, bir
kümülonimbus bulutunun altından yere kadar uzanan şiddetle dönen bir hava kolonuna
sahiptir. Şiddetli tornadolarda görülen 65 m/s veya daha büyük rüzgâr hızları çok büyük
yıkım kabiliyetindedir. Zarar verdikleri alan birkaç km genişliğinden ve 100 km
uzunluğundan daha fazla olabilmektedir. Tornadolar yeryüzünde yılın herhangi bir zamanında
ve herhangi bir yerinde çeşitli şiddetlerde ve şekillerde meydana gelebilir. Ancak, tornado
mevsimi ilkbahardan erken sonbahara kadardır. Tornadoların en sık görüldüğü mevsim
genellikle yazdır. Tornadolar şiddetleri ölçüsünde cana, mala zarar verirler.
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Şekil 1.37: Tayfun, kasırga ve hortum olayları.

1.2.2.10. Orman Yangınları
Dünya’nın her yerinde, çok değişik boyutlarda ve değişik nedenlerle orman yangınları
meydana gelmektedir. Bu yangınlar oluştuktan sonra müdahalesi çok zor, büyük ateşlerdir.
Ancak, bunların büyük bölümü genel olarak insan kaynaklıdır (Şekil 1.38). Bu yangınlar,
özellikle yerleşim alanlarına yakın bölgelerde geliştiklerinde, büyük maddi hasarlara yol
açabilirler.
Orman yangınlarını kontrol eden faktörler başlıca üç başlık altında toplanabilir:
1. Meteorolojik koşullar: Hava sıcaklığı, nispi nem oranı, rüzgâr hız ve yönü, yağışkuraklık, atmosferik basınç, atmosferik kararlılık-kararsızlık, yıldırım, yağışsız soğuk cephe
geçişi, etkili olan hava kütlesinin türü, enverziyon ve bulutlar.
2. Topografya: Rakım, yamaç pozisyonu, yamaç eğimi, yamaç eğim açısı, bakı ve üst
toprak örtüsü.
3. Yanıcı madde: Yakıt yükü, boyut ve şekil, yatay süreklilik, dikey süreklilik,
kimyasal bileşim, nem içeriği, yanıcı madde sıcaklığı ve sıkılık.
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Şekil 1.38: Orman yangınlarının çıkış nedenleri.
Yeryüzünün jeolojik tarihinde, volkanik ve meteorolojik kaynaklı büyük yangınlar
yaşanmıştır. Bunların kayıtları, fosilleşmiş tabakalar içinde gizlidir. Bir ölçüde doğanın
kendini yenilemesine olanak veren bu tür toplu yok oluşlar, yenilenme sürelerinin uzunluğu
göz önüne alındığında günümüz için büyük bir sorun olarak belirmektedir.
İnsan yaşamı için vazgeçilmez olan oksijenin üretiminde üstlendikleri hayati rol göz
önüne alındığında, bu doğal varlıkların korunması için her türlü yatırımı hak edecekleri
kolayca ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki diyagram incelendiğinde, bu yangınların yaklaşık
%70’inin insan kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün verdiği
bilgilere göre, ülkemizde bu oran yaklaşık %90 dolayındadır. Bu oran, orman yangınlarının
önemini ve geleceğimiz açısından taşıdığı riskleri yeterince anlatamadığımızın, insanımızı bu
konuda yeterince eğitemediğimizin açık kanıtıdır. Bu nedenle, bu konunun her düzeydeki
eğitim kurumlarında yeniden ve hassas bir şekilde ele alınması büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının da bu konuyu toplumun gündemine taşıyacak programlar
üretmesi gerekir.

1.2.2.11. Yıldırım Düşmesi
Negatif elektrik yüklü bulutların, özellikle sağanak yağışlı havada, su tanelerini
ardışıklı olarak kullanarak pozitif yüklü yere boşalmaları, yıldırım olayını oluşturur (Şekil
1.39).

Şekil 1.39: Şimşek ve Yıldırım oluşumu.
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Yıldırım düşmesi, ani olarak on binlerce volt elektrik akımının boşalması anlamına
gelir. Bu enerji, oldukça yıkıcı, yakıcı bir etki yaratır. Bu doğa olayı da öngörülebilir ve erken
uyarı sistemleri ile takip edilebilir. Bu doğa olayı görsel olarak ne denli cazip olsa da etkileri
büyük yıkımlara, afetlere yol açabilir. Ancak, insan yerleşimlerinde, insanları bu doğa
olayından korumanın yöntemleri bellidir ve aşağıda kısaca özetlenmiştir (Şekil 1.40). Bu şekil
incelendiğinde, hem yıldırım düşmesini kolaylaştıran davranışlardan kaçınmak hem de
düşmeye maruz kalındığında yapılması gerekenler anlatılmıştır.

Şekil 1.40: Yıldırımdan korunma yolları.
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1.2.2.12. Kuraklık ve Çölleşme
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nde kuraklık, “yağışların,
kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su
kaynaklarını olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara neden olan doğal olay”
olarak tanımlanmaktadır. İlk anda, bunun bir doğa olayı olduğu kabul edilmelidir. Nitekim
jeolojik dönemlerde de küresel ölçekte kuraklıklar yaşanmış olup en çok bilinen küresel
kuraklık, yaklaşık 7 milyon yıl önce Akdeniz havzasının tamamında yaşanan büyük kuraklık
olup literatürde “Messiniyen Tuz Krizi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde Akdeniz
tamamen kurumuştur.
Doğanın kendi dengeleri içinde belki de çok uzun periyotlarda gelişen bu doğal olay,
insan yerleşimleri ve etkilediği habitat çevresinde, insan etkileri nedeniyle hızlanabilmektedir
(Şekil 1.41). Bitki örtüsünün kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi ve orman yangınları, bir
bölgeye düşen yağış miktarını doğrudan etkileyen olumsuzluklardır. Buna bir de yer altı
suyunun bilinçsizce kullanılması, aşırı su çekimi ve serbest sulama eklendiğinde, bir taraftan
yer altı su seviyesi hızla düşmekte diğer taraftan tarım toprakları giderek tuzlanmaktadır.
Böylece, doğanın belki de yüz binlerce yılda gerçekleştireceği kuraklık ve çölleşme koşulları,
hatalı toprak işletmesi, aşırı ve erken otlatma, ormansızlaşma ve yanlış sulama nedeniyle
ortaya çıkan aşırı erozyon sayesinde, çok daha küçük zaman aralıklarında “başarılmış”
olmaktadır. Nitekim TEMA tarafından yapılan açıklamalarda, tarım alanlarımızın %59’unda,
orman varlığımızın %54’ünde ve meralarımızın %64’ünde erozyon yaşandığı belirtilmektedir.
Diğer taraftan, bu doğal süreci hızlandırmak olanaklı olduğu gibi, süreci uzatacak
önlemler almak da olanaklıdır. Bir bölgede çölleşme işaretleri belirdiğinde, insan aklı, bu
süreci durduracak ve hatta tersine çevirecek önlemler alabilir. Vahşi sulamaya son vermek ve
damlatma yöntemine dönmek, ilk akla gelen önlemlerdendir. Bölgedeki bitki örtüsü varlığını
hızla arttırmak ve bölgeye düşen yağış miktarını maniple etmek diğer bir önlem sayılabilir.
Daha da önemlisi, verimli kullanılamayan tatlı su varlığını akılcı bir şekilde kullanarak her
damlasını değerlendirmek için projeler geliştirmek, akılcılık olduğu kadar, aynı zamanda
gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, orman yangınları konusunda önerdiğimiz eğitim ve
bilinçlendirme eğitimleri, aynı şekilde, ormansızlaşma-çölleşme konularında da verilmelidir.
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Şekil 1.41: Kuraklık ve Çölleşme

1.2.2.13. İklim Değişiklikleri
İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile
canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, zaman içinde, kendi iç
dinamiklerinin etkisi altında ve dış etmenlerdeki (zorlamalar olarak adlandırılmaktadır)
değişikliklere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. Dış zorlamalar, volkanik patlamalar
ve güneşle ilgili değişkenlikler gibi doğal olaylar ile atmosferin bileşimindeki insan kaynaklı
değişiklikleri içerir. Güneş radyasyonu, iklim sisteminin güç kaynağıdır.
Yerkürenin radyasyon dengesini etkileyen, dolayısıyla iklimi değiştiren üç temel yol
bulunmaktadır:
1) Gelen güneş radyasyonundaki değişiklikler (Güneşin kendisindeki ya da yerkürenin
yörüngesindeki değişikliklere bağlı olarak);
2) Güneş radyasyonunun yansıtılan kısmındaki değişiklikler (bu kısım albedo olarak
adlandırılmaktadır ve bulut örtüsü, aerosoller denilen küçük parçacıklar ya da arazi
örtüsündeki değişikliklere bağlı olarak değişebilmektedir);
3) Yerküreden uzaya geri gönderilen uzun dalgalı radyasyondaki değişiklikler (sera
gazı salımlarının atmosferdeki birikimlerine bağlı olarak). Bunların yanı sıra, rüzgârlar ve
okyanus akıntılarının, yerküre yüzeyi üzerindeki ısı dağılımında oynadıkları rol nedeniyle
iklim üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
İklim değişikliği, “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da
değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler”
biçiminde tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık 4,5
milyarlık bir periyotta iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman
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ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki
iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla
yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı
değişiklikler meydana getirmiştir.
Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise fosil yakıtların yakılması, arazi
kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle
atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini [Yeryüzünde ve
atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzünde dağılır ve uzun
dalgalı yer radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. Bunun bir bölümü, bulutlarca ve
atmosferdeki sera etkisini düzenleyen sera gazlarınca - su buharı (H2O), karbondioksit (CO2),
metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), ozon (O3), vb. - soğurularak atmosferden tekrar geri
salınır. Bu sayede yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerkürenin beklenenden daha fazla
ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal sera etkisi denmektedir.]
kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde
oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, özellikle 1750’li
yıllardan itibaren, yani sanayi devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir. En önemli
sera gazı olan CO2'nin atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppm'den
(milyonda bir parçacık) 2005 yılında 379 ppm'e yükselmiştir. Sanayi öncesi dönemde
yaklaşık 715 ppb olan CH4 birikimi, 2005 yılında ise 1774 ppb'e çıkmıştır. Küresel atmosferik
diazot monoksit birikimi %18 oranında artış göstermiş ve sanayi öncesi yaklaşık 270 ppb'den
2005 yılında 319 ppb'ye çıkmıştır.
Küresel iklim değişikliği, yerkürenin uzun jeoloji tarihi boyunca yaşanan iklimin
doğal değişkenliğine ek olarak insan etkinliklerinin neden olduğu bir değişikliktir. Bu olaylar
sonucunda; bazen bir bölgede yağışın uzun süre ortalamanın altında kalması ile yeraltı
sularının derinlere çekilmesi ve toprağın nemini kaybetmeye başlaması ile Meteorolojik
kuraklık, yüzey ve yeraltı sularının iyice yetersiz hale gelmesiyle su toplama havzalarında
yapılmış olan baraj ve göletlerdeki suyun azalması veya tükenmesi ile de Hidrolojik
kuraklık meydana gelir.
Buna paralel olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde
(BMİDÇS) iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim
değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan
insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır.
Fosil ve biyokütle yakıtların yakılması, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının en
büyük kaynağıdır. Çimento üretimi karbondioksit, tarım ve katı atık düzenli depolama
sahaları metan gazı salmaktadır. Gübre kullanımı ve naylon üretimi, diazot monoksit ve
buzdolabı ile klimalar florine sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Arazi kullanımı
değişiklikleri de iklim sistemini önemli ölçüde etkilemektedir. Tarım amaçlı kullanım için
arazi açılması, koyu renkli yüzeyin miktarını artırmakta ve sonuç olarak gelen güneş
radyasyonu yansımaktan çok emilmektedir. Arazi açılması ayrıca, ormanların tahrip edilmesi
nedeniyle karbondioksiti tutan ve depolayan ağaç ve bitkilerin azalması anlamına
gelmektedir. Çölleştirme, atmosfere geçen toz miktarında artışa neden olması dolayısıyla
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güneşten yerküre yüzeyine gelen enerjiyi azaltarak küresel ısınmayı yavaşlatan bir etkiye
sahip olabilmektedir. Şehirleşme, şehir ısı adalarının, yani şehirlerde çevrelerine göre daha
sıcak alanların oluşmasına yol açmaktadır.
İklim değişikliğiyle ilgili en güncel bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgiler, çok
sayıda bilim insanının katılımıyla, düzenli aralıklarla değerlendirerek raporlar hâlinde
yayımlayan IPCC (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli)’nin 2007 yılında açıkladığı
Dördüncü Değerlendirme Raporu'nda yer alır. Raporun 1. Çalışma Grubu Bölümünde, iklim
sisteminin şüphe götürmeyecek şekilde ısındığı belirtilmektedir. 20. yüzyılın ortalarından bu
yana ortalama yüzey sıcaklıklarında gözlenen artışın büyük bölümünün kuvvetli olasılıkla
(%90) insan kaynaklı sera gazı salınımlarındaki artıştan kaynaklandığı ve bu bulgunun, bir
önceki IPCC Değerlendirme Raporu’na göre daha güçlü ve somut kanıtlara dayandığı aynı
raporda belirtilmektedir.
Yukarıdaki değerlendirmelere bakıldığında, iklim değişiminin büyük ölçüde jeolojik
ve dünya dışı etkilere dayanmakla birlikte, insan etkilerinin bu süreci önemli ölçüde
hızlandırdığı da kolayca anlaşılabilmektedir. Bu konuda bireysel olarak yapılacak şeyler
olduğu gibi, toplumsal ve küresel ölçekli programların hazırlanması da olanaklıdır. Ancak ne
yazık ki büyüme gereksinimi, aşırı nüfus baskısı, tarım ürünlerine olan gereksinimin hızla
artışı ve buna bağlı ormansızlaşma, su kaynaklarının verimli kullanılmaması, orman
yangınları, kuraklık ve çölleşme/erozyon kontrolü konusunda yetersiz kalınması, bu sürece
olumlu müdahale etmeyi zorlaştırmaktadır.
1.2.3. Dünya Dışı Kaynaklı Doğal Afetler
Dünya dışı doğal afetler, başlıca iki grup altında incelenebilir. Bunlar, dünya dışı gök
cisimlerinin (yaygın adıyla meteor çarpması) yer kabuğuna çarpmaları ile oluşan etkiler ve
güneş radyasyonunun etkileri olarak iki başlık altında inceleneceklerdir.

1.2.3.1. Meteor Çarpmaları
Meteor çarpmaları, Bölüm 1.3’te kısaca tanıtılmıştır. Bu gök cisimleri, jeolojik tarih
boyunca yer kabuğuna düşmüşler ve dünyayı etkilemişlerdir. Ancak, günümüzde yıkıcı
etkileri ile kötü bir üne sahip olan bu gök cisimleri, dünyanın oluşumu sırasında, 3.9 milyar
yıl önce, henüz yerkürenin kabuğu yeni yeni katılaşmaya başlamışken, 20 milyon yıl süren
yoğun ve şiddetli bir meteor yağmuru ile dünyayı bombardımana tutmuşlardır. Bu dönemde
yerküre bir taraftan küresel bir cehenneme dönerken, diğer taraftan, bu meteorların içinde
bulunan su molekülleri, dünyada yaşamın kaynağını oluşturan okyanusların oluşumunu
sağlamıştır. Elbette söz konusu dönemde Dünya üzerinde herhangi bir canlı yaşamı olmazken,
bu meteor yağmuru sonrasında, bilinen en eski yaşam formları, siyanobakteriler, okyanuslarda
görülmeye başlanmış ve dünyada yaşam başlamıştır.
Meteor sözcüğü, gökyüzünde olağanüstü olay anlamındaki Latince meteorondan
gelir. Meteor, güneş sistemindeki cisimlerin dünya atmosferine düşmesiyle yüksek hızlarda
hava ile sürtünme sonucu akkor hâline gelerek, halk arasında ‘kayan yıldız’, ‘yıldız kayması’
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ve benzeri sözcüklerle ifade edilen olayların sorumlusudur. Bu olay tipik olarak atmosferin
80-110 km’leri arasında oluşur. Karanlık bir gecede saatte 8-10 meteor izlemek olasıdır. Her
yıl belli zamanlarda oluşan meteor yağmurları sırasında saatte 100’ün üzerinde meteor
izlenebilir. Çok parlak meteorlara “Ateş Topu” adı verilir ve bunlardan bazılarının yüzeye
ulaştığı olur.
Meteorit sözcüğü ise olayı değil, düşen cismin kendisini ifade eder. Meteorit, Güneş
ya da herhangi bir Güneş sistemi cisminin çevresinde yörüngede olan ve kuyrukluyıldız ya da
asteroid olarak sınıflanamayacak kadar küçük olan cisimlerdir. Mikro boyuttaki cisimler ve
kozmik toz partikülleri de mikrometeoroid olarak anılırlar.
Meteorit ise tamamen buharlaşamadan Dünya yüzeyine ulaşan meteoroidlerdir.
Metoritler üzerinde pek çok çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar, meteoritin ana
cisminin kaynağı, yapısı ve tarihini saptamak ve Güneş sisteminin ve evrenin oluşumu
hakkında bilgi edinebilmek amacını güder.
Meteoritlerin büyük bir bölümünün kaynağı asteroidlerdir. Bazılarının 4 Vesta
asteroidi kaynaklı olduğu sanılmaktadır. Bir bölümü de kuyruklu yıldızlardan gelir. Az sayıda
meteoritin (23 tanesinin) Ay kökenli ve (22 tanesinin) Mars kökenli olduğu saptanmıştır.
Meteoritler, bileşimleri itibarıyla taş meteoritler ve demir meteoritler olarak iki grup
altında incelenirler. Bileşimleri gereği, taş meteoritlerin atmosferi geçip yer yüzeyine
ulaşmaları oldukça zordur, genellikle atmosferde akkor hâline gelir, parçalanır ve toz
yağmuru hâlinde yer yüzeyine ulaşır. Yeterince büyükse ve ulaşmışsa da oluşan büyük
çarpışmada genellikle yine toz hâline gelir ve etrafa dağılır, bu nedenle saptanmaları oldukça
zordur. Ancak bıraktıkları mekanik etkilerle anlaşılabilirler. Yer kabuğuna düşen meteoritlerin
büyük çoğunluğu demir meteoritlerdir. Bunlar, taş meteoritlere göre çok daha dayanıklı
olduklarından, yeryüzüne ulaşmayı başardıkları gibi, çarpışma sonrasında parçalanmadan
kalabilirler.
Bu meteoritlerin çoğu, iç ve dış gezegenler arasında yer alan asteroid kuşağından
kaynaklanırlar. Bu gök cisimleri, güneş sisteminin oluşumundan arta kalan en eski kanıtları
taşırlar ve bu nedenle hepsi incelenmeye değerdir.
Bir meteor, 100 km yükseklikte atmosfere girdiğinde oluşan şok dalgası, yeryüzünde
yaklaşık 200 km çapında bir daire alanında hissedilir (Abbott, 1996). Bu gök cisimlerinin
hangilerinin yeryüzüne hangi aralıklarla ulaştıkları konusunda aşağıdaki diyagram fikir
verebilir (Şekil 1.42).
Bir meteor atmosfere girdiğinde, atmosferdeki sürtünme nedeniyle ısınır, bu ısı
yaklaşık 3000oC’ye ulaşır ve malzeme ergiyerek uzamaya, ışıklı bir kuyruk oluşturarak
parçalanmaya başlar. Atmosferin direnci, bu malzemenin düşme hızını da 300 ila 600 km/s ile
sınırlar. Yine de 1954’te yaklaşık 4 kg ağırlığında bir taş meteorit, Alabama (ABD)’da bir
evin çatısına düşerek evdeki kadının yaralanmasına yol açmıştır.
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Ağırlığı 350 tonun üzerinde olan meteoritler atmosfer tarafından tutulamazlar ve yere
çarparlar, çarptıkları yerde de kütlelerine ve hızlarına bağlı olarak geniş bir krater oluştururlar.
Bununla ilgili en iyi bilinen meteorit krateri, Arizona’da, Winslow kasabasının yaklaşık 26
km batısında bulunan kraterdir. Bu kraterin çapı yaklaşık 1 km, derinliği 180 m olarak
belirlenmiştir. Bu krater, yüzeyden itibaren 30 ila 60 metrelik bir kaya halkası yığılması
oluşturmuştur (Abbott, 1996) (Şekil 1.43).

Şekil 1.42: Yeryüzüne düşen meteoritlerin büyüklük/çarpma periyodu ilişkisi (Abbott,
1996’dan değiştirilerek alınmıştır).

48

Şekil 1.43: Arizona (ABD)’deki meteor krateri.
Meteor çarpmaları günümüzde oldukça hassas bir şekilde takip edilmektedir.
Özellikle, Dünya’ya çarpma olasılığı olan asteroidlerin yörüngeleri üzerinde önemli
araştırmalar yürütülmekte, çarpma hâlinde neler olabileceğine dair değişik senaryolar
hazırlanmaktadır. Bu konu sinema filmlerine de ilham vermektedir. Bu doğal olgu, insan
katkısı ile belki de “engellenebilir” bir duruma gelmiş olabilir. Biz şimdilik engelleme
konusuna odaklanmasak da bir meteorit çarpması sırasında ve sonrasında hangi sivil savunma
önlemlerinin alınmasına odaklanmalı, bunun gerektirdiği eğitim programlarının hazırlanması
için gerekli bilimsel ve teknik çalışmaları yapmayı daha uygulanabilir buluyoruz.

1.3.3.2. Güneş Radyasyonu
Güneş, Samanyolu Galaksimizdeki yaklaşık 200 milyar yıldızdan biridir. Orta
büyüklükte biri yıldız olan Güneş, diğer yıldızlar gibi içinde meydana gelen nükleer
reaksiyonlar sonucunda çevresine muazzam bir ısı ve ışık yayar. Güneş içerisinde hidrojen
tepkimeleri sonucunda, helyum oluşur ve açığa muazzam bir enerji çıkar. İşte bu enerji
Güneş’ten bizlere ısı ve ışık olarak gelir. Güneş bu tepkimelerden dolayı her yıl 4 milyon ton
kütlesinden kaybetmektedir.
Güneş patlaması nedir?
Güneş üzerinde birçok Güneş lekesi denilen siyah gibi görünen lekeler vardır. Bu
lekelerin bulunduğu bölge diğer bölgelere göre daha az sıcaktır. Bu lekelere neden olan şey,
yüzeyin alt kısmındaki tabakadan gelen plazmalardır. Plazma, maddenin iyonlaşmış hâlidir,
aynı zamanda maddenin 4. hâlidir (çok yüksek sıcaklıklarda maddeler bu hâlde bulunur,
maddeler elektronlarını kaybederek iyonlaşırlar). Güneş lekelerini, patlamalar, diğer bir adıyla
parlamalar oluşturur. Güneş patlamaları sonucunda uzay boşluğuna büyük miktarda plazma
ve enerji yayılır. Öyle ki bazı Güneş patlamalarının milyarlarca atom bombasına eş güçte
olduğu belirtilmektedir (Şekil 1.44).
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Şekil 1.44: Güneş patlamaları
Bu patlamaların yeryüzündeki karşılığı “Ultraviyole Radyasyon”dur. Ultraviyole
radyasyon, elektromanyetik spektrumun görünür ışıktan daha kısa dalga boylu olan belli bir
parçasını oluşturur. Genel olarak 3 bölümde incelenir. Bunlar sırası ile UV-A, UV-B ve UV-C
bantlarıdır (Şekil 1.45).Aşırı Ultraviyole ışınları cilt kanserine, göz hastalıklarına ve iskelet
yapısının zayıflamasına neden olur.
UV-A: Dalga boyu 315–400 nanometre arasında olan ultraviyole radyasyondur. UVA stratosfer tabakasını geçerek yere kadar ulaşır. Derinin daha alt kısımlarına kadar etki
yaparak, öncelikle cildin koyulaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca deri kanserinin gelişimini
de artırmaktadır.
UV-B: Dalga boyu 280–315 nanometre arasında olan ultraviyole radyasyondur.
Atmosferdeki stratosferik ozonun konsantrasyonuna bağlı olarak değişik oranlarda yer
yüzeyine ulaşır. Uzun süre maruz kalındığında tüm canlılar için zararlı etkiye sahiptir.
UV-C: Dalga boyu 280 nanometreden daha az olan ultraviyole radyasyondur. UV
radyasyonun en tehlikeli kısmı olup, tamamı atmosferdeki ozon ve oksijen tarafından emilir
(Şekil 1.46).
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Şekil 1.45: Ultraviyole radyasyon bileşenleri ve ozon.

Şekil 1.46: Ultraviyole radyasyon ve atmosfer etkileşimi.
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Ultraviyole radyasyonun insan, hayvan ve bitkiler üzerinde olumlu etkileri kadar
olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Aşırı UV radyasyon cilde ve göze etki ederek; cilt kanseri
veya bazı cilt hastalıklarına, gözde katarak veya bazı göz hastalıklarına sebep olabilmektedir.
Yine aşırı UV radyasyon insan vücudu için gerekli D vitamini sentezinin azalmasına yol
açabilmekte, buna bağlı olarak iskelet yapısının zayıflamasına neden olmaktadır. Ayrıca,
bağışıklık sistemini zayıflatarak basit enfeksiyon durumlarında bile insan sağlığı açısından
büyük problemlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, işi gereği güneş altına çalışmak
zorunda olan insanlar, oyun amaçlı dışarıda bulunan çocuklar, tatil amaçlı güneşe maruz
kalanlar ve açık havada güneş altında yapılan sportif aktivitelerde bulunan insanlar sağlık
açısından büyük bir risk altındadırlar.
Ozon tabakasındaki azalma, daha fazla UV-B radyasyonunun yer yüzeyine ulaşmasına
ve bunun sonucunda canlıların genetik yapıları üzerinde daha fazla zararın oluşmasına neden
olmaktadır. Ayrıca, bulutlar UV ışınlarının büyük bir kısmını emmekte ve diğer bir kısmını da
yansıtarak atmosfere geri göndermektedir.
Özellikle Güney Kutbundaki zayıflaması ile gündemde olan Stratosferik Ozon bu
bakımdan önemlidir. Çünkü dalga boyu 320 nanometreye kadar olan ultraviyole radyasyonun
büyük bir kısmı Stratosferik Ozon tarafından emilir. Buradan da anlaşılacağı gibi UV-C ve
kısmen UV-B stratosferik ozon ve atmosferdeki oksijen tarafından emilir. UV-A ise yer
yüzeyine kadar ulaşır. Burada önemli olan kısmen yer yüzeyine ulaşan UV-B radyasyonudur.

1.2.4. Sonuçlar
Doğal afetlerin engellenmesi çoğunlukla olanaklı değildir. Bu doğal afetlere karşı
alınabilecek en önemli önlem, onları yeterince ayrıntılı ve bilimsel olarak incelemek, tanımak,
yaratabilecekleri doğal etkileri önceden tahmin etmekten ibarettir. Oluşmadan önce erken
uyarı sistemleri kurmak, oluşumları sırasında da her türlü sivil savunma önlemini hızla almak
ve kararlılıkla uygulamak gerekir. Ancak bu yolla can kayıplarını en aza indirmek olanaklı
olur.
İnsan eliyle oluşan çevre afetleri ise daha kontrol edilebilir afetlerdir. İnsan
yerleşimlerinin ve sanayileşmenin giderek büyümesi nedeniyle çevre kirliliği (çöp depolama
alanlarının kontrolden çıkması, nükleer santral sızıntıları, kimyasal atıklar, ormanların
tükenmesi vb.) de giderek artmaktadır. Bu konuların 21. yüzyılın gündemini oluşturması
beklenebilir.
Sonuç olarak, bu dersin ilerleyen bölümlerinde, gezegenimizde ve ülkemizde yaşanan
jeolojik ve meteorolojik doğa olaylarından ve bunların yarattıkları olumsuzluklardan örnekler
verilerek bu doğa olaylarının birer “afet”e dönüşmemesi için neler yapılabileceği
tartışılacaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde dünya üzerinde meydana gelen ve afete yol açan doğa kaynaklı olaylar hakkında
detaylı bilgi verilmiştir
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Uygulamalar
Doğadan kaynaklandığını düşündüğünüz afetleri tek tek inceleyerek bu afetlerin neden ve
sonuçlarını tartışınız
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Uygulama Soruları
1. Doğa kaynaklı afet mi yoksa Doğal Afet mi?
2. Dünya dışından kaynaklanan doğa kaynaklı afetler neler olabilir?
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Bölüm Soruları
1. Yerkürenin içyapısı nasıldır?
2. Doğal afet kavramı doğru bir yaklaşım mıdır?
3. Jeolojik kökenli doğa kaynaklı afetler nelerdir?
4. Depremler neden afete yol açarlar
5. Kuraklık ve çölleşme bir afet midir?
6. Meteor çarpmaları ve güneş radyasyonu afet midir?
7. İklim değişikliğine yol açan olaylar afet midir?
8. CO2 oranındaki artış dünya için ne tür riskler taşır?
9. Orman yangınlarına neden afet gözüyle bakılmalıdır?
10. Dünya dışı kaynaklı afetler nelerdir?
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2. DÜNYANIN UZAK GEÇMİŞİNDEKİ KATASTROFİK OLAYLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünyanın uzak geçmişindeki bazı afet türleri ile bu afetlerin dünya üzerinde
yapmış oldukları tahribatları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünya dışı afet nedir ?
2. Dünya dışı afetlerin vermiş oldukları zararlar nelerdir ?
3. Dinozorlar neden yok oldular?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Dünya dışı afetlerin
zararları

Dünya dışı afetlerin
verdikleri zararlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

Dünya dışı afetleri önleme

Dünya dışı afetleri önlemek
için yapılacak çalışmalar

videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

Meteor çarpması

Meteor çarpmalarının önemi

videolar, çalışmalar, ders
notları, internet
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Anahtar Kavramlar

1. Meteor
2. Katastrofik afet
3. Meteor çarpması

61

Giriş
Yeryuvarının (Dünya) oluşumundan günümüze kadar geçen süre içinde büyük,
önlenmesi çok zor olan, büyük yıkımlara ve afetlere yol açan katostrofik olaylar meydana
gelmiştir. Bu olaylar tamamen doğa kaynaklıdır ve her birinin etkisi jeolojik süreçte çok uzun
zaman alan gerçek afetlerdir. Bu afetlerin bazıları canlı yaşamını da büyük ölçüde
etkilemiştir. Bu derste dünyamız için büyük afet sayılabilecek doğa kaynaklı birkaç afetten
söz edilerek, gelecekte olabilecek bu tür afetler için ne tür tedbirler alınabileceği
anlatılacaktır.
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2.1. Uzayda Karla Kaplı Bir Gezegen
Günümüzden tam 750 milyon yıl önce dünya yavaş yavaş soğumaya başlamış ve kısa
bir süre içinde buzdan bir gezegen âdeta bir kartopuna dönüşmüştür (Şekil 2.1). Dünya
üzerinde ilkel formlar dışında başka canlı olmadığı için canlı yaşamı bu olaydan
etkilenmemiştir. Dünya’nın bu dönemde buzlarla kaplı olduğunu kayalardaki buzul izlerinden
rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu dönemde Dünya, ekvatordan kutuplara doğru yavaş yavaş
buzlarla kaplanmıştır. Bilim insanlarının bu konuyla ilgili birçok teori geliştirmelerine rağmen
bu olayın nedeni henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Ancak bu soğuma dünyanın
merkezini etkilememiş ve soğuma sadece kabukta kalmıştır. Zaman içinde mantodan yüzeye
çıkmaya çalışan magma, büyük patlamalarla kalın buz örtüsünü delerek volkanlar vasıtasıyla
yüzeye çıkmayı başarmıştır. Volkanlardan çıkan gazlar zaman içinde atmosferde sera etkisi
yaratmış ve kalın buz örtüsü yavaş yavaş eriyerek dünya eski görüntüsüne kavuşmuştur.

Şekil 2.1: Dünyanın günümüzden 750 milyon yıl önceki durumu.

2.2. Meteor Çarpmaları
Meteorlar iç gezegenler ile dış gezegenler arasındaki asteroid kuşağında yer alan uzay
cisimleridir. Giriş bölümünde detaylı olarak anlatıldığı gibi meteorlar, çapları birkaç cm ile
birkaç kilometre arasında değişen ve iç gezegenlerle dış gezegenler arasında başıboş dolaşan
gök cisimleridir. Her yıl sayısız meteor dünyaya çarpmakta ama sürtünme nedeniyle büyük
bir kısmı dünyaya düşmeden yok olmaktadır. Meteoritlerin parçalanmış yıldızların kalıntıları
oldukları düşünülmektedir. Bu gökcisimleri yeryuvarı tarihi boyunca büyük katastrofik
olaylara yol açmışlardır.
Meteoritlerin taşlar, demirler ve taşımsı demirler olmak üzere üç ana gruba ayrılması,
bunların yeryuvarı dışında silikatlı bir ortamda metalce zengin çekirdeğe farklılaşan
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oluşumlar olduğunu göstermektedir. Bu oluşumların Mars ile Jüpiter arasında bulunan asteroit
kuşağından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunlar başıboş bir şekilde hareket etmektedirler.
Bu başıboş cisimlerin toplam kütleleri ay büyüklüğünde bir gezegen oluşturabilecek kadardır.
Çekim yasasına göre bu meteoritlerin birleşerek büyük bir kütleye dönüşmesi gerekir ancak
Jüpiter’in çekim gücünün bunu engellediği düşünülmektedir.
Burada çapları çok değişken (1000 km’yi aşkın) çok sayıda katı cisim bulunmaktadır.
Bunları serbest hareketleri sırasında yeryuvarının çekim alanına kapıldıklarında atmosfere
girerler. Bir kısmı atmosferde yanarak kaybolur. Atmosferi geçenler ise değişik boyutlarda
yeryuvarına düşerler.
Bazı meteoritler o kadar büyüktür ki çarptıkları yerlerde şok bir metamorfizmaya
neden olarak, magmatik faaliyetlere bile yol açabilirler. Bu bir doğa kaynaklı büyük bir afettir
ve canlılar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Kanada’da bulunan dünyanın en
büyük nikel yataklarının bulunduğu SUDBURY Kompleksinin bu şekilde oluşmuş
olabileceği düşünülmektedir.
Her yıl sayısız meteor yani göktaşının dünyaya çarpması çok fazla etkili olmamaktadır
ancak ortalama olarak ele alındığında dünyaya 1 milyon yılda bir, çapı 1.5 km olan bir
meteorit çarpmaktadır. Bu çarpmalar dünya üzerindeki yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Meteoritler aslında halk arasında kuyruklu yıldız olarak bilinen cisimlerdir. Birçok
romana konu olmuş romantik görüntüler sunarlar ama bu romantik olanları, atmosfere
girerken sürtünme sonucunda yanarak yok olanlardır. Bunların sadece izleri görülmektedir.
Asıl sorun yaratan meteoritler atmosferden tamamen yok olmadan kurtulanlardır ki bunlar
çaplarına göre düştükleri bölgelerde ciddi sorunlara yol açmışlardır. Gelecekte de açmaya
devam edeceklerdir. Günümüzde çapı 1.5 kilometre olan bir meteoritin dünyaya çarpması
insan ve canlı çeşitliliğinin dolayısıyla da insan nüfusunun ciddi bir şekilde azalmasına yol
açacaktır. Aşağıda, geçmişte yeryüzüne ulaşan meteoritlerden bazı örnekler verilmiştir.
East Warburton Çarpışması:
Dünyada en son keşfedilen, en büyük meteor çarpma izi Avustralya’da bulunmaktadır.
Bu göktaşı çarpma bölgesi yer altında 400 kilometre genişliğinde bir alanı kaplamaktadır. Bu
büyük ize milyonlarca yıl önce, çok sayıda nükleer bombanın aynı anda infilakıyla eş değer
büyüklükte bir patlamanın sebep olma olasılığı çok fazladır. Bu etkiyi yapan cismin 10
kilometre çapında bir göktaşı olduğu düşünülmektedir.

Vredfort Kubbesi:
Güney Afrika’da yer alan ve 2 milyar yıllık yaşıyla en eski krateri temsil eden
Vredfort’un genişliği ise 160 kilometredir.
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Chicxulub Krateri:
Üçüncü sırada Kretase – Tersiyer yok oluşunu tetiklediğine inanılan meteorun izini
taşıyan 150 kilometrelik krater yer alıyor. Patlama, Kretase dönemini sona erdirmiş ve
dinozorlarla beraber tüm hayvan ve bitki türlerinin 3’te 2’sini yok etmiştir. Özellikle dünya
üzerinde tam 150 milyon yıl egemenlik kuran dinozorların çok büyük bir kısmı, bu
çarpışmadan sonra kısa bir süre içinde dünya sahnesinden çekilerek türleri yok olmuştur.
Sudbury Krateri:
Dördüncü sırada ise Kanada’da yer alan 130 kilometrelik Sudbury krateri yer alıyor.
Kayalardan yapılma asteroitlere kıyasla, buzul bir kuyruklu yıldızın çarpmasıyla oluşan
krater, 1,8 milyar yıl önce Dünya’ya çarpmış ve geride altın, çinko, bakır, nikel ve paladyum
dâhil birçok değerli maden bırakmıştır. Buradaki yatak günümüzde de işletilmektedir.

2.3. Günümüzde Katastrofik Felaket Senaryoları
Bilim insanları bilimsel olarak olabilecek birtakım senaryolardan yola çıkarak
gelecekte olabilecek büyük ölçekli katastrofik olaylara karşı nasıl tedbir alabileceklerini
tartışmaktadırlar. Aslında yapılan global ölçekte bir afet hazırlığıdır.
Dünyaya yaklaşık 10 km çapında bir meteor çarparsa:

Çarpışmadan sonraki ilk bir dakikada açığa çıkacak ısı nedeniyle 800-1000
kilometre çapındaki her yer kısa sürede yanıp tutuşacak.

Çarpmanın etkisiyle meydan gelecek enerji ile kızgın kaya parçaları atmosfere
yükselecek ve tüm dünyaya dağılacak. Bu parçacıklar kısa süre sonra dünyanın her yerine
düşmeye başlayacak ve çarpışma tüm dünyayı etkileyecek.

gelecek.

Tüm dünyada Richter ölçeğinin çok üstünde büyük depremler meydana


Atmosfer kısa sürede küllerle kaplanacak ve güneş görünmez olacak. Bu da
iklimin kısa sürede değişmesine ve havanın soğumasına yol açacak. İlk birkaç yıl güneş hiç
gözükmeyecek. Kısaca Dünya bir cehenneme dönüşecek.
Dünyanın dönmesi aniden durursa:
Dünyanın dönüş hızının yavaş yavaş azalarak durmasının etkileri üzerine yapılmış bir
senaryodur.

Küresel konumlanma sistemi iflas eder ve başta hava ulaşımı olmak üzere her
şey alt- üst olabilir.
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Denizler ekvatordan kutuplara doğru hareket etmeye başlar. Çok büyük su
baskınları meydana gelirken eski denizlerin yerleri çöl olmaya başlayacaktır. Yerkürenin
yarısı ise buzlarla kaplanacak,


Çok büyük depremler meydana gelmeye başlayacak,



Okyanus tabanında büyük volkanik aktiviteler meydana gelecek,



Güneşin etkili olduğu tarafta radyasyon yüzünden kanser vakaları artacak,



Atmosferdeki oksijen oranı azalacak,



Dünya karanlık- aydınlık ve soğuk- sıcak olarak ikiye ayrılacaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde dünya dışından gelen ve katastrofik afetlere yol açan olaylar anlatılmıştır.
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Uygulamalar
Dünya’ya dışarıdan gelebilecek olan afet türlerini araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız
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Uygulama Soruları
1. Dünya dışı afet nedir ?
2. Dünyayı uzaydan gelecek bir tehlikeye karşı nasıl koruyabiliriz?
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Bölüm Soruları
1. Dünya 750 milyon yıl önce tamamen buzla kaplı kaldığında, küresel ısınmaya sebep
olarak buzların erimesine yol açıp Dünya’nın eski haline dönmesini sağlayan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sıcak fırtınalar
Meteor çarpmaları
Volkanlar
Aşırı yağmurlar
Güneş rüzgârları

2. Meteorlar yeryuvarı tarihi boyunca büyük afetlere yol açmış mıdır?
3. Aşağıdakilerden hangisi bir meteor çarpması sonucunda oluşmuş büyük bir maden
yatağıdır ?
a) Bushweld Masifi
b) Sudbury kompleksi
c) Karadeniz bakır provensi
d) Misissipi kuşağı
e) Kızıldeniz tipi cevherleşme
Meteor ile kuyruklu yıldız arasında fark var mıdır?
Avustralya’daki East Warbuton meteor çarpmasının sonuçları nelerdir?
Dünyada kaydı buluna en eski meteor çarpması ne zaman ve nerede olmuştur?
Chicxulub kraterini oluşturan patlama Yeryuvarı tarihinde neden özel bir öneme
sahiptir?
8. Dünyaya yaklaşık 10 km. çapında bir meteor çarparsa sonuçları ne olabilir?
9. Dünyanın dönüşü aniden durursa sonuçları ne olabilir?
10. Denizler bir anda 5 santimetre yükselirse sonuçları ne olabilir?

4.
5.
6.
7.
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3. DÜNYANIN YAKIN GEÇMİŞİNDEKİ KATASTROFİK OLAYLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşadığımız gezegen olan Dünya gezegeninde farklı dönemlerde meydana gelen
ve canlı yaşamını etkileyen buzullaşma ile Türkiye'deki önemli buzullar incelenecek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Buzullar nasıl oluşur?
2. Buzulların Dünya gezegeni üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
3. Buzulların tamamen erimesi Dünya üzerinde nasıl bir afete yol açabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Buzul oluşumları ve
buzullaşma

Buzulların ve buzul
şekillerinin nasıl oluştuğunu
kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Buzulların canlılar
üzerindeki etkileri

Buzulların canlılar
üzerindeki etkileri hakkında
bilgi edinmek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Dünya üzerindeki
buzulların erimesinin
yaratacağı afet etkisi

Dünya üzerindeki buzulların
erimesini halinde ortaya
çıkacak olan büyük afetin
sonuçları hakkında bilgi
edinmek.

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar

1. Buzullaşma
2. Buzul
3. Moren
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Giriş
Dünya’nın yakın jeolojik geçmişinde meydana gelen ve afet denilebilecek en önemli
olayların başında buzul dönemleri gelmektedir. Bu dönemlerde birçok canlı türü dünya
sahnesinden silinmiştir. Bunların başında Anadolu'da da yaşamış olan Mamut gibi bazı
memeli türleri gelmektedir. Bu olayları incelemeden önce buzullaşmanın nasıl oluştuğunu
incelememiz gerekir.
Buzul, karın yeniden kristalleşmesi, sıkışması ve bir araya toplanması ile oluşan bir
buz kütlesi olarak tanımlanabilir. Buzulların erozyona da yol açan bir akma özelliği vardır.
Gerçekten de yüzey suları, yer altı suyu, rüzgâr ve dalgalar gibi buzullar da yeryüzünün
aşınmasına, taşınmasına ve birikmesine yardımcı olan dinamik bir güçtür. Buzulların hareketli
olması, yeryüzünün şekillenmesinde önemli rol oynar. Buzullar bugün dünyanın birçok
bölgesinde, belirli yüksekliklerde bulunmasına rağmen büyük bir çoğunluğu kutuplarda
toplanmıştır.
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Dünyanın yakın geçmişinden dikkat çeken ve hem insanları hem diğer canlıları
olumsuz etkileyen önemli olaylardan biri buzul çağlarıdır. Son 40 bin yılda meydana gelen
dört adet buzul dönemi dünya üzerinde yaşayan canlıları büyük ölçüde etkilemiştir. Her bir
buzul döneminde farklı canlılar bu koşullara uyum sağlayamayarak dünya sahnesinden
çekilmiştir. Bazı türler ise ortama uyum sağlamayı başarmışlardır. Bazı canlılar soğuk ortama
uyum sağlayamadıkları gibi bazı canlılarda buzul dönemi sonrası ortaya çıkan sıcak ortama
uyum sağlayamamışlardır. Mamutlar son buzul döneminden sonra başlayan ısınmanın yanı
sıra aşırı avlanma nedeniyle yok olmuşlardır.

3.1. Buzul Oluşumu ve Buzul Çeşitleri
Bir buzul, kalın bir buz kütlesi olup karın birikmesi, sıkışması ve yeniden
kristalleşmesi ile meydana gelir. Karın birikmesi için kışın yağan karın, yazın eriyen kardan
fazla olması gerekir. Birikme aşamasında ince kar taneleri küçülmeye, kalınlaşmaya ve daha
küresel bir şekil almaya başlar. Böylece kardaki iri ve büyük gözenekler yok olur. Bu durum
uzun süre davam ederse, erimeyen karlar birikerek yükseklerde kalıcı kar tabakalarını
oluşturur. Jeolojik süreç boyunca iklime bağlı olarak erimeyen karlar, üst üste tabakalar
hâlinde depolanır. Giderek artan ağırlık altında kalan karlar sıkışarak yeniden kristalleşmeye
uğrarlar ve yoğunlukları artar. Kalınlığı zamanla artan buzullar, yer çekiminin etkisiyle
hareket etmeye başlar. Bu hareket, zaman içerisinde iklim değişikliklerine bağlı olarak
ilerleme ve geri çekilme şeklinde tekrarlanır. Böylece, buzulların bulunduğu bölgelerde buzul
vadileri, buzul gölleri gibi aşındırma, morenler gibi biriktirme şekilleri oluşur.
Sıcak iklimlerde, yüksek dağlık alanlarda, binlerce küçük buzul varlığını hâlen
sürdürmektedir. Bu buzulların binlerce yıllık dönemlerde açmış oldukları geniş buzul vadileri
içinde günümüzde akarsular yer almaktadır. Bu vadilerdeki buzullar, geçmiş dönemde günde
1-2 santimetre hızla hareket etmekteydi.
Günümüzde buzulların kapladığı alanlar yaklaşık150 milyon km2 dir. En büyük buzul
alanları Antarktika, Grönland ve Kuzey Kutup bölgelerindedir. Soğuk iklimlerde daha alçak
rakımlı bölgelerde yer alan buzullar, sıcak iklimlerde yüksek dağların arasına sıkışmış olarak
bulunurlar. Günümüzdeki karaların toplam alanının %10 kadarlık kısmı buzullar tarafından
şekillendirilmiştir.
Buzullar, diğer dış etkenlere benzer bir şekilde bulundukları bölgeyi; aşındırma,
taşıma ve biriktirme yoluyla şekillendirirler. Buzul hareketleri sırasında meydana gelen
aşındırma işlemi cilâlama ve oyma şeklinde kendini gösterir. Buzullar, oluşumlarına göre üç
ana grupta toplanırlar.
3.1.1. Vadi Buzulları:
Bu buzullar, oluştukları yerden vadi boyunca aşağı doğru akarlar. Yani vadi yatağı
boyunca hareket ederler. Vadi buzulları tıpkı akarsular gibi kısa veya uzun, dar veya geniş,
tek veya birkaç kollu olabilirler. Bu devasa kütleler bir veya daha fazla merkezden her yöne
doğru akarak üzerinde ilerlediği arazileri tam anlamıyla örterler. Hatta buzulların altında
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kalan topoğrafyalarda, buz yüzeyindeki dalgalanmalara oranla keskin değişiklikler gözlenir.
Bu buzulların bazıları kısadır. Uzunlukları birkaç km’yi geçmez. Kaçkar Dağı buzulları, Orta
Toroslardaki Kaldı zirvesi kuzey buzulu, Demirkazık kuzey buzulu, Erciyes Dağı kuzey
buzulu ve Cilo Dağları buzulları kısa buzullardır. Oysa Alp Dağlarında 20 km’yi, Alaska’da
200 km’yi aşan uzunluklarda vadi buzullarına rastlanır. Vadi buzullarında daimî kar sınırının
yukarısında kalan kısımlarında aşındırma, bu sınırın altında kalan kısımlarında ise biriktirme
yaygındır.

3.1.2. Örtü Buzulları:
Örtü buzulları, vadi buzulları gibi tek bir yatağa bağlı değildirler. Üstünde
bulundukları araziyi örterler. Bu nedenle örtü buzulları olarak isimlendirilmişlerdir. Çeşitli
boyutlarda olabilirler. Örtü buzullarına en güzel örnek Ağrı Dağı’nın tepesinde bulunan takke
buzuludur. Kapladığı alan çok büyük değildir. Oysa Grönland ve Antarktika tamamen
buzullarla kaplıdır. Örtü buzulların merkezî kısımlarında aşındırma, çevre kısımlarında ise
biriktirme süreçleri ağır basar.
3.1.3. Karışık Tip Buzullar:
Bu buzul tipleri hem vadi hem de örtü buzullarının ortak özelliklerini taşırlar. Yani
dağlık bölgelerdeki vadilerde vadi buzulları olarak gözlenirken, dağın eteğine doğru örtü
buzulu şeklini alabilirler.

3.2. Buzul Şekilleri
Buzul şekilleri, aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak ikiye ayrılır. Buzulların
şekillendirmeleri; yatak eğimine, buzulun kalınlığına ve alttaki kayaçların direncine bağlı
olarak değişir. Örneğin yatak eğiminin ve kaya direncinin fazla olduğu bir bölgede hareket
eden buzullar, üzerinden geçtikleri zeminleri törpüleyerek ve cilalayarak buzul çizikleri
meydana getirir. Bu çizikler buzulun hareket yönüne paraleldir. Yani bu çizikleri inceleyerek
buzulun hareket yönü hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Çizikler tüm kaya yüzeyini kaplarsa
kaya zamanla buzul tarafından zımparalanır ve cilalı yüzeyler meydana gelir. Buzul altında
bulunan zeminin dirençli olması hâlinde yükseklikleri 20-30 metrelik aşındırma kalıntıları
oluşur. Bu yükseltilere hörgüç kaya adı verilir.
Uzun vadiler içinde buzulun hareket etmesi ile zamanla pürüzsüz, yayvan buzul
vadileri oluşabilir. Şekil 3.1’de bir buzul vadisinin oluşumu aşamalarıyla verilmiştir. Buzul
vadileri önemli aşındırma şekillerinden biridir ve U tipi vadiler veya tekne vadiler olarak da
adlandırılırlar. Doğu Karadeniz, Orta Toroslar, Bolkar Dağları ve Cilo Dağlarında bu tür
buzul vadileri oldukça yaygındır.
Eğimin az ve buzulun altındaki litolojinin dirençsiz olduğu yerlerde buzul hareketleri
çukurlar meydana getirir. Bu çukurlarda suların birikmesi sonucunda buzul gölleri ortaya
çıkar. Örneğin Kaçkar Dağları bu şekilde oluşmuş irili ufaklı yüzlerce buzul gölü ile kaplıdır
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(Şekil 3.2). Aynı şekilde, Orta Torosların Aladağlar kesiminde de buzul gölleri
bulunmaktadır.
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Şekil. 3.1: Buzul vadisi oluşum aşamaları (Yılmaz ve Güngör )
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Şekil 3.2: Kaçkar dağlarının en büyük buzul gölü olan Deniz Gölü (Fotoğraf: Y.Güngör)
En önemli buzul biriktirme şekli morenlerdir. Buzullar, hareketleri sırasında
zeminden kopardıkları küçük taş parçacıklarını içine alarak taşırlar. Buzulların zeminden
kopardığı parçaların birikmesi ile oluşan şekillere moren adı verilir. Buzulun önünde biriken
malzemeye cephe morenleri, yanında biriken malzemeye yan morenler ve altında kalan
malzemeye de dip morenler adı verilir. Morenler, küçük çakıl boyutundan blok boyutuna
kadar çeşitli büyüklükte parçalar içerirler.

3.3. Ülkemizin Önemli Buzulları
Ülkemizin dağlık alanlarında önemli buzullar bulunmaktadır. Bu buzulların tümü son
buzul döneminden kalan buzullar olup çok geniş yayılım göstermezler.
Erciyes Dağı Kuzey Buzulu:
Erciyes Dağı’nın kuzeyinde bulunur. 3800 metre yükseklikten 3000 metreye kadar
iner. İklimin durumuna göre az da olsa bir hareketlilik gözlenir. Buzulun alt kesimlerinde
birkaç metre derinliğinde ve bir metre genişliğinde buzul çatlakları vardır. Erciyes Dağı’nın
bu kesiminde buzul hareketleri sonucunda çeşitli buzul şekilleri gelişmiştir.
Orta Toroslar Buzulları (Kaldı, Demirkazık, Yedigöller ):
Orta Toroslarda (Aladağlar) Niğde ili sınırları içinde yer alan 3726 metre
yüksekliğindeki Kaldı zirvesinin kuzeyinde yer alır. Buzul 3500 metre yükseklikten 3000
metre yüksekliğe kadar iner, ama çok geniş bir yayılım göstermez. Sadece dar bir vadi ile
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sınırlanmıştır. Aladağlardaki Emli vadisi oldukça karakteristik bir buzul vadisidir. Yine
Aladağlar’da bulunan Yedigöller platosunda yedi adet buzul gölü bulunmaktadır.
Son yıllarda özellikle Yedigöller’deki buzullar çok hızlı bir erime sürecine girmiştir.
Bu durum çok dikkati çekmemektedir. Ancak bu buzullardan gelen sular Zamantı Çayı
aracılığıyla Çukurova’nın önemli bir bölümünü beslemektedir. Yedigöller platosundaki
buzulların tamamen yok olması Zamantı çayını besleyen su kaynaklarının azalmasına,
dolayısıyla süreç içinde Çukurova’nın ciddi bir kuraklığın pençesine düşmesine neden
olacaktır.
Kaçkar Dağları Buzulları
Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Kaçkar Dağlarında birçok buzul bulunmaktadır.
Bu buzulların en önemlileri dağın kuzey ve güneyinde yer almaktadır. Kuzeydeki buzullar
Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde bulunan Kaçkar Dağı’nın kuzey kesimini
tümüyle kaplamaktadır (Şekil 3.3). Buzullar 3000 m yükseklikte bulunan Öküz Çayırı
düzlüğünün birkaç yüz metre ilerisinden başlar. Büyük buzul bir vadi içine sıkışmıştır. Küçük
buzul ise daha geniş bir yayılım göstermekte ve vadi buzulundan çok bir örtü buzulu
görünümü vermektedir. Büyük buzul 3700 metreden başlayarak 3200 metreye kadar
inmektedir. Küçük buzul ise 3600 metreden başlamakta ve 3300 metreye kadar inmektedir.
Önleri çok geniş bir moren seti ile kapanmış bulunan her iki buzulda, geniş ve derin buzul
çatlakları bulunmaktadır.

Şekil 3.3: Kaçkar dağlarındaki kuzey buzulları (Fotoğraf Y.Güngör)
Kaçkar Dağı’nın güney kesimi ise Artvin ilinin Yusufeli ilçesi sınırları içinde
kalmaktadır. Burada 3600 metreden başlayarak 3400 metreye kadar inen bir asılı buzul
bulunmaktadır. Kaçkar Dağı’nın güney çanağı içinde yer alan bu buzul, geçmiş dönemlerde
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tek parça hâlindeydi. Daha sonra iklimin ılımanlaşması sonucunda büyük buzul kuzeye doğru
çekilerek arkasında küçük bir buzul parçası bırakmıştır.
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Cilo-Sat Buzulları:
Hakkâri ili sınırları içinde yer alan Cilo Dağları ülkemizin en geniş ve en uzun vadi
buzullarının bulunduğu dağlardır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bu dağların bir adı da
Buzul Dağlarıdır (Şekil 3.4).

Şekil 3.4: Cilo-Sat Buzulları (Buzul Dağı)
Ağrı Dağı Takke Buzulu:
Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesini tümüyle kaplar. Zirvede örtü
buzulu niteliğinde olan buzul, Öküz Deresi’nde kısmen vadi buzulu niteliği kazanmaktadır.
Dağın her yönüne doğru yayılım gösteren buzul 3750 metreye kadar inmektedir. Dağın kuzey
ve güney kesimlerinde bulunan Öküz Deresi ve Ahura Çukuru, çok derin ve tehlikeli buzul
çatlaklarını barındırmaktadır (Şekil 3.5).
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Şekil 3.5: Ağrı Dağı ve Öküz Dere Vadi Buzulu
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde yaşadığımız gezegen olan Dünya gezegeninde farklı dönemlerde meydana gelen
ve canlı yaşamını etkileyen buzullaşma ile Türkiye'deki önemli buzulları öğrendik
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Uygulamalar
Dünya üzerinde bulunan tüm buzulların erimesi halinde ne tür olumsuzluklar yaşanacağını
araştırarak bu konuda bir makale yazınız?
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Uygulama Soruları
1. Dünya üzerinde yaşanmış büyük katastrofik olayların yarattığı etkiler nelerdir?
2. Buzulların hareketi sonucunda meydan gelen yer şekilleri nelerdir? Araştırınız
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Buzul nedir?
Buzullar nasıl oluşur?
Buzulların erimesi Yeryuvarı için ne tür riskler oluşturmaktadır?
Buzullar neden hareket eder?
Buzulların ileri geri hareket ederek çok yavaş akan bir nehir gibi davranmalarının ana
nedeni nedir?
6. Yüksek dağlardaki buzulların erimesi daha düşük rakımlardaki ovaları nasıl etkiler?
7. Türkiye’de buzul var mıdır?
8. Buzul göllerinin önemi nedir?
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4. VOLKANİZMA - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Dünya üzerinde görülen volkanik aktivitelerin, sebepleri ve sonuçları hakkında
bilgi edinerek, Dünya ve Türkiye üzerindeki aktif volkanları inceleyeceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Volkan Nedir
2. Volkanlar dünyanın belli noktalarında görülmesinin bir anlamı var mıdır?
3. Türkiye'de aktif volkan var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Volkanizma

Volkanizma hakkında bilgi
edinmek

Dünya üzerindeki aktif
volkanların bulundukları
noktalar.

Dünya üzerinde aktif olan
volkanlar hakkında bilgi
edinmek

Türkiye'deki aktif volkanlar

Türkiye'deki aktif volkanlar
hakkında bilgi edinmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Volkanizma ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları ve
internet
Dünya üzerindeki aktif
volkanlar ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları ve
internet
Türkiye'deki volkanlar ile
ilgili videolar, çalışmalar, ders
notları ve internet
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Anahtar Kavramlar
1. Volkanizma
2. Volkan
3.Aktif volkan
4. Yitim zonu
5. Açılma zonu
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Giriş
Volkanik kayaçlar, magmanın yer yüzeyinde katılaşması ile oluşur. Magmatik
kayaçlardan farklı olarak ince tanelidirler. Öyle ki bir volkanik kayacın tanımlanması için
bazen mikroskop incelemesi yeterli olmayabilir. Volkanik kayaçların ince taneli olmasının
nedeni, yeryüzüne çıkan magmanın hızlı bir soğuma evresine girmesi ile ilgilidir. Bu hızlı
soğuma ile kristaller büyüyemez veya oluşamazlar. Bu yüzden volkanik kayaçlar çoğunlukla
çok ince taneli veya camsı bir görünümdedirler. Volkanlar da depremler gibi dünyanın sadece
belli bölgelerinde gözlenirler. Bunun nedeni Levha Tektoniği kuramıdır. Bu bölgeler
çoğunlukla levha sınırlarında, kısmen de levha içlerindeki bölgelerde yer alırlar (Bkz. 1.
Bölüm).
Yeryuvarı üzerinde volkanik aktivitenin görüldüğü üç bölge vardır (Şekil 4.1).
Bunlardan birincisi uzaklaşan levha sınırlarıdır. Bu bölgede volkanizma deniz tabanına
yayılır. İkinci bölge, yitim zonlarıdır. Yitim zonlarında okyanusal kabuğun başka bir
okyanusal kabuk altına veya okyanusal kabuğun kıtasal kabuk altına dalması sonucunda
volkanizma meydana gelir. Üçüncü bölge ise yitim zonları ile açılma zonları arasında kalan
kıta içleridir. Bu bölgelerde sıcak noktalar oluşur.

Şekil 4.1: Yer yuvarı üzerindeki volkanik bölgeler
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4.1. Volkanlar Neden Püskürür?
Gazların magmadan ayrılmaları, volkanik etkinliklerin en önemli nedenlerinden
biridir. Magma içindeki yüksek basınç altında bulunan gazlar, üzerlerindeki basıncın azalması
ile birlikte magmadan hızla ayrılma eğilimi içine girerler. Bu, bir soda şişesini salladıktan
sonra kapağını açmaya benzer. Şişenin kapağı açıldığında soda nasıl hızla fışkırıyorsa,
üzerindeki basınç kalkan magma da köpürerek hafifler ve püskürme özelliği kazanır. Bu
püskürmenin boyutları o kadar büyüktür ki püskürmeler bazen yer yüzeyinden 15 km kadar
yükseğe ulaşabilir. Volkanik faaliyetlere püskürme, püskürme öncesi veya sonrası volkan
bacalarından çıkarak yamaçlardan akan magmatik malzemeye lav, sadece lav çıkışına akıntı
ve katı parçaları da içeren gaz ve buhar püskürmelerine de patlama denir. Volkanik
etkinlikler tek düze değildir. Örneğin püskürme ve lav akıntıları bazen birbirlerini izler.
Volkanik etkinliklerin azalması sonucunda son aşamaya girilir: Bu aşama fümerol aşaması
olarak tanımlanır. Bu aşamada daha çok gaz ve su buharı püskürmesi ile duman çıkışı görülür.

4.2. Volkanların Şekli Nasıldır?
Tipik bir volkan koni biçimindedir. Koninin ağzında bulunan çukura krater, kraterden
magmaya inen boşluğa da baca denir. Ancak bütün volkanların şekilleri aynı değildir.
Magmanın kimyasal bileşimi ve fiziksel özelliği ile püskürmenin meydana geldiği yerin
tektonik yapısı, volkan şekillerini belirleyen başlıca etkenlerdir. Akışkanlığı yüksek olan
bazik lavların yarık ve çatlaklardan çıkıp yeryüzüne yayılarak oluşturdukları volkan
şekillerine plato volkanları adı verilir. Biriken malzeme bazen binlerce metre kalınlığında
olabilir. Bazik lavların dar kanallardan yavaş yavaş çıkarak oluşturdukları az eğimli ve
kubbemsi yapılara da kalkan şeklinde volkanlar denir. Asidik ve yarı bazik magmaların
birbirini izleyen patlamalar sonucunda meydana getirdikleri volkanlar, koni biçimli
volkanları oluşturur. Bu tür volkanlarda çok tipik bir krater veya kaldera ile birkaç parazit
koni bulunabilir.
Ülkemizde, etrafında bir dizi parazit koni bulunduran Büyük Ağrı Dağı, Küçük Ağrı
Dağı, Süphan Dağı, Tendürek Dağı, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı sönmüş koni biçimli
volkanlardır. İtalya’da bulunan Vezüv Yanardağı da koni biçimli aktif bir volkanik dağdır.
Çapları kraterlere oranla daha büyük olan, etrafını dik eğimli kütlelerin çevirdiği volkanik
çukurlara kaldera denir. Kalderalar, koni şeklindeki volkanların tepelerinin patlamalar
sonrasında çökmesi ile oluşur. Van Gölü kıyısında bulunan Nemrut Dağı kalderası, kaldera
oluşumuna güzel bir örnektir. Bir veya birden fazla patlamalarla meydana gelen ve sadece
tüflerden oluşan krater biçimindeki volkanlara maar denir. Ülkemizde Nevşehir Gölü,
Acıgöl, Meke Gölü, maarlara örnek olarak verilebilir.
Ağdalı magmanın baca içinde, kraterin hemen altında veya tüf örtü içinde yavaş yavaş
katılaşması ile meydana gelen volkanik yapılar kubbe ve iğne şekilli volkanlardır. Volkan
bacaları, çapları birkaç yüz metre ile bin metre arasında olan ve kilometrelerce derinlikler
sunabilen silindir şekilli yapılardır. Derinlikleri magma haznesine kadar uzanabilir. Bunlar,
volkan konilerinin üzerinde bulunan gevşek volkanik malzemelerin aşınması ile ortaya çıkar.
Volkan bacaları bazı madenlerin aranması için hedef bölgelerdir. Örneğin dünyanın en büyük
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elmas yatakları Güney Afrika’da Kimberlit bacası denen bir tüf bacasının içinde
bulunmaktadır. Volkan püskürmelerinin en yaygın tipleri havai tipi, stromboli tipi, vulkano
tipi, vezüv tipi ve pele tipidir.
Volkanik kayaçların oluşumu sadece volkanların püskürmesi ile ilgili değildir.
Örneğin magmanın okyanus tabanına yayılması sonucunda, volkanik bir kayaç olan bazalt
oluşur. Bunlar okyanus tabanı bazaltlarıdır ve yastık şeklinde yataklanma gösterdikleri için
yastık lav olarak adlandırılırlar.
Volkanik kayaçları saha çalışmaları sırasında magmatik kayaçlardan ayırt etmek çok
kolaydır. Çok basit olarak magmatik kayaçlar iri kristalli olup çoğu zaman, kristalleri çıplak
gözle görmek mümkündür. Oysa volkanik kayaçların birçoğunda kristalleri görmek için
petrografik inceleme yapmak gerekir.

4.3. Volkanik Kayaçlar Nasıl Adlandırılır?
Volkanik kayaçlar, silisyum içeriğine göre, içerdikleri minerallere göre ve dokularına
göre adlandırılırlar. Aşağıda bazı yaygın volkanik kayaç tanımı yapılmıştır.
Riyolit:
Riyolit, bir derinlik kayacı olan granitin yüzey kayacıdır. Granit ve riyolitin kimyasal
bileşimleri aynıdır. Mineralojik bileşimlerinin en az %30’unu alkali (K-Feld) feldspat
oluşturur. Çoğunlukla gri renkli, zaman zaman da kahverengimsi, morumsu, yeşilimsi renkli
olabilir. Riyolitler tipik porfirik doku gösterirler.
Andezit:
Diyoritin yüzey kayacıdır. Diyorit gibi bunlar da kimyasal olarak ortaç bileşimlidir.
Plâjiyoklâz mineralleri yaygın olarak bulunur. Koyu renkli mineral olarak da amfibol, bazen
de piroksen içerebilirler. Andezitlerin rengi, içermiş oldukları koyu renkli minerallerin
oranına göre farklılık gösterir. Yaygın olarak porfirik doku gösterirler.
Bazalt:
Bazik bir volkanik kayaç olan bazalt, bir derinlik kayacı olan gabronun yüzey
kayacıdır. Koyu renkli mineral oranı çok fazladır. Açık renkli mineral olarak da plâjiyoklâz
bulunur. Çoğunlukla porfirik doku gösterirler. Bazaltların renkleri koyu gri ile siyah arasında
değişir.
Volkan Camı:
Volkan camları tamamen camsı dokuya sahiptirler. Bu kayaçların doğal bir cam gibi
olmalarının nedeni, yüzeye çıkan magmanın çok hızlı bir şekilde soğumasıdır. Renkleri siyah
veya siyaha yakın tonlarda olmasına rağmen bazen koyu kırmızı renkleri de görülebilir.
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4.4. Türkiye’de Aktif Volkan Var Mıdır?
Türkiye’nin her bölgesinde volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Ancak bu kayaçların
bulunması bu bölgelerde aktif volkan bulunduğu anlamına gelmez. Bu volkanların büyük
çoğunluğu milyonlarca yıl önce aktif olup günümüzde çoktan sönmüş, hatta aşınarak
kaybolmuşlardır. Son birkaç milyon yıl içinde ülkemizde birçok volkan aktivite
gerçekleştirmiş olup bunların büyük bir kısmı hâlen aktifliğini korumaktadır.
Günümüzde suskun gözükseler bile, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Karacadağ, Nemrut,
Süphan, Tendüre, Hasandağı, Erciyes, Karadağ, Karapınar Karacadağ dağları ile Afyon ve
Kula bölgesindeki volkanlar aktif sayılmaktadırlar. Çünkü volkanik literatürde bir volkanın
aktif sayılabilmesi için son on bin (10.000) yılda en az bir kere faaliyete geçmiş olma şartı
aranmaktadır ki bu volkanların tümü bu şartı yerine getirmektedir. Bu volkanların herhangi
birinin günün birinde aktif hâle geçmesi sürpriz olmamalıdır.
Volkanlar, yer kabuğunun derinliklerindeki magma odalarından yeryüzüne yeni
malzeme getirirler. Bu malzeme getirimi sırasında da birçok olay meydana gelir.

4.5. Volkanların Davranışları
Volkanlar sadece kül püskürtmez. Bu, volkanların en bilinen özelliği olduğu için,
insanların akılarında sadece kül püsküren bir obje gibi kalmıştır. Aşağıda, volkanlardan çıkan
farklı malzemeler tanıtılmıştır.
Piroklastik akıntılar:
Volkanın bir kenarının hızla çökmesi sonucunda 600-700oC sıcaklığındaki çamur, lav
ve suyun saatte birkaç yüz kilometre hızla aşağılara doğru akmasıdır. Çığın davranışına çok
benzer ama ondan çok daha tehlikelidir. Bir anda binlerce kişinin ölmesine yol açabilir.
Bunlara “ignimbrit” adı da verilir ve örneğin Nemrut eteklerinde çok yaygın olarak bulunur.
Volkan külleri:
Volkanların aniden patlaması sonucunda krateri tıkayan malzeme kül olarak yukarı
doğru yükselir ve kilometrelerce hatta yüzlerce kilometre uzaklıklara kadar gidebilirler. Bu
malzemeler tarım alanlarını kaplayarak zarar da verebilirler. Çok yoğun kül bulutları
canlıların boğulmasına da yol açabilir. Bazı kanserojen kül türleri de çökeldikleri alanlarda
kanserojen etki yapabilirler.
Volkan bombaları:
Püskürme sırasında kraterin ağzından sadece kül çıkmaz. Ağdalı lav parçaları da
püskürtür. Bunlar havada dönerken oval bir şekil alarak katılaşırlar ve iri bloklar şeklinde yer
düşerler. Çapları birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişebilir (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2: Değişik boydaki volkan bombaları.
Lav çıkışları ve lav nehirleri:
Volkanların sadece kraterinden değil daha aşağılardaki çıkış merkezi olarak
tanımlanan çatlaklardan da lavlar çıkarak yüzeye akarlar. En hızlı akan lavlar, bazalt
lavlarıdır. Onlar da günde birkaç metreden, saniyede birkaç metreye kadar değişen hızlarda
akabilirler. Ancak insan yaşamı için ilk aşamada çok risk teşkil etmezler. Lavların riski,
aktivitenin devam etmesi hâlinde yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle başlar. Etna’da bu
şekildeki lavlara itfaiye müdahale ederek soğutmaktadır.
Laharlar:
Sıcak çamur akıntıları şeklinde aşağı doğru akan lahar akıntıları son derece tehlikeli
olabilmektedir. Laharlar patlama sırasında, patlamadan önce veya sonra da oluşabilirler.

4.6. Püskürmeleri Tahmin Edebilir Miyiz?
Bilim, henüz yanardağ püskürmelerinin tam olarak ne zaman meydana geleceğini
tahmin edememekle birlikte, isabetli tahminlerde bulunabilmektedir. Volkan bilimciler,
püskürmeleri tahmin etmek için aşağıdaki belirtileri kullanırlar.
Sismik aktivite:
Yanardağlar uyanırlarken ve püskürmeye hazırlanırlarken her zaman sismik hareket
(küçük depremler ve sarsıntılar) gösterirler. Bazı yanardağlar sürekli düşük düzeyde sismik
faaliyet gösterirler ama bu faaliyetteki bir artış, patlamaya işaret edebilir. Ortaya çıkan
depremlerin türleri, nerede başlayıp bittikleri de önemli sinyallerdir.
Volkanik sismisite, kısa dönemli depremler, uzun dönemli depremler ve dalgalı
sarsıntılar şeklinde olmak üzere üç ana biçimde görülür.
Kısa dönemli depremler fay depremleri gibidirler. Magma yukarı doğru çıkarken
gevrek kayanın kırılmasından ortaya çıkarlar. Magmanın yüzeye yakın bir yerde büyüdüğünü
işaret ederler. Uzun dönemli depremlerde aktivite periyodu uzundur. Kısa dönemlilere göre
daha seyrektirler.
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Dalgalı sarsıntı, yüzey altında sürekli bir magma hareketi olduğu zaman ortaya çıkar.
Dalgalı sarsıntılar (sismik örüntüler), karmaşık ve yorumlanması zor olgulardır. Ancak, artan
faaliyet, özellikle de uzun dönemler baskın olmaya başlayınca ve dalgalı sarsıntılar ortaya
çıkınca korku yaratırlar. Örneğin Aralık 2000’de Meksika Ulusal Felaket Önleme Merkezi
çalışanları Popocatetpl Yanardağı’nın iki gün önce patlayacağını anlayıp volkanın dibindeki
kenti boşaltırmış ve iki gün sonra da yanardağ aktif hâle geçmiştir.
Gaz çıkışı:
Magma yüzeye yaklaştıkça ve basıncı düştükçe gaz çıkışı olur. Bu süreç, bir gazlı
içecek şişesinin kapağının açılmasıyla karbondioksit gazının çıkışını andırır. Volkanik
gazların temel bileşenlerinden biri kükürt dioksittir ve bu bileşiğin artan miktarları daha çok
magmanın yüzeye yaklaştığını belirtir. Yanardağların gaz çıkışları, asit yağmuru olgusuna
doğal bir neden sağlar. Bazı volkanlardan boşalan zehirli gazlar bölgede yaşayan canlıların
yaşamlarını tehdit edebilmektedir.
Özellikle Kükürt dioksit gazındaki ani artışlar yakın bir zamanda bir patlama
gerçekleşeceğini önemli işaretidir. Örneğin 3 Mayıs 1991'de, Filipinlerdeki Pinatubo
Yanardağ’ından 500 ton kükürt dioksit çıkışı oldu. İki hafta sonra, 28 Mayıs'ta kükürt dioksit
çıkışları yaklaşık on kat artarak 5.000 tona erişti. Pinatubo Yanardağı, 12 Haziran 1991'de
püskürdü. Püskürmeden önce birkaç kez, kükürt dioksit çıkışlarında düşüşler oldu ama
yükselme her zaman fazlaydı.

Yer şeklinin bozulması:
Yanardağlar aktivite öncesi birtakım belirtiler gösterirler. Yanardağın şişmesi, yüzeye
yakın bir yerde magma biriktiğini gösterir. Etkin bir yanardağı gözlemleyen bilim adamları
genellikle dağın eteklerindeki eğimi ölçer ve şişmedeki değişim oranını gözlerler. Artan bir
şişme oranı, özellikle de kükürt dioksit çıkışlarında ve dalgalı sarsıntılarda bir artış varsa, kısa
süre içinde gerçekleşebilecek bir püskürme ya da patlamayı işaret eder.
Çoğu bilim insanı, gaz düzeylerindeki düşüşün nedeni olarak sertleşen magmanın gaz
geçişlerini tıkamasını görür. Bu olay, yanardağın iç yapısında basınç artışına neden olur ve bu
da patlamalı bir püskürmeye yol açabilir.
Yanardağların gaz çıkışları, asit yağmuru olgusuna doğal bir katkıdır.
4.7. Tehlikeli Olmasına Rağmen, İnsanlar Aktif Volkanlara Birlikte Yaşamaya
Neden Devam Ederler?
Aktif volkanlar çok riskli olmalarına rağmen, gelişen teknoloji sayesinde riskli
dönemleri rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu nedenle volkanik arazilerin verimli olması,
büyük bir turizm potansiyelinin olması gibi nedenlerle insanlar aktif volkanlarla birlikte
yaşamayı göze almaktadır.
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4.7.1. Volkanlarla Yaşamanın Dezavantajları
Volkanlara yakın coğrafyalarda yaşayanların sürekli olarak kendilerine verilen
direktiflere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Piroklastik akıntılar, laharlar, volkan
püskürmeleri, lav akıntıları, gaz çıkışları, volkan bombaları volkanik bölgelerde yaşayanların
en korktuğu olaylardır.
4.7.2 Volkanlarla Yaşamanın Avantajları
Volkanlarla birlikte yaşamanın avantajları dezavantajlardan daha fazladır:
Maden:
Magma yükselimi ve gaz çıkışına bağlı olarak kalay, gümüş, altın, bakır, kurşun, çinko
vb. içeren minerallere ve kayaçlara volkanik arazilerde rastlamak mümkündür.
Jeotermal:
İzlanda, Yeni Zelanda ve Japonya gibi volkanik aktivitenin bol olduğu yerlerde buhar
çıkışına bağlı olarak elektrik üretilir. Ayrıca evlerde kullanılmak üzere sıcak sulardan da
yararlanılır.
Tarım:
Binlerce yıl ayrışmaya maruz kalmış mineralce zengin volkanik kayaçlar tarıma
elverişli toprak hâline gelir.
Turizm:
Kaplıca, çamur havuzları ve sıcak su kaynakları her yıl milyonlarca turisti volkanik
arazilere çekmekte ve onlarca milyar dolarlık bir turizm pazarı oluşmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde Yeryuvarı ‘nın şekillenmesinde önemli bir rol oynayan, bazen büyük afetlere
dönüşen aktiviteler gösteren volkanlar incelenmiştir.
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Uygulamalar
Dünya üzerindeki aktif volkanların neden belli noktalarda toplandığını ve bir volkanın aktif
hale geçmeden önce ne tür işaretler gösterebileceğini araştırınız ?
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Uygulama Soruları
1. Volkanlar neden dünyanın belli noktalarında toplanmıştır.
2. Türkiye'de aktif volkan var mıdır?
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Bölüm Soruları

1. Volkanlar neden püskürür?
2. Volkanlar nasıl bir şekle sahiptirler?
3. Dünyadaki aktif volkanların sadece belli bölgelerde bulunması tesadüf müdür?
4. Volkanik aktiviteleri önceden tahmin edebilir miyiz?
5. Hangi tür volkanik aktiviteler hızla afete dönüşebilir?
6. Tehlikeli olmasına rağmen volkanların civarına yaşayanlar bulundukları bölgeleri neden
terk etmezler?
7. Volkanlarla yaşamanın dezavantajları nelerdir?
8. Volkanlara yaşamanın avantajları nelerdir?
9. En tehlikeli ve önlem almanın zor olduğu volkanik aktivite hangisidir?
10. Türkiye'de aktif volkan var mıdır?
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5. VOLKANİZMA - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, dünyanın uzak ve yakın geçmişindeki büyük volkanik faaliyetler ve
bunların yarattıkları felaketler üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünya üzerinde meydana gelen, cam ve mal kaybına yol açan önemli aktiviteler nelerdir?
2. Santorini patlamasının dünya için önemi nedir?
3. Günümüzde aktif olan ve aktivitenin gerçekleşmesi halinde Dünya üzerindeki canlı
yaşamını tehdit edebilecek volkan hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Dünya tarihi boyunca
gerçekleşen önemli
volkanik aktiviteler

Dünya tarihi boyunca
gerçekleşen önemli volkanik
aktiviteler hakkında bilgi
edinmek
Santorini patlamasının
dünya tarihi üzerindeki
ektilerini öğrenmek

Santorini patlaması

Vezüv patlaması

Vezüv patlamasında üç
kentin yok olma nedenlerini
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları ve
internet
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları ve
internet
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları ve
internet
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Anahtar Kavramlar
1. Vezüv
2. Santorini
3. Pompei
4. Yellow stone

110

Giriş
Bu bölümde, dünyanın uzak ve yakın geçmişindeki büyük volkanik faaliyetler ve
bunların yarattıkları felaketler üzerinde durulacaktır.
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5.1. En Trajik Volkanik Patlamalar
Jeolojik tarihte toplu yok oluşlara neden olan volkanik faaliyet dönemleri olsa da
burada sadece insanlık tarihinde kaydedilen volkanik patlamalar tanıtılacaktır.
5.1.1. Santorini Patlaması (MÖ 1500-1600)
MÖ 1500 yıl önce yani günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce meydana gelen patlama
sonrasında oluşan dev Tsunami dalgaları tüm Ege adalarını ve kıyılarını vurmuştur. Patlama
sonrasında Ege adalarında yerleşmiş olan Minos uygarlığı yok olmuştur. Aktivite esnasında
aniden çöken volkan, 73 kilometrekarelik bir alanın deniz altında kalmasına neden olmuş,
meydana gelen Tsunami dalgaları tüm Ege Adalarını ve Türkiye kıyılarını vurmuştur. En
büyük zararı Girit Adası görmüştür. Tarihçiler, Minos uygarlığının bu patlamayla yok
olmadığını, asıl darbeyi Miken savaşçıların vurduğunu söyleseler bile, asıl nedenin Santorini
olduğundan kuşku yoktur. Tarihçilerin ortak görüş birliğine vardıkları konu ise, Minos
uygarlığının yok olmasının insanın bilimsel ve kültürel gelişimini oldukça geriye götürdüğü
yönündedir. Yani Santorini patlaması olmasaydı insanoğlu şu anda bulunduğumuz yerden
daha ileri bir uygarlık seviyesinde olabilirdi (Şekil 5.1).

Şekil 5.1: Bir kraterin yamacına kurulmuş olan Santorini. Denizin bulunduğu alan kraterin
ağzıdır. Santorini volkanı her an patlayabilecek aktif bir volkandır.
5.1.2. Vezüv Patlaması (MS 79)
Vezüv‘ün MS 79 yılındaki aktivitesiyle Pompei, Herculaneum ve Stabia kentleri
haritadan silinmiştir. Bu püskürmede dağın eteğindeki Pompei kenti yok olurken, kentte
16.000 kişi yaşamını yitirmiştir. Vezüv’ün 1631 yılındaki püskürmesinde de 25.000 kişi
yaşamını yitirmiştir (Şekil 5.2).
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Şekil 5.2: En son aktivitesi 1944 yılında görülen Vezüv patlamaya hazır bir saatli
bomba gibi zamanının gelmesini bekliyor.
Vezüv’ün MS 79 yılındaki aktivitesi, volkanik afetlerin en trajik olanıdır. Dağdan
aşağıya doğru akan pirokolastik malzemeler üç kentin üzerine âdeta bir bulut gibi çökmüş ve
20 bin civarında insan volkanik malzemenin altında kalarak yaşamını kaybetmiştir. Bu üç
kent tamamen gömülerek tarih sahnesinden silinmiştir. Bu olay, bir tesadüf sonucunda
öğrenilmiş ve başlayan kazılar, insanlık tarihinin en büyük dramlarından birini ortaya
çıkarmıştır. Binlerce kişi kalın volkanik örtünün altında kalarak taşlaşmıştır (Şekil 5.3).

Şekil 5.3: Vezüv volkanın patlaması sonucunda volkanik akıntıların altında kalarak
taşlaşan insanlar.
5.1.3. Yellowstone Patlaması
Bazı volkanların ağzı, yani kraterleri o kadar büyüktür ki ne detaylı bir inceleme
olmadan bunların volkan olduğunu anlamak çok zordur. Bu tür volkanlara “Süper Volkan”
ismi verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde olan Yellowstone Millî Parkı
aslında böyle bir süper volkandır. Kraterin çapının 60-90 km arasında olduğu sanılmaktadır.
Bu büyüklükteki bir krateri ortaya çıkaran patlamanın büyüklüğü ürkütücüdür (Şekil 5.4).
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Şekil 5.4: Yellow Stone Süper volkanının günümüzdeki görüntüsü.
Böyle bir volkanın aktif hâle geçmesiyle binlerce metreküplük volkanik malzeme
Stratosferin kilometrelerce üzerine kadar çıkarak dünyanın her köşesine kadar uzanabilir.
Zamanla tüm atmosferi kaplayan küller canlı yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bir
risk taşımaktadır. Yellowstone, bilebildiğimiz en büyük patlamasını 2.7 milyon yıl önce
gerçekleştirmiştir. Daha sonra birçok kez aktif hâle geçen Yellowstone’un patlaması hâlinde
çok büyük sorunlar yaşanacağı muhakkaktır. Volkanologlar bu devasa yanardağın bir gün
mutlaka yeniden patlayacağını öne sürmektedirler. Patlama, özellikle ABD’de yaşamı felç
edecek, tüm ülke neredeyse yaşanmaz hâle gelecektir. Yanardağ sürekli izlenerek olası bir
patlama önceden tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Olası bir patlamayla başta ABD olmak
üzere komşu ülkelerde aşağıdaki olayla meydana gelecektir. Bir karşılaştırma yapacak olursa
meydana gelecek patlama 1980 yılında patlayan St. Helen patlamasının en az 1000 katı
olacaktır.
- Toksik kirlenme ABD’nin neredeyse büyük bir bölümünü canlılar için yaşanmaz
hâle getirebilir.
- Volkandan çıkacak küller 25-30 km yükseğe fırlayarak tüm ülkeyi tehdit eder hâle
gelebilir.
- Volkanın 100 km’lik çapı içinde kalan tüm canlı yaşamı yok olacaktır.
- Tarım büyük bir darbe yiyecektir neredeyse bitme noktasına gelecektir.
5.1.4. Laki Volkanik Sistemi (1783-1784) İzlanda
İzlandalılar volkanla yaşamak zorundadırlar. Çünkü yaşadıkları ada zaten bir volkanik
sistem içinde yer alıyor. Başka bir deyişle adanın kendi bir volkan. Bu nedenle İzlandalılar
için bir volkanik aktivite sıradan günlük bir olay gibidir. Ancak adayı çevreleyen
volkanlardan bazıları hiç umulmadık zamanda aktif hâle geçerek ada halkını çok zor durumda
bırakmıştır. Bunlardan en önemlisi 1783 yılında başlayan ve 1884’e kadar devam eden Laki
volkanının püskürmesidir. Püskürme ve patlamanın uzaması adada yiyecek sıkıntısının baş
göstermesine neden olmuş ve adada açlık ve soğuktan 9350 kişi yaşamını kaybetmiştir (Şekil
5.5).
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Püskürme sadece İzlanda’yı etkilememiştir. Püskürme Nil Nehri’ndeki su seviyesinin
düşmesine neden olmuş ve birçok insan yaşamını kaybetmiştir. Bilim insanları o yıllarda
Afrika’da yaşanan kuraklığa Laki volkanının sebep olduğunu ispat etmişlerdir. Laki volkanı
bir yıl içine yaklaşık 12 kilometreküp lav püskürtmüş ve atmosfere de yaklaşık olarak 100
milyon ton kükürt dioksit ve diğer gazlar salınmıştır. Bu gazlar su buharıyla birlikte havada
asılı en küçük parçacıkları (aerosol) oluşturmuşlar. Aerosoller güneş ışınlarını uzaya geri
yansıttığı için Kuzey Yarım Kürede sıcaklığın 13 derede azalmasına neden olmuştur.

Şekil 5.5: Laki volkanik sistemi, İzlanda.
5.1.5. Kolombiya Amero Lahar Akıntısı (1985)
Kolombiya’nın tehlikeli volkanlarından biri olan Nevado Del Ruiz volkanının 1985
yılında aktif hâle geçmesiyle birlikte meydana galen sıcak çamur akıntısı, 25.000 kişinin
ölümüne yol açmıştır. Nevado del Ruiz volkanı, Los Nevados Millî Parkı’nda yer almaktadır.
Dağ, etrafındaki yerleşim birimleri için günümüzde de büyük bir risk taşımaktadır.
Volkanın bir kenarının çökmesi sonucunda meydana gelen piroklastik akıntılar,
dağdaki buzulları da eritip sıcak bir çamur akıntısı şeklinde, saatte yaklaşık 70 km hızla dağın
yamaçlardan aşağı hareket ederek Amero kasabasını âdeta haritadan silmiştir. Volkandan
gelen akıntılar aşağılardaki nehir yataklarını kullanarak kasabaya doğru rahatça yol almıştır.
Toplam nüfusu 29.000 olan kasabada 20.000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Diğer yerleşim
yerlerindeki kayıplarla ölü sayısı 25.000’e ulaşmıştır (Şekil 5.6).
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Şekil 5.6: Nevado Del Ruiz volkanının bir yamacının 1985 yılında koparak aşağı inmesi
sonucunda 25 bin insan yaşamının yitirdi.
5.1.6. Tambora Patlaması, Endonezya
Günümüzden tam 200 yıl önce gerçekleşen patlamada 92.000 kişi hayatını
kaybetmiştir. Patlamanın etkileri kilometrelerce uzaklarda bile hissedilmiştir. Patlama
sonucunda atmosfere karışan volkanik kül sıcaklığı düşürmüş, İngiltere’de haziran ayında kar
yağmasına sebep olmuştur. Bu nedenle o yıl kayıtlara, “yaz gelmeyen yıl” olarak düşmüştür
(Şekil 5.7).

Şekil 5.7: Tambora volkanı, Endonezya.
5.1.7. Krakatoa Patlaması (1883), Endonezya
Volkanın en şiddetli patlamalarından biridir (Şekil 5.8). Patlama, volkanın bulunduğu
adanın 2/3’ünü yerle bir etmiştir. Patlamanın sesinin o kadar şiddetliydi ki Avustralya’dan
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bile duyulduğu kayıtlara geçmiştir. Patlama sebebiyle hiç kimse hayatını kaybetmemiştir.
Tüm ölümlerin sebebi patlamaya bağlı ortaya çıkan Tsunamidir.

Şekil 5.8: Karakatoa Yanardağı, Endonezya.
5.1.8. Unzen Dağı (1792), Japonya
Unzen volkanı, Japonya’nın en aktif ve tehlikeli volkanlarından biridir. Volkan’ın
1792 yılında patlamasından sonra meydana gelen Tsunami dalgaları öldürücü olmuş ve
yaklaşık 15.000 kişinin yaşamının yitirmesine neden olmuştur (Şekil 5.9).

Şekil 5.9: Unzen yanardağı, Japonya.
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5.2. VOLKANLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNMA
5.2.1. İçerideyseniz


Mutlaka aile bireylerinin sayısı kadar gaz maskesi bulundurun



Pencere kapı ve şömine girişlerini sıkınca kapatın



Tüm havalandırma sistemlerini kapatın. İçeri gaz girebilir



Eğer sığınağınız varsa sığınağa girin. Evdeki evcil hayvanları da sığınağa almayı
ihmal etmeyin.



Çıkmadan tüm şalterleri, vanaları kapatın

5.2.2 . Dışarıdaysanız


Bir dere kenarında iseniz ani volkanik akıntılar yüzünden derenin taşacağın
ihtimali olduğu için yükseklere çıkın



Denizde de aynı şeyi yapın



Volkanik malzemelerle temas sonunda yanıklarınız

varsa en yakın sağlık

kuruluşuna gidin veya yardım isteyin


Gözleriniz, burnunuz ve boğazınız volkanik gazlardan tahriş olduysa hemen
yardım isteyin ve en yakın doktora gidin.



Bir lahar, piroklastik akıntı veya lav akıntıları size doğru geliyorsa hemen bölgeyi
tek edin.



Eğer yakında bir patlama olduğunda dair uyarı alırsanız veya bu konuda
gözlemleriniz varsa yetkililerle temas kurun ve dediklerini harfiyen uygulayın



Bulabildiğiniz herhangi bir araçla bölgeyi tek edin. Araçta iken kapı ve pencereler
gaz girişine karşı kapalı olsun



Yol boyunca karşılaşacağınız olayları izlemek için zaman kaybetmeyin
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5.3. Sonuç
Yellow Stone Millî Parkı’nın bu denli riskli olduğunu anlaşılmasından sonra doğada
hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı daha net olarak ortaya çıkmıştır. Böylece turizm
ağırlıklı çalışmalar aynı hızla devam ederken bu devasa volkanın yaratacağı tehlikelerin nasıl
önlenebileceği konusunda da bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiştir. Yine diğer tüm aktif
volkanlara yerleştirilen cihazlarla volkanların âdeta kalbi dinlenmekte ve veriler
değerlendirilerek patlama riski sürekli olarak kontrol edilmektedir.
Tüm bu çalışmaların amacı, volkanlara iç içe yaşayan insanların yaşamlarını ve hayat
standartlarını korumaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde, dünyanın uzak ve yakın geçmişindeki büyük volkanik faaliyetler ve
bunların yarattıkları felaketler hakkında bilgi verilmiştir.
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Uygulamalar
Bir volkanın aktif hale geçtiğinde ne tür zararlar vereceğini araştırınız
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Uygulama Soruları
1. Dünya üzerinde uyuyan ama aktif hale geçtiğinde büyük bir felakete yol açacak olan
volkan hangisidir?
2. Türkiye'de aktif volkan var mı araştırınız
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Bölüm Soruları
1. Dünya tarihi boyunca görülen en trajik volkanik patlamalar hangileridir?
2. Santorini patlamasında zararı veren iki ana etken nelerdir?
3. Santorini patlamasının dünya uygarlık tarihi için olumsuz bir etkisi olmuş mudur?
4. Vezüv patlamasında kaç kent yok olmuştur?
5. Dünya üzerindeki en büyük kratere sahip ve patladığında canlı yaşamını bile olumsuz
etkileyebilecek volkan hangisidir?
6. Yellowstone volkanı patlarsa sonuçları ne olur?
7. Laki volkanik sisteminde meydana gelen aktivitenin İzlanda üzerindeki etkileri nasıl
olmuştur?
8. Amero Lahar akıntısının sonuçları nelerdir?
9. Günümüzden 200 yıl önce meydana gelen Tamboro patlamasının sonuçları nelerdir?
10.Karakatoa yanardağının 1883 yılında patlamasının sonuçları nelerdir?
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6. DEPREMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünya tarihinde bilinen büyük ve afete yol açan depremler hakkında bilgi
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Büyük kanto depreminden Japonya bir ders almış mıdır?
2. Japonya'da 199 yılında Kobe'de meydana gelen deprem neden çok zarar vermiştir ?
3. 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminden Türkiye nasıl dersler
çıkarmıştır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dünya tarihi boyunca
gerçekleşen önemli
depremler

Dünya tarihi boyunca
gerçekleşen önemli
depremler hakkında bilgi
edinmek
Büyük Kanto depreminin
Japonya üzerindeki ektilerini
öğrenmek

Büyük Kanto Depremi

Gölcük depremi

Gölcük depreminin Türkiye
üzerindeki etkilerini
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

127

Anahtar Kavramlar
1. Deprem
2. Büyük Kanto depremi
3. Şili Depremi
4. Gölcük Depremi
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Giriş
Depremler hakkında genel bilgiler Bölüm 1’de verilmiştir. Burada, gezegenimizde
meydana gelen ve “afet”e dönüşmüş olan depremler daha yakından tanıtılacaktır.
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6.1. Büyük Kanto Depremi (1923- Japonya)
Çok eski bir deprem olduğu için ölçümü yapılamamış olan bu depremin yaklaşık
büyüklüğü M=7.9 olarak tahmin edilmektedir. Japonya’nın en büyük adası olan Honşu’daki
Kanto yerleşim bölgesinde tüm binalar yerle bir olmuş ve 100.000’den fazla insan hayatını
kaybetmiştir. Deprem Tokyo’yu da etkilemiş ve Japonya, en büyük göç dalgalarında birini
yaşamıştır. Bu deprem Japon toplumunun depremlere bakış açısının değiştirmiştir. Japonlar bu
depremden sonra depremi anlamak için çalışmalar yapmaya başlamışlardır.

6.2. Şili Depremi (1960)
22 Mayıs 1960’da meydana gelen Şili Depremi, yeryuvarında kayıt altına alınmış en
büyük deprem olarak tarihe geçmiştir. Saat 19.10:11’de meydana gelen depremin büyüklüğü,
Richter ölçeğine göre 9,5 civarında idi. Merkez üssü Şili’nin başkenti Santiago de Hile’nin
yaklaşık 700 km güneyinde yer alan Valdivia kenti olan depremden sonra, Pasifik
Okyanusu’nda meydana gelen Tsunami dalgaları merkeze binlerce kilometre uzaklıktaki
kıyıları vurdu. Bu dalgalar, Hawai ve Güney Afrika sahillerinde büyük maddi hasarlara yol
açtı. Bu depremde yaklaşık 5000 kişi yaşamını kaybetmiş, evsiz kalan insan sayısı ise 2
milyon kişiyi geçmiştir. Hem yerleşimin dağınık olması hem de Şili’nin depreme dayanıklı
yapılar konusunda daha o zamanlar bile büyük adımlar atmış olması, günümüzden tam 60 yıl
önce meydana gelen dünyanın en büyük depreminde neden sadece 5000 kişinin yaşamını
kaybettiğini açıklamaktadır. Oysa bu depremden tam 39 yıl sonra meydana gelen ve
büyüklüğü 700 kat daha küçük olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde, resmî rakamlara
göre 17.781 kişi yaşamını kaybetmiştir. Büyük Şili depreminden 56 yıl sonra, yine Şili’de 28
Şubat 2010 tarihinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde ise sadece 800 kişi
yaşamını kaybetmiştir.

6.3. Alaska Depremi (1957)
Alaska – Andreanof Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine
göre 9.1 civarında idi. Bölgede deprem sonrasında meydana gelen Tsunami dalgalarının boyu
15 metreye ulaşmıştır.

6.4. Alaska Depremi (1960)
Bu deprem sırasında jeoloji tarihinin en büyük tektonik yükselmesi tarihe geçmiştir.
Deprem sonrasında Prince William Boğazı’nda bulunan Montague Adası’nın Cleare
Burnu’nda yaklaşık 10 metrelik bir deniz tabanı yükselmesi meydana gelmiştir. Bu depremde
meydana gelen Tsunami dalgaları kıyıdaki balıkçı teknelerini 100 metre kadar içeriye
sürüklemiştir.

6.5. Endonezya Depremi (2004)
Büyüklüğü 9.1 ve derinliği 37 km olan deprem yaklaşık 2.5 dakika sürmüştür. Deprem
sonrasında meydana gelen 10 metre yüksekliğindeki büyük Tsunami dalgaları, bölgedeki tüm
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ülkelerin sahil şeridini vurmuş ve USGS (United States Geological Survey) verilerine göre
283.100 kişi yaşamını kaybetmiş, 14.000 kişi kaybolmuş ve yaklaşık 1.260.900 kişi yer
değiştirmiştir.
Bu büyük depremin etkisi bölge ülkelerinde hâlen devam etmektedir. Bu depremden
alınacak en büyük ders, büyük bir deprem bölgesi içinde yer almasına rağmen hiçbir önlemin
alınmamış olmasıdır. Ölümlerin çok büyük bir bölümü depremden değil, Tsunamiden
olmuştur. Bölgede bir Tsunami erken uyarı sistemi bulunmadığı için 20-30 bin kişinin öleceği
depremde ölü sayısı kayıplarla birlikte 300 bini aşmıştır.

6.6. Kobe Depremi (1995)
Japonya’nın Kobe kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 6427 kişi
yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı ve milyarlarca dolar zarar oluştu. Ölümlerin büyük
çoğunluğu depremden sonra meydana gelen yangınlar yüzünden oldu. Japonya bu depremden
büyük dersler çıkardı. Büyük kanto depreminden sonraki en büyük deprem atılımını Japonlar
bu deprem sonrası yaptılar. Hem binalar yeniden projelendirildi hem de afetlere müdahale
konusunda büyük adımlar atıldı. Yapılan çalışmalar sonunda 2 yıl içinde Kobe’de yaşam eski
hâline döndü. Ama Japonya bu olayı hiç unutmadı. Her yıl depremin yıldönümünde halka
Kobe depremi anımsatılmaktadır. Japonya, Kobe depreminden çıkardığı derslerle daha sonra
meydana gelen büyüklüğü 7 ve üzerindeki birçok deprem çok az bir can kaybı vererek
atlatmayı başardı.

6.7. Çin Depremi (1976)
Büyüklüğü 8.2 olan bu deprem tarihe belki en büyük deprem olarak değil ama yüzyılın
en çok can kaybına yola açan depremi olarak geçmiştir. Merkez üssü Tangshan olan deprem
Çin’in doğu kıyılarında büyük can ve mal kaybına yola açtı. Çin tarafından açıklanan resmî
rakam 655 bin kişidir. Ancak ölü sayısının 850 bin dolayında olduğu tahmin edilmektedir.

6.8. Gölcük Depremi (1999)
Büyüklüğü 7.4 olan Gölcük depremi, Türkiye’de maddi ve manevi büyük izler
bırakmıştır. Merkez üssü Gölcük Donanma olan deprem sadece Marmara Bölgesi’ni değil, İç
Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanları da etkilemiştir. Resmî makamların
açıklamalarına göre depremde 17.781 kişi yaşamını yitirmiş, 23.781 yaralanmış, 505 kişi de
sakat kalmıştır.
Tüm bu özellikleriyle Gölcük depremi dünyanın en büyük depremlerinden biri
değildir. Ancak gerek çok büyük bir alanı etkilemesi gerekse büyük maddi kayıpların olması
nedeniyle, dünyada “etkisi en büyük” depremlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu
depremden sonra durumun ciddiyetini gören yerel yönetimler ciddi çalışmalar yapmaya
başlamış ve kısmen de olsa yol alınmıştır. Gölcük Depremi Türkiye için milat olmuştur.
Arama kurtarma, afetlerde sağlık hizmetleri, Afet yönetimi kavramlarıyla Türk toplumu ilk
kez gölcük depreminde tanışmıştır. Gölcük depreminden sonra yapılan çalışmalarla sağlıklı
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bina yapılarak depremden korunmanın mümkün olduğu görülmüştür. Yani binalar deprem
yüzünden değil yanlış mühendislik ve yanlış zemin seçimi yüzünden yıkılmıştır.

6.9. Tohoku (Japonya) Depremi (2011) :
Japonya’nın Tohoku bölgesinde meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem son yıllarda
karşılaşılan en büyük deprem olma özelliğini taşıyor. Bu depremin Japonya’nın yaşadığı en
büyük depremdir. Dünyada kaydedilen en büyük depremler sırasında ise 5. sırada yer
almaktadır.

Japonya levha tektoniği kuramına göre oldukça hareketli bir bölgede yer

almaktadır. Pasifik, Filipin ve Avrasya levhaları arasında bulunan Japonya bu bölgedeki
yitim zonu nedeniyle çok büyük depremlerin olduğu bir ülke konumundadır. Deprem çok
büyük olmasına rağmen neredeyse hiçbir yıkılmanın görülmemesi de Japonya’nın bu depreme
karşı çok güvenli binalar yaptığının da kanıtıdır. Ancak doğa olaylarını afete dönüştüren bazı
etkenler burada da devreye girmiştir. Okyanuslarda dalma batma zonlarında büyük ve tahrip
edici Tsunamiler meydana gelmektedir. Bu depremden sonra da büyük bir Tsunami meydana
gelmiş ve dalgalar Tsunami duvarların da aşarak kayıplarla birlikte yaklaşık 20.000 kişinin
yaşamını yitirmesine yol açmış, ciddi bir maddi kayıp meydana gelmiştir. Bu can ve mal
kaybına karşılık Japonya depremi, afet tanımı içinde değerlendirildiğinde afet tanımını tam
olarak karşılamamaktadır. Kara ve demir yollarını ağır hasar görmesine, yaklaşık 5.5 milyon
kişinin elektriksiz, 1.5 milyon hanenin de susuz kalmasına ve gıda sıkıntısı çekilmesine
rağmen yerel kaynaklar kısa bir süre içinde bu durumla baş etmeyi başarabilmişlerdir. Ancak
depremden birkaç gün sonra Fukuşima 1 nükleer santralinde sızıntının olduğunu anlaşılması
üzerine artık afet olgusu ortaya çıkmıştır. Bu sızıntı sadece Japonya’yı değil tüm komşu
ülkeleri de etkilemiştir. Yaklaşık 100 den fazla gönüllü Japon, yaşamlarını hiçe sayarak
santrale girmiş ve sızıntıyı önlemek için çalışmalar yapmışlardır. Santralin olumsuz etkileri
günümüzde de devam etmektedir. Japonya bu depremden çok önemli bir ders çıkardı.
Hazırlık çalışmaları ne kadar iyi olursa olsun doğa her zaman beklenmedik bir sürpriz
yapabilir. Bu nedenle her türlü ihtimali göz önüne bulundurarak risk yönetimi çalışmalarına
ağırlık verilerek hazırlanılmalıdır. Fukuşima olayı; teknoloji ne kadar güçlü olursa olsun
planlamada küçük bir eksikliğin veya hesaba katılmayan bir durumun nelere mal olacağının
en acı örneğidir.

Bu depremde Japonlar Tsunami dalgalarının bu kadar güçlü ve etkili

olacağını ne yazık ki hesaba katmamışlardır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde dünya tarihinde bilinen büyük ve afete yol açan depremler hakkında bilgi
verilmiştir.
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Uygulamalar
Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen deprem hakkında ayrıntılı bir araştırma yapınız
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Uygulama Soruları
1. Endonezya depreminde can kaybının ana nedeni nedir? Araştırınız
2. Gölcük depreminden sonra Türkiye'de ne tür olumlu gelişmeler yaşanmıştır? Araştırınız
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Bölüm Soruları

1. Japonya'da 1923 yılında meydana gelen Büyük kanto depremini sonuçları nelerdir?
2. Şili'de 1960 yılında meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki depremin sonuçları nelerdir?
3. Şili'de 1960 yılında meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki depremin çok büyük bir deprem
olmasına rağmen can kaybının böyle bir depreme göre az olmasının nedeni nedir?
4. Alaska'da 1957 ve 1960 yıllarında meydan gelen depremlerin etki alanı geniş olmasına
rağmen can kaybının az olmasının nedeni nedir?
5. Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen depremin sonuçları nelerdir?
6. Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde 300 bin
civarında insanın yaşamını yitirmesinin ana nedeni nedir?
7. Kobe’de 1995 yılında meydana gelen depremin Japon toplumu için önemi nedir?
8. Gölcük'te 1999 yılında meydana gelen depremden Türkiye nasıl dersler çıkarmıştır?
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7. TSUNAMİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde büyük depremlerden sonra çok büyük can ve mal kayıplarına yol açan Tsunami
hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tsunami Nedir?
2. Tsunamiler neden çok zarar verir?
3. Türkiye'de Tsunami riski var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Tsunami

Tsunami hakkında bilgi
edinmek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Dünyadaki önemli
Tsunamiler

Dünyadaki önemli
Tsunamiler ve zararları
hakkında bilgi edinmek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Türkiye'nin Tsunami riski

Türkiye'nin Tsunami riski
hakkında bilgi edinmek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar

1. Tsunami
2. Tsunami dalgaları
3. Gözlem istasyonu
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Giriş
Japonca'da “liman dalgası” anlamına gelen Tsunami sözcüğü; okyanus ya da
denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin
kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu
deniz dalgasını temsil eder (Bkz. Bölüm 1). Tsunamiler en büyük depremlerin meydana
geldiği Pasifik Okyanusunda görülürler. Tsunamiler; dalma batma zonlarında meydana gelen
depremler, karalarda meydana gelen ve denizlere dökülen heyelanlar, deniz diplerinde
depremler sonrasında meydana gelen heyelanlar ve denizlere çok yakın noktalardaki volkanik
aktivitler sonrasında görülürler. Karalar üzerinde meydana gelen depremler Tunamiye yol
açmazlar.
Merkezi deniz dibinde olan derin depremlerden sonra zemin çökmesi ve taban
kaymasıyla oluşan dev dalgalardır. Şiddetli sarsıntılardan sonra kıyı bölgeleri için büyük
tehlike oluşturmaktadır. Yani Tsunamiler daha çok kıyı ve kıyıya yakın deltalarda çok etkili
olurlar. Özellikle körfezlerde çok etkili olurlar. Körfezler kıyıya doğru daraldığı için
dalgaların yüksekliği de artar ve kıyıya çok zarar verirler.
Tsunami dalgalarının gelmesi için önce denizin aniden ve hızlı olarak çekilmesi
lazımdır. Çekilen deniz deprem odağının uzaklığına göre bir süre sonra büyük dalgalar
halinde kıyıya vurur. Bu nedenle bir deprem sonrası denizin hızla çekilmesi halinde sahilde
bulunanlar yüksek yerler kaçmalı veya yüksek beton binalara sığınmalıdırlar
Deniz altında oluşan heyelan, deprem ve yer kaymaları deniz tabanının ani olarak şekil
değiştirmesine yol açarlar. Deniz tabanının aşağı ya da yukarı yönde ani ve kalıcı olarak yer
değiştirmesi bunun üzerindeki tüm su kolonunu da yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirir. Bu
hareket sonucunda suyun itilmesinden kaynaklanan potansiyel enerji Tsunami dalgalarının
yatay olarak ilerlemesine (kinetik enerji) neden olur.
Tsunamiden sonra oluşan dalganın diğer deniz dalgalarından farkı, su zerreciklerinin
sürüklenmesi sonucu hareket kazanmasıdır. Bu dalganın varlığı derin denizde hissedilmez,
ancak sığ sulara geldiğinde, geniş ve yayvan kıyılarda ya da V tipi daralan körfez ve koylarda,
bazen 30 metreye kadar tırmanarak çok şiddetli akıntılar yaratabilir.Tsunami de ilk
oluştuğunda tek bir dalgadır, ancak kısa bir süre içerisinde üç ya da beş dalgaya dönüşerek
çevreye yayılmaya başlar.
Bu dalgaların birincisi ve sonuncusu çok zayıftır ancak diğer dalgalar etkilerini
kıyılarda şiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerlerler. Bu nedenle depremlerden
kısa bir süre sonra kıyılarda görülen yavaş ama anormal su düzeyi değişimi ilk dalganın
geldiğini gösterir. Bu değişim, arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgaların ilk habercisi de
olabilir.
.
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7.1. Tsunami Dalgalarının Diğer Dalgalardan Farkı
Okyanus yüzeyinden esen rüzgârlar nispeten küçük dalgaları kabartarak, denizin üst
tabakasıyla sınırlı bir akıntı oluştururlar. Ayrıca normal rüzgâr dalgasının hızı yaklaşık 20
km/saat kadarken, Tsunami dalgasının hızı yaklaşık 800 km/saattir.
Gelgitler ise gün boyunca yeryüzünü iki defa süpürüp geçer -tıpkı Tsunamiler gibi- ve
deniz dibine ulaşacak akıntılar üretebilirler.
Tsunami’nin kaynağı, Ay’ın veya Güneş'in çekim kuvveti değildir. Tsunami
dalgalarının nedeni, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkanik patlamalar
ve bunlara bağlı taban çökmesi, su altındaki plakaların kaymaları gibi tektonik olaylar veya
meteor etkisi sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını
temsil eder. Okyanus tabanı hızla yer değiştirdiğinde üstündeki bütün su kütlesi bundan
etkilenir. Tabanda olanlar üstteki su yüzeyine yansır ve 5000-6000 m derinliğe kadar olan su
kütlesinin tamamı dalga hareketine katılır. Birbirini izleyen kabarma ve çökme 10.000 km 2
kadar alanı kaplayabilir.
7.2. Açık Denizlerde Tsunami
Açık okyanusta, Tsunami büyük bir su duvarı değildir; yüksekliği çoğunlukla 1 m'den
azdır, dalga uzunluğu ise 1000 km'ye yakındır. Dalga yüzeyi hafif eğimlidir (km’de 1 cm
kadar). Bu dalgalar, derin ve açık okyanus bölgelerinde, saatte 500 ile 800 km arasında
değişen büyük bir hızla gitmesine rağmen, normal yüzey dalgalarınca maskelenir.
Tsunami tek bir dalgadan ziyade, merkezleri bir olan dalga serilerinden ibarettir.
Birbirini takip eden iki dalga arasındaki uzaklık 500-650 km uzunluğunda olabilir. Böylece
Tsunami birkaç saat içinde okyanusu geçebilir. Tsunami’nin büyük enerjisi ancak sahile
yaklaştığında ortaya çıkar. Kalın su kolonunda dağılan enerji, gittikçe kısalan kolonda
yoğunlaşmış olur ve yüzeydeki dalga yüksekliğinde hızlı bir artış görülür. Okyanus
açıklarında 60 santimetreden az yükseklikteki dalgalar, daha sığ sulara yaklaştıkça hızlarını
kaybeder, dalgalar arası mesafe kısalır ve dalgalar üst üste binen dalgalar bir su duvarı
oluşturarak Tsunamiyi yaratır. Çoğu kez 15 metre nadir durumlarda ise 30 metreyi aşan bu
devasa dalgalar, hızla vurdukları kumsala karşı çok büyük bir güç kullanırlar, ciddi zarar
verirler ve çok fazla yaşam kaybına neden olurlar. Ancak unutulmamalıdır ki zarara sebep
olan dalganın yüksekliği değil kıyıya çarpma hızıdır.
Tsunami, kıyı şeridi boyunca her bir metre için, 100.000 tondan fazla su bırakır. 1993
yılının Temmuz ayında Japonya'da gerçekleşen ve tarihin bilinen en büyük Tsunami dalgaları,
deniz seviyesinden 30 m yüksekliğe çıkmıştı. Çoğunlukla Tsunami’nin yaklaştığının ilk
işareti büyük bir su duvarı değil, denizin ani olarak çekilmesidir.
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7.3. Tarihteki Büyük Tsunamiler
1 Kasım 1775:
Portekiz'in başkenti Büyük Lizbon Depremi ile yıkıldı. Atlas Okyanusu dalgası,
Portekiz, İspanya ve Fas kıyılarını 6 metre yüksekliğinde süpürdü.
27 Ağustos 1883:
Endonezya-Krakatao Yanardağı patladı, Java ile Sumatra kıyılarını süpüren Tsunami,
36 bin insanın yaşamına kaybetmesine neden oldu.
15 Haziran 1896:
“Sankriku Tsunamisi” Japonya'yı vurdu. Dinî bayram için toplanan kitlenin üzerine 23
metre yüksekliğinde çöken dev Tsunami 26 bin insanın yaşamının kaybetmesine neden oldu.
17 Aralık 1896:
ABD'de California-Santa Barbara Deniz Seddi'ni Tsunami yıktı; ana cadde dalga
altında kaldı.
31 Ocak 1906:
Büyük Okyanus'un deprem dalgası, Kolombiya'da Tumaco kentinin bir kısmını,
Ekvador-Rioverde ile Kolombiya-Mikay arasında kıyıdaki tüm evleri yıktı ve 1500 kişi
yaşamını kaybetti.
1 Nisan 1946:
Alaska Kuzey Burnu Deniz Feneri'ni 5 kişilik personeliyle yutan Tsunami, HiloHawaii'ye kadar ulaştı ve 159 insan hayatını kaybetti.
22 Mayıs 1960:
11 metre yüksekliğindeki Tsunami, Şili'de 1000, Hawaii'de 61 can aldı. Öyle ki dev
dalgalar Pasifik'in karşı kıyılarına ulaştı ve Filipinler ile Japonya-Okinava Adası'nı sarstı.
28 Mart 1964:
ABD-Alaska'da “Paskalya Hayırlı Cuma” Tsunamisi: Üç köy haritadan silindi; 107
ölü ve Oregon ve California'da da 15 ölü.
16 Ağustos 1976:
Pasifik Tsunamisi, Filipinler Moro Körfezi'nde 5 bin can aldı.
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17 Temmuz 1998:
Papua-Yeni Gine'nin kuzeyinde oluşan yer sarsıntısı dalgası 2313 insanı öldürdü, 7
köy yok olurken, binlerce insan evsiz kaldı.
26 Aralık 2004:
26 Aralık'ta meydana gelen Güneydoğu Asya depreminin yer kabuğunun her bölgesini
birden salladığı ortaya çıkmıştır. Güneydoğu Asya'yı 6 ülkede vuran 9.1 büyüklüğündeki
deprem ve Tsunami nedeniyle, kayıplarla birlikte yaklaşık 300 bin insan yaşamını yitirdi.
Depremde uzunluğu 1.250 km olan bir kırık oluşmuştur. Bu Tsunami kayıtlara en çok ölüme
yol açan Tsunami olarak geçmiştir.
Deprem, Sumatra’daki adaları yerinden oynatarak Asya haritasında değişikliğe neden
oldu.
Deprem, Avustralya plakasının Avrasya plakasının altına kaymasıyla oluştu.
Kaymanın şiddetiyle Avrasya Plakası'nın ucu havaya kalktı. Bu hareket, okyanus tabanının
oynamasına yol açtı ve Tsunami ortaya çıktı.
Tsunami’nin Bengal Körfezi'nde yarattığı dalga, tüm dünya denizlerinde su
seviyesinin 0.1 mm yükselmesine neden oldu. Tsunami dalgalarının yaklaşık 300 bin kişinin
yaşamına mal olmasının ana nedeni bölgede bir Tsunami gözlem istasyonunun olmamasıdır.
Tsunami gözlem istasyonunun olması halinde dalgaların kıyılara ulaşmasından çok daha önce
alarm verilecek ve ölü sayısı çok az olacaktı.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?

Bu bölümde büyük depremlerden sonra çok büyük can ve mal kayıplarına yol açan Tsunami
olayı hakkında detaylı bilgiler verilmiştir
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Uygulamalar
İnternetten gerçek Tsunami görüntüleri izleyerek Tsunami dalgaları hakkında detaylı bilgi
edinin?
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Uygulama Soruları
1. Tsunami dalgaları nasıl oluşur ? Araştırınız
2. Tsunami neden çok zarar verir? Araştırınız
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Bölüm Soruları

1 .Tsunami nedir?
2. Tsunamiyi meydana getiren mekanizma nasıl işler?
3. Tsunami daha çok hangi bölgelerde oluşur?
4. Tsunami dalgaları ile norma su dalgaları arasında fark var mıdır?
5. İlk Tsunami dalgasının gücü ne kadardır?
6. Tsunami olacağını nasıl anlayabiliriz?
7. Tsunami'den nasıl kurtulabiliriz?
8. Açık denizde Tsunami’nin etkisi nasıldır?
9. Tsunami dalgalarının yüksekliği ile vereceği zarar arasında doğrudan bir ilişki var mıdır?
10. Dünyada can ve mal kaybına yol açan önemli Tsunamiler hangileridir?
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8. BİYOLOJİK FELAKETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde organik kaynaklı veya biyolojik taşıyıcılar nedeniyle ortaya çıkan biyolojik
afetler hakkında bilgi sahibi olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Biyolojik felaket nedir?
2. Biyolojik felaketlerin nedenleri nelerdir?
3. Biyolojik felaketlerden nasıl korunabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Biyolojik felaketler

Biyolojik felaket kavramının
öğrenilmesi

Biyolojik felaketlerin
Nedenleri

Biyolojik felaketlerin
nedenleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Biyolojik felaketlerden
korunma

Biyolojik felaketlerden
korunma yöntemleri

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar
1. Biyolojik felaket
2. Epidemik felaketler
3. Pandemik Felaketler
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Giriş
Biyolojik afetler, organik kaynaklı veya biyolojik taşıyıcılar nedeniyle ortaya çıkan
olgulardır. Bu biyolojik taşıyıcılar, hastalık taşıyan mikroplar, toksinler ve biyoaktif ürünler
olabilir. Bu olgu gerçekleştiğinde çok sayıda ölümler gerçekleşebildiği gibi, yaralanmalar,
hastalık ya da sağlık sorunları da olabilir. Daha da ötesi, bu biyolojik faktörler, türüne bağlı
olarak tarımsal üretim kayıplarına, mera-otlak hastalıklarına, sosyal ve ekonomik çöküntüye
hatta bir çevre felaketine bile dönüşebilir. Buna örnek olarak salgın hastalıklar, hayvan ve
bitkilerdeki salgın hastalıklar, böcek veya diğer hayvan istilaları verilebilir.
Biyolojik felaketler “Epidemik” ve “Pandemik” olmak üzere iki başlık altında
toplanabilir.
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8.1. Biyolojik Felaketler
8.1.1. Epidemik Felaketler
Bu tür felaketler, orantısız bir şekilde toplumun, nüfusun ya da bölgenin büyük
bölümünü aynı anda etkileyen felaketlerdir. Buna örnek olarak kolera, veba, Japon Ensefalit’i
ve akut beyin iltihabı verilebilir.
8.1.2. Pandemik Felaketler
Bu tür afetler ise herhangi bir Epidemik hastalığın kıta ölçeğinde, hatta küresel ölçekte
yayılması hâlidir (ör: H1N1 virüsü / kuş gribi gibi).
8.1.3. Salgın Hastalıklar
Kaynağı ister kasıt ister kaza ya da çevresel olsun, sağlığa yönelik tehditlere acil
müdahale etme yeteneğini geliştirmek önemli bir acil eylem planıdır. Bunun yanı sıra
bulaşıcı hastalıkların gözetimindeki özen, acil durum hazırlığı ve planlaması birçok sorunu
çözebilmektedir.
Sınırlardan geçişin eskiye oranla çok kolay olması ve birçok kısıtlamanın kaldırılması
yoluyla insanların, gıda maddelerinin ve mikropların serbestçe göç edebileceği bir dünyada
yaşıyoruz. Aynı zamanda, grip gibi küresel salgınların (pandemikler) olası tehditleriyle başa
çıkmak zorundayız. Kamu sağlığı ile ilgili olduğu oranda bulaşıcı hastalıklar Avrupa’da bile
hâlâ başlıca tehlikelerden biridir. Deneyimler uluslararası bir sağlık tehlikesine karşılık
verebilme yeteneğinin, sorunların önceden incelenmiş olması ve iş birliği içinde hareket için
planların hazır olmasından geçtiğini göstermektedir. Uluslararası alanda salgınların tespiti,
yönelimlerin gözlenmesi ve ulusal gözetim sistemlerinin gelişiminin değerlendirilmesinin son
derece önemli olduğu açıktır.
Salgın hastalıkların ortaya çıkması sadece sağlığı değil toplumun diğer alanlarını da
ilgilendirmektedir. Örneğin, bir tatil yerinde salgın başlaması durumunda sorun, hastalığa
yakalananlardan, su sistemi kirlenen işletmelere ve bölgenin turizmine kadar yayılacaktır. Bu
durum ülke ekonomisini de uzun bir süre etkileyebilecek süreçlere ulaşabilir. Hastalığın
ortaya çıkış aşamasında tespit edilmesi ve yaygınlaşmasının önlenmesiyle toplum üzerindeki
olumsuz etkileri de daha küçük olacaktır.
Her hangi bir nedenle ülke, bölge, afet bölgesi gibi yerden kaçanlar arasında salgın
hastalık baş göstermesi sivil kargaşaya ve toplumsal çöküntüye yol açabilir. Herhangi bir
krizin insan sağlığı üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Bir Pandemik felaket,
kasıtlı üretilmiş bir salgın hastalık ya da daha küçük ölçekli bir salgın hastalık, kamu sağlığı
uzmanlarının tek başına başa çıkamayacağı bir korku ortamı yaratır. Bir kargaşa karşısında
sorunları başlangıç aşamasındayken çözmek kargaşayı kabullenmekten daha iyidir. Acil
durumlarda tüm ilgilileri (örneğin sivil savunma, ordu, sivil toplum ve hükümet dışı örgütleri)
dikkate almak için koordineli hareketler son derece önemlidir.
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Avrupa’daki ülkeler salgın hastalıkların gözetimi ve kontrolü alanında iş birliği
konusunda uzun süreli deneyime sahiptirler. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, salgın
hastalıkların ortak gözetimi için uluslararası bir ağ oluşturma yaklaşımını benimsemiştir.
Bununla beraber, mevcut düzenlemeler, salgınlara müdahale etmek için etkili bir
koordinasyon sağlayabilmede her zaman yetersiz kalabilir. Bu durum, yakın zamanda grip
salgınının patlak verdiği ve çeşitli AB üyesi ülkelerin uzmanlarından oluşan WHO araştırma
ekibinin gönderildiği Madagaskar’da açıkça görülmüştür. Uyarı ve müdahale içeren ağın
işleyişinde tüm Avrupa çapındaki salgınlara müdahale etmek için daha iyi yetişmiş uzmanlara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir merkez, toplanan gözetim verilerinin daha iyi mukayesesini ve uygunluk
denetimini de içeren düzenli bir gözetim yönteminin oluşturulmasını sağlayabilir. Burada
erken uyarı ve karşılık sistemi oluşturulmalı ve araştırmaların yönetilmesinde destek olmak
üzere yeterli sayıda uzman bulundurulmalıdır. Merkez ile referans laboratuvarlar arasındaki
ağ, başvuran ülkelere teknik yardım verecektir. Biyolojik felaketler sadece iklim değişikliğine
yol açmaz.
8.1.4. Böcek İstilaları ve Tarımsal Risk
En son 2006 Temmuz ayında Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda ve
Temmuz 2005 de Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çekirge istilası yüzünden büyük maddi
zarar meydana gelmiştir. Avusturya 1338 yılında, Kıbrıs ise 1845–1869 tarihleri arasında
büyük çekirge istilasına uğramıştır. 17 Haziran 2014’te Van’ın Bahçesaray ilçesinin bazı
mahalleleri dev çekirgeler tarafından istila edilmiş, tarım alanları büyük zarar görmüştür
(Şekil 8.1).

Şekil 8.1: Van-Bahçesaray, çekirge istilası, 2014.
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Tropikal türlerden olan ve “katil yosun” olarak bilinen “Caulerpa taxifolia” türü yosun
ile birçok tropikal balık Akdeniz havzasında alan kazanmaktadır (Şekil 8.2).

Şekil 8.2: “Katil yosun” olarak bilinen Caulerpa taxifolia.
Sanayileşme imkânlarıyla zirai ürünlerin üretim ve korunmasında kullanılan birçok
kimyasal madde insana ve doğaya zarar vermektedir. Bütün dünyada tarımsal korumada
kimyasal ilaçlara bir alternatif üretilmeye çalışılmaktadır. Tarımda verimi ve kaliteyi
etkileyen canlı ve cansız etmenler vardır.
Cansız etmenler: İklim, su, sıcaklık, toprak yapısı, besin maddeleri, ilkel tarım
teknikleri vb.
Canlı etmenler: Zararlılar, hastalıklar, yabancı otlar.
Zararlılara karşı kullanılan doğal düşmanlar tarımda ekonomik olarak zarar yapmayan
ve zararlı böceklerin üzerinde ya da içinde yaşayan veya zararlı böcekleri yiyerek beslenen
faydalı böcekler ve mikroorganizmalardır. Zararlı böceklere karşı birçok böcek türü, bakteri,
fungus ve virüs gibi etmen biyolojik savaşta kullanılır. Faydalı böcekler zararlı böcekleri,
larvalarını ve yumurtalarını yiyerek zararlı popülasyonu azaltırlar. Bakteri ve funguslar gibi
canlılar ise zararlı böcekler üzerinde hastalık yaparak ölümlerine neden olurlar. Yarasalar da
mükemmel bir doğal ayıklama yaparlar. Yaklaşık 100 yarasadan oluşan bir yarsa kolonisi bir
yılda yaklaşık 1 ton zararlı böcek imha eder.
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Avrupa’da ekolojik tarım yöntemleri için belli oranda primler veriliyor. Dört iklimin
yaşandığı Türkiye coğrafyasından yararlanmayı düşünen ekolojik kuruluşlar, kontrol ve
danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ürünlerin pazarlanmasında da büyük kolaylıklar
sağlamaktadırlar. Ancak bu kuruluşların yöntemlerinin de çok sıkı denetlenmemesi halinde
oryaya toprakların zehirlenmeisne kadar gidebilecek sorunlar çıkacağını da unutmamak
gerekir.
Ekolojik tarım sistemi, klasik tarım ile kıyaslandığında daha az dış tarımsal girdilerin
kullanıldığı, fakat daha çok biyolojik yoğunluğun yer aldığı alternatif bir tarım şeklidir.
Üretimin kendi hâline bırakılması; bitkinin gübrelenmemesi, budanmaması, gerekli bakımın
yapılmaması ve yeri geldiğinde ilaçlanmaması değildir. Belli bir metotla kimyasal zararları
bilinen faktörleri kullanmamayı teşvik eder ve her bölgeye göre değişik adaptasyonları,
doğayla uyumlu üretim, tarımın kapalı bir sistem içinde yapılması ve üretimde değişim ve
dönüşümle kullanmayı ön plana çıkarır.
Gübrelemede, kolay çözünen mineral gübrelerin kullanımından vazgeçilip, işletmenin
kendi gübrelerini (Kompost) kullanması, özenli toprak işleme ve toprak verimliliğini korumak
önemlidir.
İlaçlamada, kimyasal–sentetik, insektisit (böcek öldürücü), fungusit (mantar öldürücü)
ve herbisit (yabancı ot öldürücü) kullanımı iptal edilir. Bunların yerine, dayanıklı, sağlıklı
tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi, ekolojiye uygun tarım yapılması, bitkinin ve toprağın
verimliliğini ve direncini artırıcı doğal bitki özlerinden elde edilen ürünleri kullanma, yabancı
ot kontrolünde mekanik yöntemleri ve temiz tohumların kullanılma, hastalık ve zararlılara
karşı biyolojik kontrol yöntemleri ve faydalı böceklerin kullanılması gibi faktörler de önemli
yer tutar.
Genetik mücadele, dayanıklı çeşitleri ayıklamaktan oluşur. Basit, az masraflı, çevreyi
kirletmeyen bir yöntem olan genetik mücadele, en azından geçici olarak birçok sorunu
çözmüştür. Genetik yöntemin kullanım sınırları, dirençli genlerin keşfine, ıslah edilen
çeşitlerin ticari değerine ve asalağın yeni çeşitle uyum sağlama tehlikesine bağlı olarak
değişir. Biyolojik mücadele, tarım zararlılarının düşmanlarından yararlanır.
Ancak çevreyi ve doğayı tehdit eden, modern tarımın sebep olduğu kirlilik ve
tehlikelerinin yanında yeni geliştirilmekte olan alternatif koruma önlemleri de doğal sistemi
tehdit edebilecek boyuttadır. Bunlara örnek olarak bağışıklık kazanmış böcek türlerinin
dayanıksız sistemlere ulaşması ve genetik değişikliğe uğramış organizmaları (GDO)
sayabiliriz.
Konunun başında verilen doğal örneklerde olduğu gibi, insan faaliyetleri sonucu
yabancı hayvan ve bitki türlerinin yerel fauna ve florayı işgali mümkündür. Bu durumun
felaket boyutuna ulaşma riskine karşı alınmış henüz hiçbir ulusal veya uluslararası önlem
yoktur.
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8.2. Biyolojik Silahlar
Biyolojik silahlar, insan metabolizmasını zarar vererek etkisini gösteren biyolojik
kaynaklı silahlardır. Üreyerek çoğalan mikroplar olan bakteri ya da virüslerin hedef
bölgeye saçılmasının ardından yerel halka bulaşır ve kişiden kişiye yayılarak asıl etkisini
gösterir. Genellikle salgınlar şeklinde yayılır ve insanların ölümüne neden olabilir (Şekil 8.3).

Şekil 8.3: Biyolojik Silah Uluslararası İşareti.
İnsan metabolizmasını etkileyerek kendisini gösteren biyolojik silahlar, salgınlar
şeklinde yayılarak, yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca insanın ölümüne yol açabilir.
İnsanların bu tür silahların yapımını düşünmeleri bile ürkütücü olmasına rağmen, bazı
ülkelerde bu silahların yüksek miktarlarda stoklandığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir.
Silahların ya da biyolojik silahların kullanımı eski dünyaya kadar uzanıyor. MÖ
1500'lü yıllarda Hititler, bulaşıcı hastalıkların gücünü fark ettiler ve düşman topraklarındaki
kurbanlara veba mikrobu gönderdiler. Ordular da biyolojik silahların gücünü anlayınca,
hastalıklı cesetleri mancınıkla kuşatılmış kalelere fırlattılar ve düşmanları zehirlediler.
Günümüzde, biyolojik savaş ajanlarının gelişmesi ile beraber dünyada bu silahların
kullanım ve üretimini sınırlamak için 1925 yılında Cenova Protokolü ile 1972 yılında
Biyolojik Silahlar Konvansiyonu (BWC-Biological Weapons Convention) imzalandı. Tıp
bilimindeki gelişmeler sayesinde zararlı patojenler daha kolay anlaşılsa da dünyada bazı en
yıkıcı biyolojik ajanlar etkili olmaya devam ediyor. Amerika, İngiltere ve Rusya gibi
ülkelerde biyolojik silah programlarının gelişiminin yanında, 20. yüzyılın ilk yarısında
Almanlar ve Japonlar tarafından biyolojik silah kullanımı kesin olarak tespit edilmiştir.
8.2.1. En Korkunç 10 Biyolojik Silah
1. Chimera virüsleri:
Yunan ve Roma mitolojisinde, chimera başı aslan gövdesi keçi olarak tasvir edilen
mitolojik simge, şüphe, vehim, kuruntu, vesvese gibi şeyleri temsil ediyordu. Orta Çağ’ın
sonlarında sanatçılar, bu yaratığı karmaşık kötülüğün doğasını tasvir eden sembol olarak
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kullandılar. Modern genetik bilimde ise chimera virüsü, genetik olarak birbirinden farklı
dokulara sahip olan organizmalara denir. Mutasyonla ya da yapay nakillerle oluşan
organizmalar, birleştirilerek hastalıklar tedavi edilebiliyor.
Genetik bilimciler, genleri birleştirerek, teorik olarak bir kerede iki hastalığı tetikleyen
virüs oluşturdular. 1980'lerin sonlarında, Sovyetler Birliği'nin Chimera Projesi çerçevesinde
araştırmacılar, çiçek hastalığı ile Ebola'nın tek bir süper virüs içinde birleşimi üzerinde
çalıştılar.
2. Nipah Virüsü:
1999 yılında dünya sağlık kurumlarının dikkatini çeken bir hastalık olan salgın,
Malezya'nın Nipah bölgesinde başladı ve 265 kişiye bulaşıp 105 kişiyi öldürdü. Uzmanlar,
virüsün yakın fiziksel temasla ya da hastalık bulaşmış vücut sıvılarıyla yayıldığını
düşünüyorlar. İnsandan insana bulaşmanın henüz görülmediği kaydedilirken, hastalık, ateş,
kas ağrısı ve ilerleyen aşamada beyin iltihabıyla kendini gösteriyor ve 6 ile 10 gün sürüyor.
Daha ciddi vakalarda, hastalara rehavet çöküyor, kaslar kasılıyor ve hastalar en sonunda
komaya giriyor. Virüsün öldürücü etkisi yüzde 50. Şu ana kadar hastalığın standart tedavisi ve
aşısı bulunamadı. Nipah virüsü, C sınıfı bir biyolojik silahtır.
3. Sığır Vebası:
Hastalık, kızamıkla ilişkili bir virüs tarafından oluşuyor ve sığırları ve keçi, zürafa ve
bizon gibi diğer boynuzlu, geviş getiren hayvanları etkiliyor. Ateş, iştahsızlık, dizanteri ve
mukoza zarının iltihaplanmasına neden olan hastalığın bulaşma oranı da yüksek. Hayvanın
dehidrasyon nedeniyle ölene kadar geçen süre 6 ile 10 gün arasında değişmektedir.
İnsanlar hastalık bulaşmış hayvanları dünyanın farklı köşelerine bıraktılar ve bu durum
diğer çiftlik hayvanları ve vahşi hayvanlarla birlikte milyonlarca sığırın ölümüyle sonuçlandı.
Şu anda, hastalık yoğun karantina ve aşı programları sayesinde dünyanın birçok yerinde
kontrol altına alındı.
Cengiz Han, sığır vebasını kazayla silah olarak kullanırken, bazı ülkeler bu kadar
masum değil. Birçok ülke günümüzde biyolojik silah geliştirmeye davam etmektedir.
4. Rice Blast:
Birkaç ülke, özellikle Amerika ve Rusya, tarım ürünlerini hedefleyen böceklere ve
hastalıklara karşı araştırmaya büyük bir ilgi gösterdiler. Bu virüs magnaporthe grisea olarak
bilinen mantar tarafından hastalığa neden oluyor. Etkilenen bitkinin yapraklarında, binlerce
mantar sporundan oluşan grimsi lezyonlar gelişiyor. Bu sporlar çok hızlı çoğalıp, bitkiden
bitkiye yayılarak mahsulün daha az olmasına yol açmaktadırlar.
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5. Botulinum Toksin:
Nefes aldığınızda “botulinum toksin” solursanız bunu anlamanızın yolu yoktur. Bu
öldürücü bakteri tamamen renksiz ve kokusuzdur. 12 ile 36 saat sonra, botulizmin ilk
belirtileri başlar: Bulanık görme, kusma ve yutkunma güçlüğü. Eğer “botulizm anti-toksin” e
sahipseniz şanslısınız. Ancak tedavi edilmezse önce felçler başlar, kasların işlevi yavaşlar ve
son olarak solunum sistemi tamamen durur.
Solunum desteği olmaksızın, hastalık 24 ile 72 saat içinde insanı öldürebiliyor. Bu
nedenle, bakteri A sınıfı biyolojik silahtır. İyileşme aylar sürebiliyor. Aşısı olmasına rağmen,
aşının etkililiği ve yan etkileri konusundaki kaygılar bu gelişimi engelliyor, bu nedenle yaygın
olarak kullanılmıyor. Biyolojik bir saldırı olmaksızın doğal yollarla meydana gelen botulinum
zehirlenmesinin (botulizm) üç tipi bulunmaktadır: yiyecek kaynaklı, yeni doğan ve yara
botulizmi.
İlacın gücü, bulunabilirliği ve sınırlı tedavisi nedeniyle birkaç ülkenin biyoloji silah
programlarında en favoriler arasında yer alıyor.
6. Tularemi:
Yüzde 5'lik ölüm oranına sahip olduğu iddia edilen “tularemi”, dünyadaki en bulaşıcı
bakterilerden biridir. 1941 yılında, Sovyetler Birliği, 10 bin hastalık vakası rapor etti. Alman
Stalingard savaşında, bu sayı 100 bine fırladı. Vakaların çoğu Alman tarafında görüldü.
Hastalık hayvanlardan doğrudan temasla geçebildiği gibi sinek ve kenelerle de
taşınabiliyor. Kuluçka devresi, 3-5 gündür. Hastalığın belirtileri, aniden süratle yükselen ateş,
şiddetli baş ağrısı, kırıklık, bulantı, kusma ve ishaldir. Tedavi edilmezse, solunum yetmezliği,
şok ve ölüm meydana geliyor. Hastalık 2 haftadan az sürüyor. İnsandan insana bulaşmayan
hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor ya da aşıyla önlenebilmektedir.
7. Veba:
Kara ölüm olarak bilinen veba, 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun yarısının ölümüne
neden oldu. Modern antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Gelişmiş ülkelerin tamamında ve
gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda ortadan kaldırılmış olmasına rağmen Asya ve Afrika
kıtalarının bazı bölgelerinde hâlen salgınlarla yayılabiliyor. Kendini bubonik, septisemik,
pnömonik ve gastro-intestinal olarak gösteren hastalık, pire ısırıklarıyla yayılır. Fareler de bu
hastalığın kurbanıdır. Kişiden kişiye vücut salgılarıyla bulaşabiliyor. Hastalık, mikrop
kapıldıktan 2-8 gün içerisinde kendini gösteriyor. Hastada aniden başlayan baş ve sırt ağrıları,
ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, hâlsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürme, kasık
ağrıları ve devamlı dalgınlık görülürken, dil de kahverengi ve kurudur. İlk olarak hasta tecrit
edilmelidir. Çevresindeki sağlıklı kişiler koruyucu aşı olmalıdır. Uygun tedaviyle ölüm oranı
yüzde 5’te kalıyor. Aşısı yoktur.
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8. Ebola kanamalı ateş:
Ebola virüsü, 1970'li yılların sonlarında patlak veren ve Zaire ile Sudan'da yayılan ve
yüzlerce insanı öldüren bir virüstür. İlk olarak Kongo bölgesinde keşfedilen hastalık,
insanlarda, maymun ve şempanzelerde görülüyor.
Bir kez birisi hastalandığı zaman, virüsü birkaç değişik yol ile diğerlerine
bulaştırabilir, insanlar enfekte kişinin kanı veya sekresyonu ile direkt kontaminasyon sonucu
virüsü alabilirler. Aile veya arkadaşları arasındaki yakınlık, beslenme, uğraşlar veya diğer
sebepler ile virüs arkadaşlar ve aileler arasında sıklıkla yayılır.
Virüsle enfekte olduktan sonraki birkaç gün içinde yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide
ağrısı, güçsüzlük, daire, boğazda acıma hissi, hıçkırık, raş, gözde kaşıntı ve kızarıklık, kan
kusma, kanlı diare görülürken, birkaç hafta içinde göğüs ağrısı, şok ve ölüm meydana geliyor.
Doktorlar, bazı hastaların nasıl daha çabuk iyileştiğini bilmiyor. Ebola aşısı
bulunmadı. Birçok bilim insanı laboratuvarda Ebola salgınlarını önlemek ve hastalığı tedavi
etmek için çalışırken, Sovyet bilim adamları virüsü silaha dönüştürmüştür. Ebola virüsü, A
grubu biyolojik silah olarak değerlendiriliyor.
9. Şarbon:
2001 yılının sonbaharı boyunca, Amerikan Senatosu'nun ofislerinde mektuplarda garip
beyaz toz bulundu. Zarfların ölümcül şarbon bakterisinin sporlarını içerdiği bilgisi yayılınca,
panik yaşandı. Şarbonlu mektuplar 22 kişiye bulaştı ve 5 kişinin ölümüne neden oldu. 7 yıl
sonra FBI, şarbonlu mektupların sorumlusunun Savunma Bakanlığında görevli bilim
insanlarından Bruce Ivans olduğuna inandıklarını açıkladı.
Yüksek ölüm oranı ve çevresel istikrarı nedeniyle A sınıfı biyolojik silah olan şarbon
bakterisi toprakta yaşıyor. Hayvanlar yiyecek bulmak için yeri kazdıklarında bakteri
sporlarına temas ediyor. İnsanlar da sporlara dokunarak, onları soluyarak ya da yutarak
şarbona yakalanıyorlar.
Hastalığa normal koşullar altında yakalanmak kolay değil, çünkü hastalık insandan
insana bulaşmıyor. Hâlen, sağlık çalışanları, veterinerler ve askerî personel normal olarak
şarbona karşı aşılanıyorlar. Ancak, geri kalanlar risk altında.
Bacillus anthracis (şarbon basili), en çok bilinen ve korkulan biyolojik silahlardan
biridir. Sayısız biyolojik savaş programı, yıllar boyunca şarbon üretmek için çalıştı ve
hastalığın bir aşısı mevcutken kitle aşılaması sadece kendi ayakları üstünde durabiliyor.
10. Çiçek hastalığı:
İngiliz güçleri, Ottawa'da Amerikan yerlilerine çiçek hastalığı bulaşmış battaniye
dağıtarak skandala sebep oldu. Hastalık “variola” virüsü nedeniyle oluşuyor. Hastalığın en
yaygın şeklinin ölüm oranı yüzde 30'dur. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, vücut
ağrısı ve içi su dolu kabarıklıklardan oluşan kurdeşen görülürken, oluşan yaralar kalıcı çukur
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izlerine dönüşür. Bu hastalık doğrudan hastanın teniyle ya da vücut sıvılarıyla temastan
bulaşıyor, ancak aynı zamanda aynı ortamda bulunan havayla da bulaşabiliyor.
1967 yılında dünya “Çiçek Hastalığının Yok Edilmesi Programı”nı başlatan Dünya
Sağlık Örgütü, 1977 yılında ise çiçek hastalığının tüm dünyada yok edildiğini açıkladı.
Ancak, laboratuvarda çiçek hastalığı kopyaları hâlen bulunuyor.
Çiçek hastalığı da yüksek ölüm oranı ve hava yoluyla bulaşması nedeniyle A grubu
biyolojik silah olarak sınıflandırıldı. Çiçek hastalığı aşısı mevcutken, tipik olarak tıbbi ve
askerî personel aşılanıyor. Eğer, çiçek hastalığı biyolojik silah olarak kullanılırsa, toplumun
geri kalan kısmı risk altındadır.

8.3. Ne Yapmalı? Ne Yapmamalı?
8.3.1. Felaketten Önce
Ailede bir biyolojik afet planı yapılmalıdır. Korunma önlemleri arasında:
Kişisel temizlik: günlük banyo yapmak, tırnak uzatmamak ve temiz kıyafet
giyilmelidir.
El hijyeni: Yemek yapmadan önce, yemek yemeden önce, tuvaletten çıkınca, öksürük
ya da hapşırıktan sonra eller mutlaka sabun ve bol su ile yıkanmalıdır (Şekil 8.5).

Adım 1: Avuç içleri ve
parmaklar

Adım 2: Ellerin arkası

Adım 3: Parmaklar ve
boğumları

Adım 4: Başparmaklar

Adım 5: Parmak uçları

Step 6 : Bilekler yıkanır.

Şekil 8.5: Ellerin yıkanmasında uyulacak kurallar.
8.3.2. Bir Salgın Hastalık Durumunda Genel Olarak
-

Besleyici ve dengeli besinler tüketilmelidir.

-

Bağışıklık sistemi sürekli desteklenmelidir.

-

Aşırı kalabalıktan kaçınmalıdır.
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-

İyi havalandırma sağlanmalıdır.

-

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk havadan korunmalıdır.

-

Sağlık konusunda eğitim alınmalıdır.

-

Ortam sürekli gözetim altında tutulmalıdır.

-

İlkyardım ve kalp masajı konusunda eğitim alınmalıdır.

8.3.3. Bir Kolera Salgını Sırasında Aşağıdakiler Yapılmalıdır
-

El hijyenine dikkat edilmelidir.

-

İçme suyu güvenli kaynaklardan ya da klorlanmış sudan sağlanmalıdır.

-

Kamuya açık kuyular düzenli olarak klorlanmalıdır.

-

En az 15 dk. kaynatılmış ve şişelenmiş su aynı gün içinde tüketilmelidir.

-

İçme suyu sığ ağızlı kaplarda depolanmalıdır.

Et, kümes hayvanları ve balık ve yumurta tamamen pişirilmeli ve henüz
sıcakken tüketilmelidir.
Et ve tavuğun güvenli olduğundan, herhangi bir kararma veya koku
olmadığından ve yumurtaların kabuğunun çatlak olmadığından emin olarak tüketilmelidir.
Pişirilmiş gıdalar tüketilemediyse, tekrar tüketmek için tamamen ısıtılmalıdır
(kaynatılmalı).
-

Yiyecekler kapalı tutulmalıdır.

İshal durumunda, bunun için tüketilecek sıvı çözelti evde hazırlanıyorsa bu
çözeltiye bir kaşık tuz, dört kaşık da şeker katarak tüketilmelidir.
-

Muz tüketimi, potasyum içerdiğinden teşvik edilmelidir.

Çocuklar ve emzikli bebekler hastalandıklarında beslenmeye ve emzirilmeye
devam edilmelidir.
-

İshal vakaları hemen en yakın sağlık birimine bildirilmelidir.

Bir kolera salgını sırasında aşağıdakiler yapılmamalıdır:
dışındadır.

Güvenlikli olmayan kaynaklardan su içilmemelidir.
Pişirilmemiş gıdalar tüketmeyin; sadece kabuğu soyulmuş meyveler bunun
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-

Pişmiş yemekler 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmamalıdır.

-

Kesilmiş meyve alınmamalıdır.

-

Açık alanlara tuvalet yapılmamalıdır.

-

Bulunduğunuz mekânlara karasinek ve fare girmesine izin verilmemelidir.

8.3.4. Tüberküloz, Grip, Suçiçeği ve Menenjit Türü Solunum Yolu Hastalık
Gruplarında Yapılacaklar/Yapılmayacaklar
Solunum
bulunulmamalıdır.

yolu

hastalığı

taşıyan

insanlarla

birlikte

kapalı

alanlarda

Enfeksiyon taşıyan hasta evde kalmalı, okul, iş yeri veya toplumsal alanlara
girmemelidir. Bu durum, hastalık belirtileri geçtikten itibaren 24 saat daha sürmelidir.
-

Evdeki hasta, diğer ev sakinlerinden uzak kalmalıdır.

Öksürük/hapşırık sırasında ağız ve burun bir mendil ile kapatılmalı, sonrasında
da eller sabunlu ve bol suyla yıkanmalıdır.
Grip olanlar veya grip şüphesi altında olanlar sertifikalı ve standart sıhhi maske
kullanmalıdırlar.
Bol bol uyunmalı, fiziksel olarak aktif olunmalı, stres yönetimi yapılmalı, bol
sıvı tüketilmeli ve besleyici gıdalar tüketilmelidir.
-

Sigara içilmemelidir.

Solunum güçlüğü çeken hastalar derhâl en yakın sağlık kuruluşuna
başvurmalıdır.
Hastanın mutlaka dışarıya çıkması gerekiyorsa, enfeksiyonun yayılmaması için
mutlaka maske takmalı, ellerini ve öksürürken/hapşırırken ağzını ve burnunu kapalı
tutmalıdır.
-

Bağışıklık sistemi sürekli takviye edilmelidir.

8.3.5. Malarya, Kızıl, Filarya, Ateşli Kızıl gibi Sivrisinek Kaynaklı Hastalıklar
Yapılacaklar:
-

Gün batımında uzun kollu ve paçalı giysiler giyilmelidir.

Yerde su birikintisi oluşmasına izin verilmemeli, su depoları haftada bir kez
boşaltılmalıdır.
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-

Termoslardaki sular zaman zaman boşaltılmalıdır.

-

Kirli kaplar örtülerek izole edilmelidir.

-

Cibinlik kullanılmalıdır.

-

Uyurken sinek kovucu solüsyonlar sürülerek yatılmalıdır.

Herhangi bir döküntü, ruhsal bozukluk ya da bilinç kaybı olduğunda tıbbi
yardım alınmalıdır.
Yapılmayacaklar:
-

Çocukların kolsuz üst ve kısa alt giyecek giymelerine izin verilmemelidir.

-

Çevrede durgun su bulunmasına izin verilmemelidir.

-

İçinde su birikebilecek eşyaların çevrede bulunmasına izin verilmemelidir.

Çevrede bulunan su havuzlarında banyo yapılmamalı, aynı havuzların diğer
hayvanlar tarafından da kullanılmasına izin verilmemelidir.
8.3.6. Acil Durum Kiti
-

Oral Nemlendirici Çözelti Poşetleri

-

Parasetamol Tablet

-

İshal Önleyici Tablet

-

Kasılma Önleyici Tablet
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde organik kaynaklı veya biyolojik taşıyıcılar nedeniyle ortaya çıkan biyolojik
felaketler ile bu felaketlerden nasıl korunmamız gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir.
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Uygulamalar
Dünyadaki önemli felaketleri inceleyerek yapılan hataları bulunuz?
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Uygulama Soruları
1. Biyolojik felaket nedir? Neden ortaya çıkarlar?
2. Virüsler silah olarak kullanılabilir mi?
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Bölüm Soruları

1. Biyolojik felaket nedir?
2. Epidemik Felaket nedir ?
3. Pandemik Felaket nedir?
4. Chimera virüsünün zararları nelerdir?
5. Sığır vebasının zararları nelerdir?
6. Botulinum Toksin solunum yoluyla alındığında belirtileri nelerdir ?
7. Veba biyolojik bir silaj sayılabilir mi?
8. Biyolojik afet planı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
9. Kolera salgını sırasında nelere dikkat edilmelidir?
10. Biyoloji Afet acil kitinde neler olmalıdır?
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9. SAVAŞLAR VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tarih boyunca bilinen ve kayıt altına alınan savaşlar ile bu savaşların yol açtığı
çevresel felaketler anlatılacaktır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Savaşların zararları sadece cephede midir yoksa daha geniş bir alanı kapsamakta mıdır?
2. Modern savaşları çevresle etkişleri kaç grupta toplanır?
3. Savaşların çevrsel etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Savaşlar verdiği zararlar

Dünya tarihi boyunca
savaşları verdiği zararlar

Savaşların çevresel etkileri

Dünya tarihi boyunca
savaşların çevreye verdiği
zararlar

Savaşlar ve göç problemi

Savaşların yarattığı göç
Konu ile ilgili videolar,
probleminin ortaya çıkardığı çalışmalar, ders notları,
sorunlar
internet

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar
1.
2.
3.
4.

Savaş
Mayın
Göç
Çevre kirliliği
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Giriş
Savaş bazen kaçınılmazdır ve hiçbir toplum isteyerek savaşmaz. Çünkü savaşların
yarattığı tahribat çok uzun süre geçmez. Savaştan kaçmak isteyen ülkeler öyle bir an gelir ki
sınırlarını korumak için savaşmak zorunda kalır. Tarihin bilinen ve kayıt altında olan tüm
savaşlarında, etkileri uzun yüzyıllar boyu devam eden çevresel felaketler yaşanmıştır. İlk
Çağlarda bu çevresel etkiler daha çok yakıp yıkma şeklindeyken, daha yakın çağlarda büyük
çevresel tahribatlar şeklinde olmuştur. Örneğin, Anadolu’daki Truva Savaşı’nda mitolojideki
İda Dağı (Kaz Dağları) ormanları yok edilmiştir. Tarih boyunca savaşların sona ermemesi
dünya tarihinin yaşadığı en büyük afetlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Savaşlar insanlığa yalnızca cephede zarar vermiyor, ikincil hasarlar ve bilinçli tahrip
yoluyla da çevresel yıkıma neden oluyor. Çevresel yıkım ve yaşam ortamlarının tahribi,
düşmanların ortadan kaldırılması için bir savaş kazanma stratejisi olarak kullanılıyor.
Dünyanın herhangi bir yerindeki çevresel tahribat tüm dünyayı derinden etkiliyor.
Bugün yaşanan çevre sorunlarının %34’ü savaş ve silah harcamalarından
kaynaklanmaktadır (Birleşmiş Milletler).
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9.1. Savaşların Çevresel Etkileri
“Modern savaşların çevresel etkileri üç grupta toplanıyor: Savaşa hazırlık sırasında
oluşan çevresel etkiler; savaş sırasında oluşan çevresel etkiler; savaştan sonra uzun erimde
ortaya çıkan olumsuzluklar.
9.1.1. Hazırlık Aşamasında Oluşan Çevresel Etkiler
Savaşa hazırlık amacıyla yapılanların çevresel yansımaları, “ordu birimlerinin
konuşlanması için çevrenin ordu gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi, silah
üretimi yoluyla oluşan kirlilik ve silahların test edilmesiyle askerî tatbikatların direkt
etkisi” biçiminde görülür. Başta havaalanları olmak üzere askerî üsler, genellikle ekolojik
açıdan değerli geniş araziler gerektiriyor. Bu yerler, yerel sakinlerinin görüşleri
alınmaksızın askerî kurumlara tahsis ediliyor. Bu sırada, ormanlar başta olmak üzere
tarımsal üretimde kullanılan alanlar ortadan kaldırılıyor, tüm doğal fauna tahrip
ediliyor. Orduların savaşlara hazırlığı için yapılan tank harekâtları, bombalama ve saldırı
tatbikatları, çeşitli talim ve eğitimler sırasında çoğunlukla gerçek silahlar kullanıldığı için
doğal ekosistem büyük ölçüde yok oluyor.
9.1.2. Silah Üretimi
Askerî endüstrinin çok ciddi bir kirletici kaynağı olduğu biliniyor. Üretim sırasında
ortaya çıkan toksik atıklar; halk sağlığı ve çevre için bir düşman tehdidinden daha
büyük etki yapıyor. Günümüzde kimyasal, biyolojik, nükleer ve geleneksel silahların
üretimi, depolanması ve test edilmesi için ayrılmış milyonlarca dönüm arazi toksik kirlenme
nedeniyle yok olma tehdidinde. Şimdiye kadar üretilmiş milyonlarca ton eskimiş silah ve
cephane de yok edilmeyi bekliyor.
Uluslararası yasalar silahların savaş alanlarında kullanılmadan önce 4 sınavdan
geçmesini şart koşmakta:
1)
Zaman Sınavı: Silahlar hiç bir şekilde savaş sona erdikten sonra etkinliğini
sürdüremezler.
2)

Çevre Sınavı: Silahlar çevreye geri dönüşü olmayan zarar veremezler.

3)
Bölge Sınavı: Silahlar savaş alanlarının dışına etki yapacak şekilde
kullanılamazlar.
4)

İnsani Sınav- Silahlar insani olmayan bir şekilde öldüremez, yaralayamazlar.

Bu kuralların ne kadarına uyulduğu, ne kadarının ise uygulanabildiği ise kesinlikle
denetlenememektedir.
9.1.3. Gerçek Yıkım Savaşta
Yirminci yüzyılda, savaştan etkilenen sivillerin sayısıyla birlikte savaş nedeniyle
oluşan çevresel hasar miktarı da arttı. Savaşlarda ve çatışmalarda düşmanın ekonomik
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yeterliliğini ortadan kaldırmak amacıyla endüstriyel tesisler daha çok hedefleniyor. Bu
saldırılarda ortaya çıkan endüstriyel kimyasallar, sivil halkı ve yaşamı etkiliyor.
Savaş sırasında kullanılan modern silahlar, patlayıcı ve itici güçleri kadar içerdiği
toksik kimyasallar yoluyla da öldürücü olabiliyor. Bu etki yalnızca cephedeki düşmanı
değil, gerisinde yaşayan bütün halkı etkileyebiliyor. Ağır bombardıman uçağından atılan bir
bomba patladığında, yaklaşık 3 bin derece sıcaklık ortaya çıkıyor ve tüm flora ile faunanın
yanı sıra toprağın daha alt katmanlarının da kavrulmasına neden olabiliyor. Aynı toprağın
yeniden işlenebilir hâle gelmesi için 100-7400 yıl geçmesi gerekiyor. Bunun gibi ortaya çıkan
ekolojik felaketler etkilenen alanlardaki bitki ve hayvan kültüründe yıkıcı etkiler yaratıyor.
9.1.4. Doğal Kaynakların Tükenişi
Savaşta ortaya çıkan yıkımın giderilmesi kaynakları tüketirken, doğal kaynakların ve
yaşam için gerekli olan maddelerin sağlanması sırasında da olumsuz etkiler ortaya çıkabiliyor.
Savaşlar sırasında yaşanan göç hareketleri de bu etkiler arasında. Savaşlar sırasında ölüm
korkusunun yanı sıra, savaşın uzun süreli zararlarıyla da karşılaşan insanlar, güvenli alanlara
doğru göç ediyorlar. Bu, göç edilen bölgelerin kaynaklarında da zorlanma yaratıyor. Birçok
yerde ekonomik ve sosyal yapı geri dönüşsüz olarak değişiyor.
9.1.5. Silahların Kalıcı Etkileri
Modern silahların uzun süreli etkileri, ilk andaki yıkıcı güçlerinden de büyük
oluyor. Anti-tank toplarında kullanılan boşaltılmış uranyum mermerleri gibi cephaneler ve
kara mayınları, onlarla temas eden her şey üzerinde uzun süreli etkiye sahiptir.
Birçok ordunun eski askerlerinde gözlemlenen kanser vakalarının nedeni olarak da bu
tür silahlar gösteriliyor. Bu tip silahlarda kullanılan zehirli ve radyoaktif uranyum
solunduğunda, vücut için çok tehlikeli olabiliyor ve soluyan kişiye yaşamı boyunca radyasyon
yaymaya devam ediyor.
Kara mayınları
Kara mayınları, çok ucuz ve yok edici olduğundan, yerel çatışmaların en popüler
silahları arasında yer alıyor. Kızıl Haç verilerine göre, her ay çoğu çocuk bin ile 2 bin
arasında insan kara mayınları nedeniyle ölüyor ya da sakat kalıyor.
Savaş çevreyi yıkıyor
Savaşlarda kullanılan toksik cephanenin neden olduğu uzun süreli yıkım, patlamamış
silahlar, toprak ve manzaranın hasarının biyolojik ve fiziksel etkileri ile sosyal sistemlerin
bozulması; savaş alanlarını çevre yıkımı alanlarına dönüştürüyor.
2. Dünya Savaşı’nda kullanılan nükleer silahlarla; kimyasal ya da biyolojik silahların
etkilerine ilişkin örneklerden henüz yeterince sık söz edilmese de bunlara yönelik tahminler
“kıyamet senaryoları” olarak nitelendiriliyor.
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9.1.6. Bunları Biliyor Muydunuz?


MÖ 146’da Romalılar 3. Punic Savaşı’nda Carthage
düşmanlarının mahsullerine tuz döküp tahrip etmişler.



Sovyet Birlikleri 1992'de eski Doğu Almanya'yı terk ederken, 1.5 milyon ton
cephane geri dönüş maliyetleri çok yüksek olduğu için yakıldı. Ortaya çıkan
nitrojen oksitler, yüksek toksik kimyasal dioksitler ve cıva gibi ağır metaller,
filtresiz bir şekilde atmosfere yayıldı. Sovyet birlikleri, Doğu Almanya
topraklarının yüzde 4'ünü kirletti.



Berlin'in kuzeyinde Brandenburg'da çevresel hasar yaklaşık 10 milyar
Alman markı dolayındaydı. Batı Almanya, Rus kuvvetlerine çekilmeleri için
13 milyar Alman markı yardım ödemişti.



Savaşlar göç hareketlerine, göç hareketleri de ekosistemlerin zarar görmesine
neden olur.



Yeryüzünde 1.700'ü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusuna ait
20.000'i aşkın alan, geleneksel toksik askerî atıklarca kirletilmiş durumdadır.



Hâlen 30.000 tonu aşkın ölümcül kimyasal silah yok edilmeyi
beklemektedir. Bunların yaklaşık yok edilme maliyeti 65 milyar ABD dolarını
geçmektedir.



Körfez Savaşı sırasında 6-8 milyon varil ham petrol Basra Körfezi’ne
yayıldı. 30.000 deniz kuşu bu olayda yok oldu. Çöldeki petrol kuyuları tahrip
edildi. Ek olarak Mangrov ormanlarının yüzde 20'si kirletildi, mercan
kayalıklarının yüzde 50'si etkilendi ve yüzlerce mil sahil şeridi kirlendi.



Irak'ın, Kuveyt petrol üretim tesislerini tahrip etmeye karar vermesi
sonucunda günde 5-6 milyon varil petrol alevlerin içinde kaldı ve tonlarca
kirletici gaz atmosfere karıştı. Suudi Arabistan ve İran'da yağlı kara yağmurlar
ve 1.500 mil ötede Keşmir’de kara kar yağışları oluştu.



Irak'ta artık bırakılan boşaltılmış uranyumun, bu mermilerle en çok
vurulmuş bölge olan Güney Irak'ta Basra çevresinde ortaya çıkan ölü
doğumlardaki, doğumsal defektli çocuklardaki, çocukluk çağı lösemilerindeki
ve diğer kanserlerdeki büyük artıştan sorumlu olduğuna ilişkin kanıtlar var.

bölgesindeki

9.1.7. Silah Harcamaları ile Kaçan Fırsatlar


Yaklaşık 4.8 milyar ABD dolarını bulan iki günlük küresel askerî
harcamalar, 20 yılı aşkın süredir yürütülen Birleşmiş Milletler Üçüncü Dünya
Ülkeleri Çölleşmenin Durdurulması Hareket Planı’nın maliyetine eşit.
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ABD Savunma Bakanlığının 1989 yılında ordu kullanımı için satın aldığı 2
trilyon varil petrol ile ABD kamu transport sisteminin 22 yıllık gereksinimi
karşılanabilir.



Batı Almanya'nın 1985'deki 10.75 milyar ABD doları bulan ordu
harcamaları, Kuzey Denizi’nin Batı Almanya bölümünün temizlenmesinin
hesaplanan maliyeti kadardır.



1980'de Etiyopya hükûmeti Eritre&Tigre'deki savaşta yıllık olarak 275
milyon ABD doları harcadı. Aynı dönemde ülke için elzem olan çölleşme ile
mücadele kapsamında bir yıllık ağaç dikimi ve toprak korunması için 50
milyon ABD doları ayrılmıştı.



F-16 savaş uçağının bir saatlik uçuşunda, ortalama bir Amerikan araba
kullanıcısının iki yıllık yakıtı harcanır.



Eski Batı Almanya'da hava kuvvetlerine ait jetler, tüm hava trafiğinden
kaynaklanan hava kirliliğinin yüzde 58'inden sorumluydular.



Irak'ta 12 yılda 500 bin çocuk öldü. Körfez Savaşı’ndan bu yana, Irak'ta
çoğu 5 yaşın altında 500 bin Iraklı çocuk öldü. Bu rakam, ABD'nin
Japonya’ya attığı atom bombaları sonucu ölen insan sayısının üç katıdır.
Hayatta kalabilen çocukların yüzde 23'ü gelişme ve büyüme bozukluğu
gösteriyor.



Ayrıca, her gün Ortadoğu’da olumsuz şartların etkisiyle ortalama 250 kişi
hayatını yitiriyor. Bu rakam ne yazık ki artarak devem ediyor.



Harper's Magazine'in Kasım sayısında Joy Gordon imzasıyla yayınlanan
“Eskimiş Savaş” başlıklı yazıda, ABD'nin öncülüğünü yaptığı Birleşmiş
Milletler ‘in (BM) de uyguladığı ambargo “en öldürücü silahlardan bile
daha tehlikeli” olarak nitelendirildi.



Irak halkının en hayati ihtiyaçlarından nasıl mahrum bırakıldığını rakamlarla
ortaya koyan Gordon, “ABD yönetimi Irak'taki kitlesel katliamı yasal hâle
getirmek için BM nezdindeki girişimlerini artırarak sürdürüyor” dedi ve
ekonomik ambargoyu bir “kitle imha silahı” olarak nitelendirdi.



Suriye savaşının insani ve çevresel bilançosu ise yıkımın devam etmesi
nedeniyle henüz hesaplanmamıştır. Şimdiye dek ortaya çıkan bilanço yeterince
korkunçtur ve bu coğrafyada yaşayan milyonlarca insanı derinden
etkilemektedir.



Kore savaşı bir savaşta sivil ölümlerinin en çok olduğu bir savaştır.
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9.1.8. Savaşların Çevresel Etkileri
Savaş sadece bölgedeki ülkelere, savaşın yaşandığı alana etki etmez; doğa döngü
içinde, bu döngünün herhangi bir evresine verilecek zarar diğer evreleri de etkiler.
a)
İklim koşulları değişir: İklim koşullarının değiştirilmesi yoluyla sıcak ya da
soğuk iklimler oluşturulması,
b)
Küresel ısınmada etkili gazların
kloroflorokarbonlar, metan ve nitröz oksitler (sera gazları),

kontrolsüz

salınımı:

CO2,

c)
1991 Körfez Savaşı’nda Kuveyt’te yakılan petrol kuyuları: 600 milyon ton
petrolü tüketerek havada is, gazlar ve tehlikeli kimyasallardan oluşan bir battaniye
oluşturmuştur. Bu “battaniye”, kara ve deniz sistemlerini etkilemiş, çıkan dumanlar bölgede
güneşten gelen ışınları engellemiş, ısı 100C düşmüştür (Şekil 9.1). Petrol dumanı içindeki
CO2, küresel ısınma ve asit yağmurlarına dönüşmüştür,

Şekil 9.1: 01.04.2003’te NASA görüntüsü: Bağdat dumanlar altında.
d)
Barajlar ve su kanallarını açmak ya da tahrip etmek: Bu yolla su baskını
ve seller yaratılması da oldukça yaygın bir çevre felaketidir. Bu yolla, hem verimli tarım
arazileri, ekili-dikili alanlar ve yerleşim birimleri zarar görür hem de içme suyu sıkıntısı
ortaya çıkar ve çok uzun süreler için yaşamsal kaynaklar zarar görür.
e)
Ekolojik dengeler bozulur: 1991 Körfez Savaşı’nda, koylar petrolle tıkandı,
2
15 000 km Mezopotamya sulak alanı yok oldu, on binlerce kuş öldü, birçoğu petrolün kalıcı
etkilerine maruz kaldı, yüz binden fazla perdeli ayaklı ve göçmen kuşun beslenme alanı zarar
gördü, karideslerin sayısı savaş öncesinin %1’ine düştü. Tahminen 15 yılda eski dengesine
geleceği düşünüldü ama bunun ne kadarı gerçekleşti, hâlen bilinmiyor.
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f)
Toprak kirlenir: Toprağın üstüne ve içine bırakılan veya başka yerlerden
gelen zararlı atık maddelerin, toprağın niteliğini bozmasıdır. Gaz, aerosol ve katı parçacıklar
hâlinde çıkan zararlı maddeler, çeşitli yollarla toprağa ulaşarak birikirler, toprakta bazı
kimyasal ve biyolojik reaksiyonlara girerek toprağa zarar verirler. Bu toprak kirletici
maddeler başlıca şunlardır:


Sülfürik asit



Sülfüröz asit



Petrol



Mineral yağlar



Radyoaktif maddeler



Katı atık maddeler



Uçucu küller



Tuzlar

Bu tür kirlenmelere aşağıdaki örnekler verilebilir:

Terk edilmiş askerî garnizon silah depolarının bulunduğu eski Doğu Alman
topraklarının %4’ü kullanılmaz durumdadır (Eco – compass, 1998),

Dünyada, 1.700’ü ABD ordusuna ait 20.000’in üzerinde alan zehirli askerî
atıkla kirletilmiş durumdadır.

Afganistan’daki Sistan Havzası’nda 1976 ile 2002 arasındaki değişim Landsat
uydu görüntüleri ile sabittir (Şekil 9.2).
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Şekil 9.2: Afganistan – Sistan havzası: mavi=su; yeşil=bitki örtüsü; mor=sulak alanları
gösterir (UNEP&ITC, 2005’ten).
Petrol ve türevleri de aşağıdaki zararlara yol açar:

Yer altı sularına ulaşır ve kirletir (1 litre mineral yağ veya benzin 1milyon litre
içme suyunu kullanılamaz hâle getirir)

Yağ parçacıkları toprak ile bitkilere, su ile insan ve hayvanlara ulaşır:
kanserojendir.

gereklidir).

Toprağın arındırılması güç (kumlu 10cm3 toprağın arınması için 400 litre su

Körfez Savaşı’nda aşağıdaki zararlar ölçülebilmiştir:


49 km2lik alanda 246 adet petrol gölü oluştu,



953 km2lik alan üzerinde duman ve sis oluştu,



1.500 km’lik körfez kıyısında petrol toprak tarafından emildi.

g)

Diğer Etkiler:



Yakıt – hava bombaları üst katmanı toz hâle getirir,



Tanklar ve paletli araçlar çöl toprağını sıkıştırır,


Uçucu küller çevreye yayılarak toprak yüzeyini ve bitkileri kaplayan yalıtkan
tabakası oluşturur.

184



Erozyon (Ağaçlar düşman birlikleri saklanmasın ve yararlanmasın diye kesilir).

9.1.9. Kimyasal Kirlilik
Sanayi tesisi hedef olarak seçildiğinde kimyasal madde stoklarının sızması veya
yanması ile oluşması beklenir (Şekil 9.3).

Şekil 9.3: Mayıs 1991, Kuveyt (NASA).

Vietnam’da 2.2 milyar hektar orman ve tarım arazisi bombalama, mekanik
temizleme, napalmlar ile çoraklaştırıldı.

Vietkong güçlerinin saklandığı 1.5 milyon hektar (güney Vietnam’ın %10’u)
orman ve ekili alanları yok etmek için 72 milyon litre - 55 milyon kilo -herbisit kullanıldı,

Kullanılan herbisit “Agent Orange” içindeki dioksin şu anda bile bitkiler,
yiyecekler, vahşi hayat, insan sütü ve yağ dokusunda bulunmakta. Bu müthiş çevresel yıkımın
etkileri henüz tam anlamıyla giderilmiş değildir.
9.1.10. Radyoaktif Kirlilik
Radyoaktif maddelerin yaymış olduğu elektronların toprağa, havaya, suya, bitkilere,
bitkilerden besin zinciri ile insan ve hayvanlara çok kolay ve çok hızlı bir şekilde geçmesi,
radyoaktif kirlenmenin en tehlikeli özelliğidir.
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Radyoaktif kirlilik, sürekli olarak kendiliğinden elektron yayan ve “radyoaktif”
olarak nitelenen bazı maddelerin, bütün varlıkların atomlarında denge hâlinde bulunan
elektron –proton sistemini bozmasıdır.
ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının yıkıcı çevresel
etkileri:


Patlama: 11 km çaplı alanda kasırga hızlı rüzgârlar oluşturmuştur.


Isı: 16 000 0C sıcaklıkta akkor hâle gelen hava kütlesi 5 – 8 km’lik bir küre
oluşturmuştur.


Erken ve gecikmiş radyoaktif yağışlar: İlk 24 saat devamlı sürmüştür.


Nükleer serpinti: Patlama sonrası oluşan atıkların %15 – 20’si, kalıcı, nereye
gideceği bilinmez, varlığı anlaşılmaz, öldürücü etkiler yaratmıştır.

Nükleer kış: Gökyüzü aylarca karanlık ve yaz ayında da soğuk, 1 yıl süre ile
kalabilir (Şekil 9.4).
Nükleer denemeler:
Nükleer denemeler, çok derin kuyular açılarak yapılır. Bununla birlikte, denemelerin
yapıldığı alanda hem yüzey deformasyonları gelişir (Şekil 9.5) hem de uzun süre radyoaktif
serpinti oluşur (Bkz. 1. Bölüm). Bu alanlarda her türlü canlı faaliyeti uzun süreliğine
kaybolur. Bu topraklar erozyonla taşınıp çökeldikleri alanları da kirletirler. Böylelikle,
radyoaktif serpinti çok geniş alanlara meteorolojik etkilerle yayılmış olur. Bu serpinti, söz
konusu alanlarda yaşayan tüm canlıların hücre yapılarının hızla bozulmasına, radyoaktif
yanıklara ve ilerleyen dönemde kansere dönüşerek buradaki yaşamın tükenmesine yol açar.
Bu durumda, bu etkileri bilinmesine rağmen, bu tür silahların üretiminin hâlen devam ediyor
olması, şu anda binlerce nükleer bombanın yeryüzünü yok etmek için hazır bekletiliyor
olması hangi mantıklı gerekçeyle açıklanabilir?
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Şekil 9.4: Nükleer Kış

Şekil 9.5: 11 Mayıs 1998; Hindistan’daki nükleer deneme sonrasında oluşan krater.
9.1.11. Seyreltilmiş Uranyum Mermileri


1991’de Körfez Savaşı’nda ilk kez kullanılmışlardır (Şekil 9.6),
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“Bir ülkenin bütün bir nüfusunu yok edebilecek mükemmel bir silah”
olarak tanımlanmıştır.


Çok ucuz olarak üretilebilir ancak ciddi bir nükleer atıktır.



Çok ağır olduğundan öldürme gücü yüksektir.


Yanıcıdır, hava ile temasta alev alıp yanar, hedefi vurduğunda parçalayıp
radyoaktif toza dönüşür.


Seyreltilmiş uranyumun yarı ömrü 4.5 milyar yıldır.

25 Mart 2003 tarihli UNEP raporuna göre, Bosna – Hersek’te 1994 – 1995 yıllarında
kullanılmış olan seyreltilmiş uranyumlu silahlar, içme sularını kirletmiştir. Yedi yıl
sonrasında bile havada toz parçacıkları şeklinde bulunmaktadır. Rapora göre, burada saptanan
düzeyler oldukça düşük olup; çevre ve insanlar üzerinde ani radyoaktif veya toksik risk
içermemektedir. Bu değerlendirmeye inanmak nedense insanın içinden gelmiyor!

Şekil 9.6: Seyreltilmiş Uranyum içeren bombalar.
9.1.12. Savaş Artıkları: Katı Atıklar ve Çöp
Dünyanın her yerindeki savaşlarda hatırı sayılır savaş artığı malzeme atık olarak
çevreyi kirletmeye uzun yıllar devam etmektedir. Yanmış, bozulmuş savaş makineleri,
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cephane artıkları bunlardan en önemlileridir. Çanakkale Savaşı sonrasında Gelibolu
Yarımadası tam bir metal çöplüğüne dönüşmüş olup hâlen yerden mermi ve kovan
fışkırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nda, her cephede yüzbinlerce savaş makinesi ile
milyonlarca mermi, kovan, mühimmat kullanılmış savaş sonrasında bunların önemli bir
bölümü uzun yıllar çevreyi kirletmeye devam etmiştir.
Körfez Savaşı’nda, Koalisyonun askerî güçleri Kuveyt’te, Kuzeydoğu Suudi
Arabistan’da ve Güney Irak’ta 40.000 km2lik bir alana yayılan katı atık bıraktı. Bunlar
başlıca:


5 000 Irak tankı (Şekil 9.6),



120 000 ton mühimmat,



80 000 ton bomba,


Çukurlardaki kanalizasyon atıkları dâhil 4 milyon ton insan atığından
oluşmaktadır (Şekil 9.7).

Şekil 9.6: Körfez Savaşı sonrasında geride bırakılan tanklar, çocuklar için oyun alanı
olmuştur.
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Şekil 9.7: Körfez Savaşı sonrası bırakılan katı atıklar.
9.1.13. Doğal Hayatın Yok Edilmesi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki 3 yıllık sivil savaşta ülkede binlerce fil, nesli
tükenmekte olan goril ve diğer nesli tükenen türlerin askerler tarafından yemek ve fildişi için
öldürüldüğü izlenmiştir.
1995 – 1999 yılları arasında kuzeydoğu Kongo’da Garamba Parkı’ndaki 12.000 filden
4.000’i Uganda askerleri ve Sudanlı asiler tarafından öldürülmüştür (Şekil 9.8).

Şekil 9.8: Uganda’daki iç savaş sırasında katledilen fillere ait dişler.
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Birinci Körfez Savaşı’nda (Ocak –Şubat 1991), Basra Körfezi’nin petrol kirliliği
sonucu karides sayısı savaş öncesi sayısının %1’ine düşmüş, on binlerce kuş ölmüş, başta
perde ayaklılar olmak üzere çeşitli göçmen kuşun beslenme alanı yok olmuştur.
Ruanda’da 1994’teki iç savaş sırasında dağ gorillerinin nesli tükenme tehlikesi
geçirmiştir (Şekil 9.9).

Şekil 9.9: Ruanda’daki Dağ Gorilleri.
9.1.14. Kıyıların, Yüzey ve Yer Altı Su Sistemlerinin Kirletilmesi
Su kirliliği veya kirlenmesi, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğinin
ölçülebilecek oranda bozulmasını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışması olayıdır.
Bu kirliliği iki başlık altında incelemek olanaklıdır:
A. Biyolojik kirlenme
1)

Mikroorganizma kirliliği

2)

Kimyasal kirlilik

B. Toksik kirlenme
1)
kirlenme,

İnorganik kimyasal: Maden, rafineri, kimyasallarla çalışan sanayiye dayalı

2)
kirlenme,

Radyoaktivite kirliliği: Nükleer santral ve askeri silah denemelerine dayalı

3)
Sentetik organik kimyasal (Trikloretilen gibi solventler, DDT gibi pestisitler,
elektrik tesisatında kullanılan izolasyon malzemeleri vb.) kirleticilere dayalı kirlenme.
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Körfez Savaşı’nda denize akıtılan 11 milyon varil petrol Basra Körfezi’ni “ölü
deniz” hâline getirmiştir (Şekil 9.10),

Balkanlardaki savaşta kullanılan seyreltilmiş uranyum yer altı sularına sızmış,
akarsuları kirletmiştir,

Bombardıman sırasında vurulan sanayi tesisinden cıva, Tuna Nehri’ne
karışmıştır. Bu atıklar başlıca şunlardır:


100 tondan fazla amonyum,



Petrol ürünleri,



1.000 ton etilen diklorid,



1 000 ton hidrojen klorid,



Mültecilerin atıkları,



Ağır metaller: bakır, kadmiyum, kurşun, krom (izin verilen düzeyin 2 katı

kadar).
Doğu Akdeniz’de Temmuz 2006’da yapılan açıklamaya göre 10 ila 15 000 ton
akaryakıt denize dökülmüştür (Şekil 9.11a). Bu sızıntı sonrasında 150 km’lik kıyıda, deniz
üzerinde 1 ila 10 cm’lik petrol katmanı oluşmuş, bunlar dalgalarla kıyıda tabanda
çökelmişlerdir (Şekil 9.11b, c).

Şekil 9.10: Körfez Savaşı’nda vurulan petrol tankerlerinden meydana gelen sızıntılar.
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Şekil 9.11: 2006’da Doğu Akdeniz’de meydana gelen çevre felaketi.
9.1.15. Asit Yağmurları
Asit yağmuru, fosil yakıtlarının yanması sonucu atmosfere karışan SO2 ve nitrojen
oksitlerin havadaki su buharı ile birleşmesi sonucu oluşan sülfirik asit ve nitrik asitlerin yağış
şeklinde yeryüzüne düşmesidir. Asit yağmurları, binalara, eski eserlere, bitki örtüsüne,
toprağa zararlıdır. Bitki örtüsünün yeşil kısımlarını yakarak, fizyolojik işlevlerini engelleyerek
yeşil örtüyü öldürür ve ortadan kaldırır.
Kosova Savaşı’nda:

Kimya tesisi bombalanmasıyla çıkan yangınlarda oluşan partikül madde
dumanları 10 günde 15km2 alana yayıldı (Şekil 9.12).


12 Mayıs 1999 Romanya yağmur suyu pH’sı = 5.4 olarak ölçüldü.



23 – 26 Mayıs 1999 Bulgaristan yağmur suyu pH’sı = 4.2 olarak ölçüldü.
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Şekil 9.12: Kosova’da kimya tesisinde bombalama sonucu çıkan yangın.
9.1.16. Su ve Kanalizasyon Sistemlerinin Çökmesi
Birinci Körfez Savaşı’nda Bağdat’ta temiz su taşıma kanallarının %40’ı tahrip olmuş,
ikincisinde tamamen çökmüştür. Irak’ın temiz su ve kanalizasyon sistemlerinin tekrar
yapılandırılması için tahminen 11 milyar Amerikan $’ı gerekmektedir.
2006 savaşında, Lübnan’da su dağıtım şebekesinin yenilenmesi için gerekli kaynak,
Bakanlığın açıklamasına göre 80 Milyon US$ olarak hesaplanmıştır.
Sınırlarımızda hâlen devam eden Suriye savaşının bilançosu, bunları kat kat geçeceğe
benzemektedir. Zaten 10 milyona yakın insanın göç etmesi, buralardaki yaşam olanaklarının
ortadan kalktığını göstermektedir. Nitekim Suriye’nin ikinci büyük kenti, neredeyse haritadan
silinmiştir (Şekil 9.13).

Şekil 9. 13: Bombardıman sonrası Halep Şehri (2016).
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9.1.17. Göç ve Mülteciler
Dünya savaşlarında milyonlarca insan istilalar ve savaşlar nedeniyle, çok kısa süreler
içinde uzun mesafeler yer değiştirmiştir. Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarında Avrupa ve
Asya coğrafyasında demografik yapıyı değiştirecek ölçüde büyük göç dalgaları oluşmuştur.
1990’larda, Avrupa’nın göbeğinde ve gözü önünde yaşanan dramlar sonucunda Türkiye’ye
önemli bir nüfus göçü yaşanmıştır. Aynı dönemde, Irak Savaşı sonrasında 175 ila 250 000
Iraklı ülkelerinden ayrılmıştır. Beş yıldır devam eden Suriye savaşı ise yaklaşık 10 milyon
insanın ülkesini terk etmeye zorlamıştır. Bu belki de tarihin en büyük insanlık dramlarından
biridir. Bu mültecilerin Avrupa ülkelerine sığınma istekleri konusunda “Uygar Avrupa” bin
bir güçlük çıkarmakta, sınırlarını kapatmaktadır.
Bu göçler sonucunda milyonlarca insan sağlıksız çadırlarda, kullanılacak durumda
olmayan barakalarda, terk edilmiş okullarda yaşamakta, açlık ve salgın hastalıklarla
boğuşmaktadır. Çocuklarının eğitimi konusunda yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey
kalmadığından, hem kendi geleceklerine hem de ülkelerinin geleceğine olan güvenleri yok
olmaktadır. Afrika’da yaşanan iç savaşlar ise Batı’da sadece ölü istatistikleri açısından
“değer” taşımaktadır. Sadece 1990’lı yıllarda, savaşlar ve iç çatışmalar sonucunda Dünya’da
yaklaşık 50 milyon insan evini-ülkesini terk etmeye zorlanmış, terk edemeyenler ise
katledilmişlerdir (UNDP, 2000).

9.2. Kimyasal Silahlar
9.2.1. Genel Bilgiler
Kendileri kimyasal madde içerse de etkileri büyük ölçüde biyolojik varlıklar üzerinde
öldürücü, yaralayıcı veya tahriş edici tesir gösteren veya geçici olarak felç, körlük, sağırlık
yapan, göz yaşartan veya şuur kaybına sebep olan; sis, iz ve yangın meydana getiren; katı, sıvı
veya gaz hâlindeki kimyevi maddeler kullanılarak yapılan silahlardır. Düşmandan saklanmak
veya düşmanı şaşırtmak amacıyla kullanılan sis ve yangın bombaları ile düşmanın yerini
belirlemek amacıyla kullanılan kimyevi yaprak dökücüler ve ot öldürücüler de kimyevi silah
olarak kabul edilir.
İlk olarak Almanların Birinci Dünya Savaşı’nda, önce Rus ve Polonyalılara, sonra da
İngiliz ve Fransızlara karşı kullanıp, “başarılar” kazandıkları kimyevi silahlar, İtilaf
devletlerince de yapılıp kullanılmaya başlandı. Bu savaşta kullanılan hardal (iperit) gazı, bir
milyon üç yüz bin kişiye tesir etti ve bunlardan 91.000 kişi hayatını kaybetti. İkinci Dünya
Savaşı’nda Almanlar tarafından bugünkü kimyevi silahların çekirdeğini teşkil eden sinir
gazları geliştirildi (Şekil 9.14). Bu korkunç silahlar milletlerarası antlaşmalarla
yasaklanmasına rağmen, son yıllarda cereyan eden Afganistan, Kamboçya, Tayland, Eritre ve
Irak-İran savaşlarında kullanıldı. Bugün ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail vb.
devletlerin elinde Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında kullanılan gazlardan yüzlerce defa
daha zehirli ve öldürücü özellikte kimyevi silahlar mevcuttur.
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Şekil 9.14: Poison Gazı’nın Kimyasal silah olarak kullanımı.
Kimyevi silahları fizyolojik etkilerine göre altı kısma ayırmak mümkündür:
a) Boğucu maddeler:
Bu gruptaki maddeler buhar hâlinde solunum yolu ile girerek akciğerlere zarar
verirler. Zarar gören akciğer solunum görevini yapamaz duruma gelmekle ölümlere sebep
olur. Klor, klorpikrin, fosgen ve difosgen bu gruptandır. Koruyucu maskeler tam bir koruma
sağlar. Maske yoksa bu gazlar 24-48 saat içinde ölüme sebep olabilir. Hastalananların temiz
ve açık havalı yerlerde tam istirahatı gerekir. Akciğerler zarar gördüğü için, hiçbir zaman suni
solunum yaptırılmamalıdır. Doktor gelinceye kadar hasta sıcak tutulmalı, battaniye örtülmeli
ve çay gibi kalbi kuvvetlendirici sıvılar içirilmelidir.
b) Kan zehirleyici maddeler:
Bu gibi maddeler kandaki hemoglobinin oksijen almasını, hemoglobindeki oksijenin
kan dokularına gitmesini engeller. Asitli, siyanürlü, hidrojenli, klorlu, florlu bileşikler
kullanılır. Damar açıcı, solunum ve kalbi kuvvetlendirici ilaçlar verilir. Koruyucu maskeler bu
gazlara karşı korunma sağlarlar. Hasta temiz ve bol havalı bir yere götürülmeli, suni teneffüs
yaptırılmamalıdır.
c) Sinir yıpratıcı ve bozucu maddeler:
Bu gruptaki maddeler vücuda girdiklerinde sinirler üzerine yaptıkları etki ile insanları
çıldırtır ve felç eder. Zehirleme dereceleri çok yüksektir. Tabun, sarin ve soman bu
gruptandır. Sinir dengesi bozuklukları ölüme yol açabilir. Etki bölgesinden uzaklaşılmalıdır.
Saldırıdan önce alarm ve ikazla birlikte gaz maskesi takılmalıdır. Kırk saniye içinde etki
gösteren bu kimyevi bileşiklere karşı ilk yardım servisince yardım yapılamayacağından, etki
altında kalan kimseye atropin ampul yapılmalıdır. En kısa süre içinde etki alanının dışına
çıkmalıdır.
d) Yakıcı maddeler:
Bu gruptaki maddeler, cildi yakarak insan ve havanlara zarar verirler. İperit, levizit,
diklorarsin ve fosgen bu gruptandır. Etkisi geçtir. Buhar hâlinde ise akciğerlere ve gözlere
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zarar verirler. Deride kabarcıklar yapar. Maske, koruyucu elbise ve M 5 merhemi yakıcı
maddelere karşı iyi korunma sağlar.
e) Kusturucu maddeler:
İnsanların sindirim ve sinir sistemlerini etkileyen kusturucu bileşiklerdir. Difenil
klorarsin, difenil siyonarsin ve adamzit bu gruptandır. Tesirleri geçici olduğu için eğitim ve
olağanüstü hâllerde de kullanılabilir. Maske ile korunma sağlar.
f) İnsanların gözlerinden yaş getiren maddeler:
Klorasetofenon ve ortoklorobenzol malononitril bu gruptandır. Öldürücü tesiri yoktur.
Geçici olarak gözyaşı getirdiğinden eğitim ve olağanüstü hâllerde de bu maddeler
kullanılabilir. Koruyucu maske ile tam bir korunma sağlanır. Etki bölgesinin dışına
çıkmalıdır.
9.2.2. Korunma Yolları
Zehirli gazların zararlarından korunmada asıl olan bunlara maruz kalmanın
önlenmesidir. Bunun için ikaz sinyali verildiği anda; varsa filtreli havalandırması olan
sığınaklara gidilmeli, yoksa evin kapı ve pencerelerini sıkıca kapatmalı, aralıklarla çamaşır
suyu ile ıslatılmış havlu vb. konmalı, maske ve NBC denilen koruyucu elbise giyilmelidir
(Şekil 9.15). Maske yoksa ağız ve burunun ıslak bezle kapatılması fosfen gibi boğucu gazlara
karşı koruyuculuk sağlayabilir.
Eğer sinir gazı kullanıldığı biliniyorsa, koruyucu olarak pridostigmin, ilaca maruz
kaldıktan sonra ise atropin, pam ve diazepam kullanılır. Eğer hardal gazı kullanılmışsa; göz ve
cildi, seyreltilmiş NaHCO3 (sodyum bikarbonat) ve ayrıca bol su ve sabunla yıkanır.
Kimyasal silahların etkilerini saptamak için radyometre ve dozimetre gibi tespit
cihazları kullanılır.

9.3. Sonuçlar
Savaşı kim kazanırsa kazansın, sonuçta kaybeden doğa olacaktır ve savaş, çevre
üzerinde onarımı olanaklı olmayan kayıplara yol açacaktır (Beliner, 2007).
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde tarih boyunca bilinen ve kayıt altına alınan savaşlar ile bu savaşların yol açtığı
çevresel felaketler detaylı olarak anlatılmıştır.
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Uygulamalar
Birinci ve ikinci dünya savaşlarında dünyanın gördüğü zarar hakkında araştırma yapınız?
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Uygulama Soruları
1. Bazen zorunlu olmalarına rağmen savaşların dünya üzerinde insan ırkından beri var
olmasının nedeni ne olabilir?
2.Savaş sonrasında meydana gelen kitleler halindeki göçün toplumlar üzerindeki etkileri neler
olabilir?
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Bölüm Soruları
Dünyada yaşanan çevre sorunları ile savaşların ilgisi var mıdır?
Savaşların çevresel etkileri nelerdir?
Savaşa hazırlık sırasında çevre etkilenir mi?
Silah üretimi aşamalarında çevre nasıl zarar görür?
Uluslararası yasaların, üretilen silahların savaş alanlarında kullanılmadan önce
geçmesini şart koştuğu aşamalar nelerdir?
6. Kara mayınları yüzünden dünyada her ay kaç çocuk zarar görmektedir?
7. Savaşlar sırasında ortaya çıkan kimyasal kirlilik önlenebilir mi?
8. Savaş sonrası ortaya çıkacak olan katı atıklar nasıl bir çevre felaketine yol açabilir.
9. Doğal hayat savaşlardan olumsuz etkilenir mi?
10. Savaşlar sırasında meydana gelen su kirliliği kaç türlüdür?

1.
2.
3.
4.
5.

201

10. SEL VE TAŞKINLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sel ve taşkınların verdiği zararlar ile bu zararların oluşmasına yol açan yanlış
uygulamaların dünya tarihi boyunca ortaya çıkan sonuçları ile sel ve taşkınlarda alınacak
önlemleri öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sel nedir?
2. Taşkın nedir?
3. Sellerin verdiği zararlar nasıl önlenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Sel

Dünya tarihi boyunca
sellerin insan yaşamına
verdiği zararlar öğrenilecek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Taşkın

Dünya tarihi boyunca
taşkınların insan yaşamına
verdiği zararlar öğrenilecek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Sel ve taşkınların verdiği
zararların nedenleri?

Sel ve taşkınların verdiği
zararların ana nedenleri
kavranacak

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar

1. Sel
2. Taşkın
3. Arazi kullanımı
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Giriş
Sel; herhangi bir akarsuyun, doğal meteorolojik rejimin üzerine çıkan bir yağış altında
akışa geçen suyun yatağından taşması olayıdır. Çok farklı şekillerde tanımlanmakla beraber
sel çeşitli nedenlerle ortaya çıkan büyük su kütlelerinin akarsu yataklarında, vadi yamaç ve
tabanlarında, çukur alanlarda ve kıyılarda kontrolsüz bir biçimde akması ve yayılması olayıdır
Selin en sık rastlanan nedeni, kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller kar erimesi
sonucu oluşan kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması sonucunda da meydana
gelebilir. Günümüzde rastlanılan en yaygın sebep ise kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj
sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olması ile meydana
gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık bölgelerde ise seller çoğunlukla ısının aniden
artmasıyla karların erimesi yüzünden meydana gelir. Çok nadir olarak da barajların çökmesi
ve taşmasından kaynaklanan sellere rastlanılmaktadır. Sel ve taşkınlar insan yaşamına çok
ciddi zararlar verebilir. Büyük kentlerde sellerin son yıllarda çok etkili olması ve büyük
zararlar vermesinin ana nedeni yerleşim politikalarıdır. Dere yataklarının yerleşime açılması
yüzünden eğitim, öğretim, tarım, iletişim, ulaşım ve ekonomi çok büyük zarar görür.
Dünyada kayıtlı ilk küresel taşkın, efsanelere konu olmuş ve ilk kayıtları Sümer
tabletlerinde bulunan “Nuh Tufanı”dır. Son buzul dönemi sonrasında buzullar erimeye
başladığında, o dönemde deniz kıyılarında yaşayan halklar, bu erime sonrasında gelişen su
seviye yükselimleri nedeniyle daha yüksek kotlara göç etmek zorunda kalmışlardır. Aslında
bu olayın kökeni, meteorolojiktir (Bölüm 1). Ancak, jeolojik olaylar bazen meteorolojik
olayları tetikleyebilir. Nitekim, bilimsel çalışmalarda “son buzul maksimumu” olarak
tanımlanan dönemden bu yana deniz suyu değişimlerinin yaklaşık 105 m kadar yükseldiği ve
Marmara Denizi’nden Karadeniz’e su akışının MÖ 6400 yıllarında başladığı belirtilmektedir
(Major vd., 2002; Ryan vd., 2003; Eriş ve Çağatay, 2008).
Sel ve Su Baskınları
Sel, Dünya’nın hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kolayca afete dönüşerek
büyük mal ve can kaybına neden olan bir “doğa olayı”dır. Selin oluşumu, büyüklüğü ve
verdiği zararların boyutu, önemli ölçüde o yerin klimatolojik-meteorolojik, jeolojikjeomorfolojik, biyolojik özellikleri ve insanların çeşitli etkinlikleriyle doğrudan ilişkilidir. Bir
doğa olayının sele dönüşmesinin en büyük nedeni ise insanların yanlış yerleşim
politikalarıdır. Türkiye’de sel ve taşkın olayları artık tüm yıl boyunca görülmesine rağmen
mart, nisan, mayıs ve haziran ayları su baskınlarının en çok görüldüğü aylardır.
Seller birkaç saat veya birkaç gün içinde oluşabilir. Kısa sürede oluşan, dolayısıyla
etki süreleri de kısa olan bu seller, ani seller olarak adlandırılır. Sellere oluştukları ve etkili
oldukları yerlere göre de akarsu selleri (taşkın), baraj selleri, kıyı selleri, dağlık alan selleri,
şehir selleri gibi çeşitli isimler verilmiştir.
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10.1. Sel ve Taşkınların Nedenleri
Bir nehir/dere yatağındaki mevcut su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur
yağması veya havzada mevcut kar örtüsünün erimesinden dolayı hızla artması ve çok güçlü
akarak nehir yatağı çevresinde yaşayan canlılara, arazilere, mal ve mülke zarar vermesi
olayına sel denmektedir. Uzun süreli aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra, özellikle fazla eğimli
ve geçirimsiz topraklarda meydana gelmektedir. Ayrıca kar yağışının da yoğun olarak yağdığı
havzalarda ısının birden bire artması sonucu kar örtüsünün erimesi de büyük sellere yol
açabilmektedir. Her iki etkenin beraber meydana gelmesi ve yan kollardaki suyun aynı anda
yükselmesi en tehlikeli selleri oluşturmaktadır. Sel oluşumuna etki eden bir diğer faktör de
havzada hâkim olan yağış rejimleridir.
Sel ve Taşkın çoğunlukla aynı anlamda kullanılmaktadır.. Ancak bu kullanım yanlıştır.
Sel güçlü ve sert akar, kısa sürede çok büyük zararlar verebilir. Taşkın çok basit olarak suyun
taşması anlamına gelmektedir. Sel olayı gerçekleşmeden de taşkın gerçekleşebilir. Ama
genellikle selden sonra yükselen suların tüm havzayı sular altında bırakmasıdır.
1967-1987 yılları arasında akarsularda görülen sel (taşkın) olay sayısının tüm
hidrometeorolojik afetler içindeki oranı %33 iken; 1998-2008 yılları arasında bu oran %14'e
gerilemiştir. Son yıllarda yapılan baraj sayılarındaki artışlar, dere ıslah çalışmaları ve
köylerden kentlere göçler, bu şekilde nehirlerden kaynaklanan sellerde (taşkınlarda) azalmaya
neden olmuştur. Buna rağmen DSİ verilerine göre 1975-2011 yılları arasında 820 adet taşkın
olayı meydana gelmiş, bu taşkınlar sonucunda 660 can kaybı olmuş, 799.758 hektar tarım
arazisi taşkına maruz kalmış, taşkınlar ülke ekonomisine yılda yaklaşık 150 milyon TL zarar
vermiştir. Bununla beraber son yıllarda ani seller ve bunun bir sonucu olarak da şehir
sellerinde önemli artışlar görülmektedir.
Özetlemek gerekirse sel ve taşkınların nedenleri;


Yağışların kısa sürede ve çok miktarda (sağanak yağışlar) olması,



Karların ani ve hızlı erimesi,



Bitki örtüsünün cılız olması,



Arazi eğiminin fazla olması,



Zeminin geçirimsiz malzemeden oluşması,



Toprağın neme fazlasıyla doymuş olması,



Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi,



Baraj kapaklarının açılması,



Barajların çökmesi,
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yapılması,

Dere yatağına tekniğine ve kurallara aykırı olarak ve izinsiz menfez veya köprü



Dere yatağına tekniğine ve kurallara aykırı olarak bent veya dolgu yapılması,



Dere yatağına moloz, sanayi ve evsel atıkların atılması,



Dere yatağının üstünün kapatılarak otopark, konut gibi yapılar yapılması,



Dere yataklarından kaçak kum çıkarılması,


Havzalarda
değiştirilmesi,

ilerlemesi,

ormanlık

alanların

tahribi,

arazi

kullanım

koşullarının

Sürekli ve şiddetli rüzgârların etkisiyle deniz suyunun kabarıp karaya doğru



Tsunami dalgalarının karaya ulaşması,



Akarsuların doğal yataklarının değiştirilmesi olarak gösterilebilir (1).

10.2. Sel ve Su Baskınlarına Karşı Alınması Gereken Önlemler

Başta ormanlar olmak üzere, doğal bitki örtüsü iyi korunmalı ve çıplak alanlar
ağaçlandırılmalıdır.


Doğal çevre korunmalı ve doğal kaynaklar bilinçli bir biçimde kullanılmalıdır.


Arazi kullanımı ilkelerine uyulmalı, havzalarda yeteri kadar sıklıkta
meteorolojik ve hidrolojik gözlem istasyonları (erken uyarı istasyonları) kurulmalıdır.


Akarsu yatağı içinde suların akış hızını kesici setler ve göletler yapılmalıdır.
 Akarsu çevresinde 100 yıllık taşkın alanı boş bırakılmalı ve bu alan yeşil alan
haline dönüştürülmelidir.
 Şehir içerisinde veya doğal ortamdaki akarsu yatakları doğal halinde
bırakılmalı, kanal içerisine alınmamalıdır.
 Yerleşim için taşkın riski olmayan yüksek alanlar seçilmelidir.
 Akarsuların faal yatakları ıslah edilmeli, ek tahliye kanallarıyla akım gücü
kontrol edilmelidir.


Ülkelerin meteoroloji ve hidroloji kuruluşları sel ve taşkın erken uyarı sistemi
için yeterli eleman ve teknoloji ile donatılmalıdır.
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Akarsu yatakları ve sele duyarlı yerler, hiçbir şekilde yerleşime açılmamalıdır.


Özellikle düşük seviyeli yerlerde ve yerleşim alanlarında, yatak kenarlarına
taşkın engelleyici setler yapılmalıdır.

Yerleşim birimlerindeki kuru dere yatakları, asfaltlanarak yol hâline
getirilmemeli, meteoroloji kuruluşlarınca şiddetli yağış ihbarı yapılması hâlinde; mülki
idareler ve yerel yönetimlerce gerekli önlemler alınmalı, özellikle akarsu kenarlarında, vadi
tabanlarında yaşayan insanlar uyarılmalıdır. (Dik yamaçlarda tarım yapılmamalı, az eğimli
yerlerde de toprak koruma ilkelerine uyulmalıdır.)


Sele neden olabilecek dereler, kontrol altına alınmalı ve ıslah edilmelidir.


Yerel belediyelerce dere ve nehir yataklarına yerleşim konusunda titizlik
göstermeli, buralarda yerleşimin önlenmesinin yanı sıra oluşacak engeller düzenli olarak
temizlenmelidir.
Dünya’da sel ve su taşkınlarının en fazla görüldüğü yerlere örnek olarak; Güney ve
Doğu Asya (Hindistan, Bangladeş, Çin, Birmanya, Tayland, Vietnam gibi), Batı Avrupa
(İngiltere, Hollanda, Fransa gibi), Orta Avrupa (Romanya, Macaristan, Polonya, Almanya
gibi) ve Amerika kıtasında (Meksika, Brezilya gibi) yerler verilebilir.
Sel sırasında Yapılması gerekenler :


Selin başladığını gördüğünüz an dışarıdaysanız yüksek bir yere, içerideyseniz üst
katlara çıkın.



Sel başladığı zaman dışarıdaysanız olduğunuz yerde kalın. Kesinlikle suya atlamayın
ve kurtarma ekiplerini bekleyin.



Akan suyu sığ görüp yürümeyi düşünmeyin önemli olan suyun yüksekliği değil
enerjsidir. Ne olduğunu anlamadan suların içinde kaybolursunuz



Arabayla suya girmeyin. Eğer yolunuz sel suları tarafından kesiliyorsa başka bir yol
kullanın. Derinliği 30 cm olan sel sularından araçla geçmek mümkün değildir.



Elekirk şokundan kaçınmak içi devrilen direklerdene den uzak durun.



Eğer sel çok ani geldiyse çok hızlı bir şekilde sadece tesisatları kapatıp üst katlara
çıkın. Yanınıza kuru giysiler almayı unutmayın.

Sel sonrasında Yapılması gerekenler :


Zararınızı iyice tespit ederek sigorta şirketine durumu bildirin.

210



Selden sonra gireceğiniz herhangi bir yapının güvenilir olduğundan emin olun.



Binanızda gazdan oluşabilecilecek bir patlamayı önlemek için ateş takmayın.



Evinizde hiçbir hasar gözükmese bile tesisatları kontrol ettirmeden açmayın.



Islanmış yiyecek içecek ve ilaçları derhal imha edin. .



Evinizi sıcak ve sabunlu su ile iyice temizleyin.



Şebeke suyunu kullanmayın. Eğer kullanmak zorundaysanız mutlaka en az 10 dakika
kaynatın.

10.3. Dünyada Sel ve Su Baskınları

1212’de Kuzey Denizi, Hollanda kıyılarını 6 ay boyunca 60.000 insanın
yaşamına mal olmuştur (Şekil 10.1a).

Aynı kıyılar ve Almanya’nın kuzey kıyılarını sular altında bırakan St. Lucia
Seli, bu coğrafyada yaşayan 70.000 insanın ölümüne yol açmıştır (Şekil 10.1b).

Aynı kıyılar, 1530’da Felix Seli ile vurulmuş ve yaklaşık 120.000 insan
ölmüştür (Şekil 10. 1c).

Şekil 10.1: Hollanda kıyılarındaki sellerin etkileri.

1887’de, Çin’deki Huang Ho ve Yangçe Irmaklarının taşması sonucunda
büyük bir sel afeti yaşanmış ve yaklaşık 1.5 Milyon insan ölmüştür.

1887’de, Çin’deki Sarı Nehir taşkınında 900.000’den fazla insan yaşamını
yitirmiş, 50.000 km2 alan sular altında kalmış ve yaklaşık 2 milyon kişi evsiz kalmıştır (Şekil
10.2).
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Şekil 10.2: 1887, Çin- Sarı Nehir taşkını.


1911’de aynı ırmağın taşması ile 200.000 insan ölmüştür (Şekil 10.3).

Şekil 10.3: Yangçe Irmağı, Çin (a: 1911 baskını; b: 1935 baskını).

1931’de, Çin’de Yangtze ve Huai Irmakları taşmış ve tarihteki en büyük sel
afeti yaşanmıştır. Bu afetten yaklaşık 25 milyon insan doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilenmiştir. Ağustos ayında, üç gün sürekli sağanak yağış sonucunda Huai Nehri gece
aniden yatağından taşmış ve yaklaşık 200.000 kişiyi uykuda yakalamıştır. 3 milyon insan, bu
sel nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle (kolera, tifo) ölmüştür (Şekil 10.4). Facianın
boyutları o kadar büyük olmuştur ki, insanlar para kazanabilmek için eşlerini, hatta
çocuklarını satmışlardır.
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Şekil 10.4: 1931’de Çin-Yangtze ve Huai Nehirleri taşkını.

Çin’de aynı nehirler 1935’te tekrar taşmış ve yaklaşık 145.000 insanın
ölümüne neden olmuştur.

1938’de, Çin’de Sarı Nehir’de, Çin-Japon Savaşı sırasında, Japon ordusunun
nehir boyunca ilerleyişini durdurmak amacıyla Çin hükûmeti tarafından özel olarak taşkın
yaratılmış ve yaklaşık 800 000 kişi boğularak ölmüştür (Şekil 10.5).

Şekil 10.5: 1938’de Çin’deki Sarı Nehir taşkını.
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Amerika’da 1969–1981 yılları arasında meydana gelen taşkın ve sel olayları
incelendiğinde 32 ani taşkın olayında 1185 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

1970’te Bangladeş’in Bhola bölgesinde siklon ve sel birlikte 500 000 insanın
ölümüne neden olmuştur.

1971’de Viyetnam’daki Hanoi ve Kırmızı Nehir deltaları sel altında kalmıştır
(Şekil 10.6). Bu taşkında 100 000’den fazla insan ölmüştür.

Şekil 10.6: Viyetnam, Hanoi/Kızıl Nehir taşkını (1971) (4).

Çin’de Bangiao Barajı 1975’te çökmüş ve oluşan sellerde yaklaşık 160 000
insan yaşamını yitirmiştir (Şekil 10.7).

1999 yılında Fransa’da yaşanan taşkın olayında ise 36 kişi hayatını kaybetmiş,
2003 yılındaki taşkından ise 27000 kişi etkilenmiştir.

Şekil 10.7: Bangiao Barajı, Çin (1975).
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Polonya’da 1993 yılındaki taşkında 55 kişi yaşamını kaybetmiş ve 224.500 kişi
etkilenmiştir.

1993 Mississippi ve Misouri Nehirlerinin neden olduğu sel ve taşkınlarda,
60.000 insanın etkilendiği kaydedilmiştir.

Amerika’da Ağustos 2005’te Katrina kasırgası ve neden olduğu sel ve taşkın
olayları ile ilgili 1833 kişinin öldüğü kaydedilmiştir.

Pakistan'da İndus nehri civarında yaşayan ve nehrin gücünün iyice azaldığına
inanarak nehrin eski akış alanında yerleşen milyonlarca kişinin yaşadığı yerler dağlardaki
karların aniden erimesi sonucunda sular altında kalmıştır. Bu olay sonrasında milyonlarca kişi
göç etmek zorunda kalmış, büyük can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Bir nehrin bir
zamanlar aktığı alandan gün gelip yine akacağını hesaplayamayanlar büyük bedeller
ödemişlerdir.
- Brezilya Atık Barajının 28 Ocak 2019 tarihinde çökmesi sonucunda 110 kş,i
hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 kişi ise kayıp.

10.4. Ülkemizde Sel ve Su Baskınları
Türkiye’de çok sık görülen doğal tehlikelerin başında, sel olayları gelmektedir.
Önemli can ve mal kaybına neden olan ve değişik nedenlerle oluşan sel, ülkemizin hızla
değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik yapısı içinde daha da etkili olmakta, büyük ekonomik
kayıpların ve acıların yaşandığı afete dönüşmektedir. Sel ve taşkınların en çok mart, nisan,
mayıs, haziran ve temmuz aylarında oluştuğu görülmektedir. Karadeniz, Akdeniz ve Marmara
bölgelerinin taşkına en hassas bölgeler olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 1903–2006
yılları arasında gerçekleşen 31 sel ve taşkın olayında 1260 kişi ölmüş, 1998 Trabzon-Beşköy
selinde 60 kişi, 1998 yılındaki Batı Karadeniz sel ve taşkınlarında 10, 1995 yılında Ankara,
İstanbul ve Senirkent sel ve taşkınlarında 74 kişi hayatını kaybetmiştir.Özellikle 2009 yılında
Çatalca, Silivri ve Ayamama da meydana gelen sellerde 30 dan fazla kişinin hayatını
kaybetmesi sel ve taşkınlara olan bakış açımızın değişmesine yol açmıştır. Bu sellerde
görülmüştür ki zarar veren sel ve taşkınlar değil yanlış yerleşim politikaları yüzünden
derelerin yerleşime açılmasıdır.

10.5. Sel ve Taşkından Sonra Alınması Gereken Önlemler
Selden sonra hem kişilerin hem de kamusal binalar, altyapı, tarım alanları gibi yerlerde
ortaya çıkan fiziksel yıkım olağanüstüdür. Bu alanlarda çok sert önlemler alınmazsa büyük
yaralanmalar ve hastalıklar ortaya çıkabilir. Fiziksel hastalıkların yanı sıra, toplumun ruh
sağlığı da ciddi bir sorun olabilir. Nitekim bu tür felaketlerden sonra uykusuzluk, anksiyete,
öfke, hiperaktivite, orta şiddette depresyonlar, uyuşukluk-ilgisizlik durumu gibi ruhsal
rahatsızlıkların yaygınlaştığı bilinmektedir. Büyük sel felaketlerinden sonra ortaya çıkabilecek
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hastalıklardan korunmak için uygulanması gereken prosedür Ilinois Toplum Sağlığı Kurumu
tarafından aşağıdaki şekilde kademelendirilmiştir.
10.5.1. Kişisel Önlemler
Hijyen
Selden sonra, uygulana gelen hijyen ve temizlik kurallarının aksaması olağandır. Bu
durumlarda ilk öncelik, su kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek olmalıdır. Bu nedenle,
eller her zaman sabunlu, sıcak ve temiz, akan suyla yıkanmalıdır. Bu işlemin özellikle yemek
yapmadan önce, bebeklerle ilgilenmeden önce, sigara vb. ağız ile temas gerektiren
işlemlerden önce, tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra, ayrıca, sel suyuna bulanmış nesneler ile
temas edildikten sonra uygulanması özellikle önemlidir. Eğer sürekli güvenli su bulmak
olanaklı değilse, ellerin yıkanmasında ve diş fırçalamada mutlaka şişelenmiş, kaynatılmış
veya kimyasal olarak dezenfekte edilmiş su kullanılmalıdır.

Güvenlik Kıyafeti
Sel felaketi alanına girildiğinde, sel suyu ile temas etmiş nesnelere dokunmayı
önleyecek lastik çizme, lastik eldiven, uzun kollu gömlek giymek çok önemlidir. İğne, çivi
gibi sivri nesnelere basmaktan kaçınılmalıdır.
Hastalık/Yaralanma
Sel suları, olasılıkla kanalizasyon sistemleri ya da endüstriyel atık havuzları veya
tarımsal kirleticiler gibi atık madde içerebilirler. Bu sel sularının deriye teması hastalığa
neden olmasa bile, bunların bünyeye alınması durumunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir.
Ancak, deride açık yara olması durumunda en tehlikeli bakteri, tetanoz mikrobudur.
10.5.2. İçme ve Yemek Pişirmede Kullanma Suyu
Sel sırasında genel şebeke ya da özel kullanım alanındaki şebeke sel suları ile karışmış
olabilir. Sel sonrasında tüm suların güvenli olmadıkları kabul edilmelidir. Bu durumda en
yakın yetkili kurum tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi ve ilan edilen kurallara
uyulması, toplum sağlığı açısından bir zorunluluktur. Özel kullanıma ait kuyular, sel suları ile
karışmış olabileceklerinden, temizlendiğinden emin olununcaya kadar kullanılamaz.
İçme ve kullanma suyu olarak en güvenli kaynak, şişelenmiş veya önceden
buzdolabında depolanmış sulardır. Eğer musluk suyu kullanılmak zorundaysa, bu suyu en az
üç dakika hızlıca kaynatmak, kaynatılamıyorsa da her 3,5 litre suya beş damla çamaşır suyu
damlatarak kullanmak gerekir.
Sel suları
yıkanmamalıdır.

kullanılarak

buz

üretilmemeli,

diş

fırçalanmamalı

ve

bulaşık
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10.5.3. Gıda Güvenliği
Genel olarak, sel suları ile temas etmiş hiçbir gıda tüketilmemelidir. Bu konuda
herhangi bir şüphe varsa, şu basit kural uygulanmalıdır: Şüphen varsa, kaldır at!
Her türlü şişelenmiş veya ambalajlı ürünün sel suları ile temas edip etmediği dikkatli
bir şekilde saptanmalıdır. Bazı ambalajlı ürünler, dikkatle temizlendikten sonra kullanılabilir.
10.5.4. Derin Dondurucu Çalışmadığında Yapılacaklar
Elektrikler kesildiğinde, kapağı kapalı durumda ve dolu olan buzdolaplarındaki
donmuş gıdalar iki gün boyunca korunabilir. Yarı dolu olan derin dondurucular ise ancak bir
gün boyunca korunabilir. Bu süre içinde elektrikler gelmezse yapılacaklar şunlardır:


Buzdolabı-derin dondurucu kapağı kapalı tutulmalıdır,



Komşuların elektriği varsa, donmuş gıdalar onların dolaplarına taşınmalıdır,


Donmuş gıdalar, elektriği olan dükkân, kasap, okul vb. kamu binalarındaki
dolaplara taşınabilir,

Kuru buz temin edilebilecek adresler bilinmelidir. Kuru buz, temas ettiği her
şeyi dondurur. Bu kuru buza çıplak elle dokunulmaz.

Bunların hiç biri bulunmuyorsa, donmuş gıdalar, çözünmeye başlamış olandan
başlayarak tüketilmelidir.
10.5.5. Buzdolabı Çalışmadığında Yapılacaklar
Elektrikler kesildiğinde, buzdolabı içindeki yiyeceklerin 4 ila 6 saat arasında soğuk
kalmaları beklenir. Bu süre, mutfağın sıcaklığına bağlıdır. Bu durumda yapılacaklar:


Elektrik 4-6 saatten fazla kesilirse, buzdolabına buz kalıbı koyulabilir,


Elektrik uzun süre kesilmiş ise, yüksek protein içerikli gıdalar (süt ürünleri, et,
balık, tavuk ürünleri) öncelikle ve acilen tüketilmelidir. Bunlar oda sıcaklığında uzun süre
korunamazlar.

Meyve ve sebzeler, bozulma emareleri gözlenene kadar oda sıcaklığında
korunabilirler. Bununla birlikte, iyi bir havalandırma sağlanabilirse, sebzeler daha uzun süre
dayanabilir. Elektrik kesintisi uzun süre devam ederse bunlar buzdolabından çıkarılmalıdır
(5).
10.5.6. Temizlik
Sel sularının temas ettiği iç mekânlar, sıcak ve sabunlu su ile fırçalanarak
yıkanmalıdır. Özellikle, yiyeceklerle teması olan mutfak tezgâhı, kiler rafları, buzdolabı,
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ocak-soba-fırın, mutfak tahtası gibi yüzeyler ile küçük çocukların oynadıkları alanlara özel bir
özen gösterilmelidir. Bu tür alanlarda kullanılacak temizleme suyuna her 3.5 litre için yarım
bardak çamaşır suyu ilave edilmelidir.
Tüm nevresim, çarşaf gibi örtüler ile çamaşırlar sıcak suda yıkanmalı ya da kuru
temizleme yapılmalıdır. Minder veya döşemeli mobilya gibi yıkanamayacak nesneler açık
havada kurutulmalı, daha sonra vakumlanıp dezenfektan malzeme ile spreylenmelidir. Tüm
halılarda buharlı temizlik yapılmalıdır.
Eğer evin içine kanalizasyon suyu geri basmış ise, bununla temas etmiş her türlü
malzeme (duvar kâğıdı, sofra bezi, halı-kilim, alçıpan vb.) evin dışına çıkarılarak atılmalıdır.
Bu temizlik sırasında lastik çizme ve eldiven kullanılması gerekir (5).
10.5.7. Kanalizasyon Sisteminin Bakımı
Sel suları geri çekildiğinde, genellikle kanalizasyon sisteminin düzgün bir şekilde
çalışması için basit bir onarım yeterli olmaktadır. Taşan dış mekân tuvaletleri, çamaşır suyu
katılmış çözeltilerle fırçalanarak yıkanmalıdır. Selin olumsuz etkileri nedeniyle çoğu
toplumda portatif tuvalet kullanımı söz konusu olsa da bu sınırlı sayıda olabilmektedir.
Eğer bir süre tuvaletler kullanılamayacak olursa, sadece bu amaçla kullanılacak olan,
su geçirmez kaplar kullanılmalıdır. Bu kaplar kullanılmadan önce, boşaltmayı kolaylaştırmak
adına bir miktar su konabilir. Her kullanımdan sonra en kısa süre içinde bu kaplar, kazılacak
çukurlara boşaltılmalıdır. Bu çukurlar hemen biraz toz-kül ya da kireç ile örtülmelidir. Bu
kabı yıkamak için kullanılacak su da aynı çukura boşaltılmalıdır. Bu çukur en az 30-40 cm’lik
bir toprak ile örtülmelidir.

10.6. Diğer Önlemler
10.6.1. Gaz Tesisatı
Eve dönüldüğünde ilk olarak herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Bu sadece koklayarak yapılmalıdır. Işık kullanmak gerekiyorsa bataryalı
aydınlatma cihazları kullanılmalı, elektrik düğmeleri kesinlikle açılıp kapanmamalı, mum
kullanılmamalıdır. Herhangi bir kıvılcım, büyük bir patlamaya dönüşebilir. Eğer gaz kokusu
alınmış ya da bu yönde şüphe oluşmuş ise ana gaz vanası kapatılmalı, bütün pencereler
açılarak ev terkedilmelidir. Durum hemen gaz idaresine, itfaiyeye ve polise bildirilmelidir.
Evin güvenli olduğu bildirilinceye dek kesinlikle tekrar eve girilmemelidir (5).
10.6.2. Elektrik Tesisatı
Herhangi bir sel olayında elektrik tesisatı da hasar görmüş olabilir. Eğer herhangi bir
kıvılcım, ark veya kısa devre ya da bir şeylerin yandığına dair bir koku hissi varsa hemen ana
şalterden elektrik kesilmelidir.
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Jeneratör dâhil, elektrik tesisatını tekrar devreye almadan önce bu konuda bina teknik
sorunlusuna danışılmalıdır. Jeneratörün dâhili tesisatına izinsiz olarak bağlanmasının suç
olduğu anımsatılmalıdır. Bunun otomatik olarak devreye girmesi yangına neden olabileceği
gibi, elektrik hattına müdahale eden teknik ekibin de yaralanmasına neden olabilir.
Elektrikli ev aletlerinden bazıları ıslak durumdaysa önce ana şalter kapatılmalı, cihaz
çıkarılarak kurutulmalı, tekrar takılarak ana şalter devreye alınmalıdır. Elektrik geldiğinde
sigortalar atıyorsa ana şalter kapatılarak elektrikli cihazlardaki kısa devre aranmalıdır. Tüm
bu işler ıslak hâldeyken veya su içindeyken yapılmamalıdır.
Dışarıda, elektrik hatları civarında özellikle dikkat edilmelidir. Kopmuş, sarkmış ya da
yerden fırlamış, kısmen su içinde kalan elektrik hatlarına veya bunlarla temas hâlindeki
eşyalara kesinlikle dokunulmamalıdır.

10.6.3. Sivrisinekler
Sel sonrasında oluşan geniş ve sığ gölcükler, sivrisinek larvalarının büyümesi için
ideal bir ortam oluştururlar. Bu sivrisineklerin çoğu sadece haşere olarak zarar verebilirken,
bazıları salgın hastalıklara neden olabilir. Bu sivrisinekler için alınması gereken önlemler
şunlardır:

Kapı ve pencerelerin sıkı sıkıya kapalı olduğundan ve sağlam olduklarından
emin olunuz.


Uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler giyiniz.



Dış mekândaysanız, cildinize mutlaka sivrisinek kovucu solüsyonlar sürünüz.


Sel sularının içinde biriktiği nesneleri (eski lastikler, metal kaplar, kuş yuvaları,
yapay havuzlar vb.) boşaltarak temizlenmelidir.

10.7. Diğer Tehlikeler
10.7.1. Hızla Akan Su
Çok iyi yüzme bilinse bile, güçlü akan suya girilmemelidir. Su sığ olsa bile boğulma
riski söz konusudur. Selden korunmak için hiçbir aracın içinde kalınmamalıdır. Selden
boğulma riski araç içinde daha yüksektir. Sığ da olsa durgun su tehlikeli olabilir. Küçük
çocuklar bu tür sulardan uzak tutulmalıdır. Bu tür durulmuş ve sığ sel suları içinde kırık cam
veya sivri, keskin metal parçaları bulunma olasılığı oldukça yüksektir.
10.7.2. Hayvanlar
Çoğu vahşi hayvan, yaşadıkları doğal ortamlardan sel nedeniyle ayrılmak zorunda
kalır. Bu tür hayvanlara karşı, kuduz tehlikesi bulunması nedeniyle uzak durulmalıdır. Çoğu
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evcil hayvan da sel sonrasında evsiz kalır. Unutulmamalıdır ki hem vahşi hem de evcil
hayvanlar, kendi ortamları dışına çıktıklarında uyumsuz ve dengesiz hâle gelirler. Hiçbir
hayvanı köşeye sıkıştırmayın. Bir hayvan güvenlik nedeniyle bulunduğu yerden
uzaklaştırılması gerekiyorsa mutlaka bu iş ile ilgili uzmanların müdahalesi beklenmelidir.
Sel sırasında veya sonrasında sıçanlar önemli bir sorun hâline gelebilir. Her türlü
yiyecek maddesi güvenlik altına alınmalı, sel tarafından sürüklenmiş hayvan leşleri ise bu iş
ile görevli kişilerce hızla toplanmalıdır.
Herhangi bir hayvan tarafından ısırılma durumunda derhâl bir sağlık kuruluşuna
başvurulmalıdır. Bu hayvan bir yılan ise, öncelikle yılanı tanımlamak gerekir. Bu yılan zehirli
bir tür ise hemen bir sağlık kuruluşuna başvurularak doğru panzehir uygulanması
sağlanmalıdır.
10.7.3. Kimyasal Tehlikeler
Sel sonrasında yaşam alanına geri dönüşte, sel nedeniyle oluşmuş olabilecek herhangi
bir kimyasal tehlikenin olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir. Sel suları, gömülü hâldeki
tehlikeli atık bidon/varil/torba gibi cisimleri kazıyarak taşımış olabilir. Bu özel koruma
kaplarında tutulan sanayi artığı, tıbbi atık gibi tehlikeli maddeler sel nedeniyle ortalığa
saçılmış olabilir. Barbekülerde kullanılan tüpler ve yakıt bidonlarına müdahale edilirken
azami dikkat gerekir. Bunlar itfaiye tarafından güvenliğe alınmalıdır. Sel suları altında kalan
araç aküleri, hâlâ bir miktar elektrik içerebileceklerinden, ancak izolasyon özelliği olan
eldiven ile müdahale edilerek ve çok dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır.
10.7.4. Kullanım Suyu Kuyularının Dezenfekte Edilmesi
Herhangi bir sel ya da taşkın ile etkilenmiş su kuyuları, tekrar kullanılmadan önce
mutlaka dezenfekte edilmelidir. Bu kuyularda bulunan elektrikli motorlar dikkatle
çıkarıldıktan sonra, kuyu suyu tahliye edilerek dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır.
Bunun için sağlık kurumlarından destek alınmalıdır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde sel ve taşkınların verdiği zararlar ile bu zararların oluşmasına yol açan yanlış
uygulamaların dünya tarihi boyunca ortaya çıkan sonuçları ile sel ve taşkınlarda alınacak
tedbirleri öğrendik
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Uygulamalar
Sel ve taşkınların ülkemizde ve dünyada verdiği zararları araştırınız
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Uygulama Soruları
1.Seli oluşturan ana nedenler nelerdir?
2.Büyük kentlerde son yıllarda yüzeysel akışın artmasının ana nedeni nedir?
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Bölüm Soruları
1. Sel ve taşkınların nedenleri nelerdir?
2. Sel ve taşkınlar arasındaki fark nedir?
3. Büyük şehirlerde son yıllarda sellerden çok büyük can ve mal kayıplarının
görülmesinin nedenleri nelerdir?
4. Yüzeysel akış nedir?
5. Sel ve taşkınlara karşı nasıl önlem almalıyız?
6. Dünyadaki önemli seller nerelerde yaşanmıştır ve sonuçları nelerdir?
7. Türkiye’de 1903-2006 yılları arasında sel ve taşkınlar yüzünden kaç kişi yaşamını
yitirmiştir?
8. Sel ve taşkınlar için alınacak kişisel önlemler nelerdir?
9. Sel ve taşkınlardan sonra gıda güvenliği nasıl sağlanır?
10. Sel ve taşkınlardan sonra nasıl bir temizlik yapılmalıdır?
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11. NÜKLEER RİSK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde nükleer endüstri ile birlikte gelişen nükleer riskler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Nükleer risk nedir?
2. Nükleer riskler nasıl bertaraf edilebilir?
3. Doğal ve yapay radyasyon kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Doğal ve Yapay Radyasyon Doğal ve Yapay Radyasyon
kaynakları
kaynakları hakkında detaylı
bilgi edinilecek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Nükleer Endüstri ve
Nükleer Risk

Nükleer Endüstrinin
getirdiği nükleer riskler
kavranacak

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Dünyadaki önemli Nükleer
kazalar

Nükleer kazaların ortaya
çıkardığı sonuçlar
kavranacak

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar
1.Nükleeer risk
2.Yapay radyasyon
3.Doğal radyasyon
4. Nükleer sızıntı
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Giriş
Dünyada 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, insanoğlu yeni bir enerji türü ile tanıştı:
Nükleer enerji. Nötronun 1932 de Sir James Chadwick tarafından keşfinden sonra II. Dünya
Savaşı’nın da etkisiyle nükleer bilim hızlı bir şekilde gelişti. 1939’da atomun bölünmesi ile
enerjinin açığa çıktığı keşfedildi. Bu olaydan daha sonra 1943’te ilk kontrol edilebilen
zincirleme reaksiyon, 1945’te ilk atom silahı ve 1951’de nükleer enerji kullanılarak ilk
elektrik üretimi gerçekleşti. Böylece nükleer enerji 20 yıl gibi bir süreçte temel prensiplerden
pratik uygulama aşamasına geldi.
ABD’de elektrik üretimi için ilk kullanımını takiben nükleer enerji İngiltere’de
1953’te, Rusya’da 1954’te, Fransa’da 1956’da ve Almanya’da 1961’de elektrik üretiminde
kullanılmaya başlandı. 1960’larda on ülke ve bunu takiben 1970’lerde on ülke daha nükleere
dayalı elektrik üretimine başladı. 1970’lerin başındaki petrol krizi nükleer güç santrallerine
talebi artırdı ve bu santrallerin kurulma dalgasını başlattı. Sonraki on yılda dünya
ekonomisindeki yavaşlama ve fosil yakıt fiyatlarındaki düşüş, nükleer enerji talebindeki
büyümeyi kısıtladı. Bunun yanı sıra ABD’deki Three Mile Island (1979) ve Rusya’daki
Chernobyl (1986) kazalarının etkisi ile nükleer tesislerin güvenliği hakkında kamuoyunda
ciddi endişeler oluştu. Bütün bu faktörler 1990’larda nükleer enerjinin gelişmesinde
yavaşlamaya sebep oldu. Bununla beraber bazı ülkeler reaktör yapımına devam ettiler ve bu
da nükleer enerji üretiminde sınırlı bir artışa neden oldu (Şekil 11.1).

Şekil 11.1: Nükleer Enerjinin Tarihsel Gelişimi (1965-2010)
İlk nükleer çağın sonunda 32 ülke nükleer reaktörlerden elektrik üreterek 10.000
reaktör-yılından fazla işletme deneyimi kazanmışlar ve net 40,000 TWh elektrik üretmişlerdir.
Mayıs 2010 itibarıyla, 372 GWe kurulu üretim kapasiteli ve dünyadaki birincil enerjinin
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%6’sını ve elektriğin de %14’ünü sağlayan 438 adet çalışan ticari reaktör vardır (Tablo 11.1).
Dünyada toplam 54,6 GWe kapasiteye sahip 57 nükleer santral inşa aşamasındadır (Mayıs
2010).

11.1. Radyasyon ve Yaşam
İnsanoğlu varoluşundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaşamak zorunda
kalmıştır. Dünyanın oluşumuyla birlikte tabiatta yerini alan çok uzun ömürlü (milyarlarca yıl)
radyoaktif elementler yaşadığımız çevrede normal ve kaçınılmaz olarak kabul edilen doğal bir
radyasyon düzeyi oluşturmuşlardır. Geçtiğimiz yüzyılda bu doğal düzey, nükleer bomba
denemeleri ve bazı teknolojik ürünlerin kullanımı ile bir hayli artış göstermiştir. Maruz
kalınan doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirleyen birçok neden vardır. Yaşanılan
yer, bu yerin toprak yapısı, barınılan binalarda kullanılan malzemeler, mevsimler, kutuplara
olan uzaklık ve hava şartları bu nedenlerden bazılarıdır. Yağmur, kar, alçak basınç, yüksek
basınç ve rüzgâr yönü gibi etkenler de doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirler.
İnsanlar, hayatın bir parçası olarak dış uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer
kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, su ve gıdalar gibi
doğal kaynaklardan ışınlanmaktadır. Bunlara ilave olarak enerji üretimi, tıp, endüstri,
araştırma, tarım, hayvancılık gibi pek çok alanda kullanımı kaçınılmaz olan yapay kaynaklar
nedeni ile doz almaktadır. Yaşam standartları, yaşadıkları ortamların fiziksel özellikleri ve
coğrafi şartlara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte dünya genelinde kişi başına
yaklaşık 2,8 mv yıllık doza maruz kalınmaktadır (Şekil 11.2).

Şekil 11.2: Dünya genelinde doğal ve yapay radyasyon kaynaklarından alınan dozların
oranları
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Tablo 11.1: Mayıs 2010 itibarıyla dünyada nükleer enerjinin durumu
Mayıs

2010

itibarıyla

Nükleer

Elektrik

İşletmedeki Santraller

İnşa Edilen Santraller

Planlanan Santraller

Önerilen Santraller

Üretimi, 2009
Milyar kWh

%

Adet

MWe

Adet

MWe

Adet

MWe

Adet

MWe

ABD

796,9

20,2

104

100683

1

1165

9

11800

23

33000

Almanya

127,7

26,1

17

20490

0

0

0

0

0

0

Arjantin

7,6

7,0

2

935

1

692

2

767

1

740

BAE

0

0

0

0

0

0

4

5600

10

14400

Bangladeş

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2000

Belçika

45,0

52,7

7

5902

0

0

0

0

0

0

Beyaz Rusya

0

0

0

0

0

0

2

2000

2

2000

Brezilya

12,2

3,0

2

1884

0

0

1

1245

4

4000

Bulgaristan

14,2

35,9

2

1906

2

1906

2

1900

0

0

Çek Cum.

25,7

33,8

6

3678

0

0

0

0

2

3400

Çin

65,7

1,9

11

8438

23

23620

34

38160

120

120000

Endonezya

0

0

0

0

0

0

2

2000

4

4000

Ermenistan

2,3

45,0

1

375

0

0

1

1060

0

0

Finlandiya

22,6

32,9

4

2696

1

1600

0

0

1

1000

Fransa

391,7

75,2

58

63130

1

1600

1

1630

1

1630

G. Afrika

11,6

4,8

2

1800

0

0

3

3565

24

4000

Hindistan

14,8

2,2

19

4189

4

2506

20

16740

40

49000

Hollanda

4,0

3,7

1

487

0

0

0

0

1

1000

İngiltere

62,9

17,9

19

10137

0

0

4

6600

6

8600

İran

0

0

0

0

1

915

2

1900

1

300

İspanya

50,6

17,5

8

7516

0

0

0

0

0

0

İsrail

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1200

İsveç

50,0

34,7

10

9303

0

0

0

0

0

0

İsviçre

26,3

39,5

5

3238

0

0

0

0

3

4000

İtalya

0

0

0

0

0

0

0

0

10

17000

Japonya

263,1

28,9

54

46823

1

1325

13

17915

1

1300

Kanada

85,3

14,8

18

12569

0

0

4

4400

3

3800

Kazakistan

0

0

0

0

0

0

2

600

2

600

Kore (Güney)

141,1

34,8

20

17705

6

6520

6

8190

0

0

Kore (Kuzey)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

950

Litvanya

10,0

76,2

0

0

0

0

0

0

2

3400

Macaristan

14,3

43,0

4

1889

0

0

0

0

2

2000

Meksika

10,1

4,8

2

1300

0

0

0

0

2

2000

Mısır

0

0

0

0

0

0

1

1000

1

1000

Pakistan

2,6

2,7

2

425

1

300

2

600

2

2000

Polonya

0

0

0

0

0

0

6

6000

0

0

Romanya

10,8

20,6

2

1300

0

0

2

1310

1

655

Rusya

152,8

17,8

32

22693

9

7131

15

17100

30

28000

Slovakya

13,1

53,5

4

1762

2

782

0

0

1

1200

Slovenya

5,5

37,9

1

666

0

0

0

0

1

1000

Tayland

0

0

0

0

0

0

2

2000

4

4000

Tayvan (Çin)

39,9

20,7

6

4980

2

2600

0

0

6

8000

Türkiye

0

0

0

0

0

0

4

4800

0

0

Ukrayna

77,9

48,6

15

13107

2

1900

2

1900

20

27000

Vietnam

0

0

0

0

0

0

4

4000

6

6000

Dünya

2558

14

438

372006

57

54562

149

161999

342

365375
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11.1.1. Doğal Radyasyon Kaynakları
İnsanoğlu ve diğer canlılar, milyonlarca yıldan beri evrenden gelen kozmik ışınlar ve
yerkürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonla ışınlanmakta olup; tüm
canlıların varoluşlarından bu yana sürekli olarak doğal radyasyonla iç içe yaşamaktadırlar.
Vücudumuza solunum ve sindirim yollarıyla hava, su, tüm bitkisel ve hayvansal besinlerde az
da olsa bulunan radyoaktif maddeler alınmakta, bunlarda zamanla çeşitli organlarda
birikmektedir. Buna ek olarak kozmik ışınlardan ve yerkürede bulunan doğal radyoaktif
maddelerden etkilendiğimiz de düşünüldüğünde, insan vücudu hem iç hem de dış radyasyon
ışınlanmasına doğal olarak maruz kalmaktadır (Şekil 11.3).

Şekil 11.3: Genelinde Doğal Radyasyon Kaynaklarından Maruz Kalınan Radyasyon
Dozlarının Oransal Değerleri
11.1.2. Yapay Radyasyon Kaynakları
Yapay radyasyon kaynakları, başlıca tıbbi radyasyon, nükleer denemeler, Çernobil ve
nükleer güç başlıkları altında toplanabilir (Şekil 11.4).

Şekil 11.4: Dünya Genelinde Yapay Radyasyon Kaynaklarından Maruz Kalınan Radyasyon
Dozları ve Oransal Değerleri
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Tıbbi Uygulamalar
Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları, radyasyonla görüntü elde edebilme ve
radyasyonun hücre veya tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip olması temeline dayanır.
Bu iki özelliğinden dolayı radyasyon hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar.


Tanısal Radyoloji

Radyasyonun tıbbi alanda yaygın kullanılmakta olan ve gün geçtikçe geliştirilen en
eski çeşidi X ışınlarıdır. Genellikle hastalıkların teşhisi amacıyla kullanılan X ışınları,
hastadan geçirilerek hastalıklı bölgenin görüntüsü röntgen filmi olarak da adlandırılan
radyografi filmi şeklinde elde edilir.


Nükleer Tıp

Vücuttaki organ veya dokuların işlevleriyle ilgili çalışmalar yapmak üzere bazı
radyoaktif maddeler kullanılır. Bu tür çalışmalarda radyoaktif madde, vücuda, radyoaktif
maddenin incelenecek dokuda toplanmasını ve geçici bir süre buraya yerleşmesini sağlayacak
bir kimyasal madde ile birleştirilerek verilir. Radyoaktif maddenin vücuttaki dağılımı veya
akışı, vücuda verilen radyoaktif maddeden salınan gama ışınlarını algılayacak özelliklere
sahip cihazlarla elde edilir.


Radyoterapi

Kanser hastalıklarının %50'sinin tedavisinde etkin olarak kullanılır. Yaygın olarak
yüksek enerjili elektron hızlandırıcılar ve Co-60 radyoaktif kaynaklı cihazlar kullanılır.
Tedavinin amacına ulaşması tedavi edilecek bölgeye tedavi için gerekli doz verilirken sağlam
doku ve organların dozunun minimum düzeyde tutulmasıyla mümkün olur.
Endüstriyel Uygulamalar
X ve gama ışınlardan yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin
(borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamları vs.) herhangi bir hata içerip içermediği
tespit edilebilmektedir. Bu çalışmalar genel olarak radyografi olarak adlandırılırlar.
Radyografi dışında radyasyondan yararlanılarak yine birçok sanayi ürününün (demir, çelik,
lastik, kâğıt, plastik, çimento, şeker vs.) üretim aşamasındaki seviye, kalınlık, nem ve
yoğunluk ölçümleri yapılmaktadır.
Işınlama tesislerinde gıda ışınlaması, tek kullanımlık atılabilir tıbbi malzemelerin
sterilizasyonu yapılmaktadır. Akarsularda debi ölçümü, barajlarda su kaçaklarının tespiti, yer
altı sularının hareketlerinin takibi, radyasyondan yararlanılarak mutasyona uğratılan tohumlar
daha verimli ve dayanıklı hâle getirilmektedirler.
Nükleer Serpinti
Atmosferde gerçekleştirilen nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen
radyoaktif serpintiler, radyoaktif çevre kirliliğine neden olan en büyük yapay radyasyon
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kaynağıdır. Ancak 1960'lı yılların başlarında bu yolla maruz kalınan radyasyon dozu
günümüzde nispeten azalmıştır. Bununla birlikte, yer üstü ve hatta yer altında yapılan bu tür
denemeler bölgesel kirliliğe neden olmaktadır.
Nükleer Güç Santralleri
Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük
atomlara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları
oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer
enerji denir. Nükleer reaktörlerde fisyon reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir.
Güneşteki reaksiyonlar ise füzyon reaksiyonudur. Bu reaksiyonun yarattığı sıcaklık fisyon
reaksiyonundakinden çok daha fazladır (birkaç milyon santigrat derece). Bu yüzden bu
sıcaklığı kontrol edebilecek bir füzyon reaktörü henüz kurulamamıştır.
Tüketici Ürünleri
Televizyonlar, duman dedektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve lüks lambası
fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içerirler. Kömür ve
fosfat kayaları uranyum, radyum, potasyum-40 ve toryum içerirler. Fosfatın gübre ve
kömürün yakıt olarak kullanılması esnasında çevreye az da olsa belli bir radyasyon dozu
verilir.

11.2. Nükleer Endüstri ve Nükleer Risk
Endüstrileşme, giderek artan enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir (Smith and
Petley, 2008). Yenilenebilir kaynaklardan enerji eldesi giderek daha zor hâle gelmekte, hem
yatırım hem geri dönüşüm maliyetleri artmakta, ayrıca barajlarda olduğu gibi, tarım amaçlı
kullanılabilecek araziler sular altında kalmaktadır. Güneşten doğrudan elektrik üretim
teknolojisi yeni yeni ekonomik hâle gelmektedir ve bu sektör henüz emekleme aşamasındadır.
Bu yoğun enerji talebi ya fosil yakıt elektrik santralleri ya da nükleer elektrik santralleri ile
karşılanmaya çalışılmaktadır. Günümüzde dünyada yaklaşık 500 adet nükleer santral
işletilmekte olup bunların çoğu ABD’nin doğusu, Batı Avrupa ve Japonya’da kuruludur.
İşletilen santrallerin %25’i, yirmi yaş üzeri santrallerdir. Bu nükleer santraller, büyük kitleleri
etkileyebilecek kaza risklerini de beraberlerinde taşırlar. Bu nedenle bu santrallerin kurulması
çok keskin kurallara tabidir ve yerleşim alanlarına belirli bir uzaklıkta inşa edilebilirler. Buna
önlemlere rağmen, kötü senaryolar için henüz bir çözüm oluşturulamamıştır. 25-26 Nisan
1986 gecesinde, Ukrayna’nın Kiev şehrinin yaklaşık 130 km kuzeyinde bulunan Çernobil
Nükleer santralinde dünyanın şimdiye dek gördüğü en büyük nükleer kaza gerçekleşmiştir.
Bu kaza, büyük ölçüde insan hatasından kaynaklı olan ve kıtalararası kirliliğe yol açan
nükleer kazalara en iyi örnektir. Bunun dışında, dünyada şu anda yaklaşık 40 ülkede nükleer
silah bulunduğu veya bu tür silahları üretecek teknik kapasiteleri olduğu göz önüne alınırsa,
küresel ölçekli bir nükleer facianın boyutları daha iyi anlaşılabilir.
Nükleer risk konusundaki en önemli sorunlardan biri, toksik atık sahaları ile ilgili çok
yaygın bir korkunun bulunmasıdır. Örneğin, ABD’deki anketlere göre toplumun en çok
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korktuğu çevre sorunlarından biri, tehlikeli atık deponi alanlarından kaynaklanan risklerdir
(Dunlap ve Scarce, 1991).
Nükleer güç, yer kabuğunun ve atmosferin kendi iyonize radyasyon emisyonuna ilave
bir doz eklenme riski taşır. Nükleer reaktörler, çok yüksek doz radyoaktivite içeren atık
üretecek yakıtlar kullanırlar ve bunların yarılanma ömürleri 1000 yıldan fazladır. Daha az
radyasyon içeren atıkların yarılanma ömürleri daha kısa olmakla birlikte bunlar hacimce çok
fazladır. Nükleer atıklar konusunda en uygun çözüm, bunların, santrale yakın bir yerde
oluşturulan havuzlarda birkaç yıl bekletilmesidir. Böylelikle soğumaları sağlanmış ve
radyoaktif parçalanmanın bir kısmı gerçekleşmiş olur. Daha sonra bu atıklar buradan alınarak
sürekli kalacakları depolama alanlarına taşınırlar. Ancak, bu nakliye sırasında mevcut
otoyolların giderek daha fazla kullanılması hayli tartışmalı bir durum yaratır. Örneğin,
McGregor vd. (1994), Oregon (ABD)’dan geçecek bir radyoaktif atık nakliyesi konusundaki
çalışmalarında, halkın bu yolların kullanılması konusundaki kaygısında bir azalma olmadığını
belirtmektedirler. Bu kaygı, söz konusu atıkların kalıcı depolama alanında taşıdığı risklerden
kaynaklıdır. ABD, 2000 yılında yaklaşık 40.000 ton kullanılmış nükleer yakıtı yaklaşık 70
adet depolama alanına nakletmiştir.
11.2.1. Nükleer Kazalar
1986’da, Ukrayna’daki Çernobil Nükleer reaktör kazası, şimdiye dek gerçekleşmiş tek
nükleer reaktör kazası değildir. Bu santrallerin ortaya çıkışından itibaren dünyanın birçok
yerinde, önemli ya da önemsiz çok sayıda nükleer reaktörlerde, nükleer yakıt ya da soğutma
tanklarında kazalar meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 11.2) bu kazaların ülkelere
göre dağılımları ve kazaların türü belirtilmiştir.

Tablo 11. 2: 1952 - 2011 yılları arasında meydana gelen nükleer reaktör kazaları ve
hasar bilançoları.

236

Tarih
29
1957

Kaza Yeri

Eylül Mayak,
Kyshtym,
Rusya
26 Temmuz Simi Valley,
1957
California,
ABD
10
Ekim Sellafield,
1957
Cumberland,
İngiltere

Kazanın Tanımı
Nükleer yakıt işleme tesisinde
radyasyon kontaminasyonu kazası

Ölü
m

Santa Susana Laboratuvarının sodyum 0
reaktör deneyi sırasında kısmi çekirdek
erimesi
İngiliz atom bombası projesinde 0
meydana gelen yangın reaktör
çekirdeğini
parçalamış
ve
740
terabekerel
I-131’in
çevreye
yayılmasına neden olmuştur. Ana
bacaya takılmış olan ilkel baca filtresi,
daha büyük bir radyasyon sızıntısını
önlemiştir.
3 Ocak 1961 Idaho
Falls, Ulusal Reaktör Test İstasyonu’nda SL1 3
Idaho, ABD
prototipinde patlama. Kontrol çubuğu
çok uzağa yerleştirildiğinden, her üç
teknisyen de yaşamını yitirmiştir.
5 Ekim 1966 Frenchtown
Enrico
Fermi
Nükleer
Üretim
Charter
Tesisinde, Fermi-1 reaktöründe kısmi
Township,
ergime. Çevreye radyasyon sızıntısı
Michigan,
olmamıştır
ABD
21
Ocak Lucens
Buradaki kaza, soğutucu kaçağından 0
1969
reactor, Vaud, kaynaklanmış olup bu nedenle kısmi
İsviçre
çekirdek erimesi ve yoğun bir
radyoaktif sızıntı meydana gelmiştir.
1975
Sosnovyi Bor, Leningrad nükleer reaktöründe 1.
Leningrad
Ünite’de kısmi nükleer ergime
Oblast, Rusya bildirilmiştir.
7 Ekim 1975 Greifswald,
Elektrik arızası ana geçiş sisteminde 0
Doğu
yangına neden olmuş, kumanda hatları
Almanya
ve beş ana soğutucu pompa hasar
görmüştür.
5 Ocak 1976 Jaslovské
Yakıt değişimi sırasında kaza. Yakıt 2
Bohunice,
çubuğu, soğutucu (CO2) tarafından
Çekoslovakya reaktör odasına fırlatılmıştır.
22
Ocak Jaslovské
Reaktördeki çok sayıda korozyon ve 0
1977
Bohunice,
santral sahasına radyasyon nedeniyle
Çekoslovakya tümüyle emekliye ayrılmıştır.
28 Mart 1979 Three
Mile Kullanıcı hatası nedeniyle soğutucu 0
Island,
kaybı ve kısmi çekirdek erimesi. Bir
Pennsylvania, miktar radyoaktif gaz salınımı
ABD
olmuştur.
15
Eylül Athens,
Güvenlik zafiyeti, operatör hatası ve 0
1984
Alabama,
dizayn problemleri nedeniyle Browns
ABD
Ferry Ünite 2’de altı yıl devre dışı
kalmıştır.
9 Mart 1985
Athens,
Yeniden başlatma sırasında teknik 0
Alabama,
ekipman hatası nedeniyle Brown Ferry
ABD
ünitesinin her üçü de devre dışı
kalmıştır.

Milyon
US$

INES
Seviyesi*
6

32

5

22

4

132

4

443

3

4

1700

4

2400

5

110

1830
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11
1986

Nisan Plymouth,
Boston Edison’a ait Pilgrim Nükleer 0
Massachusetts, Santrali’nde,
ekipman
sorunları
ABD
nedeniyle acil kapatma uygulanmıştır.

Nisan Chernobyl
Aşırı ısınma, buhar patlaması, yangın
disaster, Kiev, ve
çekirdek
erimesi
nedeniyle
Ukrayna
Çernobil’den 300.000 insan tahliye
edilmiş,
radyoaktif
sızıntı tüm
Avrupa’ya yayılmıştır. Bu kazada
doğrudan 56 kişi, 4000 ila 985000 kişi
de kanserden ölmüştür.
4 Mayıs 1986 HammDeneysel THRT-300 reaktörü, az
Uentrop, Batı miktarda füsyon artığı (0.1 GBq CoAlmanya
60, Cs-137, Pa-233) sızdırmıştır.
31 Mart 1987 Delta,
Peach Bottom Reaktörü 2. ve 3.
Pennsylvania, Üniteleri,
soğutma
hataları
ve
ABD
beklenmedik
ekipman
hataları
nedeniyle kapatılmıştır.
19
Kasım Lycoming,
Nine Mile Point 1. Ünitesi, teknik
1987
New
York, arızalar nedeniyle kapatılmıştır.
ABD
17 Mart 1989 Lusby,
Calvert Clif Ünite 1 ve 2’deki
Maryland,
denetimler sırasında, basınçlı ısıtma
ABD
halkalarında çatlaklar saptanması
üzerine tümüyle kapatılmıştır.
Mart 1992
Sosnovyi Bor, Sosnovy Bor nükleer santralde
Leningrad
meydana gelen kazada radyoaktif gaz
Oblast, Rusya ve iyot, çatlak yakıt kanallarından
havaya karışmıştır.
20
Şubat Waterford,
Santralin 1. ve 2. Ünitelerinde çoklu
1996
Connecticut,
ekipman sorunları saptanmıştır.
ABD
2 Eylül 1996 Crystal River, Crystal River 3. Ünitesi, Santral denge
Florida, ABD ekipmanlarındaki hatalar nedeniyle
kapatılmış ve büyük bir onarım
geçirmiştir.
30
Eylül Ibaraki
Tokaimora nükleer kazasında iki kişi
1999
Prefecture,
ölmüş, izin verilen limitlerin iki katı
Japonya
radyasyon sızıntısı olmuştur.
16
Şubat Oak Harbor, Davis-Besse
reaktörü,
kontrol
2002
Ohio, ABD
çubuklarındaki
şiddetli
korozyon
nedeniyle 24 ay kapatılmıştır.
9
Ağustos Fukui
Mihama Nükleer Santralinde buhar
2004
Prefecture,
patlaması olmuş ve 4 kişi ölmüş, 7 kişi
Japonya
de yaralanmıştır.
25 Temmuz Forsmark,
Santraldeki elektrik hatası nedeniyle
2006
İsveç
bir reaktör kapatılmıştır.
26
1986

12 Mart 2011

Fukushima,
Japonya

1001

56

6700

0

267

0

400

0

150

0

120

0

254

0

384

0

143

3

4

9

1

0

100

2

Tsunami
nedeniyle
santralin +2
çalışmakta olan 5 aktif reaktörü hasar
görmüş, çalışanlar boğulmuştur. Yedek
elektrik ünitelerin kesilmesi nedeniyle

7

7
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12
2011

Eylül Marcoule,
Fransa

aşırı ısınma, çekirdek erimesi ve
tahliyeler yaşanmıştır.
Yaşanan patlamada bir kişi ölmüş dört 1
kişi yaralanmıştır. Patlama, metalik
atık
ergimesi
sırasında
fırında
yaşanmıştır.

*INES: International Nuclear and Radiological Event Scale

Yukarıdaki tablo, dünyada yaşanan nükleer reaktör kazalarından belli başlı olanlardır.
Bu tabloda yer almayan, sızıntıya yol açmayan ancak büyük maddi hasar yaratan çok sayıda
kaza bildirilmektedir. Bu kazaların çoğunun operatör hatasından kaynaklanması, üzerinde
ayrıca durulması gereken bir konudur. Nükleer santral gibi, dış kapısından itibaren atılacak
her adım için yazılı talimatnamesi olan ve çok sıkı güvenlik önlemleri altında çalıştırılan
işletmeler, alınan her türlü önleme rağmen büyük facialara neden olabilmektedir. Bu nedenle,
ülkelerin enerji politikalarında ne kadar yer almaları gerektiğine çok dikkatle karar vermek
gerekir. Bilinen 28 adet nükleer kaza diğer olaylarla karşılaştırıldığında sayı olarak dikkate
alınmayacak kadar az görünmektedir. Buna rağmen toplumlar nükleer enerjiden
çekinmektedirler. Bunun ana nedeni nükleer kazalarını ölümcül olmalarının yanı sıra
etkilerinin kuşaklar boyunca devam etmesidir.
11.2.2. Uluslararası Nükleer Kaza Skalası
Tablo 11.2’de en sağdaki sütunda belirtilmiş olan numaralar, Uluslararası Nükleer
Kaza Skalasındaki (Şekil 11.5) numaraları belirtmektedir.

Şekil 11.5: Uluslararası Nükleer Kaza Skalası (www.wikipedia.org).
Bu skalada yer alan her kademe için çok ayrıntılı tanımlar yapılmıştır. Ancak, bu
ayrıntı, dersin içeriğini aşmaktadır.
Yukarıda verilen nükleer kazalar ile ilgili devasa bir bilimsel literatür oluşmuştur.
Yine ilk bölümde verilen, kamuoyundaki yaygın korku ve endişe, son yıllarda diğer çevre
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felaketleri ile birlikte değerlendirildiğinde, kamuoyunda bu konudaki duyarlılığın olağanüstü
artmasına neden olmuştur. Bu baskı nedeniyle birçok ülke, kurulu santrallerini sökmeye
başlamış, hatta bu santralleri söküp aynen 3. Dünya ülkelerine pazarlamaya çalışmakta, bunun
için büyük bütçeli tanıtım ve propaganda kampanyaları düzenlemektedir. Ülkemizde
kurulmaya çalışılan santraller de bu açıdan yeniden değerlendirilmeye muhtaçtır.
11.2.3. Nükleer Yakıt Atıklarının Depolanması
Nükleer santrallerdeki kazalar ve radyoaktif sızıntılar, olayın sadece bir yönüdür. Bu
konuda en büyük sorunlardan biri, radyoaktif yakıt artıklarının depolanmasıdır. Bu konuda da
dünya kamuoyunda aşırı bir duyarlılık söz konusudur. Bu atıkların en yaygın olarak
depolandıkları yerler, yerin yüzlerce metre derinliğinde oluşturulmuş güvenli depolama
odalarıdır (Şekil 11.6 ve Şekil 11.7). Bunun yanı sıra, geçmiş dönemde derin deniz sondajları
da bu amaçla kullanılmıştır. Ancak, bu depolama alanlarının sismik açıdan son derece güvenli
bölgelerde yer alması gerektiği de unutulmamalıdır. Ülkemizde bu nitelikte, yüksek sismik
güvenliği sağlanmış bölgeler oluşturmanın güçlüğü de ortadadır.

Şekil 11.6: Güvenlikli bir nükleer atık depolama hücre şeması.
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Şekil 11.7: Carlsbad, New Mexico’da, tuz tabakaları içinde, yaklaşık 600 m derinlikte
oluşturulmuş bir nükleer atık depolama odası (Erickson, 2002’den).
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde nükleer endüstri ile birlikte gelişen nükleer riskler ele alınmıştır.
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Uygulamalar
Nükleer risklerin yaşamımızdaki yerini, yararlarını ve yarattığı tehditleri araştırınız
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Uygulama Soruları
1.Nükleer endüstri tehlikeli midir?
2. Nükleer riskler nelerdir?
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Bölüm Soruları
1. Nükleer enerji kavramı ilk kez ne aman ortaya çıkmıştır
2. Nükleer enerji kullanılarak elektrik üretimi ilk kez kaç yılında gerçekleşmiştir?
3. Radyasyonun yaşamımız üzerine olumlu etkileri de var mıdır?
4. Radyasyonun insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
5. Doğal radyasyon kaynakları nelerdir?
6. Yapay radyasyon kaynakları nelerdir?
7. Nükleer serpinti nedir?
8. Biline en büyük nükleer santral kazası hangisidir?
9. Nükleer atıkların depolanması sırasına nelere dikkat edilmelidir?
10. Dünya tarihinde kaç tane büyük nükleer kaza meydana gelmiştir?
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12. NÜFUS ARTIŞI VE DOĞANIN TAHRİP EDİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dünya nüfusunu hızla artması ile doğanın hızla tahrip edilmesi arasında büyük bir benzerlik
bulunmaktadır. Bu derste artan nüfus ile birlikte doğanın tahrip edilme nedenlerini
inceleyeceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Doğa neden tahrip edilmektedir?
2. Doğanın tahrip edilmesini nüfus artışı ile ilgisi var mıdır?
3. Üretim /Tüketim dengesi ile doğanın tahrip edilmesi arasında bir ilişki var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Nüfus artışı ve doğal
kaynaklar

Nüfus artışı ve doğal kaynak
kullanım arasındaki ilişki

Nüfus artışı ve doğanın
tahrip edilmesi

Nüfus artışına bağlı olarak
Konu ile ilgili videolar,
doğanın hızla tahrip edilmesi çalışmalar, ders notları,
internet

Nüfus artışı ve çevresel
felaketler

Nüfus artışının yol açtığı
çevresel felaketler

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar
1.Nüfus artışı
2. Doğal kaynaklar
3. Çevresel felaketler
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Giriş
Nüfus artışı, doğada canlıların doğum/ölüm döngüsünde dengenin doğum lehine
bozulması olarak tanımlanabilir. Bu durum, aslında sanayi toplumlarının sorunu değildir.
Gelişmiş ve sanayileşmiş toplumlarda nüfus artışı değil, azalması bir sorun hâline gelmiştir.
Oysa ortalama yaşam miktarı, tıp bilimindeki gelişmelere paralel olarak 70 ile 80 yaş
aralığına yükselmiştir. Bu “sorun”, ne pahasına olursa olsun gelişmek ve gelişmiş toplumların
belirlediği yaşam standartlarına ulaşmak gerektiğini düşünmenin normal hâle gelmesine
neden olmakta, bunun için her türlü doğal yaşam unsurlarını feda etmeyi meşrulaştırmaktadır.
Oysa yeryüzünde, geleneksel yaşam felsefeleri, alışkanlıkları ve etnografik özellikleri son
derece farklı olan çok sayıda topluluk bulunmaktadır.
Bu toplumlar, temel sağlık, eğitim ve güvenlik sorunları çözüldüğünde, sahip oldukları
değerler ile pekala mutlu da olabilmektedirler. Buna karşın, sanayi toplumlarının ürettikleri
ürünleri pazarlamaları gerektiğinden, içinde her türlü propaganda malzemesinin kullanıldığı
yoğun bir kampanya yürütmektedirler. Bu propagandanın ana fikri, “çağdaş yaşam istiyorsan
bunları almalısın” dayatmasıdır.
Nitekim üretim/tüketim dengesinin “tüketim” lehine bozulmasının altında da bu
propagandanın başarılı olması yatmaktadır. Günümüz toplumlarında insanlar, üretemedikleri
ürünleri, karşılığında başka bir ürün üretmeksizin tüketme çılgınlığına kapılmış görünüyorlar.
Bu ders notlarında, neden bu kanıda olduğumuzu açıklamaya çalıştık.
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12.1. Nüfus Artışı ve Kalkınma
Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasındaki ilişki üç farklı sonuç verebilir.
1)

Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya

2)

Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.

geriler.

3)
Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da
olabilmektedir.
Nüfus artışı ile birlikte ortaya çıkan olumsuzluklar aşağıdaki başlıklar altında
toplanabilir:
1)

İşsizlik artar.

2)

Kişi başına düşen millî gelir azalır.

3)

Tüketim artar

4)

Tasarruflar azalır.

5)

Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.

6)

İç ve dış göçler artar.

7)
İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, yetersiz beslenme sorunu
ortaya çıkar.
8)

İhracat azalır.

9)

Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

10)

Çevre kirlenmesi artar.

11)

Çarpık kentleşme görülür, belediye hizmetleri zorlaşır.

12)
Kalkınma hızı düşer. (Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından
tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.)
13)
hızlandırır.

Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu

Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun hâline gelmesindeki temel etken,
o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık
ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.
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Buna karşın, nüfus artışının toplumsal açıdan yararları da bulunmaktadır:
1)

Üretim artar.

2)

Vergi gelirleri artar.

3)

Mal ve hizmetlere talep artar.

4)

Yeni endüstri dalları doğar. ( Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.)

5)

İşçi ücretleri ucuzlar.

6)

İhracatta rekabet kolaylaşır.

7)

Askerî savunmada önemlidir, kısa sürede güçlü ordular kurulabilir.

8)

Nüfus dinamik bir yapı kazanır.

Sanayi devriminden bu yana dünya nüfusunun büyümesi hızlanmıştır. Bu büyüme
dünyadaki ölüm sayısındaki azalma ve doğum sayısındaki artış sonucunda gerçekleşmiştir.
Ölüm sayısının azalması temelde tıptaki ilerlemeler ve besin üretiminde meydana gelen
artışlardan kaynaklanmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ölüm oranının düşmesi hızlanarak
devam etmiş ve nüfus patlaması ile sonuçlanmıştır. Buna karşın aynı dönemde gelişmiş
ülkelerde ise doğum oranı da düşmüş ve nüfus büyümesinde azalma başlamıştır. Gelişmekte
olan ülkelerde doğum oranının yüksek olmasına bağlı olarak düşmemiştir, çünkü doğumu
denetleyen veya sınırlayan değer ve kurallar geçerliliğini kaybetmiştir.
Gelişmiş ülkelerde doğum kontrolünün yol açtığı düşük doğum oranı ve sağlıklı
yaşama ortamında nüfusun yaşlanması sonucu şimdilik yavaş artan bir nüfus büyümesi söz
konusudur. Az gelişmiş ülkelerde hâlâ devam eden ölüm oranının düşmesi ve yüksek doğum
oranının yol açtığı nüfus gençleşmesi sonucu hızlı bir nüfus büyümesi görülmektedir. BM’nin
her iki yılda bir dünya genelindeki nüfus artışına ilişkin açıkladığı rapora göre, nüfus artışında
geçmiş yıllardaki eğilim sürmektedir. Ama örgüt, son raporunda 2050 yılında nüfusun 9
milyarı aşacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Ancak 2050’den itibaren dünya nüfusunun
azalacağı da yine aynı raporda öngörülmektedir (Mazı ve Tan, 2009).
Bu dersin konusu gereği, bu çalışmada nüfus artışı ile doğanın tahrip edilmesi
arasındaki ilişki ele alınarak tartışılmıştır.

12.2. Nüfus Artışı ve Çevre
Nüfus artışına bağlı çevre tahribatına dair en eski kaynak olarak Gılgamış Destanı
verilebilir. Burada, Uruk kralı Gılgamış’ın ölümsüzlük arayışının öyküsü anlatılırken, bir
tarım toplumu olan Sümer uygarlığının tarım alanlarını giderek arttırmak için doğa ile verdiği
mücadele de kolayca fark edilir. Destanda, ülkenin kuzeyini tümüyle kaplayan ve güneş
girmeyecek kadar sık ormanı koruyan canavarın nasıl yok edildiği ayrıntılarıyla anlatılır.
Burada Sümer toplumunun amacı, hem bu ormanın kerestesinden yararlanmak hem de tarım
253

amaçlı kullanılacak alanları genişletmek olmalıdır. Bu nedenle, canavarın yenilmesi, aslında
insana karşı doğanın ilk “resmî kayıtlı” yenilgisidir.
Ekonomik büyüme, özellikle 18. Yüzyıldan sonra tartışmalı bir konu hâline gelmiştir.
Büyüme karşıtları, nüfus artışının üretim talebini arttırdığını ve bunun da çevreye zarar
verdiğini savunurken, büyüme taraftarları, teknolojik ilerlemeler sayesinde çevresel tahribatın
iyileştirilebileceği ve ekonomik büyümenin gerekli olduğu fikri üzerinde durmuşlardır (Mazı
ve Tan, 2009). Dünyada bu konuda çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte en belirgin olanlar
Malthus (1872), Fogel (2005), Meadows vd., (1972), Morgan (2003), Barney (1980), Mill
(1963) ile bu konuda uluslararası çevre örgütlerinin hazırladıkları çok sayıda rapor verilebilir.
Nitekim örneğin “Doğa ve Doğal Kaynakları Korumak Üzere Uluslararası Birlik”e ait önemli
belgelerden olan “Dünyayı Koruma Stratejisi”, ekonomik aktivitelerin çevre üzerinde
yarattığı tahribat üzerinde durmaktadır (Mazı ve Tan, 2009). Özellikle gelişmiş ülkelerin
kaynakları aşırı oranda tüketmesi, artan dünya nüfusunun kaynak talebinin karşılanmasını da
güçleştirmektedir. Yeni-Malthusçu yaklaşım kadar kötümser olmasa da Dünya Koruma
Stratejisi de tedbirci yaklaşımı savunmaktadır (IUCN, UNEP, WWF,1980:1). Bu rapora göre,
genetik çeşitliliğin korunması, temel ekolojik süreçlerin ve hayat destek birimlerinin
işlerliğinin sağlanması hayati önem taşımaktadır (Mazı ve Tan, 2009).
Sanayinin henüz tam olarak gelişmemiş olduğu ekonomilerde çevresel tahribat sanayi
ekonomilerine göre görece azdır (Mazı ve Tan, 2009). Ama tarımsal metotların gelişmesi ve
bir taraftan da sanayileşme sürecinin hızlanması doğanın kendini yenileme hızını düşürmekte
ve çevresel bozulmayı daha fazla tetiklemektedir (Stern vd, 1996).
Ekonomik bir geçişin olduğu bu dönemin ilk başlarında çevresel bozulma fazla olsa da
bilgi bazlı sanayilere ve hizmetlere yöneliş çevresel duyarlılığın oluşmasında anahtar bir rol
üstlenmektedir. Artık kendi kendine bir ekonomik yeterlilik gösteren bu sistemlerde çevresel
koruma anlamındaki harcamalar da artar. Böylece ilk başlarda artan bozulma bir ters dönüş
yapar ve bozulan çevre iyileşmeye başlar (Mazı ve Tan, 2009). Bu görüş, aşağıdaki şekilde
gösterilen bir ilişki ile açıklanmaya çalışılmaktadır (Şekil 12.1).

Şekil 12.1: Çevrenin bozulması ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki (Mazı ve Tan, 2009).

254

Oysa kanımızca, bu ilişki son derece optimistik bir yaklaşımdır. İlerleyen bölümlerde
de sunulduğu üzere, herhangi bir bölgeden, o bölgeyi tahrip ederek elde edilen ekonomik
değer, aynı bölgenin rehabilitasyon masraflarına genellikle yetmez. Dünyada bunun çok
sayıda örneği vardır. Hatta bazı tahribatların iyileştirilmesi, ekonomik yatırımlar ile birlikte
uzun zamana yayılmak zorundadır. Bu durumda da söz konusu tahrip edilen bölge, toplum
yaşamından uzun süreli olarak çıkarılmış olmaktadır. Oysa bu tahribatın derecesi ve geri
dönüşüm stratejileri kolaylıkla hesaplanabilir ve toplum yararı gözetilerek işletme projeleri
onaylanabilir. Oysa dünyanın birçok ülkesinde yatırımcının kazancı toplumun yararından
üstün tutulmakta, çevre, “istihdam ve katma değer yaratma” olgusuna kurban edilmektedir.
İşletme sırasında bu gerçekten de doğrudur, ancak söz konusu işletmenin ekonomik ömrü
dolduğunda, saat tersine işlemeye başlamaktadır. Bu alanda geleneksel iktisadi faaliyetler de
tamamen ortadan kalktığından, bu bölgede yaşayan insanlar çaresizce iç veya dış, iş
bulabilecekleri ve yaşayabilecekleri bir başka bölgeye göç etmek zorunda kalmaktadırlar.
İnsansızlaşan bu bölgelerin rehabilitasyonu da bir ölçüde “gereksiz” hâle gelebilmektedir. Bu
kısır döngü, yine genellikle ekonomik sıkışmışlık içinde bulunan toplumun alt kesimlerinin
aleyhine sonuçlanmaktadır.
Sonuç olarak nüfus artışı, fakirlik ve çevresel bozulma birbiriyle yakından
ilişkilidir.
Örneğin, nüfus arttıkça toprak daha yoğun kullanılmaya başlar, nadas dönemleri
kısalır ve toprağın verimliliği düşmeye başlar. Ormanların da azalmaya başlamasıyla birlikte
ortaya çıkan sonuç; çevresel bozulma, azalan toprak ve ürün verimliliğindeki düşüştür. Bu
durum da kişi başına düşen gelirin azalmasına ve fakirliğin artmasına neden olmaktadır.
Fakirliğin artışı da daha fazla toprak tahribatına ve dolayısıyla da kısır döngünün oluşmasına
neden olmaktadır (Mazı ve Tan, 2009).
Çevre bozulması, birçok etmenin ve özellikle de dinamik durumlar karşısında iyi
belirlenemeyen yönetim politikalarının bir sonucudur.

12.3. Dünyada Büyük Çevresel Felaketler
Aşağıda, sadece başlıkları verilecek olan büyük çevre felaketleri, hatta “katliamları”,
hangi büyüme teorileri ile açıklanabilir ve kimin çıkarına olmuştur. Doğrusu bu dersin sormak
istediği sorulardan biridir. Yazarların elbette bir fikri vardır, ancak sanırız bu sorulara herkes
kendi yanıtını kendi üretmelidir. Yalnız bunu, bilimsel doğruluktan ayrılmadan ve vicdanını
üzerinde herhangi bir ipoteği kabul etmeden yapmalarını öneriyoruz.
Bhopal Felaketi
3 Aralık 1984 günü, ABD kökenli Union Carbide firmasının Hindistan’da Bhopal’de
(Şekil 12.2) kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazını
dışarı atması 18.000 kişinin ölümüne, 150.000’den fazla insanın zehirlenmesine neden oldu
(Şekil 12.3). Çevresel etkileri Çernobil faciasından bile korkunç olan bu kaza sonrasında,
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Bhopal eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Greenpeace’in bölgede kazadan 20 yıl sonra,
2004 yılında yaptığı ölçümlerde, toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde bulundu.

Şekil 12.2: Bhopal’ın Hindistan’daki yeri

Şekil 12.3: Bhopal’de çevresel facia, 3 Aralık 1984.
Birkaç yıl sonra açılan davada Union Carbide firması mağdurlara ve yakınlarına 470
milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Ancak Hindistan devletine ödenen paranın çok
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azı gerçek mağdurlara dağıtılabildi. Bu miktar hayatta kalanlar tarafından paylaşıldığında, kişi
başına 500 dolar civarı para düştü
Çernobil
20. yüzyılın ilk büyük nükleer kazası. Ukrayna’nın Kiev şehrine bağlı Çernobil
kentindeki nükleer güç reaktörünün 4. ünitesinde, 26 Nisan 1986 günü erken saatlerde
meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30
Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi (Bkz 11. Bölüm) (Şekil 12.4).Çernobil’den
kaynaklanan radyoaktif serpinti 160 bin kilometrekare toprağı kirletmiş, en az 9 milyon insanı
etkilemiş ve 400 bin kişinin evinden olmasına yol açmıştır. 800 bin kişi kaza sonrasındaki
temizlik çalışmalarına seferber edilmiştir; çocuklardaki tiroid kanserleri 100 kattan fazla
artmıştır. Kazanın Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya’ya maliyeti, 352 milyar dolar olarak
hesaplanmıştır. Çernobil kazası gerçekten de şu ana kadar olan nükleer kazalar içinde en
büyüğüdür; ama nükleer endüstrinin iddia ettiği gibi meydana gelmiş tek kaza değildir.

Şekil 12.4: Çernobil (Ukrayna) Nükleer reaktör kazası, 1986.
Minamata

a) Minamata, Japonya’nın güneyinde bir yerdir. Bu yer, güzellikleriyle değil,
başından geçen felaketlerle anılır. Bir kimyasal madde fabrikası cıva atıklarını denize
dökmüş, önce bitki planktonu, sonra da hayvan planktonu bu atıkları soğurmuştur. Bu
planktonlarla beslenmiş balıkları yiyen insanlar da cıva ile kirlenmiş elementlerden
zehirlenmişler ve beyin hücrelerini yok edip bedeni felce uğratan, refleksleri yok eden
“minamata hastalığı”na tutulmuşlardır. Kesin olmayan istatistiklerde 68’i ölümle
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sonuçlanan 370 zehirlenme olayından söz edilmiştir. Hastalığa adını veren bu yerdeki
çocuklar, daha anne karnındayken hastalığa yakalanmışlar ve hastalığın kurbanı olmuşlardır.
Bu tür fabrikaların yerleşim yerlerine ve su kenarlarına yakın kurulmaması ve kurulurken de
tüm tedbirlerin alınmış olması gerekir. Bu olayda bu koşul ihmal edildiği gibi insan sağlığı da
dikkate alınmadan atıklar deniz dökülmüştür.
Mense, Belçika
Endüstriyel faaliyetler sonucu vadide 1930 yılında oluşan duman nedeniyle 63 kişi
yaşamını kaybetmiş binlerce hasta bildirilmiştir.
ABD’deki Büyük The Dust Bowl Kuraklığı (1934-1939)
Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları (1945) ilk yılda 214 bin ölü
ABD’nin II.Dünya savaşını bitirmek için henüz teslim olmayan Japonya’yı teslim
olmaya zorlamak için Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı iki atom bombası, tarihin en
acımasız ve belki de insan eliyle ortaya çıkan en trajik afetidir. Bu olaydan sonra Japonya
teslim olmak zorunda kalmış ama bu olay Dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Şekil 12.5: Nagasaki, Japonya; patlama öncesi ve sonrası (1945)
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Donora, ABD (1948)
Kükürtdioksit dumanlı sis oluşumu: 20 ölü, 14bin hasta.
Jinzu Irmağı, Japonya (1950’ler)
Kadmiyum (Cd) zehirlenmesine bağlı itai-itai hastalığı.
Londra, İngiltere (1952)
Hava kirliliğine bağlı zehirli sis oluşumu 4 bin ölü, 4 bin hasta.
Windscale, Cumbria, İngiltere (1957)
Nükleer reaktörün çekirdeği tutuştu. İyodin-131 karışmış şüphesi ile 500 km2lik
alandaki sütler bir ay boyunca nehirlere dökülerek imha edildi.
Milano, İtalya (1976)
Kimya tesisinde aşırı reaktör ısınması: çevre sakinlerinde deri lezyonları ve hayvan
ölümleri.
Brittany, Fransa Suları (1978)
Amoco Cadiz adlı tankerin (sahibi: American Oil Company, ABD) taşıdığı 1.619.048
varil petrol denize akmış ve 76 sahil tümüyle petrole bulanmıştır (Şekil 12.6).

Şekil 12.6: Amoco Cadiz deniz faciası.
Three Mile Island, Dauphin County, Pennsylvania (1979)
Nükleer reaktörde çekirdek erimesi sonucu iyot 131 kaçağı oldu (Şekil 12.7).
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Şekil 12.7: Three Miles Island Nükleer Santrali
Colorado, ABD (1980’ler)
Summitville maden ocağından Alamosa Nehri’ne siyanür, ağır metaller ve asit
karışması. 17 millik alandaki (yaklaşık 27 km) tüm deniz yaşamı yok olmuştur.
Alaska Körfezi, ABD Suları (1989)
Exxon Valdez adlı tankerin (sahibi: Exxon Corporation, ABD) taşıdığı 11-30 milyon
galon petrol denize akmış, 250 bin kuş, 2800 samur, 300 fok, 250 kartal ölmüş ve milyarlarca
balık yumurtası yok olmuştur.
Ok Tedi Madeni, Papua Yeni Gine (1990’lar)
Çevre nehirlere atık su deşarjı sonucunda büyük ölçüde balık ölümleri olmuş bu
olaydan 120 köy etkilenmştir.
Dunsmuir, California, ABD (1991)
Bir tren kazası sonucu 19500 galon kimyasal madde Sacramento Nehri’ne karıştı. 60
km’ye kadar nehirdeki tüm yaşam sona erdi.
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Richmond, ABD (1993)
Sülfirik asit sızıntısı olmuş , 2 bin hasta bildirilmiştir.
Tokaimura, Japonya (1997)
Nükleer santralde patlama ve yangın çıkmış, en az 37 işçi radyasyona maruz kalmıştır.
Aynı santralde 1999’da Uranyum yeniden işleme tesisinde bir kaza daha meydana gelmiş ve
55 çalışan ışınıma maruz kalmıştır.
Tuna Irmağı, Yugoslavya (2000)
Siyanür sızıntısı sonucu toplu balık ölümleri olmuştur.
Susijärvi, Finlandiya (2001)
Kadim ormanların katliamı yaşandı. Bu katliam, “uygar” Avrupa’nın göbeğinde
yaşanmıştıtr
Toulouse, Fransa (2001)
AZF kimyasal fabrikada kaza sonucunda 30 ölü, 2 bin yaralı bildirilmiştir
Biskay Körfezi, İspanya Suları (2002)
Prestige adlı tankerin (Sahibi: Mare Shipping, Yunanistan) taşıdığı 63,000 ton petrol
denize akmış ve bölgede doğal yaşam neredeyse yok olmuştur.
Jilin, Çin (2005)
Petro-kimya fabrikasında patlama sonucunda 9 milyon insan susuz kalmıştır.
Meksika Körfezi, ABD (2010)
BP Deepwater Horizon petrol sızıntısı, ABD tarihindeki en büyük petrol sızıntısıdır.
Meksika Körfezi'nde meydana gelen kazadan Mississippi Nehri deltası da etkilenmiştir. 20
Nisan 2010 tarihinde meydana gelen patlamada 11 işçi ölmüş ve 17 işçi yaralanmıştır. Bu
patlamadan sonra uzun bir süre kapatılamayan petrol kuyusundan varillerce petrol Meksika
Körfezi'ne sızmıştır (Şekil 12.8). Olayın büyüklüğü nedeniyle körfez ülkeleri tedbir
alamamışlar ve çevre büyük bir zarar görmüştür. Büyük oranda balık ve deniz kuşu ölümleri
gerçekleşmiş, balıkların göç periyotları değişmiştir. Bunların yanı sıra deniz ekosistemi çok
büyük yara almıştır. Olayın etkisi ne yazık ki ekosistem üzerinde h^la devam etmektedir.
Türkmenistan (1971)
Türkmenistan çöllerinin ortasındaki 100 metre çapındaki çukur tam 38 yıldır alevler
içinde. Alevlerin kaynağı ise, 1971'de Sovyetler Birliği'ne ait bir sondaj kulesinin yanlışlıkla,
bu çölün altında bulunan doğal gaz kaynağını delmesi ve aynı anda tüm sondaj kulesinin bu
deliğe, yani doğal gaz kaynağına düşmesidir. Oluşan patlamaların etkisi ile çukurdan zehirli
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gazlar da yayılmaya başlayınca, ölümcül bir felaketin önüne geçmek için tüm çukur ateşe
verilmiştir (Şekil 12.9).

Şekil 12.8: Meksika Körfezi petrol kulesi yangını, 2010.

Şekil 12.9: Türkmenistan’da doğalgaz sondajı faciası, 1971.
Java, Endonezya (2006)
Mayıs 2006'da Endonezya'nın Java adasında yine gaz kaynakları üzerindeki bir sondaj
çalışmasında çamur patlaması yaşandı. Volkan patlamasını andıran kazada 13 kişi öldü. O
günden beri Sidoarjo bölgesinde topraktan sıcak kükürtlü çamur fışkırmaktadır. Oluşan gaz
dumanı ise şimdilik 25 km2den büyük bir alanı kaplıyor ve her gün 50 bin metreküp- bir
olimpik yüzme havuzunun hacmine denk- daha artmaktadır. . Bilim insanlarına göre bu çamur
volkanı 30 yıl daha patlamaya devam edecektir (Şekil 12.10).
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Şekil 12.10: Endonezya, çamur patlaması, 2006.
Oklahoma, ABD (1900’ler)
Bir zamanlar dünyanın en zengin kurşun ve çinko madenlerine sahip olan ve 20 bin
kişinin yaşadığı Oklahoma Picher'da şu an 25 kişi yaşıyor. Madenlerden sızan asitli suların
tüneller aracılığı ile yayılması sonucu, bölgede akan küçük nehrin suları zehirli hâle gelmiş ve
kırmızıya bürünmüştür. Bölgenin etrafındaki dağlar ise madenlerin atıkları ile dolduğu için,
Picher'da artık yerleşim kalmamıştır (Şekil 12.11).

Şekil 12.11: Oklahoma-Picher, ABD (1900’ler).
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Aral Gölü, Kazakistan-Özbekistan (2008)
Önceki yıllarda 68,000 km² yüzölçümüyle Asya’nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük
gölüydü. Son yıllarda aşırı sulama nedeniyle eski yüzölçümünün %10'una kadar gerilemiştir
(Şekil 12.12).

Şekil 12.12: Aral Gölü: Solda 1989 yılı, sağda ise 2008 yılı su seviyesi durumu.
Montana, ABD (1995)
Kasım 1995'te göçmen bir kaz sürüsü Montana'daki Berkeley Çukuru'na geldi (Şekil
12.13). Yakınındaki bakır madeni nedeni ile 40 milyar varil asitli su ve ağır metaller ile dolu
olan bu çukur kenarında birkaç gün geçiren ve sis nedeni ile bölgeden ayrılamayan 342 kuş
ölü bulundu. Montana eyaletinde yapılan açıklamada, göl suyundan içen kuşların yemek
borusunun paslandığı belirtildi.

264

Şekil 12.13: Montana, ABD. Berkeley Maden Çukuru, 1995.
Guiyu, Çin (2000’ler)
Guiyu'da Çin'in en büyük elektronik çöplüğü bulunuyor. Burada artık
kullanılamayacak elektronik aletler parçalarına ayrılıyor. Aletlerin içindeki değerli metallerin
geri dönüştürülmesi için burada devre levhaları yakılıyor, fırınlanıyor ve asitte bekletiliyor.
Elektronik çöplüğü olmasına ilave olarak bu işlemlerin de yapılması Guiyu'yu gezegenin
doğası en çok kirlenmiş ikinci yeri yapmaktadır (Şekil 12.14).

Şekil 12.14: Guiyu, Çin. Dev Elektronik Çöplüğü, 2000’ler.
Dünya Okyanusları (2000’ler)
Plastik atıklar, okyanus akıntı sistemlerinin merkezinde toplanmaya meyillidir.
Özellikle Büyük Pasifik çöp alanı oldukça yüksek oranda plastik partikül yoğunluğuna
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sahiptir. 1999 yılında alınan örneklerde o bölgede plastik partikül sayısının, zooplankton
sayısının altı katı kadar olduğu görülmüştür. Midway Adası’na, tüm Hawaii Adalarına
olduğu gibi, bu çöp alanından oldukça yüksek oranda atık gelmektedir. Yüzde doksanı plastik
olan bu atıklar Midway Adası’nın kıyılarına vurarak burada yaşayan yerel kuş
popülasyonlarına tehdit oluşturmaktadır (Şekil 12.15). Ayrıca, pasifik okyanusu, her geçen
gün artan milyonlarca tonluk ve çoğunluğu plastik olan atıklarla boğuşmaktadır (Şekil 12.16).

Şekil 12.15: Midway Adası, Hawaii, çöp plajları.

Şekil 12.16: Pasifik (Plastik) Okyanusu, 2000’ler.
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Marshall Adaları, ABD (1970’ler)
1970'lerin sonunda ABD hükûmeti Marshall Adalarında yaptığı nükleer testlerin
atıklarını temizleme gayretine girişti. 85 bin metreküpe yakın radyoaktif toprak, Runit
Adalarına transfer edildi ve burada bir nükleer testten geriye kalan 100 metre genişliğindeki
kratere dolduruldu. Kraterin kapağı 358 dev panelden oluşan bir kubbe ile kapatıldı (Şekil
12.17). Bu çalışma ABD hükûmetine çeyrek milyar dolara ve üç yıla mal oldu. Ancak bölge
hâlâ radyoaktif özelliğini korumaktadır..
Mikronezya, Avusturalya (2000’ler)
Avustralya yakınlarında bulunan Mikronezya'da yıllar süren fosfor madeni çalışmaları
Nauru bölgesinde toprağın yüzde 80'ini yok etti. Geriye 15 metre yüksekliğine kireçtaşı
tepecikleri ile kaplı çorak bir arazi kaldı (Şekil 12.18). Fosfor rezervlerinin bitmesinin
ardından bölgenin ekonomisi de çöktü. Doğası da çöken bölgenin turizm gibi başka geçim
kaynakları elde edebilmesinin önü de kapandı. Bugün Nauru'nun verimli toprakları sadece
150 metrelik bir sahil şeridini kapsıyor.

Şekil 12.17: Marshall Adaları, ABD, 1970’ler. Nükleer test alanı.
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Şekil 12.18: Mikronezya, Avusturalya. Fosfor Madeni Kazı Alanı, 2000’ler.
Pensilvanya, ABD (1962)
ABD’de, Pennsylvania'nın Centralia bölgesinin altındaki dev kömür madenleri
1962'de tutuştu ve o günden beri yanmaya devam etmektedir (Şekil 12.19). Centralia'daki bu
doğal afet ile ilgili bilinç, 1981'de, 12 yaşında bir çocuk bir anda açılan 45 metrelik bir çukura
düşünce oluşmuştur. Bu olayın ardından bölge halkı başka yerlere yerleştirilmiş ve Centralia
tamamen terk edilmiştir.

Şekil 12.19: Centralia, ABD. Tutuşan Kömür Madeni ve çöküntüleri, 1962.
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Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir. Burada sadece insan müdahalesi nedeniyle birer
afete dönüşen olaylara bazı örnekler verilmeye çalışılmıştır. Aşağıda, dünyanın en kirli
bölgelerine örnekler verilerek konu toparlanmaya çalışılacaktır.

12.4. Dünyanın En Kirli 10 Bölgesi
Merkezi ABD’de bulunan Blacksmith Institute adlı çevre örgütü, dünyanın en kirli 10
bölgesinin listesini çıkarmıştır Söz konusu bölgeler, Rusya, Çin, Hindistan, Dominik
Cumhuriyeti ve Zambia sınırları içinde yer almaktadır. Örgüt, bu bölgelerde yaşayan toplam
10 milyon kişinin ciddi sağlık tehdidi altında olduğu uyarısında bulundu. Blacksmith Institute,
bu listeyi bilim adamları ve dünyanın farklı noktalarından çevre örgütlerinden elde ettiği
verilerle oluşturduğunu belirtmiştir. Örgütün listesindeki bölgelerden üçü Rusya sınırları
içindedir. Listedeki en bilinen bölge, 20 yıl önce nükleer santral faciasının yaşandığı Çernobil
olup listedeki diğer bölgelerden bazıları şunlardır:
Çerzinsk: Rusya’da soğuk savaş döneminde kimyasal silah üretim alanı.
Linfen: Çin’de kömür endüstrisinin kalbi.
Kabwe: Zambia’da kurşun ve diğer madenlerin bulunduğu ve işlendiği bölge.
Hayna: Dominik Cumhuriyeti’nde kullanılmış pil dönüştürme tesislerinin bulunduğu
bölge. Buradaki döküm tesisleri bölgede geniş çaplı kurşun kirliliğine yol açtı.
Rapinet: Bölgedeki tabakhanenin yarattığı kirlilik üç milyondan fazla kişiyi etkiledi.
Blacksmith Institute, söz konusu bölgelerde kirliliğin başlıca kaynağının kurşun gibi
ağır metaller olduğunu belirtmiştir. Örgütün raporunda, kirlilik nedeniyle bu bölgelerin
bazılarında ortalama ömrün Orta Çağ’daki seviyeye düştüğü, doğum sırasındaki ölümlerin
istisna değil artık normal kabul edildiği, çocuklarda astım oranının yüzde 90’lara çıktığı ve
zihinsel özürlü çocukların sayısında büyük bir artışın görüldüğü belirtiliyor. Bir Birleşmiş
Milletler araştırması da erken ölümlerin yüzde 20’sinin çevre faktörlerinden kaynaklandığına
işaret etmektedir.

12.5. Depremler
Deprem, bir doğa olayı olduğu hâlde, eğer planlamadan ve ihmalden, sorumsuzluktan
ve duyarsızlıktan kaynaklanan çarpık kentleşme alanlarında meydana gelirse aynı zamanda
bir “Çevre Felaketi”ne dönüşür (Şekil 12.20 ve 12.21).
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Şekil 12.20: 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi, Gölcük.

Şekil 12.21: 17 Ağustos 1999 depreminde ötelenen tren rayları (Sapanca civarı).
İnsanoğlu, Japonya gibi deprem inşaatı teknolojisinde en ileri düzeydeki ülkelerde
dahi hâlen doğa karşısında çaresiz kalırken, bugüne kadar tarih boyunca meydana gelen
depremlerde milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Bazı depremler tarihte çok büyük yıkımlara
yol açarken, 1556 yılında Çin’in Şançi eyaletinde meydana gelen büyük depremde 830 bin
kişi ölmüş, bölgedeki kasaba ve köyler tamamen yok olmuştu.
Dünyada meydana gelen büyük depremlerden bazılarının yol açtığı can kayıpları
şöyledir:
Girit, MS 365:

50 bin

Antakya, MS 526:

250 bin

Damgan/İran, MS 856:

200 bin
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Yukarı Mısır, 1201:

1 milyon

Şançi/Çin, 1556:

830 bin

Kalküta/Hindistan,1737:

300 bin

San Francisco, ABD, 1906: 3 bin.
Gansu/Çin, 1920:

200 bin

Tokyo, 1923:

99 bin

Erzincan, 1939:

32 bin 962

Varto, 1966:

2 bin 934

Kuzey Peru, 1970:

66 bin 794

Lice, 1975:

2 bin 385

Çaldıran, 1976:

3 bin 840

Tangşan/Çin, 1976:

240 bin

Guatemala, 1976:

22 bin 778

Erzurum-Kars, 1983:

1226

Mexico City, 1985:

10 bin

KB Ermenistan, 1988:

25 bin

KB İran, 1990:

50 bin

Kobe, Japonya, 1995:

6 bin 200

Kuzey İran, 1997:

1500

KB Afganistan, 1998:

5 bin

Batı Kolombiya, 1999:

1171

Kocaeli, Türkiye, 1999:

20 bin

Düzce, Türkiye, 1999:

845
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12.6. Madencilik Faaliyetleri ile İlişkili Çevre Felaketleri
Kıbrıs: Lefke
1974 yılına kadar Cyprus Mines Corp. (CMC) tarafından işletilen madende bugüne
binlerce dönümlük ölü toprak ve çevresinde bulunan zehirli bir göl kalmıştır (Şekil 12.22).

Şekil 12.22: Altın madenciliğinde kullanılan siyanürlü liç havuzları.
ABD: Summıtvılle Altın Madenleri
Summitville ABD'de Colorado Eyaleti sınırları içinde San Juan dağları üzerinde bir
bölgedir. 1986 yılında açılan madeni SCMCI ve ortağı Kanadalı GALACTIC RESORCES
adlı şirket işletir. İşletme tipi bugün Bergama Ovacık'taki altın madeninin aynısıdır. Şirket,
atık barajından “sıfır deşarj” olacağını, doğaya hiçbir zehirli atık bırakılmayacağını garanti
etmişti. Fakat madenin işletilmesinden bir ay sonra, atık barajından zehirli atığın sızdığı tespit
edilmiştir. Atık barajında sızıntının önlenmesi için oluşturulan, kil tabakası ve plastik örtü
asitlerin etkisiyle parçalanmış, maden yakınında bulunan nehir ve yer altı su kaynakları
sızıntıyla kirlenmiştir. Sonuç tam bir yıkımdır. Bölgedeki Alamosa Nehri 27 kilometre
buyunca siyanür bileşikleri, asit ve ağır metaller içeren maden atıklarıyla zehirlenir. Nehir
balıkları ve vahşi hayvanlar kitlesel ölümle karşı karşıya kalır. Yoğun su kullanımıyla
çevredeki çiftliklerin su ihtiyacı karşılanamaz ve topraklar ölmeye başlar.
ABD: Montana Zortman Landusky Madenleri
Kanadalı PEGASUS adlı şirket tarafından 1979 itibaren işletilen bu madenden doğal
ortama akan siyanür ve ağır metal sızıntıları, asit kaçakları vahşi hayvan ölümlerine, tüm içme
suyu kaynaklarının kirlenmesine, maden çevresinde yoğun toprak zehirlenmesine neden olur.
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Bölgede yaşayan yerlilerin yoğun mücadelesi sonucunda, şirket 1996 Federal Mahkemenin
kararıyla Amerikan tarihinin en büyük tazminat ödeme cezasına çarptırılır.
Endonezya: Irıan Jaya Madeni
RTZ'nin işlettiği maden, 3500 metre yüksekliğindeki dağların üzerindedir. 3.6 milyon
hektar alana yayılır. Günde 125.000 ton zehirli atık, yakında bulunan Ajikwa Nehri’ne
bırakılmaktadır. Bölgede korkunç bir çevre kirliliği yaşanır. Sular, balıklar, bitkiler, insanlar,
toprak zehirlenir. Halk ayaklanır. Bu ayaklanma devlet güçleri tarafından silahla ve gözaltında
öldürmelerle bastırılır. Öldürülenlerin ve kaybolanların arasında kadın ve çocuklarda vardır
sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Benzer öldürme olayları Yeni Gine'de de olmuştur.
Felaketin bir başka bilinen sonucu da sulanamayan başta pirinç tarlalarından ürün
alınamaması yüzünden yaşanan kıtlıktır. Bu kıtlık yüzlerce insanın 1997 yazında açlıktan
ölümüne neden olmuştur.
Romanya: Baıa Mare Altın Madeni
2000 yılı Şubat ayı başında BAIA MARE siyanürlü altın madeninde meydana gelen
çevre felaketi sonucunda Tuna Nehri siyanürle zehirlendi. Felaketten Romanya, Macaristan
ve Yugoslavya etkilendi. Madenin sahibi ESMERALDA isimli Avustralyalı bir şirkettir ve
artık çok iyi tanıdığımız Normandy Poseıdon bu şirketin sahibidir.
Papua Yeni Gine: Ok Tedi Altın Madeni
Papua Yeni Gine'de 2100 metre yüksekliğinde OK Tedi Dağı’ndaki madenin zehirli
atıkları yoğun yağmurlarla yaşanan toprak kayması sonucu çevreye yayılır. 1100 kilometre
uzunluğundaki Fly River Nehri tamamen kirlenmiştir. Kirlenme öyle büyük boyuttadır ki,
nehre 800 km uzaklıktaki su kaynaklarında ağır metal ve siyanür kirlenmesi tespit edilir.
Madenci şirketin ortakları; Amerikan petrol ve maden şirketi AMOCO, Avustralyalı
BHP (AAC'nin uzantısı), Alman Metalgesellschaft (MG), DEGUSSA; Dresner Bank’tır.
Yeni Zellanda: Tuı Altın Madeni
1973 yılında 2,5 milyon ton maden atığı bırakılarak terk edildi. Kurşun, cıva ve
kadmiyum içeren bu atıklar bölgenin tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarını kirletmiştir.
Özellikle kadmiyum öldürücü bir zehir özelliğindedir. TUI madeninin bulunduğu bölgenin
yerel meclisi, kirlenmenin önüne geçmek için yılda 600.000 - 1.000.000 dolarlık bir
harcamanın gerekli olduğunu söylemektedir.
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Yeni Zellanda: Martha Hill Altın Madeni
Martha Hill altın madeninde durum daha vahimdir. Atıkların oranı 30 milyon tondur
ve atıklar yakınındaki Ohinemuri Deresi’ne bırakılmaktadır. Yoğun çevre kirliğine karşı
yükselen muhalefet ve madende cevherin bitmiş olması öne sürülerek, madenci şirket
bölgeden ayrılır. Fakat 1988'de yoğun tepkilere rağmen maden yeniden açılır. Şirketin ana
ortağı AMAX'dır.
Yeni Zellanda: Golden Cross Altın Madeni
Lefke'yi de kirleten CMC tarafından işletilen GOLDEN CROSS altın madeninde de
aynı felaket yaşanmaktadır. Çevreye verdiği zararlar yüzünden Yeni Zelanda devleti
mahkemelerince yargılanıp kapatılan maden, bir süre sonra yeniden çalışmaya başladı.
G. Amerika: Omaı Altın Madeni
ABD Summitville'den kaçan GALACTIK RESOURCE adlı şirket, Golden Star ismi
ile G. Amerika'da Guyana'da altın madeni işletmek için kurulun çok ortaklı Omai Golden
Mine adlı şirketi ile birlikte tekrar ortaya çıkar
Aynı kaçınılmaz son burada da yaşandı. 19 Ağustos 1995 günü, Madende bulunan atık
barajı, yoğun yağmurlarla taşan Omai Nehri’nin azgın suları tarafından yıkıldı. Zehirli atıklar
beş gün içinde nehrin yan kolları ile 80 km kadar uzağa taşındı. 18 bin yerli yerlerinden oldu.
Ölümcül hastalıklar baş gösterdi. Milyonlarca canlı zehirlendi.
Türkiye’de Siyanür Felaketleri
Ülkemizde şimdiye dek bilinen ve kayda geçen tek siyanür çevre felaketi, 8 Mayıs
2011’de, Kütahya’da Gümüş köyü yakınında Eti Gümüş A.Ş.’ye ait, içinde siyanürlü su
bulunan üç kademeli barajın ortasındaki setin çökmesidir (Şekil 12.23). Siyanürün çevreye
yayılması tehlikesi bulunduğu için tesiste üretim durdurulurken, çevredeki köylerin tahliye
edilmesi ihtimali ortaya çıktı. En üstteki kademede bulunan suyun bir bölümü, diğer iki
kademeye dağıldı ve barajı tutan en alttaki set çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şirkete
ait ekipler, barajın yanlarındaki setleri güçlendirmek amacıyla iş makineleriyle çalışma yaptı.
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Şekil 12.23: Kütahya, Gümüşköy, Eti Gümüş A.Ş. Siyanürlü Atık Su Barajı (5)
Ülkemizde siyanürlü liç yöntemiyle birçok altın madeni işletilmektedir. Bu siyanürlü
çözeltilerin depolandıkları çökeltme havuzları ile ilgili ÇED raporları sürekli değişmektedir.
Altın üretimi için oldukça ekonomik bir yöntem olan siyanürleme yöntemi, işletme
kapandıktan sonra geride bıraktığı siyanürlü atık havuzları ile büyük çevre felaketlerine neden
olma potansiyeli de taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu işletmelerin oluşturulması,
işletilmesi ve kapatılması süreçlerinin son derece ciddi olarak kontrol edilip denetlenmesi
büyük önem taşımaktadır. Yukarıda, dünyada örnekleri verilen çevre felaketlerinin ülkemizde
de yaşanması en azından yazarları ilgilendirmekte ve kaygılandırmaktadır.

12.7. Sonuçlar
Yukarıda verilen depremler, Dünya’da oluşmuş “en şiddetli” depremler değildir.
Örneğin, 1906’da ABD’nin San Francisco depremi, Kocaeli depreminden, ivme değeri olarak
daha şiddetli olmasına karşın, buradaki can kaybı, depremin kendisinden daha çok, deprem
sonrasında çıkan çok büyük yangınlarla ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, 1995’te
Japonya’nın yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Kobe kentinde meydana gelen M=7.2
büyüklüğündeki deprem kentin altyapısını neredeyse tamamen yok etmesine rağmen, can
kaybı yaklaşık 6.200’ü geçmemiştir.
Bu çevre felaketlerinin yaşanmasında “doğa olayları”nın elbette etkisi vardır, ancak,
doğa olaylarının birer “Afet”e dönüşmemesi, büyük ölçüde yine “İnsan Odaklı Yanlış
Uygulamalardan” geçmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde artan nüfusla birlikte doğal çevrenin nasıl zarar gördüğünü, yapılan endüstriyel
yatırımların belli noktalarda nasıl çevre felaketlerine yol açtığı tartışılmıştır
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Uygulamalar

Nüfus artışı ile doğal çevrenin yok olması ve çevre felaketlerinin artması arasındaki ilişkiyi
araştırınız
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Uygulama Soruları
1.Aral gölünün kuruma nedenleri sizce nedir? Araştırınız
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Bölüm Soruları

1. Nüfus artışı ile kalkınma arasında bir ilişki var mıdır?
2. Nüfus artışının olumlu sonuçları nelerdir?
3. Nüfus artışını toplumsal açıdan yararları nelerdir?
4. Doğal çevre nüfus artışında nasıl etkilenir?
5. Bhopal felaketinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
6. Çernobil felaketinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
7. Minamata felaketinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
8. 2010 yılında Meksika körfezi körfezindeki petrol sızıntısın sonuçlar nelerdir?
9. Amerika Birleşik Devletlerinde 1900’lü yılların başında meydana gelen olayın nedeni ve
sonucu nedir?
10. Aral gölü neden kurumaya yüz tutmuştur?
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13. GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE KÜRESEL ISINMA

280

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünya üzerindeki farklı iklim değişikliklerini inceleyerek küresel ısınma olayının
gelecekte dünya üzerinde nasıl etkili olacağını öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Küresel ısınmanın ana nedenleri nelerdir
2. Küresel ısınma ile kuraklık arasında bir ilişki var mıdır?
3. İklim değişikliğinin sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Küresel ısınma

Küresel ısınmanın verdiği
zararlar

Kuraklık

Kuraklığın verdiği zararlar

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

İklim değişiklikleri

Dünya tarihindeki önemli
iklim değişiklikleri

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar

1. Küresel ısınma
2. Kuraklık
3. Milankoviç Döngüsü
4. İklim değişikliği
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Giriş
İklim değişimleri, yerkürenin jeolojik tarihte milyonlarca yıldır tekrarlanan, belirli
aralıklarla yaşanan, büyük ölçüde atmosferdeki değişimler tarafından kontrol edilen doğal bir
olgudur. İklim değişimleri, her iki yönde de olabilir. Jeolojik tarihte kaydedilen buzul
dönemleri ve kuraklık dönemleri, söz konusu iklim değişimlerinin zirveleri olarak kabul
edilirse, bunlardan itibaren sıcaklığın kademeli olarak yükseliş ve düşüş dönemleri de olmak
zorundadır. Bu derste, jeolojik dönemlerden bu yana yaşanan iklim değişimleri ve günümüzde
tekrar yükseliş eğilimine girmiş sıcaklık nedeniyle tanımlanan “Küresel Isınma” kavramları,
bunların doğal ve insana bağlı etkileri üzerinde kısaca durulacaktır.
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13.1. Jeolojik Çağlar Boyunca İklim Değişimleri
Günümüzde bütün insanlığı doğrudan ilgilendiren en önemli kavramlardan biri hâline
gelen küresel iklim değişikliği, özellikle de küresel ısınma/soğuma, aslında yerkürenin
milyarlarca yıldır gündeminde olan bir konudur. Gerçekten de dünya 4,6 milyar yıl öncesine
uzanan oluşumundan beri çeşitli değişimlere uğrayarak bugünkü durumuna gelmiş ve bu
gelişimi sırasında sadece kayaçların ve canlı hayatının değil iklimlerin de değişerek
gelişimine ve çeşitliliğine tanıklık etmiştir.
Geçmiş iklim (paleoclimate) ve ortam (environment) değişikliklerini bilim adamları
çeşitli yöntemler aracılığıyla tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Günümüzde kullanılan teknikler
ve yöntemler sayesinde, birkaç binyıldan (by) milyonlarca yıla (my) kadar uzanan bir veri
tabanı oluşturulmuş durumdadır. Bunun yanı sıra, aletsel ölçümlerin alınmaya başlandığı son
birkaç yüzyıldır elimizdeki nicel veriler de önemli ölçüde artmıştır. Günümüzün gelişmiş
bilgisayar modelleri sayesinde bu verileri kullanan bilim insanları gelecekteki iklimlerin nasıl
olabileceği üzerine varsayımlarda bulunabilmektedirler (Ciner ve Sarıkaya, 2013).
13.1.1. İklim Değişikliklerinin Nedenleri
İklimler kısa ve uzun dönemlerde çeşitli nedenlerle değişirler. Kısa sürede etkili olan
nedenlerin başında güneş lekelerinin sayısının değişimi ve güneş patlamalarının salınımı
gelmektedir. Bir başka neden ise büyük ölçekli volkanik patlamalar yüzünden atmosferin
yoğun bir kül tabakasıyla kaplanması sonucunda görülen soğumadır. 1883 yılında
Endonezya’nın Java Adası yakınlarındaki Krakatoa volkanının patlaması sonucunda
stratosfere kadar taşınan kül ve gazların rüzgârlar aracılığıyla tüm dünyayı kapladığı,
dünyanın ortalama sıcaklığının 1,2 °C azaldığı ve normal koşullara dönülmesinin yıllar aldığı
bilinmektedir (Self ve Rampino, 1981). Daha uzun dönemde ise dünyanın astronomik
eksenindeki döngüsel değişiklikler, yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının toplam değerlerini ve
ışınların geliş açılarını değiştirerek, iklimlerin değişmesine yol açmaktadır. “Milankovitch
döngüleri” (Milankovitchcycles) olarak da adlandırılan ve geçmiş iklim değişimlerini en iyi
açıklayan teorilerden birisi olan Astronomik Döngüler Teorisi, ilk defa olarak Sırp
matematikçi Milutun Milankovitch tarafından ortaya atılmıştır (Hays vd., 1976). Bu teoriye
göre üç farklı döngü söz konusudur.
Bunlar, eksen yalpası (precession), eksen eğikliği (obliquity) ve yörünge dış
merkezliği (eccentricity) olarak adlandırılırlar. Bu döngüler, sırasıyla her 19-24 binyıl, 41 bin
yıl ve 100 bin yılda bir gerçekleşmekte olup, bileşkeleri dünyamızın yaklaşık her 100 bin
yılda bir soğuyup, tekrar ısınmasına neden olmaktadır (Şekil 13.1). Yüz milyonlarca yıllık çok
daha uzun vadeli iklim değişiklikleri ise kıtaların bir araya gelmesi ve okyanusların birleşerek
hava ve deniz akıntılarının değişmesi sonucunu doğuran levha tektoniği (platetectonics) ile
oluşurlar. Geçmişte Gondwana ve Pangea gibi süper kıtaların olduğu dönemlerde kıtaların
birleşik olmasından dolayı kıta içlerinin genelde çok kurak, tersine okyanusa yakın yerlerde
ise daha da nemli olduğu dönemlerin meydana geldiği bilinmektedir (Çiner ve Sarıkaya,
2013).
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Şekil 13.1: Milankoviç Döngüleri (IPCC, 2007)
13.1.2. Dünyanın Geçirdiği Ana Buzul Dönemleri
Dünya’nın, 4,6 milyar yıl önce oluşumunda çok yüksek olan sıcaklığının 100 milyon
yıl (my) gibi jeolojik anlamda nispeten kısa sayılabilecek bir süre içinde suyu sıvı hâlde
barındırabilecek derecede soğuduğu tahmin edilmektedir (Çiner ve Sarıkaya, 2013).
Günümüzde 15 °C olan ortalama yeryüzü sıcaklığının 4 milyar yıl önce 25-28 °C
kadar olduğu hesaplanmaktadır (Saltzman, 2002). İnsan kaynaklı küresel ısınmanın yarattığı
sorunlar tartışılırken göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir konu, doğanın kendi
mekanizmalarını kullanarak ve insana ihtiyaç duymadan da iklimleri değiştirebildiği
gerçeğidir (Zreda vd., 2011). Yerkürenin geçirdiği eski buzul dönemlerinden örnekler aşağıda
ayrıntılı biçimde verilmiştir. Genel olarak günümüze göre daha sıcak koşullara sahip olunan
geçmiş çağlarda, en azından beş büyük buzullaşma oluştuğu bilinmektedir. Bu dönemler,
sırasıyla, Huronian, Cryogenian, Geç Ordovisyen, Geç Karbonifer ve son olarak da
Kuvaterner’de gerçekleşmiştir (Şekil 13.2)(Çiner ve Sarıkaya, 2013). Bu iklim değişimleri
Kambriyen’den günümüze biraz daha ayrıntılı olarak Şekil 13.3 üzerinde gösterilmiştir.

Şekil 13.2: Yerkürenin yüzey sıcaklığının jeolojik tarihçe boyunca değişimi. Mavi çizgi
güncel referans sıcaklık değeri olup yatay eksen ölçeksiz çizilmiştir (Saltzman, 2002).
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Şekil 13.3: Yerküre’nin Kambriyen devrinden günümüze (Holosen) değin yaklaşık 545
milyon yıllık dönemdeki jeolojik geçmişinde çeşitli zaman ölçeklerinde gerçekleşen iklim
değişikliklerinin çeşitli birleştirilmiş sıcaklık zaman dizileriyle gösterimi(Robert A. Rohde
tarafından Global Warming Art için hazırlanan orijinal çizimden yararlanarak yeniden
düzenlendi) (Türkeş, 2013).
Bu çağlar boyunca belki de en dehşetli jeolojik dönem, 710 ile 640 Milyon yıllar
arasındaki dönemi kapsayan Criyogenian Buzullaşma dönemidir. Bu dönemde yerküre
yaklaşık 70 milyon yıl süreyle bir “kartopuna”, hatta “buztopu”na dönüşmüştür (Şekil 13.4).

Şekil 13.4: Kartopu Dünya’nın oluşumu ve yokoluşu (Kaynak: Addison Wesley, Pearson
Education’dan çizilmiştir (Saltzman, 2002).
“Kartopu Dünya” (Snowball Earth) olarak da bilinen bu dönemde yerkürenin,
ekvatorlar da dahil olmak üzere, tamamen buzul örtüleri ile kaplandığı ve sıcaklıkların
ortalama -20oC’lere kadar düştüğü tahmin edilmektedir (Hoffman vd., 1998). Bu konuda
karşıt görüşler olmasına rağmen, eldeki çeşitli veriler, zaman içinde gerçekleşen volkanik
patlamaların atmosfere bıraktığı CO2 (karbondioksit) gazının oluşturduğu sera etkisiyle
buzulların eriyerek yeryüzünün günümüz koşullarına benzer iklimlere geri döndüğünü
göstermektedir (Şekil 13.4). Buzullaşmanın hemen ardından “Kambriyen Patlaması”
(Cambrian Explosion) olarak bilinen, canlıların hızla çeşitlenmesi gerçekleşmiştir (Çiner ve
Sarıkaya, 2013).
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Günümüzdeki iklim koşulları, yaklaşık Kuvaterner buzullaşma döneminden bu yana
meydana gelen değişimlerle ilişkilidir. Bu nedenle, Kuvaterner buzullaşmalarına daha
yakından bakmakta yarar vardır.
13.1.3. Kuvaterner Dönemi Buzul Çağı
Genel olarak soğumayla karakterize olan yerkürenin bu son 2,58 my’lık döneminde
buzul devirlerinin etkilerini son 900 bin yılda ’da giderek arttırdığı görülmektedir. Önceleri 41
bin yıllık daha sonraları ise 100 bin yıllık döngüler şeklinde kendini ifade eden buzul
dönemlerinin Kuvaterner süresince toplam 21 kere tekrarlandığı hesaplanmıştır (Şekil 13.5)
(Çiner ve Sarıkaya, 2013).

Şekil 13.5: Son 5,5 mlyon yılda bentik foraminifer kavkılarından elde edilen 18O izotop
değerleri ve eş değer sıcaklık verileri. Soğuk dönemler MIS serilerinde çift rakamlarla, ılıman
dönemler ise tek rakamlarla ifade edilmektedir (Lisiecki ve Raymo, 2005).
Dünya’nın Güneş ve kendi etrafında dönmesi sırasında gerçekleşen ve Milankovitch
Döngüleri olarak tanımlanan bu değişimler sırasında buzulların belirli aralıklarla maksimum
seviyelerine ulaşması ile buzul dönemleri (glacial), nispeten daha sıcak dönemlerde geri
çekilmeleri ile de ara buzul dönemleri (interglacial) oluşmaktadır. Holosen olarak bilinen son
11,7 biyıldır. Bir buzul arası döneminden geçen dünyada hâlâ bir önceki buzul dönemine ait
kıta buzullarının kalıntıları (Antarktika ve Grönland) bulunmaktadır. Bazı buzul dönemlerinde
kısa süreli (birkaç yüzyıl) ılıman ara dönemler (inter-stadial), buzul arası dönemlerde ise
nispeten daha soğuk ara dönemler (stadial) de oluşabilmektedir (Çiner ve Sarıkaya, 2013).
Kuvaterner Buzullaşması, Antarktika ve Grönland’da 3 km’yi bulan kalıcı buzul
örtüleri, Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da da benzer kalınlıklardaki buzul örtüleri ile
tipiktir. Bu dönemde, diğer buzul dönemlerine benzer şekilde, suların kara buzullarında
toplanmasının sonucu olarak, yaklaşık 21 by önce oluşan Son Buzul Maksimum’unda (LGM:
LastGlacial Maximum) deniz seviyesinin küresel ölçekte 120 m kadar düştüğü tahmin
edilmektedir. Altı bin yıl kadar önce, buzulların erimesiyle deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde
bugünkü konumuna yakın bir seviyeye geri dönmüştür. Gözlenen diğer morfolojik değişimler
ise -Kanada’da olduğu gibi- çukur alanların göller tarafından doldurulması, nehirlerin
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akışlarının değişime uğraması ve buzul örtüsünün kalkması ile azalan basınç sonucu karaların
yükselmesidir (isostatic rebound) (Çiner ve Sarıkaya, 2013).
Son 500 bin yılın iklim verileri daha önceki dönemlerde olmadığı kadar detaylıdır. Bu
veriler, Antarktika Vostok sondajı (2917 m’lik sondajda 420 bin yıla ulaşan buzul delinmiştir;
Petit vd., 1999) ve bundan 560 km uzakta EPICA (European Project for Ice Coring in
Antarctica) sondajından gelmektedir (3190 m’lik sondajda 720 bin yıla ulaşan buzul
delinmiştir; Augustin vd., 2004) (Şekil 13.6).

Şekil 13.6: Son 450 by’daki iklim değişiklikleri (Augustin vd., 2004; Petit vd., 1999).
Kuvaterner Buzul Dönemleri oluştukları zaman ve yere göre çeşitli isimler almaktadır.
Örneğin, Alp Dağlarında 200 bin yıl ile 130 bin yıl arasındaki döneme “Riss” adı verilirken,
Amerika kıtasında benzer dönem “Illinoian” olarak bilinmektedir (Şekil 13.5). Kabaca 100
bin yıl yaşındaki, Alpler’de görülen en son buzul dönemi olan “Würm” buzullaşması ise,
Amerika kıtasında “Wisconsin” olarak anılır. Buna karşın, kıtasal buzulların doğaları gereği
bir önceki buzullaşmanın izlerini önemli ölçüde aşındırarak silmesi ve yeni buzul çökelleri
bırakması nedeniyle günümüzde bu tür isimler fazla kullanılmamaktadır. Bunun yerine, deniz
tabanında yapılan sondajlardan elde edilen Denizel İzotop Serileri (MIS: Marine
IsotopeStage) gerek daha uzun yıllara inebilen eksiksiz kayıtları gerekse içerdikleri canlıların
kavkılarından kesin yaş verilebilmesi nedeniyle çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu sistemde buzul arası dönemler tek sayılar, buzul dönemleri ise çift sayılarla
belirtilmektedir. Günümüz koşullarını, yani Holosen’i 1 (MIS1) olarak kabul eden bu sisteme
göre Kuvaterner içinde toplam 104 adet MIS ayırt edilmiştir (Andrews, 2000).
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Buzulların maksimuma ulaştığı ve deniz seviyelerinin düştüğü bu dönemlerde Avrupa
kıtası İngiltere ile birleşmiş, Amerika ve Rusya arasındaki Bering Boğazı da kara olarak açığa
çıkmıştır. Buzulların 40o enlemlerine kadar inmesi sonucu Pleistosen sonuna doğru, mamut
gibi birçok büyük memeli de yeryüzünden silinmiştir. Kuvaterner Buzullaşması Türkiye’de
önemli etkiler yaratmıştır. Buzullaşmanın sonucu olarak, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz ile
bağlantısı kesilmiş ve Karadeniz bir tatlı su gölü hâline gelmiştir. Holosen’de ise iklimin
ısınması ile yükselen sular tekrar bu alanları tuzlu deniz suyla kaplamıştır (Çiner ve Sarıkaya,
2013).
13.1.4. Holosen Dönemi Paleo-İklimsel Özellikleri
11,7 bin yıl önce Genç Dryas’ın son bulmasıyla başladığı kabul edilen Holosen buzul
arası döneminde önemli bir buzullaşma meydana gelmemiş ancak kısa süreli de olsa soğuk
ara dönemler oluşmuştur (Gibbard vd., 2010). Grönland Buzulu’ndan elde edilen GRIP ve
GISP2 sondajları sayesinde tespit edilen 8 adet soğuk dönemden özellikle 8,2 by önce oluşanı,
Kuzey Amerika ve Alpler’de çeşitli boyutlarda buzullaşmalar meydana getirmiştir (Ehlers
vd., 2011). Holosen’de başlayan bu ısınma nedeniyle insanlık ilk defa olarak yerleşik düzene
geçebilmiş, avcı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna evrimleşmiştir (Çiner ve Sarıkaya,
2013).
Geç Holosen içerisinde Küçük Buzul Çağı (LittleIce Age: LIA) olarak adlandırılan
kısa süreli bir ara soğuk dönem daha meydana gelmiştir. 1550-1850 yılları arasında 300 yıl
kadar devam eden bu soğuk dönem içerisinde, kutup bölgelerinde örtü buzulları ilerlemiş,
dağlık bölgelerde ise vadi buzulları daha alçak bölgelere kadar inmişlerdir (Lamb, 1972).
Daha çok Kuzey Avrupa ve Amerika’da etkili olan LIA buzullarını, Alpler’de,
Himalaya’larda, Kayalık (Rocky) ve And Dağları’nda görmek mümkündür. Avrupa’da
önemli kıtlık ve hastalıkların hüküm sürdüğü bu dönem, iklimin insanlığın gelişimi üzerindeki
etkisini göstermesi bakımından çok önemlidir (Çiner ve Sarıkaya, 2013). Bu sıra dışı soğuk
iklimsel özellikler, Avrupa’da bazı ressamların tablolarına da konu olmuştur (Şekil 13.7).
Ancak, bu coğrafyada son 300 yıllık jeomorfolojik değişimlere bakıldığında bile, son yüzyılda
küresel ısınmanın önemli boyutlarda olduğu anlaşılabilir. Bunun en büyük göstergeleri, buzul
örtülerinin gerilemesi ve moren vadilerinin genişlemesidir (Şekil 12.8).
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Şekil 13.7: Hollandalı ressam Pieter Bruegelthe Elder’in kış manzarasını yansıtan birçok
tablosunun en ünlüsü olan 1565 yılında yaptığı “Karda Avcılar” (Hollanda dilinde: Jagers in
de Sneeuw) isimli yağlı boya tablosu (Türkeş, 2013).

Şekil 13.8: İsviçre Alplerindeki Rhone vadi buzulunun “Küçük Buzul Çağı” sonundan (1850)
günümüze kadarki evrimi (Türkeş, 2013)
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13.1.5. Türkiye’de Geç Kuvaterner Buzullaşmaları
Türkiye’de bulunan yüksek dağların vadi ve zirvelerinde son buzul dönemine ait
(özellikle son 40 bin yıl ) önemli buzullaşma izlerine rastlamak mümkündür (Çiner, 2004;
Sarıkaya vd., 2011). Bu alanlarda 19. yy.da Avrupalı gezgin bilim adamları tarafından
başlatılan çalışmalar daha sonra Türk araştırıcılarında katkısıyla hızlanmıştır. Önceleri,
yüzeye çıkmış kayalarda kozmojenik yollarla meydana gelen izotopların yaşlandırmalarına
dayanan yöntemler, Kuvaterner yaşlı yüzeylerin tarihlendirilmesinde giderek daha fazla
uygulanmaktadır. “Kozmojenik Yüzey Yaşlandırma” (Cosmogenic Surface Dating) olarak
adlandırılan bu yöntemin Türkiye buzul çökellerine uygulanması sayesinde, daha önceleri,
sadece, göreceli konumları, aşınma dereceleri ile toprak ve bitki örtüsünün gelişimi gibi nitel
özelliklerine göre yaşlandırılan morenler, artık nicel olarak tarihlendirilmeye başlanmıştır.
Türkiye’de, Sandıras Dağı, Erciyes Dağı, Aladağlar, Kaçkar Dağları, Dedegöl Dağları ve
Uludağ gibi çeşitli bölgelerdeki Geç Kuvaterner buzullarına ait kozmojenik yüzey yaşları ile
bunların Grönland buz karotlarından (GISP2) elde edilmiş hava sıcaklıkları (Alley,2000) ile
karşılaştırmaları Şekil 13.9’da verilmiştir. Hem Türkiye dağlarındaki hem de kutuplardaki
buzullar her geçen gün biraz daha küçülmektedirler. Bunun nedeni kuşkusuz ki küresel
ısınmadır.
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Şekil 13.9: Türkiye’de çeşitli bölgelerdeki Geç Kuvaterner buzullarına ait kozmojenik yüzey
yaşlarının Grönland buz karotlarından elde edilmiş hava sıcaklıkları ile karşılaştırılması. M:
buzulların maksimum boyutlara ulaştığı zamanlar. Dikey gri kutular muhtemel buzullaşma
sürelerini, kırmızı üçgenler LGM, lacivert kareler Geç Buzul Dönemi’ni, yeşil yuvarlaklar
Erken Holosen’i, mavi eşkenar dörtgenler Geç Holosen’i temsil etmektedir (Sarıkaya vd.,
2011).
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13.2. Küresel Isınma ve İnsan Faaliyetleri İlişkisi
19.
Şimdiye dek genel olarak, doğanın kendi dengeleri çerçevesinde gelişen ve
jeolojik tarihte, bazıları son derece dramatik olmakla birlikte, belki de yüzlerce kez
tekrarlanmış olan küresel ısınma/soğuma döngüsünü tanıtmaya çalıştık. Bu başlık altında ise
yaşadığımız yüzyıllarda giderek ivmelenen “Küresel Isınma” kavramı üzerinde duracağız.
Dünyanın jeolojik geçmişinde birçok küresel ısınma, kuraklık, buzul çağları gibi farklı iklim
değişiklikleri görülmesine rağmen günümüzde gerçekleşen küresel ısınma olayı neden paniğe
sebep olmaktadır ? Bu sorunun yanıtı aslında çok basittir. Doğal süreçlerle birkaç bin yıl
sürecek değişiklikler insan yüzünden birkaç on yıla sığmıştır. Bu durum mevcut ekosistemin
uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır ?
Aslında yerkürenin kendi jeolojik döngüsü içerisinde gayet normal olan bu değişim,
kendi doğal hızında ilerlememektedir. Sorun budur. O hâlde, bu ısınma yönündeki değişimi
manüple eden olgular nelerdir? Bu soru üzerinde daha dikkatli bir şekilde durmak ve
ayrıntılandırmak gerekir. Bu amaçla, öncelikle “Küresel Isınma” kavramına daha yakından
bakmalıyız.
13.2.1. Küresel Isınma
19. yüzyılın ortalarından beri, iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, sanayinin
gelişmesiyle birlikte ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girildi.
Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi
süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki
birikimlerinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bu hızlı artışa bağlı olarak ve şehirleşmenin
de katkısıyla, doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt
bölümlerinde (alt troposfer) görülmeye başlanan sıcaklık artışına “küresel ısınma” adı
verilmektedir (DSİ, 2012). Küresel ısınmaya neden olan ilk üç olay enerji kullanımı, endüstri
ve tarımsal faaliyetlerdir.
Yeryüzünde ve atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla
yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı yer radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. Bunun bir
bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera etkisini düzenleyen, su buharı (H2O), karbondioksit
(CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (NO2), ozon (O3), CFC vb. sera gazlarınca soğurularak
atmosferden tekrar geri alınır. Bu sayede yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerkürenin
beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal “sera
etkisi” denilmektedir (Şekil 13.10). Sera etkisini azaltmak için insan uygulamalarını kontrol
altına almak gerekir. Küresel ısınmaya neden olan ülkelerin ilk dört sırasında ABD,
Avustalya, Çin ve Hindistan bulunmaktadır.
Söz konusu gazlar, yerkürenin uzun jeolojik geçmişinde önemli değişimler
geçirmişlerdir. Bu değişimde dönemsel olarak faaliyete geçen volkanik faaliyetler ile yeryüzü
ve okyanuslardaki biyo-çeşitlilik ve yoğunluk değişimleri etkili olmuştur. Son 2000 yıl ele
alındığında ise durum farklıdır. İnsan aktiviteleri sonucu olarak 1750’li yıllarından itibaren
karbondioksit, metan, diazot monoksit ve kloroflorokarbonların küresel atmosferik
konsantrasyonunda belirgin bir artış gözlenmektedir (Şekil 13.11).
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Şekil 13.10: Sera etkisinin şematik gösterimi (DSİ, 2012’den).

Şekil 13.11: Milat noktasından 2005 yılına kadar sera gazlarındaki değişim (DSİ, 2012).
Bu grafik; tartışmaya yer bırakmaksızın, sera gazlarının atmosferdeki artışı ile sanayi
devrimi arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve küresel ısınmaya insan etkisini kanıtlamaktadır
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13.2.2. İklim Değişikliği
“İklim Değişikliği” kavramı, yukarıda verilen bilimsel anlamının ötesinde,
günümüzde farklı bir tanıma bürünmüştür. İklim değişikliği, Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS), “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde
gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel
atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”
biçiminde tanımlanmıştır.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), iklim
değişikliği sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul
edilmiştir. Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 tarafı bulunan Sözleşme,
neredeyse evrensel bir katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı
birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde
durdurmaktır. BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, esasları ve
yükümlülükleri tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve
diğer sektörlerden kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek,
ortak bir varlık olduğunu kabul etmektedir (www.cob.gov.tr). Bu konuda daha ayrıntılı bilgi,
Arıkan (2006) tarafından hazırlanan yayında bulunmaktadır. Araştırıcı bu yayınında hem bu
çerçeve sözleşmesini hem de bu konuda yapılan diğer protokolleri (Montreal Protokolü,
Kyoto Protokolü vb.) tanıtmıştır.
Birleşmiş Milletler, bu konudaki çalışmalarını ilk kez 1988 yılında somutlaştırmıştır.
Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli (HDİP), (İngilizce: Intergovernmental Panel
on Climate Change, kısaca IPCC), Birleşmiş Milletler'in iki örgütü, Dünya Meteoroloji
Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin
neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kurulmuştur. Panelin işlevi
araştırma yapmak veya iklim ya da ilgili olayları izlemek değildir. Panelin başlıca
faaliyetlerinden biri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Konvansiyonu'nun
(BMİDÇK) uygulanmasına ilişkin konularda özel raporlar yayımlamaktır. BMİDÇK, zararlı
iklim değişikliği olasılığını kabul eden bir anlaşmadır. Anlaşmanın uygulanması sonradan
Kyoto Protokolü'nü ortaya çıkarmıştır. Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC)’nin açıklamalarına göre, iklim sistemi (Şekil 13.12) kesin olarak ısınmaktadır.
Gözlemler, küresel ortalama hava ve okyanus sıcaklıklarının arttığını, kar ve buz erimelerinin
yayıldığını ve küresel ortalama deniz seviyesinin yükseldiğini göstermektedir.
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Şekil 13.12: İklim sisteminin şematik gösterimi (DSİ, 2012).
Son 150 yılda, ortalama sıcaklık dünyada neredeyse 0,8ºC ve Avrupa'da da yaklaşık
1ºC artmıştır (Şekil 13.13).

Şekil 13.13: Kuzey Yarım Küre’de son 1000 yılda ortalama sıcaklıklardaki değişim (DSİ,
2012)
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Son on iki yılın on biri (1995-2006) küresel yüzey sıcaklığının (1850'den beri) aletsel
kayda geçen en sıcak 12 yıl arasında bulunmaktadır. Emisyonları sınırlandıracak küresel
eylemde bulunulmazsa, IPCC 2100'a kadar küresel sıcaklıkların 1,8 ºC ila 4,0 ºC kadar daha
artabileceğini beklemektedir (Şekil 13.14). Bu, sanayi öncesi zamanlardan beri kaydedilen
sıcaklık artışının 2 °C’yi aşacağı anlamına gelmektedir. Bu eşiğin ötesinde geri dönüşü
olmayan ve olasılıkla felaket niteliğinde değişiklikler meydana gelme ihtimali çok daha
artmaktadır. 2015 yılının kasım ayında yapılan “Dünya iklim Zirvesi”nde çok vahim bir karar
alınmıştır. Bu karara göre küresel ısınma geri dönülmez bir noktaya gelmiştir.

Şekil 13.14: SRES Senaryolarına Göre Küresel Ortalama Sıcaklık Artışı (DSİ, 2012).
Bu küresel protokollerden Kyoto Protokolü, iklim değişikliğinde etkili olan her türlü
faaliyete değinerek, belirli bir zaman diliminde bu endüstriyel faaliyetlerin, daha düşük
emisyonlarda çalıştırılmak üzere belirli önlemler alınması konusunda bağlayıcı kararlar
içermektedir (Arıkan, 2006).
Sera Gazları
Karbondioksit (CO2)

Metan(CH4)

Nitröz Oksit(N2O)

Hidrofluorokarbonlar (HFCs)

Perfluorokarbonlar (PFCs)

Kükürt heksaflorür (SF6)
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Sektörler/Kaynak Kategorileri
Enerji
Yakıt Yanması
Enerji endüstrileri
İmalat endüstrileri ve inşaat
Ulaşım
Diğer sektörler
Diğerleri
Yakıtlardan kaynaklanan kaçak salım
Katı yakıtlar
Petrol ve doğal gaz
Diğerleri
Endüstriyel işlemler
Mineral ürünler
Kimyasal ürünler
Metal üretimi
Diğer üretimler
Halokarbonlar ve kükürt heksaflorürlerin üretimi
Halokarbonlar ve kükürt heksaflorürlerin tüketimi
Diğerleri
Çözücü ve diğer ürün kullanımı
Tarım
Bağırsak fermantasyonu
Çiftlik gübresi yönetimi
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Çeltik yetiştiriciliği
Tarımsal topraklar
Savanaların düzenli bir şekilde yakılması
Tarımsal kalıntıların tarlada yakılması
Diğerleri
Atık
Katı atıkların arazide depolanması
Atık su arıtımı
Atık yakma
Diğerleri
BMİDÇS ile Kyoto Protokolü arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sözleşme
daha çok “İyi Niyet Beyanı” niteliğinde olup yaptırım gücü bulunmazken, protokol daha kesin
taahhütler içermekte ve ağır yaptırımlar içermektedir.
Tüm bu ayrıntılı çabalara rağmen, özellikle gelişmekte olan ülkeler çevre ve iklim
değişikliği kaygısından çok “bir an önce gelişebilmek umuduyla” hem çevreyi gözden
çıkarmakta hem de bu protokollere attıkları imzaları unutup gerekli önlemleri almayı hep geri
plana atmaktadırlar. Sanayi tesislerinde baca gazı emisyonunun denetim altına alınamaması
belki de en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 13.15). Bu tesislerdeki baca gazı
emisyon değerlerinin belirli sınırların altında tutulması için gerekli olan yatırımlar
yapılmamakta, bir şekilde baca gazı filtre sistemleri yapılmış tesislerde de enerji sarfiyatı ve
yüksek maliyet gerekçeleri ile çalıştırılmamakta, bazen sadece gündüzleri devreye alınıp tüm
gece kontrolsüz deşarja devam etmektedirler.
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Şekil 13.15: Sanayi tesislerinde denetimsiz deşarja örnek.
Diğer taraftan, sıcaklıkların daha hızlı yükselmesinin doğrudan etkisi, kutuplarda
bulunan buzulların daha hızlı erimesidir (Şekil 13.16 ve 13.17).

Şekil 13.16: Buzulların ergimesi ile yaşam alanı daralan türler tehlike altındadır.
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Şekil 13.17: Antartika buzullarının hızlı ergimesi ile yaşam alanı daralan türler.
Hızlı erime, deniz suyu seviyesini hızla yükseltecek ve günümüzde kıyıya yakın
birçok yerleşim birimi sular altında kalacaktır. Ayrıca, yükselen ve karaya doğru hareket eden
deniz suyu, sahile yakın kesimlerde bulunan akiferlerdeki yer altı suyunun hızla tuzlanmasına
neden olacak, buralarda yürütülen tarımsal faaliyetlere izin vermeyecektir. Diğer bir önemli
etki ise, okyanus suyu sıcaklıklarındaki ani değişimlerdir. Hızla ısınan ya da hızla soğuyan
deniz suyu, mevcut ekosistemi çok hızlı bir şekilde yok edebilir. Hem su yükselmesi hem de
sıcaklıklardaki fazla yükselişler, dünyanın akciğerleri niteliğindeki mercan adalarının
boğulmasına, oksijen üreten fitoplankton dengesinin hızla bozulmasına yol açmaya
başlamıştır (Şekil 13.18). Bu dengenin bozulması, atmosferde CO2’nin O’e göre görece
artışına neden olacağından, bu kısır döngü, gereğinden daha hızlı olarak ortaya çıkabilecek bir
küresel kuraklığa yol açabilir. Bu da belki de açlık, susuzluk, salgın hastalıklar ve diğer
etkileri ile bir “toplu yok oluş” senaryosunu bilim kurgu romanlarında değil, kucağımızda
bulmamıza neden olabilir.
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Şekil 13.18: Küresel ısınma ve mercan madenciliğinin bozduğu mercan resifleri nedeniyle
Panama yerlileri göç etmek zorunda kalmışlardır.
13.2.3. Küresel Isınma Senaryoları
Büyük Bariyer Resifleri Yok Olabilir
Büyük Bariyer Resifi ısınan sular yüzünden o kadar alçalacak ki 20 yıl içerisinde
tanınmaz hâle gelecek. Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsü'nün eski başuzmanı Charlie Veron,
hiçbir çıkış ya da kaçış olmadığını, 20 yıl kadar sonra Büyük Bariyer Resifi'nin ortadan
kalkacağını açıkladı. 2030-2060 seneleri için tahmin edilen karbondioksit seviyelerine
varıldığında tüm mercan resiflerinin tükeneceğini de belirten Veron, dünyada çökecek ilk
küresel ekosistemin bu olacağını ekledi (Şekil 13.19).

Şekil 13.19: Büyük Bariyer Resifleri, Avusturalya.
Amazon Yağmur Ormanları Çöle Dönebilir
Milyonlarca farklı türle dolu ve dünya tatlı su kaynaklarının beşte birini içeren
Amazon, yeryüzünün en büyük tropikal yağmur ormanıdır. Ancak küresel ısınma ve
ormansızlaşma, buranın rolünü karbon gömülüm olarak değiştiriyor ve ormanın yüzde 30 ile
60 arasındaki bir bölümünü kuru bozkıra çeviriyor. 2050'ye kadar ormanın tamamen yok
olacağı düşünülmektedir. (Şekil 13.20).
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Şekil 13.20: Amazon Ormanları, Brezilya.
Sahra Çölü Yeşerebilir
Bilim adamları Sahra Çölü ve çevresindeki alanların artan yağış oranına bağlı olarak
yeşermekte olduğunu gözlemliyor. Bu böyle devam ederse yağmurlar kuraklıktan etkilenen
bölgeleri yeniden canlandırabilir ve bu yerler tarımda kullanılabilir. Çöl alanını azaltan bu
süreç, 12.000 yıl önce Sahra’yı verimli bir çayıra çeviren koşulların yeniden döndüğünü
öngören iklim modellerince destekleniyor (Şekil 13.21).
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Şekil 13.21: Sahra Çölü, Afrika.
Kasırgalar Katrina'dan Daha Yıkıcı Olabilir
Katrina'nın küresel ısınmaya bağlı olup olmadığı henüz anlaşılmış değildir. Ancak
küresel ısınmanın beşinci dereceden kasırgalara sebep olması beklenmektedir. Katrina
yalnızca dördüncü seviye bir kasırgaydı (Şekil 13.22). Kasırgalar güçlerinin bir kısmını ılık
sudan aldıklarından tahminler, sular daha da ısınacağı için gelecekteki kasırgaların daha da
yıkıcı olabileceğini göstermektedir. Küresel ısınma artan deniz seviyesi sebebiyle de yıkıcı
kasırgalara sebep olabiliyor çünkü bu durum ciddi kıyısal sellere olanak sağlamaktadır.
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Şekil 13.22: Katrina Kasırgası ve Florida (ABD) üzerindeki yıkıcı etkisi.
2100'de Londra Sular Altında Kalabilir
Küresel ısınma tehdidinde olanlar yalnızca resifler ya da deniz seviyesinde adalar
değil. Aslında büyük kentsel alanların pek çoğu sular altında kalma riskiyle karşı karşıyadır.
Bu durum, küresel ısınma oluştuğunda deniz seviyelerinin değişmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak da kıyıdaki kentlerin sular altında kalması hiç de sürpriz değildir. Küresel
ısınmanın deniz seviyelerinin tahmin edildiğinden daha hızlı arttıracağını iddia eden bir
araştırmaya göre Londra ve New York da dâhil olmak üzere dünyadaki pek çok merkez, bu
yüzyılın sonunda sular altında kalacak. Londra, bu tarz bir sel durumunda risk altında olan
dünya merkezlerinden biridir. Bilim adamlarına göre Londra'nın sele yenik düşmesi bir yüzyıl
içerisinde gerçekleşebilir (Şekil 13.23).
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Şekil 13.23: Londra ve diğer sahile kurulu kentler sular altında kalabilir.
Hayvanlar Küçülebilir
Isınan hava, büyük hayvanlara küçüklerinden biraz daha zalim davranabilir. Avrupa
ekosistemlerindeki balık, plankton ve bakteri gruplarını ele alan bir analize dayanan araştırma,
bilim adamları İskoçya'da koyunların sıcak hava koşulları sebebiyle küçüldüğü haberini
verdikten yalnızca birkaç hafta sonra çıktı. Yeni araştırmaya göre bireysel türler, son 30 yılda
en az yüzde 50 kayıp yaşamıştır. Küçülen vücut boyutları, küresel ısınmaya gelen üçüncü
ekolojik yanıttır. Daha önceden yapılmış bir koyun araştırmasında, kısa ve ılık geçen kışların,
kuzuların yaşamlarına devam edebilmek için daha önceden aldıkları kadar kilo almak zorunda
olmadıklarını ortaya çıkardı. Bu durum, balık nüfusunu da etkilemektedir. Ancak
araştırmacılar bu değişiminin besin zincirini altüst edeceğini ve zirvedeki avcı hayvanların
azalan avlardan ciddi şekilde etkileneceğini açıklamışlardır (Şekil 13.24).

Şekil 13.24: Hayvan türleri değişen çevre koşullarına göre morfolojik değişimlere uğrayabilir.
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2000 Endonzeya Adası Ortadan Kalkabilir
Takımada hâlindeki Endonezya'nın en az 2000 küçük adası, madencilikte aşırıya gitme
ve çevreye zarar veren diğer aktivitelerin bir sonucu olarak 2030 sıralarında yok olabilir.
17,500'den fazla adası olan Endonezya, bu adalardan 24'ünü çoktan kaybetmiştir (Şekil
13.25).

Şekil 13.25: Endonezya takımadaları.
Küresel Isınma, Küresel Terörü Artırabilir
Küresel ısınma, dünyada mücadele hâlinde bulunan ve fakir ülkelerin dengesini
bozabilir, kütleler hâlindeki göçlere sebep olarak terörizme yol açabilir. İnsanların istikrarsız
ülkelerden kaçması doğal olduğundan kimileri de terörizme yönelebilir. İklim değişimi
sebebiyle de ağırlaşan koşullar, terörist aktivitelerde kullanılmak üzere yetiştirilecek
potansiyel insan sayısını artırabilir. Amerika'daki Ulusal Bilgi Kurulu başkanına göre
ekonomik mülteciler, sıcak hava şartlarının da eklenmesiyle ülkelerinden kaçmak için yeni bir
sebep daha bulmuş olacaklar. Bu da iklim değişimine bağlı olarak gelen göçmenlere ev
sahipliği yapma konusunda ne ilgisi ne de kaynağı kalan pek çok ülke üzerinde baskı
yaratacak (Şekil 13.26).
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Şekil 13.26: Küresel değişiklikler, yerel ve bölgesel savaşlar, terör ve göç.
Alplerdeki Buzullar Tamamen Yok Olabilir
Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar ılık ve kuru kışlarda ve sıcak yazlarda geri
çekiliyor. 2008-2009 senelerinde kar düşme oranı oldukça iyi olmasına rağmen son birkaç
yılda düşük yükseltilerde daha az kar görülmeye başlandı ve çekilen buzullarla eriyen donuk
topraklar arttı. Bu durumun kış turizmin üzerinde de önemli bir etkisi oldu. 2030 ve 2050
seneleri arasında buzulların tamamen yok olacağına inanılmaktadır (Şekil 13.27). İtalya ve
İsviçre, küresel ısınma sebebiyle iki ülke arasındaki sınırı belirleyen Alpler'deki buzlar
çözülünce sınırı tekrar çizmeye bile karar vermişlerdir

Şekil 13.27: Alpler, İsviçre-İtalya sınırı.
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Maldivler Suyun Altında Kalabilir
Dünyanın en alçak ve en düz ülkesi, kıyısal aşınım sorunları yaşıyor ve deniz
seviyeleri yükselmeye devam ederse adalar sular altında kalabilir çünkü gittikçe küçülüyorlar.
Bu tahmin, ada sakinleri için yıkıcı bir haber, turistler içinse kötü bir durum gibi görünüyor.
Bilim adamları yalnızca yüzyıllık bir sürede adaların sular altına gömülebileceğini adalarda
yaşayanların göç etmek zorunda kalabileceğini söylemektedirler(Şekil 13.28).

Şekil 13.28: Maldivler ve kıyı aşınımı/deniz seviye yükselimi.
13.3 KURAKLIK
Meteorolojik Kuraklık
Bölgenin yağış rejimindeki olumsuz gidişle ilgilidir. Meteorolojik kuraklığın yaşandığı
bölgedeki yağışların uzun bir süre ortalamanın altında kalmasıdır. Yağışın azalması
akarsularını suyunun azalmasına, yeraltı sularının hızla çekilmesine, yeraltı sularının derinlere
çekilmesi ise toprağın nemini kaybederek kurumasına ve veriminin düşmesine neden olur. Su
azalmasına paralel olarak sıcaklıktaki artışlar ortaya çıkarsa kuraklık rejimine girilmiş
demektir.
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Tarımsal Kuraklık
Meteorolojik kuraklığın önemli sonuçlarından biri tarımsal kuraklıktır. Ancak hemen ortaya
çıkmaz. Uzun süren meteorolojik kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkar. Toprağın verimi için
nemli olması yeter. Su azalınca toprak nemini kaybetmeye başlar. Nemini kaybeden toprak
yavaş yavaş verimden düşmeye başlar ve zaman içinde topraktan verim alınmamaya başlar.
Tarımsal kuraklığın hemen ortaya çıkmamasının ana nedeni ise yeraltı sularıdır. Tarımsal
kuraklık esas olarak yüzey suları iyice tükenip, yeraltı suları da çekilmeye başlayınca ortaya
çıkar.
Hidrolojik Kuraklık
Yüzey ve yeraltı sularının iyice yetersiz hale gelmesiyle su toplama havzalarında yapılmış
olan baraj ve göletlerdeki suyun azalması veya tükenmesidir. İnsanların ihtiyaçlarına ve
kullandığı su miktarına bağlı olarak hidrolojik kuraklık ile meteorolojik kuraklık
çakışmayabilir.
Örneğin meteorolojik kuraklık ciddi aşamada olsa bile insan faaliyetleri için kullanılan su az
ise hidrolojik kuraklık gerçekleşmeyebilir. Ya da meteorolojik kuraklık yaşanmamasına
rağmen aşırı su tüketimi hidrolojik kuraklığı başlatabilir.
Sonuç
Hem ekolojik dengenin korunması, hem de insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin
sağlanması için, su ve toprak kaynaklarının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları
karşılayabilecek en akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Bugün yeryüzünde en çok yararlanılan yenilenebilir su kaynağı akarsulardır (dünyada
yenilenebilir su rezervi yılda yaklaşık 42.750 km3 olarak tahmin edilmektedir). Özellikle
dünya nüfusunun ve buna bağlı olarakta gıda ihtiyacının hızlı bir şekilde artış göstermesi
insanoğlunun akarsuları, en fazla su tüketen sektör olan tarımda hemen hemen son damlasına
kadar kullanmasına yol açmıştır. Akarsuların aşırı ve plansız kullanımlarının
olumsuzluklarına örnek vermek gerekirse, Aral Gölü’nü besleyen Amu Derya ve Siri Derya
nehirlerinin aşırı ve plansız kullanımları, bu gölün oldukça küçülmesine yol açmış, bundan
dolayı da 20 balık türü ortadan kalkmış ve balıkçılığın bitmesine neden olmuştur. Bir başka
örnek ise, Ganj Nehri gibi dünyamızdaki birçok büyük akarsu günümüzde deltasına kadar
ulaşamamaktadır. Önümüzdeki süreçte denizlerin yükselmesiyle bu gibi akarsu yatakları
vasıtasıyla tuzlu sular karaların içlerine ilerleyecekler, toprak ve su kaynaklarında tuzlanmaya
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neden olacaklardır.
Kurak mevsimler boyunca yararlanabilmek ve küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltabilmek amacıyla, elbette akarsularımız üzerindeki baraj ve özellikle de gölet
sayımızı arttırmamız gerekmektedir. Ancak bu yapılaşma asla akarsularımızın doğal akışını
ve doğanın dengesini büyük ölçüde etkileyecek yapılaşmalar olmamalıdır. Küçük birikimler
sağlayacak göletlerin yapımına ağırlık verilmelidir. Su kaynaklarımızı arttırmaktan daha
önemlisi, bu kaynakların insanlarımız tarafından en verimli şekilde kullanılması bilincinin
oluşturulmasıdır. Nüfusu hızla artan İstanbul’da önemli su rezervuarları olan Elmalı Barajı ile
Küçükçekmece gölü çevrelerinin yoğun yerleşim ve sanayi alanına dönüşmesi sonucu bu
kaynaklar kullanma suyu olarak dahi şehre verilememektedir. Yerleşim ve sanayi alanları
Büyükçekmece gölü koruma kuşaklarına kadar dayanmış durumdadır. Bu kaynakların ve
bunları besleyen akarsuların çevresinde gelişigüzel kimyasal gübre ve zirai mücadele ilacı
kullanmakta kirliliğe ve su kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle azotlu gübre
kullanımındaki hatalar N2O emisyonunu da artırmaktadır. Trakya’yı boydan boya geçen ve
Meriç Nehri’ne birleşen Ergene Nehri kirlilikten dolayı tarımsal sulamada dahi
kullanılamamaktadır. Oysa birçok gelişmiş ülkede büyük kentlerdeki su kaynakları ve
havzaları ormanlarla çevrilmiştir ve kirlenmediğinden dolayı da arıtılmaksızın kullanıma
sunulabilmektedir.
Toprakların üretkenlik kapasitesinin düşmesi ya da yok olması çölleşme olarak
tanımlanabileceğinden tarım toprakları üzerinde hızlı kentleşme ve sanayileşme yaşanan
Bursa, Sakarya ovaları, Çukurova, İzmir, Manisa, Kocaeli ve İstanbul Türkiye’nin en hızlı
çölleşen yöreleridir. Oysa gelecekte küresel ısınmanın etkisiyle tarımında önemli verim kaybı
yaşayacak Türkiye’nin tarım topraklarını kaybetmemesi, su kaynaklarını cömertçe
kirletmemesi gerekmektedir.
Günümüzde tarımsal üretim miktar ve verimini, kaliteli tohumlar kullansak dahi ancak
sulamayla arttırmamız mümkün olduğundan gerek yeraltı gerekse yer üstü su kaynaklarımızı
temiz ve planlı kullanmalıyız. Yıllık çekilebilir yeraltı suyu rezervi 12,3 km3 olan ülkemizde,
tarım alanlarının sulanmasında özellikle bu su kaynaklarımızı da devreye sokmamız gerekir.
Ancak, kuraklığın şiddetli görüldüğü devrelerde yeraltı sularına fazla yüklenmemek, yerüstü
su kaynaklarını bu dönemlerde devreye sokmak yararlı olacaktır. Özellikle denizlere yakın
bölgelerde yeraltı sularında aşırı kullanım, deniz sularının bu alanlara ilerlemesine neden
olmakta ve tuzlanan bu kaynakları tekrar geri kazanmak mümkün olmamaktadır.
Türkiye, küresel ısınmanın özellikle yağışın azalması, sıcaklığın ve dolayısıyla kuraklığın
artmasına bağlı olarak arazi kullanım şekli ve tarım metotları ile su kaynaklarının kullanımı
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ve su kalitesi konusunda özen göstermelidir. Ülkemizde adeta bir gelenek haline gelen
ormanların ve meraların tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir. Önemli karbon yutak alanı
olan bu alanların amacı dışında kullanılmaları hem verimli yüzey toprağının yok olmasına,
hem de yaratılan erozyonla su kaynaklarının siltasyonla kalitelerinin bozulmasına ve baraj
göllerinin hızlı dolmasına yol açmaktadır. Yanlış arazi kullanımı yağışla gelen suyun toprağa
sızmasını da önlemekte yüzey akışa geçerek sele ve yeraltı su kaynaklarının beslenememesine
yol açmaktadır.
Gelecekte daha kurak bir periyoda girecek Türkiye’de erozyon kontrolü ve suyun toprakta
muhafaza edilmesi önem kazanmaktadır. Suyun toprakta muhafazasını sağlayan anızın tahrip
edilmesinin önüne geçilmelidir. Toprak yüzeyi anızsız nadasa bırakılmamalıdır. Suyun
muhafazası açısından topraklar yüzlek sürülerek hafifçe kabartılmalıdır. Yüksek verimli
kurağa dayanıklı tohumlar geliştirilmelidir.
Baraj gölleri altında verimli tarım topraklarının kalmamasına özen gösterilmelidir. Sulama
amaçlı inşa edilerek tarımsal üretimi ve verimliliği arttırmayı amaçlayan bir baraj, aynı
zamanda tarımsal üretimin gerçekleşme alanı olan verimli alüviyal toprakları suları altında
bırakarak yok etmemelidir.
Sulamaya açılan bölgelerde, topraklarda tuzlanmanın önlenmesi açısından mutlaka drenaj
sistemleri kurulmalıdır. Ülkemizde tarımsal üretim planlaması yapılmadığından, sulamaya
açılan bölgelerde ekilecek bitki deseni köylünün insiyatifine bırakılmakta, buna sulama
konusundaki

bilgisizlikte

eklenince

sulamadan

yeterli

randıman

alınamadığı

gibi

topraklarımızın üretkenlik kapasitesi de düşmektedir. Sürekli baraj ve gölet inşa etmenin
yanında çiftçi, sulu tarım konusunda eğitilmeli ve denetim altında tutulmalıdır. Eskiden inşa
edilmiş olup, bugün bakımsızlıktan dolayı işlevini kaybetmiş oldukça fazla sulama tesisi
bulunmaktadır. İklime dayalı olumsuzluklardan ülke tarımımızın en az düzeyde etkilenmesi
için ülkemizin tarım kesimi ve bu kesimle muhatap olan tarım kurumları devlet tarafından
daha fazla desteklenmeli, Tarım Bakanlığı’nın 1984 tarihli reorganizasyonu ile kapatılan
Topraksu Genel Müdürlüğü zaman kaybedilmeden kurularak toprak ve su kaynaklarının
yönetimi tek elde toplanmak suretiyle mücadeleye derhal başlanmalıdır.
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Küresel iklim değişimleri, özünde doğal bir olgudur ve jeolojik tarihte defalarca
gerçekleşmiştir. Bu değişim her iki yönde de olabilir. Çölleşme ve buzullaşma dönemleri
genellikle birbirini takip eden döngüler hâlindedir. Diğer taraftan, son 300 yıl içinde, sanayi
devrimi ile dünyanın her yerinde başlayan endüstrileşme, doğal kaynakların kontrolsüz ve
hızlı tüketimi, insan faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel sorunlar, ekosistemi ayakta tutan
zincirin kırılmasına, doğal dengenin hızla bozulmasına neden olmaktadır. Zaten döngüsel
olarak ısınma periyodunda olan küresel iklim, böylelikle insan faaliyetleri ile ivme kazanmış
olmaktadır (Şekil 13.29). Bu durum, küresel ısınma eğiliminin hızlanmasına ve nüfusu hızla
artan dünyada açlık, susuzluk, salgın hastalıklar gibi sorunların hızla artmasına neden
olacaktır. Bu insan etkilerine doğal etkenler de eklenince küresel ısınma, teknik anlamıyla
“İklim Değişikliği” aşamasına sıçramaktadır.

13%
Enerji Kullanımı
14%
49%

Endüstri
Ormansızlaşma
Tarım

24%

Şekil 13.29: İnsan faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkısı.
Yukarıda kısaca değinilen uluslararası protokol ve/veya sözleşmelerin ancak “Küresel
Barış” dönemlerinde uygulanabilecekleri gerçeği göz ardı edilmemelidir. Oysa bu protokolün
ve bunun gibi çok sayıda küresel iş birliği protokolü, neredeyse küresel ölçekli savaşlar ve
çatışmalar, ambargo ve gerilimler nedeniyle hiçbir zaman amaçlandığı hâliyle uygulama
olanağı bulamamıştır.
İklim değişikliğinin etkileri şimdiden gözlenmekte olup, gelecekte daha da belirgin
hâle gelecekleri tahmin edilmektedir. Sıcak dalgaları, kuraklık ve seller gibi olağanüstü hava
olaylarının daha sık ve yoğun olarak yaşanması beklenmektedir. Avrupa'da en büyük sıcaklık
artışları Güney Avrupa ve Kuzey Kutup bölgesinde meydana gelmiştir. Yağışlar güney
Avrupa'da azalmakta, kuzey/kuzeybatıda artmaktadır. Bu da doğal ekosistemler, insan sağlığı
ve su kaynakları üzerinde birtakım etkilere yol açmaktadır.
Ormancılık, tarım, turizm ve inşaat gibi ekonomik sektörler bu gelişmelerden olumsuz
olarak etkileneceklerdir. Kuzey Avrupa'daki tarım sektörü sınırlı bir sıcaklık artışından
faydalanabilir.
İklim değişikliğinin önüne geçmek için, küresel sera gazı emisyonlarının önemli
oranda azaltılması gerekmektedir ve bu amaçla politikalar uygulamaya konmuş olsa da bu
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politikaların istikrarlı bir şekilde uygulandığına dair sağlıklı veri bulunmamaktadır. Yine de
emisyonların azaltılmasına yönelik politikalar ve çabalar etkili olsa dahi, bir miktar iklim
değişikliği kaçınılmazdır. Bu nedenle, günümüzde iklim değişikliğinin etkilerine adapte
olmayı sağlayacak stratejiler ve eylemler geliştirmesi, bunların çok ayrıntılı olarak
hazırlanmış uluslararası protokol ve sözleşmelere dayandırılarak çok sıkı bir şekilde
denetlenmesi büyük önem kazanmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde jeolojik dönemlerden günümüze kadar farklı iklim değişiklikleri ile bu iklim
değişikliklerini günümüzde yaratacağı sorunlar ile küresel ısınmanın dünyada yaşayan
canlıları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı anlatılmıştır.
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Uygulamalar
Milankoviç döngüsünü araştırınız
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Uygulama Soruları
1. Küresel ısınmaya yol açan etkenler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
2. İklim değişikliğinin kısa ve uzun vadedeki zararları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız
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Bölüm Soruları
1. İklim değişimlerinin nedenleri nelerdir?
2. Milankoviç döngüsü nedir?
3. Günümüzden yaklaşık 700 milyon yıl önce dünyanın yaşadığı en büyük buzul
döneminde tüm dünyanın buzlarla kaplanmasının nedeni ne olabilir?
4. Tüm dünyada ve Türkiye’de buzulların hızla erimesini ana nedeni nedir?
5. Küresel ısınma nedir?
6. Küresel ısınma ile insan faaliyetleri arasında ilişki var mıdır?
7. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’nin ana teması
nedir?
8. Kyoto protokolünü amacı nedir?
9. Sera gazlarının zararları nelerdir?
10. Sera gazlarının oluşmasına yol açan faaliyetler nelerdir?
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14. AFETLER VE TOPLUM YARARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde afetlerin zararlarının yanı sıra yararları olduğu da anlatılarak, afet olarak bilinen
birçok olayın aslında birer doğa olayı olduğunu ve zararların yanlış uygulamalardan dolayı
ortaya çıktığını öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Depremlerin yararı var mıdır?
2.Volkanların yararı var mıdır?
3.Afetler ile topum yararı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Afetler ve toplum yararı

Afetlerin topluma yararları
kavranacak

Depremin yararları

Depremlerin yararları
kavranacak

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet

Volkanın yararları

Volkanların yararları
kavranacak

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları,
internet
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Anahtar Kavramlar

1.Afet
2. Bilgi toplumu
3. Volkan
4. Deprem
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Giriş
Afetlere yol açan her türden olayın sadece zarar verdiği gibi yanlış bir inanış
bulunmaktadır. Bunun nedeni, her olaydan sonra can ve mal kayıplarının olmasıdır. İnsanoğlu
tarih boyunca afetler ile uğraşmak zorunda kalmış olsa da başına gelen her olaydab ders
çıkararak onunla nasıl baş edeceğini, hatta onu nasıl kendi çıkarları için kullanacağını da
öğrenmiştir.
Afet bilincinin henüz gelişmediği yıllarda, daha çok kriz aşamasında yapılan
çalışmaların yerini zaman içinde afet öncesinde yapılan çalışmalar almaya başlamıştır. Bunun
nedeni, ülkeyi yönetenlerin daha çok zararla karşılaşmak istemedikleri için tedbir almaya
yönelmeleridir. Bu da iki türlü yapılır: Toplum bilinçlendirilir ve mühendislik çalışmalarının
daha düzenli ve etkin olarak yapılması sağlanır. Bu çalışmalar, zaman içinde afetlerden
çıkarılan derslerin ışığında toplum yararına kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle günümüzde
afete dönüşebilecek birçok olay, edinilen deneyim ve tecrübelerle birleştiğinde zarar veremez
hâle gelmiştir.
Eğer toplum, bilgi toplumu olmaya adaysa, bilime ve bilgiye değer veriyorsa, afete
dönüşen her olaydan ders alır ve bu dersi yaşamı boyunca unutmaz. Günümüz toplumlarında
meydana gelen olaylardan ders çıkarılarak birçok olay afete dönüşmeden önlenebilmekte,
hatta afete dönüşen bazı olaylardan ekonomik yarar bile sağlanmaktadır.
Özellikle volkanizma bu konuda ilk sırada yer almaktadır. Volkanların civarında
yaşayan kitlelerin, yaşadıkları bölgeleri tüm risklere rağmen terk etmemelerinin altında ciddi
ekonomik kazançlar yer almaktadır. Bir başka doğal olay, fay hatlarından çıkan sıcak,
mineralli sulardır. Bu tür kaynaklar çok geniş kitlelerin yararlandığı birer turizm öğeleridir.
Bu dersimizde afete yol açan bazı olayların insan hayatını olumlu olarak nasıl
etkilediği kısaca anlatılmaya çalışılacaktır.
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14.1. Depremler
Depremler, önlem alınmadığı zaman çok büyük zararlar verebilen doğa olaylarıdır.
Depremlerin afete dönüşmesinin en önemli nedeni, insanların yerleşim alanlarını oluştururken
en basit güvenlik kurallarına özen göstermemesi ve bu risk ile bilinçsizce iç içe yaşamalarıdır.
Nitekim ülkemizin bulunduğu bölge Alp-Himalaya Tektonik Zonu içerisinde kaldığından,
hâlen aktif olan çok sayıda fay sistemi içermektedir. Bunlar, özellikle MTA Genel
Müdürlüğünün uzun yıllardır yaptığı sistemli çalışmalar sonucunda oldukça ayrıntılı olarak
bilinmektedir (Şekil 14.1).

Şekil 14.1: Türkiye Diri Fay Haritası (MTA Genel Müdürlüğü, 2012).
Aslında, daha geniş bir açıdan bakıldığında bu çok ürkütücü doğa olayının toplumsal
bazı yararları olduğu da kolayca söylenebilir. Aşağıda bunlardan bazıları yer almaktadır.
1. Maden Yatakları:
Deprem bölgeleri, 1. Bölümde de ayrıntılı olarak verildiği gibi, yer kabuğunun
dinamik bölgeleri ile büyük ölçüde örtüşürler. Bu bölgeler aynı zamanda astenosfer ile yer
kabuğu arasında element transferinin en yoğun olduğu, ısı akısının oldukça yüksek olduğu
kesimlere karşılık gelir ve metalik maden yataklarının büyük bir kısmı bu bölgelerde oluşur.
Aslında yer kabuğunun 5 ila 15 km derinlerinde oluşmuş olan bu maden yatakları, söz konusu
dinamik süreçler (büyük kırık sistemleri) sonucunda günümüzde yer yüzeyine kadar
ulaşmışlar, hatta bazıları tamamen aşınarak kaybolmuşlardır. Kısaca, depremlerin kaynağı
olan büyük fay sistemleri, daha önce yer kabuğunun derinliklerinde oluşmuş birçok maden
yatağının yüzeye çıkmasına olanak sağlarlar. Ülkemizde bu şekilde oluşmuş yüzlerce metalik
maden ve endüstriyel mineral ve kayaç alanı bulunmaktadır (Şekil 14.2).
Deprem riski olan bölgelerde aşağıdan gelen mineralli sular, kırık ve çatlaklardan
sızarak yüzeye yakın yerlerde önemli cevher yığışımlarına neden olurlar. Dünyanın birçok
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yerinde bu tür maden yatağı oluşumları gözlenmektedir. Aynı şekilde birçok endüstriyel
mineral ve kayaç da fay hatlarına yakın yerlerde veya fay hatlarının üzerinde oluşmaktadır.

Şekil 14.2: Türkiye maden yatakları ve endüstriyel mineral ve kayaçların dağılımı.
2. Jeotermal Sular, Kaplıcalar ve Maden Suları:
Fay hatları boyunca göller, sıcak ve mineralli su kaynakları oluşur. Bu sıcak su
kaynaklarının içlerinde taşıdıkları kükürt gibi bazı elementlerin bazı deri hastalıkları için
tedavi edici özelliği bulunduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ayrıca, doğal mineralli
sular (maden suyu), son derece yaygın olarak kullanılan şifalı sıvılardır. Bir de içinde önemli
oranda anyon ve katyon bulunan, halk arasında “içmece” olarak adlandırılan su kaynakları
vardır. Sindirim ve bağırsak hastalıkları için şifalı özellikler taşıyan bu tür su kaynakları,
fayların bulunduğu bölgelerin ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır.
Jeotermal Sular, kökeni jeolojik olaylara dayanan sıcak sular olduklarından “jeotermal
kaynak” olarak adlandırılmışlardır. Bu jeotermal kaynaklar, çok farklı sıcaklık düzeylerinde
yeryüzüne ulaşırlar. Yüksek sıcaklıklarda olan jeotermal sular daha çok jeotermal enerji
santralleri ile elektrik üretiminde kullanılırlar. Sıcaklık düştükçe, sera ısıtması, konut ve
otoyol ısıtmalarında kullanılırlar. Sıcaklıklar 50 0C’nin altında olan jeotermal kaynaklar ise
kaplıcalar yoluyla termal turizm değeri taşırlar. Ülkemizdeki jeotermal kaynakların dağılımı
Şekil 14.3’te verilmiştir.
Kaplıcalar, termal turizmin ana kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemiz bu açıdan oldukça
zengindir. Hemen hemen her bölgede bulunan sıcak ve mineralli su çıkışları, bazen basit
yatırımlarla önemli bir çekim merkezine dönüşebilmektedir.
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Şekil 14.3: Türkiye Jeotermal Kaynaklar Dağılım Haritası.
3. Tarım
Tektonik hareketler milyonlarca yıl sürdükleri için bu hareketler soncunda yer yüzeyi
üzerinde önemli değişiklikler olur. Dağlar, tepeler, ovalar ve denizlerin açılması veya
kapanması ve bu tektonik hareketler sonucunda ortaya çıkarlar. Ülkemizde de birçok önemli
ova, Doğu Anadolu Fay Zonu (DAF), Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) ve diğer farklı
fayların milyonlarca yıllık hareketleri sonucunda oluşmuşlardır. Erzincan Ovası, Erzurum
Ovası, Düzce Ovası, Çukurova, Bolu Ovası ile Ege’deki birçok irili ufaklı ova tamamen
tektonik hareketler sonucunda oluşmuşlardır.
Bu ovaların tarımsal açıdan bereketli olmalarında etkili olan, su açısından zengin
olmalarının yanı sıra, çevrelerindeki kayaçların söz konusu faylarla ezilip ufalanmaları,
kayaçlardaki minerallerin çözünerek bu tarım topraklarını sürekli beslemeleridir. Bu yolla
hem çözünmüş minerallerce son derece zengin bir ortam oluşmakta hem de bu mineral
zenginliği nedeniyle toprakta yetişen bitkiler toprağı hümik asit (humus) açısından sürekli
zenginleştirmektedir. Bu tür topraklar, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde yerleşik
tarım toplumlarının ortaya çıkışını kolaylaştırmışlardır. Nil deltası, Dicle ve Fırat’ın arasında
kalan Mezapotamya , Po Ovası, Sarı Nehir Deltası bunlardan sadece birkaçıdır.
4. Zarar Azaltma Çalışmaları
Deprem bir doğa olayıdır ve normal koşullarda, günümüzün gelişen teknoloji
kullanıldığında çok fazla zarar vermemesi, hatta hiç zarar vermemesi gerekir. Bunun için
insanların ders alması ve yaşamlarını buna göre planlaması gerekir. Her bir deprem
sonrasında çağdaş bir afet yönetimi anlayışı ile çalışılırsa kısa bir süre içinde fayların konumu
belirlenerek binalar buna göre yapılır ve fayın geçtiği bölgede deprem kaynaklı afet riski
ortadan kalkar.

329

14.2. Volkanik Etkinlikler
Volkanik etkinliklerin yararları volkanlarla iç içe yaşayan insanların bu bölgeleri terk
etmemelerinin en önemli nedenidir. Volkan bölgelerinde yaşayanların deprem, Tsunami,
piroklastik akıntı, lav akıntıları gibi önemli dezavantajlarına karşılık, maden, jeotermal enerji,
tarım ve turizm gibi çok önemli avantajları da vardır.
1. Maden Potansiyeli
Volkanlar yoluyla yer yüzeyine yükselen magma birçok maden yatağı oluşturan
elementi de taşır. Bu elementler belli noktalarda yoğunlaşarak cevher kütlelerini meydana
getirirler. Bu magma yükselimi ve gaz çıkışına bağlı olarak kalay, gümüş, altın, bakır, kurşun,
çinko vb. içeren minerallere ve kayaçlara volkanik arazilerde rastlamak mümkündür.
2. Jeotermal enerji
Volkanik aktivitelerin yoğun olarak yaşandığı yerlerde sıcak su kaynakları ve buhar
çıkışları gözlenir. Jeotermal enerji adını verdiğimiz bu enerji faylara bağlı olarak yüzeye çıksa
da en çok volkanik sahalarda gözlenir. Dünya üzerinde İzlanda, Yeni Zelanda ve Japonya gibi
volkanik aktivitenin bol olduğu yerlerde buhar çıkışına bağlı elektrik üretimi yapılır. Ayrıca
evlerde kullanılmak üzere sıcak sulardan da yararlanılır. Ülkemizde de yaklaşık olarak 1000
civarında sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Özellikle Afyon ve Denizli başta olmak üzere
ülkemiz büyük bir jeotermal enerji kaynağına sahiptir (Şekil 14.3).
3. Tarım
Volkanik aktivite sonucunda oluşmuş alanlar zaman içinde çok büyük tarım alanlarına
dönüşebilir. Bunu nedeni, toprağın volkanlardan gelen yararlı minerallerce beslenmiş
olmasıdır. Binlerce yıl ayrışmaya maruz kalmış mineralce zengin volkanik kayaçlar zaman
içinde tarıma elverişli toprak hâline gelir.
4. Turizm
Volkanlar dünyanın her bölgesinde büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Öyle ki bu
konuda kitaplar bile yazılmaktadır. Bunun nedeni volkan turizminde dönen paranın yıllık iki
yüz milyar civarında olmasıdır. Kaplıca, çamur havuzları, volkan ziyaretleri, volkanik
arazilerdeki olağanüstü aşınma şekilleri ve sıcak su kaynakları, her yıl milyonlarca turisti
volkanik arazilere çekmektedir. Bu konuda başı İtalya, İzlanda Endonezya, Amerika,
Yunanistan ve Türkiye çekmektedir (Bkz. Bölüm 4 ve 5; Şekil 5.1). Bu konuda daha ayrıntı
vermek yararlı olabilir.
İtalya
Sicilya’daki Eoliyen Adaları ve Etna Volkanı ortalama neredeyse her iki yılda bir aktif
hâle gelmektedir. Vezüv Volkanı ise tarihin en büyük trajik volkan patlamasını
gerçekleştirerek üç büyük kenti yok etmiştir. Bu kentin kalıntıları ve piroklastik akıntıların
altında kalarak taşlaşan insanların kalıntıları her yıl milyonlarca turisti çekmektedir.
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İzlanda
Kendisi bir volkanik ada olan İzlanda üzerinde aktif olan onlarca volkan her yıl bir
milyon civarında turist çekmektedir. Ülke gayzerler, kaplıcalar, volkanlar ve buzullar ülkesi
olarak biliniyor. 2010 yılında yaklaşık 200 yıldır uyuyan bir volkanın, başkent Reykjavik’in
125 kilometre doğusunda bulunan Eyjafjallajokull buzulunu yararak aktif hâle geçmesiyle
önce bölgede yaşayan 700 kişi tahliye edilmiştir. Ancak volkan uysal bir aktivite göstermiş ve
volkanı görmeye gelenler İzlanda ekonomisinin bulunduğu krizde çıkmasına büyük bir
katkıda bulunmuştur.
Endonezya
Java volkanlarını ziyarete gelen yüz binlerce kişi ülke ekonomisine büyük katkılarda
bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri
Çok büyük bir volkanın krateri olduğu son yıllarda anlaşılan Yellowstone Millî Parkı,
her yıl milyonlarca turisti çekmektedir. Hawai volkanları ise sadece Amerika’nın değil
Dünya’nın en önemli turizm değerlerinin başında gelmektedir.
Türkiye
Türkiye volkan turizminin ciddi bir katkı sağladığı ülkelerden biridir. Volkanizma
sonucunda çökelen volkan küllerinin zaman içinde aşınması ile oluşan Kapadokya
bölgesindeki peri bacaları, volkan turizminin dünyadaki bir numarasıdır. Ayrıca, Doğu
Anadolu’da, Van Gölü’nün kenarında bulunan Nemrut ve Süphan volkanları ile VanDoğubeyazıt arasında bulunan Tendürek volkanı da oldukça ilgi çekmektedir. Kula
volkanlarının son aktivitesi sonrasında volkandan kaçan insanların ayak izleri de önemli bir
turizm değeridir. Ayrıca, Kula Volkanları son birkaç yıldır Jeopark olarak da turizme hizmet
vermektedir. Orta Anadolu’daki Meke Maar Gölü, son yıllarda kurumasına rağmen
olağanüstü görüntüsüyle oldukça büyük ilgi çekmektedir. Son derece etkileyici morfolojik
yapıları ile Erciyes, Süphan ve Ağrı Dağları, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret
edilmekte, yaz ve kış sporlarına kaynaklık etmektedirler. Tüm bunlara rağmen Türkiye'ye
volkanik turizm açısında ne büyük geliri Kapadokya getirmektedir. Çünkü Kapadokya
volkanik bir kayaç olan Tüf'ün yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılması ile meydana
gelmiştir.

14.3. Nükleer Risk
Nükleer risklerin başında nükleer santraller gelmektedir. Ukrayna’da 1986 yılında
gerçekleşen ve ne yazık ki can kaybı tam olarak saptanamayan nükleer sızıntı, dünya tarihinde
Japonya’ya atılan atom bombalar dışındaki en büyük nükleer felakettir. Dört bin civarında
insanın öldüğünü bildirilmesine rağmen sızıntının etkileri günümüzde devam etmektedir. Bu
büyük felaketten ders alınması için son yıllarda bölgeye turizm etkinlikleri düzenlenmeye
başlandı. 2014 yılında yaklaşık 7500 turist burayı ziyaret ederek, bu tür tesislerin küçük bir
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dikkatsizlikte bile nasıl büyük facialara yol açabileceğini yerinde görmek olanağı bulmuştur.
Bu tesis, önümüzdeki dönemde de bir laboratuvara ve eğitim parkuruna dönüşebilir. Bununla
benzer olarak, Japonya’da da gerek büyük Kobe depreminden gerekse Fukuşima nükleer
santralindeki arızalardan kaynaklanan hasarlar korunarak eğitim amaçlı olarak
kullanılmaktadır.

14.4. Sel ve Heyelan
Sel ve heyelan çoğunlukla birlikte meydana gelen doğa olaylarıdır. İnsanoğlu zaman
içinde dere yataklarına ve heyelan riski olan bölgelere yerleşmemesi gerektiğini acı derslerden
sonra öğrenmiştir. Ancak yine de özellikle bilgi toplumu olmayan ülkeler bu olaylardan
olumsuz olarak etkilenmiştir.
Sel ve heyelanların çevresel etkileri önceki bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.
Burada vurgulamak istediğimiz konu, bu tür doğal olayların, iyi yönetildiklerinde toplumsal
yarar oluşturabilecekleridir. Bir zamanlar Mısır ekonomisinin Nil taşkınlarına göre
düzenlendiğini anımsatmak isteriz. Taşkın döneminde bütün Nil Deltası sular altında
kalmakta, ancak bu sel sularının binlerce kilometre ötelerden getirdiği verimli tarım topraklar
deltayı kaplamakta ve tarım arazileri çok daha verimli hâle gelmektedir.
Bu olay
günümüzden birkaç bin yıl önce bile Eski Mısırlıların doğayla nasıl uyumlu bir yaşam tarzı
seçtiklerinin en güzel örneklerinden biridir.

14.5. Sonuç
Doğal olaylarına hazırlıklı değilsek bu olaylarla baş edemeyiz ve afet etkisi başlar.
Ancak, doğal olayların mekanizmaları bilinirse, gerekli önlemleri almak ve hazırlıklı olanaklı
hâle gelir. Doğa olaylarını denetlemek olanaklı olmasa da etkileri azaltılabilir. Bu bilinçle
hareket eden resmî ve sivil kurumların çalışmalarına katılmak, günümüzde bir sosyal
sorumluluk konusu olmuştur. Devletlerin organize olduğu sivil savunma kuruluşlarının yanı
sıra, çok sayıda yerel ve bölgesel nitelikli sivil savunma kuruluşu faaliyet göstermektedir.
Nitekim Van depreminde kurtarma çalışmalarına katılan Japon kurtarma gönüllüsü Atsushi
Miyazaki, bunun en güzel örneğidir. Aynı şekilde, ülkemizde meydana gelen büyük deprem
felaketlerinde birçok ülkeden gönüllü kurtarma ekibi yardıma koşmuş, Dünyadaki felaketlere
de ülkemizde faaliyet gösteren AKUT gibi gönüllü yardım kuruluşları destek olmuşlardır. Bu
tür bir yardımlaşma kültürünün oluşması elbette son derece önemlidir ve insanlığın uygarlık
düzeyine ışık tutarlar. Ancak, bu yardımlaşma kurumlarının olması bir yana, bu tür doğal
olayların afete dönüşmemesi için gerekli olan her türlü yasal ve sosyal önlemin alınması, bir
toplumun asıl uygarlık düzeyini göstermelidir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde afetlerin zararlarının yanı sıra yararları olduğu da anlatılarak, afet olarak bilinen
birçok olayın aslında birer doğa olayı olduğunu ve zararların yanlış uygulamalardan dolayı
ortaya çıktığını öğrendik
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Uygulamalar
Hangi olaylar toplum yararına olabilir? Araştırınız
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Uygulama Soruları
1.Depremlerin ne tür faydaları vardır? Araştırınız
2. Volkanların ne tür yararları vardır? Araştırınız
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Bölüm Soruları
1. Bazı afetler toplum yararına olabilir mi?
2. Volkanların civarına yaşayan insanlar büyük patlama risklerine rağmen neden
bulundukları bölgeleri terk etmemektedirler?
3. Depremlerin yararları nelerdir?
4. Kaplıcalar ve maden suların hangi olay sonucunda meydana gelir?
5. Kaplıcalar hangi doğa olayına bağlı olarak oluşurlar
6. Depremlerin tarıma faydası var mıdır?
7. Volkanların yararı var mıdır?
8. Volkanların maden yatakları ve tarıma katkıları var mıdır?
9. Volkanların turizme katkıları var mıdır?
10. İzlanda’nın 2010 krizinden kurtulmasında volkanların payı var mıdır?
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